ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ - ಇಾಂಟಿಗ್ರೇಟ್ಡ್ ಓಾಂಬುಡ್ಸಮನ್ ಸ್ಕೇಮ್ 2021
ಪ್ರಮುಖ ಅಾಂಶಗಳು
ಆಂಟಿಗ್ರೇಟ್ಡ್ ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್ ಸ್ಕೇಮ್, 2021 ನವ್ಂಬರ್ 12, 2021 ರಂದ ಜಹರಗ್ ಬರುತತದ್. RBI ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್ ಕಹರ್ಯವಿಧಹನದ
ನಹಾರ್ವಹಾಪ್ತತರ್ನುನ ತಟಷಥವಹಗಿಷು ಮೂಲಕ ಯೇಜನ್ರ್ು ‘ಒಂದು ಯಹಶರ ಒಂದು ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್’ ವಿಧಹನನುನ ಄ಳಡಿಸ್ಕ್ೂಂಡಿದ್.
ಆದು RBI ರ್ ಄ಸ್ತತವದಲ್ಲಿರು ಮೂರು ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್ ಯೇಜನ್ಗಳನುನ ಷಂಯೇಜಿಷುತತದ್, ಄ುಗಳ್ಂದಯ್, (i) ಫಹಾಂಕಂಗ್ ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್
ಯೇಜನ್, 2006; (ii) ಫಹಾಂಕಂಗ್ ಄ಲಿದ ಸಣಕಹಷು ಕಂನಿಗಳಿಗ್ ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್ ಯೇಜನ್, 2018; ಮತುತ (iii) ಡಿಜಿಟಲ್
ಹಿವಹಟುಗಳಿಗಹಗಿ ಓಂಬುಡ್ಸಮನ್ ಯೇಜನ್, 2019.
ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕ್:
ಇ ಯೇಜನ್ರ್ು ಇ ಕ್ಳಗಿನ ನಿರ್ಂತ್ರರತ ಘಟಕಗಳನುನ (RE):
i. ಎಲ್ಹಿ ವಹಣಿಜಾ ಫಹಾಂಕುಗಳು, ಹರದ್ೇಶಿಕ ಗಹರಮೇಣ ಫಹಾಂಕುಗಳು, ರಶಿಶಟ ಹರಥಮಕ (ನಗರ) ಷಸಕಹರ ಫಹಾಂಕುಗಳು ಮತುತ
಄ನುಷೂಚಿತಲಿದ ಹರಥಮಕ (಄ಬಯನ್) ಷಸಕಹರ ಫಹಾಂಕುಗಳು ಹಿಂದಿನ ಸಣಕಹಷು ಶಯದ ಲ್್ಕಕರಶ್ೃೇಧಕ ಫಹಾಲ್್ನ್ಸ ಶಿೇಟ್
ದಿನಹಂಕದಂದು 50 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಹಯಿ ಮತುತ ಄ದಕಕಂತ ಹ್ಚಿಿನ ಠ್ೇಣಿ ಗಹತರದ್ೂಂದಿಗ್.
ii ಠ್ೇಣಿಗಳನುನ ಸ್ವೇಕರಷಲು ಄ಧಿಕಹರ ಹ್ೂಂದಿರು ಎಲ್ಹಿ ಫಹಾಂಕಂಗ್ ಄ಲಿದ ಸಣಕಹಷು ಕಂನಿಗಳು (NBFC) (ಷತ್ರ ಸಣಕಹಷು
ಕಂನಿಗಳನುನ ಹ್ೂರತುಡಿಸ್); ಄ಥವಹ (ಬಿ) ಹಿಂದಿನ ಸಣಕಹಷು ಶಯದ ಲ್್ಕಕರಶ್ೃೇಧಕ ಫಹಾಲ್್ನ್ಸ ಶಿೇಟ್ನ ದಿನಹಂಕದಂದು 100 ಕ್ೂೇಟಿ
ರೂಹಯಿ ಮತುತ ಄ದಕಕಂತ ಹ್ಚಿಿನ ಷವತುತಗಳ ಗಹತರದ್ೂಂದಿಗ್ ಗಹರಸಕ ಆಂಟಪ್ೇಯಸ್ ಄ನುನ ಹ್ೂಂದಿರ; ಮತುತ
iii ಸ್ಕೇಮ್ ಄ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ವಹಾಖ್ಹಾನಿಷಲ್ಹದ ಎಲ್ಹಿ ಸ್ಷಟಮ್ ಬಹಗಹಿಷುರು.
ಸ್ಕೇಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಾಂದುಕ್ೊರತ್ ಪ್ರಿಹ್ರಕ್ಕಗಿ ಕ್ಯ್ವಿಧ್ನ್:

ದೊರಿನ್ ಆಧ್ರಗಳು: ಸ್ೇವ್ರ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೂರತ್ರ್ನುನ ಈಂಟುಭಹಡು ನಿರ್ಂತ್ರರತ ಘಟಕದ ಮಹುದ್ೇ ಕಹಯಿದ್/ಲ್್ೂೇು

I.

ವ್ೈರ್ಕತಕವಹಗಿ ಄ಥವಹ ಄ಧಿಕೃತ ರತ್ರನಿಧಿರ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ಷಲ್ಲಿಷಬಸುದು.
"಄ಧಿಕೃತ ರತ್ರನಿಧಿ" ಎಂದಯ್ ಒಬಬ ಕೇಲರನುನ ಹ್ೂರತುಡಿಸ್ (ಕೇಲರು ನ್ೂಂದ ಾಕತಮಹಗಿರದಿದದಯ್) ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್ನ ಮುಂದ್
ವಿಚಹರಣ್ರ್ಲ್ಲಿ ದೂರುದಹರರನುನ ರತ್ರನಿಧಿಷಲು ಲ್ಲಖಿತವಹಗಿ ನ್ೇಮಕಗ್ೂಂಡ ಮತುತ ಄ಧಿಕಹರ ಡ್ದ ಾಕತ.
II.

ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರು ಇರುವುದಿಲ್ಿ, ಹ್ೊರತು:

ಎ) ದೂರುದಹರರು, ಯೇಜನ್ರ್ ಄ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ದೂರು ನಿೇಡು ಮೊದಲು, ಷಂಬಂಧಟಟ ನಿರ್ಂತ್ರರತ ಘಟಕಕ್ಕ ಲ್ಲಖಿತ ದೂರನುನ ಭಹಡಿದಹದಯ್
ಮತುತ
i.ನಿರ್ಂತ್ರರತ ಘಟಕದಿಂದ ದೂರನುನ ಷಂೂಣಯವಹಗಿ ಄ಥವಹ ಬಹಗವಃ ತ್ರರಷಕರಷಲ್ಹಗಿದ್ ಮತುತ ದೂರುದಹರರು ಈತತರದಿಂದ ತೃತಯಹಗಿಲಿ;
಄ಥವಹ ನಿರ್ಂತ್ರರತ ಘಟಕು ದೂರನುನ ಸ್ವೇಕರಸ್ದ ನಂತರ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುದಹರರು ಮಹುದ್ೇ ಈತತರನುನ ಸ್ವೇಕರಸ್ಲಿ; ಮತುತ
ii ದೂರುದಹರರು ದೂರಗ್ ನಿರ್ಂತ್ರರತ ಘಟಕದಿಂದ ಈತತರನುನ ಸ್ವೇಕರಸ್ದ ನಂತರ ಒಂದು ಶಯದ್ೂಳಗ್ ಄ಥವಹ ಮಹುದ್ೇ
ಈತತರನುನ ಸ್ವೇಕರಷದಿದದಲ್ಲ,ಿ ದೂರನ ದಿನಹಂಕದಿಂದ ಒಂದು ಶಯ ಮತುತ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರನುನ ಓಂಬುಡ್ಸಮನ್ಗ್ ಭಹಡಲ್ಹಗುತತದ್.
)

:

i. ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್ನ ಮುಂದ್ ಫಹಕ ಈಳಿದಿರುುದು ಄ಥವಹ ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್ನಿಂದ ಄ಸಯತ್ಗಳ ಮೇಲ್್ ಆತಾಥಯಡಿಸ್ರುುದು ಄ಥವಹ
ಾಸರಷುುದು, ಄ದ್ೇ ದೂರುದಹರರಂದ ಄ಥವಹ ಒಂದು ಄ಥವಹ ಹ್ಚಿಿನ ದೂರುದಹರಯ್ೂಂದಿಗ್ ಄ಥವಹ ಷಂಬಂಧಿಸ್ದ ಒಂದು ಄ಥವಹ
ಹ್ಚಿಿನ ಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವೇಕರಷದಿದದರೂ ಄ಥವಹ ಸ್ವೇಕರಷದಿದದರೂ;
ii ಄ದ್ೇ ದೂರುದಹರರಂದ ಄ಥವಹ ಸ್ವೇಕರಷದಿದದರೂ ಄ಥವಹ ಷಂಬಂಧಿಸ್ದ ಒಂದು ಄ಥವಹ ಹ್ಚಿಿನ ದೂರುದಹರರು/ಕ್ಷಗಳ್ೄ ಂದಿಗ್
ಮಹುದ್ೇ ನಹಾಮಹಲರ್, ನಹಾರ್ಮಂಡಳಿ ಄ಥವಹ ಮಧಾಸ್ಥಕ್ ಄ಥವಹ ಮಹುದ್ೇ ಆತರ ವ್ೇದಿಕ್ ಄ಥವಹ ಹರಧಿಕಹರದ ಮುಂದ್ ಫಹಕ
ಈಳಿದಿದ್; ಄ಥವಹ, ಮಹುದ್ೇ ನಹಾಮಹಲರ್, ನಹಾರ್ಮಂಡಳಿ ಄ಥವಹ ಮಧಾಷಥಗಹರ ಄ಥವಹ ಮಹುದ್ೇ ಆತರ ವ್ೇದಿಕ್ ಄ಥವಹ
ಹರಧಿಕಹರದಿಂದ ಆತಾಥಯಡಿಷಲ್ಹಗಿದ್ ಄ಥವಹ ಾಸರಷಲ್ಹಗಿದ್,.
ಎ) ದೂರು ದುರುಯೇಗ ಄ಥವಹ ಕ್ಷುಲಿಕ ಄ಥವಹ ಕ್ರಳಿಷು ಷವಬಹನುನ ಹ್ೂಂದಿಲಿ;
ಬಿ) ನಿರ್ಂತ್ರರತ ಘಟಕಕ್ಕ ದೂರನುನ ಄ಂತಸ ಸಕುಕಗಳಿಗಹಗಿ ಮತ್ರ ಕಹಯಿದ್, 1963 ರ ಄ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಷೂಚಿಷಲ್ಹದ ಮತ್ರರ್ ಄ಧಿ ಮುಗಿರ್ು
ಮೊದಲು ಭಹಡಲ್ಹಗಿದ್;
ಸ್) ದೂರುದಹರರು ಯೇಜನ್ರ್ ಶರತುತ 11 ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಯಶಟಡಿಸ್ದಂತ್ ಷಂೂಣಯ ಭಹಹಿತ್ರರ್ನುನ ಒದಗಿಷುತಹತಯ್;
ಡಿ) ದೂರುದಹರರು ವ್ೈರ್ಕತಕವಹಗಿ ಄ಥವಹ ಕೇಲರನುನ ಹ್ೂರತುಡಿಸ್ ಄ಧಿಕೃತ ರತ್ರನಿಧಿರ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ಷಲ್ಲಿಷುತಹತಯ್ ಹ್ೂರತು
ಕೇಲರು ನ್ೂಂದ ಾಕತಮಹಗಿರುುದಿಲಿ.
III. ಯೇಜನ್ರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ ದೂರನುನ ನಿಯಹಿಷದಿರು ಕಹರಣಗಳು ಆಂತಸ ವಿಶರ್ಗಳನುನ ಒಳಗ್ೂಂಡಿರುತತವ್ಎ) RE ನ ವಹಣಿಜಾ ತ್ರೇುಯ/ವಹಣಿಜಾ ನಿಧಹಯರ.
ಬಿ) ಹ್ೂರಗುತ್ರತಗ್ ಒಂದಕ್ಕ ಷಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ ಭಹಯಹಟಗಹರ ಮತುತ RE ನಡುವಿನ ವಿವಹದ;
ಸ್) ಕುಂದುಕ್ೂರತ್ಗಳನುನ ನ್ೇರವಹಗಿ ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್ಗ್ ತ್ರಳಿಷಲ್ಹಗಿಲಿ;
ಡಿ) ನಿಯಸಣ್ ಄ಥವಹ RE ನ ಕಹರ್ಯನಿವಹಯಸಕರ ವಿರುದಧ ಸಹಭಹನಾ ಕುಂದುಕ್ೂರತ್ಗಳು;
ಆ) ಶಹಷನಬದಧ ಄ಥವಹ ಕಹನೂನು ಜಹರ ಹರಧಿಕಹರದ ಅದ್ೇವಗಳಿಗ್ ಄ನುಸಹರವಹಗಿ ಕರಮನುನ ಹರರಂಭಿಷು ವಿವಹದ;
ಎ ) ಸ್ೇವ್ರ್ು RBI ರ್ ನಿರ್ಂತರಕ ವಹಾಪ್ತತರ್ಲ್ಲಿಲ.ಿ
) RE ಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಹದ; ಮತುತ

ಓಂಬುಡ್ಸಮನ್ಗ್ ದೂರು ಷಲ್ಲಿಸ್
(NBFC ಯಿಂದ ಈತತರನುನ ಸ್ವೇಕರಸ್ದ ಒಂದು ಶಯದ್ೂಳಗ್;

ಎ ) RE ರ್ ಈದ್ೂಾೇಗಿ-ಈದ್ೂಾೇಗಿ ಷಂಬಂಧನುನ ಒಳಗ್ೂಂಡ ವಿವಹದ.

಄ಥವಹ NBFC ಯಿಂದ ಮಹುದ್ೇ ಈತತರನುನ ಸ್ವೇಕರಷದಿದದಯ್
ಒಂದು ಶಯ ಮತುತ 30 ದಿನಗಳು)

:
NBFC ಗ್ ಲ್ಲಖಿತ
ದೂರು

30

ಎ) CMS ಪೇಟಯಲ್ (https://cms.rbi.org.in);

NBFC ನಿಂದ ಷಂೂಣಯವಹಗಿ
ದಿನಗಳ

ಕ್ೂನ್ರ್ಲ್ಲಿ

಄ಥವಹ ಬಹಗವಃ ದೂರನುನ
ತ್ರರಷಕರಸ್ದಯ್ ಮತುತ ಗಹರಸಕರು
ರತ್ರಕರಯೆಯಿಂದ
಄ತೃತಯಹಗಿದದರ್
಄ಥವಹ
NBFC ಯಿಂದ ಮಹುದ್ೇ

಄ಥವಹ
ಗಹರಸಕರು
ಮಹುದ್ೇ
ವ್ೇದಿಕ್ರ್ನುನ
ಷಂಕಯಷದಿದದಯ್

ಫ್ೇಯ್

ಬಿ) ಕ್ೇಂದಿರೇಕೃತ ರಸ್ೇದಿ ಮತುತ ಷಂಷಕರಣಹ ಕ್ೇಂದರಕ್ಕ (CRPC)
ಎಲ್್ಕಹರನಿಕ್ ಄ಥವಹ ಬೌತ್ರಕ ಮೊೇಡ್ (ಪಹಭಹಾಯಟ್
ಲಗತ್ರತಷಲ್ಹಗಿದ್)
ಆಮೇಲ್: CRPC@rbi.org.in

ಈತತರನುನ ಸ್ವೇಕರಷಲ್ಹಗಿಲಿ

ವಿಳಹಷ: ಕ್ೇಂದಿರೇಕೃತ ರಸ್ೇದಿ ಮತುತ ಷಂಷಕರಣಹ ಕ್ೇಂದರ

ಎಾಂದರ್

(CRPC), ರಷರ್ವಯ ಫಹಾಂಕ್ ಅಫ್ ಆಂಡಿಮಹ, ನಹಲಕನ್ೇ ಮಸಡಿ,
ಸ್ಕಟರ್ 17, ಚಂಡಿೇಗಢ- 160 017.
ಟ್ೂೇಲ್ ಫ್ರೇ ಷಂಖ್್ಾಯಂದಿಗ್ ಷಂಕಯ ಕ್ೇಂದರ - 14448
(ಷಮರ್ - ಫ್ಳಿಗ್ೆ 9:30 ರಂದ ಷಂಜ್ 5:15 ರಯ್ಗ್)

ಮೇಲ್ಮನ್ವಿ ್ರಧಿಕ್

ಮೇಲ್ಮನ್ವಿ:

• ಓಂಬುಡ್ಸಮನ್ ಕಛ್ೇರಯಿಂದ ದೂರ

಄ಥವಹ ತ್ರರಸಹಕರದಿಂದ ಫಹಧಿತಯಹದ ದೂರುದಹರರು, ರ

ರ್ನುನ ಸ್ವೇಕರಸ್ದ

ದಿನಹಂಕದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗ್ ಄ಥವಹ ದೂರನುನ ತ್ರರಷಕರಸ್, ಕಹರ್ಯನಿವಹಯಸಕ ನಿದ್ೇಯವಕರು, ಗಹರಸಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ಷಂರಕ್ಷಣಹ ಆಲ್ಹಖ್್
(CEPD), RBI ಗ್ ಮೇಲಮನವಿ ಷಲ್ಲಿಷಬಸುದು.
• ಮೇಲಮನವಿ ಹರಧಿಕಹರು, ದೂರುದಹರರು ಷಮರ್ದ್ೂಳಗ್ ಮೇಲಮನವಿ ಷಲ್ಲಿಷದಿರಲು ಸಹಕಶುಟ ಕಹರಣನುನ ಹ್ೂಂದಿದಹದಯ್ ಎಂದು
ಮನರಕ್ ಭಹಡಿದಯ್, 30 ದಿನಗಳನುನ ಮೇರದಂತ್ ಹ್ಚಿಿನ ಄ಧಿರ್ನುನ ಄ನುಮತ್ರಷಬಸುದು.
ದೂರುಗಳ ರಹಹರ:
• ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್ನ ಮುಂದ್ ನಡ್ರ್ು ರಕರಯೆಗಳು ಸಹಯಹಂವ ಷವರೂದಲ್ಲಿವ್.
• ಷುಗಮಗ್ೂಳಿಷುವಿಕ್, ಷಂಧಹನ ಄ಥವಹ ಮಧಾಸ್ಥಕ್ರ್ ಮೂಲಕ ಆತಾಥಯನುನ ಈತ್ತೇಜಿಷುತತದ್. ತಲುದಿದದಯ್, ರವಸ್ತ/ಅದ್ೇವನುನ
ನಿೇಡಬಸುದು
:
• ಆದು ಮಹಯರ್ ವಿವಹದ ರಹಹರ ಕಹರ್ಯವಿಧಹನವಹಗಿದ್.
• ದೂರುದಹರರಗ್ ನಹಾಮಹಲರ್, ನಹಾರ್ಮಂಡಳಿ ಄ಥವಹ ಮಧಾಸ್ಥಕ್ ಄ಥವಹ ಮಹುದ್ೇ ಆತರ ವ್ೇದಿಕ್ ಄ಥವಹ ಹರಧಿಕಹರನುನ
ಷಂಕಯಷಲು ಸಹವತಂತರಯವಿದ್.
ಈ
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf

