ਰਯਜ਼ਯਵ ਫੈਂਕ – ਏਕੀਰਕਯਤ ਰੋ ਕਾਰ ਸਕੀਭ (INTEGRATED
OMBUDSMAN SCHEME) 2021
ਰਭੁੱ ਖ ਰਵਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ
ਕੀਕਕਯਤ ਰ ਕਾਰ ਕੀਭ 2021, 12 ਨਵੰ ਫਯ 2021 ਤੋਂ ਰਬਾਵੀ ਸੈ। ਇਸ ਕੀਭ RBI ਰ ਕਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਕਧਕਾਯ ਖੇਤਯ ਨੰ ਕਨਯੱ ਖ ਫਣਾ

ਕੇ 'ਇੱ ਕ ਦੇਸ਼ ਇੱ ਕ ਰ ਕਾਰ' ਸੰ ਚ ਨੰ ਅਣਾਉਂਦੀ ਸੈ। ਇਸ RBI ਦੀਆਂ ਭਜਦਾ ਕਤੰ ਨ ਰ ਕਾਰ ਕੀਭਾਂ ਨੰ ਕੀਕਕਯਤ ਕਯਦਾ ਸੈ ਕਜਨਹਾਂ ਨੰ ਇ
ਨਾਭ ਨਾਰ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ, (i) ਫੈਂਕਕੰ ਗ ਰ ਕਾਰ ਕੀਭ 2006; (ii) ਗੈਯ-ਫੈਂਕਕੰ ਗ ਕਵੱ ਤੀ ਕੰ ਨੀਆਂ ਰਈ ਰ ਕਾਰ ਕੀਭ 2018 ਅਤੇ (iii)
ਕਿਜੀਟਰ ਰੈ ਣ-ਦੇਣ ਰਈ ਰ ਕਾਰ ਕੀਭ 2019.
ਵਯਤੋਂ ਮੋਗਤਾ:
ਇ ਕੀਭ ਕਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਕਵਧਾਕਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (RE) ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ:
i.

ਕਛਰੇ ਕਵੱ ਤੀ ਾਰ ਦੀ ਆਕਿਟ ਕੀਤੀ ਫਕਾਇਆ ਸੀਟ ਦੀ ਕਭਤੀ 'ਤੇ ₹50 ਕਯੜ ਅਤੇ ਇ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੇ ਜਭਹਾ ੀਭਾ ਵਾਰੀਆਂ ਾਯੀਆਂ
ਵਾਯਕ ਫੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਯੀ ੇਂਿ ਫੈਂਕਾਂ, ਅਨਕਚਤ ਰਾਇਭਯੀ (ਸਕਸਯੀ) ਕਸਕਾਯੀ ਫੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਯ-ਅਨਕਚਤ ਰਾਇਭਯੀ (ਸਕਸਯੀ)
ਕਸਕਾਯੀ ਫੈਂਕਾਂ;

ii.

ਾਯੀਆਂ ਗੈਯ-ਫੈਂਕਕੰ ਗ ਕਵੱ ਤੀ ਕੰ ਨੀਆਂ (NBFC) (ਸਾਊਕੰ ਗ ਪਾਈਨਾਂ ਕੰ ਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ) ਜ (a) ਕਿਾਕ਼ਿਟ ਵੀਕਾਯ ਕਯਨ ਰਈ
ਅਕਧਕਾਯਤ ਸਨ; ਜਾਂ (ਫੀ) ਕਛਰੇ ਕਵੱ ਤੀ ਾਰ ਦੀ ਆਕਿਟ ਕੀਤੀ ਫਕਾਇਆ ਸੀਟ ਦੀ ਕਭਤੀ ਦੇ ਅਨਾਯ ₹100 ਕਯੜ ਅਤੇ ਇ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਦੀ ੰ ਤੀ ਦੇ ਆਕਾਯ ਦੇ ਨਾਰ ਗਾਸਕ ਅੰ ਤਯਕਕਕਯਆ ਸਵ;ੇ ਅਤੇ

iii.

ਕੀਭ ਅਧੀਨ ਕਯਬਾਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗ ਭਤਾਫਕ ਾਯੇ ਕਟਭ ਬਾਗੀਦਾਯ।

ਸਕੀਭ ਅਧੀਨ ਰਸਕਾਇਤ ਰਨਵਾਯਨ ਰਈ ਰਰਕਰਯਆ:
I. ਰਸਕਾਇਤ ਦ਼ੇ ਆਧਾਯ: ੇਵਾ ਕਵੱ ਚ ਕਭੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਵਧਾਕਨਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਈ ਵੀ ਕਾਯਵਾਈ/ਉਕਾਈ ਕਨਿੱਜੀ ਤਯ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਕੇ

ਅਕਧਕਾਯਤ ਰਤੀਕਨਧੀ ਵੱ ਰੋਂ ਕਸਕਾਇਤ ਦਯਜ ਕਯ ਕਦੀ ਸੈ।
“ਅਕਧਕਾਯਤ ਰਤੀਕਨਧੀ” ਦਾ ਭਤਰਫ ਸੈ ਕਕੇ ਵਕੀਰ (ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਕ ਵਕੀਰ ੀੜਤ ਕਵਅਕਤੀ ਨਸੀਂ ਸੈ) ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਇੱ ਕ ਕਵਅਕਤੀ ਰ ਕਾਰ
ਦੇ ਾਸਭਣੇ ਕਾਯਵਾਈ ਕਵੱ ਚ ਕਸਕਾਇਤਕਯਤਾ ਦੀ ਨਭਾਇੰ ਦਗੀ ਕਯਨ ਰਈ ਕਰਖਤੀ ਯ ਕਵੱ ਚ ਕਨਮਕਤ ਅਤੇ ਅਕਧਕਾਯਤ ਸੈ।
II. ਰਸਕਾਇਤ ਸਕੀਭ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵ਼ੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ:
a) ਕੀਭ ਅਧੀਨ ਕਸਕਾਇਤ ਕਯਨ ਤੋਂ ਕਸਰਾਂ ਕਸਕਾਇਤਕਯਤਾ ਨੇ ੰ ਫੰ ਕਧਤ ਕਵਧਾਕਨਕ ਇਕਾਈ ਨੰ ਕਰਖਤੀ ਕਸਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ੀ ਅਤੇ

i.

ਕਸਕਾਇਤ ਨੰ ਕਵਧਾਕਨਕ ਇਕਾਈ ਵੱ ਰੋਂ ਯੀ ਤਯਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰ ਸਕ ਤਯ 'ਤੇ ਅਵੀਕਯ ਕਯ ਕਦੱ ਤਾ ਕਗਆ ੀ, ਅਤੇ ਕਸਕਾਇਤਕਯਤਾ ਜਵਾਫੀਰਤੀਕਕਕਯਆ ਤੋਂ ੰ ਤਸਟ ਨਸੀਂ ਸੈ; ਜਾਂ ਕਵਧਾਕਨਕ ਇਕਾਈ ਨੰ ਕਸਕਾਇਤ ਕਭਰਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕਸਕਾਇਤਕਯਤਾ ਨੰ 30 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਯ ਕਈ
ਜਵਾਫ ਨਸੀਂ ਕਭਕਰਆ; ਅਤੇ

ii.

ਕਸਕਾਇਤਕਯਤਾ ਨੰ ਕਵਧਾਕਨਕ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਕਸਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਫ ਰਾਤ ਸਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜਾਂ, ਕਈ ਜਵਾਫ ਨਾ ਕਭਰਣ ਦੀ ਯਤ
ਕਵੱ ਚ, ਕਸਕਾਇਤ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਾਰ ਅਤੇ 30 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਯ-ਅੰ ਦਯ ਕਸਕਾਇਤ ਰ ਕਾਰ ਨੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ।

b) ਕਸਕਾਇਤ ਕਾਯਵਾਈ ਦੇ ਉੇ ਕਾਯਨ ਦੇ ੰ ਫੰ ਧ ਕਵੱ ਚ ਨਸੀਂ ਸੈ ਜ ਕਸਰਾਂ ਸੀ:

i.

ਇੱ ਕ ਰ ਕਾਰ ਦੇ ਾਸਭਣੇ ਕਵਚਾਯ-ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਰ ਕਾਰ ਵੱ ਰੋਂ ਗਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਯ 'ਤੇ ਰਝਾਇਆ ਜਾਂ ਨਕਜੱ ਕਿਆ ਕਗਆ, ਬਾਵੇਂ ਉੇ
ਕਸਕਾਇਤਕਯਤਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕਸਕਾਇਤਕਯਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਰ, ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ੰ ਫੰ ਕਧਤ ਕਧਯਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸਵੇ ਜਾਂ
ਨਸੀਂ;

ii.

ਕਕੇ ਅਦਾਰਤ, ਕਟਰਕਫਊਨਰ ਜਾਂ ਆਯਕਫਟਯੇਟਯ ਜਾਂ ਕਕੇ ਸਯ ਪਯਭ ਜਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਅੱ ਗੇ ਕਵਚਾਯ-ਅਧੀਨ; ਜਾਂ ਕਕੇ ਵੀ ਅਦਾਰਤ,
ਕਟਰਕਫਊਨਰ ਜਾਂ ਆਯਕਫਟਯੇਟਯ ਜਾਂ ਕਕੇ ਸਯ ਪਯਭ ਜਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਦਆਯਾ, ਗਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਯ 'ਤੇ ਰਝਾਇਆ ਜਾਂ ਨਕਜੱ ਕਿਆ ਕਗਆ
ਸਵੇ, ਬਾਵੇਂ ਉੇ ਕਸਕਾਇਤਕਯਤਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੰ ਧਤ ਕਸਕਾਇਤਕਯਤਾਵਾਂ/ਾਯਟੀਆਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਦੇ ਨਾਰ ਰਾਤ ਸਇਆ ਸਵੇ ਜਾਂ
ਨਸੀਂ।

c)

ਕਸਕਾਇਤ ਕਯਨ ਦਾ ਤਯੀਕਾ ਦਯਕਵਵਸਾਯ ਜਾਂ ਪ਼ਿਰ ਜਾਂ ਯੇਸਾਨੀ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ;

d) ਅਕਜਸੇ ਦਾਅਕਵਆਂ ਰਈ ੀਭਾ ਕਟ 1963 ਦੇ ਤਕਸਤ ਕਨਯਧਾਯਤ ੀਭਾ ਦੀ ਕਭਆਦ ਖਤਭ ਸਣ ਤੋਂ ਕਸਰਾਂ ਕਵਧਾਕਨਕ ਇਕਾਈ ਨੰ

ਕਸਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ੀ;
e) ਕਸਕਾਇਤਕਯਤਾ ਕੀਭ ਦੀ ਧਾਯਾ 11 ਕਵੱ ਚ ਦਯਾ ਅਨਾਯ ਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਭਸੱ ਈਆ ਕਯਦਾ ਸੈ;
f)

ਕਸਕਾਇਤਕਯਤਾ ਵੱ ਰੋਂ ਕਨਿੱਜੀ ਤਯ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਕੀਰ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਕਕੇ ਅਕਧਕਾਯਤ ਰਤੀਕਨਧੀ ਵੱ ਰੋਂ ਕਸਕਾਇਤ ਦਯਜ ਕਯਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ਜਦੋਂ
ਤੱ ਕ ਵਕੀਰ ੀੜਤ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾ ਸਵੇ।

III. ਸਕੀਭ ਦ਼ੇ ਅਧੀਨ ਰਸਕਾਇਤ ਦੀ ਗੈਯ-ਸੰ ਬਾਰਮੋਗਤਾ ਰਈ ਆਧਾਯ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਭਾਭਰ਼ੇ ਸਾਭਰ ਹਨ ਰਜਵੇਂ ਰਕa) RE ਦੀ ਵਾਯਕ ਯਾ/ਵਾਯਕ ਫ਼ੈਰਾ;
b) ਆਊਟਯਕੰ ਗ ਇਕਯਾਯਨਾਭੇ ਨਾਰ ੰ ਫੰ ਕਧਤ ਕਵਕਯੇਤਾ ਅਤੇ RE ਕਵਚਕਾਯ ਕਵਵਾਦ;
c)

ਰ ਕਾਰ ਨੰ ਕੱ ਧੇ ਤਯ 'ਤੇ ਕਸਕਾਇਤ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ;

d) RE ਦੇ ਰਫੰਧਨ ਜਾਂ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਅਕਧਕਾਯੀਆਂ ਦੇ ਕਖਰਾਪ ਆਭ ਕਸਕਾਇਤਾਂ;
e) ਅਕਜਸਾ ਕਵਵਾਦ ਕਜ ਕਵੱ ਚ ਕਨੰ ਨੀ ਜਾਂ ਕਨੰ ਨ ਰਾਗ ਕਯਨ ਵਾਰੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੇ ਸਕਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਵੱ ਚ ਕਾਯਵਾਈ ਸਯ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ;
f)

ੇਵਾ RBI ਦੇ ਯੈਗਰੇ ਟਯੀ ਦਾਇਯੇ ਕਵੱ ਚ ਨਸੀਂ ਸੈ;

g) RE ਦੇ ਅੰ ਦਯਨੀ ਕਵਵਾਦ; ਅਤੇ
h) RE ਦੇ ਕਯਭਚਾਯੀ-ਯ਼ਿਗਾਯਦਾਤੇ ਦੇ ੰ ਫੰ ਧਾਂ ਨੰ ਸਾਭਰ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਕਵਵਾਦ।

ਰਸਕਾਇਤ ਦਾਇਯ ਕਯਨ ਦੀ ਰਰਕਰਯਆ:
NBFC ਨੰ
ਰਰਖਤੀ
ਰਸਕਾਇਤ

30 ਰਦਨ ਤੋਂ
ਫਾਅਦ

ਜ਼ੇ

ਵੁੱ ਰੋਂ

NBFC

ਜ਼ੇ ਗਾਹਕ ਨੇ

ਰਸਕਾਇਤ ਨੰ ਯੀ

ਰਕਸ਼ੇ

ਹੋਯ

ਤਯਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰ ਸਕ ਤੌਯ

ਪੋਯਭ

ਤੁੱ ਕ

'ਤ਼ੇ ਅਸਵੀਕਾਯ ਕਯ

ਹੰ ਚ

ਨਹੀਂ

ਰਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ

ਕੀਤੀ ਹੈ

ਗਾਹਕ

ਜਵਾਫੀ-

ਰਤੀਰਕਰਯਆ
ਅਸੰ ਤਸਟ
ਹਨ

ਤੋਂ
ਯਰਹੰ ਦ਼ੇ

ਰੋ ਕਾਰ ਕੋਰ
ਰਸਕਾਇਤ ਦਯਜ ਕਯੋ
(NBFC ਵੁੱ ਰੋਂ ਜਵਾਫ ਰਾਤ ਹੋਣ ਦ਼ੇ ਇੁੱਕ
ਸਾਰ ਦ਼ੇ ਅੰਦਯ; ਜਾਂ ਜ਼ੇ NBFC ਵੁੱ ਰੋਂ ਕੋਈ
ਜਵਾਫ ਨਹੀਂ ਰਭਰਰਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੁੱਕ ਸਾਰ
ਅਤ਼ੇ 30 ਰਦਨਾਂ ਦ਼ੇ ਅੰਦਯ)
A) CMS ੋਯਟਰ
(https://cms.rbi.org.in);
ਜਾਂ
B) ਕੇਂਦਯੀਰਕਯਤ ਯਸੀਦ ਅਤ਼ੇ ਰੋਸਰੈ ਸੰ ਗ
ਸੈਂਟਯ (CRPC) ਰਈ ਇਰੈ ਕਟਰਾਰਨਕ
ਜਾਂ ਬੌਰਤਕ ਭੋਡ (ਪਾਯਭੈਟ ਨੁੱਥੀ)
ਈਭ਼ੇਰ: CRPC@rbi.org.in
ਤਾ: ਕੇਂਦਯੀਰਕਯਤ ਯਸੀਦ ਅਤ਼ੇ
ਰੋਸੈਰਸੰ ਗ ਸੈਂਟਯ (CRPC), ਬਾਯਤੀ
ਰਯਜ਼ਯਵ ਫੈਂਕ, ਚੌਥੀ ਭੰ ਰਜ਼ਰ, ਸੈਕਟਯ
17, ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ- 160 017.
ਟੋਰ ਪਰੀ ਨੰਫਯ - 14448 ਨਾਰ ਸੈਂਟਯ ਨੰ
ਸੰ ਯਕ ਕਯੋ (ਸਭਾਂ - ਸਵ਼ੇਯ਼ੇ 9:30 ਤੋਂ ਸਾਭ
5:15 ਵਜ਼ੇ ਤੁੱ ਕ)



ਅੀਰੀ ਅਥਾਯਟੀ ਨੰ ਅੀਰ ਕਯੋ:

 ਰ ਕਾਰ ਦਫ਼ਤਯ ਵੱ ਰੋਂ ਅਵਾਯਿ ਜਾਂ ਕਸਕਾਇਤ ਨੰ ਅਵੀਕਾਯ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਯਾਸ਼ ਕਸਕਾਇਤਕਯਤਾ, ਅਵਾਯਿ ਰਾਤ ਸਣ ਜਾਂ ਕਸਕਾਇਤ ਨੰ

ਅਵੀਕਾਯ ਕਯਨ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤੋਂ 30 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਯ, ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਕਨਯਦੇਸਕ, ਖਤਕਾਯ ਕੱ ਕਖਆ ਅਤੇ ਯੱ ਕਖਆ ਕਵਬਾਗ (CEPD), RBI ਨੰ
ਅੀਰ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ।

 ਜੇ ਇ ਗੱ ਰ ਦੀ ੰ ਤਸ਼ਟੀ ਸੈ ਕਕ ਕਸਕਾਇਤਕਯਤਾ ਕਰ ਭੇਂ ਦੇ ਅੰ ਦਯ ਅੀਰ ਨਾ ਕਯਨ ਰਈ ਢਕਵਾਂ ਕਾਯਨ ੀ, ਤਾਂ ਅੀਰੀ ਅਥਾਯਟੀ 30

ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੀ ਸਯ ਕਭਆਦ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਦੇ ਕਦੀ ਸੈ।
ਰਸਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੁੱ ਰ:



ਰ ਕਾਰ ਨਭੱ ਖ ਕਾਯਵਾਈਆਂ ਕਵੱ ਚ ੰ ਖੇ ਅਨਾਯ ਸੰ ਦੀਆਂ ਸਨ।



ਸਰਤ, ਰਹਾ ਜਾਂ ਕਵਚਰਗੀ ਯਾਸੀਂ ਭਝਤੇ ਨੰ ਉਤਸਾਕਸਤ ਕਯਦਾ ਸੈ। ਜੇ ਨਸੀਂ ਸੰ ਕਚਆ, ਤਾਂ ਅਵਾਯਿ/ਆਯਿਯ ਜਾਯੀ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ

ਨੋਟ:


ਇਸ ਕਵਵਾਦ ਨੰ ਸੱ ਰ ਕਯਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਵਕਰਕਕ ਕਵਧੀ ਸੈ।



ਕਸਕਾਇਤਕਯਤਾ ਨੰ ਅਦਾਰਤ, ਕਟਰਕਫਊਨਰ ਜਾਂ ਆਯਕਫਟਯੇਟਯ ਜਾਂ ਕਕੇ ਸਯ ਪਯਭ ਜਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆ਼ਿਾਦੀ ਸੈ।

ਰਕਯਾ ਕਯਕ਼ੇ ਸਕੀਭ ਦੀ ਵ਼ੇਯਵ਼ੇਮਕਤ ਕਾੀ ਰਈ https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf ਨੰ
ਦ਼ੇਖੋ

