ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ - ಇಾಂಟಿಗ್ರ ೇಟೆಡ್ ಒಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್ ಸ್ಕ ೇಮ್, 2021

ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ("RBI") ತನ್ನ ಾಂದ ನ್ಯಂತ್ರಿ ಸಲ್ಪ ಡುವ ಘಟಕಗಳ ಗ್ರಿ ಹಕರ
ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಯಾಂದ

RBI

ಯ

ಅಸ್ತಿ ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ

ಮೂರು

ಒಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನನ

ಸಂಯೋಜಿಸ್ತದೆ, ಅವುಗಳಾಂದರೆ, (i) ಬ್ಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಒಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್ ಯೋಜನೆ, 2006; (ii) ಬ್ಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್
ಅಲ್ಿ ದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನ್ಗಳಿಗೆ ಒಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್ ಯೋಜನೆ, 2018; ಮತ್ತಿ

(iii) ಡಿಜಿಟಲ್

ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗ್ರಗಿ

ಇಾಂಟಿಗೆಿ ೋಟೆಡ್

ಓಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್

ಸ್ತಕ ೋಮ್, 2019

ಒಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್ ಸ್ತಕ ೋಮ್, 2021 (‘ದಿ ಸ್ತಕ ೋಮ್”) ಇದು ವೆಚ್ಚ

ರಿಸರ್ವ್

ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ಗೆ

-

ಉಚಿತ, ಸರಳ ಮತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಚ

ಗ್ರಿ ಹಕರಿಗೆ

ಸಪ ಾಂದಿಸುವ ಪಯಾ್ಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ವಿಧಾನವನ್ನನ ಒದಗಿಸುತಿ ದೆ.

ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನ ಪ್ರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು - ಇಾಂಟಿಗ್ರ ೇಟೆಡ್ ಒಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್ ಸ್ಕ ೇಮ್, 2021 ಈ
ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

1. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ ಘಟಕದ ಕಾಯದೆ ಅಥವಾ ಲೋಪದಿಾಂದ
ನಾಂದ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಿ ಹಕರು ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿ ಸಬಹುದು.
"ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನ ಕೊರತೆ" ಎಾಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ
ಅಸಮಪ್ಕತೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಕ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಇತರ ಸೇವೆಗಳು, ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ ಘಟಕವು

ಶಾಸನಬದಧ ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ

ಒದಗಿಸುವ ಅಗತಯ ವಿದೆ, ಇದು ಗ್ರಿ ಹಕರಿಗೆ

ಹಣಕಾಸ್ತನ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು;
"ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ ಘಟಕ" ಎಾಂದರೆ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್-ಅಲ್ಿ ದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನ್,
ಅಥವಾ ಸ್ತಸಟ ಮ್ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಕ್ಕಿ ಡಿಟ್ ಮಾಹಿತ್ರ ಕಂಪನ್ 6 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ್ಸಲಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕ್ಕಕ

ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ನ್ದಿ್ಷ್ಟ ಪಡಿಸಬಹುದಾದ

ಯಾವುದೇ ಇತರ ಘಟಕ; ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಡದ ಮಟಿಟ ಗೆ

2. ದೂರು ಭತಿ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
(a) ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ ದೂರುಗಳನ್ನನ
ಪಿ ಕ್ತಿ ಯೆಗೊಳಿಸಲು RBI ಅಾಂತಹ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನನ

ಕಾಂದಿಿ ೋಕೃತ ರಶೋದಿ ಮತ್ತಿ ಸಂಸಕ ರಣಾ

1

ಕಾಂದಿ ವನ್ನನ

ಸ್ಥಥ ಪಿಸ್ತದೆ.

ಆನ್್ಲೈನ್್ನಲ್ಲಿ

ಮಾಡಲಾದ

ಯೋಜನೆಯ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ದೂರುಗಳನ್ನನ ಪೋಟ್ಲ್್ನಲ್ಲಿ ನೋಾಂದಾಯಸಲಾಗುತಿ ದೆ (https://cms.rbi.org.in)
(b) ವಿದುಯ ನ್ಮಾ ನ ಕಿ ಮದಲ್ಲಿ

(ಇ-ಮೇಲ್) ಮತ್ತಿ ಭೌತ್ರಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ

(ಅನ್ನಬಂಧ 1 ರಂತೆ

ಸುತ್ತಿ ವರಿದ ಸವ ರೂಪ) ದೂರುಗಳನ್ನನ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದರೆ, ಪೋಸಟ ಲ್ ಮತ್ತಿ ಕೈಯಾಂದ ವಿತರಿಸ್ತದ
ದೂರುಗಳನ್ನನ

ವೈಯಕ್ತಿ ಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಪಿ ತ್ರನ್ಧಿಯ ಮೂಲ್ಕ (ಅನ್ನಬಂಧ 2

ರಂತೆ ಲ್ಗತ್ರಿ ಸಲಾದ ದೃಢೋಕರಣದ ಸವ ರೂಪ) ಒಳಗೊಾಂಡಂತೆ ಕ್ಕಳಗಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ
ಪರಿಶೋಲ್ನೆ ಮತ್ತಿ ಆರಂಭಿಕ ಪಿ ಕ್ತಿ ಯೆಗ್ರಗಿ ಸ್ಥಥ ಪಿಸಲಾದ RBI ಯ ಕಾಂದಿಿ ೋಕೃತ ರಸ್ತೋದಿ ಮತ್ತಿ
ಸಂಸಕ ರಣಾ ಕಾಂದಿ ಕ್ಕಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ:
Email crpc@rbi.org.in
Correspondence Address
Centralized Receipt and Processing Centre, Reserve Bank of India,
4th Floor, Sector 17,
Chandigarh – 160017
(c) ರಿಸರ್ವ್್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ತನ್ ಯಾವುದೇ್ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ್ ನೇರವಾಗಿ್ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ್ ದೂರುಗಳನ್ನನ ್
ಮಾಂದಿನ್ಕಿ ಮಕಾಕ ಗಿ್ಕಾಂದಿಿ ೋಕೃತ್ರಸ್ತೋದಿ್ಮತ್ತಿ ್ಸಂಸಕ ರಣಾ್ಕಾಂದಿ ಕ್ಕಕ ್ರವಾನ್ಸಲಾಗುತಿ ದೆ

3. ಓಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್/್ಉಪ್್ಓಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್್ನ್ಅಧಿಕಾರಗಳು್ಮತ್ತು ್ಕಾರ್್ಗಳು
(a) ಓಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್್ರ ಮಾಂದೆ ತರಬಹುದಾದ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ನ ಮೊತಿ ದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ
ಮಿತ್ರಯಲ್ಿ , ಅದಕಾಕ ಗಿ ಓಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್ ಪಿ ಶಸ್ತಿ ಯನ್ನನ
ದೂರುದಾರರು

ಅನ್ನಭವಿಸ್ತದ

ಯಾವುದೇ

ರವಾನ್ಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯಯ ,

ಪರಿಣಾಮದ

ಭಾರತ್ರೋಯ ರೂಪಾಯ 20 ಲ್ಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನನ

ನಷ್ಟ ಕ್ಕಕ ,

ಓಾಂಬುಡ್ಸ ಮನ್
್

ಒದಗಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ

ಹೊಾಂದಿರುತಾಿ ರೆ, ಜೊತೆಗೆ, ದೂರುದಾರರ ಸಮಯ, ಉಾಂಟಾದ ವೆಚ್ಚ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಅದಕಾಕ ಗಿ
ಭಾರತ್ರೋಯ

ರೂಪಾಯಗಳ

ನಷ್ಟ ಕ್ಕಕ

1

ಲ್ಕ್ಷದವರೆಗೆ

ದೂರುದಾರರು

ಅನ್ನಭವಿಸ್ತದ

ಕ್ತರುಕುಳ/ಮಾನಸ್ತಕ ವೇದನೆ

(b) ಓಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್್ಗೆ ಎಲಾಿ ದೂರುಗಳನ್ನನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತಿ ಮಚ್ಚ ಲು ಅಧಿಕಾರವಿದದ ರೆ,
ಯೋಜನೆಯ 10 ನೇ ಷ್ರತ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೂರುಗಳನ್ನನ ಮಚ್ಚಚ ವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ
ಡೆಪ್ಯಯ ಟಿ ಒಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್ ಹೊಾಂದಿರುತಾಿ ರೆ, ಯೋಜನೆಯ ಷ್ರತ್ತಿ 14 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸೌಲ್ಭಯ ದ ಮೂಲ್ಕ ಇತಯ ಥ್ಪಡಿಸ್ತದ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ದೂರು
2

ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನನ

ನ್ೋಡುವ ಅಥವಾ ಮಾಗ್ದಶ್ನ ಅಥವಾ ವಿವರಣೆಯನ್ನನ

ಪಡೆಯುವ

ಸವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೆ.

(c) ಓಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್

ಯೋಜನೆಯ

ಷ್ರತ್ತಿ

15

ರಲ್ಲಿ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾದ

ಈವೆಾಂಟ್್ನಲ್ಲಿ

ಪಿ ಶಸ್ತಿ ಯನ್ನನ ರವಾನ್ಸಬೇಕು
(d) ಓಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನನ ತ್ರರಸಕ ರಿಸಬಹುದು:
i.

ಅವರ ಅಭಿಪಾಿ ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಲ್ಿ ; ಅಥವಾ

ii. ಯೋಜನೆಯ

ಕಲಂ

8(2)

ರಲ್ಲಿ

ಒಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ

ಸೂಚಿಸ್ತದಂತೆ

ಪರಿಹಾರವನ್ನನ

ಮಿೋರಿದ ನಷ್ಟ ಕ್ಕಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನನ

ನ್ೋಡಲು

ಕೊೋರಲಾಗಿದೆ;

ಅಥವಾ
iii. ದೂರುದಾರರು ಸಮಂಜಸವಾದ ಶಿ ದೆಧ ಯಾಂದ ದೂರನ್ನನ ಅನ್ನಸರಿಸುವುದಿಲ್ಿ ; ಅಥವಾ
iv. ದೂರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಕಷ್ಟಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಿ ದೆ; ಅಥವಾ
v. ದೂರಿಗೆ ವಿಸ್ಥಿ ರವಾದ ಸ್ಥಕ್ಷಯ ಚಿತಿ ಮತ್ತಿ ಮೌಖಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಪರಿಗಣನೆಯ ಅಗತಯ ವಿದೆ
ಮತ್ತಿ ಒಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್್ನ ಮಾಂದೆ ಇರುವ ಪಿ ಕ್ತಿ ಯೆಗಳು ಅಾಂತಹ ದೂರಿನ ನ್ಣ್ಯಕ್ಕಕ
ಸೂಕಿ ವಲ್ಿ ; ಅಥವಾ
vi. ಒಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್್ರ ಅಭಿಪಾಿ ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸ್ತನ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನ್ ಇಲ್ಿ ,
ಅಥವಾ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಮನ್ನಕೂಲ್ತೆ ಉಾಂಟಾಗಿಲ್ಿ .
4. ದೂರಿನ್ನಿವ್ಹಣೆಯಿಲಲ ದಿರುವ್ಕಾರಣಗಳು
(a) ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನ ಕೊರತೆಗ್ರಗಿ ದೂರುದಾರರು ಸಲ್ಲಿ ಸ್ತದ ಯಾವುದೇ ದೂರನ್ನನ ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ
ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಿ :
i.

ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ ಘಟಕದ ವಾಣಿಜಯ ತ್ರೋಪು್/ವಾಣಿಜಯ ನ್ಧಾ್ರ;

ii.

ಹೊರಗುತ್ರಿ ಗೆ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಮಾರಾಟಗ್ರರ ಮತ್ತಿ ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ ಘಟಕದ
ನಡುವಿನ ವಿವಾದ

iii. ಒಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತ್ರಳಿಸದ ದೂರು
iv. ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ ಘಟಕದ ನ್ವ್ಹಣೆ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ನ್ವಾ್ಹಕರ ವಿರುದಧ

ಸ್ಥಮಾನಯ

ಕುಾಂದುಕೊರತೆಗಳು
v.

ಶಾಸನಬದಧ

ಅಥವಾ ಕಾನೂನ್ನ ಜಾರಿ ಪಾಿ ಧಿಕಾರದ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥರವಾಗಿ

ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ ಘಟಕದಿಾಂದ ಕಿ ಮವನ್ನನ ಪಾಿ ರಂಭಿಸುವ ವಿವಾದ
vi. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನ ನ್ಯಂತಿ ಕ ವಾಯ ಪಿಿ ಯಲ್ಲಿ ಲ್ಿ ದ ಸೇವೆ
vii. ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ ಘಟಕಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ; ಮತ್ತಿ
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viii. ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ ಘಟಕದ ಉದ್ಯ ೋಗಿ-ಉದ್ಯ ೋಗದಾತ ಸಂಬಂಧವನ್ನನ ಒಳಗೊಾಂಡ ವಿವಾದ
ix.

ಕ್ಕಿ ಡಿಟ್ ಮಾಹಿತ್ರ ಕಂಪನ್ಗಳ (ನ್ಯಂತಿ ಣ) ಕಾಯದೆ, 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ರಲ್ಲಿ
ಪರಿಹಾರವನ್ನನ ಒದಗಿಸ್ತದ ವಿವಾದ;

x.

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸೇರಿಸದ ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ ಘಟಕದ ಗ್ರಿ ಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ವಿವಾದ
(b) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನನ ಸುಳುು ಮಾಡಬ್ರದು:
a. ದೂರುದಾರರು, ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನ್ೋಡುವ ಮೊದಲು, ಸಂಬಂಧಪಟಟ
ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ ಘಟಕಕ್ಕಕ ಲ್ಲಖಿತ ದೂರನ್ನನ ಮಾಡಿದದ ರು ಮತ್ತಿ
i.

ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ

ಘಟಕದಿಾಂದ

ದೂರನ್ನನ

ಸಂಪ್ಯಣ್ವಾಗಿ

ಅಥವಾ

ಭಾಗಶಃ

ತ್ರರಸಕ ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿ ದೂರುದಾರರು ಉತಿ ರದಿಾಂದ ತೃಪಿ ರಾಗಿಲ್ಿ ; ಅಥವಾ
ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ ಘಟಕವು ದೂರನ್ನನ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ನಂತರ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರು
ಯಾವುದೇ ಉತಿ ರವನ್ನನ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತಲ್ಿ ; ಮತ್ತಿ
ii.

ದೂರುದಾರರು ದೂರಿಗೆ ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ ಘಟಕದಿಾಂದ ಉತಿ ರವನ್ನನ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ನಂತರ
ಒಾಂದು ವಷ್್ದ್ಳಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಉತಿ ರವನ್ನನ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸದಿದದ ಲ್ಲಿ , ದೂರಿನ
ದಿನ್ಮಾಂಕದಿಾಂದ ಒಾಂದು ವಷ್್ ಮತ್ತಿ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನನ ಓಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್್ಗೆ
ಮಾಡಲಾಗುತಿ ದೆ.

b. ದೂರು ಈಗ್ರಗಲೇ ಕಿ ಮದ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತಲ್ಿ –
i.

ಒಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್್ನ ಮಾಂದೆ ಬ್ಕ್ತ ಉಳಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಒಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್್ನ್ಾಂದ
ಅಹ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇತಯ ಥ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ವಯ ವಹರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದೇ
ದೂರುದಾರರಿಾಂದ ಅಥವಾ ಒಾಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಚ

ದೂರುದಾರರಿಾಂದ ಅಥವಾ

ಒಾಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ ನ ಪಕ್ಷಗಳಾಂದಿಗೆ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸದಿದದ ರೂ
ii.

ಯಾವುದೇ

ನ್ಮಯ ಯಾಲ್ಯ, ನ್ಮಯ ಯಮಂಡಳಿ

ಅಥವಾ

ಮಧಯ ಸ್ತಥ ಕ್ಕ

ಅಥವಾ

ಯಾವುದೇ ಇತರ ವೇದಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಪಾಿ ಧಿಕಾರದ ಮಾಂದೆ ಬ್ಕ್ತ ಉಳಿದಿದೆ; ಅಥವಾ,
ಯಾವುದೇ ನ್ಮಯ ಯಾಲ್ಯ, ನ್ಮಯ ಯಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಬ್ಟೆಿ ೋಟರ್ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ

ಇತರ

ವೇದಿಕ್ಕ

ಅಥವಾ

ಪಾಿ ಧಿಕಾರದಿಾಂದ

ಅಹ್ತೆಗಳ

ಮೇಲೆ

ಇತಯ ಥ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ವಯ ವಹರಿಸುತಿ ದೆ, ಅದೇ ದೂರುದಾರರಿಾಂದ ಅಥವಾ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ಒಾಂದು

ಅಥವಾ

ಹೆಚಿಚ ನ

ದೂರುದಾರರು/ಪಕ್ಷಗಳಾಂದಿಗೆ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಿ ವೇ.
(c) ದೂರು ದುರುಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಕುು ಲ್ಿ ಕ ಅಥವಾ ವಿಷಾದಕರ ಸವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರುವುದಿಲ್ಿ
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(d) ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ ಘಟಕಕ್ಕಕ ದೂರನ್ನನ ಅಾಂತಹ ಹಕುಕ ಗಳಿಗ್ರಗಿ ಮಿತ್ರ ಕಾಯದೆ, 1963 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮಿತ್ರಯ ಅವಧಿಯು ಮಕಾಿ ಯಗೊಳುು ವ ಮೊದಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
(e) ದೂರುದಾರರು

ಯೋಜನೆಯ

ಷ್ರತ್ತಿ

11 ರಲ್ಲಿ

ನ್ದಿ್ಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ತದಂತೆ

ಸಂಪ್ಯಣ್

ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನನ ಒದಗಿಸುತಾಿ ರೆ
(f)

ದೂರುದಾರರು
ಪಿ ತ್ರನ್ಧಿಯ

ವೈಯಕ್ತಿ ಕವಾಗಿ
ಮೂಲ್ಕ

ದೂರು

ಅಥವಾ

ವಕ್ತೋಲ್ರನ್ನನ

ಸಲ್ಲಿ ಸುತಾಿ ರೆ

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ತ

ಹೊರತ್ತ

ಅಧಿಕೃತ

ವಕ್ತೋಲ್ರು

ಬ್ಧಿತ

ವಯ ಕ್ತಿ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಿ .
5. ದೂರಿನ್ಪ್ರಿಹಾರ
(a) ಓಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್/ಉಪ್ಓಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್್ದೂರುದಾರ್ಮತ್ತಿ ್ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ್ಘಟಕದ್ನಡುವಿನ್
ಒಪಪ ಾಂದದ್ಮೂಲ್ಕ್ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕ್ಅಥವಾ್ರಾಜಿ್ಅಥವಾ್ಮಧಯ ಸ್ತಥ ಕ್ಕಯ್ಮೂಲ್ಕ್
ದೂರಿನ್ಇತಯ ಥ್ವನ್ನನ ್ಉತೆಿ ೋಜಿಸಲು್ಪಿ ಯತ್ರನ ಸಬೇಕು
(b) ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ್ ಘಟಕವು, ದೂರಿನ್ ಸ್ತವ ೋಕೃತ್ರಯ್ ಮೇಲೆ, ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ್ ಓಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್್ರ್
ಮಾಂದೆ್ 15್ ದಿನಗಳ್ ಒಳಗ್ರಗಿ,

ಅದರಾಂದಿಗೆ್ ಅವಲಂರ್ಬತವಾಗಿರುವ್ ದಾಖಲೆಗಳ್

ನಕಲುಗಳಾಂದಿಗೆ್ ಸುತ್ತಿ ವರಿದ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ನ್ ಹೇಳಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ್ ಪಿ ತ್ತಯ ತಿ ರವಾಗಿ್ ಅದರ್ ಲ್ಲಖಿತ್
ಆವೃತ್ರಿ ಯನ್ನನ ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕು.
ಪರಂತ್ತ,

ಓಾಂಬುಡ್ಸ ಮನ್್
್
ಗಳು,

ಓಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್್ಗೆ್

ತೃಪಿಿ ಯಾಗುವಂತೆ್

ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ್

ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ್ ಘಟಕದ್ ಕೊೋರಿಕ್ಕಯ್ ಮೇರೆಗೆ, ಅದರ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಆವೃತ್ರಿ ್ ಮತ್ತಿ ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನನ ್
ಸಲ್ಲಿ ಸಲು್ಸೂಕಿ ವೆಾಂದು್ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದಂತಹ್ಹೆಚಿಚ ನ್ಸಮಯವನ್ನನ ್ನ್ೋಡಬಹುದು
(c) ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕಯ್ಮೂಲ್ಕ್ದೂರನ್ನನ ್ಪರಿಹರಿಸದಿದದ ಲ್ಲಿ , ದೂರುದಾರರ್ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ್
ಘಟಕದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಂದಿಗೆ್ ಸಭೆ್ ಸೇರಿದಂತೆ್ ಸೂಕಿ ವೆಾಂದು್ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದಂತಹ್
ಕಿ ಮವನ್ನನ ್ರಾಜಿ್ಅಥವಾ್ಮಧಯ ಸ್ತಥ ಕ್ಕಯಾಂದ್ದೂರಿನ್ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ್ಪಾಿ ರಂಭಿಸಬಹುದು.
(d) ್ದೂರನ್ನನ ್ಯಾವಾಗ್ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು್ಎಾಂದು್ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ:
a. ಓಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್್ನ

ಮಧಯ ಸ್ತಥ ಕ್ಕಯ

ಮೇಲೆ

ದೂರುದಾರರಾಂದಿಗೆ

ನ್ಯಂತ್ರಿ ತ

ಘಟಕದಿಾಂದ ಇದನ್ನನ ಇತಯ ಥ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅಥವಾ
b.

ದೂರುದಾರರು ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ ಒಪಿಪ ಕೊಾಂಡಿದಾದ ರೆ ಅಥವಾ (ದಾಖಲ್ಲಸಬಹುದಾಗಿದೆ)
ದೂರಿನ ಪರಿಹಾರದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತಿ ಪಿ ಮಾಣವು ತೃಪಿಿ ಕರವಾಗಿದೆ; ಅಥವಾ

c.

ದೂರುದಾರರು ಸವ ಯಂಪ್ಿ ೋರಣೆಯಾಂದ ದೂರನ್ನನ ಹಿಾಂಪಡೆದಿದಾದ ರೆ
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6. ಮೇಲಮ ನವಿ್ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ್ಮುಾಂದೆ್ಮನವಿ
(a) ದೂರುದಾರರು, ಯೋಜನೆಯ 16(2)(ಸ್ತ) ರಿಾಂದ 16(2)(ಎಫ್) ವರೆಗಿನ 30 ದಿನಗಳಳಗೆ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನನ /ಮಾಹಿತ್ರಗಳನ್ನನ ಒದಗಿಸದಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ಅಥವಾ ದೂರನ್ನನ ತ್ರರಸಕ ರಿಸ್ತದದ ಕಾಕ ಗಿ
ಅಾಂಗಿೋಕರಿಸಲ್ಪ ಟಟ

ಪಿ ಶಸ್ತಿ ಯಾಂದ

ಬ್ಧಿತರಾಗಬಹುದು.

ಪಿ ಶಸ್ತಿ ಯನ್ನನ

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸ್ತದ

ದಿನ್ಮಾಂಕ ಅಥವಾ ದೂರಿನ ತ್ರರಸ್ಥಕ ರದ ದಿನ್ಮಾಂಕ, ಮೇಲ್ಾ ನವಿ ಪಾಿ ಧಿಕಾರದ ಮಾಂದೆ
ಮೇಲ್ಾ ನವಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಆದಯ ತೆ ನ್ೋಡಿ, ಅಾಂದರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪಿ ಭಾರ ಕಾಯ್ನ್ವಾ್ಹಕ
ನ್ದೇ್ಶಕ, RBI ಯೋಜನೆಯನ್ನನ ನ್ವ್ಹಿಸುತಿ ದೆ.
ಪರಂತ್ತ, ಮೇಲ್ಾ ನವಿ ಪಾಿ ಧಿಕಾರವು, ದೂರುದಾರನ್ನ ಸಮಯದ್ಳಗೆ ಮೇಲ್ಾ ನವಿಯನ್ನನ
ಸಲ್ಲಿ ಸದಿರಲು ಸ್ಥಕಷ್ಟಟ

ಕಾರಣವನ್ನನ

ಹೊಾಂದಿದಾದ ನೆ ಎಾಂದು ಮನವರಿಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ, 30

ದಿನಗಳನ್ನನ ಮಿೋರದಂತೆ ಮಾಂದಿನ ಅವಧಿಯನ್ನನ ಅನ್ನಮತ್ರಸಬಹುದು.

7. PAN ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಯ ಪ್ತು ಯಾಂದಿಗ್ ಪ್ರ ಧಾನ ನೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು
ಸಂಪ್ರ್್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗ್ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ:

Mr. K Selvaraj
Group General Counsel and Head Compliance
Address: Ashford Centre, First Floor, Shankar Rao Naram Marg, Lower Parel West, Mumbai
-400 013.
Maharashtra, India.
E-mail: k.selvaraj@apacfin.com
Tel No.: 022 - 66668169
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