ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ - ಸಾಂಯೋಜಿತ ಒಾಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಯೋಜನೆ, 2021:
ಪ್ರಮುಖ ಅಾಂಶಗಳು
ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಾಂತ್ರರತ ಘಟಕಗಳ ಗ್್ರಹಕರನುು ಯೋಜನೆಯು ಒಳಗ್ೆೊಳುುತತದೆ: 

ಯಾವುದ ೇ ಬಾಯಾಂಕ್



ಮೂಲ ಹೂಡಿಕ ಕಾಂಪನಿಗ (ಸಿಐಸಿ) ಹ ೂರತಾದ ಯಾವುದ ೇ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು,
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಾಲ ನಿಧಿ-ಬಾಯಾಂಕ ೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಾಂಪನಿ (ಐಡಿಎಫ್ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ), ಬಾಯಾಂಕ ೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಾಂಪನಿ - ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಣಕಾಸು
ಕಾಂಪನಿ (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ-ಐಎಫ್ಸಿ), ರ ಸಲೂಯಶನ್ ಅಥವಾ ವ ಾಂಡಿಾಂಗ್
ಅಪ್/ಲಿಕ್ವಿಡ ೇಶನ್ನಲಿಿರುವ ಕಾಂಪನಿ, ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವಯ ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದಯಷ್ಟಪಡಿಸಿದ
ಯಾವುದ ೇ ಇತರ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ



ಪಾವತಿ ಮತುು ತಿೇರುವಳಿ ವಯವಸ ೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2007ರ ಅಡಿರ್ಲಿಿ ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಲಾದ
ಯಾವುದ ೇ ವಯವಸ ೆರ್ ಭಾಗೇದಾರರು

ಗ್್ರಹಕರು ದೊರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಧ್ರಗಳು:
ಸ ೇವ ರ್ಲಿಿನ ಕ ೂರತ ರ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗ ಮೇಲ ತಿಳಿಸಿದ ನಿರ್ಾಂತಿಿತ ಘಟಕಗಳ
ಯಾವುದ ೇ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಲ ೂೇಪ
ಒಾಂದು ದೊರನುು ನಿರ್್ಹಣೆ ಮ್ಡದಿರುರ್ುದಕೆೆ ಆಧ್ರಗಳು:
ಯೇಜನ ಅಡಿರ್ಲಿಿ ಈ ಕ ಳಗನ ವಿಷ್ರ್ಗಳಿಗ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿ ಸ ೇವ ರ್ ಕ ೂರತ ಗ ಯಾವುದ ೇ
ದೂರು ಇರುವಾಂತಿಲಿ:


ನಿರ್ಾಂತಿಿತ ಘಟಕದ ವಾಣಿಜಯ ತಿೇಪುಯ/ವಾಣಿಜಯ ನಿರ್ಾಯರ;



ಹ ೂರಗುತಿುಗ ಒಪಪಾಂದಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತುು ನಿರ್ಾಂತಿಿತ ಘಟಕದ
ನಡುವಿನ ವಿವಾದ;



ಒಾಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ಗ ನ ೇರವಾಗ ಉದ ೆೇಶಿಸಿಲಿದ ಕುಾಂದುಕ ೂರತ ;



ನಿರ್ಾಂತಿಿತ ಘಟಕದ ಆಡಳಿತ ಮಾಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿವಾಯಹಕರ ವಿರುದಧ

ಸಾಮಾನಯ ಕುಾಂದುಕ ೂರತ ಗಳು;


ಶಾಸನಬದಧ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಪಾಿಧಿಕಾರದ ಆದ ೇಶಗಳಿಗ ಅನುಸಾರವಾಗ
ನಿರ್ಾಂತಿಿತ ಘಟಕರ್ದಾಂದ ಕಿಮವನುು ಪಾಿರಾಂಭಿಸಿದ ವಿವಾದ;



ರಿಸರ್ವಯ ಬಾಯಾಂಕ್ನ ನಿರ್ಾಂತಿಕ ವಾಯಪ್ತುರ್ಲಿಿಲದ
ಿ ಸ ೇವ ;



ನಿರ್ಾಂತಿಿತ ಘಟಕಗಳಮರ್ ಯಇರುವವಿವಾದ; ಮತುು



ನಿರ್ಾಂತಿಿತ ಘಟಕದ ನೌಕರ-ಮಾಲಿೇಕನಸಾಂಬಾಂಧವನುು ಒಳಗ ೂಾಂಡ ವಿವಾದ.

ಗ್್ರಹಕರು ದೊರನುು ಯ್ರ್ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗ ಲಿಖಿತ ಪಾಿತಿನಿಧಯ
ಒಾಂದು ತ್ರಾಂಗಳ ಕೆೊನೆಯಲ್ಲಿ
ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಯಾಂದ ಉತುರ ಬಾರರ್ದದೆರ ಅಥವಾ ಗಾಿಹಕರು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿರ್
ಉತುರರ್ದಾಂದ ಅತೃಪುರಾಗದೆರ ,
ಗ್್ರಹಕರು ಯ್ರ್ುದೆೋ ವೆೋದಿಕೆಯನುು ಸಾಂಪ್ರ್ಕ್ಸದಿದದರೆ,
ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಓಾಂಬುಡ್ಸ್ ಮನ್ಗ ದೂರು ಸಲಿಿಸಿ (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಯಾಂದ ಉತುರ ಬಾಂದು
ಒಾಂದು ವಷ್ಯಕ್ವೆಾಂತ ತಡವಾಗ ಅಲಿ)
ಒಾಂಬುಡ್ಸ್ ಮನ್ ಹೆೋಗ್ೆ ನಿಧ್್ರ ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳುುತ್ತರೆ?


ಒಾಂಬುಡ್ಸ್ ಮನ್ ಸಮಕ್ಷಮ ನಡ ರ್ುವ ಪಿಕ್ವಿಯ್ದಗಳು ಸಾರಾಾಂಶದ ಸಿರೂಪದಲಿಿರುತುವ .



ಸಾಂರ್ಾನದ ಮೂಲಕ ಇತಯಥಯವನುು ಉತ ುೇಜಿಸುತುದ . ಸಾಧಯವಾಗರ್ದದೆರ ,
ತಿೇಪುಯ/ಆದ ೇಶವನುು ನಿೇಡಬಹುದು

ಓಾಂಬುಡ್ಸ್ ಮನ್ ನಿಧ್್ರದಿಾಂದ ತೃಪ್ತರ್ಗದಿದದರೆ ಗ್್ರಹಕರು ಮೋಲಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೆೋ?
ಹೌದು, ಒಾಂಬುಡ್ಸ್ ಮನ್ ನಿರ್ಾಯರವು ಮೇಲಮನವಿಗ ಅಹಯವಾಗರುತುದ . ಮೇಲಮನವಿ
ಪಾಿಧಿಕಾರ: ರಿಸರ್ವಯ ಬಾಯಾಂಕ್ನ ವಿಭಾಗದ ಪಿಭಾರ ಕಾರ್ಯನಿವಾಯಹಕ ನಿದ ೇಯಶಕರು
ಯೇಜನ ರ್ನುು ನಿವಯಹಿಸುತಾುರ .
ಗಮನಿಸಿ:



ಇದು ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರದ ಪಯಾಯರ್ ಕಾರ್ಯವಿರ್ಾನವಾಗದ .



ಯಾವುದ ೇ ಹಾಂತದಲಿಿ ಪರಿಹಾರಕಾೆಗ ಯಾವುದ ೇ ಇತರ
ನಾಯಯಾಲರ್/ವ ೇರ್ದಕ /ಪಾಿಧಿಕಾರವನುು ಸಾಂಪಕ್ವಯಸಲು ಗಾಿಹಕರು
ಸಿತಾಂತಿರಾಗರುತಾುರ .



ಯೇಜನ ರ್ ಕುರಿತು ಇನುಷ್ುಟ ವಿವರಗಳಿಗಾಗ ನ ೂೇಡಿ: www.rbi.org.in

