
 

റിസർവ ്ബാങ്ക് - ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സക്ം, 2021 
പ ാതുതാൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തിയും, ഇതര് തർക്ക  ര്ിഹാര് സംവിധാനം ലളിതവും 

ഉ ഗ് ാക്താക്കൾക്്ക കൂടുതൽ ര തികര്ിക്കാവുന്നതുമാക്കാൻ ആർബിഐ,  ഴയ 

മൂന്ന് ഓംബുഡ്്സമാൻ സക്മുകൾ സംഗ്യാജിപ്പിക്കാൻ തകര്ുമാനിച്ചു, അതായത ് ( i ) 

ബാങ്കിംേ് ഓംബുഡ്്സമാൻ സക്ം, 2006, (ii) ഗ്നാൺ-ബാങ്കിംേ് ഫിനാൻഷ്യൽ 

ഓംബുഡ്്സമാൻ സക്ം. കമ്പനികൾ, 2018, കൂടാപത (iii) ഡിജിറ്റൽ ഇട ാടുകൾക്കായുള്ള 

ഓംബുഡ്്സമാൻ സ്്കകം, 2019 ഒര്ു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്്സമാൻ സക്ം, 2021. 

ഒരു ഉപഭ ോക്തോവ് ഓംബുഡ്്സ്മോന് പരോതി നൽകുന്നതിനുള്ള 

അടിസ്ഥോനങ്ങൾ: 

• ഇനിപ്പറയുന്ന സം വങ്ങൾ നടന്ന ് 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പരോതി 

ഉന്നയിക്ോം: 

▪  ര്ാതി  ൂർണ്ണമായി/ ാേികമായി LTF നിര്സിച്ചു; അഥവാ 

▪ ര തികര്ണം തൃപ്തികര്മല്ല; അഥവാ 

▪  ര്ാതി നൽകി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എൽടിഎഫിൽ നിന്ന ്

ര തികര്ണപമാന്നും ല ിച്ചിട്ടില്ല. 

എവിടട പരോതി നൽകോം 

• ഓൺലലൻ ഗ് ാർട്ടലാപണങ്കിലും  ര്ാതി ഗ്ലാേിൻ പെയ്ഗ്തക്കാം: 

https://cms.rbi.org.in/  

•  ര്ാതികൾ ഇലക്ഗ്രടാണിക ് ഗ്മാഡിൽ ആകാം, ത ാൽ ര്വും 

ലകപകാണ്്ട നൽകുന്നതുമായ  ര്ാതികൾ ഉൾപപ്പപടയുള്ള 

ഫിസിക്കൽ ഗ്ഫാമിൽ, ആർബിഐയുപട ഗ്കരരകകൃത ര്സകത,് 

ഗ്ര ാസസ്ിംേ് ഗ്കരരം ഉള്ള സ്ഥലഗ്ത്തക്ക് അയയ്്ക്കും. 

ഒരു പരോതി ഫയൽ ടെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്കമം? 

  

                   

ഓംബുഡ്്സ്മോന്ടറ അവോർഡ ്

• അവാർഡിനപ്റ  കർപ്പ് ല ിച്ച തകയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 

എൽടിഎഫിന് അവാർഡിനപ്റ സവകകാര്യത കത്ത് (തൃപ്തപമങ്കിൽ) 

സമർപ്പിക്കാൻ  ര്ാതിക്കാര്ൻ. 

•  ര്ാതിക്കാര്നിൽ നിന്ന് സവകകാര്യത കത്ത് ല ിച്ച തകയതി മുതൽ 30 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ LTF അവാർഡിന് അനുസൃതമായി ര വർത്തിക്കും. 

എൽആൻഡ് ടി

ഫിനാൻസ്

ലിമിറ്റഡിന്

രേഖാമൂലമുള്ള

പ്രാതിനിധ്യം. 

(എൽ.ടി.എഫ്.)

ലഭിച്ച പ്രതികേണം

തൃപ്തികേമല്ല

അല്ലല്ലങ്കിൽരോതി

ഭാഗികമാര ാ

രൂർണ്ണമാര ാ

നിേസിക്കല്ലെട്ടു

അല്ലല്ലങ്കിൽഒേു

പ്രതികേണവും

ലഭിക്കുന്നില്ല.

ഓംബുഡ്്സ്മാനു

മാ ികംപ്ല ിന്റ്

ഫ ൽല്ലെയ്യുക

(LTF-ൽനിന്നുള്ള

മറുരടിക്്ക

രേഷം 1

വർഷത്തിന്

രേഷമല്ല)

If the customer has not 

approached any forum 
At the end of 30 days  
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ഓംബുഡ്്സ്മോന്ടറ തീരുമോനത്തിൽ തൃപ്തിയിടെങ്കിൽ ഒരു 

ഉപഭ ോക്തോവിന് അപ്പീൽ നൽകോൻ കഴിയുഭമോ ? 

അപത, ഓംബുഡ്്സമാനപ്റ തകര്ുമാനം അവാർഡ ് ല ിച്ച തകയതി മുതൽ 30 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പകൽ അഗ്താറിറ്റിക്ക്, അതായത് സ്്കകം 

നിയരരിക്കുന്ന ആർബിഐ വകുപ്പിനപ്റ െുമതലയുള്ള എക്്സികയൂട്ടകവ ്

ഡയറക്്ടർക്ക്  ര്ാതി നിര്സിക്കാവുന്നതാണ്. 

കുറിപ്പ:് 

• ഓംബുഡ്്സമാൻ/ പഡ യൂട്ടി ഓംബുഡ്്സമാൻ, സക്മിന ് കകഴിൽ 

 ര്ി ാലിക്കാൻ കഴിയുന്നിപല്ലങ്കിൽ, കംപ്ലയിനറ്് നിര്സിഗ്ച്ചക്കാം. 

• ഇപതാര്ു ഇതര് തർക്ക  ര്ിഹാര് സംവിധാനമാണ്. 

• ഏത ് ഘട്ടത്തിലും  ര്ിഹാര്ത്തിനായി മഗ്റ്റപതങ്കിലും ഗ്കാടതിപയ/ 

ഗ്ഫാറപത്ത/ അഗ്താറിറ്റിപയ സമക ിക്കാൻ ഉ ഗ് ാക്താവിന ്

സവാതരരയമുണ്്ട, എന്നിര്ുന്നാലും അത്തര്പമാര്ു സാഹെര്യത്തിൽ 

അയാൾക്ക/്അവൾക്ക് ആർബിഐ ഓംബുഡ്സമ്ാപന സമക ിക്കാൻ 

കഴിയില്ല. 

• സക്മിനപ്റ കൂടുതൽ വിവര്ങ്ങൾക്ക്, www.rbi.org.in കാണുക  

• ഞങ്ങളുപട രബാഞ്ച്/ മകറ്റിംേ് പസന്ററിലും സക്ം ല യമാണ ്

https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12192&Mode=0

