
आरबीआयच्या इंटिगे्रिेड ओम्बुड्समन स्कीम २०२१ची ठळक वैशिष्ट्ये 

आरबीआयने, ५ ऑगस्ट, २०२२ रोजी, ‘स्टेटमेंट ऑन डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेटरी पॉललसीज’ या शीर्षकाची 
अधिसूचना/प्रलसद्िी पत्रक जारी करून, आरबीआय-आयओएस अधिक व्यापक करण्याच्या उद्देशाने सीआयसी 
आरबीआय-आयओएस २०२१च्या अखत्यारीत आणल्या आहेत. ननयलमत घटकाांच्या (रेग्युलेटेड एण्ण्टटी) ग्राहकाांना 
सीआयसीविरोिातील तक्रारीांच्या ननिारणासाठी एक मोफत पयाषयी ननिारण यांत्रणा उपलब्ि करून देण्याचा हेतू यामाग े

आहे तसेच सीआयसीांची अांतगषत तक्रार ननिारण यांत्रणा मजबूत व्हािी आणण त्या अधिक कायषक्षम व्हाव्या असा 
दृष्टीकोनही यामागे आहे. यासाठी सीआयसीांना इांटनषल ओम्बुड्समन (आयओ) चौकटीत आणण्याचा ननणषय घेण्यात 

आला आहे.  

आरबीआयच्या ओम्बुड्समन यांत्रणेचे कायषक्षेत्र तटस्थ करून या योजनेने ‘एक राष्र एक ओम्बुड्समन’ हे िोरण 

अांधगकारले आहे.  

या योजनेची काही ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:  

१. तक्रारदाराला तो ककां िा ती कोणत्या योजनेखाली ओम्बुड्समनकडे तक्रार करत आहे हे स्पष्ट करण्याची गरज यापुढे 

भासणार नाही. 

२. या योजनेमध्ये ‘सेिेतील कमतरता’ हे तक्रार दाखल करण्यासाठी ग्राह्य कारण म्हणून नमूद करण्यात आले आहे 

आणण अपिादाांची नेमकी यादी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘योजनेमध्ये सूधचत कारणाांमध्ये येत नाही’ या कारणास्ति 

कोणतीही तक्रार यापुढे फेटाळली जाऊ शकणार नाही.  

३. या योजनेमध्ये प्रत्येक ओम्बुड्समन कायाषलयाचे कायषक्षेत्र ही सांकल्पना मोडीत काढण्यात आली आहे. 

४.कोणत्याही भार्ेतील प्रत्यक्ष ककां िा ईमेलद्िारे आलेल्या तक्रारी स्िीकारण्यासाठी तसेच प्रारांलभक प्रकक्रयेसाठी चांडीगढ 

येथील आरबीआय कायाषलयात सेंरलाइझ्ड रीलसट अँड प्रोसेलसांग सेंटर (कें द्रीय स्िीकृती ि प्रकक्रया कें द्र) स्थापन करण्यात 

आले आहे.  

५. रेग्युलेटेड एण्ण्टटीचे प्रनतननधित्ि करण्याची तसेच ग्राहकाांनी या रेग्युलेटेड एण्ण्टटीबद्दल दाखल केलेल्या 
तक्रारीसांदभाषतील माहहती पुरिण्याची जबाबदारी सरकारी बँकेतील महाव्यिस्थापकाच्या ककां िा समकक्ष हुद्दयािरील 

वप्रण्ससपल नोडल ऑकफसरची असेल. 

६. रेग्युलेटेड एण्ण्टटीिर ओम्बुड्समनने समािानकारक ि िक्तशीरररत्या माहहती/दस्तािेज न पुरिल्याबद्दल दांड जारी 
केला असेल, तर त्या रेग्युलेटेड एण्ण्टटीला अवपलाचा हक्क हदला जाणार नाही.  

७. आरबीआयच्या ग्राहक लशक्षण ि सांरक्षण विभागाच ेकायषकारी सांचालक, या योजनेखाली अपलेट प्राधिकरण म्हणून, 

काम बघतील.  

८. तक्रारी https://cms.rbi.org.in या पत्त्यािर ऑनलाइन दाखल केल्या जाऊ शकतील. ररझिष बँक ऑफ इांडडया, चौथा 
मजला, सेक्टर १७, चांडीगढ- १६००१७ या पत्त्यािर स्थापन करण्यात आलेल्या ‘सेंरलाइझ्ड ररसीट अँड प्रोसेलसांग सेंटर’िर 

प्रत्यक्षपणे ककां िा समवपषत ईमेलच्या माध्यमातनू, हदलेल्या नमुसयात, तक्रारी दाखल केल्या जाऊ शकतात.  

यालशिाय, १४४४८ या टोल-फ्री क्रमाांकाच्या स्िरूपातील (सकाळी ९.३० त ेसांध्याकाळी ५.१५ या िेळात) सांपकष  कें द्रही 
कायाषण्सित केले जात आहे. याद्िारे सुरुिातीला हहांदी, इांग्रजी ि आठ प्रादेलशक भार्ाांमिून सांपकष  सािता येईल, कालाांतरान े

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


या सेिेचा विस्तार सिष भारतीय भार्ाांमध्ये केला जाईल. हे सांपकष  कें द्र आरबीआयच्या पयाषयी तक्रार ननिारण यांत्रणाांबद्दल 

माहहती/स्पष्टीकरण ेदेईल आणण तक्रार दाखल करण्यासांदभाषत तक्रारदाराला मागषदशषन करेल. 

९. या योजनेची प्रत आरबीआयच्या िेबसाइटिर तसेच सीएमएस पोटषलिर- https://cms.rbi.org.in- उपलब्ि आहे.  
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