
 

 

 

�சர்வ் வங்கி - ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட �ைறேகள் அ�வலர் (ombudsman) திட்டம் 2021 
இன் �க்கிய அம்சங்கள். 

நவம்பர் 12, 2021 ேததிய�ல் இ�ந்� ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட ஓம்�ட்ஸ்ேமன் திட்டம், 2021 
நைட�ைறக்� வ�கிற�. ஆர்ப�ஐ ஓம்�ட்ஸ்ேமன் திட்டத்தின் ெசயல்�ைற அதிகார 
வரம்ைப ந�நிைலப்ப�த்�வதன் �லம் இந்தத் திட்டம் ‘ஒேர நா� ஒேர ஓம்�ட்ஸ்ேமன்’ 
அ���ைறையப் ப�ன்பற்�கிற�. ஏற்கனேவ உள்ள �சர்வ் வங்கிய�ன் �ன்� 
ஓம்�ட்ஸ்ேமன் திட்டங்களான (i) வங்கி ஓம்�ட்ஸ்ேமன் திட்டம், 2006; (ii) வங்கி அல்லாத நிதி 
நி�வனங்க�க்கான ஓம்�ட்ஸ்ேமன் திட்டம், 2018; மற்�ம் (iii) �ஜிட்டல் 
ப�வர்த்தைனக�க்கான ஓம்�ட்ஸ்ேமன் திட்டம், 2019 ஆகியவற்ைற இ� 
ஒ�ங்கிைணக்கிற�. 

> ெபா�ந்�ம் தன்ைம: இந்திய �சர்வ் வங்கியால் ஒ�ங்��ைறப்ப�த்தப்ப�ம் அைனத்� 
நி�வனங்க�க்�ம் (அதாவ� வங்கிகள் / என்ப�எஃப்சிக்கள் / கட்டணம் ெச�த்�ம் சிஸ்டம் 
ஆபேரட்டர்கள்)) 

> இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் �கார்கைளத் த�ர்ப்பதற்கான நைட�ைற:  
�கா�க்கான காரணங்கள்: ேசைவய�ல் �ைற ஏற்ப�வதற்�க் காரணமாகக் ��ய, 
ஒ�ங்��ைறப்ப�த்தப்பட்ட நி�வனத்தின் (ஆர்இ) எந்தெவா� ெசயல்/அலட்சியப்ப�த்தல் 
�றித்� தன�ப்பட்ட �ைறய�ல் அல்ல� ஒ� அங்கீக�க்கப்பட்ட ப�ரதிநிதி �லம் �கார் 
அள�க்கலாம். 

"அங்கீக�க்கப்பட்ட ப�ரதிநிதி" என்ப� ஓம்�ட்ஸ்ேமன் �ன்� உள்ள நடவ�க்ைககள�ல் 
இ�க்கின்ற �கார்தாரைரப் ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்�வதற்காக எ�த்�ப்�ர்வமாக �ைறயாக 
நியமிக்கப்பட்�,  அங்கீக�க்கப்பட்ட, வழக்கறிஞைரத் தவ�ர்த்த ஒ� நபைரக் �றிக்கிற� 
(பாதிக்கப்பட்ட நபர் ஒ� வழக்கறிஞராக இல்லாத பட்சத்தில்). 

I. ப�ன்வ�ம் �ழ்நிைலகள் தவ�ர, ேவ�வ�தமான �கார்கள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வரா�: 

a) இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் �கார் ெசய்வதற்� �ன்�, �கார்தாரர் ெதாடர்�ைடய ஒ�ங்��ைற 
நி�வனத்திடம் எ�த்�ப்�ர்வமாகப் �காரள�த்தார், மற்�ம்  

i. ஒ�ங்��ைறப்ப�த்தப்பட்ட நி�வனத்தால் அந்தப் �கார் ��ைமயாகேவா 
அல்ல� ஒ� ப�திேயா நிராக�க்கப்பட்ட�, பதிலில் �கார்தார�க்�த் தி�ப்தி 
ஏற்படவ�ல்ைல; அல்ல� ஒ�ங்��ைறப்ப�த்தப்பட்ட நி�வனம் �காைரப் ெபற்�க் 
ெகாண்ட 30 நாட்க�க்�ள் �கார்தார�க்� எந்தெவா� பதிைல�ம் வழங்கவ�ல்ைல; 
மற்�ம் 

ii. அந்தப் �கா�க்� ஒ�ங்��ைறப்ப�த்தப்பட்ட நி�வனத்திடமி�ந்� �கார்தாரர் 
பதிைலப் ெபற்ற ஒ� வ�டத்திற்�ள் அல்ல� �காரள�க்கப்பட்ட ேததிய�ல் இ�ந்� 
ஒ� வ�டம் மற்�ம் 30 நாட்க�க்�ள் எந்தப் பதி�ம் கிைடக்காத பட்சத்தில், 
ஓம்�ட்ஸ்ேமன�டம் �காரள�க்கப்ப�கிற�. 

b) �காரான� ஏற்கனேவ இ�க்கின்ற அேத ெசய�க்கான காரணத்ேதா� ெதாடர்�ைடய� 
அல்ல: 

i. ஓம்�ட்ஸ்ேமன�டம் நி�ைவய�ல் உள்ள� அல்ல� அேத �கார்தார�டமி�ந்� 
ெபறப்பட்� இ�ந்தா�ம் அல்ல� ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட 
�கார்தாரர்க�டன் ேசர்ந்� ெபறப்பட்� இ�ந்தா�ம், அல்ல� ெதாடர்�ைடய ஒன்� 
அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட தரப்ப�ன�டமி�ந்� ெபறப்பட்� இ�ந்தா�ம், அல்ல� 
இல்லாவ�ட்டா�ம் த�திகள�ன் அ�ப்பைடய�ல் ஒ� ஓம்�ட்ஸ்ேமனால் த�ர்த்� 
ைவக்கப்ப�கின்ற� அல்ல� ைகயாளப்ப�கின்ற� 

ii. ஏேத�ம் ந�திமன்றம், த�ர்ப்பாயம் அல்ல� ந�வர் அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் மன்றம் 
அல்ல� அதிகார அைமப்ப�ன் �ன்பாக நி�ைவய�ல் உள்ள�; அல்ல� அேத 
�கார்தார�டமி�ந்� ெபறப்பட்� இ�ந்தா�ம் அல்ல� ஒன்� அல்ல� அதற்� 



 

 

ேமற்பட்ட �கார்தாரர்க�டன் ேசர்ந்� ெபறப்பட்� இ�ந்தா�ம், அல்ல� 
ெதாடர்�ைடய ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட தரப்ப�ன�டமி�ந்� ெபறப்பட்� 
இ�ந்தா�ம், அல்ல� இல்லாவ�ட்டா�ம் த�திகள�ன் அ�ப்பைடய�ல் ஏேத�ம் 
ந�திமன்றம், த�ர்ப்பாயம் அல்ல� ந�வர் அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் மன்றம் அல்ல� 
அதிகார அைமப்� �லம் த�ர்த்� ைவக்கப்ப�கின்ற� அல்ல� ைகயாளப்ப�கின்ற�. 

c) �கா�ன் தன்ைமயான� அவமதிக்கின்ற அல்ல� அற்பமான அல்ல� ெவ�ப்�ட்டக் 
��யதல்ல; 

d) வைரயைரச் சட்டம், 1963 இன் கீழ் ப�ந்�ைரக்கப்பட்�ள்ள வைரயைறக் காலம் காலாவதி 
ஆ�ம் �ன்பாகேவ ஒ�ங்��ைறப்ப�த்தப்பட்ட நி�வனத்திடம் �காரள�க்கப்பட்ட�; 

e) இந்தத் திட்டத்தின் உட் ப��� 11 இல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளவா� ��ைமயான வ�வரங்கைளப் 
�கார்தாரர் வழங்�கிறார்; 

f) பாதிக்கப்பட்ட நபர் ஒ� வழக்கறிஞராக இல்லாத பட்சத்தில், தன�ப்பட்ட �ைறய�ல் �கார்தாரர் 
�லம் அல்ல� வழக்கறிஞர் அல்லாத ஒ� அங்கீக�க்கப்பட்ட ப�ரதிநிதி �லமாகப் 
�காரள�க்கப்ப�கிற�. 

 

 
 
III. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஒ� �காைரப் பராம�க்காமல்-இ�ப்பதற்கான காரணங்கள�ல் 
ப�ன்வ�வன ேபான்ற வ�ஷயங்கள் அடங்�கின்றன- 

a) ஒ� ஆர்இ -இன் வண�க�தியான த�ர்ப்�/வண�க�தியான ���; 
b) வ�ற்பைனயாள�க்�ம், ஆர்இ -க்�ம் இைடேயயான அ�ட்ேசார்சிங் ஒப்பந்தம் ெதாடர்பான 
தகரா�; 
c) ேநர�யாக ஓம்�ட்ஸ்ேமன�டம் �கார் ெத�வ�க்கப்படவ�ல்ைல; 
d) ஆர்இ உைடய நிர்வாகம் அல்ல� நிர்வாகிக�க்� எதிரான ெபா�வான �கார்கள்; 
e) சட்டப்�ர்வ அல்ல� சட்ட அமலாக்க அதிகா�ய�ன் உத்தர�க�க்� இணங்�வதற்காக 
நடவ�க்ைக �வங்கப்ப�கின்ற தகரா�; 
f) ேசைவயான� �சர்வ் வங்கிய�ன் ஒ�ங்��ைற வரம்� எல்ைலக்�ள் இல்ைல; 
g) ஆர்இ -க�க்� மத்திய�லான தகரா�; மற்�ம் 
h) ஆர்இ -இன் ஊழியர்-�தலாள� உற� ெதாடர்பான தகரா�. 

�காரள�ப்பதற்கான ெசயல்�ைற: 
           ஓம்�ட்ஸ்ேமன�டம் �காரள�த்தல் 

(ஆர்இ இடமி�ந்� பதில் கிைடத்த ஓராண்�க்�ள்; அல்ல� 

ஆர்இ இடமி�ந்� எந்த பதி�ம் வரவ�ல்ைல என்றால் ஒ� 

வ�டம் மற்�ம் 30 நாட்க�க்�ள்) 

A) சிஎம்எஸ் 

ேபார்ட்டல்(https://cms.rbi.org.in); 

அல்ல� 

B) ைமயப்ப�த்தப்பட்ட ரசீ� மற்�ம் ெசயலாக்க 

ைமயத்திற்கான (சிஆர்ப�சி) எெலக்ட்ரான�க் அல்ல� 

ப�ப்ெபா�ள் பயன்�ைற (வ�வைமப்� 

இைணக்கப்பட்�ள்ள�) 

 மின்னஞ்சல்: CRPC@rbi.org.in 

�கவ�: சிஆர்ப�சி, ஆர்ப�ஐ, ெசன்ட்ரல் வ�ஸ்டா, ப��� 17, 

சண்�கர்-160 017. கட்டணமில்லாத் ெதாைலேபசி எண் - 14448 

ெதாடர்� ைமயம் (ேநரம் - காைல 9:30 �தல் மாைல 5:15 

வைர) 

ஆர்இய�டம் 
எ�த்��ர்வமா
கப் �காரள�த்தல் 

           30 
நாட்கள�ன் 
இ�திய�ல் 

           
�காரான� 

ஆர்இயால்��ைம
யாகேவா அல்ல� 
ஒ� ப�திேயா 
நிராக�க்கப்ப�கிற� 
மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் 
பதிலில் தி�ப்தி 
அைடயாமல் 
இ�க்கிறார் 
என்றால் அல்ல� 
ஆர்இ இடமி�ந்� 
பதில் எ��ம் 
வரவ�ல்ைல 
என்றால் 

  ேவ� எந்த 
மன்றத்ைத�ம் 
வா�க்ைகயாளர் 
அ�கவ�ல்ைல 
என்றால் 

 

       

                
          

           

> ேமல்�ைறய�ட்� ஆைணயத்தின் �ன்பாக ேமல்�ைறய��:  

o ஓம்�ட்ஸ்ேமன் அ�வலகத்தினால் ஒ� �கா�ன் ம�� அள�க்கப்பட்ட 
ஆைணய�னால் அல்ல� �காைர நிராக�ப்பதனால் பாதிக்கப்ப�கின்ற �கார்தாரர், 



 

 

த�ர்ப்� வழங்கப்பட்ட அல்ல� �கார் நிராக�க்கப்பட்ட ேததிய�ல் இ�ந்� 30 
நாட்க�க்�ள், நிர்வாக இயக்�நர், �கர்ேவார் கல்வ� மற்�ம் பா�காப்�த் �ைற 
(சிஇப��), ஆர்ப�ஐ அவர்கள�டம் ேமல்�ைறய�� ெசய்யலாம். 

o �கார்தாரர் �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்�ள் ேமல்�ைறய�� ெசய்யாததற்�ப் ேபா�மான 
காரணம் இ�ப்பதாகத் தி�ப்தியைடந்தால், ேமல்�ைறய�ட்� ஆைணயம் ேம�ம் 
30 நாட்க�க்� மிகாமல் ��தல் கால அவகாசம் வழங்கலாம். 

> �கார்கள�ன் த�ர்�:  

o ஓம்�ட்ஸ்ேமன் �ன்ன�ைலய�ல் நைடெப�ம் நடவ�க்ைககள் இயல்ப�ல் ��க்கமாக 
இ�க்�ம். 

o உத�தல், சமரசம் அல்ல� மத்தியஸ்தம் வாய�லான த�ர்ைவ ஊக்�வ�க்கிற�, அவ்வா� 
அைடய ��யவ�ல்ைல என்றால், ஆைண/உத்தர� வழங்கலாம் 

�றிப்�:  
 இ� தகரா�கள் த�ர்�க்கான ஒ� மாற்� வழியா�ம். 

 ந�திமன்றம், த�ர்ப்பாயம் அல்ல� ந�வர் அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் மன்றம் அல்ல� அதிகார 
அைமப்ைப அ��ம் உ�ைம �கார்தார�க்� உண்�. 

��தல் வ�வரங்க�க்�, �சர்வ் வங்கிய�ன் இைணயதளமான www.rbi.org.in இல் உள்ள ஐஐஎஃப்எல்  
இைணயதளமான www.iifl.com இல் உள்ள திட்ட வ�வரங்கைளக் காண�ம். வா�க்ைகயாளர்கள�ன் 
ேவண்�ேகாள�ன் ேப�ல் பார்ப்பதற்� வழங்�வதற்காக, இந்தத் திட்டத்தின் நகல் எங்கள் 
கிைளகள��ம் கிைடக்கிற�. 

��தல் �வரங்க�க்�, ரிசரவ்் இன் க்ேரட ் இைணயதளமான WWW.RBI.ORG.IN இல் உள்ள 
ஐஐஎஃப்எல் இைணயதளமான WWW.INCRED.COM இல் உள்ள �டட் �வரங்கைளக் காண�ம். 
வா�க்ைகயாளரக்ளின் ேவண்�ேகாளின் ேபரில் பாரப்்பதற்� வழங்�வதற்காக, இந்தத் 
�டட்த்�ன் நகல் எங்கள் �ைளகளி�ம் �ைடக்�ற�.


