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ਪਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂ
ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ ਿਵੱਚ ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

                     
              ⬇                                                                                        ⬇ 

 

 
 

 

ਗਾਹਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਿਕਵ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
 

● ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸੁਿਵਧਾ/ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ/ਿਵਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀ ਂਸਮਝੌਤ ੇਨੰੂ ਪਫੁੱਿਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

●  ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿਕਰਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
●  ਜੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ/ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਅਵਾਰਡ/ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਕੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤ ੇਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
 

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਪੀਲਯੋਗ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ- 
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ ਦੇ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 

 
 

 
 

"ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕਸੇ ਿਵੱਤੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਜਾਂ ਘਾਟ, ਜੋ ਿਕ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂਹੋ 

ਸਕਦੀ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦ ੇਆਧਾਰ 

ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਜਾ ਂਅਣਗਿਹਲੀ ਤ ਦਖੁੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ 
ਅਿਧਕਾਰਤ ਪਤੀਿਨਧੀ ਰਾਹੀ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਨਾ-ਸਾਭਂਣਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਧਾਰ 
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਏਕੀਿਕਤ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤ ੇਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 

ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਂਆਵੇਗੀ। 

ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਰੀਿਕਤ ਰਸੀਦ ਅਤ ੇਪੋਸੈਿਸੰਗ ਸਟਰ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ 

ਕਦਰੀਿਕਤ ਰਸੀਦ ਅਤ ੇਪੋਸੈਿਸੰਗ ਸਟਰ, ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ, ਚੌਥੀ ਮੰਿਜ਼ਲ, ਸੈਕਟਰ 17, ਚੰਡੀਗੜ - 160017 
 

ਨੋਟ: • ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਕਲਿਪਕ ਿਵਵਾਦ ਿਨਪਟਾਰਾ ਿਵਧੀ ਹੈ 
ਗਾਹਕ https://cms.rbi.org.in 'ਤ ੇਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ)ੈ 

ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆ ਂਲਈ www.rbi.org.in ਵੇਖ ੋ

ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ - ਏਕੀਿਕਤ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ, 2021 

ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਲੈਣ ਵਾਲੇ 
ਸਾਰ ੇਿਡਪਾਿਜ਼ਟ 

ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. >= 100 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ + ਗਾਹਕ 
ਇੰਟਰਫੇਸ (ਇੰਫਾਸਟਕਚਰ ਫਾਈਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੰਫਾਸਟਕਚਰ 

ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ, ਅਤੇ ਿਲਕਿਵਡੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ.: ਤ ਿਬਨਾਂ) 

ਜੇਕਰ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਵੱਲ 
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਂਿਮਲਦਾ ਜਾਂ 
ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਤ 
ਗਾਹਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ੈ

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੇ 
ਿਕਸੇ ਫੋਰਮ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ  
→ 
 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਕੋਲ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

(ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਤ ਜਵਾਬ ਿਮਲਣ ਤ 
ਬਾਅਦ ਇਕੱ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਂ

ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਤ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਮਲਣ ਦੀ 
ਸਿਥਤੀ ਿਵਚੱ ਇਕੱ ਸਾਲ ਅਤੇ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ) 

ਸੰਬੰਧਤ 
ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. 

ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ 

30 ਿਦਨਾਂ ਦੇ 
ਅੰਤ 'ਤ ੇ

 
→ 

 


