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15. സിസ്റ്റം പങ്കാളികൾ പപാതുജ പെക്കുറിച്ചുള്ള പപാതു 
അറിവുകൾക്കായി ്കകമിന്പറ പ്പധാ  സവിനേഷതകൾ 

പ്പദർേിപ്പിക്കുന്നതിന് 

(1) പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സിസ്റ്റം പങ്കാളികൾ കസ്റ്റമർ 

പരാതികൾ / പരാതികൾ കകകാരയം ടെയ്യുവാനായി നിയന്ത്രിത 

നനാഡൽ ഓഫീസറുടെ നകാൺൊക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങളും 

ഉൾടെടെയുള്ള എല്ലാ ഓഫീസുകളില്ും ന്ത്രാഞ്ചുകളില്ും 

ആഭ്യരര ഉപനഭ്ാക്തൃ പരാതി പരിഹാര െട്ടക്കൂെുകൾ 

ന്ത്പദർശിെിക്കുന്നതിന് ഉറെ് നൽകുന്നു. 

(2) സ്കീമിൽ ഉൾടെെുത്തിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം പങ്കാളിയാകുന്നത് 

പദ്ധതിയുടെ ഉനേശയവും രാധകമായ പാർട്ടിയുടെ പരാതികൾ 

ആടരല്ലാം ഡിജിറൽ ന്ത്ൊൻസാക്ഷനുകൾക്കുള്ള 

ഓംരുഡ്സസ്മാന്ടറ നകാൺൊക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങളും എല്ലാ 

ഓഫീസുകളില്ും ന്ത്രാഞ്ചുകളില്ും ന്ത്പദർശിെിക്കും ഓഫീസിനല്ാ 

ന്ത്രാഞ്ചിനല്ാ വരുന്ന വയക്തി ആ സ്കീമിന്ടറ പരയാപ്തമായ 

വിവരങ്ങളുടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം പങ്കാളിയാവുക. 

(3) പദ്ധതി വിഭ്ാവനം ടെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം പങ്കാളി, ഓഫീസിൻടറ 

പരിധിയില്ുളള സിസ്റ്റം പങ്കാളിയുടെ നിയുക്ത ഓഫീസർക്ക് 

ല്ഭ്യമായ സ്കീം ല്ഭ്യമാക്കുകയും, അത്തരം നിയുക്ത ഓഫീസർ 

സ്കീമിൽ ല്ഭ്യമാകുന്നതിടനക്കുറിച്ച് അറിയിെ് നൽകണം. സബ്- 

ഈ ഖണ്ഡത്തിടല് (1) & (2) പദ്ധതി പങ്കാളിയുടെ ഒരു പകര്പ്െ് 

അതിന്ടറ ടവബ്കസറുകളിനല്ാ ടമാകരല് 

ആപ്ലിനക്കഷനുകളിനല്ാ സ്ഥാപിക്കണം. ആവശയമുള്ളിെനത്താളം 

അത് അപ്നഡറ് ടെയ്യണം. 



 
(4) പദ്ധതി വിഭ്ാവനം ടെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം പങ്കാളിയ്ക്ക്ക് അവരുടെ 

റീജിയണൽ / നസാണൽ ഓഫീസുകളിൽ നനാഡൽ ഓഫീസർമാടര 

നിയമിക്കുകയും റീജിയണൽ / നസാണൽ ഓഫീസ് വരുന്ന 

അധികാര പരിധിയില്ുള്ള ഡിജിറൽ ഇെപാെുകൾക്കായുള്ള 

ഓംരുഡ്സസ്മാന്ടറ രന്ധടെട്ട ഓഫീസിടന അറിയിക്കുകയും 

ടെയ്യും. അങ്ങടന വയവസ്ഥ ടെയ്ക്തിരിക്കുന്ന നനാഡൽ ഓഫീസർ, 

സിസ്റ്റം പങ്കാളിയുമായി രന്ധടെട്ട പരാതികൾ സംരന്ധിച്ച് 

ഡിജിറൽ ഇെപാെുകൾക്കായുള്ള ഓംരുഡ്സസ്മാനിനല്ക്ക് സിസ്റ്റം 

പങ്കാളിടയ ന്ത്പതിനിധീകരിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള 

വിവരങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കും. ഡിജിറൽ 

ഇെപാെുകളുടെ ഓംരുഡ്സസ്മാന്ടറ അധികാരപരിധിയില്ുളള 

സിസ്റ്റം പങ്കാളിയിടല് ഒന്നില്ധികം നമഖല്നയാ ന്ത്പനദശനമാ 

എവിടെ വച്ചാല്ും നനാഡൽ ഓഫീസർമാരിൽ ഒരാൾ അത്തരം 

നസാണുകളിനല്ാ നമഖല്കളിനല്ാ 'ന്ത്പിൻസിെൽ നനാഡൽ 

ഓഫീസർ' ആയി നിശ്ചയിക്കണം. 

  



 
ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്കായുള്ള ഓംബുഡ്സ്പമൻസിന്പറ വിലാസവും 

ഏരിയയുമാണ് 

 
പ്കമ 

സംഖ്യ 

നകപ്രം ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്കായുള്ള 

ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഓഫകസറുപട 

വിലാസം 

ഓപ്പനറഷൻ ഏരിയ 

1. അഹമ്മദാരാദ് റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
ല്ാ ഗജ്ജാർ നെനേഴ്സസ്, ആന്ത്ശമം 
നറാഡ്സ 

അഹമ്മദാരാദ് - 380 009 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 079 ടെൽ. നേർ. 

26582357/26586718 

ഫാക്റ്സ് നേർ 26583325 

ഗുജറാത്ത്, 
ദാന്ത്ദ നഗർ ഹനവല്ി 
നകന്ത്രഭ്രണന്ത്പനദശങ്ങൾ, 

ദമൻ ആൻഡ്സ ദിയു 

2. രംഗളുരു റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 10/3/8, 

നൃരത്തുങ്ക നറാഡ്സ 

രംഗളുരു - 560 001 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 080 ടെൽ. നേർ. 

22210771/22275629 

ഫാക്റ്സ് നേർ 22244047 

കർണ്ണാെക 

3. നഭ്ാൊൽ റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
നഹാഷങ്ങാരാദ് നറാഡ്സ നപാസ്റ്റ് 
നരാക്റ്സ് നേർ 32, 

നഭ്ാൊൽ -462 011 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 0755 ടെൽ. നേർ. 

2573772/2573776 

ഫാക്റ്സ് നേർ 2573779 

മധയന്ത്പനദശ് 

4. ഭ്ുവനനശവർ  റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
Pt. ജവഹർല്ാൽ ടനന്ത്ഹു മാർഗ് 

ഭ്ുവനനശവർ -751 001 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 0674 ടെൽ. നേർ. 

2396207/2396008 

ഫാക്റ്സ് നേർ. 2393906 

ഒഡീഷ 

5. െണ്ഡീഗഡ്സ റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
നാല്ാം നില്, ടസക്റ്െർ 17 

െണ്ഡീഗഡ്സ 

ടെൽ. നേര്പ് 0172 - 2721109 

ഫാക്റ്സ് നേർ 0172 - 2721880 

ഹിമാെൽ ന്ത്പനദശ്, പഞ്ചാബ്, 

യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഓഫ് 

െണ്ഡീഗഡ്സ, പഞ്ച്കുല്ം, 
ഹരിയാനയിടല് യമുന നഗർ, 

അംരാല് ജില്ലകൾ 

എന്നിവയാണ് 

6. ടെകന്ന റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
നഫാർട്ട് ഗ്ലാസിസ്, 

ടെകന്ന 600 001 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 044 ടെൽ നം. 
25395964 

ഫാക്റ്സ് നേർ 25395488 

തമിഴ്സനാട്, 

പുതുനച്ചരിയിടല് നകന്ത്രഭ്രണ 

ന്ത്പനദശങ്ങൾ (മാടഹ നമഖല് 

ഒഴിടക) 

ആൻഡമാൻ നിനക്കാരാർ 

ദവീപുകൾ 

7. ടഡറാഡൂൺ റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
74/1 ജിഎംവിഎൻ രിൽഡിംഗ്, 

മൂന്നാം നില്, 

രാജ്പൂർ നറാഡ്സ, 

ടഡറാഡൂൺ - 248 001 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 0135 

ടെല്ിനഫാൺ: 2742003 

ഉത്തരാഖണ്ഡ്, 
ഉത്തർന്ത്പനദശിടല് ഏഴ്സ 

ജില്ലകളായ സഹാറൻപൂർ, 

ഷംല്ി (ന്ത്പഭ്ാത് നഗർ), 

മുസാഫർനഗർ, രാഗ്പാട്ട്, 
മീററ്, രിജ്നനാർ, അനന്ത്മാഹ 

(നജയാതിര ഫൂടല് നഗർ) 



 
പ്കമ 

സംഖ്യ 

നകപ്രം ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്കായുള്ള 

ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഓഫകസറുപട 

വിലാസം 

ഓപ്പനറഷൻ ഏരിയ 

ഫാക്റ്സ്: 2742001 

8. ഗുവാഹട്ടി റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ നസ്റ്റഷൻ 

നറാഡ്സ, 

പാൻ രസാർ 

ഗുവാഹത്തി -781 001 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 0361 

ടെൽ.കന545456 / 2540445 

ഫാക്റ്സ് നേർ 2540445 

അസം, അരുണാെൽ ന്ത്പനദശ്, 

മണിെൂർ, നമഘാല്യ, 

മിനസാറം, നാഗാല്ാൻഡ്സ, 

ന്ത്തിപുര 

എന്നിവിെങ്ങളില്ാണ് 

9. കഹദരാരാദ് റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
6-1-56, ടസന്ത്കട്ടറിയറ് നറാഡ്സ 

കസഫരാദ്, 

കഹദരാരാദ് -500 004 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 040 ടെൽ. നേർ. 

23210013/23243970 

ഫാക്റ്സ് നേർ 23210014 

ആന്ത്ന്ധന്ത്പനദശ്, ടതല്ങ്കാന 

10. ജയ്ക്പൂർ റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ, 
രാം രാഗ് സർക്കിൾ, 

നൊങ്ങ് നറാഡ്സ, നപാസ്റ്റ് നരാക്റ്സ് 

നേർ 12 

ജയ്ക്പുർ -302 004 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 0141 ടെൽ. നേർ 

0141-5107973 

ഫാക്റ്സ് നേർ 0141-2562220 

രാജസ്ഥാൻ 

11. ജമ്മു റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
ടറയിൽ ടഹഡ്സ നകാംപ്ലക്റ്സ്, 

ജമ്മു- 180012 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 0191 

ടെല്ിനഫാൺ: 2477617 

ഫാക്റ്സ്: 2477219 

ജമ്മു-കശ്മീർ സംസ്ഥാനമാണ് 

 

12. കാൺപൂർ റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
എം ജി നറാഡ്സ, നപാസ്റ്റ് നരാക്റ്സ് 

നേർ 82 

കാൺപൂർ -208 001 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 0512 ടെൽ. നേർ. 

2306278/2303004 

ഫാക്റ്സ് നേർ 2305938 

ഗാസിയാരാദ്, ഗൗതം രുദ്ധ 

നഗർ, സഹാറൻപൂർ, ഷംല്ി 
(ന്ത്പഭ്ാത് നഗർ), 

മുസാഫർനഗർ, രാഗ്പാട്ട്, 
മീററ്, രിജ്നനാർ, അനന്ത്മാഹ 

(നജയാതിര ഫൂടല് നഗർ) 

13. ടകാൽക്കത്ത റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
15, നനതാജി സുഭ്ാഷ് നറാഡ്സ 

ടകാൽക്കത്ത -700 001 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 033 ടെൽ. നേർ. 

22304982 

ഫാക്റ്സ് നേർ 22305899 

പശ്ചിമ രംഗാൾ, സിക്കിം 

14. മുംകര (I) റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
നാല്ാം നില്, ആർ രി ഐ 

കരസുല് ഓഫീസ് രിൽഡിംഗ്, 

Opp. മുംകര ടസൻന്ത്െൽ ടറയിൽടവ 

നസ്റ്റഷൻ, 

കരകുല്ല, 

മുംകര, മുംകര, 

സരർരൻ, താടന എന്നീ 
ജില്ലകളാണ് 



 
പ്കമ 

സംഖ്യ 

നകപ്രം ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്കായുള്ള 

ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഓഫകസറുപട 

വിലാസം 

ഓപ്പനറഷൻ ഏരിയ 

മുംകര -400 008 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 022 ടെൽ. 

23022028 

ഫാക്റ്സ്: 23022024 

15. മുംകര (II) റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ, 
നാല്ാം നില്, ആർ രി ഐ 

കരസുല് ഓഫീസ് രിൽഡിംഗ്, 

Opp. മുംകര ടസൻന്ത്െൽ ടറയിൽടവ 

നസ്റ്റഷൻ, 

കരകുല്ല, 
മുംകര -400 008 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 022 ടെൽ. നേർ 

23028140 

ഫാക്റ്സ് നേർ 23022024 

നഗാവ, മഹാരാന്ത്ര (മുംകര, 

മുംകര, സരർരൻ, താടന 

എന്നിവിെങ്ങളിടല് ഒഴിച്ച്) 

16. നയൂഡൽഹി (I) റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ, 
സൻസദ് മാർഗ്, 

നയൂ ടഡൽഹി 
എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 011 ടെൽ. നേർ. 

23725445/23710882 

ഫാക്റ്സ് നേർ. 23725218 

ടഡൽഹി 

17. നയൂഡൽഹി (II) റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
സൻസദ് മാർഗ്, 

നയൂ ടഡൽഹി 
എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 011 ടെൽ. നേർ. 

23724856 

ഫാക്റ്സ് നേർ. 23725218-19 

ഹരിയാന (പഞ്ച്കുള, യമുന 

നഗർ, അംരാല് ജില്ലകൾ 

ഒഴിടക), ഉത്തർന്ത്പനദശിടല് 

ഗാസിയാരാദ്, ടഗൗതം രുദ്ധ 

നഗർ ജില്ലകൾ 

18. പട്ന റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
പട്ന 800 001 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 0612 ടെൽ. നേർ. 

2322569/2323734 

ഫാക്റ്സ് നേർ 2320407 

രിഹാർ 

19. റായ്ക്പൂർ റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
54/949, ശുഭ്ാഷിഷ് പാരീസ്, 

സതയ നന്ത്പം വിഹാർ മഹാനദവ് ഘട്ട് 
നറാഡ്സ, 

സുരർ നഗർ, 

റായ്ക്പൂർ - 492013 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 0771 ടെൽ. 

2242566 

ഫാക്റ്സ് നേർ 2242566 

ഛത്തീസ്ഗഡ്സ 

20. റാഞ്ചി റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
നാല്ാം നില്, ന്ത്പഗതി സദൻ, ആർ 

ആർ.ഡി.എ.ഡി രിൽഡിംഗ്, 

കനച്ചരി നറാഡ്സ, 

റാഞ്ചി 
ജാർഖണ്ഡ് 834001 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 0651 ടെൽ. 

2210512 

ജാർഖണ്ഡ് 



 
പ്കമ 

സംഖ്യ 

നകപ്രം ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്കായുള്ള 

ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഓഫകസറുപട 

വിലാസം 

ഓപ്പനറഷൻ ഏരിയ 

ഫാക്റ്സ് നേർ 2210511 

21. തിരുവനരപുരം റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
നരക്കറി ജംഗ്ഷൻ 

തിരുവനരപുരം -695 033 

എസ്െിഡി നകാഡ്സ: 0471 ടെൽ നം. 
2332723/2323959 

ഫാക്റ്സ് നേർ. 2321625 

നകരളം, നകന്ത്രഭ്രണ ന്ത്പനദശം 
ല്ക്ഷദവീപ്, 

നകന്ത്രഭ്രണന്ത്പനദശമായ 

പുതുനച്ചരി (മാഹി ന്ത്പനദശം 
മാന്ത്തം). 

 


