
 

రిజర్వ్ బ్యాంక్ – ఇాంటిగ్రేటెడ్ అాంబుడ్స మన్ పథకాం 
2021 ముఖ్య లక్షణాలు 

ఇంటగి్రేటడె్ అంబుడ్స మన్ థకం, 2021 అనదేి నఴంబర్ 12, 2021 నండ ి అమలులోక ి ఴచ్చంది. ఆర్ నృఐ అంబుడ్స మన్ 
బెకహనిజం యొకక అధికహర మిధిని తటషథంగ్హ చయేడం దవామహ ఈ థకం ‘క దవేం క అంబుడ్స మన్’ విధవనవనిన అఴలంనృషత ంది. 
ఇది ఆర్ నృఐ యొకక రషత తం ఉనన మూడు అంబుడ్స మన్ థకహలన ఏకకీాతం చషేత ంది, అవి (i) బ్యంకింగ్ అంబుడ్స మన్ థకం, 
2006; (ii) నవన్-బ్యంకింగ్ పెైనవనిియల్ కంెనీల కోషం అంబుడ్స మన్ థకం, 2018; మమియు (iii) డిజిటల్ లావహదవేీల కోషం 
అంబుడ్స మన్ థకం, 2019. 

> వరితాంపు: ఫ్రతీయ మజిర్ా బ్యంక్ దవామహ నియంత్రంచబడ ేఅనిన షంషథలు (అంట ేబ్యంకులు / ఎన్ నృఎ  లు / చెయౌలంు ఴయఴషథ  ఆమరటరలల )  

> పథకాం కరాంద పిరయయదుల పరిష్యారాం కోసాం పరకరేయ:  

I. పమహయదకు కహరణవలు:  ఴేలో లోంగ్హ మిణమంచ ేనియంత్రత షంషథ (ఆర్ఇ) యొకక ఏదెనైవ చరయ/విషమరణ షందరభంలో ఴయకితగతంగ్హ లేదవ 
అధకీాత రత్నిధ ిదవామహ పమహయద దవఖలు చయేఴచచ. 
"అధకీాత రత్నిధి" అంట,ే అంబుడ్స మన్ ముంద విచవరణలో పమహయదదవరలనిక ి నుహర త్నిధయం ఴహ ంచడవనిక ి వహర తూరాకంగ్హ 
నియమంచబడని మమియు అధికహరం ను ందిన క నవయయవహది కహకుండవ (ఆ నవయయవహది బ్ధిత ఴయకిత అభతే త) ఇతర ఴయకిత. 

II. ఆ పమహయద థకం కిందిక ిమహద, ఇలా అభతే త: 

a)  పమహయదదవరల, థకం కింద పమహయద చేయడవనికి ముంద, షంబంధతి నియంతరణ షంషథకు వహర తూరాక పమహయద చశేహరల మమయిు  
i.  నియంత్రత షంషథ  దవామహ పమహయద ూమితగ్హ లేదవ నుహక్షికంగ్హ త్రషకమించబడింది మమియు ఆ షమాధవనంతో పమహయదదవరల 

షంతాత  చెందలేద; లేదవ నియంత్రత షంషథ పమహయదన  ా కమించ్న తమహాత 30 మోజులలోు పమహయదదవరలకు ఎలాంటి 
షమాధవనం అందలేద; మమయిు 

ii. నియంత్రత షంషథ నండి రతుయతతమహనినపమహయదదవరల  ాకమించ్న తమహాత క షంఴతసరంలోు లేదవ ఎటవఴంటి షమాధవనం 
మహనటలభత,ే పమహయద తదేీ నండి క షంఴతసరం మమియు 30 మోజులలోు అంబుడ్స మన్ కు పమహయద చయేబడింది. 

b)   పమహయద అదే చరయకు షంబంధించ్నది కహద ఏదెతైే ఇటికర: 
i. అంబుడ్స మన్ ముంద ెండంిగ్ లో ఉంది లేదవ అంబుడ్స మన్ దవామహ బెమటి ల ఆధవరంగ్హ మశికమించబడనిది లేదవ డీల్ 

చేయబడినద,ి అద ేపమహయదదవరల నండి లేదవ కట ిలేదవ అంతకంటే ఎకుకఴ మంది పమహయదదవరలలు, లేదవ షంబంధతి 
క్షాలలో కటి లేదవ అంతకంటే ఎకుకఴ మందతిో కయౌ అందకోబడనివ లేదవ అందకోబడకనుోభనవ; 

ii. ఏదెైనవ కోరలు , టిరబుయనల్ (రతయేకనవయయస్హథ నం) లేదవ ఆమిిటేరటర్ (మధయఴమిత) లేదవ ఏదెనైవ ఇతర నూో రమ్ లేదవ అథవమిట ీ
ముంద ెండింగ్ లో ఉననద;ి లేదవ, ఏదెైనవ కోరలు , టిరబుయనల్ లేదవ ఆమిి టేరటర్ లేదవ ఏదెనైవ ఇతర నూో రమ్ లేదవ అథవమటిీ 
దవామహ,  బెమటి ల ఆధవరంగ్హ మశికమించబడనిది లేదవ డలీ్ చేయబడినది, అదే పమహయదదవరల నండి లేదవ కటి లేదవ 
అంతకంటే ఎకుకఴ మంది పమహయదదవరలలు, లేదవ షంబంధతి క్షాలలో కటి లేదవ అంతకంటే ఎకుకఴ మందతిో కయౌ 
అందకోబడినవ లేదవ అందకోబడకనుోభనవ. 

c) షాఫ్ఴరంగ్హ పమహయద దమిానియోగ ూమతిబెనైది లేదవ నిశ ర్యోజనకరబెనైది లేదవ విషగు ుటిుంచేద ికహద; 
d) ఆ పమహయద నియంత్రత షంషథకు అటవఴంట ికలలభమ్ ల కోషం యౌమటశేన్ చటుం, 1963 రకహరం నిమరదశంచ్న మిమత్ ఴయఴధి 

ముగ్ ిలేోు చయేబడింద;ి 
e) థకంలోని కహల జ్ 11లో మేకకనన విధంగ్హ పమహయదదవరల ూమిత షమాచవమహనిన అందిస్హత రల; 
f) పమహయదదవరల దవామహ పమహయద ఴయకితగతంగ్హ లేదవ నవయయవహది బ్ధతి ఴయకిత అభత ేత, నవయయవహది కహకుండవ ఇతర అధకిహర రత్నిధ ి

దవామహ చయేబడింది. 
 
 



 
III. థకం కింద పమహయద నిరాహ ంచదగ్నిద-ికహకనుో ఴడవనికి గల కహరణవలలో ఇటవఴంట ిఅంశహలు ఉంట్భ- 

 
a) ఆర్ఇ యొకక వహణజియరబెనై తీరల/వహణజియరబెనై నిరణయం; 
b) క అఴుట స్ో మిసంగ్ ందవనికి షంబంధించ్ వికరేత మమయిు ఆర్ఇ మధయ వివహదం; 
c) నేరలగ్హ అంబుడ్స మన్ కు ఉదేదశంచబడని పమహయద; 
d) క ఆర్ఇ యొకక నిరాసణ లేదవ కహరయనిమహాసకులకు ఴయత్మరకంగ్హ స్హధవరణ పమహయదలు; 
e) క చటుబదధబెైన లేదవ చట్ు నిన అమలు చ ేే అధకిహరం యొకక ఆదేశహలకు అనగుణంగ్హ చరయ నుహర రంభంచబడని వివహదం; 
f) ఆర్ నృఐ నియంతరణ మిధలిో లేని  ఴే; 
g) ఆర్ఇ ల మధయ వివహదం; మమయిు 
h) ఆర్ఇ యొకక ఉదయ యగ్-ియజమాని షంబంధవనికి షంబంధించ్న వివహదం. 

> పిరయయదు దాఖ్లు పరకరేయ:  
           అాంబుడ్స మన్ తో పిరయయదు చయేాండ ి

(ఆర్వఇ నుాండి సమాధానాం  అాందిన క 
సాంవత్సరాం; లేదా ఆర్వఇ నుాండి సమాధానాం 
రయకపో తే క సాంవత్సరాం మరియు 30 
రోజులు లోపల) 

 
A) CMS నుో రుల్ (https://cms.rbi.org.in); 

లేదవ 
B) కరాందరరకృత్ రసదీు మరియు పయర ససెిాంగ్ సెాంటర్వ 
(CRPC)కర ఎలకయరా నిక్ లేదా ఫౌతిక మోడ్ (ఫయరయాట్ 

జత్ చేయబడిాంది) 
 Email: CRPC@rbi.org.in  
చిరునామా: CRPC, ఆర్వ బఐ, సెాంటరల్ విస్యర , 
సెకయర ర్వ 17, చాండీగఢ్-160 017. సాంపరదిాంపు 
కరాందరాం టోల్ పీర న ాం - 14448తో (సమయాం - 
ఉదయాం 9:30 నుాండి స్యయాంత్రాం 5:15 వరకు)  

ఆర్వఇకు లిఖిత్పూర్క 
పిరయయదు 

           30 రోజుల 
ముగి్ాంపు వదద 

           ఆర్వఇ దా్రయ పిరయయదు 
పూరితగ్య లేదా 
పయక్షికాంగ్య 
తిరసారిాంచబడతిే 
మరియు కసరమర్వ  ఆ 
పరత్యయత్తరాంతో 
అసాంత్ృిత  చ ాందారు 
లేదా 
ఆర్వఇ నుాండి 

సమాధానాం అాందలేదు 

  కసరమర్వ ఏ ఇత్ర 
ఫో రమ్ సమీిాంచి 

ఉాండకపో త ే

 

       
                

          

           

> ెై అధికయరముగల అథారిటీ ముాందు అీీల్ చేయాండి:  
o అంబుడ్స మన్ కహమహయలయం దవామహ అందజరయబడని తీరల లేదవ పమహయద త్రషకరణతో వేదనకు గుమలనై పమహయదదవరల, 

తీరల అందజరయబడని లేదవ పమహయద త్రషకరణ తదేీ నండి 30 మోజులలోు, ఎగ్ిజకయయటవి్ డెైమలకుర్, వినియోగదవరలల 
ఎడుయకరశన్ మమయిు రక్షణ విఫ్గం ( ఇడ)ి, ఆర్ నృఐక ిఅల్  చేషకోఴడవనికి ఇశుడఴచచ.    

o ెై అధకిహరముగల అథవమటి,ీ గడుఴులోు అల్ చయేకనుో ఴడవనికి పమహయదదవరలనికి తగ్ని కహరణం ఉందని వహరల 
షంతాత  చెందతి,ే 30 మోజులకు మంచకుండవ తదమి ఴయఴధనిి అనమత్ంచఴచచ. 

> పిరయయదుల పరిష్యారాం:  
o అంబుడ్స మన్ ముంద విచవరణలు షాఫ్ఴరంగ్హ స్హమహంవం అభ ఉంట్భ. 

 
o షలభతరం చయేడం, మహజీ లేదవ మధయఴమితతాం దవామహ మిష్హకమహనిన నుో ర తసహ షత ంది,  కవేళ చరేలకోబడనటలభత,ే తీరల/ఉతతరలఴు జామీ 

చేయఴచచ 

 

గమనిక: 
 ఇద ిక రతవయమానయ వివహద మిష్హకర విధవనం. 

 పమహయదదవరలకు కోరలు , టిరబుయనల్ లేదవ ఆమిి టేరటర్ లేదవ ఏదెనైవ ఇతర నూో రమ్ లేదవ అధకిహమహనిన షంరదించ ే ేాచఛ ఉంది. 

https://cms.rbi.org.in/
mailto:Email:%20CRPC@rbi.org.in


మమినిన విఴమహల కోషం, దయచ ే ఐఐఎ ఎల్ వెబ  ెటై www.iifl.com లో లేదవ ఆర్ నృఐ వబె  ెటై www.rbi.org.in లో అందబ్టవలో ఉనన 
థకం విఴమహలన చఽడండ.ి థకం కహ మా శహఖలలో కయడవ అందబ్టవలో ఉంది, ఇది అభయరథనెై షఽచన కోషం కషుమర్ కు 
అందించబడుతుంది. 

http://www.iifl.com/
http://www.rbi.org.in/

