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రిజర్వ్  బ్య ాంక్ - ఇాంటిగ్రేటెడ్ అాంబుడ్స  మన్ స్కీ మ్, 2021 

 

రిజర్్వ  బ్య ాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా (“RBI”) దానిచే నియాంత్రాంచబడే సాంసథల కసటమర్ల త్రయోజనాల 

కోసాం RBI యొకక  త్రస్తుత మూడు అాంబుడ్స  మన్ రథకాలను ఏకీకృతాం చేసాంది, అవి (i) 

బ్య ాంకాంగ్ అాంబుడ్స  మన్ రథకాం, 2006; (ii) నాన్-బ్య ాంకాంగ్ ఫైనానియిల్ కాంపెనీల కోసాం 

అాంబుడ్స  మన్ రథకాం, 2018; మరియు (iii) డిజిటల్ లావాదేవీల కోసాం అాంబుడ్స  మన్ స్కక మ్, 

2019 రిజర్్వ  బ్య ాంక్ - ఇాంటిత్ేటెడ్ అాంబుడ్స  మన్ స్కక మ్, 2021 (‘ది స్కక మ్”) ఇది ఖర్చు  లేని, 

సర్ళమైన మరియు ఎక్కక వ మాంది కసటమర్వ లక్క త్రరసప ాందిాంచే త్రత్యయ మా్న య వివాద రరిష్కక ర్ 

విధానానాి  అాందిస్తుాంది. 

 

రిజర్వ్  బ్య ాంక్ యొకీ్  ముఖ్య  లక్షణాలు – ఇాంటిగ్రేటెడ్ అాంబుడ్స  మన్ స్కీ మ్, 2021 గ్రరాంది 

విధాంగా ఉనా్న యి: 

1. సేవలో లోపానిక దారితీసే నియాంత్రత సాంసథ యొకక  చటటాం లేదా విసమ ర్ణ వలల బ్ధరడే ఏ 
కసటమర్వ అయినా రథకాం కాంద ఫిర్యయ దు చేయవచ్చు . 

"సేవలో లోరాం" అాంటే ఏదైనా ఆరిథక సేవలో లేదా దానిక సాంబాంధాంచిన ఇతర్ సేవలలో 

లోరాం లేదా అసమర్థత, ఇది నియాంత్రత సాంసథ చటటబదధాంగా లేదా ఇతర్త్త్య అాందిాంచవలస 
ఉాంటాంది, దీని వలన కసటమర్వ క్క ఆరిథక నష్టాం లేదా నష్టాం జర్గవచ్చు ; 

“నియాంత్రత సాంసథ” అాంటే బ్య ాంక్ లేదా నాన్-బ్య ాంకాంగ్ ఫైనానియిల్ కాంపెనీ, లేదా ససటమ్ 

పారిటసపెాంట్ లేదా త్ెడిట్ ఇనఫ ర్మమ ష్న్ కాంపెనీ6 స్కక మ్ లో నిర్్ చిాంచినటలగా లేదా రిజర్్వ  
బ్య ాంక్ ఎరప టికప్పప డు పేర్కక నా  ఏదైనా ఇతర్ సాంసథ; రథకాం కాంద మినహాయిాంచబడని 
మేర్క్క. 

 

2.  ఫిర్యయ దును పూరిాంచే విధానాం 

 

a)  స్కక మ్ కాంద దాఖలైన ఫిర్యయ దులను స్క్ కరిాంచడానిక మరియు వాటిని త్పాసెస్ 
చేయడానిక RBI అటవాంటి త్రదేశాలలో కాంత్దీకృత ర్స్కదు మరియు త్పాసెసాంగ్ 
కాంత్దానాి  ఏర్యప ట చేసాంది. ఆన్ లైన్ లో చేసన రథకాం కాంద ఫిర్యయ దులు పోర్టల్ లో 

నమోదు చేయబడత్యయి (https://cms.rbi.org.in). 

 

https://cms.rbi.org.in/
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b) వయ క ుగతాంగా లేదా అధీకృత త్రరనిధ దా్ ర్య తపాలా మరియు చేరతో రాంపిణీ 
చేయబడిన ఫిర్యయ దులతో సహా ఎలక్ట్కాటనిక్ మోడ్ (ఇ-మెయిల్) మరియు భౌరక రూరాంలో 

(అనుబాంధాం 1 వలె జతచేయబడిన ఫార్యమ ట్) దాఖలు చేయబడిన ఫిర్యయ దులు 

(అనుబాంధాం 2 వలె పాందురర్చబడిన అధకార్ాం కోసాం ఫార్యమ ట్) , 

సాంబోధాంచబడుతాంది మరియు దిగువ చిర్చనామ్నలో రరిశీలన మరియు త్పార్ాంభ 
త్పాసెసాంగ్ కోసాం  ా థ పిాంచబడిన RBI యొకక  కాంత్దీకృత ర్స్కదు మరియు త్పాసెసాంగ్ 
కాంత్దానిక రాంరబడుతాంది: 

Email crpc@rbi.org.in 

Correspondence Address: Centralized Receipt and Processing Centre, Reserve Bank of India, 4th 

Floor, Sector 17, Chandigarh – 160017 

 

c) రిజర్్వ  బ్య ాంక్ యొకక  ఏదైనా కార్యయ లయాలలో నేర్చగా స్క్ కరిాంచబడిన ఫిర్యయ దులు 
తదురరి చర్య  కోసాం కాంత్దీకృత ర్స్కదు మరియు త్పాసెసాంగ్ కాంత్దానిక రాంరబడత్యయి 

 

3. అాంబుడ్స  మన్/ డిపూయ టీ అాంబుడ్స  మన్ అధికార్యలు మరియు విధులు 

a)  అాంబుడ్స  మన్ క్క వినా విాంచబడే వివాదానిక సాంబాంధాంచిన మొతుాంపై ఎటవాంటి 
రరిమిర లేదు, దాని కోసాం అాంబుడ్స  మన్ అవార్చును రాంరవచ్చు . ఏదేమైనరప టికీ, 

ఫిర్యయ దుదార్చక్క సాంభవిాంచే ఏదైనా రర్య వానాంగా, అాంబుడ్స  మన్ క్క భార్తీయ 
రూపాయిల 20 లక్షల వర్క్క, అదనాంగా, ఫిర్యయ దుదార్చడి సమయాం, చేసన ఖర్చు లు 
మరియు వాటి కోసాం భార్తీయ రూపాయల నష్కటనిక 1 లక్ష వర్క్క రరిహార్ాం అాందిాంచే 
అధకార్ాం ఉాంటాంది. ఫిర్యయ దుదార్చ అనుభవిాంచిన వేధాంప్ప/మ్ననసక వేదన. 

b) అాంబుడ్స  మన్ క్క అనాి  ఫిర్యయ దులను రరిష్క రిాంచే మరియు ముగాంచే అధకార్ాం 
ఉాంటాంది, డిప్యయ టీ అాంబుడ్స  మన్ క్క స్కక మ్ లోని  కాల్ 10 కాంద వచేు  ఫిర్యయ దులను, 

స్కక మ్ లోని  కాల్ 14 కాంద పేర్కక నా  విధాంగా ఫెసలిటేష్న్ దా్ ర్య రరిష్క రిాంచబడిన 
ఫిర్యయ దులను మూసవేయడానిక డిప్యయ టీ అాంబుడ్స  మన్ క్క అధకార్ాం ఉాంటాంది. చేసన 

ఫిర్యయ దు సూచనలను అాందిాంచడాం లేదా మ్నర్గదర్శ కత్ ాం లేదా వివర్ణ కోర్డాం వాంటి 
స్ భావాం కలిగ ఉాంటాంది. 

c) రథకాంలోని  కాల్ 15లో సూచిాంచిన సాందర్భ ాంలో అాంబుడ్స  మన్ అవార్చును పాస్ 
చే ుా ర్చ. 

mailto:crpc@rbi.org.in
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d) అాంబుడ్స  మన్ ఏ దశలోనైనా ఫిర్యయ దును రర్సక రిాంచవచ్చు : 

i. అతని అభిత్పాయాం త్రకార్ాం సేవలో లోరాం లేదు; లేదా 

ii. రర్య వానాంగా జరిగన నష్కటనిక కోరిన రరిహార్ాం, రథకాంలోని నిబాంధన 8(2)లో 
సూచిాంచిన విధాంగా రరిహార్యనాి  త్రదానాం చేయడానిక అాంబుడ్స  మన్ క్క 
అధకార్యనిక మిాంచినది; లేదా 

iii. ఫిర్యయ దును ఫిర్యయ దుదార్చ సహేతకమైన త్శదధతో కొనాగాంచలేదు; లేదా 

iv. ఫిర్యయ దు ఎటవాంటి తగన కార్ణాం లేక్కాండా ఉాంది; లేదా 

v. ఫిర్యయ దుక్క విసుృతమైన డాక్కయ మెాంటరీ మరియు మౌఖిక ాక్ష్యయ లను 
రరిగణనలోక తీస్తకోవడాం అవసర్ాం మరియు అాంబుడ్స  మన్ ముాందు 
విచార్ణలు అటవాంటి ఫిర్యయ దు యొకక  తీర్చప  కోసాం తగనవి కావు; లేదా 

vi. అాంబుడ్స  మన్ అభిత్పాయాం త్రకార్ాం ఫిర్యయ దుదార్చక్క ఎలాాంటి ఆరిథక నష్టాం 
లేదా నష్టాం లేదా అసౌకర్య ాం లేదు. 

 

4. ఫిర్యయ దును నిర్్ హాంచక్పోవడానిర కార్ణాలు 

a) సేవలో లోరాం కోసాం ఫిర్యయ దుదార్చ దాఖలు చేసన ఏ ఫిర్యయ దు కూడా ఈ త్కాంది 
అాంశాలలో రథకాం కాంద ఉాండకూడదు: 

i. నియాంత్రత సాంసథ యొకక  వాణిజయ  తీర్చప /వాణిజయ  నిర్ణయాం; 

ii. అవుట్ సోరిస ాంగ్ ఒరప ాందానిక సాంబాంధాంచి విత్కత మరియు నియాంత్రత సాంసథ 
మధయ  వివాదాం 

iii. నేర్చగా అాంబుడ్స  మన్ క్క ఫిర్యయ దు చేయని ఫిర్యయ దు 

iv. ఒక నియాంత్రత సాంసథ యొకక  నిర్్ హణ లేదా కార్య నిర్్య హక్కలక్క వయ రర్మకాంగా 
ాధార్ణ ఫిర్యయ దులు 

v. చటటబదధమైన లేదా చట్టట నాి  అమలు చేసే అధకార్ాం యొకక  ఆదేశాలక్క 
అనుగుణాంగా నియాంత్రత సాంసథ దా్ ర్య చర్య  త్పార్ాంభిాంచబడిన వివాదాం 

vi. రిజర్్వ  బ్య ాంక్ నియాంత్తణ రరిధలో లేని సేవ 

vii. నియాంత్రత సాంసథల మధయ  వివాదాం; మరియు 

viii. నియాంత్రత సాంసథ యొకక  ఉద్యయ గ-యజమ్నని సాంబాంధానిక సాంబాంధాంచిన 

వివాదాం 

ix. త్ెడిట్ ఇనఫ ర్మమ ష్న్ కాంపెనీస్ (నియాంత్తణ) చటటాం, 2005లోని సెక్షన్ 18లో రరిహార్ాం 

అాందిాంచబడిన వివాదాం; 
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x. రథకాం కాంద చేర్ు బడని నియాంత్రత సాంసథ యొకక  వినియోగదార్చలక్క 
సాంబాంధాంచిన వివాదాం 

 

b) రథకాం త్కాంద ఒక ఫిర్యయ దు అబదధాం కాదు: 

a. ఫిర్యయ దుదార్చ, రథకాం కాంద ఫిర్యయ దు చేయడానిక ముాందు, సాంబాంధత నియాంత్తణ 
సాంసథక్క త్వాతప్యర్్ క ఫిర్యయ దు చేార్చ మరియు 

i. నియాంత్రత సాంసథ దా్ ర్య ఫిర్యయ దు ప్యరిుగా లేదా పాక్షికాంగా 
రర్సక రిాంచబడిాంది మరియు ఫిర్యయ దుదార్చ సమ్నధానాంతో సాంతృపిు 
చాందలేదు; లేదా నియాంత్రత సాంసథ ఫిర్యయ దును స్క్ కరిాంచిన తర్్య త 30 
రోజులలోప్ప ఫిర్యయ దుదార్చక్క ఎలాాంటి సమ్నధానాం ర్యలేదు; మరియు 

ii. ఫిర్యయ దుదార్చడు ఫిర్యయ దుక్క నియాంత్రత సాంసథ నుాండి త్రతయ తుర్యనాి  
స్క్ కరిాంచిన ఒక సాంవతస ర్ాంలోప్ప లేదా ఎటవాంటి సమ్నధానాం 
ర్యనటలయితే, ఫిర్యయ దు తేదీ నుాండి ఒక సాంవతస ర్ాం మరియు 30 రోజులలోప్ప 
అాంబుడ్స  మన్ క్క ఫిర్యయ దు చేయబడుతాంది. 

b. ఫిర్యయ దు ఇరప టిక ఉనా  అదే చర్య క్క సాంబాంధాంచినది కాదు - 

i. అాంబుడ్స  మన్ ముాందు పెాండిాంగ్ లో ఉాంది లేదా అాంబుడ్స  మన్ దా్ ర్య 
మెరిట్ ల ఆధార్ాంగా రరిష్క రిాంచబడిాంది లేదా డీల్ చేయబడిాంది, అదే 
ఫిర్యయ దుదార్చ నుాండి లేదా ఒకటి లేదా అాంతకాంటే ఎక్కక వ మాంది 
ఫిర్యయ దుదార్చలతో లేదా సాంబాంధత రక్ష్యలలో ఒకటి లేదా అాంతకాంటే 
ఎక్కక వ మాందితో స్క్ కరిాంచినా లేదా స్క్ కరిాంచకపోయినా 

ii. ఏదైనా కోర్చట, త్టిబుయ నల్ లేదా ఆరిి త్టేటర్వ లేదా ఏదైనా ఇతర్ ఫోర్మ్ లేదా 
అథారిటీ ముాందు పెాండిాంగ్ లో ఉాంది; లేదా, ఏదైనా నాయ య థా నాం, 

త్టిబుయ నల్ లేదా ఆరిి త్టేటర్వ లేదా ఏదైనా ఇతర్ ఫోర్మ్ లేదా అథారిటీ 
దా్ ర్య, అదే ఫిర్యయ దుదార్చ నుాండి లేదా సాంబాంధత 
ఫిర్యయ దుదార్చలు/పారీటలలో ఒకర్చ లేదా అాంతకాంటే ఎక్కక వ మాందితో 

కలిస స్క్ కరిాంచినా లేదా స్క్ కరిాంచకపోయినా, మెరిట్ ల ఆధార్ాంగా 
రరిష్క రిాంచబడిాంది లేదా రరిష్క రిాంచబడిాంది. 

c)  ఫిర్యయ దు దుర్ి నియోగాం లేదా రనికమ్నలినది లేదా విస్తగు ప్పటిటాంచేది కాదు 

d)  అటవాంటి  ె లయిమ్ ల కోసాం రరిమిర చటటాం, 1963 త్రకార్ాం నిర్మశేాంచిన రరిమిర 
వయ వధ ముగయకముాందే నియాంత్రత సాంసథక్క ఫిర్యయ దు చేయబడిాంది 
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e)  స్కక మ్ లోని  కాల్ 11లో పేర్కక నా  విధాంగా ఫిర్యయ దుదార్చ ప్యరిు సమ్నచార్యనాి  
అాంది ుా ర్చ 

f) ఫిర్యయ దుదార్చ వయ క ుగతాంగా లేదా నాయ యవాది కాక్కాండా అధీకృత త్రరనిధ దా్ ర్య 
ఫిర్యయ దు చే ుా ర్చ, నాయ యవాది బ్ధత వయ క ు అయితే తరప . 

 

5. ఫిర్యయ దు యొకీ్  పరిషీ్క ర్ాం 

(a)  అాంబుడ్స  మన్/డిప్యయ టీ అాంబుడ్స  మన్ ఫిర్యయ దుదార్చ మరియు నియాంత్రత సాంసథ 

మధయ  ఒరప ాందాం దా్ ర్య స్తలభతర్ాం లేదా ర్యజీ లేదా మధయ వరి ుత్ ాం దా్ ర్య ఫిర్యయ దు 
రరిష్కక ర్యనాి  త్పోతస హాంచడానిక త్రయరా ుా ర్చ. 

(b) నియాంత్రత సాంసథ, ఫిర్యయ దును స్క్ కరిాంచిన తర్్య త, ఫిర్యయ దులోని వివాదాలక్క 
సమ్నధానాంగా, దానిపై ఆధార్రడిన రత్త్యల కాపీలను జతరరిచి, రరిష్కక ర్ాం కోసాం 
అాంబుడ్స  మన్ ముాందు 15 రోజులలోప్ప దాని త్వాతప్యర్్ క సాంసక ర్ణను ఫైల్ చేయాలి. 

అయితే, అాంబుడ్స  మన్, నియాంత్రత సాంసథ అభయ ర్ థన మేర్క్క, అాంబుడ్స  మన్ సాంతృపిు 
చాందేలా లిఖితప్యర్్ కాంగా, దాని త్వాతప్యర్్ క సాంసక ర్ణ మరియు రత్త్యలను దాఖలు 
చేయడానిక తగనటలగా భావిాంచే తదురరి సమయానిా  మాంజూర్చ చేయవచ్చు . 

(c) ఫిర్యయ దును స్తలభతర్ాం చేయడాం దా్ ర్య రరిష్క రిాంచబడని రక్షాంలో, ఫిర్యయ దుదార్చని 
నియాంత్రత సాంసథ అధకార్చలతో సమ్నవేశాంతో సహా సముచితమైనదిగా రరిగణిాంచే 
చర్య , ర్యజీ లేదా మధయ వరి ుత్ ాం దా్ ర్య ఫిర్యయ దు రరిష్కక ర్ాం కోసాం త్పార్ాంభిాంచవచ్చు . 

(d) ఫిర్యయ దు ఎప్పప డు రరిష్క రిాంచబడినటల రరిగణిాంచబడుతాంది: 

a.  అాంబుడ్స  మన్ జోకయ ాంపై ఫిర్యయ దుదార్చతో నియాంత్రత సాంసథ దా్ ర్య 
రరిష్క రిాంచబడిాంది; లేదా 

b. ఫిర్యయ దుదార్చ త్వాతప్యర్్ కాంగా అాంగీకరిాంచార్చ లేదా ఇతర్త్త్య (రికార్చు చేయవచ్చు ) 

ఫిర్యయ దు యొకక  రరిష్కక ర్ాం యొకక  విధానాం మరియు రరిధ సాంతృపిుకర్ాంగా 
ఉాందని; లేదా 

c. ఫిర్యయ దుదార్చ స్ చఛ ాందాంగా ఫిర్యయ దును ఉరసాంహరిాంచ్చక్కనాా ర్చ. 

 

6. అపీ్ప లేట్ అథారిటీ ముాందు అపీ్ప ల్ చేయాండి 

a.  స్కక మ్ లోని  కాలజులు 16(2)(స) నుాండి 16(2)(ఎఫ్) వర్క్క రత్త్యలు/సమ్నచార్ాం 

అాందిాంచనాందుక్క లేదా ఫిర్యయ దును రర్సక రిాంచినాందుక్క గానూ ఆమోదిాంచబడిన 
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అవార్చు దా్ ర్య ఫిర్యయ దుదార్చడు 30 రోజులలోప్ప బ్ధరడవచ్చు . అవార్చు స్క్ కరిాంచిన 

తేదీ లేదా ఫిర్యయ దు రర్సక ర్ణ తేదీ, అపీప లేట్ అథారిటీ ముాందు అపీప ల్ క్క త్పాధానయ త 
ఇవ్ ాండి, అాంటే డిపార్వట మెాంట్ ఇన్ ఛార్వ ్ ఎగక్ూయ టివ్ డైరెక టర్వ, RBI స్కక మ్ ను 
నిర్్ హాంచడాం. 

అయితే, అపీప ల్ అథారిటీ, ఫిర్యయ దుదార్చ గడువులోప్ప అపీప ల్ చేయకపోవడానిక తగన 
కార్ణాం ఉాందని అతను సాంతృపిు చాందితే, 30 రోజులక్క మిాంచక్కాండా తదురరి వయ వధని 
అనుమరాంచవచ్చు . 

 

7. PAN భార్తదేశ అధికార్ పరిధిలోని గ్రినిస పల్ నోడల్ ఆఫీసర్వ పేరు మరియు 
సాంగ్రపదిాంపు వివర్యలు గ్రరాంద ఇవ్ బడాాయి: 

Mr. K Selvaraj 

Group General Counsel and Head Compliance 

Address: Ashford Centre, First Floor, Shankar Rao Naram Marg, Lower Parel West, 

Mumbai – 400013, Maharashtra, India.  

E-mail: k.selvaraj@apacfin.com 

Tel No.: 022 - 66668169 

 

 

 

 

స్కక మ్ కాపీని కాంపెనీ వెబ సైట్ లో https://apacfin.com/ మరియు మ్న త్బ్ాంచ లలో 
అాందుబ్టలో ఉాంది మరియు అభయ ర్ థనపై అదే భాగా్ మయ ాం చేయబడుతాంది. 
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