రిజర్వ్ బ్యాంక్ - ఇాంటిగ్ేట
ర ెడ్ అాంబుడ్సమన్ స్కీమ్ 2021
విశిష్ట లక్షణాలు
12 నవంబర్, 2021 న ండి ఇంటిగ్ట
రే ెడ్ అంబుడ్సమన్ స్కీమ్, 2021 అమలులోకి వసత ంది. RBI అంబుడ్సమన్

మెకానిజం అధికార పరిధని
ి తటసథ ంగ్ా చేయడం దవారా ఈ పథకం ‘వన్ నేషన్ వన్ అంబుడ్సమన్’ విధవనవనిి
అవలంబిసత ంది. ఇది RBI యొకీ పరసత తముని మూడు అంబుడ్సమన్ పథకాలన ఏకీకృతం చేసత ంది, అవి (i)

బ్యంకింగ్ అంబుడ్సమన్ స్కీమ్, 2006; (ii) నవన్-బ్యంకింగ్ ఫెన
ై వనిి యల్ కంపెనీల కోసం అంబుడ్సమన్ స్కీమ్,
2018; మరియు (iii) డిజిటల్ లావాదేవీల కోసం అంబుడ్సమన్ స్కీమ్, 2019.

➢ దరఖాసత : భ్రతీయ రిజర్ా బ్యంక్ (అంటే బ్యంకులు / NBFCలు / పేమెంట్ స్ిసటమ్ ఆపరరటరలు) దవారా నియంత్రంచబడే
అనిి సంసథ లు
➢ స్కీమ్ కరాంద ఫిరయయదుల పరిష్యీరాం కోసాం పరకరేయ:
I. ఫిరాయద యొకీ కారణవలు: స్ేవలో లోపానికి కారణమెన
ై నియంత్రత సంసథ (RE) యొకీ ఏదన
ై వ చరయ/విసమరణ
వయకితగతంగ్ా లేదవ అధీకృత పరత్నిధి దవారా ఫిరాయద చేయవచ ు.
"అధీకృత పరత్నిధి" అంటే, ఒక నవయయవాది కాకుండవ ఇతర వయకిత (నవయయవాది గన క బ్ధిత వయకిత అయితే తపప)
అంబుడ్సమన్ ముంద

విచవరణలో ఫిరాయద దవరలని పారత్నిధ్యం వహంచడవనికి వారతపూరాకంగ్ా నియమంచబడిన

మరియు అధికారం కలిగ్ిన వయకిత.

II. ఈ స్కీమ్ కింద ఫిరాయద చేయరాద , ఇలా అయితే తపప:
a) ఫిరాయద దవరల, పథకం కింద ఫిరాయద చేయడవనికి ముంద , సంబంధిత నియంతరణ సంసథ కు వారతపూరాక ఫిరాయద
చేశారల మరియు
i.

నియంత్రత సంసథ దవారా ఫిరాయద పూరితగ్ా లేదవ పాక్షికంగ్ా త్రసీరించబడింది మరియు ఫిరాయద దవరల
సమాధవనంతో సంతృపిత చందలేద ; లేదవ నియంత్రత సంసథ ఫిరాయద న
రోజులలోపు ఫిరాయద దవరలకు ఎలాంటి సమాధవనం రాలేద ; మరియు

ii.

స్కాకరించిన తరాాత 30

ఫిరాయద దవరలడు ఫిరాయద కు నియంత్రత సంసథ న ండి పరతయయతత రానిి స్కాకరించిన ఒక సంవతసరంలోపు లేదవ

ఎటువంటి సమాధవనం రానటు యితే, ఫిరాయద తేదీ న ండి ఒక సంవతసరం మరియు 30 రోజులలోపు
అంబుడ్సమన్కు ఫిరాయద చేయబడుతయంది.

b) పరసత త ఫిరాయద ముందే ఉని అదే చరయకు సంబంధించినది కాద :
i.

అంబుడ్సమన్ ముంద

పెండింగ్లో ఉంది లేదవ ఒక అంబుడ్సమన్ దవారా మెరట్
ి ల ఆధవరంగ్ా

పరిషీరించబడినది లేదవ డీల్ చేయబడినది, అదే ఫిరాయద దవరల న ండి లేదవ ఒకటి లేదవ అంతకంటే ఎకుీవ
మంది ఫిరాయద దవరలలతో లేదవ సంబంధిత పక్షాలలో ఒకటి లేదవ అంతకంటే ఎకుీవ మందితో స్కాకరించినవ
లేదవ ప ందకపో యినవ;
ii.

ఏదైనవ కోరలట, టిబ
ర ుయనల్ లేదవ ఆరిిటేట
ర ర్ లేదవ ఏదన
ై వ ఇతర ఫో రమ్ లేదవ అథవరిటీ ముంద పెండింగ్లో
ఉంది; లేదవ, ఏదన
ై వ కోరలట, టిబ
ర ుయనల్ లేదవ ఆరిిటేరటర్ లేదవ ఏదన
ై వ ఇతర ఫో రమ్ లేదవ అథవరిటీ దవారా,
అదే ఫిరాయద దవరల న ండి లేదవ సంబంధిత ఫిరాయద దవరలలు/పారటటలలో ఒకరల లేదవ అంతకంటే ఎకుీవ

మందితో కలిస్ి స్కాకరించినవ లేదవ స్కాకరించకపో యినవ మెరిట్ల ఆధవరంగ్ా పరిషీరించబడింది లేదవ
పరిషీరించబడింది.

c) ఫిరాయద ద రిానియోగం లేదవ ఉపయోగం లేనిది లేదవ విస గు పుటిటంచేది కాద ;
పరిమత్ వయవధి ముగ్ిస్ల
ే ోపు నియంత్రత సంసథ కు ఫిరాయద చేయబడింది

అటువంటి దవవాల కోసం పరిమత్ చటట ం, 1963 పరకారం నిరరేశంచబడింది;
d) స్కీమ్ లోని కాుజ్ 11లో పేరకీని విధ్ంగ్ా ఫిరాయద దవరల పూరిత సమాచవరానిి అందిస్త ారల;
e) ఫిరాయద దవరల వయకితగతంగ్ా లేదవ నవయయవాది కాకుండవ అధీకృత పరత్నిధి దవారా ఫిరాయద చేస్త ారల, నవయయవాది బ్ధిత
వయకిత అయితే తపప.

III. పథకం కింద ఫిరాయద న నిరాహంచకపో వడవనికి గల కారణవల వంటి అంశాలకు సంబంధించినవిa) RE యొకీ వాణిజయ తీరలప/వాణిజయ నిరణయం;
b) అవుట్స్ో రిసంగ్ ఒపపందవనికి సంబంధించి వికరేత మరియు RE మధ్య వివాదం;
c) ఫిరాయద న నేరలగ్ా అంబుడ్సమన్కు తలియజరయలేద ;
d) ఒక RE యొకీ నిరాహణ లేదవ కారయనిరాాహకులకు వయత్రరకంగ్ా స్ాధవరణ ఫిరాయద లు;
e) చటట బదధ మన
ెై లేదవ చట్టనిి అమలు చేస్ే అధికారం యొకీ ఆదేశాలకు అన గుణంగ్ా చరయ పారరంభంచబడిన
వివాదం;
f) RBI నియంతరణ పరిధిలో లేని స్ేవ;
g) RE ల మధ్య వివాదం; మరియు
h) RE యొకీ ఉదయ యగ్ి-యజమాని సంబంధవనికి సంబంధించిన వివాదం.

➢ ఫిరయయదు దాఖలు పరకరేయ:

RE కర వ్యరత్పూర్క
ఫిరయయదు

30 రోజుల
ముగ్ిాంపు
లో

RE దా్రయ ఫిరయయదు పూరిిగ్య

కసట మర్వ ఏ ఇత్ర

లేదా పయక్షికాంగ్య

ఫో రమ్ను

తిరసీరిాంచబడితే మరియు

సాంపరదాంచనటల యితే.

కసట మర్వ పరతిసీాందన పటల
అసాంత్ృప్ిి గ్య ఉాంటే లేదా
RE నుాండి సమాధానాం
రయలేదు

➢ అప్కీలేట్ అథారిటీ ముాందు అప్కీల్ చేయాండి:
o అంబుడ్సమన్ కారాయలయం దవారా అవార్్ లేదవ ఫిరాయద త్రసీరణకు గురన
ై ఫిరాయద దవరల, అవారల్ స్కాకరించిన తేదీ లేదవ
ఫిరాయద త్రసీరణ తేదీ న ండి 30 రోజులలోపు, ఎగ్ిికయయటివ్ డైరకటర్, వినియోగదవరలల విదయ మరియు రక్షణ విభ్గం
(CEPD), RBIకి అపకపల్న ఇషట పడవచ ు.
o అపకపలేట్ అథవరిటీ, ఫిరాయద దవరలడు గడువులోపు అపకపల్ చేయకపో వడవనికి తగ్ిన కారణం ఉందని సంతృపిత చందితే , 30
రోజులకు మంచకుండవ తద పరి వయవధిని అన మత్ంచవచ ు.
➢ ఫిరయయదుల పరిష్యీరాం:
o

అంబుడ్సమన్ ముంద సహజంగ్ా సమమరట విచవరణలు కొనస్ాగుతవయి.

o

స లభతరం, రాజీ లేదవ మధ్యవరితతాం దవారా పరిష్ాీరానిి పో ర తసహసత ంది, చేరలకోకపో తే,

అవారల్/ఆర్ర్ జారట

చేయవచ ు
గమనిక;
•

ఇది పరతవయమాియ వివాద పరిష్ాీర విధవనం.

•

ఫిరాయద దవరలకు కోరలట, టిబ
ర ుయనల్ లేదవ ఆరిిటేరటర్ లేదవ ఏదైనవ ఇతర ఫో రమ్ లేదవ అధికారానిి సంపరదించే స్ేాచఛ ఉంది.

దయచేస్ి స్కీమ్ యొకీ వివరణాత్మక కయప్క కోసాం
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdfని చూడాండి.

