
ముఖ్య మైన లక్షణాలు: రిజర్వ్  బ్య ాంక్ -ఇాంటిగ్రేటెడ్ అాంబుడ్్ మన్ స్కీ మ్, 2021 

 

ఇాంటిగ్రేటెడ్ అాంబుడ్్ మన్ స్కీ మ్, 2021 నవాంబర్వ 12, 2021 నాండి అమలులోకి వస్తాంది. 

ఇాంటిగ్రేటెడ్ అాంబుడ్్ మన్ స్కీ మ్, 2021 యొకీ్  ముఖ్య  లక్షణాలు గ్రకిాంది విధాంగా ఉన్నా యి: 

I. ఫిర్యయ దు పథక్ాం కిాంద ఉాండకూడదు, తపప : 

 

ఎ) ఫిర్యయ దుదారు, పథక్ాం కిాంద ఫిర్యయ దు చేయడానికి ముాందు, సాంబాంధిత నియాంగ్రతణ సాంసథకు 

గ్రాతపూర్్ క్ ఫిర్యయ దు చేశారు మరియు 

 

i. నియాంగ్రిత సాంసథ దా్ ర్య ఫిర్యయ దు పూరితగా లేదా పాక్షిక్ాంగా ిర్సీ రిాంచబడిాంది మరియు 

ఫిర్యయ దుదారు సమాధానాంతో సాంతృప్తత చాందలేదు; లేదా నియాంగ్రిత సాంసథ ఫిర్యయ దున 

స్క్ క్రిాంచిన తర్్య త 30 రోజులలోపు ఫిర్యయ దుదారుకు ఎలాంటి సమాధానాం ర్యలేదు; మరియు 

ii. ఫిర్యయ దుదారుడు ఫిర్యయ దుకు నియాంగ్రిత సాంసథ నాండి గ్రపత్యయ తతర్యనాి  స్క్ క్రిాంచిన ఒక్ 

సాంవత్ ర్ాంలోపు లేదా ఎటువాంటి సమాధానాం ర్యనట్లయితే, ఫిర్యయ దు తేదీ నాండి ఒక్ 

సాంవత్ ర్ాం మరియు 30 రోజులలోపు అాంబుడ్్ మన్కు ఫిర్యయ దు చేయబడుత్యాంది. 

 

బి) ఫిర్యయ దు ఇపప టికే ఉనా  అదే చర్య కు సాంబాంధిాంచినది కాదు: 

 

i. అాంబుడ్్ మన్ ముాందు పాండిాంగ్లో ఉాంది లేదా అాంబుడ్్ మన్ దా్ ర్య మెరిట్ల ఆధార్ాంగా 

పరిషీ్ రిాంచబడినది లేదా డీల్ చేయబడినది, అదే ఫిర్యయ దుదారు నాండి లేదా ఒక్టి లేదా 

అాంతక్ాంటే ఎకీు వ మాంది ఫిర్యయ దుదారులతో లేదా సాంబాంధిత పక్షాలలో ఒక్టి లేదా 

అాంతక్ాంటే ఎకీు వ మాందితో స్క్ క్రిాంచిన్న లేదా పాందక్పోయిన్న; 

ii. ఏదైన్న కోరుు, గ్రటిబుయ నల్ లేదా ఆరిి గ్రటేట్ర్వ లేదా ఏదైన్న ఇతర్ ఫోర్మ్ లేదా అథారిటీ ముాందు 

పాండిాంగ్లో ఉాంది; లేదా, ఏదైన్న న్నయ యస్థథ నాం, గ్రటిబుయ నల్ లేదా ఆరిి గ్రటేట్ర్వ లేదా ఏదైన్న 

ఇతర్ ఫోర్మ్ లేదా అథారిటీ దా్ ర్య, అదే ఫిర్యయ దుదారు నాండి లేదా సాంబాంధిత 

ఫిర్యయ దుదారులు/పార్టులలో ఒక్రు లేదా అాంతక్ాంటే ఎకీు వ మాందితో క్లిసి స్క్ క్రిాంచబడిన్న 

లేదా స్క్ క్రిాంచక్పోయిన్న, మెరిట్ల ఆధార్ాంగా పరిషీ్ రిాంచబడిాంది లేదా పరిషీ్ రిాంచబడిాంది 

 

సి) ఫిర్యయ దు దుర్ి నియోగాం లేదా పనికిమాలినది లేదా విస్గు పుటిుాంచేది కాదు; 

d) అటువాంటి క్ల లయిమ్ల కోసాం పరిమిి చట్ుాం, 1963 గ్రపకార్ాం నిర్దశేాంచిన పరిమిి వయ వధి 

ముగిసేలోపు నియాంగ్రిత సాంసథకు ఫిర్యయ దు చేయబడిాంది; 

ఇ) పథక్ాంలోని క్లకాల్ 11లో పేరీ్క నా  విధాంగా ఫిర్యయ దుదారు పూరిత సమాచార్యనిా  అాందిస్థతరు; 

f) ఫిర్యయ దుదారు వయ కి తగతాంగా లేదా న్నయ యాది కాకుాండా ఇతర్ అధికార్ గ్రపినిధి దా్ ర్య 

ఫిర్యయ దు చేయబడాాడు, న్నయ యాది బ్ధిత వయ కి త అయితే తపప . 



II. సేవలో లోపానికి సాంబాంధిాంచిన ఎటువాంటి ఫిర్యయ దులు ఈ పథక్ాం కిాంద కిాంది అాంశాలకు 

సాంబాంధిాంచినవి కావు: 

 

a) నియాంగ్రిత సాంసథ యొక్ీ  ాణిజయ  తీరుప /ాణిజయ  నిర్ ణయాం; 

బి) అవుట్సోర్ి ాంగ్ ఒపప ాందానికి సాంబాంధిాంచి విగ్రకేత మరియు నియాంగ్రిత సాంసథ మధయ  

విాదాం; 

సి) నేరుగా అాంబుడ్్ మన్కు తెలియజేయని ఫిర్యయ దు; 

d) నియాంగ్రిత సాంసథ యొక్ీ  నిర్్ హణ లేదా కార్య నిర్్య హకులకు వయ ిర్దక్ాంగా స్థధార్ణ 

ఫిర్యయ దులు; 

ఇ) చట్ుబదధమైన లేదా చట్టు నాి  అమలు చేసే అధికార్ాం యొకీ్  ఆదేశాలకు అనగుణాంగా 

నియాంగ్రిత సాంసథ దా్ ర్య చర్య  గ్రపార్ాంభాంచబడిన విాదాం; 

f) రిజర్వ్  బ్య ాంక్ నియాంగ్రతణ పరిధిలో లేని సేవ; 

g) నియాంగ్రిత సాంసథల మధయ  విాదాం; మరియు 

h) నియాంగ్రిత సాంసథ యొక్ీ  ఉద్యయ గి-యజమాని సాంబాంధానికి సాంబాంధిాంచిన విాదాం. 

 

III. ఫిర్యయ దు దాఖ్లు చేసే విధానాం 

 

ఎ) ఫిర్యయ దున ఆన్లైన్లో https://cms.rbi.org.in దా్ ర్య దాఖ్లు చేయవచ్చు  

 

బి) రిజర్వ్  బ్య ాంక్ దా్ ర్య తెలియజేయబడిన కేాంగ్రదీక్ృత ర్స్కదు మరియు గ్రపాసెసిాంగ్ కేాంగ్రదానికి 

ఎలక్ట్కాునిక్ లేదా ఫిజిక్ల్ మోడ్ దా్ ర్య ఫిర్యయ దున కూడా సమరిప ాంచవచ్చు . ఫిర్యయ దు భౌిక్ 

రూపాంలో సమరిప ాంచబడినట్లయితే, ఫిర్యయ దుదారు లేదా అధీక్ృత గ్రపినిధిచే సాంతక్ాం 

చేయబడాలి. ఫిర్యయ దు ఎలక్ట్కాునిక్ లేదా ఫిజిక్ల్ మోడ్లో అటువాంటి ఫారా్య ట్లో 

సమరిప ాంచబడుత్యాంది మరియు రిజర్వ్  బ్య ాంక్ దా్ ర్య పేరీ్క నబడిన అటువాంటి సమాచార్యనిా  

క్లిగి ఉాంటుాంది. 

 

IV. అప్పప లేట్ అథారిటీ ముాందు అప్పప ల్ చేయాండి 

 

అాంబుడ్్ మన్ కార్యయ లయాం దా్ ర్య అార్వ ాలేదా ఫిర్యయ దు ిర్సీ ర్ణకు గురైన ఫిర్యయ దుదారు, 

అారాు అాందుకునా  తేదీ లేదా ఫిర్యయ దు ిర్సీ ర్ణ తేదీ నాండి 30 రోజులలోపు, అప్పప లేట్ 

అథారిటీ ముాందు అప్పప ల్కు గ్రపాధానయ త ఇవ్ వచ్చు . 

 

అప్పప ల్ అథారిటీ, ఫిర్యయ దుదారుడు గడువులోపు అప్పప ల్ చేయక్పోవడానికి తగిన కార్ణాం 

ఉాందని సాంతృప్తత చాందితే, 30 రోజులకు మిాంచకుాండా తదుపరి వయ వధిని అనమిాంచవచ్చు . 



 


