రిజర్వ్ బ్యాంక్- ఇాంటిగ్ేట
ర ెడ్ ఒాంబుడ్్మన్ స్కీమ్, 2021
ముఖ్య విశిష్టతలు
ఈ కాంది రెగ్ుయలేటెడ్ సాంసథ ల యొక్ీ క్సట మర్వలను స్కీమ్ క్వర్వ చేసత ుాంది:

ఏ బ్యాంక్ అయినా



కోర్ ఇనవెస్ట మాంట్ కాంపెనీ (సిఐసి) కాక ాండా ఏ ఎనబిఎఫసిల అయినా,
ఇనఫ్ాాస్టట క
ర చర్ డెట్ ఫాండ్- నాన బ్యాంకాంగ్ పెన
ై ాన్షి యల్ కాంపెనీ (ఐడిఎఫఎనబిఎఫసి), నాన- బ్యాంకాంగ్ పెైనాన్షి యల్ కాంపెనీ- ఇనఫ్ాాస్టట క
ర చర్ ఫెైనాన్
కాంపెనీ (ఎనబిఎఫసి-ఐఎఫసి), రిజిలయయషన లేదా వవైఇాండిాంగ్ అప్/లికెడేషనలో
ఉన్న కాంపెనీ, రిజర్ె బ్యాంక్ తెలియజేసిన్ ఏదెన
ై ా ఇతర ఎనబిఎఫసి.



పేమాంట్ అాండ్ సెటల
ి ్మాంట్ సిస్టటమ్స్ యాక్ట, 2007లో న్షరెచాంచన్టల
ు గా ఎవరన
ై ా
సిస్టటమ్స పారిటసిపెాంట్

క్సట మర్వ ఫిరయయదు దాఖ్లు చేస్ాందుక్ు కయరణాలు:
పెైన్ పేరకొన్న రగ్యయలేటడ్
ె స్టాంస్టథ ల తీస్టుక న్న ఏదెన
ై ా చరయ లేదా వదిలేసన్
ి దాన్షవలు
స్టరవెస్టులో లోపాం.
ఫిరయయదు నిలబడక్పో వడానిక గ్ల కయరణాలు:
స్టరవెస్టులో లోపాన్షక ఫిరాయదు ఏదీ సకొమ్స కాంద ఈ కాంది విషయాలోు ఉాండకయడదు:


రగ్యయలేటెడ్ స్టాంస్టథ యొకొ వాణిజయపరమైన్ జడిిమాంట్/వాణిజయపరమన్
ై న్షరణ యాం



అవుట్సో రి్ాంగ్ కాాంట్ాకట క స్టాంబాంధిాంచ వవాండర్ మరియయ రగ్యయలేటడ్
ె స్టాంస్టథ క
మధ్య వివాదాం.



ఒాంబయడ్్మనక నేరుగా ఫిరాయదు చేయన్ష ఫిరాయదు



రగ్యయలేటెడ్ స్టాంస్టథ యొకొ యాజమాన్యాం లేదా ఎగిికయయటివ్్పెై సాధారణ
ఫిరాయదుల



శాస్టన్బదధ లేదా చట్టన్షన అమల చేసే అథారిటి ఉతత రుెలక అన్ుగ్యణాంగా
రగ్యయల్టెడ్ స్టాంస్టథ చరయ తీస్టుక న్న వివాదాం.



రిజర్ె బ్యాంక్ యొకొ రగ్యయలేటరి పరిధల
ి ో లేన్ష స్టరవెస్టు



రగ్యయల్టెడ్ స్టాంస్టథ ల మధ్య వివాదాం; మరియయ



రగ్యయల్టెడ్ స్టాంస్టథ లో యజమాన్ష- ఉదయ యగి మధ్య గ్ల అన్ుబాంధాన్షక
స్టాంబాంధిాంచన్ వివాదాం

క్సట మర్వ ఫిరయయదు ఎలా దాఖ్లు చేయవచ్ుు.
స్టాంబాంధిత ఎనబిఎఫసిక రాతపూరెక అభ్యరథ న్
ఒక్ నెల చివరలో
ఎనబిఎఫసి న్ుాంచ స్టమాధాన్ాం రాకపో తే లేదా ఎనబిఎఫసి ఇచచన్ స్టమాధాన్ాంతో
కస్టట మర్ అస్టాంతృపిత గా ఉాండిపో తే
వేదిక్ దేనినీ క్సట మర్వ సాంప్రదిాంచ్క్పో తే
ఎనబిఎఫసి ఒాంబయడ్్మనక ఫిరాయదు దాఖల చేయాండి (ఎనబిఎఫసి న్ుాంచ
స్టమాధాన్ాం వచచన్ తరువాత ఒక స్టాంవత్రాన్షక మాంచక ాండా)
ఒాంబుడ్్మన్ ఎలా నిరణ యాం తీసుకోవయలి?


ఒాంబయడ్్మన ఎదుట పర ా సకడిాంగ్్ సాెభ్వికాంగా సారాాంశాం ఉాంటలాంది



రాజీ మారగ ాం దాెరా పరిష్ాొరాన్షన పెాంపర ాందిస్టత ుాంది. ఒకవేళ రాజీ క దరకపో తే,
తీరుు/ఉతత రుె జారవచయ
ే వచుచ.

ఒాంబుడ్్మన్ నిరణ యాంతో సాంతృప్ిత చాందక్పో తే, క్సట మర్వ అప్కీలు చేయవచాు?
చేయవచుచ. ఒాంబయడ్్మన న్షరణ యాం అపకుల చేయదగిన్దెత
ై .ే సకొమ్సన్ష
న్షరెహిస్టత ున్న రిజర్ె బ్యాంక్ ఆఫ ఇాండియా డిపారుటమాంట్ ఇనచార్ి ఎగిికయయటివ్
డెైరకటర్.
గ్మనిక్:


ఇది పాతాయమానయ వివాదాల పరిష్ాొర యాంతాాాంగ్ాం



ఏ దశలోనవైనా పరిష్ాొరాం కోస్టాం ఏదెన
ై ా ఇతర కోరుట/ఫ్ో రమ్స/అథారిటన్ష
ి
స్టాంపాదిాంచే సేెచఛ కస్టట మర్క ఉాంది.



సకొమ్స యొకొ మరిన్షన వివరాల కొరక www.rbi.org.in చూడాండి.

