రిజర్వ్ బ్య ాంకు - సమీకృత అాంబుడ్స మన్
్
పథకాం, 2021 యొకక ముఖ్య ాంశాలు

భారతీయ రిజరుీ

బ్ా ంక్, ఆర్్బిఐ యొకక

మూడు అంబుడ్్ ్మన్ ప్థక్యలను సమీకృత్ం

చేసంది, అవి: (I) ది బ్ా ంకంగ్ అంబుడ్్ ్మన్ ప్థకం, 2006; (ii) బ్ా ంకంగ్-యేత్ర ఆరి ిక కంపెనీల
కొరకు అంబుడ్్ ్మన్ ప్థకం, 2018; మరియు (iii) డిజిటల్ లావాదేవీల కొరకు అంబుడ్్ ్మన్
ప్థకం, 2019; వీనన్ష ఒకే ఒక “రిజర్ీ

బ్ా ంక్ - సమీకృత్ అంబుడ్్ ్మన్ ప్థకం, 2021” గా

సమీకృత్ం చేసంది. ఆర్్బిఐ అంబుడ్్ ్మన్ విధానము యొకక ప్రిధిన్ష త్టసం
ి చేస్తత ఈ ప్థకం
‘ఒకే దేశం ఒకే అంబుడ్్ ్మన్’ విధానాన్షి పానస్త ంది.

సమీకృత్ అంబుడ్్ ్మన్ ప్థకం, 2021 నవంబర్ 12 వ తేదీ, 2021 నాడు అమలు లోన్షక
వచ్ా ంది.

ఈ క్కందివి సమీకృత్ అంబుడ్్ ్మన్ ప్థకం, 2021 యొకక ముఖ్ా ంశాలుగా ఉనాి యి:
1. క్కమబద్మై
ధ న సంసి యొకక

ఒక చరా లేదా మినహాయింపుచే సేవలో లోప్ము ఫలిత్ంగా

బ్ధించబడిన ఎవరేన్ష కసమ
ట ర్ ఈ ప్థకం క్కంద్ సీ యంగా గానీ లేదా ఒక అధీకృత్ క్ప్తిన్షధి
దాీ ర్చ గానీ ఫిర్చా దును దాఖలు చేయవచ్చా .

‘సేవలో లోప్ము’ అనే ప్ద్ము, న్షరిష్
ి ం
ట గా

పేర్కక నబడిన మినహాయింపుల యొకక ఒక జాబితాతో న్షరీ చ్ంచబడింది.
2. భారత్దేశ వాా ప్తంగా ఫిర్చా దులను స్వీ కరించడాన్షక గాను భారతీయ రిజర్ీ బ్ా ంక్ కేంక్దీయ
స్వీ క్యర మరియు క్ప్క్కయజరుపు కేంక్ద్మును (సఆర్్పిస) చండీఘర్ లో నెలకొలిప ంది.
3. ఒక ఫిర్చా దుదారు, తాను ఏ ప్థకం క్కంద్ అంబుడ్్ ్మన్ తో ఫిర్చా దు దాఖలు చేయాలో అన్ష
గురి తంచాలి్ న అవసరం అత్న్షక/ఆమెకు ఇక ఏ మాక్త్మూ లేదు.

క్ప్తి అంబుడ్్ ్మన్

క్యర్చా లయ ప్రిధిక అతీత్ంగా ఈ ప్థకం త్యారు చేయబడింది
4. అంబుడ్్ ్మన్ ఒక తీరుప ను ఇవీ డాన్షక గాను అంబుడ్్ ్మన్ ముందుకు తీసుకుర్చవాలి్ న
వివాద్ం లోన్ష మొత్తంై ఎటువంన ప్రిమితీ లేదు.
5. ప్థకం క్కంద్ ఫిర్చా దును దాఖలు చేయడాన్షక గాను ముంద్సుత ఆవశా కత్లు: •

క్కమబద్మై
ధ న సంసకు
ి
ఒక లిఖిత్పూరీ క ఫిర్చా దును దాఖలు చేస ఉండాలి, అది ఆ
క్కమబద్మై
ధ న

సంసచే
ి

పూరి తగా/పాక్షికంగా

తిరసక రించబడి

ఉండాలి

లేదా

ఆ

క్కమబద్మై
ధ న సంసి ఫిర్చా దును అందుకుని 30 రోజుల త్ర్చీ త్ కూడా ఫిర్చా దుదారుకు
ఎటువంన సమాధానమూ అంద్కుండా ఉండాలి

క్యా ప్్ోట్ ఫైనాన్షయ
ి ల్ సర్వీ సెస్ ప్రైవే్ లిమిటెడ్ (మునుపు జెన్ లెఫిన్ ప్రైవే్
లిమిటెడ్ గా పిలువబడేది) CIN: U65993KA1993PTC074590
కొత్త నం. 3 (పాత్ నం.211), గోకల్్దాస్ ్పాటననం, అప్ప ర్ పాా లస్ ఆర్చా ర్ స్ , బళ్ళా రి రోడ్,
సదాశివనగర్, బంగళూరు, కర్చాటక – 560080
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•

క్కమబద్మై
ధ న సంసి నుండి ఫిర్చా దుదారు సమాధానం అందుకుని 1 సంవత్్ రం వా వధి
లోపున లేదా ఎటువంన సమాధానమునూ అందుకోన్ష ప్క్షములో 1 సంవత్్ రం మరియు
30 రోజుల లోపున అంబుడ్్ ్మన్ కు ఫిర్చా దు చేయాలి.

•

ఆ ఫిర్చా దు, అంబుడ్్ ్మన్ లేదా ఏదేన్ష ఇత్ర కోరుట, క్నబుా నల్ లేదా మరే ఇత్ర వేదికచే
ఇదివరకే అప్రిష్క ృత్ంగా ఉని /ప్రిష్క రించబడిన అదే చరా

యొకక

క్యరణాన్షక

సంబంధించ్ అయి ఉండకూడదు.
•

ఆ ఫిర్చా దు స్వీ భావికంగా విచారణార హము క్యన్షది, న్షక్ష్ప యోజనమైనది లేదా తుచఛ మైనది
అయి ఉండకూడదు.

6. ఫిర్చా దు న్షంపుట కొరకు ప్ద్ధతి: •

ఆర్్బిఐ పోర టల్ (https://cms.rbi.org.in) దాీ ర్చ ఫిర్చా దును ఆన్్లైన్ దాఖలు చేయవచ్చా

•

ఫిర్చా దును ఎలప్రక్యటన్షక్ రూప్ము (ఇమెయిల్) దాీ ర్చ కూడా CRPC@rbi.org.in కు
ప్ంపించవచ్చా లేదా కేంక్దీయ స్వీ క్యర మరియు క్ప్క్కయ జరుపు కేంక్ద్మునకు భౌతిక
రూప్ములో అంద్జేయవచ్చా
రిజర్ీ బ్ా ంక్ ఆఫ్ ఇండియా (భారతీయ రిజర్ీ బ్ా ంక్)
4 వ ్ోటర్, సెక్యటర్ - 17,
చండీఘర్ - 160017.

•

అద్నంగా, ఒక టోల్ క్ీ నంబరు - 14448 (ఉద్యం 9:30 నుండి స్వయంక్త్ం 5:15 వరకు)తో
ఒక సంక్ప్దింపు కేంక్ద్ము కూడా నెలకొలప బడింది - మరియు మొద్లుపెటడా
ట న్షకై హందీ,
ఇంగ్ల టష్ మరియు ఎన్షమిది క్పాంతీయ భాష్లలో ప్న్ష చేస్తత ఉంది, అది క్కమేపీ ఇత్ర
భారతీయ భాష్లకు కూడా విసతరించబడుతుంది.

7. సంసచే
ి
న్షయమించబడిన క్ప్ధాన నోడల్ అధిక్యరి క్కమబద్మై
ధ న సంసకు
ి
క్పాతిన్షధ్ా ం
వహంచేందుకు మరియు దాఖలు చేయబడిన ఫిర్చా దులకు సంబంధించ్ క్కమబద్మై
ధ న సంసి
త్రఫున సమాచారమును అంద్జేసే బ్ధ్ా త్ కలిగి ఉంటారు. కంపెనీ యొకక క్ప్ధాన నోడల్
అధిక్యరి

యొకక

సంక్ప్దింపు

వివర్చల

కొరకు

ద్యచేస

మా

వెబ్సై్

https://capitalfloat.com/regulatory/ సంద్రిశ ంచండి
8. ఫిర్చా దు అందిన మీద్ట క్కమబద్మై
ధ న సంస,ి ఫిర్చా దు అందిన 15 రోజుల లోపున
అంబుడ్్ ్మన్

కు

సంబంధిత్

ప్క్తాలతో

పాటుగా

లిఖిత్పూరీ క

సమాధానమును

పందుప్రచవలస ఉంటుంది. క్కమబద్మై
ధ న సంసి గనక త్న లిఖిత్ వివరణ మరియు ప్క్తాల
దాఖలుకు అద్నపు సమయాన్షకై అంబుడ్్ ్మన్ యొకక సంత్ృపిత మేరకు లిఖిత్పూరీ కమైన

క్యా ప్్ోట్ ఫైనాన్షయ
ి ల్ సర్వీ సెస్ ప్రైవే్ లిమిటెడ్ (మునుపు జెన్ లెఫిన్ ప్రైవే్
లిమిటెడ్ గా పిలువబడేది) CIN: U65993KA1993PTC074590
కొత్త నం. 3 (పాత్ నం.211), గోకల్్దాస్ ్పాటననం, అప్ప ర్ పాా లస్ ఆర్చా ర్ స్ , బళ్ళా రి రోడ్,
సదాశివనగర్, బంగళూరు, కర్చాటక – 560080
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అభ్ా ర ిన చేసనటయి
ట తే, అపుప డు అంబుడ్్ ్మన్ తాను సరియైనదిగా భావించ్న అనట త్దుప్రి
సమయాన్షి మంజూరు చేయవచ్చా .
9. ఒక ఫిర్చా దు గనక ప్థకం క్కంద్ న్షరీ హంచద్గినది క్యన్షచో, అంబుడ్్ ్మన్/ డిపూా టీ
అంబుడ్్ ్మన్ ఆ ఫిర్చా దును ఏ ద్శలోనైనా తిరసక రించవచ్చా .
10. ఒక తీరుప చే బ్ధించబడిన ఒక ఫిర్చా దుదారు అనట తీరుప

అందిన లేదా ఫిర్చా దు

తిరసక రించబడిన తేదీ నుండి 30 రోజుల లోపున, అపిప లే్ అధిక్యరి సమక్షములో ఒక
అపీప లును దాఖలు చేసుకోవచ్చా .

భారతీయ రిజరుీ

బ్ా ంకు యొకక

విన్షయోగదారు

అవగాహన మరియు ప్రిరక్షణ విభాగము యొకక బ్దుా లైన ఎగి ికూా నవ్ డైరెక టరు ఈ ప్థకం
క్కంద్ అపిప లే్ అధిక్యరిగా వా వహరిస్వతరు
11. సంత్ృపితకరంగా మరియు సక్యలములో సమాచారము/ప్క్తాలను సమరిప ంచన్ష క్యరణంగా ఒక
క్కమబద్మై
ధ న సంసకు
ి
వా తిరేకంగా అంబుడ్్ ్మన్ చే జార్వ చేయబడిన తీరుప ై ఆ సంసి
అపీప లుకు వెళ్ళా హకుక ఉండదు.
12. మరిన్షి వివర్చల కోసం, ద్యచేస క్యా పిటల్్్ోట్ వెబ్సై్ https://capitalfloat.com/regulatory/
లేదా ఆర్్బిఐ వెబ్సై్ www.rbi.org.inై అందుబ్టులో ఉని ప్థక వివర్చలను చూడండి.
ఈ ప్థకం యొకక నకలు మా ఆీసులలో కూడా అందుబ్టులో ఉంటుంది, కోరిన మీద్ట అది
కసమ
ట రుకు స్తచ్కగా ఇవీ బడుతుంది.
****************

క్యా ప్్ోట్ ఫైనాన్షయ
ి ల్ సర్వీ సెస్ ప్రైవే్ లిమిటెడ్ (మునుపు జెన్ లెఫిన్ ప్రైవే్
లిమిటెడ్ గా పిలువబడేది) CIN: U65993KA1993PTC074590
కొత్త నం. 3 (పాత్ నం.211), గోకల్్దాస్ ్పాటననం, అప్ప ర్ పాా లస్ ఆర్చా ర్ స్ , బళ్ళా రి రోడ్,
సదాశివనగర్, బంగళూరు, కర్చాటక – 560080
info@capitalfloat.com
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