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ఇంటి్గరీటె్డ్ అంబుడ్్మన్స స్టకీమ్, 2021 విశిష్ట  లక్షణాలు 

వర తంచేది: - రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా యాక్్, 1934, బ్యాంక ాంగ్ రెగ్యయలేషన్ యాక్్, 1949, చెల్లాంపులు మరియు సెటిల్మాంట్ సిస్్మ్స్, 
యాక్్, 2007 నిబాంధనల పరకారాం రెగ్యయలేటెడ్ ఎాంటిటీ (RE) అాంద ాంచే సేవలకు. 
రెగ్యయలేటెడ్ ఎాంటిటీ అనగా బ్యాంక్ లేదా నాన్-బ్యాంక ాంగ్ ఫైెనానిియల్ కాంపెనీ లేదా సకీమ్సలో నిర్చాంచబడిన సిస్టంలో పాలగొ నే లేదా సకీమ్స 
క ాంద మినహాయాంచబడని మేరకు ఎపపటికపుపడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ పేరకీనే ఏదైెనా ఇతర స్ాంస్థ . 

స్ీీమ్ క ంద పర గణ ంచబడని అంశాలు: - 
 రెగ్యయలేటెడ్ ఎాంటిటీకి (RE) స్ంబంధ ంచి వాణిజ్యపరమ ైన తీరపప/నిరణయం   
 అవుట సో ర్సంగ్ ఒపపాందానిక  స్ాంబాంధ ాంచ వ ండార్ మరియయ రెగ్యయలేటెడ్ ఎాంటిటీకి మధయ వివాదాం. 
 ఫిరాయదు నేరపగా అాంబయడ్్మన్కు తెల్యజేయబడలేదు. 
 రెగ్యయలేటెడ్ ఎాంటిటీ నిర్హణ లేదా ఎగిికయయటివ్లకు వయతిరేకాంగా సాధారణ ఫిరాయదులు. 
 వివాదానికి, చట్బదధమ ైన లేదా చట్్ నిి అమలు చేసే అధ కారాం ఉనన ఆరడర్వ పరకారం రెగ్యయలేటెడ్ ఎాంటిటీ దా్రా చరయలు  

ప్రా రాంభాంచబడటం. 
 స్రవ్స్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ రెగ్యయలేటరవ పిరవయయ పరిధ లో లేదు. 
 రెగ్యయలేటెడ్ ఎంటిటీల మధయ వివాదాం. 
 రెగ్యయలేటెడ్ ఎంటిటీ యజమానికి-ఉదయయగ్యలకి స్ాంబాంధ ాంచన వివాదాం. 

 

స్ీీమ్ పాకారం ఫ్రాాదు ఈ కిరింది పరిస్తి తులలో తపప స్ీీకరిించబడదు 

 ఫిరాయదుదారప సకీమ్ పరకారం ఫిరాయదు చేయడానిక  మయాందు, రెగ్యయలేటెడ్ ఎంటిటీకి వరా తపయర్క ఫిరాయదు చేశారప మరియయ 
a. ఫిరాయదు పయరిిగా లేదా ప్ాక్షికాంగా తిరస్ీరిాంచబడిాంద  మరియయ ఫిరాయదుదారపకి స్మాధానాం స్ాంతృపిికరంగా లేదు లేదా రెగ్యయలేటెడ్ 

ఎంటిటీ ఫిరాయదును సక్కరిాంచన 30 రోజులలోపు ఫిరాయదుదారపకు స్మాధానాం ఇవవలేదు మరియయ 
b. ఫిరాయదుదారపడు రెగ్యయలేటెడ్ ఎంటిటీ నుాండి పరతయయతిరాం అాందుకుని 1 స్ాంవత్రాంలోపు అాంబయడ్్మన్కు ఫిరాయదు 

తెలియచేయబడ ంద  లేదా ఫిరాయదు తేదీ నుాండ ి1 స్ాంవత్రాం మరియయ 30 రోజులలోపు ఎటువాంటి పరతయయతిరాం అాందలేదు. 
 ఫిరాయదు ఇపపటికే ఉని అదే చరయకు స్ాంబాంధ ాంచనద  కాదు - 

a. అాంబయడ్్మన్ వద్ద  పెాండిాంగ్లో ఉాంద  లేదా అాంబయడ్్మన్ చేత అరహతల ఆధారాంగా పరిషీరిాంచబడిాంద  లేదా వయవహర్ంచబడిాంద , అదే 
ఫిరాయదుదారప నుాండ ి అయినా కాకపో యినా లేక 1 లేదా అాంతకాంటే ఎకుీవ మాంద  ఫిరాయదుదారపలు లేదా స్ాంబాంధ త పక్షాలతో 
ప్ాటుగా సక్కరిాంచకపో్యనా. 

b. ఏదైెనా కోరప్ , టిరబయయనల్ లేక మధయవరిి మయాందు పెాండిాంగ్లో ఉండటం లేక ఏదైెనా నాయయసాథ నాంలో అరహతలను బటిట వయవహర్ంచబడటం 
లేక పరిషీరిాంచబడటం. టిరబయయనల్ లేదా మధయవరిి, అదే ఫిరాయదుదారప నుాండ ిలేక 1 లేదా అాంతకాంటే ఎకుీవ మాంద  ఫిరాయదుదారపల 
నుండ  లేక స్ాంబాంధ త పక్షాల నుాండి సక్కరిాంచకపో్యనా లేక అంద్ుకోకపో్ యనా. 

c. అదే చరయకు స్ాంబాంధ ాంచన ఫిరాయదు, పెాండిాంగ్లో ఉని క ిమినల్ ప్రర సకడిాంగ్ లేక కోరప్  లేక టిరబయయనల్ లేక క ిమినల్ నేరాంతో 
ప్రా రాంభాంచబడిన ఏదైెనా పో్ లీస్ు విచారణలో చేరచబడదు. 

 ఫిరాయదు నిందారోపణ లేక నిష్ప ర్యోజ్నమ ైన లేక తపుుడు దోరణిలో ఉననద  కాదు. 
 ఆ కెలయమ్స లిమిటేష్పన్ యాక్టట, 1963 పరకారాం పరిమితి వయవధ  మయగిసేలోపునే రెగ్యయలేటెడ్ ఎంటిటీకు ఫిరాయదు చేయబడిాంద . 
 సకీమ్ లోని కాల జ్ 11 పరకారాం ఫిరాయదుదారప పయరిి స్మాచారానిి అంద ంచవలెను. 
 ఫిరాయద్ు ఫిరాయద్ుదారు వయకిిగ్తంగా లేక అతని తరఫున నాయయవాద  కాకుండా వేరెవరెైనా, ఫిరాయద దారు నాయయవాద కాని పక్షంలో. 



ఫ్రాాదును ఫ ైల్ చేయడానిక  కస్్మర్ట అనుస్ర ంచాలి్న విధానం 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ఫ్రాాదు దాఖలు చేస్టే విధానం 
ఫిరాయదును ఆన్ల్ైన్లో https://cms.rbi.org.in ప్ో ర్ల్ దా్రా లేక ఎలకా్ా నిక్ లేక ఫజిికల్ మోడ్ (తపపనిస్రగిా స్ాంతకాం) దా్రా క ిాంద  
చరపనామాలో సెంటరలెైజ్్డ రస్కట అండ్ పరా ససెింగ్ సెాంటర్వకు దాఖలు చేయవచుచ.: 
 

స్ెింట్ర ల ైజ్్డ రిస్ీట్ అిండ్ ప్రర స్ెస్తింగ్ స్ెింట్ర్డ,   
ర జర్ట్ బరాంక్స ఆఫ్ ఇండయిా, 
4వ అంతస్ుత , స్ట కా్ ర్ట 17, 
చండీగఢ్ - 160017 

 

అంబుడ్్మన్స ఎలా నిరణయం తీస్ుకుంట్రరు? 

 అాంబయడ్్మన్/డిపయయట ీఅాంబయడ్్మన్ ఫిరాయదుదారప మరియయ రెగ్యయలేటడె్ ఎంటటిీ మధయ జ్ర్పిన ఒపపాందాం దా్రా ఫిరాయదు 
పరిష్ాీరానిి స్ులభతరాంగా లేదా రాజీచేసే విధంగా మధయవరిిత్ాం చేస్తి  ప్ోర త్హ ాంచడానిక  పరయతిిసాి రప.  

 అాంబయడ్్మన్ మయాందు విచారణలు వగే్ంగా మర్ంత స్మరధవంతంగా సాగ్యతూ సాక్ష్యాం నియమాలక ికటు్ బడి ఉాండవు. 
 

 ఫిరాయదు ఎపుపడు పరషిీరిాంచబడుతయాంద : - 
a) ఇద  అాంబయడ్్మన్ జోకయాంతో రగె్యయలేటడె్ ఎంటటిీ దా్రా పరషిీరిాంచబడుతయాంద  
b) ఫిరాయదుదారప వరా తపయర్కాంగా లేదా ఇతరతరా  (మర ి వివాద్మయగాన నైా) ఫరిాయదు పరిష్ాీర విధానాం మరియయ పరధి  

స్ాంతృపిి కరాంగా ఉాందని అాంగవకరిాంచారప లేక  
c) ఫిరాయదుదారప ఫిరాయదును స్్చఛాందాంగా ఉపస్ాంహరిాంచుకునాిరప  

 సకీమ్ లోని 16వ నిబాంధన పరకారాం ఫిరాయదును తిరస్ీరిాంచకప్ో తే, అాంబయడ్్మన్ అవారపడ ను ప్ాస్ చేసాి రప. 

NBFCక ివరా తపూరవక ఫరిాయద్ు చేయండ  

NBFC నుండ  30 రోజులలోపు పరతయయతిరం  
అంద ంద  

NBFC నుండ  30 రోజులలోపు పరతయయతిరం అంద్లేద్ు 

ఫిరాయద్ుదారుడు ఆన్ లెైన్ లేదా ఫిజికల్ మోడ్ దావరా రగె్యయలేటెడ్ 
ఎంటిటీ నుండ  పరతయయతిరం అంద్ుకునన తరువాత ఒక స్ంవతసరంలోపు 

అంబయడ్స మన్ కు ఫిరాయద్ు చేయవచుు. 

ఆన్ లెైన్ లేదా ఫిజికల్ మోడ్ దావరా ఫిరాయద్ు చేసిన తేదీ 
నుండ  ఒక స్ంవతసరం మరయ్య మయపైెు రోజులలోపు 

అంబయడ్స మన్ కు చేసిన ఫిరాయద్ు ఉండాలి 

ఫిరాయద్ు తిరస్ీర్ంచబడలేద్ు 
ఫిరాయద్ు పూర్ిగా / పాక్ష కంగా 

తిరస్ీర్ంచబడ ంద  
 

ఫిరాయద్ు పర్ష్పీర్ంచబడ ంద  

NBFC స్మాధానంతో 
ఫిరాయద్ుదారు స్ంతృపిి 

చెందారు 

NBFC స్మాధానంతో 
ఫిరాయద్ుదారు స్ంతృపిి 

చెంద్లేద్ు 

https://cms.rbi.org.in/


 

అపకపలేట్ అథార టీ్ ముందు అపకపల్ చేయండ ి

 
 
 
 
 

  
 
 

కంప నీ నోడల్ అధికార  పేరు మర యు స్ంపాదింపు వివరాలు 
పా్ని్పల్ నోడల్ 
అధికార  

నోడల్ అధికార  జోన్స కారాాలయ చిరునామా 
స్ంపాదింపు 
నంబర్ట       ఇమెయిల్ ఐడి 

శీ్ర బి ఎం ప్ాటిల్  

శ్రీ బి ఎం ప్ాటిల్ 
మయాంబ ై శ్రిరామ్స టర్ న్్పో్ ర్్వ ఫైెనాన్్ కాంపెనీ ల్మిటెడ్, 

యూనిట్ న ాం - 02A, స్ిల్్ ఫో్ల ర్వ, ఫార్చూన్ ప్ాల జా,        
థూబ్ ప్ార్వీ, శివాజీనగ్ర్వ, పయణే, మహారాష్ర - 411005 

7420066611 
Mumbainodal@
stfc.in 

శ్ర ిస్ాంజీవ్ కుమార్వ 
సినాా  

నూయఢిలీల శ్రిరామ్స టర్ న్్పో్ ర్్వ ఫైెనాన్్ కాంపెనీ ల్మిటెడ్, 
S/F-203, ప్ాల ట్ న ాం-20, కృషణ  ప్ార్వీ వయయ ప్ాల జా, సెక్ష్న్-
20, దా్రక, నూయఢిలీల 110075 

011-
28070333     
     

Newdelhinodal
@stfc.in 

శ్ర ిస్ుజోయ్ భట్్  కోల్కతా శ్రీరామ్ టరర న్స పో ర్ట ఫైెనాన్స కంపెనీ లిమిటెడ్, 
686, శ్ాీచి టవర్, 4వ అంతస్ుి , సేుస్ 4B, ఆనంద పూర్, 
EM బ ైపాస్, రూబీ కన కటర్, కోల్ కతా 700107, పశ్చుమ 
బ ంగాల్ 

033-

44000201       
Kolkatanodal@s
tfc.in 

శ్ర.ీరమేష్ పి బి 
 

చెన ైి శ్రిరామ్స టర్ న్్పో్ ర్్వ ఫైెనాన్్ కాంపెనీ ల్మిటెడ్, 
శ్రి టవర్వ్, ప్ాల ట్ న ాం 14A సౌత్ ఫేజ్, ఇాండస్ిరయల్ ఎస్ేట్, 
గిాండ,ి చెన ైి-600032 

044- 
24990356  

Chennainodal@
stfc.in 

గమనిక: ఎవర ైనా అలా చేయాలనుకుింట్ే, ఆింబుడ్స మన్ సీ్ీమ్ కరపీని మా బ్ర ించ్ మేనేజర్డ వదద  కరరరాలయ ప్రర ింగణింలో పరిశీలించడానికి అిందుబ్ట్ులో ఉింది. 

www.stfc.in మర యు www.rbi.org చూడండి స్టకీమ్ గురిించిన మర నిై వివరాల కోస్ం 

ఈ సకీమ్ లోని కాా జ్డ 15(1) పరకారం అవారు్  దావరా 
ఫిరాయద్ుదారు స్ంతృపిి చెంద్కపో యినా లేక ఈ సకీమ్  కిీంద్ 
కాా జ్డ 16(2)(సి) నుండ  16(2)(ఎఫ్) వరకు ఫిరాయద్ును 
తిరస్ీర్ంచినా. 

అవార్్/తిరస్ీరణ ప ంద న తేదీ నుండ  మయపైెు రోజులలోపు 
ఫిరాయద్ుదారు అపకులేట అథార్టకీి అపకుల్ చేయవచుును. 

http://www.rbi.org/

