
 

రిజర్వ్  బ్య ాంక్ - ఇాంటిగ్రేటెడ్ అాంబుడ్స ్మన్ సీ్క మ్, 2021 
RBI గ్రరజా గ్రరయోజనాల దృష్ట్య య , మరియు వినియోగదారులకు గ్రరత్యయ మ్నా య వివాద రరిషీ్ట్ ర 

యాంగ్రత్యాంగానిా  సులభతరాం చేయడానికి మరియు మరిాంత గ్రరతిస్ప ాందాంచేలా చేయడానికి, మునురటి 

మూడు అాంబుడ్స ్మన్ స్కీ మ్్లను ఏకీకృతాం చేయాలని నిర ణయాంచాంద, అనగా ( i ) బ్య ాంకిాంగ్ 

అాంబుడ్స ్మన్ స్కీ మ్, 2006, (ii) నాన్-బ్య ాంకిాంగ్ ఫైనానియిల్ కోస్ాం అాంబుడ్స ్మన్ స్కీ మ్ కాంపెనీలు, 2018, 

మరియు (iii) డిజిటల్ లావాదేవీల కోస్ాం అాంబుడ్స ్మన్ రథకాం, 2019 ఇాంటిగ్రేటెడ్ అాంబుడ్స ్మన్ స్కీ మ్, 

2021లోకి. 

ఓంబుడ్స ్మన్కు కస్టమర్ ఫిరా్య దు చేయడానికి కారణాలు: 

• కింది స్ంఘటనలు జరిగిన తరా్య త 1 స్ంవతస రంలోపు ఫిరా్య దు చేయవచ్చు : 

▪ ఫిర్యయ దు LTF దా్ ర్య పూరిగిా/పాక్షికాంగా తిరస్ీ రిాంచబడిాంద; లేదా 

▪ గ్రరతిస్ప ాందన స్ాంతృప్తకిరాంగా లేదు; లేదా 

▪ ఫిర్యయ దు దాఖలు చేసినరప టి నుాండి 30 రోజులలోగా LTF నుాండి ఎటువాంటి 

స్ప ాందన ర్యలేదు. 

ఫిరా్య దు ఎకక డ దాఖలు చేయవచ్చు  

• ఫిర్యయ దు ఆన్్లైన్ పోరయల్ 

అయనరప టికీ లాగిన్ చేయబడవచ్చు : https://cms.rbi.org.in/  

• ఫిర్యయ దులు ఎలక్ట్రయనిక్ మోడ్్లో ఉాండవచ్చు  మరియు తపాలా మరియు చేతితో రాంప్తణీ 

చేయబడిన ఫిర్యయ దులతో స్హా భౌతిక రూరాంలో రరిషీ్ రిాంచబడత్యయ మరియు RBI 

యొకీ  కాంగ్రీకృత రస్కదు మరియు గ్రపాసెసిాంగ్ కాంగ్రదాం ఉనా  గ్రరదేశానికి రాంరబడత్యయ. 

ఫిరా్య దు దాఖలు చేసే ప్రప్కియ? 

  

                   

అంబుడ్స ్మన నండి అవార్డు 

• అవారుు రపీ అాందన తేీ నుాండి 30 రోజులలోపు LTFకి అవారుు అాంగీరర రగ్రత్యనిా  

(స్ాంతృప్త ిచాందతే) అాందాంచాలని ఫిర్యయ దుదారు. 

• ఫిర్యయ దుదారు నుాండి అాంగీరర లేఖ అాందన తేీ నుాండి 30 రోజులలోపు LTF అవారుుకు 

కటుయబడి ఉాంటుాంద. 

అంబుడ్స ్మన నిరణయంతో స్ంతృప్త ిచందకపోతే కస్టమర్ అప్పీ ల్ చేయవచ్చు  ? 

అవును, అాంబుడ్స ్మన్ నిరణయాం అవార్వు అాందన తేీ నుాండి లేదా అపీప లేట్ అథారిటీకి 

ఫిర్యయ దును తిరస్ీ రిాంచన తేీ నుాండి 30 రోజులలోపు అపీప ల్ చేయబడుతాంద, అాంటే 

డిపార్వయ్మాంట్ ఇన్్ఛార్వ ్ఎగిక్్యయ టివ్ డైరెక యర్వ, ఆర్వ్బిఐ సీ్క మ్్ను నిర్ హిసిుాంద. 

L&T ఫైనాన్స్

లిమిటెడ్కు

వ్రాతపూర్వ క

వ్రాతినిధ్య ం. (LTF)

స్వవ కరంచబడిన

వ్రరతిస్ప ందన

స్ంతృప్తకిర్ంగా లేదులేదా

ఫిర్యయ దుాక్షికంగాలేదా

పూరగిా

తిర్స్క రంచబడింది లేదా

ఎటువంటి వ్రరతిస్ప ందన

అందలేదు.

అంబుడ్ ్మన్స్తో

కంప్ లంట్నుఫైల్

చేయండి (LTF నుండి

వ్రరత్యయ తరి్ం వచి్చ న 1

స్ంవత్ ర్ం తర్యవ త

కాదు)

If the customer has not 

approached any forum 
At the end of 30 days  

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


 

గమనిక: 

• ఆాంబుడ్స ్మన్/ డిపూయ టీ అాంబుడ్స ్మన్ కాంప్ెలాంట్్ను స్కీ మ్ కిాంద నిర్ హిాంచలేకపోతే 

తిరసీ్ రిాంచవచ్చు . 

• ఇద గ్రరత్యయ మా్న య వివాద రరిషీ్ట్ ర విధానాం. 

• కస్యమర్వ ఏ దశలోనైనా రరిషీ్ట్ రాం కోస్ాం ఏదైనా ఇతర కోరుయ/ఫోరమ్/అధిరర్యనాి  

స్ాంగ్రరదాంచడానికి స్వ్ చఛ  ఉాంద, అయతే అలాాంటి స్ాందరభ ాంలో అతను/ఆమ RBI 

అాంబుడ్స ్మన్్ను స్ాంగ్రరదాంచలేరు. 

• రథకాం యొకీ  మరినిా  వివర్యల కోస్ాం, www.rbi.org.in చూడాండి  

• ఈ రథకాం మ్న గ్రబ్ాంచ్/మీటిాంగ్ సెాంటర్వ్లో క్యడా అాందుబ్టులో ఉాంద 

https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12192&Mode=0

