
 

��జర్వ్ బ�్యంక్ – ఇంట����ట�డ్ అంబ�డ్్స మన్ పథకం 
2021 మ�ఖ్య ల�ణ�ల� 

ఇంట����ట�డ్ అంబ�డ్్స మన్ పథకం, 2021 అ���� నవంబర్ 12, 2021 నుం�� అమల�ల��� వ�చ్ం��. ఆర్ �ఐ అంబ�డ్్స మన్ 
���ా�జం �కక్ అ���ార ప����� తటసథ్ం�ా �యేడం ��వ్�ా ఈ పథకం ‘ఒక �శేం ఒక అంబ�డ్్స మన్’ ������్న అవలం�సు్త ం��. 
ఇ�� ఆర్ �ఐ �కక్ పర్సు్త తం ఉన్న మ�డ� అంబ�డ్్స మన్ పథ�ాలను ఏ��కృతం �సేు్త ం��, అ� (i) బ�్యం��ంగ్ అంబ�డ్్స మన్ పథకం, 
2006; (ii) ��న్-బ�్యం��ంగ్ ��ౖ���్షయల్ కం���ల ��సం అంబ�డ్్స మన్ పథకం, 2018; మ��య� (iii) ���టల్ ల��ా��ేల ��సం 
అంబ�డ్్స మన్ పథకం, 2019. 

> వ��్తంప�: ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ ��వ్�ా �యం�ర్ంచబ� ేఅ�్న సంసథ్ల� (అంట� బ�్యంక�ల� / ఎన్ �ఎ� �లి� / �ె�ల్ంప� వ్యవసథ్  ఆప��టర�ల్ )  

> పథకం ��ంద �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం ��సం పర్���య:  

I. �ి�ా్యదుక� �ారణ�ల�: ��వల� ల�పం�ా ప��ణ�ం� ే�యం�ర్త సంసథ్ (ఆర్ఇ) �కక్ ఏ�ె�ౖ� చర్య/�సమ్రణ సందర్భంల� వ్య��్తగతం�ా ల��� 
అ��కృత పర్���� ��వ్�ా ��ిా్యదు ��ఖల� �యేవచుచ్. 
"అ��కృత పర్����" అంట�, అంబ�డ్్స మన్ మ�ందు ���రణల� �ి�ా్యదు��ర���� �రా్ ��ధ్యం వ��ంచ����� �రా్ తప�రవ్కం�ా 
�య�ంచబ��న మ��య� అ���ారం �� ం��న ఒక ��్యయ�ా�� �ాక�ం�� (ఆ ��్యయ�ా�� బ���త వ్య��్త అ��ే తప్ప) ఇతర వ్య��్త. 

II. ఆ �ి�ా్యదు పథకం ��ం���� �ాదు, ఇల� అ��ే తప్ప: 
a)  ��ిా్యదు��ర�, పథకం ��ంద �ి�ా్యదు �ేయ����� మ�ందు, సంబం��త �యంతర్ణ సంసథ్క� �రా్ తప�రవ్క ��ిా్యదు ��ేార� మ��య�  

i.  �యం�ర్త సంసథ్  ��వ్�ా �ి�ా్యదు ప���్త�ా ల��� �ా��కం�ా �రసక్��ంచబ��ం�� మ��య� ఆ సమ���నం�� ��ిా్యదు��ర� 
సంతృ�ి్త  �ెందల�దు; ల��� �యం�ర్త సంసథ్ ��ిా్యదును �వీ్క��ం�న త�ావ్త 30 ���లల�ప� �ి�ా్యదు��ర�క� ఎల�ంట� 
సమ���నం అందల�దు; మ��య� 

ii. �యం�ర్త సంసథ్ నుం�� పర్త�్యత్త�ా�్న�ి�ా్యదు��ర� �ీవ్క��ం�న త�ావ్త ఒక సంవత్సరంల�ప� ల��� ఎట�వంట� సమ���నం 
�ానటల్��,ే �ి�ా్యదు ��ే� నుం�� ఒక సంవత్సరం మ��య� 30 ���లల�ప� అంబ�డ్్స మన్ క� ��ిా్యదు �యేబ��ం��. 

b)   �ి�ా్యదు అ�ే చర్యక� సంబం��ం�న�� �ాదు ఏ�ె�ౖే ఇప్పట���: 
i. అంబ�డ్్స మన్ మ�ందు ��ం��ంగ్ ల� ఉం�� ల��� అంబ�డ్్స మన్ ��వ్�ా ����ట్ ల ఆ��రం�ా ప��షక్��ంచబ��న�� ల��� ��ల్ 

�ేయబ��న��, అ� ే�ి�ా్యదు��ర� నుం�� ల��� ఒకట� ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ మం�� ��ిా్యదు��ర�ల�, ల��� సంబం��త 
ప��లల� ఒకట� ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ మం���� క��ి అందు��బ���� ల��� అందు��బడక�� ���; 

ii. ఏ�ై�� ��ర�ట్ , ట�ర్బ�్యనల్ (పర్�్ేయక��్యయ�ాథ్ నం) ల��� ఆ��బ్ట�ర్టర్ (మధ్యవ��్త) ల��� ఏ�ె�ౖ� ఇతర �� రమ్ ల��� అ����ట� 
మ�ందు ��ం��ంగ్ ల� ఉన్న��; ల���, ఏ�ై�� ��ర�ట్ , ట�ర్బ�్యనల్ ల��� ఆ��బ్ట�ర్టర్ ల��� ఏ�ె�ౖ� ఇతర �� రమ్ ల��� అ����ట� 
��వ్�ా,  ����ట్ ల ఆ��రం�ా ప��షక్��ంచబ��న�� ల��� ��ల్ �ేయబ��న��, అ�ే �ి�ా్యదు��ర� నుం�� ల��� ఒకట� ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ మం�� �ి�ా్యదు��ర�ల�, ల��� సంబం��త ప��లల� ఒకట� ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ మం���� క�� ి
అందు��బ���� ల��� అందు��బడక�� ���. 

c) సవ్��వపరం�ా �ి�ా్యదు దు��వ్��గ ప���త���న�� ల��� �ష���జనకర���న�� ల��� �సుగ� ప�ట�ట్ం�ే�� �ాదు; 
d) ఆ �ి�ా్యదు �యం�ర్త సంసథ్క� అట�వంట� ��ల్�మ్ ల ��సం ��ట�షన్ చటట్ం, 1963 పర్�ారం ���్ద�ం�న ప���� వ్యవ�� 

మ�����ల�ప� �యేబ��ం��; 
e) పథకంల�� �ాల్ జ్ 11ల� ����క్న్న �ధం�ా ��ిా్యదు��ర� ప���్త సమ����ా�్న అం���ా్త ర�; 
f) �ి�ా్యదు��ర� ��వ్�ా �ి�ా్యదు వ్య��్తగతం�ా ల��� ��్యయ�ా�� బ���త వ్య��్త అ�� ేతప్ప, ��్యయ�ా�� �ాక�ం�� ఇతర అ���ార పర్���� 

��వ్�ా �యేబ��ం��. 
 
 



 
III. పథకం ��ంద �ి�ా్యదు �రవ్��ంచద��న��-�ాక�� వ����� గల �ారణ�లల� ఇట�వంట� అం�ాల� ఉంట��- 

 
a) ఆర్ఇ �కక్ �ాణ�జ్యపర���న �ర�్ప/�ాణ�జ్యపర���న �రణ్యం; 
b) ఒక అవ�ట్ �� ��్సంగ్ ఒప్పం����� సంబం��ం� ����త మ��య� ఆర్ఇ మధ్య ��ాదం; 
c) ��ర��ా అంబ�డ్్స మన్ క� ఉ�ే్ద�ంచబడ� ��ిా్యదు; 
d) ఒక ఆర్ఇ �కక్ �రవ్హణ ల��� �ార్య��ావ్హక�లక� వ్య���కం�ా �ా��రణ �ి�ా్యదుల�; 
e) ఒక చటట్బద్ధ���న ల��� చట�ట్ �్న అమల� ��ే� అ���ారం �కక్ ఆ�ే�ాలక� అనుగ�ణం�ా చర్య �రా్ రం�ంచబ��న ��ాదం; 
f) ఆర్ �ఐ �యంతర్ణ ప����ల� ల�� ��వ; 
g) ఆర్ఇ ల మధ్య ��ాదం; మ��య� 
h) ఆర్ఇ �కక్ ఉ�ో ్య��-యజమ�� సంబం����� సంబం��ం�న ��ాదం. 

> �ి�ా్యదు ��ఖల� పర్���య:  
           అంబ�డ్్స మన్ �� �ి�ా్యదు �యేం�� 

(ఆర్ఇ నుం�� సమ���నం  అం��న ఒక 
సంవత్సరం; ల��� ఆర్ఇ నుం�� సమ���నం 
�ాక�� �ే ఒక సంవత్సరం మ��య� 30 
���ల� ల�పల) 

 
A) CMS �� రట్ల్ (https://cms.rbi.org.in); 

ల��� 
B) ��ం��ర్కృత ర�దీు మ��య� �రా్ ���ింగ్ ��ంటర్ 

(CRPC)�� ఎల�ాట్� �క్ ల��� ���క �డ్ (�ా�ామ్ట్ 
జత �ేయబ��ం��) 

 Email: CRPC@rbi.org.in  
�ర���మ�: CRPC, ఆర్ �ఐ, ��ంటర్ల్ ��ాట్ , 
���ాట్ ర్ 17, చం��గ�-160 017. సంపర్��ంప� 
��ందర్ం ట�ల్ �ీర్ ��ం - 14448�� (సమయం - 
ఉదయం 9:30 నుం�� �ాయంతర్ం 5:15 వరక�)  

ఆర్ఇక� ��తప�రవ్క 
�ి�ా్యదు 

           30 ���ల 
మ���ంప� వద్ద 

           ఆర్ఇ ��వ్�ా �ి�ా్యదు 
ప���్త�ా ల��� 
�ా��కం�ా 
�రసక్��ంచబ���ే 
మ��య� కసట్మర్  ఆ 
పర్త�్యత్తరం�� 
అసంతృ�ి్త  �ెం��ర� 

ల��� 
ఆర్ఇ నుం�� 

సమ���నం అందల�దు 

  కసట్మర్ ఏ ఇతర 
�� రమ్ స��ిం� 

ఉండక�� � ే

 

       
                

          

           

> ��ౖ అ���ారమ�గల అ����ట� మ�ందు అ�ీ్పల్ �ేయం��:  
o అంబ�డ్్స మన్ �ా�ా్యలయం ��వ్�ా అందజ�యబ��న �ర�్ప ల��� �ి�ా్యదు �రసక్రణ�� ��దనక� గ����న �ి�ా్యదు��ర�, 

�ర�్ప అందజ�యబ��న ల��� �ి�ా్యదు �రసక్రణ ��ే� నుం�� 30 ���లల�ప�, ఎ��్జక�్యట�వ్ �ై��కట్ర్, ���గ��ర�ల 
ఎడ�్య��షన్ మ��య� రక్షణ ���గం (�ఇి��ి�), ఆర్ �ఐ�� అ�ీ్పల్  �ేసు��వ����� ఇషట్పడవచుచ్.    

o ��ౖ అ���ారమ�గల అ����ట�, గడ�వ�ల�ప� అ�్ీపల్ �యేక�� వ����� �ి�ా్యదు��ర���� త��న �ారణం ఉంద� �ార� 
సంతృ�ి్త  �ెం���,ే 30 ���లక� �ంచక�ం�� తదుప�� వ్యవ��� అనుమ�ంచవచుచ్. 

> �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం:  
o అంబ�డ్్స మన్ మ�ందు ���రణల� సవ్��వపరం�ా �ా�ాంశం అ� ఉంట��. 

 
o సులభతరం �యేడం, �ా� ల��� మధ్యవ��్తతవ్ం ��వ్�ా ప���ాక్�ా�్న �� ర్ త్స��సు్త ం��,  ఒక��ళ �రే���బడనటల్��,ే �ర�్ప/ఉత్తర�వ� జ��� 

�ేయవచుచ్ 
 

గమ�క: 
 ఇ�� ఒక పర్��్యమ�్నయ ��ాద ప���ాక్ర ���నం. 
 �ి�ా్యదు��ర�క� ��ర�ట్ , ట�ర్బ�్యనల్ ల��� ఆ��బ్ట�ర్టర్ ల��� ఏ�ె�ౖ� ఇతర �� రమ్ ల��� అ���ా�ా�్న సంపర్��ం� ే��వ్చ� ఉం��. 



మ���  �వ�ల �సం�, దయ�� ఇన్ �డ్ ��� ట్ WWW.INCRED.COM � �� ఆ�� ఐ ��� ట్ WWW.RBI.ORG.IN � అం���� ఉన� 
పథకం �వ�ల� �డం�. పథకం �� � �ఖల� �� అం���� ఉం�, ఇ� అభ� ర �న� �చన �సం కస�మ�� 
అం�ంచబ��ం�.


