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സാംപയ ജിത ഓാംബുഡ്സ്മ ൻ സ്കീമിന്ചറ ശ് ധ ന സെിപരഷതകൾ, 2021 

ബ ധകാം : - റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇന്ത്യ ആക്ട്, 1934, ബാങ്കിിംഗ് ററഗുലേഷൻ ആക്റ്, 1949, ലേയറ്െന്റ ്

ആൻഡ് റസറിൽറെന്റ ്സിസ്റ്റിംസ്, ആക്റ,് 2007 എന്നിവയുറട വയവസ്ഥകൾ പ്േകാരിം നിയപ്ന്ത്ിത 

എന്റിറി (RE) നൽകുന്ന ലസവനങ്ങളിലേക്ക്. 

ഒരു ബാങ്ക ്അറെങ്കിൽ ലനാൺ-ബാങ്കിിംഗ് ഫിനാൻഷയൽ കമ്പനി അറെങ്കിൽ സ്കീെിൽ 

നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റിം േങ്കാളി അറെങ്കിൽ സ്കീെിന് കീഴിൽ ഒഴിവാക്കാത്ത േരിധി വറര 

റിസർവ് ബാങ്ക ്കാോകാേങ്ങളിൽ വയക്തൊക്കിലയക്കാവുന്ന െലററതങ്കിേുിം സ്ഥാേനിം എന്നാണ് 

നിയപ്ന്ത്ിത എന്റിറി എന്നാൽ അർത്ഥൊക്കുന്നത്. 

സ്കീമിന് കീഴിൽ  രിഗണിക്ക ത്ത ക രയങ്ങൾ: - 

 ഒരു നിയപ്ന്ത്ിത സ്ഥാേനിം (RE) കകറക്കാള്ളുന്ന വാണിജ്യ വിധി/തീരുൊനിം. 

 ഔട്ട്ലസാഴ്സിിംഗ് കരാറുൊയി ബന്ധറെട്ട് റവണ്ടറുിം നിയപ്ന്ത്ിത സ്ഥാേനവുിം തമ്മിേുള്ള 

തർക്കിം. 

 ഓിംബുഡ്സ്മാറന ലനരിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടിൊത്ത േരാതി. 

 ഒരു നിയപ്ന്ത്ിത സ്ഥാേനത്തിന്ററ ൊലനജ്്റെൻറ് അറെങ്കിൽ എക്സികയൂട്ടീവുകൾറക്കതിരായ 

റോതുവായ േരാതികൾ. 

 ഒരു നിയെേരൊയ അറെങ്കിൽ നിയെിം നടെിോക്കുന്ന അലതാറിറിയുറട ഉത്തരവിന് 

അനുസൃതൊയി നിയപ്ന്ത്ിത സ്ഥാേനിം ഏത് നടേടിയാണ് ആരിംഭിച്ചറതന്ന തർക്കിം. 

 റിസർവ് ബാങ്കിന്ററ ററഗുലേററി പ്േിവയൂ േരിധിയിേൊത്ത ലസവനിം. 
 നിയപ്ന്ത്ിത സ്ഥാേനങ്ങൾ തമ്മിേുള്ള തർക്കിം. 

 ഒരു നിയപ്ന്ത്ിത സ്ഥാേനത്തിന്ററ റതാഴിേുടെ-റതാഴിോളി ബന്ധിം ഉൾറെടുന്ന തർക്കിം. 

 

 

 
ത ചഴ  റയുൈ ശ് ക രാം അല്ല ത്ത  ക്ഷാം സ്കീാം ശ് ക രാം  ര തി നില നിൽക്കുൈതല്ല:- 

 സ്കീിം പ്േകാരിം േരാതി നൽകുന്നതിന് െുമ്പ് േരാതിക്കാരൻ നിയപ്ന്ത്ിത സ്ഥാേനത്തിന്ററ 

ലരഖാെൂേിം േരാതി നൽകിയിരുന്നു, കൂടാറത 

a. േരാതി േൂർണ്ണൊലയാ ഭാഗികൊലയാ നിരസിക്കറെട്ടു കൂടാറത േരാതിക്കാരനു െറുേടിയിൽ 

തൃപ്തനെ അറെങ്കിൽ നിയപ്ന്ത്ിത സ്ഥാേനത്തിന് േരാതി േഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 

േരാതിക്കാരന് െറുേടി േഭിച്ചിെ. കൂടാറത  

b. േരാതിക്കാരന് ററഗുലേറഡ് എന്റിറിയിൽ നിന്ന് െറുേടി േഭിച്ചതിന് ലേഷിം 1 

വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഓിംബുഡ്സ്മാലനാട് േരാതിറെടുന്നു അറെങ്കിൽ േരാതി േഭിച്ച തീയതി 

െുതൽ 1 വർഷവുിം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ െറുേടി ഒന്നുിം േഭിച്ചിെ. 

 േരാതി ഇതിനകിം നിേവിേിരിക്കുന്ന അലത നടേടിയുറട കാരണവുൊയി ബന്ധറെട്ടതെ - 

a. ഓിംബുഡ്സ്മാന്ററ െുമ്പാറക തീർെുകൽെിക്കാത്തലതാ ഓിംബുഡ്സ്മാൻ െുലഖന 

തീർൊക്കിയലതാ അറെങ്കിൽ റെറിറിന്ററ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കകകാരയിം റചയ്തലതാ, 

അലത േരാതിക്കാരനിൽ നിലന്നാ അറെങ്കിൽ ഒലന്നാ അതിേധികലൊ േരാതിക്കാരലനാ 

അറെങ്കിൽ ബന്ധറെട്ട കക്ഷികളുൊലയാ സവീകരിച്ചിറെങ്കിേുിം. 

b. ഏതെങ്കില ും ക ോടെി, ട്ടിബ്യൂണൽ അതെങ്കിൽ ആർബ്ികട്ടറ്ററ തട മ മ്പോത  

െീർപ്പ  ൽപ്പിക്കോത്തകെോ അതെങ്കിൽ ഏതെങ്കില ും ക ോടെിയ തട തമറിറ്റിന്തറ 

അടിസ്ഥോനത്തിൽ െീർപ്പോക്കിയകെോ ക  ോര്യും തെയ്യ ന്നകെോ. ട്ടിബ്യൂണൽ 

അതെങ്കിൽ മദ്ധ്യസ്ഥൻ, ഒകര് പര്ോെിക്കോര്നിൽ നികന്നോ അതെങ്കിൽ ഒകന്നോ 

അെിലധി കമോ പര്ോെിക്കോര്കനോ അതെങ്കിൽ ബ്ന്ധതപ്പട്ട  ക്ഷി ള മോകയോ 

സ്വീ ര്ിച്ചോല ും ഇതെങ്കില ും. 

c. അലത നടേടിയുറട കാരണവുൊയി ബന്ധറെട്ട േരാതിയിൽ ലകാടതിയിലോ 

കപ്ടബയൂണേിലോ അറെങ്കിൽ ഒരു പ്കിെിനൽ കുറകൃതയത്തിൽ ആരിംഭിച്ച ഏറതങ്കിേുിം 

ലോേീസ് അലനവഷണത്തിന് െുമ്പാറക തീർെുകൽെിക്കാത്ത പ്കിെിനൽ നടേടികൾ 

ഉൾറെടുന്നിെ. 

 േരാതിയുറട സവഭാവിം ദുരുേലയാഗിം റചയ്യുന്നലതാ നിസ്സാരലൊ അറെങ്കിൽ 

പ്േലകാേിെിക്കുന്നലതാ അെ. 

 അത്തരിം റെയിെുകൾക്കായി 1963 റേ േിെിലറഷൻ ആക്ട് പ്േകാരെുള്ള േരിെിതിയുറട 

കാോവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് െുമ്പ് നിയപ്ന്ത്ിത സ്ഥാേനത്തിന് േരാതി നൽകിയിട്ടുണ്്ട. 

 സ്കീെിന്ററ 11-ാാാിം വകുെ് പ്േകാരിം േരാതിക്കാരൻ േൂർണ്ണൊയ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. 

 േരാതിക്കാരൻ തറന്ന വക്കീൽ അൊത്ത േക്ഷിം േരാതിക്കാരൻ വയക്തിേരൊലയാ അറെങ്കിൽ 

േരാതിക്കാരൻ െുലഖന വക്കീേൊറത വയക്തിേരൊലയാ ആണ് േരാതി സെർെിക്കുന്നത്. 



  ര തി ഫയൽ ചെയ്യുൈതിന് ഉ പ  ക്ത െ്  ിന്ത്ുരപരണ്ട നര രിശ്കമാം 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ര തി ഫയൽ ചെയ്യുൈതിനുള്ള നര രിശ്കമാം  
േരാതികൾ ഓൺകേനായി https://cms.rbi. org.in എന്ന ലോർട്ടൽ വഴിലയാ ഇേക്ലപ്ടാണിക് അറെങ്കിൽ 

ഫിസിക്കൽ ലൊഡ് വഴിലയാ (യഥാവിധി ഒെിട്ടത്) താറഴയുള്ള വിോസത്തിേുള്ള ലകപ്രീകൃത രസീത്, 

ലപ്ോസസ്സിിംഗ് ലകപ്രത്തിലേക്ക് സെർെിക്കാവുന്നതാണ്.: 

 
ക ട്രീ ൃെ ര്സ്ീെ്, സ്ുംസ്കര്ണ ക ട്രും, 

റിസ്ർവ് ബ്ോങ്ക ്ഓഫ് ഇന്ത്യ, 

നോലോും നില, തസ്ക്ടർ 17, 

െണ്ഡീഗഡ് - 160017 

 

ഓാംബുഡ്സ്മ ൻ എങ്ങചനയ ണ് തീരുമ നാം എരുക്കുൈത?് 

 ഓിംബുഡ്സ്മാൻ/റഡേയൂട്ടി ഓിംബുഡ്സ്മാൻ, േരാതിക്കാരനുിം ആർഇയുിം തമ്മിേുള്ള ഉടമ്പടിയിേൂറട, 

സുഗെൊക്കൽ അറെങ്കിൽ അനുരഞ്ജ്നത്തിേൂറടലയാ െധയസ്ഥതയിേൂറടലയാ ഒരു േരാതി 

തീർൊക്കാൻ പ്േെിക്കുന്നു. 

 ഓിംബുഡ്സ്മാന്ററ െുമ്പാറകയുള്ള നടേടിപ്കെങ്ങൾ സിംപ്ഗഹിം സവഭാവെുള്ളതാണ്, റതളിവുകളുറട 

ഒരു നിയെത്തിനുിം വിലധയൊകിെ. 

 േരാതി എലൊൾ േരിഹരിക്കറെടുറെന്ന് കരുതുന്നത്: - 

a) ഓിംബുഡ്സ്മാന്ററ ഇടറേടേിൽ RE ഇത് ഒത്തുതീർൊക്കി അറെങ്കിൽ  

b) േരാതി േരിഹരിക്കുന്ന രീതിയുിം വയാപ്തിയുിം തൃപ്തികരൊറണന്ന് േരാതിക്കാരൻ ലരഖാെൂേിം 

അറെങ്കിൽ (ലരഖറെടുത്തിയത്) സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്്ട. അറെങ്കിൽ 
c) േരാതിക്കാരൻ സവലെധയാ േരാതി േിൻവേിച്ചു.  

 സ്കീെിന്ററ 16-ാാാിം വകുെ് പ്േകാരിം േരാതി നിരസിച്ചിറെങ്കിൽ, ഓിംബുഡ്സ്ൊൻ ഒരു അവാർഡ് 

ോസാക്കുിം. 

 

എൻബിഎഫ്സിക്ക് ലരഖാെൂേിം േരാതി നൽകുക 

30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എൻബിഎഫ്സി-

യിൽ നിന്ന് െറുേടി േഭിച്ചു 

എൻബിഎഫ്സി -ൽ നിന്ന് 30 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ െറുേടി േഭിച്ചിെ 

ഓൺകേൻ വഴിലയാ ഫിസിക്കൽ ലൊഡ് 

വഴിലയാ നിയപ്ന്ത്ിത സ്ഥാേനത്തിൽ നിന്്ന 

േരാതിക്കാരന് െറുേടി േഭിച്ചതിന് ലേഷിം ഒരു 

വർഷത്തിനകിം ഓിംബുഡസ്്മാന് േരാതി 

നൽകാിം. 

േരാതി േഭിച്ച തീയതി െുതൽ ഒരു 

വർഷത്തിനുിം െുെത് ദിവസത്തിനുിം 

ഉള്ളിൽ ഓിംബുഡ്സ്ൊലനാട് 

ഓൺകേനാലയാ ഫിസിക്കൽ ലൊഡ് 

വഴിലയാ നൽകിയ േരാതി 

േരാതി നിരസിച്ചിെ 
േരാതി േൂർണ്ണൊയുിം / 

ഭാഗികൊയി നിരസിച്ചു 

േരാതി 

േരിഹരിച്ചു 

എൻബിഎഫ്

സിയുറട 

െറുേടിയിൽ 

േരാതിക്കാരൻ 

തൃപ്തനാണ ്

എൻബിഎഫ്

സിയുറട 

െറുേടിയിൽ 

േരാതിക്കാരൻ 

തൃപ്തനെ 



അപ്പീൽ അപത റിറ്റിക്ക് മുമ്പ ചക അപ്പീൽ ചെയ്യുക 

 
 
 
 
 

  
 

 
കമ്പനിയുചര പന ഡൽ ഓഫീസറുചര പ രുാം ബന്ധചപ്പര നുള്ള െിരദ ാംരങ്ങളുാം 

 

ശ് ിൻസിപ്പ

ൽ പന ഡൽ 

ഓഫീസർ 

പന ഡൽ 

ഓഫീസർ 
പസ ൺ ഓഫീസ് െില സാം ബന്ധചപ്പപര

ണ്ട നമ്പർ 

ഇ - ചമയിൽ 

ഐഡി 

പ്േീ. 

ബി.എിം. 

ോട്ടീൽ 

പ്േീ. ബി.എിം. 

ോട്ടീൽ 

െുിംകബ പ്േീറാിം പ്ടാൻസ്ലോർട്ട ്ഫിനാൻസ് കമ്പനി 

േിെിറഡ്, 

യൂണിറ് നമ്പർ - 02A, സ്റ്റിൽറ് ലലാർ, 

ലഫാർചയൂൺ പ്ലാസ, തുബ് ോർക്ക്, 

േിവാജ്ിനഗർ, േൂറന, െഹാരാഷ്പ്ട - 411005 

7420066611 
Mumbainodal@st
fc.in 

പ്േീ. 

സഞ്ജ്ീവ് 

കുൊർ 

സിൻഹ 

നയൂ 

റഡൽഹി 
പ്േീറാിം പ്ടാൻസ്ലോർട്ട ്ഫിനാൻസ് കമ്പനി 

േിെിറഡ്, 

എസ്/എഫ്-203, ലപ്ലാട്ട് നമ്പർ-20, കൃഷ്ണ 

ോർക്ക് വയൂ പ്ലാസ, റസക്-20, ദവാരക, 

നയൂഡൽഹി 110075 

011-
28070333          

Newdelhinodal@
stfc.in 

പ്േീ. 

സുലജ്ായ് ഭട്ട 

റകാൽക്കത്ത ശ്രീറോാം ശ്ടോൻസ്വപോർട്ട ്ഫിനോൻസ് കമ്പനി 

ലിമിറ്റഡ്, 

686, ശ്രോച്ചി ടേർ, നോലോാം നില, സ്വപസ് 4B, 

ആനന്ദ്പൂർ, ഇഎാം ബൈപോസ്, റൂൈി 

കണക്റ്റർ, കകോൽക്കത്ത 700107, പശ്ചിമ 

ൈാംഗോൾ 

033-
44000201      

Kolkatanodal@stf
c.in 

പ്േീ.രലെേ് 

േി.ബി 

റചകന്ന പ്േീറാിം പ്ടാൻസ്ലോർട്ട ്ഫിനാൻസ് കമ്പനി 

േിെിറഡ്, 

പ്േീ ടലവഴ്സ,് ലപ്ലാട്ട് നമ്പർ 14A സൗത്ത് ലഫസ്, 

ഇൻഡസ്പ്ടിയൽ എലസ്റ്ററ്, ഗിണ്ടി, 

റചകന്ന-600032 

044- 
24990356  

Chennainodal@st
fc.in 

 
കുറിപ്്പ: ഓാംൈുഡ് സ്മോൻ സ്കീമിന്കറ ഒരു പകർപ്്പ ഞങ്ങളുകട ശ്ൈോഞ്ച് മോവനജർക്ക് ഓഫീസ ്പരിസരത്ത് 

പരിവരോധിക്കോൻ ലഭ്യമോണ്, ആകരങ്കിലുാം അങ്ങകന കെയ്യോൻ ആശ്ഗഹിക്കുന്നുകേങ്കിൽ. 

 

സ്കീമിന്ചറ കൂരുതൽ െിെരങ്ങൾക്ക യി www.stfc.in, www.rbi.org എൈിെ സന്ദർരിക്കുക. 

ഈ സ്കീെിന്ററ 15(1) വകുെ് പ്േകാരെുള്ള 

അവാർഡിൽ േരാതിക്കാരൻ തൃപ്തനറെങ്കിൽ 

അറെങ്കിൽ ഈ സ്കീെിന് കീഴിേുള്ള ലൊസ് 

16(2)(സി) െുതൽ 16(2)(എഫ്) വറരയുള്ള 

േരാതികൾ നിരസിക്കുക. 

അവാർഡ് / നിരസിച്ച തീയതി െുതൽ 

െുെത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ േരാതിക്കാരന് 

അെീൽ അലതാറിറിക്ക് െുമ്പാറക അെീൽ 

നൽകാിം. 


