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ସମନ୍ରତି ଫଲାକପାଳ ଫର୍ଯାଜନା, 2021 ର ମଖୁ୍ୟ ଫ ୈଶରଷ୍ଟ୍ୟଗଡୁରକ 

 

ପ୍ରର୍ଯଜୁୟତା: - ଭାରତୀୟ ରିଜଭଟ ବୟାଙ୍କ ଅଧନିୟିମ, 1934, ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ ପରଗପୁଲସନ ଆକ୍ଟ, 1949 ଏବଂ ପ ପମଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ 

ପସପର୍ଲପମଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଆକ୍ଟ, 2007 ର ବୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନୟିନି୍ତ୍ରତ ସଂସ୍ଥା (ଆରଇ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥବିା ପସବାଗଡୁିକ 

 ାଇ ଁଉଦି୍ଦଷ୍ଟ । 

ନିୟନି୍ତ୍ରତ ସଂସ୍ଥାର ଅଥଟ ପେଉଛି ଏକ ବୟାଙ୍୍କ କିମ୍ବା ଏକ ଅଣ-ବୟାଙି୍କଂ ଫାଇନାନ୍ି ସଆଲ୍ କମ୍ପାନୀ କମି୍ବା ଏକ ସିଷ୍ଟମ ୍ଅଂଶଗ୍ରେଣକାରୀ 

ପଯ ରିକି ପଯାଜନାକିମ୍ବା ଅନୟ ପକୌଣସି ସଂସ୍ଥାପର ବୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ପଯ ରିକ ିରିଜଭଟ ବୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟପର ନଦିି୍ଦଷ୍ଟ 

କରାଯାଇ ାପର ପଯ ଯଟୟନ୍ତ ଏେ ିପଯାଜନା ଅଧୀନପର ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇନାେି ଁ। 
 

ଏହର ଫର୍ଯାଜନା ଅଧୀନଫର  ରୋର କରାର୍ଯାଇ ନଥ ିା  ରଷୟଗଡୁରକ: - 

 ଏକ ନରୟନ୍ତ୍ରରତ ସଂସ୍ଥା (ଆରଇ)ର  ାଣରଜରୟକ  ରୋର/ନରଷ୍ପତ୍ତର । 

 ଆଉଟଫସାସସଂ େୁକ୍ତରନାମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ  ରଫେତା ଏ ଂ ନରୟନ୍ତ୍ରରତ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟଫର  ର ାଦ । 

 ଅଭରଫର୍ଯାଗ ସରଧାସଳଖ୍ ଫଲାକପାଳଙୁ୍କ ସଫମ୍ବାଧତି ଫହାଇନାହର ିଁ । 

 ଏକ ନରୟନ୍ତ୍ରରତ ସଂସ୍ଥାର ପରରୋଳନା କରମ୍ବା କାର୍ଯୟ୍ନର ା୍ହୀଙ୍କ  ରଫରାଧଫର ସାଧାରଣ ଅଭରଫର୍ଯାଗ । 

  ର ାଦ ଫର୍ଯଉ ିଁଥଫିର ଏକ ଫ ୈଧାନରକ କରମ୍ବା ଆଇନ ଲାଗ ୁକାରୀ କତ୍ତ୍ୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଆଫଦଶ ଅନୁପାଳନଫର ନରୟନ୍ତ୍ରରତ ସଂସ୍ଥା 

ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯୟ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଏ । 

 ରରଜଭ ୍ ୟାଙ୍କର ନରୟାମକ ପ ୂା୍ ଫଲାକନ ମଧ୍ୟଫର ଫସ ା ନାହର ିଁ । 

 ନରୟନ୍ତ୍ରରତ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟଫର  ର ାଦ । 

 ଏକ ନରୟନ୍ତ୍ରରତ ସଂସ୍ଥାର ନରର୍ଯକୁ୍ତରଦାତା-କମେ୍ାରୀ ସମ୍ପକ ୍ସହରତ ଜଡରତ  ର ାଦ । 
 

 

ଫର୍ଯାଜନା ଅଧୀନଫର ଅଭରଫର୍ଯାଗ ଫସପର୍ଯୟ୍ନ୍ତ ମରଛ ଫହ  ନାହର ିଁ ଫର୍ଯପର୍ଯୟ୍ନ୍ତ 

 ଅଭରଫର୍ଯାଗକାରୀ ଫର୍ଯାଜନା ଅଧୀନଫର ଅଭରଫର୍ଯାଗ କରର ା ପ ୂରୁ୍, ନରୟନ୍ତ୍ରରତ ସଂସ୍ଥା ଏ ଂ ନରକଟଫର ଲରଖ୍ତି ଅଭରଫର୍ଯାଗ କରରଥଫିଲ 

କ. ଅଭରଫର୍ଯାଗ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍୍ କରମ୍ବା ଆଂଶରକ ଭା ଫର ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ଫହାଇଛର ଏ ଂ ଅଭରଫର୍ଯାଗକାରୀ ଉତ୍ତରଫର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ୍ ନୁହ ିଁନ୍ତର କରମ୍ବା 

ନରୟନ୍ତ୍ରରତ ସଂସ୍ଥା ଅଭରଫର୍ଯାଗ ପାଇ ା ପଫର ଅଭରଫର୍ଯାଗକାରୀ 30 ଦରନ ମଧ୍ୟଫର ଉତ୍ତର ପାଇନାହ ିଁାନ୍ତର ଏ ଂ 

ଖ୍. ଅଭରଫର୍ଯାଗକାରୀ ନରୟନ୍ତ୍ରରତ ସଂସ୍ଥାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇ ା ପଫର କରମ୍ବା ଫର୍ଯଉ ିଁଠାଫର ଅଭରଫର୍ଯାଗ ତାରରଖ୍ଠାରୁ 1  ଷ ୍ଏ ଂ 30 

ଦରନ ମଧ୍ୟଫର ଫକୌଣସର ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହର ିଁ, 1  ଷ ୍ମଧ୍ୟଫର ଫଲାକପାଳଙୁ୍କ ଅଭରଫର୍ଯାଗ କରାର୍ଯାଇଛର । 

 ଅଭରଫର୍ଯାଗ କାର୍ଯୟ୍ର ସମାନ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧଫର ନୁଫହ ିଁ ର୍ଯାହା ପ ୂରୁ୍ ଅଛର – 

କ. ଫଲାକପାଳଙ୍କ ସମମ୍ଖୁ୍ଫର  ରୋରାଧୀନ କରମ୍ବା ଫଲାକପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫର୍ଯାଗୟତା ଉପଫର ସମାଧାନ କରମ୍ବା ମକୁା ରଲା, 

ସମାନ ଅଭରଫର୍ଯାଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ କରମ୍ବା ସମ୍ପକୃ୍ତ 1 କରମ୍ବା ଅଧକି ଅଭରଫର୍ଯାଗକାରୀ କରମ୍ବା ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କର ନାହର ିଁ । 

ଖ୍. ଫକୌଣସର ଅଦାଲତ, ଟ୍ରର ୁୟନାଲ କରମ୍ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ସମମ୍ଖୁ୍ଫର  ରୋରାଧୀନ କରମ୍ବା ଫକୌଣସର ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ଫର୍ଯାଗୟତା 

ଉପଫର ସମାଧାନ କରମ୍ବା ସମାଧାନ । ଟ୍ରର ୁୟନାଲ କରମ୍ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ସମାନ ଅଭରଫର୍ଯାଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ କରମ୍ବା ସମ୍ପକୃ୍ତ 1 କରମ୍ବା ଅଧକି 

ଅଭରଫର୍ଯାଗକାରୀ କରମ୍ବା ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କର ନାହର ିଁ । 

ଗ. କାର୍ଯୟ୍ାନୁଷ୍ଠାନର ସମାନ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧଫର ଅଭରଫର୍ଯାଗଫର ଅଦାଲତ କରମ୍ବା ଟ୍ରର ୁୟନାଲ ଫର  ରୋରାଧୀନ କରମ୍ବା ନରଷ୍ପତ୍ତର 

ନରଆର୍ଯାଇଥ ିା ଅପରାଧକି ପ୍ରେରୟା କରମ୍ବା ଅପରାଧକି ଅପରାଧଫର ଆରମ୍ଭ ଫହାଇଥ ିା ଫକୌଣସର ଫପାଲରସ ଅନୁସନ୍ଧାନ 

ଅନ୍ତଭ୍ୁ କ୍ତ ନୁଫହ ିଁ । 

 ଅଭରଫର୍ଯାଗ ପ୍ରକୃତରଫର ଅପମାନଜନକ କରମ୍ବା ଅମଳୂକ କରମ୍ବା  ରରକ୍ତରକର ନୁଫହ ିଁ । 

 ଏହରପରର ଦା ର ପାଇ ିଁ ସୀମରତତା ଅଧନିରୟମ, 1963 ଅଧୀନଫର ସୀମରତତାର ଅ ଧ ି ସମାପ୍ତ ଫହ ା ପ ୂରୁ୍ ନରୟନ୍ତ୍ରରତ ସଂସ୍ଥାକୁ 

ଅଭରଫର୍ଯାଗ କରାର୍ଯାଇଥଲିା । 

 ଅଭରଫର୍ଯାଗକାରୀ ଫର୍ଯାଜନାର ଧାରା 11 ଅନୁର୍ଯାୟୀ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍୍ ସେୂନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତର । 

 ଅଭରଫର୍ଯାଗକାରୀ ନରଫଜ ଓକରଲ ନଫହଫଲ  ୟକ୍ତରଗତ ଭା ଫର କରମ୍ବା ଅଭରଫର୍ଯାଗକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଫର  ୟକ୍ତରଗତ ଭା ଫର 

ଅଭରଫର୍ଯାଗ କରରଛନ୍ତର । 

 
 
 

ଅଭରଫର୍ଯାଗ ଦାଖ୍ଲ କରର ାକ ୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 



ଅନୁସରଣ କରର ାର ପଦ୍ଧତର 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ଅଭରଫର୍ଯାଗ ଦାଖ୍ଲ କରର ାର ପଦ୍ଧତର   

ଫପାଟା୍ଲ୍ https://cms.rbi.org.in ମାଧ୍ୟମଫର କରମ୍ବା ଇଫଲଫଟ୍ ରାନରକ୍ କରମ୍ବା ଶାରୀରରକ ଫମାଡ୍ ( ରଧ ିଦ୍ଧ ଭା ଫର ସ୍ୱାକ୍ଷରରତ) 

ମାଧ୍ୟମଫର ନରମ୍ନ ଠରକଣାଫର ଫକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରସରଦ ଏ ଂ ପ୍ରେରୟାକରଣ ଫକନ୍ଦ୍ରକ ୁଅଭରଫର୍ଯାଗ ଅନଲାଇନ୍ ଦାଖ୍ଲ କରାର୍ଯାଇପାରର ।: 
 

ଫକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରସରଦ ଏ ଂ ପ୍ରେରୟାକରଣ ଫକନ୍ଦ୍ର,  

ଭାରତୀୟ ରରଜଭ ୍ ୟାଙ୍କ,  

4ଥ ୍ମହଲା, ଫସଟ୍ର 17, 

େଣ୍ଡରଗଡ – 160017 
 

ଫଲାକପାଳ କରପରର ନରଷ୍ପତ୍ତର ନରଅନ୍ତର? 

 ପଲାକ ାଳ/ପଡ ରିୁ୍ ପଲାକ ାଳ ସବୁିଧା କିମ୍ବା ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମପର ଅଭିପଯାଗକାରୀ ଏବଂ ଆରଇ ମଧ୍ୟପର 

ରାଜିନାମା ଦ୍ୱାରା ଅଭିପଯାଗର ସମାଧାନକୁ ପପ୍ରାତ୍ସାେତି କରିବାକୁ ପେଷ୍ଟା କରନି୍ତ । 

 ପଲାକ ାଳଙ୍କ ସମମ୍ଖୁ୍ପର ପ୍ରକ୍ରୟିା ପ୍ରକୃତିର ସାରାଂଶ ଏବଂ ପକୌଣସି ପ୍ରମାଣନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ପେବ ନାେି ଁ। 

 ଅଭିପଯାଗର ସମାଧାନ ପୋଇଥବିା ବିପବେନା କରାଯାଏ ପଯପତପବପଳ: - 

କ) ଫଲାକପାଳଙ୍କ ହସ୍ତଫକ୍ଷପ ଉପଫର ଆରଇ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମାଧାନ କରାର୍ଯାଏ କରମ୍ବା 

ଖ୍) ଅଭରଫର୍ଯାଗକାରୀ ଲରଖ୍ତି ଭା ଫର କରମ୍ବା ଅନୟଥା (ଫରକଡ)୍ ଫର ରାଜର ଫହାଇଛନ୍ତର ଫର୍ଯ ଅଭରଫର୍ଯାଗର 

ସମାଧାନର ଫଶୈଳୀ ଏ ଂ ପରରମାଣ ସଫନ୍ତାଷଜନକ କରମ୍ବା 

ଗ) ଅଭରଫର୍ଯାଗକାରୀ ଫସ୍ୱଚ୍ଛାକତୃ ଅଭରଫର୍ଯାଗ ପ୍ରତୟାହାର କରରଫନଇଛନ୍ତର 

 

 ଫର୍ଯପର୍ଯୟ୍ନ୍ତ ଫର୍ଯାଜନାର ଧାରା 16 ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଅଭରଫର୍ଯାଗ ଖ୍ାରଜ ନହୁଏ, ଓଫେଡ୍ସମୟାନ୍ ଏକ ନୟାୟରକ ନରଷ୍ପତ୍ତର ଫନଫ  | 

ଏନବିଏଫସିକୁ ଲିଖ୍ତି ଅଭିପଯାଗ କରନ୍ତୁ 

30 ଦିନ ମଧ୍ୟପର ଏନବିଏଫସିରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ 

ପୋଇଛି 

ଏନବିଏଫସିରୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟପର ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ 

ପୋଇନାେି ଁ 

ଅଭିପଯାଗକାରୀ ଅନଲାଇନ୍ କମି୍ବା ଶାରୀରିକ ପମାଡ୍ 

ମାଧ୍ୟମପର ନିୟନି୍ତ୍ରତ ସଂସ୍ଥାରୁ ଉତ୍ତର  ାଇବା  ପର 

ଏକ ବର୍ଟ ମଧ୍ୟପର ପଲାକ ାଳଙୁ୍କ ଅଭିପଯାଗ 

କରାଯାଇ ାରିବ । 

ଅଭିପଯାଗ ତାରିଖ୍ଠାରୁ ଏକ ବର୍ଟ ତିରିଶ 

ଦିନ ମଧ୍ୟପର ପଲାକ ାଳଙୁ୍କ ଅଭିପଯାଗ 

କରାଯାଇଛି, ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ୍ 

ପମାଡ୍ ମାଧ୍ୟମପର 

ଅଭିପଯାଗ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ 

ପୋଇନାେି ଁ 

ଅଭିପଯାଗ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଟ /ଆଂଶକି 

ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ପୋଇଛି 

ଅଭିପଯାଗ ସମାଧାନ 

ପୋଇଛି 

ଏନବିଏଫସିର 

ଉତ୍ତରପର 

ଅଭିପଯାଗକାରୀ 

ସନ୍ତୁଷ୍ଟ 

ଅଭିପଯାଗକାରୀ 

ଏନବିଏଫସିର ଉତ୍ତରପର 

ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁେନିଁ୍ତ 

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


 
 
 
 

ଆପରଫଲଟ୍ କତ୍ତ୍ୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ସମମ୍ଖୁ୍ଫର ଆଫ ଦନ 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

କମ୍ପାନୀର ପନାଡାଲ୍ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ପଯାଗାପଯାଗ ବିବରଣୀ 

ମଖୁ୍ୟ ପନାଡାଲ୍ 

ଅଧକିାରୀ 

ଫନାଡାଲ୍ 

ଅଧକିାରୀ 
ଫକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯୟ୍ାଳୟ ଠରକଣା 

ଫର୍ଯାଗାଫର୍ଯାଗ 

ନମ୍ବର       ଇଫମଲ୍ ଆଇଡର 

ଶ୍ରୀ. ବି.ଏମ.୍  ାରି୍ଲ୍ 
 

ଶ୍ରୀ. ବି.ଏମ.୍ 

 ାରି୍ଲ୍ 
 

ମମୁ୍ବାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଟ୍ରାନ୍ ସପ ାର୍ଟ ଫାଇନାନ୍ ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିପର୍ଡ୍, 

ୟୁନିର୍୍ ନମ୍ବର - 02A, ଷି୍ଟଲ୍ଟ ପ ଲ୍ ାର୍, ଫେଟୁ ୟନ୍ ପ୍ଲାଜା, ଥପୁବ 

 ାକଟ, ଶବିାଜୀ ନଗର,  ପୁନ, ମୋରାଷ୍ଟର -  411005 

7420066611 
Mumbainodal@
stfc.in 

ଶ୍ରୀ, ସଞ୍ଜୀବ୍ 

କୁମାର୍ ସିହ୍ନା 

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ ଶ୍ରୀରାମ ଟ୍ରାନ୍ ସପ ାର୍ଟ ଫାଇନାନ୍ ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିପର୍ଡ,  

ଏସ/ଏଫ-203, ପ୍ଲର୍ ନଂ-20, କି୍ରଷ୍ଣା  ାକଟ ଭୁୟ ପ୍ଲାଜା, 

ପସକ୍ଟର-20, ଦ୍ୱାରକା, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ 110075 

011-
28070333          

Newdelhinodal
@stfc.in 

ଶ୍ରୀ ସଜୁୟ ଭଟ୍ଟ ପକାଲକାତା ଶ୍ରୀରାମ ଟ୍ରାନ୍ ସପ ାର୍ଟ ଫାଇନାନ୍ ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିପର୍ଡ, 

686, ଶଶଶଶଶଶ ଶଶଶଶଶ, 4th ଶଶଶ ଶଶଶଶ, 

ଶଶଶଶଶଶ 4 ଶଶ, ଶଶଶଶଶଶଶଶ, ଶଶଶଶ 
ଶଶଶଶଶଶଶ, ଶଶଶଶ ଶଶଶଶଶଶ, ଶଶଶଶଶଶଶ 

700107, ଶଶଶଶଶଶଶଶଶଶ 

033-
44000201 

Kolkatanodal@s
tfc.in 

ଶ୍ରୀ ରପମଶ ୍ ି ବି ପେନ୍ନାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଟ୍ରାନ୍ ସପ ାର୍ଟ ଫାଇନାନ୍ ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିପର୍ଡ,  

ଶ୍ରୀ ର୍ାୋର, ପ୍ଲର୍୍ ନଂ 14ଏ ସାଉଥ ୍ ପଫଜ,୍ ଇଣ୍ଡଷିି୍ଟଆଲ୍ 

ଇପଷ୍ଟର୍୍ , ଗଇୁଣି୍ଡ, ପେନ୍ନାଇ-600032 

044- 
24990356  

Chennainodal@
stfc.in 

 

ଟରପ୍ପଣୀ:  ଫଲାକପାଳ ଫର୍ଯାଜନାର ଏକ ନକଲ ଆମର ଶାଖ୍ା ପରରୋଳକଙ୍କ ଅେର ସ ୍ପରରସରଫର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇ ିଁ  ଉପଲବ୍ଧ, ର୍ଯଦର ଫକହର ଏହା 

କରର ାକ ୁୋହ ିଁାନ୍ତର । 

 

ପଯାଜନାର ଅଧକି ବିବରଣୀ  ାଇ ଁwww.stfc.in ଏବଂ www.rbi.org କୁ ସନ୍ଦଭଟ କରନ୍ତୁ 

ଯଦି ଅଭିପଯାଗକାରୀ ଏେ ିପଯାଜନାର ଧାରା 15(1) 

ଅନୁଯାୟୀ ନିପଦ୍ଦଟଶନାମା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁେନିଁ୍ତ କିମ୍ବା 

ଏେି ପଯାଜନା ଅଧୀନପର ଧାରା 16(2)(ଗ) ରୁ 

16(2)(ଏଫ) ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିପଯାଗପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ 

କରନି୍ତ । 

ନିପଦ୍ଦଟଶନାମା/ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ  ାଇବାର ତିରିଶ ଦିନ 

ମଧ୍ୟପର ଅଭିପଯାଗକାରୀ ଆ ିପଲର୍୍ କତ୍ତଟୃ  କ୍ଷଙ୍କ 

ସମମ୍ଖୁ୍ପର ଆପବଦନ କରି ାରିପବ । 


