ଭାରତୀୟ ରିଜଭଭ ବ୍ୟାଙ୍କ - ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଗ୍ରେଡ୍ ଓମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍କି ମ୍ (ଏକୀକୃ ତ ଗ୍ର ାକପାଳ ଗ୍ର ାଜନା),
2021:

ପ୍ରମ୍ୁଖ ଗ୍ରବ୍ୈଶଷ୍ଟ୍
ି ୟାବ୍ଳୀ
ସ୍କି ମ୍ (ଗ୍ର ାଜନା)ଗ୍ରର ନିମ୍ନ ି ଖିତ ଦ୍ବାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ର ୋହକଙ୍କୁ ସାମ୍ି କରା ାଏ :

ଯେଯ ୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ



ଯ ାର୍ ଇନଯେଷ୍ଟଯେଣ୍ଟ ମ୍ପାନୀ (ସିଆଇସି) ବ୍ୟତୀତ ଯେଯ ୌଣସି ଏନବ୍ିଏଫସି, ଏ
ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ ଯେବଟ ଫଣ୍ଡ - ନନ-ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଫାଇନାନସିଆଲ୍ ମ୍ପାନୀ (ଆଇେିଏଫଏନବ୍ିଏଫସି), ଏ ନନ-ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଫାଇନାନସିଆଲ୍ ମ୍ପାନୀ - ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ ଫାଇନାନସ
ମ୍ପାନୀ (ଏନବ୍ିଏଫସି-ଆଇଏଫସି), ରିଯ ାଲୁ ଶନ େ
ି ବା ବ୍ାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଅପ/ଲି ୁ ଇଯେଶନଯର
ଥିବ୍ା ଏ

ମ୍ପାନୀ, େ
ି ାବ ୋରତୀୟ ରି େଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଯେଯ ୌଣସି ଅନୟ

ଏନବ୍ିଏଫସି ।


ଯେଯେଣ୍ଟ ଏବ୍ଂ ଯସଟଲ୍ଯେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟେ ଅଧନିୟେ, 2007 ଅଧିନସ୍ଥ ନିର୍ଦ୍ାଭ ରିତ ଯେଯ ୌଣସି
ସିଷ୍ଟେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ାରୀ

ୋହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଗ୍ର ାଗ ଦ୍ାଖ କରିବ୍ାର କାରଣ :
ଉେଯରାକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥାସେୂହର ଯେଯ ୌଣସି ାେଭୟ େ
ି ବା ଅୋବ୍ େରିଣାେସବରୂେ ଯସବ୍ା
ପ୍ରଦ୍ାନଯର ଅବ୍ଯହଳା
ଅଭିଗ୍ର ାଗ ସବୀକାର ନକରିବ୍ାର ଭିତ୍ତିଭୂମ୍ି:
ଏହି ଯୋ ନା ଅନ୍ତର୍ଭତ ନିେନଲିଖିତ ବ୍ିଷୟଯର ଯସବ୍ା ଅୋବ୍ର ଯ ୌଣସି ଅେିଯୋର୍
ସବୀ ାରଯୋର୍ୟ ନୁ ଯହେଁ


ଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥାର ବ୍ୟବ୍ସାୟି ବ୍ିଚାର / ବ୍ୟବ୍ସାୟି ନିଷ୍ପତ୍ତି



ଏ ଆଉଟଯସାସିଙ୍ଗ୍ ଚୁକ୍ତି ସେବନ୍ଧୀୟ ଏ ବ୍ିଯେତା ଏବ୍ଂ ଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା େଧ୍ୟଯର ବ୍ିବ୍ାଦ୍



ଏେଳି ଏ ଅେିଯୋର୍ ୋହା ସିଧାସଳଖ ଓେବୁଡସେୟାନ (ଯଲା ୋଳ) ୁ ସଯେବାଧିତ
ରାୋଇ ନାହିଁ



ଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥାର େରିଚାଳନା େ
ି ାବ ାେଭୟନିବ୍ାଭ ହୀୋନଙ୍କ ବ୍ିରୁର୍ଦ୍ଯର ସାଧାରଣ
ଅେିଯୋର୍



ଏ ବ୍ିବ୍ାଦ୍ ଯେଉେଁଥିଯର ଏ ବ୍ିଧିର୍ତ େ
ି ାବ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ତ୍ତଭୃେକ୍ଷଙ୍କ ଆଯଦ୍ଶ ଅନୁ ୋୟୀ

ଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା େଦ୍ଯକ୍ଷେ ଗ୍ରହଣ ରାୋଇଛି


ଏେଳି ଏ ଯସବ୍ା ୋହା ରି େଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟାେ ଅଧୀନଯର ନାହିଁ



ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥାର୍ୁଡି େଧ୍ୟଯର ବ୍ିବ୍ାଦ୍; ଏବ୍ଂ



ଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥାର େଭଚାରୀ - ନିେୁକ୍ତି ତ୍ତଭାଙ୍କ ସେବନ୍ଧ ସହିତ ଡିତ ଏ ବ୍ିବ୍ାଦ୍

ଜଗ୍ରଣ ୋହକ କିପରି ଅଭିଗ୍ର ାଗ କରିପାରିଗ୍ରବ୍?
ସେବନ୍ଧତ
ି ଏନବ୍ିଏଫସି ୁ ଲିଖିତ ଉେସ୍ଥାେନା ୋଧ୍ୟେଯର
ଗ୍ରଗାେିଏ ମ୍ାସ ଗ୍ରଶଷଗ୍ରର
େଦ୍ି ଏନବ୍ିଏଫସି ଠାରୁ ଉତ୍ତର ନ ଆଯସ େ
ି ାବ ଏନବ୍ିଏଫସି ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦ୍ାନ ରାୋଇଥିବ୍ା
ଉତ୍ତରଯର ଗ୍ରାହ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ
ଦ୍ି ୋହକ ଗ୍ରକୌଣସି ଗ୍ର ାରମ୍ କୁ ାଇ ନାହାନ୍ତି
ଏନବ୍ିଏଫସି ଓେବଡସେୟାନ
(ଯଲା ୋଳ)ଙ୍କ ନି ଟଯର ଅେିଯୋର୍ ଦ୍ାଖଲ ରନ୍ତୁ (ଏନବ୍ିଏଫସି
ୁ
ଠାରୁ ଉତ୍ତର ୋଇବ୍ାର ଏ ବ୍ଷଭ େିତଯର)

ଓମ୍ବଡ୍ସମ୍ୟାନ୍
(ଗ୍ର ାକପାଳ) କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି?
ୁ



ଓେବୁଡସେୟାନ (ଯଲା ୋଳ) ଙ୍କ ୋଖଯର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂଯେ େୁ ଦ୍ୋ ଯହବ୍

େୀୋଂସା ୋଧ୍ୟେଯର ସୋଧାନ ରାେିବ୍ା ୋଇେଁ ଯଚଷ୍ଟା ରାେିବ୍ । େଦ୍ି ସମ୍ଭବ୍ ନହୁ ଏ,
ଯତଯବ୍ ରାୟ/ଆଯଦ୍ଶ ପ୍ରଦ୍ାନ ରାେିବ୍
ଦ୍ି ଓମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ (ଗ୍ର ାକପାଳ)ଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗ୍ରର ୋହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ୍ ନୁ ହନ୍ତି ଗ୍ରତଗ୍ରବ୍ ୋହକ ଆଗ୍ରବ୍ଦ୍ନ

କରିପାରିଗ୍ରବ୍ କି ?

ହେଁ, େଦ୍ି ଓେବଡସେୟାନ
(ଯଲା ୋଳ)ଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଯବ୍ଦ୍ନଯୋର୍ୟ ଅଯଟ । ଅେିଲ ତ୍ତଭୃେକ୍ଷ : ଏହି
ୁ
ଯୋ ନା ୁ େରିଚାଳନା ରୁଥିବ୍ା ୋରତୀୟ ରି େଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ିୋର୍ର ାେଭୟନିବ୍ାଭ ହୀ ନିଯର୍ଦ୍ଦଭଶ ।
ଧ୍ୟାନ ଦ୍ିଅନ୍ତୁ:


ଏହା ବ୍ିବ୍ାଦ୍ ସୋଧାନ ପ୍ରଣାଳୀର ଏ ବ୍ି ଳ୍ପ ଅଯଟ



ଗ୍ରାହ ଯେଯ ୌଣସି େେଭୟାୟଯର ଅେିଯୋର୍ ନିବ୍ାରଣ ନିେଯନ୍ତ ଅନୟ ଯେଯ ୌଣସି
ନୟାୟାଳୟ / ଯଫାରମ୍ / ତ୍ତଭୃେକ୍ଷଙ୍କ ନି ଟ ୁ େିବ୍ା ୋଇେଁ ସବାଧୀନ ଅଟନ୍ତି ।



ଏହି ଯୋ ନା ବ୍ିଷୟଯର ଅଧି

ାଣିବ୍ା ୋଇେଁ www.rbi.org.in ୁ ଯରଫର୍ ରନ୍ତୁ ।

