
 

ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ - ଇଣି୍ଟଗ୍ରେଗ୍ରେଡ୍ ଓମି୍ବଡସନ୍ ସି୍କମ,୍ 2021 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଭଗ୍ରର ଆରବି୍ଆଇ, ଏବ୍ଂ ବି୍କଳ୍ପ ବି୍ବ୍ାଦର ସମାଧାନ କ mechanism ଶଳକ ୁସରଳ ଏବ୍ଂ ୋହକଙ୍କ ପାଇ ଁଅଧକି 

ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବ୍ା ପାଇ,ଁ ତିନିେି ଓମ୍ବଡୁ୍ ସମୟାନ୍ ସି୍କମ ୍ଅର୍ଭାତ୍ ( i ) ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଓମ୍ବଡୁ୍ ସମୟାନ୍ ସି୍କମ,୍ 2006, (ii) ଅଣ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଆର୍କି ପାଇ ଁ

ଓଗ୍ରେଡ୍ସମୟାନ୍ ସି୍କମ ୍ଏକତ୍ର କରିବ୍ାକୁ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରନଇଛି | କମ୍ପାନୀଗଡୁିକ, 2018, ଏବ୍ଂ (iii) ଡିଜିୋଲ୍ କାରବ୍ାର ପାଇ ଁଓମ୍ବଡୁ୍ ସମୟାନ୍ ସି୍କମ,୍ 

2019 ଏକ ଇଣି୍ଟଗ୍ରେଗ୍ରେଡ୍ ଓଗ୍ରେଡ୍ସମୟାନ୍ ସି୍କମ,୍ 2021 ଗ୍ରର | 

ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଣେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍ କ ନିକଟଣର ଅଭିଣ ାଗ ଦାଖଲ କରିବାର କାରେ: 

• ନିମ୍ନଲିଖତି ଘଟୋ ଘଟିବାର 1 ବର୍ଷ ମ୍ଧ୍ୟଣର ଅଭିଣ ାଗ ଉଠା ାଇପାରିବ: 

▪ ଅରି୍ଗ୍ର ାଗେି ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଭ / ଆଂଶକି LTF ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ଗ୍ରହାଇଛି; କିମ୍ବା 

▪ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଗ୍ରତାଷଜନକ ନୁଗ୍ରହ;ଁ କିମ୍ବା 

▪ ଅରି୍ଗ୍ର ାଗ ଦାଖ୍ଲ ଠାରୁ LTF ଠାରୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟଗ୍ରର କ No ଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା େହଣ କରା ାଇ ନାହି ଁ| 

ଣକଉଠଁାଣର ଅଭିଣ ାଗ ଦାଖଲ କରା ାଇପାରିବ | 

• ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରପାେଭାଲ୍  ଦିଓ ଅରି୍ଗ୍ର ାଗ ଲଗ ୍ଗ୍ରହାଇପାଗ୍ରର: https://cms.rbi.org.in/  

• ଅରି୍ଗ୍ର ାଗ ଇଗ୍ରଲଗ୍ରଟ୍ ରାନିକ୍ ଗ୍ରମାଡ୍ ଏବ୍ଂ ର୍ physical ତିକ ଫମଭଗ୍ରର ଗ୍ରହାଇପାଗ୍ରର, ଡାକ ଏବ୍ଂ ହସ୍ତାତର 

ଅରି୍ଗ୍ର ାଗ ସଗ୍ରମତ ଆରବ୍ିଆଇର ଗ୍ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରସିଦ ଏବ୍ଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଗ୍ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରସହି ସ୍ଥାନକୁ ପଠା ିବ୍ | 

ଅଭିଣ ାଗ ଦାଖଲ ପାଇ ଁପ୍ରକ୍ରୟିା? 

  

                   

ଓଣେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍ କ ପରୁସ୍କାର 

• ପରୁସ୍କାରର କପି ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରହବ୍ାର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟଗ୍ରର LTF କୁ ପରୁସ୍କାରର େହଣ ପତ୍ର ( ଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ) ପ୍ରଦାନ କରିବ୍ାକୁ 

ଅରି୍ଗ୍ର ାଗକାରୀ | 

• ଅରି୍ଗ୍ର ାଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ େହଣ ପତ୍ର େହଣ କରିବ୍ାର ଦିନଠାରୁ LTF ପରୁସ୍କାର ସହିତ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟଗ୍ରର ପାଳନ 

କରିବ୍ | 

ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଆଣବଦନ କରିପାରିଣବ ,  ଦି ଓଣେଡ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତି୍ତଣର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନଁ୍ତ?ି 

ହ,ଁ ପରୁସ୍କାର ପାଇବ୍ା କିମ୍ବା ଆପିଲ୍ ଅର୍ରିେ ିଅର୍ଭାତ୍ ବି୍ର୍ାଗର ଦାୟିତ୍ୱଗ୍ରର ର୍ବି୍ା କା ଭୟନିବ୍ଭାହୀ ନିଗ୍ରଦଭଶକ, ଆରବ୍ଆିଇ ଏହି 

ଗ୍ର ାଜନା ପରିଚାଳନା କରୁର୍ବି୍ା ଅରି୍ଗ୍ର ାଗର ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ଗ୍ରହବ୍ାର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟଗ୍ରର ଓଗ୍ରେଡ୍ସମୟାନ୍ଙ ୍ କ ନିଷ୍ପତି୍ତ 

ଆଗ୍ରବ୍ଦନକାରୀ ଅଗ୍ରେ | 

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: 

•  ଦି ଏହି ଗ୍ର ାଜନା ଅଧୀନଗ୍ରର ରକ୍ଷଣାଗ୍ରବ୍କ୍ଷଣ ନହୁଏ ଗ୍ରତଗ୍ରବ୍ ଓଗ୍ରେଡ୍ସମୟାନ୍ / ଗ୍ରଡପେୁ ି ଓଗ୍ରେଡ୍ସମୟାନ୍ 

ଅନୁପ କୁ୍ତଙୁ୍କ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରତି | 

• ଏହା ଏକ ବି୍କଳ୍ପ ବି୍ବ୍ାଦର ସମାଧାନ ଗ୍ରମକାନିଜିମ ୍| 

L&T ଫାଇନାନ୍ ସ ଲିମିଟେଡ୍

କୁ ଲିଖତି ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ | 
(LTF)

ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିକି୍ରୟା ସଟତାଷଜନକ

ନୁଟ େଁକିମ୍ବା ଅଭିଟ ାଗ ଆଂଶକି

କିମ୍ବା ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତୟାଖୟାନ ଟ ାଇଛି

କିମ୍ବା ଆଦ response ପ୍ରତିକି୍ରୟା

ଗ୍ର ଣ କରା ାଇ ନା ି େଁ|

ଓଟେଡ୍ସମୟାନ୍ ସ ତି ଏକ

ଅନୁରୂପ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ

(LTF ର ଉତ୍ତରର 1 ବଷଣ

ପଟର ନୁଟ େଁ)

If the customer has not 

approached any forum 
At the end of 30 days  

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


 

• ୋହକ ଗ୍ର କ stage ଣସି ପ ଭୟାୟଗ୍ରର ପନୁ ress ନିମଭାଣ ପାଇ ଁଅନୟ କ court ଣସି ଅଦାଲତ / ଗ୍ରଫାରମ ୍ / 

କତ୍ତଭୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ନିକେକୁ  ିବ୍ାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛତି, ତର୍ାପି ଏପରି ପରିସି୍ଥତିଗ୍ରର ଗ୍ରସ ଆରବ୍ଆିଇ ଓମି୍ବଡସମୟାନଙ୍କ 

ନିକେକୁ  ାଇପାରିଗ୍ରବ୍ ନାହି ଁ| 

• ସି୍କମ ୍ର ଅଧକି ବି୍ବ୍ରଣୀ ପାଇ,ଁ www.rbi.org.in କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |  

• ଏହି ଗ୍ର ାଜନା ଆମର ଶାଖ୍ା / ମିେିଂ ଗ୍ରସଣ୍ଟର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ | 

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

