
முக்கிய அம்சங்கள்: ரிசரவ்் வங்கி-ஒருங்கிணைந்த ஒம்புட்ஸ்மமன் திட்டம், 

2021 

 

 

ஒருங்கிணைந்த ஒம்புட்ஸ்மமன் திட்டம், 2021 நவம்பர ்12, 2021 முதல் அமலுக்கு 

வருகிறது. ஒருங்கிணைந்த குணறதீரப்்பாளர ்திட்டம், 2021 இன் முக்கிய 

அம்சங்கள் பின்வருமாறு: 

I. புகார ்திட்டத்தின் கீழ் ப ாய்யாகாது: 

 

அ) புகாரத்ாரர,் திட்டத்தின் கீழ் புகார ்பசய்வதற்கு முன், சம் ந்த ் ட்ட 

ஒழுங்கு டுதத் ் ட்ட நிறுவனத்திற்கு எழுத்து ்பூரவ்மாக புகார ்

அளிதத்ுள்ளார ்மற்றும் 

 

நான். புகார ்முழுணமயாகமவா அல்லது  குதியாகமவா ஒழுங்கு டுத்த ் ட்ட 

நிறுவனதத்ால் நிராகரிக்க ் ட்டது, மமலும் புகாரத்ாரர ் திலில் திரு ்தி 

அணடயவில்ணல; அல்லது ஒழுங்கு டுதத் ் ட்ட நிறுவனம் புகாணர ் ப ற்ற 

30 நாட்களுக்குள் புகாரத்ாரர ்எந்த  திலும் ப றவில்ணல; மற்றும் 

ii புகாருக்கு ஒழுங்கு டுத்த ் ட்ட நிறுவனத்திடம் இருந்து புகாரத்ாரர ்

 திணல ் ப ற்ற ஒரு வருடத்திற்குள் அல்லது எந்த ்  திலும் கிணடக்காத 

 ட்சத்தில், புகார ்அளிக்க ் ட்ட நாளிலிருந்து ஒரு வருடம் மற்றும் 30 

நாட்களுக்குள் புகார ்குணறதீர ்் ாளரிடம் பசய்ய ் டுகிறது. 

 

b) புகார ்ஏற்கனமவ உள்ள அமத நடவடிக்ணகக்கான காரைதண்த ்  ற்றியது 

அல்ல: 

 

நான். ஒரு குணறதீர ்் ாளரின் முன் நிலுணவயில் உள்ளது அல்லது ஒரு 

குணறதீர ்் ாளரால் தகுதியின் ம ரில் தீரவ்ு காை ் ட்டது அல்லது 

சமாளி ் து, அமத புகாரத்ாரரிடமிருந்து அல்லது ஒன்று அல்லது அதற்கு 

மமற் ட்ட புகாரத்ாரரக்ளுடன் அல்லது சம் ந்த ் ட்ட ஒன்று அல்லது அதற்கு 

மமற் ட்ட தர ்பினரிடமிருந்து ப ற ் ட்டதா இல்ணலயா? 

ii ஏமதனும் நீதிமன்றம், தீர ்் ாயம் அல்லது நடுவர ்அல்லது மவறு ஏமதனும் 

மன்றம் அல்லது ஆணையத்தின் முன் நிலுணவயில் உள்ளது; அல்லது, 

எந்தபவாரு நீதிமன்றம், தீர ்் ாயம் அல்லது நடுவர ்அல்லது மவறு ஏமதனும் 

மன்றம் அல்லது அதிகாரம், அமத புகாரத்ாரரிடமிருந்து அல்லது ஒன்று 

அல்லது அதற்கு மமற் ட்ட புகாரத்ாரரக்ள்/தர ்புகளுடன் மசரந்்து 

ப ற ் ட்டாலும், தகுதியின் அடி ் ணடயில் தீரக்்க ் ட்டது அல்லது 

ணகயாள ் ட்டது 



 

c) புகார ்துஷ்பிரமயாகம் அல்லது அற் மானது அல்லது எரிசச்லூட்டும் 

தன்ணம பகாை்டது அல்ல; 

d) அத்தணகய உரிணமமகாரல்களுக்கு, 1963 ஆம் ஆை்டின் வரம்புச ்சட்டத்தின் 

கீழ்  ரிந்துணரக்க ் ட்ட வரம்பு காலம் முடிவதற்குள், ஒழுங்கு டுத்த ் ட்ட 

நிறுவனத்திற்கு புகார ்பசய்ய ் ட்டது; 

இ) திட்டத்தின் பிரிவு 11 இல் குறி ்பிட ் ட்டுள்ள டி புகாரத்ாரர ்

முழுணமயான தகவணல வழங்குகிறார;் 

f) வழக்குணரஞர ் ாதிக்க ் ட்ட ந ராக இல்லாவிட்டால், புகாரத்ாரரால் 

தனி ் ட்ட முணறயில் அல்லது ஒரு வழக்கறிஞணரத் தவிர அங்கீகரிக்க ் ட்ட 

பிரதிநிதி மூலமாக புகார ்அளிக்க ் டுகிறது. 

 

II. மசணவ குணற ாட்டிற்கான புகார ்எதுவும் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள 

விஷயங்களில் இருக்கக்கூடாது: 

 

a) ஒழுங்கு டுத்த ் ட்ட நிறுவனத்தின் வைிகத் தீர ்்பு/வைிக முடிவு; 

b) அவுட்மசாரச்ிங் ஒ ் ந்தம் பதாடர ்ான விற் ணனயாளருக்கும் ஒரு 

ஒழுங்கு டுதத் ் ட்ட நிறுவனத்திற்கும் இணடமய ஒரு சரச்ண்ச; 

c) குணறதீர ்் ாளரிடம் மநரடியாக பதரிவிக்க ் டாத குணற; 

d) ஒரு ஒழுங்கு டுதத் ் ட்ட நிறுவனத்தின் நிரவ்ாகம் அல்லது 

நிரவ்ாகிகளுக்கு எதிரான ப ாதுவான குணறகள்; 

e) சட்ட ்பூரவ் அல்லது சட்ட அமலாக்க அதிகாரியின் உதத்ரவுகளுக்கு 

இைங்க ஒரு ஒழுங்கு டுத்த ் ட்ட நிறுவனதத்ால் நடவடிக்ணக 

பதாடங்க ் டும் ஒரு சரச்ண்ச; 

f) ரிசரவ்் வங்கியின் ஒழுங்குமுணற எல்ணலக்குள் இல்லாத மசணவ; 

g) ஒழுங்கு டுத்த ் ட்ட நிறுவனங்களுக்கு இணடமய ஒரு சரச்ண்ச; மற்றும் 

h) ஒரு ஒழுங்கு டுதத் ் ட்ட நிறுவனத்தின்  ைியாளர-்முதலாளி உறவு 

சம் ந்த ் ட்ட ஒரு சரச்ண்ச. 

 

III. ஒரு புகாணர தாக்கல் பசய்வதற்கான நணடமுணற 

 

அ) புகாரக்ணள ஆன்ணலனில் https://cms.rbi.org.in மூலம்  திவு பசய்யலாம் 

 



b) ரிசரவ்் வங்கியால் அறிவிக்க ் ட்ட ணமய ் டுத்த ் ட்ட ரசீது மற்றும் 

பசயலாக்க ணமயதத்ிற்கு மின்னணு அல்லது உடல் முணற மூலமாகவும் புகார ்

சமர ்்பிக்க ் டலாம். புகார,் உடல் வடிவத்தில் சமர ்்பிக்க ் ட்டால், 

புகாரத்ாரர ்அல்லது அங்கீகரிக்க ் ட்ட பிரதிநிதியால் முணறயாக 

ணகபயா ் மிட ் டும். புகார ்மின்னணு அல்லது உடல் முணறயில் 

சமர ்்பிக்க ் டும் மற்றும் ரிசரவ்் வங்கியால் குறி ்பிட ் டும் அத்தணகய 

தகவல்கணளக் பகாை்டிருக்கும். 

 

IV. மமல்முணறயீட்டு ஆணையத்தின் முன் மமல்முணறயீடு பசய்யுங்கள் 

 

ஒம்புட்ஸ்மமன் அலுவலகம் வழங்கிய புகார ்அல்லது புகாணர நிராகரி ் தால் 

 ாதிக்க ் ட்ட புகாரத்ாரர,் விருது ப ற ் ட்ட நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் 

அல்லது புகார ்நிராகரிக்க ் ட்டது, மமல்முணறயீட்டு ஆணையத்தின் முன் 

மமல்முணறயீடு பசய்ய விரும் லாம். 

 

மமன்முணறயீட்டு அதிகாரசண யானது, முணறயீட்டாளர ்குறி ்பிட்ட 

காலத்திற்குள் மமல்முணறயீடு பசய்யாததற்கு ் ம ாதுமான காரைம் 

இரு ் தாகத் திரு ்தியணடந்தால், மமலும் 30 நாட்களுக்கு மிகாமல் கால 

அவகாசத்ணத அனுமதிக்கலாம். 

 


