
 

 

 

ரிசர்வ் வங்கி – ஒருங்கிணைந்த ஒம்புட்ஸ்மேன் திட்டம் 2021 

 

முக்கிய அம்சங்கள் 

 

இந்த ஒருங்கிணைந்த ஒம்புட்ஸ்மேன் திட்டம், 2021 நவம்பர் 12, 2021-லிருந்து அேலுக்கு வருகிறது. இந்தத் 

திட்டம் ‘ஒமே மதசம் ஒமே ஒம்புட்ஸ்மேன்’ ஆர்பிஐ ஒம்புட்ஸ்மேன் வழிமுணற நடுநிணை அதிகரே வேம்பின் 

மூைேரக அணுகுகிறது. இது இப்மபரது இருக்கும் ஆர்பிஐ-யின் 3 ஒம்புட்ஸ்மேன் திட்டங்களரன, (i) வங்கி 

ஒம்புட்ஸ்மேன் திட்டம், 2006; (ii) மபங்க் அல்ைரத ஃணபனரன்ஷியல் கம்பபனிகள், 2018-க்கரன 

ஒம்புட்ஸ்மேன் திட்டம்; ேற்றும் (iii) டிஜிட்டல் பரிேரற்றங்களுக்கரன ஒம்புட்ஸ்மேன் திட்டம், 2019. 

 

பபரருந்தக் கூடிய தன்ணே: 

 

இந்தத் திட்டம் பின்வரும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கணள பரதுகரக்கும்(RE): 

 

i. அணனத்து கேர்ஷியல் வங்கிகள், பிேரந்திய கிேரே வங்கிகள், ரூபரய் 50 மகரடி அல்ைது அதற்கும் 

மேல் ணவப்பு நிதி உள்ள முந்ணதய நிதியரண்டு மததியிட்ட தைிக்ணக பசய்யப்பட நிதியறிக்ணக 

திட்டேிடப்பட்ட முதன்ணே(நகர்புற)கூட்டுறவு வங்கிகள். 

 

ii. அணனத்து வங்கியிைர நிதி நிறுவனங்கள்(NBFC)(வீட்டு வசதி நிதி நிறுவனங்கள் தவிே)எணவ(a) 

ணவப்பு நிதிணய அங்கீகரிக்கிறமதர அல்ைது ஒப்புக் பகரள்கிறமதர;(b)நல்ை வரடிக்ணகயரளர் 

அடித்தளத்துடன் ரூபரய் 100 மகரடி அல்ைது அதற்கும் மேல் ணவப்பு நிதி உள்ள முந்ணதய நிதியரண்டு 

மததியிட்ட தைிக்ணக பசய்யப்பட நிதியறிக்ணக பகரண்ட நிறுவனங்கள்; அமதரடு 

 

iii. அணனத்து வணகயரன பங்மகற்பரளர்களும் கீழ்க்கண்ட திட்டத்தின் கீழ் வருகிறரர்கள்.  

 

 

இந்த திட்டத்தின் கீழ் குணறகணள நிவர்த்தி பசய்யும் பசய்முணறகள்: 

 

I. புகரரின் அடிப்பணட: பநறிமுணறபடுத்தப்பட்ட எந்த பசயமைர/ஒதுக்கமைர பகரடுக்கரேல் மசணவயில் 

குணறயிருந்தரல் தனியரகமவர அல்ைது ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிேதிநிதி மூைேரகமவர புகரேளிக்கைரம். 

“அங்கீகரிக்கபட்ட பிேதிநிதி” என்றரல், வக்கீணைத் தவிே (வக்கீல் பரதிக்கப் பட்ட நபேரக 

இருந்தரபைரழிய)சரியரக நியேிக்க பட்டு ேற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஒம்புட்ஸ்மேன் முன்னரல் எழுத்து 

வரயிைரக புகரர் சரர்பரக வரதரடைரம்.  

 

II. இணதத் தவிே, திட்டத்தின் கீழ் புகரர் வேரது:  

 

a) இந்த திட்டத்தின் கீழ் புகரேளிக்கும் முன், ஒழுங்குமுணற நிறுவனத்துக்கு எழுத்து வடிவ புகரர் 

அளிக்கப்பட்டு இருக்கமவண்டும். அமதரடு 



 

 

i. ஒழுங்குமுணற நிறுவனத்தரல் அந்தப் புகரர் முழுதரகமவர, பகுதியரகமவர நிேரகரிக்கப்பட்டரல், 

ேற்றும் புகரேளித்தவருக்கு கிணடத்த பதில் திருப்தி யளிக்கரவிட்டரமைர; அல்ைது புகரர் பகரடுத்த 30 

நரட்களுக்குள் பதில் கிணடக்கரவிட்டரமைர; அமதரடு 

ii. ஒழுங்கு முணற நிறுவனத்திலிருந்து பதில் கிணடத்த ஒரு வருடத்திற்குள் புகரேளித்தவர் 

ஒம்புட்ஸ்மேனுக்கு புகரர் பகரடுத்தரல் அல்ைது, புகரர் அளித்த மததியில் இருந்து ஒரு வருடம் 30 

நரட்களுக்குள் பதில் கிணடக்கரவிட்டரலும். 

 

b) இந்தப் புகரரின் மேல் ஏற்கனமவ எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ணகயின் கீழ் இல்ைரேல்:  

 

i. ஒரு ஒம்புட்ஸ்மேன் முன் நிலுணவயில் இருந்தரல் அல்ைது முடிந்திருந்தரல் அல்ைது தகுதியின் கீழ் 

ணகயரளப்பட்டு இருந்தரல், ஒமே புகரணே பபற்றிருந்தரமைர இல்ணைமயர, அல்ைது ஒன்று அல்ைது 

அதற்கும் மேல் புகரர்களிைரமைர, அல்ைது ஒன்று அல்ைது அதற்கு மேற்பட்ட குழுக்களரல் 

பகரடுக்கப்பட்டு  இருந்தரமைர; 
 

ii. முன்மப ஏமதர மகரர்ட், ட்ரிபியூனல் அல்ைதுநடுவேரமைர அல்ைது ேற்ற ேன்றம் அல்ைது அதிகரேம் 

முன்பரக நிலுணவயில் இருந்தரமைர; அல்ைது ணகயரண்மடர, முடித்து இருந்தரமைர, எந்த மகரர்ட், 

ட்ரிபியூனல் அல்ைதுநடுவேரமைர அல்ைது ேற்ற ேன்றம் அல்ைது அதிகரேம், அமத புகரர் 

கிணடக்கப்பபறரேல் இருந்தரமைர அல்ைது ஒன்மறர அல்ைது அதற்கும் மேல்  

புகரர்கமளர/குழுக்கமளர சம்பந்தப்பட்டது   



 

 

c) புகரர் தவறரன அல்ைது அற்பேரன அல்ைது எரிச்சலூட்டும்படியரகமவர இருந்தரல்; 

 

d) ஒழுங்கு முணற நிறுவனத்திடம் கரைவேம்புச் சட்டம், 1963-இன் படி இப்படி பட்ட மகரரிக்ணககளுக்கரக 

கரைரவதி ஆகும் முன்மப புகரர் அளிக்கப்பட்டு இருக்கமவண்டும். 

 

e) திட்ட பிரிவு 11-யில் குறிப்பிட்டுள்ள படி புகரரில் முழு விவேங்களும் பகரடுக்கப்பட்டிருக்க மவண்டும்; 

 

f) புகரர் பசரந்தேரகமவர அல்ைது ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிேதிநிதி மூைேரகமவர, வக்கீைரக இல்ைரேல், 

பரதிக்கப்பட்டவர் வக்கீைரக இருந்தரல் ஒழிய, ஒருவேரல் அளிக்கபட்டு இருக்க மவண்டும். 

 

III. திட்டத்தின் கீழ் பேரேரிக்கப்படரத ஒரு புகரரில் இது மபரை விஷயங்கள் சம்பந்தப் பட்டு இருக்கும்- 

 

a) ஆர்இ-யின் வைிகத் தீர்ப்பு/வைிக முடிவு  

b) ஆர்இ ேற்றும் வியரபரரியின் நடுமவ பவளிப்புற ஒப்பந்தத்ணத பற்றிய பிேச்சணன 

c) ஒம்புட்ஸ்மேனிடம் மநேடியரக அதிருப்ப்திகள் பசரல்ைப்படரதது; 

d) ஆர்இ-யின் பிேதிநிதி ேற்றும் நிர்வரகத்தின் மேலுள்ள பபரதுவரன அதிருப்தி; 

e) சட்ட ரீதியரன அல்ைது சட்ட அதிகரேத்ணத அேல் படுத்தும் அதிகரரியினரல் புகரரின் மேல் 

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ணக பதரடர்பரன பிேச்சிணன; 

f) RBI-யின் ஒழுங்குமுணற மநரக்கத்தின் வணேமுணறக்குள் மசணவகள் இல்ணை; 

g) ஆர்இ-களிணடமய பிேச்சிணன; 

h) ஒரு ஆர்இ-யின் முதைரளி-பதரழிைரளி உறவு இணடமயயரன பிேச்சணன; 

 

புகரர் அளிப்பதற்கரன வழிமுணறகள்:

ஒம்புட்ஸ்மேனிடம் 

புகரேளியுங்கள் 

ஒரு வருடத்திற்குள்NBFC-யிடேிருந்து 

பபறப்பட்ட பதில்;அல்ைது NBFC-

இடேிருந்து ஒரு வருடம் ேற்றும் 30 

நரட்கள் பதில் பபறப்படரவிட்டரல்) 

A) CMS மபரர்டல் 

(https://cms.rbi.org.in); 

அல்ைது 

B) எபைக்ட்ேரனிக் அல்ைது மநேடி 

வழியில் பபற ணேயப்படுத்தப் 

பட்ட ேசீது & பசயல்படுத்தும் 

ணேயம் (CRPC)(படிவம் 

இணைக்கப்பட்டுள்ளது 

 

ேின்னஞ்சல்: CRPC@rbi.org.in 

முகவரி: ணேயப்படுத்தப் பட்ட 

ேசீது & பசயல்படுத்தும் ணேயம் 

(CRPC), ரிசர்வ் மபங்க் ஆஃப் 

இந்தியர, நரைரவது ேரடி, துணற 

17, சண்டிகரர்-160 017 

வரடிக்ணகயர

ளர் மவறு 

எந்தேன்றத்

ணதயும் நரடி 

இருக்கரவிட்

டரல்  

புகரர் முழுவதுேரக 

அல்ைது பகுதியரக 

NBFC-யரல் 

நிேரகரிக்கப்பட்டு 

இருந்தரல் 

அமதரடு 

வரடிக்ணகயரளர் 

கிணடத்த பதிைரல் 

அதிருப்தியரக 

இருந்தரல் அல்ைது 

NBFC-இடம் 

இருந்து எந்த 

பதிலும் கிணடக்கப் 

பபறரவிட்டரல் 

 

30 

நரட்களின் 

முடிவில் 

NBFC-க்கு 

எழுத்து 

மூை புகரர் 

https://cms.rbi.org.in/
mailto:CRPC@rbi.org.in


 

 

 மேல் முணறயீட்டு ஆணையத்திடம் முணறயீடு: 

 

 புகரர் பட்டம் அல்ைது நிேரகரிப்பு வரயிைரக ஒம்புட்ஸ்மேன் ஆபீஸரல் நிறுத்தப்பட்டு இருந்தரல், 

ஒரு மவணள புகரர் கிணடத்த 30 நரட்களுக்குள் பட்டம் அல்ைது நிேரகரிப்பு வரயிைரக நிறுத்தப்பட்டு 

இருந்தரல், எக்சிகியூட்டிவ் ணடேக்டர், நுகர்மவரர் கல்வி & பரதுகரப்புத் துணற (CEPD), RBI-யில் 

மேல் முணறயீடு பசய்யவும். 

 

 மேல்முணறயீட்டு ஆணையம் ஒரு மவணள, புகரரில் மபரதுேரன கரேைம் இருந்தரல் குறிப்பிட்ட 

நரட்களுக்குள் புகரேளித்திருக்கரவிட்டரலும், மேலும் 30 நரட்கள் தவணை கரைம் பகரடுக்கைரம். 

 

புகரர்களுக்கு தீர்வு: 

 ஒம்புட்ஸ்மேன் முன்னரல் ஒருங்கிணைத்து பதரகுப்பரக பசரல்ைப்படும். 

 

 முடிவு, வசதி, மபச்சு வரர்த்ணத அல்ைது ேத்தியஸ்தம் மூைம் எட்ட முயற்சி பசய்யப்படும்.  

இயைரவிட்டரல், பட்டமேர/ஆணைமயர பகரடுக்கைரம். 

 

 

குறிப்பு: 

 இது தீர்வு கரணும் ஒரு ேரற்று வழி. 

 

 புகரர் அளிக்க மகரர்ட், ட்ரிப்யூனல் அல்ைது நடுவணேமயர அல்ைது மவறு எந்த ேன்றம் அல்ைது 

அதிகரேத்ணதமயர அணுக முழு சுதந்திேம் உண்டு. 

 

 

திட்டத்தின் முழு சரேரம்சத்திற்கு தயவு பசய்து 

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf-ஐ பரர்க்கவும் 
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