
rச வ் வங்கி - ஒருங்கிைணந்த நி வாக குைறத ப்பு விசாரைண 

அலுவல  திட்டம், 2021 

முக்கிய அம்சங்கள் 

 

சம்பந்தம் : 
திட்டத்தில் வைரயறுக்கப்பட்டபடி, வங்கி அல்லது வங்கிசாரா நிதி 

நிறுவனம் அல்லது அைமப்பு பங்ேகற்பாள  (பணம் ெசலுத்தும் 

முைறயில் பங்ேகற்கும் நப ) அல்லது அவ்வப்ேபாது rச வ் வங்கியால் 

குறிப்பிடப்படக்கூடிய ேவறு எந்த நிறுவனமும் வழங்கும் 

ேசைவகளுக்கு இத்திட்டம் ெபாருந்தும்; இத்திட்டத்தின் கீழ் எந்த 

அளவிற்கு அது விலக்கப்படவில்ைல. 

 

ஒரு வாடிக்ைகயாளரால் 

புகா  பதிவு 

ெசய்வதற்கான 

அடிப்பைட:- 

ஒரு முைறப்பாட்டின் ேபாது 

ேபணமுடியாததற்கான காரணங்கள் / 

ேசைவயில் குைறபாட்டிற்கான 

முைறப்பாடு இல்ைல என்பது 

சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களில் 

இத்திட்டத்தின் கீழ் இருக்க ேவண்டும் :- 

பூனவல்லா ஃபின்கா ப் 

லிமிெடட் (“கம்ெபனி”) 

ேசைவயில் 

குைறபாட்ைட 

ஏற்படுத்திய ஏேதனும் 

ஒரு ெசயலால் 

பாதிக்கப்பட்ட எந்தெவாரு 

வாடிக்ைகயாளரும், 
திட்டத்தில் 

வைரயறுக்கப்பட்டுள்ளபடி 

திட்டத்தின் கீழ் ேநrேலா 

அல்லது 

அங்கீகrக்கப்பட்ட 

பிரதிநிதி மூலமாகேவா 

புகா  ெசய்யலாம். 

• நிறுவனத்தின் வணிக முடிவு / வணிக 

முடிவு; 
• ஒரு அவுட்ேசா சிங் ஒப்பந்தம் 

ெதாட பாக ஒரு 

விற்பைனயாளருக்கும் 

நிறுவனத்திற்கும் இைடேய ச ச்ைச; 

• நி வாக குைறத ப்பு விசாரைண 

அதிகாrயிடம் ேநரடியாக 

ெதrவிக்கப்படாத முைறப்பாடு; 

• நிறுவனத்தின் நி வாகம் அல்லது 

அதிகாrகளுக்கு எதிரான ெபாதுவான 

புகா கள்; 
• சட்டrதியான அல்லது சட்டத்ைத 

நைடமுைறப்படுத்தும் அதிகாரத்தின் 

கட்டைளகளுக்கு இணங்க 

நிறுவனத்தால் நடவடிக்ைக 

எடுக்கப்படுகின்ற ஒரு ச ச்ைச; 

• rச வ் வங்கியின் ஒழுங்குமுைற 

எல்ைலக்குள் இல்லாத ஒரு ேசைவ; 
• நிறுவனம் மற்றும் பிற கட்டுப்பாட்டு 

நிறுவனங்களுக்கு இைடேய உள்ள 

ச ச்ைசகள்; 



• நிறுவனத்தின் ஊழிய -முதலாளி 

உறவு ெதாட பான தகராறுகள். 

• புகா  ஏற்கனேவ நைடமுைறயில் 

உள்ள நடவடிக்ைகக்கான 

காரணத்துடன் ெதாட புைடயதாக 

இல்ைல 

o விசாரைண அதிகாrயிடம் 

நிலுைவயில் உள்ள நி வாகப் புகா  

அல்லது விசாரைண அதிகாrயால் 

அகற்றப்பட்டது அல்லது தகுதியின் 

அடிப்பைடயில் அகற்றப்பட்டது, அேத 

புகா தாரrடமிருந்து அல்லது ஒன்று 

அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட 

புகா தார கள் அல்லது ஒன்று 

அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட 

தரப்பினrடம் ெபறப்பட்டாலும் 

மற்றும் 

o ஏேதனும் நதிமன்றம், த ப்பாயம் 

அல்லது நடுவ  அல்லது ேவறு 

ஏேதனும் மன்றம் அல்லது 

அதிகாரத்தின் முன் நிலுைவயில் 

உள்ளது; அல்லது எந்த நதிமன்றம், 
த ப்பாயம் அல்லது நடுவ  அல்லது 

ேவறு ஏேதனும் மன்றம் அல்லது 

அதிகாரம், அேத 

புகா தாரrடமிருந்து அல்லது ஒன்று 

அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட 

சம்பந்தப்பட்ட 

புகா தார கள்/தரப்பிடம் இருந்து 

ெபறப்பட்டாலும், தகுதியின் 

அடிப்பைடயில் அகற்றப்பட்டது 

அல்லது அகற்றப்பட்டது 

• புகா  இழிவான அல்லது அற்பமான 

அல்லது குழப்பமான இயல்புைடயது; 

• அத்தைகய ேகாrக்ைககளுக்காக, 1963 
ஆம் ஆண்டின் வரம்புச் சட்டத்தின் கீழ் 

வைரயறுக்கப்பட்ட கால 

வைரயைறயின் காலாவதிக்குப் 

பின்ன  நிறுவனத்திற்கு முைறப்பாடு 

ெசய்யப்பட்டது; 



• திட்டத்தின் 11ஆம் கூறில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முழுைமயான 

தகவைல புகா தார  வழங்கவில்ைல; 

• புகா  தாரரால் ேநrல் அல்லது 

வழக்கறிஞ  தவிர ேவறு எந்த 

அங்கீகrக்கப்பட்ட பிரதிநிதி 

மூலமாகவும் புகா  பதிவு 

ெசய்யப்படுவதில்ைல (வழக்கறிஞ  

பாதிக்கப்பட்ட நபராக 

இல்லாவிட்டால்). 

 

 

ஒரு வாடிக்ைகயாள  எவ்வாறு புகாைர பதிவு ெசய்யலாம்? 
 

( 

 

 

 

 

 

 

Written complaint to the Company 

 

 

 

 

The Within 1 year and 30 days from the date of 

 

 

Within 1 year and 30 days from the date of 
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நிறுவனத்திற்கு எழுத்துமூலமான 

முைறப்பாடு (முைறப்பாட்டாள கள் 

முைறப்பாடு ெசய்ததற்கான சான்றுகைள 

சம ப்பிக்கக்கூடிய வழிகள் இதில் 

புகா  முழுைமயாகேவா அல்லது 

பகுதியாகேவா நிறுவனத்தால் 

நிராகrக்கப்பட்டது, புகா தார  

திருப்தி யைடயவில்ைல 

புகா  ெபற்ற 30 
நாட்களுக்குள் புகா தார  

இடமிருந்து எந்த பதிலும் 

வரவில்ைல 

புகா தாரருக்கு 

நிறுவனத்திடமிருந்து பதில் 

கிைடத்த 1 வருடத்திற்குள் 

புகா  ேததியிலிருந்து 1 வருடம் 

மற்றும் 30 நாட்களுக்குள் 

நி வாக குைறத ப்பு விசாரைண 

அலுவல  இைணயதளம்/ 

ைமயப்படுத்தப்பட்ட 

பற்றுச்சடீ்டுக்கள் மற்றும் 

பதனிடும் நிைலயங்கள் 



நி வாக குைறேகட்பு விசாரைண அதிகாr/ைமயப்படுத்தப்பட்ட ரசதீு 

மற்றும் ெசயலாக்க ைமயத்தில் புகாைர பதிவு ெசய்வதற்கான 

ெசயல்முைற :- 

 

1. இந்த ேநாக்கத்திற்காக வடிவைமக்கப்பட்ட ேபா ட்டல் 

(https://cms.rbi.org.in) மூலம் புகா கைள ஆன்ைலனில் பதிவு ெசய்யலாம். 

 

2. பின்வரும் முகவrயில் மின்னணு அல்லது இயற்பியல் முைறயில் 

ைமயப்படுத்தப்பட்ட ரசதீு மற்றும் ெசயலாக்க ைமயத்திற்கு ம் 

புகாைர சம ப்பிக்கலாம். புகா  உடல் வடிவில் சம ப்பிக்கப்பட்டால், 
அது புகா தார  அல்லது அங்கீகrக்கப்பட்ட பிரதிநிதியால் 

முைறயாக ைகெயாப்பமிடப்படும். 

 

3. புகா  படிவத்தில் (தனித்தனியாக பதிேவற்றப்பட்டது) வடிவத்தில் 

மின்னணு அல்லது உடல் முைறயில் சம ப்பிக்கப்படும் மற்றும் 

இந்திய rச வ் வங்கியால் குறிப்பிடக்கூடிய தகவல்கைளக் 

ெகாண்டிருக்கும். 

ைமயப்படுத்தப்பட்ட ரசதீு மற்றும் ெசயலாக்க ைமயத்தின் (CRPC) 

விவரங்கள் 

 

ைமயப்படுத்தப்பட்ட ரசதீு மற்றும் ெசயலாக்க ைமயம் (CRPC) 

இந்திய rச வ் வங்கி, மத்திய விஸ்டா, 4வது தளம், ெசக்ட  17,  

சண்டிக  - 160 017 
மின்னஞ்சல் :- crpc@rbi.org.in   

கட்டணமில்லா ெதாைலேபசி இலக்கம் - 14448 

 

1. நி வாக குைறகைள விசாrக்கும் அதிகாr எப்படி முடிவுகைள 

எடுக்கிறா ? 
‐ நி வாகக் குைறேகட்பு விசாரைண அதிகாrயின் முன் உள்ள 

நடவடிக்ைககள் சுருக்கமாக இயற்ைகயில் உள்ளன 

‐ சமரசம் மூலம் த ைவ ஊக்குவிக்கிறது-> அைடயவில்ைல என்றால் 

ெவகுமதிகள்/ஆ ட கைள ெவளியிடலாம் 

 

2. நி வாக க்குைற விசாரைண அதிகாrயின் முடிேவாடு திருப்தி 

யைடயாவிட்டால், ேமல்முைறயீட்டு அதிகாrயின் முன் 

வாடிக்ைகயாள  ேமல்முைறயீடு ெசய்ய முடியுமா? 
ஆம், நி வாகக் குைறேகட்பு விசாரைண அதிகாrயின் முடிவு 

ேமல்முைறயீட்டு ேமல்முைறயீட்டு ஆைணயம்: rச வ் வங்கி 

ேமல்முைறயீட்டுத் துைறயின் ெபாறுப்பான நி வாக இயக்குந , விருது 

கிைடத்த 30 நாட்களுக்குள் அல்லது புகா  நிராகrக்கப்பட்ட பிறகு 

எடுக்கப்படுவா . 

 


