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துணை ஆளுநர்                      இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மும்ணை 

        ரிசர்வ் வங்கி – ஒருங்கிணைந்த குணைதரீ்ப்பு 

திட்டம், 2021 

அைிவிப்பு 
பரிந்துரை சிஇபிடி.  பிஆர்டி.  எண்.      /13.01.001/2021-22 நவம்பர் 12, 2021 

 
 

வங்கி ஒழுங்குமுரைச் சட்டம், 1949 (1949 இன் 10), 1934 ஆம் ஆண்டின் 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கிச் சட்டத்தின் பிரிவு 45L (1934 இன் 2) மற்றும் 

பபமமண்ட் மற்றும் மசட்டில்மமன்ட் சிஸ்டம்ஸ் சட்டம், 2007 இன் பிரிவு 18 

இன் பிரிவு 35A மூலம் வழங்கப்பட்ட அதிகாைங்கரைப் பயன்படுத்துதல் 

(2007 இன் 51), மற்றும் அதன் அைிவிப்புகைின் மறுபரிசீலரையில் 

பரிந்துரை (i) சிஇபிடி.  பிஆர்எஸ்.  எண். 6317 /13.01.01/2016-17 பததி ஜூன் 16, 

2017; (ii) சிஇபிடி.  பிஆர்எஸ்.  எண். 3590 /13.01.004/2017-18 பிப்ைவரி 23, 2018; 

மற்றும் (iii) சிஇபிடி.  பிஆர்எஸ்.  எண். 3370 

/13.01.010/2018-19 ஜைவரி 31, 2019 பததியிட்ட, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, 

அவ்வாறு மசய்வது மபாது நலன் என்று திருப்தி அரடந்தது, பமலும் 

மாற்று தகைாறு நிவர்த்தி மபாைிமுரைரய எைிதாகவும், 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைங்கைின் வாடிக்ரகயாைர்களுக்கு மிகவும் 

பதிலைிக்கக்கூடியதாகவும் மாற்ைியது, இதன்மூலம் மூன்று 

குரைதீர்ப்பாைர் திட்டங்கரை ஒருங்கிரைக்கிைது - (i) ஜூரல 01, 2017 

வரை திருத்தப்பட்ட வங்கி குரைதீர்ப்பு திட்டம், 2006; (ii) வங்கி அல்லாத 

நிதி நிறுவைங்களுக்காை குரைதீர்ப்பு திட்டம், 2018; மற்றும் (iii) டிஜிட்டல் 

பரிவர்த்தரைகளுக்காை குரைதீர்ப்பு திட்டம், 2019 ரிசர்வ் வங்கியில் - 

ஒருங்கிரைந்த குரைதீர்ப்பு திட்டம், 2021 (திட்டம்). 

2. இந்த திட்டம் பின்வரும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைங்கரை 
உள்ைடக்குகிைது: 
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i. முந்ரதய நிதி ஆண்டின் தைிக்ரக மசய்யப்பட்ட பபலன்ஸ் 

ஷீட் அைவின்படி ரூபாய் 50 பகாடி மற்றும் அதற்கு பமற்பட்ட 

ரவப்புகளுடன் அரைத்து வைிக வங்கிகள், பிைாந்திய 

கிைாமப்புை வங்கிகள், திட்டமிடப்பட்ட முதன்ரம (நகர்ப்புைம்) 

பகா-ஆபபைட்டிவ் வங்கிகள் மற்றும் திட்டமிடப்படாத முதன்ரம 

(நகர்ப்புைம்) பகா-ஆபபைட்டிவ் வங்கிகள்; 

ii. (அ) ரவப்புத்மதாரகரய ஏற்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரைத்து 

வங்கி சாைா நிதி நிறுவைங்களும் (வடீ்டுவசதி நிதி 

நிறுவைங்கரைத் தவிை); அல்லது (ஆ) முந்ரதய நிதியாண்டின் 

தைிக்ரக மசய்யப்பட்ட இருப்புநிரலக் குைிப்பின்படி 100 பகாடி 

ரூபாய் மற்றும் அதற்கு பமல் மசாத்து அைவுடன் 

வாடிக்ரகயாைர் இரடமுகம் இருக்க பவண்டும்; 

iii. திட்டத்தின் கீழ் வரையறுக்கப்பட்டுள்ைபடி அரைத்து சிஸ்டம் 
பங்பகற்பாைர்களும். 

3. ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைங்கள் அதன் மசயல்படுத்தப்பட்ட 
பததியிலிருந்து திட்டத்திற்கு இைங்க பவண்டும். 

4. திட்டத்தின் கீழ் புகாரை தாக்கல் மசய்வதற்காை வடிவம் 
இரைக்கப்பட்டுள்ைது. 

5. இந்த திட்டம் நவம்பர் 12, 2021 முதல் நரடமுரைக்கு வரும். 

(மபயர்) 
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ரிசர்வ் வங்கி - ஒருங்கிணைந்த குணைதரீ்ப்பு திட்டம், 2021 
 
 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் ஒழுங்குபடுத்தப்படும் நிறுவைங்கைால் 

விரைவாக வழங்கப்படும் பசரவகள் மதாடர்பாை வாடிக்ரகயாைர் 

குரைகரைத் தீர்ப்பதற்காை ஒரு திட்டம் மற்றும் மற்றும் வங்கி 

ஒழுங்குமுரைச் சட்டத்தின் பிரிவு 35A, 1949 (1949 யின் 10), இந்திய 

ரிசர்வ் வங்கி சட்டத்தின் பிரிவு 45L, 1934 (2) கீழ் காஸ்ட் எஃமபக்டிவ் 

முரையில் 1934) மற்றும் பபமமண்ட் மற்றும் மசட்டில்மமன்ட் 

அரமப்புகள் சட்டத்தின் பிரிவு 18, 2007 (2007-யின் 51). 

 
அத்தியாயம் I 

 
 

ஆரம்ைநிணை 

1. சுருக்கமான தணைப்பு, ததாடக்கம், அளவு மற்றும் 
விண்ைப்ைத்திற்கு எழுதிய கடிதங்கள் 

(1) இந்த திட்டம் இவ்வாறு அரழக்கப்படுகிைது, ரிசர்வ் வங்கி - 

ஒருங்கிரைந்த குரைதீர்ப்பு திட்டம், 2021. 

(2) ரிசர்வ் வங்கி குைிப்பிடக்கூடிய பததியில் இது நரடமுரைக்கு 
வரும். 

(3) இது இந்தியா முழுவதும் நீட்டிக்கப்படும். 

(4) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம், 1934, வங்கி ஒழுங்குமுரை சட்டம், 

1949, மற்றும் பபமமண்ட் மற்றும் மசட்டில்மமன்ட் அரமப்புகள் 

சட்டம், 2007 ஆகியவற்ைின் கீழ் அதன் வாடிக்ரகயாைர்களுக்கு 

இந்தியாவில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்தால் வழங்கப்படும் 

பசரவகளுக்கு இந்த திட்டம் மபாருந்தும். 
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2. திட்டத்ணத நிறுத்துதல் 

(1) அவ்வாறு மசய்ய பவண்டியது அவசியம் என்று ரிசர்வ் வங்கி 

தீர்மாைித்தால், அது மபாதுவாக அல்லது ஒரு குைிப்பிட்ட 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்ரதப் மபாறுத்த வரையில், 

உத்தைவில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ை காலத்திற்கு, திட்டத்தின் அரைத்து 

அல்லது ஏபதனும் உட்பிரிவுகைின் மசயல்பாட்ரட 

இரடநிறுத்தலாம். 

(2) ரிசர்வ் வங்கி, உத்தைவின்படி, அது மபாருத்தமாைதாகக் 

கருதப்படும் அத்தரகய காலக்கட்டத்தில், பமற்கூைியபடி 

உத்தைவிடப்பட்ட ஏபதனும் இரடநீக்கத்தின் காலத்ரத அவ்வப்பபாது 

நீட்டிக்கலாம். 

3. வணரயணைகள் 

(1) திட்டத்தில், சூழல் பதரவப்படாவிட்டால்: 

(அ) "பமல்முரையடீ்டு ஆரையம்" என்பது இந்த திட்டத்ரத 

நிர்வகிக்கும் ரிசர்வ் வங்கியின் துரையின் மபாறுப்பாை 

நிர்வாக இயக்குநர் ஆகும்; 

(ஆ) "பமல்முரையடீ்டு ஆரைய மசயலகம்" என்பது இந்த 

திட்டத்ரத நிர்வகிக்கும் ரிசர்வ் வங்கியின் துரையாகும்; 
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(இ) "அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிைதிநிதி" என்பது குரைதீர்ப்பாைருக்கு 

முன்ைர் நடவடிக்ரககைில் புகாைைிப்பவரை 

பிைதிநிதித்துவப்படுத்த முரையாக நியமிக்கப்பட்டு 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழக்கைிஞரைத் தவிை பவறு ஒரு நபர் 

ஆகும்; 

(ஈ) "விருது" என்பது திட்டத்தின்படி குரைதீர்ப்பாைர் மூலம் 

வழங்கப்பட்ட ஒரு விருரத குைிக்கிைது; 

(உ) "வங்கி" என்பது 'வங்கி நிறுவைம்', 'மதாடர்புரடய புதிய 

வங்கி', 'பிைாந்திய கிைாமப்புை வங்கி', 'ஸ்படட் பபங்க் ஆஃப் 

இந்தியா' வங்கி ஒழுங்குமுரை சட்டம், 1949 இல் 

வரையறுக்கப்பட்டுள்ைது, வங்கி ஒழுங்குமுரைச் சட்டம், 1949 

இன் பிரிவு 56 (c) இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ை ஒரு 'கூட்டுைவு 

வங்கி' திட்டத்தின் கீழ் விலக்கப்படாத அைவிற்கு, ஆைால் 

தீர்மாைம் அல்லது முடிவுறுத்தல் அல்லது வழிகாட்டுதலின் 

கீழ் அல்லது பவறு எந்த வங்கிரயயும் பசர்க்கவில்ரல ரிசர்வ் 

வங்கியால் குைிப்பிடப்பட்டது; 

(ஊ) "புகார்" என்பது ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்தின் 

தைப்பில் பசரவயில் குரைபாடு இருப்பதாகக் குற்ைம் சாட்டி 

எழுத்துப்பூர்வமாக அல்லது பிை முரைகள் மூலம் 

பிைதிநிதித்துவம் மசய்வது, மற்றும் திட்டத்தின் கீழ் 

நிவாைைத்ரத நாடுகிைது; 

(எ) "பசரவயில் குரைபாடு" என்பது வாடிக்ரகயாைருக்கு நிதி 

இழப்பு அல்லது பசதத்திற்கு வழிவகுக்கும் சட்டரீதியாகபவா 

அல்லது பவறுவிதமாகபவா வழங்க ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 
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நிறுவைம் பதரவப்படும் எந்தமவாரு நிதி பசரவயிலும் ஒரு 

குறுகிய அல்லது பபாதுமாை குரைபாடு ஆகும்; 

(ஏ) "துரை குரைதீர்ப்பாைர்" என்பது திட்டத்தின் கீழ் ரிசர்வ் 

வங்கியால் நியமிக்கப்பட்ட எந்தமவாரு நபரையும் குைிக்கிைது; 

(ஐ) “வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவைம்” (என்பிஎஃப்சி) என்பது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம், 1934 இன் பிரிவு 45-I (f) இல் 

வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியில் 

பதிவுமசய்யப்பட்ட என்பிஎஃப்சி ஆகும், திட்டத்தின் கீழ் 

விலக்கப்படாத அைவிற்கு, ஆைால் ஒரு முக்கிய முதலீட்டு 

நிறுவைம் (சிஐசி), ஒரு உள்கட்டரமப்பு கடன் நிதி-வங்கி 

அல்லாத நிதி நிறுவைம் (ஐடிஎஃப்-என்பிஎஃப்சி) ஆகும், வங்கி 

அல்லாத நிதி நிறுவைம் - உள்கட்டரமப்பு நிதி நிறுவைம் 

(என்பிஎஃப்சி-ஐஎஃப்சி), தீர்மாைம் அல்லது 

முடிவரடதல்/கரலப்பு, அல்லது ரிசர்வ் வங்கியால் 

குைிப்பிடப்பட்ட பவறு ஏபதனும் என்பிஎஃப்சி; விைக்கம்: சிஐசி 

மற்றும் ஐடிஎஃப்-என்பிஎஃப்சி ஆகிய மசாற்கள் ரிசர்வ் 

வங்கியின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ை அபத 

அர்த்தத்ரதக் மகாண்டிருக்கும். 

(ஒ) "ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைம்" என்பது ஒரு வங்கி 

அல்லது வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவைம் அல்லது திட்டத்தில் 

வரையறுக்கப்பட்டுள்ைபடி ஒரு அரமப்பு பங்பகற்பாைர், 

அல்லது அவ்வப்பபாது ரிசர்வ் வங்கியால் 

குைிப்பிடப்படக்கூடிய பவறு எந்த நிறுவைம்; திட்டத்தின் கீழ் 

விலக்கப்படாது; 
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(ஓ) "மசட்டில்மமன்ட்" என்பது இந்த திட்டத்தின் விதிகைின்படி, 

புகாரின் தைப்பிைைால் எைிதாக்குதல் அல்லது சமைசம் மசய்தல் 

அல்லது மத்தியஸ்தம் மூலம் எட்டப்பட்ட ஒப்பந்தமாகும்; 

(ஔ) "சிஸ்டம் பங்பகற்பாைர்" என்பது பபமமண்ட் மற்றும் 

மசட்டில்மமன்ட் சிஸ்டம் சட்டம், 2007-யில் 

வரையறுக்கப்பட்டுள்ைபடி பைம்மசலுத்தல் அரமப்பில் 

பங்பகற்கும் ரிசர்வ் வங்கி மற்றும் சிஸ்டம் வழங்குநரை தவிை 

பவறு ஒரு நபர்; 

(ஃ) "சிஸ்டம் வழங்குநர்" என்பது பபமமண்ட் மற்றும் 

மசட்டில்மமன்ட் சிஸ்டம் சட்டம், 2007 இன் பிரிவு 2 இல் 

வரையறுக்கப்பட்டுள்ைபடி அங்கீகரிக்கப்பட்ட பபமமண்ட் 

முரைரய இயக்கும் நபரை உள்ைடக்கியது; 

(அ1) "ரிசர்வ் வங்கி" என்பது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம், 1934 

பிரிவு 3 இன் கீழ் அரமக்கப்பட்ட இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆகும். 

(2) திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் வரையறுக்கப்படாத 

மசாற்கள் மற்றும் மவைிப்பாடுகள், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம், 

1934, அல்லது வங்கி ஒழுங்குமுரை சட்டம், 1949, அல்லது 

பபமமண்ட் மற்றும் மசட்டில்மமன்ட் சிஸ்டம் சட்டம், 2007 அல்லது 

விதிமுரைகள் அல்லது வழிகாட்டுதல்கள் அல்லது வழிமுரைகைில் 

வரையறுக்கப்பட்டுள்ைை, பமபல குைிப்பிடப்பட்டுள்ை சட்டங்கைால் 

வழங்கப்பட்ட அதன் அதிகாைங்கரைப் பயன்படுத்தி ரிசர்வ் 

வங்கியால் மவைியிடப்பட்டது, முரைபய அவற்ைிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட 

அர்த்தங்கரைக் மகாண்டிருக்கும். 
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அத்தியாயம் II 
 
 

ரிசர்வ் வங்கியின் கீழ் அலுவைகங்கள் - ஒருங்கிணைந்த 

குணைதரீ்ப்பு திட்டம், 2021 

4. குணைதரீ்ப்ைாளர் மற்றும் துணை குணைதரீ்ப்ைாளரின் நியமனம் 
மற்றும் ைதவிக்காைம் 

(1) இந்த திட்டத்தின் கீழ் அவர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட 

மசயல்பாடுகரை பமற்மகாள்ை ரிசர்வ் வங்கி அதன் அதிகாரிகைில் 

ஒன்று அல்லது அதற்கு பமற்பட்டவர்கரை குரைதீர்ப்பாைர் மற்றும் 

துரை குரைதீர்ப்பாைைாக நியமிக்கலாம். 

(2) குரைதீர்ப்பாைர் அல்லது துரை குரைதீர்ப்பாைரின் நியமைம், 

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மிகாமல் நியமிக்கப்பட பவண்டும். 

5. குணைதரீ்ப்ைாளர் அலுவைகத்தின் இருப்ைிடம் 

(1) குரைதீர்ப்பாைர் அலுவலகங்கள் ரிசர்வ் வங்கியால் 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ை இடங்கைில் இருக்கும். 

(2) புகார்கரை விரைவுபடுத்துவதற்காக, குரைதீர்ப்பாைர் அத்தரகய 

இடங்கைில் மற்றும் புகார் மதாடர்பாக பதரவயாை மற்றும் 

சரியாை முரையில் கருதப்படக்கூடிய அரமப்புகரை 

ரவத்திருக்கலாம். 

6. ஒரு ணமயப்ைடுத்தப்ைட்ட இரசதீு மற்றும் தசயல்முணை 
ணமயத்ணத நிறுவுதல் 

(1) ரிசர்வ் வங்கி, திட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் மசய்யப்படும் புகார்கரைப் 

மபறுவதற்கும், அவற்ரைச் மசயல்படுத்துவதற்கும் எந்த இடத்திலும் 

ரமயப்படுத்தப்பட்ட ைசீது மற்றும் மசயலாக்க ரமயத்ரத நிறுவும். 
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(2) ஆன்ரலைில் வழியாக திட்டத்தின் கீழ் புகார்கள் பபார்ட்டலில் 

பதிவு மசய்யப்படும் (https://cms.rbi.org.in).  அஞ்சல் மற்றும் மின்ைஞ்சல் 

மூலம் வழங்கப்பட்ட புகார்கள் உட்பட மின்ைணு முரை (இ-மமயில்) 

மற்றும் பிசிக்கல் வடிவத்தில் புகார்கள் ஆய்வு மற்றும் ஆைம்ப 

மசயல்முரைக்காக ரிசர்வ் வங்கியின் ரமயப்படுத்தப்பட்ட இைசீது 

மற்றும் மசயல்முரை ரமயம் நிறுவப்பட்ட இடத்திற்கு 

அனுப்பப்படும். 

ரிசர்வ் வங்கியின் அலுவலகங்கைில் பநைடியாகப் மபைப்படும் 

புகார்கள் பமல் நடவடிக்ரகக்காக ரமயப்படுத்தப்பட்ட ைசீது 

மற்றும் மசயல்முரை ரமயத்திற்கு அனுப்பப்படும். 

7. குணைதரீ்ப்ைாளர் மற்றும் ணமயப்ைடுத்தப்ைட்ட இரசதீு மற்றும் 

தசயல்முணை ணமயத்தின் ைைியாளர்கள் 

குரைதீர்ப்பாைர் மற்றும் ரமயப்படுத்தப்பட்ட இைசீது மற்றும் 

மசயல்முரை ரமயத்தின் அலுவலகங்கைில் பபாதுமாை 

பைியாைர்கள் இருப்பரத ரிசர்வ் வங்கி உறுதிமசய்து அதற்காை 

மசலரவ ஏற்கும். 
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அத்தியாயம் III 
 
 

குணைதரீ்ப்ைாளரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் தசயல்ைாடுகள் 

8. அதிகாரங்கள் மற்றும் தசயல்ைாடுகள் 

(1) பசரவ குரைபாடு மதாடர்பாை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 

நிறுவைங்கைின் வாடிக்ரகயாைர்கைின் புகார்கரை குரைதீர்ப்பாைர் 

/துரை குரைதீர்ப்பாைர் பரிசீலிப்பார். 

(2) குரைதீர்ப்பாைரின் முன் மகாண்டு வைப்படும் சர்ச்ரசயில் உள்ை 

மதாரகக்கு எந்த வைம்பும் இல்ரல, அதற்காக குரைதீர்ப்பாைர் 

அவார்டு வழங்க முடியும்.  எவ்வாைாயினும், புகார்தாைருக்கு 

ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு, 20 லட்சம் ரூபாய் வரை இழப்படீு வழங்கும் 

அதிகாைம் குரைதீர்ப்பாைருக்கு உண்டு, கூடுதலாக, புகார்தாைரின் 

பநை இழப்பு, ஏற்படும் மசலவுகள் மற்றும் புகார்தாைர் அனுபவிக்கும் 

துன்புறுத்தல்/மை பவதரை ஆகியவற்ைிற்காக ரூபாய் ஒரு லட்சம் 

வரை வழங்கும் அதிகாைம் உள்ைது. 

(3) குரைதீர்ப்பாைர் அரைத்து புகார்கரையும் தீர்ப்பதற்கு 

அதிகாைத்ரதக் மகாண்டிருக்கும் அபத பவரை, திட்டத்தின் உட்பிரிவு 

10 இன் கீழ் வரும் புகார்கள் மற்றும் திட்டத்தின் உட்பிரிவு 14 இன் 

கீழ் குைிப்பிடப்பட்டுள்ைபடி வசதி மூலம் தீர்க்கப்பட்ட புகார்கரை 

துரை குரைதீர்ப்பாைர் தீர்ப்பதற்கு அதிகாைத்ரதக் மகாண்டிருப்பார். 

(4) குரைதீர்ப்பாைர், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் துரை ஆளுநர் 

வாழிகாட்டுதலின்படி, ஒவ்மவாரு ஆண்டும் மார்ச் 31 ஆம் 

பததியின்படி, முந்ரதய நிதியாண்டில் அலுவலகத்தின் 

மசயல்பாடுகைின் மபாது மதிப்பாய்ரவக் மகாண்ட ஒரு 
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அைிக்ரகரய அனுப்புவார், பமலும் ரிசர்வ் வங்கி பபான்ை பிை 

தகவல்கரை அைிக்க பவண்டும். இயக்கலாம். 

(5) ரிசர்வ் வங்கி, மபாது நலன் கருதி அவ்வாறு மசய்வது அவசியம் 

எைக் கருதிைால், அைிக்ரக மற்றும் குரைதீர்ப்பாைரிடம் இருந்து 

மபைப்பட்ட தகவல்கரை ஒருங்கிரைக்கப்பட்ட படிவத்தில் அல்லது 

பவறுவிதமாக மவைியிடலாம். 
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அத்தியாயம் IV 
 
 

திட்டத்தின் கீழுள்ள குணைகணள நிவர்த்தி தசய்வதற்கான 
நணடமுணை 

 
9. புகாரின் காரைங்கள் 

 
பசரவயில் குரைபாட்டிற்கு வழிவகுக்கும் ஒரு 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்தின் மசயல் அல்லது புைக்கைிப்பால் 

பாதிக்கப்பட்ட எந்தமவாரு வாடிக்ரகயாைரும், 3(1)(c) பிரிவின் கீழ் 

வரையறுக்கப்பட்டுள்ைபடி, திட்டத்தின் கீழ் தைிப்பட்ட முரையில் 

அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிைதிநிதி மூலமாக புகார் அைிக்கலாம். 

10. ஒரு புகாணர ைராமரிக்க முடியாததற்கான காரைங்கள் 
 

(1) பசரவ குரைபாட்டிற்காை புகார் எதுவும் திட்டத்தின் கீழ் 

சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கைில் இருக்கக்கூடாது: 

(அ) ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்தின் வைிக தீர்ப்பு/வைிக 
முடிவு; 

(ஆ) ஒரு அவுட்பசார்சிங் ஒப்பந்தம் மதாடர்பாை 

விற்பரையாைர் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்திற்கு 

இரடயிலாை ஒரு பிைச்சரை; 

(இ) குரைதீர்ப்பாைரிடம் பநைடியாக மதரிவிக்கப்படாத குரை; 

(ஈ) ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்தின் நிர்வாகம் அல்லது 

நிர்வாகிகளுக்கு எதிைாை மபாதுவாை குரைகள்; 

(உ) சட்டரீதியாை அல்லது சட்டம் மசயல்படுத்தும் 

அதிகாைத்தின் உத்தைவுகளுக்கு இைங்க ஒரு 
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ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்தால் நடவடிக்ரக 

மதாடங்கப்படும் ஒரு சர்ச்ரச; 

(ஊ) ரிசர்வ் வங்கியின் ஒழுங்குமுரை வைம்பிற்குள் இல்லாத 
பசரவ; 

(எ) ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைங்களுக்கு இரடயிலாை 
ஒரு பிைச்சரை; மற்றும் 

 (ஏ) ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்தின் ஊழியர்-முதலாைி 

உைவு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பிைச்சரை. 

 
(2) இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒரு புகார் மபாய்யாக இருக்கக்கூடாது: 

(அ) புகாைைிப்பவர், திட்டத்தின் கீழ் புகாரை பமற்மகாள்வதற்கு 

முன்ைர், சம்பந்தப்பட்ட ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்திற்கு 

எழுத்துப்பூர்வமாை புகாரை வழங்கிைார் மற்றும் - 

(i) புகார் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்தால் 

முழுரமயாகபவா அல்லது பகுதியாகபவா 

நிைாகரிக்கப்பட்டது, மற்றும் புகார்தாைர் பதிலில் திருப்தி 

அரடயவில்ரல; அல்லது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 

நிறுவைத்திற்கு புகார் மபற்ை 30 நாட்களுக்குள் 

புகார்தாைருக்கு எந்த பதிலும் கிரடக்கவில்ரல; மற்றும் 

(ii) புகாருக்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்திடமிருந்து 

புகார்தாைர் பதிரலப் மபற்ை ஒரு வருடத்திற்குள் அல்லது 

பதில் கிரடக்காத பட்சத்தில், 
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புகார் அைிக்கப்பட்ட நாைிலிருந்து ஒரு வருடம் மற்றும் 30 

நாட்களுக்குள் புகார் குரைதீர்ப்பாைரிடம் மசய்யப்படுகிைது. 

(ஆ) ஒபை புகார்தாைரிடம் இருந்து அல்லது ஒன்று அல்லது 
அதற்கு பமற்பட்ட புகார்தாைர்கள் அல்லது- 

(iii) ஒன்று அல்லது அதற்கு பமற்பட்டவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட 

தைப்புகளுடன் பசர்ந்து மபைப்பட்டாலும், மபைாவிட்டாலும், 

ஒரு குரைதீர்ப்பாைரின் முன் நிலுரவயில் உள்ை 

அல்லது ஒரு குரைதீர்ப்பாைைால் தகுதியின் 

அடிப்பரடயில் தீர்வு காைப்பட்ட அல்லது 

ரகயாைப்பட்ட அபத நடவடிக்ரகக்காை காைைம் 

மதாடர்பாை புகார் அல்ல; 

(iv) ஏபதனும் நீதிமன்ைம், தீர்ப்பாயம் அல்லது நடுவர் மன்ைம் 

அல்லது பவறு ஏபதனும் மன்ைம் அல்லது 

ஆரையத்தின் முன் நிலுரவயில் உள்ைது; அல்லது, 

எந்த நீதிமன்ைம், தீர்ப்பாயம் அல்லது நடுவர் மன்ைம் 

அல்லது பவறு எந்த மன்ைம் அல்லது அதிகாைம், அபத 

புகார்தாைரிடமிருந்து அல்லது ஒன்று அல்லது அதற்கு 

பமற்பட்ட புகார்தாைர்கள்/தைப்புகளுடன் பசர்ந்து 

மபைப்பட்டாலும், தகுதியின் அடிப்பரடயில் தீர்க்கப்பட்டது 

அல்லது ரகயாைப்பட்டது; 

(இ) புகார் துஷ்பிைபயாகம் அல்லது அற்பமாைது அல்லது 
எரிச்சலூட்டும் தன்ரம மகாண்டது அல்ல; 

(ஈ) அத்தரகய பகாைல்களுக்கு வைம்பு சட்டம், 1963-இன் கீழ் 

பரிந்துரைக்கப்பட்ட வைம்பு காலம் முடிவதற்குள் 
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ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்திற்கு புகார் மசய்யப்பட்டது; 

(உ) திட்டத்தின் உட்பிரிவு 11-யில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ைபடி 

புகாைைிப்பவர் முழுரமயாை தகவரல வழங்குகிைார்; 

(ஊ) வழக்குரைஞர் பாதிக்கப்பட்ட நபைாக இல்லாவிட்டால், 

புகார்தாைைால் தைிப்பட்ட முரையில் அல்லது ஒரு 

வழக்கைிஞரைத் தவிை அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிைதிநிதி மூலமாக 

புகார் அைிக்கப்படுகிைது. 

விைக்கம் 1: துரைப்பிரிவு (2)(a)-இன் பநாக்கங்களுக்காக, 

'எழுதப்பட்ட புகாரில்' மற்ை முரைகள் மூலம் மசய்யப்பட்ட 

புகார்கள் அடங்கும், அங்கு புகார் அைித்ததற்காை ஆதாைத்ரத 

புகார்தாைைால் சமர்ப்பிக்க முடியும். 

விைக்கம் 2: துரைப்பிரிவு (2)(b)(ii)-இன் பநாக்கங்களுக்காக, அபத 

நடவடிக்ரகக்காை காைைத்ரதப் பற்ைிய புகாரில், நீதிமன்ைம் 

அல்லது தீர்ப்பாயம் அல்லது கிரிமிைல் குற்ைத்தில் மதாடங்கப்பட்ட 

எந்தமவாரு காவல் விசாைரையும் நிலுரவயில் உள்ை அல்லது 

தீர்மாைிக்கப்பட்ட குற்ைவியல் நடவடிக்ரககள் அடங்கும். 

 
11. ஒரு புகாணர தாக்கல் தசய்வதற்கான நணடமுணை 

 
(1) புகார் பநாக்கத்திற்காக வடிவரமக்கப்பட்ட பபார்ட்டல் மூலம் 

ஆன்ரலைில் பதிவு மசய்யலாம் (https://cms.rbi.org.in). 

(2) ரிசர்வ் வங்கியால் அைிவிக்கப்பட்டபடி ரமயப்படுத்தப்பட்ட இைசீது 

மற்றும் மசயல்முரை ரமயத்திற்கு மின்ைணு அல்லது பிசிக்கல் 

முரை மூலம் புகார் சமர்ப்பிக்கப்படலாம்.  புகார், பிசிக்கல் படிவத்தில் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டால், புகாைைிப்பவைால் அல்லது 
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அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிைதிநிதி மூலம் முரையாக ரகமயாப்பமிடப்பட 

பவண்டும்.  புகார் அத்தரகய வடிவத்தில் மின்ைணு அல்லது 

பிசிக்கல் முரையில் சமர்ப்பிக்கப்படும் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியால் 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ை அத்தரகய தகவல்கரைக் மகாண்டிருக்க 

பவண்டும். 

 
12. புகார்களின் ஆரம்ை ஆய்வு 

 
(1) பரிந்துரைகரை வழங்கும் அல்லது வழிகாட்டுதல் அல்லது 

விைக்கம் பகாரும் தன்ரமயில் உள்ை புகார்கள், திட்டத்தின் கீழ் 

மசல்லுபடியாகும் புகார்கைாக கருதப்படாது, பமலும் புகார்தாைருக்கு 

தகுந்த தகவல்மதாடர்பு மூலம் மதரிவிக்கப்படும். 

(2) பிரிவு 10-இன் கீழ் பைாமரிக்க முடியாத புகார்கள் புகார்தாைருக்கு 

மபாருத்தமாை தகவல் பரிமாற்ைத்ரத வழங்குவதற்காக 

பிரிக்கப்படும். 

(3) மீதமுள்ை புகார்கள், புகார்தாைருக்குத் மதரிவிக்கப்பட்டதன் கீழ், 

பமலதிக ஆய்வுக்காக குரைதீர்ப்பாைர் அலுவலகங்களுக்கு 

ஒதுக்கப்படும்.  புகாரின் நகல் அதன் எழுத்துப்பூர்வ பதிப்ரபச் 

சமர்ப்பிப்பதற்காை வழிகாட்டுதலுடன் புகார் அைிக்கப்பட்ட 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்திற்கும் அனுப்பப்படும். 

 
13. தகவணை தைறுவதற்கான அதிகாரம் 

(1) இந்த திட்டத்தின் கீழ் கடரமகரை நிரைபவற்றுவதற்காக, புகார் 

அைிக்கப்பட்ட ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்திடம் இருந்து அல்லது 

சர்ச்ரசயில் பங்கு வகிக்கும் பவறு எந்த ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 



17  

நிறுவைத்திடமிருந்தும் புகார் மதாடர்பாை ஏபதனும் ஆவைங்கைின் 

தகவல் அல்லது சான்ைைிக்கப்பட்ட நகல்கரை குரைதீர்ப்பாைர் 

பகாைலாம். 

பபாதுமாை காைைம் இல்லாமல் பதரவக்கு இைங்க 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைம் பதால்வியரடந்தால், 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்திற்கு எந்த தகவலும் இல்ரல 

என்ை ஒரு விதிரய வரையறுக்கலாம். 

(2) குரைதீர்ப்பாைர் தைது கடரமகரைச் மசய்யும்பபாது தைக்குத் 

மதரிந்த அல்லது ரகவசம் வரும் எந்தமவாரு தகவல் அல்லது 

ஆவைங்கைின் ைகசியத்தன்ரமரயப் பைாமரிக்க பவண்டும், பமலும் 

சட்டத்தால் அல்லது முதலில் அவற்ரை வழங்கிய தைப்பிைரின் 

ஒப்புதலின்ைி அரவ பவறு யாருக்கும் மதரிவிக்கப்படக்கூடாது. 

இந்த துரைப்பிரிவில் உள்ை எதுவும், இயற்ரக நீதி மற்றும் 

நியாயமாை மகாள்ரககளுக்கு இைங்கத் பதரவயாைதாகக் 

கருதப்படும் அைவிற்கு, நடவடிக்ரககளுக்குத் தைப்பிைைால் 

வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் அல்லது ஆவைங்கரை 

ஒருவருக்மகாருவர் மவைிப்படுத்துவதிலிருந்து குரைதீர்ப்பாைற் 

தடுக்க முடியாது: 
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பமலும், இந்த துரைப்பிரிவின் விதிகள், ரிசர்வ் வங்கிக்கு 

குரைதீர்ப்பாைர் வழங்கிய தகவல் அல்லது நீதிமன்ைம், 

மன்ைம் அல்லது அதிகாை சரபயின் முன் தாக்கல் மசய்தல் 

மதாடர்பாகப் மபாருந்தாது. 

 
14. புகார்களின் தரீ்வு 

(1) குரைதீர்ப்பாைர்/துரை குரைதீர்ப்பாைர் ஆகிபயார் புகார்தாைர் 

மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்திற்கு இரடயிலாை 

ஒப்பந்தத்தின் மூலம் வசதி அல்லது சமைசம் அல்லது மத்தியஸ்தம் 

மூலம் ஒரு புகாரை மசட்டில்மமன்ட் மசய்வரத ஊக்குவிக்க 

முயற்சி மசய்யலாம். 

(2) குரைதீர்ப்பாைருக்கு முன்புள்ை நடவடிக்ரககள் இயற்ரகயில் 

சுருக்கமாக இருக்கும் மற்றும் எந்தமவாரு ஆதாை விதிகளுக்கும் 

கட்டுப்படுத்தப்படாது.  குரைதீர்ப்பாைர் புகாருக்கு ஒரு தைப்பிைரை 

ஆைாயலாம் மற்றும் அவர்கைின் அைிக்ரகரய பதிவு மசய்யலாம். 

(3) ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைம், புகாரைப் மபற்ைவுடன், புகாரில் 

உள்ை குரைகளுக்குப் பதிலைிக்கும் வரகயில் அதன் 

எழுத்துப்பூர்வப் பதிப்ரப அதனுடன் இரைக்கப்பட்ட ஆவைங்கைின் 

நகல்களுடன், தீர்வு மசய்வதற்காக குரைதீர்ப்பாைர் முன் 15 

நாட்களுக்குள் தாக்கல் மசய்ய பவண்டும். 

ஆைால், குரைதீர்ப்பாைர், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்தின் 

பவண்டுபகாைின் பபரில், குரைதீர்ப்பாைரின் திருப்திக்கு 

எழுத்துப்பூர்வமாக, அதன் எழுத்துப் பதிப்பு மற்றும் 

ஆவைங்கரைத் தாக்கல் மசய்வதற்குத் தகுந்ததாகக் கருதப்படும் 
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பமலும் கால அவகாசம் வழங்கலாம். 

(4) ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைம், துரைப்பிரிவு (3) இன் படி 

வழங்கப்பட்ட பநைத்திற்குள் அதன் எழுத்துப் பதிப்பு மற்றும் 

ஆவைங்கரைத் தாக்கல் மசய்யத் தவைிைால், பதிபவட்டில் உள்ை 

சான்றுகைின் அடிப்பரடயில் குரைதீர்ப்பாைர் முன்பைாடியாகத் 

மதாடைலாம் மற்றும் மபாருத்தமாை உத்தைவு அல்லது அவார்ரட 

வழங்கலாம்.  நிர்ையிக்கப்பட்ட பநைத்திற்குள் பகாைப்பட்ட தகவல்கரை 

வழங்காத அல்லது பதிலைிக்காத காைைத்திைால் வழங்கப்பட்ட விருது 

மதாடர்பாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்திற்கு பவண்டுபகாள் 

விடுக்க எந்த உரிரமயும் இல்ரல. 

(5) ஒரு தைப்பிைைால் தாக்கல் மசய்யப்பட்ட எழுத்துப் பதிப்பு அல்லது 

பதில் அல்லது ஆவைங்கள், புகாருக்குத் மதாடர்புரடய மற்றும் 

மதாடர்புரடய அைவிற்கு, மற்ை தைப்பிைருக்கு வழங்கப்படுவரதயும், 

அத்தரகய நரடமுரைரயப் பின்பற்ைி, மபாருத்தமாைதாகக் 

கருதப்படும் கூடுதல் பநைத்ரத வழங்குவரதயும் 

குரைதீர்ப்பாைர்/துரை குரைதீர்ப்பாைர் உறுதிமசய்ய பவண்டும். 

(6) பசரவ வசதி மூலம் புகார் தீர்க்கப்படாவிட்டால், சமைசம் அல்லது 

மத்தியஸ்தம் மூலம் புகாரைத் தீர்ப்பதற்காக, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 

நிறுவைத்தின் அதிகாரிகளுடன் புகார்தாைரின் சந்திப்பு உட்பட, 

மபாருத்தமாைதாகக் கருதப்படும் அத்தரகய நடவடிக்ரக 

மதாடங்கப்படலாம். 

(7) புகார்தாைருக்காை தைப்பிைர்கள் பிைச்சரைரய தீர்ப்பதில், 

குரைதீர்ப்பாைர்/துரை குரைதீர்ப்பாைர் உடன் நல்ல நம்பிக்ரகயுடன் 

ஒத்துரழக்க பவண்டும் 



20  

மற்றும் குைிப்பிட்ட பநைத்திற்குள் ஏபதனும் சான்றுகள் மற்றும் பிை 

மதாடர்புரடய ஆவைங்கரைத் தயாரிப்பதற்காை வழிகாட்டுதலுக்கு 

இைங்க பவண்டும். 

(8) இரு தைப்புக்கும் இரடபய புகாருக்கு இைக்கமாை தீர்வு 

ஏற்பட்டால், அது இரு தைப்பிைைாலும் பதிவு மசய்யப்பட்டு 

ரகமயாப்பமிடப்படும், அதன் பிைகு, மசட்டில்மமன்ட் மசய்வதற்காை 

உண்ரமரய பதிவுமசய்து, மசட்டில்மமன்ட் மசய்வதற்காை 

விதிமுரைகரை அதனுடன் இரைத்து, தைப்பிைர்களுக்கு 

நிர்ையிக்கப்பட்ட பநைத்திற்குள் விதிமுரைகளுக்கு இைங்குமாறு 

அைிவுறுத்துகிைது. 

(9) புகார் தீர்க்கப்பட்டது என்று கருதப்படும்: 

(அ) ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்தால் புகார் 

தீர்க்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும்; அல்லது 

(ஆ) புகார்தாைர் எழுத்து மூலமாகபவா அல்லது 

பவறுவிதமாகபவா (பதிவு மசய்யப்படலாம்) குரைரயத் 

தீர்ப்பதற்காை விதம் மற்றும் அைவு திருப்திகைமாக இருப்பதாக 

ஒப்புக்மகாண்டால்; அல்லது 

(இ) புகார்தாைர் தாைாக முன்வந்து புகாரை திரும்ப மபற்ைால். 
 

15. குணைதரீ்ப்ைாளரின் அவார்டு 

(1) பிரிவு 16-இன் கீழ் புகார் நிைாகரிக்கப்படாவிட்டால், குரைதீர்ப்பாைர் 

ஒரு அவார்டு அனுப்புவார்: 

(அ) பிரிவு 14(4)-இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ை 
ஆவைங்கள்/தகவல்கரை வழங்காதது; அல்லது 

(ஆ) பிபைஸ் மசய்யப்பட்ட பதிவுகைின் அடிப்பரடயில் உட்பிரிவு 
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14(9) கீழ் தீர்க்கப்படாத விஷயம், மற்றும் இைண்டு தைப்பிைருக்கும் 

பகட்கப்படுவதற்காை நியாயமாை வாய்ப்ரப வழங்கிய பிைகு. 

(2) பமலும், வங்கிச் சட்டம் மற்றும் நரடமுரையின் மகாள்ரககள், 

அவ்வப்பபாது ரிசர்வ் வங்கியால் மவைியிடப்படும் வழிகாட்டல், 

அைிவுறுத்தல்கள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நியாயமாை 

அவார்டு வழங்குவதற்கு முன், மதாடர்புரடய பிை காைைிகரையும் 

குரைதீர்ப்பாைன் கைக்கில் எடுத்துக்மகாள்ை பவண்டும்.. 

(3) இந்த விருது, அதன் கடரமகைின் குைிப்பிட்ட மசயல்திைனுக்காக 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்திற்காை வழிகாட்டல், ஏபதனும் 

இருந்தால் மற்றும் கூடுதலாக அல்லது பவறுவிதமாக, ஏபதனும் 

இருந்தால், புகார்தாைைால் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு இழப்படீு மூலம் 

முரைப்படுத்தப்பட்ட நிறுவைத்தால் புகார்தாைருக்கு வழங்கப்பட 

பவண்டும். 

(4) துரைப்பிரிவு (3) இல் உள்ை எதுவும் இருந்தபபாதிலும், 

குரைதீர்ப்பாைருக்கு இழப்படீு மூலம் வழங்குவதற்காை ஒரு 

விருரத வழங்குவதற்காை அதிகாைம் இல்ரல, இது புகார்தாைருக்கு 

ஏற்பட்ட விரைவாை இழப்ரப விட அதிகமாை மதாரக அல்லது 20 

லட்சம் ரூபாயில் எது குரைந்தபதா அதுவாகும்.  குரைதீர்ப்பாைைால் 

வழங்கப்படக்கூடிய இழப்படீு, பிைச்சரையில் ஈடுபட்டுள்ை 

மதாரகயில் இருந்து பிைத்திபயகமாக இருக்கும். 
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(5) புகார்தாைரின் பநை இழப்பு, ஏற்படும் மசலவுகள், துன்புறுத்தல் 

மற்றும் புகார்தாைருக்கு மை உரைச்சல் ஆகியவற்ரைக் கருத்தில் 

மகாண்டு, புகார்தாைருக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மிகாமல் இழப்படீாக 

குரைதீர்ப்பாைர் வழங்கலாம். 

(6) விருதின் நகல் புகார்தாைர் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 
நிறுவைத்திற்கு அனுப்பப்படும். 

(7) துரை உட்பிரிவு (1) இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட விருது 

காலாவதியாகும் மற்றும் விருது நகல் கிரடத்த பததியிலிருந்து 30 

நாட்களுக்குள், சம்பந்தப்பட்ட ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்திடம் 

பகாரிக்ரகக்காை முழுரமயாை மற்றும் இறுதித் தீர்வுடன், 

விருதுக்காை ஏற்பு கடிதத்ரத புகார்தாைர் வழங்காத வரையில், அது 

எந்த விரைரவயும் ஏற்படுத்தாது. 

ஆைால், பிரிவு (17)-யின் துரைப்பிரிவு (3)-யின் கீழ் அவர் 

பமல்முரையடீு மசய்திருந்தால், புகார்தாைைால் அத்தரகய ஏற்பு 

எதுவும் அைிக்கப்பட முடியாது. 

(8) ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைம், பிரிவு 17-யின் துரைப்பிரிவு (2)-

யின் கீழ் பமல்முரையடீ்ரட விரும்பாத பட்சத்தில், 

புகார்தாைரிடமிருந்து ஏற்றுக்மகாள்ளும் கடிதத்ரதப் மபற்ை 

நாைிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் குரைதீர்ப்பாைருக்கு விருது மற்றும் 

மநருக்கமாை இைக்கத்திற்கு இைங்க பவண்டும். 

 
16. புகாணர நிராகரித்தல் 

(1) புகார் அைித்ததாகத் பதான்ைிைால், துரைக் குரைதீர்ப்பாைபைா 

அல்லது குரைதீர்ப்பாைபைா எந்தக் கட்டத்திலும் புகாரை 

நிைாகரிக்கலாம்: 



23  

(அ) பிரிவு 10-யின் கீழ் பைாமரிக்க முடியாது; அல்லது 

(ஆ) பரிந்துரைகரை வழங்குதல் அல்லது வழிகாட்டுதல் 
அல்லது விைக்கம் பதடுதல் பபான்ை இயல்புரடயது 

(2) குரைதீர்ப்பாைர் புகாரை எந்த நிரலயிலும் நிைாகரிக்கலாம்: 

(அ) பசரவயில் குரைபாடு இல்ரல என்பது அவைது கருத்து; 
அல்லது 

(ஆ) விரைவாை இழப்புக்காக பகாைப்படும் இழப்படீு, பிரிவு 8(2) 

இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ைபடி இழப்படீு வழங்குவதற்கு 

குரைதீர்ப்பாைரின் அதிகாைத்திற்கு அப்பாற்பட்டது; அல்லது 

(இ) புகார் மனுதாைைால் நியாயமாை விடாமுயற்சியுடன் 

மதாடைப்படவில்ரல; அல்லது 

(ஈ) புகார் பபாதுமாை காைைம் இல்லாமல் உள்ைது; அல்லது 

(உ) புகாருக்கு விரிவாை ஆவைங்கள் மற்றும் வாய்ப்பு 

சான்றுகரை கருத்தில் மகாள்ை பவண்டும் மற்றும் 

குரைதீர்ப்பாைர் முன்பு நடவடிக்ரககள் அத்தரகய புகாரை 

சரிமசய்வதற்கு மபாருத்தமல்ல; அல்லது 

(ஊ) குரைதீர்ப்பாைரின் கருத்துப்படி, புகார்தாைருக்கு நிதி இழப்பு 

அல்லது பசதம் அல்லது அமசௌகரியம் எதுவும் இல்ரல. 



24  

17. மமல்முணையீட்டு ஆணையத்தின் முன் மமல்முணையீடு தசய்தல் 

(1) பிரிவு 15(1)(a)-யின் கீழ் ஆவைங்கள்/தகவல்கரை 

வழங்காததற்காக வழங்கப்பட்ட அவார்டுக்காக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 

நிறுவைத்திற்கு பமல்முரையடீு மசய்ய உரிரம இல்ரல. 

(2) ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைம், பிரிவு 15(1)(b) இன் கீழ் ஒரு 

அவார்டு மூலம் பாதிக்கப்படலாம் அல்லது 16(2)(c) முதல் 16(2)(f) 

பிரிவுகைின் கீழ் ஒரு புகாரை முடித்துவிடலாம், ைசீது மபற்ை 

நாைிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் விருது வழங்குதல் அல்லது புகாரை 

முடித்தல், பமல்முரையடீ்டு ஆரையத்தின் முன் பமல்முரையடீு 

மசய்ய விரும்பலாம். 

(அ) ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்தின் 
பமல்முரையடீ்டு வழக்கில், காலம் 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைம் புகாைைிப்பவைால் விருரத 

ஏற்றுக்மகாள்ளும் கடிதத்ரத மபறும் பததியிலிருந்து ஒரு 

முரையடீ்ரட தாக்கல் மசய்வதற்காை 30 நாட்கள் 

மதாடங்கப்படும்: 

(ஆ) பமலும், தரலவர் அல்லது நிர்வாக இயக்குநர்/தரலரம 

மசயல் அலுவலர் அல்லது அவர்கள் இல்லாத நிரலயில், 

நிர்வாக இயக்குநர்/அதிகாரி ஆகிபயாரின் முந்ரதய 

அனுமதியுடன் மட்டுபம ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 

நிறுவைத்தால் பமல்முரையடீு மசய்யப்படலாம்.. 

(இ) காலக்மகடுவிற்குள் பமல்முரையடீ்ரடத் தாக்கல் மசய்யத் 

தவைியதற்கு, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்திற்கு நல்ல 

காைைம் இருப்பதாக அவர் தீர்மாைித்தால், பமல்முரையடீ்டு 
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ஆரையம் 30 நாட்களுக்கு பமல் நீட்டிப்பு வழங்கலாம் என்ை 

எச்சரிக்ரகயுடன்.. 

 
(3) புகார்தாைர், பிரிவு 15(1) இன் கீழ் விருது அல்லது 16(2)(c) முதல் 

16(2)(f) வரையிலாை புகாரை நிைாகரித்தல், அவார்டு கிரடத்த 

நாைிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் அல்லது நிைாகரிக்கப்படலாம். 

புகாரின், பமல்முரையடீ்டு ஆரையத்தின் முன் பமல்முரையடீு 

மசய்ய விரும்பலாம். 

பமல்முரையடீ்டு அதிகாைசரபயாைது, புகார்தாைர் குைிப்பிட்ட 

காலத்திற்குள் பமல்முரையடீு மசய்யாததற்கு பபாதுமாை 

காைைம் இருப்பதாக அவர் திருப்தியரடந்தால், பமலும் 30 

நாட்களுக்கு மிகாமல் கால அவகாசத்ரத அனுமதிக்கலாம். 

(4) பமல்முரையடீ்டு அதிகாைசரபயின் மசயலகம் பமல்முரையடீ்ரட 
ஆைாய்ந்து மசயலாக்கும். 

(5) பமல்முரையடீ்டு அதிகாைசரப, தைப்புகளுக்கு நியாயமாை 

வாய்ப்ரப வழங்கிய பிைகு, பகட்கலாம்: 

(அ) முரையடீ்ரட நிைாகரிக்கவும்; அல்லது 

(ஆ) ஆம்பட்ஸ்பமைின் விருது அல்லது ஆர்டரை ஒதுக்கி 
முரையடீ்ரட அனுமதிக்கவும்; அல்லது 

(இ) பமல்முரையடீ்டு ஆரையம் பதரவயாை அல்லது 

சரியாைதாகக் கருதுவது பபான்ை வழிகாட்டுதல்களுக்கு 

இைங்க, புதிய தீர்வுக்காக விஷயத்ரத குரைதீர்ப்பாைரிடம் 

ஒப்பரடக்கும்; அல்லது 
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(ஈ) குரைதீர்ப்பாைர் அல்லது அவார்டின் வரிரசரய 

மாற்ைியரமத்து, அவ்வாறு மாற்ைியரமக்கப்பட்ட 

குரைதீர்ப்பாைர் அல்லது அவார்டின் வரிரசரய 

நரடமுரைப்படுத்தத் பதரவயாை வழிகாட்டுதல்கரை 

அனுப்பவும்; அல்லது 

(உ) மபாருத்தமாைதாகக் கருதப்படும் பவறு எந்த 
உத்தைரவயும் நிரைபவற்ைவும். 

(6) பமல்முரையடீ்டு ஆரையத்தின் உத்தைவு, ஷைத்து 15-ன் கீழ் 

குரைதீர்ப்பாைர் வழங்கிய விருது அல்லது ஷைத்து 16-ன் கீழ் 

புகாரை நிைாகரிக்கும் உத்தைவு பபான்ை அபத விரைரவக் 

மகாண்டிருக்கும். 

 
18. தைாதுமக்களின் அைிவிற்கான திட்டத்தின் முக்கிய 

அம்சங்கணளக் காண்ைிக்க ஒழுங்குைடுத்தப்ைட்ட நிறுவனம் 

(1) திட்டம் மபாருந்தக்கூடிய ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைம், 

திட்டத்தின் கீழ் உள்ை பதரவகரை உன்ைிப்பாக கரடப்பிடிப்பரத 

உறுதி மசய்வதன் மூலம் திட்டத்ரத சுமூகமாக நடத்த உதவுகிைது, 

அவ்வாறு மசய்ய தவறும் பட்சத்தில், ரிசர்வ் வங்கி 

மபாருத்தமாைதாக கருதும் நடவடிக்ரகரய எடுக்கலாம். 

(2) ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைம் அவர்கைின் தரலரம 

அலுவலகத்தில் ஒரு முதன்ரம பநாடல் அதிகாரிரய நியமிக்கும், 

அவர் ஒரு மபாது பமலாைர் அல்லது அதற்கு சமமாை பதவியில் 

உள்ை அதிகாரிரய விட குரைவாை பதவியில் இருக்கக்கூடாது, 

பமலும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்ரத 
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பிைதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கும், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 

நிறுவைத்திற்கு எதிைாக தாக்கல் மசய்யப்படும் புகார்கள் மதாடர்பாக 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்தின் சார்பாக தகவல்கரை 

வழங்குவதற்கும் மபாறுப்பாகும்.  ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைம், 

முதன்ரம பநாடல் அதிகாரிக்கு உதவியாக, மசயல்பாட்டுத் 

திைனுக்குத் தகுந்ததாகக் கருதும் அத்தரகய பிை பநாடல் 

அதிகாரிகரை நியமிக்கலாம். 

(3) ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைம் தங்கள் வாடிக்ரகயாைர்கைின் 

நலனுக்காக தங்கள் கிரைகைில்/வைிகம் பரிவர்த்தரை 

மசய்யப்படும் இடங்கைில் முக்கியமாகக் காட்சிப்படுத்த பவண்டும், 

முதன்ரம பநாடல் அலுவலரின் மபயர் மற்றும் மதாடர்பு 

விவைங்கள் (மதாரலபபசி/மமாரபல் எண் மற்றும் இமமயில் 

முகவரி) மற்றும் குரைதீர்ப்பாைரின் (https://cms.rbi.org.in) புகார் பதிவு 

பபார்ட்டலின் விவைங்கள். 

(4) திட்டம் மபாருந்தக்கூடிய ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைம், அதன் 

அரைத்து அலுவலகங்கள், கிரைகள் மற்றும் வைிகப் 

பரிவர்த்தரை நரடமபறும் இடங்கைில் ஒரு நபர் வருரக தரும் 

விதத்தில், திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் ஆங்கிலம், ஹிந்தி 

மற்றும் பிைாந்திய மமாழியில் முக்கியமாகக் காட்டப்படுவரத 

அலுவலகம் அல்லது கிரை திட்டத்தில் பபாதுமாை தகவல் உள்ைது 

என்பரத உறுதிமசய்ய பவண்டும். 

(5) ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைம் அதன் அரைத்து கிரைகைிலும் 

வாடிக்ரகயாைர் பகாரிக்ரகயின் பபரில் குைிப்புக்காக 

வழங்குவதற்காக திட்டத்தின் நகல் இருப்பரத உறுதி மசய்யும். 
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(6) திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் திட்டத்தின் நகல் 

மற்றும் முதன்ரம பநாடல் அதிகாரியின் மதாடர்பு விவைங்கள் 

ஆகியரவ ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்தின் இரையதைத்தில் 

காட்டப்பட்டு புதுப்பிக்கப்படும். 
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அத்தியாயம் V 
 
 

இதரணவ 

19. சிரமங்கணள அகற்றுதல் 

திட்டத்தின் விதிகரை மசயல்படுத்துவதில் ஏபதனும் சிைமம் 

ஏற்பட்டால், ரிசர்வ் வங்கியாைது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம், 1934, 

அல்லது வங்கி ஒழுங்குமுரை சட்டம், 1949, அல்லது பபமமண்ட் 

மற்றும் மசட்டில்மமன்ட் சிஸ்டம்ஸ் சட்டம், 2007, அல்லது 

திட்டத்துடன் அத்தரகய விதிகரை முைண்பாடாக மாற்ைலாம், 

ஏமைைில் இது எந்தமவாரு சிைமத்ரதயும் நீக்குவதற்கு 

அவசியமாைதாகபவா அல்லது மபாருத்தமாைதாகபவா கருதப்படும். 

 
20. தற்மைாதுள்ள திட்டங்கணள நிராகரித்தல் மற்றும் 

நிலுணவயிலுள்ள நடவடிக்ணககளுக்கான விண்ைப்ைம் 

(1) வங்கி குரைதீர்ப்பு திட்டம், 2006, வங்கி அல்லாத நிதி 

நிறுவைங்களுக்காை குரைதீர்ப்பு திட்டம், 2018, மற்றும் டிஜிட்டல் 

பரிவர்த்தரைகளுக்காை குரைதீர்ப்பு திட்டம், 2019, இதன் மூலம் 

இைத்து மசய்யப்படுகிைது. 

(2) ரிசர்வ் வங்கி மதாடங்கிய பததியின்படி ஏற்கைபவ 

நிலுரவயிலுள்ை புகார்கள், முரையடீுகள் மற்றும் 

மசயல்படுத்தப்பட்ட விருதுகைின் சரிமசய்தல் - 

ஒருங்கிரைக்கப்பட்ட குரைதீர்ப்பு திட்டம், 2021, அதன் கீழ் 

வழங்கப்பட்ட ரிசர்வ் வங்கியின் அந்தந்த குரைதீர்ப்பு திட்டங்கள் 

மற்றும் வழிமுரைகைின் விதிகைால் மதாடர்ந்து நிர்வகிக்கப்படும். 
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இணைப்பு 

குணைதரீ்ப்ைாளணர தகாண்டு புகாரின் ைடிவம் (ைதிவு 
தசய்யப்ைட மவண்டும்) 

[திட்டத்தின் உட்பிரிவு 11(2)] 

(புகார்தாைைால் நிைப்பப்பட பவண்டும்) 
மற்ைபடி சுட்டிக்காட்டப்பட்ட இடங்கரைத் தவிை அரைத்து புலங்களும் 

கட்டாயமாகும் 

மபறுநர் 

குரைதீர்ப்பாை

ர் 

அம்ரமயரீ்/அ

ய்யா, 

மபாருள்: ......................... யின்(ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்தின் 

மபயர்) ......................... க்கு எதிைாை புகார் (ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 

நிறுவைத்தின் கிரையின் இடம் அல்லது அலுவலகம்)  

 
 

புகாரின் விவைங்கள்: 

1. புகார்தாைரின் மபயர் ................................................................ 

2. வயது (ஆண்டுகள்)............. 

3. பாலிைம்..................... 

4. புகார்தாைரின் முழு முகவரி ......................................................... 
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………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….   

அஞ்சல் குைியடீு ...................... 

பபான் எண் (இருந்தால்).................. 

மமாரபல் எண். .…………………… 

இ-மமயில் (இருந்தால்) ............................... 
 
 

5. புகார் (கிரையின் மபயர் மற்றும் முழு முகவரி அல்லது 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்தின் அலுவலகம்) 

................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………….   

அஞ்சல் குைியடீு .......................... 

 
6. ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்துடைாை உைவுமுரை/கைக்கு 
எண்ைின் தன்ரம (ஏபதனும் இருந்தால்) 
……………………………………………………………….………………………………… 
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7. பரிவர்த்தரை பததி மற்றும் விவைங்கள், இருந்தால் 

……………………………………………………………….………………………………… 

(அ) ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்திடம் புகார்தாைர் ஏற்கைபவ 

புகார் மசய்த பததி (தயவுமசய்து புகாரின் நகரல 

இரைக்கவும்) ……………………………………………………………….………………………………… 

(ஆ) புகார்தாைைால் ஏபதனும் நிரைவூட்டல் 

அனுப்பப்பட்டதா?  ஆம்/இல்ரல (தயவுமசய்து 

நிரைவூட்டலின் நகரல இரைக்கவும்) 

……………………………………………………………….………………………………… 

8. மதாடர்புரடய பாக்ரை டிக் மசய்யவும் (ஆம்/இல்ரல) 

உங்கள் புகார் இவ்வாறு இருக்கக்கூடும்: 
 

(i) துரை-நீதி/நடுவர் மன்ைம்1-யின் கீழ் உள்ைதா? ஆம் இல்ரல 
(Ii) வழக்கைிஞர் பாதிக்கப்பட்ட தைப்பிைைாக 

இருக்கும்பபாதும், வழக்கைிஞர் 

மூலமாக மசய்யப்பட்டதா? 

ஆம் இல்ரல 

(iii) குரைதீர்ப்பாைைால் ஏற்கைபவ ரகயாைப்பட்டது 
அல்லது குரைதீர்ப்பாைரிடம் அபத 
மசயல்பாட்டில் உள்ைதா? 

ஆம் இல்ரல 

(iv) ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைத்தின் 
நிர்வாகம் அல்லது நிர்வாகிகளுக்கு எதிைாை 
மபாதுவாை புகார்/கைின் தன்ரமயில் உள்ைதா? 

ஆம் இல்ரல 

(V) ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவைங்களுக்கு 
இரடயிலாை பிைச்சரை காைைமா? 

ஆம் இல்ரல 

(vi) முதலாைி-ஊழியர் உைவுமுரைரய 
உள்ைடக்கியதா? 

ஆம் இல்ரல 

 
9. புகாரின் மபாருள் 
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…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

10. புகாரின் விவைங்கள்: 
(இடம் பபாதுமாைதாக இல்ரல என்ைால், தயவுமசய்து ஒரு தைி ஷீட்ரட 
இரைக்கவும்) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 

எந்தமவாரு நீதிமன்ைம், தீர்ப்பாயம் அல்லது நடுவர் அல்லது பவறு ஏபதனும் அதிகாைம், தைித்தைியாகபவா அல்லது கூட்டாகபவா, 
அபத நடவடிக்ரகக்காை காைைத்ரதப் பற்ைிய புகார் ஏற்கைபவ நிலுரவயில் இருந்தால்/நரடமுரையில் இருந்தால், 1 புகார் துரை 
நீதி/நடுநிரலயின் கீழ் இருக்கும். 
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11. புகார் மபைப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 

நிறுவைத்திடமிருந்து ஏபதனும் பதில் மபைப்பட்டுள்ைதா??  

ஆம்/இல்ரல 

(ஆம் என்ைால், தயவுமசய்து பதிலின் நகரல இரைக்கவும்) 
 
 

12. குரைதீர்ப்பாைரிடமிருந்து நிவாைைம் மபற்ைரீ்கைா 

………………………………………………………………………………………………… 

....................................................................  

(உங்கள் பகாைலுக்கு ஆதைவாக ஆவைச் சான்ைிதழின் நகரல 

தயவுமசய்து இரைக்கவும், உங்கள் பகாைலுக்காைது ஏபதனும் 

இருந்தால்) 

 
13. பை இழப்பின் தன்ரம மற்றும் அைவு, ஏபதனும் இருந்தால், 

இழப்படீாக புகார்தாைைால் பகாைல் மசய்யப்பட்டது (தயவுமசய்து 

திட்டத்தின் 15 (4) மற்றும் 15 (5) விதிகரை பார்க்கவும்) 

₹....................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………….……………. 
 
 

14. இரைக்கப்பட்ட ஆவைங்கைின் பட்டியல்: 
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ைிரகடனம் 

(i) நான்/நாங்கள், புகார்தாைர்/கள் இரத அைிவிக்கிபைாம்: 

(அ) பமபல வழங்கப்பட்ட தகவல் உண்ரமயாைது மற்றும் 
சரியாைது; மற்றும் 

  (ஆ) நான்/நாங்கள் பமபல கூைப்பட்ட மற்றும் இத்துடன் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவைங்கைில் எந்த உண்ரமரயயும் 

மரைக்கபவா அல்லது தவைாக சித்தரிக்கபவா இல்ரல. 

(ii) திட்டத்தின் உட்பிரிவு 10 (2) விதிகைின்படி கைக்கிடப்பட்ட ஒரு 

வருட காலத்தின் காலாவதிக்கு முன்ைர் புகார் தாக்கல் 

மசய்யப்பட்டிருக்கிைது. 

 
உங்கள் உண்ரமயுள்ை 

(புகார்தாைர்/அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிைதிநிதியின் ரகமயாப்பம்) 
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அங்கீகாரம் 

புகார்தாைர் ஒரு பிைதிநிதிரய குரைதீர்ப்பாைர் முன் ஆஜைாகி அவர் 

சார்பாக சமர்பிக்க அங்கீகரிக்க விரும்பிைால், பின்வரும் பிைகடைம் 

சமர்ப்பிக்கப்பட பவண்டும்: 

 
நான்/நாங்கள் ............................................................. இதன் மூலம் ஸ்ரீ/ஸ்ரீமதி 
............................................................. அவர்கரை எைது/எங்கள் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிைதிநிதியாக பரிந்துரைக்கிபைாம், அவரின் 
மதாடர்பு விவைங்கள் கீபழ உள்ைை: 

முழு முகவரி ............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….   

அஞ்சல் குைியடீு .................................... 

பபான் எண்:.................................. 

மமாரபல் எண். .…………………… 

இ-மமயில் ........................................ 
 
 
 

(புகார்தாைரின் ரகமயாப்பம்) 


