ரிசர்வ் வங்கியின் முக்கிய அம்சங்கள் - ஒருங்கிணைந்த ஒம்புட்ஸ்மேன் திட்டம், 2021

ரிசர்வ் வங்கியின் மூன்று ஒம்புட்ஸ்மேன் திட்டங்களை RBI ஒருங்கிளைத்துள்ைது,
அதாவது, (i) வங்கி

ஒம்புட்ஸ்மேன்

நிறுவனங்களுக்கான

திட்டம், 2006; (ii) வங்கி

ஒம்புட்ஸ்மேன்

திட்டம்,

2018;

அல்லாத

ேற்றும்

(iii)

நிதி

டிஜிட்டல்

பரிவர்த்தளனகளுக்கான ஒம்புட்ஸ்மேன் திட்டம், 2019; ஆகியவற்ளை "ரிசர்வ் வங்கி
- ஒருங்கிளைந்த ஒம்புட்ஸ்மேன் திட்டம், 2021" என இளைத்துள்ைது . இந்தத்
திட்டம் RBI ஒம்புட்ஸ்மேன் பபாைிமுளைளய நடுநிளலயாக்குவதன் மூலம் ‘ஒமே
மதசம் ஒரு ஒம்புட்ஸ்மேன்’ அணுகுமுளைளய ஏற்றுக்பகாள்கிைது.

ஒருங்கிளைந்த ஒம்புட்ஸ்மேன் திட்டம், 2021,

நவம்பர் 12, 2021 முதல் அேலுக்கு

வந்தது.
ஒருங்கிளைந்த ஒம்புட்ஸ்மேன் திட்டம் 2021 இன் முக்கிய அம்சங்கள் :
1. மசளவக் குளைபாட்டின் விளைவாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் பசயல்
அல்லது

புைக்கைிப்பால்

பாதிக்கப்பட்ட

எந்தபவாரு

திட்டத்தின் கீ ழ் தனிப்பட்ட முளையிமலா
மூலோகமவா

புகார்

அைிக்கலாம்.

குைிப்பிட்ட விலக்குப்

வாடிக்ளகயாைரும்

இந்தத்

அல்லது அங்கீ கரிக்கப்பட்ட பிேதிநிதி

'மசளவயில்

குளைபாடு'

என்ை

பசால்,

ஒரு

பட்டியலுடன் வளேயறுக்கப்பட்டுள்ைது.

2. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, இந்தியாவில் புகார்களைப் பபறுவதற்காக சண்டிகரில்
ளேயப்படுத்தப்பட்ட ேசீது ேற்றும் பசயலாக்க ளேயத்ளத (CRPC) நிறுவியுள்ைது.
3. புகார்தாேர் எந்தத் திட்டத்தின் கீ ழ் குளைதீர்ப்பாைரிடம் புகார் அைிக்க மவண்டும்
என்பளதக் கண்டைிய மவண்டிய அவசியேில்ளல. இந்த மகாரிக்ளக ஒவ்பவாரு
ஆம்புட்ஸ்மேன் அலுவலகத்தின் அதிகாே வேம்பிலிருந்தும் நீக்கப்பட்டுள்ைது
4.

குளைதீர்ப்பாைரின்

அைிக்கும் விருதின்

முன்

பகாண்டு

வேப்படும்

சர்ச்ளசயில்

ஒம்புட்ஸ்மேன்

பதாளகக்கு வேம்பு இல்ளல,

5. திட்டத்தின் கீ ழ் புகார் அைிப்பதற்கான முன்மதளவகள்: •

ஒழுங்குமுளை

நிறுவனத்தால்

நிறுவனத்திற்கு

முழுளேயாக/பகுதி

எழுத்துப்பூர்வ

புகார்

அைிக்கப்பட்டு

நிோகரிக்கப்பட்டிருக்க

மவண்டும்

அந்த
அல்லது

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனம் புகாளேப் பபற்ை 30 நாட்களுக்குள் புகார்தாேருக்கு
எந்தப் பதிலும் வோேல் இருக்க மவண்டும்.
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•

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட

வருட

காலத்திற்குள்

நிறுவனத்திடம்
அல்லது

பதில்

இருந்து

புகார்தாேர்

கிளடக்காத

பதிளலப்

பட்சத்தில்

1

பபற்ை

வருடம்

1
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நாட்களுக்குள் குளைதீர்ப்பாைரிடம் புகார் அைிக்கப்படும்.
• புகாோனது, ஒம்புட்ஸ்மேன் அல்லது மவறு ஏமதனும் நீதிேன்ைம், தீர்ப்பாயம்
அல்லது நடுவர் அல்லது மவறு ஏமதனும் ேன்ைத்தால் ஏற்கனமவ நிலுளவயில்
உள்ை/தீர்வு

பசய்யப்பட்ட

அமத

நடவடிக்ளகக்கான

காேைத்ளதப்

பற்ைியதாக

இருக்கக் கூடாது .
•

புகார்

எரிச்சலூட்டும்

விதோகமவா

,

தவைானதாகமவா

அல்லது

அற்போனதாகமவா இருக்கக் கூடாது .
6. புகார் அைிப்பதற்கான நளடமுளை: •

புகாளே

ஆர்பிஐ

மபார்டல்

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

மூலம்

ஆன்ளலனில்

பதிவு

பசய்யலாம்.
• புகாளே ேின்னணு முளையில் (ேின்னஞ்சல்) CRPC@rbi.org.in இல் சேர்ப்பிக்கலாம்
அல்லது இயற்பியல் முளையில்
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
4வது தைம், பிரிவு 17,
சண்டிகர் - 160017.
இல்

அளேக்கப்பட்டுள்ை

ளேயப்படுத்தப்பட்ட

ேசீது

ேற்றும்

பசயலாக்க

ளேயத்திற்கு அனுப்பப்படலாம்.
• கூடுதலாக, கட்டைேில்லா எண் - 14448 (காளல 9:30 முதல் ோளல 5:15 வளே)
பகாண்ட ஒரு பதாடர்பு ளேயம் - ஹிந்தி, ஆங்கிலம் ேற்றும் எட்டு பிோந்திய
போழிகைிலும்

பதாடங்கப்பட்டுள்ைதுடன்

காலப்மபாக்கில்

ேற்ை

இந்திய

போழிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும்.
7.

நிறுவனத்தால்

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட
பசய்யப்பட்ட

புகார்கள்

நியேிக்கப்பட்ட
நிறுவனத்ளதப்
பதாடர்பாக

முதன்ளே

மநாடல்

பிேதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கும்,

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட

நிறுவனத்தின்

அதிகாரி,
தாக்கல்
சார்பாக

தகவல்களை வழங்குவதற்கும் பபாறுப்பாவார். நிறுவனத்தின் முதன்ளே மநாடல்
அலுவலரின்

பதாடர்பு

விவேங்களுக்கு

எங்கள்

வளலத்தைோன

https://capitalfloat.com/regulatory/ ஐப் பார்ளவயிடவும்.
8. புகார் பபைப்பட்டவுடன் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனம், புகார் பபைப்பட்ட 15
நாட்களுக்குள் பதாடர்புளடய அளனத்து ஆவைங்களுடன் எழுத்துப்பூர்வ பதிளல
ஒம்புட்ஸ்மேனுக்கு வழங்க மவண்டும். ஆனால், ஒம்புட்ஸ்மேன், எழுத்துப்பூர்வோக

CapFloat Financial Services Private Limited (Formerly known as Zen Lefin Private Limited)
CIN: U65993KA1993PTC074590
New no. 3 (Old no. 211), Gokaldas Platinum, Upper Palace Orchards, Bellary Road,
Sadashivanagar, Bengaluru, Karnataka 560080
info@capitalfloat.com

1800 419 0999

www.capitalfloat.com

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட
திருப்திப்படுத்தும்
தாக்கல்

நிறுவனத்தின்

வளகயில்,

பசய்வதற்குத்

மகாரிக்ளகயின்

அதன்

எழுத்துப்

தகுந்ததாகக்

மபரில்,

பதிப்பு

கருதப்படும்

ஒம்புட்ஸ்மேளனத்

ேற்றும்

கூடுதல்

ஆவைங்களைத்

கால

அவகாசத்ளத

வழங்கலாம்.
9. குளைதீர்ப்பாைன்/துளை ஒம்புட்ஸ்மேன், திட்டத்தின் கீ ழ் புகாளேப் போேரிக்க
முடியாவிட்டால், எந்த நிளலயிலும் புகாளே நிோகரிக்கலாம்.
10.

விருதினால்

பாதிக்கப்பட்ட

புகார்தாேர்,

விருது

பபைப்பட்ட

நாைிலிருந்து

30

நாட்களுக்குள் அல்லது புகாளே நிோகரித்து, மேல்முளையீட்டு ஆளையத்தின் முன்
மேல்முளையீடு பசய்ய விரும்பலாம். ரிசர்வ் வங்கியின் நுகர்மவார் கல்வி ேற்றும்
பாதுகாப்புத்

துளைக்கு

பபாறுப்பான

நிர்வாக

இயக்குநர்

இத்திட்டத்தின்

கீ ழ்

மேல்முளையீட்டு ஆளையோக இருப்பார்.
11.

திருப்திகேோன

வழங்காததற்காக,
சந்தர்ப்பங்கைில்,

ேற்றும்

அதற்கு

சரியான

எதிோக

மநேத்தில்

ஒம்புட்ஸ்மேனால்

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட

நிறுவனத்திற்கு

தகவல்/ஆவைங்களை
விருது

வழங்கப்படும்

மேல்முளையீடு

பசய்ய

உரிளே இருக்காது.
12.

மேலும்

விவேங்களுக்கு,

மகபிடல்

ஃப்மைாட்

இளையதைோன

https://capitalfloat.com/regulatory/ அல்லது RBI இளையதைோன www.rbi.org.in இல் உள்ை
திட்ட விவேங்களைப் பார்க்கவும். திட்டத்தின் நகல் எங்கள் அலுவலகங்கைிலும்
உள்ைது,

இது

வாடிக்ளகயாைர்

மகாரிக்ளகயின்

மபரில்

குைிப்புக்காக

வழங்கப்படும்.
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