ரிசர்வ் வங்கி - ஒருங்கிணைந்த முணைகேள் அலுவலர் திட்டம் 2021
முக்கிய அம்சங்ேள்
ஒருங்கிணைந்த முணைகேள் அலுவலர் திட்டம், 2021 நவம்பர் 12, 2021 முதல் அமலுக்கு வருகிைது. RBI குணைதீர்ப்பு
ஆணையத்தின் அதிோர வரம்ணப நடுநிணலயாக்குவதன் மூலம் இந்தத் திட்டம் ‘ஒன் கநஷன் ஒன் ஓம்புட்ஸ்கமன்’
அணுகுமுணைணயப் பின்பற்றுகிைது. இது ரிசர்வ் வங்கியின் தற்கபாணதய மூன்று முணைகேள் அலுவலர் திட்டங்ேணை
ஒருங்கிணைக்கிைது, அதாவது (i) வங்கிேளுக்ோன முணைகேள் அலுவலர் திட்டம், 2006; (ii) வங்கி அல்லாத நிதி
நிறுவனங்ேளுக்ோன முணைகேள் அலுவலர் திட்டம், 2018; மற்றும் (iii) டிஜிட்டல் பரிவர்த்தணனேளுக்ோன முணைகேள்
அலுவலர் திட்டம், 2019.
➢ ப ொருந்துநிணல: இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் ேட்டுப்படுத்தப்படும் அணனத்து நிறுவனங்ேளும் பபாருந்தும்
(அதாவது வங்கிேள் / NBFCேள் / கபபமண்ட் சிஸ்டம் ஆபகரட்டர்ேள்)
➢ திட்டத்தின் கீழ் குணைேணை நிவர்த்தி பசய்வதற்ேொன நணடமுணை:
I. புோரின் ோரைங்ேள்: கசணவயில் குணைபாட்ணட ஏற்படுத்தும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் (RE) எந்தச்
பசயணலயும் தனிப்பட்ட முணையில் அல்லது அங்கீேரிக்ேப்பட்ட பிரதிநிதி மூலமாே புோர் அளிக்ேலாம்.
“அங்கீேரிக்ேப்பட்ட பிரதிநிதி" என்பவர் வழக்ேறிஞணரத் தவிர கவறு நபர் (பாதிக்ேப்பட்ட நபர் வழக்ேறிஞராே
இல்லாதபட்சத்தில்), முணைகேள் அலுவலருக்கு முன்பாே, நடவடிக்ணேேளில் புோர்தாரணரப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த
முணையாே நியமிக்ேப்பட்டு எழுத்துப்பூர்வமாே அங்கீேரிக்ேப்பட்டவர்.
II. இவ்வாறில்லாத புோர்ேள் இத்திட்டத்தின் கீழ் வராது:
a)

b)

புோர்தாரர், இத்திட்டத்தின் கீழ் புோர் பசய்வதற்கு முன், சம்பந்தப்பட்ட ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு
எழுத்துப்பூர்வமாே புோர் பசய்திருக்ே கவண்டும் மற்றும்
i.

புோர் முழுணமயாேகவா அல்லது பகுதியாேகவா ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தால்
நிராேரிக்ேப்பட்டிருக்ே கவண்டும் மற்றும் புோர்தாரர் பதிலில் திருப்தி அணடயாமகலா அல்லது
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனம் புோணரப் பபற்ை 30 நாட்ேளுக்குள் புோர்தாரருக்கு எந்தப் பதிலும்
தராமகலா இருப்பின்; மற்றும்

ii.

புோருக்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனத்திடம் இருந்து புோர்தாரர் பதிணலப் பபற்ை ஒரு
வருடத்திற்குள் அல்லது எந்தப் பதிலும் கிணடக்ோத பட்சத்தில், புோர் அளிக்ேப்பட்ட நாளிலிருந்து ஒரு
வருடம் மற்றும் 30 நாட்ேளுக்குள் புோர் முணைகேள் அலுவலரிடம் தாக்ேல் பசய்யப்படலாம்

இவற்றுக்குத் பதாடர்பற்ை ோரைங்ேளுக்ோே புோர்ேள் இருக்ே கவண்டும்:
i.

முணைகேள் அலுவரது முன்னிணலயில் நிலுணவயில் உள்ைது அல்லது ஒரு முணைகேள் அலுவலரால்
தகுதியின் அடிப்பணடயில் தீர்வு ோைப்பட்டது. அணவ, அகத புோர்தாரரிடமிருந்து அல்லது ஒன்று
அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட புோர்தாரர்ேளுடன் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட ஒன்று அல்லது அதற்கு
கமற்பட்ட தரப்பினரிடமிருந்து பபைப்பட்டதா இல்ணலயா என்பது ேருத்தில் போள்ைப்படாது.

ii.

ஏகதனும் நீதிமன்ைம், தீர்ப்பாயம் அல்லது நடுவர் அல்லது கவறு ஏகதனும் மன்ைம் அல்லது
ஆணையத்தின் முன் நிலுணவயில் உள்ைது; அல்லது, எந்தபவாரு நீதிமன்ைம், தீர்ப்பாயம் அல்லது
நடுவர் அல்லது கவறு எந்த மன்ைம் அல்லது அலுவலர், அகத புோர்தாரரிடமிருந்து அல்லது ஒன்று
அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட புோர்தாரர்ேள்/தரப்புேளுடன் கசர்ந்து பபற்று, தகுதியின் அடிப்பணடயில்
தீர்க்ேப்பட்டது அல்லது ணேயாைப்பட்டது.

c)

புோர் துஷ்பிரகயாேம் அல்லது அற்பமானது அல்லது எரிச்சலூட்டும் தன்ணம போண்டதாே இருக்ேக்கூடாது;

d)

1963 ஆம் ஆண்டின் வரம்புச் சட்டத்தின் கீழ் அத்தணேய உரிணமகோரல்ேளுக்கு வணரயறுக்ேப்பட்ட வரம்பு
ோலம் முடிவதற்குள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு புோர் பசய்யப்பட்டிருக்ே கவண்டும்;

e)

திட்டத்தின் பிரிவு 11 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைபடி புோர்தாரர் முழுணமயான தேவணல வழங்ே கவண்டும்;

f)

பாதிக்ேப்பட்ட நபராே வழக்ேறிஞராே இல்லாத பட்சத்தில், புோர்தாரரால் தனிப்பட்ட முணையில் அல்லது ஒரு
வழக்ேறிஞணரத் தவிர அங்கீேரிக்ேப்பட்ட பிரதிநிதி மூலமாே புோர் அளிக்ேப்பட கவண்டும்.

III. இவ்வாைான விஷயங்ேள் இத்திட்டத்தின் கீழ் புோணரப் பராமரிக்ே முடியாதணவயாகும் a)
b)
c)
d)

RE இன் பதாழில்ரீதியிலான முடிவு / தீர்ப்பு;
அவுட்கசார்சிங் ஒப்பந்தம் பதாடர்பாே விற்பணனயாைருக்கும் RE க்கும் இணடகயயான தேராறு;
கநரடியாே முணைகேள் அலுவலரிடம் பதரிவிக்ேப்படாத குணைேள்;
RE இன் நிர்வாேம் அல்லது நிர்வாகிேளுக்கு எதிரான பபாதுவான குணைேள்;

e)

சட்டப்பூர்வ அல்லது சட்ட அமலாக்ே அலுவலரின் உத்தரவுேளுக்கு இைங்ே கமற்போள்ைப்பட்ட
நடவடிக்ணேேள் பதாடர்பான சர்ச்ணச;
கசணவ ரிசர்வ் வங்கியின் ஒழுங்குமுணை வரம்பிற்கு உட்படாதது;
RE ேளுக்கு இணடகயயான தேராறு; மற்றும்
RE இன் ஊழியர்-பணியமர்த்துனர் உைணவ உள்ைடக்கிய சர்ச்ணச.

f)
g)
h)
➢

புேொணை தொக்ேல் பசய்வதற்ேொன பசயல்முணை:

RE க்கு
எழுத்துப்பூர்வேொன
புேொர்
வழங்ேப் டுதல்

30 நொட்ேள்
முடிவில்

30
நாட்ேள்
முடிவில்

புேொர் RE ஆல்
முழுணேயொேகவொ
அல்லது
குதியொேகவொ
நிைொேரிக்ேப் ட்டொல்
ேற்றும்
வொடிக்ணேயொைர்
திலில்
திருப்தியணடயவில்
ணல அல்லது
RE யிடமிருந்து தில்
வைவில்ணல

வொடிக்ணேயொைர்
கவறு எந்த
ேன்ைத்ணதயும்
அணுேவில்ணல
என்ைொல்.

முணைகேள் அலுவலரிடம் புேொர்
அளிக்ேவும்

(REஇடமிருந்து தில் ப ைப் ட்ட ஒரு
வருடத்திற்குள்; அல்லது REஇடமிருந்து
தில் வைவில்ணல என்ைொல் ஒரு வருடம்
ேற்றும் 30 நொட்ேளுக்குள்)
A) CMS க ொர்டல் (https://cms.rbi.org.in);
அல்லது
B) ணேயப் டுத்தப் ட்ட ைசீது ேற்றும்
பசயலொக்ே ணேயத்திற்கு (CRPC)
மின்னணு அல்லது ேொகிதப்
யன்முணையில் (வடிவம்
இணைக்ேப் ட்டுள்ைது)
மின்னஞ்சல்: CRPC@rbi.org.in
முேவரி: CRPC, RBI, பசன்ட்ைல் விஸ்டொ,
பசக்டொர் 17, சண்டிேர்-160 017.
ேட்டைமில்லொ எண் - 14448 உடன் பதொடர்பு
ணேயம் (கநைம் - ேொணல 9:30 முதல் ேொணல
5:15 வணை)

➢

கேல்முணையீட்டு ஆணையத்தில் கேல்முணையீடு பசய்தல்:

o முணைகேள் அலுவலர் அலுவலேம் வழங்கிய தீர்ப்பு அல்லது புோர் நிராேரிப்பதால் பாதிக்ேப்பட்ட புோர்தாரர், தீர்ப்பு
பபைப்பட்ட நாளிலிருந்து அல்லது புோர் நிராேரிக்ேப்பட்ட 30 நாட்ேளுக்குள், நிர்வாே இயக்குநர், நுேர்கவார் ேல்வி
மற்றும் பாதுோப்புத் துணை (CEPD), RBI க்கு கமல்முணையீடு பசய்யலாம்.
o கமல்முணையீட்டு அதிோரசணப முணையீட்டாைர் குறிப்பிட்ட ோலத்திற்குள் கமல்முணையீடு பசய்யாததற்குப்
கபாதுமான ோரைம் இருப்பதாேத் திருப்தியணடந்தால், கமலும் 30 நாட்ேளுக்கு மிோமல் ோல அவோசத்ணத
அனுமதிக்ேலாம்.
➢

புேொர்ேளுக்ேொன தீர்வு:

o
o

முணைகேள் அலுவலருக்கு முன் நடக்கும் நடவடிக்ணேேள் சுருக்ேமானதாே இருக்கும்.
எளிதாக்குதல், சமரசம் அல்லது மத்தியஸ்தம் மூலம் தீர்ணவ ஊக்குவிக்க்கும்.
அவ்வாறு நிேழவில்ணல எனில்
தீர்ப்பு/ஆணை பவளியிடலாம்

குறிப்பு:
•
•

இது ஒரு மாற்று தேராறு தீர்வு பசயல்முணையாகும்.
புோர்தாரர் நீதிமன்ைம், தீர்ப்பாயம் அல்லது நடுவர் அல்லது கவறு எந்த மன்ைம் அல்லது அதிோரத்ணத அணுேலாம்.
திட்டத்தின் விரிவொன வி ைங்ேளுக்கு https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf ஐப் ொர்க்ேவும்.

