
 

ரிசர்வ் வங்கி - ஒருங்கிணைந்த  குணைத்தீர்ப்பாளர ் திட்டம், 2021 

 

முக்கிய அம்சங்கள் 

 

பபாருந்தக்கூடிய தன்ணம: 

 
திட்டத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள சேரவகள் வங்கி அல்லது வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனம் 

அல்லது கணினி பங்சகற்பாளை ் (கட்டண அரமப்பில் பங்சகற்கும் நபை)் அல்லது அவ்வப்சபாது  

ைிேைவ்் வங்கியால் குறிப்பிடப்படும் சவறு எந்த நிறுவனமும்: திட்டத்தின் கீழ் விலக்கப்படாத 

அளவிற்கு வழங்கும் சேரவகளுக்கு இந்தத ்திட்டம் பபாருந்தும்:. 

 
ஒரு வாடிக்ணகயாளரின் புகாணர பதிவு 

பசய்வதை்கான காரைங்கள்:- 

 

புகாணரப் பராமரிக்காததை்கான காரைங்கள்/ சசணவ 

குணைபாடட்ிை்கான புகார் எதுவும் இத்திட்டத்தின் கீழ் 

சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் இருக்க சவை்டும்:- 

பலண்டிங்காைட்் ஃரபனான்ஸ் லிமிபடட ்

(“கம்பபனி”) பேயல்பாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட 

எந்தபவாரு வாடிக்ரகயாளரும், சேரவயின் 

குரறபாட்டின் விரளவாக, திட்டத்தின் கீழ் 

தனிப்பட்ட முரறயில் அல்லது திட்டத்தில் 

வரையறுக்கப்பட்டுள்ள அங்கீகைிக்கப்பட்ட 

பிைதிநிதி மூலமாக புகாை ்அளிக்கலாம். 

● நிறுவனத்தின் வணிகத ் தீைப்்பு /நிறுவனத்தின் 

வணிக முடிவு; 

● புற ஒப்பரடப்பு  ஒப்பந்தம் பதாடைப்ாக ஒரு 

விற்பரனயாளருக்கும் நிறுவனத்திற்கும் 

இரடசய தகைாறு; 

● குரறதீைப்்பாளைிடம் சநைடியாகத ்

பதைிவிக்கப்படாத குரற; 

● நிறுவனத்தின் நிைவ்ாகம் அல்லது 

நிைவ்ாகிகளுக்கு எதிைான பபாதுவான 

குரறகள்; 

● ஒரு ேைே்ர்ேக்கு  ேட்டப்பூைவ் அல்லது ேட்ட 

அமலாக்க அதிகாைியின் உத்தைவுகளுக்கு 

இணங்க நிறுவனதத்ால் நடவடிக்ரக 

பதாடங்கப்படும்; 

● ைிேைவ்் வங்கியின் ஒழுங்குமுரற எல்ரலக்குள் 

இல்லாத ஒரு சேரவ; 

● நிறுவனம் மற்றும் பிற ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 

நிறுவனங்களுக்கு இரடசயயான ஒரு ேைே்ர்ே; 

● நிறுவனத்தின் ஊழியை-்முதலாளி 

உறவுகளுக்கிரடசய  ஒரு தகைாறு 

புகாை ் ஏற்கனசவ உள்ள அசத நடவடிக்ரகக்கான 

காைணத்ரதப் பற்றியது அல்ல- 

- ஒரு குரறதீைப்்பாளைின் முன் நிலுரவயில் 

உள்ளரவ  அல்லது தகுதியின் சபைில் ஒரு 

குரறதீைப்்பாளைால்  தீைவ்ு காணப்பட்டது 

அல்லது ேமாளிப்பது, அசத 

புகாைத்ாைைிடமிருந்து அல்லது ஒன்று 

அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட 

புகாைத்ாைைக்ளுடன் அல்லது ேம்பந்தப்பட்ட 

ஒன்று அல்லது அதற்கு சமற்படட் 

தைப்பினைிடமிருந்து பபறப்பட்டதா 

இல்ரலயா? மற்றும் 

- ஏசதனும் நீதிமன்றம், நியாய ஸ்தலம் 

அல்லது நடுவை ் அல்லது சவறு ஏசதனும் 

மன்றம் அல்லது ஆரணயத்தின் முன் 

நிலுரவயில் உள்ளரவ; அல்லது, 

எந்தபவாரு நீதிமன்றம், நியாய ஸ்தலம் 

அல்லது நடுவை ்அல்லது சவறு எந்த மன்றம் 

அல்லது அதிகாைம் தீைவ்ு அல்லது தகுதியின் 



அடிப்பரடயில் ரகயாளப்பட்டரவ, அசத 

புகாைத்ாைைிடமிருந்து அல்லது ஒன்று 

அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட 

புகாைத்ாைைக்ள்/தைப்புகளுடன் சேைந்்து 

பபறப்பட்டாலும், தகுதியின் அடிப்பரடயில் 

தீைக்்கப்பட்டது அல்லது ரகயாளப்பட்டது 

● புகாை ்தவறானது அல்லது அற்பமானது அல்லது 

எைிேே்லூட்டும் தன்ரம பகாண்டது; 

● உைிரமசகாைல்களுக்கான வைம்புே ்ேட்டம், 1963 

இன் கீழ் பைிந்துரைக்கப்பட்ட வைம்பு காலம் 

முடிவரடந்த பிறகு, நிறுவனத்திடம் புகாை ்

பேய்யப்பட்டரவ ; 

● திட்டத்தின் பிைிவு 11 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி புகாைத்ாைை ்

முழுரமயான தகவரல வழங்கவில்ரல; 

● மனுதாைைால்  தனிப்பட்ட முரறயில் 

பகாடுக்கப்படாத புகாை ்  அல்லது ஒரு 

வழக்கறிஞரைத் தவிை (வழக்கறிஞை ்

பாதிக்கப்பட்ட நபைாக இல்லாவிட்டால்) 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட பிைதிநிதி மூலமாக புகாை ்

அளிக்கப்படவில்ரல. 

 
 

ஒரு வாடிக்ணகயாளர ்எவ்வாறு புகார் அளிக்க முடியும்? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

குணைத்தீர்ப்பாளர் /ணமயப்படுத்தப்பட்ட ரசீது மை்றும் பசயலாக்க ணமயம் மீது 

புகார் அளிப்பதை்கான நணடமுணை: - 
 

1. புகாை ்  சநாக்கத்திற்காக வடிவரமக்கப்பட்ட சபாைட்ல் மூலம் ஆன்ரலனில் 

புகாை ்பதிவு பேய்யலாம்.(https://cms.rbi.org.in). 
 

2. பின்வரும் முகவைியில் உள்ள ரமயப்படுத்தப்பட்ட ைசீது மற்றும் பேயலாக்க 

ரமயத்திற்கு மின்னணு அல்லது சநைில்  புகாரைே ் ேமைப்்பிக்கலாம். புகாை ் 

சநைில் ேமைப்்பிக்கப்பட்டால், புகாைத்ாைை ் அல்லது அங்கீகைிக்கப்பட்ட 

பிைதிநிதியால் முரறயாக ரகபயாப்பமிடசவண்டும் . 

நிறுவனத்திற்கு எழுத்துப்பூைவ் 

புகாை ் (புகாரைே ்பேய்ததற்கான 

ஆதாைத்ரத புகாைத்ாைைால் 

ேமைப்்பிக்கக்கூடிய முரறகளும் 

அடங்கும்) 
புகாை ் முழுரமயாகசவா 

அல்லது பகுதியாகசவா 

நிறுவனதத்ால் 

நிைாகைிக்கப்பட்டது, 

சமலும் புகாைத்ாைை ்

பதிலில் திருப்தி 

அரடயவில்ரல 

புகாை ் பபறப்பட்ட 30 

நாட்களுக்குள் 

நிறுவனத்திடம் இருந்து 

நிறுவனம் எந்த பதிலும் 

பபறவில்ரல 

புகாைத்ாைை ்

நிறுவனத்திடமிருந்

து பதிரலப் பபற்ற 

1 வருடத்திற்குள் 

புகாை ் பேய்யப்பட்ட 

நாளிலிருந்து 1 வருடம் 

மற்றும் 30 

நாட்களுக்குள் 

குரறதீைப்்பாளை ்

சபாைட்ல்/ரமயப்படுத்

தப்பட்ட ைசீது மற்றும் 

பேயலாக்க ரமயம் 



 

3. புகாை ்படிவத்தில் (தனித்தனியாக பதிசவற்றம் பேய்யப்பட்டது) மற்றும் இந்திய 

ைிேைவ்் வங்கியால் குறிப்பிடப்படும் அத்தரகய தகவல்கரளக் பகாண்ட 

வடிவத்தில்  மின்னணு முரறயில்  அல்லது சநைில் புகாை ்ேமைப்்பிக்கப்படலாம். 
 

 
 

ணமயப்படுத்தப்படட் ரசீது மை்றும் பசயலாக்க ணமயத்தின் (CRPC) 

முகவரி 
 

ரமயப்படுதத்ப்பட்ட ைசீது மற்றும் பேயலாக்க ரமயம் (CRPC) 

இந்தியன் ைிேைவ்் வங்கி , பேன்ட்ைல் விஸ்டா, 4வது தளம், பிைிவு 17, ேண்டிகை-்
160 017 

மின்னஞ்ேல்:-crpc@rbi.org.in 

கட்டணமில்லா எண் - 14448 

 

1. குணைத்தீர்ப்பாளர ் எப்படி முடிபவடுக்கிைார்? 
- குரறத்தீைப்்பாளை ் முன் நடக்கும் நடவடிக்ரககள் சுருக்கமாக இருக்கும் 

- ேமைேம் மூலம் தீைர்வ ஊக்குவிக்கிறது-> அரடயவில்ரல என்றால், தீைப்்பு /ஆரண 

வழங்கலாம் 
 

2. குணைத்தீர்ப்பாளர ் முடிவில் திருப்தி இல்ணல என்ைால், ஒரு 

வாடிக்ணகயாளர ் சமல்முணையீட்டு ஆணையத்தின் முன் 

சமல்முணையீடு பசய்ய முடியுமா? 
ஆம், குரறத்தீைப்்பாளை ்  முடிவு சமல்முரறயீடு பேய்யத்தக்கது > சமல்முரறயீட்டு 

அதிகாைம்: ைிேைவ்் வங்கியின் நிைவ்ாக இயக்குநை ் பபாறுப்பு > தீைப்்பு  கிரடத்த 30 

நாட்களுக்குள் அல்லது புகாை ்நிைாகைிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் சமல்முரறயீடு பேய்ய 

சவண்டும் ). 

 

குறிப்பு : 
 
- இது ஒரு,  பிைேே்ரனரய  தீைக்்கும்  மாற்று வழிமுரறயாகும் 

- எந்த நிரலயிலும் தீைவ்ுக்காக சவறு எந்த நீதிமன்றம்/மன்றம்/ஆரணக்குழு  ஆகியவற்ரற 

வாடிக்ரகயாளை ்சுதந்திைமாக அணுகலாம். 

 
சமற்சகாள்காட்டிய  படி   திட்டத்தின் கூடுதல் விவைங்களுக்கு 

https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng அணுகவும்  

 

முதன்ணம சநாடல் அதிகாரி, பலை்டிங்கார்ட் ஃணபனான்ஸ் லிமிபடட்  

பபயர்: திருமதி குமுதினி அகைவ்ால் 

முகவரி: 6வது தளம், பி பிளாக், முதல் அபவன்யூ ோரல,  

சகேவ்பாக் பாைட்்டி ப்ளாட் அருகில் ,  

வஸ்த்ைாபூை,் அகமதாபாத் -380015 

பதாணலப்சபசி  எை்: 079 6814 4659 ணகப்சபசி  எை்: +91-70690 87586 

மின்னஞ்சல்:  nodalofficer@lendingkart.com 
 

முதன்ரம சநாடல் அலுவலரை காரல 10:30 மணி முதல் மாரல 6:00 மணி வரை பதாடைப்ு 

பகாள்ளலாம். திங்கள் முதல் பவள்ளி வரை (பபாது விடுமுரற நாட்கள் தவிை) 
 
 

 

https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng
mailto:principalnodalofficer@lendingkart.com

