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.
ம்தர் 12, 2021 திில் இருந்து எருங்கிணக்கப்தட்ட ஏம்புட்ஸ்தன் ிட்டம், 2021
ணடபணநக்கு ருகிநது. ஆர்தி ஏம்புட்ஸ்தன் ிட்டத்ின் செல்பணந அிகா
ம்ணத டுிணனப்தடுத்துன் பனம் இந்த் ிட்டம் ‘எத ாடு எத ஏம்புட்ஸ்தன்’
அணுகுபணநணப் தின்தற்றுகிநது. ற்கணத உள்ப ரிெர்வ் ங்கிின் பன்று
ஏம்புட்ஸ்தன் ிட்டங்கபாண (i) ங்கி ஏம்புட்ஸ்தன் ிட்டம், 2006; (ii) ங்கி அல்னா ிி
ிறுணங்களுக்காண
ஏம்புட்ஸ்தன்
ிட்டம்,
2018;
ற்றும்
(iii)
டிஜிட்டல்
தரிர்த்ணணகளுக்காண
ஏம்புட்ஸ்தன்
ிட்டம்,
2019
ஆகிற்ணந
இது
எருங்கிணக்கிநது.

> பபொருந்தும் தன்ம: இந்ி ரிெர்வ் ங்கிால் எழுங்குபணநப்தடுத்ப்தடும் அணணத்து

ிறுணங்களுக்கும் (அாது ங்கிகள் / ன்திஃப்ெிக்கள் / கட்டம் செலுத்தும் ெிஸ்டம்
ஆததட்டர்கள்))

> இந்தத் திட்டத்தின் கீ ழ் புகொர்கமைத் தீர்ப்பதற்கொன நமடமுமம:
புகாருக்காண காங்கள்: தெணில் குணந ற்தடுற்குக் காாகக் கூடி,
எழுங்குபணநப்தடுத்ப்தட்ட ிறுணத்ின் (ஆர்இ) ந்சாரு செல்/அனட்ெிப்தடுத்ல்
குநித்து ணிப்தட்ட பணநில் அல்னது எரு அங்கீ கரிக்கப்தட்ட திிிி பனம் புகார்
அபிக்கனாம்.
"அங்கீ கரிக்கப்தட்ட

திிிி" ன்தது ஏம்புட்ஸ்தன் பன்பு உள்ப டடிக்ணககபில்
இருக்கின்ந புகார்ாணப்
ழுத்துப்பூர்ாக பணநாக
ிிக்கப்தட்டு,
அங்கீ கரிக்கப்தட்ட, க்கநிஞணத் ிர்த் எரு தணக் குநிக்கிநது
(தாிக்கப்தட்ட தர் எரு க்கநிஞாக இல்னா தட்ெத்ில்).
I. தின்ரும் சூழ்ிணனகள் ி, தறுிாண புகார்கள் இந்த் ிட்டத்ின் கீ ழ் ாது:
a) இந்த் ிட்டத்ின் கீ ழ் புகார் செய்ற்கு பன்பு, புகார்ார் சாடர்புணட எழுங்குபணந
ிறுணத்ிடம் ழுத்துப்பூர்ாகப் புகாபித்ார், ற்றும்
i.

எழுங்குபணநப்தடுத்ப்தட்ட ிறுணத்ால் அந்ப் புகார் பழுணாகதா
அல்னது எரு தகுிதா ிாகரிக்கப்தட்டது, தினில் புகார்ாருக்குத் ிருப்ி
ற்தடில்ணன; அல்னது எழுங்குபணநப்தடுத்ப்தட்ட ிறுணம் புகாணப் சதற்றுக்
சகாண்ட 30 ாட்களுக்குள் புகார்ாருக்கு ந்சாரு திணனபம் ங்கில்ணன;
ற்றும்

ii.

அந்ப் புகாருக்கு எழுங்குபணநப்தடுத்ப்தட்ட ிறுணத்ிடிருந்து புகார்ார்
திணனப் சதற்ந எரு ருடத்ிற்குள் அல்னது புகாபிக்கப்தட்ட திில் இருந்து
எரு ருடம் ற்றும் 30 ாட்களுக்குள் ந்ப் திலும் கிணடக்கா தட்ெத்ில்,
ஏம்புட்ஸ்தணிடம் புகாபிக்கப்தடுகிநது.

b) புகாாணது ற்கணத இருக்கின்ந அத செலுக்காண காத்தாடு சாடர்புணடது
அல்ன:
i.

ஏம்புட்ஸ்தணிடம் ிலுணில் உள்பது அல்னது அத புகார்ாரிடிருந்து
சதநப்தட்டு
இருந்ாலும்
அல்னது
என்று
அல்னது
அற்கு
தற்தட்ட
புகார்ார்களுடன் தெர்ந்து சதநப்தட்டு இருந்ாலும், அல்னது சாடர்புணட என்று
அல்னது அற்கு தற்தட்ட ப்திணரிடிருந்து சதநப்தட்டு இருந்ாலும், அல்னது
இல்னாிட்டாலும் குிகபின் அடிப்தணடில் எரு ஏம்புட்ஸ்தணால் ீர்த்து
ணக்கப்தடுகின்நது அல்னது ணகாபப்தடுகின்நது

ii.

தனும் ீின்நம், ீர்ப்தாம் அல்னது டுர் அல்னது தறு தனும் ன்நம்
அல்னது அிகா அணப்தின் பன்தாக ிலுணில் உள்பது; அல்னது அத
புகார்ாரிடிருந்து சதநப்தட்டு இருந்ாலும் அல்னது என்று அல்னது அற்கு

தற்தட்ட
புகார்ார்களுடன்
தெர்ந்து
சதநப்தட்டு
இருந்ாலும்,
அல்னது
சாடர்புணட என்று அல்னது அற்கு தற்தட்ட ப்திணரிடிருந்து சதநப்தட்டு
இருந்ாலும், அல்னது இல்னாிட்டாலும் குிகபின் அடிப்தணடில் தனும்
ீின்நம், ீர்ப்தாம் அல்னது டுர் அல்னது தறு தனும் ன்நம் அல்னது
அிகா அணப்பு பனம் ீர்த்து ணக்கப்தடுகின்நது அல்னது ணகாபப்தடுகின்நது.
c) புகாரின் ன்ணாணது அிக்கின்ந அல்னது அற்தாண அல்னது சறுப்பூட்டக்
கூடில்ன;
d) ணணச் ெட்டம், 1963 இன் கீ ழ் தரிந்துணக்கப்தட்டுள்ப ணணநக் கானம் கானாி
ஆகும் பன்தாகத எழுங்குபணநப்தடுத்ப்தட்ட ிறுணத்ிடம் புகாபிக்கப்தட்டது;
e) இந்த் ிட்டத்ின் உட் திரிவு 11 இல் குநிப்திடப்தட்டுள்பாறு பழுணாண ிங்கணபப்
புகார்ார் ங்குகிநார்;
f) தாிக்கப்தட்ட தர் எரு க்கநிஞாக இல்னா தட்ெத்ில், ணிப்தட்ட பணநில் புகார்ார்

பனம் அல்னது க்கநிஞர் அல்னா எரு அங்கீ கரிக்கப்தட்ட திிிி பனாகப்
புகாபிக்கப்தடுகிநது.

III. இந்த் ிட்டத்ின் கீ ழ் எரு புகாணப் தாரிக்கால்-இருப்தற்காண காங்கபில்
ததான்ந ிங்கள் அடங்குகின்நணa) எரு ஆர்இ -இன் ிகரீிாண ீர்ப்பு/ிகரீிாண படிவு;
b) ிற்தணணாபருக்கும், ஆர்இ -க்கும் இணடதாண அவுட்தொர்ெிங் எப்தந்ம் சாடர்தாண
காறு;
c) தடிாக ஏம்புட்ஸ்தணிடம் புகார் சரிிக்கப்தடில்ணன;
d) ஆர்இ உணட ிர்ாகம் அல்னது ிர்ாகிகளுக்கு ிாண சதாதுாண புகார்கள்;
e) ெட்டப்பூர் அல்னது ெட்ட அனாக்க அிகாரிின் உத்வுகளுக்கு இங்குற்காக
டடிக்ணக துங்கப்தடுகின்ந காறு;
f) தெணாணது ரிெர்வ் ங்கிின் எழுங்குபணந
இல்ணன;
g) ஆர்இ -களுக்கு த்ிினாண காறு; ற்றும்
h) ஆர்இ -இன் ஊிர்-பனாபி உநவு சாடர்தாண காறு.

புகொைிப்பதற்கொன பெல்முமம:
ஆர்இிடம்
30
ழுத்துபூர்ா ாட்கபின்
கப் புகாபித்ல் இறுிில்

ஏம்புட்ஸ்தணிடம் புகாபித்ல்

புகாாணது

ஆர்இால்பழுண
ாகதா அல்னது
எரு தகுிதா

ிாகரிக்கப்தடுகிநது

தறு ந்
ன்நத்ணபம்
ாடிக்ணகாபர்
அணுகில்ணன
ன்நால்

(ஆர்இ இடிருந்து தில் கிணடத் ஏாண்டுக்குள்; அல்னது
ஆர்இ இடிருந்து ந் திலும் ில்ணன ன்நால் எரு
ருடம் ற்றும் 30 ாட்களுக்குள்)

A)

ெிம்ஸ்

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

ததார்ட்டல்

ற்றும்

ாடிக்ணகாபர்

அல்னது

B)

ணப்தடுத்ப்தட்ட ெீது ற்றும் செனாக்க

தினில் ிருப்ி

ணத்ிற்காண (ெிஆர்திெி) சனக்ட்ாணிக் அல்னது

அணடால்

இருக்கிநார்
ன்நால் அல்னது
ஆர்இ இடிருந்து
தில் துவும்
ில்ணன
ன்நால்

தருப்சதாருள் தன்பணந (டிணப்பு
இணக்கப்தட்டுள்பது)
ின்ணஞ்ெல்: CRPC@rbi.org.in
பகரி: ெிஆர்திெி, ஆர்தி, சென்ட்ல் ிஸ்டா, திரிவு 17,
ெண்டிகர்-160 017. கட்டில்னாத் சாணனததெி ண் - 14448
சாடர்பு ணம் (தம் - காணன 9:30 பல் ாணன 5:15
ண

)

> மல்முமமீட்டு ஆமைத்தின் முன்பொக மல்முமமீடு:
o ஏம்புட்ஸ்தன்

அலுனகத்ிணால்
எரு
புகாரின்
ீ து
அபிக்கப்தட்ட
ஆணிணால் அல்னது புகாண ிாகரிப்தணால் தாிக்கப்தடுகின்ந புகார்ார்,

ீர்ப்பு ங்கப்தட்ட அல்னது புகார் ிாகரிக்கப்தட்ட திில் இருந்து 30
ாட்களுக்குள், ிர்ாக இக்குர், நுகர்தார் கல்ி ற்றும் தாதுகாப்புத் துணந
(ெிஇதிடி), ஆர்தி அர்கபிடம் தல்பணநீடு செய்னாம்.
o புகார்ார் குநிப்திட்ட கானத்ிற்குள் தல்பணநீடு செய்ாற்குப் ததாதுாண

காம் இருப்தாகத் ிருப்ிணடந்ால், தல்பணநீட்டு ஆணம் தலும்
30 ாட்களுக்கு ிகால் கூடுல் கான அகாெம் ங்கனாம்.

> புகொர்கைின் தீர்வு:
o ஏம்புட்ஸ்தன் பன்ணிணனில் ணடசதறும் டடிக்ணககள் இல்தில் சுருக்காக

இருக்கும்.

o உவுல், ெெம் அல்னது த்ிஸ்ம் ாினாண ீர்ண ஊக்குிக்கிநது, அவ்ாறு
அணட படிில்ணன ன்நால், ஆண/உத்வு ங்கனாம்

குமிப்பு :
இது காறுகள் ீர்வுக்காண எரு ாற்று ிாகும்.
ீின்நம், ீர்ப்தாம் அல்னது டுர் அல்னது தறு தனும் ன்நம் அல்னது அிகா
அணப்ணத அணுகும் உரிண புகார்ாருக்கு உண்டு.
கூடுல் ிங்களுக்கு, ரிெர்வ் ங்கிின் இணபாண www.rbi.org.in இல் உள்ப ஃப்ல்
இணபாண www.iifl.com இல் உள்ப ிட்ட ிங்கணபக் காவும். ாடிக்ணகாபர்கபின்
தண்டுதகாபின் ததரில் தார்ப்தற்கு ங்குற்காக, இந்த் ிட்டத்ின் கல் ங்கள்
கிணபகபிலும் கிணடக்கிநது.

