தி ரிசர்வ் பேங்க் - இன்டகிபேட்டடு ஓம்புட்ஸ்பேன் ஸ்கீ ம், 2021:
சிறப்பு அம்சங்கள்
கீ ழ்க்கண்ட ஒழுங்குேடுத்தப்ேட்ட அமேப்புகளில்
வாடிக்மகயாளர்கள் இந்த திட்டத்தில் உட்ேடுகிறார்கள்:

எந்த ஒரு வங்கியும்



ககோர் இன்வவஸ்ட்வெண்ட் நிறுவனம் (சிஐசி) அல்லோத எந்த இதர
என்பிஎஃப்சிகள், ஒரு இன்ஃப்ரோஸ்ட்ரக்சர் வெப்ட் ஃபண்ட்-நோன்

கபங்கிங் பபனோன்சியல் கம்வபனி (ஐடிஎஃப்-என்பிஎஃப்சி), ஒரு
நோன்-கபங்கிங் பபனோன்சியல் கம்வபனி - இன்ஃப்ரோஸ்ட்ரக்சர்

பபனோன்ஸ் கம்வபனி (என்பிஎஃப்சி-ஐஎஃப்சி), ரிவசோல்யூஷனில்
அல்லது பவண்டிங் அப் /லிக்விகெஷனில் இருக்கும்

நிறுவனம்.அல்லது ரிசர்வ் வங்கியோல் குறிப்பிெப்படும் ஏகதனும்
இதர என்பிஎஃப்சிபி.


கபவெண்ட் அண்ட் வசட்டில்வெண்ட் சிஸ்ெம்ஸ் ஆக்ட் 2007 கீ ழ்
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள ஏகதனும் சிஸ்ெம் போர்ட்டிசிகபன்ட்

வாடிக்மகயாளோல் ஒரு புகாமே தாக்கல் சசய்ய ேின்னணிகள்:
கெற்குறிப்பிட்ெ ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ெ அபெப்புகளின் ஏகதனும்
வசயல் அல்லது விடுபடுதல் கோரணெோக கசபவயில் குபறபோடு
ஏற்படுதல்.

ஒரு புகாமே சரிவே மகயாளாேல் இருப்ேதற்கான ேின்னணிகள் :
கீ ழ்க்கண்ெ உட்பட்ெ விஷயங்களில் திட்ெத்தின் கீ ழ் கசபவயில்
குபறபோட்டிற்கோக எந்த புகோரும் இல்பல.


ஒழுங்குமுபறப்படுத்தப்பட்ெ அபெப்பின் வணிக தீர்ப்பு/வணிக
தீர்ெோனம்



ஒரு அவுட்கசோர்ஸிங் ஒப்பந்தம் சம்பந்தெோக ஒரு வவன்ெர்
ெற்றும் ஒழுங்கு முபறப்படுத்தப்பட்ெ அபெப்புக்கு இபெகய
விவோதம்



கநரடியோக ஓம்புட்ஸ்கென்க்கு வதரிவிக்கப்பெோத ஒரு குபற



நிர்வோகம் அல்லது ஒழுங்குமுபறப்படுத்தப்பட்ெ அபெப்பின்

அதிகோரிகளுக்கு எதிரோக வபோது குபறகள்


சட்ெப்பூர்வெோன அல்லது சட்ெத்பத அெல்படுத்தும் அபெப்பின்
ஆபணகளின்படி வசயல்படுவதற்கோக ஒழுங்குமுபறப்படுத்தப்பட்ெ
அபெப்போல் கெற்வகோள்ளப்படும் ஒரு வசயல் சம்பந்தெோன
விவோதம்



ரிசர்வ் வங்கியில் ஒழுங்கு முபற போர்பவ வரம்புக்கு உட்பெோத
கசபவ



ஒழுங்குமுபற அபெப்புகளுக்கு இபெகய விவோதம் ெற்றும்



ஒழுங்குமுபறப்படுத்தப்பட்ெ அபெப்பின் ஊழியர்-முதலோளி உறவு
முபற சம்பந்தப்பட்ெ விவோதம்

ஒரு வாடிக்மகயாளர் எவ்வாறு புகாமே தாக்கல் சசய்ய இயலும்?
சம்பந்தப்பட்ெ என்பிஎஃப்சிக்கு எழுத்துபூர்வெோன விண்ணப்பம்
ஒரு ோதத்தின் கமடசியில்
என்பிஎஃப்சி இெம் இருந்து பதில் வரோவிட்ெோல் அல்லது
என்பிஎஃப்சியின் பதிலில் அதிருப்தி எனில்

வாடிக்மகயாளர் எந்த குழுமவயும் அணுகி இருக்கவில்மை
எனில்
என்பிஎஃப்சியின் ஓம்புட்ஸ்கெனிெம் ஒரு புகோபர தோக்கல் வசய்தல்

(என்பிஎஃப்சி இெம் இருந்து பதில் வபற்ற பின்பு ஒரு ஆண்டுக்கு கெல்
தோெதம் ஆகோெல்)
ஓம்புட்ஸ்பேன் எவ்வாறு தீர்ோனம் சசய்கிறது?


ஓம்புட்ஸ்கெனுக்கு முன்போன நெவடிக்பககள் பற்றி வபோதுவோன
சுருக்கம்



இபணந்து கபசுதல் மூலம் ஒரு தீர்பவ ஊக்குவிக்கிறது
அவ்வோறு அபெயப்பெ இயலவில்பல எனில் அவோர்டு/ஆபண
பிறப்பிக்கலோம்.

ஓம்புட்ஸ்பேனின் தீர்ோனத்தில் திருப்தி இல்மை எனில்
வாடிக்மகயாளர் பேல் முமறயீடு சசய்யைாோ?
வசய்யலோம், ஓம்புட்ஸ்கெனின் தீர்ெோனம் கெல் முபறயீட்டு

அபெப்பில் கெல் முபறயீட்டுக்கு உட்பட்ெது. அவர் திட்ெத்பத
நிர்வகிக்கும் ரிசர்வ் கபங்க் இந்தியோவின் எக்ஸிகியூடிவ் பெரக்ெர்
இன்-சோர்ஜ் இெம் கெல் முபறயீடு வசய்யலோம்.
குறிப்பு :


இது ஒரு ெோற்று விவோத தீர்வு முபற



வோடிக்பகயோளர் எந்த நிபலயிலும் புகோர்க்கோன தீர்வுக்கோக
ஏகதனும் இதர நீதிென்றம்/ குழு/ அபெப்பப அணுக சுதந்திரம்
உபெயவர்



திட்ெத்தின் கூடுதல் விபரங்கபள தயவுவசய்து பின்வரும்
இபணயதளத்தில் போருங்கள்

www.rbi.org.in

