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�ச�� வ�கிய�� ��கிய அ�ச�க� - 

ஒ��கிைண�த ஒ����ேம� தி�ட�, 2021 
 
�ச�� வ�கிய�� ��� ஒ����ேம� தி�ட�கைள RBI 

ஒ��கிைண���ள�, அதாவ�, (i) வ�கி ஒ����ேம� தி�ட�, 2006; 

(ii) வ�கி அ�லாத நிதி நி�வன�க��கான ஒ����ேம� தி�ட�, 

2018; ம��� (iii) �ஜி�ட� ப�வ��தைனக��கான ஒ����ேம� 

தி�ட�, 2019; ஆகியவ�ைற  "�ச�� வ�கி - ஒ��கிைண�த 

ஒ����ேம� தி�ட�, 2021" என இைண���ள� . இ�த� தி�ட� RBI 

ஒ����ேம� ெபாறி�ைறைய ந�நிைலயா��வத� �ல� ‘ஒேர 

ேதச� ஒ� ஒ����ேம�’ அ���ைறைய ஏ���ெகா�கிற�. 

 
ஒ��கிைண�த ஒ����ேம� தி�ட�, 2021,  நவ�ப� 12, 2021 �த� 

அம��� வ�த�. 

 

ஒ��கிைண�த ஒ����ேம� தி�ட� 2021 இ� ��கிய அ�ச�க�: 

 

1. ேசைவ� �ைறபா��� வ�ைளவாக ஒ���ப��த�ப�ட 

நி�வன�தி� ெசய� அ�ல� �ற�கண��பா� பாதி�க�ப�ட 

எ�தெவா� வா��ைகயாள�� இ�த� தி�ட�தி� கீ� தன��ப�ட 

�ைறய�ேலா  அ�ல� அ�கீக��க�ப�ட ப�ரதிநிதி �லமாகேவா 

�கா� அள��கலா�. 'ேசைவய�� �ைறபா�' எ�ற ெசா�, ஒ� 

�றி�ப��ட வ�ல���  ப��ய�ட� வைரய��க�ப���ள�. 

 

2. இ�திய �ச�� வ�கி, இ�தியாவ�� �கா�கைள� ெப�வத�காக 

ச��க�� ைமய�ப��த�ப�ட ரசீ� ம��� ெசயலா�க 

ைமய�ைத (CRPC) நி�வ���ள�. 

 

3. �கா�தார� எ�த� தி�ட�தி� கீ� �ைறத���பாள�ட� �கா� 

அள��க ேவ��� எ�பைத� க�டறிய ேவ��ய 

அவசியமி�ைல. இ�த ேகா��ைக ஒ�ெவா� ஆ����ேம� 

அ�வலக�தி� அதிகார வர�ப�லி���� ந��க�ப���ள� 

 

4. �ைறத���பாள�� �� ெகா�� வர�ப�� ச��ைசய�� 

ஒ����ேம� அள���� வ��தி�  ெதாைக�� வர�� இ�ைல. 
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5. தி�ட�தி� கீ� �கா� அள��பத�கான ��ேதைவக�: - 

 

 ஒ����ைற நி�வன�தி�� எ������வ �கா� 

அள��க�ப��  அ�த நி�வன�தா� ��ைமயாக/ப�தி 

நிராக��க�ப����க ேவ��� அ�ல� ஒ���ப��த�ப�ட 

நி�வன� �காைர� ெப�ற 30 நா�க���� �கா�தார��� 

எ�த� பதி�� வராம� இ��க ேவ���. 
 

 ஒ���ப��த�ப�ட நி�வன�திட� இ��� �கா�தார� 

பதிைல� ெப�ற 1 வ�ட கால�தி��� அ�ல� பதி� 

கிைட�காத ப�ச�தி� 1 வ�ட� 30 நா�க���� 

�ைறத���பாள�ட� �கா� அள��க�ப��. 

  

 �காரான�, ஒ����ேம� அ�ல� ேவ� ஏேத�� ந�திம�ற�, 

த���பாய� அ�ல� ந�வ� அ�ல� ேவ� ஏேத�� 

ம�ற�தா� ஏ�கனேவ நி�ைவய�� உ�ள/த��� ெச�ய�ப�ட 

அேத நடவ��ைக�கான காரண�ைத� ப�றியதாக இ��க� 

�டா� . 

 

 �கா� எ��ச���� வ�தமாகேவா , தவறானதாகேவா அ�ல� 

அ�பமானதாகேவா இ��க� �டா� . 

 

6.   �கா� அள��பத�கான நைட�ைற: - 

 

 �காைர ஆ�ப�ஐ ேபா�ட� (https://cms.rbi.org.in) �ல� 

ஆ�ைலன�� பதி� ெச�யலா� 

 

 �காைர மி�ன� �ைறய�� (மி�ன�ச�) CRPC@rbi.org.in இ� 

சம��ப��கலா� அ�ல� இய�ப�ய� �ைறய��  

இ�திய �ச�� வ�கி 4வ� தள�, ப��� 17, ச��க� - 160017. 

இ� அைம�க�ப���ள ைமய�ப��த�ப�ட ரசீ� ம��� 

ெசயலா�க ைமய�தி�� அ��ப�படலா�. 

 

 ��தலாக, க�டணமி�லா எ� - 14448 (காைல 9:30 �த� 

மாைல 5:15 வைர) ெகா�ட ஒ� ெதாட�� ைமய� - ஹி�தி, 

ஆ�கில� ம��� எ�� ப�ரா�திய ெமாழிகள��� 

ெதாட�க�ப���ள�ட� கால�ேபா�கி� ம�ற இ�திய 

ெமாழிக���� வ���ப��த�ப��. 
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7. நி�வன�தா� நியமி�க�ப�ட �த�ைம ேநாட� அதிகா�, 

ஒ���ப��த�ப�ட  நி�வன�ைத� ப�ரதிநிதி��வ� 

ப���வத���, தா�க� ெச�ய�ப�ட �கா�க� ெதாட�பாக 

ஒ���ப��த�ப�ட நி�வன�தி� சா�பாக தகவ�கைள 

வழ��வத��� ெபா��பாவா�. நி�வன�தி� �த�ைம 

ேநாட� அ�வல�� ெதாட�� வ�வர�க��� எ�க� 

வைல�தளமான https://axio.co.in/regulatory  ஐ� பா�ைவய�ட��  

 
8. �கா� ெபற�ப�ட�ட� ஒ���ப��த�ப�ட நி�வன�, �கா� 

ெபற�ப�ட 15 நா�க���� ெதாட��ைடய அைன�� 

ஆவண�க�ட� எ������வ பதிைல ஒ����ேம��� 

வழ�க ேவ���. ஆனா�, ஒ����ேம�, எ������வமாக 

ஒ���ப��த�ப�ட நி�வன�தி� ேகா��ைகய�� ேப��, 

ஒ����ேமைன� தி��தி�ப���� வைகய��, அத� எ���� 

பதி�� ம��� ஆவண�கைள� தா�க� ெச�வத��� 

த��ததாக� க�த�ப�� ��த� கால அவகாச�ைத வழ�கலா�. 

 

9. �ைறத���பாள�/�ைண ஒ����ேம�, தி�ட�தி� கீ� �காைர� 

பராம��க ��யாவ��டா�, எ�த நிைலய��� �காைர 

நிராக��கலா�. 

 

10. வ��தினா� பாதி�க�ப�ட �கா�தார�, வ��� ெபற�ப�ட 

நாள�லி��� 30 நா�க���� அ�ல� �காைர நிராக���, 

ேம��ைறய��� ஆைணய�தி� �� ேம��ைறய�� ெச�ய 

வ���பலா�. �ச�� வ�கிய�� �க�ேவா� க�வ� ம��� 

பா�கா��� �ைற��  

 

ெபா��பான நி�வாக இய��ந� இ�தி�ட�தி� கீ� 

ேம��ைறய��� ஆைணயமாக இ��பா�. 

 

11. தி��திகரமான ம��� ச�யான ேநர�தி� தகவ�/ஆவண�கைள 

வழ�காதத�காக, அத�� எதிராக ஒ����ேமனா� வ��� 

வழ�க�ப�� ச�த��ப�கள��, ஒ���ப��த�ப�ட 

நி�வன�தி�� ேம��ைறய�� ெச�ய உ�ைம இ��கா�. 
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12. ேம�� வ�வர�க���, ேகப�ட� ஃ�ேளா� இைணயதளமான 

https://axio.co.in/regulatory அ�ல� RBI இைணயதளமான 

www.rbi.org.in இ� உ�ள தி�ட வ�வர�கைள� பா��க��. 

தி�ட�தி� நக� எ�க� அ�வலக�கள��� உ�ள�, இ� 

வா��ைகயாள� ேகா��ைகய�� ேப�� �றி���காக 

வழ�க�ப�� 
 
 
 

  
 


