
ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்பைாரட்் பைனான்ஸ் கம்பைனி லிமிபடட ்

CIN: L65191TN1979PLC007874  

ைதிவு அலுவலகம்: ஸ்ரீ டவரஸ்், பிளாட் எண். 14A, சவுத் ஃபைஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்படட், கிண்டி, பசன்பன-

600032 தமிழ்நாடு, இந்தியா.  

பதாபலபைசி: 044 485 24 666 பதாபலநகல்: 044 485 25 666. வலைத்தளம் -www.stfc.in, email-secretarial@stfc.in 

 

ஒருங்கிபணக்கை்ைடட் தீரை்்ைாபணயர் திடட்ம் (ஆம்புடஸ்்பமன் ஸ்கீம்) 2021 -இன் சிறை்பு அம்சங்கள்  

 

பைாருந்தக் கூடியபவ: இந்திய ரிசரவ்் வங்கி சட்டம் 1934, வங்கி நலடமுலை ஒழுங்குமுலை சட்டம் 1949 மை்றும் 

பேமமண்ட் மை்றும் மசடட்ிை்மமண்ட் சிஸ்டம்ஸ் சட்டம் 2007 ஆகியவை்றின் கீழ் பசலவகள் வழங்கும்  

ஒழுங்கலமக்கே்ேட்ட நிறுவனம் (RE),  

ஒழுங்கபமக்கை்ைடட் நிறுவனம் என்ைது இந்த திட்டத்தின் ைடி வபரயறுக்கை்ைடட்ுள்ள ஒரு வங்கி அல்லது வங்கி 

அல்லாத ஒரு நிதி நிறுவனம் அல்லது ஒரு அபமை்பு அை்ைது இந்த திட்டதத்ின் கீழ் விைக்கி லவக்கே்ேடாத 

அளவிலுள்ள ரிசரவ்் வங்கியாை் அவ்வே்போது குறிே்பிடே்ேடும் பவறு எந்த ஒரு நிறுவனமும் ஆகும் 

 

இந்தத் திடட்த்தின் கீழ் கருத்தில் பகாள்ளை்ைடாத விஷயங்கள்:-  

 ஒரு ஒழுங்கலமக்கே்ேட்ட நிறுவனத்தின் (RE) வணிக தீரம்ானம் /முடிவு   

 ஒே்ேந்த பசலவ அமரத்்தை் மதாடரே்ாக ஒரு வணிகருக்கும் மை்றும் ஒழுங்கலமக்கே்ேட்ட நிறுவனத்திை்கும் 

இலடபயயான பிரசச்லன  

 தீரே்்ோலணயரிடம் பநரடியாக மதரிவிக்கே்ேடாத குலைகள்  

 ஒழுங்கலமக்கே்ேட்ட நிறுவனத்தின் நிரவ்ாகிகள் மை்றும் மசயை்ோட்டாளரக்ளுக்கு எதிரான மோதுவான 

குலைகள்  

 சட்டே்பூரவ்மான அை்ைது சட்ட அமைாக்க அதிகாரியின் உத்தரவுக்கு இணங்க ஒழுங்கலமக்கே்ேட்ட 

நிறுவனம் பமை்மகாண்ட நடவடிக்லககள் மதாடரே்ான பிரசச்லனகள்  

 ரிசரவ்் வங்கியின் ஒழுங்கலமே்பு அதிகார எை்லைக்குள் வராத பசலவகள்  

 ஒழுங்கலமக்கே்ேட்ட நிறுவனங்களுக்கிலடபயயான பிரசச்லனகள் 

 ஒரு ஒழுங்கலமக்கே்ேட்ட நிறுவனத்திை் ேணியமரத்்துேவர ்– ேணியாளர ்இலடபயயான பிரசச்லனகள் 

 

பின்வருைவற்றுக்கு இணக்கம் இல்லாத புகாரக்ள் இந்த திடட்த்தின் கீழ் வராது  

 இந்தத்திட்டத்தின் கீழ் புகார ் அளிக்கும் முன்னபர, புகாரத்ாரர ் ஒழுங்கலமக்கே்ேட்ட நிறுவனத்திடம் எழுத்து 

மூைம் புகார ்அளித்திருக்க பவண்டும் மை்றும்  

a. புகார ் முழுலமயாக அை்ைது ேகுதியாக நிராகரிக்கே்ேட்டிருந்தாை் மை்றும் அளிக்கே்ேட்ட ேதிலிை் 

புகாரத்ாரர ் திருே்தி அலடயாதிருந்தாை் அை்ைது ஒழுங்கலமக்கே்ேட்ட நிறுவனத்திை் மேைே்ேட்ட 

தினத்திலிருந்து 30 நாடக்ளுக்குள் எந்த ஒரு ேதிலையும் புகாரத்ாரர ்மேைாதிருந்தாை் மை்றும்  

b.  ஒழுங்கலமக்கே்ேடட் நிறுவனத்திடமிருந்து புகாரத்ாரர ்ேதிை் மேை்ை பிைகு அந்த தினத்திலிருந்து 1 வருட 

காைத்திை்குள் அை்ைது புகார ் அளிக்கே்ேடட்ு 1 வருடம் மை்றும் 30 நாடக்ளுக்குள் எந்த ஒரு ேதிலையும் 

மேைாதிருந்த நிலையிை் ஒழுங்காலணயரிடம் புகார ்அளிக்கே்ேட்டிருந்தாை். 

 புகார ்ஏை்கனபவ அபத காரணம் மதாடரே்ாக அளிக்கே்ேட்ட ஒன்ைாக இை்ைாதிருந்தாை் -  

a. ஒழுங்காலணயரிடம் நிலுலவயிை் இருந்தாை் அை்ைது தீரவ்ு அளிக்கே்ேட்டிருந்தாை் அை்ைது அதன் 

தகுதியின் அடிே்ேலடயிை் ஒழுங்காலணயராை் லகயாளே்ேடட்ிருந்தாை், அம்மாதிரியான புகார ் அபத 

புகாரத்ாரரிடமிருந்து மேைே்ேட்டிருந்தாலும் அை்ைது இை்ைாவிட்டாலும் அது சம்ேந்தே்ேட்ட 1 அை்ைது 

அதை்கு அதிகமான புகாரத்ாரர ்அை்ைது தரே்பினரக்ளிடமிருந்து மேைே்ேடட்ிருந்தாலும்.  

b. எந்த ஒரு நீதிமன்ைம், தீரே்்ோயம் அை்ைது இலசவுத் தீரே்்ோளர ் முன்பும் நிலுலவயிை் இருந்தாை் அை்ைது 

தீரவ்ு அளிக்கே்ேட்டிருந்தாை் அை்ைது எந்த ஒரு நீதிமன்ைம் தீரே்்ோயம் அை்ைது இலசவுத் தீரே்்ோளராை் 

தகுதியின் அடிே்ேலடயிை் அது லகயாளே்ேட்டிருந்தாை் அது சம்ேந்தே்ேடட் 1 அை்ைது அதை்கு அதிகமான 

புகாரத்ாரர ்அை்ைது தரே்பினரக்ளிடமிருந்து மேைே்ேடட்ிருந்தாலும்.  

c. ஒரு நீதிமன்ைம் அை்ைது தீரே்்ோயம் முன்பு நிலுலவயிலுள்ள எந்த ஒரு குை்ை நடவடிக்லக விசாரலண 

அை்ைது எந்த ஒரு காவை்துலையினாலும் குை்ைசம்சயை் மதாடரே்ாக விசாரலண 

பமை்மகாள்ளே்ேடட்ிருந்தாலும் அலவ அபத காரணம் மகாண்டலவ மதாடரே்ான புகாரிை் உள்ளடங்காது.  

 குை்ைசச்ாடட்ு ேழி தூை்றும் வலகயிை் அை்ைது அை்ேமான அை்ைது அடாவடிதத்னமாக இை்ைாத ேடச்த்திை்.  

 அம்மாதிரியான பகாரிக்லககள் மதாடரே்ான புகாரக்ள் வலரமுலை சடட்ம் 1963 -இன் கீழ் வழங்கே்ேட்ட காை 

அவகாச வலரயலை முடிவதை்குள் ஒழுங்கலமக்கே்ேட்ட நிறுவனத்திடம் அளிக்கே்ேடட்ிருக்க பவண்டும்.   

 அந்தத் திட்டத்தின் உடப்ிரிவு 11 -இை் மகாடுக்கே்ேடட்ுள்ளலவகளின் ேடி முழுத்தகவை்கலளயும் புகாரத்ாரர ்

மகாடுக்க பவண்டும்.  

 புகாரத்ாரராை் தானாகபவ பநரடியாக அை்ைது புகாரத்ாரர ்அவபர ஒரு வழக்குலரஞராக இருந்தாபையன்றி, ஒரு 

வழக்குலரஞர ்மூைமாக இை்ைாத வலகயிை் தானாகபவ, புகார ்அளித்திருக்க பவண்டும். 
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ஒரு புகாபர அளிக்க வாடிக்பகயாளர் பின்ைற்றபவண்டிய நபடமுபறகள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

புகார் தாக்கல் பசய்வதற்கான நபடமுபறகள்  

இலணயம் வழியாக https://cms.rbi.org.in என்ை வலைத்தளத்திை் புகாலர அளிக்கைாம் அை்ைது மின்னியை் அை்ைது 

இருே்பு சாரந்்த முலைகளிை் (முலைபய லகமயாே்ேமிடட்ு) கீபழ மகாடுக்கே்ேடட்ுள்ள மசன்ட்ரலைஸ்ட் மரசிே்ட ் அண்ட ்

பிராஸசிங் மசன்டர ்என்ை முகவரிக்கு அனுே்ேைாம்  

 

மசன்ட்ரலைஸ்ட் மரசிே்ட் அண்ட் பிராஸசிங் மசன்டர,்  

இந்திய ரிசரவ்் வங்கி,  

4 ஆவது தளம், பிரிவு 17,  

சண்டிகர-் 160 017.  

 

தீர்ை்ைாபணயர் எவ்வாறு முடிபவடுக்கிறார.்?  

 தீரே்்ோலணயர ் / துலண தீரே்்ோலணயர ் ஒரு புகாருக்கு தீரவ்ு காண புகாரத்ாரர ் மை்றும் ஒழுங்கலமக்கே்ேட்ட 

நிறுவனம் (RE) ஆகிபயாருக்கிலடபய ஒரு இணக்கமான ஒே்புதலுடன் கூடிய ஏை்ோடல்ட பமை்மகாள்ள வசதி 

மசய்வது அை்ைது இணக்கதல்த உருவாக்குவது அை்ைது மத்தியஸ்தம் மசய்வது போன்ை முயை்சிகளிை் ஈடுேடுவார.்  

 தீரே்்ோலணயரின் முன்ோன நடவடிக்லககள் விசாரலணகள் எதுவுமின்றி சுருக்கமான தீரவ்ாக இருக்கும் மை்றும் 

அது எந்த ஒரு ஆதார விதிகளாலும் கடட்ுே்ேடுத்தே்ேடாது.  

 பின் வரும் சந்தரே்்ேங்கள் புகாரக்ளுக்கு தீரவ்ு காணே்ேடட்தாக கருதே்ேடும்:-  

a) தீரே்்ோலணயரின் குறுக்கீட்டின் அடிே்ேலடயிை் ஒழுங்கபமக்கை்ைடட் நிறுவனத்தால் (RE) 

தீரத்்துலவக்கே்ேடட்ாை் அை்ைது  

b) புகாரத்ாரர ்அவரது குலைகளுக்கான தீரவ்ுகளின் வழிமுலை மை்றும் அளவுகள் திருே்திகரமாக இருந்ததாக 

எழுத்து மூைமாகபவா அை்ைது இதர வழிகளிபைா (ேதிவு மசய்யே்ேடுவது) ஒே்புக்மகாண்டாை் அை்ைது  

c) புகாரத்ாரர ்தாமாகபவ புகாலர திரும்ேே் மேை்றுக்மகாண்டாை்  

 இந்தத்திட்டத்தின் உட்பிரிவு 16 -இன் கீழ் இந்த புகார ் நிராகரிக்கே்ேட்டிருந்தாை் மடட்ுபம தீரே்்ோலணயர ் ஒரு 

உத்தரலவ பிைே்பிே்ோர.்  

 

 

NBFC -க்கு எழுத்து மூலமாக ஒரு புகாரை அளிக்க வேண்டும்  

NBFC -இடமிருந்து பதில் 30 நாட்களுக்குள் பபறப்பட்டது  NBFC -இடமிருந்து பதில் 30 நாட்களுக்குள் 

பபறப்படேில்ரல  

ஒழுங்கபமக்கை்ைடட் நிறுவனத்திடமிருந்து 

பதில் பபற்ற ஒரு ேருட காலத்திற்குள் புகார்தாைர் 

இரைய ேழி மூலம் அல்லது வநைடியாக இருப்பு சார்ந்த 

முரறகளில் தீர்ப்பாரையாிடம் புகார் அளிக்கலாம்  

 
 

புகார் அளிக்கப்பட்ட தினத்திலிருந்து ஒரு 

ேருடம் மற்றும் 30 நாட்களுக்குள் இரைய ேழி

 சார்ந்த இருப்பு அல்லது மூலமாகவோ

 தீர்ப்பாரையாிடம் மூலமாகவோ முரறகள்

அளிக்கலாம் புகார்  
 

 

புகார் நிைாகாிக்கப் 

படேில்ரல  
புகார் முழுரமயாக/பகுதியாக 

நிைாகாிக்கப்பட்டது  

புகாருக்கு தீர்வு 

காைப்பட்டுேிட்டது  

NBFC -இன் பதிலில் 

புகார்தாைர் திருப்தி 

அரடந்தார்  

NBFC -இன் பதிலில் புகார்தாைர் 

திருப்தியரடயேில்ரல  

https://cms.rbi.org.in/


 

 

 

 

 

 

 

பமல்முபறயீட்டு ஆபணயத்திடம் பமல்முபறயீடு பசய்தல்  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
நிறுவனத்தின் பநாடல் அதிகாரியின் (ஒருங்கிபணை்பு அதிகாரி) பையர் மற்றும் பதாடர்பு 

தகவல்கள்: 

தபலபம பநாடல் 

அதிகாரி  

பநாடல் அதிகாரி 

(ஒருங்கிபணை்பு 

அதிகாரி) 

மண்டலம்  அலுவலக முகவரி  

பதாடர்பு எண்  

மின்னஞ்சல் 

முகவரி  

திரு. பி.எம். 

ோட்டீை் 

 

திரு. பி.எம். 

ோட்டீை் 
 

மும்லே  ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்போரட்் லேனான்ஸ் கம்மேனி லிமிமடட்,  

யூனிட் எண்- .02A, ஸ்டிை்ட் தளம், ஃோரச்ச்ூன் பிளாசா, 

துபே ோரக்், சிவாஜிநகர,் புபன, மகாராஷ்ட்ரா -411005  

7420066611 Mumbainodal@stfc.in 

திரு. சஞ்சீவ் குமார ்

சின்ஹா  

புது மடை்லி  
ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்போரட்் லேனான்ஸ் கம்மேனி லிமிமடட்,  

S/F-203, பிளாட் எண் -20, கிருஷ்ணா ோரக்் வியூ பிளாசா, 

பிரிவு 20, துவாரகா, புது மடை்லி 110075 

011-28070333    Newdelhinodal@stfc.in 

திரு. சுஜாய் ேட்டா  மகாை்கத்தா  ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்போரட்் ஃலேனான்ஸ் கம்மேனி 

லிமிமடட், 

686, ஷ்ராசச்ி டவர,் 4வது தளம், விண்மவளி 4B, ஆனந்த்பூர ், 

EM லேோஸ், ரூபி கமனக்டர,் மகாை்கத்தா 700107, பமை்கு 

வங்காளம் 

033-44000201  Kolkatanodal@stfc.in 

திரு.ரபமஷ் பி.பி 

 

மசன்லன  ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்போரட்் லேனான்ஸ் கம்மேனி லிமிமடட்,  

ஸ்ரீ,டவரஸ்், பிளாட் எண் .14-A மசௌத் ஃபேஸ், 

இண்டஸ்ட்ரியை் எஸ்படட், கிண்டி, மசன்லன-600032  

044- 

24990356 
Chennainodal@stfc.in 

 

குறிப்பு: ஒம்புட்ஸ்மமன் திட்டத்தின் நகல் எங்கள் கிளள மமலாளர் அலுவலக வளாகத்தில் பாரள்வக்கு உள்ளது. யாராவது அவ்வாறு செய்ய 

விரும்பினால். 

இந்த திட்டத்லதே் ேை்றி பமலும் அதிக விவரங்கலள மதரிந்து மகாள்ள www.stfc.in  and www.rbi.org  

ோரல்வயிடவும்:  

 

இந்த திட்டத்தின் உட்பிாிவு 15(1) -இன் கீழ் 

ேழங்கப்பட்ட தீர்வு குறித்து புகார்தாைருக்கு 

திருப்தி இல்ரல என்றால் அல்லது  

இந்த திட்டத்தின் உட்பிாிவுகள் 16(2)(c) -இலிருந்து 

16(2)(f) ேரையிலானேற்றின் கீழ் புகார் 

நிைாகாிக்கப்பட்டிருந்தால்  

 

தீர்வு ப்நிைாகாி பு உத்தைரே   காைப்   தினத்திலிருந்து பபற்ற

நாட்களுக்குள் முப்பது   வமல்முரறயீட்டு ஆரையத்தில் 

புகார்தாைர் வமல்முரறயீடு பசய்யலாம். 

 

http://www.rbi.org/

