
 

ரிசரவ்் வங்கி - ஒருங்கிணைந்த ஒம்புட்ஸ்மமன் திட்டம், 

2021 
ரிசரவ்் வங்கி ப ொது நலன் கருதி, மற்றும் வொடிக்ணகயொளரக்ளுக்கு மொற்று தகரொறு 

நிவரத்்தி ப ொறிமுணறணய எளிணமயொகவும், மமலும்  திலளிக்கக்கூடியதொகவும் 

மொற்ற, முந்ணதய மூன்று ஒம்புட்ஸ்மமன் திட்டத்ணத ஒருங்கிணைக்க முடிவு பசய்தது, 

அதொவது ( i ) வங்கி குணறதீரக்்கும் திட்டம், 2006, (ii) வங்கி அல்லொத நிதிகளுக்கொன 

ஒம்புட்ஸ்மமன் திட்டம். நிறுவனங்கள், 2018, மற்றும் (iii) டிஜிட்டல் 

 ரிவரத்்தணனகளுக்கொன ஒம்புட்ஸ்மமன் திட்டம், 2019 ஒரு ஒருங்கிணைந்த 

ஒம்புட்ஸ்மமன் திட்டம், 2021. 

ஒரு வாடிக்ககயாளர் குகைதீர்ப்பாளரிடம் புகார ் அளிப்பதை்கான 

காரணங்கள்: 

• பின்வரும் நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்து 1 வருடத்திை்குள் புகாகர 

எழுப்பலாம்: 

▪ புகொர ்LTF ஆல் முழுணமயொக/ குதி நிரொகரிக்க ் ட்டது; அல்லது 

▪  தில் திரு ்திகரமொக இல்ணல; அல்லது 

▪ புகொர ் அளிதத்தில் 

இருந்து 30 நொட்களுக்குள் LTF லிருந்து எந்த  திலும் வரவில்ணல. 

புகாகர எங்கு பதிவு செய்யலாம் 

• ஆன்ணலன் ம ொரட்்டலொக இருந்தொலும் புகொர ்  திவு பசய்ய ் டலொம்: 

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

• புகொரக்ள் மின்னணு முணறயில் இருக்கலொம் மற்றும் அஞ்சல் மற்றும் 

ணகயொல் வழங்க ் டும் புகொரக்ள் உட் ட உடல் வடிவில் இருக்கலொம். 

புகாகர தாக்கல் செய்வதை்கான செயல்முகை? 

  

                   

ஒம்புட்ஸ்மமனிடமிருந்து விருது 

• விருது நகல் கிணடத்த நொளிலிருந்து 30 நொட்களுக்குள் LTF க்கு 

விருதுக்கொன ஏற்பு கடிதத்ணத (திரு ்தி அணடந்தொல்) வழங்க 

புகொரத்ொரர.் 

• புகொரத்ொரரிடமிருந்து ஏற்றுக்பகொள்ளும் கடிதம் கிணடத்த நொளிலிருந்து 

30 நொட்களுக்குள் LTF விருதுக்கு இைங்க மவை்டும். 

L&T Finance 

Limitedக்கு

எழுத்துப்பூரவ்

பிரதிநிதித்துவம். 
(LTF)

பபறப்பட்ட பதில்

திருப்திகரமாக

இல்லலஅல்லது

புகார் பகுதிஅல்லது

முழுலமயாக

நிராகரிக்கப்பட்டது

அல்லதுஎந்த பதிலும்

பபறப்படவில்லல.

ஒம்புடஸ்்மமனுட

ன்இணக்கமாகப்

பதிவு

பெய்யுங்கள்

(எல்டிஎஃப்-ல்

இருந்து பதிலுக்கு

1வருடத்திற்குப்

பிறகுஅல்ல)

If the customer has not 

approached any forum 
At the end of 30 days  

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


 

ஒம்புட்ஸ்மமனின் முடிவில் திருப்தி இல்கல என்ைால், வாடிக்ககயாளர ்

மமல்முகையீடு செய்ய முடியுமா ? 

ஆம், ஓம்புட்ஸ்மமனின் முடிவு, விருது கிணடத்த நொளிலிருந்து 30 நொட்களுக்குள் 

மமல்முணறயீடு பசய்ய ் டலொம் அல்லது மமல்முணறயீட்டு ஆணையத்திடம் 

புகொர ் நிரொகரிக்க ் ட்டது, அதொவது இத்திட்டத்ணத நிரவ்கிக்கும் துணறக்கு 

ப ொறு ் ொன நிரவ்ொக இயக்குனரொன ரிசரவ்் வங்கி. 

குறிப்பு: 

• குணறதீர ்் ொளன்/ துணை ஒம்புட்ஸ்மமன் இத்திட்டத்தின் கீழ் 

 ரொமரிக்க முடியொத  ட்சத்தில் இைக்கத்ணத நிரொகரிக்கலொம். 

• இது ஒரு மொற்று தகரொறு தீரக்்கும் ப ொறிமுணறயொகும். 

• வொடிக்ணகயொளருக்கு எந்த நிணலயிலும் தீரவ்ுக்கொக மவறு எந்த 

நீதிமன்றத்ணதயும்/ மன்றத்ணதயும்/அதிகொரத்ணதயும் அணுகுவதற்கு 

சுதந்திரம் உள்ளது, இரு ்பினும் அத்தணகய வழக்கில் அவர/்அவள் RBI 

Ombudsman ஐ அணுக முடியொது. 

• திட்டத்தின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு, www.rbi.org.in ஐ ்  ொரக்்கவும்  

• இந்தத் திட்டம் எங்கள் கிணள/ சந்தி ்பு ணமயத்திலும் கிணடக்கிறது 

https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12192&Mode=0

