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இந்�யப் ெபா�ளாதாரத்�ன் ஒட�் ெமாத்த உற்பத்�க்� (GDP) அ�க அள�ல் ஆதாரமாக �ளங்�, �ைறந்த 

�த�ட�்ேலேய அ�கப்ப�யான மக்க�க்� ேவைலவாய்ப்� நல்� நாட�்ன் �ன்ேனற்றத்�ற்�ப் ெப�ம்பங்� 

வ�ப்பைவ ��, �� மற்�ம் ந�த்தரத் ெதா�ல் நி�வனங்கள் ஆ�ம். ச�பத்�ய ெகாேரானா ெப�ந்ெதாற்�ன் 

ேபா� ெதா�ல்நி�வனங்கள் அ��ம் ��ப்பாக இந்தக் ����ந�த்தரத் ெதா�ல் நி�வனங்கள் நைட�ைற 

�த�� �ைடக்காம�ம்,  தங்க�க்கான �லப் ெபா�டக்ள் �ைடக்காம�ம்,  ஊரடங்�னா�ம் ெப�மள� 

பா�க்கப்படட்ன. இதனால் இந்நி�வனங்கள் வங்�க�க்�ம் கடன் வழங்�யவரக்�க்�ம் உரிய தவைணகைளக் 

கடட் ��யாத �ழ்நிைல ஏற்படட்�.

அர� இந்த நி�வனங்களின் ெபா�ளாதார ெந�க்க�ையக் க�த்�ல் ெகாண்� இந்நி�வனங்கைள அவற்�ன் 

ெபா�ளாதாரச ் �க்க�ல் இ�ந்� ���க்க உத��ரிவதற்காக ெநா�ப்� மற்�ம் ெபா�ள� நிைலச ்

சடட்க்ேகாைவ, 2016ல் ஒ� �டட்த்ைத உ�வாக்� இ�க்�ன்ற�.

இந்தத் �டட்த்�ன் வைரயைற �ன்ெபா�� �வால் �ரம்ான ெசயல்�ைறக் கடட்ைமப்� (Pre-pack Insolvency 

Resolution Framework or 'PPIRP') என்� வழங்கப்ப��ன்ற�. இ� வங்�க�க்�க் ெகா�க்க ேவண்�ய கடைன 

ஒேர�ைற�ல் �ரப்்ப� உள்ளிடட் பல �றன்வாய்ந்த மற்�ம் உடன�த் �ர�் வழங்க வ�வ�க்�ன்ற�.  இ�  

ேமற்��ப்�டட் ெநா�ப்� மற்�ம் ெபா�ள� நிைலச ்சடட்க்hேகாைவ�ன் �ழ் வ��ன்ற�.

இைதப் பயன்ப�த�் வதற்�ப் ெபா�ளாதாரச ் �க்க�ல் த�க்�ம் ��/��/ந�த்தரத் ெதா�ல் நி�வனங்கள், 

ெதா�ல் �ைனேவார ்மற்�ம் உரிைமதாரரக்ள் �க�ம் ெபா�த்தமானவரக்ள் ஆவாரக்ள். இதன்ப� கடனாளிகள் 

வங்�கள் மற்�ம் கடன் ெகா�த்ேதார ் நடவ�க்ைக எ�ப்பதற்�  �ன்பாகேவ தாேம �ன்வந்� கடன் 

ெகா�த்தவரக்ளின் சம்மதத்ேதா� இந்த �ன்ெபா�� �வால் �ரம்ானத்�ைன உ�வாக்கலாம்.  அவ்வா� 

உ�வாக்�ய �ன்னர ் இதற்கான �றப்� நீ�மன்றமான ேத�ய நி�வன சடட்த் �ரப்்பாயத்�ைன  

(NCLT)அ�கலாம். 

இந்தப் ��ய �டட்த்�ன் பல்ேவ� அம்சங்கைளப் �ரிந்� ��/��/ந�த்தரத் ெதா�ல் நி�வனங்க�ம், நி�க்கடன் 

ெகா�த்தவரக்�ம் பயன்ப�த்�க் ெகாள்வதற்� வச�யாக அ�க்க� ேகடக்ப்ப�ம் ேகள்� ப�ல் வ�வத்�ல் 

இக்ைகேய� உ�வாக்கப்பட�்ள்ள�.

இந்த வ�காட�்�ன் ேநாக்கம் இந்த அரிய �டட்த்�ன் பயன்பாடை்ட ��/��/ந�த்தரத் ெதா�ல் நி�வனங்கள் 

அ�ந்� பயன்ெபறச ்ெசய்வதா�ம். ேம�ம் �வரங்க�க்� உங்கள் வங்�கள் அல்ல� வல்�நரக்ைள அ�கலாம். 

இ� ��த்த �ளக்கங்கள்  ெநா�ப்� மற்�ம் ெபா�ள� நிைலச ்சடட்க்ேகாைவ, 2016ன் �ரி� 54(A) �தல் 54(P) வைர 

இ�க்�ன்ற�. �ழ்க்கா�ம் ெதா�ப்�ன் �லம் இைணயத்�ல் காணலாம். 

(https://ibbi.gov.in//uploads/legalframwork/2022-04-28-181717-r28jw-

af0143991dbbd963f47def187e86517f.pdf).

ஒேர பாைத�ல் 

லட்�யத்ைத அைடய

����ந�த்தரத் ெதா�ல் 

நி�மங்கள் மட�்ம்

����ந�த்தரத் ெதா�ல்க�க்� 

�ைர�த் �ர�்
�க்க���ந்� ��பட அ�கப் 

பய�ள்ள� 

�ன்ெபா��

�ன்�லம்:

 �ன்ெபா�� �வால் �ர்மான ெசயல்�ைற (PPIRP) என்றால் என்ன?

ஒ� நி�வனம் தமக்�க் கடன் ெகா�த்தவரக்ளின் அ�ம�ேயா� தங்கள் நிரவ்ாக உரிைம�ம் ெதா�ல் 

நடத�் வ�ம் �டங்காத வைக�ல் அவரக்ள� நிரவ்ாகப் ெபா�ளாதாரச ் �க்க�ல் இ�ந்� தாேம �ண்� 

வ�வதற்� ஒ� ெசயல்�டட்த்ைத உ�வாக்� அைத ஒ� �ன்ெபா�� �வால் �ரம்ானம் �லம் நடவ�க்ைக 

எ�க்க ���ம். இ�ேவ �ன்ெபா�� �வால் �ரம்ான ெசயல்�ைற என்றைழக்கப்ப��ன்ற�.

�ன்ெபா�� �வால் �ர்மான ெசயல்�ைற�ன் (PPIRP) ேதைவ என்ன?

ெகாேரானா ெப�ந்ெதாற்�ன் �ைளவாக ேம�ம் ந��ற்�க்  ��/��/ந�த்தரத் ெதா�ல் நி�வனங்கள் 

சந்�த�்  வ�ம் நைட�ைற �லதன�ன்ைம, பணப் �ழக்க�ன்ைம, வட�் மற்�ம் அசல் கடட் ��யாமல் 

த�க்�ம் கடன் தவைண ேமலாண்ைமச ் �க்கல்களி��ந்� �ைரவாக�ம்,  அ�க ெசல�ல்லாம�ம் 

��பட�் இ�ல் ஈ�பட�்�க்�ம் அைனவ�க்�ம் �ர�் வழங்க இத்�டட்த்�ல் வ�வைக உள்ள�, எனேவ 

இன்ைறய காலகடட்த்�ல் இ� �க�ம் அவ�யமானதா� உள்ள�.  

��/��/ந�த்தரத் ெதா�ல்நி�வனங்களின் சடட்ம் 2006ன் �ரி� 7(1)ன் �ழ் வ�ம் எந்த ஒ� ெபா�ப்� 

வைரய�க்கப்படட் நி�ம�ம் அல்ல� ெபா�ப்� வைரய�க்கப்படட் பங்�தாரர ் நி�ம�ம் ( கடனாளி 

நி�மங்கள்-“Corporate Debtor”) இைதத் �வக்கலாம். 

1

2

3 இதைன �ண்ணப்பம் �லம் �வக்� ைவப்பவர ்யார?்

http://(https://ibbi.gov.in//uploads/legalframwork/2022-04-28-181717-r28jw-af0143991dbbd963f47def187e86517f.pdf).
http://(https://ibbi.gov.in//uploads/legalframwork/2022-04-28-181717-r28jw-af0143991dbbd963f47def187e86517f.pdf).


��/��/ந�த்தர நி�மங்கள் என்பைவ எைவ?

உற்பத்� மற்�ம் ேசைவத ்ெதா�ல் நி�வனங்கள் அைவ இயந்�ர தளவாடங்களில் அல்ல� க��களில் 

ெசய்�ம் �த�� மற்�ம் ஆண்� �ற்��த�ன் அ�ப்பைட�ல் ��/��/ந�த்தரத் ெதா�ல் 

நி�மங்களாக வைரய�க்கப்ப��ன்றன

4

ஒ�ங்�ைணந்த இயந்�ர �த�� மற்�ம் �ற்பைன அள� *

�ரி� �� �� ந�த்தரம்

உற்பத்� 
மற்�ம் 
ேசைவ

� 1 ேகா�ைய 
�ஞ்சாத அள�ல் 
�த�� மற்�ம் 

ஆண்� �ற்பைன �
5 ேகா�க்�ம் �ைற�

� 10 ேகா�ைய 
�ஞ்சாத அள�ல் 
�த�� மற்�ம் 

ஆண்� �ற்பைன �
50 ேகா�க்�ம் �ைற�

� 50 ேகா�ைய 
�ஞ்சாத அள�ல் 
�த�� மற்�ம் 

ஆண்� �ற்பைன �
250 ேகா�க்�ம் �ைற�

* த�� மற்�ம் ெபா�த்தம் ��த�்  ேம�ம் அ�ய தய� ெசய்� ����ந�த்தரத் ெதா�ல்நி�வனங்களின் 

சடட்ம் 2006ஐக் காண�ம். 

இத்�ட்டத்�ன்ப� நடவ�க்ைக�ைன எப்ேபா� �வங்கலாம்?

கடன் ெச�த்தாமல் நி�ைவயாகக் �ைறந்த படச்ம் பத�்  லடச்ம் மற்�ம் அதற்� ேம�ம் உள்ள 

��/��/ந�த்தரத் ெதா�ல் நி�வனங்கள் இைத ஆரம்�க்கலாம். 

நி�ைவ எனப்ப�வ� சடட்க்ேகாைவ�ன் �ரி� 3(12)ன் ப� தவைணக் காலம் ��ந்த �ன்ன�ம்  

��ைமயாகேவா அல்ல� ப��யாகேவா ��ப்�க் கடட்ாமல் இ�ப்பதா�ம். �ைறந்த படச்மான �பாய் 

பத�்  லடச்ம் என்ப� ஒேர கணக்���க்க ேவண்�ெமன்ப�ல்ைல. பல கணக்�களில் இ�ந்� வ�ம் 

நி�ைவத ்ெதாைக�ன் �ட�்த் ெதாைகயாக�ம் இ�க்கலாம்.

5

��/��/ந�த்தர நி�வனம் இத்�ட்டத்�ல் பயனைடவதற்� 

நி�ணரக்ளின் �ைண�ைன நாடேவண்�மா? 

ஆம்.  நி�வனம் ஒ� த��வாய்ந்த �வால் நி�ணைர நா� அவர� ேசைவையப் ெபற ேவண்�ம். 

இவ்�டத்�ல் �வால் நி�ணர ்கடனாளி நி�மத�் க்� �ண்ணப்பம் அளிக்�ம் வைர வ�காட�்பவராக�ம், 

�ன்னர ்அவேர �ர�் நி�ணராக�ம் இரடை்டப் பணியாற்�வார.் �ன்ெபா��த் �ரம்ானத்�ன் ப� நி�க் 

கடனளிப்ேபார ் நிரண்�க்கப்ப�ம் �ர�் நி�ணராகத் ெதாடரந்்� அவேர பணியாற்றலாம்.  அல்ல� 

ேவெறா�வ�ம் �ர�் நி�ணராக நிரண்�க்கப்படலாம்.   

6

இத்�ட்டத்�ல் �ண்ணப்�க்�ம்�ன் கடனாளி நி�மம் ெசய்ய 

ேவண்�ய� என்ன?

a) 7 5 % க்�ம் அ�கமான பங்�தாரரக்ள் இத்�டட்த்�ன் வ� �ண்ணப்�க்க ஒ� �றப்�த் �ரம்ானம் 
இயற்ற ேவண்�ம்.;

b) ஒ� அ�ப்பைடத் �ர�்த் �டட்த்�ைன உ�வாக்க ேவண்�ம்;

c) இயக்�நரக்ள் உ��ப்ப�த்த ேவண்�யைவ:(a)�ண்ணப்பம் 90 நாடக்�க்�ள் அளிக்கப்பட ேவண்�ம்; 
(b) எந்த ஒ� அங்க�ம் ஏமாற்�வதாக இ�க்க �டா�; (c)நிரண்�க்கப்ப�ம் �ர�் நி�ணர ் ��த்த 
தகவல்கள்;

d) �ண்ணப்பத்�ற்� 66%க்�ம் அ�கமான உற�ல்லாத நி�க் கடனளித்ேதாரின் அங்�காரம்;

e) �வால் நி�ணைர நிரண்யம் ெசய்தல் மற்�ம் அவைர 66%க்�ம் அ�கமான உற�ல்லாத நி�க் 
கடனளித் ேதா�ம் அங்�கரித்தல்.
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அ�ப்பைடத் �ர�்த் �ட்டம் என்றால் என்ன? 

ஒ� அ�ப்பைடத் �ர�்த் �டட்ம் எனப்ப�வ� கடனாளி நி�மத்�னால் தயாரிக்கப்பட�் சடட்க் 

ேகாைவ�ன் �ரி� 30ன் �ழ் கடன் வழங்�ேயார ்���ற்� �தன்�ைறயாக சமரப்்�க்�ம் �ர�்த் �டட்ம் 

ஆ�ம்.  இத்�டட்த்�ன் �ழ் �ண்ணப்பம் ஏற்�க் ெகாள்ளப்படட் �ன்னர ் கடன் வழங்�ேயார ் �� 

பரி��ப்பதற்காக இ� கடனாளி நி�மத்தால் உ�வாக்கப்ப��ன்ற�. 
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உற�ல்லா நி�க் கடன் வழங்�யவரக்ள் எனப்ப�பவரக்ள் யார?்

கடனாளி நி�மத்�ற்� எந்த வைக��ம் உற�ல்லாத நி�க்கடன் வழங்�யவரக்ேள அவ்வா� 

அைழக்கப்ப��ன்றனர.் 
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இத்�ட்டத்�ல் ��ப்�டப்பட்��க்�ம் காலக்ெக� யா�?

இந்தத் �டட்த்�ன் �ழ் ெமாத்தச ்ெசயல்�ைற�ம் ஆரம்�க்கப்படட் 120 நாடக்�க்�ள் ��க்கப்பட 

ேவண்�ம்.  கடன் வழங்�ய ���னரின் ஒப்�த�க்� 90 நாடக்ள் – �ரப்்பளிப்பதற்� – 30 நாடக்ள் 
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NoYes

Not Eligible U/s 54A (2) (a) to (d) CD issues a notice of not less than 5 days with below attachments for a meeting with the FCs, who 
are unrelated to the CD u/s54A (4). (If there are no FCs or all the FCs are related to the CD, Meeting 
of OCs, who are unrelated to the CD should be arranged.)
Ø  List of creditors in form P2
Ø  Copy of Declaration in form P6 u/s 54A(2)(f)
Ø  Copy of special/partners resolution u/s 54A(2)(g)
Ø  Base Resolution Plan

Yes

CD makes a Default of Rs. 10 Lakhs or more

Whether the CD falls under MSME?
Definition of MSME as per Notification No 2119(E) dated 26.06.2020 of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. 

New Criteria / Limits as specified in Notification No. S.O 1702(E) dated 1st June 2020 effective 01.07.2020

NoYes

Not Eligible U/s 54A (1)Ø Has the CD undergone pre-packaged insolvency resolution process or completed 
CIRP during the period of three years preceding the initiation Date? (54A(2)(a)

Ø Is the CD undergoing CIRP/PIRP? (54A(2)(b)
Ø Order U/s33 passed for liquidation (54A(2)(c)
Ø Ineligible u/s 29A (54A(2)(d)

CD prepares the full set of the application in Form 1 with Annexures and forwards the same to 
the Board through registered / speed post / by hand / by electronic means.

NoYes

PIRP Process ceases

Has the CD filed the Application with AA within 90 days of the Declaration in form 1 (u/s 54C (1) along with the Annexures U/s 54C (2) & (3)? Proof 
that a copy of the application has been served to the Board also to be attached with the Application.

NoAdmit
Application
u/s54C(4)(a)

Reject
Application
u/s54C(4)(b)

PIRP process commences from the date of
Admission of the Application by the AA u/s 54C (5)

RP’s Pre-PIRP role ceases u/s 54B(2)(a) and 54B(2)(b), he is
eligible only for pre PIRP fee, that will be paid by the CD.

அ�ப்பைடத் �ர�்த் �ட்டத்�ன் ஒப்�தல் நைட�ைறப்ப�த்�வ� எப்ப�?

கடன் வழங்�ேயார ் �� உ�வாக்கப்படட் இரண்� நாடக்�க்�ள் அ�ப்பைடத் �ர�்த் �டட்ம் கடனாளி 

நி�மத்தால் ���ல் சமரப்்�க்கப்பட ேவண்�ம். இத்�டட்த்�ைன ���ல் அங்கம் வ�க்�ம் 66%க்�ம் 

அ�கமான கடன் வழங்�ேயார ்ஒப்�தல் அளிக்க ேவண்�ம்.
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அ�ப்பைடத் �ட்டம் நிராகரிக்கப்ப�வதற்கான காரணங்கள் 

எைவயாக இ�க்கக் ��ம்?
கடன் வழங்�ேயார ் �� தம்�டம் ஒப்பைடக்கப்படட் அ�ப்பைடத் �ர�்த் �டட்த்�ைன அதன் வணிக 

நைட�ைற இய�ைமைய�ம் சாத்�யக் ��கைள�ம் ஆய்� ெசய்�ம்.  கடன் வழங்�ேயார ் ���ன் 

வணிக நைட�ைறச ்சாத்�யக் ��கள் த�ரத்�் ெசயல்பாட�்க் கடன் வழங்�ேயாரின் (operational creditors) 

ெதாைகையப் பா�ப்பதாக அ�ப்பைடத் �ர�்த் �டட்ம் இ�க்�மா�ன் அ� நிராகரிக்கப்படலாம்.
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இந்த �ன்ெபா�� �வால் �ர்மானச ்ெசயல்�ைற (PPIRP ) எவ்வா� நி�ம �வால்

 �ர்மானச ்ெசயல்�ைற���ந்� Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP)  ேவ�ப��ன்ற�?

PPIRP �ைற ெசல�னம் அ�க�ல்லாத �ைரவான ெசயல்�ைற ஆ�ம். இ� நாட�்ன் �ன்ேனற்றத�்க்�ப் 

ெப�ம்பங்காற்�ம் ��/ ��/ ந�த்தர நி�வனங்கள் மட�்ேம பயனைட�ம் வைக�ல் �றப்பாக 

வ�வைமக்கப்பட�்ள்ள�. இத்�டட்ம் கடனாளிைய�ம் உள்ளிைணத�் த் ெதா�ல் ெதாடரந்்� 

நடத�் வதற்கான வாய்ப்ைப உ�� ெசய்�ன்ற�.ஆனால் ெப�நி�வன �வால் �ரம்ானச ்ெசயல்�ைற�ல் 

தற்ேபாைதய நிரவ்ாகக் �� ெசய�ழக்க ேநரி�ம்.  இத்�டட்ம் ெதா�ல் �ைன� உரிைமதாரரக்ேள 

ெதாடரந்்� தம� ெதா�ைல நடத�் வைத உ�� ெசய்�ன்ற�. 
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ேம�ம் �வரங்க�க்� எங்ேக அ�கலாம்? 

இ� ��த்த �ளக்கங்கள் ெநா�ப்� மற்�ம் ெபா�ள� நிைலச ்சடட்க்ேகாைவ, 2016ன் �ரி� 54(A) �தல் 54(P)

 வைர இ�க்�ன்ற�. �ழ்க்கா�ம் ெதா�ப்�ன் �லம் இைணயத்�ல் காணலாம். 
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(https://ibbi.gov.in//uploads/legalframwork/2022-04-28-181717-r28jw-af0143991dbbd963f47def187e86517f.pdf)
ேம�ம் ேதைவப்படட்ால் இ� ெதாடரப்ான நி�ணரக்ைள அ�கலாம். அவரக்ள் உங்கைள வ�நடத�் வாரக்ள். 

            

Whether CD obtains the approval from its FCs, not being its related parties, representing not less than 66% in value of the financial debt in form 
P6 for filing the Application for PIRP and for terms of appointment of RP in form P3 U/s 54A (2) (e) & 54A (3)?

AA shall within a period of 14 days from the date of receipt of the Application by an Order

http://(https://ibbi.gov.in//uploads/legalframwork/2022-04-28-181717-r28jw-af0143991dbbd963f47def187e86517f.pdf)
http://(https://ibbi.gov.in//uploads/legalframwork/2022-04-28-181717-r28jw-af0143991dbbd963f47def187e86517f.pdf)
http://(https://ibbi.gov.in//uploads/legalframwork/2022-04-28-181717-r28jw-af0143991dbbd963f47def187e86517f.pdf)
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