
 

�ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ -  ಸಮಗ� �ೋಕ�ಾಲ (ಓಂಬು�� ಮನ್) �ೕಜ�ೆ 2021ರ  ಪ�ಮುಖ 
ಅಂಶಗಳ� 

ಸಮಗ� �ೕಕ�ಾಲ �ೕಜ�ೆ, 2021 ನ�ೆಂಬರ್ 12, 2021�ಂದ �ಾ��ೆ ಬಂ��ೆ. ಈ �ೕಜ�ೆಯು ಆರ್ �ಐ �ೋಕ�ಾಲ 
�ಾಯ���ಾನವನು� ತಟಸ��ೊ�ಸುವ ಮೂಲಕ 'ಒಂದು �ಾಷ� ಒಂದು �ೋಕ�ಾಲ' ��ಾನವನು� ಅಳವ���ೊಳ��ತ��ೆ. ಇದು 
ಆರ್ �ಐನ ಅ��ತ�ದ��ರುವ ಮೂರು �ೋಕ�ಾಲ �ೕಜ�ೆಗಳನು� ಸಂ�ೕ�ಸುತ��ೆ, ಅವ�ಗ�ೆಂದ�ೆ ( 1) �ಾ�ಂ�ಂಗ್ �ೋಕ�ಾಲ 
�ೕಜ�ೆ, 2006; (2) �ಾ�ಂ�ಂ�ೇತರ ಹಣ�ಾಸು ಕಂಪ�ಗಳ �ೋಕ�ಾಲ �ೕಜ�ೆ, 2018; ಮತು� (3) ��ಟಲ್ ವ��ಾಟುಗಳ 
�ೋಕ�ಾಲ �ೕಜ�ೆ, 2019. 

> ಅನ�ಯ�ಾಗು��ೆ: �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂ��ಂದ �ಯಂ��ಸಲ�ಡುವ ಎ�ಾ� ಘಟಕಗಳ� (ಅಂದ�ೆ 
�ಾ�ಂಕುಗಳ�/ಎನ್ �ಎ� �ಗಳ�/�ಾವ� ವ�ವ� �ೆ ��ಾ�ಹಕರು) 

> �ೕಜ�ೆಯ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ಾಯ���ಾನ:  

I. ದೂ�ನ ಆ�ಾರಗಳ�: �ಯಂ��ತ ಸಂ� �ೆಯ (ಆರ್ ಇ) �ಾವ��ೇ �ಾ��/�ೋಪವ� �ೇ�ೆಯ �ೊರ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾದ�� 
�ೈಯ��ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಅ�ಕೃತ ಪ����ಯ ಮೂಲಕ ದೂರು ಸ��ಸಬಹುದು. 
"ಅ�ಕೃತ ಪ����" ಎಂದ�ೆ ಒಬ� ವ�ೕಲನನು� �ೊರತುಪ�� (ವ�ೕಲರು �ಾ�ತ ವ����ಾಗದ �ೊರತು) ಸೂಕ��ಾ� �ೇಮಕ�ೊಂಡ 
ಮತು� �ೋಕ�ಾಲರ ಮುಂ�ೆ ��ಾರ�ೆಯ�� ದೂರು�ಾರರನು� ಪ����ಸಲು ��ತ�ಾ� ಅ��ಾರ ಪ�ೆದ ವ��� ಎಂದಥ�. 

II. ಈ �ೕಜ�ೆಯ� ದೂರನು� ಈ �ೆಳ�ನ ಸಂದಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ�� �ೕಡಬಹು�ಾ��ೆ: 

ಎ) ದೂರು�ಾರರು, �ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ�� ದೂರು �ೕಡುವ �ದಲು, ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಯಂ��ತ ಘಟಕ�ೆ� ��ತ ದೂರನು� 
�ೕ�ರ�ೇಕು ಮತು� 

i. �ಯಂ��ತ ಘಟಕ�ಂದ ದೂರನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಗಶಃ �ರಸ��ಸ�ಾ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� ದೂರು�ಾರರು 
ಉತ�ರ�ಂದ ತೃಪ��ಾ�ಲ��ದ���; ಅಥ�ಾ �ಯಂ��ತ ಘಟಕವ� ದೂರನು� ��ೕಕ��ದ ನಂತರ 30 �ನಗಳ�� ದೂರು�ಾರರು 
�ಾವ��ೇ ಉತ�ರವನು� ��ೕಕ��ಲ��ದ���; ಮತು� 
ii ದೂರು�ಾರರು ತಮ� ದೂ��ೆ �ಯಂ��ತ ಘಟಕ�ಂದ ಉತ�ರವನು� ��ೕಕ��ದ ಒಂದು ವಷ��ೊಳ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೋಕ�ಾಲ�ೆ� 
ದೂರು ಸ���ದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಒಂದು ವಷ� ಮತು� 30 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ರವನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ� ಸಂದಭ�ದ��. 

b) ದೂರು ಈ�ಾಗ�ೇ �ೕಡ�ಾ�ರುವ ದೂ�ನ ಅ�ೇ ಕ�ಮದ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೆ� ಸಂಬಂ��ರ�ಾರದು: 

1. �ೋಕ�ಾಲರ ಮುಂ�ೆ �ಾ� ಇರುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅಹ��ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ೋಕ�ಾಲ�ಂದ, ಅ�ೇ 
ದೂರು�ಾರ�ಂದ ಅಥ�ಾ ಒಬ� ಅಥ�ಾ �ೆಚು� ದೂರು�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಅಥ�ಾ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಕ��ಾರರ�� ಒಬ�ರು ಅಥ�ಾ 
�ೆ��ನವ�ೊಂ��ೆ ��ೕಕ��ರ� ಅಥ�ಾ ಪ�ೆಯ�ದ�ರೂ; 

2. �ಾವ��ೇ �ಾ��ಾಲಯ, �ಾ��ಾ�ಕರಣ ಅಥ�ಾ ಮಧ����ೆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾವ��ೇ �ೇ��ೆ ಅಥ�ಾ 
�ಾ���ಾರದ ಮುಂ�ೆ �ಾ� ಇದ���; ಅಥ�ಾ, �ಾವ��ೇ �ಾ��ಾಲಯ, �ಾ��ಾ�ಕರಣ ಅಥ�ಾ ಮಧ����ೆ�ಾರ 
ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾವ��ೇ �ೇ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ���ಾರ�ಂದ, ಅ�ೇ ದೂರು�ಾರ�ಂದ ಅಥ�ಾ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಒಂದು 
ಅಥ�ಾ �ೆ��ನ ದೂರು�ಾರರು/ಪಕ್ಷಗ�ಂದ ��ೕಕ�ಸಲ���ದ��� ಅಥ�ಾ ಪ�ೆಯ�ದ�ರೂ, ಅಹ��ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ 
ಇತ�ಥ�ಪ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ವ�ವಹ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ 

c) ದೂರು �ಂದ�ಾತ�ಕ ಅಥ�ಾ ಕ್ಷುಲ�ಕ ಅಥ�ಾ ವ�ಸನ�ಾ� ಸ��ಾವದ��ರುವ�ದು; 

d) ಅಂತಹ �ೆ�ೕಮುಗ��ಾ� 1963ರ ���ೇಷನ್ �ಾ��ಯ� ಸೂ�ಸ�ಾದ ��ಯ ಅವ� ಮು�ಯುವ �ದಲು 
�ಯಂ��ತ ಸಂ� �ೆ�ೆ ದೂರು �ೕಡ�ಾ�ದ���; 

e) ದೂರು�ಾರರು �ೕಜ�ೆಯ 11�ೇ ಖಂಡದ�� ���ಷ�ಪ��ದ ಸಂಪ�ಣ� �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸ�ೇಕು; 

f) ದೂರು�ಾರನು �ೈಯ��ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ ವ�ೕಲನು �ಾ�ತ ವ����ಾಗದ �ೊರತು ವ�ೕಲರನು� �ೊರತುಪ�� ಅ�ಕೃತ ಪ����ಯ 
ಮೂಲಕ ದೂರು �ಾಖ���ಾಗ. 



 

III. �ೕಜ�ೆಯ� ದೂರು �ವ��ಸ�ರು��ೆ�ೆ ಆ�ಾರಗ�ೆಂದ�ೆ ಈ �ಷಯಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ�ದು-  
a) ಆರ್ ಇ ಯ �ಾ�ಜ� �ೕಪ��/�ಾ�ಜ� ��ಾ�ರ; 
b) �ೊರಗು���ೆ ಒಪ�ಂದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�ಾಟ�ಾರ ಮತು� ಆರ್ ಇ ನಡು�ನ ��ಾದ; 
c) ಕುಂದು�ೊರ�ೆಯನು� �ೇರ�ಾ� �ೋಕ�ಾಲ��ೆ ಬ�ೆ�ಲ��ರುವ�ವ�; 
d) ಆರ್ಇ �ವ�ಹ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಯ���ಾ�ಹಕರ �ರುದ� �ಾ�ಾನ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ದೂರುಗಳ�; 
e) �ಾಸನಬದ� ಅಥ�ಾ �ಾನೂನು �ಾ� �ಾ���ಾರದ ಆ�ೇಶಗ��ೆ ಅನು�ಾರ�ಾ� ಕ�ಮವನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎನು�ವ ��ಾದ; 
f) �ೇ�ೆ ಆರ್ �ಐನ �ಯಂತ�ಣ �ಾ���ಯ�� ಲ��ರುವ�ದು; 
g) ಆರ್ ಇ ಗಳ ನಡು�ನ ��ಾದ; ಮತು� 
h) ಆರ್ ಇ ಯ ಉ�ೊ�ೕ�-ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರ ಸಂಬಂಧವನು� ಒಳ�ೊಂಡ ��ಾದ. 

> ದೂರು �ಾಖ�ಸುವ ಪ����:  
           �ೋಕ�ಾಲ��ೆ ದೂರು ಸ��� 

(ಆರ್.ಇ.�ಂದ ಉತ�ರ ಬಂದ ಒಂದು ವಷ��ೊಳ�ೆ; 
ಅಥ�ಾ ಆರ್ ಇ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಉತ�ರ ಪ�ೆಯ�ದ��ೆ 

ಒಂದು ವಷ� ಮತು� 30 �ನಗಳ�) 
A) �ಎಂಎಸ್ �ೕಟ�ಲ್ 

(https://cms.rbi.org.in); ಅಥ�ಾ 
B) �ೇಂ��ೕಕೃತ ��ೕಕೃ� ಮತು� ಸಂಸ�ರ�ಾ �ೇಂದ��ೆ� 

ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ ಅಥ�ಾ �ೌ�ಕ ಸ�ರೂಪದ�� (�ಆರ್ 
��) (ಸ�ರೂಪ ಲಗ��ಸ�ಾ��ೆ) 

Email: CRPC@rbi.org.in  

��ಾಸ: �ಆರ್ ��, ಆರ್ �ಐ, �ೆಂಟ�ಲ್ ��ಾ�, �ೆಕ�ರ್ 
17, ಚಂ�ೕಗಢ-160 017. �ೋಲ್ ��ೕ 
ಸಂ�ೆ��ಂ��ೆ ಸಂಪಕ� �ೇಂದ� – 14448 (ಸಮಯ - 
9:30 am to 5:15 pm) 

ಆರ್ ಇ �ೆ ��ತ ದೂರು            30 �ನಗಳ 
ನಂತ 

           ಆರ್ ಇ ದೂರನು� 
ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅಥ�ಾ 
�ಾಗಶಃ �ರಸ���ದ�ೆ 
ಮತು� �ಾ�ಹಕರು 
ಪ������ಂದ 
ಅತೃಪ��ಾ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಆರ್ ಇ �ಂದ 
�ಾವ��ೇ ಉತ�ರ 
ಬಂ�ಲ��ದ��ೆ 

  �ಾ�ಹಕರು �ೇ�ೆ 
�ಾವ��ೇ �ೇ��ೆಯನು� 
ಸಂಪ��ಸ�ದ��ೆ 

 

 

       

                
          

           

> �ೕಲ�ನ� �ಾ���ಾರದ ಮುಂ�ೆ �ೕಲ�ನ�:  
o �ೋಕಪ�ಾರ ಕ�ೇ��ಂದ ದೂ�ನ �ೕಪ�� ಅಥ�ಾ �ರ�ಾ�ರ�ಂದ �ಾ�ತ�ಾದ ದೂರು�ಾರರು, �ೕಪ�� ��ೕಕ��ದ ಅಥ�ಾ ದೂರನು� 

�ರಸ���ದ ��ಾಂಕದ 30 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ��ೇ�ಶಕರು, �ಾ�ಹಕ �ಕ್ಷಣ ಮತು� ಸಂರಕ್ಷ�ಾ ಇ�ಾ�ೆ (�ಇಪ�), ಆರ್�ಐ 
�ೆ �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸಬಹುದು. 

o �ೕಲ�ನ� �ಾ���ಾರವ�, ದೂರು�ಾರರು ಅವ��ಳ�ೆ �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸ�ರಲು �ೕ�ದ ತೃ���ಾಯಕ�ಾ�ದ��ೆ, 30 �ನಗಳನು� 
�ೕರದಂ�ೆ ಮುಂ�ನ ಅವ��ೆ ಅವ�ಾಶ �ೕಡಬಹುದು. 

> ದೂರುಗಳ ಪ��ಾರ:  

o �ೋಕ�ಾಲರ ಮುಂ�ೆ ನ�ೆಯುವ ಪ����ಗಳ� �ಾ�ಾಂಶ ಸ�ರೂಪದ��ರುತ��ೆ. 

o ಪ���� ���ೊ�ಸು��ೆ, �ಾ� ಅಥ�ಾ ಮಧ����ೆಯ ಮೂಲಕ ಇತ�ಥ�ವನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸುತ��ೆ �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಪ��ಾರ/ಆ�ೇಶವನು� �ೕಡಬಹುದು 

ಸೂಚ�ೆ:  
 ಇ�ೊಂದು ಪ�ಾ�ಯ ��ಾದ ಪ��ಾರ �ಾಯ���ಾನ�ಾ��ೆ. 



 ದೂರು�ಾರ��ೆ �ಾ��ಾಲಯ, �ಾ�ಯಮಂಡ� ಅಥ�ಾ ಮಧ����ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ೇ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ���ಾರವನು� ಸಂಪ��ಸಲು 
�ಾ�ತಂತ����ೆ. 

�ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, ದಯ�ಟು� ಐಐಎ�ಎಲ್ �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.iifl.com  ಅಥ�ಾ ಆರ್ �ಐ �ೆಬ್ �ೈಟ್  www.rbi.org.inನ�� ಲಭ��ರುವ �ೕಜ�ೆಯ 
�ವರಗಳನು� �ೋ�. �ೕಜ�ೆಯ ಪ��ಯು ನಮ� �ಾ�ೆಗಳ��ಯೂ ಲಭ���ೆ, ಇದನು� �ನಂ�ಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಉ�ೆ�ೕಖ�ಾ�� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

��� ನ �ವರಗ���, ದಯ���  ಇ�� ಡ್ ರವರ �ಬ್ �ಟ್ www.incred.com ಅಥ� ಆರ್ �ಐ �ಬ್ �ಟ್ www.rbi.org.inನ�� 
ಲಭ� ��ವ �ೕಜ�ಯ �ವರಗಳ��  �ೕ�. �ೕಜ�ಯ ಪ� �� ನಮ�  ��ಗಳ�� � ಲಭ� ��. ಇದ��  ���ಯ ��� 
ಉ�� ೕಖ�� � �� ಹಕ�� ಒದ�ಸ��ತ� �.


