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�ೆ��ೇ�  ���ೆ� ನ �ಾ��ಂ�  �ೆಸ�ಾ��ೆ 

 



 

 
 

2 
 
 

 
�ಸ�� �ಾ�ಂ� ನ – ಸಮಗ� �ೋ�ಾಯುಕ� �ೕಜ�ೆ (ಇಂ��ೆ�ೕ�ೆ� ಓಂಬು�� ಮ� 

��ೕ�), 2021ರ ಪ�ಮುಖ �ೈ�ಷ��ಗಳ� 
 
ಆ� �ಐ ಆ� �ಐನ ಮೂರು ಓಂಬು�� ಮ� �ೕಜ�ೆಗಳನು�, ಅಂದ�ೆ, (i) �ಾ�ಂ�ಂ� ಓಂಬು�� ಮ� �ೕಜ�ೆ, 2006; (ii) 

�ಾ�ಂ�ೇತರ ಹಣ�ಾಸು ಕಂಪ�ಗ��ೆ ಓಂಬು�� ಮ� �ೕಜ�ೆ, 2018; ಮತು� (iii) ��ಟ� ವ��ಾಟುಗ��ಾ� 

ಓಂಬು�� ಮ� �ೕಜ�ೆ, 2019; ಇವ�ಗಳನು� ಒಂದು "� �ಸ�� �ಾ�ಂ� - ಇಂ��ೆ�ೕ�ೆ� ಓಂಬು�� ಮ� ��ೕ�, 

2021"ಎಂಬು�ಾ� ಒಂದುಗೂ���ೆ, ಆ� �ಐ ಓಂಬು�� ಮ� �ಾಯ���ಾನದ �ಾ�ಯ�ಾ���ಯನು� ತಟಸ��ಾ�ಸುವ 

ಮೂಲಕ ಈ �ೕಜ�ೆಯು ‘ಒಂದು �ೇಶ ಒಂದು �ೋ�ಾಯುಕ� (ಒ� �ೇಷ� ಒ� ಓಂಬು�� ಮ�)’ ��ಾನವನು� 

ಅಳವ���ೊಂ��ೆ. 

 
ಇಂ��ೆ�ೕ�ೆ� ಓಂಬು�� ಮ� ��ೕ�, 2021 ನ�ೆಂಬ� 12, 2021 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬಂ��ೆ. 

 
ಇಂ��ೆ�ೕ�ೆ� ಓಂಬು�� ಮ� ��ೕ�, 2021 ರ ಪ�ಮುಖ �ೈ�ಷ��ಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ: 

 
1. �ಾವ��ೇ ಒಂದು �ಯಂತ�ಣ ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ��ೈಖ� ಅಥ�ಾ �ೋಪ�ಂದ ಉಂ�ಾದ �ೇ�ೆಯ��ನ �ೊರ�ೆಯ 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾ�ತ�ಾದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು �ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ�� ಖು�ಾ�� ಅಥ�ಾ ಅ�ಕೃತ ಪ����ಯ 

ಮೂಲಕ ದೂರು ಸ��ಸಬಹುದು. '�ೇ�ೆಯ��ನ �ೊರ�ೆ' ಎಂಬ ಪದವನು� ���ಷ�ಪ��ದ �ೊರ�ಡು��ೆಗಳ 

ಪ���ಂ��ೆ �ಾ��ಾ��ಸ�ಾ��ೆ. 

 
2. �ಾರತದ�� ದೂರುಗಳ ��ೕಕೃ��ಾ� �ಸ�� �ಾ�ಂ� ಆ� ಇಂ��ಾ ಚಂ�ೕಗಢದ�� �ೇಂ��ೕಕೃತ ��ೕಕೃ� ಮತು� 

ಸಂಸ�ರ�ಾ �ೇಂದ�ವನು� (CRPC) �ಾ����ೆ. 

 
3. ದೂರು�ಾರರು �ಾವ �ೕಜ�ೆಯ�ಯ�� ಓಂಬು�� ಮ� �ೆ ದೂರು ಸ��ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಇನು� ಮುಂ�ೆ 

ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ��ಲ�. ಈ �ೕಜ�ೆಯು ಪ�� ಓಂಬು�� ಮ�  ಕ�ೇ�ಯ ಅ��ಾರ �ಾ���ಯನು� �ೆ�ೆದು�ಾ��ೆ. 

 
4. ಓಂಬು�� ಮ�  ಅವರ ಮುಂ�ೆ ತರಬಹು�ಾದ ��ಾದದ��ನ �ತ�ದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ ���ಲ�, ಅದ�ಾ�� 

ಓಂಬು�� ಮ� �ೕಪ�� �ೊಡಬಹುದು. 

 
5. �ೕಜ�ೆಯ�ಯ�� ದೂರು ಸ��ಸಲು ಪ�ವ�-ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳ�: - 

 
 �ಯಂ��ತ ಸಂ�ೆ��ೆ ��ತ ರೂಪದ�� ದೂರು ಸ���ರ�ೇಕು ಮತು� ಅದು �ಯಂ��ತ ಸಂ�ೆ��ಂದ 

ಸಂಪ�ಣ��ಾ�/�ಾಗಶಃ �ರಸ��ಸಲ���ರ�ೇಕು ಅಥ�ಾ �ಯಂ��ತ ಸಂ�ೆ��ಂದ ದೂರನು� ��ೕಕ��ದ 30 

�ನಗ��ೆಳ�ೆ ದೂರು�ಾರರು �ಾವ��ೇ ಉತ�ರವನು� ಪ�ೆ�ರ�ಾರದು 
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 ದೂರು�ಾರರು �ಯಂ��ತ ಸಂ�ೆ��ಂದ ಉತ�ರವನು� ��ೕಕ��ದ ನಂತರ 1 ವಷ�ದ ಅವ��ಳ�ೆ ಅಥ�ಾ 

�ಾವ��ೇ ಪ����� �ಾರ�ೇ ಇದ� ಸಂದಭ�ದ�� 1 ವಷ� ಮತು� 30 �ನಗ��ೆಳ�ೆ ಓಂಬು�� ಮ� �ೆ ದೂರು 

�ೕಡಬಹುದು. 

  
 ಸ��ಸುವ ದೂರು ಓಂಬು�� ಮ� ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ��ಾಲಯ, �ಾ�ಯಮಂಡ� ಅಥ�ಾ ಮಧ�ಸ��ಾರ 

ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ೇ��ೆ�ಂದ ಈ�ಾಗ�ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ/ಇತ�ಥ��ಾ�ರುವ ಅ�ೇ �ಾರಣ�ೆ� 

ಸಂಬಂ��ರ�ಾರದು. 

 
 ದೂರು ��ಾದಕರ, �ಂದ�ೕಯ ಅಥ�ಾ �ುಲ�ಕ ಸ�ರೂಪದ��ರುವಂ�ಲ�. 

 
6. ದೂರು ಸ��ಸುವ ��ಾನ: - 

 
 ದೂರನು� RBI �ೕಟ�� ಮೂಲಕ ಆ� �ೈ� ನ�� ಸ��ಸಬಹುದು (https://cms.rbi.org.in) 

 
 ದೂರನು� CRPC@rbi.org.in ನ�� ಎ�ೆ�ಾ��� �ೕ� (ಇ�ೕ�) ಮೂಲಕ ಸ��ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಪತ� 

ಮು�ೇನ �ೇಂ��ೕಕೃತ ��ೕಕೃ� ಮತು� ಸಂಸ�ರ�ಾ �ೇಂದ��ೆ� ಈ �ೆಳ�ನ ��ಾಸ�ೆ� ಕಳ��ಸಬಹುದು 

�ಾರ�ೕಯ �ಸ�� �ಾ�ಂ� 4�ೇ ಮಹ�, �ೆಕ�� 17, ಚಂ�ೕಗಢ - 160017. 

 

 ಇದಲ��ೇ, �ೋ�-��ೕ ಸಂ�ೆ� - 14448 �ಂ��ೆ (�ೆ��ೆ� 9:30 �ಂದ ಸಂ�ೆ 5:15) ಒಂದು ಸಂಪಕ� 

�ೇಂದ�ವನು� – ಆರಂಭದ�� �ಂ�, ಇಂ��� ಮತು� ಎಂಟು �ಾ��ೇ�ಕ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ಾ�ರಂಭ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ  

ಮತು� ಮುಂ�ನ �ನಗಳ�� ಈ �ೇ�ೆಯನು� ಇತರ �ಾರ�ೕಯ �ಾ�ೆಗ�ಗೂ �ಸ��ಸ�ಾಗುವ�ದು 

 
7. ಸಂ�ೆ��ಂದ �ೇ�ಸಲ�ಟ� ಪ��ಾನ �ೋಡ� ಅ��ಾ�ಯು �ಯಂ��ತ ಸಂ�ೆ�ಯನು� ಪ����ಸಲು ಮತು� ಸ���ದ 

ದೂರುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಯಂ��ತ ಸಂ�ೆ�ಯ ಪರ�ಾ� �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಕಂಪ�ಯ ಪ��ಾನ �ೋಡ� ಅ��ಾ�ಯ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� ನಮ� �ೆ� �ೈ� 

https://axio.co.in/regulatory �ೆ �ೇ� �ೕ�. 

 
8. ದೂರು ��ೕಕ��ದ ನಂತರ �ಯಂ��ತ ಸಂ�ೆ�ಯು, ದೂರು ��ೕಕ��ದ 15 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ ಓಂಬು�� ಮ� �ೆ ಎ�ಾ� 

ಸಂಬಂ�ತ �ಾಖ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ ��ತ ಪ�����ಯನು� ಒದ�ಸ�ೇಕು. �ಾ�ೆ ಆಗ�ದ���, �ಯಂ��ತ ಸಂ�ೆ� 

ಓಂಬು�� ಮ� �ೆ ತೃ���ಾಗುವಂ�ೆ ��ತ�ಾ� ಸ���ದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ, ಅದರ ��ತ ಆವೃ�� ಮತು� 

�ಾಖ�ೆಗಳನು� ಸ��ಸಲು ಸೂಕ��ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದಂತಹ �ೆ��ನ ಸಮಯವನು� ಓಂಬು�� ಮ�  �ೕಡಬಹುದು. 

 
9. ಓಂಬು�� ಮ� /�ೆಪ��� ಓಂಬು�� ಮ� ಅವರು �ಾವ��ೇ ಹಂತದ�� ದೂರನು� ��ೕ� ಅ�ಯ�� �ವ��ಸಲು 

�ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ ಅದನು� �ರಸ��ಸಬಹುದು. 
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10. �ೕ���ಂದ �ಾ�ತ�ಾದ ದೂರು�ಾರರು �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸಲು ಬಯ�ದ�� �ೕಪ�ನು� ��ೕಕ��ದ ಅಥ�ಾ ದೂರನು� 

�ರಸ���ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ೕಲ�ನ� �ಾ���ಾರದ ಮುಂ�ೆ �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸಲು ಆದ��ೆ 

�ೕಡಬಹುದು. ಈ �ೕಜ�ೆಯ�ಯ�� ಆ� �ಐನ �ಾ�ಹಕ ��ಣ ಮತು� ಸಂರ��ಾ ��ಾಗದ �ಾಯ���ಾ�ಹಕ 

��ೇ�ಶಕರು �ೕಲ�ನ� ಅ��ಾ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ 

 
11. �ಯಂ��ತ ಸಂ�ೆ�ಯು ತೃ���ಾಯಕ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��/�ಾಖ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸ�ದ��ಾ�� ಅದರ �ರುದ� 

ಓಂಬು�� ಮ� �ಂದ �ೕಪ�ನು� �ೕ��ಾಗ ಅಂತಹ ಪ�ಕರಣಗಳ�� �ಯಂ��ತ ಸಂ�ೆ��ೆ �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸುವ 

ಹ��ರುವ��ಲ�. 

 
12. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, ದಯ�ಟು� �ಾ��ಟ� ��ೕ� �ೆ� �ೈ� https://axio.co.in/regulatory ಅಥ�ಾ 

RBI �ೆ� �ೈ� www.rbi.org.in. ನ�� ಲಭ��ರುವ ��ೕ� ನ �ವರಗಳನು� �ೋ�. ��ೕ� ನ ನಕಲು ನಮ� 

ಕ�ೇ�ಗಳ��ಯೂ ಸಹ ಲಭ��ದು�, �ಾ�ಹಕರ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಅದನು� ಓ��ೊಳ�ಲು ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 
 
 


