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�జ��  �� ం� - స�కృత అం���  మ� పథకం, 2021 
�క�  ��� ం�� 
 
�ర�య �జ��  �� ం�, ఆ� �ఐ �క�  �� అం���  మ� పథ�ల� స�కృతం ��ం�, 

అ�: (I) � �� ం�ం� అం���  మ� పథకం, 2006; (ii) �� ం�ం�-�తర ఆ��క కం��ల �ర� 

అం���  మ� పథకం, 2018; మ�� (iii) ��ట� ����ల �ర� అం���  మ� పథకం, 

2019; ��� ఒ� ఒక “�జ��  �� ం� - స�కృత అం���  మ� పథకం, 2021” � స�కృతం 

��ం�. ఆ� �ఐ అం���  మ� ��న� �క�  ప��� తటస�ం ���  ఈ పథకం ‘ఒ� �శం ఒ� 

అం���  మ�’ �����  ���� ం�. 
 
స�కృత అం���  మ� పథకం, 2021 నవంబ� 12 వ ��, 2021 �� అమ� ��� వ�� ం�. 
 
ఈ ��ం�� స�కృత అం���  మ� పథకం, 2021 �క�  ��� ం��� ఉ�� �: 
 

1. �కమబద��న సంస� �క�  ఒక చర�  �� �న��ం�� �వ� �ప� ఫ�తం� 

��ంచబ�న ఎవ�� కస�మ� ఈ పథకం ��ంద స� యం� �� �� ఒక అ�కృత �ప��� 

�� � �� ��� �� �ఖ� �యవ�� .  ‘�వ� �ప�’ అ� పద�, ���ష�ం� 

��� నబ�న �న��ం�ల �క�  ఒక ���� �ర� �ంచబ�ం�. 
 

2. �రత�శ �� ప�ం� ��� �ల� �� క�ంచ��� �� �ర�య �జ��  �� ం� �ం��య 

�� �ర మ�� �ప��యజ�� �ం�ద�� (�ఆ� ��) చం�ఘ� � �ల��� ం�. 
 

3. ఒక ��� ���, �� ఏ పథకం ��ంద అం���  మ� � ��� � �ఖ� ��� అ� 

���ం��� న అవసరం అత��/ఆ�� ఇక ఏ ��త� ��.  �ప� అం���  మ� 

��� లయ ప��� అ�తం� ఈ పథకం త�� �యబ�ం� 
 

4. అం���  మ� ఒక ��� � ఇవ� ��� �� అం���  మ� �ం�� ������� న 

��దం �� �త�ం� ఎ�వం� ప��� ��. 
 

5. పథకం ��ంద ��� �� �ఖ� �య��� �� �ంద�� ఆవశ� కత�: - 
 
 �కమబద��న సంస�� ఒక ��త�ర� క ��� �� �ఖ� �� ఉం��, అ� ఆ 

�కమబద��న సంస�� ����/��కం� �రస� �ంచబ� ఉం�� �� ఆ �కమబద��న 

సంస� ��� �� అం��న�  30 ��ల త�� త �� ��� ���� ఎ�వం� 

స��న� అంద�ం� ఉం�� 
 

 �కమబద��న సంస� �ం� ��� ��� స��నం అం��న�  1 సంవత� రం 

వ� వ� ��న �� ఎ�వం� స��న�� అం��� ప��� 1 సంవత� రం 

మ�� 30 ��ల ��న అం���  మ� � ��� � ���. 
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 ఆ ��� �, అం���  మ� �� ఏ�� ఇతర ���, ���� న� �� మ� ఇతర ��క� 

ఇ�వర� అప�ష� ృతం� ఉన� /ప�ష� �ంచబ�న అ� చర�  �క�  �ర��� 

సంబం�ం� అ� ఉండ�డ�. 
 

 ఆ ��� � �� ��కం� ��ర�ర�� ���, ��ష� �జన�న� �� �చ� �న� 

అ� ఉండ�డ� 
 

6. ��� � �ం�ట �ర� పద��: - 
 

 ఆ� �ఐ �ర�� (https://cms.rbi.org.in) �� � ��� �� ఆ� �� �ఖ� 

�యవ��  
 

 ��� �� ఎల����� �ప� (ఇ���) �� � �� CRPC@rbi.org.in � 

పం�ంచవ��  �� �ం��య �� �ర మ�� �ప��య జ�� �ం�ద�న� ��క 

�ప�� అంద�యవ��    
�జ��  �� ం� ఆ� ఇం�� (�ర�య �జ��  �� ం�) 4 వ  �� �, ���� - 17, 

చం�ఘ� - 160017. 
 

 అదనం�, ఒక �� �� నంబ� - 14448 (ఉదయం 9:30 �ం� �యం�తం 5:15 

వర�)� ఒక సం�ప�ం� �ం�ద� �� �ల�ల� బ�ం� - మ�� 

�ద��ట���� �ం�, ఇం� �� మ�� ఎ��� ��ం�య �షల� ప� ���  

ఉం�, అ� �క�� ఇతర �ర�య �షల� �� �స��ంచబ��ం� 
 

7. సంస�� �య�ంచబ�న �ప�న �డ� అ��� �కమబద��న సంస�� ����ధ� ం 

వ�ం�ం�� మ�� �ఖ� �యబ�న ��� �ల� సంబం�ం� �కమబద��న 

సంస� తర�న స��ర�� అంద�� �ధ� త క�� ఉం��.  కం�� �క�  �ప�న 

�డ� అ��� �క�  సం�ప�ం� �వ�ల �ర� దయ�� � �� ��  
https://axio.co.in/regulatory   సంద�� ంచం� 
 

8. ��� � అం�న �దట �కమబద��న సంస�, ��� � అం�న 15 ��ల ��న 

అం���  మ� � సంబం�త ప��ల� ��� ��త�ర� క స��న�� 

�ం�పరచవల� ఉం�ం�.  �కమబద��న సంస� గనక తన ��త �వరణ మ�� 

ప��ల �ఖ�� అదన� సమ��� అం���  మ� �క�  సంతృ�� �ర� 

��త�ర� క�న అభ� ర �న ��నట���, అ�� � అం���  మ� �� స��న�� 

��ం�న అ�� త�ప� సమ���  మం�� �యవ�� . 
 

9. ఒక ��� � గనక పథకం ��ంద �ర� �ంచద�న� ���, అం���  మ�/ ��� � 

అం���  మ� ఆ ��� �� ఏ దశ��� �రస� �ంచవ�� . 
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10. ఒక ��� � ��ంచబ�న ఒక ��� ��� అ�� ���  అం�న �� ��� � 

�రస� �ంచబ�న �� �ం� 30 ��ల ��న, అ�� �� అ��� సమ��� ఒక 

అ�� �� �ఖ� ���వ�� .  �ర�య �జ��  �� ం� �క�  ���గ��  
 

అవ�హన మ�� ప�ర�ణ ��గ� �క�  ��� �న ఎ� ��� �� ��క �� ఈ పథకం 

��ంద అ�� �� అ���� వ� వహ��� � 
 

11. సంతృ��కరం� మ�� స�ల�� స��ర�/ప��ల� సమ�� ంచ� �రణం� ఒక 

�కమబద��న సంస�� వ� ��కం� అం���  మ� � �� �యబ�న ��� � ఆ సంస� 

అ�� �� ���  హ��  ఉండ�. 
 

12. మ���  �వ�ల �సం, దయ�� �� �ట�   �� � �� �� 

https://axio.co.in/regulatory �� ఆ� �ఐ �� �� www.rbi.org.in� 

అం���� ఉన�  పథక �వ�ల� �డం�. ఈ పథకం �క�  నక� � ఆ��ల� 

�� అం���� ఉం�ం�, ��న �దట అ� కస�మ�� ��క� ఇవ� బ��ం�  
 
 


