
 

ರಿಷರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ -  ಷಮಗರ ಲ  ೋಕ್ಲ (ಓಾಂಬುಡ್ಸ ಮನ್) ಯೋಜನ  2021ರ  ಪ್ರಮುಖ 
ಅಾಂವಗಳು 

ಷಮಗರ ಲೀಕಹಲ ಯೀಜನೆ, 2021 ನೆೆಂಬರ್ 12, 2021ರೆಂದ ಜಹರಗೆ ಬೆಂದಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯು ಆರ್ ಬಿಐ ಲೆ ೀಕಹಲ 
ಕಹಯಯವಿಧಹನನುು ತಟಷಥಗೆ ಳಿಷು ಮ ಲಕ 'ಒೆಂದು ರಹಶರ ಒೆಂದು ಲೆ ೀಕಹಲ' ವಿಧಹನನುು ಅಳಡಿಸಿಕೆ ಳಳುತತದೆ. ಇದು 
ಆರ್ ಬಿಐನ ಅಸಿತತವದಲಿರು ಮ ರು ಲೆ ೀಕಹಲ ಯೀಜನೆಗಳನುು ಷೆಂಯೀಜಿಷುತತದೆ, ಅುಗಳೆೆಂದರೆ ( 1) ಬಹಯೆಂಕೆಂಗ್ ಲೆ ೀಕಹಲ 
ಯೀಜನೆ, 2006; (2) ಬಹಯೆಂಕೆಂಗೆೀತರ ಸಣಕಹಷು ಕೆಂನಿಗಳ ಲೆ ೀಕಹಲ ಯೀಜನೆ, 2018; ಮತುತ (3) ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಿಹಟುಗಳ 
ಲೆ ೀಕಹಲ ಯೀಜನೆ, 2019. 

> ಅನ್ವಯ್ಗುವಿಕ : ಭಹರತೀಯ ರಷರ್ವಯ ಬಹಯೆಂಕನಿೆಂದ ನಿಯೆಂತರಷಲಪಡು ಎಲಹಿ ಘಟಕಗಳಳ (ಅೆಂದರೆ 
ಬಹಯೆಂಕುಗಳಳ/ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಸಿಗಳಳ/ಹತ ಯಸ್ ಥೆ ನಿಹಯಸಕರು) 

> ಯೋಜನ ಯಡಿ ಕುಾಂದುಕ  ರತ  ಪ್ರಿಹ್ರ ಕ್ಯ್ವಿಧ್ನ್:  

I. ದ ರನ ಆಧಹರಗಳಳ: ನಿಯೆಂತರತ ಷೆಂಸ್ ಥೆಯ (ಆರ್ ಇ) ಯಹುದೆೀ ಕಹಯ್ದದ/ಲೆ ೀು ಸ್ೆೀೆಯ ಕೆ ರತೆಗೆ ಕಹರಣಹದಲಿ 
ೆೈಯಕತಕಹಗಿ ಅಥಹ ಅಧಿಕೃತ ರತನಿಧಿಯ ಮ ಲಕ ದ ರು ಷಲಿಷಬಸುದು. 
"ಅಧಿಕೃತ ರತನಿಧಿ" ಎೆಂದರೆ ಒಬಬ ಕೀಲನನುು ಹೆ ರತುಡಿಸಿ (ಕೀಲರು ಬಹಧಿತ ಯಕತಯಹಗದ ಹೆ ರತು) ಷ ಕತಹಗಿ ನೆೀಮಕಗೆ ೆಂಡ 
ಮತುತ ಲೆ ೀಕಹಲರ ಮುೆಂದೆ ವಿಚಹರಣೆಯಲಿ ದ ರುದಹರರನುು ರತನಿಧಿಷಲು ಲಖಿತಹಗಿ ಅಧಿಕಹರ ಡೆದ ಯಕತ ಎೆಂದಥಯ. 

II. ಈ                ಈ                                       : 

ಎ)          ,                             ,                                   
               

i.                                                                                
ಉ                     ;                                       30                  
        ಉ                     ;      
ii                                   ಉ                                                
                                  30                ಉ                          . 

b) ದ ರು ಈಗಹಗಲೆೀ ನಿೀಡಲಹಗಿರು ದ ರನ ಅದೆೀ ಕರಮದ ಉದೆದೀವಕೆೆ ಷೆಂಬೆಂಧಿಸಿರಬಹರದು: 

1. ಲೆ ೀಕಹಲರ ಮುೆಂದೆ ಬಹಕ ಇರುೆಂತೆ ಅಥಹ ಅಸಯತೆಗಳ ಆಧಹರದ ಮೀಲೆ, ಲೆ ೀಕಹಲರೆಂದ, ಅದೆೀ 
ದ ರುದಹರರೆಂದ ಅಥಹ ಒಬಬ ಅಥಹ ಹೆಚ್ುು ದ ರುದಹರರೆ ೆಂದಿಗೆ ಅಥಹ ಷೆಂಬೆಂಧಟಟ ಕಕ್ಷಿದಹರರಲಿ ಒಬಬರು ಅಥಹ 
ಹೆಚ್ಚುನರೆ ೆಂದಿಗೆ ಸಿವೀಕರಸಿರಲ ಅಥಹ ಡೆಯದಿದದರ ; 

2. ಯಹುದೆೀ ನಹಯಯಹಲಯ, ನಹಯಯಹಧಿಕರಣ ಅಥಹ ಮಧಯಸಿಥಕೆದಹರ ಅಥಹ ಇತರ ಯಹುದೆೀ ೆೀದಿಕೆ ಅಥಹ 
ಹರಧಿಕಹರದ ಮುೆಂದೆ ಬಹಕ ಇದದಲಿ; ಅಥಹ, ಯಹುದೆೀ ನಹಯಯಹಲಯ, ನಹಯಯಹಧಿಕರಣ ಅಥಹ ಮಧಯಸಿಥಕೆದಹರ 
ಅಥಹ ಇತರ ಯಹುದೆೀ ೆೀದಿಕೆ ಅಥಹ ಹರಧಿಕಹರದಿೆಂದ, ಅದೆೀ ದ ರುದಹರರೆಂದ ಅಥಹ ಷೆಂಬೆಂಧಟಟ ಒೆಂದು 
ಅಥಹ ಹೆಚ್ಚುನ ದ ರುದಹರರು/ಕ್ಷಗಳಿೆಂದ ಸಿವೀಕರಷಲಪಟ್ಟಟದದಲಿ ಅಥಹ ಡೆಯದಿದದರ , ಅಸಯತೆಗಳ ಆಧಹರದ ಮೀಲೆ 
ಇತಯಥಯಡಿಷಲಹಗುತತದೆ ಅಥಹ ಯಸರಷಲಹಗುತತದೆ 

c) ದ ರು ನಿೆಂದನಹತಮಕ ಅಥಹ ಕ್ಷುಲಿಕ ಅಥಹ ಯಷನಕಹರ ಷವಭಹದಲಿರುುದು; 

d) ಅೆಂತಸ ಕೆಿೀಮುಗಳಿಗಹಗಿ 1963ರ ಲಮಿಟೆೀಶನ್ ಕಹಯ್ದದಯಡಿ ಷ ಚ್ಚಷಲಹದ ಮಿತಯ ಅಧಿ ಮುಗಿಯು ಮೊದಲು 
ನಿಯೆಂತರತ ಷೆಂಸ್ ಥೆಗೆ ದ ರು ನಿೀಡಲಹಗಿದದಲ;ಿ 

e) ದ ರುದಹರರು ಯೀಜನೆಯ 11ನೆೀ ಖೆಂಡದಲಿ ನಿದಿಯಶಟಡಿಸಿದ ಷೆಂೂಣಯ ಮಹಹಿತಯನುು ಒದಗಿಷಬೆೀಕು; 

f) ದ ರುದಹರನು ೆೈಯಕತಕಹಗಿ ಅಥಹ ಕೀಲನು ಬಹಧಿತ ಯಕತಯಹಗದ ಹೆ ರತು ಕೀಲರನುು ಹೆ ರತುಡಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ರತನಿಧಿಯ 
ಮ ಲಕ ದ ರು ದಹಖಲಸಿದಹಗ. 



 

III. ಯೀಜನೆಯಡಿ ದ ರು ನಿಯಹಿಷದಿರುವಿಕೆಗೆ ಆಧಹರಗಳೆೆಂದರೆ ಈ ವಿಶಯಗಳನುು ಒಳಗೆ ೆಂಡಿರುುದು-  
a) ಆರ್ ಇ ಯ ಹಣಿಜಯ ತೀುಯ/ಹಣಿಜಯ ನಿಧಹಯರ; 
b) ಹೆ ರಗುತತಗೆ ಒಪೆಂದಕೆೆ ಷೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಮಹರಹಟಗಹರ ಮತುತ ಆರ್ ಇ ನಡುವಿನ ವಿಹದ; 
c) ಕುೆಂದುಕೆ ರತೆಯನುು ನೆೀರಹಗಿ ಲೆ ೀಕಹಲರಗೆ ಬರೆದಿಲಿದಿರುುು; 
d)   ಇ                                                           ; 
e)                                                                           ಎ         ; 
f) ಸ್ೆೀೆ ಆರ್ ಬಿಐನ ನಿಯೆಂತರಣ ಹಯಪ್ತತಯಲಿ ಲಿದಿರುುದು; 
g) ಆರ್ ಇ ಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಹದ; ಮತುತ 
h) ಆರ್ ಇ ಯ ಉದೆ ಯೀಗಿ-ಉದೆ ಯೀಗದಹತರ ಷೆಂಬೆಂಧನುು ಒಳಗೆ ೆಂಡ ವಿಹದ. 

> ದ ರು ದ್ಖಲಿಷು ಪ್ರಕ್ರರಯೆ:  
           ಲ  ೋಕ್ಲರಿಗ  ದ ರು ಷಲಿಿಸಿ 

(ಆರ್.ಇ.ಯಾಂದ ಉತ್ತರ ಬಾಂದ ಒಾಂದು ಶ್ದ  ಳಗ ; 
ಅಥ್ ಆರ್ ಇಯಾಂದ ಯ್ುದ ೋ ಉತ್ತರ ಪ್ಡ ಯದಿದದರ  

ಒಾಂದು ಶ್ ಮತ್ುತ 30 ದಿನ್ಗಳು) 

A) ಸಿಎಾಂಎಸ್ ಪೋರ್್ಲ್ 
(https://cms.rbi.org.in); ಅಥ್ 

B) ಕ ೋಾಂದಿರೋಕೃತ್ ಸಿವೋಕೃತಿ ಮತ್ುತ ಷಾಂಷಕರಣ್ ಕ ೋಾಂದರಕ ಕ 
ಎಲ ಕ್ಾನಿಕ್ ಅಥ್ ಭೌತಿಕ ಷವರ ಪ್ದಲಿಿ (ಸಿಆರ್ 
ಪಿಸಿ) (ಷವರ ಪ್ ಲಗತಿತಷಲ್ಗಿದ ) 

Email: CRPC@rbi.org.in  

ವಿಳ್ಷ: ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ, ಆರ್ ಬಿಐ, ಸ ಾಂರ್ರಲ್ ವಿಸ್ಾ, ಸ ಕಾರ್ 
17, ಚಾಂಡಿೋಗಢ-160 017. ಟ  ೋಲ್ ಫ್ರೋ 
ಷಾಂಖ್ ಯಯಾಂದಿಗ  ಷಾಂಪ್ಕ್ ಕ ೋಾಂದರ – 14448 (ಷಮಯ - 
9:30 am to 5:15 pm) 

   ಇ                        30      
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   ಇ     
             
           

                
                   
            

 

 

       

                
          

           

> ಮೋಲಮನ್ವಿ ್ರಧಿಕ್ರದ ಮುಾಂದ  ಮೋಲಮನ್ವಿ:  
o                                                               ,                           
               30          ,                     ,                       ಇ     ( ಇ  ),      
                   . 

o ಮೀಲಮನವಿ ಹರಧಿಕಹರು, ದ ರುದಹರರು ಅಧಿಯಳಗೆ ಮೀಲಮನವಿ ಷಲಿಷದಿರಲು ನಿೀಡಿದ ತೃಪ್ತತದಹಯಕಹಗಿದದರೆ, 30 ದಿನಗಳನುು 
ಮಿೀರದೆಂತೆ ಮುೆಂದಿನ ಅಧಿಗೆ ಅಕಹವ ನಿೀಡಬಸುದು. 

> ದ ರುಗಳ ಪ್ರಿಹ್ರ:  

o                                                      . 

o                  ,                        ಇ         ಉ                        ,      /                   

ಷ ಚನ :  
 ಇದೆ ೆಂದು ಯಹಯಯ ವಿಹದ ರಹಹರ ಕಹಯಯವಿಧಹನಹಗಿದೆ. 

https://cms.rbi.org.in/
mailto:CRPC@rbi.org.in


                   ,                                    ಇ                                    
           . 

ಹೆಚ್ಚುನ ವಿರಗಳಿಗಹಗಿ, ದಯವಿಟುಟ ಐಐಎಫ್ಎಲ್ ೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ www.iifl.com  ಅಥಹ ಆರ್ ಬಿಐ ೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್  www.rbi.org.in    ಲಭ್ಯವಿರು ಯೀಜನೆಯ 
ವಿರಗಳನುು ನೆ ೀಡಿ. ಯೀಜನೆಯ ರತಯು ನಮಮ ವಹಖೆಗಳಲಿಯ  ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದನುು ವಿನೆಂತಯ ಮೀರೆಗೆ ಉಲೆಿೀಖಕಹೆಗಿ ಗಹರಸಕರಗೆ ಒದಗಿಷಲಹಗುತತದೆ. 

http://www.iifl.com/
http://www.rbi.org.in/

