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ಇಂಟಿಗ್ರೀಟ್್ಡ್ ಒಂಬ ಡ್್ಮನ್ಸ ಯೀಜನ್ಯ ಪರಮ ಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು, 2021 
ಅನವಯಿಸ ವಿಕ್: - ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಾಂಕ್ಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಸಟ, 1934, ಬಾಾಂಕಂಗ್ ರ್ಗ ಾಲ್ೀಶನ್ಸ ಆಕ್ಸಟ, 1949, ಮತ ು ಪ್ಾವತಿ ಹಾಗಸ ಸ್ಟಲ್ಮಂರ್ಟ 
ಸ್ಟ್ರಸಟಮ್್, ಆಕ್ಸಟ, 2007 ರ ನಿಬಂಧನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಾ ನಿಯಂತಿರತ ಘಟಕ (ಆರ್ಇ) ಒದಗಿಸ್ಟ್ರದ ಸ್ೀವ್ಗಳಿಗ್. 
ನಿಯಂತಿರತ ಘಟಕ ಎಂದರ್ ಬಾಾಂಕ್ಸ ಅಥವಾ ಬಾಾಂಕಂಗ್-ಅಲಾದ ಹಣಕಾಸ  ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಯೀಜನ್ಯಲಿಾ ವಾಾಖ್ಾಾನಿಸಲಾದ ವಾವಸ್ೆಯಲಿಾ 
ಭಾಗವಹಿಸ ವವರ  ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಾಂಕ್ಸ ಕಾಲಕಾಲಕ್ೆ ನಿರ್ದ್ಷ್ಟಪಡಿಸಬಹ ದಾದ ಯಾವುದ್ೀ ಇತರ ಘಟಕವನ ು ಯೀಜನ್ಯ ಅಡಿಯಲಿಾ 
ಹ್ಸರತ ಪಡಿಸದ ಮಟಿಟಗ್ ಆಗಿದ್. 

 
ತನಕ ಈ ಯೀಜನ್ಯಡಿ ದಸರ  ಬರ ವುರ್ದಲಾ :- 

 ದಸರ ದಾರರ  ಯೀಜನ್ಯಡಿಯಲಿಾ ದಸರ  ನಿೀಡ ವ ಮೊದಲ  ನಿಯಂತಿರತ ಘಟಕಕ್ೆ ಲಿಖಿತ ದಸರ  ಸಲಿಾಸ್ಟ್ರದದರ  ಮತ ು 
      ಎ.  ದಸರನ ು ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ತಿರಸೆರಿಸಲಾಗಿದ್ ಮತ ು ದಸರ ದಾರರ  ಉತುರರ್ದಂದ ತೃಪುರಾಗಿಲಾ ಅಥವಾ ನಿಯಂತಿರತ  
           ಘಟಕವು ದಸರ  ಸ್ಟ್ರವೀಕರಿಸ್ಟ್ರದ 30 ರ್ದನಗಳೊ್ಳಗ್ ದಸರ ದಾರರ  ಉತುರವನ ು ಸ್ಟ್ರವೀಕರಿಸ್ಟ್ರಲಾ ಮತ್್ು 
         ಬಿ. ದಸರ ದಾರರ  ನಿಯಂತಿರತ ಘಟಕರ್ದಂದ ಉತುರವನ ು ಸ್ಟ್ರವೀಕರಿಸ್ಟ್ರದ ನಂತರ ಅಥವಾ ದಸರ  ಕ್ಸಟಟ ರ್ದನಾಂಕರ್ದಂದ 1 ವಷ್್ ಮತ ು 30 
            ರ್ದನಗಳಲಿಾ ಯಾವುದ್ೀ ಉತುರವನ ು ಸ್ಟ್ರವೀಕರಿಸದ ನಂತರ 1 ವಷ್್ದ್ಸಳಗ್ ಓಂಬ ಡ್್ಮನ್ಸಗ್ ದಸರ  ನಿೀಡಲಾಗ ತುದ್. 
 ದಸರ  ಈಗಾಗಲ್ೀ ತ್್ಗ್ದ ಕ್ಸಂಡ ಕರಮದ ಅದ್ೀ ಕಾರಣಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟ್ರಲಾ – 
      ಎ.  ಒಂಬ ಡ್್ಮನ್ಸನ ಮ ಂದ್ ಬಾಕ ಉಳಿರ್ದದ್ ಅಥವಾ ಓಂಬ ಡ್್ಮನ್ಸನ ಅಹ್ತ್್ಯ ಮೀರ್ಗ್ ಇತಾಥ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ ಅಥವಾ ವಾವಹರಿಸಲಾಗಿದ್, 
           ಅದ್ೀ ದಸರ ದಾರರಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರವೀಕರಿಸರ್ದದದರಸ ಅಥವಾ 1 ಅಥವಾ ಹ್ಚ್ಚಿನ ದಸರ ದಾರರ  ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಗಳೊ್ಂರ್ದಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟ್ರದಂತ್್. 
       ಬಿ.   ಯಾವುದ್ೀ ನಾಾಯಾಲಯ, ನಾಾಯಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಮಧಾಸೆಗಾರರ ಮ ಂದ್ ಬಾಕ ಉಳಿರ್ದದ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ೀ ನಾಾಯಾಲಯರ್ದಂದ 
           ಅಹ್ತ್್ಯ ಮೀಲ್ ಇತಾಥ್ಗ್ಸಂಡಿದ್ ಅಥವಾ ವಾವಹರಿಸ್ಟ್ರ ಆಗಿರ ವಂತ. ಟಿರಬಸಾನಲ್ ಅಥವಾ ಆಬಿ್ಟ್್ರೀಟರ್, ಅದ್ೀ ದಸರ ದಾರರಿಂದ 1  
           ಅಥವಾ ಹ್ಚ್ಚಿನ ದಸರ ದಾರರ  ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟ್ರದ ಪಕ್ಷಗಳೊ್ಂರ್ದಗ್ ಸ್ಟ್ರವೀಕರಿಸದಂತದ ದ. 
      ಸ್ಟ್ರ.   ಅದ್ೀ ಕರಮದ ಕಾರಣಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟ್ರದ ದಸರಿನಲಿಾ ಕರಮಿನಲ್ ಮೊಕದದಮ ಬಾಕ ಉಳಿರ್ದಲಾ ಅಥವಾ ನಾಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ನಾಾಯಮಂಡಳಿ 
           ಅಥವಾ ಕರಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧದಲಿಾ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾದ ಯಾವುದ್ೀ ಪೊಲಿೀರ್ಸ ತನಿಖ್್ಯನ ು ಒಳಗ್ಸಂಡಿರ ವುರ್ದಲಾ. 

 ದಸರ  ದ ರ ಪಯೀಗ ಅಥವಾ ಕ್ಷ ಲಾಕ ಅಥವಾ ಕ್ರಳಿಸ ವ ಸವಭಾವವಲಾ. 

 ಅಂತಹ ಕ್ಾಂಗಳಿಗಾಗಿ, 1963 ರ ಮಿತಿ ಕಾಯಿದ್ ಅಡಿಯಲಿಾ ಮಿತಿಯ ಅವಧಿ ಮ ಗಿಯ ವ ಮೊದಲ  ನಿಯಂತಿರತ ಘಟಕಕ್ೆ ದಸರ  ನಿೀಡಲಾಗಿದ್. 

 ದಸರ ದಾರರ  ಯೀಜನ್ಯ ಕಲಂ 11 ರ ಪರಕಾರ ಸಂಪೂಣ್ ಮಾಹಿತಿಯನ ು ಒದಗಿಸ ತ್ಾುರ್. 

 ದಸರ ದಾರರ  ಸವತಃ ವಕೀಲರಲಾದ ಹ್ಸರತ  ವ್ೈಯಕುಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ದಸರ ದಾರರ ಮಸಲಕ ವ್ೈಯಕುಕವಾಗಿ ದಸರ  ಸಲಿಾಸಲಾಗ ತುದ್. 

 

ಈ ಯೀಜನ್ಯಡಿ ಪರಿಗಣಿಸದ ವಿಷ್ಯಗಳು: - 

 ನಿಯಂತಿರತ ಘಟಕದ (ಆರ್ಇ) ವಾಣಿಜಾ ತಿೀಪು್/ನಿರ್ಾ್ರ. 
 ಹ್ಸರಗ ತಿುಗ್ ಒಪಪಂದಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟ್ರದಂತ್್ ಮಾರಾಟಗಾರರ  ಮತ ು ನಿಯಂತಿರತ ಘಟಕದ ನಡ ವಿನ ವಿವಾದ. 
 ಕ ಂದ ಕ್ಸರತ್್ಗಳನ ು ನ್ೀರವಾಗಿ ಒಂಬ ಡ್್ಮನ್ಸಗ್ ತಿಳಿಸಲಾಗ ವುರ್ದಲಾ. 
  ನಿಯಂತಿರತ ಘಟಕದ ನಿವ್ಹಣ್ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ನಿವಾ್ಹಕರ ವಿರ ದಧ ಸಾಮಾನಾವಾದ ಕ ಂದ ಕ್ಸರತ್್ಗಳು. 
 ಶಾಸನಬದಧ ಅಥವಾ ಕಾನಸನ  ಜಾರಿಗ್ಸಳಿಸ ವ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಆದ್ೀಶದ ಅನ ಸರಣ್ಯಲಿಾ ನಿಯಂತಿರತ ಘಟಕರ್ದಂದ ಕರಮವನ ು 

ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ ಎನ ುವ ವಿವಾದ. 
  ಸ್ೀವ್ಯ  ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಾಂಕ್ಸನ ನಿಯಂತರಕ ಪೂವ್ವಿೀಕ್ಷಣ್ಯಲಿಾಲಾ. 
 ನಿಯಂತಿರತ ಘಟಕಗಳ ನಡ ವಿನ ವಿವಾದ. 
 ನಿಯಂತಿರತ ಘಟಕದ ಉದ್ಸಾೀಗದಾತ-ಉದ್ಸಾೀಗಿ ಸಂಬಂಧವನ ು ಒಳಗ್ಸಂಡ ವಿವಾದ. 



ದಸರ  ಸಲಿಾಸಲ  ಗಾರಹಕರ  ಅನ ಸರಿಸಬ್ೀಕಾದ ಕಾಯ್ವಿರ್ಾನಗಳು 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ದಸರ  ಸಲಿಾಸ ವ ವಿರ್ಾನ 
ಪೊೀಟ್ಲ್ https://cms.rbi.org.in ಮಸಲಕ ಆನ್ಸಲ್ೈನ್ಸನಲಿಾ ಅಥವಾ ಕ್ಳಗಿನ ವಿಳಾಸದಲಿಾ ಕ್ೀಂರ್ದರೀಕೃತ ರಶ್ೀರ್ದ ಮತ ು ಸಂಸೆರಣಾ ಕ್ೀಂದರಕ್ೆ ಎಲ್ಕಾಿನಿಕ್ಸ 
ಅಥವಾ ಫಿಸ್ಟ್ರಕಲ್ ಮೊೀಡ್ (ಸಸಕುವಾಗಿ ಸಹಿ) ಮಸಲಕ ದಸರ  ಸಲಿಾಸಬಹ ದ . 
ಕ್ೀಂರ್ದರೀಕೃತ ರಸ್ಟ್ರೀರ್ದ ಮತ ು ಸಂಸೆರಣಾ ಕ್ೀಂದರ, 
ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಾಂಕ್ಸ, 
4 ನ್ೀ ಮಹಡಿ, ಸ್ಕಟರ್ 17, 
ಚಂಡಿೀಗಢ – 160017 
ಒಂಬ ಡ್್ಮನ್ಸ ಹ್ೀಗ್ ನಿರ್ಾ್ರ ತ್್ಗ್ದ ಕ್ಸಳುುತ್ಾುರ್? 

 ಓಂಬ ಡ್್ಮನ್ಸ/ಉಪ ಓಂಬ ಡ್್ಮನ್ಸ ದಸರ ದಾರ ಮತ ು ಆರ್ಇ ನಡ ವಿನ ಒಪಪಂದದ ಮಸಲಕ ಸ ಗಮಗ್ಸಳಿಸ ವಿಕ್ ಅಥವಾ ರಾಜಿ ಅಥವಾ ಮಧಾಸ್ಟ್ರೆಕ್ಯ 
ಮಸಲಕ ದಸರಿನ ಇತಾಥ್ವನ ು ಉತ್್ುೀಜಿಸಲ  ಪರಯತಿುಸ ತ್ಾುರ್. 

 ಒಂಬ ಡ್್ಮನ್ಸನ ಮ ಂದ್ ನಡಾವಳಿಗಳು ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದ್ ಮತ ು ಯಾವುದ್ೀ ಸಾಕ್ಷ್ಾಾರ್ಾರದ ನಿಯಮಕ್ೆ ಬದಧವಾಗಿರ ವುರ್ದಲಾ. 
 ದಸರನ ು ಯಾವಾಗ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದ್ ಎಂದ  ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ ತುದ್:- 

ಎ) ಓಂಬ ಡ್್ಮನ್ಸ ಅಥವಾ ಮಧಾಸ್ಟ್ರೆಕ್ಯ ಮೀಲ್ ಆರ್ಇ ಯಿಂದ ಇತಾಥ್ವಾಗ ತುದ್ 
ಬಿ) ದಸರ ದಾರರ  ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಪಕ್ಸಂಡಿದಾದರ್ ಅಥವಾ ಇಲಾವಾದರ್ (ದಾಖಲಿಸ್ಟ್ರದಾದರ್) ದಸರ ಗಳ ಪರಿಹಾರದ ವಿರ್ಾನ ಮತ ು ಪರಮಾಣವು 
ತೃಪ್ಪುಕರವಾಗಿದ್ ಅಥವಾ 
ಸ್ಟ್ರ) ದಸರ ದಾರರ  ಸವಯಂಪ್್ರೀರಿತವಾಗಿ ದಸರನ ು ಹಿಂಪಡ್ರ್ದದಾದರ್. 

 ಯೀಜನ್ಯ ಷ್ರತ ು 16 ರ ಅಡಿಯಲಿಾ ದಸರನ ು ತಿರಸೆರಿಸರ್ದದದಲಿಾ, ಓಂಬ ಡ್್ಮನ್ಸ ಅವಾಡ್್ ಅನ ು ರವಾನಿಸ ತ್ಾುರ್. 

 

ದಸರನ ು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದ್ 

ಎನ್ಸಬಿಎಫ್ಸ್ಟ್ರಗ್ ಲಿಖಿತ ದಸರ  ನಿೀಡಿ 

ಎನ್ಸಬಿಎಫ್ಸ್ಟ್ರಯಿಂದ 30 ರ್ದನಗಳಲಿಾ ಉತುರವನ ು ಸ್ಟ್ರವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ ಎನ್ಸಬಿಎಫ್ಸ್ಟ್ರಯಿಂದ 30 ರ್ದನಗಳಲಿಾ ಉತುರ ಸ್ಟ್ರವೀಕರಿಸ್ಟ್ರಲಾ 

ಆನ್ಸಲ್ೈನ್ಸ ಅಥವಾ ಫಿಸ್ಟ್ರಕಲ್ ಮೊೀಡ್ ಮಸಲಕ ದಸರ ದಾರರ  

ನಿಯಂತಿರತ ಘಟಕರ್ದಂದ ಉತುರವನ ು ಸ್ಟ್ರವೀಕರಿಸ್ಟ್ರದ ನಂತರ ಒಂದ  

ವಷ್್ದ್ಸಳಗ್ ಓಂಬ ಡ್್ಮನ್ಸಗ್ ದಸರ  ಸಲಿಾಸಬಹ ದಾಗಿದ್. 

ಆನ್ಸಲ್ೈನ್ಸ ಅಥವಾ ಫಿಸ್ಟ್ರಕಲ್ ಮೊೀಡ್ ಮಸಲಕ ದಸರ  

ನಿೀಡಿದ ರ್ದನಾಂಕರ್ದಂದ ಒಂದ  ವಷ್್ ಮತ ು ಮಸವತ ು 

ರ್ದನಗಳಲಿಾ ಓಂಬ ಡ್್ಮನ್ಸಗ್ ದಸರ  ನಿೀಡಲಾಗಿದ್ 

ದಸರನ ು ತಿರಸೆರಿಸ್ಟ್ರಲಾ ದಸರನ ು ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ/ಭಾಗಶಃ 

ತಿರಸೆರಿಸಲಾಗಿದ್ 

ದಸರ ದಾರರ  ಎನ್ಸಬಿಎಫ್ಸ್ಟ್ರ 

ಯ ಉತುರರ್ದಂದ 

ತೃಪುರಾಗಿದಾದರ್ 

ದಸರ ದಾರರ  ಎನ್ಸಬಿಎಫ್ಸ್ಟ್ರ 

ಯ ಉತುರರ್ದಂದ ತೃಪುರಾಗಿಲಾ 

https://cms.rbi.org.in/


ಮೀಲಮನವಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಮ ಂದ್ ಮೀಲಮನವಿ ಸಲಿಾಸ ವುದ  

 

 

 

 

  

ಕಂಪನಿಯ ನ್ಸೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹ್ಸರ  ಮತ ು ಸಂಪಕ್ ವಿವರಗಳು 

ಪರರ್ಾನ 

ನ್ಸೀಡಲ್ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

ನ್ಸೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಲಯ ಕಚ್ೀರಿ ವಿಳಾಸ 

ಸಂಪಕ್ ಸಂಖ್್ಾ ಇಮೀಲ್ ಐಡಿ 

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಎಂ 

ಪ್ಾಟಿೀಲ್ 

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಎಂ ಪ್ಾಟಿೀಲ್ ಮ ಂಬ್ೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಪೀರ್ಟ್ ಫ್ೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟ್್ಡ್, 
ಯ ನಿರ್ಟ ನ್ - 02A, ಸ್ಟ್ರಟಲ್ಟ ಫ್ಾೀರ್, ಫಾಚಸ್ನ್ಸ ಪ್ಾಾಜಾ, ತ ಬ್ 

ಪ್ಾಕ್ಸ್, ಶ್ವಾಜಿನಗರ, ಪುಣ್, ಮಹಾರಾಷ್ಿ - 411005 

7420066611 Mumbainodal@stfc.in 

ಶ್ರೀ ಸಂಜಿೀರ್ವ ಕ ಮಾರ್ 
ಸ್ಟ್ರನಾಾ 

ನವ ದ್ಹಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಪೀರ್ಟ್ ಫ್ೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟ್್ಡ್, 
S/F-203, ಪ್ಾಾರ್ಟ ಸಂಖ್್ಾ-20, ಕೃಷ್ಾಾ ಪ್ಾಕ್ಸ್ ವೂಾ ಪ್ಾಾಜಾ, 

ಸ್ಕ್ಸ-20, ದಾವರಕಾ, ನವದ್ಹಲಿ 110075 

011-

28070333          
Newdelhinodal@stfc.in 

ಶ್ರೀ ಸ ಜ್ಸೀಯ್ ಭಟಟ ಕ್ಸೀಲೆತ್ಾು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಪೀರ್ಟ್ ಫ್ೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟ್್ಡ್, 
686, ಶ್ಾರಚಿ ಟವರ್, 4 ನ್ೀ ಮಹಡಿ, ಸ್ಪೀಸ್ 4B, ಆನಂದಪುರ, ಇ 
ಎಂ ಬ್ೈಪಾಸ್, ರಸಬಿ ಕನ್ಕಟರ್, ಕ್ಸೀಲ್ಕತ್ಾಾ 700107, ಪಶ್ಿಮ 
ಬಂಗಾಳ 

033-

44000201 
Kolkatanodal@stfc.in 

ಶ್ರೀ ರಮೀಶ್ ಪ್ಪ ಬಿ ಚ್ನ್ುೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಪೀರ್ಟ್ ಫ್ೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟ್್ಡ್, 
ಶ್ರೀ ಟವರ್ಸ್, ಪ್ಾಾರ್ಟ ಸಂಖ್್ಾ 14ಎ ದಕ್ಷಿಣ ಹಂತ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ 

ಎಸ್ಟೀರ್ಟ, ಗಿಂಡಿ, ಚ್ನ್ುೈ-600032 

044- 

24990356  

Chennainodal@stfc.in 

 

ಸಸಚನ್:  ಓಂಬ ಡ್್ಮನ್ಸ ಯೀಜನ್ಯ ಪರತಿಯ  ನಮಮ ಕಚ್ೀರಿಯ ಆವರಣದಲಿಾ ಶಾಖ್್ಯ ವಾವಸಾಪೆಕರ ಬಳಿ ಲಭಾವಿದ್. 

ಯೀಜನ್ಯ ಹ್ಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ www.stfc.in ಮತ ು www.rbi.org ಅನ ು ನ್ಸೀಡಿ 

ಈ ಯೀಜನ್ಯ ಷ್ರತ ು 15(1) ರ ಅಡಿಯಲಿಾ ದಸರ ದಾರರ  
ಅವಾಡ್್ ನಿಂದ ತೃಪುರಾಗರ್ದದದರ್ ಅಥವಾ 
ಈ ಯೀಜನ್ಯಡಿಯಲಿಾ ಕಲಂ 16(2)(c) ರಿಂದ 16(2)(f) 

ವರ್ಗಿನ ದಸರನ ು ತಿರಸೆರಿಸ ವುದ . 

ಅವಾಡ್್/ತಿರಸಾೆರದ ಸ್ಟ್ರವೀಕೃತಿಯ ರ್ದನಾಂಕದ ಮಸವತ ು 

ರ್ದನಗಳೊ್ಳಗ್ ದಸರ ದಾರರ  ಮೀಲಮನವಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ 

ಮ ಂದ್ ಮೀಲಮನವಿ ಸಲಿಾಸಬಹ ದಾಗಿದ್. 


