ಆ�ರ್ ಸ��ಾಲಯ
ಅ�ಸೂಚ�
ಸಂ�ಯ : ಆಇ 44 �ಎಆರ 2006 �ಂಗಳೂರು, ��ಾಂಕ: 5�ೕ, �ಬರ್ವ, 2007.
ಕ�ಾರ್ಟ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್ಗಳ� �ೕವ��ಾರರ ��ಾಸ�ತ ಸಂರಕಷ ಕರಡು �ಯಮಗಳು,
2006ನುನ ಕ�ಾರ್ಟ ಸ�ಾರ್ರವ ಕ�ಾರ್ಟ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್ಗಳ� �ೕವ��ಾರರ ��ಾಸ�ತ ಸಂರಕಷ

ಅ��ಯಮ, 2004 (2005ರ ಕ�ಾರ್ಟ ಅ��ಯಮ 30)ರ 21�ೕ ಪರ್ಕರ (1)�ೕ ಉಪಪರ್ಕರಣದ�
ಅಗತಯ್ಪ�ಸ�ಾದಂ, ��ಾಂಕ 16-11-2006ರ ಕ�ಾರ್ಟ ��ೕಷ �ಾಜಯ್ಪತರ ಸಂ�ಯ 1790 ರIV-A
�ಾಗದ�ಲ ಅ�ಸೂಚ� ಸಂ�ಯ್ಎ� 44 �ಎಆರ 2006 ��ಾಂಕ: 18-10-2006 ರ�ಲ ಪರ್ಕ�
ಇದ�ಂದ �ಾ�ತ�ಾಗುವ ಎ�ಾಲ ವಯ್�ತ್ಗ ಇದನುನ ಕ�ಾರ್ಟ �ಾಜಯ್ಪತರ್ದ ಪರ್ಕಟಪ��
��ಾಂಕ�ಂದ ಹ��ೖದು �ನಗಳಒಳ�ಾ� ಅ�ೕಪ�

�ಾಗೂ

ಸೂಚ�ಗಳನುನ ಸ�ಲ್ಸುವಂ

ಸೂ�ಸ�ಾ�ತುತ.
ಸದ� �ಾಜಯ್ಪತರ್ �ಾವರ್ಜ�ಕ�

2006ರ ನ�ಂಬರ

16�ೕ ��ಾಂಕದಂದು

ಲಭಯ್�ಾಗುವಂ �ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ;
�ಾಗೂ �ಾಜಯ ಸ�ಾರ್ರವ �ಾವ�ೕ ಆ�ೕಪ� �ಾಗೂ ಸೂಚ�ಗಳನುನ �ವ್ೕಕ�ಸ
ಇರುವ�ದ�ಂದ,
ಕ�ಾರ್ಟ ಸ�ಾರ್ರವ ಕ�ಾರ್ಟ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್ಗಳ� �ೕವ��ಾರ ರ��ಾಸ�ತ ಸಂರಕಷ
ಅ��ಯಮ, 2004 (2005ರ ಕ�ಾರ್ಟ ಅ��ಯಮ ಸಂ�ಯ 30) ರ 21�ೕ ಪರ್ಕರಣ (1) �ೕ
ಉಪಪರ್ಕರಣ�ಂ ಪರ್ದತತ್� ಅ��ಾರಗಳನುನ ಚ�ಾ��, ಮುಂ�ನ �ಯಮಗಳನುನ �ಾಡುತತ್.
ಎಂದ�:�ಯಮಗಳು
1.

�ಸರು ಮತುತ �ಾರ್ರಂ : (1) ಈ �ಯಮಗಳನುನ ಕ�ಾರ್ಟ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್ಗಳ�

�ೕವ��ಾರರ ��ಾಸ�ತ ಸಂರಕಷ �ಯಮಗಳು, 2006 ಎಂದುಕ�ಯತಕಕ್ದ.
(2) ಇವ� �ಾಜಯ್ಪತರ್ದ ಪರ್ಕಟ�ಾ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾ�� ಬರತಕಕ್ದ.

2. ಪ��ಾ�ಗಳು: ಈ �ಯಮಗಳ�ಲ ಸಂದಭರ್ವ ಅನಯ್� ಅಗತಯ್ಪ�� �ೂರತು:(1) ‘ಅ��ಯಮ’ ಎಂದ� ಕ�ಾರ್ಟ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್ಗಳ� �ೕವ��ಾರರ ��ಾಸ�ತ

ಸಂರಕಷ ಅ��ಯಮ, 2004(2005ರ ಕ�ಾರ್ಟ ಅ��ಯಮ, 30)
(2) ಬಳ�ರುವ ಆದ� ಪ��ಾ�ಸದ ಪದಗಳು, ಈ ಅ��ಯಮದ�ಲ ಅವ�ಗ�� �ೕಡ�ಾದ

ಅ�ೕ ಅಥರ್ವನು �ೂಂ�ರತಕಕ್ದು.

3.

�ಾ�ಾಕ್� ಆ�ೕಶ ಮತುತ ದೂರು�ೕ�ದವನ ಮತುತ �ಾ�ಗಳ��ಾರ� : 3�ೕ

ಪರ್ಕರಣ (2)�ೕ ಉಪಪರ್ಕರಣ ಅ�ಯ�ಲ ಸ�ಾರ್ರ ಆ�ೕಶಗಳನುನ �ವ್ೕಕ�� ತರು�ಾಯ,
ಸಕಷ �ಾರ್��ಾರವ, ದೂರು �ೕ�ದವನನುನ ��ಾರ� �ಾಡಬಹುದು ಮತುತ ��ಾರ�ಯನುನ
ಬರಹದ�ಲ �ಾಖ�ಸತಕಕ್ದು.
4.

ತ� ಮ���ೂಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಗ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ಂ ಅ��ಾ�ಗಳು : ಸಕಷ

�ಾರ್��ಾರ� ಈ ಅ��ಯಮದ ಅ�ಯ�ಲ, ಕರ್ಮ�ೖ�ೂಳಳ್ ಅ�ೂೕ�ಸ�ಾದ ವಯ್�ಯ,
ತ�ಮ���ೂಂ��ಾದ್�ಂದ

ಅಥ�ಾ

ಬ�ಚ್ಟುಟ್�ೂಂ��ಾದ್�

ಮನದ�ಾಟ್ದ�

ಅಥ�ಾ

ಅದನುನ್ನಂಬಲ �ಾರಣಗ�ದದ್�, ಸಕಷ �ಾರ್��ಾರವ, ��ೕಷ�ಾಯ್�ಾಲಯ� ��ತದ�ಲ ವರ�
�ಾಡತಕಕ್ದು.
5.

ಆ�ತ್ಯನು ಸಥ್�ತ�ೂ�ಸು ಅಥ�ಾ ವಶಪ���ೂಳುಳ್ ಅ��ಾರಗಳು : ಈ

ಅ��ಯಮದ ಅ�ಯ�ಲ, ಜ�ತ್ ಒಳ�ಾಗಲು ಬದಧ್�ಾ�ರು �ಾವ��ೕ ಆ�ತ್ಯನು �ಾವ��ೕ
�ೕ�ಯ�ಲ ಬ�ಚ್ಡು, ವ�ಾರ್�ಸು ಅಥ�ಾ ವಯ್ವಹ�ಸು ಸಂಭವ���ಂದು ಮತುತ ಇದು
ಅ��ಯಮದ ಉ�ದ್ೕಶವನು �ಫಲ�ೂ�ಸುತತ್�ಂದ ಸಕಷ �ಾರ್��ಾರ� ಮನದ�ಾಟ್ದ ಅಥ�ಾ
ನಂಬಲು �ಾರಣ�ದದ್, ಅಂಥ ಆ�ತ್ಯನು ವಶಪ���ೂಳುಳ್ ಆ�ೕಶವನುನ �ಾಡಬಹುದು ಅಥ�ಾ
ಅಂಥ

ಆ�ತ್ಯನು

�ಾಯ್�ಾಲಯ

ವಶಪ���ೂಳಳ್ಲ

ಪ��ಾರ್ನು�ೕದ�

�ಾಧಯ್�ಲಲ್�ರುವ

�ೂರತು,

ಅಂಥಆ�ತ್ಯನುನ್��

ವ�ಾರ್�ಸತಕಕ್ದದ

ವಯ್ವಹ�ಸತಕಕ್ದದ್ಲಲ್ ಆ�ೕಶವನುನ �ಾಡತಕಕ್ದು.

ಅಥ�ಾ

ಅನಯ್�

6.

ಹಣ�ಾಸು ಅಥ�ಾ ಇತರ ಆ�ತ್ ಜ�ತ್. ಆ�ೕಶ �ಾ��ಾಗ �ಾ�ದ ವ�ಾರ್ವ�ಗಳ

ಮತುತ ಆಕೃತ ಮತುತ ಶೂನಯ್�ಾಗತಕಕ್ದ : ಅ��ಯಮದ 3�ೕ ಪರ್ಕರಣ ಅ�ಯ�ಲ �ಾಜಯ
ಸ�ಾರ್ರವ, ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್ ಹಣ�ಾಸು ಅಥ�ಾ ಇತರ ಆ�ತ್ ಜ�ತ್ �ಾ�ಾಕ್�
ಆ�ೕಶವನುನ �ಾ�ರು�ಾಗ, ಆ�ೕಶದ�ಲ ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ಾದಂ ಹಣ�ಾಸು ಅಥ�ಾ ಆ�ತ್ಯನು
�ಾವ��ೕ

�ೕ�ಯ�ಲ

ಇತರ

�ಾ�ೕ

ವಯ್�ತ್ಗ

ವ�ಾರ್�ಸತಕಕ್ದದ

ಮತುತ

ಅಂಥ

ವ�ಾರ್ವ�ಯನು �ಾ�ದದ್, ಅದು ಅಕೃತ �ಾಗೂ ಶೂನಯ್�ಾಗತಕಕ್ದ.
7.

ಸಕಷ �ಾರ್��ಾರವ ��ೕಷ ಪ�ಲ್�ಾ��ಕೂಯ್ಟರ �ರ�ಾಗುವ�ದು : ಸಕಷ

�ಾರ್��ಾರವ, ��ೕಷ �ಾಯ್�ಾಲಯದ� ಪರ್ಕರಣಗಳನು ನ�ಸುವ�ದ�ಕ ಅಗತಯ್�ರಬಹು�ಾದಂ
�ರವನುನ ��ೕಷ ಪ�ಲ್�ಾ��ಕೂಯ್ಟರ �ೕಡತಕಕ್ದು.
ಕ�ಾರ್ಟ �ಾಜಯ್�ಾಲ ಆ�ೕ�ಾನು�ಾರ ಮತುತ ಅವರ
�ಸ�ನ�ಲ,
�. �ಾಮ�ಾವ
ಸ�ಾರ್ರ ಅ�ೕನ �ಾಯರ್ದ�
ಆ�ರ್ �ಯಮಗಳು
ಆಯವಯ್ ಸಂಕಲನ ಮತುತ ಸ�� �ಾ�
ಆ�ರ್ ಇ�ಾ�.

