ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗ୍ ଉପଲର ଅଧିକାାଂଶ ସମୟଲର ପଚରାଯାଉଥିବା
ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କ
ି (ଓଡ଼ିଆ)

ପ୍ର 1. ଆର୍.ବି.ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ଲମାଦିତ ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗ୍ ଲଯାଜନା କ’ଣ? ଏହି ରିଲକା ୁ ୁଶନ୍ ଲପ୍ରମ୍ୱକକ ଉଲେଶୁ
କ’ଣ?

ଉ. କ ୋଭିଡ୍-19 ମହୋମୋରୀ ଓ ଆର୍ଥି ମୋନ୍ଦୋବସ୍ଥୋ ୁ ଦୃ ଷ୍ଟିକର ରଖି, ଏହୋ ୁ ସମଗ୍ର କଦଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଲୋନ୍ ର୍ତ୍ତୋଙ୍କ ପୋଇଁ ଅଣୋଯୋଇଛି।
ଆର୍.ବି.ଆଇ. ଦ୍ୱୋରୋ ରିକ ୋଲୁ ୁଶନ୍ କଯୋ ନୋ ୁ ଲୋଗୁ ରିବୋ ପୋଇଁ ସମସ୍ତ ବୁୋଙ୍କ୍ ଓ ଅନୁ କଲୋନ୍ ପ୍ରଦୋନ ୋରୀ ସଂସ୍ଥୋଗୁଡ଼ି ୁ କଗୋଟିଏ
କେମ୍ୱ ତ ପ୍ରଦୋନ ରୋଯୋଇଛି। ଏହି କେମ୍ୱ ତର ଉକେଶୁ କହଉଛି, କ ୋଭିଡ୍-19 ମହୋମୋରୀ ଦ୍ୱୋରୋ ଆର୍ଥି ସ୍ତରକର ପ୍ରଭୋବିତ
କଲୋନ୍ ର୍ତ୍ତୋମୋନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦୋନ ରିବୋ।
ଏହି କେମ୍ୱ ତ ଓ ନିୟୋମ ମୋଗତଦଶି ୋ ୁ ଭିର୍ତ୍ି ରି, ଫୁ ଲର୍ଟନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କ ୋଭିଡ୍-19 ମହୋମୋରୀକର ପ୍ରଭୋବିତ ବୁକ୍ତିବକି ଶଷ ଓ
ସଂସ୍ଥୋମୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ନିଆଯୋଇଥିବୋ କଲୋନ୍ଗୁଡ଼ି ର ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ ବୋ ପୁନଗତଠନ ପୋଇଁ ନି ର ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁଛି।

ପ୍ର 2. ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଲକଉଁମାଲନ ଲଯାଗୁ?
ଉ. କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ ପୋଇଁ ଏଠୋକର କ କତ କଯୋଗୁତୋ ମୋନଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲୋ:
1.

ଆକବଦ ଙ୍କର, 01 ମୋର୍ଚ୍ତ, 2020 ସୁଦ୍ଧୋ ଇ.ଏମ୍.ଆଇ./ସୁଧ କପୈଠ ଉପକର 30 ଦିନରୁ ଅଧି ବକ ୟୋ ନଥିବ। ଏହି ଅବଧି, ବୁୋଙ୍କ ଓ
ଏନ୍.ବି.ଏଫ୍.ସି.ଗୁଡ଼ି ରୁ 25 କ ୋଟିରୁ ମ୍ ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ. କଲୋନ୍ କନଇଥିବୋ କଲୋନ୍ ର୍ତ୍ତୋମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ 89 ଦିନ ଅକଟ।

2.

କ ୋଭିଡ୍-19 ମହୋମୋରୀ ୋରଣରୁ ଆକବଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋକବ ଆୟ/ନଗଦ ପ୍ରବୋହର ହୋନି ମ
ି ୱୋ ହ୍ରୋସସ୍ୱରୂପ ଆର୍ଥି ସ୍ତରକର ପ୍ରଭୋବିତ କହୋଇଥିକବ।

ଦୟୋ ରି ଧ୍ୟୋନ ଦିଅନ୍ତୁ:
1.

କଲୋନ୍ ର୍ତ୍ତୋ ପ୍ରଦୋନ ରିଥିବୋ ସୂଚନୋ ସକମତ ସହୋୟ ଦସ୍ତୋବି ଆଧୋରକର ଆକବଦ ଙ୍କ ଆୟକର ହ୍ରୋସ ଓ ତୋହୋର ଆର୍ଥି ପ୍ରଭୋବର ସମୀକ୍ଷୋ
ଫୁ ଲର୍ଟନ୍ ଦ୍ୱୋରୋ ରୋଯିବ।

2.

ତୋ’ପକର, ଫୁ ଲର୍ଟନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ରିକ ୋଲୁ ୁଶନ୍ କଯୋ ନୋ ୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କଦବୋ ପୂବତରୁ, ଆକଲୋଚନୋ ଓ ମୂଲୁୋଙ୍କନ ଆଧୋରକର ରୋ ି କହୋଇଥିବୋ ସଂକଶୋଧିତ
ଇ.ଏମ୍.ଆଇ./ସୁଧ କପୈଠ ୁ ପୁଣିର୍ଥକର ଆରମ୍ଭ ରିବୋ ପୋଇଁ ଆକବଦ ଙ୍କ ସୋମର୍ଥତୁତୋ ୁ ଆ ଳନ ରିବ।

3.

ଫୁ ଲର୍ଟନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆକବଦ ଙ୍କ ପରିକଶୋଧ ଇତିହୋସ ଏବଂ ମୋର୍ଚ୍ତ - ଅଗଷ୍ଟ 2020 ମଧ୍ୟକର ଆର୍.ବି.ଆଇ. କମୋରୋଟରିୟମ୍ ପ୍ରୋପ୍ତ ରିବୋ ସମୟକର
କଦଇଥିବୋ ପ୍ରତିକ୍ରିୟୋଗୁଡ଼ି ଉପକର ମଧ୍ୟ ବିଚୋର ରିବ।

ପ୍ର 3. ଲମାଲତ କ’ଣ ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିବା ଉଚିତ?
ଯଦି ଆପଣ ଆୟର ନୂ ତନ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ି ୁ କ ୋ ବ
ି ୋ ମ
ି ୱୋ ନି

ର୍ଚ୍ତଗୁଡ଼ି ର ପରିଚୋଳନୋ ରି ନି ର ମୋସି ଇ.ଏମ୍.ଆଇ. କପୈଠ

ରିପୋରିକବ, କତକବ କସପରି ରିବୋ ୁ ଆକମ ଦୃ ଢ଼ତୋର ସହ ପରୋମଶତ କଦବୁ । ଅନୋବଶୁ ଭୋକବ ଏହି କଯୋ ନୋ ୁ ବୋଛନ୍ତୁ ନୋହିଁ।

ଏହୋର ୋରଣ କହଉଛି, କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗର ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରଭୋବଗୁଡ଼ି ରହିଛ:ି
1.

ଆପଣଙ୍କର ର୍ଚ୍ତ ୁ କଯୋଡ଼ି ଏ ଅତିରିକ୍ତ କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ ଶୁଳ୍କ ଲଗୋଯୋଇପୋକର

2.

କପୈଠକଯୋଗୁ କମୋଟ ସୁଧକର ବୃ ଦ୍ଧ,ି କଯଉଁଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର କଲୋନ୍ ଆହୁ ରି ମହଙ୍ଗୋ କହୋଇଯିବ

ପ୍ର 4. ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗ୍ ଲମା ଲ ାନ୍ ଉପଲର କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ?
ଉ. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ ଅନୁ କରୋଧ ୁ ସ୍ୱୀ ୋର ରୋଯୋଏ, କତକବ ନିମନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଏ
a.
b.

ମ
ି ୋୱ ଅଧି କହୋଇପୋକର:

ୁ ି ହ୍ରୋସ କହୋଇଯିବ।
ଆପଣଙ୍କର ମୋସି ଇ.ଏମ୍.ଆଇ. ରୋଶି ହ୍ରୋସ କହୋଇଯୋଇପୋକର, କଯଉଁଥିରୁ ମୋସି ପରିକଶୋଧ ପ୍ରତିଶତ

ଆପଣଙ୍କର କମୋଟ ପରିକଶୋଧ ଅବଧି ବୃ ଦ୍ଧି କହୋଇଯିବ, ଯୋହୋ ମଧ୍ୟକର ଆପଣଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ କଲୋନ୍ କପୈଠ ରୋଯୋଇପୋରିବ। କହକଲ, ଦୟୋ ରି ଧ୍ୟୋନ
ଦିଅନ୍ତୁ କଯ, କପକମଣ୍ଟ କମୋରୋଟରିୟମ୍ ସହିତ ମ
ି ୱୋ ବିନୋ, କଲୋନ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିକଶୋଧ ଅବଧି ୁ ଦୁ ଇ ବଷତରୁ ଅଧି ପଯତୁନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି ରୋଯୋଇପୋରିବ
ନୋହିଁ।

c.

କଲୋନ୍ ପରିକଶୋଧ ଅବଧିକର ଆପଣଙ୍କର କମୋଟ କପୈଠକଯୋଗୁ ସୁଧ ବୃ ଦ୍ଧି ପୋଇବ।

ପ୍ର 5. ମଁୁ ଯଦି ଲମାର ଇ.ଏମ୍.ଆଇ.ଗୁଡ଼କ
ି ନ ଦିଏ, ଲତଲବ କ’ଣ ଲମା ଲ ାନ୍ ସ୍ୱଚାଳିତ ଭାଲବ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ ଲହାଇଯିବ?
ଉ. ନୋ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଯୋ ନୋ ପୋଇଁ ଆକବଦନ ରିନୋହଁୋନ୍ତି ମ
ି ୱୋ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକବଦନ ୁ ସ୍ୱୀ ୋର ରୋଯୋଇନୋହିଁ, କତକବ
ଆପଣ ନିଦ୍ଧତୋରିତ ସମୟୋନୁ ସୋକର ନି ର ଇ.ଏମ୍.ଆଇ.ଗୁଡ଼ି କପୈଠ ରିକବ। କ ୌଣସି ପ୍ର ୋର ବିଳମୱ ମ
ି ୱୋ କପୈଠ ନ ରିବୋ ୁ ,
ବିଳମୱ/ଖିଲୋପ ଭୋବକର ବିଚୋର ରୋଯିବ ଏବଂ କପନଲଟୀ/ବୋଉନସ ଶୁଳ୍କ ଲଗୋଯିବ।

ପ୍ର 6. ବର୍ତ୍କମାନ ଲମା ଆୟଲର ଲକୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୁତଲର ଏପରି ଲହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଁୁ ଲ ାନ୍
ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଆଲବଦନ ପାରିପାରିବି କି?
ଉ. ଆପଣ କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ ପୋଇଁ ଆକବଦନ ରିପୋରିକବ। କହକଲ, ଆକମ ଉପକରୋକ୍ତ ମୋନଦଣ୍ଡ ଓ କକ୍ରଡିଟ୍ କଯୋଗୁତୋ ଆଦି ଭଳି
ଅନୁ ୋର ଗୁଡ଼ି ଆଧୋରକର ଆପଣଙ୍କ ଆକବଦନର ମୂଲୁୋଙ୍କନ ରିବୁ ଏବଂ ତୋ’ପକର, ଆପଣଙ୍କ କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ ଅନୁ କରୋଧ
ଫୁ ଲର୍ଟନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୀତିର ଆବଶୁ ତୋ ୁ ପୂରଣ ରୁଛି ି ନୋହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଣୋଇବୁ ।

ପ୍ର 7. ଫୁ ର୍ଟନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲକଉଁ ପ୍ରଡକଟଗୁଡ଼କ
ି ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଲଯାଗୁ ଅଲଟ?
ଫୁ ଲର୍ଟନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରଡ ଟଗୁଡ଼ି ଏହି କଯୋ ନୋ ପୋଇଁ କଯୋଗୁ ଅକଟ:
1.

ମୋନତ ବନ୍ଧ କଲୋନ୍ (କଲୋନ୍ ଏକଗନ୍ଷ୍ଟ ସିକ ୁୋରିଟଜ୍
ି )

2.

ସମ୍ପର୍ତ୍ି ବନ୍ଧ କଲୋନ୍ (କଲୋନ୍ ଏକଗନ୍ଷ୍ଟ କପ୍ରୋପଟତୀ)

3.

ବୁକ୍ତିଗତ କଲୋନ୍ (ପସତନଲ୍ କଲୋନ୍)

4.

ଦୁ ଇ ଚ ଆ
ି ଯୋନ କଲୋନ୍ (ଟୁ ହୱୀଲର୍ କଲୋନ୍)

5.

ବୁବସୋୟି ଯୋନ କଲୋନ୍ ( ମସିଅଲ୍ କଭହି ଲ୍ କଲୋନ୍)

6.

ବୁବସୋୟ କଲୋନ୍ (ବି କି ନସ୍ କଲୋନ୍)

7.

ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ. କଲୋନ୍ / ସୁରକ୍ଷିତ ବୁବସୋୟ କଲୋନ୍ (ସିକ ୁୋଡତ ବି କି ନସ୍ କଲୋନ୍)

8.

ଗୃହ କଲୋନ୍ (କହୋମ୍ କଲୋନ୍)

*ଏହି କଯୋ ନୋ ପୋଇଁ ଆର୍.ବି.ଆଇ. ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରଦୋନ ରୋଯୋଇଥିବୋ କେମ୍ୱ ତ ଓ ମୋଗତଦଶି ୋ ଅନୁ ସୋକର, ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ ନିମକନ୍ତ
ପ୍ରଡ ଗ
ଟ ଡ଼
ୁ ି ର ବିଚୋର ରୋଯିବ।

ପ୍ର 8. ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗ୍ ଲଯାଜନା ପାଇଁ କିପରି ଆଲବଦନ କରିବାକୁ ଲହବ?

ଉ. ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ କଯୋ ନୋ ପୋଇଁ ଆକବଦନ ରିବୋ ୁ , ଦୟୋ ରି ନିମନ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପଦୋଙ୍କଗୁଡ଼ି ର ପୋଳନ ରନ୍ତୁ।
1.

କପଜ୍ର ଉପକର ଥିବୋ “ ଣ୍ଟୋ ଟ ଅସ୍” ଉପକର ିକ୍ ରନ୍ତୁ

2.

“ଏ

3.

’କନଚର୍ ଅଫ୍ କେରୀ/ରିକେଷ୍ଟ/ କମ୍ପିଣ୍ଟସ୍’ ଡ୍ରପଡୋଉନ୍ରୁ “ୱୋନ୍ ଟୋଇମ୍ କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍” ଚୟନ ରନ୍ତୁ

4.

’କମୋର୍ ଡିକଟଲସ’ ଡ୍ରପଡୋଉନ୍ରୁ “ୱୋନ୍ ଟୋଇମ୍ କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍” ବି ଳ୍ପ ଚୟନ ରନ୍ତୁ

ଷ୍ଟ
ି ିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟମର୍” ଚୟନ ରନ୍ତୁ ଏବଂ LAN ID, କମୋବୋଇଲ୍ ନମୱର୍ ଆଦି ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ବିବରଣୀ କଲ ନ୍ତୁ।

5.

ତୋ’ପକର, ଆପଣଙ୍କୁ ଛ
ି ି ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ ରିବୋ ୁ ୁ ହୋଯିବ, କଯପରି ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ର ୃ ତ,ି ମହୋମୋରୀ ୋରଣରୁ ଆପଣ ସମ୍ମୁ ୀନ ରିଥିବୋ
( ମ
ି ୱୋ ସମ୍ମୁ ୀନ ରୁଥିବୋ) ଆର୍ଥି ପ୍ରଭୋବର ସ୍ତର ଏବଂ ଆହୁ ରି ଅକନ ।

6.

ଦୟୋ ରି ଉପକରୋକ୍ତ ସୂଚନୋ ୁ କଯକତ ସୋବଧୋନତୋପୂବତ ଏବଂ ସଠି ତୋର ସହ ସମ୍ଭବ, କସହି ଅନୁ ସୋକର କଲ ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଠୋକର ପ୍ରଦୋନ
ରିଥିବୋ ସୂଚନୋ ୁ ଆଧୋର ରି ଆଗ ୁ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ରିବୋ ପୋଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁ କରୋଧର ମୂଲୁୋଙ୍କନ ରୋଯିବ।

7.

ସମସ୍ତ ଆବଶୁ ବିବରଣୀ ୁ ଆପଣ କଲଖିସୋରି ଯୋଞ୍ଚ ରିସୋରିବୋ ପକର, "ସବମିଟ୍” ଉପକର ିକ୍ ରନ୍ତୁ।

8.

ଯଦି ନୀତି ଅନୁ ସୋକର ଆପଣଙ୍କ ଆକବଦନ ୁ କଯୋଗୁ ବିଚୋର ରୋଯୋଏ, କତକବ ଆଗୋମୀ ପଦୋଙ୍କ ବିଷୟକର ଆମର ପ୍ରତିନଧି
ି ଆପଣଙ୍କୁ ଲ୍
ରିକବ।

ଦୟୋ ରି ଧ୍ୟୋନ ଦିଅନ୍ତୁ କଯ, ଆବଶୁ ଦସ୍ତୋବି ଦୋ ଲ ଏବଂ ଫୁ ଲର୍ଟନ୍ ଦ୍ୱୋରୋ କସଗୁଡ଼ି ର ଯୋଞ୍ଚ ରୋଯିବୋ ପକର ଅନ୍ତିମ କଯୋଗୁତୋର
ନିଦ୍ଧତୋରଣ ରୋଯିବ।

ପ୍ର 9. ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଲକଉଁ ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼କ
ି ର ଆବଶୁକତା ଲହାଇଥାଏ?
ଉ. କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ ପୋଇଁ ଏଠୋକର ଦସ୍ତୋବି ଗୁଡ଼ି ର ତୋଲି ୋ ଦିଆଗଲୋ:
ଦରମୋପ୍ରୋପ୍ତ କଲୋନ୍ ର୍ତ୍ତୋମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ:
1.

ବିଗତ 6 ମାସ ପଯତୁନ୍ତର ସୋଲରୀ (Salary) ସିିପ୍ ଓ ବୁୋଙ୍କ କଷ୍ଟଟ୍କମଣ୍ଟ

2.

ସହ-ଆକବଦ ଙ୍କ କକ୍ଷତ୍ରକର, ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦସ୍ତୋବି କଦବୋ ୁ ୁ ହୋଯିବ

3.

ବିଗତ 6 ମୋସର ବୁୋଙ୍କ କଷ୍ଟଟକମଣ୍ଟ

ଆତ୍ମ-ନିଯୁକ୍ତ କଲୋନ୍ ର୍ତ୍ତୋ / ସଂସ୍ଥୋଗୁଡ଼ି ପୋଇଁ:
1.
2.

ବିଗତ 12 ମୋସର ବୁୋଙ୍କ କଷ୍ଟଟକମଣ୍ଟ ବୁୋଙ୍କ କଷ୍ଟଟ୍କମଣ୍ଟ
.ି ଏସ୍.ଟି. ରିଟନତ

3.

ଆୟ ର ରିଟନତ

4.

’ଉଦୁମ’ ପ୍ରମୋଣପତ୍ର

5.

ଏ ୋଧି ଆକବଦ / ସଂସ୍ଥୋ କକ୍ଷତ୍ରକର, ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କର ଦସ୍ତୋବି ଆବଶୁ କହବ।

ସୁରକ୍ଷିତ (ସିକ ୁୋଡତ) କଲୋନ୍ ମୋମଲୋକର, ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ ସମୟର କଲୋନ୍ ରୋଶି ଉପକର ନିଭର
ତ
ରି ଯଦି କ ୌଣସି ଅତିରକ୍ତ
ି ଆନୁ ଷଙ୍ଗି ର
ଆବଶୁ ହୁ ଏ, କତକବ ତୋହୋ ସମୱନ୍ଧତ
ି ଦସ୍ତୋବି ଦୋ ଲ ରିବୋ ୁ ମଧ୍ୟ ୁ ହୋଯିବ।

ଦୟୋ ରି ଧ୍ୟୋନ ଦିଅନ୍ତୁ କଯ, ଏହି ତୋଲି ୋ ସୋଂକ ତି ଅକଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁ ୋର ଉପକର ଭିର୍ତ୍ି ରି, ଅତିରକ୍ତ
ି ଦସ୍ତୋବି ର ମଧ୍ୟ
ଅନୁ କରୋଧ ରୋଯୋଇପୋକର।

ପ୍ର 10. ଲମାର ଲେଡିଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରୀ ଉପଲର ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗର କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ଉ. ବିନୟ
ି ୋମ ମୋଗତଦଶି ୋ ଅନୁ ସୋକର, ଆପଣଙ୍କର କଲୋନ୍/କକ୍ରଡିଟ୍ ସୁବଧ
ି ୋ ୁ “ରିଷ୍ଟ୍ର ଚଡତ” ଭୋବକର କକ୍ରଡିଟ୍ ବୁ ୁକରୋ ୁ ରିକପୋଟତ ରୋଯିବ।

ପ୍ର 11. ଫୁ ର୍ଟନ୍ ଇଣ୍ଡିଆଲର ଲମାର ଏକାଧିକ ଲ ାନ୍ ଅଛି। ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଲମାଲତ ଲକବଳ ଥଲର
ଆଲବଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ପ୍ରଲତୁକ ଲ ାନ୍ ପାଇଁ ପୃ ଥକ୍ ଭାଲବ ଆଲବଦନ କରିବାକୁ ଲହବ?
ଉ. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅ ୋଧି କଲୋନ୍ ଅଛି, କତକବ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚର୍ ରୋଯିବୋ ୁ ଥିବୋ ପ୍ରକତୁ କଲୋନ୍ ପୋଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୃର୍ଥକ୍ ଭୋକବ ଅନୁ କରୋଧ
ପଠୋଇବୋ ୁ ପଡ଼ିବ।

ପ୍ର 12. ମଁୁ ଜଲଣ ଆତ୍ମ-ନିଯୁକ୍ତ / ଲମାର ଲଗାଟିଏ ଲଛାଟ ଉଲଦୁାଗ ଥାଇ ମଁୁ ଲହଉଛି ଏକ ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ. ସାଂସ୍ଥା। ମଁୁ
ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଲଯାଗୁ କି?
ଉ. ଭୋରତ ସର ୋରଙ୍କ ଅନୁ ସୋକର, ନିମନ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ସୋରଣୀକର ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ. ସଂସ୍ଥୋଗୁଡ଼ି ର ସଂକଶୋଧିତ ପରିଭୋଷୋ ଦିଆଯୋଇଛି

ବଗକୀକରଣ
ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ. - ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର
ଓ ମଧ୍ୟମ ଉକଦୁୋଗ

ସମଗ୍ର ମାନଦଣ୍ଡ
ୋର ୋନୋ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପୋତି ବୋ

ସୂକ୍ଷ୍ମ

କ୍ଷୁଦ୍ର

ମଧ୍ୟମ

ଟ. 1 କ ୋଟି

ଟ. 10 କ ୋଟି

ଟ. 50 କ ୋଟି

ଟ. 5 କ ୋଟି

ଟ. 50 କ ୋଟି

ଟ.250 କ ୋଟି

ଉପ ରଣକର ନିକବଶ
ଏହୋଠୋରୁ ଅଧି କହୋଇନଥିବ
ବୋଷି କରୋ ଗୋର ଏହୋଠୋରୁ
ଅଧି କହୋଇନଥିବ

ଭୋରତ ସର ୋରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ କ ୋଷିତ ସଂକଶୋଧିତ ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ.ଇ. ବଗତୀ ରଣ ଅନୁ ସୋକର, ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ. କେଣୀ ଅନ୍ତଗତତ ଆସୁଥିବୋ
ଆତ୍ମ-ନିଯୁକ୍ତ ବୁକ୍ତି / ସଂସ୍ଥୋଗୁଡ଼ି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପୋଇଁ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ କଯୋ ନୋ ଅନ୍ତଗତତ ଆକବଦନ ରିପୋରିକବ, ଯଦି 1 ମୋର୍ଚ୍ତ, 2020 ସୁଦ୍ଧୋ ବୁୋଙ୍କ
ଓ ଏନ୍.ବି.ଏଫ୍.ସି.ର ଅଣ-ପୋଣ୍ଠି ଭିର୍ତ୍ି ସୁବଧ
ି ୋଗୁଡ଼ି ସକମତ କମୋଟ ଏକ୍ସକପୋ ର୍, ଟ. 25 କ ୋଟିରୁ ଅଧି କହୋଇନଥିବ। ଅଧି ବିବରଣୀ
ପୋଇଁ ଦୟୋ ରି ଆପଣଙ୍କ ନି ଟସ୍ଥ ଫୁ ଲର୍ଟନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୋ ୋ ମ
ି ୋୱ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପ ତ ଅଧି ୋରୀଙ୍କୁ କଯୋଗୋକଯୋଗ ରନ୍ତୁ।

ଆମର ଆତ୍ମ-ନିଯୁକ୍ତ ଗ୍ରୋହ ମୋନଙ୍କୁ ଯର୍ଥୋ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଭୋରତ ସର ୋରଙ୍କ ଉଦୁମ କପୋଟତଲ୍ ମୋଧ୍ୟମକର ନି
ୁ

ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ. ଭୋବକର ପଞ୍ଜୀ ରଣ ରୋଇକନବୋ ୁ ମଧ୍ୟ ଫୁ ଲର୍ଟନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରୋମଶତ କଦଉଛି
ପ୍ର 13. ମାର୍ଚ୍କ-ଅଗଷ୍ଟ, 2020 ମଧ୍ୟଲର ମଁୁ ଲମାରାଟରିୟମ୍ ଲନଇନାହିଁ। ମଁୁ ବର୍ତ୍କମାନ ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗ୍ ଲଯାଜନା ପାଇଁ
ଆଲବଦନ ପାରିପାରିବି କି?
ଉ. ଆପଣ କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ ପୋଇଁ ଆକବଦନ ପୋରିପୋରିକବ। କହକଲ, ଆକମ ଉପକରୋକ୍ତ ମୋନଦଣ୍ଡ ଓ କକ୍ରଡିଟ୍ କଯୋଗୁତୋ ଆଦି ଭଳି
ଅନୁ ୋର ଗୁଡ଼ି ଆଧୋରକର ଆପଣଙ୍କ ଆକବଦନର ମୂଲୁୋଙ୍କନ ରିବୁ ଏବଂ ତୋ’ପକର, ଆପଣଙ୍କ କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ ଅନୁ କରୋଧ
ଆଗ ୁ ବଢ଼ିପୋରିବ ି ନୋହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଣୋଇବୁ ।

ପ୍ର 14. ମଁୁ ସହ-ଲ ାନ୍କର୍ତ୍କା(ମାନ)ଙ୍କ ସହିତ ଲ ାନ୍ ଲନଇଛି। ମୂଳ ଲ ାନ୍ ଚୁକ୍ତି ନାମାର ସମସ୍ତ ସହ-ଲ ାନ୍କର୍ତ୍କାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ସାଂଲଶାଧିତ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗ୍ ଚୁକ୍ତି ନାମାଲର ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି?
ଉ. ବିନୟ
ି ୋମ ଓ ଆଇନଗତ ଆବଶୁ ତୋ ଅନୁ ସୋକର, ମୂଳ କଲୋନ୍ର ସମସ୍ତ କଲୋନ୍ ର୍ତ୍ତୋ/ସହ-କଲୋନ୍ ର୍ତ୍ତୋଙ୍କୁ , ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ ଚୁ କ୍ତିନୋମୋ
ସକମତ କଲୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ର ଚର୍କର କହୋଇଥିବୋ କଯକ ୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ରୋ ି କହୋଇ କସଥିକର ଦସ୍ତ ତ ରିବୋ ୁ ପଡ଼ିବ।

ପ୍ର 15. ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଲକଉଁ ଲ ାନ୍ଗୁଡ଼କ
ି ଲଯାଗୁ ନୁ ଲହଁ?
ଉ. ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ ପୋଇଁ ନିମନଲିଖିତ କଲୋନ୍ଗୁଡ଼ି କଯୋଗୁ ନୁ କହଁ:
1.

ୃ ଷି ଉକେଶୁ ପୋଇଁ ବୁକ୍ତି/ସଂସ୍ଥୋଗୁଡ଼ି ୁ ଦିଆଯୋଇଥିବୋ କଲୋନ୍ ଏବଂ ଫୁ ଲର୍ଟନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱୋରୋ ୃ ଷି କଲୋନ୍ ଭୋବକର କେଣୀଭୁକ୍ତ ରୋଯୋଇଥିବୋ କଲୋନ୍

2.

ୃ ଷି କକ୍ରଡିଟ୍ କସୋସୋଇଟୀ, ଆର୍ଥି କସବୋ ପ୍ରଦୋତୋ, କ ନ୍ଦ୍ରୀୟ, ରୋ ୁ ଓ ସ୍ଥୋନୀୟ ସର ୋରୀ ନି ୋୟ, ଫୁ ଲର୍ଟନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମତଚୋରୀମୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଦୋନ
ରୋଯୋଇଥିବୋ କଲୋନ୍

3.

ହୋଉସିଙ୍ଗ୍ ଫୋଇନୋନସ ମ୍ପୋନୀଗୁଡ଼ି ର ଏକ୍ସକପୋ ର୍, କଯଉଁଠୋକର 1 ମୋର୍ଚ୍ତ, 2020 ପକର ଅ ୋଉଣ୍ଟ ୁ ପୁନଃନିଦ୍ଧତୋରିତ ରୋଯୋଇଥିବ

4.

ଉପକର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁ ସୋକର, ବୁବସୋୟି ବୁବହୋର ପୋଇଁ ପ୍ରଦୋନ ରୋଯୋଇଥିବୋ କଲୋନ୍ଗୁଡ଼ି ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଆଇ. ମୋଗତଦଶି ୋ ଅନ୍ତଗତତ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର
ଦୋବି ରିବୋ ପୋଇଁ ହ ଦୋର କହକବ

ପ୍ର 16. ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ ଲଯାଜନା ପାଇଁ ଲଶଷ୍ ତାରିଖ କ’ଣ?
ଉ. ଯଦି ଆପଣ କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ ପୋଇଁ ଆକବଦନ ରିବୋ ୁ ଚୋହଁୁଛନ୍ତି, କତକବ ତୋହୋ ଶୀଘ୍ରୋତିଶୀଘ୍ର ରିବୋ ୁ ଅନୁ କରୋଧ ରୋଯୋଉଛି,
ୋରଣ ଆପଣଙ୍କର କଯୋଗୁତୋ ଅଧି ୋଂଶତଃ ଆର୍ଥି ହୋନି ଉପକର ନିଭତର ରିର୍ଥୋଏ, ଯୋହୋ ୁ ଆପଣ କ ୋଭିଡ୍-19 ମହୋମୋରୀର ପ୍ରତୁକ୍ଷ
ପରିଣୋମ ଭୋବକର ସୋମନୋ ରୁର୍ଥୋଇପୋରନ୍ତି। ଫୁ ଲର୍ଟନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆକବଦନ ସମୟକର ଏହି କଯୋ ନୋ ବିଷୟକର ଆମର ନୀତି ସକମତ
ଉପକରୋକ୍ତ ମୋନଦଣ୍ଡ ଆଧୋରକର ଆପଣଙ୍କ ଅନୁ କରୋଧର ମୂଲୁୋଙ୍କନ ରିବ।

ପ୍ର 17. ଯଦି ମଁୁ ଲମା ଲ ାନ୍ର ରିଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ କଲର, ଲତଲବ ତା’ ପାଇଁ ଲକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲପ୍ରାଲସସିଙ୍ଗ୍ ଫୀ କିମୱା ଚାଜକ
ାଗିବ କି?
ଯଦି ଆପଣ ନି କଲୋନ୍ ୁ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚର୍ ରିବୋ ୁ ଚୋହଁୋନ୍ତି, କତକବ ଫୁ ଲର୍ଟନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୁଳ୍କ ବୋ ଫୀ ଲଗୋଇପୋକର।

ପ୍ର 18. ଯଦି ମଁୁ ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଆଲବଦନ କଲର, ଲତଲବବି କ’ଣ ଲମାଲତ ମାସିକ ଇ.ଏମ୍.ଆଇ. ଲଦବାକୁ
ପଡ଼ିବ?
ଉ. ଆପଣ କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ ଆକବଦନ ଦୋ ଲ ରିଥିକଲ ମଧ୍ୟ, କଯପଯତୁନ୍ତ ତୋହୋ ୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳନ
ି ୋହିଁ, ସୋମ୍ପ୍ରତି ଅନୁ ସୂଚୀ ଅନୁ ସୋକର
ଆପଣଙ୍କୁ ନି ର ମୋସି ଇ.ଏମ୍.ଆଇ. କଦବୋ ୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ ଅନୁ କରୋଧ ସ୍ୱୀ ୋର କହୋଇଯିବୋ ପକର, ଆପଣ
ସଂକଶୋଧିତ ଅନୁ ସୂଚୀର ପୋଳନ ରିପୋରିକବ। ଦୟୋ ରି ଧ୍ୟୋନ ଦିଅନ୍ତୁ କଯ, ସୋମ୍ପ୍ରତି ପରିକଶୋଧ ଅନୁ ସୂଚୀ ଅନୁ ଯୋୟୀ ଇ.ଏମ୍.ଆଇ. ୁ
ସମୟୋନୁ ସୋକର କପୈଠ ରୋଯିବୋ ଉଚିତ, ୋରଣ ଏହି କେମ୍ୱ ତ ଅନ୍ତଗତତ ରିକ ୋଲୁ ୁଶନ୍ ଲୋଗୁ କହବୋ ତୋରି ପଯତୁନ୍ତ ଅ ୋଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ି
ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡତ ଭୋକବ କେଣୀଭୁକ୍ତ କହୋଇ ରହିବ।
ଦୟୋ ରି ଏହୋ ମକନର ନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍ଗ୍ ଅନୁ କରୋଧ ୁ ସ୍ୱୀ ୋର ନ ରୋଯୋଏ, କତକବ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମୋନର
ଅନୁ ସୂଚୀ ଅନୁ ସୋକର ହିଁ ନି ଇ.ଏମ୍.ଆଇ. କପୈଠ ରିବୋ ୁ ପଡ଼ିବ। କ ୌଣସି ପ୍ର ୋରର ବିଳମୱ / ଖିଲୋପ କଲ ଅତିରକ୍ତ
ି ସୁଧ ଲୋଗୁ କହବ
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କକ୍ରଡିଟ୍ କକୋର୍ ଉପକର ପ୍ରଭୋବ ପଡ଼ିବ।

ପ୍ର 19. ଯଦି ମଁୁ ଲମାର ଇ.ଏମ୍.ଆଇ. ବର୍ତ୍କମାନ ଲପୈଠ କରିଲଦବି, ଆଉ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗ୍ ଚୟନ କରିବି ନାହିଁ, ଲତଲବ କ’ଣ
ଲହବ? ମଁୁ କ’ଣ ଏହି ସୁବଧ
ି ାକୁ ପଲର ଲନଇପାରିବ?
ି
ଉ. ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମୋନ ନି ର ଇ.ଏମ୍.ଆଇ. କଦଇପୋରିକବ, କତକବ ଫୁ ଲର୍ଟନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୋହୋ ୁ ସ୍ୱୋଗତ ରିବ। କହକଲ, ଏହୋ
ମକନରଖିର୍ଥୋ’ନ୍ତୁ କଯ, ଏହି କଯୋ ନୋ ଅନ୍ତଗତତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନିେଷ୍ଟ
ି ତୋରି ପୂବତରୁ ମଞ୍ଜୁର ରୋଯୋଇର୍ଥୋଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କସହି ତୋରି ପୂବର
ତ ୁ ହିଁ
ଆକବଦନ ଦୋ ଲ ରିବୋ ଉଚିତ। ଆକବଦନ କ ବଳ କସକତକବକଳ ସ୍ୱୀ ୋର ରୋଯିବ, କଯକତକବକଳ ତୋହୋ ଉପକରୋକ୍ତ ମୋନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ି ୁ
ପୂରଣ ରୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆକବଦନ ସକମତ ସହୋୟ ଦସ୍ତୋବି ସମସ୍ତ ଯୋଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟୋକର ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ଣତ କହଉଥିବ।
* ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତୋବଳୀ ଲୋଗୁ
** କଫୋରକ ିୋ ର୍ ଚୋକ ସ୍
ତ ଅଧୀନ,ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତୋବଳୀ ଲୋଗୁ

