
 

 

 

ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍୍ଗ ଉପଲର ଅଧିକାାଂଶ ସମୟଲର ପଚରାଯାଉଥିବା 
ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କି (ଓଡ଼ଆି) 

 

 

ପ୍ର 1. ଆର୍.ବ.ିଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଅନୁଲମାଦତି ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍୍ଗ ଲଯାଜନା କ’ଣ? ଏହ ିରିଲକା ୁୁଶନ୍ ଲପ୍ରମ୍ୱକକ ଉଲେଶୁ 
କ’ଣ? 

ଉ. କ ୋଭିଡ୍-19 ମହୋମୋରୀ ଓ ଆର୍ଥ ି ମୋନ୍ଦୋବସ୍ଥୋ ୁ ଦୃଷି୍ଟକର ରଖି, ଏହୋ ୁ ସମଗ୍ର କଦଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଲୋନ୍ ର୍ତ୍ତୋଙ୍କ ପୋଇଁ ଅଣୋଯୋଇଛ।ି 
ଆର୍.ବ.ିଆଇ. ଦ୍ୱୋରୋ ରକି ୋଲୁୁଶନ୍ କଯୋ ନୋ ୁ ଲୋଗୁ  ରବିୋ ପୋଇଁ ସମସ୍ତ ବୁୋଙ୍୍କ ଓ ଅନୁ କଲୋନ୍ ପ୍ରଦୋନ ୋରୀ ସଂସ୍ଥୋଗୁଡ଼ ୁି କଗୋଟଏି 

କେମ୍ୱ ତ ପ୍ରଦୋନ  ରୋଯୋଇଛ।ି ଏହ ିକେମ୍ୱ ତର ଉକେଶୁ କହଉଛ,ି କ ୋଭିଡ୍-19 ମହୋମୋରୀ ଦ୍ୱୋରୋ ଆର୍ଥ ି ସ୍ତରକର ପ୍ରଭୋବତି 

କଲୋନ୍ ର୍ତ୍ତୋମୋନଙୁ୍କ ଆଶ୍ୱସି୍ତ ପ୍ରଦୋନ  ରବିୋ।  

ଏହ ିକେମ୍ୱ ତ ଓ ନୟିୋମ  ମୋଗତଦଶ ିୋ ୁ ଭିର୍ତ୍ ି ର,ି ଫୁଲର୍ଟନ୍ ଇଣି୍ଡଆ, କ ୋଭିଡ୍-19 ମହୋମୋରୀକର ପ୍ରଭୋବତି ବୁକି୍ତବକିଶଷ ଓ 

ସଂସ୍ଥୋମୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ନଆିଯୋଇଥିବୋ କଲୋନ୍ଗୁଡ଼ ିର ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ ବୋ ପୁନଗତଠନ ପୋଇଁ ନ ିର ନୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତତ  ରୁଛ।ି 

ପ୍ର 2. ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍୍ଗ ପାଇଁ ଲକଉଁମାଲନ ଲଯାଗୁ? 

ଉ. କଲୋନ୍ ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ ପୋଇଁ ଏଠୋକର କ କତ  କଯୋଗୁତୋ ମୋନଦଣ୍ଡ ଦଆିଗଲୋ:  

1. ଆକବଦ ଙ୍କର, 01 ମୋର୍ଚ୍ତ, 2020 ସୁଦ୍ଧୋ ଇ.ଏମ୍.ଆଇ./ସୁଧ କପୈଠ ଉପକର 30 ଦନିରୁ ଅଧି  ବକ ୟୋ ନଥିବ। ଏହ ିଅବଧି, ବୁୋଙ୍କ ଓ 

ଏନ୍.ବ.ିଏଫ୍.ସି.ଗୁଡ଼ ିରୁ 25 କ ୋଟରୁି  ମ୍ ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ. କଲୋନ୍ କନଇଥିବୋ କଲୋନ୍ ର୍ତ୍ତୋମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ 89 ଦନି ଅକଟ। 
2. କ ୋଭିଡ୍-19 ମହୋମୋରୀ  ୋରଣରୁ ଆକବଦ  ନଶିି୍ଚତ ଭୋକବ ଆୟ/ନଗଦ ପ୍ରବୋହର ହୋନ ି ମିୱୋ ହ୍ରୋସସ୍ୱରୂପ ଆର୍ଥ ି ସ୍ତରକର ପ୍ରଭୋବତି କହୋଇଥିକବ। 

ଦୟୋ ର ିଧ୍ୟୋନ ଦଅିନୁ୍ତ:  

1. କଲୋନ୍ ର୍ତ୍ତୋ ପ୍ରଦୋନ  ରିଥିବୋ ସୂଚନୋ ସକମତ ସହୋୟ  ଦସ୍ତୋବ ି ଆଧୋରକର ଆକବଦ ଙ୍କ ଆୟକର ହ୍ରୋସ ଓ ତୋହୋର ଆର୍ଥ ି ପ୍ରଭୋବର ସମୀକ୍ଷୋ 
ଫୁଲର୍ଟନ୍ ଦ୍ୱୋରୋ  ରୋଯିବ।  

2. ତୋ’ପକର, ଫୁଲର୍ଟନ୍ ଇଣି୍ଡଆ, ରିକ ୋଲୁୁଶନ୍ କଯୋ ନୋ ୁ ମଞ୍ଜରୁୀ କଦବୋ ପବୂତରୁ, ଆକଲୋଚନୋ ଓ ମୂଲୁୋଙ୍କନ ଆଧୋରକର ରୋ  ିକହୋଇଥିବୋ ସଂକଶୋଧିତ 

ଇ.ଏମ୍.ଆଇ./ସୁଧ କପୈଠ ୁ ପଣିୁର୍ଥକର ଆରମ୍ଭ  ରିବୋ ପୋଇ ଁଆକବଦ ଙ୍କ ସୋମର୍ଥତୁତୋ ୁ ଆ ଳନ  ରିବ।  
3. ଫୁଲର୍ଟନ୍ ଇଣି୍ଡଆ, ଆକବଦ ଙ୍କ ପରିକଶୋଧ ଇତହିୋସ ଏବଂ ମୋର୍ଚ୍ତ - ଅଗଷ୍ଟ 2020 ମଧ୍ୟକର ଆର୍.ବ.ିଆଇ. କମୋରୋଟରିୟମ୍ ପ୍ରୋପ୍ତ  ରିବୋ ସମୟକର 

କଦଇଥିବୋ ପ୍ରତକିି୍ରୟୋଗୁଡ଼ ି ଉପକର ମଧ୍ୟ ବଚିୋର  ରିବ।  

ପ୍ର 3. ଲମାଲତ କ’ଣ ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍୍ଗ ବକିଳ୍ପ ଚୟନ କରିବା ଉଚତି? 

ଯଦ ିଆପଣ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ ୁି କ ୋ ବିୋ  ମିୱୋ ନ ି  ର୍ଚ୍ତଗୁଡ଼ ିର ପରଚିୋଳନୋ  ର ିନ ିର ମୋସ ି ଇ.ଏମ୍.ଆଇ. କପୈଠ 

 ରପିୋରକିବ, କତକବ କସପର ି ରବିୋ ୁ ଆକମ ଦୃଢ଼ତୋର ସହ ପରୋମଶତ କଦବୁ। ଅନୋବଶୁ  ଭୋକବ ଏହ ିକଯୋ ନୋ ୁ ବୋଛନୁ୍ତ ନୋହିଁ।  

ଏହୋର  ୋରଣ କହଉଛ,ି କଲୋନ୍ ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙି୍ଗର ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରଭୋବଗୁଡ଼ ି ରହଛି:ି   

1. ଆପଣଙ୍କର  ର୍ଚ୍ତ ୁ କଯୋଡ଼ ିଏ  ଅତରିିକ୍ତ କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍୍ଗ ଶଳୁ୍କ ଲଗୋଯୋଇପୋକର  

2. କପୈଠକଯୋଗୁ କମୋଟ ସୁଧକର ବୃଦ୍ଧ,ି କଯଉଁଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର କଲୋନ୍ ଆହୁର ିମହଙ୍ଗୋ କହୋଇଯିବ 

 



 

 

ପ୍ର 4. ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍୍ଗ ଲମା ଲ ାନ୍ ଉପଲର କପିରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? 

ଉ. ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର କଲୋନ୍ ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ ଅନୁକରୋଧ ୁ ସ୍ୱୀ ୋର  ରୋଯୋଏ, କତକବ ନମିନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଏ   ମିୱୋ ଅଧି  କହୋଇପୋକର:  

a. ଆପଣଙ୍କର ମୋସି  ଇ.ଏମ୍.ଆଇ. ରୋଶ ିହ୍ରୋସ କହୋଇଯୋଇପୋକର, କଯଉଁଥିରୁ ମୋସି  ପରିକଶୋଧ ପ୍ରତଶିତୁ ିହ୍ରୋସ କହୋଇଯିବ।  
b. ଆପଣଙ୍କର କମୋଟ ପରିକଶୋଧ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧ ିକହୋଇଯିବ, ଯୋହୋ ମଧ୍ୟକର ଆପଣଙ୍କ ଅବଶଷି୍ଟ କଲୋନ୍ କପୈଠ  ରୋଯୋଇପୋରିବ। କହକଲ, ଦୟୋ ରି ଧ୍ୟୋନ 

ଦଅିନୁ୍ତ କଯ, କପକମଣ୍ଟ କମୋରୋଟରିୟମ୍ ସହତି  ମିୱୋ ବନିୋ, କଲୋନ୍ର ଅବଶଷି୍ଟ ପରିକଶୋଧ ଅବଧି ୁ ଦୁଇ ବଷତରୁ ଅଧି  ପଯତୁନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ି ରୋଯୋଇପୋରିବ 

ନୋହିଁ।  
c. କଲୋନ୍ ପରିକଶୋଧ ଅବଧିକର ଆପଣଙ୍କର କମୋଟ କପୈଠକଯୋଗୁ ସୁଧ ବୃଦ୍ଧ ିପୋଇବ।  

ପ୍ର 5. ମଁୁ ଯଦ ିଲମାର ଇ.ଏମ୍.ଆଇ.ଗୁଡ଼କି ନ ଦଏି, ଲତଲବ କ’ଣ ଲମା ଲ ାନ୍ ସ୍ୱଚାଳିତ ଭାଲବ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ ଲହାଇଯିବ? 

ଉ. ନୋ, ଯଦ ିଆପଣ ଏହ ିକଯୋ ନୋ ପୋଇ ଁଆକବଦନ  ରନିୋହଁୋନ୍ତ ି ମିୱୋ ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର ଆକବଦନ ୁ ସ୍ୱୀ ୋର  ରୋଯୋଇନୋହିଁ, କତକବ 
ଆପଣ ନଦି୍ଧତୋରତି ସମୟୋନୁସୋକର ନ ିର ଇ.ଏମ୍.ଆଇ.ଗୁଡ଼ ି କପୈଠ  ରକିବ। କ ୌଣସ ିପ୍ର ୋର ବଳିମୱ  ମିୱୋ କପୈଠ ନ  ରବିୋ ୁ, 

ବଳିମୱ/ଖିଲୋପ ଭୋବକର ବଚିୋର  ରୋଯିବ ଏବଂ କପନଲଟୀ/ବୋଉନସ ଶଳୁ୍କ ଲଗୋଯିବ।  

ପ୍ର 6. ବର୍ତ୍କମାନ ଲମା ଆୟଲର ଲକୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ନିାହିଁ, ମାତ୍ର ଭବଷି୍ୁତଲର ଏପରି ଲହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛ।ି ମଁୁ ଲ ାନ୍ 
ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍୍ଗ ପାଇଁ ଆଲବଦନ ପାରିପାରିବ ିକି? 

ଉ. ଆପଣ କଲୋନ୍ ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ ପୋଇ ଁଆକବଦନ  ରପିୋରକିବ। କହକଲ, ଆକମ ଉପକରୋକ୍ତ ମୋନଦଣ୍ଡ ଓ କକ୍ରଡଟି୍ କଯୋଗୁତୋ ଆଦ ିଭଳ ି
ଅନୁ  ୋର ଗୁଡ଼ ି ଆଧୋରକର ଆପଣଙ୍କ ଆକବଦନର ମଲୂୁୋଙ୍କନ  ରବୁି ଏବଂ ତୋ’ପକର, ଆପଣଙ୍କ କଲୋନ୍ ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ ଅନୁକରୋଧ 
ଫୁଲର୍ ଟନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ନୀତରି ଆବଶୁ ତୋ ୁ ପରୂଣ  ରୁଛ ି  ିନୋହିଁ, ଆପଣଙୁ୍କ  ଣୋଇବୁ।  

 

ପ୍ର 7. ଫୁ ର୍ଟନ୍ ଇଣି୍ଡଆର ଲକଉଁ ପ୍ରଡକଟଗୁଡ଼କି ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍୍ଗ ପାଇ ଁଲଯାଗୁ ଅଲଟ? 

ଫୁଲର୍ଟନ୍ ଇଣି୍ଡଆର ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରଡ ଟଗୁଡ଼ ି ଏହ ିକଯୋ ନୋ ପୋଇଁ କଯୋଗୁ ଅକଟ:  

1.  ମୋନତ ବନ୍ଧ  କଲୋନ୍ (କଲୋନ୍ ଏକଗନ୍ଷ୍ଟ ସିକ ୁୋରିଟଜି୍) 
2. ସମ୍ପର୍ତ୍ ିବନ୍ଧ  କଲୋନ୍ (କଲୋନ୍ ଏକଗନ୍ଷ୍ଟ କପ୍ରୋପଟତୀ) 
3. ବୁକି୍ତଗତ କଲୋନ୍ (ପସତନଲ୍ କଲୋନ୍) 
4. ଦୁଇ ଚ ଆି ଯୋନ କଲୋନ୍ (ଟୁ ହୱୀଲର୍ କଲୋନ୍) 
5. ବୁବସୋୟି  ଯୋନ କଲୋନ୍ ( ମସିଅଲ୍ କଭହ ିଲ୍ କଲୋନ୍) 
6. ବୁବସୋୟ କଲୋନ୍ (ବ ିକିନସ୍ କଲୋନ୍) 
7. ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ. କଲୋନ୍ / ସୁରକି୍ଷତ ବୁବସୋୟ କଲୋନ୍ (ସିକ ୁୋଡତ ବ ିକିନସ୍ କଲୋନ୍) 
8. ଗହୃ କଲୋନ୍ (କହୋମ୍ କଲୋନ୍) 

*ଏହ ିକଯୋ ନୋ ପୋଇଁ ଆର୍.ବ.ିଆଇ. ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରଦୋନ  ରୋଯୋଇଥିବୋ କେମ୍ୱ ତ ଓ ମୋଗତଦଶ ିୋ ଅନୁସୋକର, ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ ନମିକନ୍ତ 

ପ୍ରଡ ଟଗୁଡ଼ ିର ବଚିୋର  ରୋଯିବ।  

ପ୍ର 8. ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍୍ଗ ଲଯାଜନା ପାଇ ଁକପିରି ଆଲବଦନ କରିବାକୁ ଲହବ? 

ଉ. ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ କଯୋ ନୋ ପୋଇଁ ଆକବଦନ  ରବିୋ ୁ, ଦୟୋ ର ିନମିନ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପଦୋଙ୍କଗୁଡ଼ ିର ପୋଳନ  ରନୁ୍ତ।  

1. କପଜ୍ର ଉପକର ଥିବୋ “ ଣ୍ଟୋ ଟ ଅସ୍” ଉପକର  ିିକ୍  ରନୁ୍ତ 

2. “ଏ  ଷି୍ଟିଙ୍୍ଗ  ଷ୍ଟମର୍” ଚୟନ  ରନୁ୍ତ ଏବଂ LAN ID, କମୋବୋଇଲ୍ ନମୱର୍ ଆଦ ିଭଳ ିଆପଣଙ୍କର ବବିରଣୀ କଲ ନୁ୍ତ।   
3. ’କନଚର୍ ଅଫ୍ କେରୀ/ରିକେଷ୍ଟ/ କମ୍ପିଣ୍ଟସ୍’ ଡ୍ରପଡୋଉନ୍ରୁ “ୱୋନ୍ ଟୋଇମ୍ କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍୍ଗ” ଚୟନ  ରନୁ୍ତ  

4. ’କମୋର୍ ଡକିଟଲସ’ ଡ୍ରପଡୋଉନ୍ରୁ “ୱୋନ୍ ଟୋଇମ୍ କଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ର ଚରିଙ୍୍ଗ” ବ ିଳ୍ପ ଚୟନ  ରନୁ୍ତ  

https://associations.fullertonindia.com/contact-us.aspx


 

 

5. ତୋ’ପକର, ଆପଣଙୁ୍କ  ଛି ିସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ  ରିବୋ ୁ  ୁହୋଯିବ, କଯପରି ଆପଣଙ୍କ ନଯୁିକି୍ତର ପ୍ର ୃତ,ି ମହୋମୋରୀ  ୋରଣରୁ ଆପଣ ସମ୍ମ ୁୀନ  ରିଥିବୋ 
( ମିୱୋ ସମ୍ମ ୁୀନ  ରୁଥିବୋ) ଆର୍ଥ ି ପ୍ରଭୋବର ସ୍ତର ଏବଂ ଆହୁର ିଅକନ ।   

6. ଦୟୋ ରି ଉପକରୋକ୍ତ ସୂଚନୋ ୁ କଯକତ ସୋବଧୋନତୋପବୂତ  ଏବଂ ସଠି ତୋର ସହ ସମ୍ଭବ, କସହ ିଅନୁସୋକର କଲ ନୁ୍ତ। ଆପଣ ଏଠୋକର ପ୍ରଦୋନ 

 ରିଥିବୋ ସୂଚନୋ ୁ ଆଧୋର  ରି ଆଗ ୁ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ  ରିବୋ ପୋଇ ଁଆପଣଙ୍କ ଅନୁକରୋଧର ମୂଲୁୋଙ୍କନ  ରୋଯିବ।  
7. ସମସ୍ତ ଆବଶୁ  ବବିରଣୀ ୁ ଆପଣ କଲଖିସୋରି ଯୋଞ୍ଚ  ରିସୋରିବୋ ପକର, "ସବମିଟ୍” ଉପକର  ିିକ୍  ରନୁ୍ତ।  
8. ଯଦ ିନୀତ ିଅନୁସୋକର ଆପଣଙ୍କ ଆକବଦନ ୁ କଯୋଗୁ ବଚିୋର  ରୋଯୋଏ, କତକବ ଆଗୋମୀ ପଦୋଙ୍କ ବଷିୟକର ଆମର ପ୍ରତନିଧିି ଆପଣଙୁ୍କ  ଲ୍ 

 ରିକବ।  

ଦୟୋ ର ିଧ୍ୟୋନ ଦଅିନୁ୍ତ କଯ, ଆବଶୁ  ଦସ୍ତୋବ ି ଦୋ ଲ ଏବଂ ଫୁଲର୍ଟନ୍ ଦ୍ୱୋରୋ କସଗୁଡ଼ ିର ଯୋଞ୍ଚ  ରୋଯିବୋ ପକର ଅନ୍ତମି କଯୋଗୁତୋର 

ନଦି୍ଧତୋରଣ  ରୋଯିବ।  

ପ୍ର 9. ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍୍ଗ ପାଇ ଁଲକଉଁ ଦସ୍ତାବଜିଗୁଡ଼କିର ଆବଶୁକତା ଲହାଇଥାଏ?  

ଉ. କଲୋନ୍ ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ ପୋଇଁ ଏଠୋକର ଦସ୍ତୋବ ିଗୁଡ଼ ିର ତୋଲି ୋ ଦଆିଗଲୋ:  

ଦରମୋପ୍ରୋପ୍ତ କଲୋନ୍ ର୍ତ୍ତୋମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ:  

1. ବଗିତ 6 ମାସ ପଯତୁନ୍ତର ସୋଲରୀ (Salary) ସିିପ୍ ଓ ବୁୋଙ୍କ କଷ୍ଟଟ୍କମଣ୍ଟ   

2. ସହ-ଆକବଦ ଙ୍କ କକ୍ଷତ୍ରକର, ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦସ୍ତୋବ ି କଦବୋ ୁ  ୁହୋଯିବ  

3. ବଗିତ 6 ମୋସର ବୁୋଙ୍କ କଷ୍ଟଟକମଣ୍ଟ 

  

ଆତ୍ମ-ନଯିୁକ୍ତ କଲୋନ୍ ର୍ତ୍ତୋ / ସଂସ୍ଥୋଗୁଡ଼ ି ପୋଇଁ:  

1. ବଗିତ 12 ମୋସର ବୁୋଙ୍କ କଷ୍ଟଟକମଣ୍ଟ ବୁୋଙ୍କ କଷ୍ଟଟ୍କମଣ୍ଟ  

2.  .ିଏସ୍.ଟ.ି ରିଟନତ 
3. ଆୟ ର ରିଟନତ 
4. ’ଉଦୁମ’ ପ୍ରମୋଣପତ୍ର 

5. ଏ ୋଧି  ଆକବଦ  / ସଂସ୍ଥୋ କକ୍ଷତ୍ରକର, ସମସ୍ତ ସମ୍ପକୃ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କର ଦସ୍ତୋବ ି ଆବଶୁ  କହବ।  

ସୁରକି୍ଷତ (ସକି ୁୋଡତ) କଲୋନ୍ ମୋମଲୋକର, ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ ସମୟର କଲୋନ୍ ରୋଶ ିଉପକର ନଭିତର  ର ିଯଦ ିକ ୌଣସ ିଅତରିକି୍ତ ଆନୁଷଙି୍ଗ ର 

ଆବଶୁ  ହୁଏ, କତକବ ତୋହୋ ସମୱନ୍ଧତି ଦସ୍ତୋବ ି ଦୋ ଲ  ରବିୋ ୁ ମଧ୍ୟ  ୁହୋଯିବ।  

ଦୟୋ ର ିଧ୍ୟୋନ ଦଅିନୁ୍ତ କଯ, ଏହ ିତୋଲି ୋ ସୋଂକ ତ ି ଅକଟ ଏବଂ ବଭିିନ୍ନ ଅନୁ  ୋର  ଉପକର ଭିର୍ତ୍ ି ର,ି ଅତରିକି୍ତ ଦସ୍ତୋବ ିର ମଧ୍ୟ 

ଅନୁକରୋଧ  ରୋଯୋଇପୋକର।  

ପ୍ର 10. ଲମାର ଲେଡଟି୍ ହଷି୍ଟ୍ରୀ ଉପଲର ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍ଗର କପିରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ବି?  

ଉ. ବନିୟିୋମ  ମୋଗତଦଶ ିୋ ଅନୁସୋକର, ଆପଣଙ୍କର କଲୋନ୍/କକ୍ରଡଟି୍ ସୁବଧିୋ ୁ “ରଷି୍ଟ୍ର ଚଡତ” ଭୋବକର କକ୍ରଡଟି୍ ବୁୁକରୋ ୁ ରକିପୋଟତ  ରୋଯିବ।  

ପ୍ର 11. ଫୁ ର୍ ଟନ୍ ଇଣି୍ଡଆଲର ଲମାର ଏକାଧିକ ଲ ାନ୍ ଅଛ।ି ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍୍ଗ ପାଇଁ ଲମାଲତ ଲକବଳ ଥଲର 
ଆଲବଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ବି, ନା ପ୍ରଲତୁକ ଲ ାନ୍ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ଭାଲବ ଆଲବଦନ କରିବାକୁ ଲହବ?  

ଉ. ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର ଅ ୋଧି  କଲୋନ୍ ଅଛ,ି କତକବ ରଷି୍ଟ୍ର ଚର୍  ରୋଯିବୋ ୁ ଥିବୋ ପ୍ରକତୁ  କଲୋନ୍ ପୋଇଁ ଆପଣଙୁ୍କ ପରୃ୍ଥକ୍ ଭୋକବ ଅନୁକରୋଧ 
ପଠୋଇବୋ ୁ ପଡ଼ବି।  

ପ୍ର 12. ମଁୁ ଜଲଣ ଆତ୍ମ-ନଯୁିକ୍ତ / ଲମାର ଲଗାଟଏି ଲଛାଟ ଉଲଦୁାଗ ଥାଇ ମଁୁ ଲହଉଛ ିଏକ ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ. ସାଂସ୍ଥା। ମଁୁ 
ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍୍ଗ ପାଇଁ ଲଯାଗୁ କି? 

ଉ. ଭୋରତ ସର ୋରଙ୍କ ଅନୁସୋକର, ନମିନ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ସୋରଣୀକର ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ. ସଂସ୍ଥୋଗୁଡ଼ ିର ସଂକଶୋଧିତ ପରଭିୋଷୋ ଦଆିଯୋଇଛ ି 



 

 

ବଗକୀକରଣ ସମଗ୍ର ମାନଦଣ୍ଡ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟମ 

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

 ୋର ୋନୋ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପୋତ ିବୋ 
ଉପ ରଣକର ନକିବଶ 
ଏହୋଠୋରୁ ଅଧି  କହୋଇନଥିବ  

ଟ. 1 କ ୋଟ ି ଟ. 10 କ ୋଟ ି ଟ. 50 କ ୋଟ ି

ବୋଷି  କରୋ ଗୋର ଏହୋଠୋରୁ 
ଅଧି  କହୋଇନଥିବ 

ଟ. 5 କ ୋଟ ି ଟ. 50 କ ୋଟ ି ଟ.250 କ ୋଟ ି

ଭୋରତ ସର ୋରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ କ ୋଷତି ସଂକଶୋଧିତ ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ.ଇ. ବଗତୀ ରଣ ଅନୁସୋକର, ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ. କେଣୀ ଅନ୍ତଗତତ ଆସଥୁିବୋ 
ଆତ୍ମ-ନଯିୁକ୍ତ ବୁକି୍ତ / ସଂସ୍ଥୋଗୁଡ଼ ି ଆଶ୍ୱସି୍ତ ପୋଇଁ ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ କଯୋ ନୋ ଅନ୍ତଗତତ ଆକବଦନ  ରପିୋରକିବ, ଯଦ ି1 ମୋର୍ଚ୍ତ, 2020 ସୁଦ୍ଧୋ ବୁୋଙ୍କ 
ଓ ଏନ୍.ବ.ିଏଫ୍.ସ.ିର ଅଣ-ପୋଣ୍ଠ ିଭିର୍ତ୍ ି ସୁବଧିୋଗୁଡ଼ ି ସକମତ କମୋଟ ଏକ୍ସକପୋ ର୍, ଟ. 25 କ ୋଟରୁି ଅଧି  କହୋଇନଥିବ। ଅଧି  ବବିରଣୀ 
ପୋଇ ଁଦୟୋ ର ିଆପଣଙ୍କ ନ ିଟସ୍ଥ ଫୁଲର୍ ଟନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଶୋ ୋ  ମିୱୋ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପ ତ ଅଧି ୋରୀଙୁ୍କ କଯୋଗୋକଯୋଗ  ରନୁ୍ତ।  

ଆମର ଆତ୍ମ-ନଯୁିକ୍ତ ଗ୍ରୋହ ମୋନଙୁ୍କ ଯର୍ଥୋ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଭୋରତ ସର ୋରଙ୍କ ଉଦୁମ କପୋଟତଲ୍ ମୋଧ୍ୟମକର ନ ି ୁ 
ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ. ଭୋବକର ପଞ୍ଜୀ ରଣ  ରୋଇକନବୋ ୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲର୍ ଟନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ପରୋମଶତ କଦଉଛ ି

ପ୍ର 13. ମାର୍ଚ୍କ-ଅଗଷ୍ଟ, 2020 ମଧ୍ୟଲର ମଁୁ ଲମାରାଟରିୟମ୍ ଲନଇନାହିଁ। ମଁୁ ବର୍ତ୍କମାନ ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍୍ଗ ଲଯାଜନା ପାଇଁ 
ଆଲବଦନ ପାରିପାରିବ ିକ?ି 

ଉ. ଆପଣ କଲୋନ୍ ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ ପୋଇ ଁଆକବଦନ ପୋରପିୋରକିବ। କହକଲ, ଆକମ ଉପକରୋକ୍ତ ମୋନଦଣ୍ଡ ଓ କକ୍ରଡଟି୍ କଯୋଗୁତୋ ଆଦ ିଭଳ ି
ଅନୁ  ୋର ଗୁଡ଼ ି ଆଧୋରକର ଆପଣଙ୍କ ଆକବଦନର ମଲୂୁୋଙ୍କନ  ରବୁି ଏବଂ ତୋ’ପକର, ଆପଣଙ୍କ କଲୋନ୍ ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ ଅନୁକରୋଧ 
ଆଗ ୁ ବଢ଼ପିୋରବି   ିନୋହିଁ, ଆପଣଙୁ୍କ  ଣୋଇବୁ।  

ପ୍ର 14. ମଁୁ ସହ-ଲ ାନ୍କର୍ତ୍କା(ମାନ)ଙ୍କ ସହତି ଲ ାନ୍ ଲନଇଛ।ି ମୂଳ ଲ ାନ୍ ଚୁକି୍ତନାମାର ସମସ୍ତ ସହ-ଲ ାନ୍କର୍ତ୍କାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ସାଂଲଶାଧିତ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍୍ଗ ଚୁକି୍ତନାମାଲର ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଡ଼ବି କ?ି 

ଉ. ବନିୟିୋମ  ଓ ଆଇନଗତ ଆବଶୁ ତୋ ଅନୁସୋକର, ମଳୂ କଲୋନ୍ର ସମସ୍ତ କଲୋନ୍ ର୍ତ୍ତୋ/ସହ-କଲୋନ୍ ର୍ତ୍ତୋଙୁ୍କ, ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ ଚୁକି୍ତନୋମୋ 
ସକମତ କଲୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ର ଚର୍ କର କହୋଇଥିବୋ କଯକ ୌଣସ ିପରବିର୍ତ୍ତନ ସହ ରୋ  ିକହୋଇ କସଥିକର ଦସ୍ତ ତ  ରବିୋ ୁ ପଡ଼ବି।  

ପ୍ର 15. ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍୍ଗ ପାଇଁ ଲକଉଁ ଲ ାନ୍ଗୁଡ଼କି ଲଯାଗୁ ନୁଲହଁ? 

ଉ. ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ ପୋଇଁ ନମିନଲିଖିତ କଲୋନ୍ଗୁଡ଼ ି କଯୋଗୁ ନୁକହଁ:  

1.  ୃଷି ଉକେଶୁ ପୋଇ ଁବୁକି୍ତ/ସଂସ୍ଥୋଗୁଡ଼ ୁି ଦଆିଯୋଇଥିବୋ କଲୋନ୍ ଏବଂ ଫୁଲର୍ଟନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଦ୍ୱୋରୋ  ୃଷି କଲୋନ୍ ଭୋବକର କେଣୀଭୁକ୍ତ  ରୋଯୋଇଥିବୋ କଲୋନ୍  

2.  ୃଷି କକ୍ରଡଟି୍ କସୋସୋଇଟୀ, ଆର୍ଥ ି କସବୋ ପ୍ରଦୋତୋ, କ ନ୍ଦ୍ରୀୟ, ରୋ ୁ ଓ ସ୍ଥୋନୀୟ ସର ୋରୀ ନ ିୋୟ, ଫୁଲର୍ଟନ୍ ଇଣି୍ଡଆ  ମତଚୋରୀମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ 

 ରୋଯୋଇଥିବୋ କଲୋନ୍ 

3. ହୋଉସିଙ୍୍ଗ ଫୋଇନୋନସ  ମ୍ପୋନୀଗୁଡ଼ ିର ଏକ୍ସକପୋ ର୍, କଯଉଁଠୋକର 1 ମୋର୍ଚ୍ତ, 2020 ପକର ଅ ୋଉଣ୍ଟ ୁ ପନୁଃନଦି୍ଧତୋରିତ  ରୋଯୋଇଥିବ 

4. ଉପକର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁସୋକର, ବୁବସୋୟି  ବୁବହୋର ପୋଇ ଁପ୍ରଦୋନ  ରୋଯୋଇଥିବୋ କଲୋନ୍ଗୁଡ଼ ି ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଆଇ. ମୋଗତଦଶ ିୋ ଅନ୍ତଗତତ ଆଶ୍ୱସି୍ତର 

ଦୋବ ି ରିବୋ ପୋଇ ଁହ ଦୋର କହକବ 

ପ୍ର 16. ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ ଲଯାଜନା ପାଇଁ ଲଶଷ୍ ତାରିଖ କ’ଣ? 

ଉ.  ଯଦ ିଆପଣ କଲୋନ୍ ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ ପୋଇଁ ଆକବଦନ  ରବିୋ ୁ ଚୋହୁଁଛନ୍ତ,ି କତକବ ତୋହୋ ଶୀଘ୍ରୋତଶିୀଘ୍ର  ରବିୋ ୁ ଅନୁକରୋଧ  ରୋଯୋଉଛ,ି 

 ୋରଣ ଆପଣଙ୍କର କଯୋଗୁତୋ ଅଧି ୋଂଶତଃ ଆର୍ଥ ି ହୋନ ିଉପକର ନଭିତର  ରରି୍ଥୋଏ, ଯୋହୋ ୁ ଆପଣ କ ୋଭିଡ୍-19 ମହୋମୋରୀର ପ୍ରତୁକ୍ଷ 
ପରଣିୋମ ଭୋବକର ସୋମନୋ  ରୁର୍ଥୋଇପୋରନ୍ତ।ି ଫୁଲର୍ ଟନ୍ ଇଣି୍ଡଆ, ଆକବଦନ ସମୟକର ଏହ ିକଯୋ ନୋ ବଷିୟକର ଆମର ନୀତ ିସକମତ 
ଉପକରୋକ୍ତ ମୋନଦଣ୍ଡ ଆଧୋରକର ଆପଣଙ୍କ ଅନୁକରୋଧର ମଲୂୁୋଙ୍କନ  ରବି।  

https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm


 

 

ପ୍ର 17. ଯଦ ିମଁୁ ଲମା ଲ ାନ୍ ର ରିଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ କଲର, ଲତଲବ ତା’ ପାଇଁ ଲକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲପ୍ରାଲସସିଙ୍୍ଗ ଫୀ କମିୱା ଚାଜକ 
 ାଗିବ କ?ି 

ଯଦ ିଆପଣ ନ ି କଲୋନ୍  ୁ ରଷି୍ଟ୍ର ଚର୍  ରବିୋ ୁ ଚୋହଁୋନ୍ତ,ି କତକବ ଫୁଲର୍ ଟନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଶୁଳ୍କ ବୋ ଫୀ ଲଗୋଇପୋକର।  

ପ୍ର 18. ଯଦ ିମଁୁ ଲ ାନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍୍ଗ ପାଇଁ ଆଲବଦନ କଲର, ଲତଲବବ ିକ’ଣ ଲମାଲତ ମାସିକ ଇ.ଏମ୍.ଆଇ. ଲଦବାକୁ 
ପଡ଼ବି? 

ଉ. ଆପଣ କଲୋନ୍ ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ ଆକବଦନ ଦୋ ଲ  ରଥିିକଲ ମଧ୍ୟ, କଯପଯତୁନ୍ତ ତୋହୋ ୁ ମଞ୍ଜରୁୀ ମିଳନିୋହିଁ, ସୋମ୍ପ୍ରତ ି ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁସୋକର 
ଆପଣଙୁ୍କ ନ ିର ମୋସ ି ଇ.ଏମ୍.ଆଇ. କଦବୋ ୁ ପଡ଼ବି। ଆପଣଙ୍କର କଲୋନ୍ ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ ଅନୁକରୋଧ ସ୍ୱୀ ୋର କହୋଇଯିବୋ ପକର, ଆପଣ 
ସଂକଶୋଧିତ ଅନୁସୂଚୀର ପୋଳନ  ରପିୋରକିବ। ଦୟୋ ର ିଧ୍ୟୋନ ଦଅିନୁ୍ତ କଯ, ସୋମ୍ପ୍ରତ ି ପରକିଶୋଧ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯୋୟୀ ଇ.ଏମ୍.ଆଇ. ୁ 
ସମୟୋନୁସୋକର କପୈଠ  ରୋଯିବୋ ଉଚତି,  ୋରଣ ଏହ ିକେମ୍ ୱ ତ ଅନ୍ତଗତତ ରକି ୋଲୁୁଶନ୍ ଲୋଗୁ କହବୋ ତୋର ି ପଯତୁନ୍ତ ଅ ୋଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ ି 
ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡତ ଭୋକବ କେଣୀଭୁକ୍ତ କହୋଇ ରହବି।  

ଦୟୋ ର ିଏହୋ ମକନର ନୁ୍ତ, ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର କଲୋନ୍ ରଷି୍ଟ୍ର ଚରଙ୍ି୍ଗ ଅନୁକରୋଧ ୁ ସ୍ୱୀ ୋର ନ  ରୋଯୋଏ, କତକବ ଆପଣଙୁ୍କ ବର୍ତ୍ତମୋନର 
ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁସୋକର ହିଁ ନ ି ଇ.ଏମ୍.ଆଇ. କପୈଠ  ରବିୋ ୁ ପଡ଼ବି। କ ୌଣସ ିପ୍ର ୋରର ବଳିମୱ / ଖିଲୋପ  କଲ ଅତରିକି୍ତ ସୁଧ ଲୋଗୁ କହବ 
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କକ୍ରଡଟି୍ କକୋର୍ ଉପକର ପ୍ରଭୋବ ପଡ଼ବି।  

ପ୍ର 19. ଯଦ ିମଁୁ ଲମାର ଇ.ଏମ୍.ଆଇ. ବର୍ତ୍କମାନ ଲପୈଠ କରିଲଦବ,ି ଆଉ ରିଷ୍ଟ୍ରକଚରିଙ୍୍ଗ ଚୟନ କରିବ ିନାହିଁ, ଲତଲବ କ’ଣ 
ଲହବ? ମଁୁ କ’ଣ ଏହ ିସୁବଧିାକୁ ପଲର ଲନଇପାରିବ?ି 

ଉ. ଯଦ ିଆପଣ ବର୍ତ୍ତମୋନ ନ ିର ଇ.ଏମ୍.ଆଇ. କଦଇପୋରକିବ, କତକବ ଫୁଲର୍ ଟନ୍ ଇଣି୍ଡଆ ତୋହୋ ୁ ସ୍ୱୋଗତ  ରବି। କହକଲ, ଏହୋ 
ମକନରଖିର୍ଥୋ’ନୁ୍ତ କଯ, ଏହ ିକଯୋ ନୋ ଅନ୍ତଗତତ ଆଶ୍ୱସି୍ତ ନେିଷି୍ଟ ତୋର ି ପବୂତରୁ ମଞ୍ଜରୁ  ରୋଯୋଇର୍ଥୋଏ ଏବଂ ଆପଣଙୁ୍କ କସହ ିତୋର ି ପୂବତରୁ ହିଁ 
ଆକବଦନ ଦୋ ଲ  ରବିୋ ଉଚତି। ଆକବଦନ କ ବଳ କସକତକବକଳ ସ୍ୱୀ ୋର  ରୋଯିବ, କଯକତକବକଳ ତୋହୋ ଉପକରୋକ୍ତ ମୋନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ ୁି 
ପୂରଣ  ରୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆକବଦନ ସକମତ ସହୋୟ  ଦସ୍ତୋବ ି ସମସ୍ତ ଯୋଞ୍ଚ ପ୍ରକି୍ରୟୋକର ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ଣତ କହଉଥିବ।  

* ନୟିମ ଓ ସର୍ତ୍ତୋବଳୀ ଲୋଗୁ 

** କଫୋରକ ିୋ ର୍ ଚୋକ ତସ୍ ଅଧୀନ,ନୟିମ ଓ ସର୍ତ୍ତୋବଳୀ ଲୋଗୁ 


