
 

ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ - ଏକୀକୃତ ଲ ାକପାଳ ଲ ାଜନା, 2021 
 

ମଖୁ୍ୟ ବ୍ଲିେଷତା  
 
 

ପ୍ରଲ ାଜୟତା:  
 
 

ଏହ ିଯ ୋଜନୋ ଏକ ବ୍ୟୋଙ୍କ କିମ୍ବୋ ଏକ ଅଣ-ବ୍ୟୋଙି୍କଙ୍ଗ କମ୍ପୋନୀ କିମ୍ବୋ ଏକ ସିଷ୍ଟମ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୋରୀ (ଏକ 

ଯେଯମଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଯର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥବି୍ୋ ବ୍ୟକି୍ତ) ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇଥବି୍ୋ ଯସବ୍ୋଗଡୁିକ େୋଇ ଁ

ପ୍ର ଜୁୟ ଯହୋଇେୋଯର କିମ୍ବୋ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ  ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଯହୋଇେୋଯର | ସମୟ େ ଭୟନ୍ତ  ୋହୋ ସି୍କମ ୍

ଅଧୀନଯର ବ୍ୋଦ ଦିଆ ୋଇନଥବି୍ୋ େ ଭୟନ୍ତ| 
 

ଜଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅରି୍ଲ ାଗ ଦାଖ୍  କରିବ୍ାର 

କାରେ: - 
 

ଏକ ଅରି୍ଲ ାଗର ଅେ-ରକ୍ଷୋଲବ୍କ୍ଷେ/ଲେବ୍ାଲର ଅର୍ାବ୍ 

ପାଇ ଁ ଲକୌେେି ଲହଇନଥବି୍ା ଅରି୍ଲ ାଗ େବୁ୍ ଏହି ଲ ାଜନାଲର 

ଅନ୍ତର୍ଭୁ କ୍ତ ଲହବ୍: - 
 
 

ଯ ଯକୌଣସି ଗ୍ରୋହକ ଯେଣି୍ଂକୋର୍ଭ ଫୋଇନୋନ୍ ସ େିମିଯର୍ଡ୍ 

(“କମ୍ପୋନୀ”) ର ଏକ କୋ ଭୟ କିମ୍ବୋ ତ୍ରୁର୍ି ଦ୍ୱୋରୋ ଅସଯନ୍ତୋଷ ପ୍ରକୋଶ 

କରନି୍ତ  ୋହୋ ଦ୍ୱୋରୋ ଯସବ୍ୋ ଅର୍ୋବ୍ ଯହତୁ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ର୍ୋବ୍ଯର 

କିମ୍ବୋ ସି୍କମଯର  ବ୍ୟୋଖ୍ୟୋ କରୋ ୋଇଥବି୍ୋ ଏକ ପ୍ରୋଧକିୃତ 

ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମଯର ଅରି୍ଯ ୋଗ ଦୋଖ୍େ କରୋ ୋଇେୋଯର | 

● କମ୍ପୋନୀର ବ୍ୋଣଜିିୟକ ବି୍ଚୋର / ବ୍ୟବ୍ସୋୟିକ ନିଷ୍ପତି୍ତ; 

● ଏକ ଆଉର୍ଯସୋସିଂ ଚୁକି୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବି୍ଯେତୋ ଏବ୍ଂ କମ୍ପୋନୀ 

ମଧ୍ୟଯର ବି୍ବ୍ୋଦ; 

● ଏକ ଅରି୍ଯ ୋଗ ସିଧୋସଳଖ୍ ଯେୋକେୋଳଙ୍କ ୁୁ ସଯମ୍ବୋଧତି 

କରୋ ୋଇ ନୋହି;ଁ 

● କମ୍ପୋନୀର େରିଚୋଳନୋ କିମ୍ବୋ କୋ ଭୟନିବ୍ଭୋହୀ ଅଧକିୋରୀଙ୍କ 

ବି୍ଯରୋଧଯର ସୋଧୋରଣ ଅରି୍ଯ ୋଗ; 

● ଏକ ବି୍ବ୍ୋଦ ଯ ଉଥଁଯିର କମ୍ପୋନୀ ଦ୍ୱୋରୋ ଏକ ବି୍ଧଗିତ କିମ୍ବୋ 

ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କତ୍ତଭୃ େକ୍ଷଙ୍କ ଆଯଦଶ ଅନୁ ୋୟୀ କୋ ଭୟ 

ଆରମ୍ଭ ହୁଏ; 

● ଏକ ଯସବ୍ୋ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟୋଙ୍କର ନିୟୋମକ ଦୃଷି୍ଟଯକୋଣ ମଧ୍ୟଯର 

ନୁଯହ;ଁ 

● କମ୍ପୋନୀ ଏବ୍ଂ ଅନୟୋନୟ ନିୟନି୍ତ୍ରତ ସଂସ୍ଥୋ ମଧ୍ୟଯର ବି୍ବ୍ୋଦ; 

● କମ୍ପୋନୀର କମଭଚୋରୀ-ନି କିୁ୍ତ ସମ୍ପକିତ ଏକ ବି୍ବ୍ୋଦ | 

● ଅରି୍ଯ ୋଗ କୋ ଭୟର ସମୋନ କୋରଣ ବି୍ଷୟଯର ନୁଯହ ଁ  ୋହୋ 

େବୂ୍ଭରୁ ଅଛି- 

- ଜଯଣ ଯେୋକେୋଳଙ୍କ  ସମମ୍ଖୁ୍ଯର ବି୍ଚୋରୋଧୀନ ଅଛି 

କିମ୍ବୋ ସମୋନ ଅରି୍ଯ ୋଗକୋରୀଙ୍କ ଠୋରୁ ଗ୍ରହଣ 

କରୋ ୋଇଛି କିମ୍ବୋ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଉ ନୋହି ଁ କିମ୍ବୋ ଏକ 

କିମ୍ବୋ ଅଧକି ଅରି୍ଯ ୋଗକୋରୀଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବୋ ସମ୍ପକୃ୍ତ 

େକ୍ଷର ଏକ କିମ୍ବୋ ଅଧକିରୁ ଅଧକି ଜଯଣ ଯେୋକେୋଳଙ୍କ  

ଦ୍ୱୋରୋ ବି୍ଚୋରୋଧୀନ ଅଛି କିମ୍ବୋ ଯ ୋଗୟତୋ ଅନୁ ୋୟୀ 

କୋ ଭୟ କରୋ ୋଇଛି; ଏବ୍ଂ 

- ଯକୌଣସି ଯକୋର୍ଭ, ଟ୍ରିବୁ୍ୟନୋେ କିମ୍ବୋ ଆବ୍ିଯଟ୍ରର୍ର କିମ୍ବୋ 

ଅନୟ ଯକୌଣସି ଯଫୋରମ ୍କିମ୍ବୋ ପ୍ରୋଧକିରଣ ସମମ୍ଖୁ୍ଯର 

ବି୍ଚୋରୋଧୀନ ଅଛି; କିମ୍ବୋ, ଯ ଯକୌଣସି ଅଦୋେତ, 

ଟ୍ରିବୁ୍ୟନୋେ୍ କିମ୍ବୋ ଆବ୍ିଯଟ୍ରର୍ର କମି୍ବୋ ଅନୟ ଯକୌଣସି 

ଯଫୋରମ ୍କିମ୍ବୋ ପ୍ରୋଧକିରଣ ଦ୍ୱୋରୋ ଯ ୋଗୟତୋ ଅନୁ ୋୟୀ 

ସମୋଧୋନ କିମ୍ବୋ କୋରବ୍ୋର କରୋ ୋଇଥୋଏ, ଯସହି ସମୋନ 



 

ଅରି୍ଯ ୋଗକୋରୀଙ୍କ ଠୋରୁ କିମ୍ବୋ ସମ୍ପକୃ୍ତ 

ଅରି୍ଯ ୋଗକୋରୀ/େକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବୋ ଗ୍ରହଣ କରୋ ୋଇ 

ନୋହି ଁ | 

● ଅରି୍ଯ ୋଗ ପ୍ରକୃତିର ଅେମୋନଜନକ ବ୍ୋ ଅେମୋନଜନକ କିମ୍ବୋ 

ଉଯବେଗଜନକ; 

● ଏହିେରି ଦୋବି୍ େୋଇ ଁସୀମିତତୋ ଅଧନିିୟମ, 1963 ଅନୁ ୋୟୀ 

ଧୋ ଭୟ କରୋ ୋଇଥବି୍ୋ ସୀମିତତୋ ଅବ୍ଧ ିସମୋପ୍ତ ଯହବ୍ୋ େଯର 

କମ୍ପୋନୀକ ୁଅରି୍ଯ ୋଗ କରୋ ୋଇଥେିୋ; 

● ଅରି୍ଯ ୋଗକୋରୀ ଯ ୋଜନୋର ଧୋରୋ 11 ଯର ଉଯେଖ୍ତି େରି 

ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଭ ସଚୂନୋ ପ୍ରଦୋନ କରନି୍ତ ନୋହି;ଁ 

● ଅରି୍ଯ ୋଗକୋରୀ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ର୍ୋବ୍ଯର କିମ୍ବୋ ଜଯଣ 

ଆଡଯର୍ୋଯକର୍୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନୟ ଜଯଣ ପ୍ରୋଧକିୃତ ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କ 

ମୋଧ୍ୟମଯର ଅରି୍ଯ ୋଗ ଦୋଖ୍େ କରୋ ୋଇ ନୋହି ଁ ( ଦି 

ଆଡଯର୍ୋଯକର୍୍ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତ ନୁହନିଁ୍ତ) | 

 

ଜଲେ ଗ୍ରାହକ କିପରି ଅରି୍ଲ ାଗ ଦାଖ୍  କରିପାରିଲବ୍? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ଯେୋକେୋଳ/ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରସିଦ ଏବ୍ଂ ପ୍ରେିୟୋକରଣ ଯକନ୍ଦ୍ର ଉେଯର ଅରି୍ଯ ୋଗ ଦୋଖ୍େ କରିବ୍ୋର ପ୍ରେୟିୋ: - 
 

ଉଯର୍ଦ୍ଦଶୟ େୋଇ ଁଡିଜୋଇନ୍ ଯହୋଇଥବି୍ୋ ଯେୋର୍ଭୋେ୍ ମୋଧ୍ୟମଯର ଅରି୍ଯ ୋଗ ଅନେୋଇନଯର ଦୋଖ୍େ ଯହୋଇେୋଯର | 
(https://cms.rbi.org.in)  
 

ଇଯେଯଟ୍ ରୋନକି୍ କିମ୍ବୋ ସିଧୋସଳଖ୍ ମୋଧ୍ୟମଯର ଅରି୍ଯ ୋଗକୁ ନିମ୍ନ ଠକିଣୋଯର ଯସଣ୍ଟରୋେୋଇଜଡ୍ ରସିଦ ଏବ୍ଂ ପ୍ରେିୟୋକରଣ 

ଯକନ୍ଦ୍ରଯର ଦୋଖ୍େ କରୋ ୋଇେୋଯର | ଅରି୍ଯ ୋଗ,  ଦି ଶୋରୀରିକ ରୂେଯର ଦୋଖ୍େ ହୁଏ, ଅରି୍ଯ ୋଗକୋରୀ କିମ୍ବୋ ପ୍ରୋଧକିୃତ 

ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କଦ୍ୱୋରୋ ଉେ କୁ୍ତ ର୍ୋବ୍ଯର ଦସ୍ତଖ୍ତ କରୋ ିବ୍ | 
 

ଅରି୍ଯ ୋଗ ଇଯେଯଟ୍ ରୋନିକ ୍କିମ୍ବୋ ସିଧୋସଳଖ୍ ମୋଧ୍ୟମଯର ଅରି୍ଯ ୋଗ ଫମଭଯର ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇଥବି୍ୋ ଫମଭୋର୍ଯର ଦୋଖ୍େ 

ଯହବ୍ (େଥୃକ ର୍ୋବ୍ଯର ଅେଯେୋଡ୍ ଯହବ୍) ଏବ୍ଂ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟୋଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ ଦ୍ୱୋରୋ ନରିି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଯହୋଇେୋଯର । 

କମ୍ପୋନୀକୁ େିଖ୍ତି ଅରି୍ଯ ୋଗ 

 (ଯମୋଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂ କ୍ତ କଯର ଯ ଉଠଁୋଯର  

ଅରି୍ଯ ୋଗକୋରୀଙ୍କ ପ୍ରମୋଣ ଦୋଖ୍େ  

କରୋ ୋଇେୋଯର) 

 

Tକମ୍ପୋନୀ ସଂେରୂ୍ଣ୍ଭ କମି୍ବୋ ଆଂଶକି 

ଅରି୍ଯ ୋଗକୁ ପ୍ରତୟୋଖ୍ୟୋନ 

କରିଦିଆ ୋଇଛି ଏବ୍ଂ 

ଅରି୍ଯ ୋଗକୋରୀ ଉତ୍ତରଯର 

ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନିଁ୍ତ 

ଅରି୍ଯ ୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବ୍ୋର 30 ଦିନ 

ମଧ୍ୟଯର ଅରି୍ଯ ୋଗକୋରୀ କମ୍ପୋନୀଠୋରୁ 

ଯକୌଣସି ଉତ୍ତର େୋଇନୋହ ଁୋନି୍ତ 

ଅରି୍ଯ ୋଗ ତୋରିଖ୍ ଠୋରୁ 1 

ବ୍ଷଭ ଏବ୍ଂ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟଯର 

ଅରି୍ଯ ୋଗକୋରୀ କମ୍ପୋନୀ ଠୋରୁ 

ଉତ୍ତର େୋଇବ୍ୋ େଯର 1 ବ୍ଷଭ 

ମଧ୍ୟଯର ଯେୋକେୋଳ ଯେୋର୍ଭୋେ୍ / ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ 

ରସିଦ ଏବ୍ଂ ପ୍ରେିୟୋକରଣ ଯକନ୍ଦ୍ର 



 

ଲକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେିଦ ଏବ୍ଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରେ ଲକନ୍ଦ୍ର (CRPC) ର ବ୍ବି୍ରେୀ 
 

ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରସିଦ ଏବ୍ଂ ପ୍ରେିୟୋକରଣ ଯକନ୍ଦ୍ର (CRPC) 

ର୍ୋରତର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟୋଙ୍କ, ଯସଣ୍ଟରୋେ ରି୍ସ୍ତୋ, 4ଥଭ ମହେୋ, ଯସଟ୍ର 17, ଚଣି୍ଗଡ଼ -160 017  

ଇଯମେ୍: -crpc@rbi.org.in  

ଯର୍ୋେ୍ ଫି୍ର ନମ୍ବର - 14448  
 

 

1. ଯେୋକେୋଳ କେିରି ନିଷ୍ପତି୍ତ ନିଅନି୍ତ? 

- ଯେୋକେୋଳ ସମମ୍ଖୁ୍ଯର ପ୍ରେିୟୋ ପ୍ରକୃତର ସୋରୋଂଶ ଅଯର୍  

- ସମନ୍ୱୟ ମୋଧ୍ୟମଯର ସମୋଧୋନକୁ ଯପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ କଯର->  ଦି େହଞ୍ଚି ନଥୋଏ, େରୁସ୍କୋର / ଅଡଭର ଯଦଇେୋଯର | 
-  

-  ଦି ଜଯଣ ଯେୋକେୋଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତି୍ତଯର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୁଏ ଯତଯବ୍ ଜଯଣ ଗ୍ରୋହକ ଆେିେ୍ ଅଥରିର୍ ିଆଗଯର ଆଯବ୍ଦନ 

କରିେୋରିଯବ୍ କ?ି 

- ହ,ଁ ଯେୋକେୋଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଆଯବ୍ଦନକୋରୀ> ଅେିେ୍ ଅଥରିର୍:ି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟୋଙ୍କ ବି୍ର୍ୋଗର କୋ ଭୟନିବ୍ଭୋହୀ ନିଯର୍ଦ୍ଦଭଶକ> 

ଆଯବ୍ଦନ େୋଇବ୍ୋ କିମ୍ବୋ ଅରି୍ଯ ୋଗ ପ୍ରତୟୋଖ୍ୟୋନ ଯହବ୍ୋର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟଯର ଆଯବ୍ଦନ କରୋ ିବ୍) | 

- ଧ୍ୟୋନ ଦିଅନ୍ତୁ: 

- ଏହୋ ଏକ ବି୍କଳ୍ପ ବି୍ବ୍ୋଦର ସମୋଧୋନ ପ୍ରଣୋଳୀ | 

- ଗ୍ରୋହକ ଯ ଯକୌଣସି େ ଭୟୋୟଯର େନୁ ନିମଭୋଣ େୋଇ ଁଅନୟ ଣସି ଯକୋର୍ଭ / ଯଫୋରମ ୍/ କତ୍ତଭୃ େକ୍ଷଙ୍କ ନକିର୍କ ୁ ିବ୍ୋକୁ 

ସ୍େୋଧୀନ ଅର୍ନି୍ତ | 
-  

 

ଯ ୋଜନୋର ଅଧକି ବି୍ବ୍ରଣୀ େୋଇ ଁ https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng କ ୁଯରଫର କରନ୍ତୁ  
 

ଯେଣି୍ଂକୋର୍ଭ ଫୋଇନୋନ୍ ସ େିମିଯର୍ଡର ପ୍ରଧୋନ ଯନୋଡୋେ ଅଫିସର  

ନୋମ: ଶ୍ରୀମତୀ କୁମଦିୁନ ିଅଗ୍ରୱୋେ୍  

ଠିକଣୋ: ଷଷ୍ଠ ମହେୋ, ବି୍ ବ୍ଲକ, ପ୍ରଥମ, ପ୍ରଥମ ଆଯର୍ନୁୟ ଯରୋଡ୍, ଯକଶବ୍ବ୍ୋଗ େୋର୍ ିପ୍ଲର୍୍ େୋର୍ଶ୍ଭଯର,  

ର୍ସ୍ତ୍ରୋେରୁ, ଅହମ୍ମଦୋବ୍ୋଦ–380015 

ଇଯମେ:  nodalofficer@lendingkart.com 
Tel. No.: 079 6814 4659 Mob. No: +91-70690 87586 
E-mail: nodalofficer@lendingkart.com 
 
 

ପ୍ରଧୋନ ଯନୋଡୋେ ଅଧକିୋରୀଙୁ୍କ ରୋତି 10:30 ରୁ 6:00 ମଧ୍ୟଯର ଯ ୋଗୋଯ ୋଗ କରୋ ୋଇେୋରିବ୍ | ଯସୋମବ୍ୋରରୁ ଶେୁବ୍ୋର 

(ସବ୍ଭସୋଧୋରଣ ଛୁର୍ି ବ୍ୟତୀତ) 
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