
 

 

 

ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ – ସମନ୍ିିତ ଲ ାକପାଳ ଲ ାଜନ୍ା 2021 

 

ପ୍ରମୁଖ ଲବ୍ୈଶଷି୍ଟ୍ୟ 
 

ସମନ୍ବିତ ଲ ୋକପୋଳ ଲ ୋଜନ୍ୋ 2021, 12 ନ୍ଲେମବର 2021 ଠୋରୁ କୋ ୍ୟକୋରୀ ଲେଉଛବ। ଏେବ ଲ ୋଜନ୍ୋ ଟବକୁ ଏକ ରୋଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଲ ୋକପୋଳ େୋବଲର ଆରବବଆଇ, 
ଲ ୋକପୋଳ ଲମକୋନ୍ବଜବମ୍ ଜୁରବସଡବକ୍ସନ୍ ନୁ୍ୟଟ୍ରୋଲ୍ େୋଲବ ଗ୍ରେଣ କରୋ ୋଇଛବ। ଏଥିଲର ସମନ୍ବିତ ରେବଛବ 3 ଲ ୋଟବ ଆରବବଆଇ ର ଲ ୋଜନ୍ୋ  ୋେୋ (i) ଦବ ବୟୋଙ୍ବିଂ  
ଅମବୁଡସମୟୋନ୍ ସ୍କବମ୍ 2006 (ii) ଅଣ ବୟୋଙ୍ବିଂ ବବତ୍ତବୟ କମ୍ପୋନ୍ୀ 2018  ୁଡ଼ବକ ପୋଇଁ ଅମବୁଡସମୟୋନ୍ ସ୍କବମ୍ ଏବିଂ ଡବଜବଟୋଲ୍ ଟ୍ରୋନ୍ଜୋକ୍ସନ୍ସ 2019 ପୋଇ ଁଅମବୁଡସମୟୋନ୍ 
ସ୍କବମ୍। 

 

ପ୍ର ୁଜୟତା : 
 

ଉକ୍ତ ଲ ୋଜନ୍ୋଟବ ନ୍ବମନ ବଖିତ ଲର ୁଲ ଟ ସିଂସ୍ଥୋ (ଆରଇ) ପୋଇ ଁପ୍ର ୁଜୟ 
 

i. ସମସ୍ତ ବୋଣବଜବୟକ ବୟୋଙ୍, ଆଞ୍ଚଳବକ ଗ୍ରୋମୟ ବୟୋଙ୍, ସୂଚୀତ ପ୍ରୋଇଲମରବ (ଅବ୍ୋନ୍) ଲକୋପଲରଟବଭ୍ ବୟୋଙ୍ ଏବିଂ ନ୍ନ୍ ସବଡୁୟଲ୍ଡ ପ୍ରୋଇଲମରବ (ଅବ୍ୋନ୍) ଲକୋପଲରଟବଭ୍ 
ବୟୋଙ୍ ସେବତ ଜମୋର ଆକୋର ଟ.50 ଲକୋଟବ ଓ ତୋଠୋରୁ ଅଧିକ ପୂବ୍ ଆର୍ଥକି ବର୍୍ର ସମୀକ୍ଷୋକୃତ ବୋ ୋନ୍ସ ସବଟ୍ ତୋରବଖ ସୁଦ୍ଧୋ 

ii. ସମସ୍ତ ଅଣ ବୟୋଙ୍ବିଂ ଆର୍ଥକି କମ୍ପୋନ୍ୀ ସମୂେ (ଏନ୍ବବଏଫସବ) (େୋଉସବିଂ ଫୋଇନ୍ୋନ୍ସ କମ୍ପୋନ୍ୀ ବୟତୀତ) ଲ ଉଁ  ୁଡ଼ବକ (କ) ଜମୋ ଗ୍ରେଣ ପୋଇ ଁସିୀକୃତ ପୋଇଛନ୍ତବ (ଖ) 
ଗ୍ରୋେକଙ୍ ସେବତ ସମ୍ପକ୍ ସେବତ 100 ଲକୋଟବ ଟଙ୍ୋର ସୋଇଜର ଆଲସଟ୍ ଓ ତୋଠୋରୁ ଅଧିକ ପୂବ୍ ଆର୍ଥକି ବର୍୍ର ସମୀକ୍ଷୋକୃତ ବୋ ୋନ୍ସ ସବଟ୍ ତୋରବଖ ସୁଦ୍ଧୋ କରୁଛନ୍ତବ 
ଏବିଂ 

iii. ଏେବ ଲ ୋଜନ୍ୋ ଅଧୀନ୍ଲର ପରବେୋର୍ବତ ସମସ୍ତ ସବଷ୍ଟମ ଅିଂଶଗ୍ରେଣକୋରୀ 
 
 

ଏହ ିଲ ାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ଲର ଅରି୍ଲ ାଗ ନ୍ବି୍ାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ 

 
I. ଅରି୍ଲ ାଗର ରି୍ତି୍ତରୂ୍ମ ି: ଲକୌଣସବ ଲସବୋଲର ଅେୋବ କୋରଣରୁ ଲର ୁଲ ଟ୍ ସିଂସ୍ଥୋର ଲ ଲକୌଣସବ କୋ ୍ୟ/ ଓମବସନ୍ ସମବନ୍ଧବତ ଅେବଲ ୋ କୁ ବୟକ୍ତବ ତ େୋବଲର କବମବୋ 
ଜଲଣ ପ୍ରୋଧୀକୃତ ପ୍ରତବନ୍ବଧିଙ୍ ଜରବଆଲର କରୋ ୋଇପୋରବବ। 

‘‘ପ୍ରୋଧୀକୃତ ପ୍ରତବନ୍ବଧି’’ ଅର୍ଥ ୍ଲେଉଛନ୍ତବ ଜଲଣ ବୟକ୍ତବ ଓକବ ଙ୍ ବୟତୀତ ( ଦବ ଆଡଲେୋଲକଟ୍ ପୀଡ଼ବତ ଲେୋଇନ୍ର୍ଥୋନ୍ତବ) ଲସ ଏକ ବବଧିବଦ୍ଧ େୋବଲର  ବଖିତ ଆକୋରଲର 
ଅେବଲ ୋ  କରବଲବ ଓ ଲ ୋକପୋଳଙ୍ ସମ୍ମଖୁଲର ଏକ ଅେବଲ ୋ  ସମବନ୍ଧବତ ବବବରଣୀକୁ ଉପସ୍ଥୋପନ୍ କରବଲବ। 

 

II. ଏହ ିଲ ାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ଲର କରା ିବ୍ାକୁ ନ୍ଥିବ୍ା ଅରି୍ଲ ାଗ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ : 
 

a) ଏେବ ଲ ୋଜନ୍ୋ ଅଧୀନ୍ଲର କରୋ ୋଇଥିବୋ ଅେବଲ ୋ   ୋେୋ  ବଖିତ ଆକୋରଲର ସିଂପକୃ୍ତ ନ୍ବୟୋମକ ସିଂସ୍ଥୋକୁ କର ୋଇର୍ଥୋଏ ଏବିଂ 

i. ଲର ୁଲ ଟ୍ ସିଂସ୍ଥୋ ଦିୋରୋ ଅେବଲ ୋ ଟବର ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ କବମବୋ ଆିଂଶବକ ଖୋରଜ କରୋ ୋଇର୍ଥୋଏ ଏବିଂ ଅେବଲ ୋ ଟବର ପ୍ରତୁୟତ୍ତର ସଲନ୍ତୋର୍ଜନ୍କ ଲେୋଇନ୍ର୍ଥୋଏ କବମବୋ 
ଲର ୁଲ ଟ ସିଂସ୍ଥୋ ଦିୋରୋ ଅେବଲ ୋ  ଗ୍ରେଣ କରୋ ବବୋର 30 ଦବନ୍ ପଲର  ଦବ ଲକୌଣସବ ଉତ୍ତର ନ୍ମବଳବର୍ଥୋଏ ଏବିଂ 

ii. ଅେବଲ ୋ କୋରୀଙୁ୍ ଲର ୁଲ ଟ ସିଂସ୍ଥୋ ପକ୍ଷରୁ ଦବଆ  ୋଇଥିବୋ ଉତ୍ତରର ମବଳବବୋର ଏକ ବର୍୍ ମଧ୍ୟଲର ଲ ୋକପୋଳଙୁ୍ କରୋ ୋଇଥିବୋ ଅେବଲ ୋ  କବମବୋ 
ଲ ଉଁଠୋଲର ଉତ୍ତର ଲ ୋଟବଏ ବର୍୍ ମଧ୍ୟଲର ଗ୍ରେଣ ଲେୋଇନ୍ର୍ଥୋଏ ଏବିଂ ଅେବଲ ୋ  ତୋରବଖ ଠୋରୁ 30 ଦବନ୍ ମଧ୍ୟଲର। 

 

b) ଲ ଉଁ ଅେବଲ ୋ ଟବର ସିଂପକୃ୍ତ ବବର୍ୟବସୁ୍ତ ବବଚୋର ପୋଇଁ ଲ ୋ ୟ ଲେୋଇନ୍ର୍ଥୋଏ: 
 

i. ଲ ୋକପୋଳଙ୍ ସମ୍ମଖୁଲର ବବଚୋର ପୋଇ ଁର୍ଥୋଏ କବମବୋ ସମୋଧୋନ୍ ଲେୋଇର୍ଥୋଏ କବମବୋ ଲ ୋକପୋଳଙ୍ ଦିୋରୋ ଲମରବଟ୍ ଉପଲର ପରବଚୋଳବତ ଲେୋଇର୍ଥୋଏ। ଲସେବ 
ଅେବଲ ୋ  କବମବୋ ଏଥିସେବତ ଲ ୋଟବଏ କବମବୋ ଏକୋଧିକ କବମବୋ ଜଲଣ କବମବୋ ଏକୋଧିକ ସିଂପକୃ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍ ଠୋରୁ ଅେବଲ ୋ  ମବଳବନ୍ର୍ଥୋଏ। 
 

ii. ଲକୌଣସବ ବବଚୋରୋଳୟ, ଟ୍ରବବୁନ୍ୋଲ୍ କବମବୋ ଆରବବଲଟ୍ରଟର ବୋ ଲକୌଣସବ ଅନ୍ୟ ଲଫୋରମ୍ କବମବୋ କତୃ୍୍ତପକ୍ଷଙ୍ ନ୍ବକଟଲର ବବଚୋର ପୋଇ ଁ ଚ୍ଛବତ ର୍ଥୋଏ କବମବୋ ଲକୌଣସବ 
ଲକୋଟ୍, ଟ୍ରବବୁନ୍ୋ  ବୋ ଆରବବଲଟ୍ରଟର କବମବୋ ଅନ୍ୟ ଲକୌଣସବ ଲଫୋରମ୍ ବୋ କତୃ୍୍ତପକ୍ଷଙ୍ ନ୍ବକଟଲର ବବଚୋର ପୋଇଁ ରେବର୍ଥୋଏ ଲସେବ ଅେବଲ ୋ ଟବ  ଦବ ଠବକ୍ େୋବଲର 
ଗ୍ରେଣ ଲେୋଇନ୍ର୍ଥୋଏ କବମବୋ ଜଲଣ କବମବୋ ଏକୋଧିକ ଅେବଲ ୋ କୋରୀ/ପକ୍ଷଙ୍ ଠୋରୁ ମବଳବନ୍ର୍ଥୋଏ। 



 

 

 

c) ଅେବଲ ୋ କୋରୀ ନ୍ବନ୍ଦୋଜନ୍କ କବମବୋ େବତ୍ତବେୀନ୍ କବମବୋ ସଲନ୍ଦେୋତ୍ମକ ପ୍ରକୃତବର ଲେୋଇନ୍ଥିବ। 

 

d) ଲସ ପ୍ରକୋର ଅେବଲ ୋ  ପୋଇ ଁ ବମବଲଟସନ୍ ଅଧିନ୍ବୟମ 1963 ଅଧୀନ୍ଲର ନ୍ବଦ୍ଧ୍ୋରବତ କରୋ ୋଇଥିବୋ ସୀମବତ ଅବଧି ସମୋପ୍ତ ପୂବ୍ରୁ ଲର ୁଲ ଲଟଡ୍ ସିଂସ୍ଥୋକୁ 
କରୋ ୋଇଥିବୋ ଅେବଲ ୋ  

 
e) ଏେବ ଲ ୋଜନ୍ୋର ଧୋରୋ 11 ଲର ନ୍ବଦ୍ଧ୍ୋରବତ ପ୍ରକୋଲର ଅେବଲ ୋ ଲର ସୂଚନ୍ୋ  ୁଡ଼ବକୁ ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ ପ୍ରଦୋନ୍ କରୋ ୋଇଥିଲ  

 

f) ଅେବଲ ୋ କୁ ଅେବଲ ୋ କୋରୀଙ୍ ଦିୋରୋ ବୟକ୍ତବ ତ େୋବଲର ବୋ ପ୍ରୋଧିକୃତ ପ୍ରତବନ୍ବଧିଙ୍ ମୋଧ୍ୟମଲର ଦୋଖ  କରୋ ବବ  ଦବ ଜଲଣ ଆଡଲେୋଲକଟ୍ ନ୍ବଲଜ ପୀଡ଼ବତ ବୟକ୍ତବ 
ଲେୋଇନ୍ର୍ଥୋନ୍ତବ। 

 

III. ଏହ ିବ୍ଷିୟ ଗୁଡ଼କି ସହତି ସଂପୃକ୍ତ ଲହାଇଥିବ୍ା ବ୍ଷିୟ ଲ ାଜନ୍ା ଅଧୀନ୍ଲର ଅରି୍ଲ ାଗର ଅଣ ରକ୍ଷଣାଲବ୍କ୍ଷଣ ରି୍ତି୍ତରୂ୍ମି 
 

a) ବୋଣବଜବୟକ ବବଚୋର/ ବୋଣବଜବୟକ ନ୍ବଷ୍ପତ୍ତବ ଲ ୋଟବଏ ଆର.ଇ. ପୋଇ ଁ; 
b) ଜଲଣ ଲେଣ୍ଡର ଏବିଂ ଆରଇଙ୍ ମଧ୍ୟଲର ବବବୋଦ  ଦବ ଆଉଟଲସୋସିିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋକଟଲର ଲେୋଇର୍ଥୋଏ ; 
c) ଲ ୋକପୋଳଙୁ୍ ପ୍ରତୟକ୍ଷ େୋବଲର ଅେବଲ ୋ  ଦୋଖ  ଲେୋଇନ୍ର୍ଥୋଏ ; 
d) ମୟୋଲନ୍ଜଲମଣ୍ଟ୍ କବମବୋ ଏକ ଆରଇ ର ଏକଜବକୁୟଟବେଙ୍ ବବପକ୍ଷଲର ସୋଧୋରଣ ଅେବଲ ୋ  ; 
e) ବବବୋଦ ଲ ଉଁଥିଲର ଅେବଲ ୋ  ପୋଇଁ କୋ ୍ୟୋନୁ୍ଷ୍ଠୋନ୍ ଗ୍ରେଣ ସେବତ ଲବୈଧୋନ୍ବକ ଆଲଦଶ କବମବୋ ଆଇନ୍ ତ କତୃ୍୍ତପକ୍ଷଙ୍ ଦିୋରୋ କୋ ୍ୟୋନୁ୍ଷ୍ଠୋନ୍ ନ୍ବଆ ୋଇର୍ଥୋଏ; 
f) ଆରବବଆଇର ଲର ୁଲ ଲଟୋରବ ସମୀକ୍ଷୋ ମଧ୍ୟଲର ଲେୋଇନ୍ଥିବୋ ଲସବୋ; 
g) ଏକ ଆରଇ ର କମ୍ଚୋରୀ – ନ୍ବ ୁକ୍ତବଦୋତୋଙ୍ ସମ୍ପକ୍ ମଧ୍ୟଲର ଲଦଖୋ ଲଦଇଥିବୋ ବବବୋଦ 

h) Dispute involving the employee-employer relationship of a RE. 

 

 
 ଅରି୍ଲ ାଗ ଫାଇଲ୍ କରିବ୍ା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା : 

ଲ ୋକପୋଳଙ୍ ନ୍ବକଟଲର ଅେବଲ ୋ  ଫୋଇଲ୍  

(ଏନ୍ବବଏଫସବ ଠୋରୁ ଗ୍ରେଣ କରୋ ୋଇଥିବୋ ଉତ୍ତରର ଏକ 
ବର୍୍ ମଧ୍ୟଲର କବମବୋ  ଦବ ଏନ୍ବବଏଫସବ ଠୋରୁ ଲକୌଣସବ 
ଉତ୍ତର ନ୍ମବଲଳ ଲତଲବ 1 ବର୍୍ ଓ 30 ଦବନ୍ ମଧ୍ୟଲର)  

କ. ସବଏମଏସ୍ ଲପୋଟ୍ୋଲ୍ (https://cms.rbi.org.in)  

କବମବୋ 

ଖ. ଇଲଲ୍ଲଟ୍ରୋନ୍ବକ୍ କବମବୋ ଫବଜବକୋଲ୍ ଲମୋଡଲରର 
ଲସଣ୍ଟ୍ରୋ ୋଇଜ୍ଡ ରସବଦ୍ ଓ ଲପ୍ରୋଲସସବିଂ ଲସଣ୍ଟ୍ର 

(ସବଆରପବସବ) (ଫମ୍ୋଟ୍ ସିଂ ୁକ୍ତ ଲେୋଇଛବ)  

ଇଲମଲ୍ : CRPC@rbi.org.in 

ଠବକଣୋ : ଲସଣ୍ଟ୍ରୋ ୋଇଜ୍ଡ ରସବଦ୍ ଓ ଲପ୍ରୋଲସସବିଂ ଲସଣ୍ଟ୍ର 
(ସବଆରପବସବ), େୋରତୀୟ ରବଜେ୍ ବୟୋଙ୍, ଚତୁର୍୍ଥ ମେ ୋ, 

ଲସକଟର – 17, ଚଣ୍ଡବ ଡ଼ -160017 

 

ଲଟୋ  ଫ୍ରବ  ନ୍ମବର ସେବତ ଲ ୋ ୋଲ ୋ  ଲକନ୍ଦ୍ର – 
14448 (ସମୟ ସକୋଳ 9.30 ଘ. ଠୋରୁ ସନ୍ଧୟୋ 
5.15 ଘ.) 

 ଦ ି ଉପଲର୍ାକ୍ତା 
ଅନ୍ୟ ଲକୌଣସ ି
ଲଫାରମଲର 
ଆଲବ୍ଦନ୍ 
କରିନ୍ଥାନ୍ତ ି

 ଦ ିଅରି୍ଲ ାଗଟ ିସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଭ 
କମିବା ଆଂଶକି ର୍ାବ୍ଲର 
ଏନ୍ବ୍ଏିଫସି ଦିାରା ଖାରଜ 
ଲହାଇଥାଏ ଓ ଉପଲର୍ାକ୍ତା 
ଏହ ିଉତ୍ତର ଉପଲର 
ଅସଲନ୍ତାଷ ପ୍ରକାଶ 
କରିଥାନ୍ତ ିକମିବା 
ଏନ୍ବ୍ଏିଫସି ଠାରୁ 
ଲକୌଣସି ଉତ୍ତର 
ମିଳନି୍ଥାଏ 

 

30 ଦନି୍ 
ଲଶଷଲର 

ଏନ୍ବ୍ଏିଫସି 
ଙୁ୍କ  ିଖିତ 
ଅରି୍ଲ ାଗ 

https://cms.rbi.org.in/
mailto:CRPC@rbi.org.in


 

 

 ଅପିଲ ଟ୍ କତ୍ତଭୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ନ୍କିଟଲର ଆଲବ୍ଦନ୍ : 
 
 ଲ ୋକପୋଳ ଅଫବସ ଦିୋରୋ ଏକ ଅେବଲ ୋ ର ଆୱୋଡ଼୍ କବମବୋ ଖୋରଜ ଦିୋରୋ କୁ୍ଷବ୍ଧ ଲେୋଇଥିବୋ ଅେବଲ ୋ  ବବର୍ୟକୁ ଲସ ପ୍ରକୋର ଅେବଲ ୋ  ଖୋରଜ କବମବୋ ଆୱୋଡ଼୍ ଗ୍ରେଣ 

ତୋରବଖ ଠୋରୁ 30 ଦବନ୍ ମଧ୍ୟଲର ବବଲଶର୍ତଃ ଏକ ଅପବଲ୍ ଏକଜବକୁୟଟବଭ୍ ଡୋଇଲରକଟର, କଞ୍ଜମୁର ଏଡୁଲକସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲପ୍ରୋଲଟକ୍ସନ୍ ଡବପୋଟ୍ଲମଣ୍ଟ୍ (ସବଇପବଡବ), 
ଆରବବଆଇଙୁ୍ କରୋ ବବୋ ଉଚବତ୍। 

 ଅପବଲ ଟ୍ କତୃ୍୍ତପକ୍ଷ  ଦବ ଏେୋ ସଲନ୍ତୋର୍ ପ୍ରକୋଶ କରନ୍ତବ ଲ  ଉପ ୁକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟଲର ଉକ୍ତ ଅପବ ଟବ ପୋଇଁ ପ ୍ୟୋପ୍ତ ବୟବସ୍ଥୋ କରୋ ୋଇ ନ୍ୋେିଁ ଲତଲବ ଲସ ପରବତ୍ତ୍ୀ ଆଉ 
30 ଦବନ୍ ସମୟ ବୃଦ୍ଧବ କରବପୋରନ୍ତବ। 

 

ଅରି୍ଲ ାଗର ସମାଧାନ୍ : 

 ଲ ୋକପୋଳଙ୍ ଠୋଲର କରୋ ୋଉଥିବୋ ଅେବଲ ୋ   ୁଡ଼ବକ ସୋରୋିଂଶ ପ୍ରକୃତବର ଲେବୋ ଆବଶୟକ 

 ଫୋସବ ବଲଟସନ୍, କନ୍ସବ ବଏସନ୍ କବମବୋ ଲମଡବଏସନ୍ ଜରବଆଲର ଲସଲଟ ଲମଣ୍ଟ୍ର ପ୍ରସୋରବତ ଲେବ।  ଦବ ତୋେୋ ନ୍ପେଲଞ୍ଚ ଲତଲବ ଆୱୋଡ଼୍ / ଅଡ଼୍ର ଜୋରବ କରୋ ୋଇପୋଲର। 
 

 
ସୂଚନ୍ା : 

 ଏେୋ ଲେଉଛବ ଏକ ବବକଳ୍ପ ବବବୋଦ ସମୋଧୋନ୍ ପ୍ରଣୋଳୀ 
 

 ଅେବଲ ୋ  ପୋଇ ଁଲକୋଟ୍, ଟ୍ରବବୁନ୍ୋଲ୍ କବମବୋ ଆରବବଲଟ୍ରଟର ବୋ ଅନ୍ୟ ଲକୌଣସବ ଲଫୋରମ୍ ବୋ କତୃ୍୍ତପକ୍ଷଙୁ୍ ଆଲବଦନ୍ କରୋ ୋଇପୋରବବ। 
 
 

ଲ ାଜନ୍ାର ବ୍ସୃି୍ତତ କପି ଲଦଖିବ୍ାକୁ ଦୟାକରି ପରିଦଶଭନ୍ କରନୁ୍ତ : https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf 

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf

