
 

ସର୍ବ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକି୍ଷତ। 
ଏହ ିଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ମକ୍ୌଣସି ଅଂଶ ଡରି୍ଏିସ୍ ଗ୍ରପୁ୍ ର୍ାହାମର ମକ୍ୌଣସି ପ୍ରକ୍ାମର ପୟନଃପ୍ରକ୍ାଶତି ମହାଇପାରରି୍ ନାହିଁ। 
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1. ପରିେୟ ଏବଂ ମୋର୍ତଦର୍ଶକିୋ  
ଆେର ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କୟ  ମେଣୀ ମସର୍ାମର ସମର୍ବାତ୍ତ୍େ ମ ାଗ୍ରାଇର୍ା ଏର୍ଂ କ୍ା ବୁ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ୋନ ସ୍ଥିର କ୍ରରି୍ା ପାଇଁ ର୍ୁାଙ୍କର ମେକ୍ ସଂଗ୍ରହ 

ନୀତ ିପ୍ରତଫିଳତି ପ୍ରୟାସକ୍ୟ ପ୍ରତଫିଳତି କ୍ରିଥାଏ। ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କୟ  ମସର୍ାମର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏର୍ଂ ନରିମପକ୍ଷତାର ନୀତ ିଉପମର ଏହ ିନୀତ ିଆଧାରିତ। 

ଆେର ଗ୍ରାହକ୍ୋନଙ୍କୟ  ଶୀଘ୍ର କ୍ମଲକ୍୍ସନ ମସର୍ା ମ ାଗ୍ରାଇର୍ା ପାଇଁ ଆମେ ମଟମକ୍ନାମଲାଜରି ର୍ୁର୍ହାର ରୃ୍ଦ୍ଧ ିପାଇଁ ପ୍ରତରି୍ଦ୍ଧ। ଏହ ିନୀତ ି

କ୍ାଗ୍ରଜାତ ନେିନଲିଖିତ ଦଗି୍ରଗ୍ରୟଡ଼କି୍ୟ ଅନ୍ତଭବୟ କ୍ତ କ୍ମର: 

• ଭାରତ ଏର୍ଂ ର୍ମିଦଶମର ଥିର୍ା ମକ୍ନ୍ଦ୍ରଗ୍ରୟଡ଼କି୍ମର ମଦୟ ପ୍ରଦାନ କ୍ରା ାଉଥିର୍ା ମେକ୍ ଏର୍ଂ ଅନୁାନୁ ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମେଣ୍ଟର ସଂଗ୍ରହ। 

• ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମେଣ୍ଟର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେୟ ନୟିେ ସେବନ୍ଧମର ଆେର ପ୍ରତରି୍ଦ୍ଧତା। 

• ମ ଉଁ ମକ୍ଷତ୍ରମର ଆଉଟମଷ୍ଟ୍ରସନ୍ ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମେଣ୍ଟର / ସ୍ଥାନୀୟ ମେକ୍ ର ରିଅଲାଇମଜସନ କ୍ରରି୍ାମର ସେୟ ନୟିେଠାରୟ  ଅଧିକ୍ ର୍ଳିେବ 
ହୟଏ ମସହ ିମକ୍ଷତ୍ରମର ସୟଧର ମଦୟ। 

• ଟ୍ରାନ୍୍ଜଟିମର ହଜ ିାଇଥିର୍ା କ୍ମଲକ୍୍ସନ ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମେଣ୍ଟର ଗ୍ରୟଡ଼କି୍ ସହତି କ୍ାରର୍ାର।  

ଏହ ିନୀତ ିସେସ୍ତ ଡରି୍ଆିଇଏଲ୍ ଶାଖା ପାଇଁ ପ୍ର ୟଜୁ (ପରୂ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ର୍ଳିାଶ ର୍ୁାଙ୍କ / ଇଏଲଭିର୍ ିଶାଖା ଅନ୍ତଭବୂ କ୍ତ କ୍ରି) | ମେକ୍ କ୍ମଲକ୍ସନ୍ 

ପଲିସି (ସସିିପି) ର ଏକ୍ କ୍ପି ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କ ଅନୟମରାଧ ଅନୟ ାୟୀ ଉପଲବ୍ଧ ମହର୍| ଏହା ସହତି, ସିସପିି ର୍ୁାଙ୍କର ମେର୍ସାଇଟମର ପ୍ରଦଶତି ମହର୍ 

ଏର୍ଂ ଶାଖା ମନାଟସି୍ ମର୍ାଡବ ଫାଇଲମର ଉପଲବ୍ଧ ମହର୍। 
 

2. ନୀତ ି 

ସଂଗ୍ରହ ପୋଇଁ ବୟବସ୍ଥୋ  

ଏହା ଲକ୍ଷୁ କ୍ରା ାଇପାମର ମ  ଆକ୍ାଉଣ୍୍ଟ ମପଇ ମେକ୍ ମକ୍ର୍ଳ ଆକ୍ାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଆକ୍ାଉଣ୍ଟମର ମେଡଟି୍ ମହର୍ ଏର୍ଂ ମକ୍ୌଣସି ତୃତୀୟ-
ପକ୍ଷ ଆକ୍ାଉଣ୍ଟମର ମେଡଟି୍ ମହର୍ ନାହିଁ।  

ଚଲୋକୋଲ ଚେକ୍ ସଂଗ୍ରହ 

ସେସ୍ତ ସିଟଏିସ୍୍ ଅନୟରୂପ  ାଞ୍ଚ ଏର୍ଂ ଅନୁାନୁ ମନାମଗ୍ରାସିଏର୍ଲ ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମେଣ୍ଟ  ାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାର୍ମର ଏକ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ସିଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଅଧୀନମର ମଦୟ 
ପ୍ରଦାନ କ୍ରା ାଏ, ତାହା ମକ୍ନ୍ଦ୍ରମର ଅର୍ସ୍ଥିତ କ୍ିୟିରାନସ ସିଷ୍ଟ୍ରେ ୋଧ୍ୟେମର ଉପସ୍ଥାପିତ ମହର୍। ସପ୍ତାହ ଦରି୍ସ ଏର୍ଂ ଶନରି୍ାର ଦନି କ୍ା ବୁ 
କ୍ରୟ ଥିର୍ା ଶାଖା ସେୟ େଧ୍ୟମର ଆେ ଶାଖା କ୍ାଉଣ୍ଟରମର ଜୋ ମହାଇଥିର୍ା ମେକ୍, ମସହ ିଦନି କ୍ିୟିରାନସ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ମହର୍ ଏର୍ଂ କ୍ଟ୍ 
ଅଫ୍ ସେୟ ପମର ଜୋ ମହାଇଥିର୍ା ମେକ୍ / ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୟଡ଼କି୍ ପରର୍ତ୍ତ୍ବୀ କ୍ା ବୁ ଦରି୍ସର କ୍ିୟିରାନସ ସାଇମକ୍ଲମର ଉପସ୍ଥାପିତ ମହର୍। 
ଏକ୍ ପଲିସି ଭାର୍ମର, ର୍ୁାଙ୍କ ମସହ ିସୋନ ଦନିମର ଗ୍ରାହକ୍ ଆକ୍ାଉଣ୍ଟକ୍ୟ ମେଡଟି୍ ପ୍ରଦାନ କ୍ରିର୍  ାହାକ୍ ିକ୍ିୟିରାନସ ସୋଧାନ ମହର୍ ( ଥା, 
କ୍ିିୟରିଂମର ଉପସ୍ଥାପନାମର ମେକ୍ / ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମେଣ୍ଟର ପରର୍ତ୍ତ୍ବୀ କ୍ା ବୁ ଦରି୍ସ)।  

ମେକ୍ / ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମେଣ୍ଟର ମର  ଦ ିମକ୍ୌଣସ ିଅସଙ୍ଗତ ିଥାଏ ମତମର୍ ଉପମରାକ୍ତ ସେୟ ମେମ୍ ପ୍ର ୟଜୁ ନୟମହ ଁ। ମେକ୍ /  ନ୍ତ୍ରର ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 
ଶାଖା କ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ସେୟ ଏର୍ଂ ଡରି୍ଏିସ୍ ଶାଖାଗ୍ରୟଡ଼କି୍ରୟ  ମକ୍ନ୍ଦ୍ରଗ୍ରୟଡ଼କି୍ର ତାଲିକ୍ା େିଳପିାରରି୍।  

ସିଟଏିସ୍ ଅର୍ସ୍ଥାନମର ଉପସ୍ଥାପିତ ଅଣ- ସିଟଏିସ୍ ଉପକ୍ରଣଗ୍ରୟଡ଼କି୍ ଅଣ- ସିଟଏିସ୍   ାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅନୁ ମକ୍ୌଣସି ଉପାୟ ର୍ୁର୍ହାର କ୍ର ି
ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଠା ିର୍। ତଥାପି, ସିଟଏିସ୍  କ୍ିିୟରାନସ ଅଧୀନମର ଅଣ- ସିଟଏିସ୍ ଉପକ୍ରଣଗ୍ରୟଡ଼କି୍ ପାଇଁ ମକ୍ୌଣସି ପଥୃକ୍ ମସସନ୍ ମହର୍ 
ନାହିଁ । ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କୟ  ଦଆି ାଇଥିର୍ା ସେସ୍ତ ଅଣ- ସିଟଏିସ୍ ମେକ୍ ପ୍ରତୁାହାର ପାଇଁ ସେସ୍ତ ର୍ୁାଙ୍କକ୍ୟ ପରାେଶବ ଦଆି ାଇଛ ି ାହା ଦବାରା 
ମସୋମନ ପ ବୁାୟ େମେ ଗ୍ରାହକ୍ୋନଙ୍କ ଦବାରା ମକ୍ର୍ଳ ସିଟଏିସ୍ -2010 ମେକ୍ ର୍ୁର୍ହାର କ୍ରା ିର୍। ସମ୍ପକୃ୍ତ ଗ୍ରୀଡ୍ ଅନ୍ତଗ୍ରବତ ଇମେଜ୍-
ଆଧାରିତ ସିଟଏିସ ମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ୍ରରି୍ାକ୍ୟ ମସୋନଙ୍କର ସେସ୍ତ ଶାଖା ନଶିି୍ଚତ କ୍ରିର୍ାକ୍ୟ ଆରର୍ଆିଇ ର୍ୁାଙ୍କଗ୍ରୟଡ଼କି୍ୟ େଧ୍ୟ ନମିଦବଶ ମଦଇଛ।ି 



 

Page 3 of 6 

ଆେ ର୍ୁାଙ୍କର ନଜିସ୍ୱ ଶାଖା (ଟ୍ରାନସଫର ମେକ୍) ମର ଡ୍ର କ୍ରା ାଇଥିର୍ା  ସ୍ଥାନୀୟ ମେକ୍ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ ସେୟ - ର୍ୁାଙ୍କର କ୍ାଉଣ୍ଟରମର ଜୋ 
ମହାଇଥିର୍ା ଏହପିରି ସେସ୍ତ ମେକ୍ ମସହ ିଦନି ମେଡଟି୍ ମହର୍। 

 

ଆଉଟଚେସନ ଚେକ୍ ସଂଗ୍ରହ  

ଆଉଟମଷ୍ଟ୍ରସନ୍ ମସଣ୍ଟରମର ଅନୁ ର୍ୁାଙ୍କଗ୍ରୟଡକି୍ରୟ  ଡ୍ର କ୍ରା ାଇଥିର୍ା  ମେକ୍,  ାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାର୍ମର ସଂଗ୍ରୃହତି ମହାଇପାରରି୍ ନାହିଁ, ଏହପିର ି
ସିଟଏିସ୍ ଅନୟପାଳନକ୍ାରୀ ମେକ୍ ଅନୁ ଏକ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ୋଧ୍ୟେମର କ୍ିୟିରାନସ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ମହର୍ ମ ଉଁଠାମର ଏହା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ୍ରଥିାଏ 
(ଜୋ ସ୍ଥାନଠାରୟ  ଭିନ୍ନ), ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେର୍ାୟ ର୍ୁାଙ୍କ  ାହା ମକ୍ର୍ଳ ନଦିଷି୍ଟ୍ର ସିଟଏିସ ଗ୍ରୀଡ୍ ମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ୍ମର। ମ  ମକ୍ୌଣସ ି
ଅଣ- ସିଟଏିସ୍ ଅନୟପାଳନକ୍ାରୀ ମେକ୍ ପାଇଁ, ଏହାକ୍ୟ ମସହ ିମକ୍ନ୍ଦ୍ରଗ୍ରୟଡ଼କି୍ମର ର୍ୁାଙ୍କର ଶାଖା ୋଧ୍ୟେମର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଠା ିର୍। 2 ଟ ି
କ୍ା ବୁଦରି୍ସ େଧ୍ୟମର ସିଟଏିସ- ଅନୟପାଳନକ୍ାରୀ ଆଉଟମଷ୍ଟ୍ରସନ୍ ମେକ୍ ପାଇଁ ମେଡଟି୍ ପ୍ରଦାନ କ୍ରା ିର୍।  

ଦରି୍ସ 0 ମର ମେକ୍ ଗ୍ରହଣ କ୍ରା ାଇଥିର୍ା ଅନୟୋନ କ୍ରି ମେଡଟି୍ ର୍ୁର୍ସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କ୍ରା ାଇଥାଏ  ାହାକ୍ ିଶାଖାମର କ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇେଂି 
େଧ୍ୟମର ପ୍ର ୟଜୁ ମହର୍। ମ ଉ ଁମେକ୍ କ୍ଟ୍୍ ଅଫ୍ ସେୟ ପମର ଗ୍ରହଣ କ୍ରା ାଇଥାଏ ମତମର୍ ପରର୍ତ୍ତ୍ ିକ୍ା ବୁ ଦରି୍ସକ୍ୟ ଦରି୍ସ 0 ଭାର୍ମର 
ଗ୍ରହଣ କ୍ରା ିର୍।  

 ଦ ିଏକ୍ ର୍ୁାଙ୍କମର ଏହ ିମେକ୍ ଡ୍ର କ୍ରା ାଇଛ ି ାହା ସଟିଏିସ୍ କ୍ିିଅରିଂମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ୍ମର ନାହିଁ, ମତମର୍ ସଂଗ୍ରହ ଆଧାରମର ମେକ୍ ଡ୍ରଇ 
ର୍ୁାଙ୍କକ୍ୟ ପଠା ିର୍। ଏହପିରି ମେକ୍ ପାଇଁ ମେଡଟି୍ ସାଧାରଣତ ଟ ି10 କ୍ା ବୁଦରି୍ସ େଧ୍ୟମର ପ୍ରାପ୍ତ ହୟଏ।  

ମେକ୍ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶାଖା କ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ସେୟ ଏର୍ଂ ମକ୍ନ୍ଦ୍ରଗ୍ରୟଡକି୍ର ତାଲିକ୍ା ଡରି୍ଏିସ୍ ଶାଖାଗ୍ରୟଡ଼କି୍ରୟ  େଳିପିାରରି୍। 

 

ଫଚରନ୍ କଚରନିି ଚେକ୍ କଚଲକ୍୍ସନ 

ର୍ୁାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କ ଠାରୟ  ଡରି୍ଏିସ୍୍ ଶାଖାର ନଦିଷି୍ଟ୍ର କ୍ାଉଣ୍ଟରମର ର୍ମିଦଶୀ କ୍ମରନ୍୍ସ ିମେକ୍ ଗ୍ରହଣ କ୍ରରି୍। ଏହପିରି ମେକ୍ ଗ୍ରୟଡକି୍ କ୍ୁାସ 
ମଲଟର ର୍ୁର୍ସ୍ଥା ଅନୟ ାୟୀ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସମ୍ପକୃ୍ତ ର୍ୁାଙ୍କଗ୍ରୟଡକି୍ର େୟେବାଇ କ୍ା ବୁାଳୟକ୍ୟ ପଠା ିର୍। ମନାମରାମର ମେଡଟି୍ ମଦଖିର୍ା ପମର, 
ନେିନମର ଦଆି ାଇଥିର୍ା େୟଦ୍ରା ଅନୟ ାୟୀ ଗ୍ରାହକ୍ ଆକ୍ାଉଣ୍ଟକ୍ୟ ମେଡଟି୍ (କ୍ିିୟର ଫଣ୍ଡ ଆଧାରମର) ପଠା ିର୍ – 

• ୟୟଏସଡ ିପାଇଁ:  ଦ ିଏନୋଇ (ନୟୁୟକ୍ବ) ସହରମର ମେକ୍ ଡ୍ର ମହାଇଥାଏ, ମତମର୍ କ୍ୟଲିଂ ଅର୍ଧି ପମର ମନାମରାମର ମେଡଟି୍ 
ତାରଖି ଠାରୟ  14 ତେ କ୍ୁାମଲଣ୍ଡର ଦନିମର।  ଦ ିଏନୋଇ ସହର ର୍ାହାମର ମେକ୍ ଡ୍ର ମହାଇଥାଏ ମତମର୍ 21ତେ କ୍ୁାମଲଣ୍ଡର 
ଦନିମର ମନାମରାମର ମେଡଟି୍ ତାରଖି ଠାରୟ , କ୍ୟଲିଂ ଅର୍ଧି ପମର।  

• ଏସଜଡି ିପାଇଁ: ଆେର ନାମରାମର ମେଡଟି୍ ତାରଖି ଠାରୟ  ପରର୍ତ୍ତ୍ବୀ କ୍ା ବୁ ଦରି୍ସ। 

• ଜରି୍ପିି ପାଇଁ: ଆେର ନାମରାମର ମେଡଟି୍ ତାରିଖ ଠାରୟ  ପରର୍ତ୍ତ୍ବୀ କ୍ା ବୁ  ଦରି୍ସ | 

• ଅନୁ େୟଦ୍ରାଗ୍ରୟଡ଼କି୍ ପାଇଁ: ଆେର ମନାମରାମର ମେଡଟି୍ ତାରିଖ ଠାରୟ  ପରର୍ତ୍ତ୍ବୀ କ୍ା ବୁ ଦରି୍ସ  ଦ ି ମେଡଟି୍ କ୍ିିୟର ଫଣ୍ଡ  
ଆଧାରମର ଥାଏ। 

 ଦ ିକ୍ୁାମଲଣ୍ଡର ଦନିଟ ିଭାରତମର ଏକ୍ ଛୟଟ ିଅମଟ, ମତମର୍ ପରର୍ତ୍ତ୍ବୀ କ୍ା ବୁ ଦରି୍ସ (ଶନରି୍ାର ର୍ୁତୀତ) ଅନ୍ତେି ମେଡଟି୍ ଦନି ଭାର୍ମର 
ର୍ମିର୍େନା କ୍ରା ିର୍।  ଦ ିମକ୍ୌଣସ ିକ୍ାରଣରୟ  ମେକ୍ ପମର ମଫରସ୍ତ ହୟଏ, ଗ୍ରାହକ୍ ଆକ୍ାଉଣ୍ଟର  ସୋନ ଏଫସେିାଇ ରାଶ ିପାଇଁ ମଡର୍ଟି୍ 
ମହର୍।  ଦ ିଗ୍ରାହକ୍ ଆକ୍ାଉଣ୍ଟମର ମେଡଟି୍ ଉପମରାକ୍ତ ନଦିଷି୍ଟ୍ର ତାରଖିଠାରୟ  ର୍ଳିେବ ହୟଏ, ମତମର୍ ର୍ଳିେବ ସେୟ ପାଇଁ ର୍ଦିୁୋନ ଘମରାଇ 
ସଞ୍ଚୟ ର୍ୁାଙ୍କ ସୟଧ ହାର ଅନୟ ାୟୀ କ୍ଷତପିରୂଣ ପ୍ରଦାନ କ୍ରା ିର୍। ଡରି୍ଏିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏଫସିୋଇ ମେକ୍ କ୍ିୟିର ମହାଇଛ ିକ୍ନି୍ତୟ  
ଏକ୍ ସଂଗ୍ରହକ୍ାରୀ ର୍ୁାଙ୍କ ଭାର୍ମର ଡରି୍ଏିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ େଧ୍ୟ ଡରି୍ଏିସ୍ ସିଙ୍ଗାପୟର ଦବାରା ଜାର ିଏସଜଡି ିଡ୍ରାଫଟ କ୍ିିୟର କ୍ରିଥାଏ।  
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ବଳିମି୍ବତ କଚଲକ୍୍ସନ ପୋଇଁ ସଧୁ ପଇଠ  

ଡରି୍ଏିସ୍ ର୍ୁାଙ୍କ ଉପମରାକ୍ତ ସେୟ ସୀୋଠାରୟ  ର୍ଳିେବ ସେୟ ପାଇଁ ର୍ଳିମି୍ବତ ଋଣ ଉପମର ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କୟ  ସୟଧ ପ୍ରଦାନ କ୍ରିର୍। ର୍ୁାଙ୍କର 
କ୍ଷତପିରୂଣ ନୀତ ିନମିଦବଶାର୍ଳୀ ଅନୟ ାୟୀ ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କ ଠାରୟ  ମକ୍ୌଣସି ଦାର୍ ିର୍ନିା ର୍ଳିେବ ସେୟ ପାଇଁ କ୍ଷତପିରୂଣ ପ୍ରଦାନ କ୍ରା ିର୍। 

 

ଆଉଟଚେସନ କିିୟରିଂ ପୋଇଁ ଗ୍ରହଣ କରୋଯୋଇଥିବୋ ଚେକର ତୁରନ୍ତ ଚେଡଟି୍  

ଅଣ-ସିଟଏିସ୍ ଅନୟପାଳନକ୍ାରୀ ମେକ୍୍ ପାଇଁ  ାହା  ମକ୍ୌଣସି ସିଟଏିସ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ୋଧ୍ୟେମର ସିଟଏିସ୍  କ୍ିିୟରାନସ ପାଇଁ ପଠା ାଇପାରିର୍ ନାହିଁ, 
ଡରି୍ଏିସ୍ ର୍ୁାଙ୍କ ର୍ୁକି୍ତଗ୍ରତ ଆକ୍ାଉଣ୍୍ଟ ଧାରକ୍ଙ୍କ ସେୟଦାୟ େଲୂୁ ଟ.15,000/- ପ ବୁନ୍ତ ଆଉଟମଷ୍ଟ୍ରସନ୍ ମେକ୍ ପାଇଁ ତୟ ରନ୍ତ ମେଡଟି୍ ସୟର୍ଧିା 
ପ୍ରଦାନ କ୍ରରି୍ାକ୍ୟ ର୍େିାର କ୍ରିର୍। ଏହ ିସୟର୍ଧିା ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କୟ  ପ୍ରଦାନ କ୍ରା ିର୍ ମ ଉେଁାନଙ୍କର ର୍ୁାଙ୍କ ସହତି 1 ର୍ର୍ବରୟ  ଅଧିକ୍ ସେୟ ପାଇଁ ଏକ୍ 
ଆକ୍ାଉଣ୍ଟ ଅଛ ିଏର୍ଂ ର୍ୁାଙ୍କର ମକ୍ୋଇସ ିନୟିେ ଅନୟପାଳନ କ୍ରିଛନ୍ତ।ି ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଆି ାଇଥିର୍ା ଏକ୍ ନଦିଷି୍ଟ୍ର ଅନୟମରାଧ ପମର ତୟ ରନ୍ତ 
ଋଣର ସୟର୍ଧିା ପ୍ରଦାନ କ୍ରା ିର୍। ଉପ ୟକ୍ତ ର୍ୁର୍ସ୍ଥା ଅନୟ ାୟୀ ଡରି୍ଏିସ୍ ର୍ୁାଙ୍କ ୋଜବ ରିକ୍ଭର କ୍ରରି୍ ଏର୍ଂ ର୍ୁାଙ୍କ ଦବାରା ପ୍ରକୃ୍ତ ଅଥବ ପ୍ରାପ୍ତ 
ମହର୍ା ପ ବୁନ୍ତ ତୟ ରନ୍ତ ମେଡଟି୍ ସୟର୍ଧିା ପାଇଁ ୋଜନିାଲ କ୍ଷ୍ଟ୍ର ଋଣ ହାର (1 ୋସ) (ସୟର୍ଧିାସୟମ ାଗ୍ର ସେୟମର ପ୍ର ୟଜୁ) ମର ସୟଧ ଆଦାୟ 
କ୍ରରି୍। ସଂପକୃ୍ତ କ୍ମପବାମରଟ୍ ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କ ସହ େୟ କି୍ତନାୋ ଅନୟ ାୟୀ କ୍ମପବାମରଟ୍ ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କୟ  ଆଉଟମଷ୍ଟ୍ରସନ୍ ମେକ୍ ପାଇଁ ତୟ ରନ୍ତ ଋଣର ସୟର୍ଧିା 
ପ୍ରଦାନ କ୍ରରି୍ାକ୍ୟ ଡରି୍ଏିସ୍୍ ର୍ୁାଙ୍କ ର୍େିାର କ୍ରିର୍ | 

 

ଡସିଅନର/ ଚେକର ଚଫରସ୍ତ 

 ଦ ିସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଠା ାଇଥିର୍ା ଏକ୍ ମେକ୍  ାହା ପାଇଁ ର୍ୁାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୟ ରନ୍ତ ମେଡଟି୍ ପ୍ରଦାନ କ୍ରା ାଇ ନଥିଲା, ମତମର୍ ମେକ୍ର େୂଲୁ 
ତୟ ରନ୍ତ ଆକ୍ାଉଣ୍ଟମର ମଡର୍ଟି୍ ମହର୍, ପ୍ର ୟଜୁ ୋଜବ ଏର୍ଂ ଏହାର ସୟଧ ର୍ୁତୀତ। ର୍ୁାଙ୍କ ସହତି ନଦିଷି୍ଟ୍ର କ୍ୁାସ େୁାମନଜମେଣ୍ଟ ସୟର୍ଧିା 
ପାଇଥିର୍ା ର୍ୁକି୍ତଙ୍କ ର୍ୁତୀତ ସେସ୍ତ ଗ୍ରାହକ୍ ମେକ୍ ଜୋ ପାଇଁ ଉପମରାକ୍ତ ର୍ୁର୍ସ୍ଥା ପ୍ର ୟଜୁ ମହର୍। 24 ଘଣ୍ଟା େଧ୍ୟମର ମ  ମକ୍ୌଣସ ି
ମକ୍ଷତ୍ରମର ର୍ଳିେବ ନକ୍ରି ତୟ ରନ୍ତ ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କୟ  ଡସିଅନର ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମେଣ୍ଟ ମଫରସ୍ତ / ମଡସପାଚ୍ କ୍ରା ାଏ।   

1.  ଦ ିସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଠା ାଇଥିର୍ା ଏକ୍ ମେକ୍  ାହା ପାଇଁ ର୍ୁାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୟ ରନ୍ତ ମେଡଟି୍ ପ୍ରଦାନ କ୍ରା ାଇ ନଥିଲା, ତାହା ମଫରସ୍ତ 
ମହାଇନଥାଏ, ମତମର୍ ମେକ୍ର େଲୂୁ ତୟ ରନ୍ତ ଆକ୍ାଉଣ୍ଟମର ମଡର୍ଟି୍ ମହର୍। ର୍ୁାଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୟ  ନଥିର୍ା ଅର୍ଧି ପାଇଁ ର୍ୁାଙ୍କ କ୍ିନି୍ ଆଡଭାନସ 
ହାରମର ସୟଧ ଆଦାୟ କ୍ରିର୍।  

2.  ଦ ି ମେକ୍ ର ମପ୍ରାସିଡ୍୍ ମସଭିଙ୍୍ଗ ର୍ୁାଙ୍କ ଆକ୍ାଉଣ୍ଟକ୍ୟ ଜୋ କ୍ରା ାଇଥିଲା ଏର୍ଂ ପ୍ରତୁାହାର କ୍ରା ାଇନଥିଲା, ମତମର୍ ମେଡଟି୍ 
ମହାଇଥିର୍ା ପରେିାଣର  ମେକ୍ ଅନାମଦୟ ମଫରସ୍ତ ମହମଲ ସୟଧ ମଦୟ ପାଇଁ ମ ାଗ୍ରୁ ମହର୍ ନାହିଁ।  

3.  ଦ ିମପ୍ରାସିଡ୍ ଏକ୍ ଓଭରଡ୍ରାଫଟ / ଋଣ / ମେଡଟି କ୍ାଡବ ଆକ୍ାଉଣ୍ଟମର ଜୋ ମହାଇଥାଏ, ମତମର୍ ମେକ୍  ଦ ିମେଡଟି୍ ତାରଖିରୟ  ପ୍ରମର୍ଶ 
ରିଭସବାଲ୍ ତାରିଖ ପ ବୁନ୍ତ ଓଭରଡ୍ରାଫଟ / ଋଣ ଉପମର ପ୍ର ୟଜୁ ସୟଧ ହାରଠାରୟ  2% ହାରମର ସୟଧ ରକି୍ଭର କ୍ରା ିର୍  ଦ ି ମେକ୍/ 
ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମେଣ୍ଟ ଅନମପଡ୍ ଭାର୍ମର ମଫରସ୍ତ ମହାଇଥାଏ।  

4.  ଦ ିସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଠା ାଇଥିର୍ା ଏକ୍ ମେକ୍  ାହା ପାଇଁ ର୍ୁାଙ୍କ ମେଡଟି୍ ପ୍ରଦାନ କ୍ରିଛ ିତାହା ଅନାଦାୟ ମଫରସ୍ତ କ୍ରା ାଇଥାଏ, 
ମତମର୍ ମେକ୍ ର େୂଲୁ ତୟ ରନ୍ତ ଆକ୍ାଉଣ୍ଟମର ମଡର୍ଟି୍ ମହର୍  ଦଓି ଏହ ିମଡର୍ଟି୍ ମହତୟ  ଆକ୍ାଉଣ୍ଟ ମଡର୍ଟି୍ ର୍ାଲାନସକ୍ୟ  ାଏ ଏର୍ଂ ଏହ ି
କ୍ାରଣରୟ  ମଡର୍ଟି୍ ଓ ଆଉଟଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡିଂ ର୍ାଲାନ୍୍ସକ୍ୟ ଅନୁ ମକ୍ୌଣସି କ୍ିନି ଓଭରଡ୍ରାଫଟ ଭାର୍ମର ର୍ମିର୍େନା କ୍ରା ିର୍।  ର୍ୁାଙ୍କମର ପାଣ୍ଠ ିନଥିର୍ା 
ଅର୍ଧି ପାଇଁ ର୍ୁାଙ୍କ କ୍ିନି୍ ଆଡଭାନ୍୍ସ ଭାର୍ମର ସୟଧ ଲାଗ୍ରୟ କ୍ରରି୍।  

5. ର୍ୁାଙ୍କ େଧ୍ୟ ସେୟକ୍ୟ ସେୟ ପ୍ର ୟଜୁ ହାରମର “ମେକ୍ ରିଟନବ ୋଜବ”ଲାଗ୍ରୟ  କ୍ରରି୍ ଏର୍ଂ ଏହା ସହତି ଆରର୍ଆିଇ ନମିଦବଶାର୍ଳୀକ୍ୟ ଠକି୍ 
ଭାର୍ମର ପାଳନ କ୍ରରି୍।  
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ଟ୍ରୋନ୍ଜଟିଚର ଚେକ୍ ହଜଯିିବୋ  

 ଦ ିର୍ୁାଙ୍କ ଦବାରା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କ୍ରା ାଇଥିର୍ା ଏକ୍ ମେକ୍ କ୍େିବା ଏକ୍ ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମେଣ୍ଟ  ପରର୍ତ୍ତ୍ବୀ ସେୟମର ଟ୍ରାନ୍୍ଜଟିମର ହଜ ିାଏ, 
ମତମର୍ ର୍ୁାଙ୍କ କ୍ଷତ ିର୍ରି୍ୟମର ଜାଣିର୍ା ପମର ତୟ ରନ୍ତ ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କୟ  ଜଣାଇର୍  ାହା ଦବାରା ଆକ୍ାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଡ୍ରୟରଙ୍କୟ  ଷ୍ଟ୍ରପ୍ ମପମେଣ୍ଟ ମରକ୍ଡବ 
କ୍ରରି୍ାକ୍ୟ ସୂେନା ମଦଇ ପାରିମର୍ ଏର୍ଂ ଧ୍ୟାନ ଦଅିନ୍ତୟ  ମ  ହଜ ିାଇଥିର୍ା ମେକ୍ / ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମେଣ୍ଟର ପରେିାଣର ଅଣ-ମେଡଟି୍ ମହତୟ  
ଦଆି ାଇଥିର୍ା ଅନୁ ମେକ୍ ଡସିଅନର ମହାଇ ନାହିଁ।  ମେକ୍ ଡ୍ରୟରରୟ  ନକ୍ଲ ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମେଣ୍ଟ ପାଇର୍ା ପାଇଁ ର୍ୁାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କୟ  ସେସ୍ତ ସହାୟତା 
ପ୍ରଦାନ କ୍ରରି୍। କ୍ିୟିରାନସ କ୍େିବା ସଂଗ୍ରହମର ପଠା ାଇଥିର୍ା ରିମପିସମେଣ୍ଟ  ଉପକ୍ରଣ ପାଇଁ ର୍ୁାଙ୍କ ଅତରିକି୍ତ ମଦୟ ଆଦାୟ କ୍ରରି୍ ନାହିଁ |  

ନକ୍ଲି ମେକ୍ / ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମେଣ୍ଟ ପାଇର୍ାମର ଗ୍ରାହକ୍ ମ  ମକ୍ୌଣସ ିପ୍ରତୁକ୍ଷ ଏର୍ଂ  ୟକି୍ତ ୟକ୍ତ ମଦୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କୟ  କ୍ଷତପିରୂଣ ମଦମର୍,  ାହାକ୍ୟ 
ପ୍ର ୟଜୁ କ୍ାଗ୍ରଜାତ ପ୍ରୋଣ ପ୍ରଦାନ ପମର କ୍ରା ିର୍ ଏର୍ଂ ର୍ୁାଙ୍କର କ୍ଷତପିୂରଣ ନୀତ ିଅନୟ ାୟୀ ଏହାକ୍ୟ କ୍ରା ିର୍।  

ଅଧିକ୍ନ୍ତୟ , ର୍ୁାଙ୍କ  ତ୍ନ ମନର୍ାକ୍ୟ ମେଷ୍ଟ୍ରା କ୍ରିର୍ ମ  ହଜ ିାଇଥିର୍ା ମେକ୍ / ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମେଣ୍ଟର ପରେିାଣର ମେଡଟି୍ ନ ଥିର୍ାରୟ  ତାଙ୍କ ଦବାରା ଜାର ି
କ୍ରା ାଇଥିର୍ା ଅନୁ ମେକ୍ ଡସିଅନର ମହର୍ ନାହିଁ। ଏହପିରି କ୍ଷତ ିପାଇଁ ସଂଗ୍ରହକ୍ାରୀ ର୍ୁାଙ୍କ ଦାୟୀ ରହମିର୍ ଆକ୍ାଉଣ୍ଟଧାରୀ ନୟହନଁ୍ତ।ି  

 

ଅପ୍ରତୟର୍ଶତି ଘଟଣୋ 

ଅପ୍ରତୁାଶତି ଘଟଣାର ଅଥବ ମହଉଛ ିମଦୈର୍ୀ କ୍ା ବୁ, ର୍ନୁା, େରୟ ଡ଼,ି ଭୂକ୍ମ୍ପ କ୍େିବା ଅନୁାନୁ ପ୍ରାକୃ୍ତକି୍ ର୍ପି ବୁୟ କ୍େିବା ଅର୍ସ୍ଥା, ର୍ପି ବୁୟ, 
େହାୋରୀ କ୍େିବା ଏପିମଡେିକ୍, ଆତଙ୍କର୍ାଦୀ ଆେେଣ,  ୟଦ୍ଧ କ୍େିବା ଦଙ୍ଗା, ଆଣର୍କି୍, ରାସାୟନକି୍ କ୍େିବା ମଜୈର୍କି୍ ପ୍ରଦୂର୍ଣ, ଶଳି୍ପାନୟଷ୍ଠାନ, ଶକି୍ତ 
ର୍ଫିଳତା, କ୍ମ୍ପୟୁଟର ଭାଙି୍ଗର୍ା କ୍େିବା ନଷ୍ଟ୍ର ମହର୍ା, ଏର୍ଂ ନେିବାଣ ଗ୍ରୟଡ଼କି୍ ଭୟ ଶୟଡ଼ରି୍ା, ଅଗି୍ନ, ର୍ମିଫାରଣ କ୍େିବା ଦୟଘବଟଣା କ୍େିବା ଅନୁାନୁ କ୍ା ବୁ 
 ାହା ର୍ୁାଙ୍କର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ର୍ାହାମର ରହଥିାଏ।  

ଅପ୍ରତୁାଶତି ଘଟଣା ମହତୟ  ମହାଇଥିର୍ା ପରିସ୍ଥିତ ିପାଇଁ ର୍ୁାଙ୍କ ଦାୟୀ ରହରି୍ ନାହିଁ। ଏକ୍ ଉତ୍ତ୍େ ପ୍ରୟାସ ଆଧାରମର ର୍ୁାଙ୍କ ଏକ୍ ଅପ୍ରତୁାଶତି 
ଘଟଣାର ପରିଣାେକ୍ୟ କ୍ମ୍ କ୍ରିର୍ା ପାଇଁ  ୟକି୍ତ ୟକ୍ତ କ୍ା ବୁାନୟଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କ୍ରରି୍ାକ୍ୟ ପ୍ରତଶିୁତରି୍ଦ୍ଧ। ମକ୍ୌଣସି ଔମଦୁାଗି୍ରକ୍ କ୍ା ବୁ, ର୍ଦିୟୁତ 
ର୍ଫିଳତା, କ୍ମ୍ପୟୁଟର ଭାଙି୍ଗର୍ା କ୍େିବା ଧବଂସ ମକ୍ଷତ୍ରମର, ର୍ୁାଙ୍କ ଏହାର ମସର୍ା ମ ାଗ୍ରାଇର୍ାମର ର୍ଳିେବକ୍ୟ ହ୍ରାସ କ୍ରରି୍ା ପାଇଁ  ଥାଥବ ପଦମକ୍ଷପ 
ଗ୍ରହଣ କ୍ରିର୍ ଏର୍ଂ ଏହାର ଗ୍ରାହକ୍ୋନଙ୍କୟ  ନରିର୍ଚ୍ଛନି୍ନ ମସର୍ା ମ ାଗ୍ରାଇର୍ାକ୍ୟ ମେଷ୍ଟ୍ରା କ୍ରରି୍।  

 

3 ଶାସନ  

3.1 ମୋଲିକୋନୋ ଓ ଅନୁଚମୋଦନ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷ  

ଡରି୍ଏିସ୍୍ ର୍ୁାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଃ (ଡରି୍ଆିଇଏଲ୍) ଡରି୍ଏିସ୍ ର୍ୁାଙ୍କ ଲିେମିଟଡ୍୍ (ଡରି୍ଏିଲ୍) ର ଏକ୍ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ବ ୋଲିକ୍ାନାଧୀନ ସବ୍ସିଡଆିର ି
(ଡର୍ିଓୁଏସ୍) ଅମଟ  ାହାର ମହଡକ୍ବାଟବର ସିଙ୍ଗାପୟର ଠାମର ରହଛି।ି  ମେଷ୍ଠ କ୍ା ବୁଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କ୍ରରି୍ା ସୟନଶିି୍ଚତ କ୍ରରି୍ା ପାଇଁ, 
ଡରି୍ଆିଇଏଲ୍ ଜଟଳି, ଲେବା ଅର୍ଧି, ରୃ୍ହତ କ୍େିବା ଗ୍ରୟରୟ ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ବ କ୍ାରର୍ାର ସହତି କ୍ା ବୁ କ୍ରରି୍ା ସେୟମର ଡରି୍ଏିଲ ର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏର୍ଂ 
ପାରଦଶବୀତା କ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କ୍ରିର୍ ଓ ଗ୍ରପୁର ନୟିେ ଅନୟସାମର କ୍ା ବୁର ସୟପରେିାଳନା କ୍ରରି୍।   

ଏହ ିନୀତ ିପ୍ରଦାନକ୍ାରୀଙ୍କ ୋଲିକ୍ାନା ଅଧୀନମର ରହରି୍ ଏର୍ଂ ର୍ୁାଙ୍କ ମର୍ାଡବ ଦ୍ୱାରା ଅନୟମୋଦତି ମହର୍।  

 

3.2 ବୟତେିମ  

ମ  ମକ୍ୌଣସି ମ ାଗ୍ରପତ୍ର ସହତି ମ  ମକ୍ୌଣସି ର୍େିୟ ୁତ,ି  ଦ ିଥାଏ, ଏକ୍ ର୍ୁତେିେ ଭିତ୍ତ୍ମିର ରହରି୍ ଏର୍ଂ ଏହା ପ୍ରଦାନକ୍ାରୀଙ୍କ ଦବାରା 
କ୍ାଗ୍ରଜାତ ଭାର୍ମର ରହରି୍ା  ଆର୍ଶୁକ୍ ଏର୍ଂ ର୍ୁାଙ୍କ ମର୍ାଡବ ଦ୍ୱାରା ଅନୟମୋଦତି ମହର୍ା ଆର୍ଶୁକ୍। ମ  ମକ୍ୌଣସ ି ପରରି୍ତ୍ତ୍ବନ  ାହା 
ଉମେଖନୀୟ ନୟମହଁ, କ୍ନି୍ତୟ  ପ୍ରକୃ୍ତଗି୍ରତ କ୍େିବା ପ୍ରଶାସନକି୍ ର୍ରି୍ୟ ଅମଟ,  ଏପରି ମକ୍ଷତ୍ରମର ଅନୟମୋଦତି କ୍ତ୍ତ୍ବୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦବାରା ସାଇନ୍ ଅଫ୍ 
ଆର୍ଶୁକ୍ କ୍ରନ୍ତ ିନାହିଁ। କ୍ମପବାମରଟ୍ ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମେକ୍ କ୍ମଲକ୍ସନ୍ ମସର୍ା ପ୍ରଦାନ ସେୟମର କ୍ମପବାମରଟ୍ ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କ ସହ ସହେତ 
ମହାଇଥିର୍ା ସତ୍ତ୍ବାର୍ଳୀ ଅନୟ ାୟୀ ମହର୍।  
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3.3 ସମୀକ୍ଷୋ  

ଏହ ିନୀତ ିର୍ାରି୍କ୍ ଭିତ୍ତ୍ମିର ସେୀକ୍ଷା କ୍ରା ିର୍ା ଆର୍ଶୁକ୍ (ତନିେିାସ ପ ବୁନ୍ତ ଏକ୍ ମଗ୍ରସ ଅର୍ଧି ସହତି) କ୍େିବା ମ ମତମର୍ମଳ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ୍ତା 
ନଶିି୍ଚତ କ୍ରିର୍ାକ୍ୟ ସାେଗ୍ରୀକ୍ ପରରି୍ତ୍ତ୍ବନ ଆର୍ଶୁକ୍ / ପ୍ର ୟଜୁ ମହାଇଥାଏ।  

 

ଅନୟମଚ୍ଛଦ 1      ର୍ୁତେିେର ମରକ୍ଡ଼ବ  

ଫଳପ୍ରଦ ତୋରିଖ ଚସକ୍୍ସନ ଅନୁଚମୋଦନକୋରୀ 
ଓ ଅନୁଚମୋଦନ 

ତୋରଖି 

ମଞ୍ଜରୁକୋରୀ ଓ 
ମଞ୍ଜରୁ ତୋରଖି 

ବୟତେିମ ବବିରଣୀ ବୟତେିମର କୋରଣ 

ଦନି  ୋସ  ର୍ର୍ବ ଏହ ି ଡକ୍ୟମେଣ୍ଟମର 
ମ ଉଁ ସ୍ଥାନମର 
ର୍ୁତେିେ 
ମହାଇଥାଏ  

ଅନୟମୋଦନକ୍ାରୀ  
ଗ୍ରୁପ୍/ ୟୟନଟିର କ୍ଣ୍ଟି ି
ମହଡ୍୍ /ର୍ୁତେିେ 
ପାଇଁ ପ୍ର ୟଜୁ 
ଫଙ୍କସନ 

ର୍ୁତେିେ ପାଇଁ 
ଡକ୍ୟମେଣ୍ଟ ୋଲିକ୍ଙ୍କ 
ଦବାରା େଞ୍ଜୟରୀ  

ଏଥିମର ଏହ ି
ମସକ୍୍ସନମର 
ପ୍ର ୟଜୁ ର୍ୁତେିେକ୍ୟ 
ର୍ର୍ଣ୍ବନା 
କ୍ରା ାଇଥାଏ 

ଏହା ର୍ୁତେିେର 
କ୍ାରଣକ୍ୟ ଦଶବାଉଛ।ି  

- - - - - - 
 

ଅନୟମଚ୍ଛଦ 2  ସଂସ୍କରଣ ଇତହିାସ  

ସଂକରଣ ଜୋରି ତୋରଖି ପ୍ରମଖୁ ପରବିର୍ତ୍ତନର ସୋରୋଂର୍ଶ  

1.0 ମେ 2019 ପ୍ରଥେ ସଂସ୍କରଣ (ଏକ୍ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ବ ୋଲିକ୍ାନାଧୀନ ସର୍ସିଡଆିରି ଭାର୍ମର ଡରି୍ଏିସର 
ଅନ୍ତଭବୟ କ୍ତ ପମର) 

2.0 ମଫରୃ୍ୟାରୀ 2022 ସେସ୍ତ ଡରି୍ଆିଏଲ ଶାଖାମର ପଲିସିକ୍ୟ ପ୍ର ୟଜୁ କ୍ରିର୍ା ପାଇଁ ଶାଖାର ମରଫମରନ୍୍ସ 
ତାଲିକ୍ା ର୍ାଦ୍ ଦଆି ାଇଛ।ି  

କ୍ମରଣ୍ଟ ମେକ୍ କ୍ିୟିରିଂକ୍ୟ ପ୍ରତଫିଳନ କ୍ରରି୍ା ପାଇଁ ଭାର୍ାକ୍ୟ ଅପମଡଟ କ୍ରା ାଇଛ ି
ମ ଉଁଠାମର ଅଧିକ୍ାଂଶ ର୍ୁାଙ୍କ ସଟିଏିସ୍ କ୍ିୟିରିଂମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ୍ରୟ ଛନ୍ତ।ି  

 

 


