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1. ମୋର୍ତଦର୍ତୀ ନୀତ ି 

ଆରବଆିଇ ନଂ. 26 ଜୁନ, 2003 ର ନଜିର  ର୍କୁଲାର DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03  ଏବଂ 12 ଟମ 2014 
ର RPCD.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013-14 ଅନୁଟେଦ 11.4 (i) ଅନୁ ାଟର ବୟାଙ୍କରୁ୍ ଟେକ୍  ବୁଧିା  େତି 
ଆର୍ାଉଣ୍ଟର ପରେିାଳନା ପାଇଁ ଏର୍  ତ୍ତକ ଉପସ୍ଥାପନ ର୍ରିବାର ପରାମର୍କ ଟଦଇଥିଲା ଟେ ଟ ାେଏି ଆର୍ଥରି୍ ବର୍କ  ମୟଟର ୋରିେ ି
ଅବ ରଟର ଆେତକାଙ୍କ ବଟିର୍ର୍ ଆର୍ାଉଣ୍ଟରୁ ଆେରିତ ଏର୍ ଟର୍ାେ ି ଏବଂ ଏୋ ଠାରୁ ଅଧିର୍ ମୂଲୟର ଟେର୍ର ଆର୍ଉଣ୍ଟଟର ପେକୟାପ୍ତ 
ପରମିାଣର ରାର୍ରି ଅଭାବ ଟେତୁ ଡ ିଅନର ଟେବା ସ୍ଥିତଟିର ଟର୍ୌଣ  ିନୂଆ ଟେର୍ବୁକ୍ ଜାରି ର୍ରାେିବ ନାେିଁ। ଏୋ ବୟତୀତ, ବୟାଙ୍କ ନଜିର 
ବଟିବର୍ଟର ର୍ଟରଣ୍ଟ ଆର୍ାଉଣ୍ଟରୁ୍ ବନ୍ଦ ର୍ରିବା ଉପଟର ବେିାର ର୍ରପିାଟର।  

ଏଟବ ଭାରତୀୟ ରିଜଭକ ବୟାଙ୍କ 04 ଅ ଷ୍ଟ 2016 ର ନଜିର  ର୍କୁଲାର ନଂ. DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-17 

ମାଧ୍ୟମଟର ଏୋ ନଷି୍ପତ୍ତ ିଟନଇଛ ିଟେ ଏୋ ବୟାଙ୍କର ବଟିବର୍ ଉପଟର ଛାଡ଼ ିଦଆିେିବ ଟେ ଆର୍ାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଦବାରା ଟେର୍ର ଡ ିଅନର 
ଟେତ୍ରଟର ବୟାଙ୍କ ନଜିର ପ୍ରତକି୍ରିୟା ର୍ପିରି ନରି୍ଦ୍କାରିତ ର୍ରିବ।  

ଏେ ି ମବନ୍ଧଟର, ଡବିଏିସ୍ ବୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (ଡବିଆିଇଏଲ୍) ନମିନଟର ଦଆିୋଇଥିବା ଟେକ୍ ଟେରସ୍ତ ନୀତରି ଡ୍ରାଫ୍େ ପ୍ରସୁ୍ତତ ର୍ରିଛ।ି  

2. ନୀତ ି 

ଚେକର ବୋରମବୋର ଡସିଅନର ଚେବୋର ଘଟଣୋର ପରେିୋଳନୋ  

i. ଟେକ୍ ବୁର୍ ଜାରି ର୍ରବିା  ମୟଟର ଗ୍ରାେର୍ଙୁ୍କ  େୂୀତ ର୍ରାେିବ ଟେ ଏୋ  ନୁଶିି୍ଚତ ର୍ରବିା ତାଙ୍କର ଦାୟୀତବ ଅଟେ ଟେ ପଇଠର 
ତାଙ୍କର ପ୍ରତବିର୍ଦ୍ତାର  ମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ାଉଣ୍ଟଟର ପେକୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ରେଛି।ି  

ii. ପ୍ରେଳତି ଆର୍ାଉଣ୍ଟର  ଞ୍ଚାଳନ  ମବନ୍ଧଟର ତଟଳ (iv) ଟର ଉଟେଖିତ  ତ୍ତକର ପ୍ରାରମି୍ଭର୍ ପ୍ରଟୟାଜନ ପାଇଁ ବୟାଙ୍କ ନୂଆ ଟେକ୍ ବୁକ୍ ଜାର ି
ର୍ରବିା  ମୟଟର, ଆର୍ାଉଣ୍ଟଧାରୀ ନୂତନ  ତ୍ତକର ପରାମର୍କ ଟଦଇ ଏର୍ ପତ୍ର ଜାର ିର୍ରିପାଟର। ଏୋର ଉଟେଖ ଟେକ୍ ବୁର୍ର ପ୍ରର୍ଥମ 
ପଷୃ୍ଠାଟର ମଧ୍ୟ ର୍ରାୋଇଛ ିଏବଂ ଗ୍ରାେର୍ଙୁ୍କ ଜାରି ର୍ରାୋଇଥିବା ଟେକ୍ ବୁର୍ର  ରରୁି୍ୟଇଜ ିନ  ିିପ୍  ଂଲଗ୍ନ ରେଛି।ି  

iii. େଦ ିଆର୍ଥରି୍ ବର୍କ  ମୟଟର ଆେତକାଙ୍କ ଟର୍ୌଣ ି ବଟିର୍ର୍ ଆର୍ାଉଣ୍ଟଟର ଟେକ୍୍ ପଞ୍ଚମ ର୍ଥର ଡ ିଅନର େୁଏ, ଟତଟବ ବୟାଙ୍କ  ଂପକୃ୍ତ 
ଆର୍ାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପଟୂବକାକ୍ତ  ତ୍ତକ ଆଡ଼ରୁ୍ ଆର୍ରି୍ତ ର୍ରିବା ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ  ତର୍କତାମୂଳର୍ ପରାମର୍କ ଜାରି ର୍ରିପାଟର ଓ ଟେକ୍ ଜାର ି
ର୍ରବିା ପୂବକରୁ ଆର୍ାଉଣ୍ଟଟର ପେକୟାପ୍ତ ରାର୍ ିବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁଟରାଧ ର୍ରପିାଟର।  

iv. ଗ୍ରାେର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟଟର ଆର୍ଥରି୍ ଅନୁର୍ା ନ  ୃଷ୍ଟ ିର୍ରବିା ପାଇ, ବୟାଙ୍କ ଟେକ୍  ବୁଧିା ଥିବା ଆର୍ାଉଣ୍ଟର  ଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଏର୍  ତ୍ତକ ଉପସ୍ଥାପନ 
ର୍ରବି ଟେ େଦ ିପେକୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅଭାବଟର ଏର୍ ବର୍କ ମଧ୍ୟଟର ଛଅ ର୍ଥର ଆେତକାଙ୍କ ଟର୍ୌଣ ି ବଟିର୍ର୍ ଆର୍ାଉଣ୍ଟଟର ଆେରିତ ଟେକ୍ 
ଡ ିଅନର େୁଏ, ଟତଟବ ବୟାଙ୍କ ଗ୍ରାେର୍ଙୁ୍କ ଟେକ୍ ବୁର୍ର  ବୁଧିାର ଲାଭ ଉଠାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି ର୍ରଟିଦବ।  

ଏୋ ବୟତୀତ ଆର୍ାଉଣ୍ଟର  ମୀୋ ର୍ରାେିବ ଏବଂ ଏୋ ଉପର ତୀକ୍ଷ୍ମ ନଜର ରଖାେିବ। ପରିୋଳନା ଦଳ  ମସ୍ତ ର୍ାଖା  ୁଡ଼ରି୍ ପାଇଁ 
ଟେରସ୍ତ ଟେକ୍ ଡାୋର ଅନୁଧ୍ୟାନ ର୍ରିବ ଏବଂ ଏର୍ ଆର୍ଥରି୍ ବର୍କଟର ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ର୍ାରଣରୁ ଟ େ ିଆର୍ାଉଣ୍ଟଟର ଟୋଇଥିବା ଟେରସ୍ତର 
ଆଧାରଟର  ଂଲଗ୍ନ ଅନୁଟେଦ ଅନୁ ାଟର ଗ୍ରାେର୍ଙ୍କ ପତ୍ର ପଠାଇବ।  
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v. େଦ ିଉେତି୍ ମଣାେିବ, ଟତଟବ ବୟାଙ୍କ 15 ଦନିର ପେକୟାପ୍ତ ଟନାେସି୍ ଟଦଇ ପାଟର ଏବଂ ରୁ୍ଳ୍କ/ ବଟର୍ୟା ରାର୍ରି ବ ୁଲି ର୍ରି ଆର୍ାଉଣ୍ଟ 
ବନ୍ଦ ର୍ରିପାଟର ଏବଂ ଅନ୍ତମି ରାର୍ ିଟପ ଅଡ଼କର/ ଡ୍ରାଫ୍େ ଦବାରା ବୟାଙ୍କର ଟରର୍ଡ଼କଟର ଥିବା ଠରି୍ଣାଟର ଟରଜଷି୍ଟରଡ୍ ଟପାଷ୍ଟ ଦବାରା ପଠାଇ 
ପାଟର। ଏେପିରି ଏର୍  ତର୍କତା ପରାମର୍କ ଜାର ିର୍ରାେିବ େଦ ିବୟାଭକ ଅନୁଟମାଦନ ଅଧିର୍ାରୀ/ ଆରଏମଙ୍କ ଅନୁମତ ିଟର ଟ େ ିଆର୍ାଉଣ୍ଟ 
ବନ୍ଦ ର୍ରବିାରୁ୍ ୋେିଁର୍ଥାନ୍ତ ିଟେଉଁଠାଟର ଗ୍ରାେର୍ ଟକ୍ରଡଟି୍  ବୁଧିାର ଲାଭ ଉଠାଇର୍ଥାନ୍ତ।ି  

vi. ର୍ିୟିରଂି ୋଉସ୍/ ଜାରିର୍ତ୍ତକା ବୟାଙ୍କ ଦବାରା ଟେରସ୍ତ ଟୋଇଥିବା ଟେକ୍ ପ୍ରଦାନର ପରବତ୍ତକୀ ବୟାବ ାୟିର୍ ଦବି  ପେକୟନ୍ତ  ମସ୍ତ ଟେରସ୍ତ 
ଟେରୁ୍ ଜାରିର୍ତ୍ତକା/ ଧାରର୍ଙୁ୍କ ପଠାେିବ ଏବଂ ଏୋ  େତି ଟେକ୍ ଟେରସ୍ତ ଟମଟମା ମଧ୍ୟ ପଠାେିବ ଟେଉଁଥିଟର ଟେର୍ର ଡ ିଅନର ର୍ାରଣ 
‘‘ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ’’୍ଟବାଲି ଦର୍କାେିବ।  

vii. ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଟେଞ୍ଜ ନାମଟର ଆେରିତ 1 ଟର୍ାେ ିେଙ୍କା ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିର୍ର ପ୍ରଟତୟର୍ ଟେରସ୍ତ ଟେକ୍ ର  ମବନ୍ଧଟର ପ୍ରଟତୟର୍ ଆର୍ଥରି୍ 
ତ୍ରୟମା ଟର ଡାୋ ରୁ୍ୟଏ   ି(ର୍ବାେଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ର୍ମିେ)ି ନରି୍େଟର ପ୍ରସୁ୍ତତ ର୍ରାେିବ ଟେଉଁଥିଟର ପାେରି ନାମ, ଟେର୍ର ପରମିାଣ, ଟେରସ୍ତର 
ର୍ାରଣ, ଦଆି ୋଇଥିବା  ୁବଧିା ଏବଂ ଏପେକୟନ୍ତ ଟେରସ୍ତର ଉଦାେରଣ ପର ି େୂନା ପ୍ରସୁ୍ତତ ର୍ରାେିବ।  

3. ପ୍ରମୁଖ ଉର୍ତ୍ରଦୋୟୋତବ  

ପରେିାଳନା  

i. ର୍ିିୟରିଂ ୋଉସ୍/ ଜାରରି୍ତ୍ତକା ବୟାଙ୍କ ଦବାରା ଟେରସ୍ତ ଟୋଇଥିବା ଟେକ୍ ପ୍ରଦାନର ପରବତ୍ତକୀ ବୟାବ ାୟିର୍ ଦବି  ପେକୟନ୍ତ  ମସ୍ତ ଟେରସ୍ତ 
ଟେର୍ରୁ୍ ଜାରିର୍ତ୍ତକା/ ଧାରର୍ଙୁ୍କ ପଠା େିବ ଏବଂ ଏୋ  େତି ଟେକ୍ ଟେରସ୍ତ ଟମଟମା ମଧ୍ୟ ପଠା େିବ ଟେଉଁଥିଟର ଟେର୍ର ଡ ିଅନରର 
ର୍ାରଣ ‘ପାଣ୍ଠରି ଅଭାବ’୍ଟବାଲି ଦର୍କାେିବ।  

ii. ପରିୋଳନା ଦଳ  ମସ୍ତ ର୍ାଖା ପାଇଁ ଟେରସ୍ତ ଟେକ୍ ଡାୋର ଅନୁଧ୍ୟାନ ର୍ରଟିବ ଏବଂ ଏର୍ ଆର୍ଥରି୍ ବର୍କଟର ପାଣ୍ଠରି ଅଭାବର ର୍ାରଣ 
ଟ େ ିଖାତାଟର ଟେରସ୍ତର ଅବ ର ଆଧାରଟର  ଂଲଗ୍ନ ଅନୁଟେଦ ଅନୁ ାଟର ଗ୍ରାେର୍ଙୁ୍କ େଠି ିପଠାଇବ।  

4. ର୍ୋସନ  

4.1 ମୋଲିକୋନୋ ଓ ଅନୁଚମୋଦନ ଅଧିକୋରୀ  

ଏେ ିନୀତ ିେ ିଆଣ୍ଡ ଓ ମାଲିର୍ାନାଟର ରେଛି ିଏବଂ ଟବାଡ଼କ ବା ଟଡଲିଟ ଟେଡ୍  ମିତ ିଦବାରା ଅନୁଟମାଦତି ଅଟେ। ଟର୍ୌଣ ି ପରବିତ୍ତକନ ୋୋ 
ବାସ୍ତବରି୍ ନୁଟେଁ, ର୍ନୁି୍ତ ପ୍ରରୃ୍ତଟିର ଆର୍ସି୍ମର୍ ବା ପ୍ରର୍ା ନରି୍ ଅଟେ, ଟ ଥିପାଇଁ ଅନୁଟମାଦନ ପ୍ରାଧୀର୍ାରୀ ଦବାରା  ାଇନ୍-ଅେର ଆବର୍ୟର୍ତା 
ନାେିଁ।  

4.2 ବୟତକି୍ରମ 

ନାେିଁ  

4.3 ସମୀକ୍ଷୋ  

ଏେ ିନୀତରି ବାରି୍ର୍ ଆଧାରଟର  ମୀୋ ର୍ରାେିବା ଆବର୍ୟର୍, ଟେପେକୟନ୍ତ ଅନୟର୍ଥା ଆବର୍ୟର୍ ଟୋଇ ନାେିଁ।  
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ପରିର୍ଷି୍ଟ 4 ବୟତକି୍ରମ   
 

େଳପ୍ରଦ ତାରଖି ଟ କ୍୍ ନ ଅନୁଟମାଦନର୍ାରୀ 
ଓ ଅନୁଟମାଦନ 
ତାରଖି 

 ବୀରୃ୍ତଦିାତା ଓ 
 ବୀରୃ୍ତ ିତାରଖି 

ବୟତକି୍ରମର 
ବବିରଣୀ 

ବୟତକି୍ରମର ର୍ାରଣ 

      
      
      
 

ପରିର୍ଷି୍ଟ 5  ସଂକରଣ ଇତେିୋସ  

ସଂକରଣ ଜୋରି ଚେବୋ ତୋରଖି ମୁଖୟ ପରବିର୍ତ୍ତନର ସୋରୋଂର୍ 
1.0  ଜାରି ନୀତ ି 
2.0 29 ମାର୍ଚ୍କ 2017 ଆରବଆିଇ ନଂ. 26 ଜୁନ, 2003 ର ନଜିର  ର୍କୁଲାର 

DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03  ଏବଂ 12 ଟମ 2014 ର 
RPCD.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013-14 ଅନୁଟେଦ 11.4 (i) ଅନୁ ାଟର 
ବୟାଙ୍କରୁ୍ ଟେକ୍  ୁବଧିା  େତି ଆର୍ାଉଣ୍ଟର ପରିୋଳନା ପାଇ ଁ ଏର୍  ତ୍ତକ ଉପସ୍ଥାପନ ର୍ରିବାର 
ପରାମର୍କ ଟଦଇଥିଲା ଟେ ଟ ାେଏି ଆର୍ଥରି୍ ବର୍କ  ମୟଟର ୋରିେ ିଅବ ରଟର ଆେତକାଙ୍କ ବଟିର୍ର୍ 
ଆର୍ାଉଣ୍ଟରୁ ଆେରିତ ଏର୍ ଟର୍ାେ ିଏବଂ ଏୋ ଠାରୁ ଅଧିର୍ ମୂଲୟର ଟେର୍ର ଆର୍ଉଣ୍ଟଟର ପେକୟାପ୍ତ 
ପରିମାଣର ରାର୍ରି ଅଭାବ ଟେତୁ ଡ ିଅନର ଟେବା ସ୍ଥିତଟିର ଟର୍ୌଣ ି ନୂଆ ଟେର୍ବୁକ୍ ଜାରି ର୍ରାେିବ 
ନାେିଁ। ଏୋ ବୟତୀତ, ବୟାଙ୍କ ନଜିର ବଟିବର୍ଟର ର୍ଟରଣ୍ଟ ଆର୍ାଉଣ୍ଟରୁ୍ ବନ୍ଦ ର୍ରିବା ଉପଟର ବେିାର 
ର୍ରିପାଟର।  

ଏଟବ ଭାରତୀୟ ରିଜଭକ ବୟାଙ୍କ 04 ଅ ଷ୍ଟ 2016 ର ନଜିର  ର୍କୁଲାର ନଂ. 
DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-17 ମାଧ୍ୟମଟର ଏୋ ନଷି୍ପତ୍ତି ଟନଇଛ ି ଟେ ଏୋ 
ବୟାଙ୍କର ବଟିବର୍ ଉପଟର ଛାଡ଼ ିଦଆିେିବ ଟେ ଆର୍ାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଦବାରା ଟେର୍ର ଡ ିଅନର ଟେତ୍ରଟର 
ବୟାଙ୍କ ନଜିର ପ୍ରତକି୍ରିୟା ର୍ପିରି ନରି୍ଦ୍କାରିତ ର୍ରିବ।  

3.0 29 ଅ ଷ୍ଟ 2018 ପତ୍ର  ବରୂପଟର ପରିବତ୍ତକନ। 

4.0 26 ଜୁନ 2019 ପ୍ରର୍ଥମ ପ୍ରର୍ାର୍ନ (ପୂର୍ଣ୍କ ମାଲିର୍ାନାର  ୋୟର୍ ର୍ମ୍ପାନୀ ଭାବଟର ଡବିଏିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 
ଇନର୍ଟପକାଟର ନ ପଟର)  

 


