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ଜୁରାଆ 2022 

ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଶିଳ୍ପଯ ସାଭଥ୍ୟ ୄହଉଛ ିଏହାଯ ସାଭାଜକି ଅଥକି ଅବିଭୁଖୟଗୁଡ଼କି ହାସର କଯିଫା ଏଫଂ ଏହ ିପ୍ରକି୍ରାୄଯ ଧିକଯୁ ଧିକ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସାଭିଲ୍ କଯିଫା ଏଫଂ ସଫ୍ୄଶଷୄଯ ଏହା ଗ୍ରାହକ 
ସୄତାଷ ଉୄଯ ନବ୍ିଯ କଯିଥାଏ। ଅଭଯ ଦୃଢ଼ ଫଶି୍ୱାସ ୄମ ସତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକ ୄହଉଛତ ିଅଭ ଫୟଫସା ଫକିାଶଯ ସଫୁଠାଯୁ ଗୁଯୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍୍ ଫଷି। 
ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ଆଣି୍ଡଅ ରିଭିୄେଡ୍ ଦ୍ୱାଯା ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ାଆଁ ଧିକ ନୁକୂ କଯିଫାଯ ଅଫଶୟକତା ଅୄେଭାୄନ ନୁବଫ କଯିଥିରୁ ଏଫଂ ଏହ ିଉୄେଶୟୄଯ ଫୟାଙ୍୍କ ଗ୍ରାହକଭାନଙ୍କ ାଆଁ 
ଏହାଯ ୄସଫାଗୁଡ଼କିଯ ଚାେ୍ଯ ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯିଛ।ି 
ଏହ ିଦରିଲ୍ ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ଆଣି୍ଡଅ ରିଭିୄେଡ୍ ଯ ଗ୍ରାହକ ସୄତାଷ ପ୍ରତ ିଏହାଯ ପ୍ରତଫିଦ୍ଧତା, ଅଭଯ ଧିକାଯୀ ଏଫଂ କଭ୍ଚାଯୀଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଉତ୍ତଯଦାିତ୍ୱ ଏଫଂ ଦାିତ୍ୱୄଫାଧ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯିଫାକୁ 
ଦଶ୍ାଆଥାଏ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ାଆଁ ଏହ ିଚାେ୍ଯ ୄକଫ ଅଭଯ ପ୍ରତଫିଦ୍ଧତା ଏଫଂ ଦାିତ୍ୱଯ ଫୟାଖୟା କୄଯ ନାହିଁ ତାହା ସହତି ଅତ୍ତି ଶୁଣାଣି ଦ୍ଧତ ିଫଷିୄଯ ଭଧ୍ୟ ସୂଚନା ୄଦଆଥାଏ ଏଫଂ ଏହା ଭଧ୍ୟ 
ଉତ୍ତଭ ଗ୍ରାହକ - ଫୟାଙ୍କର୍ ସବ୍ନକ୍ ାଆଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କଯ ଦାିତ୍ୱକୁ ଦଶ୍ାଆଥାଏ। 
ଏହ ିଚାେ୍ଯ ନଯିୄକ୍ଷ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଫଧିିକୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି କଯିଫା ାଆଁ ଏଫଂ ଗ୍ରାହକ ୄସଫା ସବ୍ନକତି ଫବିିନ କ କାମ୍ୟକା ଫଷିୄଯ ସୂଚନା ୄଦଫା ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯାମାଆଛ।ି 
ଅୄେଭାନଙୁ୍କ ଏହ ିଚାେ୍ଯ ପ୍ରକାଶତି କଯିଫାୄଯ ବାଯତୀ ଯିଜବ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଥିଫା ଉତ୍ସାହ ଏଫଂ ଭାଗ୍ଦଶ୍ନ ଆଣି୍ଡଅନ୍ ଫୟାଙ୍କସ୍ ଅୄସାସିଏସନଯ ସହାତା ନଭିୄତ ଅୄେ 
କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଅେ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ କଯାମାଉଥିଫା ୄସଫାଯ ଭୂରୟାନ ାଆଁ, ଏହାଯ ଯିସଯୄଯ ଉନ କତ ିଅଣିଫା ାଆଁ ଏଫଂ ଏହାକୁ ଧିକ ଯିଫୟାପ୍ତ କଯିଫା ାଆଁ ଅୄେଭାୄନ ଅେ 
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି କ୍ରଭାଗତ ବାଫୄଯ ଯାଭଶ୍ କଯିଥାଉ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଭତାଭତ ଭାଗିଥାଉ। ଅଭଯ ସଭସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ନୁୄଯାଧ କଯାମାଉଛ ିୄମ ଫୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ କଯାମାଉଥିଫା ଫବିିନ କ 
ୄସଫା ଫଷିୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ନୁବୂତ ିଂଶୀଦାଯ କଯତୁ ଏଫଂ ଏହ ିଚାେ୍ଯ ଫଷିୄଯ ନଃିସୄଙ୍କାଚୄଯ ଭତଫୟ ଦିତୁ। 
 
ସୂଚନା 
ଏହ ିଦରିରୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ସୂଚନା ଜୁରାଆ 2022 ନୁମାୀ ଯହଛି ିଏଫଂ ଏହା ଯିଫତ୍୍ତନ/ସଂୄଶାଧନ ୄହାଆାୄଯ। ଏହ ିଦରିର ଡଫିଅିଆଏଲ୍ ମ୍ୟତ ସୀଭିତ। ଏହ ିଦରିରକୁ ଧିକାଯ ଫା 
ଦା ଉତ୍ପନ କ କଯିଫା ାଆଁ ଅଆନତଃ ୄଫୈଧ ଦରିର ବାଫୄଯ ଫଚିାଯ କଯାମିଫା ନୁଚତି୍। ଏହା ଗ୍ରାହକ ଏଫଂ ଫୟାଙ୍କଯଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଉତ୍ତଭ ଫୁଝାଭଣା ଫୃଦ୍ଧି କଯିଫା ାଆଁ ଯହଛି।ି ଫବିିନ କ ୄସଫା/ଫୟଫସ୍ଥା 
ସବ୍ନକ୍ୄଯ ୄକଫ ପ୍ରଭୁଖ ସୂଚନା ଏହ ିଦରିରୄଯ ଦଅିମାଆଛ।ି ପ୍ରତେି ିୄସଫାଯ ନଜିସ୍ୱ ଫସୃି୍ତତ ସତ୍୍ତ ଓ ନିଭାଫ ିଯହଥିାଏ ମାହାକି ନୁୄଯାଧକ୍ରୄଭ ଉରବ୍ଧ କଯାମାଆାଯିଫ। 
 ତଯିିକ୍ତ ଫଫିଯଣୀ/ସୂଚନା ାଆଁ ଦାକଯି ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍କ ଆଣି୍ଡଅ ରିଭିୄେଡ୍ ୄେଫସାଆଟ୍ www.dbs.com/in ବିଜଟି୍ କଯତୁ କିଭବା 
 ୄକୌଣସି ପ୍ରଶନ ଥିୄର, ଦାକଯି ଅଭଯ 24 ଘଣ୍ଟଅି ୄହଲ୍  ରାଆନ୍ କୁ କଲ୍ କଯତୁ (ସ୍ଥାନୀ ୄହଲ୍  ରାଆନ୍: 18002094555 / 18001039897 କଭିବା ଅତଜ୍ାତୀ ୄହଲ୍ ରାଆନ୍: 

91-44-66854555) ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ସହାତା କଯି ଅୄଭ ଅନନ୍ଦତି ୄହଫୁ। 
 ୄକ୍ରଡଟି୍ କାଡ୍ ସବ୍ନକ୍ୄଯ ୄକୌଣସି ପ୍ରଶନ ାଆଁ ଦାକଯି ଅଭଯ 24 ଘଣ୍ଟଅି ଗ୍ରାହକ ୄହଲ୍  ରାଆନ୍ (1860 267 6789)ୄଯ କଲ୍ କଯତୁ ଏଫଂ ଅୄେଭାୄନ ଅଣଙ୍କ ସହାତା କଯି 

ଅନନ୍ଦତି ୄହଫୁ। 
 
ଆମ ଶାଖାଗୁଡ଼କି ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ବଧିିଗୁଡ଼କି 

1. ଫୟଫସା ନଘି୍ଣ୍ଟ ପ୍ରଦଶ୍ନ 
2. ଫୃତ୍ତଗିତ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ 
3. ଶାଖା ଠିକଣା ଏଫଂ ନଭବଯ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଜଣାତୁ। 
4. ସଭସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନୁୄଯାଧ/ପ୍ରଶନଗୁଡ଼କିଯ ଉତ୍ତଯ ଦିତୁ। 
5. ସଭ ସଭୄଯ ଫବିିନ କ ଜଭା ୄମାଜନା ାଆଁ ସୁଧ ହାଯ ପ୍ରଦଶ୍ନ କଯତୁ 
6. ଫୟାଙ୍୍କ ଯ ଫବିିନ କ ଜଭା ୄମାଜନା/ୄସଫାଯ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ କଯତୁ 
7. ଡଭିାଣ୍ଡ ଡ୍ରାପଟ, ୄ ଡ୍ଯ ଆତୟାଦ ିଜାଯି କଯତୁ। 
8. ଶାଖା ଯିସଯୄଯ ବିୄମାଗ/ଯାଭଶ୍ ଦାଖର କଯିଫା ାଆଁ ସୁଫଧିା ପ୍ରଦାନ କଯତୁ 
9. କାଗଜ େଙ୍କା (ୄନାଟ୍ ) ଏଫଂ କଏନ୍ (ଭୁଦ୍ରା) ଫଦ। 
10. ଗ୍ରୀଭ ଉୄଯ ସୁଧ ହାଯୄଯ ଯିଫତ୍୍ତନ ଫଷିୄଯ ଜଣାତୁ। 
11. ଫବିିନ କ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କାଯଫାଯ ାଆଁ ରାଗୁଥିଫା ସଭ ଫା େନ୍ ଅଯାଉଣ୍ଡ ୋଆମ୍ ପ୍ରଦଶ୍ନ କଯତୁ। 
12. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜଭା କଯାମାଆଥିଫା ୄଚକ୍ ଅଦାୄଯ ଫିଭବ ାଆଁ ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ଆଣି୍ଡଅ ରିଭିୄେଡ୍ ନୀତ/ିୄଚକ୍/ଆନଷୁ୍ଟୄଭଣ୍ଟ ଅଦା ଦ୍ଧତ ିନୁମାୀ କ୍ଷତିଯୂଣ ୄୈଠ କଯତୁ। 
 

ନରିଜକ୍ଷ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ବଧିିଗୁଡ଼କି 
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ଜୁରାଆ 2022 

ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ଅନୁଜରାଧ କରାଯାଉଛ ିଜଯ 
1. ସ୍ଥିଯୀକୃତ ଜଭା ଯାଭଶ୍, ଅକାଉଣ୍ଟ ଫଫିଯଣୀ, ୄଚକ୍ ଫହ,ି ୄଡଫଟି୍ କାଡ୍, ୄକ୍ରଡଟି୍ କାଡ୍, ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଏୄନଫରର୍ ଏଫଂ ସଭସ୍ତ ିନ୍ ଓ ାସୋଡ୍ଯ ୄଗାନୀତା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯତୁ 

ଏଫଂ ସୁଯକି୍ଷତ ବାଫୄଯ ୄହାଜତୄଯ ଯଖତୁ। 
2. ୄମୄତଦୂଯ ସେଫ ଛକ ିକାମାଆଥିଫା ଫା କ୍ରସଡ୍/ଅକାଉଣ୍ଟ ୄଆ ୄଚକ୍ ଜାଯି କଯତୁ। 
3. ୄଚକ୍ ଯ ଫଫିଯଣୀ ମଥା ତାଯିଖ ଯିଭାଣ ଶବ୍ଦୄଯ ଏଫଂ ଙ୍କୄଯ, କ୍ରସିଂ ଆତୟାଦ ିଆସୁୟ କଯିଫା ଫ୍ୂଯୁ ମାଞ୍ଚ କଯତୁ। ୄମୄତଦୂଯ ସେଫ ନକିେତଭ ରୂ୍ଣ୍୍ ସଂଖୟାୄଯ େଙ୍କାକୁ ପ୍ରକାଶତି କଯିଫା 

ୄଯ ୄଚକ୍ ଜାଯି କଯତୁ। 
4. ମଥାଥ୍ ଫାରାନସ ଫୟତୀତ ୄଚକ୍ ଜାଯି କଯତୁ ନାହିଁ, ଫୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାଯା ନଦି୍ଧ୍ାଯିତ କଯିଫା ନୁମାୀ ସଫ୍ନଭିନ ଫାରାନସ ଫଜା ଯଖତୁ। 
5. ୄଚକ୍ ୄ ଯ ଫଫିଯଣୀ ସହତି ୄକୌଣସି କୟାନୄସୄରସନ୍ ଘେଣାୄଯ ନୂଅ ଆନଷୁ୍ଟୄଭଣ୍ଟ ଜାଯି କଯତୁ 
6. ଞି୍ଜକୃତ ଡାକ କଭିବା ବଯସାୄମାଗୟ ୄକାଯିର୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄଚକ୍ ଫା ନୟ ଅଥକି ଆନଷୁ୍ଟୄଭଣ୍ଟ ଠାତୁ। 
7. ଭୄନାନନ ଫୟଫସ୍ଥା ଫୟଫହାଯ କଯତୁ। 
8. ନାଭ, ଠିକଣା, ୄେରିୄପାନ୍ ନଭବଯ ଆତୟାଦ ିଫଷିୄଯ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯତୁ ଏଫଂ ମଦ ିୄକୌଣସି ଯିଫତ୍୍ତନ ଯହଥିାଏ ତୁଯତ ଫୟାଙ୍କକୁ ସୂଚନା ଦିତୁ। 
9. ଡଭିାଣ୍ଟ ଡ୍ରାପଟ, ପିକ୍ସଡ ଡିୄ ାଜଟି୍ ଯାଭଶ୍, ୄଚକ୍ ତ୍ର (ଗୁଡ଼କି)/ଫହ,ି ୄଡଫଟି୍ କାଡ୍, ୄକ୍ରଡେି କାଡ୍ ହଜମିିଫା ଘେଣାୄଯ ତୁଯତ ଫୟାଙ୍କକୁ ସୂଚନା ଦିତୁ। 
10. ନୁଯାଫୃତ୍ତ ିୄହଉଥିଫା କାଯଫାଯଗୁଡ଼କି ାଆଁ ସ୍ଥାୀ ନିୄ େ୍ଶାଫ ିସୁଫଧିା ନିତୁ। 
11. ଅଭଯ ୄସଫା ଫଷିୄଯ ଭତାଭତ ଦିତୁ ଏଫଂ ୄକୌଣସି ୄସଫାୄଯ ୄକୌଣସି ତୁେ ିୄଦଖିଫା ଘେଣାୄଯ ଦାକଯି ଫୟାଙ୍କଯ ଦୃଷି୍ଟ ଅକଷ୍ଣ କଯତୁ। 
12. ସୁଧ, କସିି୍ତ, ୄକ୍ରଡଟି୍ କାଡ୍ ଫୄକା ଫାରାନସ/ୄଦ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଫୄକା ମଥା ସଭୄଯ ୄୈଠ କଯତୁ। 
13. ଫଲାଙ୍କ ଫା ଶନୂୟ ୄଚକ୍ (ଗୁଡ଼କି)ୄଯ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ କଯତୁ ନାହିଁ ଏଫଂ ଏହା ସହତି ଭଧ୍ୟ ାସ୍  ଫହ ିକଭିବା ୄଚକ୍ ଫହିୄ ଯ ଅଣଙ୍କଯ ନଭୁନା ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ୄଯକଡ୍ କଯତୁ ନାହିଁ। 
14. ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ଆଣି୍ଡଅ ରିଭିୄେଡ୍ ୄକୄଫ ଫ ିଅଣଙ୍କ ଅକାଉଣ୍ଟ/ଏେଏିମ୍ ିନ୍/ୄକ୍ରଡଟି୍ କାଡ୍ ିନ୍/ଓେିି/ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଅଆଡ ିକଭିବା ାସୋଡ୍ କଭିବା ଫୟକି୍ତଗତ ଭାନଦଣ୍ଡଯ 

ୄଗାନୀ ଫଫିଯଣୀ ୄମଯିକ ିଜନମ ତାଯିଖ, 'ଭାଅଙ୍କଯ ଫଫିାହ ଫ୍ୂଯ ନାଭ ଆତୟାଦ ିଚାଯି ଅଣଙୁ୍କ ଆୄଭଲ୍ ଠାଏ ନାହିଁ। ଅଣଙୁ୍କ ୄକହ ିଆୄଭଲ୍ କଭିବା ୄପାନ୍ କଲ୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 
ଫୟାଙ୍୍କ ତଯପଯୁ ଏଯି ସୂଚନା ଭାଗୁଥିୄର ସତକ୍ ଯୁହତୁ। ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ଆଣି୍ଡଅ ରିଭିୄେଡ୍ ଅଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା କଯାମାଆଥିଫା ୄକୌଣସି ତୁେିରୂ୍ଣ୍୍ ଫା ବୁଲ୍ କାଯଫାଯ ାଆଁ ଦାୀ ୄହାଆନଥାଏ। 
ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ଆଣି୍ଡଅ ରିଭିୄେଡ୍ ଅଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄକୌଣସି ତୁେିରୂ୍ଣ୍୍, ନୁମୁକ୍ତ କଭିବା ଏହିଯି ଫଫିଯଣୀ ନୟ ପ୍ରକାଯଯ ଯିପ୍ରକାଶ କାଯଣଯୁ ଅଣଙ୍କ ଅକାଉଣ୍ଟୄଯ ଉତ୍ପନ କ ୄହଉଥିଫା 
ଫୟଫହାଯ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଦାୀ ୄହଫ ନାହିଁ। 

15. ଦାକଯି ଅଣଙ୍କଯ ଏେଏିମ୍ ିନ୍/ୄଡଫଟି୍ କାଡ୍ ିନ୍/ୄକ୍ରଡଟି୍ କାଡ୍ ିନ୍ କିଭବା ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ାସୋଡ୍ ତୁଯତ ଫଦାତୁ ମଦ ିଅଣ ଏହା ତୀତୄଯ କାହା ନକିେୄଯ ପ୍ରକାଶ 
କଯିଛତ।ି 

 

ଗ୍ରାହକ ବୟାଙ୍କର୍ ସମ୍ପକଟର ସାଧାରଣ ଜକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼କି 
 
1. ଜସଭିଙ୍୍ଗ ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍୍ଟ 
ଏହ ିଅକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼କି ଫୟକି୍ତଫିୄ ଶଷଙୁ୍କ (ଫୟକି୍ତ/ଏକକ ଗ୍ରାହକ) ଙୁ୍କ ତାଙ୍କଯ ବଫଷିୟତଯ େଙ୍କାଯ ଅଫଶୟକତା ଯୂଣ କଯିଫା ାଆଁ େଙ୍କା ସଞ୍ଚ ବୟାସ ସୃଷି୍ଟ କଯିଫା ାଆଁ ଯିକଳ୍ପନା କଯାମାଆଛ।ି 
ଏହ ିଯିଭାଣଗୁଡ଼କି ୄଚକ୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଏହ ିଅକାଉଣ୍ଟୄଯ ଜଭା/ଉଠାଣ କଯାମାଆାୄଯ। ଏହା ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଘୄଯ ମଥାସେଫ କମ୍ େଙ୍କା ଯଖି ସୁଧ ଜ୍ନ କଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ କଯିଥାଏ। 
ୄସବିଂ ଫୟାଙ୍୍କ ଅକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼କି ୄମାଗୟ ଫୟକି୍ତ (ଫୃନ୍ଦ)ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଏଫଂ ନେିଷି୍ଟ ନୁଷ୍ଠାନ (ଗୁଡ଼କି)/ଏୄଜନିସଗୁଡ଼କି ଦ୍ୱାଯା ସଭ ସଭୄଯ ବାଯତୀ ଯିଜବ୍ ଫୟାଙ୍୍କ (ଅଯଫଅିଆ) ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି 
କଯାମାଉଥିଫା ଭାଗ୍ଦଶକିା ନୁମାୀ ୄଖାରା ମାଆାଯିଫ। 
ଅଆନତଃ ଅଫଶୟକ ୄହଉଥିଫା ନୁମାୀ ଏହ ିଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରିଫା ସଭୄଯ ଅୄେଭାୄନ ଯିଚ ତଥା ଠିକଣା ମାଞ୍ଚକଯଣକୁ ତବୁ୍କ୍ତ କଯି ଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରିଫାକୁ ଚାହଁୁଥିଫା ଫୟକି୍ତ (ଭାନଙ୍କଯ) 
(ସାଧାଯଣ ବାଫୄଯ ସ୍ୱୀକାଯ କଯାମାଉଥିଫା ଦରିରଗୁଡ଼କି ୄହଉଛ ିସାବ୍ତକି ଗୟାସ୍/ୄେରିୄପାନ୍/ଆୄରକିଟ ିସିେ ିଫଲି୍ କଭିବା ୄଯସନ୍ କାଡ୍ କଭିବା ୄବାେଯ' ଯିଚ ତ୍ର କଭିବା ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନସ 
କଭିବା ାସୄାେ୍ ଆତୟାଦ)ି ମାହାକ ିଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅବିଭୁଖୟଯ ସୁଯକ୍ଷାୄଯ ସହାତା ାଆଁ, ଜନସାଧାଯଣଙୁ୍କ ତଥା ଅେଭାନଙୁ୍କ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ଠକାଭି ଓ ଫୟଫହାଯଯୁ ସୁଯକ୍ଷାୄଯ ସହାତା 
ାଆଁ ଏ ଫଷିୄଯ ଅୄେ ସତୁଷ୍ଟ ୄହଫୁ। 
ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରିଫା ାଆଁ ଫୟକି୍ତଙ୍କ (ଭାନଙ୍କ) ଠାଯୁ ଫୟାଙ୍୍କ ୄଗାେଏି ନକିେୄଯ ଉଠାମାଆଥିଫା ପୄୋ ଏଫଂ ଭ୍ାୄନଟ୍ ଅକାଉଣ୍ଟ ନଭବଯ (ୟାନ୍) କଭିବା ଏହାଯ ଫକିଳ୍ପ ବାଫୄଯ ଅକଯ 
ଅଆନ (ଧାଯା 139 ଏ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ) ପଭ୍ ନଭବଯ 60 କଭିବା 61ୄଯ ୄଘାଷଣାନାଭା ହାସର କଯିଥାତ।ି 
o ଏହ ିଅକାଉଣ୍ଟଧାଯୀ ଫୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭ ସଭୄଯ ଦଶ୍ାମାଆଥିଫା ନୁମାୀ ଅକାଉଣ୍ଟୄଯ ନେିଷି୍ଟ ସଫ୍ନଭିନ ଫାରାନସ ଫଜା ଯଖିଫା ଅଫଶୟକ ୄହାଆଥାଏ, ଏହା ନୁାନ ନ କଯିଫା 

ଘେଣାୄଯ ୄସଫା ୄଦ ରାଗୁ ୄହାଆାୄଯ। 



ସଟିଜିଜନ୍' ଚାଟଟର୍ ବା ନାଗରିକଙ୍କ ାଇଁ ନୟିମ 
 
 

ଜୁରାଆ 2022 

o ସୁଧ ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ଆଣି୍ଡଅ ରିଭିୄେଡ୍ ଦ୍ୱାଯା ତ୍ରଭାସିକ ବିତ୍ତିୄ ଯ ୄୈଠ କଯାମିଫ। ୄସବିଂ ଅକାଉଣ୍ଟୄଯ ସୁଧ ୄଦୈନନ୍ଦନି ଉତ୍ପାଦ ବିତ୍ତିୄ ଯ କଭିବା ନି୍ତ୍ରଣଣକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଶୟକ ୄହଉଥିଫା 
ନୁମାୀ କଭିବା ଫୟାଙ୍୍କ ଯ ନଜିସ୍ୱ ନଷି୍ପତ୍ତ ିନୁମାୀ ହସିାଫ କଯାମିଫ ଏହକିି ୄମ ଏହା ସଫ୍ନଭିନ ଯିଭାଣ େ. ଯ ୄହାଆଥାଏ। 1. 

o ୄଚକ୍ ଏଫଂ ଡବିିୄଡଣ୍ଟ ୋୄଯଣ୍ଟସ୍ ମାହାକ ିଖାତାଧାଯୀଙ୍କ (ଫୃନ୍ଦ) ନାଭୄଯ ଡ୍ର କଯାମାଆଥାଏ ୄକଫ ଏହ ିଅକାଉଣ୍ଟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଦା କଯାମାଆାଯିଫ। ଅକାଉଣ୍ଟଧାଯୀ (ଫୃନ୍ଦ)ଙ୍କ କ୍ଷୄଯ 
ସତୟାିତ ଅଥକି ଆନଷୁ୍ଟୄଭଣ୍ଟଗୁଡ଼କି ୄସବିଂ ଫୟାଙ୍କ ଅକାଉଣ୍ଟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଦା କଯାମିଫ ନାହିଁ। 

o ଖାତାଧାଯୀ ଫୟଫସା କାଯଫାଯ ାଆଁ ଏହ ିୄସବିଂ ଫୟାଙ୍କ ଅକାଉଣ୍ଟ ଫୟଫହାଯ କଯିୄଫ ନାହିଁ। 
 

2. ଚାୁ ଖାତା 
କୄଯଣ୍ଟ ଅକାଉଣ୍ଟ ଫା ଚାରୁ ଖାତା ଫୟକି୍ତଫିୄ ଶଷ, ାେ୍ନଯସିପ୍ ପାଭ୍, ପ୍ରାଆୄବଟ୍  ଏଫଂ ଫିଲକ ରିଭିୄେଡ୍ କବ୍ନାନଗୁିଡ଼କି, ଏଚୁଏଫ୍ ଫା ହନୁି୍ଦ ଫବିକ୍ତ ଯିଫାଯ/ନଦି୍ଧ୍ାଯିତ ସଂଘ, ସଂଘଗୁଡ଼କି, ଟ୍ରଷ୍ଟ 
ଆତୟାଦ ିଦ୍ୱାଯା ୄଖାରାମାଆାଯିଫ। ଅଆନତଃ ଅଫଶୟକ ୄହଉଥିଫା ନୁମାୀ ଏହ ିଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରିଫା ସଭୄଯ ଅୄେଭାୄନ ଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରିଫାକୁ ଚାହଁୁଥିଫା ଫୟକି୍ତ (ଭାନଙ୍କଯ) ଯିଚ ତଥା 
ଠିକଣା ମାଞ୍ଚକଯଣକୁ ତବୁ୍କ୍ତ କଯି, ୄଫୈଶିଷ୍ଟୟମୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ (ଭାନଙ୍କ) ସୁଯକ୍ଷାୄଯ ସହାତା ାଆଁ, ଅେଭାନଙୁ୍କ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ଠକାଭି ଓ ଫୟଫହାଯଯୁ ସୁଯକ୍ଷାୄଯ ସହାତା ାଆଁ ଏ 
ଫଷିୄଯ ଅୄେ ସତୁଷ୍ଟ ୄହଫୁ। 
ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରିଫା ାଆଁ ଏହ ିଫୟକି୍ତ (ଭାନଙ୍କ)ଯ ଏକ ସୄତାଷଜନକ ଉକ୍ରଭ ଅଫଶୟକ କଯିଥାଏ ଏଥିାଆଁ ଅକାଉଣ୍ଟୄଖାରିଫା ାଆଁ ଏହ ିଫୟକି୍ତ (ଭାନଙ୍କଯ) ଚହି୍ନେକଯଣ ାଆଁ 
ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଦରିଲ୍ ଅଫଶୟକ ୄହାଆଥାଏ। ଏହ ିଅଫଶୟକ ଦରିରଗୁଡ଼କି ଫଷିୄଯ ଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରିଫା ସଭୄଯ ସୂଚତି କଯାମିଫ। 
ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ଭଧ୍ୟ ଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରିଫା ାଆଁ ଫୟକି୍ତଙ୍କ (ଭାନଙ୍କ) ଠାଯୁ ଫୟାଙ୍୍କ ୄଗାେଏି ନକିେୄଯ ଉଠାମାଆଥିଫା ପୄୋ ଏଫଂ ଭ୍ାୄନଟ୍ ଅକାଉଣ୍ଟ ନଭବଯ (ୟାନ୍) କଭିବା ଏହାଯ ଫକିଳ୍ପ ବାଫୄଯ 
ଅକଯ ଅଆନ (ଧାଯା 139 ଏ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ) ପଭ୍ ନଭବଯ 60 କଭିବା 61ୄଯ ୄଘାଷଣାନାଭା ହାସର କଯିଫ (ମଥା ୄଯଜଷି୍ଟଡ୍/ନୄଯଜଷି୍ଟଡ୍ ାେ୍ନଯସିପ୍ ଯ ାେ୍ନଯଭାନଙୁ୍କ ତବୁ୍କ୍ତ କଯି ତଥା 
ୄଯଜଷି୍ଟଡ୍/ଆନକୄ୍ାୄଯୄେଡ୍ ଫଡ଼ଜି୍/କବ୍ନାନଗୁିଡ଼କୁି ତବୁ୍କ୍ତ କଯି)। 
ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ୄଫୈଶିଷ୍ଟୟମୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ନୁଷ୍ଠାନଯ ଚହି୍ନେକଯଣ ାଆଁ ଏଫଂ ଫୟକି୍ତ/ଭାନଙ୍କଯ ଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରିଫା ାଆଁ ଅଫଶୟକ ଦରିଲ୍ ଗୁଡ଼କିଯ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ କଯିଫ। 
o ସଭ ସଭୄଯ ନଦି୍ଧ୍ାଯିତ ସଫ୍ନଭିନ ଫାରାନସ ଫଜା ଯଖିଫାକୁ ୄହଫ, ଏହା ଫଜା ନଯଖିଫା ଘେଣାୄଯ ୄଦ ରାଗୁ ୄହଫ 
o କୄଯଣ୍ଟ ଅକାଉଣ୍ଟୄଯ ଯହଥିିଫା ୄକ୍ରଡଟି୍ ଫାରାନସ ଉୄଯ ସୁଧ ୄୈଠ କଯାମାଏ ନାହିଁ। 
ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ଆଣି୍ଡଅ ରିଭିୄେଡ୍ ସବିସ୍ ଚାୄଜ୍ସ୍ ଏଥିାଆଁ କାଟ୍ କଯାମାଆଥାଏ: 
 ୄଚକ୍ ଫୁକ୍ ଜାଯି କଯାମାଆଛ ି
 ସଫ୍ନଭିନ ଫାରାନସ ଫଜା ନଯଖିଫା 
 ୄଚକ୍ ଯିେର୍ଣ୍୍, ଆତୟାଦ।ି 
ଫୟାଙ୍୍କ ଯ 'ୄଦ ସୂଚୀୄଯ ନୟ ସଭସ୍ତ ୄଦ ତାରିକାବୁକ୍ତ ୄହାଆଛ।ି 
 

3. ଟମଟ ଡଜିାଜଟି୍  ଆକାଉଣ୍୍ଟ  
ଫୟାଙ୍୍କ ଜୀଫନଯ ପ୍ରୄତୟକ ୄସାାନୄଯ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କଯ ଅଫଶୟକତା ଓ ନିୄ ଫଶଯୁ ପ୍ରତୟାଶା ନୁମାୀ ନୁକୂ ଜଭା ୄମାଜନାଭାନ ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯିଛ।ି ଫୟାଙ୍୍କ କଭ୍ଚାଯୀ ଅଣଙୁ୍କ ଧିକ ଫଫିଯଣୀ 
ାଆଫା ାଆଁ ସ୍ୱାଗତ କଯିୄଫ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଅଫଶୟକତା ନୁମାୀ ଫବିିନ କ ଜଭା ୄମାଜନାୄଯ ନିୄ ଫଶ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସହାତା କଯି ଅନନ୍ଦତି ୄହୄଫ। 
େଭ୍ ଡିୄ ାଜଟି୍ ଅକାଉଣ୍ଟକୁ ଫୟକି୍ତଫିୄ ଶଷ ାେ୍ନଯସିପ୍ ପାଭ୍, ପ୍ରାଆୄବଟ୍ ଏଫଂ ଫିଲକ୍ ରିଭିୄେଡ୍ କବ୍ନାନ,ି ଏଚୁଏଫ୍ /ନଦି୍ଧ୍ାଯିତ ସଂଘ ଆତୟାଦ ିଦ୍ୱାଯା ୄଖାରାମାଆାଯିଫ। 
ଅଆନତଃ ଅଫଶୟକ ୄହଉଥିଫା ନୁମାୀ ଏହ ିଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରିଫା ସଭୄଯ ଅୄେଭାୄନ ଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରିଫାକୁ ଚାହଁୁଥିଫା ଫୟକି୍ତ (ଭାନଙ୍କଯ)/ନୁଷ୍ଠାନଯ ଯିଚ ତଥା ଠିକଣା ମାଞ୍ଚକଯଣକୁ 
ତବୁ୍କ୍ତ କଯି, ୄଫୈଶଷି୍ଟୟମୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ (ଭାନଙ୍କ) ସୁଯକ୍ଷାୄଯ ସହାତା ାଆଁ, ଅେଭାନଙୁ୍କ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ଠକାଭି ଓ ଫୟଫହାଯଯୁ ସୁଯକ୍ଷାୄଯ ସହାତା ାଆଁ ଏ ଫଷିୄଯ ଅୄେ ସତୁଷ୍ଟ 
ୄହଫୁ। ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରିଫା ାଆଁ ଏହ ିଫୟକି୍ତ (ଭାନଙ୍କ) ଯ ଚହି୍ନେକଯଣ ାଆଁ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଦରିଲ୍ ଅଫଶୟକ କଯିଥାଏ। ଏହ ିଅଫଶୟକ ଦରିରଗୁଡ଼କି ଫଷିୄଯ ଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରିଫା 
ସଭୄଯ ସୂଚତି କଯାମିଫ। 
ଏହା ସହତି, ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରିଫା ାଆଁ ସ୍ୱାକ୍ଷଯକାଯୀଭାନଙ୍କଯ ୄଗାେଏି ନକିେୄଯ ଉଠାମାଆଥିଫା ପୄୋ ଏଫଂ ଭ୍ାୄନଟ୍ ଅକାଉଣ୍ଟ ନଭବଯ (ୟାନ୍) କଭିବା ଏହାଯ ଫକିଳ୍ପ ବାଫୄଯ 
ଅକଯ ଅଆନ (ଧାଯା 139 ଏ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ) ପଭ୍ ନଭବଯ 60 କଭିବା 61ୄଯ ୄଘାଷଣାନାଭା ଏହ ିଫୟକି୍ତ (ଫୃନ୍ଦ)/ନୁଷ୍ଠାନଠାଯୁ ହାସର କଯିଥାତ।ି 
o ଯିକ୍ୱ ଉଠାଣ ାଆଁ ନୁଭତ ିଦଅିମାଆଥାଏ, ୄସହ ିଫଧି ାଆଁ ପ୍ରମୁଜୟ ସୁଧ ହାଯୄଯ ୄମଉଁଥିାଆଁ ଜଭା ଯଖାମାଆଥାଏ ୄସଥିୄଯ ଦଣ୍ଡ ଯାଶ ିନୁମାୀ, ମଦ ିକଛି ିଫୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାଯା 

ନଦି୍ଧ୍ାଯଣ କଯାମାଆଥାଏ। 
o 7 ଦନିଯୁ କମ୍ ସଭ ାଆଁ ଫୟାଙ୍୍କ ୄ ଯ ଯହଥିିଫା ଜଭାଯ ଯିକ୍ୱ ଉଠାଣ ଉୄଯ ୄକୌଣସି ସୁଧ ୄୈଠ କଯାମିଫ ନାହିଁ। 
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o ଜଭା ଉୄଯ ସୁଧ ଭାସିକ ବାଫୄଯ ଯିହାତମୁିକ୍ତ ଭୂରୟୄଯ କଭିବା ତ୍ରଭାସିକ ବାଫୄଯ ଫା ତ୍ରଭାସିକ ଚକ୍ର ଫୃଦ୍ଧ ିବାଫୄଯ (ମଥା ସୁଧ ହାଯ ନୁଃ ନିୄ ଫଶ) କଭିବା ଯିକ୍ୱତା ଦଫିସୄଯ ନେିଷି୍ଟ 
ଜଭା ୄମାଜନା ଧୀନୄଯ ପ୍ରମୁଜୟ ନୁମାୀ ଜଭାକାଯୀଙ୍କ ଫକିଳ୍ପ ଭୁତାଫକ ୄୈଠୄମାଗୟ ୄହାଆଥାଏ। 

o ଯିକ୍ୱତା ନିୄ େ୍ଶାଫ ିଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄହାଆଥାଏ ମାହାକ ିଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜଭା ଫୁକଂି ସଭୄଯ ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଥାଏ, ମାହାକ ିସିଷ୍ଟଭୄଯ ଦୟତତି ୄହାଆଥାଏ। ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ଯ 
ଯିକ୍ୱତା ନିୄ େ୍ଶାଫ ିଫୟତୀତ ଏକ ଜଭା ସ୍ୱୀକାଯ କଯିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିା ନାହିଁ 

o ଫୟାଙ୍କୄଯ ଜଭା ଉୄଯ ସୁଧ ସଭ ସଭୄଯ ଅକଯ କତ୍୍ତକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନଦି୍ଧ୍ାଯିତ ଏକ ସୀଭା ମ୍ୟତ ଅକଯ ଫହବୁ୍ିତ ୄହାଆଥାଏ। ଫତ୍୍ତଭାନ ମଦ ିଜଭା ଉୄଯ ୄଭାେ ସୁଧ, 
ଜଭାକାଯୀଙ୍କ ିଛା, ଶାଖା ିଛା, ଅଥକି ଫଷ୍ ିଛା 40,000 େଙ୍କାଯୁ ଧିକ ହୁଏ (ଫଯିଷ୍ଠ ନାଗଯିକଙ୍କ ାଆଁ 50,000 େଙ୍କାଯୁ ଧିକ ହୁଏ) ୄତୄଫ ଏହା ଉତ୍ସଯୁ କଯ କାଟ୍ (େଡିଏିସ୍) 
ଅକଯ କତ୍ତ୍କ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନଦି୍ଧ୍ାଯିତ ହାଯୄଯ ୄହାଆଥାଏ। 

o ଏହ ିଜଭାକାଯୀ ଅଥକି ଫଷ୍ ଅଯେୄଯ, କଯ କାଟ୍ ୄହଫା ଫୟତୀତ ଜଭା ଉୄଯ ସୁଧ ାଆଫା ାଆଁ ପଭ୍ ନଭବଯ 15ଜ/ିଏଚ ୄ ଯ ୄଘାଷଣାନାଭା ସଂରଗ୍ନ କଯିାଯତ।ି 
o ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ଯହଥିିଫା ଅକଯ ନୀତ ିନୁମାୀ କାଟ୍ କଯାମାଆଥିଫା କଯ ାଆଁ ତ୍ରଭାସିକ ବିତ୍ତିୄ ଯ ସଭନିବତ େଡିଏିସ୍ ସାେପିିୄକଟ୍ ଜାଯି କଯିୄଫ। ଫୟାଙ୍୍କ ଫବିିନ କ ଜଭା ୄମାଜନା ନୁମାୀ 

ଜଭା ଉୄଯ ସୁଧ ୄୈଠ କଯିଥାଏ। ସୁଧ ହାଯୄଯ ସଭ ସଭୄଯ ଯିଫତ୍୍ତନ କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ସଫ୍ସାଧାଯଣଙୁ୍କ ଫଗତ କଯାମାଆଥାଏ। 
o ସଂୄଶାଧିତ ସୁଧ ହାଯ ୄକଫ ନଫୀକଯଣ ଏଫଂ ନୂତନ ଜଭା ାଆଁ ପ୍ରମୁଜୟ ୄହାଆଥାଏ ୄମୄତୄଫୄ କ ିୂଫ୍ଯୁ ଯହଥିିଫା ଜଭା ଉୄଯ ଚୁକି୍ତଫଦ୍ଧ ହାଯୄଯ ସୁଧ ଭିଫିା ଜାଯି ଯହଥିାଏ। 
 

4. ଜମୌଲକି ସଞ୍ଚୟ ବୟାଙ୍୍କ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ (ବଏିସବଡିଏି): 
ୄଫସିକ୍ ୄସବିଙ୍୍ଗ ଫୟାଙ୍୍କ ଡିୄ ାଜଟି୍ ଅକାଉଣ୍ଟ ଫା ୄଭୌକି ସଞ୍ଚ ଫୟାଙ୍୍କ ଜଭାଖାତା ୄକୌଣସି ସଫ୍ନଭିନ ଫାରାନସ ଅଫଶୟକତା ଫୟତୀତ ନିଭିତ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କାଯଫାଯ ାଆଁ ୄଭୌକି ଅକାଉଣ୍ଟ 
ୄହାଆଥାଏ। ଏହ ିଅକାଉଣ୍ଟଧାଯୀଙ୍କ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଜୟ ନୀତ ିନୁମାୀ ଅଫଶୟକ ୄହଉଥିଫା ଭୁତାଫକ ୄଚକ୍ ଫହ ିପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଥାଏ। 
 

5. ନାବାଲକ ଆକାଉଣ୍ଟ 
ନାଫାକଙ୍କ ନାଭୄଯ ଏକ ଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରାମାଆାଯିଫ ଏଫଂ ଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରିଫା ସଭୄଯ ନଦି୍ଧ୍ାଯିତ ନୁମାୀ ପ୍ରାକୃତକି ବିବାଫକଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯିଚାନା କଯାମାଆାଯିଫ। ଫଶୟ ନାଫାକ 
ୄମୄତୄଫୄ ସାଫାକ ହୁତ ିବିବାଫକଙ୍କ ସହତି ସାଫାକ ୄହାଆଥିଫା ନାଫାକ ନକିେତଭ ଶାଖାକୁ ମିୄଫ ଏଫଂ ଅଫଶୟକ ଯିଚ ଦରିଲ୍ ଓ ଠିକଣା ପ୍ରଭାଣ ସହତି ସଦୟ ପୄୋଗ୍ରାଫ୍ 
ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ ଏଫଂ ନାଫାକଙ୍କ ଅକାଉଣ୍ଟ ଯୂାତଯଣ ାଆଁ ନଭୁନା ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ। 
ଗ୍ରାହକଭାୄନ ଧ୍ୟାନ ଦିତୁ ୄମ ଉୄଯାକ୍ତ ଫଷି ାନ ନ କଯିଫା ଘେଣାୄଯ ଫୟାଙ୍୍କ ଏହାଯ ନଜିସ୍ୱ ଫଚିାଯ ନୁମାୀ ଏଯି ନାଫାକ ଅକାଉଣ୍ଟକୁ ଫଚିାଯ କଯିାୄଯ 
 

6. ନରିକ୍ଷର/ଦୃଷି୍ଟହୀନ ବୟକି୍ତଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ 
ଫୟାଙ୍୍କ ନଯିକ୍ଷଯ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ାଆଁ ଚାରୁ ଖାତା ଫୟତୀତ ଜଭା ଖାତା ଫା ଡିୄ ାଜଟି୍ ଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରିାୄଯ। ଏଯି ଫୟକି୍ତଙ୍କଯ ଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରାମାଆାୄଯ ଏହକିି ୄମ ୄସ ଫୟାଙ୍କକୁ ଫୟକି୍ତଗତ 
ବାଫୄଯ ଜୄଣ ସାକ୍ଷଙ୍କ ସହତି କଲ୍ କଯତ ିୄମ କ ିଉବୄ ଜଭାକାଯୀ ଏଫଂ ଫୟାଙ୍୍କ କୁ ଜାଣିଥାତ।ି ସାଧାଯଣ ବାଫୄଯ, ଏଯି ସଞ୍ଚ ଫୟାଙ୍କ ଅକାଉଣ୍ଟ ାଆଁ ୄକୌଣସି ୄଚକ୍ ଫହ ିସୁଫଧିା ପ୍ରଦାନ 
କଯାମାଏ ନାହିଁ। ଜଭା ଯିଭାଣ ଏଫଂ/କଭିବା ସୁଧ ଯିଭାଣ ଉଠାଣ/ଯିୄଶାଧ ସଭୄଯ, ଏହ ିଅକାଉଣ୍ଟଧାଯୀ ତାଙ୍କଯ େିଚହି୍ନ ଫା ଚହି୍ନ ଧିକୃତ ଧିକାଯୀଙ୍କ ଉସ୍ଥିତିୄ ଯ ରଗାଆୄଫ ୄମ କି 
ଫୟକି୍ତଙ୍କଯ ଯିଚ ମାଞ୍ଚ କଯାଆଫା ଉଚତି୍। ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ଧିକାଯୀ ନଯିକ୍ଷଯ/ଦୃଷି୍ଟହୀନ ଫୟକି୍ତଙ୍କଯ ଅକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିଚାତି କଯୁଥିଫା ସତ୍୍ତ ଓ ନିଭାଫ ିଫୟାଖୟା କଯିୄଫ 
 

7. ମୃତ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଜୀବତି/ଦାବଦିାରଙୁ୍କ ବଲକା ଜଦୟ ଜୈଠ 
ଅଯଫଅିଆ ଦ୍ୱାଯା ନିୄ େ୍ଶ ଦଅିମାଆଥିଫା ନୁମାୀ ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ମଥାସେଫ ସଯ ବାଫୄଯ ଭତୃ ଜଭାକାଯୀଙ୍କଯ ଦାଫ ିଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯିଫା ାଆଁ ଦ୍ଧତଭିାନ ଗ୍ରହଣ କଯିଛ।ି 
ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ଜଡ଼ତି ଯିଭାଣ ନଫିିୄ ଶଷୄଯ ଅଆନତଃ ଉତ୍ତଯାଧିକାଯୀଙ୍କଠାଯୁ ଉତ୍ତଯାଧିକାଯୀ ସାେପିିୄକଟ୍ ାଆଁ ଫାଧ୍ୟ କଯିନାହିଁ। ଫଶୟ ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ଆୄଣ୍ଡଭନେି ିଫା କ୍ଷତ ିଯିତୂ୍ତ ିଫଣ୍୍ଡ ସ୍ୱୀକାଯ 
କଯିଫାକୁ ତବୁ୍କ୍ତ କଯି ଉମୁକ୍ତ ଫିୄ ଫଚତି ୄହଉଥିଫା ନୁମାୀ ଦାଫ ିଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତ ଫଚିାଯ କଯିଫା ାଆଁ ସାଫଧାନତା ଦୄକ୍ଷଭାନ ଗ୍ରହଣ କଯିଥାଏ। 
ମଦ ିଜଭାକାଯୀ ଫୟାଙ୍କୄଯ ୄନାଭିୄନସନ୍ ଞି୍ଜକଯଣ କଯିଛତ,ି ଭତୃ ଜଭାକାଯୀଙ୍କଯ ଅକାଉଣ୍ଟୄଯ ଯହଥିିଫା ଫଶଷି୍ଟ ଯିଭାଣ ୄନାଭିନଙି୍କଯ ଅକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାତଯିତ ୄହଫ/ତାଙୁ୍କ ୄୈଠ କଯାମିଫ 
ଏହା ଫୟାଙ୍୍କ ୄନାଭିନଙି୍କଯ ଯିଚ ଆତୟାଦିୄ ଯ ସତୁଷ୍ଟ ୄହଫା ୄଯ ୄହାଆଥାଏ। 
ୄମଉଁଠାୄଯ ଫୟାଙ୍୍କ ୄ ଯ ୄନାଭିୄନସନ୍ ଞି୍ଜକୃତ ୄହାଆଥାଏ ୄସଠାୄଯ ଏକ ୄମୌଥ ଅକାଉଣ୍ଟ ଯହଥିିଫା ନଫିିୄ ଶଷୄଯ ଉୄଯାକ୍ତ ଦ୍ଧତ ିନୁସଯଣ କଯାମିଫ 
ଏକ ୄମୌଥ ଜଭା ଅକାଉଣ୍ଟୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ୄମୌଥ ଅକାଉଣ୍ଟଧାଯୀଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଜୄଣ ଭତୁୃୟଫଯଣ କଯତ ିଫୟାଙ୍୍କ ଭତୃ ଫୟକି୍ତଙ୍କଯ ଅଆନତଃ ଉତ୍ତଯାଧିକାଯୀଙୁ୍କ ଏଫଂ ଜୀଫତି ଜଭାକାଯୀ (ଫୃନ୍ଦ) ଙୁ୍କ 
ଭିତି ବାଫୄଯ ୄୈଠ କଯିଫା ଅଫଶୟକ ୄହାଆଥାଏ। ଧିକ ଫଫିଯଣୀ ାଆଁ, ଦାକଯି ଡଫିଅିଆଏଲ୍  ଜଭା ନୀତ ିୄଦଖତୁ। 
 



ସଟିଜିଜନ୍' ଚାଟଟର୍ ବା ନାଗରିକଙ୍କ ାଇଁ ନୟିମ 
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ଭୄନାନନ ନଥିଫା ଘେଣାୄଯ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଫୟାଙ୍୍କ ାଖୄଯ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ସୄନ୍ଦହ ନଥାଏ ଫା ଦାଫଦିାଯଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫଫିାଦ ନଥାଏ, ଫୟାଙ୍୍କ ଅକାଉଣ୍ଟୄଯ ଥିଫା ଫକା ଯିଭାଣ, ୄମୌଥ 
ଅୄଫଦନ ଫାଫଦକୁ ଭତୃ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ଅକାଉଣ୍ଟୄଯ ଜଭା କଯିଫ ଏଫଂ ସଭସ୍ତ ଅଆନତଃ ଉତ୍ତଯାଧିକାଯୀ କଭିବା ଅଆନତଃ ଉତ୍ତଯାଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଆଚ୍ଛାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄସଭାନଙ୍କ ତଯପଯୁ 
ୄଦ ଗ୍ରହଣ କଯିଫା ାଆଁ ଆୄଣ୍ଡଭନେି ିଫା କ୍ଷତ ିଯିତୂ୍ତ ିଫାଫଦକୁ ୄକୌଣସି ଅଆନଗତ ଦରିଲ୍ ଭାଗିଫା ଫୟତୀତ ସଭ ସଭୄଯ ଫୟାଙ୍୍କ 'ଯ ୄଫାଡ୍ ଦ୍ୱାଯା ନୁୄଭାଦତି ସୀଭା ମ୍ୟତ ଫୟାଙ୍କ 
ୄୈଠ କଯିଫ। ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯିଫା ାଆଁ ୄହାଆଥାଏ ୄମ ଜଭାକାଯୀଭାୄନ ଅଆନଗତ ଔଚାଯିକତା ସବୂ୍ନର୍ଣ୍୍ କଯିଫାୄଯ ୄକୌଣସି ପ୍ରକାଯଯ ଫିଭବ ୄମାଗୁଁ ସୁଫଧିାୄଯ ଡ଼ତ ିନାହିଁ। 
 

8. ଜେଡଟି୍ କାଡଟଗୁଡ଼କି 
ୄକ୍ରଡଟି୍ କାଡ୍ ୄହଉଛ ିଏକ ୄୈଠ ଫୟଫସ୍ଥା ମାହାକି ସ୍ୱତ୍ତ୍ରଣ ଚହି୍ନେକଯଣ ସଂଖୟା ସହତି ଏକ ୄକ୍ରଡଟି୍ ରିଭିଟ୍ ଫା ଖର୍୍ଚ୍ ସୀଭା ଧାଯଣ କଯିଥାଏ ମାହାକୁ କି ଦ୍ରଫୟ ଏଫଂ ୄସଫା କ୍ର କଯିଫା ାଆଁ, 
ୄକ୍ରଡଟି୍ ୄ ଯ ନଗଦ ଯାଶି ଫତିଯଣ ରାବ କଯିଫା ାଆଁ (ନଗଦ ଯାଶି ସୀଭା ମ୍ୟତ) ଏଫଂ ଋଣ ସୁଫଧିା ୄନଫା ାଆଁ ଫୟଫହାଯ କଯାମାଆାଯିଫ। ଏହ ି କାଡ୍ ସଦସୟଙୁ୍କ ଫୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ୄକ୍ରଡଟି୍/ଯିଫଦ୍ଧତି ଋଣ ଯିୄଶାଧ ାଆଁ ଫଲି୍ କଯାମାଆଥାଏ ମାହାକ ିନଦି୍ଧ୍ାଯିତ ଫଧି ୄଶଷୄଯ ସବୂ୍ନର୍ଣ୍୍ ୄହାଆାୄଯ କଭିବା ଅଂଶକି ବାଫୄଯ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତ କଯାମାଆାୄଯ, ଏହା ସହତି ଫାରାନସ ଫା 
ଫଶଷି୍ଟ ଯିଭାଣକୁ କାଡ୍ ଜାଯିଯ ସତ୍୍ତ ଓ ନିଭାଫ ିନୁମାୀ ଯିଫଦ୍ଧତି ୄକ୍ରଡଟି୍ ବାଫୄଯ ନଅିମାଆଥାଏ। କାଡ୍ ସଦସୟଙ୍କଯ ସତ୍୍ତ ଓ ନିଭାଫ ିନୁମାୀ ସତ୍୍ତାଫ ିଅଧାଯୄଯ ସୁଧ ଚାଜ୍ 
କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ କାଡ୍ ସଦସୟ ୄଫୄ ୄଫୄ ୄଦ ୄୈଠ କଯିଫା ଅଫଶୟକ ୄହାଆାୄଯ (ୄମଯିକ ିଫାଷିକ ୄଦ ଆତୟାଦ)ି, ୄମଉଁ ଫଷିୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ କାଡ୍ ଅୄଫଦନ ସଭୄଯ 
କଭିବା କାଡ୍ ସବ୍ନକ୍ଯ ଜୀଫନ ଚକ୍ର ଫଧିୄଯ ଜଣାଆ ଦଅିମିଫ। 
ଅୄଫଦନକାଯୀ ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ୄକ୍ରଡଟି୍ କାଡ୍ଯ ଫୟାକ ପ୍ରକାଯ ଭଧ୍ୟଯୁ ଫାଛିାଯିୄଫ, ମାହାକ ିଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍କ ବ୍ରାୄଣ୍ଡଡ୍ କାଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏଫଂ ୄକା ବ୍ରାୄଣ୍ଡଡ୍ କାଡ୍ଗୁଡ଼କୁି ତବୁ୍କ୍ତ କୄଯ କତୁି ଏଥିୄଯ 
ସୀଭିତ ନୁୄହଁ। ପ୍ରତେି ି କାଡ୍ ସହତି ଯହଥିାଏ ସ୍ୱତ୍ତ୍ରଣ ୄଫୈଶଷି୍ଟୟ ଏଫଂ ଯିୋଡଂି ସୁଫଧିାଗୁଡ଼କି, ମାହାକ ି ଅୄଫଦନ ସଭୄଯ ଜଣାଆ ଦଅିମାଆଥାଏ ଏଫଂ/କଭିବା ଯଫତ୍ତ୍ୀ ସଭୄଯ ଫବିିନ କ 
ୄମାଗାୄମାଗ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଜଣାଆ ଦଅିମାଆଥାଏ। ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ଯ ରକ୍ଷୟ ୄହଉଛ ିସଭ ସଭୄଯ ୄେଷ୍ଠ ପଯ ସହତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନୁବୂତକୁି ଧିକ ଉତ୍ସାହଜନକ କଯିଫା। 
ୄମୄତୄଫୄ ଜୄଣ ଗ୍ରାହକ ଏକ ୄକ୍ରଡଟି୍ କାଡ୍ ାଆଁ ଅୄଫଦନ କଯତ ିଫୟାଙ୍୍କ ଅୄଫଦନକାଯୀଙ୍କଯ ୄକୋଆସି ଫଫିଯଣୀ ମାଞ୍ଚ କଯିଫ ମାହାକ ିଅଆନଗତ ଅଫଶୟକତା ନୁମାୀ ୄହାଆଥାଏ, 
ସଭ ସଭୄଯ ଦୟତନ କଯାମାଆଥାଏ। 
 
ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ୄଫୈଶିଷ୍ଟୟମୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ୄକୋଆସି ାଆଁ ଏଫଂ ଫୟାଙ୍୍କ ଯ ନୀତ ିନୁମାୀ ନୟାନୟ ମାଞ୍ଚକଯଣ ଓ ୄକୋଆସି ାଆଁ ଅଫଶୟକ ଦରିରଯ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ କଯିଫ। 
ଯାଭଶ୍ ଫୟତୀତ କାଡ୍ ଜାଯି କଯାମିଫ ନାହିଁ। ଏକ ଯାଭଶ୍ ଫୟତୀତ କାଡ୍ ଜାଯି କଯାମିଫା ଘେଣାୄଯ ଏଫଂ ପ୍ରାକଙ୍କ ସମ୍ମତ ିଫୟତୀତ ସକ୍ରି କଯାମିଫା ଘେଣାୄଯ ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ନିାଭକ 
ଭାଗ୍ଦଶକିା ନୁମାୀ ଦଣ୍ଡ ଯାଶ ିମଦ ିକଛି ିଥାଏ ୄୈଠ କଯିଫା ସହତି ତୁଯତ ଏହ ିୄଦ ୄପଯସ୍ତ କଯିଫ। ଏଯି ଯାଭଶ୍ ଫୟତୀତ କାଡ୍ଯ ଫୟଫହାଯଯୁ ଉତ୍ପନ କ ୄହାଆଥିଫା ୄକୌଣସି କ୍ଷତ ି
ାଆଁ ଫୟାଙ୍୍କ ଦାୀ ୄହଫ 
ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା କାଡ୍ ାଆଁ କଭିବା ପ୍ରଦାନ କଯାମାଉଥିଫା ନୟାନୟ ଉତ୍ପାଦ ସହତି କାଡ୍ ାଆଁ ସମ୍ମତ ିପ୍ରକାଶୟ ଫା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଯାକ୍ଷ ଫା ସୂଚତି ୄହଫା ନୁଚତି୍। ଯାଭଶ୍ ଫୟତୀତ 
ଋଣ ଫା ନୟାନୟ ୄକ୍ରଡଟି୍ ସୁଫଧିା ୄକ୍ରଡଟି୍ କାଡ୍ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କଯାମିଫ ନାହିଁ। 
ଫୟାଙ୍୍କ ଏକ ାଖିଅ ବାଫୄଯ ୄକ୍ରଡଟି୍ କାଡ୍କୁ ୄଗ୍ରଡ୍ କଯିଫ ନାହିଁ ଏଫଂ ୄକ୍ରଡଟି୍ ସୀଭା ଫୃଦ୍ଧ ି କଯିଫ ନାହିଁ। ୄମୄତୄଫୄ ୄକୌଣସି ସତ୍ତ୍ ଓ ନିଭାଫିୄ ଯ ଯିଫତ୍ତ୍ନ ୄହାଆଥାଏ 
ଋଣଗ୍ରହତିାଙ୍କଯ ଅଗୁଅ ସମ୍ମତ ିନଅିମିଫ। 
ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ 'ସଫୁଠାଯୁ ଗୁଯୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍୍ ସତ୍୍ତ ଓ ନିଭାଫ'ି (ଏଭଅଆେସିି) ୄଫୈଶଷି୍ଟୟମୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ/ଗ୍ରାହକଭାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି ୄମାଗାୄମାଗଯ ଫବିିନ କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରଦାନ କଯିଫ। ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ଏହାଯ 
ୄେଫସାଆେୄଯ ୄଦ ସୂଚୀ ପ୍ରଦାନ କଯିଥାଏ ଏଫଂ ଏହା ଭଧ୍ୟ ୄଫୈଶଷି୍ଟୟମୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ/ଗ୍ରାହକଭାନଙୁ୍କ ଏଭଅଆେସିି ସହତି ପ୍ରଦାନ କଯାମିଫ। ଫାଷିକ ନଦି୍ଧ୍ାଯିତ ଶତକଡ଼ା ହାଯ (ଏିଅର୍ ) ହସିାଫଯ 
ଦ୍ଧତ ିଏଫଂ କାଡ୍ ଉୄଯ ଫିଭବ ୄଦ ଉତ୍ତଭ ଫୟାଖୟା ାଆଁ ଉଦାହଯଣ ସହତି ଫୁଝାଆ ଦଅିମାଆଥାଏ। 
ଫୟାଙ୍କ କାଡ୍ ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ଏକ ଭାସିକ ଫଫିଯଣୀ ଠାଆଫ ୄମଉଁଥିୄଯ ଭାସକ ାଆଁ ୄୈଠ ଏଫଂ କାଯଫାଯ ପ୍ରଦଶତି ୄହଉଥାଏ, ଏହକି ିୄମ କାଡ୍େ ିଉକ୍ତ ଫଧି ସଭୄଯ ସକ୍ରି ଯହଥିାଏ। ଏହ ି
ଫଫିଯଣୀଗୁଡ଼କି ଗ୍ରାହକଭାନଙୁ୍କ ଠାମାଆନଥାଏ ଏଫଂ ମଦ ିଏଠାୄଯ ଉକ୍ତ ଫର୍ଣ୍ିତ ଫଧିୄଯ କାଡ୍ ସକି୍ର ଯହଫିା ସୄେ ୄକୌଣସି କାଯଫାଯ ୄହାଆନଥାଏ। ଗ୍ରାହକଭାୄନ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯିୄଫ ୄମ 
ତକିମ୍ ୄ ଯ ସଫ୍ନଭିନ ଫୄକା ଯିଭାଣ ୄଦ ଫୄକା ତାଯିଖୄଯ ୄୈଠ କଯାମାଆଛ ି ମାହାପୄଯ କାଡ୍ ଅକାଉଣ୍ଟ ଚତକ୍ଷଭ ୄହାଆ ଯହଫି ଏଫଂ ୄକୌଣସି ଦଣ୍ଡ ୄଦ କାଟ୍ ୄହଫା 
ଏଡ଼ାମାଆାଯିଫ। ମଦ ିଏକ ଅଂଶକି ୄୈଠ କଯାମାଆଥାଏ, ୄକୌଣସି ସୁଧ ଭୁକ୍ତ ଫଧି ଯହଫି ନାହିଁ ଏଫଂ ହାଯାହାଯି ୄଦୈନକି ହ୍ରାସିତ ଦ୍ଧତ ିଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସୁଧ ୄଦ ପ୍ରମୁଜୟ ୄହଫ (ନୂତନ କ୍ରକୁ 
ତବୁ୍କ୍ତ କଯି, ମଦ ିକଛି ିଥାଏ)। 
କାଡ୍ୄଯ ଫୄକା ଫାଫଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଯାମାଆଥିଫା ୄଦ ସଭସ୍ତ ଶଳୁ୍କ, ପି ଏଫଂ ନୟାନୟ ୄଦ ଫାଫଦକୁ, ସୁଧ ୄଦ, ନଗଦ ଯାଶ ିଗ୍ରୀଭ ଏଫଂ ୄସହ ିଡ୍ଯୄଯ କ୍ର ଫାଫଦକୁ ଫୟଫସି୍ଥତ 

କଯାମିଫ। 
 
ମଦ ିକାଡ୍ ହଜମିାଏ, ୄଚାଯି ୄହାଆମାଏ, ଭିୄ ନାହିଁ କଭିବା ମଦ ିନୟ ୄକହ ି ିନ୍ ଫା ନୟ ସୁଯକ୍ଷା ସୂଚନା ଜାଣିଥାତ ିୄତୄଫ ଗ୍ରାହକଫୃନ୍ଦ 24 -ଘଣ୍ଟା ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍କ କଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ତୁଯତ 
ଫୟାଙ୍କକୁ କଲ୍ କଯିଫା ଉଚତି୍। ୄକ୍ରଡଟି୍ କାଡ୍ ାଆଁ ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ୄହଲ୍  ରାଆନ୍ ୄମାଗାୄମାଗ ସୂଚନା ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଛ:ି 



ସଟିଜିଜନ୍' ଚାଟଟର୍ ବା ନାଗରିକଙ୍କ ାଇଁ ନୟିମ 
 
 

ଜୁରାଆ 2022 

 
କାଡ୍ ୄହଲ୍ ରାଆନ୍ - 1860 267 6789 ଏଫଂ ଆୄଭଲ୍ : SuperCardCare@dbs.com. ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୌଣସି ଦୃଶୟଟ୍ଟୄଯ ଅଣଙ୍କ କାଡ୍ ଫୄଯାଧ କଯିଫାକୁ କଭିବା ତୁଯତ ଏକ 
ବିୄମାଗ ଦାଖର କଯିଫାକୁ ଅଭ ସହତି ୄମାଗାୄମାଗ କଯତୁ: 
 ଅଣଙ୍କଯ ଡଫିଏିସ୍ ୄକ୍ରଡଟି୍ କାଡ୍ ହଜମିାଆଛ।ି 

 ଅଣ କଯିନଥିଫା ଏକ କାଯଫାଯ ାଆଁ ୄଗାେଏି ଅରେ୍ ାଅତୁ। 
ଅଣଙ୍କ ୄକ୍ରଡଟି୍ କାଡ୍ଯ ନଧିକୃତ ଫୟଫହାଯ କଭିବା ଠକାଭି ଫଷିୄଯ ଅଣ ସୄନ୍ଦହ କଯତ ି
 ଅଣ ନଗଦ ଯାଶି ଉଠାଆଫା ାଆଁ ଏକ ଏେଏିମ୍ ଫୟଫହାଯ କଯିଥିୄର କତୁି େଙ୍କା ଫତିଯିତ ୄହାଆନାହିଁ 
ଫୟାଙ୍କ ଅଯଫଅିଆ ଦ୍ୱାଯା ଧିକୃତ ୄକ୍ରଡଟି୍ ଫୁୟୄଯା ସହତି ୄକ୍ରଡଟି୍ ସୂଚନା ଂଶୀଦାଯ କଯିଫ ମାହାକି ତବୁ୍କ୍ତ କୄଯ ସାବ୍ତକି ଫାରାନସ, ୄୈଠ ଆତହିାସ ଆତୟାଦ ିସହତି ୄକ୍ରଡଟି୍ ଫୁୟୄଯା ନକିେୄଯ 
ୄକ୍ରଡଟି୍ ଆନପୄଭ୍ସନ୍ କବ୍ନାନଜି (ୄଯଗୁୄରସନ୍) ଅଆନ, 2005 ନୁମାୀ ସାଭାଜକି ଯିସଂଖୟାନ ଫଫିଯଣୀ ଭଧ୍ୟ ଂଶୀଦାଯ କଯିଫ କତୁି ଏଥିୄଯ ସୀଭିତ ନୁୄହଁ। 
 
ୄଦ ଫଫିଦା ଘେଣାୄଯ ଫୟାଙ୍୍କ କୁ ତୁଯତ ଜଣାଆ ଦଅିମିଫ ଏଫଂ ଫୟାଙ୍୍କ କ୍ଷତିଯୂଣ ନୀତ/ିଅଯଫଅିଆ ଭାଗ୍ଦଶକିା ନୁମାୀ ସଭ ସଭୄଯ ଭାଗ୍ଦଶ୍ନ କଯାମାଆଥିଫା ନୁମାୀ ଅବୟତଯୀଣ 
ପ୍ରକି୍ରା ନୁସଯଣ କଯିଫ। ଏଯି ସୂଚନା ରାବ କଯିଫା ୄଯ ଫୟାଙ୍୍କ ସାଭିକ ବାଫୄଯ ଏହ ିୄଦ ୄପଯସ୍ତ ୄନଆାୄଯ। ମଦ ିଯଫତ୍୍ତୀ ନୁସନ୍ଧାନ ସବୂ୍ନର୍ଣ୍୍ ୄହଫା ୄଯ, ଏଯି ୄଦଯ 
ଉତ୍ତଯଦାିତ୍ୱ ଖାତାଧାଯୀ/କାଡ୍ଧାଯୀଙ୍କଯ ୄଫାରି ଧାମ୍ୟ ହୁଏ, ଏହ ିୄଦ ଯଫତ୍୍ତୀ ଫଫିଯଣୀୄଯ ନୁଃ ସ୍ଥାିତ କଯାମିଫ। ଏହ ିବିୄମାଗକାଯୀଙ୍କଯ ଫୟାଙ୍୍କ ଯ ୄେଫସାଆଟ୍ ଉରବ୍ଧ ବିୄମାଗ 
ନୀତ ିନୁମାୀ ନୟ ୄକୌଣସି ଅତ୍ତ/ିବିୄମାଗ ଫଷିୄଯ ଫୟାଙ୍କକୁ ଜଣାଆଫା ାଆଁ ଏକ ସଭ ଯିସଯ ଯହଥିାଏ। ମଦ ିଏହ ିକାଡ୍ ସଦସୟ ଫୟାଙ୍୍କ କୁ ଏକ ଫରିିଂ ଫଫିାଦ ଫଷିୄଯ ଜଣାତ,ି 
ଫୟାଙ୍୍କ ଏହ ିଫଫିାଦ ସଭାଧାନ ନ ୄହଫା ମ୍ୟତ ଫୁୟୄଯାକୁ ଯିୄାେ୍ କଯିଫା ନରିମି୍ବତ କଯିୄଫ। 
 
ଗ୍ରାହକ ତୁଯତ ଏହ ିକାଡ୍ୄଯ ଠକାଭିରୂ୍ଣ୍୍ ଫୟଫହାଯ ପ୍ରାସ ଫଷିୄଯ ଫୟାଙ୍୍କ କୁ ଜଣାଆୄଫ: ମାହାପୄଯ ଏହ ିକାଡ୍କୁ ଯଫତ୍୍ତୀ ଫୟଫହାଯ ାଆଁ ଫୄଯାଧ କଯି ଦଅିମାଆଥାଏ। ଏହ ିଯିୄାେଂି 
ଡଫିଏିସ୍ କଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ୄହଲ୍ ରାଆନ/ଆୄଭଲ୍ ଫୟଫହାଯ କଯି କଯାମାଆାୄଯ। ଗ୍ରାହକ ଫୟାଙ୍୍କ ସହତି ସଦାସଫ୍ଦା ୄସଭାନଙ୍କ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭବଯ ୄଡଟ୍ କଯିଫା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯିଫା ଉଚତି୍। 
ଗ୍ରାହକଭାୄନ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ବାଫୄଯ ୄକ୍ରଡିଟ୍ କାଡ୍ ଜାଯି ୄହଫା ସଭୄଯ ଏଫଂ ଫୟାଙ୍୍କ ଅକାଉଣ୍ଟ ୄଖାରିଫା ସଭୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭବଯ ପ୍ରଦାନ କଯିଫା ଅଫଶୟକ ୄହାଆଥାଏ। 
ୄମଉଁଠାୄଯ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଫୄହା ୄମାଗୁଁ କ୍ଷତ ିୄହାଆଥାଏ, ୄମଯିକି ୄସ ୄୄଭଣ୍ଟ ୄକ୍ରୄଡନସିଅଲ୍ ଅଉ କାହାକୁ ଜଣାଆ ୄଦଆଥାତ,ି ଏହ ିଗ୍ରାହକ ଫୟାଙ୍୍କ କୁ ନଧିକୃତ କାଯଫାଯ ଫଷିୄଯ ୄସ 
ଯିୄାେ୍ କଯିଫା ମ୍ୟତ ସଭୁଦା କ୍ଷତ ିଫହନ କଯିୄଫ। ନଧିକୃତ କାଯଫାଯ ଯିୄାେ୍ କଯିଫା ୄଯ ୄକୌଣସି କ୍ଷତ ିଘେିୄ ର ତାହା ଫୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫହନ କଯାମିଫ। 
 
ଠିକ୍ ୄସହିଯି ବାଫୄଯ ମଦ ିଏହ ିକ୍ଷତ ିଫୟାଙ୍କ କଭିବା ଏହାଯ କଭ୍ଚାଯୀଙ୍କଯ ତୁେ/ିଫୄହା/ଜ୍ଞତା କାଯଣଯୁ ଘେଥିାଏ, ଏଯି କାଯଫାଯଯ ଉତ୍ତଯଦାିତ୍ୱ ଫୟାଙ୍୍କ ଯ ୄହଫ। 
ସଭନିବତ କାଡ୍ ୄଭଭବଯ ସତ୍୍ତ ଓ ନିଭାଫ ି ାଆଁ, ଧିକ ଗୁଯୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍୍ ସତ୍୍ତ ଓ ନିଭାଫ ି ଓ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ୄକ୍ରଡଟି୍ କାଡ୍ ସୂଚନା ାଆଁ ଫୟାଙ୍୍କ 'ଯ ୄେଫସାଆଟ୍ ବିଜଟି୍ କଯତୁ: 

www.dbsbank.com/india। 
 
ଅନୟାନୟ ଜସବାଗୁଡ଼କି 
1. ସ୍ଥାୟୀ ନଜିଦଟଶାବଲ ି
ୄଗାେଏି ଅକାଉଣ୍ଟଯୁ ନୟ ଅକାଉଣ୍ଟ (ଗୁଡ଼ିକୁ) ମାହାକ ିସଭାନ ଶାଖାୄଯ ଯହଥିାଏ ଏଫଂ ଫୟାଙ୍୍କ ଯ ନୟ ୄକୌଣସି ଶାଖାୄଯ ଯହଥିାଏ, ଥ୍ ସ୍ଥାନାତଯଣ/ୄପ୍ରଯଣ ାଆଁ ଫୟାଙ୍କକୁ ସ୍ଥାୀ ନିୄ େ୍ଶାଫ ି
ଦଅିମାଆାଯିଫ। 

2. ମଜନାନୟନ 
o ୄନାଭିୄନସନ୍ ଫା ଭୄନାନନ ଫୟଫସ୍ଥା ସଭସ୍ତ ଜଭା ଅକାଉଣ୍ଟ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ଯହଛି,ି o ଫୟକି୍ତଗତ କ୍ଷଭତାୄଯ ୄଖାରାମାଆଥିଫା ଅକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼କି ାଆଁ ଭୄନାନନ ଉରବ୍ଧ ଯହଛି ି(ମଥା 

ଏକକ/ୄମୌଥ ଅକାଉଣ୍ଟ ତଥା ଏକକ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାଯୀ ଚତିା ଫାଫଦକୁ) ୄକଫ ମଥା ପ୍ରତନିଧିିଙ୍କ କ୍ଷଭତାୄଯ ୄଖାରାମାଆଥିଫା ଅକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼କି ାଆଁ ନୁୄହଁ। 
o ଭୄନାନନ ସବ୍ନକ୍ୄଯ ଧିକ ଫଫିଯଣୀ ାଆଁ, ଅଣ ଡଫିଅିଆଏଲ୍  ଜଭା ନୀତ ିୄଦଖିାଯତ।ି 
o ୄନାଭିୄନସନ୍ ଫା ଭୄନାନନ କଯାମାଆାୄଯ, ଫାତଲି୍ କଯାମାଆାୄଯ, ଜୀଫନକା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମୄକୌଣସି ସଭୄଯ ଖାତାଧାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯିଫତ୍ତ୍ନ କଯାମାଆାୄଯ। ୄନାଭିୄନସନ୍ 

ଖାତାଧାଯୀଙ୍କ ସମ୍ମତ ିକ୍ରୄଭ ସଂୄଶାଧନ କଯାମାଆାୄଯ। େି ଚହି୍ନ ଦୁଆ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସତୟାିତ କଯାମିଫା ଅଫଶୟକ। ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ଘେଣାୄଯ ୄକୌଣସି ସାକ୍ଷୀ ଅଫଶୟକ ୄହାଆନଥାତ।ି 
o ନାଫାକଙ୍କ କ୍ଷୄଯ ଭଧ୍ୟ ଭୄନାନନ ଫା ୄନାଭିୄନସନ୍ କଯାମାଆାଯିଫ। 
o ଫ୍ୂଯୁ ଯହଥିିଫା ଅକାଉଣ୍ଟୄଯ ୄନାଭିୄନସନ କଯାମାଆନଥିୄର, ଏହ ିଅକାଉଣ୍ଟଧାଯୀ (ଫୃନ୍ଦ) ଶାଖାଗୁଡ଼କିୄଯ ଉରବ୍ଧ ପଭ୍ (ଡଏି1) ଯୂଣ କଯିଫା ଦ୍ୱାଯା ଏହା କଯିାଯିୄଫ। 
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o ଗ୍ରାହକଭାନଙୁ୍କ (ନୂତନ ତଥା ଫ୍ୂଯୁ ଯହଥିିଫା) ଯାଭଶ୍ ଦଅିମାଉଛ ିୄମ ମଦ ିଏମ୍ୟତ ୄନାଭିୄନସନ୍ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ସୁଫଧିା ଗ୍ରହଣ କଯିନାହାତ ିଏହ ିସୁଫଧିା ଗ୍ରହଣ କଯିଫା ାଆଁ ଯାଭଶ୍ 
ଦଅିମାଉଛ।ି 

 

3. ଜରମିଟାନସ ବା ଅଥଟ ଜେରଣ ଜସବା 
ଗ୍ରାହକ ପ୍ରମୁଜୟ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ, ଫବିିନ କ ସ୍ଥାନୄଯ ଉରବ୍ଧତା ଅଧାଯୄଯ ଏଫଂ ଫୟାଙ୍୍କ 'ଯ ନିଭ ନୁମାୀ ନଦି୍ଧ୍ାଯିତ ୄଦ ୄୈଠ କଯି ଡଭିାଣ୍ଡ ଡ୍ରାପଟ କଭିବା ଆୄରୄକଟ ାିନକି୍ ପଣ୍୍ଡ ସ ଟ୍ରାନସପର୍ 
(ଅଯଫଅିଆ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଯିଚାତି) ଦ୍ୱାଯା ୄଗାେଏି ୄକନ୍ଦ୍ରଯୁ ଅଉ ୄଗାେଏି ୄକନ୍ଦ୍ରକୁ ାଣ୍ଠ ିୄପ୍ରଯଣ କଯିାଯତ।ି 
 
4. ଡମିାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ ଟ 

ଡଭିାଣ୍ଡ ଡ୍ରାପଟ 50,000 େଙ୍କା ଏଫଂ ଧିକ ାଆଁ ଫୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅକାଉଣ୍୍ଟ ଯୁ କାଟ୍ କଯ ିକଭିବା ୄକ୍ରତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄଚକ୍ ଫା ନୟ ଆନଷୁ୍ଟୄଭଣ୍ଟୄଯ ୄୈଠ କଯାମିଫା ୄଯ ହିଁ 
ଜାଯ ିକଯାମିଫ ଏଫଂ ନଗଦ ଯାଶ ିୄୈଠ ଫାଫଦକୁ ଜାଯ ିକଯାମିଫ ନାହିଁ।' ଠକି୍ ୄସହିଯ ିବାଫୄଯ, 20,000 େଙ୍କା ଏଫଂ ଧିକଯ ଏଯ ିୄୈଠ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଫୟଫସ୍ଥା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 
କଯାମିଫ ଏଫଂ ନଗଦ ଯାଶିୄ ଯ କଯାମିଫ ନାହିଁ। ୄୈଠ ୄହାଆାଯନିଥିଫା ଯାଭଶ୍ ପ୍ରାପି୍ତ ଫୟତୀତ ଡୁିଲୄକଟ୍ ଡଭିାଣ୍ଡ ଡ୍ରାପଟ ଜାଯ:ି 
ଅଯଫଅିଆ ଦ୍ୱାଯା ନିୄ େ୍ଶ ଦଅିମାଆଥିଫା ନୁମାୀ ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ମୄଥଷ୍ଟ କ୍ଷତ ିଯିୂତ୍ତ ିଅଧାଯୄଯ ଏଫଂ ଉଠାଣକାଯୀ ଶାଖାଯୁ ନନ୍ ୄୄଭଣ୍ଟ ଅଡବାଆସ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫା ଫୟତୀତ 5,000 େଙ୍କା 
ମ୍ୟତଯ ଡୁିଲୄକଟ୍ ଡଭିାଣ୍ଟ ଡ୍ରାପଟ ଜାଯି କଯିଫ। 
ଡୁିଲୄକଟ୍ ଡ୍ରାପଟ ଜାଯି କଯିଫା ାଆଁ ସଭ ସୀଭା: 
ଅଯଫଅିଆ ଦ୍ୱାଯା ନିୄ େ୍ଶ ଦଅିମାଆଥିଫା ନୁମାୀ ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ନୁୄଯାଧ ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫାଯ ଏକ କ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଡୁିଲୄକଟ୍ ଡଭିାଣ୍ଟ ଡ୍ରାପଟ ଜାଯି କଯିଫ। 
 

5. କୟାସ୍ ଅଡଟର (ଯଥା ଜ ଅଡଟର, ବୟାଙ୍୍କ ର'ଙ୍କ ଜଚକ୍ ) 
ସ୍ଥାନୀ ବାଫୄଯ ୄୈଠ କଯିଫା ାଆଁ କୟାସ୍ ଡ୍ଯ ଜାଯି କଯାମାଆଥାଏ। 50000 େଙ୍କା ଏଫଂ ଧିକ ାଆଁ କୟାସ୍ ଡ୍ଯ ଜାଯି/ୄୈଠ ୄକଫ ଫୟାଙ୍୍କ ଅକାଉଣ୍ଟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ କଯାମାଆଥାଏ।  
ଅଯଫଅିଆଯ ଫଜି୍ଞପି୍ତ ସଂଖୟା ଡଫିଓିଡ.ିଏଏଭଏଲ୍ ଫସିି. ଏନଓ.47/14.01.001/2011-12 ଦନିାଙି୍କତ 4 ନୄବଭବଯ 2011 ନୁମାୀ ଏପି୍ରଲ୍ 1 ତାଯିଖ 2012ଯୁ ଫଫତ୍ତଯ ୄଚକ୍/ୄ 
ଡ୍ଯ/ଡଭିାଣ୍ଡ ଡ୍ରାପଟଯ ୄଫୈଧତା 3 (ତନି)ି ଭାସ ୄହଫ। ଫୟାଙ୍୍କ ୄଚକ୍/ୄ ଡ୍ଯ /ଡିଭାଣ୍ଡ ଡ୍ରାପଟୄଯ ୄୈଠ କଯିଫ ନାହିଁ ମଦ ିଏଯି ଆନଷୁ୍ଟୄଭଣ୍ଟ ଜାଯି ତାଯିଖଠାଯୁ 3 ଭାସଯୁ ଧିକ ଫଧି ୄଯ 
ଉସ୍ଥାନ କଯାମାଏ। ଏହାକୁ ୄକ୍ରତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ରିଖିତ ନୁୄଯାଧ କ୍ରୄଭ ଜାଯି କଯିଥିଫା ଶାଖା ଦ୍ୱାଯା ନୁଃୄଫୈଧତା ନଦି୍ଧ୍ାଯଣ କଯାମାଆାଯିଫ। 
 

6. ଆଦାୟ ଜସବା 
ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍କ ଆଣି୍ଡଅ ରିଭିୄେଡ୍ ଯ ବାଯତୀ ଯିଜବ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦତ୍ତ ନିୄ େ୍ଶକିା ନୁମାୀ ଏକ ୄଚକ୍ ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ଧତ ିଯହଛି ିଫୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଦା ୄସଫା ସବ୍ନକ୍ୄଯ ଏହାଯ ଫଫିଯଣୀ 
ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଛ।ି 
 

7. ମଇଲା/ସାମାନୟ ଚରିି ଯାଇଥିବା ଜନାଟ୍ ବଦଲ କରିବା 
ଫୟାଙ୍୍କ ଯ ସଭସ୍ତ ଶାଖା ଭାଗଣାୄଯ ଭଆା, ଚଯିାପୋ ୄନାଟ୍ ଫଦ କଯିୄଫ ଏଫଂ ସଭସ୍ତ ଭୂରୟଯ ନେିଷି୍ଟ ନୟ ପ୍ରକାଯଯ ଚଯିା ପୋ ୄନାଟ୍ ଭଧ୍ୟ ଫଦ କଯିୄଫ। ଫୟାଙ୍୍କ ଏହ ିଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ 
ଅଯଫଅିଆଯ ଭାଗ୍ଦଶକିା ନୁସଯଣ କଯିଥାଏ। ଅଯଫଅିଆ ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ଗୁଡ଼କୁି ସରି ୄହାଆଥିଫା ଚଯିା ପୋ ୄନାଟ୍ ଏଫଂ ୄମଉଁଠାୄଯ ଏଯି ଚଯିିମିଫା ଫା ପାେମିିଫା ଠକାଭି ଫା ସୄନ୍ଦହଯ 
କାଯଣ ୄହଉନଥାଏ ତାହାକୁ ଫଦ କଯିଫା ାଆଁ ନୁଭତ ିୄଦଆଥାଏ। 
 

ଭଆା ଏଫଂ ଚଯିାପୋ ୄନାଟ୍ ଫଦ ଏଫଂ ଭୁଦ୍ରା ସବ୍ନକତି ନୟାନୟ ଫଫିଯଣୀ ାଆଁ ଅଯଫଅିଆ ୄେଫସାଆେୄଯ ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ରିଙ୍୍କ ଦାକଯ ି ୄଦଖତୁ 
https://rbi.org.in/Scripts/ic_exchangeofnotes.aspx 

 

8. ଜମା ଉଜର ସୁଧ 
ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ଫବିିନ କ ଜଭା ୄମାଜନା ନୁମାୀ ଜଭା ଉୄଯ ସୁଧ ୄୈଠ କଯିଥାଏ (ଦାକଯି ଫଫିଯଣୀ ାଆଁ ଅଭଯ ଶାଖା ସହତି ୄମାଗାୄମାଗ କଯତୁ କଭିବା ଅଣ ଅଭଯ ୄେଫସାଆଟ୍ ବିଜଟି୍ 

କଯିାଯତ ିwww.dbs.com/in)। ସୁଧ ହାଯୄଯ ସଭ ସଭୄଯ ଯିଫତ୍୍ତନ କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ସଫ୍ସାଧାଯଣଙୁ୍କ ଫଗତ କଯାମାଆଥାଏ। ସଂୄଶାଧିତ ସୁଧ ହାଯ ୄକଫ ନଫୀକଯଣ 
ଏଫଂ ନୂତନ ଜଭା ାଆଁ ପ୍ରମୁଜୟ ୄହାଆଥାଏ ୄମୄତୄଫୄ କ ିୂଫ୍ଯୁ ଯହଥିିଫା ଜଭା ଉୄଯ ଚୁକି୍ତଫଦ୍ଧ ହାଯୄଯ ସୁଧ ଭିଫିା ଜାଯି ଯହଥିାଏ। 
 

https://rbi.org.in/Scripts/ic_exchangeofnotes.aspx
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9. ଜସବା ଜଦୟଗୁଡ଼କି 
ଏହ ି ଫୟାଙ୍୍କ ଗ୍ରାହକଭାନଙୁ୍କ ଫବିିନ କ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ କଯିଥାଏ ୄମଉଁଥିାଆଁ ୄସଫା ୄଦ କାଟ୍ କଯାମାଆଥାଏ। ସଭ ସଭୄଯ ଏହ ି ଚାଜ୍ଗୁଡ଼କି ସଭୀକ୍ଷା/ସଂୄଶାଧନ ୄହାଆଥାଏ । ୄସଫା 
ୄଦଗୁଡ଼କି ାଣ୍ଠ ି ଅଦା ଏଫଂ ୄପ୍ରଯଣ, ଗୟାୄଯଣ୍ଟ,ି ଡୁିଲୄକଟ୍ ଆନଷୁ୍ଟୄଭଣ୍ଟ/ୄଷ୍ଟେୄଭଣ୍ଟ ଜାଯି ଆତୟାଦ ି ାଆଁ କାଟ୍ କଯାମାଆଥାଏ। ୄସଫା ୄଦୄଯ ଫଫିଯଣୀ ନୁୄଯାଧ କ୍ରୄଭ ଉରବ୍ଧ 
କଯାମିଫ। ଅୄେଭାୄନ ୄସଫା ୄଦୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫତି ୄକୌଣସି ଯିଫତ୍୍ତନ ଫଷିୄଯ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଅଗୁଅ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯିଫୁ। ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କାଯଫାଯ ଏଫଂ ସବ୍ନତ୍ତ ିଯିଚାନା ସବ୍ନକତି ତାଯିଫ୍ ଅଭଯ 
ୄେଫସାଆେୄଯ ଉରବ୍ଧ ଯହଛି ିwww.dbs.com/in 
 
10. ବଜିଦଶୀ ମୁଦ୍ରା ବନିମିୟ ବୟବସାୟ 
ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ଫବିିନ କ ପ୍ରକାଯଯ ୄଫୈୄ ଦଶକି ଭୁଦ୍ରା ଫନିଭି ଉତ୍ପାଦ ଏଫଂ ୄସଫା ଏହାଯ ଫବିିନ କ ଶାଖା ଫୟାୀ ସଭସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କଯିଥାଏ। ସଭସ୍ତ ୄଫୈୄ ଦଶକି ଭୁଦ୍ରା ଫନିଭି କାଯଫାଯ ପୄଯନ୍ 
ଏକ୍ସୄଚଞ୍ଜ ଭୟାୄନଜୄଭଣ୍ଟ ଅକଟ, 1999 (ଏପଆଏଭଏ) ଧୀନୄଯ ନୀତ ିଓ ନିଭ ନୁମାୀ ଅୄାଜନ କଯାମାଉଛ।ି ଧିକ ସୂଚନା ାଆଁ, ଦାକଯି ଶାଖା ସହତି ୄମାଗାୄମାଗ କଯତୁ କଭିବା 
ଅଭଯ ୄେଫସାଆଟ୍ ବିଜଟି୍ କଯତୁ 
 

11. ବୀମା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କି 
ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ଆଣି୍ଡଅ ରିଭିୄେଡ୍ ଯ ସାେପିିୄକେଯ ଞି୍ଜକଯଣ ସଂଖୟା ୄହଉଛ:ି 0257 ମାହାକ ିଆନସୁୟଯାନସ ୄଯଗୁୄରୄୋଯୀ ଅଣ୍ଡ ୄଡବରୄଭଣ୍ଟ ଥଯିେ ିଫ୍ ଆଣି୍ଡଅ (ବାଯତଯ ଫୀଭା 
ନିାଭକ ଏଫଂ ଉନ କନ ପ୍ରାଧିକଯଣ) (ଅଆଅଯଡଏିଅଆ) ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି କଯାମାଆଛ ିଏହାଯ ଞି୍ଜକୃତ କାମ୍ୟା ଏଠାୄଯ ଯହଛି ିଜଏିଫ୍ : ନଭବଯ. 11ଏଫଂ 12, କୟାିେଲ୍ ଏଣ୍ଟ ଫିୄ କଏସ୍ ଭାଗ୍, 
କନ କେ ୄଲସ୍, ଦଲି୍ଲୀ -110001, ୄହଉଛ ିକୄବ୍ନାଜଟି୍ କୄ୍ାୄଯଟ୍ ଏୄଜଣ୍ଟ, ଫୀଭା କବ୍ନାନଗୁିଡ଼କି ୄେଫସାଆେୄଯ ଦଶ୍ାମାଆଛ ିଏଠାୄଯ: https://www.dbs.com/in/iwov-

resources/pdf/related-links/commission-structure-for-investments-and-insuranceproducts.pdf 

 
ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ଆଣି୍ଡଅ ରିଭିୄେଡ୍ (ଫୟାଙ୍୍କ) ଜୄଣ ଫୀଭାକାଯୀ ବାଫୄଯ କାମ୍ୟ କୄଯ ନାହିଁ କଭିବା ଫିଦଯ ଦାଗ୍ରହଣ କୄଯ ନାହିଁ। ଫୀଭାଯ ଚୁକି୍ତ ଫୀଭାକାଯୀ ଏଫଂ ଫୀଭାବୁକ୍ତଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଛ ି
ଏହା ଫୟାଙ୍୍କ ଏଫଂ ଫୀଭାବୁକ୍ତଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ନୁୄହଁ। ଫୟାଙ୍୍କ  ଏହ ିରିସିଗୁଡ଼କିଯ ସଠିକତା ଏଫଂ ସବୂ୍ନର୍ଣ୍୍ତା ଫଷିୄଯ ୄକୌଣସି ୋୄଯଣ୍ଟ ିଦଏି ନାହିଁ। ଅଣଙ୍କଯ ଫୀଭା ଚୁକି୍ତ ୄମାଗୁଁ ୄକୌଣସି କ୍ଷତ ିଫା 
ଉତ୍ତଯଦାିତ୍ୱ ଫୟାଙ୍୍କ ସ୍ୱୀକାଯ କୄଯ ନାହିଁ। ଫୟାଙ୍୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କଯ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ ସବୂ୍ନର୍ଣ୍୍ ବାଫୄଯ ୄସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ବିତ୍ତିୄ ଯ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ଏହା ଫୟାଙ୍କଯୁ ନୟ ୄକୌଣସି ସୁଫଧିା ୄନଫା 
ସହତି ସବ୍ନକତି ନୁୄହଁ । ଅଆଏସଏନି ଞି୍ଜକଯଣ ୄଫୈଧ। 
 
ଫିଦଯ କାଯଣ ୄହଉଥିଫା ଫଷିଗୁଡ଼କି, ସତ୍୍ତ ଓ ନିଭାଫୀ ଫଷିୄଯ ଧିକ ଫଫିଯଣୀ ାଆଁ, ଦାକଯି ଏକ ଫକି୍ର ଚୂଡ଼ାତ କଯିଫା ଫ୍ୂଯୁ ଫୀଭାକାଯୀଙ୍କଯ ଫକି୍ର ିୁସି୍ତକା ଢ଼ତୁ ଏଫଂ ରିସି ସତ୍୍ତ 
ଓ ନିଭାଫ ିମତ୍ନଫ୍ୂକ ଢ଼ତୁ। କଯ ସୁଫଧିାଗୁଡ଼କି ପ୍ରଚତି କଯ ଅଆନ ନୁମାୀ ଉରବ୍ଧ ୄହାଆଥାଏ, ମାହାକ ିସଭ ସଭୄଯ ଯିଫତ୍୍ତନ ୄହାଆଥାଏ। 
 

12. ନଜିବଶ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କି 
ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ଆଣି୍ଡଅ ରିଭିୄେଡ୍ ଏକ ଡିଷି୍ଟ୍ରଫୁୟେର୍ ବାଫୄଯ କାମ୍ୟ କୄଯ ଏଫଂ ଭୁୟଚୁଅଲ୍ ପଣ୍ଡ ୄମାଜନାଗୁଡ଼କି ଯି ତୃତୀ କ୍ଷ ନିୄ ଫଶ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କି ଫକିି୍ର କଯିଫା ାଆଁ ଏହାଯ ଫତିଯଣ 
ରାଆୄସନସ ଯହଛି।ି ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ୄକଫ ଏକଜକୁିୟସନ୍ ୄଭାଡ୍  ଧୀନୄଯ ଏଭଏଫ୍ କାଯଫାଯ ାଆଁ ଡଷିି୍ଟ୍ରଫୁୟେର୍ ବାଫୄଯ କାଭ କଯିଥାଏ। ଭୁୟଚୁଅଲ୍ ପଣ୍୍ଡ ଡଷିି୍ଟ୍ରଫୁୟେର୍ (ଏଭଏପଡ)ି ବାଫୄଯ 
ଡଫିଏିସ୍ ଯ ବୂଭିକା ଭୁୟଚୁଅଲ୍ ପଣ୍୍ଡ ସବ୍ନକତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି ସଭସ୍ତ ୄମାଗାୄମାଗୄଯ ସୂଚତି କଯାମାଆଥାଏ। 
 
ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ଆଣି୍ଡଅ ରିଭିୄେଡ୍ ଯ ଏକ ଏଏଭଏଫ୍ ଅଆ ୄଯଜିୄ ଷ୍ଟ୍ରସନ୍ ନଭବଯ - ଏଅଯଏନ୍ -155319 ଯହଛି।ି ଏହ ି ଏଅଯଏନ୍ ଭାର୍୍ଚ୍ 1 ତାଯିଖ’19 ଯଠାଯୁ ଅୄସଟ୍ ଭୟାୄନଜୄଭଣ୍ଟ 
କବ୍ନାନଗୁିଡ଼କି (ଏଏଭସି)ୄଯ ଦାଖର କଯାମାଉଥିଫା ଅୄଫଦନ ପଭ୍ୄଯ ଫୟଫହୃତ ୄହଉଛ।ି ୄସଲ୍ ସ କଭ୍ଚାଯୀଭାନଙ୍କଯ ଆୁଅଆଏନ୍ (ଏବ୍ନଲି ୁନକି୍ ଅଆୄଡଣ୍ଟପିିୄକସନ୍ ନଭବଯ) ଭୟାିଙ୍୍ଗ 
ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ଆଣି୍ଡଅ ରିଭିୄେଡ୍  ନକିେୄଯ ଯହଥିାଏ। 
ଫୟାଙ୍୍କ ଯ ପ୍ରା 21େ ିମ୍ୟତ ଏଏଭସି ସହତି ୋଆପ୍ ଯହଛି ିମାହାକ ିଶଳି୍ପ ଏୁଏମ୍ ଯ ପ୍ରା 90% ଯୁ ଧିକ କବର୍ କଯଥିାଏ। ନିୄ ଫଶ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କି ୄମଯିକ ିନିୄ ଫଶ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କି ଭୁୟଚୁଅଲ୍  
ପଣ୍ଡଗୁଡ଼କି ୄମଯିକ ି4େ ିଚୟାୄନଲ୍ ୄମଯିକ ିଶାଖା, ଶାଖା- ାୋଯ ଫ୍ ଅେର୍ଣ୍ି, ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଏଫଂ ଡଜିେିାଲ୍ ୄଭାଫାଆଲ୍ ଅପ୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫକି୍ର କଯାମାଆଥାଏ। 
 
ଡଫିଅିଆଏଲ୍ ଦୁଆେ ିଭୄଡଲ୍ ୄ ଯ କାମ୍ୟ କଯିଥାଏ: 
 
ୄକଫ କାମ୍ୟ କଯି କଯାମିଫା: 

http://www.dbs.com/in
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ସଟିଜିଜନ୍' ଚାଟଟର୍ ବା ନାଗରିକଙ୍କ ାଇଁ ନୟିମ 
 
 

ଜୁରାଆ 2022 

 
ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ୄକଫ ଏକଜକୁିୟସନ୍ ୄଭାଡ୍  ଧୀନୄଯ ଏଭଏଫ୍ କାଯଫାଯ ାଆଁ ଡିଷି୍ଟ୍ରଫୁୟେର୍ ବାଫୄଯ କାଭ କଯିଥାଏ। 
 
ସୁାଯିଶ୍ କଯାମାଆଥିଫା ଭୄଡଲ୍ : 
 
ୄମଉଁଠାୄଯ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିତ୍ତିୄ ଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଥାଏ ୄମ କ ିନିୄ ଫଶ କଯିଫାକୁ ନଷି୍ପତ୍ତ ିନିତ ିଡଫିଏିସ୍ ଏକ ଆଣ୍ଟରଡୁୟସର୍ ବୂଭିକା ନଫ୍ିାହ କଯିଫ। ଡଫିଏିସ୍ 
ୄକଫ କାଯଫାଯ ସୁଫଧିା କଯିଫ ଏଫଂ ଏଥିୄଯ ୄକୌଣସି ସକି୍ର ବୂଭିକା ଗ୍ରହଣ କଯିଫ ନାହିଁ। 
ଫଶୟ, ଅୄଭ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ୄକୌଣସି ତୃତୀ କ୍ଷ ଉତ୍ପାଦ ସୁାଯିଶ୍ କଯିଫା ଫ୍ୂଯୁ ଡଫିଏିସ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଫିଦ ଭୂରୟାନ, ଉମୁକ୍ତତା ଏଫଂ ମଥାଥ୍ତା ମାଞ୍ଚ କଯିଫା ଅଫଶୟକ ୄହାଆଥାଏ। 
 
*ଅଯଫଅିଆ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି କଯାମାଆଥିଫା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଧିକାଯ ାଆଁ ନିଭାଫ,ି ଅଚଯଣ ସଂହତିା (ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ୄକାଡସ୍ ଅଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ୍ ୄଫାଡ ୍ଫ୍ ଆଣି୍ଡଅ ଦ୍ୱାଯା ଯାଭଶତି ନୁମାୀ) ଏଫଂ ଅଯଫଅିଆ ଏଭଡ ି- ଅଥକି 
ୄସଫାୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ସାଭଗି୍ରକ ଭାଗ୍ଦଶକିା ନୁମାୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଧିକାଯଯ ଚାେ୍ଯ ଫା ନିଭାଫ ିନୁମାୀ ଅଫଶୟକ ୄହଉଥିଫା ଭୁତାଫକ 

 
ଡଫିଅିଆଏଲ୍ ଦ୍ୱାଯା ଏଏଭସିଯୁ ଉାଜତି କଭିଶନ୍ ସବ୍ନକତି ଫଫିଯଣୀ ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ରିଙ୍କୄଯ ଏହ ି ୄେଫସାଆେୄଯ ଉରବ୍ଧ ଯହଛି:ି https://www.dbs.com/in/iwov-

resources/pdf/related-links/commission-structure-for-investments-and-insuranceproducts.pdf 

 

13. ଜସାଜଭରିନ୍ ଜଗାଲ ଡ ବଣ୍ଡସ୍ 
 
ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍୍କ ଆଣି୍ଡଅ ରିଭିୄେଡ୍ (ଡଫିଅିଆଏଲ୍) ୄସାୄବଯିନ୍ ୄଗାଲ୍ ଡ ଫଣ୍୍ଡ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ କଯିଫା ାଆଁ ଅଯଫଅିଆ ଦ୍ୱାଯା ଫଜି୍ଞିତ ନୁମାୀ ଏକ ପ୍ରାକ କାମ୍ୟା ଫା ଯିସିବିଂ ପିସ୍ 
(ଅଯଓ) ବାଫୄଯ କାମ୍ୟ କଯିଥାଏ। ଡଫିଅିଆଏଲ୍ ଏହାଯ ସଭସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଏହାଯ ନଦି୍ଧ୍ାଯିତ ଶାଖାଗୁଡ଼କି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସାୄବଯିନ୍ ୄଗାରଡ ଫଣ୍୍ଡ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ କଯିଥାଏ ମଥା: ଫୟକି୍ତଫିୄ ଶଷ ଏଫଂ 
ଣ ଫୟକି୍ତଫିୄ ଶଷ (ହନୁି୍ଦ ଫବିକ୍ତ ଯିଫାଯ ଫା ଏଚୁଏଫ୍ , ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଫଶି୍ୱ ଫଦିୟାଗୁଡ଼କି ଏଫଂ ଦାତଫୟ ନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼କି)। ୄସାୄବଯିନ୍ ୄଗାରଡ ଫଣ୍୍ଡ ୄସଫା ଏହାଯ ଗ୍ରାହକଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କଯିଫା 
ାଆଁ, ଡଫିଅିଆଏଲ୍ ୄମାଗୟତା ସତ୍ତ୍ାଫ ିଏଫଂ ବାଯତ ସଯକାଯ/ବାଯତୀ ଯିଜବ୍ ଫୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭ ସଭୄଯ ଜାଯି କଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଫଜି୍ଞପି୍ତୄଯ ନଦି୍ଧ୍ାଯିତ ନୟାନୟ ସତ୍ତ୍ ଓ ନିଭାଫ ି
ନୁସଯଣ କଯିଥାଏ। 
 

14. ଆତି୍ତ ଶୁଣାଣି ନୀତ:ି 
ଡଫିଏିସ୍ ଫୟାଙ୍କ ଆଣି୍ଡଅ ରିଭିୄେଡ୍ ୄ ଯ, ଅୄଭ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯିଫାକୁ ଚାହଁୁ  ୄମ ଅଣ ଅଭଠାଯୁ ୄକଫ ୄେଷ୍ଠ ୄସଫା ରାବ କଯିଥାତ,ି ଅଭଯ ଫହୁ ଭୂରୟ ଗ୍ରାହକ ବାଫୄଯ ଏହ ିୄସଫା ାଆଫାକୁ 
ହକ୍ ଦାଯ େତ।ି 
ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ ଯ ଅତ୍ତ ିଶଣୁାଣି ନୀତ ିନଭିନରିଖିତ ନୀତଗୁିଡ଼କୁି ନୁସଯଣ କୄଯ: 
 ସଦାସଫ୍ଦା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ନଯିୄକ୍ଷ ଅଚଯଣ ପ୍ରଦଶ୍ନ କଯାମାଆଥାଏ। 
 ଗ୍ରାହକଭାୄନ ଉଠାଆଥିଫା ବିୄମାଗକୁ ଶଷି୍ଟାଚାଯ ସହତି ଏଫଂ କାୄାଚତି ୄଶୈୀୄଯ ଫଚିାଯ କଯାମାଆଥାଏ। 
 ଗ୍ରାହକଭାନଙୁ୍କ ନୁଷ୍ଠାନ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସଭାନଙ୍କଯ ବିୄମାଗ ଉସ୍ଥାନା ଫୟଫସ୍ଥା ଫଷିୄଯ, ଏଫଂ ମଦ ିୄସଭାୄନ ତାଙ୍କଯ ବିୄମାଗ ସଭାଧାନୄଯ ସତୁଷ୍ଟ ନୁହତ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ଧିକାଯ 

ଫଷିୄଯ ସୂଚନା ଦଅିମାଆଛ।ି 
 ଏହ ିଫୟାଙ୍୍କ କଭ୍ଚାଯୀଭାୄନ ଫଶି୍ୱାସଯ ସହ ଏଫଂ ୄକୌଣସି କ୍ଷାତତିା ଫୟତୀତ ଏହ ିଗ୍ରାହକଭାନଙ୍କଯ ଭଙ୍ଗ ାଆଁ କାମ୍ୟ କଯିଥାତ।ି 
ମଦ ିୄକୌଣସି ମ୍ୟାୄଯ ଅଣ ନୁବଫ କଯତ ିୄମ ଅଭଯ ୄସଫାଯ ସ୍ତଯ ଅଣଙ୍କଯ ଅଶାନୁଯୂ ନୁୄହଁ, ଅଣ କ’ଣ କଯିାଯିୄଫ ଏଠାୄଯ ଦଅିମାଆଛ:ି 
ଅଣ ଫୟାଙ୍୍କ ଯ ୄେଫସାଆେୄଯ ଉରବ୍ଧ ଫୟାଙ୍୍କ ଯ ଅତ୍ତି ଶଣୁାଣି ନୀତ ିବିଜଟି୍ କଯିାଯିୄଫ: 
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page 

ଏହ ିଅତ୍ତ ିଶଣୁାଣି ନୀତ ିଅଣଙୁ୍କ ୄମାଗାୄମାଗ ଫଫିଯଣୀ, ସଭ ୄଯଖା ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ବିୄମାଗ ଦାଖର ାଆଁ ଅଣଙ୍କ ାଆଁ ଏସକାୄରସନ୍ ସ୍ତଯ ସବ୍ନକ୍ୄଯ ସହାତା କଯିଫ। ୄକୌଣସି 
ଘେଣାୄଯ, ଅଣ ଫୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଥିଫା ସଭାଧାନୄଯ ଖୁସି ନ ୄହୄର, ଏହ ିନୀତ ିଭଧ୍ୟ କିଯି ବାଫୄଯ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଭବୁଡସଭୟାନଙୁ୍କ ଅୄଫଦନ କଯିୄଫ ଓ ଏହାଯ ପ୍ରକ୍ରିା ଫଷିୄଯ 
ଭାଗ୍ଦଶ୍ନ କଯିଥାଏ। 

ସଂସ୍କଯଣ: ସିଟ୍ ଚାେ୍/007/ଜୁନ୍ 22 
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