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ଡବିଏିସ୍ ବୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ଅଧିକାର ନୀତ ି

ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ହହଉଛ ିଆର୍ଥକି ଅନ୍ତର୍ଭୂ କି୍ତର ଏକ ଅବହିେଦ୍ୟ ଦ୍ଗି।  ଘହରାଇ ଅର୍ିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବଶି୍ବର ସହବଭାତ୍ତମ ଅର୍ୟାସ ଉପହର ଆଧାର କରି ନମିନଲିଖିତ 
ବସୃି୍ତତ ଗ୍ରାହକ ଅଧିକାର ନୀତ ିଏହପିରି ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇ ଁଅଣାଯାଇଛ।ି 

ଡବିଏିସ୍ ଗ୍ରାହକ ଅଧିକାର ନୀତ ିର୍ାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୟିନି୍ତ୍ରତ ବୟାଙ୍କଗୁଡକିର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ହମୌଳକି ଅଧିକାରକୁ ସୂଚତି କହର। ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ 
ଅଧିକାର ଏବଂ ବୟାଙ୍କର ଦ୍ାୟିତବ ବର୍ଣ୍ଭନା କହର। ବୟାଙ୍କ କମିବା ଏହାର ଏହଜଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ୍ ଏବଂ ହସବା ପାଇ ଁଏହ ି
ନୀତ ିପ୍ରଯୁଜୟ, କାଉଣ୍ଟରହର, ହ ାନ୍ ମାଧ୍ୟମହର, ହପାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମହର, ଇଣ୍ଟରାକିିଭ୍ ଇହଲହକିରାନକି୍ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମହର, ଇଣ୍ଟରହନଟହର କମିବା ଅନୟ 
ହକୌଣସ ିପ୍ରଣାଳୀହର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇର୍ଥାଏ | 

1. ଉପଯୁକ୍ତ ବୟବହାରର ଅଧିକାର  

ଉର୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଆର୍ଥକି ହସବା ପ୍ରଦ୍ାନକାରୀଙ୍କ ହସୌଜନୟତାମୂଳକ ବୟବହାର ଲାର୍ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛ।ି ଆର୍ଥକି ଉତ୍ପାଦ୍ ପ୍ରଦ୍ାନ ଏବଂ ବତିରଣ 
କରିବା ସମୟହର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଲିଙ୍ଗ, ବୟସ, ଧମଭ, ଜାତ ିଏବଂ ଶ୍ାରୀରିକ ଦ୍କ୍ଷତା ର୍ଳ ିର୍ିତ୍ତିହର ହର୍ଦ୍ର୍ାବ କରାଯିବା ଉଚତି ନୁହହଁ। 

ଉପହରାକ୍ତ ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ, ଡବିଏିସ୍ ବୟାଙ୍କ ଏଗୁଡ଼କୁି କରିବ – 

i) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି ସମସ୍ତ କାରବାରହର ସବଭନମିନ ମାନ ସ୍ଥିର କରି ର୍ଲ ଏବଂ ନୟାୟଯୁକ୍ତ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ ଅର୍ୟାସକୁ ହପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା; 

ii) ବୟାଙ୍କ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟହର ଏକ ଯର୍ଥାର୍ଥଭ ଏବଂ ସମାନ ସମ୍ପକଭକୁ ହପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା।  

iii) ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜୟ  ର୍ାବହର ବୟବହାର ପ୍ରଦ୍ଶ୍ଭନ କରିବାକୁ ବୟାଙ୍କ କମଭଚାରୀମାନଙୁ୍କ ତାଲିମ ଦ୍ଅିନୁ୍ତ; 

iv) ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହଯ କମଭଚାରୀମାହନ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ହସମାନଙ୍କର ବୟବସାୟକୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ହସୌଜନୟତାମୂଳକ ର୍ାବହର ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତ ି 

v) ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ନୟାୟ ସହ ବୟବହାର କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ, ବୟସ, ଧମଭ, ଜାତ,ି ସାକ୍ଷରତା, ଅର୍ଥଭହନୈତକି ସ୍ଥିତ ିଶ୍ାରୀରିକ ଦ୍କ୍ଷତା ଇତୟାଦ୍ ିଆଧାରହର 
ହକୌଣସ ିଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତ ି ହର୍ଦ୍ର୍ାବ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ। ଟାରହଗଟ୍ ମାହକଭଟ୍ ଗୁପ୍ କମିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ର୍ିନ୍ନତା ପାଇ ଁପ୍ରତରିକ୍ଷା ହଯାଗୟ, ବୟବସାୟିକ ର୍ାବହର 
ଗ୍ରହଣୀୟ ଅର୍ଥଭହନୈତକି ହଯାଗୟ ବଷିୟ ବୟବହାର କରିପାରନ୍ତ।ି ବୟାଙ୍କହର ସି୍କମ୍ କମିବା ଉତ୍ପାଦ୍ ର୍ଥାଇପାହର ହଯପରିକ ିଏକ ନଶିି୍ଚତକରଣ କାଯଭୟର ଅଂଶ୍ 
ହଯପରିକ ିମହଳିା କମିବା ପଛୁଆ ହେଣୀ ପାଇଁ । ଏହପିରି ହଯାଜନା / ଉତ୍ପାଦ୍ଗୁଡକି ଅନୁପଯୁକ୍ତ 2 ହର୍ଦ୍ର୍ାବ ସହତି ସମାନ ହହବ ନାହିଁ । ଏହପିରି ସବତନ୍ତ୍ର 
ସି୍କମ୍ କମିବା ସତ୍ତଭାବଳୀ ପାଇ ଁଯୁକି୍ତସମୂହ ହଯଉଁଠାହର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୟାଖ୍ୟା କରାଯିବ; 

vi) ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ୍ ଏବଂ ହସବା ପ୍ରଦ୍ାନ କରିବାହବହଳ ଉପହରାକ୍ତ ନୀତ ିପ୍ରହୟାଗ ହହାଇଛ ିହବାଲି ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ | 

vii) ସୁନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହଯ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ୍ ଏବଂ ହସବାଗୁଡକି ପ୍ରଯୁଜୟ ନୟିମ ଏବଂ ନୟିମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅହଟ। 

ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ଅସୁବଧିାହର ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନରିହପକ୍ଷ ଚକିତି୍ସା ହଯାଗାଇବା ଏହା ବୟାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ହହାଇଥିବାହବହଳ ବୟାଙ୍କ ଆଶ୍ା କରିବ ହଯ ହସମାନଙ୍କ 
ଗ୍ରାହକମାହନ ବୟାଙ୍କ ସହତି କାରବାରହର ହସୌଜନୟମୂଳକ ଏବଂ ସହଚାଟ ବୟବହାର କରିହବ। 

ଏହା ମଧ୍ୟ ହସମାନଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ବୟାଙ୍କର ଆର୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅର୍ିହଯାଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥା ନକିଟକୁ ଆସିବା ଏବଂ ବୟାଙ୍କର ଆର୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅର୍ିହଯାଗ ପ୍ରଣାଳୀ 
ଅଧୀନହର ହସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୟବସ୍ଥାର ବୟବହାର କରିସାରବା ବକିଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ନକିଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହତି କରିବା ବୟାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ହହବ। 

2. ସ୍ବଚ୍ଛତାର ଅଧିକାର, ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ସ୍ଚ୍ଚାଟତାମୂଳକ ପରିଚାଳନା 

ଡବିଏିସ୍ ବୟାଙ୍କ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବା  ଉଚତି ହଯ ଏହା ହେମ୍ ହହାଇଥିବା ଚୁକି୍ତନାମା କମିବା ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ୱେ, ସହଜହର ବୁଝାପହଡ଼ ଏବଂ ସାଧାରଣ 
ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହ ହଯାଗାହଯାଗ ହୁଏ। ଉତ୍ପାଦ୍ର ମୂଲୟ, ସଂପକୃ୍ତ ବପିଦ୍, ସତ୍ତଭାବଳୀ ଏବଂ ସତ୍ତଭ ଯାହା ଉତ୍ପାଦ୍ର ଜୀବନଚକ୍ର ଉପହର ବୟବହାରକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
କହର ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଆର୍ଥକି ହସବା ପ୍ରଦ୍ାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ାୟିତବ ଗଡୁକି ସ୍ପଷ୍ଟ ର୍ାବହର ପ୍ରକାଶ୍ କରାଯିବା ଉଚତି୍ । ଗ୍ରାହକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୟବସାୟ କମିବା 
ମାହକଭଟଂି ଅର୍ୟାସ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଚୁକି୍ତନାମା କମିବା ବଭି୍ରାନ୍ତକିର ଉପସ୍ଥାପନା ଅଧୀନହର ରହବିା ଉଚତି୍ ନୁହହଁ। ହସମାନଙ୍କ ସମ୍ପକଭ ମଧ୍ୟହର, ଆର୍ଥକି ହସବା 
ପ୍ରଦ୍ାନକାରୀ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଶ୍ାରୀରିକ କ୍ଷତ ିସହ ଧମକ ହଦ୍ଇ ପାରିହବ ନାହିଁ, ଅଯର୍ଥା ପ୍ରର୍ାବ ପକାଇ ପାରିହବ ନାହିଁ କମିବା ନଯିଭୟାତନା ହଦ୍ଇ ପାରିହବ ନାହିଁ। 
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ଉପହରାକ୍ତ ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ, ବୟାଙ୍କ ଏସବୁ କରିବ – 

i)  ସଂପୂର୍ଣ୍ଭ ସ୍ୱେତା ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ଯାହା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରାହକ ବୟାଙ୍କରୁ ଯାହା ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ / ଯର୍ଥାର୍ଥଭ ର୍ାବହର ଆଶ୍ା କରିପାରନ୍ତ ିହସ ବଷିୟହର ଏକ ର୍ଲ ବୁଝାମଣା 
ପାଇପାରିହବ; 

ii) ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହଯ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି ବୟାଙ୍କର କାରବାର ସମାନତା, ଅଖ୍ଣ୍ଡତା ଏବଂ ସ୍ୱେତାର ପ୍ରଯୁଜୟ ନୀତ ିଉପହର ନରି୍ଭର କହର। 

iii)  ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ୍ ଏବଂ ହସବା, ସତ୍ତଭାବଳୀ ଏବଂ ସତ୍ତଭ, ଏବଂ ସରଳ ଏବଂ ସହଜହର ବୁଝାମଣା ର୍ାଷାହର ସୁଧ ହାର / ହସବା ଶୁ୍ଳ୍କ ଏବଂ 
ପଯଭୟାପ୍ତ ସୂଚନା ସହତି ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପ୍ରଦ୍ାନ କରନୁ୍ତ ଯାହା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରାହକ ଉତ୍ପାଦ୍ର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସୂଚନାହଯାଗୟ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଶ୍ା 
କରାଯାଇପାହର | 

iv) ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହଯ ସମସ୍ତ ସତ୍ତଭାବଳୀ ଏବଂ ସତ୍ତଭଗୁଡକି ନୟାୟଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଧିକାର, ଦ୍ାୟିତବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଗୁଡ଼କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଯର୍ଥା ସମ୍ଭବ 
ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ର୍ାଷାହର ଉପସ୍ଥାପନ କରନୁ୍ତ ।  

v) ଉତ୍ପାଦ୍ ସହତି ଜଡତି ମୁଖ୍ୟ ବପିଦ୍ଗୁଡକି ତର୍ଥା ହଯହକୌଣସ ିହବୈଶ୍ଷି୍ଟୟଗୁଡକି ଯାହା ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ବହିଶ୍ଷ ର୍ାବହର ଅସୁବଧିା କରିପାହର ତାହା ଜଣାନୁ୍ତ। 
ଉତ୍ପାଦ୍ କମିବା ହସବା ସହତି ଜଡତି ଅଧିକାଂଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଭ ସତ୍ତଭାବଳୀ ଏବଂ ଚୁକି୍ତନାମା (ଏମଆଇଟସିି) ଉତ୍ପାଦ୍ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିବା ସମୟହର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନଜରକୁ 
ସ୍ପଷ୍ଟ ର୍ାବହର ଅଣାଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ନଶିି୍ଚତ ହହବ ହଯ ଏହପିରି ସତ୍ତଭଗୁଡକି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ର୍ବଷିୟତ ପସନ୍ଦକୁ ବାଧା ହଦ୍ବ ନାହିଁ | 

vi) ଶ୍ାଖ୍ା କମିବା ହେବସାଇଟହର ହନାଟସି୍ ହବାଡଭହର କମିବା ହହଲପ-ଲାଇନ୍ କମିବା ହହଲପ-ହଡସ୍କ ମାଧ୍ୟମହର ସୁଧ ହାର, ଶୁ୍ଳ୍କ ଏବଂ ହଦ୍ୟ ବଷିୟହର ସୂଚନା 
ପ୍ରଦ୍ାନ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ହଯଉଁଠାହର ଉପଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସିଧାସଳଖ୍ ସୂଚନା ଦ୍ଆିଯିବ। 

vii) ହସମାନଙ୍କ ହେବସାଇଟହର ଶୁ୍ଳ୍କ ସୂଚୀ ପ୍ରଦ୍ଶ୍ଭନ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ନକଲ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଶ୍ାଖ୍ା ପାଇ ଁପ୍ରହତୟକ ଶ୍ାଖ୍ାହର ଉପଲବ୍ଧ ହହବ। 
ଶ୍ାଖ୍ାହର ଶୁ୍ଳ୍କ ସୂଚୀ ଉପଲବ୍ଧତା ବଷିୟହର ଏହାର ଶ୍ାଖ୍ାଗୁଡ଼କିହର ଏକ ବଜି୍ଞପି୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦ୍ଶ୍ତି ହହବ। 

viii) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମହନାନୀତ ଉତ୍ପାଦ୍ ଏବଂ ହସବାଗୁଡକି ପାଇ ଁପ୍ରଯୁଜୟ ସମସ୍ତ ଚାଜଭର, ଏବଂ ଏଥିହର ଥିବା ଟାରିଫ୍ ସୂଚୀହର, ବବିରଣୀ ଦ୍ଅିନୁ୍ତ।  

ix) ସଂହଶ୍ାଧିତ ସତ୍ତଭାବଳୀ ଏବଂ ସତ୍ତଭଗୁଡକି ପ୍ରର୍ାବଶ୍ାଳୀ ହହବା ପୂବଭରୁ ଅତ ିକମହର ଏକ ମାସ ପୂବଭରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଚଠି ି
କମିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ବବିରଣୀ, ଏସଏମଏସ କମିବା ଇହମଲ ମାଧ୍ୟମହର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସୂଚନା ଦ୍ଅିନୁ୍ତ। 

x) ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହଯ ଏହପିରି ପରିବତ୍ତଭନଗୁଡକି ହକବଳ ଏକ ମାସର ହନାଟସି୍ ହଦ୍ବା ପହର କରାଯାଇର୍ଥାଏ | ଯଦ୍ ିଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହନାଟସି୍ ନ 
ହଦ୍ଇ ବୟାଙ୍କ ହକୌଣସ ିପରିବତ୍ତଭନ କରିଛ,ି ହତହବ ଏହ ିପରିବତ୍ତଭନର 30 ଦ୍ନି ମଧ୍ୟହର ଏହା ପରିବତ୍ତଭନକୁ ସୂଚତି କରିବ । ଯଦ୍ ିପରିବତ୍ତଭନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 
ପ୍ରତକୂିଳ ଅହଟ, ସବଭନମିନ 30 ଦ୍ନିର ପବୂଭ ବଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ବକିଳ୍ପ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇପାହର, ଖ୍ାତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କମିବା 60 ଦ୍ନି 
ମଧ୍ୟହର ସଂହଶ୍ାଧିତ ଚାଜଭ କମିବା ସୁଧ ହଦ୍ବାକୁ ପଡବି ନାହିଁ । 

xi) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମହନାନୀତ ଉତ୍ପାଦ୍ / ହସବାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ହକୌଣସ ି ସତ୍ତଭାବଳୀ ଏବଂ ଅବମାନନା / ଉଲ୍ଲଂଘନ ହକ୍ଷତ୍ରହର ଆଦ୍ାୟ 
କରାଯାଉଥିବା ଜରିମାନା ବଷିୟହର ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ କରନୁ୍ତ। 

xii) ସାବଭଜନୀନ ହଡାହମନହର ଜମା ଉପହର ବୟାଙ୍କଗୁଡକିର ନୀତ,ି ହଚକ୍ କହଲକ୍ସନ୍, ଅର୍ିହଯାଗ ସମାଧାନ, କ୍ଷତପିୂରଣ ଏବଂ ହଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ 
ସିକୁୟରିଟ ିରିହପାହଜସନ; 

xiii) ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସଂପୂର୍ଣ୍ଭ, ସଠକି୍ ଏବଂ ସହଚାଟ ର୍ାବହର ପ୍ରଯୁଜୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ କରିବାକୁ ଏକ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ଉତ୍ପାଦ୍ହର କାରବାର କରୁଥିବା କମଭଚାରୀମାହନ 
ସଠକି୍ ର୍ାବହର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ହହବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରନୁ୍ତ | 

xiv)  ଏକ ଉତ୍ପାଦ୍ / ହସବା ପାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ାଖ୍ଲ ହହାଇଥିବା ଆହବଦ୍ନଗୁଡକିର ଗ୍ରହଣ / ଅଣ-ଗ୍ରହଣ ବଷିୟହର ବୟାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନଷି୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ 
ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟହର ଆହବଦ୍ନକାରୀଙ୍କ ସହ ହଯାଗାହଯାଗ କରିବାକୁ ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଆହବଦ୍ନ ଗ୍ରହଣ / ଅଗ୍ରାହୟ ନକରିବାର କାରଣ ଲିଖିତ 
ଆକାରହର ଜଣାନୁ୍ତ। ଏହପିରି ଅବଧି ବୟାଙ୍କର ହେବସାଇଟହର ଏବଂ ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ୍ କମିବା ହସବାର ପ୍ରହୟାଗହର ସୂଚତି କରାଯିବ। 

xv) ଏହ ିବଷିୟହର ସୂଚନାକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ର୍ାବହର ହଯାଗାହଯାଗ କରିବା – 
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କ. ଏକ ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ୍ର ବେିନି୍ନକରଣ 
ଖ୍. ହସମାନଙ୍କର ଅ ିସର ସ୍ଥାନର ପରବିତ୍ତଭନ 
ଗ. କାଯଭୟ ନଘିଭଣ୍ଟହର ପରିବତ୍ତଭନ  
ଘ. ହଟଲିହ ାନ ନମବରହର ପରିବତ୍ତଭନ 
ଙ. ହକୌଣସି ଅ ିସ୍ ବା ଶ୍ାଖ୍ା ବନ୍ଦ ହହବା  
 
ଅତକିମହର 30 ଦ୍ନିର ଅଗ୍ରୀମ ବଜି୍ଞପି୍ତ ସହତି।  ଏହା ମଧ୍ୟ ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହଯ ଉତ୍ପାଦ୍ / ସମ୍ପକଭର ଜୀବନଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମହର ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ୍ ଏକ ଚାଲୁଥିବା 
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅହଟ ଏବଂ ହସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯତ୍ନର ସହ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ | ହେବ୍ ସାଇଟ୍ ସହତି ହଯାଗାହଯାଗର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବୟ ଚୟାହନଲଗୁଡକି 
ବୟବହାର କରିବାକୁ ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ, ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହଯ ସମସ୍ତ ପରିବତ୍ତଭନଗୁଡକି ବଷିୟହର ସୂଚନା ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପୂବଭରୁ ଜଣାଯାଉଛ।ି 
 
xvi) ଆଇନ୍ ଏବଂ / କମିବା ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ହରଗୁହଲସନହର ଅନ୍ତର୍ଭୁ କ୍ତ ହହାଇଥିବା ଅଧିକାର ଏବଂ ଦ୍ାୟିତବ ର ଉତ୍ପାଦ୍ ବକି୍ରୟ ସମୟହର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପରାମଶ୍ଭ 
ଦ୍ଅିନୁ୍ତ ଯାହା ଗ୍ରାହକ ସହନ୍ଦହ କରୁଥିବା, ଆବଷି୍କାର କମିବା ସାମନା କରୁଥିବା ହକୌଣସି ଜଟଳି ଘଟଣାର ରିହପାଟଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ତର୍ଭୁ କ୍ତ କହର। 

xvii) ଗ୍ରାହକମାହନ , ହଯହତହବହଳ ଏକ ଉତ୍ପାଦ୍ କମିବା ହସବା ପାଇବା ପାଇଁ ବୟାଙ୍କର କମଭଚାରୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସିହବ, ହସମାହନ ଉତ୍ପାଦ୍ / ହସବା 
ସହ ଜଡତି ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୁଜୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ କରିହବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ବୁଝିବା ପାଇ ଁବଜାରହର ଉପଲବ୍ଧ ସମାନ ଦ୍ରବୟ ଉପହର ସୂଚନା ଉତ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦ୍ାନ 
କରିହବ। ଏହା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରାହକ ଏକ ସୂଚୀତ ନଷି୍ପତ୍ତି ହନଇ ପାରିହବ ; 

xviii) ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ କମିବା ଚୁକି୍ତର୍ିତି୍ତକ ପୂବଭ ସୂଚନା ନ ହଦ୍ଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ପକଭ ବନ୍ଦ କରିହବ ନାହିଁ।  

xix) ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରଚିାଳନା, ଆର୍ଥକି ସମ୍ପକଭ, ବୟାଙ୍କର ହକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକିହର ନୟିମିତ ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରଦ୍ାନ କରି ଆର୍ଥକି ସମ୍ପକଭ ହଯପରିକ ି
ଆକାଉଣ୍୍ଟ ହଷ୍ଟଟହମଣ୍ଟ / ପାସବୁକ୍, ଆଲଟଭ, ଉତ୍ପାଦ୍ର କାଯଭୟଦ୍କ୍ଷତା, ଟମଭ ଡହିପାଜଟି୍୍ ପରିପକ୍ୱତା ଇତୟାଦ୍ ିସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ କରି ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସାହାଯୟ କରନୁ୍ତ; 

xx) ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହଯ ସମସ୍ତ ମାହକଭଟଂି ଏବଂ ହପ୍ରାତ୍ସାହନ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ବଭି୍ରାନ୍ତକିର ନୁହହଁ; 

xxi) ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଶ୍ାରୀରିକ କ୍ଷତ ିସହ ଧମକ ଦ୍ଅିନୁ୍ତ ନାହିଁ, ପ୍ରର୍ାବ ପକାଇବା କମିବା ଆଚରଣହର ନହିୟାଜତି ହହବା ଯାହା ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ର୍ାବହର ଅଯର୍ଥା 
ହଇରାଣ ର୍ାବହର ବହିବଚନା କରାଯିବ। ହକବଳ ସାଧାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟବସାୟ ଅର୍ୟାସକୁ ପାଳନ କରିବା ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ।  

xxii) ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହଯ ଉତ୍ପାଦ୍ / ହସବା ଏବଂ ଏହାର ଗଠନ ଉପହର ହଦ୍ୟ ଏବଂ  ିସ୍  ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇ ଁଅହଯୌକି୍ତକ ନୁହହଁ।  

3. ପ୍ରଯୁଜ୍ୟତାର ଅଧିକାର  

ଡବିଏିସ୍ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ଆିଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ୍ଗୁଡ଼କି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇ ଁଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆର୍ଥକି ପରିସ୍ଥିତ ିଏବଂ ବଷିୟର ମୂଲୟାଙ୍କନ 
ଉପହର ଆଧାରିତ | 

ଉପହରାକ୍ତ ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ, ବୟାଙ୍କ ଏହା କରିବ – 

i) ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହଯ ବକି୍ରୟ ପୂବଭରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇ ଁଉତ୍ପାଦ୍ର ଉପଯୁକ୍ତତା ଆକଳନ କରିବା ପାଇ ଁଏଥିହର ଏକ ହବାଡଭ ଅନୁହମାଦ୍ତି ନୀତ ିଅଛ;ି 

ii) ବକି୍ରୟ କମିବା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ୍ କମିବା ହସବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇ ଁଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମୂଲୟାଙ୍କନ ଉପହର 
ଆଧାର କର ିଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆର୍ଥକି ସ୍ଥିତ ିଏବଂ ବୁଝାମଣା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନୁହହଁ ହବାଲି ନଶିି୍ଚତ କରିବାକୁ ହଚଷ୍ଟା କରନୁ୍ତ । ଏହାର ମୂଲୟାଙ୍କନ ଏହାର ହରକଡଭହର 
ଉପଯୁକ୍ତ ର୍ାବହର ଡକୁୟହମଣ୍୍ଟ ହହବ। 

iii) ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଉତ୍ପାଦ୍ ବକି୍ରୟ ପାଇ ଁଏକ ହବାଡଭ ଅନୁହମାଦ୍ତି ନୀତ ିଲାଗ ୁକରିବା ପହର ଯଦ୍ ିଏହା କରିବାକୁ ଅନୁମତ ିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ହତହବ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ 
ଉତ୍ପାଦ୍ ବକି୍ରୟ କରାଯିବ।  

iv) ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ବୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରାପ୍ତ  ହକୌଣସ ିହସବା ପାଇ ଁକି୍ୱଡ୍ ହପ୍ରା-ହକୟା ର୍ାବହର ହକୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ; 
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v) ନଶିି୍ଚତ ହୁଅନୁ୍ତ ହଯ ବକି୍ରୟ କରାଯାଉଥିବା ଉତ୍ପାଦ୍ କମିବା ହସବା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଉଥିବା ହସବା, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦ୍ ସହତି ବସୃି୍ତତ ନୟିମ ଏବଂ 
ବୟବସ୍ଥାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅହଟ।  

vi) ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସହଚାଟ ର୍ାବହର ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଏବଂ ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ କରିବାର ଦ୍ାୟିତବ ବଷିୟହର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଜଣାନୁ୍ତ ଯାହା 
ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଉତ୍ପାଦ୍ର ପ୍ରଯୁଜୟତା ନରି୍ଣ୍ଭୟ କରିବାକୁ ବୟାଙ୍କକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରିବ।  

4. ଚ୍ ାପନୀୟତାର ଅଧିକାର  

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବୟକି୍ତଗତ ସୂଚନାକୁ ହଗାପନୀୟ ରଖିବା ଉଚତି ହଯପଯଭୟନ୍ତ ହସମାହନ ଆର୍ଥକି ହସବା ପ୍ରଦ୍ାନକାରୀଙୁ୍କ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦ୍ାନ କରିନାହଁାନ୍ତ ିକମିବା 
ଏହ ି ସୂଚନା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ କମିବା ଏହା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୟବସାୟ ଉହର୍ଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇ ଁ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ 
(ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହକ୍ରଡଟି୍ ସୂଚନା କମ୍ପାନୀଗୁଡକି ପାଇ)ଁ। ସମ୍ଭାବୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୟବସାୟ ଉହର୍ଦ୍ଦଶ୍ୟ ବଷିୟହର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପୂବଭରୁ ଅବଗତ କରାଯିବା 
ଉଚତି୍। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ହଯାଗାହଯାଗ, ଇହଲହକିରାନକି୍ କମିବା ଅନୟର୍ଥା ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛ,ି ଯାହା ହସମାନଙ୍କର ହଗାପନୀୟତାକୁ 
ଉଲ୍ଲଂଘନ କହର।  

ଉପହରାକ୍ତ ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ, ବୟାଙ୍କ ଏହା କରିବ – 

i) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବୟକି୍ତଗତ ସୂଚନାକୁ ବୟକି୍ତଗତ ଏବଂ ହଗାପନୀୟ ର୍ାବହର ବୟବହାର କରନୁ୍ତ (ଏପରିକ ି ହଯହତହବହଳ ଗ୍ରାହକ ଆମ ସହତି ବୟାଙି୍କଂ 
କରୁନାହଁାନ୍ତ)ି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ସହାୟକ / ସହହଯାଗୀ, ଟାଇ-ଅପ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇତୟାଦ୍ ି ସହତି ଅନୟ ହକୌଣସ ି ବୟକି୍ତ / 
ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏପରି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ୍ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ  ହଯ ହକୌଣସ ିଉହର୍ଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇ ଁହକବଳ ନମିନଲିଖିତ ବୟତୀତ: 

କ. ଗ୍ରାହକ ଲିଖିତ ଆକାରହର ଏହପିରି ପ୍ରକାଶ୍କୁ ଅନୁମତ ିହଦ୍ଇଛନ୍ତି 

ଖ୍. ଆଇନ/ ହରଗୁହଲସନ ଅନୁସାହର ଉହନମାଚନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅହଟ  

ଗ. ବୟାଙ୍କର ଉହନମାଚନ କରିବାର କତ୍ତଭବୟ ରହଛି ିଯର୍ଥା ଜନସବାର୍ଥଭ ଉହର୍ଦ୍ଦଶ୍ୟହର 

ଘ. ଉହନମାଚନ ମାଧ୍ୟମହର ବୟାଙ୍କ ଏହାର ସବାର୍ଥଭକୁ ସୁରକି୍ଷତ କରିବାର ଅଧିକାର ରହଛି ି 

ଙ. ଏହା ଏକ ନୟିାମକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୟବସାୟ ଉହର୍ଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇ ଁଅହଟ ହଯପରିକ ିହକ୍ରଡଟି୍ ସୂଚନା କମ୍ପାନୀ କମିବା ଋଣ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଡ ିଲିର 
ପ୍ରକାଶ୍। 

ii) ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହଯ ଏହପିରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରକାଶ୍ଗୁଡକି ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଲିଖିତ ର୍ାବହର ଜଣାଯିବ। 

iii) ମାହକଭଟଂି ଉହର୍ଦ୍ଦଶ୍ୟହର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବୟକି୍ତଗତ ସୂଚନା ବୟବହାର କମିବା ପ୍ରଦ୍ାନ କରିବ ନାହିଁ, ହଯପଯଭୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଏହାକୁ ବହିଶ୍ଷ ଅନୁମତ ି ହଦ୍ଇ 
ନାହଁାନ୍ତ;ି 

iv) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ହଯାଗାହଯାଗ କରୁଥିବାହବହଳ ହଟଲିକମ୍ କମୁୟନହିକସନ କଷ୍ଟମର ପି୍ର ହରନ୍୍ସ ହରଗୁହଲସନ, 2010 (ନୟାସନାଲ କଞ୍ଜମୁର 
ପି୍ର ହରନସ ହରଜଷିି୍ଟ୍ର) ଦ୍ୱାରା ହଟଲିକମ୍ ହରଗୁହଲହଟାରୀ ଅର୍ଥରିଟ ିଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ବାରା ଜାର ିକରାଯିବ। 

5. ଅଭିଚ୍ଯା  ନବିାରଣ ଓ କ୍ଷତପିୂରଣର ଅଧିକାର  

ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ୍ଗୁଡକି ପାଇଁ ଆର୍ଥକି ହସବା ପ୍ରଦ୍ାନକାରୀଙୁ୍କ ଉତ୍ତରଦ୍ାୟୀ ରଖିବା ଏବଂ ହକୌଣସ ିହବୈଧ ଅର୍ିହଯାଗର ସମାଧାନ ପାଇ ଁଏକ 
ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟ ପାଇବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଧିକାର ରହଛି।ି ପ୍ରଦ୍ାନକାରୀ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦ୍ ବକି୍ରୟରୁ ଆସିଥିବା ଅର୍ିହଯାଗର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ
ସୁବଧିା କରିବା ଉଚତି୍। ଆର୍ଥକି ହସବା ପ୍ରଦ୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ର୍ାବହର ତୁଟ,ି ଆଚରଣହର ବ ିଳତା, ତର୍ଥା କାଯଭୟଦ୍କ୍ଷତା କମିବା ବଳିମବହର କ୍ଷତପିୂରଣ ପାଇଁ 
ଏହାର ନୀତ ି ହଯାଗାହଯାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଦ୍ାନକାରୀ ଦ୍ବାରା ହହଉ କମିବା ଅନୟର୍ଥା ହହାଇପାହର। ହଯହତହବହଳ ଏପରି ଘଟଣା ଘହଟ 
ହସହତହବହଳ ନୀତ ିଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ କତ୍ତଭବୟ ନଧିଭାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 

ଉପହରାକ୍ତ ଅଧିକାର ସହତି, ଡବିଏିସ ବୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିବ –  
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i) ରୁ୍ଲ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜନିଷି ସହତି ସହାନୁରୂ୍ତ ିଏବଂ ତବରିତ କାଯଭୟ କରିବା  

ii) ତୁରନ୍ତ ତୁଟକୁି ସଂହଶ୍ାଧନ କରିହବ  

iii) ଯଦ୍ ିରୁ୍ଲ୍ ର୍ାବହର ବା ତୁଟପିୂର୍ଣ୍ଭ ର୍ାବହର କଛି ିହଦ୍ୟ ଲାଗୁ ହହାଇର୍ଥାଏ ତାହାକୁ କୟାନ୍୍ସଲ କରିହବ  

iv) ହକୌଣସ ିପ୍ରତୟକ୍ଷ ଆର୍ଥକି କ୍ଷତ ିପାଇ ଁଗ୍ରାହକଙୁ୍କ କ୍ଷତପିୂରଣ ହଦ୍ହବ ଯାହା ହକୌଣସି ସମସୟା କାରଣରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ହହାଇର୍ଥାଏ।   

ଏହା ସହତି ବୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିହବ   

i) ସାବଭଜନୀନ ହଡାହମନହର ଏହାର ଗ୍ରାହକ ଅର୍ିହଯାଗ ସମାଧାନ ନୀତ ିଅନ୍ତର୍ଭୂ କ୍ତ କରିହବ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇ ଁଉପଲବ୍ଧ ଅର୍ିହଯାଗ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ଅନ୍ତର୍ଭୁ କ୍ତ କରାଯିବ।  

ii) ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟହର ଏବଂ ଚୁକି୍ତ ହହାଇଥିବା ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକ କାରବାର ପରିଚାଳନା / ସମାଧାନ କରିବାହର ବଳିମବ / ବଳିମବ ପାଇ ଁ
କ୍ଷତପିୂରଣ ନୀତ ିସମ୍ପକଭହର ସବଭସାଧାରଣ ହଡାହମନହର ସୂଚନା ରଖ୍ନୁ୍ତ ଯାହାକି କଣ୍ଟରାକିର ସହମତମିୂଳକ ସତ୍ତଭାବଳୀ ଅନୁସାହର ହହାଇଥିବ।  

iii) ଏକ ଦୃ୍ଢ଼ ଏବଂ ପ୍ରତକି୍ରିୟାଶ୍ୀଳ ଅର୍ିହଯାଗର ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଅର୍ିହଯାଗର ସମାଧାନ କତ୍ତଭୃ ପକ୍ଷଙୁ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ର୍ାବହର ସୂଚତି କରନୁ୍ତ 
ଯାହାଙ୍କ ସହତି  ଗ୍ରାହକ ହଯାଗାହଯାଗ କରିବାକୁ ହହବ। 

iv) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇ ଁଅର୍ିହଯାଗର ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସହଜହର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।  

v) ଯଦ୍ ିଗ୍ରାହକ  ଳା ଳହର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନହୁଅନ୍ତ ିହତହବ ହସ କପିରି ଅର୍ିହଯାଗ କରିହବ, କାହାକୁ ଏପରି ଅର୍ିହଯାଗ କରାଯିବ, ହକହବ ଉତ୍ତର ଆଶ୍ା 
କରିହବ ହସ ବଷିୟହର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପରାମଶ୍ଭ ଦ୍ଅିନୁ୍ତ 

vi) ଅର୍ିହଯାଗ ନବିାରଣ କତ୍ତଭୃ ପକ୍ଷ / ହନାଡାଲ୍ ଅ ିସରଙ୍କ ନାମ, ଠକିଣା ଏବଂ ହଯାଗାହଯାଗ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦ୍ଶ୍ଭନ କରନୁ୍ତ । ଅର୍ିହଯାଗର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ
ସମୟ ସୀମା ସମସ୍ତ ହସବା ବତିରଣ ସ୍ଥାନହର ସ୍ପଷ୍ଟ ର୍ାବହର ପ୍ରଦ୍ଶ୍ତି / ଉପଲବ୍ଧ ହହବ। 

vii) ଯଦ୍ ିପୂବଭ ନରି୍ଦ୍ଭାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟହର ଏହାର ସମାଧାନ ନହୁଏ ହତହବ ବୟାଙ୍କ ହଲାକପାଳଙ୍କ ନକିଟହର ତାଙ୍କ ଅର୍ିହଯାଗ ଦ୍ାଖ୍ଲ କରିବାର ବକିଳ୍ପ 
ବଷିୟହର ଅର୍ିହଯାଗକାରୀଙୁ୍କ ଜଣାନୁ୍ତ। 

viii) ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ହଲାକପାଳ ସି୍କମ୍ ବଷିୟହର ସବଭସାଧାରଣ ହଡାହମନ୍ ସୂଚନାହର ସ୍ଥାନ ଦ୍ଅିନୁ୍ତ; 

ix)  ଗ୍ରାହକ ହଯାଗାହଯାଗ ପଏଣ୍ଟହର ବୟାଙି୍କଂ ହଲାକପାଳଙ୍କ ନାମ ଓ ଠକିଣା ଉହଲ୍ଲଖ୍ କରନୁ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ହକ୍ଷତ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟହର ବୟାଙ୍କର ଶ୍ାଖ୍ା ରହଛି।ି  

ପୁନଶ୍ଚ ବୟାଙ୍କ ଏହା କରିବ 

i) ତନିଟି ିକାଯଭୟଦ୍ବିସ ମଧ୍ୟହର ସମସ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନକି ଅର୍ିହଯାଗଗୁଡକି (ଇହଲହକିରାନକି୍ ମାଧ୍ୟମହର ଦ୍ଆିଯାଇଥିବା ଅର୍ିହଯାଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁ କ୍ତ କରି) ସ୍ୱୀକାର 
କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଏକ ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟହର ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁକାଯଭୟ କରନୁ୍ତ, 30 ଦ୍ନିରୁ ଅଧିକ ହହବ ନାହିଁ (ଅର୍ିହଯାଗ ନବିାରଣ ପାଇ ଁଦ୍ାୟୀ 
ସହବଭାଚ ଆର୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅର୍ିହଯାଗର ବୃର୍ଦ୍ି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସମୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁ କ୍ତ କରି);  ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ମଗା ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ 
ସୂଚନା ପାଇବା ପହର 30 ଦ୍ନି ଅବଧି ଗଣନା କରାଯିବ; 

ii) ଯଦ୍ ିହକୌଣସ ିବବିାଦ୍ର ସମାଧାନହର ଗ୍ରାହକ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତ ିକମିବା ବବିାଦ୍ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର  ଳା ଳ ସହତି ଅସହମତ ହତହବ ଅର୍ିହଯାଗର 
ସମାଧାନ ପାଇ ଁବୟାଙି୍କଂ ହଲାକପାଳ ସି୍କମର ବବିରଣୀ ବଷିୟହର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ କରନୁ୍ତ; 

ଏହା ସହତି, ଡବିଏିସ୍ ବୟାଙ୍କ କ) ଗ୍ରାହକ ସମ୍ପକଭ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟହର, କ୍ଷତ ିପାଇ ଁଦ୍ାୟୀ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷର ଅଧିକାର ଏବଂ ଦ୍ାୟିତବ, ଗୁଡକି, 
ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟତା କମିବା ବୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କାଯଭୟ ନକରିବା ସମୟହର, ସ୍ପଷ୍ଟ ର୍ାବହର ବର୍ଣ୍ଭନା କରିବ। ଅନୟପକ୍ଷହର, ଏହାର ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବାହାହର 
(ହଯପରିକ ିବଜାର ପରିବତ୍ତଭନ, ବଜାର ହର୍ରିଏବଲ୍ କାରଣରୁ ଉତ୍ପାଦ୍ର କାଯଭୟଦ୍କ୍ଷତା ଇତୟାଦ୍)ି ବାହୟ ପରିସ୍ଥିତ ିଦ୍ବାରା ହହାଇଥିବା ହକୌଣସ ିକ୍ଷତ ିପାଇଁ 
ବୟାଙ୍କ ଦ୍ାୟୀ ରହବି ନାହିଁ। ଖ୍) ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହଯ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ବନିା ବଳିମବହର ହ ରସ୍ତ କରାଯାଇଛ,ି ଯଦ୍ ିଏହା ହକୌଣସ ିବବିାଦ୍ୀୟ କାରବାରହର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ 
ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ସହନ୍ଦହରୁ ଅଧିକ ଦ୍ଶ୍ଭାଇ ପାରିବ ନାହିଁ (ସୁଧ / ହଦ୍ୟ ସହତି)। 


