
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଡିବିଏସ ୍ଜମା ନୀତି 
ସଂସ୍କରଣ: ଫେବୃଆରୀ 2022 
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ଏହା ଡକ୍ୟୁମମଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କ୍ମେ |  ଅନ୍ତଦଦୃଷି୍ଟ | ଉପମେ  ମାର୍ଦଦର୍ଦନ ନୀତିର୍ୟଡିକ୍ ଭିତମେ ସମ୍ମାନ େ ବିଭିନ୍ନ 

ଜମା ଉତ୍ପାଦର୍ୟଡିକ୍ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୁାଙି୍କଙ୍୍ଗ ମସବାର୍ୟଡିକ୍ ପ୍ରଦାନ କ୍ୋଯାଇଛି ଦ୍ .ାାୋ  ବୁାଙ୍କ  

ଡକ୍ୟୁମମଣ୍ଟ୍ ଚିହି୍ନଥାଏ |  ଅଧକି୍ାେ େ ଜମାକ୍ାେୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୁର୍ୟଡିକ୍  ବିସ୍ତାେ େ ସଚୂନା ସମ୍ବନ୍ଧମେ ବିଭିନ୍ନ 

ଦିର୍ର୍ୟଡିକ୍ େ ଗ୍ରହଣ େ ଜମା ଠାେୟ   ସଦସୁମାମନ | େ  ଜନସାଧାେଣ, ଆଚେଣ ଏବଂ ଅପମେସନ୍ସ େ 

ବିଭିନ୍ନ ଜମା ଖାତା, ମଦୟ େ ଆଗ୍ରହ ଉପମେ ବିଭିନ୍ନ ଜମା ଖାତା, ବନ୍ଦ େ ଜମା ଖାତା, ପଦ୍ଧତି େ ନିଷ୍କାସନ 

େ ଜମା େ ମତୃ ଜମାକ୍ାେୀ, ଇତୁାଦ,ି ପାଇ ଁ  ଲାଭ େ ଗ୍ରାହକ୍ ଏହା ଡକ୍ୟୁମମଣ୍ଟ୍ ମହଉଛି ଆର୍ା କ୍ୋଯାଏ | 

କ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ବଡ଼ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭିତମେ କ୍ାେବାେ ସହିତ ଗ୍ରାହକ୍ ଏବଂ ସଷିୃ୍ଟ କ୍େନ୍ତୁ | ସମଚତନତା ମଧ୍ୟମେ | ଗ୍ରାହକ୍ 

 
ମଯମତମବମେ ଗ୍ରହଣ ଏହା ନୀତି,  ବୁାଙ୍କ ପୟନୋବୃତି୍ତ କ୍ମେ | ଏହାେ ପ୍ରତିର୍େ୍ୟ ତି କ୍ୟ ଗ୍ରାହକ୍ ବରି୍ଣ୍ଣତ ଭିତମେ  
ମକ୍ାଡ୍ େ ବୁାଙ୍କର୍ୟଡିକ୍ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା କ୍ୟ ଗ୍ରାହକ୍ େ ଭାେତୀୟ ବୁାଙ୍କର୍ୟଡିକ୍ ' ଆମସାସିଏସନ 

 

ଡିବିଏସ ୍ବୁାଙ୍କ ଭାେତ ଲି। (DBIL) ମହଉଛି  ସମ୍ପୟର୍ଣ୍ଣଦ ମାଲିକ୍ାନା | ସହାୟକ୍ (WOS) େ ଡିବିଏସ ୍ବୁାଙ୍କ 

ଲି। (DBL) ମୟଖୁାେୟ ଭିତମେ ସିଙ୍ଗାପୟେ | ମଯପେି ବିଷୟ େ ଅଂର୍ୀଦାେ ସମବଦାତ୍ତମ ଅଭୁାସ DBIL ଇଚ୍ଛା 

ଡ୍ର ଉପମେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ପାେଦର୍ଦୀତା | େ DBL ମକ୍ମବ କ୍ାେବାେ ସହିତ ଜଟିେ, ଲମ୍ବା tenor, ବଡ କି୍ମ୍ବା 

ର୍ୟେୟ ତ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣଦ | କ୍ାେବାେ କ୍ୟ ନିଶି୍ଚତ କ୍େନ୍ତୁ | ତାହା  ସବଦନିମ୍ନ ଗ୍ରହଣ ମାନଦଣ୍ଡ େ  ମର୍ାଷ୍ଠୀ ମହଉଛି | ସାକ୍ଷ୍ାତ 

ଆର୍କ୍ୟ DBIL ଇଚ୍ଛା ର୍ଣନା କି୍ମ୍ବା ବିଚାେ କ୍େ | ନିଶି୍ଚତ ନୀତିର୍ୟଡିକ୍ ଏବଂ ମାନକ୍ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଦ୍ .ାାୋ DBL ଏବଂ 

ଗ୍ରହଣ କ୍ୟ ଭାେତୀୟ ନିୟମାବେୀ କ୍ୟ ନିଶି୍ଚତ କ୍େନ୍ତୁ | ତାହା  ଅପମେସନ୍ସ ସାକ୍ଷ୍ାତ  ସବଦନିମ୍ନ ଗ୍ରହଣ ମାନଦଣ୍ଡ 

େ  ମର୍ାଷ୍ଠୀ 
 

 

 
 

ଏହା ଡକ୍ୟୁମମଣ୍ଟ୍ ମହଉଛି ଆଧାେିତ | ଉପମେ  ବିସୃ୍ତତ ନିୟମାବେୀ ଉପମେ ଜମା ବିସୃ୍ତତ | କ୍ାଯଦୁ କ୍ଷ୍ମ 

ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ ଉପମେ ବିଭିନ୍ନ ଜମା ମଯାଜନାର୍ୟଡିକ୍ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମସବାର୍ୟଡିକ୍ ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ଜାେିତ ଠାେୟ  

ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ 
 

1. ଖାତା ଫଖାଲୁଛ ି - ବୁାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କ୍େନ୍ତୁ | ଏହାେ ଗ୍ରାହକ୍ ସହିତ ବିବେଣୀ େ ବିଭିନ୍ନ 

ପ୍ରକ୍ାେର୍ୟଡିକ୍ | େ ଖାତା ତାହା ମସମାମନ ମହାଇପାମେ | ମଖାଲ | ସହିତ  ବୁାଙ୍କ ନିଭଦେ କ୍ମେ | ଉପମେ  

ଉମର୍ଦ୍ଦର୍ୁ େ ଖାତା ଗ୍ରାହକ୍ କ୍େିପାେିମବ | ତିଆେି କ୍େ | ପସନ୍ଦ ଉପମେ  ଟାଇପ ୍କ୍େନ୍ତୁ | େ ଖାତା ସମବଦାତ୍ତମ 

ସୟଟିଂ ମସମାନଙ୍କେ ଆବର୍ୁକ୍ତା, ଆବର୍ୁକ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଯୟଜୁ | ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ 

 

 ବୁାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ପବୂଦେୟ  କ୍ୟ ମଖାଲିବା  ଖାତା, ଆବର୍ୁକ୍ କ୍ମେ | ଡକ୍ୟୁମମମେସନ୍ ଏବଂ ସଚୂନା ମଯପେି ପ୍ରତି 

“ଜାଣ ତୟମେ ଗ୍ରାହକ୍ ” (KC) ନୀତି େ  ବୁାଙ୍କ ଏବଂ ମଯପେି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଦ୍ .ାାୋ  KC ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ ଜାେିତ ଦ୍ 

.ାାୋ ଆେବିଆଇ ଏବଂ ପ୍ରଯୟଜୁ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ ଜାେିତ ଦ୍ .ାାୋ ଅନୁ ନିୟାମକ୍ ର୍େୀେ ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ 

ସମୟ ମଦୟ ପେିଶ୍ରମ ପ୍ରକି୍ରୟା ତାହା  ବୁାଙ୍କ ଅନୟସେଣ କ୍ମେ, ଇଚ୍ଛା ଜଡିତ ଯାଞ୍ଚ ଡକ୍ୟୁମମମେସନ୍ ଯାଞ୍ଚ 

କ୍େୟ ଛି | ଗ୍ରାହକ୍ ' ପେିଚୟ, ଠିକ୍ଣା, ସଚୂନା ଉପମେ ବୃତି୍ତ କି୍ମ୍ବା ବୁବସାୟ ଏବଂ ଉତ୍ସ େ ପାଣ୍ଠ ିମଯପେି ଅଂର୍ 

େ  ମଦୟ ପେିଶ୍ରମ ପ୍ରକି୍ରୟା,  ବୁାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆବର୍ୁକ୍ତା ସମ୍ପ୍ରତି େଙ୍ଗ ଫମଟାଗ୍ରାଫ୍ େ ସମସ୍ତ ଜମା / ଖାତା 

ଧାେକ୍ ଏବଂ ସା୍ୀକୃ୍ତପ୍ରାପ୍ତ ଦସ୍ତଖତକ୍ାେୀ ।  ବୁାଙ୍କ ମହଉଛି ଆହୟେି ମଧ୍ୟ | ଆବର୍ୁକ୍ କ୍ୟ ଅନୟସେଣ କ୍େ 

PML | (ପ୍ରତିମୋଧ େ ଟଙ୍କା ଲଣ୍ଡେିଂ ଅଧନିିୟମ) ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ ଯାହା ମହଉଛି ସଂମର୍ାଧତି ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ 

ଦ୍ .ାାୋ ସେକ୍ାେ େ ଭାେତ। 

1 ମାର୍ଗଦର୍ଶକିା ନୀତି | 

2 ନୀତି 
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 ବୁାଙ୍କ ମହଉଛି ଆବର୍ୁକ୍ କ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍େନ୍ତୁ | ସ୍ଥାୟୀ | ଖାତା ସଂଖୁା (ପାନ୍) ଠାେୟ   ଗ୍ରାହକ୍ କି୍ମ୍ବା ବକ୍ଳି୍ପକ୍ ଭାବମେ 

| ମ ାଷଣା ଭିତମେ ଫମଦ | ନା। 60 କି୍ମ୍ବା 61 ମଯପେି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କ୍ୋଯାଇଛି | ତମେ |  ଆୟ କ୍େ ଅଧନିିୟମ / 

ନିୟମ 

 
KC ବିବେଣୀ ଭିତମେ ଖାତା ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ଅଦୁତନ ମହାଇଛି | ପଯଦୁ ାୟକ୍ରମମ | ନିଭଦେ କ୍ମେ | ଉପମେ  ବିପଦ 
ବର୍ଦ େ ଗ୍ରାହକ୍ 

 

ଗ୍ରାହକ୍ ମହାଇପାମେ | ମଯାର୍ାମଯାର୍ କ୍େନ୍ତୁ |  ବୁାଙ୍କ ପାଇ ଁ ମଯକ୍ ଣସି ପ୍ରଶ୍ନର୍ୟଡିକ୍ ତାହା ମସମାମନ 

ମହାଇପାମେ | ଅଛି ମାଧ୍ୟମମେ ବିଭିନ୍ନ ଚୁାମନଲର୍ୟଡିକ୍ | ଏହିପେି ମଯପେି ଗ୍ରାହକ୍ ଯତ୍ନ ସଂଖୁା, ଇମମଲ୍ | 

ଏବଂ ର୍ାଖା ଇତୁାଦି ତାହା  ବୁାଙ୍କ ମହାଇପାମେ | ତିଆେି କ୍େ | ଉପଲବ୍ଧ | ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ  ବୁାଙ୍କ 

କ୍େିମବ ମଚଷ୍ଟା କ୍େ | କ୍ୟ ସମାଧାନ / ଓଲଟା କ୍ୟ  ଜିଜ୍ଞାସା   ସବଦପ୍ରଥମମ 

 

 ବୁାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କ୍େନ୍ତୁ | ଗ୍ରାହକ୍ ସହିତ  ଖାତା ମଖାଲିବା ଫମଦର୍ୟଡିକ୍ | ଏବଂ ଅନୁ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ୍ | 

ଡକ୍ୟୁମମଣ୍ଟ୍ କ୍ୟ ସକ୍ଷ୍ମ କ୍େନ୍ତୁ | ମସର୍ୟଡିକ୍ କ୍ୟ ମଖାଲ |  ଖାତା ବୁାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୋମର୍ଦ ଦିଅ | ଗ୍ରାହକ୍ ଉପମେ  

ସଂପରୂ୍ଣ୍ଣଦ ବିବେଣୀ େ ସଚୂନା ତାହା କ୍େିବ ହୟଅ ଆବର୍ୁକ୍ ଦ୍ .ାାୋ  ବୁାଙ୍କ ପାଇ ଁ_ ଯା ା୍ଚ ପ୍ରକି୍ରୟା 
 

ଗ୍ରାହକ୍ ମହାଇପାମେ | ଆହୟେି ମଧ୍ୟ | ମଖାଲ | ଡିଜିଟାଲ୍ | ସଞ୍ଚୟ ବୁାଙ୍କ ଖାତା ଦ୍ .ାାୋ ଡାଉନମଲାଡ୍ କ୍େୟ ଛି | 

ଡିଜିବୁାଙ୍୍କ | ଦ୍ .ାାୋ ଡିବିଏସ ୍ବୁାଙ୍କ ପ୍ରମୟାର୍ ଠାେୟ  ପ୍ରଯୟଜୁ | ଆପ ୍ ମଷ୍ଟାେ୍୍ର୍ୟଡିକ୍ | ଏବଂ ମଯାର୍ାଇବା | 

ବାମୟାମମଟି୍ରକ୍୍ | ପ୍ରାମାଣକିି୍କ୍େଣ କ୍ୟ  ବୁାଙ୍କ କି୍ମ୍ବା ମାଧ୍ୟମମେ ଭିଡିଓ ଆଧାେିତ | ଗ୍ରାହକ୍ ପେିଚୟ ପ୍ରକି୍ରୟା (ଭି- 

CIP) ଗ୍ରାହକ୍ କ୍େିପାେିମବ | ଆହୟେି ମଧ୍ୟ | ଲାଭ କ୍େ ଅନୁ ବୁାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଉତ୍ପାଦ ମସବାର୍ୟଡିକ୍ ପ୍ରଦାନ 

କ୍ୋଯାଇଛି ଦ୍ .ାାୋ ବୁାଙ୍କ ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ ଏବଂ ଯାହା ମହଉଛି | ଉପଲବ୍ଧ | ଉପମେ ଡିଜିବ ାୁଙ୍୍କ | ଦ୍ 

.ାାୋ ଡିବିଏସ ୍ମମାବାଇଲ୍ | ଏବଂ ଇେେମନଟ୍ | ବୁାଙି୍କଙ୍୍ଗ ପ୍ଲାଟଫମଦର୍ୟଡିକ୍ 

 

 ବୁାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ଅପମଲାଡ୍ କ୍େୟ ଛି | ଗ୍ରାହକ୍ KC ତଥୁ | ସାଙ୍ଗମେ ସହିତ PO ଏବଂ POI ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ୟ 

ନୂତନ ବୁକି୍ତର୍ତ ଖାତା ସହିତ CERSI (CKCR) ଭିତମେ ସତ୍ତଦାବେୀ େ  ବୁବସ୍ଥା େ  ପ୍ରତିମୋଧ େ 

ଟଙ୍କା ଲଣ୍ଡେିଂ (େକ୍ଷ୍ଣାମବକ୍ଷ୍ଣ େ ମେକ୍ଡଦର୍ୟଡିକ୍) ନିୟମ, 2005  ବୁାଙ୍କ ମହାଇପାମେ | ଆହୟେି ମଧ୍ୟ | ହୟଅ 

ଡାଉନମଲାଡ୍ କ୍େୟ ଛି | ଗ୍ରାହକ୍ KC ତଥୁ | ସାଙ୍ଗମେ ସହିତ PO ଏବଂ POI ଠାେୟ  CERSI (CKCR) 

ଆଧାେିତ | ଉପମେ CKC ସଂଖୁା କି୍ମ୍ବା PID ବିବେଣୀ 
 

 ବୁାଙ୍କ ସଂେକ୍ଷ୍ଣ  ଠିକ୍୍,  ଏହାେ ଏକ୍ମାତ୍ର ବିମବକ୍, କ୍ୟ ମଖାଲ | ମଯକ୍ ଣସି ଖାତା ଏବଂ  ଏହିପେି ସତ୍ତଦାବେୀ 

ମଯପେି  ବୁାଙ୍କ ମହାଇପାମେ | ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ 
 

2. ପ୍ରକାରର୍ଡୁିକ | ର ଜମା ଖାତା -  ଜମା ଉତ୍ପାଦର୍ୟଡିକ୍ କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ବର୍ଦୀକୃ୍ତ | ବୁାପକ୍ 

ଭାବମେ | ଭିତେକ୍ୟ  ନିମ୍ନଲିଖତି ପ୍ରକ୍ାେର୍ୟଡିକ୍: 

 

2.1 ସଞ୍ଚୟ ବୟାଙ୍କ ଖାତା - କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ମଖାଲିଲା | ଦ୍ .ାାୋ ମଯାର୍ୁ ବୁକି୍ତ / ବୁକି୍ତ ଏବଂ 

ନିଶି୍ଚତ ସଂର୍ଠନର୍ୟଡିକ୍ | / ଏମଜନି୍ ସର୍ୟଡିକ୍ | ମଯପେି ପୋମର୍ଦ ମଦଇଛନି୍ତ | ଦ୍ .ାାୋ େିଜଭଦ ବୁାଙ୍କ େ ଭାେତ 

ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ ଏହା ଆହୟେି ମଧ୍ୟ | ଅନ୍ତଭଦୟ କ୍ତ କ୍ମେ | HUF (ହିନ୍ଦୟ ଅବିଭାଜିତ | ପେିବାେ) କି୍ଏ 

କ୍େିପାେିମବ | ମଖାଲ | ବାସିନ୍ଦା / NRO ସଞ୍ଚୟ ଖାତା DBIL ଅଫେ୍ ଏକ୍ାଧକି୍ ପ୍ରକ୍ାେର୍ୟଡିକ୍ େ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା 

ଯାହା ମହଉଛି | ବିସୃ୍ତତ ଆର୍କ୍ୟ ଭିତମେ ଏହା ଡକ୍ୟୁମମଣ୍ଟ୍ 
 

 ପ୍ରଚେିତ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଆଗ୍ରହ ହାେ କ୍େିମବ ହୟଅ ଅଦୁତନ ମହାଇଛି | ଉପମେ  ବୁାଙ୍କ ବସାଇଟ୍ |  ଆଗ୍ରହ 

ଉପମେ ସଞ୍ଚୟ ଜମା ମହଉଛି ମକ୍ରଡିଟ୍ ଉପମେ ତ୍ର  ମାସିକ୍ | ଆଧାେ 

 

ବୁକି୍ତର୍ତ ଖାତା କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ମଖାଲିଲା | ଦ୍ .ାାୋ ଗ୍ରାହକ୍ ଭିତମେ ମସମାନଙ୍କେ ନିଜେ ନାମ (ଏକ୍କ୍) 
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ନାମ) କି୍ମ୍ବା ଦ୍ .ାାୋ  ଗ୍ରାହକ୍ ମିେିତ ଭାବମେ ସହିତ ଅନୁମାମନ (ମିେିତ ଖାତା) ତଥାପି, ଡିଜିଟାଲ୍ | ସଞ୍ଚୟ 

ଖାତା ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ମଖାଲିଲା | ଏକ୍କ୍ 

 

ମିେିତ ଖାତା, ମଖାଲିଲା | ସହିତ ଅଧକି୍ ଅମପକ୍ଷ୍ା ମର୍ାଟିଏ | ବୁକି୍ତର୍ତ, ମହାଇପାମେ | ହୟଅ ଚାେିତ ଦ୍ .ାାୋ 

ଏକ୍କ୍ ବୁକି୍ତର୍ତ କି୍ମ୍ବା ମିେିତ ଭାବମେ ଦ୍ .ାାୋ ଅଧକି୍ ଅମପକ୍ଷ୍ା ମର୍ାଟିଏ | ବୁକି୍ତର୍ତ, ଆଧାେିତ | ଉପମେ  

ଦସ୍ତଖତ ଆମଦର୍ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କ୍ୋଯାଇଛି | ଦ୍ .ାାୋ  ଗ୍ରାହକ୍  ଦସ୍ତଖତ ଆମଦର୍ ପାଇ ଁ ଅପମେଟିଂ  ଖାତା 

କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ପେିବତି୍ତତ ସହିତ  ସମ୍ମତି େ ସମସ୍ତ ଖାତା ଧାେକ୍ NRI ବନ୍ଦ ସମ୍ପକ୍ଦୀୟ କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ 

ଅନ୍ତଭଦୟ କ୍ତ | ଭିତମେ ବିଦୁମାନ / ନୂତନ ବାସିନ୍ଦା ବୁାଙ୍କ ଖାତା ମଯପେି ମିେିତ ଧାେକ୍ ସହିତ  ବାସିନ୍ଦା ଖାତା 

ଧାେକ୍ ଉପମେ “କି୍ମ୍ବା କି୍ମ୍ବା ବ iv ା୍ଚିତ ” ଆଧାେ ବିଷୟ କ୍ୟ  ପ୍ରଯୟଜୁ | ନିୟାମକ୍ ସତ୍ତଦ ମହବା ପରୂ୍ଣ୍ଣଦ ମହଲା 

ଇନ୍ ମକ୍ସ ୍େ NRE / NRO ମିେିତ ଖାତା,  ମୋଇ ବନ୍ଦ ସମ୍ପକ୍ଦୀୟ କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ଅନ୍ତଭଦୟ କ୍ତ | ଭିତମେ 

ବିଦୁମାନ / ନୂତନ ବାସିନ୍ଦା ବୁାଙ୍କ ଖାତା ମଯପେି ମିେିତ ଧାେକ୍ ସହିତ ବାସିନ୍ଦା ଉପମେ “ପବୂଦତନ କି୍ମ୍ବା ବ 

iv ା୍ଚିତ ” ଆଧାେ ବିଷୟ କ୍ୟ  ପ୍ରଯୟଜୁ | ନିୟାମକ୍ ସତ୍ତଦ ମହବା ପରୂ୍ଣ୍ଣଦ ମହଲା PIO / OCI କ୍ାଡଦ ଧାେକ୍ କି୍ଏ 

େୟ ହ ଭିତମେ ଭାେତ ପାଇ ଁ 182 ଦିନ କି୍ମ୍ବା ଅଧକି୍ ଭିତମେ  ଆଥକି୍ ବଷଦ, କ୍େିପାେିମବ | ମଖାଲ |ବାସିନ୍ଦା 

ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଦ୍ .ାାୋ ଦାଖଲ ଆବର୍ୁକ୍ KC ଡକ୍ୟୁମମଣ୍ଟ୍ ମଯପେି ପ୍ରତି ପ୍ରକି୍ରୟା ପଯଦୁ ାୟିକ୍ | ମଦୟ 

ପେିଶ୍ରମ ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ସମାପ୍ତ ଦ୍ .ାାୋ  ବୁାଙ୍କ ଉପମେ ଗ୍ରାହକ୍ ଆବାସ ସି୍ଥତି 
 

ଆଧାେ-ଆଧାେିତ | ଡିଜିଟାଲ୍ | ଖାତା କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ମଖାଲିଲା | ମାଧ୍ୟମମେ ବାମୟାମମଟି୍ରକ୍୍ | କି୍ମ୍ବା 

OTP- ଆଧାେିତ | e-KC ପ୍ରାମାଣକିି୍କ୍େଣ ପ୍ରଦାନ କ୍ୋଯାଇଛି | ଗ୍ରାହକ୍ ମହଉଛି | ନାର୍େିକ୍ & ବାସିନ୍ଦା | େ 

ଭାେତ।  ଏହା ମହାଇପାମେ | ହୟଅ ଉମେଖ କ୍ୋଯାଇଛି | ତାହା ଆଧାେ ସଂଖୁା କ୍େିମବ ହୟଅ ପ୍ରଦାନ 

କ୍ୋଯାଇଛି | ଦ୍ .ାାୋ  ଗ୍ରାହକ୍ ମବେଚ୍ଛାକୃ୍ତ 

 

ମଯପେି ପ୍ରତି ଆେବିଆଇ ର୍ୟେୟ  ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ନା ଉପମେ KC, OTP- ଆଧାେିତ | ଖାତା ଅନ୍ତଭଦୂ କ୍ତ କ୍େନ୍ତୁ | 

ଅନୟକ୍େଣ େ ଆବର୍ୁକ୍ତା ଉପମେ କ୍ାେବାେ ଏବଂ ସନ୍ତୁେନ ସୀମା; ଏବଂ ସମାପି୍ତ େ ପରୂ୍ଣ୍ଣଦ ଭିତମେ KC | 

ବଷଦ _ ମଖାଲିବା, ବିଫେ ଯାହା  ଖାତା ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ବନ୍ଦ | 

 

ମଯପେି ପ୍ରତି ଆେବିଆଇ ର୍ୟେୟ  ଦିର୍ ଉପମେ KC ଏବଂ KC ନୀତି େ  ବୁାଙ୍କ, ବୁାଙ୍କ କ୍େିପାେିମବ | ମଖାଲ 

| ବୁାଙ୍କ ଖାତା କି୍ମ୍ବା କ୍େ ପୟନ-କ୍ାଇକ୍୍ େ  ଗ୍ରାହକ୍ କି୍ମ୍ବା ଉନ୍ନୟନ  OTP ଆଧାେିତ | ଅଣ ମୟହ ଁକ୍ୟ ମୟହ ଁଖାତା 

ଦ୍ .ାାୋ ଅଥଦ | େ ଭିଡିଓ ଆଧାେିତ | ଗ୍ରାହକ୍ ପେିଚୟ ପ୍ରଣାେୀ 

 

2.1.1 ମ ଳିକ ସଞ୍ଚୟ ବୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତା (BSBD): 

 

“ମ େିକ୍ ସଞ୍ଚୟ ବୁାଙ୍କ ଜମା ଆକ୍ାଉଣ୍ଟ୍ ” ଅଥଦ | ଚାହିଦା | ଜମା ଖାତା ମଖାଲିଲା | ପାଇ ଁବଡ଼ ଆଥକି୍ ଅନ୍ତଭଦୂ କ୍ତ 

ଏହିପେି | ଖାତା ମହଉଛି | ବିଷୟ କ୍ୟ ଆେବିଆଇ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ ଉପମେ ଜାଣନ୍ତୁ | ଆପଣଙ୍କେ ଗ୍ରାହକ୍ (KC) 

/ ଆେି-ମନି | ଲଣ୍ଡେିଂ (ML) ଆଦର୍ଦ ଯଦି ଏହିପେି ଖାତା ମହଉଛି ମଖାଲିଲା | ଉପମେ  ଆଧାେ େ ସେେୀକୃ୍ତ 

| KC ଆଦର୍ଦ କି୍ମ୍ବା ନା KC,  ଖାତା କ୍େିବ ଅତିେିକ୍ତ ଭାବମେ | ହୟଅ ଚିକି୍ତି୍ସତ | ମଯପେି  'ମଛାଟ ଖାତା ' 
 
ଖାତା ବ Feures ର୍ଶଷି୍ଟ୍ୟର୍ଡିୁକ -  ଉତ୍ପାଦ ବବିରଣୀ ଫେଉଛ ି| ଉପଲବ୍ଧ | ଉପଫର  ବୟାଙ୍କ ଫେବସାଇଟ୍ | 

• ନା ମଦୟ ମହଉଛି | ଆଦାୟ ପାଇ ଁଅଣ-ଅପମେସନ୍ / ସକି୍ରୟକ୍େଣ େ ଅପମେଟିଭ୍ BSBD 

ଖାତା 
 

KC 

• BSBD ଖାତା ମହଉଛି ବିଷୟ କ୍ୟ ଆେବିଆଇ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ ଉପମେ KC / ML ପାଇ ଁମଖାଲିବା 
େ ବୁାଙ୍କ ଖାତା ମଯପେି ସଂମର୍ାଧତି ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ 

• ମଯମତମବମେ ମଖାଲିବା BSBD ଆମମ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍େନ୍ତୁ | ପରୂ୍ଣ୍ଣଦ KC ଡକ୍ୟୁମମଣ୍ଟ୍ ଏହିପେି 

ମଯପେି ଅଫିସିଆ ବ id ଧ | ଡକ୍ୟୁମମଣ୍ଟ୍ | (OVD) କି୍ମ୍ବା ବିମବଚନା କ୍ୋଯାଇଛି | OVD 

ମଯପେି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କ୍ୋଯାଇଛି | ଦ୍ .ାାୋ ଆେବିଆଇ ର୍ୟେୟ  ଦିର୍ 
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'ଫଛାଟ ଖାତା ' 

ବୁକି୍ତର୍ତ ଗ୍ରାହକ୍ କି୍ଏ କ୍ମେ | ନୟମହ ଁଅଛି ମଯକ୍  ଣସି ସେକ୍ାେୀ ଭାବମେ ବ id ଧ | ଡକ୍ୟୁମମଣ୍ଟ୍ (OVD) 

ପେି KC ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କ୍ୟ ମଖାଲ | ବୁାଙ୍କ ଖାତା, କ୍େିମବ ମଖାଲ | 'ମଛାଟ ଖାତା ', ବିଷୟ କ୍ୟ  ନିମ୍ନଲିଖତି: 

• ବୁାଙ୍କ କ୍େିମବ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍େନ୍ତୁ | ଆତ୍ମ-ପ୍ରମାଣତି | ଫମଟାଗ୍ରାଫ୍ ଠାେୟ   ଗ୍ରାହକ୍ 

•  ନିଯୟକ୍ତ ଅଧକି୍ାେୀ େ  ବୁାଙ୍କ ର୍ାଖା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତମେ | ତାଙ୍କେ ଦସ୍ତଖତ ତାହା  ବୁକି୍ତ ମଖାଲିବା  

ଖାତା ଅଛି ସଂଲଗ୍ନ ତାଙ୍କେ ଦସ୍ତଖତ କି୍ମ୍ବା ଆଙ୍ଗୟଠି ପ୍ରଭାବ ଭିତମେ ତାଙ୍କେ ଉପସି୍ଥତି | 

•  ଧାଯଦୁ  ମାସିକ୍ ଏବଂ ବାଷିକ୍ ସୀମା ଉପମେ ସମୟଦାୟ େ କ୍ାେବାେ ଏବଂ ସନ୍ତୁେନ ଆବର୍ୁକ୍ତା 

ଭିତମେ ଏହିପେି ଖାତା କ୍େିମବ ନୟମହ ଁହୟଅ ଭଙ୍ଗ, ପବୂଦେୟ   କ୍ାେବାେ ମହଉଛି ଅନୟମତିପ୍ରାପ୍ତ କ୍ୟ ନିଅ 

ସ୍ଥାନ 

• ବିମଦର୍ୀ ଭିତେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଇଚ୍ଛା ନୟମହ ଁହୟଅ ଅନୟମତିପ୍ରାପ୍ତ ଭିତେକ୍ୟ ଏର୍ୟଡି଼କ୍ ଖାତା 

•  ଖାତା କ୍େିମବ େୟ ହ | କ୍ାଯଦୁ କ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାେମ୍ଭମେ ପାଇ ଁ  ଅବଧ ି େ ବାେ ମାସର୍ୟଡିକ୍ ଯାହା 

କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ବିସ୍ତାେିତ | ପାଇ ଁ  ଆର୍କ୍ୟ ଅବଧ ିେ ବାେ ମାସ, ପ୍ରଦାନ କ୍ୋଯାଇଛି |  ଖାତା 

ଧାେକ୍ ପ୍ରଯୟଜୁ | ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା | ପ୍ରମାଣ େ ଅଛି ପ୍ରମୟାର୍ ମହାଇଛି | ପାଇ ଁମଯକ୍  ଣସି େ  OVDs 

ସମୟମେ  ପ୍ରଥମମ ବାେ ମାସର୍ୟଡିକ୍ େ  ମଖାଲିବା େ  କ୍ହିଛନି୍ତ ଖାତା 

•  ପୟୋ ଆୋମ ବୁବସ୍ଥା କ୍େିମବ ହୟଅ ସମୀକ୍ଷ୍ା କ୍ୋଯାଇଛି ପମେ ଚବିର୍ ଚାେି ମାସର୍ୟଡିକ୍ ଯଦି 

OVD ମହଉଛି ନୟମହ ଁଦାଖଲ ଭିତମେ ଚବିର୍ ମାସ,  ଖାତା _ ହୟଅ େଖ ତମେ | ସମୟଦାୟ ଫି୍ରଜ୍ କ୍େନ୍ତୁ 

| ଏବଂ ନା ଆର୍କ୍ୟ କ୍ାେବାେ ମହଉଛି ଅନୟମତିପ୍ରାପ୍ତ 

 
ଅନୟାନୟ ର୍ରୁୁତ୍ପରୂ୍ଣ୍ଗ | ପଏଣ୍ଟସ ୍

• ମଯପେି ପ୍ରତି ନିୟାମକ୍ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ, ଧାେକ୍ େ BSBD ମହଉଛି | ନୟମହ ଁମଯାର୍ୁ କ୍ୟ ମଖାଲ | 
ମଯକ୍  ଣସି ଅନୁ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ସହିତ DBIL 

• ଯଦି ଗ୍ରାହକ୍ ଅଛି ମଯକ୍  ଣସି ଅନୁ ବିଦୁମାନ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା (ର୍ୟଡିକ୍) ସହିତ DBIL, ତାପମେ 
ଗ୍ରାହକ୍ ମହଉଛି ଆବର୍ୁକ୍ କ୍ୟ ବନ୍ଦ ଏହିପେି ଖାତା (ର୍ୟଡିକ୍) ଭିତମେ 30 ଦିନ େ ମଖାଲିବା  
BSBD 

•  ବୁାଙ୍କ ସଂେକ୍ଷ୍ଣ  ଠିକ୍୍ କ୍ୟ ବନ୍ଦ  ଅନୁ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା (ର୍ୟଡିକ୍) (ଯଦି ମଯକ୍) ଣସି), ମଯପେି 
ପ୍ରଯୟଜୁ | ତମେ |  ନିୟାମକ୍ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ, ଯଦି ଏହିପେି ଖାତା (ର୍ୟଡିକ୍) is / re ନୟମହ ଁ ବନ୍ଦ | ଦ୍ 
.ାାୋ ଗ୍ରାହକ୍ ଭିତମେ 30 ଦିନ ମଖାଲିବାେ _  BSBD 

• ଏକ୍ ବୁକି୍ତର୍ତ କ୍େିପାେିମବ | ଅଛି ମକ୍ବେ ମର୍ାଟିଏ | BSBD ଖାତା 
 

2.2 ସାମ୍ପ୍ରତକି ଖାତା - କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ମଖାଲିଲା | ଦ୍ .ାାୋ ବୁକି୍ତବିମର୍ଷ, ଏକ୍ମାତ୍ର ମାଲିକ୍ାନା / 

ସହଭାର୍ୀତା ସଂସ୍ଥାର୍ୟଡ଼ିକ୍ |  ବୁକି୍ତର୍ତ ଏବଂ ଜନସାଧାେଣ | ସୀମିତ | କ୍ମ୍ପାନୀର୍ୟଡିକ୍ / HUFs / ସମାଜର୍ୟଡିକ୍ 

/ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଇତୁାଦି ନା ଆଗ୍ରହ କ୍େିମବ ହୟଅ ମଦୟ ଉପମେ ଜମା ଅନୟଷି୍ ଠତ ଭିତମେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ୍ ଖାତା 
 

2.3 ବଫିଦର୍ଶୀ ମଦୁ୍ରା ଖାତା - କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ମଖାଲିଲା | ଦ୍ .ାାୋ  ବାସିନ୍ଦା ଭାେତୀୟ ଗ୍ରାହକ୍, ପାଇ ଁ

କ୍ାେବାେ ମଯପେି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କ୍ୋଯାଇଛି | ଦ୍ .ାାୋ ଆେବଆିଇ 

 

2.4 ବଫିର୍ଶଷ ରୂପୀ ଖାତା - କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ମଖାଲିଲା | ଦ୍ .ାାୋ ବିମଦର୍ମେ | ବୁକି୍ତ ନୟମହ ଁବାସିନ୍ଦା 
ଭିତମେ ଭାେତ ମଯପେି ପ୍ରତି  ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ନିୟମାବେୀ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କ୍ୋଯାଇଛି | ଦ୍ .ାାୋ ଆେବିଆଇ 

 

2.5 ସି୍ଥର ଫୋଇଛି | ଜମା - ଏହା ମହଉଛି  ଏକ୍କ୍ ଜମା ବୟକ୍୍ ମହାଇଛି | ପାଇ ଁ  ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କ୍ୋଯାଇଛି | 

tenor ଏବଂ ପେିମାଣ  ଜମା ମହାଇପାମେ | ହୟଅ ଲିଙ୍୍କ ମହାଇଛି | କ୍ୟ  ସଞ୍ଚୟ / ସାମ୍ପ୍ରତିକ୍ ଖାତା କି୍ମ୍ବା ବୟକ୍୍ 

ମହାଇଛି | ସ ୍l ତନ୍ତ୍ର 

 
କ୍ ସି୍ଥେ ମହାଇଛି | ଜମା କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ମଖାଲିଲା | ଦ୍ .ାାୋ ବୁକି୍ତବିମର୍ଷ / ଏକ୍ମାତ୍ର ମାଲିକ୍ାନା / 
ସହଭାର୍ୀତା ସଂସ୍ଥାର୍ୟଡି଼କ୍ | 

/ ବୁକି୍ତର୍ତ ଏବଂ ଜନସାଧାେଣ | ସୀମିତ | କ୍ମ୍ପାନୀର୍ୟଡିକ୍ / HUFs / ସମାଜର୍ୟଡିକ୍ / ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଇତୁାଦ ିଦ୍ .ାାୋ 

ସ୍ଥାନିତ  ଜମା ସ୍ଥାନ ଅନୟମୋଧ କି୍ମ୍ବା   ର୍ାଖା କି୍ମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ | ମାଧ୍ୟମମେ ଅନଲାଇନ୍ | ବୁାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଗ୍ରାହକ୍ 

କ୍େିମବ ଅଛି  ବିକ୍ଳ୍ପ େ ଚୟନ  ନିମ୍ନଲିଖତି   ସମୟ େ ବୟକି୍ଂ  ଜମା 
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ଫଟଫନାର: ଆେମ୍ଭ ଠାେୟ   ସବଦନିମ୍ନ େ 7 ଦିନ (ପାଇ ଁ ଜମା ବୟକ୍୍ ମହାଇଛି | ମାଧ୍ୟମମେ ଡିଜିବୁାଙ୍୍କ | 

ମମାବାଇଲ୍ / ଇେେମନଟ୍ | ବୁାଙି୍କଙ୍୍ଗ ପ୍ଲାଟଫମଦ, ସବଦନିମ୍ନ କ୍ାଯଦୁ କ୍ାେ ମହଉଛି 90 ଦିନ ପାଇ ଁକ୍ମ ୍କ୍ାଯଦୁ କ୍ାେ 

ଗ୍ରାହକ୍ କ୍େିପାେିମବ | ପୟସ୍ତକ୍  ଜମା ମାଧ୍ୟମମେ ର୍ାଖା) 
ପରିମାଣ: ଆେମ୍ଭ ଠାେୟ   ସବଦନିମ୍ନ ପେିମାଣ ମଯପେି ବୁାଖୁା କ୍ୋଯାଇଛି ଭିତମେ  

ଆଗ୍ରେ: ଯ ରି୍କ୍ ଆଗ୍ରହ / ସେେ ଆଗ୍ରହ / ତ୍ର  ମାସିକ୍ | ମପ-ଆଉଟ୍ | କି୍ମ୍ବା ମାସିକ୍ | ମଦୟ- ବାହାମେ 

ପରିପକ୍ତା: ସୁଂଚାେିତ | ନବୀକ୍େଣ | (ଅମଟା-ନବୀକ୍େଣ) େ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ / ସୁଂଚାେିତ | 

ନବୀକ୍େଣ | େ ପ୍ରଧାନ ଏକ୍ାକ୍ୀ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ମକ୍ରଡିଟ୍ କ୍ୟ ଲିଙ୍୍କ ମହାଇଛି | ବୁାଙ୍କ ଖାତା / ପରୂ୍ଣ୍ଣଦ ପେିମାଣ 

(ଅନ୍ତଭଦୂ କ୍ତ କ୍େି) ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ) ମକ୍ରଡିଟ୍ କ୍ୟ ଲିଙ୍୍କ ମହାଇଛି | ଖାତା / ସମସୁା ଚାହିଦା | ଡ୍ରାଫ୍ଟ  / 

ଇମଲମଟଟ ରାନିକ୍୍ | ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ମାଧ୍ୟମମେ NEFT / RTGS / IMPS / UPI (ନୟମହ ଁପ୍ରଯୟଜୁ | ପାଇ ଁସି୍ଥେ 

ମହାଇଛି | ଜମା ବୟକ୍୍ ମହାଇଛି | ମାଧ୍ୟମମେ ଡିଜିବୁାଙ୍୍କ | ମମାବାଇଲ୍ | ବୁାଙି୍କଙ୍୍ଗ ପ୍ଲାଟଫମଦ) 

 

ଭିତମେ  ଉପମୋକ୍ତ ପ୍ରର୍ସ୍ତ | ବର୍ଦ,  ବୁାଙ୍କ ମହାଇପାମେ | ପେିଚୟ କ୍େିବା ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦର୍ୟଡିକ୍ ସହିତ 

ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ବ ର୍ଷି୍ଟୁର୍ୟଡିକ୍ ଏହିପେି ମଯପେି ଅଣ-କ୍ଲ୍ ମଯାର୍ୁ | ଜମା, ମାନଦଣ୍ଡ ଲିଙ୍୍କ ମହାଇଛି | ଭାସମାନ | ହାେ 

ଜମା ଇତୁାଦି ପାଇ ଁନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୁ ଗ୍ରାହକ୍ ବିଭାର୍ର୍ୟଡିକ୍ 

 

2.6 ପନୁରାବୃତି୍ତ | ଜମା - ମହଉଛି ଅଥଦାତ୍ ପାଇ ଁମକ୍ହି ଜମଣ କି୍ଏ ଚାହ ଁାନି୍ତ | କ୍ୟ ବିନିମଯାର୍ କ୍େନ୍ତୁ |  ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ 

ୋର୍ ି େ ଟଙ୍କା ମାସିକ୍ ପାଇ ଁ  ସି୍ଥେ ମହାଇଛି | ହାେ େ ମଫେନ୍ତୁ ଅନ୍  ତାେିଖ େ ପେିପକ୍୍ .ତା / 

ପବୂଦାନୟମାନ, ଗ୍ରାହକ୍ ଇଚ୍ଛା ପାଅ  ପ୍ରଧାନ ୋର୍ ିମଯପେି ଭଲ ମଯପେି  ଆଗ୍ରହ ମୋଜର୍ାେ ସମୟମେ ତାହା 

ଅବଧ ି

 

2.7 ପାଇ ଁଜମା କୁ ଅଣ - ବାସିନ୍ଦା | ଭାରତୀୟମାଫନ | ଏବଂ ବୟକି୍ତ ଭାରତୀୟ _ ଉତ୍ପତି୍ତ (PIO), 

ବୟାଙ୍କ - ଅଫେ୍ FCNR (ଖ) ଜମା, NRE ଜମା ଏବଂ NRO ଜମା କ୍ୟ  ଅଣ- ବାସିନ୍ଦା | (NRI) ଏବଂ 

ବୁକି୍ତ େ ଭାେତୀୟ ଉତ୍ପତି୍ତ (PIO) 

• ପାଇ ଁ NRE / NRO ଜମା, ଆଗ୍ରହ ହାେ ଇଚ୍ଛା ନୟମହ ଁ ହୟଅ ଉଚ୍ଚ ଅମପକ୍ଷ୍ା ମସର୍ୟଡି଼କ୍ ପ୍ରଦାନ 
କ୍ୋଯାଇଛି ଦ୍ .ାାୋ  ବୁାଙ୍କର୍ୟଡିକ୍ ଉପମେ ତୟେନାତ୍ମକ୍  ମୋଇ ଟଙ୍କା ର୍ବ୍ଦ ଜମା 

• ବୁାଙ୍କ କ୍େିମବ ନୟମହ ଁ ଚିହ୍ନ ମଯକ୍  ଣସି ଟାଇପ ୍ କ୍େନ୍ତୁ | େ 0, ସିଧାସେଖ | କି୍ମ୍ବା ପମୋକ୍ଷ୍, 
ବିପକ୍ଷ୍ମେ NRE ସଞ୍ଚୟ ଜମା 

• ଲାଭ େ ଅତିେିକ୍ତ ଆଗ୍ରହ ହାେ ଉପମେ ଜମା ଉପମେ ଖାତା େ ମହବା ବୁାଙ୍୍କ ନିଜେ କ୍ମଦଚାେୀ 

କି୍ମ୍ବା ସିନିୟେ ନାର୍େିକ୍ (ଯଦି ମଯକ୍) ଣସି) ମଯପେି ସି୍ଥେ କ୍ଲା ଦ୍ .ାାୋ  ବୁାଙ୍କ କ୍େିମବ ନୟମହ ଁହୟଅ 

ଉପଲବ୍ଧ | କ୍ୟ NRE ଏବଂ NRO ଜମା 

• ଏହା ନୀତି ପ୍ରଯୟଜୁ | ମକ୍ବେ କ୍ୟ ଜମା ପ୍ରଦାନ କ୍ୋଯାଇଛି ଦ୍ .ାାୋ ଡିବିଏସ ୍ବୁାଙ୍କ | ଭାେତ ଲି। 

 

 ଅନୟମତିପ୍ରାପ୍ତ ମଡବିଟ୍ / ମକ୍ରଡିଟ୍, tenor େ  ଜମା, ଆଗ୍ରହ ହାେ ଜମା େ , ଅକ୍ାେ ପ୍ରତୁାହାେ, େୂପାନ୍ତେ କ୍ୟ 

ବାସିନ୍ଦା ଉପମେ ପେିବତ୍ତଦନ େ ବାସିନ୍ଦା ସି୍ଥତି ଏବଂ ଅପମେସନ୍ସ େ  ଖାତା, ନାମାଙ୍କନ ସୟବଧିା, ଅପମେସନ୍ସ େ 

ମତୃ ଖାତା, ଇତୁାଦି ମହଉଛି | ସମତୟଲ କ୍ୟ  ଆବର୍ୁକ୍ତା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭିତମେ ଆେବିଆଇେ | ର୍ୟେୟ  ଦିର୍ - 

ଆଗ୍ରହ ହାେ ଉପମେ ଜମା ଏବଂ ର୍ୟେୟ  ଦିର୍ ଉପମେ ଜମା ଏବଂ ଖାତା 
 

 ଆଗ୍ରହ ହାେ ଉପମେ ର୍ବ୍ଦ ଜମା ତମେ |  FCNR (ଖ) ମଯାଜନା ଭିନ୍ନ ମହାଇଥାଏ | ମକ୍ବେ ଉପମେ 

ଖାତା େ ମର୍ାଟିଏ | କି୍ମ୍ବା ଅଧକି୍ େ  ନିମ୍ନଲିଖତି କ୍ାେଣର୍ୟଡିକ୍: 

• ମଟମନାେ | େ ଜମା:  ପେିପକ୍୍ .ତା ଅବଧ ିଅବଧ ିପାଇ ଁଜମା ତମେ |  FCNR (ଖ) 

ମଯାଜନା ମହଉଛି ମଯପେି ତମେ: 

o ମର୍ାଟିଏ | ବଷଦ ଏବଂ ଉପମେ କି୍ନ୍ତୁ କ୍ମ ୍ଅମପକ୍ଷ୍ା ଦୟଇଟ ିବଷଦ 

o ଦୟଇଟି ବଷଦ ଏବଂ ଉପମେ କି୍ନ୍ତୁ କ୍ମ ୍ଅମପକ୍ଷ୍ା ତିନି ବଷଦ o 

ତିନି ବଷଦ ଏବଂ ଉପମେ କି୍ନ୍ତୁ କ୍ମ ୍ଅମପକ୍ଷ୍ା ଚାେି ବଷଦ o ପାଞ୍ଚ 

ବଷଦ ମକ୍ବେ 

• ଆକ୍ାେ | େ ଜମା: ଡିବିଏସ ୍  ଏହାେ ବିମବକ୍ ସି୍ଥେ କ୍ମେ  ମୟଦ୍ରା - ସବଦନିମ୍ନ ଟ୍ଟମ ୍ଉପମେ ଯାହା 
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ଭିନ୍ନକ୍ଷ୍ମ | ହାେ େ ଆଗ୍ରହ ମହଉଛି | ପ୍ରଦାନ କ୍ୋଯାଇଛି 

•  ଆଗ୍ରହ ମଦୟ ପାଇ ଁ FCNR (ଖ) ଜମା ମହଉଛି | ମର୍ାଲାକ୍ାେ | ବନ୍ଦ କ୍ୟ ଦୟଇଟି ଦର୍ମିକ୍ 

ସ୍ଥାନର୍ୟଡିକ୍ 

 

 ଛାତ ହାେ ପାଇ ଁ _ ଆଗ୍ରହ ହାେ କ୍େିମବ ହୟଅ ଆଧାେ ବିଦୁମାନ ନିୟାମକ୍ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ 
ସମୟ 

 

2.8 ବାସିନ୍ଦା ବଫିଦର୍ଶୀ ମଦୁ୍ରା ଖାତା ଫ ାଜନା - RFC ଜମା ମହଉଛି | ପ୍ରଯୟଜୁ | ପାଇ ଁଅଣ ବାସିନ୍ଦା | 

ଭାେତୀୟ / PIO | ମଫେୟ ଛି କ୍ୟ ଭାେତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବମେ, ମଯଉଥଁମିେ ମସମାନଙ୍କେ ସି୍ଥତି ପେିବତ୍ତଦନ ଠାେୟ  ଅଣ-

ବାସିନ୍ଦା | କ୍ୟ ବାସିନ୍ଦା  ବୁାଙ୍କ କ୍େିମବ ନିର୍ଣ୍ଣଦୟ କ୍େ | ଆଗ୍ରହ ଉପମେ ଜମା େ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କ୍ୋଯାଇଛି ଦ୍ 

.ାାୋ ଏହା କି୍ମ୍ବା ନବୀକ୍େଣ ଦ୍ .ାାୋ ଏହା ତମେ |  ବାସିନ୍ଦା ବିମଦର୍ୀ ମୟଦ୍ରା ଖାତା ମଯାଜନା (ଯଦି ମଯାର୍ୁ), 

ଭିତମେ ଅନୟଯାୟୀ | ସହିତ  ଆଗ୍ରହ ହାେ ଉପମେ ଜମା ଅନୟମମାଦିତ | ଦ୍ .ାାୋ  ସମ୍ପତି୍ତ ଏବଂ ଦାୟିତ୍। | 

କ୍ମିଟି (LCO)  ସନ୍ତୁେନ ଭିତମେ  ଅଣ-ବାସିନ୍ଦା | ବାହୁ (NRE) ଖାତା ଏବଂ / କି୍ମ୍ବା ବିମଦର୍ୀ ମୟଦ୍ରା ଅଣ-

ବାସିନ୍ଦା | ବୁାଙ୍କ [FCNR (B)] ଖାତା କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ମକ୍ରଡିଟ୍ କ୍ୟ  RFC ଖାତା (ଯଦି ମଯାର୍ୁ)   ବିକ୍ଳ୍ପ େ  

ଖାତା ଧାେକ୍ ମକ୍ମବ  ଆବାସିକ୍ ସି୍ଥତି େ  ଅଣ-ବାସିନ୍ଦା | ଭାେତୀୟ (NRI) ପେିବତ୍ତଦନ କ୍ୟ ତାହା େ  ବାସିନ୍ଦା 
 

2.9 ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ  | / ଜମା ଋଣ ବପିକ୍ଷଫର  ଅବଧ ିଜମା - ଗ୍ରାହକ୍ କ୍େିପାେିମବ | ଅନୟମୋଧ ପାଇ ଁ

ଓଭେଡ୍ରାଫ୍ଟ | ସୟବଧିା / ଜମା ଋଣ ବିପକ୍ଷ୍ମେ  ଅବଧ ି ଜମା ଯଥାଥଦମେ ଡିସଚାଜଦ ଦ୍ .ାାୋ  ଜମାକ୍ାେୀ 

ଉପମେ ନିଷ୍ପାଦନ େ ଆବର୍ୁକ୍ ସୟେକ୍ଷ୍ା ଡକ୍ୟୁମମଣ୍ଟ୍ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ୟ ROI, ମଟମନାେ, ଇତୁାଦ ି

ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ସି୍ଥେ କ୍ଲା ଦ୍ .ାାୋ  ବୁାଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ମଯପେି ପ୍ରତି ନିୟାମକ୍ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ ଜାେିତ ଠାେୟ  

ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ ଏବଂ ମକ୍ରଡିଟ୍ ନୀତି େ  ବୁାଙ୍କ ଯଦି  ଜମା ପେିପକ୍୍ .ତା ଆୟ ମହଉଛି ମକ୍ବେ ଯମଥଷ୍ଟ କ୍ୟ 

ସାକ୍ଷ୍ାତ  ବାଧ୍ୟତାମେୂକ୍ ତମେ |  ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ ସାଙ୍ଗମେ ସହିତ ଆଗ୍ରହ ସଂର୍ହିୃତ / ମଡବିଟ୍,  ବୁାଙ୍କ 

କ୍େିପାେିମବ | ବୁାୟାମ  ଠିକ୍୍ େ ମସଟ୍ କ୍େନ୍ତୁ | ବନ୍ଦ ଏବଂ ବନ୍ଦ ଉଭୟ ଜମା ଏବଂ ଜମା ଋଣ, ତମେ | ମଦୟ 

ଅନ୍ତେଙ୍ଗତା | କ୍ୟ  ଜମାକ୍ାେୀ 

 

3. ଆଗ୍ରେ ଫଦୟ - ଆଗ୍ରହ କ୍େିମବ ହୟଅ ମକ୍ରଡିଟ୍ କ୍ ଲିଙ୍୍କ ମହାଇଛି | ସଞ୍ଚୟ / ସାମ୍ପ୍ରତିକ୍ ଖାତା କି୍ମ୍ବା 

ମଯପେି ପ୍ରତି ପେିପକ୍୍ .ତା ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କ୍ୋଯାଇଛି | ଦ୍ .ାାୋ  ଗ୍ରାହକ୍   ହାେ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କ୍ୋଯାଇଛି | 

ଦ୍ .ାାୋ ବୁାଙ୍କ ଭିତମେ ଅନୟଯାୟୀ | ସହିତ େିଜଭଦ ବୁାଙ୍କ େ ଭାେତ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ନାମା ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ  

ବୁାଙ୍କ ଭିତମେ  ସାଧାେଣ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ ଜାେିତ ଦ୍ .ାାୋ  େିଜଭଦ ବୁାଙ୍କ େ ଭାେତ ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ 

ସି୍ଥେ କ୍ମେ ର୍ବ୍ଦ ଜମା ଆଗ୍ରହ ହାେ ପାଇ ଁ ଗ୍ରାହକ୍ ବର୍ଦର୍ୟଡିକ୍ ଅନୟମତିପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ .ାାୋ  ନିୟାମକ୍ ଏହିପେି 

ମଯପେି କି୍ନ୍ତୁ ନୟମହ ଁସୀମିତ | କ୍ୟ ଡିବିଏସ ୍କ୍ମଦଚାେୀ ଏବଂ ସିନିୟେ ନାର୍େିକ୍,  ବୁାଙ୍କ, ମହାଇପାମେ |  ଏହାେ 

ନିଜେ ବିମବକ୍ ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ, ଅନୟମତି ଦିଅନ୍ତୁ | ଅତିେିକ୍ତ ଆଗ୍ରହ   ହାେ ନୟମହ ଁଅତିକ୍ରମ ମର୍ାଟିଏ | 

ର୍ତକ୍ଡା ପ୍ରତି ବାଷିକ୍ ସମାପ୍ତ ଏବଂ ଉପମେ  ସାଧାେଣ ବୁାଙ୍କ ହାେ ଏହା ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ପ୍ରଯୟଜୁ | ପାଇ ଁ ଥାକ୍ 

ହାେ ସି୍ଥେ ମହାଇଛି | ଜମା ଏବଂ ପୟନୋବୃତି୍ତ | ଜମା ମକ୍ବେ 

 
ଆଗ୍ରହ ଉପମେ ର୍ବ୍ଦ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ର୍ଣନା କ୍ୋଯାଇଛି |  ତ୍ର  ମାସିକ୍ | ବୁବଧାନ ଏବଂ ମଦୟ   ହାେ ସି୍ଥେ 
କ୍ଲା ଦ୍ .ାାୋ  ବୁାଙ୍କ ନିଭଦେ କ୍ମେ | ଉପମେ  ଅବଧ ିଜମା _ 

 

ଇନ୍ ମକ୍ସ ୍େ ମାସିକ୍ ଜମା ମଯାଜନା,  ଆଗ୍ରହ କ୍େିମବ ହୟଅ ର୍ଣନା କ୍ୋଯାଇଛି | ପାଇ ଁ  ଚତୟ ଥଦାଂର୍ ଏବଂ 

ମଦୟ ମାସିକ୍  େିହାତି ମଲୂୁ  ଆଗ୍ରହ ମଦୟ ମହଉଛି | ମର୍ାଲାକ୍ାେ | ବନ୍ଦ କ୍  ନିକ୍ଟତମ ଟଙ୍କା 

 

ନା ଆଗ୍ରହ କ୍େିମବ ହୟଅ ମଦୟ ଭିତମେ ମକ୍ସ ୍ଜମା ମହଉଛି ଅକ୍ାେମେ ବନ୍ଦ | ଭିତମେ 7 ଦିନ େ ବୟକି୍ଂ 
 

ଭାେତୀୟ ବୁାଙ୍କର୍ୟଡିକ୍ ' ଆମସାସିଏସନ (ଆଇବିଏ) ମକ୍ାଡ୍ | ପାଇ ଁବୁାଙି୍କଂ ଅଭୁାସ କ୍େ | ଅଛି ମହାଇସାେିଛି | 

ଜାେିତ ଦ୍ .ାାୋ IB ପାଇ ଁ ୟୟ ନିଫମଦ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ .ାାୋ  ସଦସୁ ବୁାଙ୍କର୍ୟଡିକ୍  ମକ୍ାଡ୍ ମହଉଛି ଉରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ | କ୍ୟ 

ମପ୍ରାତ୍ସାହିତ କ୍େ | ଭଲ ବୁାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଅଭୁାସ ଦ୍ .ାାୋ ମସଟିଂ ବାହାମେ ସବଦନିମ୍ନ ମାନକ୍, ଯାହା ସଦସୁ 
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ବୁାଙ୍କର୍ୟଡିକ୍ କ୍େିବା ଉଚିତ ଅନୟସେଣ କ୍େ ଭିତମେ ମସମାନଙ୍କେ କ୍ାେବାେ ସହିତ ଗ୍ରାହକ୍ 
 

IB, ପାଇ ଁ  ଉମର୍ଦ୍ଦର୍ୁ େ ର୍ଣନା େ ଆଗ୍ରହ ଉପମେ  ମୋଇ ର୍ବ୍ଦ ଜମା, ଅଛି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ତାହା ଉପମେ ଜମା 

ପେିମର୍ାଧମଯାର୍ୁ ଭିତମେ କ୍ମ ୍ଅମପକ୍ଷ୍ା ତିନି ମାସର୍ୟଡିକ୍ କି୍ମ୍ବା ମକ୍ଉଠଁାମେ  ଟମିନାଲ୍ ଚତୟ ଥଦାଂର୍ ମହଉଛି 
ଅସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣଦ, ଆଗ୍ରହ କ୍େିବା ଉଚିତ ହୟଅ ମଦୟ ଆନୟପାତିକ୍ ଭାବମେ | ପାଇ ଁ ପ୍ରକୃ୍ତ ସଂଖୁା ଦନି ବୁାଙ୍କ ଅନୟସେଣ 

କ୍ମେ  ଉପମେ ଉମେଖ କ୍ୋଯାଇଛି | ଆଗ୍ରହ ର୍ଣନା ପାଇ ଁଜମା ଉଦାହେଣ: ଯଦି  ଜମା ମହଉଛି ପାଇ ଁ7 

ମାସର୍ୟଡିକ୍ କ୍ାଯଦୁ କ୍ାେ, ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ମଦୟ ପାଇ ଁ ୨ କ୍ରଟସଦ ଏବଂ ଅବର୍ଷି୍ଟ | ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ମଦୟ 

ଆଧାେିତ | ଉପମେ ସଂଖୁା େ ଦିନ 

 
ପାଇ ଁଉମର୍ଦ୍ଦର୍ୁ େ ଏହା ର୍ଣନା,  ସଂଖୁା େ ଦିନ ଭିତମେ  ବଷଦ ମହବ ହୟଅ ବିମବଚନା କ୍ୋଯାଏ | ମଯପେି 
366 ଦିନ ଭିତମେ  ଲମ୍ଫ ବଷଦ ଏବଂ 365 ଦିନ ଭିତମେ ଅନୁ ବଷଦ 

 
ବୁାଙ୍କ ବିଚାେ କ୍ମେ | ସମସ୍ତ FDs ଅନୟଷି୍ ଠତ ପାମଶ୍ରଦ | ସମସ୍ତ ର୍ାଖା ତମେ | ମର୍ାଟିଏ | CIF ମଯମତମବମେ 
ର୍ଣନା ଆଗ୍ରହ ପେିମାଣ / କ୍େ ଦାୟିତ୍। | 

 

ବୁାଙ୍କ ସବୟମବମେ ନିଏ ର୍ବ୍ଦ ଜମା ପେିପକ୍୍ .ତା ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ ଠାେୟ  ଗ୍ରାହକ୍ ଏବଂ ଭିତମେ  ଇମଭେ େ ଏହାେ 

ଅନୟପସି୍ଥତି କି୍ମ୍ବା ଜମା ମହବା ସମୟ, ଆଗ୍ରହ ହାେ ମଯପେି ପ୍ରଯୟଜୁ | କ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ପ୍ରମୟାର୍ 

ମହାଇଛି | ମଯପେି ପ୍ରତି ବିସୃ୍ତତ ନିୟାମକ୍ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ 

 
ବୁାଙ୍କ ଭିତମେ ଅନୟଯାୟୀ | ସହିତ  ସତୂ୍ର ଏବଂ ସମି୍ମେନୀ ପୋମର୍ଦ ମଦଇଛନି୍ତ | ଦ୍ .ାାୋ ଭାେତୀୟ ବୁାଙ୍କର୍ୟଡିକ୍ 
' ଆମସାସିଏସନ ର୍ଣନା କ୍ମେ |  ଆଗ୍ରହ ଉପମେ ର୍ବ୍ଦ ଜମା 

 

ର୍ବ୍ଦ “ବଲ୍କ ଜମା ” ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ବୁବହୃତ | ପାଇ ଁ ଏକ୍କ୍ େୂପୀ ର୍ବ୍ଦ ଜମା / FCNR (ଖ) ଜମା େ INR ୨ 

ମକ୍ାଟି (ସମାନ ବିମଦର୍ୀ ମୟଦ୍ରା ପେିମାଣ) ଏବଂ ଉପମେ  ବୁାଙ୍କର୍ୟଡିକ୍ କ୍େିପାେିମବ | ଅଫେ୍ ଭିନ୍ନକ୍ଷ୍ମ | 

ହାେ େ ଆଗ୍ରହ ପାଇ ଁ  ଜମା େ  ସମାନ ପେିପକ୍୍ .ତା ପାଇ ଁବହୟେ | ଜମା େ INR ୨ ମକ୍ାଟ ିଏବଂ ଉପମେ 

ପାଇ ଁଜମ ନିମ୍ନମେ | INR ୨ ମକ୍ାଟ,ି  ସମାନ ହାେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରମୟାର୍ କ୍େନ୍ତୁ | ପାଇ ଁଜମା େ  ସମାନ ପେିପକ୍୍ 

.ତା ଅଥଦାତ୍  ହାେ ଇଚ୍ଛା ହୟଅ କ୍ାଡଦ ମହାଇଛି େୂପୀ ର୍ବ୍ଦ ଜମା ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ତଭଦୂ କ୍ତ କ୍େନ୍ତୁ |  ମୋଇ ର୍ବ୍ଦ ଜମା 

ମଯପେି ଭଲ ମଯପେି ର୍ବ୍ଦ ଜମା ତମେ | NRO ଏବଂ NRE ଖାତା | 
 

କ୍ାଡଦ ହାେ ପାଇ ଁଜମା କ୍ମ ୍ଅମପକ୍ଷ୍ା INR 2 ମକ୍ାଟି ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ସମୀକ୍ଷ୍ା କ୍ୋଯାଇଛି ଉପମେ  ସାମୟିକ୍ ଆଧାେ 

ଏବଂ ଆବର୍ୁକ୍ ପେିବତ୍ତଦନ ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ପୋମର୍ତି | କ୍ୟ ପାଇ ଁ LCO | ଅନୟମମାଦନ ଭିନ୍ନକ୍ଷ୍ମ | ହାେ ପାଇ ଁ

ବହୟେ | ଜମା କ୍େିମବ ହୟଅ ସି୍ଥେ ଆଧାେ ସମ୍ପତି୍ତ / ଦାୟିତ୍। | ଆବର୍ୁକ୍ତା ଏବଂ ସମାନ ହାେ କ୍େିମବ 

ପ୍ରମୟାର୍ କ୍େନ୍ତୁ | ପାଇ ଁଜମା େ ସମାନ ପେିମାଣ ଏବଂ tenor _ 

 

ହାେ େ ଆଗ୍ରହ ଉପମେ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ମୟଖୁତ ପ୍ରଦର୍ତି | ଭିତମେ  ର୍ାଖା ପେିସେ ପେିବତ୍ତଦନ, ଯଦି ମଯକ୍  

ଣସି ବିଷୟମେ  ଜମା ମଯାଜନାର୍ୟଡିକ୍ ଏବଂ ଅନୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମସବାର୍ୟଡିକ୍ କ୍େିମବ ଆହୟେି ମଧ୍ୟ | ହୟଅ 

ମଯାର୍ାମଯାର୍ ଉପେମୟଣ୍ଡ ଦ୍ .ାାୋ ମୟଖୁତ ପ୍ରଦର୍ଦନ ଏହା  ର୍ାଖା ପେିସେ ଏବଂ ଉପେ  ବୁାଙ୍୍କ ମେବସାଇଟ୍ | 

 

ଯଦି  NRE ଖାତା ଧାେକ୍, ତୟେନ୍ତ ଉପମେ ମଫେନ୍ତୁ କ୍ୟ ଭାେତ, ଅନୟମୋଧ େୂପାନ୍ତେ ପାଇ ଁ | େ  NRE 

ର୍ବ୍ଦ ଜମା ଭିତେକ୍ୟ ବାସିନ୍ଦା ବିମଦର୍ୀ ମୟଦ୍ରା ଖାତା (RFC), ଆଗ୍ରହ କ୍େିମବ ହୟଅ ମଦୟ ମଯପେି ତମେ: 

i) ଯଦି  NRE ଜମା ଅଛି ନୟମହ ଁ ଚଲାନ୍ତୁ | ପାଇ ଁ  ସବଦନିମ୍ନ ଅବଧ ି େ ମର୍ାଟିଏ | ବଷଦ, ଆଗ୍ରହ 

କ୍େିମବ ହୟଅ ମଦୟ   ହାେ ନୟମହ ଁଅତିକ୍ରମ  ହାେ ମଦୟମଯାର୍ୁ ଉପମେ ସଞ୍ଚୟ ଜମା ଅନୟଷି୍ ଠତ 

ଭିତମେ RFC ଖାତା | 
ii) ଇନ୍ ସମସ୍ତ ଅନୁ ମାମଲା, ଆଗ୍ରହ କ୍େିମବ ହୟଅ ମଦୟ   ଚୟ କି୍ତ ମହାଇଛି ହାେ 

ଯଦି ଏହିପେି  NRE ଜମା ଅଛି ନୟମହ ଁଚଲାନ୍ତୁ | ପାଇ ଁ  ସବଦନିମ୍ନ ଅବଧ ିେ ୧ ବଷଦ,  ବୁାଙ୍କ ହୟଏତ,  ଏହାେ 

ବିମବକ୍, ମଦୟ ଆଗ୍ରହ   ହାେ ନୟମହ ଁଅତିକ୍ରମ  ହାେ ମଦୟମଯାର୍ୁ ଉପମେ ସଞ୍ଚୟ ଜମା ଅନୟଷି୍ ଠତ ଭିତମେ 

RFC ଖାତା, ପ୍ରଦାନ କ୍ୋଯାଇଛି |  ଅନୟମୋଧ ପାଇ ଁଏହିପେି  େୂପାନ୍ତେ ମହଉଛି ତଆିେି ଦ୍ .ାାୋ  NRE 
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ଖାତା ଧାେକ୍ ତୟେନ୍ତ ଉପମେ ମଫେନ୍ତୁ କ୍ୟ ଭାେତ। 

 
ଜମା ପେିପକ୍ତା ଉପମେ ଛୟଟିଦିନ ଇଚ୍ଛା ସୁଂଚାେିତ ଭାବମେ | ପେିପକ୍୍ ପେବତ୍ତଦୀ କ୍ାମ କ୍େୟ ଛି ଦିନ ଏବଂ  

ଗ୍ରାହକ୍ ଇଚ୍ଛା ମୋଜର୍ାେ କ୍େ | ଆଗ୍ରହ ଆୟ ପାଇ ଁ ଅତିେିକ୍ତ ଦିନ / ଦିନ   ହାେ େ  ପ୍ରାେମି୍ଭକ୍ ଜମା ବୟକି୍ଂ 

 
ମେ  ସମୟ େ ସ୍ଥାନିତ  ଜମା, ଗ୍ରାହକ୍ କ୍େିପାେିମବ | ଦିଅ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ ସମ୍ବନ୍ଧମେ ବନ୍ଦ େ ଜମା ଖାତା କି୍ମ୍ବା 
ନବୀକ୍େଣ | େ ଜମା ପାଇ ଁଆର୍କ୍ୟ ଅବଧ ିଉପମେ  ତାେିଖ େ ପେିପକ୍୍ .ତା 

 

ଇନ୍  ଅନୟପସି୍ଥତି େ ପେିପକ୍୍ .ତା ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ ଉପମେ ଅବଧ ିଜମା, ଭିତମେ  ମକ୍ସ ୍େ ବୁକି୍ତର୍ତ / HUF 

/ ବିଶ୍ସ / ସମାଜ, ଡିବିଏସ ୍ ବୁାଙ୍କ ଭାେତ ଲିମିମଟଡ୍ ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ତେଙ୍ଗ  ଜମାକ୍ାେୀ ଭିତମେ ଅଗି୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧମେ 

ତାେିଖ େ ପେିପକ୍୍ .ତା ଏବଂ ବୁାଙ୍କ କ୍େିମବ ହୟଅ ନବୀକ୍େଣ  ଜମା ପାଇ ଁ ସମାନ ଅବଧ ି ମଯପେି  ମେୂ ଜମା,   

ବିଦୁମାନ ହାେ େ ଆଗ୍ରହ ପାଇ ଁଅନୁମାମନ,  ବୁାଙ୍କ କ୍େିମବ ମକ୍ରଡିଟ୍ ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ / ସାମ୍ପ୍ରତିକ୍ ଖାତା 

ସହିତ  ପେିପକ୍୍ .ତା ଆୟ ଇନ୍  ଇମଭେ ମକ୍ଉଠଁାମେ ଗ୍ରାହକ୍ କ୍ମେ | ନୟମହ ଁଧେ  ସଞ୍ଚୟ / ସାମ୍ପ୍ରତିକ୍ ଖାତା 

ସହିତ ଆମ, ଆମମ କ୍େିବ ଧେ  ପେିପକ୍୍ .ତା ଆୟ ସହିତ ଆମ ପଯଦୁ ନ୍ତ ଆର୍କ୍ୟ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ ଠାେୟ  ଗ୍ରାହକ୍ 

ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଉପମେ ଏହିପେି ସମୟସୀମା ଜମା କ୍େିମବ ହୟଅ ମଦୟ ମଯପେି ର୍ାସିତ | ଦ୍ .ାାୋ ନିୟମାବେୀ 

ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ 

 

ବୁାଙ୍କ ଅଛି ନିୟମ ବାଧ୍ୟତାମେୂକ୍ କ୍ୟ େିହାତି କ୍େ  ଉତ୍ସ ଯଦି  ସମୟଦାୟ ଆଗ୍ରହ ମଦୟ / ମଦୟମଯାର୍ୁ 

ଉପମେ ସମସ୍ତ ର୍ବ୍ଦ ଜମା ଅନୟଷି୍ ଠତ ଦ୍ .ାାୋ  ବୁକି୍ତ ଅତିକ୍ରମ କ୍େିଛି |  ପେିମାଣ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କ୍ୋଯାଇଛି | ତମେ |  

ଆୟ କ୍େ ଅଧନିିୟମ ଏବଂ ମଯପେି ପ୍ରତି CBDT (ମକ୍ନ୍ଦ୍ରୀୟ | ମବାଡଦ | େ ସିଧାସେଖ | କ୍େ) ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ 

ଜାେିତ ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ  ବୁାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସମସୁା  କ୍େ େିହାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର (TDS) ସାଟିଫିମକ୍ଟ୍) ପାଇ ଁ

କ୍େ କ୍ଟାଯାଇଛି ଉପମେ ତ୍ର qurter ମାସିକ୍ | ଆଧାେ  ଜମାକ୍ାେୀ, ଯଦି ହକ୍ଦାେ | କ୍ୟ ଛାଡ ଠାେୟ  TDS ର୍  

ଦାଖଲ କ୍େ | ମ ାଷଣା ଭିତମେ ଫମଦ 15G / H   ଆେମ୍ଭ େ ପ୍ରମତୁକ୍ ଆଥକି୍ ବଷଦ ପ୍ରଯୟଜୁ TDS ହାେ 

ମଯପେି ପ୍ରତି ନିୟମ ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ପ୍ରଯୟଜୁ | ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ 

 

ଆଗ୍ରେ ଫଦୟ FCNR (B) ପାଇ ଁଜମା: 
 

(a) ଆଗ୍ରହ ଉପମେ  ଜମା ଗ୍ରହଣ କ୍ୋଯାଇଛି ତମେ |  ମଯାଜନା ମହଉଛି ର୍ଣନା କ୍ୋଯାଇଛି | ଆଧାେିତ | 

ଉପମେ 360 ଦିନ କ୍ୟ  ବଷଦ 

(b)  ଆଗ୍ରହ ମହଉଛି ର୍ଣନା କ୍ୋଯାଇଛି | ଏବଂ ମଦୟ  ବୁବଧାନ େ 180 ଦିନ ପ୍ରମତୁକ୍ ଏବଂ ତା’ପମେ 

ପାଇ ଁ  ଅବର୍ଷି୍ଟ | ପ୍ରକୃ୍ତ ସଂଖୁା େ ଦିନ 

ପ୍ରଦାନ କ୍ୋଯାଇଛି | ତାହା  ବିକ୍ଳ୍ପ କ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କ୍େନ୍ତୁ  ଆଗ୍ରହ ଉପମେ ପେିପକ୍୍ .ତା ସହିତ ଯ ound ରି୍କ୍ 

ପ୍ରଭାବ କ୍େିମବ ମପାଷାକ୍ ସହିତ  ଜମାକ୍ାେୀ 

 

FCNR (ଖ) ଜମା େ ବୁକି୍ତ େ ଭାେତୀୟ ଜାତୀୟତା / ଉତ୍ପତି୍ତ କି୍ଏ ମଫେନ୍ତୁ କ୍ୟ ଭାେତ ପାଇ ଁ ସ୍ଥାୟୀ 

ସମାଧାନ କ୍େିମବ ଜାେି େଖ | ପଯଦୁ ନ୍ତ ପେିପକ୍୍ .ତା   ଚୟ କି୍ତ ମହାଇଛି ହାେ େ ଆଗ୍ରହ ବିଷୟ କ୍ୟ  ସତ୍ତଦ ତାହା: 
a)  ହାେ େ ଆଗ୍ରହ ମଯପେି ପ୍ରଯୟଜୁ | କ୍ୟ FCNR (B) ଜମା କ୍େିମବ ଜାେି େଖ | 
b) ଏହିପେି | ଜମା କ୍େିମବ ହୟଅ ଚିକି୍ତି୍ସତ | ମଯପେି ବାସିନ୍ଦା ଜମା ଠାେୟ   ତାେିଖ େ ମଫେନ୍ତୁ େ  ଖାତା 

ଧାେକ୍ କ୍ୟ ଭାେତ। 

c) ଅକ୍ାେ ପ୍ରତୁାହାେ େ ଏହିପେି FCNR (ଖ) ଜମା  କ୍େିମବ ହୟଅ ବିଷୟ କ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ବୁବସ୍ଥା େ  
ମଯାଜନା 

d)  FCNR (ଖ) ଜମା  ଉପମେ ପେିପକ୍୍ .ତା କ୍େିମବ ହୟଅ େୂପାନ୍ତେିତ | ଭିତେକ୍ୟ ବାସିନ୍ଦା େୂପୀ ଜମା 
ଖାତା କି୍ମ୍ବା RFC ଖାତା (ଯଦି ମଯାର୍ୁ)   ବିକ୍ଳ୍ପ େ  ଖାତା ଧାେକ୍ 

 
ଆଗ୍ରହ ର୍ଣନା ଉପମେ ନବୀକ୍େଣ | େ FCNR (B) ଜମା କ୍େିମବ ହୟଅ ସମାପ୍ତ ଦ୍ .ାାୋ  ବୁାଙ୍କ ମଯପେି 
ପ୍ରତି ବିସୃ୍ତତ ବିଦୁମାନ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ 
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4. ଅକାଳ ପ୍ରତୟାୋର ର ଅବଧ ିଜମା -  ବୁାଙ୍କ େକ୍ଷ୍ଣାମବକ୍ଷ୍ଣ କ୍ମେ |  ଠିକ୍୍ କ୍ୟ ଅନୟମତି ଦିଅନ୍ତୁ | 

ଅକ୍ାେ ପ୍ରତୁାହାେ େ ସମୟ ଜମା  ଏହାେ ବିମବକ୍  ବୁାଙ୍କ ଅନୟମତି ଦିଏ | ଆଂର୍କି୍ ପ୍ରତୁାହାେ େ ସମୟ ଜମା 

ମକ୍ବେ ଯଦି  ଜମା ମହଉଛି ବୟକ୍୍ ମହାଇଛି | ତମେ | ବିମର୍ଷ ମଯାଜନା ଯାହା ମହଉଛି ଲିଙ୍୍କ ମହାଇଛି | କ୍ୟ 

ସଞ୍ଚୟ / କ୍ମେଣ୍ଟ୍ | ଖାତା ଯଦି ଅକ୍ାେ ପ୍ରତୁାହାେ ମହଉଛି ଅନୟମତିପ୍ରାପ୍ତ,  ମଦୟ େ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ 

ପ୍ରମୟାର୍ ମହାଇଛି | ଉପମେ  ଜମା ମହାଇପାମେ | ହୟଅ ଅନୟମତିପ୍ରାପ୍ତ ଭିତମେ ଅନୟଯାୟୀ | ସହିତ  ବିଦୁମାନ 

ସତ୍ତଦ େଖାଯାଇଛି ତେକ୍ୟ ଦ୍ .ାାୋ ଆେବିଆଇ, ମଯପେି ଭଲ ମଯପେି ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ ଜାେିତ ଦ୍ .ାାୋ  ବୁାଙ୍କ 

ଭିତମେ ଏହା ସମ୍ମାନ ଉପଲବ୍ଧ |  ଅଦୁତନ ମହାଇଛି | ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ ଉପମେ  ବୁାଙ୍୍କ ମେବସାଇଟ୍ | 
 

ବୁାଙ୍କ କ୍େିବ, ଉପମେ ଲିଖତି / ଅନଲାଇନ୍ | ଅନୟମୋଧ ଠାେୟ  ସମସ୍ତ ଜମାକ୍ାେୀ, ଅନୟମତି ଦିଅନ୍ତୁ | 

ପ୍ରତୁାହାେ େ  ବାସିନ୍ଦା / NRO ଅବଧ ିଜମା ଏବଂ NRE / FCNR ଜମା ପବୂଦେୟ  କ୍ୟ  ତାେିଖ େ ଏହାେ 

ପେିପକ୍୍ .ତା 

 

•  ଆଗ୍ରହ ଉପମେ ଅକ୍ାେମେ ପ୍ରତୁାହାେ ବାସିନ୍ଦା / NRO ଅବଧ ି ଜମା ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ମଦୟ ପାଇ ଁ _ 

ଅବଧ ି ତାହା ଏହିପେି ଜମା ମହଉଛି ଅନୟଷି୍ ଠତ,   ହାେ ବିଦୁମାନ ଉପମେ  ତାେିଖ େ ସ୍ଥାନ େ 

ଏହିପେି ଜମା କି୍ମ୍ବା ଚୟ କି୍ତ ମହାଇଛି ହାେ, ଯାହା ବି ମହଉ ମହଉଛି ନିମ୍ନ, ବିଷୟ କ୍ୟ  େିହାତି େ ଦଣ୍ଡ 

ମଦୟ ସି୍ଥେ କ୍ଲା ଦ୍ .ାାୋ ବୁାଙ୍କ ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ 

•  ଆଗ୍ରହ ଉପମେ ଅକ୍ାେମେ ପ୍ରତୁାହାେ NRE / FCNR ଜମା ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ମଦୟ ମକ୍ବେ ଯଦି  

ଅକ୍ାେ ପ୍ରତୁାହାେ ମହଉଛି ସମାପ୍ତ ପମେ  ବଷଦ ଦିଆର୍ଲା | ତାହା, ପାଇ ଁ  ଅବଧ ି ତାହା ଏହିପେି 

ଜମା ମହଉଛି ଅନୟଷି୍ ଠତ,   ହାେ ବିଦୁମାନ ଉପମେ  ତାେିଖ େ ସ୍ଥାନ େ ଏହିପେି ଜମା କି୍ମ୍ବା  

ଚୟ କି୍ତ ମହାଇଛି ହାେ, ଯାହା ବି ମହଉ ମହଉଛି ନିମ୍ନ, ବିଷୟ କ୍ୟ  େିହାତି େ ଦଣ୍ଡ ମଦୟ ସି୍ଥେ କ୍ଲା ଦ୍ 

.ାାୋ ବୁାଙ୍କ ଉପମେ ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ 

• FCNR ପାଇ ଁ ବିନିମୟ କ୍ଷ୍ତି ଉଠୟ ଛି ବାହାମେ େ ଅକ୍ାେ ପ୍ରତୁାହାେ, ଯଦି ମଯକ୍  ଣସି, କ୍େିବା ଉଚିତ 
ହୟଅ ବହନ ଦ୍ .ାାୋ  ଗ୍ରାହକ୍ 

• ନା ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ମଦୟ ଯଦି ଅବଧ ିଜମା ମହଉଛି ଅକ୍ାେମେ ପ୍ରତୁାହାେ / ବନ୍ଦ | ଭିତମେ 7 ଦିନ 

େ ଜମା ବୟକି୍ଂ 

 
ଏହା ଦଣ୍ଡ ଚାଜଦ ର୍ଠନ (ମଯପେି ବୁାଖୁା କ୍ୋଯାଇଛି ଦ୍ .ାାୋ  ବୁାଙ୍କ ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ) ମହଉଛି | 
ପ୍ରଯୟଜୁ | ପାଇ:ଁ 

• ବୁକି୍ତର୍ତ ଏବଂ ଅଣ-ବୁକି୍ତର୍ତ | ଜମା 

• FCNR ଜମା େ ମଯକ୍  ଣସି ପେିମାଣ 
 

ମଯକ୍ .ଣସି ପେିବତ୍ତଦନ ଭିତମେ  ଦଣ୍ଡ ଚାଜଦ ର୍ଠନ ଏବଂ ପେିମାଣ କ୍େିବ ହୟଅ ବିଷୟ କ୍ୟ ଅନୟମମାଦନ ଦ.ାାୋ  

ମଦର୍ ପେିଚାେନା କ୍ମିଟି / LCO 

 

ଇନ୍  ମକ୍ସ ୍ େ ଅକ୍ାେ ପ୍ରତୁାହାେ େ NRE ର୍ବ୍ଦ ଜମା (ଅନ୍ତଭଦୟ କ୍ତ କ୍େି) FCNR) ପାଇ ଁ େୂପାନ୍ତେ ଭିତେକ୍ୟ 

ବାସିନ୍ଦା ବିମଦର୍ୀ ମୟଦ୍ରା (RFC) ଖାତା,  ବୁାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୟମହ ଁଆଦାୟ ମଯକ୍  ଣସି ଦଣ୍ଡ ପାଇ ଁଅକ୍ାେ ପ୍ରତୁାହାେ 
 

 ବୁାଙ୍କ ଆହୟେି ମଧ୍ୟ | ମହାଇପାମେ |  ଏହାେ ବିମବକ୍ ଅତିେିକ୍ତ ଭାବମେ | ଆଦାୟ ସା୍ାପ ୍ମଲୂୁ ପାଇ ଁ ଅକ୍ାେ 

ପ୍ରତୁାହାେ େ FCNR ଜମା ଇନ୍  ଇମଭେ ଆଗ୍ରହ ପବୂଦେୟ  ମଦୟ ମହଉଛି ଅଧକି୍ ଅମପକ୍ଷ୍ା କ୍ଣ ମହଉଛି 

ମଦୟମଯାର୍ୁ,  ଅତୁଧକି୍ ଆଗ୍ରହ କ୍େିମବ ହୟଅ ପୟନେୟ ଦ୍ଧାେ ଠାେୟ   ଆୟ େ  ଜମା ତଥାପି, ନା ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା 

ହୟଅ ମଦୟ ଭିତମେ ମକ୍ସ ୍େ NRE / FCNR ଜମା ଅକ୍ାେମେ ପ୍ରତୁାହାେ ପବୂଦେୟ   ସମାପି୍ତ େ ୧ (ମର୍ାଟିଏ) 

ବଷଦ ଠାେୟ   ତାେିଖ େ ଜମା କି୍ମ୍ବା ଏହାେ ନବୀକ୍େଣ | ତଥାପି,  ବୁାଙ୍କ,  ଏହାେ ବିମବକ୍, ମହାଇପାମେ | 

ଅନୟମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଅକ୍ାେ ପ୍ରତୁାହାେ େ ବଡ ଜମା (୨) ମକ୍ାଟି ଏବଂ ଉପମେ) ଅନୟଷି୍ ଠତ ଦ୍ .ାାୋ ବୁକି୍ତବିମର୍ଷ, 

ସଂସ୍ଥାର୍ୟଡି଼କ୍ | ଏବଂ ହିନ୍ଦୟ ଅବିଭାଜିତ | ପେିବାେ ମଯପେି ପ୍ରତି  ସତ୍ତଦାବେୀ ଏବଂ ସତ୍ତଦ ପ୍ରଯୟଜୁ |   ସମୟ େ 

ସ୍ଥାନିତ  ଜମା 
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ଛାଡ େ ଏହିପେି ଦଣ୍ଡ ମଦୟ କ୍େିବ ହୟଅ ବିଷୟ କ୍ୟ ଆବର୍ୁକ୍ ଅନୟମମାଦନ 

 
ଇନ୍ ମକ୍ସ ୍େ ବିଭାଜନ େ  ପେିମାଣ େ ର୍ବ୍ଦ ଜମା   ଅନୟମୋଧ ଠାେୟ   ଦାବିଦାେ / ର୍ୟଡିକ୍ େ ମତୃ ଜମାକ୍ାେୀ 
କି୍ମ୍ବା ମିେିତ ଖାତା ଧାେକ୍, ନା ଦଣ୍ଡ ପାଇ ଁପ୍ରତୁାହାେ େ ର୍ବ୍ଦ ଜମା କ୍େିମବ ହୟଅ ଆଦାୟ ଯଦି  ଅବଧ ିଏବଂ 
ସମୟଦାୟ ପେିମାଣ େ  ଜମା କ୍େ ନୟମହ ଁଅତିକ୍ରମ କ୍େ | ମଯକ୍  ଣସି ପେିବତ୍ତଦନ 

 

5. କର ସଞ୍ଚୟକାରୀ | ଜମା 
•  ପେିପକ୍୍ .ତା ଅବଧ ିେ  ର୍ବ୍ଦ ଜମା େସିଦ େ ମଯକ୍  ଣସି ନାମ କ୍େିମବ ହୟଅ ପାଞ୍ଚ ବଷଦ ଆେମ୍ଭ ଠାେୟ   

ତାେିଖ େ  େସିଦ 

• ନା ର୍ବ୍ଦ ଜମା କ୍େିମବ ହୟଅ ଆବଦ୍ଧ | ପବୂଦେୟ   ସମାପି୍ତ େ ପାଞ୍ଚ ବଷଦ ଠାେୟ   ତାେିଖ େ ଏହାେ େସିଦ 

• ନା ଋଣ ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ଦିଆଯାଇଛି ବିପକ୍ଷ୍ମେ କ୍େ ସଞ୍ଚୟକ୍ାେୀ | ଜମା 

ତଥାପି, ଭିତମେ  ଇମଭେ େ ମତୃୟ ୁ େ  ପ୍ରଥମମ ଧାେକ୍ େ  ଜମା ଭିତମେ ମକ୍ସ ୍େ  ମିେିତ ଧାେକ୍ ଟାଇପ ୍

କ୍େନ୍ତୁ | ଜମା,  ଅନୁ ଧାେକ୍ େ  ଜମା କ୍େିମବ ହୟଅ ହକ୍ଦାେ | କ୍ୟ ଏନକ୍ାର୍ ୍କ୍େନ୍ତୁ |  ର୍ବ୍ଦ ଜମା ପବୂଦେୟ  ଏହାେ 

ପେିପକ୍୍ .ତା ଦ୍ .ାାୋ ତିଆେି କ୍େିବା |  ପ୍ରମୟାର୍ କ୍ୟ  ର୍ାଖା, ସମଥିତ | ଦ୍ .ାାୋ ପ୍ରମାଣ େ ମତୃୟ ୁ େ  ପ୍ରଥମମ 

ଧାେକ୍ େ  ଜମା 
 

6.  ନାବାଳିକା ' ଖାତା - ଏକ୍ ଖାତା ଭିତମେ  ନାମ େ  ନାବାେକ୍ କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ମଖାଲିଲା | ଏବଂ 

ଚାେିତ ଦ୍ .ାାୋ  ପ୍ରାକୃ୍ତିକ୍ କି୍ମ୍ବା ଆଇନର୍ତ ଭାବମେ | ନିଯୟକ୍ତ ଅଭିଭାବକ୍ ମଯପେି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କ୍ୋଯାଇଛି | 

ସମୟମେ ଖାତା ମଖାଲିବା 

 

ନାବାେିକ୍ା, ଅଛି ପ୍ରାପ୍ତ  ବୟସ େ ୧୦ ବଷଦ ଏବଂ ସକ୍ଷ୍ମ କ୍ୟ ପ  ା ନ୍ତୁ | ଏବଂ ମଲଖ, ମହଉଛି | ଅନୟମତିପ୍ରାପ୍ତ କ୍ୟ 

ମଖାଲ | ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ବଧୀନ ଭାବମେ, ଯଦି ମସମାମନ ମତଣୟ ଇଚ୍ଛା, କି୍ନ୍ତୁ ନା ମଚକ୍୍ ବୟକ୍୍ | ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ଜାେିତ। 

ମନଟ୍ ବୁାଙି୍କଙ୍୍ଗ (ଅଣ ଆଥକି୍ | କ୍ାେବାେ) ଏବଂ ମଡବିଟ୍ କ୍ାଡଦ ସହିତ ଏଟିଏମ ୍ ଅପମେସନ୍ସ (ନର୍ଦ 

ପ୍ରତୁାହାେ, ସନ୍ତୁେନ ଅନୟସନ୍ଧାନ ମିନି ବିବୃତି୍ତ) ମହାଇପାମେ | ହୟଅ ଅନୟମତିପ୍ରାପ୍ତ ନା ଓଭେଡ୍ରାଫ୍ଟ | ସୟବଧିା 

କି୍ମ୍ବା los ଣ / ଅଗ୍ରର୍ତି ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ପ୍ରଦାନ କ୍ୋଯାଇଛି | କ୍ୟ ନାବାେିକ୍ା ଜମା ଭିତମେ  ଖାତା େ ନାବାେକ୍ / 

ନାବାେକ୍ ସହିତ ପ୍ରାକୃ୍ତିକ୍ ଅଭିଭାବକ୍ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ୍ | ମଯପେି ପ୍ରତି ସେକ୍ାେ / ଆେବିଆଇ | 

ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ 
 

ତଥାପି, ଉପମେ ନାବାେକ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍େିବା ସଂଖୁା କି୍ମ୍ବା ପ୍ରତୀକ୍ ସହିତ ଅକ୍ଷ୍େ ମଧ୍ୟ ବୁବହାେ କ୍େି  ଅଭିଭାବକ୍ 

ସାଙ୍ଗମେ ସହିତ ନାବାେକ୍ କି୍ଏ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖୁା କି୍ମ୍ବା ପ୍ରତୀକ୍ ସହିତ ଅକ୍ଷ୍େ ମଧ୍ୟ ବୁବହାେ କ୍େି କ୍ୟ ପେିଦର୍ଦନ 

କ୍େନ୍ତୁ |  ନିକ୍ଟତମ ର୍ାଖା ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କ୍େନ୍ତୁ |  ଆବର୍ୁକ୍ ID ଡକ୍ୟୁମମଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଠିକ୍ଣା ପ୍ରମାଣ ସାଙ୍ଗମେ 

ସହିତ ସବଦମର୍ଷ ଫମଟାଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ନମୟନା ଦସ୍ତଖତ େୂପାନ୍ତେ ପାଇ ଁ | େ ନାବାେକ୍ ଖାତା ଗ୍ରାହକ୍ କ୍ୟ ଧ୍ୟାନ 

ଦିଅନ୍ତୁ ତାହା ଅଣ-ଅନୟକ୍େଣ | େ  ଉପମେ ମହାଇପାମେ | ସୀସା | କ୍ୟ ବୁାଙ୍କ ଅଭିନୟ  ଏହାେ ବିମବକ୍ 

ଉପମେ ଚିକି୍ତ୍ସା େ ଏହିପେି ନାବାେକ୍ ଖାତା 

 

ଇନ୍ ମକ୍ସ ୍ େ ନାବାେକ୍ ଖାତା ଚାେିତ ଦ୍ .ାାୋ  ଅଭିଭାବକ୍,  ଠିକ୍୍ େ  ଅଭିଭାବକ୍ କ୍ୟ କ୍ାଯଦୁ  କ୍େ  ଖାତା 

ଇଚ୍ଛା ବନ୍ଦ କ୍େ ଉପମେ  ନାବାେକ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍େିବା ସଂଖୁା କି୍ମ୍ବା ପ୍ରତୀକ୍ ସହିତ ଅକ୍ଷ୍େ ମଧ୍ୟ ବୁବହାେ କ୍େି। 

ମଯକ୍ .ଣସି ସନ୍ତୁେନ ଭିତମେ  ଖାତା ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ବିମବଚିତ | କ୍ୟ ହୟଅ  ସ୍ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପତି୍ତ େ  ନାବାେକ୍ କ୍ିଏ ଅଛି 

ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖୁା କି୍ମ୍ବା ପ୍ରତୀକ୍ ସହିତ ଅକ୍ଷ୍େ ମଧ୍ୟ ବୁବହାେ କ୍େି। ଏବଂ ଆର୍କ୍ୟ ପ୍ରତୁାହାେ ଠାେୟ   ଖାତା ଇଚ୍ଛା 

ହୟଅ ଅନୟମତିପ୍ରାପ୍ତ କ୍ୟ  ପବୂଦେୟ  ନାବାେକ୍ ଏକ୍ାକ୍ୀ ସମାପ୍ତ କ୍େିବା ପମେ ପ୍ରକି୍ରୟାର୍ତ ଆନୟଷ୍ଠାନିକ୍ତା | 
 

7. ଖାତା ର ଅର୍ଶକିି୍ଷତ / ଦୃର୍ଶୟମାନ | ଦୁବଗଳ ବୟକି୍ତ -  ବୁାଙ୍କ ମହାଇପାମେ | ମଖାଲ | ଜମା ଖାତା 

ଅନୁ ଅମପକ୍ଷ୍ା ସାମ୍ପ୍ରତିକ୍ ଖାତା େ ଅର୍କିି୍ଷ୍ତ | ବୁକି୍ତ  ଖାତା େ ଏହିପେି ବୁକି୍ତ ମହାଇପାମେ | ହୟଅ ମଖାଲିଲା | 

ପ୍ରଦାନ କ୍ୋଯାଇଛି | ମସ / ମସ ଆମସ | କ୍ୟ  ବୁାଙ୍କ ବୁକି୍ତର୍ତ ଭାବମେ | ସାଙ୍ଗମେ ସହିତ  ସାକ୍ଷ୍ୀ କି୍ଏ 

ମହଉଛି ଜଣାର୍ୟଣା କ୍ୟ ଉଭୟ  ଜମାକ୍ାେୀ ଏବଂ  ବୁାଙ୍କ ସାଧାେଣତନା ଯାଞ୍ଚ କ୍େନ୍ତୁ | ପୟସ୍ତକ୍ ସୟବିଧା ମହଉଛି 

ପ୍ରଦାନ କ୍ୋଯାଇଛି | ପାଇ ଁ ଏହିପେି ସଞ୍ଚୟ ବୁାଙ୍କ ଖାତା ମେ  ସମୟ େ ପ୍ରତୁାହାେ / ପେିମର୍ାଧ େ ଜମା 
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ପେିମାଣ ଏବଂ / କି୍ମ୍ବା ଆଗ୍ରହ,  ଖାତା ଧାେକ୍ କ୍େିବା ଉଚିତ ଆଫିକ୍ସ ତାଙ୍କେ / ତାଙ୍କୟ ଆଙ୍ଗୟଠି ପ୍ରଭାବ କି୍ମ୍ବା ଚହି୍ନ 

ଭିତମେ  ଉପସି୍ଥତି | େ  ସା୍ୀକୃ୍ତପ୍ରାପ୍ତ ଅଧକି୍ାେୀ କି୍ଏ କ୍େିବା ଉଚିତ ପେିଚୟ େ  ବୁକି୍ତ 
 

 ବୁାଙ୍କ ସେକ୍ାେୀ କ୍େିମବ ବୟଝାଇବା  ସତ୍ତଦାବେୀ ଏବଂ ସତ୍ତଦ ର୍ାସନ  ଖାତା କ୍ୟ  ଅର୍କିି୍ଷ୍ତ | / ଅନ୍ଧ ବୁକି୍ତ 

 

 ବୁାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିଶି୍ଚତ କ୍େନ୍ତୁ | ତାହା ସମସ୍ତ ଖାତା ମଖାଲିବା ଆନୟଷ୍ଠାନିକ୍ତା | ମହଉଛି | ନିଆଯାଇଛି   ବୁାଙ୍୍କ 

ପେିସେ ଏବଂ ନା ଡକ୍ୟୁମମଣ୍ଟ୍ ମହଉଛି ଅନୟମତିପ୍ରାପ୍ତ କ୍ୟ ହୟଅ ନିଆଯାଇଛି ବାହାମେ ପାଇ ଁ ନିଷ୍ପାଦନ 

ମକ୍ଉଠଁାମେ ଏହା ମହଉଛି ଆବର୍ୁକ୍ କ୍ୟ ତିଆେି କ୍େ |  ବୁତିକ୍ରମ କ୍ୟ ଏହା ନିୟମ,  ବୁାଙ୍କ ମହାଇପାମେ | 

ଯଥାଥଦମେ ସ ୍ାୀକୃ୍ତପ୍ରାପ୍ତ ସେକ୍ାେୀ କ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କ୍େନ୍ତୁ |  ବିମର୍ଷତା | ଏବଂ କ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍େନ୍ତୁ |  ଖାତା ମଖାଲିବା | 

ଫମଦର୍ୟଡିକ୍ | ଯଥାଥଦମେ ସମାପ୍ତ ସାଙ୍ଗମେ ସହିତ ଫମଟାଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଅନୁ ଡକ୍ୟୁମମଣ୍ଟ୍ 
 

8. ଅପଫରସନ୍ ର ଖାତା ଦ୍ .ାାରା ପରୁୁଣା & ଅକ୍ଷମ ବୟକି୍ତ କିମ୍ବା ବୟକି୍ତ କିଏ 

ଫେଉଛ ି ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ | ଫଦୟ କୁ ଅଟିଜିମ,୍ ମସି୍ତଷ୍କ ପାଲସି, ମାନସିକ | ଅବସାଦ, 

ମାନସିକ | ଫରାର୍ ଏବଂ ମାନସିକ | ଅକ୍ଷମତା | - 
 

8.1 ସବୁଧିା କୁ ଅସସୁ୍ଥ / ବୃଦ୍ଧ / ଅକ୍ଷମ | ଅଣ-ଫପନ୍ସନ୍ ଖାତାଧାରୀମାଫନ | -  ମାମଲା େ ଅସୟସ୍ଥ / ପୟେୟ ଣା 
/ ଅକ୍ଷ୍ମ ଖାତା ଧାେକ୍ ପତନ ଭିତେକ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖତି ବର୍ଦର୍ୟଡିକ୍: 

• ଏକ୍ ଖାତା ଧାେକ୍ କି୍ଏ ମହଉଛି ମଧ୍ୟ ଅସୟସ୍ଥ କ୍ୟ ଚିହ୍ନ  ଯାଞ୍ଚ କ୍େନ୍ତୁ | / କ୍େିପାେିବ ନାହି ଁହୟଅ ର୍ାେୀେିକ୍ 

ଭାବମେ ଉପସି୍ଥତ ଭିତମେ  ବୁାଙ୍କ କ୍ୟ ପ୍ରତୁାହାେ ଟଙ୍କା ଠାେୟ  ତାଙ୍କେ ବୁାଙ୍କ ଖାତା କି୍ନ୍ତୁ କ୍େିପାେିମବ | 

େଖ ତାଙ୍କେ / ଆଙ୍ଗୟ ଠି ପ୍ରଭାବ ଉପମେ  ଯାଞ୍ଚ / ପ୍ରତୁାହାେ ଫମଦ; 

• ଏକ୍ ଖାତା ଧାେକ୍ କି୍ଏ ମହଉଛି ନୟମହ ଁମକ୍ବେ ଅସମଥଦ କ୍ୟ ହୟଅ ର୍ାେୀେିକ୍ ଭାବମେ ଉପସି୍ଥତ ଭିତମେ  

ବୁାଙ୍କ କି୍ନ୍ତୁ ମହଉଛି ଆହୟେି ମଧ୍ୟ | ନୟମହ ଁଏପେିକି୍ ସକ୍ଷ୍ମ କ୍ୟ େଖ ତାଙ୍କେ / ଆଙ୍ଗୟ ଠି ପ୍ରଭାବ ଉପମେ  

ଯାଞ୍ଚ / ପ୍ରତୁାହାେ ଫମଦ ମଦୟ କ୍ୟ ନିଶି୍ଚତ ର୍ାେୀେିକ୍ ଅକ୍ଷ୍ମତା 

 
8.2 କା ଗୟକ୍ଷମ ପ୍ରଣାଳୀ - ସହିତ  ଦର୍ଦନ କ୍ୟ ସକ୍ଷ୍ମ କ୍େିବା  ପୟେୟ ଣା / ଅସୟସ୍ଥ ଖାତା ଧାେକ୍ କ୍ାଯଦୁ  କ୍େ 
ମସମାନଙ୍କେ ବୁାଙ୍କ ଖାତା, ବୁାଙ୍କର୍ୟଡିକ୍ ମହାଇପାମେ | ଅନୟସେଣ କ୍େ  ପ୍ରଣାେୀ ମଯପେି ତମେ: - 

• ମଯଉଠଁାମେ ଆଙ୍ଗୟଠି କି୍ମ୍ବା ଆଙ୍ଗୟଠି | ପ୍ରଭାବ େ  ଅସୟସ୍ଥ / ବୃଦ୍ଧ / ଅକ୍ଷ୍ମ | ଖାତା ଧାେକ୍ ମହଉଛି ପ୍ରାପ୍ତ, 

ଏହା କ୍େିବା ଉଚିତ ହୟଅ ଚିହି୍ନତ | ଦ୍ .ାାୋ ଦୟଇଟି ବଧୀନ ସାକ୍ଷ୍ୀ ଜଣାର୍ୟଣା କ୍ୟ  ବୁାଙ୍କ, ମର୍ାଟିଏ | େ 

କ୍ାହାକ୍ୟ କ୍େିବା ଉଚିତ ହୟଅ  ଦାୟୀ ବୁାଙ୍କ ସେକ୍ାେୀ 

• ମକ୍ଉଠଁାମେ  ଗ୍ରାହକ୍ କ୍େିପାେିମବ ନାହି ଁ | ଏପେିକି୍ େଖ ତାଙ୍କେ / ତାଙ୍କୟ ଆଙ୍ଗୟଠି ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କ୍େିବ 

ନୟମହ ଁହୟଅ ସକ୍ଷ୍ମ କ୍ୟ ହୟଅ ର୍ାେୀେିକ୍ ଭାବମେ ଉପସି୍ଥତ ଭିତମେ  ବୁାଙ୍କ,  ଚିହ୍ନ କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ 

ପ୍ରାପ୍ତ ଉପମେ  ଯାଞ୍ଚ / ପ୍ରତୁାହାେ ଫମଦ ଯାହା କ୍େିବା ଉଚିତ ହୟଅ ଚିହି୍ନତ | ଦ୍ .ାାୋ ଦୟଇଟି ବଧୀନ 

ସାକ୍ଷ୍ୀ, ମର୍ାଟିଏ | େ କ୍ାହାକ୍ୟ କ୍େିବା ଉଚିତ ହୟଅ  ଦାୟୀ ବୁାଙ୍କ ସେକ୍ାେୀ 

•  ଗ୍ରାହକ୍ ମହାଇପାମେ | ଆହୟେି ମଧ୍ୟ | ହୟଅ ପଚାେିଲା | କ୍ୟ ସଚୂାନ୍ତୁ କ୍ୟ  ବୁାଙ୍କ ମଯପେି କ୍ୟ କି୍ଏ 

କ୍େିବ ପ୍ରତୁାହାେ  ପେିମାଣ ଠାେୟ   ବୁାଙ୍କ ଆଧାେିତ | ଉପମେ ଯାଞ୍ଚ / ପ୍ରତୁାହାେ ଫମଦ ଏବଂ ତାହା 

ବୁକି୍ତ କ୍େିବା ଉଚିତ ହୟଅ ଚିହି୍ନତ | ଦ୍ .ାାୋ ଦୟଇଟି ବଧୀନ ସାକ୍ଷ୍ୀ  ବୁକି୍ତ କି୍ଏ କ୍େିବ ହୟଅ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ  

ଟଙ୍କା ଠାେୟ   ବୁାଙ୍କ କ୍େିବା ଉଚିତ ହୟଅ ପଚାେିଲା | କ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା | ତାଙ୍କେ ଦସ୍ତଖତ କ୍ୟ  ବୁାଙ୍କ 

 

 

8.3 ପାଇ ଁଉମର୍ଦ୍ଦର୍ୁ େ ମଖାଲିବା / ଅପମେଟିଂ ବୁାଙ୍କ ଖାତା ପାଇ ଁବୁକି୍ତ କି୍ଏ ମହଉଛି ମଦୟ କ୍ୟ ଅଟିଜିମ,୍ 

ମସି୍ତଷ୍କ ପାଲସି, ମାନସିକ୍ | ଅବସାଦ, ମାନସିକ୍ | ମୋର୍ ଏବଂ ମାନସିକ୍ | ଅକ୍ଷ୍ମତା | ବୁାଙ୍କ କ୍େିମବ 

ହୟଅ ଗ୍ରହଣ କ୍େୟ ଛି ଆମଦର୍ / ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାେିତ ଦ୍ .ାାୋ ଜିୋ ମକ୍ାଟଦ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହକ୍ାେୀ େ 

ଜିୋର୍ୟଡିକ୍ | ତମେ |  ମାନସିକ୍ | ବସ୍ ୁ ଅଧନିିୟମ, 1987 ଏବଂ / କି୍ମ୍ବା ମଯପେି ପ୍ରତି  ଜାତୀୟ ବିଶ୍ସ 

ପାଇ ଁ କ୍ଲୁାଣ େ ବୁକି୍ତ ସହିତ ଅଟିଜିମ,୍ ମସି୍ତଷ୍କ ପାଲସି, ମାନସିକ୍ | ଅବସାଦ ଏବଂ ଏକ୍ାଧକି୍ 

ଅକ୍ଷ୍ମତା | ଅଧନିିୟମ, 1999 ନିଯୟକି୍ତ | େ ଅଭିଭାବକ୍ ଦ୍ .ାାୋ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତେ କ୍ମିଟି କ୍ୟ  ବୁକି୍ତ ସହିତ 

ଅକ୍ଷ୍ମତା, କି୍ଏ କ୍େିମବ ଅଛି  ଯତ୍ନ େ  ବୁକି୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପତି୍ତ େ  ଅକ୍ଷ୍ମ ବୁକି୍ତ 
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9. ଅପଫରସନ୍ସ ର ଜମା ଖାତା 
 

9.1 ଫ ାର୍ / ବଫିଲାପ ର ଧାରକ -  ବୁାଙ୍କ ମହାଇପାମେ |   ଅନୟମୋଧ େ ସମସ୍ତ  ମିେିତ ଖାତ 

ଧାେକ୍ ଅନୟମତି ଦିଅନ୍ତୁ | ମଯାର୍ କି୍ମ୍ବା ବିମଲାପ େ ନାମ / ର୍ୟଡିକ୍ େ ମିେିତ ଖାତା ଧାେକ୍ / ର୍ୟଡିକ୍ ଯଦି  

ପେିସି୍ଥତି ମତଣୟ ମେେ କି୍ମ୍ବା ଅନୟମତି ଦିଅନ୍ତୁ |  ବୁକି୍ତର୍ତ ଜମାକ୍ାେୀ କ୍ୟ ମଯାଡନ୍ତୁ |  ନାମ େ ଅନୁଟି ବୁକି୍ତ 

ମଯପେି  ମିେିତ ଖାତା ଧାେକ୍ ତଥାପି,  ନାମ େ ମର୍ାଟିଏ | େ  ମେୂ ଖାତା ଧାେକ୍ ନିଶ୍ଚୟ | ହୟଅ େଖାଯାଇଛି 

ପମେ ମଯାର୍ / ବିମଲାପ  େ ନାମ (ର୍ୟଡିକ୍) 

 

9.2 ଆଫଦର୍ଶ - ମେ  ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଅନୟମୋଧ େ  ଜମାକ୍ାେୀ,  ବୁାଙ୍କ ମହାଇପାମେ | ପଞି୍ଜକ୍େଣ କ୍େ | ଖାତା 

ଅପମେଟିଂ ଆମଦର୍ ଦିଆଯାଇଛି ଦ୍ .ାାୋ  ଗ୍ରାହକ୍ ପ୍ରାଧକି୍େଣ ଅନୁଟି ବୁକି୍ତ କ୍ୟ କ୍ାଯଦୁ  କ୍େ  ଖାତା ଉପମେ 

ତାଙ୍କେ ତେଫେୟ  

 

9.3 ସବଗନିମ୍ନ ସନ୍ତୁଳନ / ଫସବା ଫଦୟ - ଜମା ପାଇ ଁ ଉତ୍ପାଦର୍ୟଡିକ୍ ପେି ସଞ୍ଚୟ ବୁାଙ୍କ ଖାତା, ଏବଂ 

ସାମ୍ପ୍ରତିକ୍ ଜମା ଖାତା,  ବୁାଙ୍କ ମହାଇପାମେ | ସତ୍ତଦ ନିଶି୍ଚତ ସବଦନିମ୍ନ ସନ୍ତୁେନ କ୍ୟ ହୟଅ େକ୍ଷ୍ଣାମବକ୍ଷ୍ଣ ମଯପେି 

ଅଂର୍ େ ସତ୍ତଦାବେୀ ଏବଂ ସତ୍ତଦ ର୍ାସନ ଅପମେସନ୍ େ ଏହିପେି ଖାତା ବିଫେତା କ୍ୟ େକ୍ଷ୍ଣାମବକ୍ଷ୍ଣ ସବଦନିମ୍ନ 

ସନ୍ତୁେନ ଭିତମେ  ଖାତା ଇଚ୍ଛା ଆକ୍ଷିତ କ୍େ | ଆଦାୟ େ ମଦୟ ମଯପେି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କ୍ୋଯାଇଛି | ଦ୍ .ାାୋ  

ବୁାଙ୍କ ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ ଯାହା ମହଉଛି ମଯପେି ପ୍ରତି ବିସୃ୍ତତ ନିୟାମକ୍ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ  ବୁାଙ୍କ 

ମହାଇପାମେ | ଆହୟେି ମଧ୍ୟ | ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ୍ | ଉପମେ ସଂଖୁା େ କ୍ାେବାେ, ନର୍ଦ ପ୍ରତୁାହାେ, ଇତୁାଦ,ି 

ପାଇ ଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅବଧ ି ଉପମେ ମଯକ୍  ଣସି େ  ଖାତା ମସହିଭେି  ବୁାଙ୍କ ମହାଇପାମେ | ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କ୍େନ୍ତୁ | 

ମଦୟ ପାଇ ଁସମସୁା େ ଯାଞ୍ଚ କ୍େନ୍ତୁ | ପୟସ୍ତକ୍, ଅତିେିକ୍ତ ମଷ୍ଟଟମମେ େ ଖାତା, ନକ୍ଲ ପାସ ୍କ୍େ | ପୟସ୍ତକ୍, 

ମଦୟ, ଇତୁାଦି ସମସ୍ତ ଏହିପେି ବିବେଣୀ, ସମ୍ବନ୍ଧମେ ସତ୍ତଦାବେୀ ଏବଂ ସତ୍ତଦ ପାଇ ଁ ଅପମେସନ୍ େ  ଖାତା 

ଏବଂ କ୍ାଯଦୁ ସଚୂୀ େ ମଦୟ ବିଭିନ୍ନ ପାଇ ଁ ମସବାର୍ୟଡିକ୍ ପ୍ରଦାନ କ୍ୋଯାଇଛି | ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ମଯାର୍ାମଯାର୍ କ୍ୟ  

ଆର୍ାକ୍ମଦୀ | ଜମାକ୍ାେୀ ମଯମତମବମେ ମଖାଲିବା ଏର୍ୟଡି଼କ୍ | ମଦୟ ମହାଇପାମେ | ପେିବତ୍ତଦନ ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ 

ସମୟ ଏବଂ  ବୁାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଚୂନା ମଦବା  ଗ୍ରାହକ୍ ମାଧ୍ୟମମେ  ବସାଇଟ୍ |  କି୍ମ୍ବା ଅନୁ ଚୁାମନଲର୍ୟଡିକ୍ | େ 

ମଯାର୍ାମଯାର୍ |   ବୁାଙ୍୍କ ବିମବକ୍ 
 

9.4 TDS ଉପଫର ନର୍ଦ ପ୍ରତୟାୋର - TDS (କ୍େ କ୍ଟାଯାଇଛି  ଉତ୍ସ) ତମେ | ବିଭାର୍ 194N େ ଆୟ 

କ୍େ ଅଧନିିୟମ ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ପ୍ରଯୟଜୁ | ପାଇ ଁନର୍ଦ ପ୍ରତୁାହାେ ଠାେୟ  ସଞ୍ଚୟ / ସାମ୍ପ୍ରତିକ୍ ଖାତା ମଯପେି ପ୍ରତି 

CBDT (ମକ୍ନ୍ଦ୍ରୀୟ | ମବାଡଦ | େ ସିଧାସେଖ | କ୍େ) ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ ଜାେିତ ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ 

 
9.5 ମଲୂୟ ଫଡଟିଂ - ମଲୂୁ ମଡଟିଂ ପାଇ ଁ ନୂତନ / ନବୀକ୍େଣ | ଜମା କ୍େିମବ ଅନୟସେଣ କ୍େ  ବିସୃ୍ତତ 
ଅଭୁାସ କ୍େ | ମଯପେି ପ୍ରତି  ବୁାଙ୍୍କ ପ୍ରକି୍ରୟା ଏବଂ ଅନୟମମାଦନ ମୁାଟ୍ରିକ୍ସ 

 

10. ଦାୟିତ୍। | ପାଇ ଁକର - ଗ୍ରାହକ୍ ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ଦାୟୀ | ପାଇ ଁମଯକ୍  ଣସି ଦ୍ରବୁ ଏବଂ ମସବାର୍ୟଡିକ୍ କ୍େ 

କି୍ମ୍ବା ମଯକ୍  ଣସି ଅନୁ କ୍େ େ  ସମାନ ପ୍ରକୃ୍ତି ଚାଜଦମଯାର୍ୁ ଦ୍ .ାାୋ ନିୟମ ଏବ କ୍ାଯଦୁ କ୍ାେୀ ମହାଇଛି | 

ଠାେୟ  ସମୟ କ୍ୟ ସମୟ ଯଦି ବୁାଙ୍କ ମହଉଛି ଆବର୍ୁକ୍ ଦ୍ .ାାୋ ନିୟମ କ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କ୍େନ୍ତୁ | ଏବଂ ତିଆେି କ୍େ 

| ମଦୟ ଭିତମେ ସମ୍ମାନ େ ଏହିପେି କ୍େ,  ଗ୍ରାହକ୍ ଇଚ୍ଛା କ୍ଷ୍ତିପେୂଣ  ବୁାଙ୍କ ବିପକ୍ଷ୍ମେ ଏହିପେି ମଦୟ 
 

11. ନାମାଙ୍କନ ସବୁଧିା - ନାମାଙ୍କନ ସୟବଧିା ମହଉଛି ଉପଲବ୍ଧ | ଉପମେ ସମସ୍ତ ଜମ ଖାତା ମଖାଲିଲା | ଦ୍ 

.ାାୋ  ବୁକି୍ତବିମର୍ଷ ନାମାଙ୍କନ ମହଉଛି ଆହୟେି ମଧ୍ୟ | ଉପଲବ୍ଧ | କ୍ୟ  ଏକ୍ମାତ୍ର ମାଲିକ୍ାନା ଚିନ୍ତା ଖାତା 

ନାମାଙ୍କନ କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ତିଆେି ଭିତମେ ଅନୟଗ୍ରହ େ ମକ୍ବେ ମର୍ାଟିଏ | ବୁକି୍ତର୍ତ ପ୍ରତି ଖାତା 

ନାମାଙ୍କନ ଥମେ | ତିଆେି କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ବାତିଲ କି୍ମ୍ବା ପେିବତି୍ତତ | ଦ୍ .ାାୋ  ଖାତା ଧାେକ୍ ମଯକ୍  ଣସି 

ସମୟ ନାମାଙ୍କନ କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ପେିବତି୍ତତ ଦ୍ .ାାୋ  ସମ୍ମତି େ ସମସ୍ତ ଖାତା ଧାେକ୍ ଥମ ୍ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ 

| ହୟଅ ପ୍ରମାଣତି ଦ୍ .ାାୋ ଦୟଇଟି ସାକ୍ଷ୍ୀ ନା ସାକ୍ଷ୍ୀ ମହଉଛି | ଆବର୍ୁକ୍ ଭିତମେ ମକ୍ସ ୍େ ଦସ୍ତଖତ ନାମାଙ୍କନ 

କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ତିଆେି ଭିତମେ ଅନୟଗ୍ରହ େ  ନାବାେକ୍ ଆହୟେି ମଧ୍ୟ | ପ୍ରଦାନ କ୍ୋଯାଇଛି |  ଅଭିଭାବକ୍ 
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ମହଉଛି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କ୍ୋଯାଇଛି | ବୁାଙ୍କ ସୟପାେିର୍ କ୍ମେ | ତାହା ସମସ୍ତ ଜମାକ୍ାେୀ ଲାଭ କ୍େ ନାମାଙ୍କନ ସୟବଧିା  

ପ୍ରାଥଦୀ, ଭିତମେ  ଇମଭେ େ ମତୃୟ ୁ େ  ଜମାକ୍ାେୀ, କ୍େିବ ଗ୍ରହଣ କ୍େନ୍ତୁ  ସନ୍ତୁେନ ଉମେଖନୀୟ ଭିତମେ  

ଖାତା ମଯପେି  ଟ୍ରଷି୍ଟ େ ଆଇନର୍ତ | ଉତ୍ତୋଧକି୍ାେୀମାମନ | ଇନ୍  ମକ୍ସ ୍େ ମିେିତ ଖାତା,  ନାମାଙ୍କନ ଠିକ୍୍ 

ଉମଠ | ମକ୍ବେ ପମେ  ମତୃୟ ୁ େ ସମସ୍ତ  ଜମାକ୍ାେୀ  ଜମାକ୍ାେୀ ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ସଚୂନା େ  ସୟବିଧା େ  ନାମାଙ୍କନ 

ସୟବଧିା ମଯମତମବମେ ମଖାଲିବା  ଜମା ଖାତା ନାମାଙ୍କନ ଚୟନ ବିକ୍ଳ୍ପର୍ୟଡି଼କ୍ େ ହ ଁ କି୍ମ୍ବା ନା ମହଉଛି | ପ୍ରଦାନ 

କ୍ୋଯାଇଛି | ଉପମେ FD ପୋମର୍ଦ, ବିବୃତି୍ତ ଏବଂ ପାସବୟକ୍୍ ଅତିେିକ୍ତ ଭାବମେ | , ଗ୍ରାହକ୍ ଆହୟେି ମଧ୍ୟ | ଅଛି 

ପସନ୍ଦ େ ନାମାଙ୍କନ ନାମ ମୟଦି୍ରତ ଉପମେ FD ପୋମର୍ଦ, ବିବୃତି୍ତ ଏବଂ ପାସବୟକ୍୍ 
 

12. ଖାତା ବବୃିତି୍ତ ଏବଂ ପାସବୁକ୍ | -  ବୁାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କ୍େନ୍ତୁ |  ମଷ୍ଟଟମମେ େ ଖାତା କ୍ୟ 

ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ମଯପେି ଭଲ ମଯପେି ସାମ୍ପ୍ରତିକ୍ ଖାତା ଗ୍ରାହକ୍ ମାସିକ୍ ଏହା ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ସଚୂନା କ୍ୟ  ଗ୍ରାହକ୍ _  

ସମୟ ମଖାଲିବାେ _  ଖାତା  ମଷ୍ଟଟମମେ େ ଖାତା ଇଚ୍ଛା ଧାେଣ କ୍େନ୍ତୁ | ସମସ୍ତ  କ୍ାେବାେ ତାହା ଅଛି 

ମହାଇସାେିଛି | ସମାପ୍ତ ଉପମେ  ଖାତା ସମୟମେ ତାହା ଅବଧ ି  ବିବୃତି୍ତ ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ପ୍ରଦାନ କ୍ୋଯାଇଛି | କ୍ୟ 

ଗ୍ରାହକ୍ ମାସିକ୍, ମାର୍ଣା | େ ମଲୂୁ ଯଦି  ଗ୍ରାହକ୍ ମତଣୟ ଇଚ୍ଛା  ବୁାଙ୍କ ମହାଇପାମେ | ସମସୁା  ପାସ ୍କ୍େନ୍ତୁ | 

ବୟକ୍୍ କ୍େ | କ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ବୁାଙ୍କ ଖାତା ଧାେକ୍ ଏହା ମହଉଛି  ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କ ଅନସ ୍ କ୍ୟ ପାଅ  ପାସବୟକ୍୍ ଅଦୁତନ 

ମହାଇଛି | ନିୟମିତ ଭାମବ, କ୍ୟ େୟ ହ ଅଦୁତନ ମହାଇଛି | ସହିତ  ଖାତା କ୍ାଯଦୁ କ୍ୋପ 
 

13. ସ୍ଥାନାନ୍ତର | ର ଖାତା - ଖାତା କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ଚାେିତ ଠାେୟ  ମଯକ୍  ଣସି ର୍ାଖା ପାମଶ୍ରଦ |  ମଦର୍ 

ତଥାପି, କ୍େିବା ଉଚିତ  ଗ୍ରାହକ୍ ଆବର୍ୁକ୍, ମସ / ମସ କ୍େିପାେିମବ | ପ୍ରାପ୍ତ କ୍େନ୍ତୁ |  ବିବେଣୀ ଏବଂ ପ୍ରକି୍ରୟା 

ପାଇ ଁସ୍ଥାନାନ୍ତେ େ ଖାତା ଠାେୟ  ମଯକ୍  ଣସି େ  ବୁାଙ୍୍କ ର୍ାଖା କି୍ମ୍ବା ମସବା ଏକ୍କ୍ର୍ୟଡି଼କ୍ 
 

14. େତାର୍ଶ | / ନିଫଖାଜ ବୟକି୍ତ ଖାତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ - ମଯପେି ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ତି ଦ୍ .ାାୋ  ଆେବିଆଇ,  

ବୁାଙ୍କ ଅଛି ଗ୍ରହଣ କ୍ୋଯାଇଛି ପ୍ରଣାେୀ କ୍ୟ ନିଶି୍ଚତ କ୍େନ୍ତୁ | ତାହା ସମାଧାନ େ ଦାବି ଭିତମେ ସମ୍ମାନ େ ମତୃ 

ଜମାକ୍ାେୀ ମହଉଛି ମଯପେି ସେେୀକୃ୍ତ | ମଯପେି ସମ୍ଭବ ଦୟାକ୍େି କ୍ୟ ଅନୟସେଣ କ୍େନ୍ତୁ  ଡିବଏିସ ୍ସମାଧାନ େ 

ଦାବି ନୀତି ପାଇ ଁଅଧକି୍ ବିବେଣୀ 
 

15. ସମାଧାନ ର ଦାବ ି ଭିତଫର ସମ୍ମାନ ର ନିଫଖାଜ ବୟକି୍ତ - ବୁାଙ୍କ ଅଛି ଗ୍ରହଣ 

କ୍ୋଯାଇଛି  ପ୍ରଣାେୀ ପାଇ ଁ  ସମାଧାନ େ ଦାବି ଭିତମେ ସମ୍ମାନ େ ନିମଖାଜ ବୁକି୍ତ,  ସମାନ କ୍େିବ ହୟଅ 

ର୍ାସିତ | ଦ୍ .ାାୋ  ବୁବସ୍ଥା େ ବିଭାର୍ 107/108 େ ଭାେତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଅଧନିିୟମ, 1872 ମଯପେି ପ୍ରତି 

ଅଧନିିୟମ ଅନୟମାନ େ ମତୃୟ ୁ କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ଉଠାଯାଇଛି ମକ୍ବେ ପମେ  ବିେମ୍ବ େ ସାତ ବଷଦ ଠାେୟ   

ତାେିଖ େ ତାଙ୍କେ / ମହବା େିମପାଟଦ ମହାଇଛି | ନିମଖାଜ ଦୟାକ୍େି ଅନୟସେଣ କ୍େନ୍ତୁ | କ୍ୟ  ଡିବଏିସ ୍ସମାଧାନ 

ଏବଂ  ଦାବି ନୀତି ପାଇ ଁଅଧକି୍ ବିବେଣୀ 

 

16. ଅନାବର୍ଶୟକ | ଜମା - ଏକ୍ ଖାତା (SB / C / FD / PPI) କ୍େିମବ ହୟଅ ମଶ୍ରଣୀଭୟ କ୍ତ ମଯପେି 

ଦାବିହୀନ | ଜମା ଯଦି ମସଠାମେ ମହଉଛି | ନ ଗ୍ରାହକ୍ ମପ୍ରେିତ କ୍ାେବାେ ତିଆେି ଠାେୟ   ଖାତା ପାଇ ଁ୧୦ 

ବଷଦ କି୍ମ୍ବା ଅଧକି୍ ଠାେୟ   ତାେିଖ େ ମର୍ଷ ଅପମେସନ୍ କି୍ମ୍ବା ଠାେୟ   ତାେିଖ େ ପେିପକ୍୍ .ତା େ  FD ଏବଂ ପାଣ୍ଠ ି

କ୍େିମବ ହୟଅ ମକ୍ରଡିଟ୍ କ୍ୟ  ଜମାକ୍ାେୀ ର୍କି୍ଷ୍ା ଏବଂ ସମଚତନତା ପାଣ୍ଠ ି (DEF ପାଣ୍ଠ)ି ମଯପେି ପ୍ରତି ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ 

େ ବିଭାର୍ 26 େ  ବୁାଙି୍କଂ ନିୟମାବେୀ ଅଧନିିୟମ, 1949, ଭିତମେ  ଅବଧ ିେ 3 ମାସର୍ୟଡିକ୍ ଠାେୟ   ସମାପି୍ତ 

େ  କ୍ହିଛନି୍ତ ଅବଧ ିେ ୧୦ ବଷଦ 

 
16.1 ଫରକଡଗ କରନ୍ତୁ | ରଖବିା ଏବଂ ପ ଗୟାୟକ୍ରଫମ | ସମୀକ୍ଷା - ଅନ୍  ତାେିଖ େ ସ୍ଥାନାନ୍ତେ  ପେିମାଣ କ୍ୟ  

ପାଣ୍ଠ,ି  ବୁାଙ୍କ କ୍େିବା ଉଚିତ େକ୍ଷ୍ଣାମବକ୍ଷ୍ଣ ଗ୍ରାହକ୍-ଜ୍ଞାନୀ | ବିବେଣୀ ଯାଞ୍ଚ ମହାଇଛି | ଦ୍ .ାାୋ  ସମବାୟ 

ଅଡିଟେ, ଅନ୍ତଭଦୟ କ୍ତ କ୍େି | ମଦୟ େ ଅପ ୍ଟୟ  ମଡଟ୍ ଆଗ୍ରହ ସଂର୍ହିୃତ ସହିତ ସମ୍ମାନ କ୍ୟ ଅଣ- ଆଗ୍ରହ ବହନ 

ଜମା ଏବଂ ଅନୁ ମକ୍ରଡିଟ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତେିତ | କ୍ୟ  ପାଣ୍ଠ,ି ଗ୍ରାହକ୍-ଜ୍ଞାନୀ | ବିବେଣୀ, ଯଥାଥଦମେ ଅଡିଟ୍, କ୍େିବା 

ଉଚିତ ହୟଅ େକ୍ଷ୍ଣାମବକ୍ଷ୍ଣ ସହିତ  ବୁାଙ୍କ  ସମବାୟ ଅଡିଟେ କ୍େିବା ଉଚିତ ଆହୟେି ମଧ୍ୟ | ଯାଞ୍ଚ କ୍େନ୍ତୁ | 

ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତାହା, ମଯପେି ପ୍ରତି  ବୁାଙ୍କର୍ୟଡିକ୍ ' ପୟସ୍ତକ୍,  ମଫେସ୍ତ ଅଛି ମହାଇସାେିଛି | ସଠିକ୍୍ 
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ଭାବମେ | ସଂକ୍େିତ ଦ୍ .ାାୋ  ବୁାଙ୍କ ଭିତମେ  ମାସିକ୍ ଏବଂ ବାଷିକ୍ ମଫେସ୍ତ ଦାଖଲ କ୍ୟ ଆେବଆିଇ।  ଉପମେ 

ମଫେସ୍ତ କ୍େିମବ ଆହୟେି ମଧ୍ୟ | ହୟଅ ଯାଞ୍ଚ ମହାଇଛି | ଦ୍ .ୋ  ନିୟମ ଅଡିଟେ   ସମୟ େ ବାଷିକ୍ ଅଡିଟ୍ | ଏବଂ  

ବାଷିକ୍ | ସାଟିଫିମକ୍ଟ୍ କ୍େିମବ ହୟଅ ପ୍ରାପ୍ତ ଠାେୟ  ନିୟମ ଅଡିଟେ ଏବଂ ଅଗ୍ରର୍ାମୀ କ୍ୟ ଆେବଆିଇ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର 

ତାହା  ମଫେସ୍ତ ଅଛି ମହାଇସାେିଛି | ସଠିକ୍୍ ଭାବମେ | ସଂକ୍େିତ ଦ୍ .ାାୋ  ବୁାଙ୍କ 

 

16.2 ଅଭିଫ ାର୍ ପ୍ରତିକାର  ନ୍ତ୍ରକ .ର୍ଶଳ | - ମଯପେି ପ୍ରତି ଆେବଆିଇ ବୃତ୍ତାକ୍ାେ | ଉପମେ  ଜମାକ୍ାେୀ 

ର୍କି୍ଷ୍ା ଏବଂ ସମଚତନତା ପାଣ୍ଠ ି ମଯାଜନା, 2014 - ବିଭାର୍ 26 େ ବୁାଙି୍କଂ ନିୟମାବେୀ ଅଧନିିୟମ, 1949, 

ବୁାଙ୍କ କ୍େିବା ଉଚିତ ପ୍ରଦର୍ଦନ  ତାଲିକ୍ା | େ ଦାବିହୀନ | ଜମା / ନିଷି୍କ୍ରୟ ଖାତା ପାଇ ଁ ଦର୍ ବଷଦ କି୍ମ୍ବା ଅଧକି୍ 

ଉପମେ ବସାଇଟ୍ |  ବୁାଙ୍କ ଅଛି ପାଇଛି  ଅଭିମଯାର୍ ପ୍ରତିକ୍ାେ ନୀତି, ଯାହା ମହଉଛି ପ୍ରକ୍ାର୍ତି | ଭିତମେ 

ଆମେ ବସାଇଟ୍ | ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ | ଭିତମେ ସମସ୍ତ ଭାେତ ର୍ାଖା ସହିତ ବୃଦି୍ଧ ମୁାଟି୍ରକ୍ସ ର୍ୀଘ୍ର ପାଇ ଁ

ମେମଜାଲୟସନ େ ଅଭିମଯାର୍ 

 

16.3 ଦାବ ି ଠାରୁ ଗ୍ରାେକ - ଗ୍ରାହକ୍ ମହାଇପାମେ | ଉପାୟ  ର୍ାଖା ଭିତମେ ଯାହା ଖାତା ମହଉଛି 

େକ୍ଷ୍ଣାମବକ୍ଷ୍ଣ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ୍ ଡକ୍ୟୁମମୋେୀ ପ୍ରମାଣ, ବଧ | ID ପ୍ରମାଣ କ୍ୟ ହୟଅ ଦାଖଲ ସାଙ୍ଗମେ  ପ୍ରମୟାର୍ 

ବିବେଣୀ େ ଜମା ଏବଂ ପେିମାଣ ଦାବି ଠାେୟ  ଆଇନର୍ତ | ଉତ୍ତୋଧକି୍ାେୀ / ନାମାଙ୍କନ - ଆଇନର୍ତ | 

ଉତ୍ତୋଧକି୍ାେୀ / ନାମାଙ୍କନ ମହାଇପାମେ | ଉପାୟ ସାଙ୍ଗମେ ସହିତ  କ୍ପି କ୍େନ୍ତୁ | େ  ମତୃୟ ୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର େ 

ଜମା ଧାେକ୍ ଏବଂ ଅନୁ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ୍ | ଆଇନର୍ତ | ଡକ୍ୟୁମମଣ୍ଟ୍ ପାଇ ଁ  ସମାନ ଉମର୍ଦ୍ଦର୍ୁ ହତାର୍ | ଦାବି 

ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ କ୍ୟ ହୟଅ ଅନୟସେଣ କ୍ମଲ 

ବୁାଙ୍କ କ୍େିମବ ପେିମର୍ାଧ କ୍େନ୍ତୁ  ଗ୍ରାହକ୍ / ଜମାକ୍ାେୀ ସାଙ୍ଗମେ ସହିତ ଆଗ୍ରହ, ଯଦି ପ୍ରଯୟଜୁ, ଏବଂ ଲଜ୍  

ଦାବି ଫମଦ ମଫେସ୍ତ ଠାେୟ   ପାଣ୍ଠ ି ପାଇ ଁ  ସମାନ ପେିମାଣ ମଦୟ କ୍ୟ  ଜମାକ୍ାେୀ ଗ୍ରାହକ୍ କ୍େିପାେିମବ | 

ଉପାୟ  ଆଧାେ ର୍ାଖା ସହିତ  ସବଦମର୍ଷ KC ବିବେଣୀ (ଫମଟା) ସଂଲଗ୍ନ CIF, id ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଠିକ୍ଣା 

ପ୍ରମାଣ) ଏବଂ ଅନୟମୋଧ ପାଇ ଁପୟନ ct ସକି୍ରୟ  ଖାତା 

 

17. ଅନୟମାଫନ | ବୟାଙି୍କଂ ଫସବାର୍ଡୁିକ 
 

17.1 ବନ୍ଦ କର | ଫଦୟ ସବୁଧିା - _ ବୁାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କ୍େ ବନ୍ଦ କ୍େ | ମଦୟ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ ଠାେୟ   ଜମାକ୍ାେୀ 

ଭିତମେ ସମ୍ମାନ େ ଯାଞ୍ଚ କ୍ମେ | ଜାେିତ ଦ୍ .ାାୋ ମସର୍ୟଡିକ୍ ଚାଜଦ, ମଯପେି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ, ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ପ୍ରମୟାର୍ 

ମହାଇଛି | 

 

18. ବନ୍ଦ ର ଖାତା 
18.1 ଖାତା କ୍େିପାେିମବ | ହୟଅ ବନ୍ଦ | ଉପମେ ଲିଖତି ଅନୟମୋଧ େ  ଜମାକ୍ାେୀ ମିେିତ ଖାତା କ୍େିପାେିମବ 
| ହୟଅ ବନ୍ଦ | ମକ୍ବେ   ଅନୟମୋଧ େ ସମସ୍ତ ଏହିପେି ମିେିତ ଦସ୍ତଖତକ୍ାେୀ 

18.2  ବୁାଙ୍କ ସଂେକ୍ଷ୍ଣ  ଠିକ୍୍ କ୍ୟ ବନ୍ଦ  ସାମ୍ପ୍ରତିକ୍, ସଞ୍ଚୟ, କି୍ମ୍ବା ମଯକ୍  ଣସି ଚାହିଦା | ଜମା ଖାତା ଦ୍ .ାାୋ 

ମଦବା ପଯଦୁ ାପ୍ତ ମନାଟିସ ୍

 

19. ଅନୟମାଫନ | ର୍ରୁୁତ୍ପରୂ୍ଣ୍ଗ | ସଚୂନା - 
 

19.1 ସରୁକ୍ଷା ଗ୍ରାେକ ଆଗ୍ରେ -  ବୁାଙ୍କ ମଲୂୁର୍ୟଡି଼କ୍  ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କ୍ୋଯାଇଛି | ଦ୍ .ାାୋ  ଗ୍ରାହକ୍   
ସମୟ େ ମଖାଲିବା  ଖାତା 

 
 ବୁାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୟମହ ଁବୁବହାେ କ୍େନ୍ତୁ | ଏହା ସଚୂନା ପାଇ ଁକ୍ରସ ୍ବିକ୍ରୟ େ ମସବାର୍ୟଡିକ୍ କି୍ମ୍ବା ଉତ୍ପାଦର୍ୟଡିକ୍ | ଦ୍ 
.ାାୋ  ବୁାଙ୍କ ବିନା  ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଯଦି  ବୁାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନି୍ତ | କ୍ୟ ବୁବହାେ କ୍େନ୍ତୁ | ଏହିପେି ସଚୂନା, 
ଏହା ଇଚ୍ଛା ହୟଅ କ୍ମଠାେ ଭାବମେ | ସହିତ  ସମ୍ମତି େ  ଖାତା ଧାେକ୍ 

 
ବୁାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୟମହ ଁପ୍ରକ୍ାର୍ କ୍େ | ବିବେଣୀ / େ  ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କ ଖାତା କ୍ୟ  ତୃତୀୟ ବୁକି୍ତ କି୍ମ୍ବା ପାଟଦୀ | ବିନା  
ଏକ୍ସମପ୍ରସ କି୍ମ୍ବା ସଚିୂତ ସମ୍ମତି ଠାେୟ   ଗ୍ରାହକ୍ ତଥାପି, ମସଠାମେ ମହଉଛି | ମକ୍ମତକ୍ ବୁତିକ୍ରମ, ଯଥା ପ୍ରକ୍ାର୍ 
େ ସଚୂନା ତମେ | ବାଧ୍ୟତାମେୂକ୍ େ ଆଇନ, ମକ୍ଉଠଁାମେ ମସଠାମେ ମହଉଛି  କ୍ତ୍ତଦବୁ କ୍ୟ ଜନସାଧାେଣ କ୍ୟ 



 
 

Pge 15 of 17 

 

 

ପ୍ରକ୍ାର୍ କ୍େ | ଏବଂ ମକ୍ଉଠଁାମେ ଆଗ୍ରହ େ  ବୁାଙ୍କ ଆବର୍ୁକ୍ କ୍ମେ | ପ୍ରକ୍ାର୍ 

 

19.2 ବୀମା ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତୁ | ପାଇ ଁଜମା - ସମସ୍ତ ବୁାଙ୍କ ଜମା ମହଉଛି | ଆଚ୍ଛାଦତି | ତମେ |  ବୀମା 

ମଯାଜନା ପ୍ରଦାନ କ୍ୋଯାଇଛି ଦ୍ .ାାୋ ଜମା ବୀମା ଏବଂ ମକ୍ରଡିଟ୍ ର୍ୁାମେେି ନିର୍ମ େ ଭାେତ (DICGC) 

ବିଷୟ କ୍ୟ ନିଶି୍ଚତ ସୀମା ଏବଂ ସତ୍ତଦ  ବିବେଣୀ େ  ବୀମା ଇ ଆବେଣ | ଭିତମେ ବେ ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ତିଆେି 

ଉପଲବ୍ଧ | କ୍ୟ  ଜମାକ୍ାେୀ ଅଧକି୍ ପାଇ ଁବିବେଣୀ, ଗ୍ରାହକ୍ ମହାଇପାମେ | ଲର୍ ୍ଉପମେ କ୍ୟ www.dicgc.org.in 

। 
 

19.3 ଗ୍ରାେକଙ୍କ ଗ୍ରାେକ ଅକ୍ଷମତା | କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ | ସଚୂନା - ଅକ୍ଷ୍ମତା | େ  ବିଦୁମାନ ଗ୍ରାହକ୍ କ୍ୟ 

ସାଜସଜ୍ଜା | ବିବେଣୀ ଆବର୍ୁକ୍ ଦ୍ .ାାୋ  ବୁାଙ୍କ କ୍ୟ ପେୂଣ କ୍େ | ନିୟମ ବାଧ୍ୟତାମେୂକ୍ କ୍େିପାେନି୍ତ | ଆହୟେି 

ମଧ୍ୟ | ଫୋଫେ ଭିତମେ ବନ୍ଦ େ  ଖାତା ପମେ ମଦୟ ବିଜ୍ଞପି୍ତ (ର୍ୟଡିକ୍) ମହଉଛି ପ୍ରଦାନ କ୍ୋଯାଇଛି | କ୍ୟ  

ଗ୍ରାହକ୍ 
 

19.4 ପ୍ରତିକାର ର ଅଭିଫ ାର୍ ଏବଂ ଅଭିଫ ାର୍ - ଗ୍ରାହକ୍ କି୍ଏ ଇଚ୍ଛା କ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କ୍େନ୍ତୁ | ମତାମତ କି୍ମ୍ବା 

ପଠାନ୍ତୁ | ଭିତମେ ମସମାନଙ୍କେ ଅଭିମଯାର୍ ମହାଇପାମେ | ବୁବହାେ କ୍େନ୍ତୁ |  ନିମ୍ନଲିଖତି ଚୁାମନଲର୍ୟଡିକ୍ | 

ଉପଲବ୍ଧ | ସହିତ  ବୁାଙ୍କ: 

• କ୍ଲ୍ କ୍େନ୍ତୁ |  ଗ୍ରାହକ୍ ଯତ୍ନ | 

• ମଲଖ |  ଇ-ମମଲ୍ | 

• ଭଚଦୟ ଆଲ୍ ସହକ୍ାେୀ ଉପମେ ଡିଜିବୁାଙ୍୍କ | ମମାବାଇଲ୍ | ପ୍ଲାଟଫମଦ | 

• ପେିଦର୍ଦନ କ୍େନ୍ତୁ | ଆମେ ର୍ାଖା - ସମୟମେ ଅପମେସନ୍  ୋ ଠାେୟ  ମସାମବାେ କ୍ୟ ର୍ନିବାେ,।  
ର୍ାଖା ଇଚ୍ଛା ହୟଅ ବନ୍ଦ | ଉପମେ ୨ୟ _ ଏବଂ 4 ତମ ର୍ନିବାେ ମଯପେି ପ୍ରତି ଆେବିଆଇେ | 
ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ନାମା; ଭିତମେ ମଯାର୍ କ୍ୟ େବିବାେ ଏବଂ ମଯକ୍  ଣସି ବୁାଙ୍କ ଛୟଟିଦିନ 

 

ଦୟାକ୍େି ଅନୟସେଣ କ୍େନ୍ତୁ | କ୍ୟ ଆମେ ବସାଇଟ୍ | ପାଇ ଁଆର୍କ୍ୟ ବିବେଣୀ 
 

ମେ ମଯକ୍  ଣସି ପଯଦୁ ାୟ, ଯଦି ଗ୍ରାହକ୍ ଅନୟଭବ କ୍ମେ | ତାହା ଆମେ ମସବା ସ୍ତେର୍ୟଡିକ୍ ମହଉଛି | ନୟମହ ଁଅପ ୍

କ୍ୟ ମସମାନଙ୍କେ ଆର୍ା, ମସମାମନ କ୍େିପାେିମବ | ପେିଦର୍ଦନ କ୍େନ୍ତୁ |  ଲିଙ୍୍କ ନିମ୍ନମେ | ପାଇ ଁ_ ବିସୃ୍ତତ 

ଅଭିମଯାର୍ ନୀତି େ  ବୁାଙ୍କ  https://www.ଡିବିଏସ.୍com/in/tresures/common/redr ପ୍ରବନ୍ଧ- େ -

ଅଭିମଯାର୍-ଏବଂ-  grievces.pge 
 

 

19.5 ନିଷି୍କ୍ରୟ | ଖାତା - ଖାତା କ୍ୟ ହୟଅ ମଶ୍ରଣୀଭୟ କ୍ତ ମଯପେି ପମେ “ନିଷି୍କ୍ରୟ” | 12 ମାସର୍ୟଡିକ୍ ଠାେୟ  ତାେିଖ େ 

ମର୍ଷ ଗ୍ରାହକ୍ ମପ୍ରେିତ କ୍ାେବାେ ମଯପେି ପ୍ରତି ଆେବିଆଇ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେୀ, ଖାତିେ ନକ୍େି | େ ଖାତା ସନ୍ତୁେନ 

ଆଗ୍ରହ ଉପମେ ଏର୍ୟଡି଼କ୍ ଖାତା, ମହଉଛି ମକ୍ରଡିଟ୍ ଉପମେ ନିୟମିତ | ଆଧାେ ନିବିମର୍ଷମେ | େ  

କ୍ାଯଦୁ କ୍ଷ୍ମ ସି୍ଥତି େ  ଖାତା 

 

19.6 ସପୁ୍ତ ଖାତା - ଖାତା କ୍ୟ ହୟଅ ମଶ୍ରଣୀଭୟ କ୍ତ ମଯପେି “ସୟପ୍ତ” ପମେ 24 ମାସର୍ୟଡିକ୍ ଠାେୟ   ତାେିଖ େ 

ମର୍ଷ ଗ୍ରାହକ୍ ମପ୍ରେିତ କ୍ାେବାେ ମଯପେି ପ୍ରତି ଆେବିଆଇ ନିମର୍ଦ୍ଦଦର୍ାବେ, ଖାତିେ ନକ୍େି | େ ଖାତା ସନ୍ତୁେନ 

ଆଗ୍ରହ ଉପମେ ଏର୍ୟଡି଼କ୍ ଖାତା, ମହଉଛି ମକ୍ରଡିଟ୍ ଉପମେ ନିୟମିତ | ଆଧାେ ନିବିମର୍ଷମେ | େ  କ୍ାଯଦୁ କ୍ଷ୍ମ 

ସି୍ଥତି େ  ଖାତା ବୁାଙ୍କ ଅଛି ବୁାଖୁା କ୍ୋଯାଇଛି ପ୍ରକି୍ରୟା ପାଇ ଁ ସକି୍ରୟକ୍େଣ େ  ସୟପ୍ତ ଖାତା ପାଇ ଁଉଭୟ 

ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଅଣ ବାସିନ୍ଦା ଗ୍ରାହକ୍ ପାଇ ଁ ଗ୍ରାହକ୍ ଅଛି ଏକ୍ାଧକି୍ ଖାତା ସହିତ  ବୁାଙ୍କ ମକ୍ଉଠଁାମେ ମର୍ାଟିଏ | 

କି୍ମ୍ବା ଅଧକି୍ ଖାତା ମହଉଛି ସୟପ୍ତ ଏବଂ ଅତିକ୍ମମେ _ ମର୍ାଟିଏ | ଖାତା ମହଉଛି ସକି୍ରୟ  ମଦୟ ପେିଶ୍ରମ ପ୍ରକି୍ରୟା 

ମହଉଛି ସେେୀକୃ୍ତ | ସହିତ ମଦୟ ବଧତା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅପମେସନ୍ ଭିତମେ ଏହିପେି ଖାତା ମହାଇପାମେ 

| ହୟଅ ଅନୟମତିପ୍ରାପ୍ତ ପମେ ମଦୟ ପେିଶ୍ରମ ମଯପେି ପ୍ରତି ବିପଦ ବର୍ଦ େ  ଗ୍ରାହକ୍ ମଦୟ ପେିଶ୍ରମ କ୍େିବ 

ଅଥଦ ସୟନିଶି୍ଚତ କ୍େିବା | ପ୍ରକୃ୍ତତା େ  କ୍ାେବାେ, ଯା ା୍ଚ େ  ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ପେିଚୟ ଇତୁାଦ ି

 
19.7 ବଳ ପରାଜୟ - ବେ ପୋଜୟ  ଟଣା ଅଥଦ | କ୍ାଯଦୁ  କ୍ମେ | େ ଭର୍ବାନ, ବନୁା, ମେୟ ଡି଼, 

http://www.dicgc.org.in/
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ଭୂକ୍ମ୍ପ କି୍ମ୍ବା ଅନୁ ପ୍ରାକୃ୍ତିକ୍ ବିପଦ କି୍ମ୍ବା ଅବସ୍ଥା,  ବିପଯଦୁ ୟ,  ମହାମାେୀ କି୍ମ୍ବା ମହାମାେୀ, ଆତଙ୍କବାଦୀ 
ଆକ୍ରମଣ, ଯୟଦ୍ଧ କି୍ମ୍ବା ଦଙ୍ଗା, ପେମାଣୟ, ୋସାୟନିକ୍ କି୍ମ୍ବା ଜ ବିକ୍ | ପ୍ରଦୂଷଣ, ର୍ଳି୍ପ କ୍ାଯଦୁ , ର୍କି୍ତ ବିଫେତା, 
କ୍ମ୍ପୟୁ ଟେ ଭାଙି୍ଗବା | କି୍ମ୍ବା , ଏବଂ ଭୟ ର୍ୟଡି଼ବା ମକ୍ାଠାର୍ୟଡି଼କ୍େ , ଅଗି୍ନ, ବିମଫାେଣ କି୍ମ୍ବା ଦୟ ଦଟଣା କି୍ମ୍ବା ଏହିପେି 
ଅନୁ କ୍ାଯଦୁ  କ୍ମେ | ଯାହା ମହଉଛି | ବାହାମେ ଯୟକି୍ତଯୟକ୍ତ | ନିୟନ୍ତ୍ରଣ େ  ବୁାଙ୍କ 

 

ପ୍ରଦର୍ଦନ ବାଧ୍ୟତାମେୂକ୍ _ େ  ବୁାଙ୍କ କ୍େିମବ ଛିଡା ହୟଅ | ସ୍ଥରି୍ତ | ପାଇ ଁମଯପେି ଲମ୍ବା ମଯପେି  ବେ ପୋଜୟ 

 ଟଣା କି୍ମ୍ବା ପେିସି୍ଥତି ଜାେି େହିଛି | କ୍ୟ ତିଆେି କ୍େ |  କ୍ାଯଦୁ ଦକ୍ଷ୍ତା ଅସମ୍ଭବ ଅନ୍  ସମବଦାତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ 

ଆଧାେ ବୁାଙ୍କ ମହଉଛି ପ୍ରତବିଦ୍ଧ କ୍ୟ ନିଅ ଯୟକି୍ତଯୟକ୍ତ | କ୍ାଯଦୁ  (ର୍ୟଡିକ୍) କ୍ୟ କ୍ମ ୍କ୍େନ୍ତୁ |  ପେିଣାମ େ  ବେ 

ପୋଜୟ  ଟଣା ଇନ୍ ମକ୍ସ ୍ େ ମଯକ୍  ଣସି ର୍ଳି୍ପ କ୍ାଯଦୁ , ର୍କି୍ତ ବିଫେତା, କ୍ମ୍ପୟୁ ଟେ ଭାଙି୍ଗବା | କି୍ମ୍ବା, ବୁାଙ୍କ 

କ୍େିମବ ନିଅ ଯୟକି୍ତଯୟକ୍ତ | ପଦାଙ୍କ କ୍ୟ ହ୍ରାସ କ୍େ | ବିେମ୍ବ ଭିତମେ ବୁବସ୍ଥା େ ଏହାେ ମସବାର୍ୟଡିକ୍ ଏବଂ ମଚଷ୍ଟା 

କ୍େ | କ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କ୍େନ୍ତୁ | ନିେବଚି୍ଛନ୍ନ | ମସବାର୍ୟଡିକ୍ କ୍ୟ ଏହାେ ଗ୍ରାହକ୍ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ପରିର୍ଶଷି୍ ଠ ୧ ର୍ଶବ୍ଦଫକାଷ   

 
[ଲିଙ୍୍କ |  କ୍ୟ  ୟୟ ନିଟ୍ େ |  ର୍ବ୍ଦମକ୍ାଷ  ତାହା  ମସଟ୍ କ୍ମେ |  ବାହାମେ   ସଂଜ୍ଞା  େ ସମସ୍ତ  ସତ୍ତଦାବେୀ, 
ର୍ବ୍ଦର୍ୟଡିକ୍, ଏବଂ ସଂକି୍ଷ୍ପ୍ତକ୍େଣ ଆବର୍ୁକ୍ କ୍ୟ ବୁାଖୁା କ୍େ ୟୟ ନିଟ୍ େ | ଆମଦର୍, ନୀତି ଏବଂ ମାନକ୍] 

 

GOI- ସେକ୍ାେ େ ଭାେତ  
DBIL- ଡିବିଏସ ୍ ବୁାଙ୍କ | ଭାେତ 

ଲିମିମଟଡ୍  
DBL- ଡିବିଏସ ୍ ବୁାଙ୍କ | 

ଲିମିମଟଡ୍ 
WOS- ସମ୍ପୟର୍ଣ୍ଣଦ ମାଲିକ୍ାନା ସହାୟକ୍ 

ALCO- ସମ୍ପତି୍ତ ଦାୟିତ୍। | କ୍ମିଟି  
DBT- ସିଧାସେଖ | ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତେ | 

ପାନ୍ - ସ୍ଥାୟୀ | ଖାତା ସଂଖୁା  
KYC- ଜାଣ | ତୟମେ ଗ୍ରାହକ୍ 

FCNR ଜମା- ବିମଦର୍ୀ ମୟଦ୍ରା ଅଣ ପ୍ରତୁାବତ୍ତଦନମଯାର୍ୁ | ଖାତା ଜମା  
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NRE- ଅଣ-ବାସିନ୍ଦା | େୂପୀ ଖାତା 
NRO- ଅଣ-ବାସିନ୍ଦା | ସାଧାେଣ େୂପୀ ଖାତା 

PIO / OCI- ବୁକି୍ତ େ ଭାେତୀୟ ଉତ୍ପତି୍ତ / ବିମଦର୍ମେ | ନାର୍େିକ୍ େ ଭାେତ  
POI / PO- ପ୍ରମାଣ | େ ପେିଚୟ / ପ୍ରମାଣ େ ଠିକ୍ଣା 

CERSI- ମକ୍ନ୍ଦ୍ରୀୟ | ମେଜିଷିି୍ଟ | େ ନେିାପତ୍ତା ସମ୍ପତି୍ତ ପୟନ on ନିମଦାଣ ଏବଂ ସୟେକ୍ଷ୍ା ଆଗ୍ରହ େ  

CKCR- ମକ୍ନ୍ଦ୍ରୀୟ | KYC ମେଜିଷିି୍ଟ |  
PID - ବୁକି୍ତର୍ତ ସଚୂନା ବିବେଣୀ 


