
                

ଅଭିଯ ୋଗ ଏବଂ ଅଭିଯ ୋଗର ସମୋଧୋନ | 
 

ଡିବିଏସ ୍ବୟାଙ୍କ ଇଣି୍ଡଆ ଲିମିଟେଡ୍ (DBIL) ଟେ, ଆଟମ ନିଶି୍ଚତ କେିବାକୁ ଚାହ  ୁଛୁ ଟେ ଆପଣ ଆମଠାେୁ ଟକବଳ ସଟବବାତ୍ତମ 

ଟସବା, ଟସବା ୋହା ଆପଣ, ଆମେ ମଲୂୟବାନ ଗ୍ରାହକ, ଟୋଗ୍ୟ ଅେନି୍ତ | 

ଡିବିଏସ ୍ବୟାଙ୍କ ଇଣି୍ଡଆ ଲିମିଟେଡ୍ (DBIL କିମ୍ବା “ବୟାଙ୍କ” କିମ୍ବା “ବୟାଙ୍କ” ୋହା ପେବତ୍ତବୀ ସମୟଟେ କୁହାୋଏ) ଟହଉଛି 

ଡିବିଏସ ୍ବୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ (DBL) େ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ବ ମାଲିକାନା ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ (WOS) | ମଖୁ୍ୟାଳୟ ସିଙ୍ଗାପେୁଟେ | ସଟବବାତ୍ତମ 

ଅଭ୍ୟାସ ବାଣି୍ଟବା ପେି, DBIL ଜେିଳ, ଲମ୍ବା ଟେଟନାେ, ବଡ଼ କିମ୍ବା ଗ୍େୁୁତ୍ପରୂ୍ଣ୍ବ କାେବାେ ସହିତ କାେବାେ କେିବା ସମୟଟେ 

DBL େ ଅଭି୍ଜ୍ଞତା ଏବଂ ପାେଦର୍ବୀତା ଆଙି୍କବ, ୋହା ନିଶି୍ଚତ କେିବ ଟେ ଡିବିଏସ ୍ଗ୍େୁ୍ପ ୍(“ଗ୍େୁ୍ପ”୍ କିମ୍ବା “ଗ୍େୁ୍ପ”୍ େ ସବବନିମ୍ ନ 

ଗ୍ରହଣ ମାନଦଣ୍ଡ ନିଶି୍ଚତ ଟହବ | ପେବତ୍ତବୀ) ଆଗ୍କୁ DBIL DBL ଦ୍ାାୋ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଟକଟତକ ନୀତି ଏବଂ ମାନକକୁ ହିସାବ କେିବ 

କିମ୍ବା ବିଚାେ କେିବ ଏବଂ ଟଗ୍ାଷ୍ଠୀଗ୍ଡିୁକେ ସବବନିମ୍ ନ ଗ୍ରହଣ ମାନଦଣ୍ଡ ପେୂଣ କେିବାକୁ ନିଶି୍ଚତ କେିବାକୁ ଭ୍ାେତୀୟ 

ନିୟମାବଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କେିବ | 

ବୟାଙ୍କ ଟକବଳ ସନିୁଶି୍ଚତ କେିବ ନାହି   ଟେ ଗ୍ରହଣ କୋୋଇଥବିା ସମସ୍ତ ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ଟେକଡବ ଟହାଇଛି, ସ୍କତୃିପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ 

ସମାଧାନ ଟହାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିସୃ୍ତତ ଉପଟଦର୍ ସହତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭି୍ଟୋଗ୍େ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟଟେ 

ସମାଧାନ ଟହବା ପାଇ   ପ୍ରଭ୍ାବର୍ାଳୀ ମନିେେିଂ / ଏସ୍କାଟଲସନ୍ ଟମକାନିଜିମ ୍ମଧ୍ୟ ନିଶି୍ଚତ କେିବ। 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ସମାଧାନ ନୀତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭି୍ଟୋଗ୍େ ସମାଧାନ ପାଇ   ାାଞ୍ଚାକୁ ବର୍ଣ୍ବନା କେିଛି | ବୟାଙ୍କ ନିଶି୍ଚତ କେିବ 

ଟେ ନୀତି ସବବସାଧାେଣ ଟଡାଟମନ୍ (ବସାଇେ୍ ଏବଂ ର୍ାଖ୍ା) ଟେ ଉପଲବ୍ଧ ଟହାଇଛି | 

 

ବୟୋଙ୍କର ଅଭିଯ ୋଗ ସମୋଧୋନ ନୀତ ିନିମ୍ନଲିଖତି ନୀତ ିଅନୁସରଣ କଯର: 
 

• ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ସବୁଟବଟଳ ନୟାୟ ଦିଆୋଏ | 

• ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ାାୋ ଉଠାୋଇଥବିା ଅଭି୍ଟୋଗ୍ଗ୍ଡିୁକ ସଜନୟ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟଟେ ସମାଧାନ କୋୋଇଥାଏ | 

• ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ଠନ ମଧ୍ୟଟେ ଟସମାନଙ୍କେ ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ବାଇବା ପାଇ   ଉପାୟ ଏବଂ େଦ ି ଟସମାନଙ୍କେ 

ଅଭି୍ଟୋଗ୍େ ସମାଧାନଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁଅନି୍ତ ଟତଟବ ଟସମାନଙ୍କେ ଅଧକିାେ ବିଷୟଟେ ସଚୂନା ଦିଆୋଇଛି | 

• ବୟାଙ୍କ କମବଚାେୀମାଟନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ର୍ଥ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ ସଟେ ଏବଂ କଣସି ଟଭ୍ଦଭ୍ାବଟେ କାେବୟ କେନି୍ତ। 
 

ପ୍ର ଜୁ୍ୟତୋ / କଭଯରଜ୍୍: 

ଏହି ନୀତି ବୟାଙ୍କେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇ   ପ୍ରେଜୁୟ | 
 

ଚ୍ୟୋଯନଲଗଡୁିକ: 
 

େଦି, ଟେକ  ଣସି ପେବୟାୟଟେ, ଆପଣ ଅନୁଭ୍ବ କେନି୍ତ ଟେ ଆମେ ଟସବା ସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ା ଅନୁୋୟୀ ନୁଟହ  , ଆପଣ 

ଏଠାଟେ କେିପାେିଟବ: 

ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଟସମାନଙ୍କେ ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ପଞି୍ଜକେଣ / ଟସମାନଙ୍କ ମତାମତ ବାଣି୍ଟବାକୁ ବୟାଙ୍କ ଏକାଧକି ଚୟାଟନଲ ଟୋଗ୍ାଏ | 

ଗ୍ରାହକ ଟସମାନଙ୍କେ ମତାମତ ବାଣି୍ଟବାକୁ କିମ୍ବା ଉପେକୁ୍ତ ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ପାଇ   ଟସମାନଙ୍କ ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ପଠାଇବାକୁ ନିମ୍ ନଲିଖ୍ତି 

ଚୟାଟନଲଗ୍ଡିୁକ ବାଛିପାେନି୍ତ | 



 
 

ଗ୍ରାହକ ଟେଉ  ମାଟନ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କେିବାକୁ କିମ୍ବା ଟସମାନଙ୍କ ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ପଠାଇବାକୁ ଚାହ  ୁଛନି୍ତ, ଟସମାଟନ ବୟାଙ୍କ ସହିତ 

ଉପଲବ୍ଧ ନିମ୍ ନଲିଖ୍ତି ଚୟାଟନଲଗ୍ଡିୁକ ବୟବହାେ କେିପାେିଟବ: 

 

ଗ୍ରାହକ ଟସବା 

(ଟେଡିେ୍ କାଡବ ବୟତୀତ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ): ଆମେ 24 ଘଣି୍ଟଆ ଗ୍ରାହକ ଟସବା 

ଟହଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବେ 1860 210 3456/1860 267 1234 କିମ୍ବା ଆମେ ବିଟଦର୍ୀ ଗ୍ରାହକ 

ଟସବା ନମ୍ବେ 91-44-66854555 ସହିତ ଟୋଗ୍ାଟୋଗ୍ କେନ୍ତୁ | 
 

ପବୂବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭି୍ଲାସ ବୟାଙ୍କ (eLVB) େ େିଟେଲ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ ଟସବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଗ୍ଡିୁକ ପାଇ   

- ଆମେ 24 ଘଣି୍ଟଆ ଗ୍ରାହକ ଟସବା ଟହଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବେ 1860 267 4567 କିମ୍ବା ଆମେ 

ବିଟଦର୍ୀ ଗ୍ରାହକ ଟସବା ନମ୍ବେ 91-44-69046600 ସହିତ ଟୋଗ୍ାଟୋଗ୍ କେନ୍ତୁ | 
 

(ଟକବଳ ଟେଡିେ୍ କାଡବ ପାଇ  ): ଆମେ 24 ଘଣି୍ଟଆ ଟେଡିେ୍ କାଡବ ଟସବା ଟହଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବେ 

18602676789 କିମ୍ବା ଆମେ ବିଟଦର୍ୀ ଗ୍ରାହକ ଟସବା ନମ୍ବେ +9144 69046789 ସହିତ 

ଟୋଗ୍ାଟୋଗ୍ କେନ୍ତୁ | 
 
 

(ଟେଡିେ୍ କାଡବ ବୟତୀତ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ): ଆମେ 24 ଘଣି୍ଟଆ ଗ୍ରାହକ ଟସବା 

ଟହଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବେ 1860 210 3456/1860 267 1234 କିମ୍ବା ଆମେ ବିଟଦର୍ୀ ଗ୍ରାହକ 

ଟସବା ନମ୍ବେ 91-44-66854555 ସହିତ ଟୋଗ୍ାଟୋଗ୍ କେନ୍ତୁ | 

ପବୂବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭି୍ଲାସ ବୟାଙ୍କ (eLVB) େ େିଟେଲ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ ଟସବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଗ୍ଡିୁକ ପାଇ   

- ଆମେ 24 ଘଣି୍ଟଆ ଗ୍ରାହକ ଟସବା ଟହଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବେ 1860 267 4567 କିମ୍ବା ଆମେ 

ବିଟଦର୍ୀ ଗ୍ରାହକ ଟସବା ନମ୍ବେ 91-44-69046600 ସହିତ ଟୋଗ୍ାଟୋଗ୍ କେନ୍ତୁ | 

(ଟକବଳ ଟେଡିେ୍ କାଡବ ପାଇ  ): ଆମେ 24 ଘଣି୍ଟଆ ଟେଡିେ୍ କାଡବ ଟସବା ଟହଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବେ 

18602676789 କିମ୍ବା ଆମେ ବିଟଦର୍ୀ ଗ୍ରାହକ ଟସବା ନମ୍ବେ +9144 69046789 ସହିତ 

ଟୋଗ୍ାଟୋଗ୍ କେନ୍ତୁ | 

ଇ-ଟମଲ୍: 

• ଖ୍ଚୁୁୋ ଗ୍ରାହକ ( ଡିଜିବୟାଙ୍କ / ଟେଟଜେୀ ଗ୍ରାହକ / ( ଟେଡିେ୍ କାଡବ ବୟତୀତ)) 

customercareindia@ଡିବିଏସ.୍com ଟେ ଇଟମଲ୍ କେିପାେିଟବ , 

• ପବୂବ LVB ଟନେକବେ ଟସବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଗ୍ଡିୁକ ପାଇ   ଦୟାକେି ପେିଦର୍ବନ କେନ୍ତୁ 
| 

• ଟେଡିେ୍ କାଡବ ଗ୍ରାହକମାଟନ supercardcare@ଡିବିଏସ.୍com ଟେ ଇଟମଲ୍ 

କେିପାେିଟବ | 

• କଟପବାଟେେ୍ ଗ୍ରାହକମାଟନ BusinessCarein@ଡିବିଏସ.୍com ଟେ ଇଟମଲ୍ 

କେିପାେିଟବ | 

ବୟବସାୟ େତ୍ନ | 

କଟପବାଟେେ୍ ଗ୍ରାହକମାଟନ 1800 103 6500/1800 419 9500 / +91 44 4334 6600 

(ବିଟଦର୍ ନମ୍ବେ) ଟେ ବୟବସାୟ େତ୍ନ ସହତି ଟୋଗ୍ାଟୋଗ୍ କେିପାେିଟବ | ବୟବସାୟ 

େତ୍ନେ କାେବୟ ଟସାମବାେ ଠାେୁ ର୍େୁବାେ, 10.00 AM େୁ 7.00 PM (ସବବସାଧାେଣ ଛେୁି 

ବୟତୀତ) | 

tel:18602103456
tel:18602671234
tel:91-44-66854555
tel:18602674567
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tel:18602676789
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tel:+9144%2069046789
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BusinessCarein@ଡିବିଏସ.୍com ଟେ ଟଲଖ୍ ିଆମକୁ ଇଟମଲ୍ କେିପାେିଟବ | 

ର୍ାଖ୍ା: ଦୟାକେି ତୁମେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ର୍ାଖ୍ାକୁ ଟଲଖ୍ | ଗ୍ରୋହକ ଯସବୋ ପରିଚ୍ୋଳକ , ଆପଣଙ୍କେ ସମସୟା / ଚିନ୍ତାଧାୋେ ବିବେଣୀ 

ପ୍ରଦାନ କେନି୍ତ | ପବୂବ LVB ଟନେକବ ସହିତ ଜଡିତ ଅଭି୍ଟୋଗ୍, ଗ୍ରାହକମାଟନ eLVB ର୍ାଖ୍ା ପେିଦର୍ବନ କେିପାେିଟବ | 
 

3 କାେବୟଦିବସ ମଧ୍ୟଟେ ଆଟମ ଆପଣଙ୍କ ଅଭି୍ଟୋଗ୍େ ଜବାବ ଟଦବୁ | 
 

ବୃଦି୍ଧ ସ୍ତର 

ସ୍ତର 1 - ସହର ମଖୁୟ / ଶୋଖୋ ପରିଚ୍ୋଳକ | 

େଦି ଆମେ ଗ୍ରାହକ ଟସବା ପେିଚାଳକମାଟନ 3 କାେବୟଦିବସ ମଧ୍ୟଟେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟୋଗ୍ାଟୋଗ୍ କେିବାଟେ ବିଫଳ 

ହୁଅନି୍ତ, କିମ୍ବା େଦ ିଆପଣ ପ୍ରତିେିୟାଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହ  ନି୍ତ, ଦୟାକେି ସିେି ବିଜଟନସ ୍ଟହଡ୍ / କ୍ଲଷ୍ଟେ ଟହଡ୍ / ର୍ାଖ୍ା ମଖୁ୍ୟଙୁ୍କ 

ଟଲଖ୍ନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତାେ ବିବେଣୀ ବର୍ଣ୍ବନା କେନ୍ତୁ | ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ଗ୍ରହଣ କେୁଥବିା ସିେ ିବୟବସାୟ ମଖୁ୍ୟ / ର୍ାଖ୍ା ମଖୁ୍ୟ / ଆଞ୍ଚଳିକ 

ଟନାଡାଲ ଅଧକିାେୀଙ୍କ 5 କାେବୟଦିବସ ମଧ୍ୟଟେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରତିେିୟା ଗ୍ରହଣ କେିଟବ | 
 

ଆଞ୍ଚଳିକ ଯନୋଡୋଲ୍ ଅଧକିୋରୀମୋଯନ | 

 

ଅଞ୍ଚଳ ନାମ ଠିକଣା ଇ-ଟମଲ୍ ID | 

କର୍ଣ୍ବାେକ ଏବଂ 

ଟକାଏମ୍ବାେୁେ | 

ପଜୂା ବଜାଜ ଡିବିଏସ ୍ବୟାଙ୍କ ଇଣି୍ଡଆ ଲିମିଟେଡ୍, 

ସାଲାପେିୁଆ ଣ୍ଡସେ, ନମ୍ବେ 3, ଅଲସେୁ ଟୋଡ, 

ଅଲସେୁ, ବାଙ୍ଗାଟଲାେ 560042 | 

poojabajaj@ଡିବିଏସ.୍com 

ଟଚନ୍ନାଇ ଏବଂ କେୁେ 
| 

ହେି ନାୋୟଣନ୍ | ଡିବିଏସ ୍ବୟାଙ୍କ ଇଣି୍ଡଆ ଲିମିଟେଡ୍, 

ପ୍ରଥମ ମହଲା, 806 ଆନ୍ନା ସାଲାଇ , ଟଚନ୍ନାଇ - 600 

002 ତାମିଲନାଡୁ | 

hariv@ଡିବିଏସ.୍com 

ଉତ୍ତେ ଏବଂ ପବୂବ କପିଲ ମଥେୁ | ଡିବିଏସ ୍ବୟାଙ୍କ ଇଣି୍ଡଆ ଲିମିଟେଡ୍, 

DLF କୟାପିୋଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ବାବା ଖ୍ାଡକ ସିଂ ମାଗ୍ବ, 

କନ୍ନାେ୍ ଟଲଲସ,୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ 110001 | 

kapilmathur@ଡିବିଏସ.୍com 

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଟଦର୍ ଏବଂ 

ଟତଟଲଙ୍ଗାନା 

ଟକ ଶ୍ରୀନିବାସା ୋଓ | ଡିବିଏସ ୍ବୟାଙ୍କ ଇଣି୍ଡଆ ଲିମିଟେଡ୍, 

2B & 2C ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟ ଲ୍ ାେ, ଆଦିତୟ ବାଣଜିୟ ଟକନ୍ଦ୍ର, 

ଆଟମେଟପେ୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦ 500 038 | 

srinivasarao@ଡିବିଏସ.୍com 

ପଶି୍ଚମ ନିତିନ ୋଭ୍ାଲାଲୁ ଡିବିଏସ ୍ବୟାଙ୍କ ଇଣି୍ଡଆ ଲିମିଟେଡ୍, 

ଏକ୍ସଟପ୍ରସ ୋେ, ନେିମାନ ପଏଣ୍ଟ ମମୁ୍ବାଇ 400 021 | 

nitinravalallu@ଡିବିଏସ.୍com 

 

ଗ୍ରାହକମାଟନ ଟସମାନଙ୍କ ସମସୟା ବୁବା ଏବଂ ସମାଧାନ କେିବାଟେ ସାହାେୟ କେିବା ପାଇ   ବୟାଙ୍କ ସହିତ ଟସମାନଙ୍କେ ପବୂବ 

ଟୋଗ୍ାଟୋଗ୍ଟେ ଟସମାନଙୁ୍କ ଦିଆୋଇଥବିା ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ଟେଫଟେନ୍ସ ନମ୍ବେକ ୁଉଦୃ୍ଧତ କେିବାକୁ ବାଧ୍ୟ | 
 

ସ୍ତର ୨ - ପି୍ରନ୍ିପିୋଲ୍ ଯନୋଡୋଲ୍ ଅଫିସର | 

େଦି ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଥବିା େିଟଜାଲୁୟସଟେ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୁଅନି୍ତ, ଟତଟବ ଗ୍ରାହକ ବୟାଙ୍କେ ପି୍ରନ୍ି ସପାଲ୍ ଟନାଡାଲ୍ 

ଅଫିସେଙୁ୍କ ଚିଠ ିଟଲଖ୍ପିାେନି୍ତ ଏବଂ ବୟାଙ୍କେ ପି୍ରନ୍ି ସପାଲ୍ ଟନାଡାଲ୍ ଅଧକିାେୀଙ୍କ ଅଭି୍ଟୋଗ୍େ 7 କାେବୟଦିବସ ମଧ୍ୟଟେ ବୟାଙ୍କ 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭି୍ଟୋଗ୍େ ଜବାବ ଟଦବ। 
 

ଶ୍ରୀମତୀ କ ନୋଇନ୍ | ଏସି୍ମଲ୍ |  

ଟନାଡାଲ ଅଫିସେ ଡିବିଏସ ୍ବୟାଙ୍କ ଇଣି୍ଡଆ ଲିମିଟେଡ୍  

େୁବି ୋେ, ଷଷ୍ଠ ମହଲା କାସେଡି ,  
ଦାଦେ ମମୁ୍ବାଇ  

https://www.dbs.com/in/treasures/common/customer-service-managers.page
https://www.dbs.com/in/treasures/common/customer-service-managers.page
https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/ibanking/eLVB-Branches-List-12Apr2022.pdf
https://www.dbs.com/in/treasures/common/city-heads.page
https://www.dbs.com/in/treasures/common/city-heads.page
https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/ibanking/RNOs-List-DBIL.pdf
https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/ibanking/RNOs-List-DBIL.pdf
https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/ibanking/RNOs-List-DBIL.pdf
https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/ibanking/RNOs-List-DBIL.pdf


 
 

- 400 02 8.  

ଟେଲ - +91 22 6614 7578 
 

digibank / ଟେଜେ୍ ଗ୍ରାହକ (ଟେଡିେ୍ କାଡବ ବୟତୀତ) ଡିବିଏସn୍odalofficer@ଡିବିଏସ.୍com ଟେ ଇଟମଲ୍ କେିପାେିଟବ 
| 

କଟପବାଟେେ୍ ଗ୍ରାହକମାଟନ ଡିବିଏସn୍odalofficer@ଡିବିଏସ.୍com ଟେ ଇଟମଲ୍  

କେିପାେିଟବ ଟେଡିେ୍ କାଡବ ଗ୍ରାହକମାଟନ supercardnodal@ଡିବିଏସ.୍com ଟେ ଇଟମଲ୍ କେିପାେିଟବ | 

ପବୂବ LVB ଟନେ\କବ ସହତି ଜଡତି ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ପାଇ  , ଗ୍ରାହକମାଟନ mainnodal@lvbank.in ଟେ ଇଟମଲ୍ କେିପାେିଟବ |  
 

7 କାେବୟଦିବସ ମଧ୍ୟଟେ ଆଟମ ଆପଣଙ୍କ ଅଭି୍ଟୋଗ୍େ ଉତ୍ତେ ଟଦବୁ | 
 
 

େଦି ଆପଣ 7 କାେବୟଦିବସ ମଧ୍ୟଟେ ଟନାଡାଲ୍ ଅଫିସେଙ୍କଠାେୁ ର୍ଣୁନି୍ତ ନାହି  , କିମ୍ବା େଦି ଆପଣ ପ୍ରତିେିୟାଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହ  ନି୍ତ, 

ଦୟାକେି ସିନିୟେ ମୟାଟନଜଟମଣ୍ଟକୁ ଟଲଖ୍ନ୍ତୁ | ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ଗ୍ରହଣ କେିବାେ 5 କାେବୟଦିବସ ମଧ୍ୟଟେ ଆପଣ ଆମଠାେୁ ଏକ 

ପ୍ରତିେିୟା ଗ୍ରହଣ କେିଟବ | 
 
 

ଅଭିଯ ୋଗ ସମୋଧୋନ ପୋଇ ଁ ସମୟସୀମୋ | 
 

ଅନୁସନ୍ଧାନ / ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମାବଳୀ ଉପଟେ ନିଭ୍ବେ କେି ପ୍ରଟତୟକ ପଦଟେପ ପାଇ   ଉପେକୁ୍ତ ସମୟସୀମା ସି୍ଥେ କୋୋଇଛି 

ୋହା ସମାନ ସମାଧାନଟେ ଜଡିତ ଟହବ | ଥଟେ ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ୋଞ୍ଚ ଟହବା ପଟେ ବୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରତିେିୟା ପଠାଇବ 

କିମ୍ବା ସମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇ   ଅଧକି ସମୟ ମାଗି୍ବ। 

କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଟେଉ  ଠାଟେ ଟେଟଜାଲୁସନ ପାଇ   ବାହୟ ପାେ ିଉପଟେ ନିଭ୍ବେର୍ୀଳତା ଅଛି, ଟେଟଜାଲୁସନ ଆଡକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ େନବ 

ଆୋଉଣ୍ଡ ୋଇମ ୍(TAT) ଟେଣ୍ଟ କଟେ | ନିମ୍ ନଟେ ଉଟଲ୍ଲଖ୍ କୋୋଇଛି ଅନୁଟୋଧ / ଅଭି୍ଟୋଗ୍େ ଏକ ସଚୂକ ଉଦାହେଣ 
| 

1. ଅଧଗି୍ରହଣକାେୀ ବୟାଙ୍କେୁ ସିସିେିଭି୍ ଫୁଟେଜ ୍ପନୁେୁଦ୍ଧାେ | 

2. ବିବାଦୀୟ POS / ePOS କାେବାେ - ଟନେକବ / ତୃତୀୟ ପେ ଏଗ୍ରିଟଗ୍େସବ ମାଧ୍ୟମଟେ ଅଧଗି୍ରହଣକାେୀଙୁ୍କ ଅନୁଟୋଧ 
| 

3. ବିବାଦୀୟ କାେବାେ 45 କୟାଟଲଣ୍ଡେ ଦିନ ଟନଇପାଟେ | 

4. ଟେଟକ୍ନାଟଲାଜି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭି୍ଟୋଗ୍ | 

5. ଜାଲିଆତି କାେବାେ ସହ ଜଡିତ ଅଭି୍ଟୋଗ୍ | 

6. ତୃତୀୟ ପେ ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲା (ଅନୟ ବୟାଙ୍କ / ବଣକି / ଟସବା ପ୍ରଦାନକାେୀ) 
 

ବୀମା ଉତ୍ପାଦ ବଣ୍ଟନ ସହ ଜଡତି ସମସୟାେ ସମାଧାନ ପାଇ   ବୟାଙ୍କେ ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ସମାଧାନ େନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଟହବ ଏବଂ 

ବୟାଙ୍କ ନିଶି୍ଚତ କେିବ ଟେ ପ୍ରଟତୟକ ସ୍ତେଟେ ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ପାଇବା ଠାେୁ 14 କାେବୟଦିବସ ମଧ୍ୟଟେ ସମାନ ସମାଧାନ ଟହବ। 
 

ବୟୋଙ୍କର ଗ୍ରୋହକ ଯସବୋ କମିଟି | 
 

1. ଶୋଖୋ ସ୍ତର ଗ୍ରୋହକ ଯସବୋ ସଭୋ | 

ର୍ାଖ୍ା ସ୍ତେଟେ ଗ୍ରାହକ ଟସବା ସଭ୍ା ପ୍ରଟତୟକ ମାସଟେ ର୍ାଖ୍ାଗ୍ଡିୁ଼କଟେ ଅନୁଷି୍ ଠତ ଟହାଇଥାଏ | ଆମ ର୍ାଖ୍ାଟେ 

ପ୍ରଦାନ କୋୋଇଥବିା ଟସବାଗ୍ଡିୁକେ ଉନ୍ନତି ପାଇ   ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମତାମତ / ପୋମର୍ବ ବାଣି୍ଟବା ପାଇ   ଏହି ଟଫାେମ ୍

ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଭ୍ାବଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଟହାଇଛି | ର୍ାଖ୍ାେ ବେିଷ୍ଠ ନାଗ୍େିକ ଗ୍ରାହକମାଟନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିଟଫାେମ ୍ଗ୍ଡିୁକୁ ଆମନି୍ତ୍ରତ 

mailto:dbsnodalofficer@dbs.com
mailto:dbsnodalofficer@dbs.com
mailto:dbsnodalofficer@dbs.com
mailto:dbsnodalofficer@dbs.com
mailto:dbsnodalofficer@dbs.com
mailto:supercardnodal@dbs.com
mailto:principalnodal@lvbank.in


 
 

ଅେନି୍ତ ଏବଂ ର୍ାଖ୍ା ଟସବା ଉପଟେ ଟସମାନଙ୍କେ ମତାମତ ବାଣି୍ଟବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନି୍ତ | ଅଧକି ଗ୍ରାହକ ଜାଣବିା ପାଇ   

ଟସମାନଙ୍କେ ନିକେତମ ର୍ାଖ୍ା ସହିତ ଟୋଗ୍ାଟୋଗ୍ କେିପାେିଟବ | 

2. ଗ୍ରୋହକ ଯସବୋ ଉପଯର ସ୍ଥୋୟୀ କମିଟି | 

ଇତୟାଦି ମାଧ୍ୟମଟେ ଅଭି୍ଟୋଗ୍େ ସମାଧାନେ ସମୀେ, ତ୍ର ମାସିକଟେ ଗ୍ରହଣ କୋୋଇଥବିା ତଥା ପନୁ ପ୍ରତିକାେ 

କୋୋଇଥବିା ଅଭି୍ଟୋଗ୍େ ସମୀୋ କେିବା, ବିଟେଷଣ ଏବଂ ଆଟଲାଚନା କେିବା ପାଇ   ର୍ାଖ୍ା ସ୍ତେ ଗ୍ରାହକ 

କମିେି ବ  

 ଠକଟେ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କୋୋଇଛି | ଏହି କମିେ ିଗ୍ରାହକ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗେ ମଖୁ୍ୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟେତାଟେ ଅଛି। 
 
 

ମନିେେିଂ ଏବଂ ସମୀୋ:  
 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭି୍ଟୋଗ୍େ ବିଟେଷଣ ଅନ୍ତଭ୍ବୂ କ୍ତ କେିବ | 

o ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭି୍ଟୋଗ୍େ ପ୍ରକାେ | 

o ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ସମାଧାନେ େର୍ଣ୍ବାୋଉଣ୍ଡ ୋଇମ୍ସ | 

o ଅଭି୍ଟୋଗ୍େ ପ୍ରମଖୁ୍ କାେଣ / ଟେତ୍ରଗ୍ଡିୁକ | 

o ମଳୂ କାେଣ ବିଟେଷଣ | 
 

କମିେି ଏହା ମଧ୍ୟ ସନିୁଶି୍ଚତ କଟେ ଟେ ଗ୍ରାହକ ଟସବା ଏବଂ ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ସମ୍ବନ୍ଧଟେ ଡିବିଏସ ୍ବୟାଙ୍କ ଇଣି୍ଡଆ ଲିମିଟେଡ୍ 

ସମସ୍ତ ଆେବିଆଇ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କେୁଛି। 
 

3. ଯବୋଡଡର ଗ୍ରୋହକ ଯସବୋ କମିଟି (CSCB) 

CSCB ସମୟ ସମୟଟେ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ାାୋ କାେବୟକାେୀ ଟହାଇଥବିା ବିଭି୍ନ୍ନ ଗ୍ରାହକ ଟସବା ଆେମ୍ଭେ ସମୀୋ କେିବ 

ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭି୍ଜ୍ଞତା ବାଇବା ପାଇ   ନୂତନ ପଦଟେପ ଉପଟେ ଆଟଲାଚନା କେିବ। ସମୟାନୁସାଟେ ନିୟାମକ 

ସଂସ୍ଥା ଦ୍ରା ଦିଆୋଇଥବିା ଗ୍ରାହକ ଟସବା ନିଟର୍ଦ୍ଦବର୍ାବଳୀଗ୍ଡିୁ଼କେ କାେବୟକାେିତାକୁ CSCB ଅଣଟଦଖ୍ା କେିବ ଏବଂ 

ସାମଗ୍ରିକ ଟସବା ସ୍ତେଟେ ଉନ୍ନତି ଆଣବିା ପାଇ   ବିଦୟମାନ ପ୍ରେିୟା ଏବଂ ପଲିସିଟେ ପେିବତ୍ତବନ ଆଣବିାକୁ ପୋମର୍ବ 

ଟଦବ | CSCB ଗ୍ରାହକ ଟସବା ଉପଟେ ଷ୍ଟାଣି୍ଡଂ କମିେିେ କାେବୟକାେିତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀୋ କେିବ ଏବଂ ବୟାଙ୍କେ 

ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ସମାଧାନ େନ୍ତ୍ରେ କାେବୟକାେିତା ଉପଟେ ତଦାେଖ୍ କେିବ। 
 

ବୟୋଙ୍କର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଓଯେଡ୍ମିୟୋନ୍ | 
 

ଟେଉ   ଟେତ୍ରଟେ ବୟାଙ୍କଗ୍ଡିୁକ ଆଂର୍କି େିଲିଫ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ କିମ୍ବା ପ୍ରଦାନ କେିବାକୁ ନିଷ୍ପତି୍ତ ଟନଇଛନି୍ତ, ଟସଠାଟେ 

େିଜଭ୍ବ ବୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆେ ନିଟର୍ଦ୍ଦବର୍ ଅନୁୋୟୀ ଅଭି୍ଟୋଗ୍ଗ୍ଡିୁକ ବୟାଙ୍କେ ଆଭ୍ୟନ୍ତେୀଣ ଓମ୍ବଡସମୟାନଙ୍କ 

ନିକେକୁ ପଠାେିବ। 

ଅଭି୍ଟୋଗ୍ / ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ପେିଚାଳନା କେିବାଟେ ବୟାଙ୍କ ଦ୍  ାାୋ କଣସି ନୂତନ ପେିବତ୍ତବନ ଆସିଥବିା ଟବଟଳ 

ଅଭି୍ଟୋଗ୍ ସମାଧାନ ନୀତି ସମୟ ସମୟଟେ ସଂଟର୍ାଧତି ଟହବ। ନିୟାମକ (ଆେବିଆଇ / ଆଇବିଏ ଇତୟାଦି ) 

ଦ୍ାାୋ ପ୍ରକାର୍ତି କଣସି ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ, ସଂଟର୍ାଧନ / ସଂଟର୍ାଧନ ଘେଣାଟେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଂଟର୍ାଧତି ଟହବ | 

 


