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ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତୀବ୍ର ସଦେତନତା କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ

ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥାଗଡୁିକର ସହଦର୍ଯାଗଦର ରିଜର୍୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଦେତନତା ପେଦେପ
(ନଦର୍ମ୍ବର01, 2022 ରୁ ନଦର୍ମ୍ବର30, 2022)



ସଚୂୀପତ୍ର

କ୍ରମିକ

ସଂଖ୍ୟା

ବ୍ିଷୟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ନମ୍ବର

1 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆପତି୍ତ ଶଣୁାଣି ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା 3-4

2 ବି୍କଳ୍ପ ଆପତି୍ତ ଶଣୁାଣି ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା 5-6 

3 ସରୁକି୍ଷତ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଅଭ୍ୟାସ 7-11

4 ପ୍ରବ୍ଞ୍ଛନା ପ୍ରତିରରାଧକ ପଦରକ୍ଷପ 12-14

5 ଗ୍ରାହକ ସରୁକ୍ଷା ନୀତି 15

6 ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗରର ରଟର ନ୍ାରଲାଜିର ବ୍ୟବ୍ହାର 16-17

7 ବ୍ରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବ୍ଂ ଭି୍ନ୍ନକ୍ଷମ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ରଡାରରେପ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବ୍ା 18-19

8 MSME / ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀଗଡିୁକ ପାଇ ଁଉପଲବ୍ଧ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବ୍ା 20



ଖ୍ାତାର ମାେୁୟରିଟି

ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ଷିୟଦର
ତଥ୍ୟ ପାଇପାରୁ
ନାହ  ାନ୍ତି କି ?? 

ଏଟିଏମ୍ କାରବ୍ାର

ବ୍ଫିଳ ଦହଲା କ?ି?

ବ୍ନିା ଦନାଟିସଦରୋଜ୍

ଲାଗୁ ଦହାିଛିିକି??

ବ୍ୟାଙ୍କଆପଣଙ୍କ

ଅରି୍ଦର୍ଯାଗର
ସମାଧାନ
କରିପାରୁ ନାହି  କ?ି

ଆପଣଙ୍କ

ଅଜାଣତଦର
ଅନସ୍ୱୀକୃତ
କାରବ୍ାର

କ'ଣ କରିଦବ୍ ଜାଣି ନାହ  ାନ୍ତି କି?
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ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆପତି୍ତ ଶଣୁାଣି ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା

ଆପତି୍ତ ଶଣୁାଣିର ତୃତୀୟ ସ୍ତର

 ଶାଖା / ଏଟିଏମ୍ |

 ଇନୋଣ୍ଟ ଚାଟ୍ / ଏରଜଣ୍ଟ ସହିତ ଚାଟ୍

 ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ/ କଲ୍ ରସଣ୍ଟର୍

 ଇରମଲ ମାଧ୍ୟମରର ସଂଯକୁ୍ତ ରହନ୍ତୁ

 ବ୍ୟାଙ୍କର ରନାଡାଲ ଅଫିସରଙୁ୍କ ରଲଖନ୍ତୁ

 ଅଭି୍ରଯାଗ ଫମମ ଡାଉନରଲାଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବ୍ଂ

ଏଥରିର ଉରେଖ କରାଯାଇଥବି୍ା ଠିକଣାକୁ

ଫମମଟି ପଠାନ୍ତୁ

 ଶାଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭି୍ରଯାଗ ପାଇ,ଁ ସକମଲ୍

ରନାଡାଲ୍ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ସହିତ ରଯାଗାରଯାଗ

କରନ୍ତୁ

 ପି୍ରନି୍ପିାଲ୍ ରନାଡାଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରର

ସମସୟା ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ

 ରେବ୍ସାଇଟରର ୍ିିକ୍ କରି PNO କୁ

ଇରମଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ

 ଅଭି୍ରଯାଗ ଫମମ ଡାଉନରଲାଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବ୍ଂ

ଏଥରିର ଉରେଖ କରାଯାଇଥବି୍ା ଠିକଣାକୁ

ଫମମଟି ପଠାନ୍ତୁ

ଆପତି୍ତ ଶଣୁାଣିର ପ୍ରଥ୍ମ ସ୍ତର ଆପତି୍ତ ଶଣୁାଣିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର

4



ଆରବ୍ିଆଇରବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଓମ୍ବଡୁସମୟାନ୍ - ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ର

ତୃତୀୟଅମ୍ପାୟର

1. ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କଅଭି୍ରଯାଗକୁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରର

ସମାଧାନ ନକରର, ରତରବ୍ ଆରବି୍ଆଇର ବ୍ୟାଙ୍କ

ଓମ୍ବଡୁସମୟାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ

2. ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଓମ୍ବଡୁସମୟାନ୍ ସି୍କମ୍ ରହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ
ଅଭି୍ରଯାଗର ସମାଧାନ ପାଇ ଁଏକ ମାଗଣା ଏବ୍ଂ ବ୍ାଧାମକୁ୍ତ

ଉପାୟ

3. ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଓମ୍ବଡୁସମୟାନ୍ ସି୍କମ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବ୍ାରର ଥବି୍ା

ଅରନକ ତ୍ରୁଟିର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି
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ଅଲଟରରନଟ୍ ଗି୍ରଭ୍ାନ୍ ି ରିରେସାଲ୍ ରମକାନିଜିମ୍
ରିଜଭ୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କ– ଇଣି୍ଟରଗ୍ରରଟଡ୍ ଓମ୍ବଡୁ୍ମିୟାନ୍ ସି୍କମ,୍ 2021
ର୍ଯେି ଆପଣଙ୍କର ଦକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା NBFC ବ୍ିଦରାଧଦର ଅରି୍ଦର୍ଯାଗ ଅଛି ଦତଦବ୍ ସମାଧାନ ପାଇବ୍ା ପାଇ  

ପେଦେପଗଡୁିକ ଦହଲା

ବ୍ୟାଙ୍କ / NBFC ଆରବ୍ିଆଇ ଓମ୍ବଡୁ୍ ସମୟାନ୍ ଙ୍କ

କାର୍ଯୟ୍ାଳୟ

ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1

• ବ୍ୟାଙ୍କ / NBFC ଶାଖା କିମ୍ବା ରେବ୍ସାଇଟରର
ଏକ ଲିଖତି ଅଭି୍ରଯାଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ

• ବ୍ୟାଙ୍କ / NBFC ଆପଣଙ୍କର ଅଭି୍ରଯାଗର

ସମାଧାନ କରିବ୍ା ପାଇ ଁ30 ଦିନ ଅରପକ୍ଷା କରନ୍ତୁ
।

• ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ / NBFC ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥବି୍ା
ସମାଧାନରର ଆପଣ ଅସନ୍ତୁେ, ରତରବ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ
ପଦରକ୍ଷପକୁ ଯାଆନ୍ତୁ

ଏସ୍କାଦଲସନ୍ମୟାଟ୍ରିକ୍ସ

ଶାଖ୍ା ପରିୋଳକ→ ଦଜାନାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ→ 
ମଖୁ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

ପର୍ଯୟ୍ାୟ 2
• https://cms.rbi.org.inରର

ଅଭି୍ରଯାଗ ପରିଚାଳନା ସିେମ

ରପାଟମାଲରର ବ୍ୟାଙ୍କ / NBFCs 
ବ୍ିରରାଧରର ଅଭି୍ରଯାଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା;

• ରସଣ୍ଟରାଲାଇଜଡ୍ ରସିଦ ଏବ୍ଂ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ରକନ୍ଦ୍ର, ରିଜଭ୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍
ଇଣି୍ଡଆକୁ ହସ୍ତଲିଖତି ଅଭି୍ରଯାଗ ପଠାନ୍ତୁ

• ଅଭି୍ରଯାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟପ୍ରଶ୍ ନଗଡୁିକ ପାଇ,ଁ 
ରଟାଲ୍ ଫି୍ର ନମ୍ବର 14448 କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ

ଦଗାଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟଦର ଦକୌଣସି

ସମାଧାନ କିମ୍ବା ସଦନ୍ତାଷଜନକ
ସମାଧାନ ପ୍ରୋନ କରାର୍ଯାଇନାହି  

ସଦବ୍ା୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାଧକିରଣ

ପର୍ଯୟ୍ାୟ 3
• ଗ୍ରାହକ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରର ସରବ୍ମାଚ୍ଚ

କତ୍ତମୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରର ଏକ

ଆରବ୍ଦନ କରିପାରିରବ୍ ଯଦି
ଓମ୍ବଡୁ୍ମିୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ

କରାଯାଇଥବି୍ା ସମାଧାନରର ଖସିୁ
ନୁହନିଁ୍ତ

• ଆରବ୍ଦନକାରୀ କତ୍ତମୃ ପକ୍ଷ

ରହଉଛନି୍ତ ଭ୍ାରତୀୟ ରିଜଭ୍ମ
ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆରବ୍ିଆଇ) ର ରଡପଟିୁ

ଗଭ୍ର୍ଣ୍ମର

ଦଗାଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟଦର ଦକୌଣସି

ସମାଧାନ କିମ୍ବା ସଦନ୍ତାଷଜନକ
ସମାଧାନ ପ୍ରୋନ କରାର୍ଯାଇନାହି  
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• ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ରଫାନ୍ ମାଧ୍ୟମରର ଆପଣଙ୍କର
ପାସେଡମ, PIN, OTP, CVV, ଇତୟାଦି ଅଂଶୀଦାର
କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ

• ଆପଣ SMS, ଇରମଲ୍ କିମ୍ବା ରସାସିଆଲ୍ ମିଡିଆ
ପ୍ାିଟଫମମ ମାଧ୍ୟମରର ପାଇଥବି୍ା ସରେହଜନକ ଲିଙ୍୍କ
ଉପରର କଦାପି ୍ିିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ

ସରୁକି୍ଷତ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ
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ସରୁକି୍ଷତ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଅଭ୍ୟାସ

ନିରାପେ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗଅର୍ୟାସ ପାଇ  

କରଣୀୟ

ସବ୍ମଦା ବ୍ୟାଙ୍କ / ରସବ୍ା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ରେବ୍ସାଇଟ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବ୍ଂ ରସହି ସବୁ୍ ରେବ୍ସାଇଟ୍ ବ୍ୟବ୍ହାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ସରୁକି୍ଷତ ଯଥା, https: // - ରଯଉଠଁାରର 's'ର

ଅଥମ ସରୁକି୍ଷତ ରେବ୍ସାଇଟ୍

ଯଦି ରପରମଣ୍ଟ / ଫାଇନାନ୍ିଆିଲ୍ ଆପ୍ ଗଡୁିକରର ରବ୍ୈଷୟିକ ସମସୟା ରଦଖାରଦଉଛି କିମ୍ ୱା ଆପ୍ ଡାଉନରଲାଡ୍ କରିବ୍ା ସମୟରର ଅସବୁ୍ିଧା ରହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରମାବ୍ାଇଲ୍ / ଲାପଟପ୍ /
ପିସିରୁ ରସହି ସମସ୍ତ ଆପ୍ଗଡୁିକ ଲଗ୍ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ।

ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଇ-କମସମ ପ୍ାିଟଫମମ ଭ୍ଳି ଲାଗଥୁବି୍ା ଜାଲିଆତ,ିନକଲି ଏବ୍ଂ ଏକାଭ୍ଳି ରେବ୍ସାଇଟକୁ ଏଡାଇବ୍ା ପାଇ ଁଆରେସ୍ କରୁଥବି୍ା ରେବ୍ସାଇଟ୍ / ୟୁଆରଏଲର ବ୍ନାନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଇରମଲଗଡୁିକ ପ୍ରାମାଣକିୃତ ଆରେସରୁ ଆସିଛି କି ନାହି ନଁିଶି୍ଚତ କରିବ୍ାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥବି୍ାଇରମଲଗଡୁିକର ବ୍ନାନ ଏବ୍ଂ ରହଡର୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

ଏସଏ୍ମଏ୍ସ୍ / ହ୍ ୱାଟସ୍ ଆପ୍ / ଇରମଲ୍ ଇତୟାଦି ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥବି୍ା ସଂକି୍ଷପ୍ତ ୟୁଆରଏଲ୍ / ଗଗୁଲ୍ୁଫମମଗଡୁିକ ଉପରର ୍ିିକ୍ କରିବ୍ା ସମୟରର ସତକମ ରୁହନ୍ତୁ ।

ବ୍ୟାଙ୍କ / ଇ-କମସମ / ସଚ୍ଚମ ଇଞି୍ଜନ୍ ରେବ୍ସାଇଟକୁ ଲିଙ୍୍କ ପ୍ରଦାନ କରୁଥବି୍ା ରମଲ ଗଡୁିକୁ ବ୍କି / ଅନସବ୍ସ୍କରାଇବ୍୍ / ସ୍ପାମ୍ ଭ୍ାବ୍ରର ରିରପାଟମ କରନ୍ତୁ

ଅନଲାଇନରରଉତ୍ପାଦ କିଣବି୍ା / ବ୍ିକ୍ରୟ କରିବ୍ା ସମୟରର ସାବ୍ଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । UPI ମାଧ୍ୟମରର ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିବ୍ାକୁ PIN / ପାସେଡମ ପ୍ରରବ୍ଶ କରିବ୍ାର ରକୌଣସି ଆବ୍ଶୟକତାନାହି ଁ

ସ୍ୱାଭ୍ାବ୍ିକ ପରିରବ୍ଶରର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରଫାନରର ଅରପକ୍ଷାକୃତ ଅଧକି ସମୟ ପାଇ ଁରକୌଣସି ରମାବ୍ାଇଲ୍ ରନଟୋକମ ନଥାଏ ରତରବ୍ ତୁରନ୍ତଆପଣଙ୍କର ରମାବ୍ାଇଲ୍ ଅପରରଟର ସହିତ
ରଯାଗାରଯାଗକରନ୍ତୁ ।

ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରର ରକୌଣସି ଓଟିପି ରଜରନରରଟ୍ ରହାଇ ନ ଥବି୍ା ନିଶି୍ଚତ କରିବ୍ାକୁ ଏସଏ୍ମଏ୍ସ୍ / ଇରମଲଗଡୁିକ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

ରକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ସହିତ କାରବ୍ାର କରିବ୍ା ପବୂ୍ମରୁ, ରସମାରନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏବ୍ଂ ଲାଇରସନ୍ପି୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା କି ନାହି ଯଁାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

ରଯଉଠଁାରର ଏପରି ସବୁ୍ିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ରସଠାରର ଟୁ ଫୟା୍ଟର୍ଅରଥଣି୍ଟରକସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଏଟିଏମ୍ ବ୍ୟବ୍ହାର କରିବ୍ାରବ୍ରଳ, ପିନ୍ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବ୍ା ସମୟରର ଅନୟ ହାତରର କୀପୟାଡ୍ ର ାଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଯଦି ଟଙ୍କା ବ୍ାହାରୁ ନାହି,ଁ ରତରବ୍ ଏଟିଏମରର ‘କୟାନସଲ୍’ଦବ୍ାନ୍ତୁ ଏବ୍ଂ ରହାମ୍ ସିି୍କନ୍ ରଦଖାଯିବ୍ା ପରର ହି ଁରସଠାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ରଯ ଗ୍ରାହକ ରସବ୍ା ନମ୍ବର ରକରବ୍ବ୍ି ରମାବ୍ାଇଲ୍ ନମ୍ବରଆକାରରର ନ ଥାଏ

 ସିଡିଏମରର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବ୍ାରବ୍ରଳ, ପରିସର ଛାଡିବ୍ା ପବୂ୍ମରୁ ରମସିନ୍ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ରବ୍ାଲି ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ।

ରମସିନର କାଡମ ଭ୍ତି୍ତ କରିବ୍ା ସ୍ଟ୍ି କିମ୍ବା ଏଟିଏମ୍ କୀପୟାଡ୍ ନିକଟରର ରକୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଉପକରଣ ସଂଲଗ୍ନ ରହାଇଛି କି ନାହି ଁସବ୍ମଦା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
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ସରୁକି୍ଷତ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଅଭ୍ୟାସ

ନିରାପେ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗକାର୍ଯୟ୍ ପାଇ  ବ୍ଜନ୍ୀୟ

ଅପରିଚିତ ରଲାକଙୁ୍କ ବ୍ିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁଏବ୍ଂ ଏଟିଏମରର ରସମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହି କଁାରଣ ଜରୁରୀ ତଥୟ ରଚାରି ରହାଇପାରର ।

ସିମ ୍ କାଡମ ଏବ୍ଂ ରମାବ୍ାଇଲ୍ ନମ୍ବରର ବ୍ିବ୍ରଣୀ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ ନାହି ଁକିମ୍ବା ଏଟିଏମ୍ କାଡମରର ପିନ୍ ରଲଖନ୍ତୁ ନାହି ଁକିମ୍ବା ରେବ୍ସାଇଟ୍ / ଡିଭ୍ାଇସ୍ / ପବ୍ିକି୍ ଲାପଟପ୍ / ରଡସ୍କଟପ୍ ରର
ବ୍ିବ୍ରଣି ରସଭ୍୍ କରନ୍ତୁ ନାହି ।ଁ

ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୀମା, ସରକାରୀ ଅଫିସ ଇତୟାଦିର କଲ୍ ରସଣ୍ଟର ଏରଜଣ୍ଟ ଭ୍ାବ୍ରର ପରିଚୟ ରଦଉଥବି୍ା ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ଅଫରର ଶକିାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ ଏବ୍ଂ ୟୁଜରରନମ,୍ ପାସୋଡମ, କାଡମ

ବ୍ିବ୍ରଣୀ / ପିନ୍ / ସିଭି୍ଭି୍ / ଓଟିପି, ଜନ୍ ମ ତାରିଖ,ଆଧାର ସଂଖୟା,ପରିବ୍ାର ସଦସୟଙ୍କ ନାମ ଇତୟାଦି ବ୍ିବ୍ରଣି ରଦବ୍ାର ଚାପରର ରହନ୍ତୁ ନାହି ଁ।

ସଚ୍ଚମ ଇଞି୍ଜନ୍, ଏସଏ୍ମଏ୍ସ,୍ ରସାସିଆଲ୍ ମିଡିଆ, ଇରମଲ୍ ଇତୟାଦିରୁ ରସବ୍ା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ରଯାଗାରଯାଗବ୍ିବ୍ରଣୀ ରଖାଜନ୍ତୁ ନାହି ।ଁ

ଅଜ୍ଞାତ / ଯାଞ୍ଚ ରହାଇନଥବି୍ା ଲିଙ୍କ ଉପରର ୍ିିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁଏବ୍ଂ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କପରାମଶମରର ଯାଞ୍ଚ ରହାଇନଥବି୍ାଉତ୍ସରୁ ଆପ୍ ଡାଉନରଲାଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହି।ଁ

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ / ଏଟିଏମ୍ କାଡମକୁ ଅନୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଅନୟ କାମ ପାଇ ଁବ୍ୟବ୍ହାର କରିବ୍ାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ରଦଣରନଣ ପାଇ ଁବ୍ୟାଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟର ଅପବ୍ୟବ୍ହାରରଯାଗ ଁୁ ରପାଲିସ ତଦନ୍ତରସମ୍ଭାବ୍ନା ସେିୃ ରହାଇପାରର।

ଆପଣଙ୍କର KYC ବ୍ିବ୍ରଣୀ / ଖାତା ବ୍ିବ୍ରଣୀ / ଏଟିଏମ୍ କାଡମ ବ୍ିବ୍ରଣୀ / PIN / CVV / OTPବ୍ିବ୍ରଣୀ ମାଗଥୁବି୍ା କଲ୍ / ଇରମଲ୍ / SMS ର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି।ଁ

ଅବ୍ିଶ୍ୱସନୀୟଲରଟରୀ ଅଫର ଉପରର ଭ୍ରସା କରନ୍ତୁ ନାହି ଁଏବ୍ଂ ଏହିଭ୍ଳି ଇରମଲ / କଲ୍ ର ଉତ୍ତରରର ଜରୁରୀ ତଥୟ ରସୟାର୍ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ।

ଆରବ୍ିଆଇ ପାଖରର ବ୍ିପଳୁ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବ୍ଂ ଏହାକୁ ପାଇବ୍ାକୁ ରହରଲ ଆପଣଙୁ୍କ କିଛି ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ରଦବ୍ାକୁ ପଡିବ୍ ରବ୍ାଲି ମିଥୟା ଦାବ୍ି କରୁଥବି୍ା ବ୍ାତ୍ତମାଗଡୁିକର ଉତ୍ତର
ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ।

କାମ ରହବ୍ା ପବୂ୍ମାରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ରଦଇ ଠକାମିର ଶକିାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହି ।ଁ

ପରୁସ୍କାର ରାଶ,ି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ୍ା ପାଇ ଁ ପ୍ରତିଶରୁ୍ତି ରଦଉଥବି୍ା ଏବ୍ଂ ଟଙ୍କା ମିଳିବ୍/ ରମାବ୍ାଇଲ୍ ବ୍ାଲାନ୍ ି ରିଚାଜମ ରହାଇଯିବ୍/ ଚାକିରି ମିଳିବ୍ ରବ୍ାଲି ପ୍ରତିଶରୁ୍ତି ରଦଇ
KYC ଅପରଡଟ୍ କରିବ୍ାକୁ କହୁଥବି୍ା ରମରସଜର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ।

ସ୍ୱଳ୍ପ ସଧୁ ହାର / ସରୁକି୍ଷତ ତୁରନ୍ତଋଣ ମିଳୁଥବି୍ା ଅନଲାଇନ୍ ଅଫର ମିଳିରଲ ରଦୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁକିମ୍ବା ଜରୁରୀ ତଥୟପ୍ରବ୍ିେ କରନ୍ତୁ ନାହି ।ଁ

ରଯଉଥଁରିର ଫାଇନାନ୍ିଆିଲ୍ଆପ୍ ବ୍ୟବ୍ହାରକରାଯାଉଛି, ରସହି ଡିଭ୍ାଇସରର ସିି୍କନ ରସୟାରିଂ ଆପ୍ ଗଡୁିକ ବ୍ୟବ୍ହାର କରନ୍ତୁ ନାହି ।ଁ

ଅଜ୍ଞାତ ରପରମଣ୍ଟ ଆପ୍ ବ୍ୟବ୍ହାର କରି QR ରକାଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହି ।ଁ ଏହା UPI PIN ରର କୀ ରଦବ୍ା ପରର ଟଙ୍କା ବ୍ାହାରକୁ ପଠାଇବ୍ା ପାଇ ଁବ୍ୟବ୍ହୃତ ରହାଇପାରର ।

ସବ୍ମସାଧାରଣ ଚାଜିଂ ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅସରୁକି୍ଷତ ୋଇଫାଇ ବ୍ୟବ୍ହାର କରନ୍ତୁ ନାହି ଁକାରଣ ରସଗଡୁିକ ମାଲରେୟାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରକରିବ୍ା ଏବ୍ଂ ରଫାନରୁ ତଥୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ୍ା ପାଇ ଁବ୍ୟବ୍ହାର
କରାଯିବ୍ାର ସମ୍ଭବ୍ାନା ରହିଛି ।
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ଇରଲର ଟ୍ ରାନିକ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ

• ରକବ୍ଳ ଯାଞ୍ଚ ରହାଇଥବି୍ା ଏବ୍ଂ ବି୍ଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ରାଉଜର୍ ଏବ୍ଂ ରଦୟ ପାଇ ଁHTTPS ସରୁକି୍ଷତ ରେବ୍ସାଇଟ୍ ବ୍ୟବ୍ହାର କରି ସବ୍ମଦା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର
URL ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ (S ର ଅଥମ ସିକୁୟଅର୍) । URL େରିଣ୍ଡା (ପ୍ରତିଛବି୍) ରର ସରୁକି୍ଷତ ଚିହ୍ନ (ଲକ୍) ଅଛି କି ନାହି ଁରଦଖନ୍ତୁ

• ଅକ୍ଷର,ସଂଖୟା ଏବ୍ଂ ବି୍ରଶଷ ବ୍ର୍ଣ୍ମଗଡିୁକ (#. ", @. $) ଇତୟାଦି ବ୍ୟବ୍ହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ପାସୋଡମଗଡିୁକ ଅନୁମାନ କରିବ୍ା ପାଇ ଁକେକର
କରନ୍ତୁ

• ବ୍ାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ପାସେଡମ ପରିବ୍ତ୍ତମନ କରନ୍ତୁ

• ସବ୍ମଦା ଆପଣଙ୍କର ରଦୟ କାରବ୍ାର ଆପ୍ ଗଡିୁକ (ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୋରଲଟ୍ ଇତୟାଦି) ରଲରଟେ ଭ୍ସମନ୍ ସହିତ ଅପରଡଟ୍ ରଖନ୍ତୁ

• ଆପଣଙ୍କର ରମାବ୍ାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବ୍ଂ ଇରମଲ୍ ID କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍୍କ କରନ୍ତୁ ଏବ୍ଂ SMS / ଇ-ରମଲ୍ ଆଲଟମ ରସବ୍ା
ଚୟନ କରନ୍ତୁ

• ଯଦି ରକୌଣସି ଅସ୍ୱାଭ୍ାବି୍କ / ଅନଧକୃିତ କାରବ୍ାର ହୁଏ, ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣାନ୍ତୁ

• ଅନଲାଇନ୍ ସଚ୍ଚମ ମାଧ୍ୟମରର ରକରବ୍ବି୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ରେବ୍ସାଇଟ୍ ଆରେସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ ।

• ରଫାନରର ଲଗଇନ୍ ବି୍ବ୍ରଣି ରକରବ୍ବି୍ ରସଭ୍୍ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ, ତା ସହିତ ଅବି୍ଶ୍ୱସନୀୟ ରପାଟମାଲ୍ / ରସବ୍ା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କରର ମଧ୍ୟ ବି୍ବ୍ରଣି

ପ୍ରବି୍େ / ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ

• ସାବ୍ମଜନୀନ ଉପକରଣ, ସାଇବ୍ର କାରଫ ଏବ୍ଂ ସବ୍ମସାଧାରଣ / ମାଗଣା ୋଇଫାଇ ପରି ଅସରୁକି୍ଷତ / ରଖାଲା ରନଟୋକମରର ଟ୍ରାନଜାକସନ୍ କରନ୍ତୁ

ନାହି ଁ

• ରକରବ୍ବି୍ ଆପଣଙ୍କର ରମାବ୍ାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ପିନ୍ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରରନଟ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଆଇଡି, ପାସେଡମ ଏବ୍ଂ OTP କାହାକୁ (ବ୍ୟାଙ୍କ କମମଚାରୀଙ୍କ

ସରମତ) ଜଣାନ୍ତୁ ନାହି ଁ

କରଣୀୟ

ବ୍ଜନ୍ୀୟ
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ୟୁନିଫାଏଡ୍ ରପରମଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରରଫସ୍ (UPI)

• UPI ଆପ୍ ଅପରଡରଟଡ୍ ରଖନ୍ତୁ

• ଗ୍ରହଣ କରିବ୍ା ପବୂ୍ମରୁ ସବ୍ମଦା ବ୍ୟବ୍ସାୟୀ / ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ଅନୁରରାଧର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ

• ଟଙ୍କା ପଠାଇବ୍ା ପବୂ୍ମରୁ ପରିମାଣ ଏବ୍ଂ ହିତାଧକିାରୀ ପନୁଃ ଯାଞ୍ଚ ଏବ୍ଂ ପନୁଃନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ

• ରକରବ୍ବି୍ ଆପଣଙ୍କର PIN କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହି ଁ

• ଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଯାଞ୍ଚ / ପନୁଃ ନିଶି୍ଚତ ନକରି ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତୁ ନାହି ଁ।

କରଣୀୟ

ବ୍ଜନ୍ୀୟ
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ଗ୍ରାହକ ସରଚତନତା - ସାଇବ୍ର ବ୍ିପଦ ଏବ୍ଂ ଠରକଇ

ରି୍ସିଙ୍୍ଗ - ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପ୍ରରଲାଭି୍ତ
କରିବ୍ା ପାଇ ଁ ବ୍ୟାଙ୍କ / ଅଣ-
ବ୍ୟାଙ୍କ ଇ-ୋରଲଟ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ
/ ରଟଲିକମ୍ ରସବ୍ା ପ୍ରଦାନକାରୀ
ଇତୟାଦି ଭ୍ାବ୍ରର ଛଳନା କରି
ରଫାନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରର KYC-
ଅପରଡଟ୍, ଆକାଉଣ୍ଟ୍ / ସିମ-୍
କାଡମ ଅନବ୍କି୍ , ରଡବ୍ିଟ୍ ରାଶି
ରକ୍ରଡିଟ୍ କରିବ୍ାକୁ କହି ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ
ରଗାପନୀୟ ତଥୟ ମାଗିବ୍ା,

ଫିସିଂ- ସପ୍ଫୁଡ୍ ଇରମଲ ଏବ୍ଂ
/ କିମ୍ବା SMS ଗଡୁିକ ଏଭ୍ଳି
ଡିଜାଇନ୍ ରହାଇଥାଏ ରଯ
ଗ୍ରାହକ ବ୍ିଶ୍ୱାସ କରିରବ୍ ରଯ
ବ୍ାତ୍ତମାଟି ରସମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ / ଇ-
ୋରଲଟ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କଠାରୁ
ଆସିଛି ଏବ୍ଂ ଏଥରିର
ରଗାପନୀୟ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ
କରିବ୍ା ପାଇ ଁଲିଙ୍୍କ ଥାଏ ।

ରିଦମାଟ ଆଦକ୍ସସ୍ - ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ
ରସମାନଙ୍କ ରମାବ୍ାଇଲ୍ ରଫାନ୍
/ କମ୍ପୁୟଟରରର ଏଭ୍ଳି ଏକ
ଆପି୍ରିକସନ୍ ଡାଉନରଲାଡ୍
କରିବ୍ାକୁ ପ୍ରରଲାଭି୍ତ କରିବ୍ା
ଯାହା ରସହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ
ଡିଭ୍ାଇସରର ସମସ୍ତ ତଥୟକୁ
ଆରେସ୍ କରିବ୍ାକୁ ସକ୍ଷମ
ଅରଟ।

ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ୍ା ପାଇ ଁ 'UPI
PIN ପ୍ରବ୍ିେ କରନ୍ତୁ' ଭ୍ଳି ବ୍ାତ୍ତମା
ସହିତ ନକଲି ରଦୟ ଅନୁରରାଧ
ପଠାଇ UPI ର ‘ସଂଗ୍ରହ
ଅନୁରରାଧ’ ରବ୍ୈଶେିୟର
ଅପବ୍ୟବ୍ହାର ।

ରେବ୍ରପଜ୍ / ରସାସିଆଲ
ମିଡିଆ ଏବ୍ଂ ସଚ୍ଚମ ଇଞି୍ଜନ୍ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରଦଶତି ବ୍ୟାଙ୍କ / ଇ-ୋରଲଟ୍
ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନକଲି ନମ୍ବର

ପ୍ରବ୍ଞ୍ଛକମାରନ ୟୁଜର୍ ଆଇଡି, ଲଗଇନ୍ / ଟ୍ରାନଜାକସନ୍ ପାସେଡମ, OTP (ୋନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୋଡମ), ରଡବି୍ଟ୍ / ରକ୍ରଡିଟ୍ କାଡମ ବି୍ବ୍ରଣୀ

ରଯପରିକି PIN, CVV, ସମାପି୍ତ ତାରିଖ ଏବ୍ଂ ଅନୟାନୟ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ସଚୂନା ଜାଣିବ୍ାକୁ ରଚୋ କରନି୍ତ । ପ୍ରବ୍ଞ୍ଛକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବ୍ହୃତ

ରହଉଥବି୍ା ରକରତକ ସାଧାରଣ ରମାଡସ୍ ଅପରରଣି୍ଡ ରହଉଛି -
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ଯଦି ଏକ ଠରକଇ ହୁଏ ରତରବ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ୍ାକୁ ଥବି୍ା ପଦରକ୍ଷପଗଡୁିକ

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ / NBFC ସହିତ ରଯାଗାରଯାଗ କରନ୍ତୁ ଏବ୍ଂ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ / କାଡମକୁ ବ୍କ୍ି ବ୍ା ଅବ୍ରରାଧ କରନ୍ତୁ ଏବ୍ଂ ଏକ ଲିଖତି ଅଭି୍ରଯାଗ

ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ।

ଭ୍ାରତୀୟ ସାଇବ୍ର କ୍ରାଇମ ରକାଡିରନସନ୍ ରସଣ୍ଟରରର ଅଭି୍ରଯାଗ କରନ୍ତୁ / FIR ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଇବ୍ର୍ କ୍ରାଇମ ରହଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 1930 କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ

।

ହିତାଧକିାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ (ଗଡିୁକ) ରର ଟଙ୍କା ବ୍କ୍ି କରିବ୍ା ପାଇ ଁଆପଣଙ୍କ ଶାଖା ସହିତ ରଯାଗାରଯାଗ କରନ୍ତୁ ।

ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ / NBFC ଆପଣଙ୍କ ଅଭି୍ରଯାଗର ସମାଧାନ କରିବ୍ାରର ବି୍ଫଳ ହୁଅନି୍ତ ରତରବ୍ ଆରବି୍ଆଇ ଓମୱୁ୍ଡ୍ମିୟାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମାମଲା ରନଇ ଯାଆନ୍ତୁ ।
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ଡିଜିଟାଲ୍ / ଅନଲାଇନ୍ ଠରକଇ
ପ୍ରତିରରାଧ

• ଇନୋଣ୍ଟ ଆଲଟମ ପାଇବ୍ା ପାଇ ଁଆପଣଙ୍କର ରମାବ୍ାଇଲ୍
ନମ୍ବର ଏବ୍ଂ ଇରମଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରର ପଞ୍ଜୀକରଣ
କରନ୍ତୁ

• ରମାବ୍ାଇଲ୍, ଇରମଲ୍ କିମ୍ବା ପସମରର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ମ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ
ତଥୟ ରକରବ୍ବି୍ ରୋର୍ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ

• ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ପାଇ ଁ ରକବ୍ଳ ଯାଞ୍ଚ ରହାଇଥବି୍ା, 
ସରୁକି୍ଷତ ଏବ୍ଂ ବି୍ଶ୍ୱସ୍ତ ରେବ୍ସାଇଟ୍ ବ୍ୟବ୍ହାର କରନ୍ତୁ

• ସବ୍ମସାଧାରଣ, ରଖାଲା କିମ୍ବା ମାଗଣା ରନଟୋକମ ମାଧ୍ୟମରର
ବ୍ୟାଙ୍୍କ କାରବ୍ାର କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ

• ନିୟମିତ ବ୍ୟବ୍ଧାନରର ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ
ପାସେଡମ ଏବ୍ଂ PIN ପରିବ୍ତ୍ତମନ କରନ୍ତୁ

• ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ କାଡମ, ରଡବି୍ଟ୍ କାଡମ, ରକ୍ରଡିଟ୍
କାଡମ, ପି୍ରରପଡ୍ କାଡମ ଏହା ହଜିଯାଏ କିମ୍ବା ରଚାରି ହୁଏ
ରତରବ୍ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବ୍କ୍ି କରନ୍ତୁ
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ଗ୍ରାହକ ସରୁକ୍ଷା ନୀତି

 ଦୃଢ଼ ଏବ୍ଂ ସକି୍ରୟ ଠରକଇ ଚିହ୍ନଟ ଏବ୍ଂ ପ୍ରତିରରାଧ ରକୌଶଳ;

 ଅନଧକୃିତ ଟ୍ରାନଜାକସନରୁ ଆସିଥବି୍ା ବି୍ପଦକୁ ଆକଳନ କରିବ୍ା ପାଇ ଁବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବ୍ୟାଙ୍କରର ବ୍ତ୍ତମମାନ ଥବି୍ା ସିେମରର ଫାଟ) 
ଏବ୍ଂ ଏହିପରି  ଟଣାଗଡିୁକରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ଆକଳନ;

 ବି୍ପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବ୍ା ଏବ୍ଂ ଏଥରୁି ଉତ୍ପନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ରସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବ୍ା ପାଇ ଁଉପଯକୁ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ;

 ଇରଲର ଟ୍ ରାନିକ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଏବ୍ଂ ରଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଠରକଇରୁ ରସମାନଙୁ୍କ କିପରି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ୍ ରସ ବି୍ଷୟରର ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ନିରନ୍ତର ଏବ୍ଂ
ବ୍ାରମ୍ବାର ପରାମଶମ ରଦବ୍ାର ଏକ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା

 ଅନଧକୃିତ ଇରଲର ଟ୍ ରାନିକ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କାରବ୍ାର ପାଇ ଁଗ୍ରାହକଙୁ୍କ କ୍ଷତିପରୂଣ ରଦବ୍ା ପାଇ ଁସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅଣରଭ୍ଦଭ୍ାବ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ ଏବ୍ଂ ନିର୍ଦ୍ଦିେ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା

ବ୍ୟାବ୍ସ୍ଥା ଏବ୍ଂ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଜବୁ୍ତ କରିବ୍ା - ଗ୍ରାହକମାଦନ ଇଦଲଦଟ୍ ରାନିକ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କାରବ୍ାରକୁ ନିରାପେ ମଦନ କରିବ୍ା ପାଇ  

ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁିକଦର ଥ୍ବି୍ା ବ୍ୟାବ୍ସ୍ଥା ଏବ୍ଂ ପ୍ରଣାଳୀ
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ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗଦର
ଦଟଦଟନାଦଲାଜିର
ବ୍ୟବ୍ହାର

• ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ‘ସବୁ୍ିଧାଜନକ’ ଏବ୍ଂ ‘ନିରାପେ’ 
ମଧ୍ୟ ଦର୍ଯଦକୌଣସି ସମୟଦର, ଦର୍ଯଦକୌଣସି ସ୍ଥାନଦର
କାରବ୍ାର କରିପାରିଦବ୍

•  ରର ବ୍ସି ଆରାମରର ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବ୍ାର
କରିପାରିରବ୍

• ଏହା ଶୀଘ୍ର ଏବ୍ଂ ନିରାପଦ ରଦୟ ମାଧ୍ୟମରର ସମୟ
ସଞ୍ଚୟ କରର

• ବି୍ଭି୍ନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାନଜକସନ୍ ପାଇ ଁଏକାଧକି ଡିଜିଟାଲ୍
ରପରମଣ୍ଟ ବି୍କଳ୍ପ

• NEFT, IMPS, UPI ଏବ୍ଂ BBPS 24x7 ଉପଲବ୍ଧ
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* 99 # 

ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ

ଏବ୍ଂ ଭ୍ାଷା

ଚୟନ କରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ

ବ୍ୟାଙ୍କର IFS 

ରକାଡ୍ ର

ପ୍ରଥମ 4 ଅଙ୍କ

ପ୍ରବ୍ିେ କରନ୍ତୁ

ବ୍ୟାଙ୍୍କ

ଆକାଉଣ୍ଟ

ଚୟନ କରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କର

ଭ୍ଚମୁଆଲ୍ ରପରମଣ୍ଟ

ଠିକଣା (VPA) 

କିମ୍ବା UPI ID 

mobile @upi 

ରହବ୍

*99*7*1# ଡାଏଲ୍ କରି

ଏବ୍ଂ କୀ ରଦଇ UPI 

PIN କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ

ଏଟିଏମ୍ କାଡମର ରଶଷ 6 

ଅଙ୍କ ଏବ୍ଂ

ଏଟିଏମ୍ କାଡମର ମାସ

ଏବ୍ଂ ବ୍ଷମ ସମାପି୍ତ

ତାରିଖ

• ଆପଣଙ୍କରUPI ପିନ୍ ବ୍ୟବ୍ହାର କରି, ରକବ୍ଳ

ହିତାଧକିାରୀଙ୍କ ଭ୍ଚମୁଆଲ୍ ଠିକଣା ଜାଣି ରଯରକୌଣସି
ହିତାଧକିାରୀଙୁ୍କ ସହଜରର ଟଙ୍କା ପଠାଇ କରିପାରିରବ୍

।

• ଯଦି ହିତାଧକିାରୀଙ୍କର ଭ୍ଚମୁଆଲ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ, 
ରତରବ୍ IFSC ଏବ୍ଂ ଆକାଉଣ୍ଟନମ୍ବର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ

ନମ୍ବର କିମ୍ବା ରମାବ୍ାଇଲ୍ ନମ୍ବରସହିତ ସଂଯକୁ୍ତ
ଆଧାରନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରର ହିତାଧକିାରୀଙୁ୍କ ଟଙ୍କା

ପଠାଇବ୍ାର ବି୍କଳ୍ପ ମଧ୍ୟରହିଛି ।

• "998 ସାହାଯୟରର,  UPl ଏବ୍ଂ # 998 ରର
ପଞ୍ଜୀକୃତଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇପାରିବ୍

BHIM ଆପ୍

ଡାଉନରଲାଡ୍

କରନ୍ତୁ

ସ୍ମାଟଦ୍ଫାନ୍ ନାହି  କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଦନଟ୍ ଆଦକ୍ସସ୍ କରିପାରୁ ନାହ  ାନ୍ତି?
* 99 # ବ୍ୟବ୍ହାର କରି ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବ୍ାର କରନ୍ତୁ

ଏକ ପ୍ାିଟଫମମ ଯାହା USSD ରକାଡ୍ (* 99 #) ଡାଏଲ୍ କରି ଇଣ୍ଟରରନଟ୍ ସଂରଯାଗ ବ୍ିନା ଏକ ଫିଚର୍ ରଫାନ୍ / ସ୍ମାଟମ ରଫାନ୍

ବ୍ୟବ୍ହାର କରି ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରର ଟଙ୍କା ପଠାଇବ୍ାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

ଆପଣଙ୍କ ପାଖ୍ଦର ଇଣ୍ଟରଦନଟ୍ ଆଦକ୍ସସ୍ ଥ୍ବି୍ା ସ୍ମାଟଦ୍ଫାନ୍ ଅଛି କି?
ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଦପଦମଣ୍ଟଇଣ୍ଟରଦଫସ୍ (UPI) ପ୍ଲାଟଫମ୍ଦର ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବ୍ାର କରନ୍ତୁ

ଏକ ପ୍ାିଟଫମମ ଯାହା ଇଣ୍ଟରରନଟ ଆରେସ୍ କରିପାରୁଥବି୍ା ଏକ ରମାବ୍ାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ବ୍ୟବ୍ହାର କରି ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ

ମଧ୍ୟରର ଟଙ୍କା ପଠାଇବ୍ାର ସବୁ୍ିଧା ରଯାଗାଇ ରଦଇଥାଏ

ଆପ୍ ରଖାଲନ୍ତୁ, 

ଡିଭ୍ାଇସ୍

ପଞି୍ଜକରଣ

ପାଇ ଁଏକ

ଆଉଟୋଡମ

SMS ଯିବ୍

ଏକ ଲଗଇନ୍

ପାସରକାଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍

କରନ୍ତୁ ଏବ୍ଂ ଆପଣ

ଲଗଇନ୍ କରିବ୍ା

ପରର ବ୍ୟାଙ୍କ

ଆକାଉଣ୍ଟ ଚୟନ

କରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କର

ଭ୍ଚମୁଆଲ୍ ରପରମଣ୍ଟ

ଠିକଣା (VPA) 

କିମ୍ବା UPI ID 

mobile @upi 

ରହବ୍

କୀ ରଦଇ UPI PIN 

କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ

ଏଟିଏମ୍ କାଡମର ରଶଷ 6 

ଅଙ୍କ

ଏଟିଏମ୍ କାଡମର ମାସ

ଏବ୍ଂ ବ୍ଷମ ସମାପି୍ତ

ତାରିଖ ଏବ୍ଂ

ଆପଣଙ୍କ ରମାବ୍ାଇଲ୍

ନମ୍ବରରର ଗ୍ରହଣ

କରାଯାଇଥବି୍ା OTP

• ଆପଣଙ୍କରUPI ପିନ୍ ବ୍ୟବ୍ହାର କରି, ରକବ୍ଳ

ହିତାଧକିାରୀଙ୍କ ଭ୍ଚମୁଆଲ୍ ଠିକଣା ଜାଣି
ରଯରକୌଣସି ହିତାଧକିାରୀଙୁ୍କ ସହଜରର ଟଙ୍କା

ପଠାଇ କରିପାରିରବ୍ । ଯଦି ହିତାଧକିାରୀଙ୍କର

ଭ୍ଚମୁଆଲ୍ ଠିକଣା ନାହି,ଁ IFSC ଏବ୍ଂ ଆକାଉଣ୍ଟ୍
ନମ୍ବରମାଧ୍ୟମରର ହିତାଧକିାରୀଙୁ୍କ ଟଙ୍କା

ପଠାଇବ୍ାର ବି୍କଳ୍ପ ମଧ୍ୟଉପଲବ୍ଧରହିଛି ।

ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଦରଜିଦରରସନ୍ ଦପ୍ରାଦସସ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଦରଜିଦରରସନ୍ ଦପ୍ରାଦସସ୍

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5
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ବ୍ରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବ୍ଂ ଭି୍ନ୍ନକ୍ଷମ ନାଗରିକମାନଙ୍କ
ପାଇ ଁରଡାରରେପ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବ୍ା

ବ୍ରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କପାଇ  ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗକୁ ସବୁ୍ଧିାଜନକକରିବ୍ାକୁ
ଆରବ୍ଆିଇବ୍ୟାଙ୍କଗଡିୁକୁ ନିଦଦଶ୍ ଦେଇଛି

• ଯଦି ଆପଣଙ୍କବ୍ୟସ 70 ବ୍ଷମରୁ ଅଧକି, ଆପଣ ନିଜ  ରର
କିଛି ରମୌଳିକ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ସବୁ୍ିଧା ପାଇପାରିରବ୍

• ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁିକର ରରକଡମରର ଉପଲବ୍ଧ ଜନ୍ ମତାରିଖ
ଆଧାରରର ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁିକ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭ୍ାବ୍ରର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ KYC 
ପରୂଣ କରାଯାଇଥବି୍ା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ‘ସିନିୟର ସିଟିରଜନ୍
ଆକାଉଣ୍ଟ’ରର ରୂପାନ୍ତର କରନି୍ତ

• ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁିକ ରସମାନଙ୍କ ଶାଖାରର ଉତ୍ସଗମୀକୃତ କାଉଣ୍ଟର
ରଖନି୍ତ ରଯଉଠଁାରର ବ୍ରିଷ୍ଠନାଗରିକମାନଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କର
ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ ଆବ୍ଶୟକତା ପାଇ ଁପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ
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 ବ୍ୟାଙ୍କଗଡିୁକ ସନିୁଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ରଯ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ

ସବିୁ୍ଧା ରଯପରିକି ଥାଡମ ପାଟି ରଚକ୍, ଏଟିଏମ୍

ସବିୁ୍ଧା, ରନଟ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ସବିୁ୍ଧା, ଲକର ସବିୁ୍ଧା,

ଖଚୁୁରା ଋଣ, ରକ୍ରଡିଟ୍ କାଡମ ଇତୟାଦି ସହିତ ରଚକ୍

ବୁ୍କ୍ ସବିୁ୍ଧା, ବି୍ନା ରକୌଣସି ରଭ୍ଦଭ୍ାବ୍ରର

ଦୃେିହୀନମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି

 ଦୃେିହୀନ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଆବ୍ଶୟକତାକୁ ଦୃେିରର ରଖି

ଦବ୍ରଲି କୀପୟାଡ୍ ସହିତ ଅତି କମରର ରଗାଟିଏ

କଥାବ୍ାତ୍ତମା କରୁଥବି୍ା ବ୍ା ଟକିଂ ଏଟିଏମ୍

ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରରତୟକ ଅଞ୍ଚଳରର ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି

 ସମସ୍ତ ପବୂ୍ରୁ୍ ଥ୍ବି୍ା ଏଟିଏମ୍ / ଫୁୟେର୍ ଏଟିଏମଦର

ଦରମ୍ପ ଥ୍ବି୍ା ବ୍ୟାଙ୍କଗଡିୁକ ସନିୁଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା

ହି୍ ୱଲ୍ ରଚୟାର ବ୍ୟବ୍ହାରକାରୀ / ଭି୍ନ୍ନକ୍ଷମମାରନ

ସହଜରର ଏଟିଏମକୁ ଯାଇ ପାରିରବ୍ ଏବ୍ଂ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା

ଏପରି କରାଯାଇଥାଏ ରଯ ଏଟିଏମ୍ ର ଉଚ୍ଚତା ହି୍ ୱଲ୍

ରଚୟାର ବ୍ୟବ୍ହାରକାରୀ ବ୍ୟବ୍ହାର କରଲ ରକୌଣସି

ବ୍ାଧା ସେିୃ ରହବ୍ ନାହି।ଁ

 ବ୍ୟାଙ୍କଗଡିୁକ ମଧ୍ୟ ଶାଖା ପ୍ରରବ୍ଶ ଦ୍ୱାରରର ଦରମ୍ପ

ଦର୍ଯାଗାଇ ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ପେଦେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯାହା

ଦ୍ୱାରା ଭି୍ନ୍ନକ୍ଷମ / ହି୍ ୱଲ୍ ରଚୟାର ବ୍ୟବ୍ହାରକାରୀ

ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରର ପ୍ରରବ୍ଶ କରିପାରିରବ୍ ଏବ୍ଂ ବି୍ନା

କେରର କାରବ୍ାର କରିପାରିରବ୍।

ଭି୍ନ୍ନକ୍ଷମ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବ୍ା
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MSME / ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ ଠୀଗଡିୁକ ପାଇ ଁଉପଲବ୍ଧ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବ୍ା

SHG ସଞ୍ଚୟ ଖ୍ାତା ପାଇ  KYC:

• SHG ର ସମସ୍ତ ସଦସୟଙ୍କ KYC ଯାଞ୍ଚ SHG 

ର ରସଭି୍ଂ ବ୍ୟାଙ୍କଆକାଉଣ୍ଟ ରଖାଲିବ୍ା
ସମୟରର କରାଯିବ୍ା ଆବ୍ଶୟକ ନୁରହ ଁ

• ସମସ୍ତ ଅଫିସ୍ ଧାରକଙ୍କ KYC ଯାଞ୍ଚ ଯରଥେ
ଅରଟ

• ରତରବ୍, SHG ତରଫରୁ ଖାତା ରଖାଲିବ୍ାକୁ

କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଫିସ-୍ଧାରକଙ୍କକାରବ୍ାରକୁ
ଦଶମାଇ SHG ର ରିରଜାଲୁୟସନ୍ ଦାଖଲ ରହବ୍ା

ଆବ୍ଶୟକ

ମାଜିନ୍ ଏବ୍ଂ ସରୁୋ ନିୟମ

• ଋଣପାଇବ୍ା ପାଇ ଁSHGS ରୁ ରକୌଣସି ବ୍ନ୍ଧକ

ସରୁକ୍ଷା ମିଳିବ୍ ନାହି ଁ
• କପମସର ଚାରି ଗଣୁରୁ ଅଧକି ଋଣ ପରିମାଣ

ସମ୍ଭବ୍ ଯଦି
SHG  ବ୍ହୁ ବ୍ଷମ ଧରି ସଫଳତାର ସହିତ
କାଯମୟ କରୁଛି

SHG  ଅତୀତରଋଣକୁ ଠିକ୍ ସମୟରର
ପରିରଶାଧ କରିସାରିଛି।

SHG ଦାୟିତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ମ ଭ୍ାବ୍ରର ଋଣସବୁ୍ିଧାକୁ
ବ୍ୟବ୍ହାରକରିଛି

ଦସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ସଞ୍ଚୟ

• ରସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ସଞ୍ଚୟକୁ ଦୁଇଟି ଉପାୟରର ଗଣନା

କରାଯାଇପାରର:
 ରଗାଷ୍ ଠୀ କପମସର ଏକ ଅଂଶ ରହାଇ ନ ଥବି୍
 ରଗାଷ୍ ଠୀ କପମସର ଏକ ଅଂଶ ଭ୍ାବ୍ରର ଏବ୍ଂ

ଆନ୍ତଃରଗାଷ୍ ଠୀ ଋଣ ପାଇ ଁବ୍ୟବ୍ହୃତ
ରହଉଥବି୍

• ରସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭ୍ାବ୍ରର କରାଯାଉଥବି୍ା ସଞ୍ଚୟକୁ
ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରଗାଷ୍ ଠୀକୁ ଋଣ ପରିମାଣର ଆକଳନ ପାଇ ଁ
ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରାଯିବ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ SHG କୁ

ଲାଭ୍ ରଦଇପାରର କାରଣ SHG ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅଧକି
ପରିମାଣର ଋଣ ପାଇପାରର । SHG ର

ସଦସୟମାରନ ମିଳିତ ଭ୍ାବ୍ରର ନିଷ୍ପତି୍ତ ରନରବ୍ ରଯ
ରଗାଷ୍ ଠୀର ସଦସୟଙ୍କଦ୍ୱାରା ରସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ସଞ୍ଚୟ, 
ସଧୁରୁ ମିଳୁଥବି୍ା ଆୟ କିମ୍ବା ଗରୁ୍ପର୍ ଲାଭ୍ାଂଶରର

ଆନୁପାତିକ ଅଂଶ ପାଇବ୍ାକୁ ରଯାଗୟ କି ନାହି?ଁ
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ଆପଣଙୁ୍କ

ଧନୟବ୍ାଦ
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