ଅଭି ଯ ୋଗ ସୁଧୋର ପରିଚୟକରଣ
ଅଭି ଯ ୋଗ ପରିଚୋଳନୋ ନୀତି-ଆଇଏସଓ ମୋନୋଙ୍କ
ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିମ୍ଲ
ନ ିଖିତ ନୀତି ଧାରଣ କରିଛ,ି ଗ୍ରାହକ ଅଭିୟ ାଗ/ଅଭିୟ ାଗ ସମ୍ାଧାନ, ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଣବ୍ତ୍ତା ନୀତି ସହିତ ଲାଇନୟର ସମ୍ୱନ୍ଧୟର:
ଏହି ଦର୍ଶନ ସହ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରନ୍ତୁ ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସୟର ବ୍ାରମ୍ୱାର ଉତ୍ତମ୍ ୟସବ୍ା ଅନୁଭବ୍ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ୍ାକୁ ‘ଭାରତୟର ବ୍ିଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ୍ ଗୁଣବ୍ତ୍ତା
ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ସ୍ତ ବ୍ାହାରର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତରଦାେୀ ନିସୟପକ୍ଷ, ର୍ୀଘ୍ର, ଏବ୍ଂ ଗ୍ରାହକ ୟକନ୍ଦ୍ରିତ ଭ୍ରମ୍/ଅଭିୟ ାଗ ପ୍ରବ୍ନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୋଗୁଡକ
ି ପ୍ରଦାନ
କରିଥାଏ।
ବ୍ୟାଙ୍କ କରିବ୍
1.

ନିଶ୍ଚିତ ଦୃ ର୍ୟଲବ୍ଧତା ଏବ୍ଂ ସମ୍ସ୍ତ ଅଭିୟ ାଗକୁ ପ୍ରୟବ୍ର୍ୟ ାଗୟ ଅଭିୟ ାଗ ନିେନ୍ତ୍ରଣ କରିବ୍ାର ପ୍ରକ୍ରିୋ

2.

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଭିୟ ାଗ ନିେନ୍ତ୍ରଣ ନୀତି ଆକୟସସ୍ କରିବ୍ାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ

3.

ଅଭିୟ ାଗ ନିେନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୃ ତ୍ତିଗ ତଭାୟବ୍ ଏବ୍ଂ ଏକ ଟ୍ରାନସପୟରଣ୍ଟ ମ୍ୟାୟନରୟର

4.

ଅଭିୟ ାଗ ନିେନ୍ତ୍ରଣ କରିବ୍ାର ପ୍ରକ୍ରିୋୟର ବ୍ିଷେବ୍ସ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ

5.

ଉପୟଭାକ୍ତାଙ୍କୁ ଦୁ ତ ଏବ୍ଂ ସୁ ଚାଇବ୍ା ଅଭିୟ ାଗ ରିୟ ାଲୁ ୟସନ୍ ପ୍ରଦାନ ୟହାଇଛି।

6.

ଅଭିୟ ାଗକାରୀଙ୍କ ସୂ ଚନାର ୟଗାପନୀେତା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନୟହୟଲ ଅଭିୟ ାଗ ଠିକଣା ୁକ୍ତ କରିବ୍ା ଆବ୍ର୍ୟକ

7.

ଅଭିୟ ାଗ ରିୟ ାଲୁ ୟସନ୍ ଏବ୍ଂ ରିୟପାର୍ଟଂ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଠ ଉତ୍ତରଦାେି ତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ

8.

ନୀତି ଅଭିୟ ାଗ ନିବ୍ାରଣୟର ଆରବ୍ିଆ ଇ ଦ୍ୱାରା ଅନିବ୍ା ଶ ସମ୍ସ୍ତ ସମ୍ୱନ୍ଧୀେ ନିୋମ୍ବ୍ଳୀ ଏବ୍ଂ ଆଇନତଃ ଆବ୍ର୍ୟକତାଗୁ ଡକ
ି
ପାଳନ ୟହାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ

9.

ବ୍ାରମ୍ୱାର ଉପୟଭାକ୍ତା, କମ୍ଶଚାରୀ ଏବ୍ଂ ଅନୟ ଇଚ୍ଚୁକ ପାର୍ଶୀଗୁ ଡକ
ି ରୁ ସୂ ଚନା ୟନବ୍ା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୋ ଏବ୍ଂ ପ୍ରଣାଳୀୟର
ସୁ ଧାର

10.

ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିୟ ାଗ ନୀତି ପାଳନ କରିବ୍ା ରୂପୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୃ ତ

ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମ୍ର ଗ୍ରାହକ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନୟୟର ଆଣିଥିବ୍ା ସମ୍ସ୍ତ ଅଭିୟ ାଗ /ଉୟେର୍ୟ ଦୂ ର କରିବ୍ାକୁ ଏବ୍ଂ ଆହୁ ରୀ ମ୍ଧ୍ୟ ବ୍ୁ ଝବ୍
ି ାୟର ବ୍ଗଶୀକୃ ତ ଏବ୍ଂ
ପ୍ରୟଭଦ ଜ୍ଞ
ି ାସାରୁ ଅଭିୟ ାଗ କରି ଏହାର ଗୁରୁତ୍ତପୂର୍ଣ୍ତ
ଶ ାକୁ ବ୍ୁ ଝାଇଥାଏ। ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାୟବ୍ ଦୁ ଇର୍ି ବ୍ାଖ୍ୟା କୟର।

ଅଭିଯ ୋଗ
ୟଗାର୍ିଏ ଅଭିଯ ୋଗ “ଏକ ଏକ୍ସଯେସନ୍ ଏକ ସଂସ୍ଥୋଯର ସୃ ଷ୍ଠୀ ଯ ୋଇଥିବୋ ଅସଯତୋଷ, ଏ ୋର ଉତ୍ପୋଦ ଏବଂ ଯସବୋଗୁଡକଯର ସମବନ୍ଧୀୟ, କିମବୋ ଏ ୋ
ମଧ୍ୟଯର ଅଭିଯ ୋଗ ୟୋଣତଲିଙ୍ଗ୍, ଯ ଉଁ ଠୋଯର ଏକ େତିକ୍ରୟ
ି ୋ କିମବୋ ରିଯ ୋଲୁ ୟସନ୍ ଏଯକ୍ସୋସିଟ ି କିମବୋ ଇମ୍ପୋସିଟ ି େତୟୋଶିତ ଯ ୋଇଥୋଏ”
ୟର୍ଲିୟ ାନ୍ କିମ୍ୱା ୟଲଖ୍ନୀୟର ଏକ ଅଭିୟ ାଗ ବ୍ୟକ୍ତିବ୍ୟି ର୍ଷୟର ୟହାଇପାୟର
ଜ୍ଞ
ି ୋସୋ
ଏକ ଜ୍ଞ
ି ୋସୋ େଶନ ଭୋଯବ ବୟୋଖ୍ୟୋକୃ ତ ଯ ୋଇପୋରିବ, ଦିଓ କିଛ ି ବିଷୟଯର ଏକ୍ସଯେସିଂ କିମବୋ ଯଣ େୋଧିକୋରୀଙ୍କ ପୋଖ୍ରୁ ଏକ ଉତ୍ତର ଆଶୋ କରିବୋ।
ପ୍ରଥମ୍ ଜ୍ଞ
ି ାସା :


ପଚାରିବ୍ା ଭାବ୍ୟର, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ୍ା ଲାଇନୟର



ସୂଚନା କିମ୍ୱା ଦିଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃ ତୟର ଅନୁୟରାଧ କରିବ୍ାର



ୟ ଉଁଠାୟର କି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖ୍ରୁ ଏକ -ଡାର୍ା/ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ ଆର୍ା ରହିଥାଏ।

ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କୟର, ଆୟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବ୍ୁ ସମ୍େୟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବ୍ୟର ଆମ୍ର ସୟବ୍ଶାତ୍ତମ୍ ୟସବ୍ାଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ୍ୁ। ଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୂଲୟବ୍ାନ
ପରାମ୍ର୍ଶ, ପ୍ରସ୍ତାବ୍, ଅଭିଜ୍ଞତା, ମ୍ତାମ୍ତ କିମ୍ୱା ଆମ୍ର ୟକୌଣସି ୟସବ୍ାୟର ଉନ୍ନତି ଆର୍ା କିମ୍ୱା ବ୍ାହାରର ଏୟ ନିସ ଦ୍ୱାରା ୟସବ୍ା ପ୍ରଦାନ ୟହାଉଥିବ୍ାୟର
ସମ୍ସୟାୟର ଅଂର୍ୀଦାର କରିବ୍ାକୁ ଚାହିଁବ୍ , ଆୟମ୍ ଏଥିୟର ଆପଣଙ୍କ ମ୍ତାମ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ ଣାଉଛୁ :
ନୀତି ସ୍ତର ଅଭିଯ ୋଗ ନିବୋରଣ ଯମକୋନି ମ୍
ି
ସ୍ତର 1
ର୍ାଖ୍ା ଚୟାୟନଲ୍:



ଆମ୍ର ର୍ାଖ୍ାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବ୍ଂ ଆମ୍ର ଅଭିୟ ାଗକୁ ଆମ୍ର ସମ୍ସ୍ତ ର୍ାଖ୍ାଗୁଡକ
ି ୟର ଅଭିୟ ାଗ ପଞ୍ଜିକରଣ କରନ୍ତୁ

o

( ର୍ାଖ୍ାର କା ଶୟ କରିବ୍ା ସମ୍େୟର)। ଆମ୍ର ପ୍ରୟତୟକ ର୍ାଖ୍ାୟର ଆପଣଙ୍କ ଅଭିୟ ାଗ ୟନବ୍ାକୁ

ାହାଙ୍କୁ କି ଆପଣ ସମ୍ପକଶ କରିବ୍ାରିୟବ୍

ଆୟମ୍ ଅ ି ସରଙ୍କ ନାମ୍ ଏବ୍ଂ ସମ୍ପକଶ ବ୍ିବ୍ରଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଉ।
ୟସଥିୟର ୟଲଖ୍ନ୍ତୁ କିମ୍ୱା ଆପଣଙ୍କ ସହରର ନିକର୍ବ୍ତ୍ତଶୀ ର୍ାଖ୍ାୟର ର୍ାଖ୍ାର ବ୍ୟବ୍ସାେ ଲିଡର୍ (ର୍ାଖ୍ା ପରିଚାଳକ)ଙ୍କୁ ୟଦଖ୍ା

o

କରନ୍ତୁ ଏବ୍ଂ ୟସ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହା ଶୟ କରିୟବ୍। ଆମ୍ର ପ୍ରୟତୟକ ର୍ାଖ୍ାୟର ଆୟମ୍ ପ୍ରତି ମ୍ାସ 7ୟର (ଅପରାହ୍ନ 3ରୁ 5 ମ୍ଧ୍ୟୟର) ପାଳନ
କରିଥାଉ ଗ୍ରାହକ ଦିନ ଭାୟବ୍ (ପୂବ୍ଶବ୍ତ୍ତଶୀ ଦିନ

ଦି 7

ଦି ଛୁ ର୍ଦ
ି ନ
ି କିମ୍ୱା ଅଧା ଦିନ ୟହାଇଥାଏ)। ଉପୟଭାକ୍ତା ଏହିପରି ଦିନୟର ବ୍ୟାଙ୍କର

ଉତ୍ପାଦ ଏବ୍ଂ ୟସବ୍ାଗୁଡକ
ି ୟର ମ୍ୁକ୍ତ ମ୍ତାମ୍ତ ୟଦଇଥାନ୍ତ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ଟ ୟସବ୍ା କିମ୍ୱା ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ରାଏଟ୍ ଇତୟାଦିୟର ୟସମ୍ାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା,
ୟପ୍ରାତ୍ସାହନ ବ୍ୟାକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି।
ଇୟଲକ୍ ରନିକ୍/ୟର୍ଲିୟ ାନିକ୍ ଚୟାୟନଲ୍:



ଆପଣ ଆମ୍ର ଅଭିୟ ାଗ ଅନଲାଇନ୍ ଅଭିୟ ାଗ

o

ର୍ମଶ www.yesbank.in ୟର ପଞ୍ଜି କରଣ କରିପାରିୟବ୍

o

ଆପଣ ଆମ୍କୁ ୟେସ୍ ର୍ଚ୍ଚଶ ୟ ାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ୟସବ୍ା ସପ୍ତାହୟର 7 ଦିନ, 24 ଘଣ୍ଟା କଲ୍ କରିପାରିୟବ୍

o

ଆପଣ ଆମ୍କୁ yestouch@yesbank.in ୟର ୟଲଖିପାରିୟବ୍

o

ଡିୟପାୟ ର୍ାରୀ ୟସବ୍ା ସମ୍ୱନ୍ଧତ
ି ନିର୍ଦ୍ଧଟଷ୍ଟ ଅଭିୟ ାଗ ପାଇଁ, ଆପଣ ଏଥିୟର ୟଲଖିପାରିୟବ୍: dphelp@yesbank.in

o

ଆପଣଙ୍କ

ୟନର୍ବ୍ୟାଙ୍କି କୁ ଲଗଇନ୍ କରିପାରିୟବ୍ ଏବ୍ଂ ୟମ୍ା ଖ୍ାଲି ବ୍ିଭାଗକୁ ାଇ - ଆମ୍କୁ ୟଲଖିବ୍ାକୁ ୟମ୍ଲବ୍କ୍ସ

ସ୍ତର 2
ଦି ରିୟ ାଲୁ ୟସନ୍ ସ୍ତର 1ୟର ପ୍ରଦାନ ୟହାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତୟାର୍ାକୁ ୟମ୍ଳକ କରିପାରିୟବ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ
head.grievanceredressal@yesbank.in ୟର ଆପଣଙ୍କ ଅଭିୟ ାଗ ନିବ୍ାରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପକଶ କରିପାରିୟବ୍
ଅଭିୟ ାଗ ନିବ୍ାରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପକଶ କରିବ୍ାର ବ୍ିବ୍ରଣୀ ଆମ୍ର ସମ୍ସ୍ତ ର୍ାଖ୍ା ଏବ୍ଂ ୟେବ୍ସାଇର୍ୟର ଉପଲବ୍ଧ ୟହାଇଥାଏ।

ସ୍ତର 3
ଦି ରିୟ ାଲୁ ୟସନ୍ ସ୍ତର 2ୟର ପ୍ରଦାନ ୟହାଇଥାଏ ଆମ୍ର ଆର୍ାକୁ ୟମ୍ଳକ ୟହାଇନଥାଏ, ଆପଣ ଆମ୍ର ପ୍ରିନସପାଳ ୟନାଡାଲ୍ ଅ ି ସରଙ୍କୁ
principal.nodalofficer@yesbank.in ୟର ଆୟପ୍ରାଚ କରିଥାଏ
ପ୍ରଧାନ ୟନାଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପକଶ ବ୍ିବ୍ରଣୀ ଆମ୍ର ସମ୍ସ୍ତ ର୍ାଖ୍ା ଏବ୍ଂ ଆମ୍ର ୟେବ୍ସାଇର୍ୟର ଉପଲବ୍ଧ ୟହାଇଥାଏ।
ସମୟ ଯେମ୍


ଆୟମ୍ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୋ କରିବ୍ାକୁ 7ର୍ି କା ଶୟ ଦିବ୍ସ ୟନଇଥାଉ। ଅଭିୟ ାଗ ଏବ୍ଂ
ପ୍ରକାର ପାଇଁ ସମ୍େ ଚାରିପାଖ୍ୟର ଏକ ସୀମ୍ା ପ୍ରତି ଅନୁ ବ୍ନ୍ଧ 1 ଏ ଭାବ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୃ ତ।

ଅଭିଯ ୋଗ ଅଗ୍ରୋଧିକୋର ନମବର୍


ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିୟ ାଗ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବ୍ା ସମ୍େୟର ଆୟମ୍ ଏକ ଅଭିୟ ାଗ ନମ୍ୱର୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ

ଜ୍ଞ
ି ାସାଗୁ ଡକ
ି ବ୍ିଭିନ୍ନ

ଆୟମ୍ ଆମ୍ର ସମ୍ସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୂଚତ
ି କରିବ୍ାକୁ ଚାୟହଁ ୟ

ଆମ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂଯଲୋକପୋଳ ଯ ୋ ନୋ, 2006 ଭାରତୀେ ରି ବ୍ଶ ବ୍ୟାଙ୍କ

ଅଧିନୟର ୟହାଇଥାଏ। ଏହି ୟ ା ନା ଅଧିନୟର, ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ିରୁଧୟର ୟହାଇଥିବ୍ା ଅଭି ୟ ାଗ,
ଚିତତ
ି ସ ରର ବୟୋଙ୍କି ଂ ଯଲୋକପୋଳ ସଂମବନ୍ଧତ
ି ୟହାଇପାୟର।

ଦି 30 ଦିନ ଭି ତୟର ସଂମ୍ୱନ୍ଧତ
ି ୟହାଇନଥାଏ

ଅଭି ଯ ୋଗଗୁଡକ
ି /ଯଦୋଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବୋକୁ ଅତଃନି ତ
ି ଯମସିନୋରୀ
ଯବୋଡଡର ଗ୍ରୋ କ ଯସବୋ କମିଟି (ଯସବୋ ଯେଷ୍ଠତୋ କମିଟ)ି : ଏହି ଉପ-କମ୍ିର୍ ି ୟବ୍ାର୍ଡଶ ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ, ଉତ୍ପାଦ ଅନୁ ୟମ୍ାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୋ
ଏବ୍ଂ ମ୍ାକତ୍ତଶାଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଠୀ ବ୍ାଷଟକ ସୟଭଶ ସଂଚାଳନ ପାଇଁ ଏକ ମ୍ାକତ୍ତଶାଙ୍କ ମ୍ୃତୁୟର ୟଦଖ୍ାୟରଖ୍ କରିବ୍ା ଭାବ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ମ୍ାରାର୍ି ଇସୁୟ ଡିତ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବ୍ାକୁ ଦାେି ୟହାଇଥାଏ। କମ୍ିର୍ ି ଅନୟ ମ୍ଧ୍ୟ ୟ ୟକୌଣସି ଅନୟ ଇସୁୟଗୁଡକ
ି ଗ୍ରାହକ ୟସବ୍ା ଗୁଣବ୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁ ତୟର ପ୍ରଭାବ୍ିତ କରୁଥିବ୍ାକୁ
ପରୀକ୍ଷା କରିବ୍।
ଗ୍ରାହକ ୟସବ୍ା କମ୍ିର୍ ି ନିମ୍ନଲିଖିତକୁ ମ୍ଧ୍ୟ ସମ୍ୀକ୍ଷା କରିବ୍:
1.

ନିୋମ୍କଙ୍କ ପାଖ୍ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୟହାଇଥିବ୍ା ଅଭିୟ ାଗ

2.

ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ୟଲାକପାଳ ଦ୍ୱାରା ପସ୍ ୟହାଇଥିବ୍ା ପୁରଷ୍କାର

3.

ଅନ୍ତଃନଟହତ
ି ଅଭିୟ ାଗ ପ୍ରାପ୍ତ ୟହାଇଛି, ସମ୍ାଧାନ ୟହାଇଛି ଏବ୍ଂ ମ୍ୂଲୟ କାରଣର ସମ୍ୀକ୍ଷା ସହ ଅବ୍ର୍ିଷ୍ଟ ଏବ୍ଂ କ୍ରିୋ ୟଷ୍ଟାପ୍
ହ୍ରାସ ୟହାଇଛି

4.

ଅଭିୟ ାଗ ନିବ୍ାରଣ ୟମ୍କାନି ର୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ୟହାଇଥିବ୍ା ପ୍ରଭାବ୍ର୍ୀଳତା

5.

ମ୍ାନାଙ୍କ କମ୍ିର୍ ି ରିୟପାଟ୍ଶ ସମ୍ୀକ୍ଷା

6.

ଗ୍ରାହକ ୟସବ୍ା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ୍ା ଅନୟ ୟକୌଣସି ଆଇର୍ର୍ମ

ଗ୍ରୋ କ ଯସବୋଯର େତିଶତ କମିଟ:ି
ଗ୍ରାହକ ୟସବ୍ାୟର ପ୍ରତିର୍ତ କମ୍ିର୍ ି ଅଧିକାରୀ ଡାଇୟରକ୍ର୍/ମ୍ୟାୟନ ଙ୍ଗ
ି ଡାଇୟରକ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟଚୋର୍ ୟହାଇଥାନ୍ତି,

ିଏକି ୟବ୍ାଡଶର ଗ୍ରାହକ

ୟସବ୍ାୟର କମ୍ିର୍ର
ି ସଦସୟ ୟହାଇଥାନ୍ତି ଏବ୍ଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନୟ ସିନେ
ି ର୍ ସଦସୟ ସମ୍ିୱଧାନ ଭାୟବ୍ ୟହାଇଥାଏ। କମ୍ିର୍ର
ି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକା ଶୟଗୁଡକ
ି :
1.

ବ୍ିଭିନ୍ନ ଚତୁଥଶାଂର୍, ର୍ାଖ୍ା ଚାରିପାଖ୍ୟର ଗ୍ରାହକ ୟସବ୍ା ପ୍ରାପ୍ତର

ି ର୍ଡ-ବ୍ୟାକ୍ ମ୍ୂଲୟାେନ

2.

ଗ୍ରାହକ ୟସବ୍ାୟର ସମ୍ୀକ୍ଷା ମ୍ନ୍ତବ୍ୟଗୁଡିକ/ ି ର୍ଡ-ବ୍ୟାକ୍ ଏବ୍ଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗକରଣୟର ପ୍ରୟୋଗକରଣ
ମ୍ନ୍ତବ୍ୟଗୁଡିକରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ିସିଏସବ୍ିଆଇ

3.

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ୟ

ସମ୍ସ୍ତ ନିୟେଶର୍ାବ୍ଳୀ ଗ୍ରାହକ ୟସବ୍ା ସମ୍ୱନ୍ଧୟର ନିୟର୍ଦ୍ଧଶର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ସରଣ ୟହାଉଛି

4.

ନିବ୍ାରଣ ପାଇଁ ଦାେି ପ୍ରକା ଶୟ ମ୍ୂଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା କୁ ହା ାଇଥାଏ ୟ

ସମ୍ାଧାନ ୟହାଇନଥିବ୍ା ଅଭି ୟ ାଗଗୁଡିକ/ଅଭିୟ ାଗ

ଉପୟର ବ୍ିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବ୍ଂ ୟସମ୍ାନଙ୍କ ପରାମ୍ର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ
5.

କମ୍ିର୍ ି ନିେମ୍ିତ ଅନ୍ତରାଳୟର ୟବ୍ାଡଶର ଗ୍ରାହକ ୟସବ୍ା କା ଶୟ ଦକ୍ଷତା ସୀମ୍ିତୟର ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନୟର ରିୟପାଟ୍ଶ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବ୍

ଶୋଖ୍ୋଗୁଡକ
ି ଯର ଗ୍ରୋ କ ଯସବୋ ସମ୍ପ୍ରଦୋୟ:
ପ୍ରୟତୟକ ର୍ାଖ୍ାୟର ଏକ ୟସବ୍ା କମ୍ିର୍ ି ର୍ାଖ୍ାର ସିନେ
ି ର ସଦସୟ ଦଳର ମ୍ିଶ୍ରଣ, ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ୟର ର୍ାଖ୍ା ବ୍ୟବ୍ସାେ ଲିଡର୍, ର୍ାଖ୍ା ୟସବ୍ା ବ୍ିତରଣ ଲିଡର୍,
ଇତୟାଦି। କମ୍ିର୍ର
ି ପ୍ରକା ଶୟଗୁଡକ
ି :
1.

ନିେମ୍ିତ ଭାବ୍ୟର ଚେନିତ ଉପୟଭାକ୍ତାଙ୍କୁ ୟଦଖ୍ାକରନ୍ତୁ (ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରୟତୟକ ଚତୁ ଥଶାଂର୍) ୟସବ୍ା ସ୍ତର ର୍ାଖ୍ା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ ୟହାଇଥିବ୍ାୟର
ୟସମ୍ାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୋ ଏବ୍ଂ ର୍ିପ୍ପଣୀ ସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ

2.

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ୟ

ସମ୍ସ୍ତ ନିୟେଶର୍ାବ୍ଳୀ ଅନ୍ତଃନଟହତ
ି ଗ୍ରାହକ ୟସବ୍ା ସମ୍ୱନ୍ଧୟର ନିୟର୍ଦ୍ଧଶ ର୍ିତ ର୍ାଖ୍ାୟର ଅନୁ ସରଣ କରୁଛନ୍ତି (ଗ୍ରାହକ)

3.

ବ୍ିଭିନ୍ନ ଚତୁଥଶାଂର୍ୟର ର୍ାଖ୍ା ଚାରିପାଖ୍ୟର ଗ୍ରାହକ ୟସବ୍ା ପ୍ରାପ୍ତର

4.

ଚିହ୍ନର୍ ଏବ୍ଂ କା ଶୟ ନିବ୍ଶାହିୟର କାମ୍ ଗ୍ରାହକ ୟସବ୍ା ର୍ାଖ୍ା ଦ୍ୱାରା ପରିୟବ୍ର୍ିତ ସ୍ତର ବ୍ୟେଇବ୍ାକୁ

5.

ଅଭିୟ ାଗ ବ୍ିୟେଷଣ କରିଥାଏ ଏବ୍ଂ ୟସଥିୟର କା ଶୟନିବ୍ଶାହି ପଏଣ୍ଟ, ଗ୍ରାହକ ୟସବ୍ା ଏବ୍ଂ ୟବ୍ାଡଶର ଗ୍ରାହକ ୟସବ୍ା ସୀମ୍ିତୟର

ି ର୍ଡ-ବ୍ୟାକ୍ ମ୍ୂଲୟାେନ ୟହାଇଥାଏ।

ପୂବ୍ଶର ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ିସୃତ ବ୍ିୟେଷଣ ଏବ୍ଂ ସ୍ଥିତ ି ସମ୍ୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି କରିବ୍ାକୁ ମ୍ୂଖ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ୟସବ୍ା ସହିତ ଅଂର୍ିଦାର କରା ିବ୍
ବୟୋଙ୍କି ଂ ଯଲୋକପୋଳ ଯ ୋ ନୋ, 2006: ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ୟଲାକପାଳ ୟ ା ନା’ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ଉତ୍ପାଦ ଏବ୍ଂ ୟସବ୍ା ପ୍ରବ୍ନ୍ଧିତ ଗ୍ରାହକ ଅଭିୟ ାଗ ସମ୍ାଧାନ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ୍
କରିବ୍ାକୁ ଏବ୍ଂ ସଂତୁ ଷ୍ଠୀ କିମ୍ୱା ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିୟ ାଗ ନିବ୍ାରଣ ସୁବ୍ଧ
ି ା ପାଇଁ ଭାରତୀେ ରି ବ୍ଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉୟନମାଚିତ ୟହାଇଛି। ଆମ୍ର ସମ୍ସ୍ତ ର୍ାଖ୍ାୟର
ବ୍ିବ୍ରଣୀ ଏବ୍ଂ ୟସଗୁଡକ
ି ସମ୍ୱନ୍ଧତ
ି ସହରୟର ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ୟଲାକପାଳ ଠିକଣା କରା ିବ୍। ଉପଲବ୍ଧ ୟହାଇଥିବ୍ା ସ୍କି ମ୍ର ୟଗାର୍ିଏ କପି ଆମ୍ର ସମ୍ସ୍ତ ର୍ାଖ୍ାୟର
ଆପଣଙ୍କ ପେିବ୍ା ପାଇଁ ୟହାଇଥାଏ। ଆୟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁୟରାଧ କରୁ ୟ , ବ୍ୟାଙ୍କ ୟଲାକପାଳ ସୂଚାଇବ୍ା ପୂବ୍ଶରୁ ଆପଣ ଦୋକରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ର୍ିପ୍ପଣୀ
ୟନାଟ୍ କରନ୍ତୁ।
1.

ଅଭିୟ ାଗ, ୟଲାକପାଳକୁ ଅଭି ୟ ାଗ କରିବ୍ା ପୂବ୍ଶରୁ, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏକ ଲି ଖିତ ଉପସ୍ଥାପନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବ୍ଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୁ ଏତ ଅନୟଥା
ଅଭିୟ ାଗକୁ ପ୍ରତିହୟାର କରିପାୟର, କିମ୍ୱା ଅଭିୟ ାଗ ୟଗାର୍ିଏ ମ୍ାସର ଅବ୍ଧିୟର ଉତ୍ତର ନମ୍ିଳବ୍
ି ା ପୟର ଅଭିୟ ାଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ
ୟହାଇଥାଏ, କିମ୍ୱା ଅଭି ୟ ାଗ ପ୍ରତ୍ତୁୟତର ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆ ାଇଥିବ୍ାୟର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ହଁନ୍ତ ି

2.

ୟଗାର୍ିଏ ବ୍ଷଶ ପୟର ୟହାଇଥିବ୍ା ଅଭି ୟ ାଗ ପୟର ଅଭିୟ ାଗ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟସମ୍ାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନାଗୁଡିକୟର ଉତ୍ତର
ୟହାଇଥାଏ କିମ୍ୱ ୟ ଉଁଠାୟର ପ୍ରତୁ ୟତ୍ତର ୟହାଇନଥାଏ ପ୍ରାପ୍ତ ୟହାଇଛି, ୟଗାର୍ିଏ ବ୍ଷଶ ପୟର ନୁୟହଁ ଏବ୍ଂ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବ୍ାର
ୟଗାର୍ିଏ ମ୍ାସ ପୟର

3.

ଅଭିୟ ାଗ ୟକୌଣସି ପୂବ୍ଶବ୍ତ୍ତଶୀ କା ଶୟବ୍ାହିୟର ୟଲାକପାଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ୟହାଇନାହିଁ।

4.

ଅଭିୟ ାଗ କା ଶୟବ୍ାହି ବ୍ିଷେୟର ୟ ୟକୌଣସି ୟକାର୍ଶ , ଅଧିକରଣ, ମ୍ଧ୍ୟସ୍ଥ କିମ୍ୱା ୟ ୟକୌଣସି ଅନୟ ୟ ାରମ୍ୟର ପୂବ୍ଶରୁ ନଥାଏ

5.

ଅଭିୟ ାଗ ମ୍ହତ୍ୱହୀନ କିମ୍ୱା ପ୍ରକୃ ତୟର ଅପ୍ରି େ ନୁ ୟହଁ

6.

ଅଭିୟ ାଗ ସମ୍େ ସମ୍ାପ୍ତ ଅବ୍ଧି ପୟର ୟହାଇଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଦାବ୍ି ପାଇଁ ଭାରତୀେ ପରିସୀମ୍ା ଅଧିନିେମ୍, 1963 ଅଧିନୟର
ନିର୍ଦ୍ଧଶାରିତ କରିବ୍ା ପୂବ୍ଶରୁ ୟହାଇଛି

ଅନୁବ୍ନ୍ଧ 1ଏ: ମ୍ାନାଙ୍କ ପରିବ୍ତ୍ତଶନ ସମ୍େ (ର୍ିଏର୍ି) ୟବ୍ାର୍ଡଶ ସ୍ତର ଜ୍ଞ
ି ାସା/ଅଭିୟ ାଗଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ୟହାଇଥାଏ। ନିମ୍ନୟର ଉପଲବ୍ଧ ଏକ ୟବ୍ାର୍ଡଶ ବ୍ଗଶୀକରଣ
ଭିତୟର ଅଭିୟ ାଗ ଜ୍ଞ
ି ାସା ଲାଗୁ ର୍ିଏର୍ିଗୁଡକ
ି ର ପରିସର
ଜ୍ଞ
ି ୋସୋ/ଅଭିଯ ୋଗ ବଗଡୀକରଣ

ସମୟ ଚୋରିପୋଖ୍ଯର ଘୂରତୁ

ମତବୟ

(କୋ ଡୟ ଦିନଗୁଡକ
ି ଯର)
ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା

3-7

ଜ୍ଞ
ି ାସା/ଅଭିୟ ାଗ ୟକ୍ଷତ୍ରୟର ଦିୟକୌଣସି ଡାର୍ା କୟାପଚର୍ କରିବ୍ା ତୁର୍ ି
ୟହାଇଥାଏ କିମ୍ୱା ସମ୍େୟର ବ୍ିଳମ୍ୱ ୟହାଇଥାଏ

ଆକାଉଣ୍ଟ ୟଖ୍ାଲିବ୍ା/ବ୍ନ୍ଦ

3-8

ଜ୍ଞ
ି ାସା/ଅଭିୟ ାଗ ୟ ୟକୌଣସି ଡାର୍ା କୟାପଚରୟର ବ୍ିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟ
ୟଖ୍ାଲିବ୍ା କିମ୍ୱା ଆକାଉଣ୍ଟ ୟଖ୍ାଲିବ୍ାର ସ୍ଥିତ ି

ଏର୍ିଏର୍ମ ସମ୍ୱନ୍ଧୀେ

5-17

ସମ୍ସୟାର ଅଭିୟ ାଗ ୟ ଉଁଠାୟର ନଗଦ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏର୍ିଏର୍ମ/ଅନୟ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଏର୍ିଏର୍ମ ତିରଷ୍କାର ୟହାଇଥାଏ। ବ୍ୟାକଚାର୍ଜଶ ୟକ୍ଷତ୍ରୟର ୟ ଉଁଠାୟର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍
ସ ଳ ରୂପୟର ଦାବ୍ି ୟହାଇଥାଏ।

ବ୍ିତରଣୟ ାଗୟ

3-8

ସ୍ୱାଗତ କିଟ୍, ୟଚକବ୍ୁ କ୍ ଇତୟାଦି - ପ୍ରର୍ନ ଜ୍ଞ
ି ାସା/ଅଭିୟ ାଗ ବ୍ିତରଣୟ ାଗୟ
ସ୍ଥିତୟି ର ସଂମ୍ୱନ୍ଧତ
ି ୟହାଇଥାଏ।

ଏ ଡି ସମ୍ୱନ୍ଧୀେ

3-7

ଜ୍ଞ
ି ାସା/ଅଭିୟ ାଗ ଲାଭ ଗଣନା ଏ ଡି ସମ୍ୱନ୍ଧତ
ି /ର୍ିଡଏ
ି ସ୍ ସମ୍ୱନ୍ଧତ
ି

ମ୍ୁୟଚୁଆଲ୍

3-7

ଜ୍ଞ
ି ାସା/ଅଭିୟ ାଗ ମ୍ୁୟଚୁଆଲ୍

3-10

ଜ୍ଞ
ି ାସା/ଅଭିୟ ାଗ ୟନଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂୟର ୟହାଉଥିବ୍ା ାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ସୟାକୁ ସଂଚାଳନ

ଣତ ସମ୍ୱନ୍ଧତ
ି

ୟନଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ

ଣତ/ସ୍ୱାସ୍ଥ ପରିଚାଳନା ସଂଚାଳନକୁ ସମ୍ୱନ୍ଧତ
ି

କରିଥାଏ। ଅସ ଳ ଅନଲାଇନ୍ ୟଦେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନସ୍ ପରିବ୍ତ୍ତଶନ ପାଇଁ ଜ୍ଞ
ି ାସା
ରିୟର୍ଲ୍ ଆୟସଟ୍ ସମ୍ୱନ୍ଧୀେ

3-7

ଜ୍ଞ
ି ାସା/ଅଭିୟ ାଗ ୟକୌଣସି ୟଲାନ୍ ୟସବ୍ା ସମ୍ୱନ୍ଧୟର

ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ସମ୍ୱନ୍ଧୀେ

7

ଆଇଏମ୍ପିଏସ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନସ୍

କିିୋରିଂ

32

ଅସ ଳ ଘୟରାଇ ପିଓଏସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନସ୍

45

ଅସ ଳ ଆନ୍ତ ଶାତୀେ ପିଓଏସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନସ୍

75

ଦାବ୍ି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନସ୍

3-7

ୟଚକ/ଇସିଏସ/ଆରର୍ି ଏ
ି ସ୍ ସ୍ଥିତ ି ଖ୍ାଲି କରିବ୍ାୟର ଜ୍ଞ
ି ାସା/ଅଭିୟ ାଗ

4-7

ଏନଆରଆଇ ଉପୟଭାକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞ
ି ାସା/ଅଭିୟ ାଗ - କର, ନିଷ୍କ୍ରିେ

ଖ୍ାଲି କରୁଛି/ ସିଏମ୍ଏସ୍
ସମ୍ୱନ୍ଧୀେ
ଆ
ି ଇବ୍ି ସମ୍ୱନ୍ଧୀେ

ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ର ପୁନଃସକ୍ରିେକରଣ
ଷ୍ଟାଫ୍/ଗ୍ରାହକ ୟସବ୍ା ସମ୍ୱନ୍ଧୀେ

5-7

ଜ୍ଞ
ି ାସା କିମ୍ୱା ସୂଚନା/ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଅଭିୟ ାଗ ସମ୍ୱନ୍ଧତ
ି ର୍ାଖ୍ା ୟସବ୍ା କମ୍ଶଚାରୀଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ ୟହାଇଛି।

ତୃ ତୀେ ପକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ୱନ୍ଧୀେ

4-7

ୟଟ୍ରର୍ଡ

3-7

ାଇନସ ସଞ୍ଚାଳନଗୁଡକ
ି

ଜ୍ଞ
ି ାସା କିମ୍ୱା ଅଭିୟ ାଗ ବ୍ିମ୍ା ଉତ୍ପାଦଗୁଡକ
ି ସମ୍ୱନ୍ଧତ
ି
ୟଟ୍ରର୍ଡ

ାଇନାନସ ସଞ୍ଚାଳନଗୁଡକ
ି ସମ୍ୱନ୍ଧତ
ି ଜ୍ଞ
ି ାସା/ଅଭିୟ ାଗ।

କିଛ ି ଜ୍ଞ
ି ାସା ୟ ଉଁଠାୟର ଅତିରକ୍ତ
ି ପାର୍ଟଗୁଡକ
ି ୟର ଏକ ରିୟ ାଲୁ ୟସନ୍ ୋୟରଣ୍ଟ ର୍ିଏର୍ି ରିୟ ାଲୁ ୟସନ୍ ଦିଗୟର ନିଭଶରର୍ୀଳତା ରହିଥାଏ। ଏକ ନିଦଶାର୍ାତ୍ମକ
ଉଦାହରଣ ଜ୍ଞ
ି ାସା କିମ୍ୱା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକାରର ଅଭିୟ ାଗ:


ଅଧିଗ୍ରହଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସିସର୍
ି ଭ
ି ି ୁୟର୍ର୍ଜ ପୁନଃପୂତ୍ତଟ



ବ୍ିବ୍ାଦିତ ପିଓଏସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ – ପରିବ୍ତ୍ତଶନ ଅନୁୟରାଧ ୟନର୍ୋକ୍ଶ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ୟର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବ୍ାକୁ ଲାଗୁ ୟହାଇଥାଏ।



ବ୍ିବ୍ାଦିେ ଅନଲାଇନ୍ ୟଦେ –ପରିବ୍ତ୍ତଶନ ଅନୁୟରାଧ ତୃ ତୀେ ପକ୍ଷ ଏଗ୍ରିୟକଟ୍ ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ୟର ଉଠିଥାଏ।

