ଓଡି ା ୁରିେ
ଫକ୍ସିଫଜାଯ, କଟକ-୭୫୩୦୦୧

ଉୄଦ ାଫୀ
On Paytm KYC Fraud:(ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବଶର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ)
ଅଯାଧ କଯିଫାଯ ୄ ୈୀ:୧. ଆଣଭାୄନ ପ୍ରଥୄଭ ୄଗାଟିଏ କର/ୄଭୄେଜ ାଇୄଫ ୄମଉଁଥିୄଯ ଆଣଙ୍କ wallet କିଭବା Paytm KYC invalid ୄ ାଇମିଫା କଥା
କର କଯିଥିଫା ଫୟକ୍ତି ଜୄଣଇଫ। ଏ ି ୄଭୄେଜ Paytm Customer Care ଯୁ ଆେିଥିଫା ବି ଜଣାଡିଫ ।

ଆଣ ଫଯିଷ୍ଠ ନାଗଯିକ

ୄ ାଇଥିଫା ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ ଏଫଂ COVID ଯିସ୍ଥିତୄି ଯ ଫା ାଯକୁ ମିଫା େମ୍ଭଫଯ ୄ ାଇ ାଯୁନଥିଫାଯୁ ଅନରାଇନ KYC updating କଯିଫାୄଯ
ୋ ାମୟ କଯିଫାକୁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ୄଦଫ ।

୨. ଆଣ ଭଧ୍ୟ ୄଗାଟିଏ ୄଭୄେଜ ାଇ ାଯନ୍ତି ୄମଉଁଥିୄଯ ଏ ା ଉୄେଖ କଯାମାଇଥିଫ ୄମ ଆଣ ମଦି ଦିଆମାଇଥିଫା ୄପାନ ନଭବଯ ୄଯ କର
ନ କଯନ୍ତି ତା ା ୄ ୄର ଆଣ ଙ୍କଯ Paytm KYC ଯଦ୍ଦ ୄ ାଇମିଫ।
୩. ୄପାନ କଯିଥିଫା ୄରାକ ଆଣ ଙ୍କୁ ୄଗାଟିଏ ରିଙ୍କ ୄେଇାୄଯ କିଭାବ application ଡାଉନୄରାଡ କଯିଫାକୁ କ 
ି ାୄଯ, ମା ା ଆଣ ଙ୍କଯ
KYC update ୄ ଫାୄଯ ୋ ାମୟ କଯିଫ ।

୪. Quick Support /Team Viewer /AnyDesk ଆିିୄକ ନ ଗୁଡକ
ି ୄେ ଭଧ୍ୟଯୁ ଅନୟତଭ। ଆେିଥିଫା link କୁ ମଦି ଆଣ
ଭାୄନ କିିକ କଯିୄଫ ତା ା ୄ ୄର ଆିିୄକ ନ ଟି ୄଭାଫାଇର ୄଯ ଡାଉନୄରାଡ ୄ ାଇମିଫ ।
୫.ଆଣ ୄମୄତୄଫୄ ଆିିୄକ ନ କୁ download କଯି ଫୟଫ ାଯ କଯିୄଫ , ୋଇଫଯ େକ ଆଣ ଙ୍କ ୄପାନ ଯ ସ୍କ୍ରୀନ କୁ ଅରଗା ଜାଗା
ୄଯ ଥାଇ ଭଧ୍ୟ ୄଦଖି ାଯିଫ।

୬.ୋଇଫଯ େକ ଏ ା ୄଯ ୄଗାଟିଏ ୄ ାଟ ଯିଭାଣ ଯ ଟଙ୍କା ଆଣଙ୍କଯ wallet କୁ ଟ୍ରାନସପଯ କଯିଫା ାଇଁ କ ଫ
ି ।
୭. ୄମୄତୄଫୄ ଆଣ ୄ ାଟ ଯିଭାଣ ଟି transfer କଯିୄଫ , ୋଇଫଯ େକ ଆଣ ଙ୍କ ଯ password ଏଫଂ ଅନୟ େଫିୄ ଷ ତଥୟ
ୄନଇମିଫ।

୮.ଏ ାୄଯ ୋଇଫଯ େକ େଭସ୍ତ ତଥୟ କୁ ଫୟଫ ାଯ କଯି ଆଣ ଙ୍କ ଏକାଉନଟ ଯୁ ଟଙ୍କା ଉୄେଇ ୄନଇମିଫ।

ଭୄନଯଖିଫା ାଇଁ କି ି ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି େଚ
ୂ ନା:୧. କା ାକୁ ୄକୄଫ ଭଧ୍ୟ ଆଣ ୄକୌଣେି bank ଯ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ ନା ।ି ଏଯିକି ମଦି ୄେ ଆଣଙ୍କୁ Paytm କିଭାବ ଅନୟ ୄକୌଣେି Ewallet company ଯ କଭମଚାଯୀ ୄଫାରି ଯିଚୟ ଦିଏ ତଥାି ଭଧ୍ୟ ଆଣ ନିଜଯ ଫୟକ୍ତି ଗତ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ ନା ି ।

୨.ୄକୄଫ ଭଧ୍ୟ ଆଣ . Quick Support /Team Viewer /AnyDesk applications ଆଣ ଙ୍କ ୄଭାଫାଇର ୄଯ install
କଯନ୍ତୁ ନା ,ି ୄମଉଁ ମମୟନ୍ତ ଆଣ ଙ୍କ ୄେ ି ଆିୄି କ ନ ଉୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନା ।ି ଏ ି ଆିୄି କ ନ ଦ୍ଵାଯା ଆଣଙ୍କଯ ୄପାନ ୄଯ ପ୍ରୄଫ
କଯିଫାଯ େୁଫଧ
ି ା ୋଇଫଯ େକ କୁ ଭିମ
ି ାଇାୄଯ ।
୩. ୄକୄଫ ଭଧ୍ୟ ୄକୌଣେି େୄେ ଜନକ link କୁ click କଯନ୍ତୁ ନା ,ି ମଦି ଏଯି କି ି link ଆଣ ଙ୍କ phone କୁ ଆୄେ ତାକୁ ତୁ ଯନ୍ତ
delete କଯିଦଅ
ି ନ୍ତୁ।
୪. Paytm ଯ େମ୍ପୂଣମ updation , ୄକଫ paytm ଯ କଭମଚାଯୀଙ୍କ େ ତ
ି ଭୁ ାଭୁ ି ୋ୍ାତକାଯ ଦ୍ଵାଯା

େମ୍ଭଫ ୄ ାଇାଯିଫ। ମଦି

ଆଣ ଆିୄି କ ନ ଦ୍ଵାଯା ପ୍ରାଧିକୃ ତ agent ଙ୍କୁ book କଯନ୍ତି ତାୄ ୄରPaytm କଭମଚାଯୀ ଆଣ ଙ୍କଯ ଘଯକୁ ଆେି KYC କୁ update
କଯିୄଫ।

ଅତିଯିକ୍ତ ଅଯ୍ୀ ଭ ାନିୄଦମ କ
କ୍ରାଇଭବ୍ରାଞ୍ଚ

