
 
 

                                                                      सर्व हक्क राखीर्. 

अधिकृत प्रकाशनाधशर्ाय या दस्तऐर्जाचा कोणताही भाग डीबीएस गु्रपच्या बाहेर कोणत्याही स्वरूपात पुनरुत्पाधदत केला जाऊ शकत 

नाही. 
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1 मार्ादर्ाक तत्त्व 

 

RBI च्या पररपत्रकानुसार DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03 26 जून, 2003 आधण 

RPCD.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013-14 च्या 12 िे 2014 च्या पररचे्छद 11.4 (i) िधे्य बँकांना चेक 

सुधर्िेसह खाती चालर्ण्यासाठी अट घालण्याचा सल्ला धदला होता की खात्यात पुरेसा धनिी नसल्यािुळे 

आधथवक र्र्ावत चार रे्ळा डर ॉर्रच्या धर्धशष्ट खात्यार्र काढलेल्या एक कोटी धकंर्ा त्याहून अधिक िूल्याच्या 

िनादेशाचा अनादर झाल्यास, नर्ीन चेकबुक जारी केले जाणार नाही. पुढे, बँक आपल्या धर्रे्कबुद्धीनुसार 

चालू खाते बंद करण्याचा धर्चार करू शकते. 
 

आता, RBI ने आपल्या पररपत्रक क्रिांक DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-17 धदनांक 04 ऑगस्ट, 2016 

द्वारे बँकांच्या  खातेदाराकडून िनादेश  अनादराच्या कारणास्तर् त्यांचा प्रधतसाद धनश्चचत करण्यासाठी ते 

बँकांच्या धर्रे्कार्र सोडण्याचा धनणवय घेतला आहे.  
त्या संदभावत, DBS Bank India Ltd. (DBIL) ने खाली धदलेल्या चेक ररटनव पॉधलसीचा िसुदा तयार केला आहे. 

 

2 पॉलिसी 

 

वारंवार होणार्या अनादराच्या घटनांर्ी लनर्डीत 
 

i. चेक-बुक जारी करताना ग्राहकाला सूधचत केले जाईल की त्यांच्या पेिेंटच्या र्चनबद्धतेचा आदर 

करण्यासाठी खात्यात पुरेसा धनिी ठेर्ला गेला आहे याची खात्री करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. 
 

ii. धर्द्यिान खात्यांच्या ऑपरेशनच्या संदभावत खाली (iv) र्र निूद केलेल्या अटीचा पररचय करून 

देण्यासाठी, बँक नर्ीन चेकबुक जारी करताना, नर्ीन श्थथतीच्या घटकांना सल्ला देणारे पत्र जारी करू 

शकते. हे चेकबुकच्या पधहल्या पानार्र आधण ग्राहकाला जारी केलेल्या चेकबुकच्या संलग्न िागणी 

श्िपर्र देखील निूद केले आहे. 
 

iii. एका  आधथवक र्र्ावत डर ॉर्रच्या धर्धशष्ट खात्यार्र पाचव्ांदा िनादेशाचा अनादर झाल्यास, बँक संबंधित 

घटकाला र्रील श्थथतीकडे लक्ष रे्िून सार्िधगरीचा सल्ला देऊ शकते आधण चेक जारी करण्यापूर्ी 

खात्यात पुरेशी धशल्लक ठेर्ण्याची धर्नंती करू शकते. 
 

iv. ग्राहकांिधे्य आधथवक धशस्त लागू करण्याच्या उदे्दशाने, बँक चेक सुधर्िेसह खाती चालर्ण्यासाठी एक 

अट घालणार आहे की सहा वेळा र्र्वभरात  ड्र ॉवरच्या ववविष्ट खात्यावर काढलेला धनादेि खात्यातील 

पुरेसा वनधी नसल्यामुळे,, बँक ग्राहकाला चेक-बुकच्या सुधर्िेचा लाभ घेण्यापासून रं्धचत करेल. 
 

पुढे खात्याचे पुनरार्लोकन केले जाईल आधण बारकाईने धनरीक्षण केले जाईल. ऑपरेशन टीि सर्व 

शाखांसाठी ररटनव चेक डेटाचे धनरीक्षण करेल आधण त्याच खात्यात अपुर्या धनिीच्या कारणास्तर् आधथवक 

र्र्ावत परताव्ाच्या घटनांच्या आिारे ग्राहकांना जोडलेल्या पररधशष्टानुसार पत्र पाठरे्ल.   
 

v. योग्य र्ाटल्यास, बँक 15 धदर्सांची पुरेशी सूचना देऊ शकते आधण शुल्क/देय असल्यास र्सूल करून 

खाते बंद करू शकते आधण नोदंणीकृत पोस्टाने बँकेच्या रेकॉडवर्रील पत्त्यार्र पे ऑडवर/डर ाफ्टद्वारे 

उर्वररत रक्कि पाठरू् शकते. ज्या खात्यांिधे्य ग्राहक के्रधडट सुधर्िांचा लाभ घेतात त्या खात्यांतील मंजुरी 

अलिकार्यांच्या/आरएमच्या परर्ानगीने बँक खाते बंद करू इश्च्छत असल्यास असाच सार्िधगरीचा 

सल्ला धदला जाईल. 
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vi. श्िअररंग हाऊस धकंर्ा डर ॉई बँकेद्वारे ररटनव बँकेकडे सुपूदव  केल्याच्या पुढील व्ार्साधयक धदर्सापयंत 

सर्व चेक ररटनव िेिोसह "अपुरा धनिी" म्हणून अपिाधनत होण्याचे कारण दशवधर्णार्या चेक ररटनव िेिोसह 

प्राप्तकताव/िारकांना पाठर्ले जातील.   
 

 

vii. INR 1 कोटी आधण त्यार्रील प्रते्यक ररटनव चेकच्या संदभावत डेटा आधण स्टॉक एक्स्चेंजच्या नारे् 

काढलेल्या िनादेशांची कोणतीही रक्कि पक्षाचे नार्, रक्कि यासारख्या तपशीलांसह प्रते्यक आधथवक 

धतिाहीसाठी QSC (तै्रिाधसक थथायी सधिती) सिोर ठेर्ली जाईल. चेकचे, परताव्ाचे कारण, धदलेली 

सुधर्िा आधण आजपयंतच्या परताव्ाची उदाहरणे. 
 

3 प्रमुख जबाबदार्या 

 

ऑपरेर्न्स 

i. श्िअररंग हाऊस  धकंर्ा डर ॉई बँक द्वारे बँकेकडे ररटनव सुपूदव  केल्याच्या पुढील व्ार्साधयक धदर्सापयंत 

सर्व चेक ररटनव िेिोसह प्राप्तकताव/िारकांना पाठर्ले जातील ज्यािधे्य "अपुरा धनिी" म्हणून अनादर 

करण्याचे कारण सूधचत केले जाईल.. 

 

ii. ऑपरेशन टीि सर्व शाखांसाठी ररटनव चेक डेटाचे धनरीक्षण करेल आधण त्याच खात्यात अपुर्या धनिीच्या 

कारणास्तर् आधथवक र्र्ावत परताव्ाच्या घटनांच्या आिारे ग्राहकांना जोडलेल्या पररधशष्टानुसार पत्र 

पाठरे्ल. 

 

4 र्ासन 

 

4.1 मािकी आलण मंजूरी देणारे प्रालिकरण 
 

हे िोरण T&O च्या िालकीचे आहे आधण बोडव धकंर्ा प्रधतधनिी सधितीने िंजूर केले आहे. कोणतेही बदल 

जे ताश्िक नसतात, परंतु आनुरं्धगक धकंर्ा प्रशासकीय स्वरूपाचे असतात, त्यांना िंजूरी देणार्या 

अधिकार्याकडून साइन-ऑफची आर्चयकता नसते. 
 

4.2 लवचिन 

 

शून्य 

  

4.3 पुनराविोकन करा 
 

             अन्यथा आर्चयक नसल्यास, िोरणाचे र्ाधर्वक आिारार्र पुनरार्लोकन केले जारे्. 
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पररलर्ष्ट 1  र्ब्दकोष 

लागू नाही 

 

पररलर्ष्ट 2 संबंलित िोरणे आलण मानके  

चेक ररटनव- प्रधक्रया टीप 
 

पररलर्ष्ट  3  कोणतीही अलतररक्त मालहती लकंवा सालहत्य  

शून्य 
 

पररलर्ष्ट 4 लवचिन  

 

प्रभावी तारीख लवभार् द्वारे अनुमोलदत 

आलण पृष्ांकन 

तारीख 

मान्यताप्राप्त 

आलण मान्यता 

तारीख  

लवचिन वणान लवचिन साठी कारण 

      

    
 

 

      

      

 

पररलर्ष्ट  5 आवृत्ती  

 

लवचिन  
जारी करण्याची 

तारीख 
प्रमुख बदिांचा सारांर् 

1.0  पॉधलसी जारी 

2.0 29-िाचव-2017 

RBI ने त्याचे पररपत्रक DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03 धदनांक 

26 जून, 2003 आधण 11.4(i) चे पररचे्छद RPCD 

.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013-14 धदनांक 12 िे 2014 रोजी बँकांना 

िनादेश सुधर्िेसह खाती चालर्ण्यासाठी एक कोटी रुपयांच्या िनादेशाचा 

अनादर झाल्यास अशी अट घालण्याचा सल्ला धदला होता. आधण खात्यात 

पुरेसा धनिी नसल्यािुळे आधथवक र्र्ावत चार रे्ळा डर ॉर्रच्या धर्धशष्ट खात्यार्र 

काढलेले, कोणतेही नर्ीन चेकबुक जारी केले जाणार नाही. पुढे, बँक आपल्या 

धर्रे्कबुद्धीनुसार चालू खाते बंद करण्याचा धर्चार करू शकते. 
 

आता, RBI ने आपल्या पररपत्रक क्रिांक 

DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-17 धदनांक 04 ऑगस्ट, 2016 द्वारे 

बँकांच्या अनादराच्या कारणास्तर् त्यांचा प्रधतसाद धनश्चचत करण्यासाठी ते 

बँकांच्या धर्रे्कार्र सोडण्याचा धनणवय घेतला आहे. खातेदाराकडून िनादेश. 

3.0 29-ऑगस्ट-2018 अक्षरांच्या स्वरूपातील बदल. 

4.0 26-जून-2019 पधहला अंक (पूणव िालकीची उपकंपनी म्हणून DBS इंधडयाच्या सिारे्शानंतर). 

 


