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1 ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਸਧਾਾਂਤ 

 

RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03 ਹਮਤੀ 26 ਜੂਨ, 2003 ਅਤ ੇ

RPCD.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013-14 ਹਮਤੀ 12 ਮਈ, 2014 ਦੇ ਪੈਰਾ 11.4 (i) ਅਨੁਸਾਰ ਿੈਂਕਾਾਂ ਨੰੂ ਚੱੈਕ ਦੀ 

ਸਹਲੂਤ ਵਾਲੇ ਖਾਹਤਆਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹਦੱਤੀ ਸੀ ਹਕ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਫੰਡਾਾਂ ਦੀ 

ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਵੱਤੀ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਮੌਹਕਆਾਂ 'ਤੇ ਚੱੈਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਕਸੇ ਖਾਸ ਖਾਤ ੇ'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ 

ਮੱੁਲ ਦੇ ਚੱੈਕ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਵੱਚ, ਕੋਈ ਨਵੀ ਾਂ ਚੱੈਕ ਿੁਕੱ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੈਂਕ 

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਿੰਦ ਕਰਨ 'ਤ ੇਹਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਹਣੁ, RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ. DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-17 ਹਮਤੀ 04 ਅਗਸਤ, 2016 ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਸ ਨੰੂ ਿੈਂਕਾਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤ ੇਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹ ੈਹਕ ਉਹ ਖਾਤਾ ਿਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਚੱੈਕਾਾਂ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਹਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਤੀਹਕਹਰਆ ਹਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ। 

ਇਸ ਸੰਿੰਿ ਹਵੱਚ, DBS Bank India Ltd. (DBIL) ਨੇ ਹਠੇਾਾਂ ਹਦੱਤੀ ਚੱੈਕ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

2 ਨੀਤੀ 

 

ਅਕਸਰ ਆਸਵੀਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਨਸਜੈੱਠਣਾ 
 

i. ਚੱੈਕ - ਿੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੂਹਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਉਨਾ੍ਾਂ ਦੀ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਹਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਨਾ੍ਾਂ ਦੀ ਵਚਨਿੱਿਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖ ੇਗਏ ਹਨ। 
 

ii. ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਹਤਆਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸੰਿੰਿ ਹਵੱਚ ਹੇਠਾਾਂ (iv) ਹਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇੱਸ਼ਾਾਂ ਲਈ, 

ਿੈਂਕ, ਨਵੀ ਾਂ ਚੱੈਕ ਿੁਕੱ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਨਵੀ ਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਭਾਗਾਾਂ ਿਾਰ ੇਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਚੱੈਕ ਿੁੱਕ ਦੇ ਪਹਹਲੇ ਪੰਨੇ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੱੈਕ ਿੁੱਕ ਦੀ ਨੱਥੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤ ੇ

ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ। 
 

iii. ਜੇਕਰ ਹਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੱੈਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਕਸੇ ਖਾਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਪੰਜਵੀ ਾਂ ਵਾਰ ਚੱੈਕ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਾਂ ਿੈਂਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਹਥਤੀ ਵੱਲ ਹਿਆਨ ਹਦਵਾਉ ਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਿਿੰਤ ਹਹੱਸੇਦਾਰ ਨੰੂ ਸਾਵਿਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਚੱੈਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਾਂ ਖਾਤ ੇਹਵੱਚ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਿਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

iv. ਗਾਹਕਾਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਹਵੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇੱਸ਼ ਨਾਲ, ਿੈਂਕ ਚੱੈਕ ਸੁਹਵਿਾ ਵਾਲੇ ਖਾਹਤਆਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 

ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਹਕ ਚੱੈਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਕਸੇ ਖਾਸ ਖਾਤ ੇ'ਤ ੇਕੱਢੇ ਗਏ ਚੱੈਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ 

ਫੰਡਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਮੌਸਕਆਾਂ 'ਤ ੇਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵੱਚ, ਿੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਚੱੈਕ-

ਿੁੱਕ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 
 

ਅੱਗੇ ਖਾਤ ੇਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਨੇਹੜਓ ਾਂ ਹਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਚਾਲਨ ਟੀਮ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ 

ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਚੱੈਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇਉਸੇ ਖਾਤ ੇਹਵਚੱ ਨਾਕਾਫੀ ਫੰਡਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਵੱਤੀ ਸਾਲ 

ਹਵੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਾਂ ਮਾਮਹਲਆਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਨੱਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗੀ।   
 

v. ਜੇਕਰ ਉਹਚਤ ਸਮਹਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਿੈਂਕ 15 ਹਦਨਾਾਂ ਦਾ ਢਕੁਵਾਾਂ ਨੋਹਟਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰਚੇ / 

ਿਕਾਏ ਹੋਣ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਿੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਾਕੀ ਿਕਾਇਆ ਪੇ ਆਰਡਰ / ਡਰਾਫਟ 

ਦਆੁਰਾ ਰਹਜਸਟਰਡ ਡਾਕ ਦਆੁਰਾ ਿੈਂਕ ਦੇ ਹਰਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੈਂਕ ਉਹਨਾਾਂ ਖਾਹਤਆਾਂ 

ਹਵੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂ / RM ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਿੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਜੱਥੇ ਗਾਹਕ 

ਕਰੈਹਡਟ ਸਹਲੂਤਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾ੍ਾਂ ਦੀ ਸਾਵਿਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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vi. ਕਲੀਅਹਰੰਗ ਹਾਊਸ ਜਾਾਂ ਰਕਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਵਾਪਸੀਆਾਂ ਿੈਂਕ ਨੰੂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰਿੋਾਰੀ ਹਦਨ 

ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੱੈਕ ਵਾਪਸੀਆਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ / ਿਾਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਚੱੈਕ ਹਰਟਰਨ ਮੀਮੋ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗ ੇਹਜਸ ਹਵੱਚ 

"ਨਾਕਾਫੀ ਫੰਡ" ਵਜੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਹਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

vii. INR 1 ਕਰੋੜ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਵੱਿ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਪਸੀ ਚੱੈਕ ਦੇ ਸੰਿੰਿ ਹਵੱਚ ਡੇਟਾ ਅਤ ੇਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਹੱਕ ਹਵੱਚ 

ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਾਪਸੀ ਚੱੈਕਾਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ, ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਚੱੈਕ ਦੀ ਰਕਮ, ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਸਹਲੂਤ 

ਅਤ ੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਵਰਗੇ ਵੇਰਹਵਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਹਵੱਤੀ ਹਤਮਾਹੀ ਲਈ QSC 

(ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਸਟੈਂਹਡੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

3 ਮ ੈੱਖ ਜ਼ ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ 

 

ਸੰਚਾਲਨ 

i. ਕਲੀਅਹਰੰਗ ਹਾਊਸ ਜਾਾਂ ਰਕਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਵਾਪਸੀਆਾਂ ਿੈਂਕ ਨੰੂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰਿੋਾਰੀ ਹਦਨ 

ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੱੈਕ ਵਾਪਸੀਆਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ / ਿਾਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਚੱੈਕ ਹਰਟਰਨ ਮੀਮੋ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗ ੇਹਜਸ ਹਵੱਚ 

"ਨਾਕਾਫੀ ਫੰਡ" ਵਜੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਹਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ii. ਸੰਚਾਲਨ ਟੀਮ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਚੱੈਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇਉਸੇ ਖਾਤੇ ਹਵਚੱ ਨਾਕਾਫੀ 

ਫੰਡਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਵਤੱੀ ਸਾਲ ਹਵੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਾਂ ਮਾਮਹਲਆਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਨੱਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗੀ। 

 

4 ਸ਼ਾਸਨ 

 

4.1 ਮਲਕੀਅਤ ਅਤ ੇਮਨਜ਼਼ੂਰੀ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਅਸਧਕਾਰੀ 
 

ਇਹ ਨੀਤੀ T&O ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤ ੇਿੋਰਡ ਜਾਾਂ ਡੈਲੀਗੇਹਟਡ ਕਮੇਟੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਵਾਹਨਤ ਹ।ੈ ਕਈੋ ਵੀ 

ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ ਜੋ ਸਾਰਹਥਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਹਕਰਤੀ ਹਵੱਚ ਇਤਫਾਕਨ ਜਾਾਂ ਪਰਿੰਿਕੀ ਹਨ, ਨੰੂ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਅਹਿਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਸਾਈਨ-ਆਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 
 

4.2 ਸਵਚਲਨ 

 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ 

  

4.3 ਸਮੀਸਖਆ 
 

ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਹਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਓਦਾਾਂ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵ।ੇ 
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ਅੰਸਤਕਾ 1  ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 
 

ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ 

 

ਅੰਸਤਕਾ 2 ਸੰਬੰਸਧਤ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਸਮਆਰ  

 

ਚੱੈਕ ਵਾਪਸੀ - ਪਰਹਕਹਰਆ ਨੋਟ 
 

ਅੰਸਤਕਾ 3 ਕੋਈ ਵਾਧ਼ੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਸਮੈੱਗਰੀ  

 
NIL 
 

ਅੰਸਤਕਾ 4 ਸਵਚਲਨ  

 

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮਤੀ ਅਨ ਭਾਗ ਸਮਰਥਨ ਕਰਤਾ 

ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ 

ਸਮਤੀ 

ਮਨਜ਼਼ੂਰ ਕਰਤਾ 

ਅਤੇ ਮਨਜ਼਼ੂਰੀ ਦੀ 

ਸਮਤੀ 

ਸਵਚਲਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਵਚਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ 

      

    
 

 

      

      

 

ਅੰਸਤਕਾ 5 ਸੰਸਕਰਣ ਇਸਤਹਾਸ  

 

ਸੰਸਕਰਣ 
ਜਾਰੀ ਕਰਣ ਦੀ 

ਸਮਤੀ 
ਮ ੈੱਖ ਬਦਲਾਵਾਾਂ ਦਾ ਸੰਖਪੇ੍ 

1.0  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ  

2.0 29-ਮਾਰਚ-2017 

RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03 ਹਮਤੀ 26 ਜੂਨ, 

2003 ਅਤ ੇRPCD.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013-14 ਹਮਤੀ 12 ਮਈ, 2014 ਦੇ 

ਪੈਰਾ 11.4 (i) ਅਨੁਸਾਰ ਿੈਂਕਾਾਂ ਨੰੂ ਚੱੈਕ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਵਾਲੇ ਖਾਹਤਆਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ 

ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹਦੱਤੀ ਸੀ ਹਕ ਖਾਤ ੇਹਵੱਚ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਫੰਡਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਵੱਤੀ 

ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਮੌਹਕਆਾਂ 'ਤੇ ਚੱੈਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਕਸੇ ਖਾਸ ਖਾਤ ੇ'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਜਾਾਂ ਇਸ 

ਤੋਂ ਵੱਿ ਮੱੁਲ ਦੇ ਚੱੈਕ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਵੱਚ, ਕੋਈ ਨਵੀ ਾਂ ਚੱੈਕ ਿੁੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਿੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਵਚਾਰ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਹਣੁ, RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ. DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-17 ਹਮਤੀ 04 

ਅਗਸਤ, 2016 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੰੂ ਿੈਂਕਾਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਕ ਉਹ 

ਖਾਤਾ ਿਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਚੱੈਕਾਾਂ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਤੀਹਕਹਰਆ 

ਹਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ। 

3.0 
29-ਅਗਸਤ-
2018 

ਪੱਤਰ ਫਾਰਮੈਟਾਾਂ ਹਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀ। 

4.0 26-ਜੂਨ-2019 
ਪਹਹਲਾ ਜਾਰੀ (ਪੂਰੀ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ DBS India ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਿਾਅਦ) 
 


