
 
 

તમામ હકો અનામત રાખવામાાં આવ્યા છે. 

આ દસ્તાવેજનો કોઇ ભાગ અધિકૃત્ત રરલિઝ ધવના ડીબીએસ ગ્રપુની બહાર કોઇ પણ સ્વરૂપે પનુઃઉત્પારદત થઈ ન શકે. 
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પાનુાં 5માાંથી1 

1 માર્નદશનક તિદ્ાાંત્તો 
 

આરબીઆઇએ 26 જૂન, 2003ની તારીખના તેના પરરપત્ર ડીબીઓડી.બીસી.િેગ.નાં. 113/09.12.001/2002-03 
અને 12 મે, 2014ની તારીખના આરપીસીડી.સીઓ.આરઆરબી.બીસી.નાં. 100/03.05.33/2013-14ના ફકરા 
11.4(i)એ બેંકોને ચેક સધુવિાની સાથે ખાતાઓની કામગીરી માટેની એક શરત રજૂ કરવાની સિાહ આપી હતી 
કે નાણાકીય વર્ષ દરધમયાન ખાતામાાં પરૂતા ભાંડોળના અભાવમાાં ચાર પ્રસાંગો પર ડ્રોવરનાાં ધવશેર્ ખાતા પર 
એક કરોડ અને તેથી વધનુાાં મલૂ્યના ચેકનાાં અનાદરની ઘટનામાાં કોઇ નવી ચેક બકુ જારી કરવામાાં નહીં 
આવે. આ ઉપરાાંત બેંક તેની મનસફૂી પર ચાલ ુખાતાને બાંિ કરવાનુાં ધવચારી શકે છે. 
 

હવે આરબીઆઇ 04, ઓગસ્ટ, 2016ની તારીખના તેના પરરપત્ર નાં. ડીબીઆર. નાં. િેગ.બીસી. 
3/09.07.005/2016-17માાં ખાતાિારક દ્વારા ચેક્સનાાં અનાદરનાાં પગિે તેમના પ્રધતસાદને ધનિાષરરત કરવાની 
બાબત બેંકની પોતાની મનસફૂી પર છોડવામાાં આવી છે. 
આ અંગે ડીબીએસ બેંક ઈન્ડડયા લિધમટેડ (ડીબીઆઇએિ)એ નીચે પ્રમાણે ચેક રરટનષ નીધતનો મસુદ્દો તૈયાર 
કયો છે. 

 

2 ર્ીતિ 

વાિાંવાિ અર્ાદિ થવાર્ી ઘટર્ાર્ો િામર્ો કિવો 
 

i. ચેક બકુ જારી કરતી વખતે ગ્રાહકને જાણ કરવામાાં આવશે કે એ સધુનધિત કરવુાં તેમની જવાબદારી છે 
કે ચકુવણીની તેમની વચનબદ્ધત્તાનો આદર કરવા માટે ખાતામાાં પયાષપ્ત ભાંડોળ જાળવી રાખવામાાં 
આવે. 

ii. પ્રવતષમાન ખાતાઓની કામગીરીનાાં સાંબાંિમાાં નીચે (iv) ઉલ્િેખ કરેિી શરતની રજૂઆતના ઉદે્દશ માટે 
બેંક ચેક બકુ જારી કરતી વખતે નવી શરતોના ઘટકોની સિાહ આપતો એક પત્ર જારી કરી શકે છે. 
આનો ચેક બકુના પ્રથમ પાના પર અને ગ્રાહકને જારી કરેિી ચેક બકુની લબડેિી રરક્ક્વસાઇટ ક્સ્િપ પર 
પણ ઉલ્િેખ કરવામાાં આવે છે. 
 

iii. જો ચેકનો નાણાકીય વર્ષ દરધમયાન ડ્રોવરના ધવશેર્ ખાતા પર પાાંચમી વખતે અનાદર થાય તો બેંક 
સાંબાંધિત ઘટકને ઉપર જણાવેિી શરત પર તેમનુાં ધ્યાન આકધર્િત કરવા માટે સાવિાન કરતી સિાહ 
જારી કરી શકે છે અને ચેક્સ જારી કરતા પહિેા ખાતામાાં પરૂત ુાં ભાંડોળ જાળવી રાખવાની ધવનાંતી કરી 
શકે છે. 
 

iv. ગ્રાહકોમાાં નાણાકીય ધશસ્તનો અમિ કરવાની દૃન્ટટ સાથે બેંક ચેક સધુવિાની સાથે ખાતાઓની કામગીરી 
માટેની એક શરત રજૂ કરવાની સિાહ આપશે કે નાણાકીય વર્ષ દરધમયાન ખાતામાાં પરૂતા ભાંડોળના 
અભાવમાાં છ પ્રિાંર્ો પિ ડ્રોવરનાાં ધવશેર્ ખાતા પર ડ્રો કરેિા ચેકનાાં અનાદરની ઘટનામાાં બેંક ગ્રાહકને 
ચેક બકુ જારી કરવાની સધુવિા આપવાથી વાંલચત રાખશે. 
 

આ ઉપરાાંત ખાતાની સમીક્ષા કરવામાાં આવશે અને સાવિાનીથી દેખરેખ રાખવામાાં આવશે. 
ઓપરેશડસ ટીમ તમામ શાખાઓ માટે રરટનષ ચેકના ડેટાની દેખરેખ કરશે અને સમાન ખાતામાાં 
અપરૂતા ભાંડોળને િીિે નાણાકીય વર્ષમાાં રરટનષની ઘટનાઓને આિારે ગ્રાહકને જોડેિા પરરધશટટો 
અનસુાર પત્રો મેકિશે. 
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v. જો યોગ્ય િાગશે તો બેંક 15 રદવસની પયાષપ્ત નોરટસ આપી શકે છે અને શલુ્ક/બાકી ચકુવણીઓ, જો 
કોઇ હોય તેની વસિૂાત કરીને અને રજજસ્ટર પોસ્ટ દ્વારા બેંકના રેકોડષ  પર હોય તે સરનામાાં પર પે 
ઓડષર/ડ્રાફ્ટની ચકુવણી કરીને બાકીની શેર્ રકમને રેધમટ કરીને ખાત ુાં બાંિ કરી શકે છે. આ જ પ્રમાણે 
જો બેંક ગ્રાહક કે્રરડટ સધુવિાઓ પ્રાપ્ત કરતા હોય એવા ખાતાઓમાાં માંજૂિી આપિા 
િત્તાતિકાિીઓ/આિએમની માંજૂરીની સાથે ખાત ુાં બાંિ કરવાનો ઇરાદો િરાવતી હોય તો ચેતવણીરૂપ 
સિાહ જારી કરશે. 
 

vi. પેઇ/િારકોને ક્ક્િઅરરિંગ હાઉસ અથવા ડ્રોઇ બેંક દ્વારા રરટનષ બેંકને સોંપવામાાં આવે તેના આગામી 
કાયષના રદવસ સિુીમાાં “અપરૂતા ભાંડોળ”ને િીિે અનાદર થવાનુાં કારણ િરાવતા ચેક રરટનષ મેમોની 
સાથે સાથે રરટનષ થયેિા તમામ ચેક્સ મોકિવામાાં આવશે. 
 

vii. રૂ. 1 કરોડ અને તેથી વધ ુ માટેના દરેક રરટનષ ટેકનાાં અનસુાંિાનમાાં ડેટા અને સ્ટોક એક્સચેડજોના 
પક્ષમાાં ડ્રો કરેિા હોય એવા રરટનષ થયેિા ચેક્સની કોઇ રકમ પક્ષનુાં નામ, ચેકની રકમ, રરટનષ થયાનુાં 
કારણ, માંજૂર કરેિી સધુવિા અને અત્યાર સિુી રરટનષ થયાની ઘટનાઓ જેવી ધવગતોની સાથે દરેક 
નાણાકીય ધત્રમાધસક ગાળા માટે ક્યએુસસી (ક્વોટિી સ્ટેન્ડડિંગ કધમરટ) સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવશે. 

 

3 મખુ્ય જવાબદાિીઓ 

કામર્ીિીઓ 

i. પેઇ/િારકોને ક્ક્િઅરરિંગ હાઉસ અથવા ડ્રોઇ બેંક દ્વારા રરટનષ બેંકને સોંપવામાાં આવે તેના આગામી 
કાયષના રદવસ સિુીમાાં “અપરૂતા ભાંડોળ”ને િીિે અનાદર થવાનુાં કારણ િરાવતા ચેક રરટનષ મેમોની 
સાથે સાથે રરટનષ થયેિા તમામ ચેક્સ મોકિવામાાં આવશે. 

ii. ઓપરેશડસ ટીમ તમામ શાખાઓ માટે રરટનષ ચેકના ડેટાની દેખરેખ કરશે અને સમાન ખાતામાાં 
અપરૂતા ભાંડોળને િીિે નાણાકીય વર્ષમાાં રરટનષની ઘટનાઓને આિારે ગ્રાહકને જોડેિા ધપરરધશટટો 
અનસુાર પત્રો મેકિશે. 

 

4 શાિર્ 

 

4.1  માલિકી અરે્ માંજૂિી આપિી િત્તાતિકાિી 
 

આ નીધત ટીએડડઓની માલિકી િરાવે છે અને તેને બોડષ અથવા પ્રધતધનધિ સધમધત દ્વારા માંજૂર કરવામાાં 
આવે છે. વાસ્તધવક ન હોય, પરાંત ુ પ્રાસાંલગક કે વહીવટી પ્રકૃધત્તના હોય એવા કોઇ ફેરફારો માટે માંજૂરી 
આપતી સત્તાધિકારી દ્વારા સાઇન-ઓફ કરવાની આવશ્યકતા હોતી નથી. 

 

4.2  તવચિર્ો 
 

નથી 

 

4.3  િમીક્ષા 
 

આ નીધતની સમીક્ષા આવશ્યક ન હોય ત્યાાં સિુી, વાધર્િક િોરણે કરવી જોઇએ.  
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પરિતશષ્ટ 1  શબ્દાવલિ 

 

િાગ ુથવા પાત્ર નથી 
 

પરિતશષ્ટ2 િાંબાંતિિ ર્ીતિઓ અરે્ િોિણો 
 

ચેક રરટનષ – પ્રરક્રયા નોંિ 
 

પરિતશષ્ટ3 કોઇ વિાિાર્ી મારિિી અથવા િામગ્રીઓ 

 

નથી 
 

પરિતશષ્ટ4 તવચિર્ો 
 

અમિી 
િાિીખ 

 

તવભાર્ દ્વાિા એન્ડોિન 
અરે્ 
એન્ડોિનમેન્ટ 
િાિીખ 

દ્વાિા માન્ય 
અરે્ 
માન્યિાર્ી 
િાિીખ 

તવચિર્નુાં વણનર્ તવચિર્નુાં કાિણ 

      

    
 

 

      

      

 

પરિતશષ્ટ 5 આવતૃત્તર્ો ઇતિિાિ 

 

આવતૃત્ત અંકર્ી િાિીખ મખુ્ય ફેિફાિોર્ો િાંલક્ષપ્િ 

1.0  જારી કરેિી નીધત 

2.0 29-માચષ-2017 

આરબીઆઇએ 26 જૂન, 2003ની તારીખના તેના પરરપત્ર 
ડીબીઓડી.બીસી.િેગ.નાં. 113/09.12.001/2002-03 અને 12 મે, 2014ની 
તારીખના આરપીસીડી.સીઓ.આરઆરબી.બીસી.નાં. 100/03.05.33/2013-14ના 
ફકરા 11.4(i)એ બેંકોને ચેક સધુવિાની સાથે ખાતાઓની કામગીરી માટેની એક 
શરત રજૂ કરવાની સિાહ આપી હતી કે નાણાકીય વર્ષ દરધમયાન ખાતામાાં 
પરૂતા ભાંડોળના અભાવમાાં ચાર પ્રસાંગો પર ડ્રોવરનાાં ધવશેર્ ખાતા પર એક 
કરોડ અને તેથી વધનુાાં મલૂ્યના ચેકનાાં અનાદરની ઘટનામાાં કોઇ નવી ચેક બકુ 
જારી કરવામાાં નહીં આવે. આ ઉપરાાંત બેંક તેની મનસફૂી પર ચાલ ુખાતાને બાંિ 
કરવાનુાં ધવચારી શકે છે. 
 

હવે આરબીઆઇ 04, ઓગસ્ટ, 2016ની તારીખના તેના પરરપત્ર નાં. ડીબીઆર. 
નાં. િેગ.બીસી 3/09.07.005/2016-17માાં ખાતાિારક દ્વારા ચેક્સનાાં અનાદરનાાં 
પગિે તેમના પ્રધતસાદને ધનિાષરરત કરવાની બાબત બેંકની પોતાની મનસફૂી 
પર છોડવામાાં આવી છે. 

3.0 29-ઓગસ્ટ-2018 પત્રનાાં ફોમેટ્સમાાં ફેરફાર. 

4.0 26-જૂન-2019 
પ્રથમ અંક (સાંપણૂષ માલિકીની પેટાકાંપની તરીકે ડીબીએસ ઈન્ડડયાની રચના 
પછી) 

 


