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1 മാർഗ്ഗനിർട്ടേശ തതവം 

 

ആർ.ബി.ഐ. അതിന്റെ 2003 ജൂൺ 26 തീയതിയിന്റല സർക്ക ലർ 

DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03, 2014 റമയ് 12 തീയതിയിന്റല 

RPCD.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013-14  ന്റെ ഖണ്ഡിക 11.4 (i) എന്നിവ പ്രകാരും, 

ന്റെക്ക് ബ ക്ക് സൗകരയമ ള്ള അക്കൗണ്ട കള ന്റട ഓപ്പററഷന ് ഒര  

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ റപ്ഡായറ ന്റട ഒര  നിശ്ചിത അക്കൗണ്ടിന  റമൽ 

റപ്ഡാ ന്റെയ്ത  ഒര  റകാടി രൂരയ ും അതിന  മ കളില ും മൂലയമ ള്ള ഒര  ന്റെക്ക ്

നാല ് അവസരങ്ങളിൽ അക്കൗണ്ടിൽ രരയാപ്തമായ രണമില്ല എന്ന 

കാരണത്താൽ ഡിസ്റൊണറാവ കയാന്റണങ്കിൽ, ര തിയ ന്റെക്ക് ബ ക്ക ്

ഇഷയൂ ന്റെയ്യ ന്നതല്ല എന്ന ഒര  വയവസ്ഥ അവതരിപ്പിക്കാൻ ബാങ്ക കന്റള 

ഉരറേശിച്ചിര ന്ന . കൂടാന്റത, ബാങ്ക ് അതിന്റെ വിറവെനത്തിൽ കറെ ് 

അക്കൗണ്്ട റലാസ് ന്റെയ്യ ന്നത് രരിഗണിറച്ചക്കാവ ന്നത മാണ്.  
 

ഇറപ്പാൾ, ആർ.ബി.ഐ. അതിന്റെ  2016 ഓഗസ്റ്റ് 04 തീയതിയിന്റല സർക്ക ലർ 

നും. DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-17 പ്രകാരും അക്കൗണ്്ട ഉടമ ന്റെക്ക് 

ഡിസ്റൊണർ ന്റെയ്യ ന്ന കണക്കില ള്ള തങ്ങള ന്റട പ്രതികരണും 

ബാങ്ക കള ന്റട വിറവെനത്തിന  വിട്ട നല്കാൻ തീര മാനിച്ച . 

അത മായി ബന്ധന്റപ്പട്ട,് ഡി.ബി.എസ്. ബാങ്ക ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് 

(ഡി.ബി.ഐ.എൽ.) ഒര  ന്റെക്ക ് റിറട്ടൺ നയും െ വന്റടരറയ ന്ന പ്രകാരും 

തയ്യാറാക്ക കയ ണ്ടായി. 

 

2 നയം 

 

അടിക്കടിയുള്ള ഡിസ്ട്ടഹാണറിചെ സംഭവ്ം കൈൈാര്യം 

ചെയ്യുന്നത് 
 

i. റരയ്ന്റമെിന ള്ള തങ്ങള ന്റട പ്രതിബദ്ധത മാനിക്ക ന്നതിനായി   

അക്കൗണ്ടിൽ രരയാപ്തമായ ഫണ്ട കൾ നിലനിർത്ത ന്ന  എന്ന ്

ഉറപ്പാക്ക ന്നതിന ള്ള അവര ന്റട ഉത്തരവാേിത്തന്റത്ത ക റിച്ച ് ന്റെക്ക് 

ബ ക്ക് ഇഷയൂ ന്റെയ്യ ന്ന സമയത്ത് ഉരറഭാക്താവിന്റന 

അറിയിക്ക ന്നതാണ.് 
 

ii. നിലവില ള്ള അക്കൗണ്ട കള ന്റട ഓപ്പററഷന മായ ള്ള ബന്ധത്തിൽ 

െ വന്റട (iv)ൽ സൂെിപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന വയവസ്ഥയ ന്റട അവതരണത്തിന്റെ 

ഉറേശയങ്ങൾക്കായി, ബാങ്ക,് ര തിയ ന്റെക്ക് ബ ക്ക് ഇഷയ  ന്റെയ്യ ന്ന 

സമയത്ത് ര തിയ വയവസ്ഥന്റയ ക റിച്ച ് ബന്ധന്റപ്പട്ടവന്റര 

ഉരറേശിച്ച ന്റകാണ്ട ള്ള ഒര  കത്ത് അയറച്ചക്കാവ ന്നതാണ്. ഇത ്ന്റെക്ക ്

ബ ക്കിന്റെ ഒന്നാും റരജില ും ഉരറഭാക്താവിന ് ഇഷയ  ന്റെയ്യ ന്ന ന്റെക്ക ്

ബ ക്കിൽ ഉള്ളടക്കും ന്റെയ്തിട്ട ള്ള റികവിസിഷൻ സ്ലിപ്പില ും 

സൂെിപ്പിച്ചിട്ട ണ്്ട. 
 

iii. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ റപ്ഡായറ ന്റട ഒര  നിശ്ചിത 

അക്കൗണ്ടിറേൽ ഒര  ന്റെക്ക് അഞ്ാും തവണ ഡിസ്റൊണർ 
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ന്റെയ്യന്റപ്പട കയാന്റണങ്കിൽ,  ബാങ്ക ്  റമല്പറഞ്ഞ വയവസ്ഥയിറലക്ക ്

ബന്ധന്റപ്പട്ടവര ന്റട പ്ശദ്ധ ക്ഷണിച്ച ന്റകാണ്്ട ഒര  മ ന്നറിയിപ്പ ്ഉരറേശും 

നല്കിറയക്കാവ ന്നത ും ന്റെക്ക കൾ ഇഷയൂ ന്റെയ്യ ന്നതിന  മ മ്പ ്

അക്കൗണ്ടിൽ രരയാപ്തമായ ബാലൻസ് സൂക്ഷിക്കണന്റമന്ന ്

അഭയർത്ഥിക്ക ന്നത മാണ്. 
 

iv. ഉരറഭാക്താക്കൾക്കിടയിൽ ധനകാരയ അച്ചടക്കും ഉറപ്പാക്ക ക എന്ന 

ലക്ഷയറത്താന്റട, സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ റപ്ഡായറ ന്റട ഒര  നിശ്ചിത 

അക്കൗണ്ടിറേൽ ഒര  ന്റെക്ക് ഒര  വർഷ കാലയളവിൽ 

അക്കൗണ്ടിറേൽ രരയാപ്തമായ ഫണ്ട കളില്ല എന്ന കാരണത്താൽ  

ആറു തവ്ണഡിസ്റൊണർ ന്റെയ്യന്റപ്പട കയാന്റണങ്കിൽ ന്റെക്ക ്

ബ ക്ക ് സൗകരയും പ്രറയാജനന്റപ്പട ത്ത ന്നതിന ള്ള അവകാശും 

ഉരറഭാക്താവിന് ബാങ്ക ് ഇല്ലാതാക്ക ന്നതാണ് എന്ന ഒര  വയവസ്ഥ 

ന്റെക്ക് ബ ക്ക് സൗകരയമ ള്ള അക്കൗണ്ട കള ന്റട കാരയത്തിൽ ബാങ്ക ്

ഏൾന്റപ്പട ത്ത ന്നതാണ്. 
 

കൂടാന്റത അക്കൗണ്്ട അവറലാകനും ന്റെയ്യന്റപ്പട കയ ും സൂക്ഷ്മമായി 

നിരീക്ഷിക്ക കയ ും ന്റെയ്യ ന്നതാണ്. ഓപ്പററഷൻസ ് ടീും എല്ലാ 

ശാഖകളിൽ നിന്ന മ ള്ള റിറട്ടൺ ന്റെക്ക് ഡാറ്റ നിരീക്ഷിക്ക ന്നത ും 

രരയാപ്തമായ ഫണ്ട കളില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ഒര  സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിൽ ഒറര അക്കൗണ്ടിൽ ന്റെക്ക് മടങ്ങിയ സുംഭവങ്ങള ന്റട 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ഇതിറനാട് കൂട്ടിറച്ചർത്തിട്ട ള്ള അന ബന്ധങ്ങൾ 

പ്രകാരമ ള്ള കത്ത കൾ ഉരറഭാക്കാവിന ്അയയ്ക്ക ന്നത മാണ്.   
 

v. ഉെിതമാന്റണന്ന ് രരിഗണിക്കന്റപ്പട കയാണങ്കിൽ, ബാങ്കിന് 15 

േിവസന്റത്ത റനാട്ടീസ് നല്ക കയ ും, റിക്കവറിുംഗ ് ൊർജ്ജ കൾ / 

ക ടിശികകൾ ഏന്റതങ്കില മ ന്റണ്ടങ്കിൽ അവ വീന്റണ്ടട ക്ക കയ ും, 

റശഷിക്ക ന്ന ബാലൻസ് റര ഓർഡർ / പ്ഡാഫ്ട് മ റഖന ബാങ്കിന്റെ 

റരഖകളില ള്ള റമൽവിലാസത്തിറലക്ക് അയച്ച ന്റകാട ക്ക കയ ും 

ന്റെയ്യാവ ന്നതാണ്. ഉരറഭാക്താവ ് ന്റപ്കഡിറ്റ ് സൗകരയങ്ങൾ 

പ്രറയാജനന്റപ്പട ത്തിയ അക്കൗണ്ടിൽ  സംഗഷ്്നിംഗ ്

അധിൈൃതര്ുചട / ആർ.എം.ചെ  അന മതിറയാട  കൂടി അക്കൗണ്്ട 

റലാസ് ന്റെയ്യാൻ ബാങ്ക ് ഉറേശിക്ക ന്ന  എങ്കിൽ സമാനമായ 

മ ന്നറിയിപ്പ് ഉരറേശും നല്ക ന്നതാണ്. 
 

vi. എല്ലാ ന്റെക്ക് റിറട്ടണ കള ും ലിയറിുംഗ ് ൌസ ് അന്റല്ലങ്കിൽ റപ്ഡായീ 

ബാങ്ക ് ബാങ്കിന ് കകമാറ ന്നതിന്റെ അട ത്ത ബിസിനസ്സ ്

േിവസറത്താട  കൂടി "അരരയാപ്തമായ ഫണ്ട കൾ" എന്നത ്

ഡിസ്റൊണറിന ള്ള കാരണമായി അതിൽ സൂെിപ്പിച്ച ന്റകാണ്ട ള്ള 

ന്റെക്ക് റിറട്ടൺ മറമാറയാന്റടാപ്പും റരയീക്ക് / റൊൾഡറിന ്

അയയ്ക്ക ന്നതാണ്. 
 

vii. ഒര  റകാടി രൂരയ ും അതിന  മ കളില മ ള്ള ഓറരാ റിറട്ടൺ 

ന്റെക്ക മായ ും, റസ്റ്റാക്ക ് എകസ്്റെഞ് കള ന്റട റരരിൽ റപ്ഡാ 

ന്റെയ്തിട്ട ള്ള ഏത  ത കയ്ക്ക ള്ള റിറട്ടൺ ന്റെയ്യന്റപ്പട്ട ന്റെക്ക കള മായ ും 

ബന്ധന്റപ്പട്ട ള്ള ഡാറ്റ, രാർട്ടിയ ന്റട റരര്, ന്റെക്കിന്റെ ത ക, ന്റെക്ക ്
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മടങ്ങിയതിന ള്ള കാരണും, അന വേിക്കന്റപ്പട്ട സൗകരയും, അറന്ന 

േിവസും വന്റരയ ള്ള റിറട്ടൺ സുംഭവങ്ങള ന്റട എണ്ണും എന്നിങ്ങന്റനയ ള്ള 

വിശോുംശങ്ങറളാന്റട ഓറരാ സാമ്പത്തിക വർഷറത്തക്ക ും ന്റെ 

കയ .എസ്.സി. (കവാർറട്ടർലി സ്റ്റാെിുംഗ് കമിറ്റി) മ മ്പാന്റക 

സമർപ്പിക്ക ന്നതാണ.് 
 

3 പ്രധാനചെേ ഉത്തര്വ്ാേിത്തങ്ങൾ 

 

ഓെട്ടറഷ്ൻസ് 

i. എല്ലാ ന്റെക്ക് റിറട്ടണ കള ും ലിയറിുംഗ ് ൌസ ് അന്റല്ലങ്കിൽ റപ്ഡായീ 

ബാങ്ക ് ബാങ്കിന ് കകമാറ ന്നതിന്റെ അട ത്ത ബിസിനസ്സ ്

േിവസറത്താട  കൂടി "അരരയാപ്തമായ ഫണ്ട കൾ" എന്നത ്

ഡിസ്റൊണറിന ള്ള കാരണമായി അതിൽ സൂെിപ്പിച്ച ന്റകാണ്ട ള്ള 

ന്റെക്ക് റിറട്ടൺ മറമാറയാന്റടാപ്പും റരയീക്ക് / റൊൾഡറിന ്

അയയ്ക്ക ന്നതാണ്. 

 

ii. ഓപ്പററഷൻസ് ടീും എല്ലാ ശാഖകളിൽ നിന്ന മ ള്ള റിറട്ടൺ ന്റെക്ക് 

ഡാറ്റ നിരീക്ഷിക്ക ന്നത ും രരയാപ്തമായ ഫണ്ട കളില്ല എന്ന 

കാരണത്താൽ ഒര  സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒറര അക്കൗണ്ടിൽ 

ന്റെക്ക് മടങ്ങിയ സുംഭവങ്ങള ന്റട അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ഇതിറനാട് 

കൂട്ടിറച്ചർത്തിട്ട ള്ള അന ബന്ധങ്ങൾ പ്രകാരമ ള്ള കത്ത കൾ 

ഉരറഭാക്കാവിന ്അയയ്ക്ക ന്നത മാണ്. 

 

4 ഗട്ടവ്ണൻസ ്

 

4.1 ഉടമസ്ഥതയും അനുമതി നല്കു ന്ന അധിൈൃതര്ും 
 

ഈ നയത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത യ്ക്ക ും ഇതിന് അന മതി നല്കിയിട്ട ള്ളത് 

റബാർഡ ്അന്റല്ലങ്കിൽ ന്റഡലിറഗറ്റഡ് കമിറ്റിയ മാണ്. സബസ്്റ്റാെീവ് 

അല്ലാത്തത ും എന്നാൽ ആകസ്മികറമാ അന്റല്ലങ്കിൽ ഭരണരരറമാ ആയ 

സവഭാവത്തില ള്ളത മായ ഒര  മാറ്റത്തിന ും അന മതി നല്ക ന്ന 

അധികൃതര ന്റട ഒര  കസൻ-ഓഫ് ആവശയമില്ല. 
 

4.2 വ്യതിെലനങ്ങൾ 

 

ഇല്ല 

  

4.3 അവ്ട്ടലാൈനം 
 

ഈ നയും, മറ്റ തരത്തിൽ ആവശയന്റപ്പട ന്നില്ല എങ്കിൽ, ഒര  വാർഷിക 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവറലാകനും ന്റെയ്യന്റപ്പട ന്നതാണ്. 
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അനുബന്ധം 

1  
രേസൂെി 

 

ബാധകമല്ല 

 

അനുബന്ധം 

2 
ബന്ധചെേ നയങ്ങളും നിലവ്ാര്ങ്ങളും  

 

ന്റെക്ക് റിറട്ടൺ- റപ്രാസസ്സ് ക റിപ്പ ്
 

അനുബന്ധം 

3 
ഏത് അധിൈ വ്ിവ്ര്ങ്ങളും അചെങ്കിലും വ്സ്തു തൈളും  

 

ഇല്ല 
 

അനുബന്ധം 

4 
വ്യതിെലനങ്ങൾ  

 

പ്രാബലയ 

തീയതി 

ചസക്ഷൻ എൻട്ടഡാഴ്സ്ചമ

െും 

എൻട്ടഡാഴ്സ്ചമെ ് 

തീയതിയും 

അംഗീൈാ

ര്ം 

നല്കിയതും 

അംഗീൈാര് 

തീയതിയും 

വ്യതിെലന 

വ്ിവ്ര്ണ

വ്ും 

വ്യതിെലനത്തിനു

ള്ള ൈാര്ണം 

      

    
 

 

      

      

 

അനുബന്ധം 

5 
രതിെ് െര്ിപ്തം  

 

രതിെ് 

ഇഷ്യൂ 

ചെയ്തു 

തീയതി 

സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങളുചട സംക്ഷിപ്തം 

1.0  നയും ഇഷയൂ ന്റെയ്തത ്

2.0 
29-മാർച്ച്-
2017 

ആർ.ബി.ഐ. അതിന്റെ 2003 ജൂൺ 26 തീയതിയിന്റല 

സർക്ക ലർ DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03, 2014 റമയ ്

12 തീയതിയിന്റല RPCD.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013-14  ന്റെ 

ഖണ്ഡിക 11.4 (i) എന്നിവ പ്രകാരും, ന്റെക്ക ്ബ ക്്ക 

സൗകരയമ ള്ള അക്കൗണ്ട കള ന്റട ഓപ്പററഷന് ഒര  

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ റപ്ഡായറ ന്റട ഒര  നിശ്ചിത 

അക്കൗണ്ടിന  റമൽ റപ്ഡാ ന്റെയ്ത  ഒര  റകാടി രൂരയ ും 

അതിന  മ കളില ും മൂലയമ ള്ള ഒര  ന്റെക്്ക നാല് 

അവസരങ്ങളിൽ അക്കൗണ്ടിൽ രരയാപ്തമായ രണമില്ല 

എന്ന കാരണത്താൽ 

ഡിസറ്ൊണറാവ കയാന്റണങ്കിൽ, ര തിയ ന്റെക്ക ്

ബ ക്്ക ഇഷയൂ ന്റെയ്യ ന്നതല്ല എന്ന ഒര  വയവസ്ഥ 
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അവതരിപ്പിക്കാൻ ബാങ്ക കന്റള ഉരറേശിച്ചിര ന്ന . 

കൂടാന്റത, ബാങ്്ക അതിന്റെ വിറവെനത്തിൽ കറെ ് 

അക്കൗണ്ട ്റലാസ് ന്റെയ്യ ന്നത് 

രരിഗണിറച്ചക്കാവ ന്നത മാണ്.  
 

ഇറപ്പാൾ, ആർ.ബി.ഐ. അതിന്റെ  2016 ഓഗസ്്റ്റ 04 

തീയതിയിന്റല സർക്ക ലർ നും. 

DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-17 പ്രകാരും അക്കൗണ്ട് ഉടമ 

ന്റെക്ക ്ഡിസ്റൊണർ ന്റെയ്യ ന്ന കണക്കില ള്ള 

തങ്ങള ന്റട പ്രതികരണും ബാങ്ക കള ന്റട 

വിറവെനത്തിന  വിട്ട നല്കാൻ തീര മാനിച്ച . 

3.0 
29-ഓഗ-
2018 

കത്തിന്റെ മാതൃകകളില ള്ള മാറ്റും 

4.0 
26-ജൂൺ-
2019 

ആേയ ഇഷയൂ (രൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതയില ള്ള സബ്സിഡിയറി 

എന്ന നിലയിൽ ഡി.ബി.എസ്. ഇന്ത്യയ ന്റട 

ഇൻറകാർരററഷന്റന ത ടർന്്ന). 
 


