
�ाहक त�ार िनवारण यं�णा 
आढावा: 

“सवतं�” असे संद�भत केलेलया सवतं� �ाय�य�ोन नायाहे्  िलि�्ेमने नक भक� आिण यय य त�ार िनवारण 
यं�णा नस्ािित केलल आह ेििजे  येय अ ल न��या िविद करकयाजे आह ेहया�्ये �ाहकांनल �ांमलेलया त�ारल / 
 ंकाजें िनवारण करता येईल. 

सवतं�सााल �ाहकांजे स�ााान हा  यांाया य ाजा का  क�द� आह.े सवतं�� ये आ हल �ाहकााया स�ााानासााल 
स��ित आहयत. त�ार िनवारण यं�णा वरलल उ���ान्सार तयार केलेलल आह.े 

उ��ष्: 

�ाहकाांया त�ारल /  ंकांजे त िरतेने आिण सस�िणे िनवारण करणे ह ेत�ार िनवारण यं�णेजे  यधेय आह.े  

त�ारलजल ि�त: 

1. �ाहकाने  ाखा �वस्ािकाला ककल करावा : �ाहकांना  ाखा �वस्ािकाजे संिकक  ति लल (फ़यन 
नं�सक) �दलेले आहते, �ाहक  ाखा �वस्ािकाला ककल कक  कतात िे त�ार ननदव�न  ेतलल; 
िााि्रावा करतलल आिण िनवारण करतलल.  ाखा �वस्ािकाजे संिकक  ति लल आ�ाया �ाहकांना 
िारल केलेलया किाकाया कामकवर न��द केलेले आहते. 

2. �ाहक ्यल �्� हलेिलाईन ��ांकावर नयमल अिाकाायास ककल करावा : �ाहकाने दाखल केलेलया 
कयण याहल त�ारल /  ंकांजे िनवारण करकयासााल सवतं�ने नक स��ित ्यल �्� हलेिलाईन ��ांक 
ाेवलेला आह ेअ्ाकत 18002679911. ्यल �्� हलेिलाईन ��ांकाजे �वस्ािन नका स��ित 
नयमल अिाकाायााारे केले िात,े िय सवतं�ाया ााणे ये्लल कायाकलयात�न का� करतय, नयमल 
अिाकारल त�ार ननदवतय, ितजा िााि्रावा करतय आिण िनवारण करतय.आ�ाया �ाहकांना िारल 
केलेलया किाकाया कामाावर ्यल �्� हलेिलाईन ��ांक न��द केलेला आह.े 

3. �ाहकाने त�ार िनवारण अिाकाायाला ककल करावा:  त�ार िनवारण अिाकाायाजे संिकक  ति लल 
सवतं�ाया  ाखां� ये स�जना ोलकावर नद� त केलेले आहते. कयण याहल िनवारण न  ालेलया 
त�ारल/ ंकांसााल �ाहक ्े् त�ार िनवारण अिाकाायाला ककल कक  कतात.  

4. �ाहकांाारे लेखल त�ारल: �ाहकांना  ाखा व �्खय कायाकलयाजा ि ा नदान केलेला आह ेिि्े ते लेखल 
त�ार आण�न दऊे  कतात �कवा क्�रयरने िााव�  कतात.  ाखा िातयलवर लेखल त�ार  ाखा 
�वस्ािकाकमे सादर करावल �कवा त�ार िे्ल� ये ्ाकावल. �्खयालया� ये त�ारल ‘त�ार 
िनवारण’ अिाकाायाकमे सादर करा�ा /  यास सं�यिात करा�ा. 

5. �ोलमवरलल त�ारल: �ाहकांना कयण याहल �ंजााया �ाकाणल िसे क  िव लय नि सण  (ोाइनाि यल 
�ेकनग), स��ह ��लय�ािने  ( �्ि अनैज़ल ),स��हााया �ैाका (�्ि �ल�्ग ) इ. �ाकाणल भे्णााया 
सवतं�ाया कयण याहल क�कजाायांकमे �ाहक आिलल लेखल �कवा तनमल त�ार /  ंका सादर कक 
 कतात. ��तेकदा, क�कजारल  या त�ार /  ंकेजे  वरलत िनरसन करतलल.  वरलत त�ार िनवारण 
 कय नसलयास अ ा त�ारल /  ंका सं�ंिात नयमल अिाकाायाकमे आिण कायाक �क न�्खाकमे 
अ�ेिित केलया िातलल. नयमल अिाकारल त�ारल�ा�त सि�लकरण  ेईल आिण  ाखेत�न �ाहकाजे 
िनवारण केले िाईल. 

6. �ाहकांायावतलने �यस् निएसलाारे �ाहरेलल त�ारल: सा�ाएय िनतेकम�न, �र वक �बक  ो इंिमया, 
औ�यिगक लयकिाल, MFIN सारखया सविनया�क सं ्ना,  ासक य संस्ा, ियिलस, वक ल, 
सा�ाििक कायककतत इ. कम�न �ाहकााया वतलने नाा  ालेलया त�ारल नकतर  ाखा िातयलवर 
ननदवलया िातलल �कवा ााणे ये्लल सवतं�ाया कायाकलयात असलेलया नयमल अिाकाायााारे  
ननदवलया िातलल. �ा त�ार�जे यय य ते िनवारण केले िाईल. तेाहा, वर न��द केलेलया कयण याहल 
संस्ेकम�न त�ार नाा  ालेलया कयण याहल क�कजाायांनल तल त�ार  वरलत  ाखा �वस्ािकाकमे / 
नयमल अिाकाायाकमे िाावावल. 
त�ार िनवारणासााल लागणारा वये: खालल न��द केलेलया िविननद� कालावाल� ये त�ारल /  ंकांजे 
िनरसन केले िाईल: 
सतर 1:  ाखा �वस्ािक - का�कािाजे 5 �दवस 
सतर 2: सवतं�ाया ााणे ये्लल कायाकलयात िस्त नयमल अिाकारल – का�कािाजे 7 �दवस 
अ�ेिण: 
 ाखा �वस्ािकाकमे �ाहकाकम�न आलेलया हया त�ारल /  ंकांजे का�कािााया 5 �दवसां� ये 
िनवारण हयणार नाहल  या सवतं�ाया ााणे ये्लल कायाकलयात िस्त नयमल अिाकाायाकमे अ�ेिित 
केलया िा�ा. 
ि्ढे िर नयमल अिाकारल  या त�ारल /  ंकांजे का�कािााया 7 �दवसां� ये िनवारण कक  कला 
नाहल तर ते नकरण कंिनलने िनय्� केलेलया त�ार िनवारण अिाकाायाकमे अ�ेिित केले िावे. त�ार 
िनवारण अिाकारल अ ा त�ारल /  ंका िनवारणासााल ि्ढे कायाक �क न�्खांकमे अ�ेिित करेल. 
िर त�ारलाया िनवारणा�ा�त �ाहक स�ााानल नसेल तर ते  यांजल त�ार �ाय�योायनाएस 
इिएस् �्् ने्वकक  (MFIN) ाया ्यल �्� ��ांकावर – 18002700317 अ�ेिित कक  कतात, 
�ाहकांना िारल केलेलया किाकाया कामाकवर हा ��ांक न��द केलेला आह.े 
िर नक �िहएयााया कालावाल� ये सवतं�कम�न त�ार /  ंकाजें िनवारण  ाले नाहल तर, �ाहक RBI 
�्ं�ईाया DNBS ाया नादिे क कायाकलय न�्खांकमे खालल न��द केलेलया िायावर अिलल दाखल 
कक  कतात: 
कायाकलय न�्ख, 
�र वक �बक  ो इंिमया,िमिा क्�ा्  ो नकन �ब�कग स्िरिाहिन,अियि ् �्ं�ई सा�ल रेलवे स्े न, 
भायखया, �्ं�ई-400008. 
ि्नरावलयकन यं�णा: 
त�ार व �््लननदणल सााल  न येक �ांज �ाे कंपला् रििस्र ाेवलेिाइल वकंपला्  �ककसेस ाेवकयात 
येतलल.  ाखेतलल�ेक  �ोस न िलकय��्व दर सय�वारल रििस्र �ालल त�ार/ �्�् व�ागलल  
 ्�वार ियात आलेलया त�ार/ �्�्जल  िस्ित नयमल  �ोसर ला ई�ेल ाारे िाावेल व  ाखा 
न�ंदक, �रसक  �ोसर,  न�रया  �ेनेिर याना CC �ाे ाेवेल. नयमल  �ोसर ,नाा ालेलया सवक 
त�ार/ �््ल ना नकसंाकरेलवत�ार  िनवारण अिाकारल अिण व�र��वस्ािकाना्यल �  
��ांकावरआलेलया त�ार/ �्�्जल �ािहतल वारावअ�ेिित करेल.  
न येक�िहएयाला �रसक  �ोसर लेिखि�रसण करेल क  सवक त�ार / �्�्नयमल   �ोसर कढ़े 
ननदवलेलया आहते. �रसक  �ोसर र�म�ककलक�णलेिखि�रसण करेल व या लेिखि�रसणाजल �ािहतल 
रलिनल�रसकहमे यानादइेल. लेिखि�रसण �ाे िवजलनआढयलयासरलिनल�रसकहमे, �रसक हमे याना 
अहवालसादर करेल. 


