પોઝીટીવ પે સીસ્ટમ ફોર CTS
ઉપરોક્ત બાબતે જણાવવાન ું કે રીઝવવ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનો “પોઝીટીવ પે સીસ્ટમ ફોર
સીટીએસ” બાબતનો પરરપત્ર નુંબર: RBI / ૨ ૦૨ ૦ – ૨ ૧ / ૪૧ , DPSS.CO.RPPD.No. ૩ ૦૯
/ ૦૪.૦૭.૦૦૫ /૨ ૦૨ ૦- ૨ ૧ તા. ૨ ૫.૦૯.૨ ૦૨ ૦, માું જણાવ્યા મજબ બેંકના ગ્રાહકોના
નાણાની સલામતી અને ચેક દ્વારા થતા ફ્રોિ નનવારવા માટે “ પોઝીટીવ પે સીસ્ટમ ફોર
સીટીએસ “ નો નવો કડસેપ્ટ તા. ૦૧ .૦૧ .૨ ૦૨ ૧ થી અમલમાું મકવામાું આવેલ છે .
આ અંતર્વત:::
• ગ્રાહક દ્વારા ઇસ્ય કરાયેલ ચેકની મારહતી, ગ્રાહક દ્વારા પોતાની બેંકને આપવાની
રહેશે. જેમ કે ચેક નુંબર અને ઇસ્ય કયાવની તા., ચેક ની રકમ, પેયીન ું નામ..
-

CTS માું તે ચેક પાસ થવા માટે રજ થાય ત્યારે તે ચેકની નવર્તો ગ્રાહકે પ ૂરી
પિેલી મારહતી સાથે સરખાવવામાું આવશે અને ત્યારબાદ જે તે ચેક પાસ –
ક્લીયર કરવાની પ્રોસેસ થશે.

• રૂ. ૫૦,૦૦૦ કે તેથી વધ પરું ત રૂ. ૫ લાખ ની અંદરની રકમના ચેક માટે આ
કડસેપ્ટ હાલમાું આ ગ્રાહકો માટે ફરજીયાત નરહ રહે, રૂ. પરું ત ૫ લાખ કે તેથી વધ
રકમના ચેક માટે ગ્રાહકે ફરજીયાત જાણ કરવાની રહે છે .
➢ આ કડસેપ્ટ મજબ ગ્રાહક દ્વારા રૂ. ૫ લાખ કે તેથી વધ રકમના ચેક ઇસ્ય કરવામાું

આવે ત્યારે તેઓએ ADC બેંકની પોઝીટીવ પે સીસ્ટમ માટેની મોબાઈલ એપ્લીકેશન
દ્વારા ચેક ઇસ્ય કયાવ ની મારહતી ભરવાની રહેશે. ADC બેંકની પોઝીટીવ પે સીસ્ટમ
માટેની મોબાઈલ એપ્લીકેશન ગ ૂર્લ પ્લે સ્ટોરમાું ADCB Positive Pay સચવ કરી
િાઉનલોિ કરવી.

એપ્લીકેશન િાઉનલોિ કયાવ બાદ રજજસ્ટિવ મોબાઈલ નુંબર નાખવાથી OTP આવશે. OTP
વેરીફાય થયા બાદ તે મોબાઈલ સાથે સુંકળાયેલા તમામ ખાતા દશાવવશે. ત્યાર બાદ
તેમાું િેટા અપલોિ કરી શકાશે.

➢ ગ્રાહક મોબાઈલ એપ્લીકેશન દ્વારા મારહતી અપલોિ કરવામાું અસમથવ હોય ત્યારે
ચેકની મારહતી અપલોિ કરવા માટે નીચે જણાવેલ લલિંક પર ક્ક્લક કરવી.
ચેકની મારહતી અપલોિ કરો

આ લલિંકમાું પ્રથમ રજજસ્ટિવ મોબાઈલ નુંબર દ્વારા OTP જનરે ટ કયાવ બાદ ચેક ઇસ્ય
કયાવની મારહતી ભરવાની રહેશે.
➢ ગ્રાહક પાસે સ્માટવ ફોન અથવા ઈડટરનેટની સનવધા ન હોય તેવા સુંજોર્ોમાું ગ્રાહકે
નજીકની શાખામાું ચેક ઇસ્ય કયાવની મારહતી આપવાની રહેશે.
આ બાબત અંર્ે વધ માર્વદશવન માટે શાખા મેનેજર નો સુંપકવ કરવો.

