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फॉक ठे ल ॊवाठी वुयषा जाऱे

प्रत्मेक फॉकेभध र तुभच्मा रु.1 राखाऩमंतच्मा ठे ल ॊना
ड आमव ज व कडून वलभा-वॊयषण

ठे ल वलभा ल ऋण शभ ननगभ(DICGC)

(बायत म रयझलव फॉकेच्मा वॊऩूणव भारकीच वशाय्मक
कॊऩन वॊस्था)
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बँकेमधीऱ माझ्या ठे ळी सुरक्षऺत आहे त काय ?
शोम.

वलभा कृत भमावदेऩमंत . त्मा ठे ल वुयक्षषत

आशे तम्शणून बायत म रयझलव फॉकेचे कडक ननमॊत्रण
ल ऩमवलेषण खयोखयच उत्तभ प्रकाये बाॊडलरीकृत
व्मलस्थावऩत ल वषभतेने ननमॊत्रत्रत आशे त.

कडक

ननमॊत्रण ल ऩमवलेषण आणण ठे ल वलभा मोजनाहमाॊना
धन्मलाद
अच्छा - म्हणजे तुम्ही साळवजननक ऺेत्रातल्या
बँकाांबद्दऱ बोऱत आहात ?

बायताभध्मे कामवयत अवरेल्मा , खाजग षेत्रात र ,
वालवजननक षेत्रात र फॉकावश , बायताभध र वलदे ळ
फॉका, एरएफ , एवएपफ आणण ऩ फ हमा वलव
फॉकाॊकडून ठे ल-वलभा उऩरब्ध करुन ददरा जातो.
ऩण ब-याच ळेला

, कोणती ना कोणती बँक

आरबीआय कडून बांद केऱी जात असल्याची
बातमी येत असते.

मग माझ्या त्या बँकेतीऱ

ठे ळीचे काय ? मी एक छोटा ठे ळीदार आहे .
तभ
ु च फॉक फड
ु ारी/फॊद ऩडरी तय

, तभ
ु च्मा एका

वलशळष्ट भमावदेऩमंतच्मा ठे ल ॊचा (वध्मा प्रनत
ठे ल दायावाठी रु. 1 राख) वलभा उतयवलरेरा अवतो
आणण तुभच फॉक फॊद ऩडरी तय तुम्शारा त ऩयत
ददरी जाते.

ऩण माझ्या ठे ळीांचा वळमा कोण उतरवळते ?

तुभच्मा ठे ल ॊचा वलभा , ठे ल वलभा आणण ऋण शभ
ननगभाकडून (ड आमव ज व ) उतयवलरा जातो.
त आयफ आमच्मा वॊऩूणव भारकीच एक
वशाय्मककॊऩन वॊस्थाआशे .
ते सळव ठीक आहे .

ऩण ह्यासाठी हा ननगम ककती

हप्ता आकारणार ?

तम्
ु शारा कोणताशी शप्ता द्मालमाचा नाशी.

तथावऩ, भात्रड आमव ज व फॉकाॊ ना नाभभात्र शप्ता
आकायते.
आऩऱी बँककां ग प्रणाऱी जर बलकट आहे तर मग
आऩल्याऱा ठे ळ-वळम्याची काय गरज आहे ?

एखाद्मा अकल्ल्ऩत ऩरयल्स्थत त फॉक फॊद ऩडल्माव
तुभच्मा ठे ल ॊचे वॊयषण लाढवलण्मावाठी दे ण्मात

आरेरे, ठे ल-वलभा शे एक अनतरयक्त वुयषा जा ऱे
आशे .

page3

तुमच्या ह्या वळमा योजनेबाबत कृऩया मऱा थोडक्यात
माहहती द्या.



शी मोजना , इन््मुअय केरेल्मा फॉकेभध र वलव
प्रकायच्मा ठे ल ॊचा (उदा. फचत

, ल्स्थय, आलती

इत्मादद) वलभा उतयवलते , ऩयॊ तु हमात वलदे ळ

वयकाय, केंद्र वयकाय , याज्म वयकाय हमाॊच्माकडून
ककॊ ला दव
ु -मा एखाद्मा फॉकेकडून ककॊ ला

बायताफाशे रून शभऱारेल्मा ठे ल ॊचा वभालेळ नाशी.



फॉक फॊद शोण्मा -मा/फॉकेचा ऩयलाना यद्द शोण्माच्मा
तायखेव, प्रत्मेक ठे ल दायाच्मा फाफत त अवरेरे
भुद्दर ल त्मालयीर व्माज हमाॊचे वभामोजन, हमा
ननगभाॊकडून (रु. 1 राखाच्मा कभार भमावदेऩमंत)
केरे जाते.



लयीर भमावदेच्मा वॊफॊधात , एखाद्मा ठे ल दायाने
त्माच षभतेत ल त्माच शक्काने

, फॊद/फडु ारेल्मा

फॉकेच्मा वलव ळाखाॊभध्मे ठे लरेल्मा वलव ठे ल
खात्माॊचे ए कत्र कयण केरे जाते.

तथावऩ , त्माच

षभतेभध्मे घेतरेरी कजे ल त्मालयीर व्माज , त्मा
ठे ल ॊवलरुध्द वेट ऑप केरे जाते ल त्मानॊतयच तो
दाला वभामोल्जत केरा जातो.

हमाशळलाम

,

ननयननयाळ्मा फॉकाॊभध्मे ल ननयननयाळ्मा
षभता/शक्काॊ भध्मे ठे लरेल्मा ठे ल भात्र एकत्रत्रत
केल्मा जात नाशीत.

उदाशयणाथव , - श्र अ हमाॊन

लैय्मल्क्तक षभतेभध्मे ठे लरेरे खाते

,

आणण

त्माॊन एखाद्मा कॊऩन चा बाग दाय म्शणन
ू त्माच
फॉकेत ठे लरेरे खाते , शे ठे ल वलम्मावाठी दोन
लेगऱ खात म्शणून वभजरी जात र आणण
त्मात र प्रत्मेक खाते रु.

1 राख ऩमंतच्मा

लेगलेगळ्मा वलभा छत्रावाठी ऩात्र वभजरे जाईर.
त्माचप्रभाणे श्र अ आणण श्र फ हमाॊच दोन
वॊमुक्त खात अवून , हमात र ए का खात्मात श्र

अ शे प्रथभ धायक , तय दव
ु -मा खात्मात श्र फ शे

प्रथभ धायक अवे अवल्माव, शी दोन खात (अ +
फ ल फ + अ) ठे ल-वलम्मावाठी दोन लेगऱ खात
वभजरी जात र.

भनाच ळाॊत

page4
इतर कोणत्याही वळमा-दाव्याप्रमाणेच मऱा एका
वळहहत केऱेल्या कालातच दाळा कराळा ऱागेऱ
काय ?
नाशी.

फॉक फड
ु ण्मावायख्मा

अलास्तलअवॊबल

प्रवॊग ठे ल दायाने कोणताशी दाला कयण्माच गयज
नाशी.

प्राधधकृत शरल्क्लडेटय म्शणून ऩदबाय

स्ल कायल्मानॊतय 3 भदशन्माॊच्मा आत प्राधधकृत
शरल्क्लडेटय तभ
ु च्मा लत ने दाला कयीर

, आणण

ड आमव ज व , त्मा लैध वलभा दाव्मा फाफतचे
प्रदान

ळक्म तेलढ्मा रलकय ल कोणत्माशी

ऩरयल्स्थत त,शरल्क्लडेटय कडून तो दाला

शभऱाल्माच्मा 2 भदशन्माॊच्मा आत कयीर.
मी जाणून घेतऱे ऩाहहजे असे आणखी काही आहे
काय ?

एका फॉकेचा ठे ल दाय म्शणून

, तुभच्मा जोखभ

वाॊबाऱता मेण्मावाठी , तम्
ु शी कष्टाने कभालरेरा
ऩैवा ककत वुयक्षषत आशे शे तुम्शारा वभजरेच
ऩादशजे.

तेव्शा तुम्शी ज्मा फॉकेत ऩैवा ठे लता त

फॉक ड आमव ज व ने वलभा उतयवलरेल्मा फॉकाॊच्मा
मादीत आशे काम शे तुम्शी तऩावू ळकता.

त्माचप्रभाणे खाते उघडते लेऱ केलामव ननकऴशी
तुम्शी ऩूणव केरे ऩादशजेत ल ठे ल स्ल कायणा-मा
फॉकेरा वॊऩूणव भादशत ददरी ऩादशजे

तळ च आल्मकता ननभावण झाल्माव
ड आमव ज व कडून

-त्माभुऱे,

,

दाव्माच तडजोडदाव्माचे

वभामोजनवलनावलरॊफ केरीकेरे जाईर.
ठे ळ-वळम्यासांबांधाने मऱा अधधक माहहती कऴी
ममलू ऴकेऱ ?

हमा फाफतच अधधक भादशत ड आमव ज व च्मा
लेफवाईटलय ( https://www.dicgc.org.in) शभऱू
ळकेर ककॊ ला तुम्शी तुभचे वलशळष्ट

प्र्नdicgc@rbi.org.in लय ई-भेरने

शी वलचारु

ळकता ककॊ ला ते ऩढ
ु ीर ऩत्त्मालय ऩाठलू ळकता :

ठे ल वलभा ल ऋण शभ ननगभ(DICGC)
ठे ल वलभा ल ऋण शभ ननगभ, (DICGC),आयफ आम(2या
भजरा), भॊफ
ु ई वेंट्रर ये ल्ले स्टे ळन वभोय, बामखऱा, भॊफ
ु ई –
400008

टे शरपोन क्रभाॊक : (022) 2308-4121

