
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

बँकेमधीऱ माझ्या ठेळी 
सुरक्षऺत आहेत काय ? 

शोम.  वलभा उतयवलरेल्मा भमाादेऩमतं त्मा ठेली वुयक्षषत 
आशेत.  बायतीम रयझला फॉकेच ेकडक ननमॊत्रण ल 
ऩमालेषण आणण फॉकाॊची अॊतगात ननमॊत्रण प्रणारी हमाॊना 
धन्मलाद -कायण त्मा खयोखयच उत्तभ प्रकाये बाॊडलरीकृत, 
व्मलस्थावऩत ल वषभतनेेप्रबावलऩणे ननमॊत्रत्रत आशेत.  

 
अच्छा - म्हणजे तुम्ही साळवजननक ऺेत्रातल्या बँकाांबद्दऱ 
बोऱत आहात ?  

बायताभध्मे कामायत अवरेल्मा , खाजगी षेत्रातीर , 

वालाजननक षेत्रातीर फॉकावश , बायताभधीर वलदेळी फॉका , 

एरएफी, एवएपफी आणण ऩीफी हमा वला फॉकाॊकडून ठेल-
वलभा उऩरब्ध करुन ददरा जातो.  

 
ऩण ब-याच ळेला , कोणती ना कोणती बँक आरबीआय 
कडून बांद केऱी जात असल्याची बातमी येत असत.े  
मग माझ्या त्या बँकेतीऱ ठेळीच ेकाय ? मी एक छोटा 
ठेळीदार आहे.  
फॉकेचा ठयाल शी अळी एक कामाकृती आशे की जी 
वॊफॊधधत प्राधधकयणाॊकडून ठेलीदायाॊच ेदशतवॊफॊध 
जऩण्मावाठीच अनुवयरी जात.े  तुभची फॉक फुडारी/फॊद 
ऩडरी तय , तुभच्मा एका वलशळष्ट भमाादेऩमतंच्मा ठेलीॊचा 
(वध्मा प्रनत ठेलीदायावाठी रु. 1 राख) वलभा उतयवलरेरा 
अवतो आणण तुभची फॉक फॊद ऩडरी तय तुम्शारा ती 
ऩयत ददरी जात.े  लयीर भमाादेऩमतंच्मा तुभच्मा ठेलीॊचा  

 

(तुम्शारा भादशत नवरे तयीशी) वलभा उतयवलरेरा अवतो.  

 
ऩण माझ्या ठेळीांचा वळमा कोण उतरवळत े?  

जगातीर दवुयी वलाात जुनी ठेल-वलभा कॊ ऩनी अवरेल्मा , 

ठेल वलभा ल ऋण शभी ननगभाकडून (डीआमवीजीवी) , 

ठेलीदायाॊच ेआणण वलळेऴतः छोट्मा ठेलीदायाॊच ेदशतवॊफॊध 
जऩण्मावाठी, त्रफनफोबाटऩणे, तुभच्मा ठेलीॊचा वलभा 
उतयवलरा जातो.  वॊवदेच्मा एका अधधननमभानुवाय 
ननभााण कयण्मात आरेरी ती आयफीआमची एक वशाय्मक 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

वॊस्था आशे.  

 
त ेसळव ठीक आहे.  ऩण ह्यासाठी हा ननगम ककती हप्ता 
आकारणार ?  

तुम्शारा कोणताशी शप्ता द्मालमाचा नाशी.  तथावऩ , 

डीआमवीजीवीभात्रफॉकाफैंकाॊकडून नाभभात्र शप्ता आकायते.  
तुम्शारा शे कदाधचत भादशतशी नवेर कायण फॉकाॊच्मा 
इतय ळुल्काॊप्रभाणे शे तुम्शारा आकायण्मात मेत नाशी.  

 
आऩऱी बँक प्रणाऱी एळढी बलकट असताना ठेळ 
वळम्याची काय गरज आहे ?  

बायताभधीर फॉक प्रणारी फऱकट अवरी तयीशी , 

ठेलीदायाॊच्मा दशतवॊफॊधाॊच ेवॊयषण कयण्मावाठी आणण 
फॉककॊ ग प्रणारी लयीर त्माॊचा वल श्लाव वातत्माने 
लाढवलण्मावाठी, वुयषा-जाऱाॊच ेननयननयाऱे स्तय आशेत.  
फ-माचळा देळाॊना अशरकडीर लऴाातच हमा वुयषा 
जाऱमाच्मा भशत्लाची जाणील झारी अवरी, तयी बायताने 
भात्र शी ठेल-वलभा प्रणारी 1961 भध्मेच स्थाऩन केरी 
शोती.  

 
तुमच्या ह्या वळमा योजनेबाबत कृऩया मऱा थोडक्यात 
माहहती द्या.  

 शी मोजना , इन्ळुअय केरेल्मा फॉकेभधीर वला 
प्रकायच्मा ठेलीॊचा (उदा. फचत , स्स्थय, आलती 
इत्मादद) वलभा उतयवलते , ऩयॊतु हमात वलदेळी 
वयकाय, कें द्र वयकाय, याज्म वयकाय हमाॊच्माकडून 
ककॊ ला दवु-मा एखाद्मा फॉकेकडून ककॊ ला 
बायताफाशेरून शभऱारेल्मा ठेलीॊचा वभालेळ नाशी.  

 फॉक फॊद शोण्मा -मा/फॉकेचा ऩयलाना यद्द 
शोण्माच्मा तायखेव, प्रत्मेक ठेलीदायाच्मा फाफतीत 
अवरेरे भुद्दर ल त्मालयीर व्माज हमाॊच े
वभामोजन, हमा ननगभाॊकडून (रु. 1 राखाच्मा 
कभार भमाादेऩमतं) केरे जात.े  

 लयीर भमाादेच्मा वॊफॊधात , एखाद्मा ठेलीदायाने 
त्माच षभतते ल त्माच शक्काने , फॊद/फुडारेल्मा 
फॉकेच्मा वला ळाखाॊभध्मे ठेलरेल्मा वला ठेल 
खात्माॊच ेएकत्रीकयण केरे जात.े  तथावऩ , त्माच 
षभतभेध्मे घेतरेरी कजे ल त्मालयीर व्माज , 



 
 

 
 
 

 
 
 

त्मा ठेलीॊवलरुध्द वेट ऑप केरे जात ेल 
त्मानॊतयच तो दाला वभामोस्जत केरा जातो.  
हमाशळलाम, ननयननयाळ्मा फॉकाॊभध्मे ल 
ननयननयाळ्मा षभता/शक्काॊ भध्मे ठेलरेल्मा ठेली 
भात्र एकत्रत्रत केल्मा जात नाशीत.  उदाशयणाथा, - 

श्री अ हमाॊनी लैय्मस्क्तक षभतभेध्मे ठेलरेरे 
खाते, आणण त्माॊनी एखाद्मा कॊ ऩनीचा बागीदाय 
म्शणून त्माच फॉकेत ठेलरेरे खाते , शे ठेल 
वलम्मावाठी दोन लेगऱी खाती म्शणून वभजरी 
जातीर आणण त्मातीर प्रत्मेक खात ेरु. 1 राख 
ऩमतंच्मा लेगलेगळ्मा वलभा छत्रावाठी ऩात्र 
वभजरे जाईर.  त्माचप्रभाणे श्री अ आणण श्री 
फ हमाॊची दोन वॊमुक्त खाती अवून , हमातीर 
एक खात्मात श्री अ शे प्रथभ धायक , तय दवु-मा 
खात्मात श्री फ शे प्रथभ धायक अवे अवल्माव , 

शी दोन खाती (अ + फ ल फ + अ) ठेल-
वलम्मावाठी दोन लेगऱी खाती वभजरी जातीर.  

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

नाशी.  फॉक फुडण्मावायख्मा अलास्तल प्रवॊगी ठेलीदायाने 
कोणताशी दाला कयण्माची गयज नाशी.  प्राधधकृत 
शरस्क्लडटेय म्शणून ऩदबाय स्लीकायल्मानॊतय 3 
भदशन्माॊच्मा आत प्राधधकृत शरस्क्लडटेय तुभच्मा लतीने 
दाला कयीर, आणण डीआमवीजीवी, त्मा लैध वलभा दाव्मा 
फाफतच ेप्रदान ळक्म तलेढ्मा रलकय ल कोणत्माशी 
ऩरयस्स्थतीत, शरस्क्लडटेय कडून तो दाला शभऱाल्माच्मा 2 
भदशन्माॊच्मा आत कयीर. 
 

मी जाणून घेतऱे ऩाहहजे असे आणखी काही आहे काय ? 
एका फॉकेचा ठेलीदाय म्शणून , तुभच्मा जोखभी वाॊबाऱता 
मेण्मावाठी, तुम्शी कष्टाने कभालरेरा ऩैवा ककती वुयक्षषत 
आशे शे तुम्शारा वभजरेच ऩादशजे.  तवे्शा तुम्शी ज्मा 
फॉकेत ऩैवा ठेलता ती फॉक डीआमवीजीवीने वलभा 
उतयवलरेल्मा फॉकाॊच्मा मादीत आशे काम शे तुम्शी तऩावू 
ळकता.  त्माचप्रभाणे खात ेउघडत ेलेऱी केलामवी 
ननकऴशी तुम्शी ऩूणा केरे ऩादशजेत ल ठेली स्लीकायणा-मा 
फॉकेरा वॊऩूणा भादशती ददरी ऩादशजे -त्माभुऱे, तळीच 



 

 

आलश्मकता ननभााण झाल्माव , डीआमवीजीवीकडून 
दाव्माची तडजोड वलनावलरॊफ केरी जाईर.  

 
ठेळ-वळमा सांबांधाने मऱा अधधक माहहती कऴी ममलू 
ऴकेऱ ?  

हमा फाफतची अधधक भादशती डीआमवीजीवीच्मा 
लेफवाईटलय ( https://www.dicgc.org.in) शभऱू ळकेर 
ककॊ ला तुम्शी तुभच ेवलशळष्ट प्रश्न dicgc@rbi.org.in लय 
ई-भेरनेशी वलचारु ळकता ककॊ ला त ेऩुढीर ऩत्त्मालय ऩाठलू 
ळकता : 
 

 

ठेल वलभा ल ऋण शभी ननगभ(DICGC) 

(बायतीम रयझला फॉकेच्मा वॊऩूणा भारकीची वशाय्मक 
कॊ ऩनीवॊस्था) 

ठेल वलभा ल ऋण शभी ननगभ(DICGC), आयफीआम(2या 
भजरा), भुॊफई वेंट्रर येल्ले स्टेळन वभोय, भुॊफई – 

400008 

टेशरपोन क्रभाॊक : (022) 2308-4121 
 

https://www.dicgc.org.in/

