
શ ું બેન્કોમ ુંની મ રી થ ણો સ રક્ષિત છે? 

હા, લીભા ની ભમાાદા સધુી.  બાયતીમ રયઝલા 
ફેન્ક દ્વાયા થતા નનમભન, દેખયેખ, અને 
થાણ  લીભા  ફદર આબાય કે જેને રીધે 
થાણો સયુક્ષિત છે 

ઓહ, તમે જાહરે િેત્રની બેન્કોનો ઉલ્ેખ 
કરત   ગો છો ! 
બાયતભાાં કામાયત જાહયે િેત્ર , ખાનગી િેત્ર , 

સહકાયી અને નલદેળી ફેંકો , એર.એ.ફી, 
એસ.એપ.ફી અને ી.ફી સરહત ની તભાભ 
ફૅન્કો દ્વાયા  થાણ લીભો યૂો ાડલાભાાં 
આલે છે,. 
રુંત   કેટીકળ ર આર .બી.આઈ દ્વ ર  
કેટીક બૅન્ક  અથળ  અન્યને બુંધ કરળ ન ું 
સમ ચ ર આળે છે. તો તેમ ું મ કેી મ રી  
થ ણો ન ું શ ું ? હ ું એક ન નો થ ણદ ર છું. 
તભાયી થાણો ચોક્કસ ભમાાદા સધુી (હાર 
`1 રાખ) સધુી લીભાથી આલરયત છે અને 
ફેંકની નનષ્પતાના રકસ્સાભાાં તભને તે 
ાછા ચકૂલલાભાાં આલે છે. 
રુંત    મ રી થ ણોન ું રિણ કોણ કરે છે? 

તભાયી થાણો રડોક્ષઝટ ઇન્્મોયન્સ અને 
કે્રરડટ ગેયાંટી કોોયેળન (ડી.આઇ.સી.જી.સી) 
દ્વાયા નલભાથી આલરયત કયલાભાાં આલે છે . તે 
આયફીઆઈની સાંણૂા ભાક્ષરકીની ેટાકાંની 
છે. 
તે તો ઠીક છે રુંત   કોોરેન કેટલ ું 
પ્રીમમયમ ેે ? 

તભાયે કોઈ ણ  પ્રીનભમભ ચકૂલલાની જરૂય 

કૃ  કરીને મને તમ રી ળીમ  ધ્ધમત મળે 
ટ ુંકમ ું જણ ળો 

 આ મોજના તભાભ પ્રકાય ની 
થાણોને સયુક્ષિત કયે  છે (દાખરા 
તયીકે, ફચત, રપિ , રયકરયિંગ, લગેયે). 
યાંત ુએભાાં નલદેળી સયકાય, કેન્ર અને 
યાજ્મ સયકાય , અથલા અન્મ કોઈ 
ફેંક ની થાણો અથલા બાયતની 
ફહાયની કોઈ ણ થાણોનો 
સભાલેળ થતો નથી. 

 દયેક થાણદાયને ફૅન્ક  ના 
રાઇસન્સની યદફાતર/યદ કયલાની 
તાયીખ નાાં યોજ યહરે  ફાકી મદુ્દર,  
ઉાર્જિત વ્માજ સરહત  અનધક તભ 
ટોચ ભમાાદા (હારભાાં `1 રાખ) સધુી 
કોોયેળન દ્વાયા તાલટ કયલાભાાં 
આલે છે. 

 ઉયોક્ત ટોચ ભમાાદાના હતે ુભાટે , 

નનષ્પ થમેર ફેંકની તભાભ 
ળાખાઓભાાં ખાતાધાયક ના (તે જ 
િભતા અને તે જ અનધકાયભાાં  યહરે) 

તભાભ રડોક્ષઝટ ખાતા , એકનત્રત 
કયામ છે. જો કે તે જ િભતાભાાં 
રીધેર રોન્સ ને એ થાણો સાભે 
વ્માજ સરહત લસરૂ કયલાભાાં આલે 
છે અને તે છી જ દાલાનુાં  
સભાધાન થામ છે. લધભુાાં , જુદી જુદી 
ફેન્કો અને જુદા જુદા અનધકાયો અને 
િભતાઓ સાથે જાલી યાખેરી 



નથી. જોકે ડી.આઈ.સી.જી.સી. ફેન્કો ાસેથી 
નજીવુાં પ્રીનભમભ લસરૂ કયે છે. 
જો આણી બેંકકિંગ પ્રણ ી મજબ  ત હોય, તો 
છી અમ રે  થ ણ ળીમ ની શ ું જરૂર છે ? 

થાણ લીભો એ એક લધાયાનુાં સયુિા ગલુાં 
છે કે જે, ફેંક પડચાભા જામ એલી અણધાયી 
રયસ્સ્થનતભાાં તભાયી થાણોના યિણ ભાટે 
રુૂાં ાડલાભાાં આલેર છે.  

 

રડોક્ષઝટનુાં એકત્રીકયણ કયલાભાાં 
આલતુાં નથી. ઉદાહયણ તયીકે ,  એક 
જ ફેંકભાાં , નભસ્ટય "એ" દ્વાયા તેભની 
વ્મસ્ક્તગત િભતાભાાં અને અન્મ એક 
ખાતાભાાં ેઢીના બાગીદાય તયીકે , 

થાણ લીભાના હતે ુભાટે   ફે અરગ 
અરગ ખાતા તયીકે ગણલાભાાં આલે 
છે અને દયેક ખાત ુાં `1 રાખનાાં  
અરગ લીભા ભાટે  ભાન્મ  છે. એ જ 
યીતે , જો શ્રી “એ” , અને શ્રી “બી” , 

સાંયકુ્ત યીતે એક એકાઉન્ટભાાં પ્રથભ 
હોલ્ડય તયીકે શ્રી “એ”, અને ફીજા 
ખાતાભાાં પ્રથભ ધાયક તયીકે શ્રી “બી” 
સાથે  ફે એકાઉન્ટ ધયાલે છે  તો 
છી  આ ફે એકાઉન્્સ , (એટરે કે 
એ + ફી અને ફી + એ) , થાણ 
લીભા હતે ુભાટે ફે અરગ ખાતા 
તયીકે ગણલાભાાં આલળે. 
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શ ું અન્ય કોઇ ળીમ  દ ળ ની જેમ મ રે ચોક્કસ 
સમયગ લ  દરમમય ન દ ળો કરળો ડે ? 

ના. થાણદાયે કોઈ દાલો કયલાની જરૂય નથી. ફેંક 
નનષ્પતાની અળક્ય એલી ઘટનાભાાં, સત્તાલાય 
પડચા અનધકાયી  તેના / તેણીના પડચા અનધકાયી 
તયીકે દગ્રહણ કમાા નાાં ત્રણ ભરહનાની અંદય  
તભાયા લતી  દાલો કયળે  અને ડીઆઈસીજીસી, 
પડચા અનધકાયી ાસેથી દા લો પ્રાપ્ત થમાના ફે  

ભરહનાની અંદય ભાન્મ લીભાનાાં  દાલાઓ ચકૂલલા 

બેન્ક થ ણો મ ટે સ મતી ન ું 
ગ   
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ડીઆઈસીજીસી, દયેક ફેંકભાાં ની  

`1 રાખ સધુી ની તભાયી થાણોને 
સયુક્ષિત યાખે છે.  

 



ભાટે ફાંધામેર છે . 
આ  મસળ ય મ રે બીજ ું શ ું જાણવ ું જોઈએ ? 

એક ફેંકના ખાતાધાયક તયીકે તભને ખફય હોલી જ 
જોઈએ કે તભાયા ભહનેત કયીને કભામેર નાણાાં 
કેટરા સરાભત છે  જેથી તભે તભાયા જોખભોનુાં 
સ ાંચારન કયી ળકો.  જે ફેન્કભાાં તભે તભાયા નાણા 
મકૂી યહ્યા છો   તે ડીઆઇસીજીસી દ્વાયા લીભા  થી 
આલરયત ફૅન્કોની સકૂ્ષચભાાં દેખામ છે  કે કેભ તેની 
તભે તાસ કયી ળકો છો . ખાત ુાં  ખોરલા ભાટે 
તભાયે તભાભ કે.લામ.સી. આલ્મકતાઓનુાં ારન 
કયવુાં ણ જરૂયી છે  અને થાણો સ્લીકાયતી ફેંકને 
સાંણૂા ભારહતી આલી , જેથી જરૂય ડે 
ડીઆઇસીજીસી દ્વાયા નલરાંફ લગય દાલાની તાલટ 
થઇ ળકે. 
થ ણ ળીમ  મળે  અંગે હ ું કેળી રીતે ળધ  જાણી 
ક ું ? 

DICGC  ની લેફસાઇટ                                      

https://www.dicgc.org.in   ય થી તભે લધ ુ
નલગતો ળોધી ળકો છો. 
અથલા જો તભાયે કોઈ નલનળષ્ટ જાણકાયી જોઇએ 
તો  dicgc@rbi.org.in ને  ઇ-ભેઇર કયો: 
રડોક્ષઝટ ઇન્્મોયન્સ અને કે્રરડટ ગેયાંટી કોોયેળન 

(ડીઆઇસીજીસી) 

રયઝલા ફેન્ક ઓપ ઈન્ન્ડમા ક્ષફલ્ડીંગ, ફીજો ભા , 

મુાંફઈ સેન્રર યેરલે સ્ટેળન સાભે , 

બામક્રા, મુાંફઈ -૪૦૦,૦૦૮ 

ટેરી. નાંફય: (૦૨૨) ૨૩૦૮ ૪૧૨૧ 
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રડોક્ષઝટ ઇન્સ્મોયન્સ 

અને કે્રરડટ ગેયાંટી કોોયેળન 

 

બાયતીમ રયઝલા ફેંક  ની સાંણૂા 
ભાક્ષરકીની ેટાકાંની 

 


