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सॊयुक्त खातयाॊमध्ये ठेळऱेल्या ठेळी (एप्रिऱ 26, 2007 ऩासून)  
एखाद्मा फॉकेच्मा एका ककॊ ला अधधक ळाखाॊभध्मे एखाद्मा 
व्मक्तीने एकाऩेषा अधधक ठेल खाती (फचत , चारु, आलती 
ककॊ ला स्थथय ठेल) वॊमुक्तऩणे ठेलरेरी अवल्माव , (म्शणजे 
वभजा, अ, फ ल क ह्मा तीन व्मक्तीॊची , तमाॊची नाले तमाच 
क्रभाने अवरेरी , एकाऩेषा अधधक वॊमुक्त खाती ठेलरेरी 
अवल्माव) शी वलग खाती तमाच षभतते ल तमाच शक्काने 
ठेलरी अवल्माच ेवभजरे जाईर.  तमानुवाय ह्मा वलग 
खातमात अवरेल्मा र्ळल्रक यकभा ह्मा , रु.1 राखाच्मा 
भमागदेभध्मे वलभा-यक्कभ ठयवलण्मावाठी एकत्रित केल्मा 
जातीर.  
तथावऩ, अळा/काशी व्मक्तीॊनी , तमाॊची नाले तमाच क्रभात 
नवरेरी एकाऩेषा अधधक वॊमुक्त खाती उघडल्माव (उदा. अ , 

फ ल क; क, फ ल अ; क, फ ल अ; आणण अ, क ल फ) ककॊ ला 
व्मक्तीॊचा गट लेगऱा अवल्माव (म्शणजे अ , फ ल क ; आणण 
अ, फ ल ड इतमादद) ह्मा वॊमुक्त खातमात ठेलरेल्मा ठेली , 

तनयाळ्मा षभतते ल तनयाळ्मा शक्काॊनी ठेलल्माच ेवभजण्मात 
मेईर.  तमानुवाय , जेथे नाले तनयाळ्मा क्रभाने आशेत ककॊ ला 
नाले तनयाऱी आशेत अळा प्रतमेक वॊमुक्त 
खातमारा(थलतॊिऩणे), रुऩमे एक राख ऩमतंच ेवलभा वॊयषण 
लेगळ्माने उऩरब्ध अवेर.  
 

 

बॉकेच ेददळाले ननघाल्यास  
शा तनगभ प्रतमेक ठेलीदायारा , थेट ककॊ ला र्रस्क्लडटेयच्मा 
भापग त, रु.1 राख ऩमतं तमाच्मा ठेलीची यक्कभ प्रदान कयतो.  
 



 

 

एखाद्या बॉकेची ऩुनररचना झाल्यास ककॊ ळा ती दसु-या एखाद्या 
बॉकेत प्रळऱीन झाल्यास  
ऩुनयगचनेच्मा ककॊ ला वलरीनीकयणाच्मा मोजनेत , 

डीआमवीजीवीकडून ठेलीदायारा प्रदान केरे जाणे वभावलष्ट 
अवल्माव शा तनगभ ती प्रदाने कयतो.  ठेलीदायारा 
डीआमवीजीवीकडून कयण्मात मेणाये अवे प्रदान कभार रु. 1 
राखाऩमतंच वीर्भत आशे.  प्रतमेक ठेलीदायावाठी अवरेल्मा 
दाव्माफाफतची ऩयलानगीप्राप्त यक्कभ शी , ह्मा मोजनेनुवाय , 

तमा ठेलीदायाच्मा खातमात आधीच जभा केरेरी यक्कभ 
दशळेफात घेऊन ठयवलरी जाते.  अळी जभा केरी गेरेरी 
यक्कभ रु. 1 राख ककॊ ला तमाऩेषा अधधक अवल्माव , अळा 
ठेलीदायारा डीआमवीजीवीकडून कोणतीशी यक्कभ देम नवत.े  
 

 

 

प्रळमा सॊरऺणासाठी ठेळीदार ऩैसे/आकार देतात काय ?  

फॉकाॊभध्मे ठेलरेल्मा ठेलीॊफाफत देण्मात मेणा-मा वलभा 
वॊयषणावाठी ठेलीदायाॊना कोणतीशी यक्कभ/आकाय द्माला 
रागत नाशी.  शा खचग वलभा वॊयक्षषत फॉकाॊकडूनच केरा जातो , 

ल तमा फॉका ह्मा तनगभारा प्रतत रु.500100रुऩमाॊच्मा ठेलीॊलय 
प्रततलऴग 10 ऩैवे शप्ता देतात.  
 

 

प्रळमा सॊरऺण ददऱेल्या ठेळीॊची एकूण रक्कम ककती ?  

ह्मा ठेल-वलभा मोजनेभुऱे जनतचेा फॉककॊ ग प्रणारीलयीर 
वलश्लाव लाढरा आशे.  भाचग 2015 च्मा अखेयीव , वलभा 
वॊयक्षषत फॉकाॊभधीर वुभाये 1456 दळरष ठेली खाती ( 92% 
ऩेषा अधधक) वॊऩूणगऩणे वलभा वॊयक्षषत अवून , रु.26068 
त्रफर्रमन यकभेरा (एकूण ठेलीॊच्मा वुभाये 31%) वलभा वॊयषण 
राबरे आशे.  
 

 

वूचना : शी भादशती अ-ताॊत्रिक थलरुऩाची अवून , ती ठेल-वलभा 
मोजनेच ेकामदेळीय थलरुऩ नाशी.  

 

ठेळ प्रळमा ळ ऋण हमी ननगम(DICGC) 

(बायतीम रयझलग फॉकेच्मा वॊऩूणग भारकीची वशाय्मक कॊ ऩनी) 
ठेल वलभा ल ऋण शभी तनगभ,(DICGC),आयफीआम(2या 

भजरा), भुॊफई वेंट्रर येल्ले थटेळन वभोय, भुॊफई – 400008 

डीआमवीजीवी टेर्रपोन क्रभाॊक : (022) 2308-4121; 
लेफवाईट :https://www.dicgc.org.in 

https://www.dicgc.org.in/
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कोणतया बॉकाॊना डीआयसीजीसी प्रळमा सॊरऺण देत े?  

(1) बायताभध्मे कामगयत अवरेल्मा वलदेळी फॉका , थथातनक 
षेिीम फॉका ल प्रादेर्ळक ग्राभीण फॉका ह्माॊच्मा ळाखाॊवश वलग 
लाणणज्म फॉका , डीआमवीजीवीकडून वलभा वॊयक्षषत केल्मा 
जातात.  
(2) भेघारम याज्म ल चॊदीगढ , रषद्लीऩ आणण दादया ल 
नगयशलेरी भधीर फॉका वोडल्माव , ऩाि अवरेल्मा  वलग 
वशकायी फॉका डीआमवीजीवीच्मा ठेल मोजनेखारी वभावलष्ट 
आशेत.  
(3) प्राथर्भक वशकायी वोवामट्मा , अफॉकीम वलत्तीम कॊ ऩन्मा 
(एनफीएपवी), म्मुच्मुअर पॊ ड इतमादी, डीमावीजीवीकडून वलभा 
वॊयक्षषत केल्मा जात नाशीत.  
 

 

डीआयसीजीसी कऴाचा प्रळमा उतरप्रळत े?  

एखादी फॉक अऩमळी ठयल्माव, डीआमवीजीवी, बायताभध्मे देम 
अवरेल्मा ठेलीॊच ेवॊयषण कयते.  डीआमवीजीवी , ऩुढीर 
प्रकायच्मा ठेली वोडून , फचत, स्थथय, चार,ु आलती 
इतमादीॊवायख्मा वलग ठेलीॊचा वलभा उतयवलते.  
(1) वलदेळी वयकायाॊच्मा ठेली.  

(2) कें द्र/याज्म वयकायाॊच्मा ठेली.  

(3) आॊतय फॉकीम ठेली.  

(4) याज्म वशकायी फॉकाॊकड,े बूवलकाव फॉकाॊनी ठेलरेल्मा ठेली.  

(5) बायताफाशेय र्भऱारेल्मा कोणतमाशी ठेलीफाफत देम 
अवरेरी कोणतीशी यक्कभ.  

(6) बायतीम रयझलग फॉकेची ऩूलग भॊजुयी घेऊन, ह्मा तनगभाकडून 
वलळेऴ वूट देण्मात आरेरी कोणतीशी यक्कभ. 
 

 

डीआयसीजीसीकडून प्रळमा सॊरऺण देण्याबाबतची कमाऱ ठेळ 
रक्कम कोणती ?  

फॉकेभधीर प्रतमेक ठेलीदायाचा , फॉकेच ेददलाऱे 
तनघाल्माच्मा/फॉकेचा ऩयलाना यद्द शोण्माच्मा तायखेव ककॊ ला , 

तमा फॉकेच ेवलरीनीकयण/एकिीकयण/ऩुनयगचना ह्माॊची मोजना 
जायी शोण्माच्मा तायखेव , तमाच्मा तमाच षभतते ल शक्काने 
ठेलरेल्मा, कभार रु. 1,00,000 (रुऩमे एक राख) ऩमतंच्मा 
यकभेचा (भुद्दर ल व्माज ह्मा दोन्शीॊशी वाठी) वलभा 



उतयवलरा जातो.  
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डीआयसीजीसीकडून माझ्या बॉकेचा प्रळमा उतरप्रळऱा आहे की 
नाही हे मऱा कसे कलेऱ ?  

वलभा उतयवलरेल्मा फॉका म्शणून ऩॊजीकयण कयतलेेऱी , 

डीआमवीजीवी, तमा फॉकाॊना , वलभा वॊयक्षषत फॉकाॊच्मा 
ठेलीदायाॊवाठी ह्मा तनगभाकडून देण्मात मेणा-मा वॊयषणाची 
भादशती अवरेल्मा छाऩीर शथतऩत्रिका देते.  ळॊका आल्माव , 

ठेलीदायाने ह्माफाफत ळाखा अधधका-माकड ेवलळेऴ चौकळी 
कयाली.  
 

 

ननरननराळ्या बॉकाॊमधीऱ ठेळीळेगळेगळ्यानेप्रळमा सॊरक्षऺत केल्या 
जातात काय ?ठेळीॊच ेप्रळमा सॊरऺण ळेगळेगलेहोत ेकाय ? 
शोम.  तुम्शी एकाऩेषा अधधक फॉकाॊभध्मे ठेली ठेलल्मा 
अवल्माव, प्रतमेक फॉकेभधीर ठेलीॊना वलभा छिाची भमागदा 
लेगळ्माने(थलतॊिऩणे)रागु केरी जात.े  
 

 

अऩयऴी बॉकाॊच्या ठेळीदाराॊऴी डीआयसीजीसी थेट व्यळहार करत े
काय ?  

नाशी.  एखाद्मा फॉकेच ेददलाऱे तनघाल्माव , तमा फॉकेवाठी 
नेभरेरा र्रस्क्लडटेय , ठेलीदाय तनशाम (ठेवलदायानुवाय)अवरेरी 
दाव्माॊची मादी तमाय करुन , ती डीआमवीजीवीकड ेऩाठवलतो.  
छाननी केल्मानॊतय, डीआमवीजीवी र्रस्क्लडटेयकड ेऩैवे ऩाठवलत े
आणण त ेऩैवे , र्रस्क्लडटेयने ठेलीदायाॊना द्मालमाच ेअवतात.  
फॉकाॊच ेवलरीनीकयण/एकिीकयण झाल्माव , प्रतमेक ठेलीदायारा 
देम अवरेरी यक्कभ शथताॊतयण केरेल्मा फॉकेरा ददरी जात.े  
 

 

प्रळमा सॊरक्षऺत असऱेऱी एखादी बॉक डीआयसीजीसीमधून बाहेर 
ऩडू ऴकत ेकाय ?  

नाशी.  ठेल-वलभा मोजना वक्तीची अवून कोणतीशी फॉक 
तमातून भाघाय घेऊ ळकत नाशी.  
 



 

डीआयसीजीसी, एखाद्या बॉकेमधून ठेळ प्रळमा योजना ऩरत घेऊ 
ऴकत ेकाय ?  

एखाद्मा वलभा वॊयक्षषत फॉकेने, वशा-वशा भदशन्माॊचा शप्ता वतत 
तीन लेऱा ददरा नवल्माव ककॊ ला ततचा ऩयलाना यद्द कयण्मात 
आरा अवल्माव , शा तनगभ तमा फॉकेच ेऩॊजीकयण यद्द करु 
ळकतो.  वशाभाशी शप्ता बयण्मात कवुयी केल्माभुऱे एखाद्मा 
फॉकेच ेशे वलभा छि काढून घेतरे गेल्माव , जनतरेा तमाफाफत 
लतृ्तऩिाभापग त अधधवूधचत केरे जाईर.  
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तयाच ऺमतते ळ तयाच हक्काने ठेळऱेऱी ठेळ , आणण 
ननराळ्या ऺमतते ळ ननराळ्या हक्कात ठेळऱेल्या ठेळी ह्याचा 
अथर काय ?  

एखाद्मा व्मक्तीने , एखाद्मा फॉकेच्मा एकाऩेषा अधधक 
ळाखाॊभध्मे, एकाऩेषा अधधक ठेल खाती ठेलरी अवल्माव , 

(उदा. - श्री एव के ऩॊडडत ह्माॊनी एक ककॊ ला एकाऩेषा 
अधधक फचत/चारु खाती ; ककॊ ला एक अथला एकाऩेषा अधधक 
स्थथय/आलती ठेल खाती ठेलरी अवल्माव) शी वलग खाती , 

एकाच षभतते ल तमाच शक्काने ठेलरेरी खाती वभजरी 
जातात.  तमाभुऱे , ह्मा वलग खातमाॊभधीर र्ळल्रक यकभा 
एकत्रित केल्मा जातात ल तमावाठी कभार रु. एक 
राखाऩमतंच ेवलभा छि उऩरब्ध अवते.  
श्री एव के ऩॊडडत ह्माॊनी , एखाद्मा कॊ ऩनीचा बागीदाय , ककॊ ला 
एखाद्मा अल्ऩलमीन व्मक्तीचा ऩारक , ककॊ ला एखाद्मा 
कॊ ऩनीचा वॊचारक , ककॊ ला एखाद्मा ट्रथटचा ट्रथटी म्शणून 
ककॊ ला तमाॊची ऩतनी श्रीभती के ए ऩॊडडत ह्माॊच्मा फयोफयच े
वॊमुक्त खाते , तमा फॉकेच्मा एका ककॊ ला एकाऩेषा अधधक 
ळाखात उघडरे अवल्माव , अळी खाती, तनयाळ्मा षभतते ल 
तनयाळ्मा शक्काची वभजरी जातात.  तमाभुऱे अळा ठेल 
खातमाॊना लेगळ्माने(थलतॊिऩणे) रु. एक राखाऩमतंच ेवलभा 
वॊयषण उऩरब्ध अवत.े  
ह्मार्ळलाम मेथे थऩष्ट कयण्मात मेत आशे की , मेथे(स्जथे) 
ठेलीदाय शा एकभेल भारक आशे ,अळा भारकी वॊथथेच्मा नाले 
ठेलरेरी ठेल, आणण तमाच्मा लैय्मस्क्तक षभतते ठेलरेरी ठेल 



एकत्रित केरी जात ेल तमावाठी , कभार रुऩमे एक 
राखाऩमतंच ेवलभा वॊयषण उऩरब्ध अवते. 
 

  

 

 


