
 

મારીથાણોબૅન્કોમાાંસરુક્ષિતછે? 

શા,લીભાકૃતભમાાદાસધુીથાણોસયુક્ષિતછે.રયઝલાફેંકઓપઈન્ડડમાદ્વાયાભજબતૂનનમભનઅનેદેખયેખતથા 

ફેડકોનાઆંતરયકનનમતં્રણનીવ્મલસ્થા ફદરઆબાય . તેઓવાયીયીતેમડૂીગત, વાયીવ્મલસ્થાનતછે 

અનતેેભનુ ંઅવયકાયકયીતેનનમભનથામછે. 

ઓહ, તમે જાહરેિેત્રનીબેન્કોનોઉલ્ેખકરતા ાગો છો ? 

બાયતભાજંાશયેિેત્ર, ખાનગીિેત્ર, વશકાયીઅનેનલદેળીફેંકો,એરએફી, એવએપફીઅનેી.ફી 

વરશતનીતભાભફૅડકોદ્વાયાથાણ લીભો યૂો ાડલાભાઆંલેછે. 
રાંત ુક્યારે ક્યારે આરબીઆઈદ્વારાકેટીકબૅન્કઅથળાઅન્યનેબાંધકરળાનાાં સમાચારઆળેછે. તો તેમાાં 

રહે મારીથાણોનુાંશુાં? હુાંનાનો થાણદાર છાં. 

ફેંક નલવર્જનએ એલી કામાલાશી છે કે જે વફંનંધત વત્તાલાાઓ દ્વાયા થાણદાયોના શે્રષ્ઠ રશતભા ં

કયલાભા ંઆલે છે. તભાયી થાણો એક ચોક્કવભમાાદા (શાર`1 રાખ) 

સધુીલીભાયક્ષિતછેઅનેફેંકનીનનષ્પતાનારકસ્વાભાતંભનેતે ૈવા ાછાચકૂલલાભાઆંલેછે. ઉયોકત 

ભમાાદા સધુી ની તભાયી થાણો લીભાયક્ષિતછે, જે કદાચ તભને ખફય ના ંણ શોમ.  
રાંતમુારી થાણોનુાં કોણ રિણકરેછે? 

રડોક્ષઝટ ઇડસ્મોયડવઅને કે્રરડટ ગેયંટી કોોયેળન (ડીઆઇવીજીવી), જે દુનનમાની ફીજા નફંયની 

જુનાભા ંજુની થાણ લીભાકતાા છે તેના દ્વાયાતભાયીથાણોનો લીભોરેલાભાઆંલેછે, અને તે 

ચુચા, ખાવ કયીને નાના થાણદાયોના ંરશત નુ ંયિણ કયે છે. 

તેઆય.ફી.આઈનીવંણૂાભાક્ષરકીનીેટાકંનીછે અને વવંદના ંઅનધનનમભ શઠે તેનુ ંવર્જન થમેર 

છે. 
તેતો ઠીકછેરાંતકુોોરેનકેટલુાંપ્રીમમયમચાર્જ કરે? 

તભાયેકોઈ જ લાનિકપ્રીનભમભચકૂલલાનીજરૂયનથી.જો કે , ડીઆઈવીજીવી ફેડકો ાવેથી નજી વુ ં

પ્રીનભમભ લસરૂ કયે છે.  આ કદાચ તભને ક્યાયેમ ખફય નરશ ડે કાયણ કે ફીજા ફધા ફેંક ચાર્જ 

ની જેભ આ પ્રીભીમભ તભને ચાર્જ કયલાભા ંનથી આલતુ.ં 
જો આણી બેંકકિંગ મસસ્ટમ તાંદુરસ્ત છે, તો અમારેથાણ ળીમાની ા માટે જરૂર છે? 



ફેંરકિંગનવસ્ટભ તદુંયસ્તશોલાછતા ંથાણદાયોના રશતનુ ંયિણ કયલા અને ફેન્ડકિંગ પ્રણારીભા ંતેભનો 

નલશ્વાવ અને બયોવો વતત ભજબતુ થામ તે ભાટેની સયુિાના ગરાઓના નલનલધ સ્તય છે. જ્માયે 

ભોટા બાગના ંદેળો તાજેતયના લોભા ં જ આ વરાભતીના ગરાના ભશત્લ ને વભજ્મા છે ત્માયે 

બાયતે તો છેક 1961 ભા ંથાણ  લીભા પ્રણારી ની સ્થાના કયી શતી. 
કૃા કરીને મને તમારી ળીમા ધ્ધમત મળે ટૂાંકમાાં જણાળો 

1) આ મોજના લીભેદાય ફેંકની તભાભ પ્રકાયની  થાણોને યિણ આે છે (દાખરા તયીકે , ફચત, 

રપિ , રયકરયિંગ, લગેયે) , યંત ુ એભાનંલદેળી વયકાયની રડોક્ષઝટ, કેડર અને યાજ્મ વયકાય, અથલા 

અડમ કોઈ ફેંક કે બાયતની ફશાય પ્રાપ્ત થમેર કોઈણ થાણોનો વભાલેળ થતો નથી. 

2) ફેંક ના ંપડચાભા ંજલાની / ફૅડકના રાઇવડવની યદ કયલાની તાયી ખે મદુ્દર અને ઉાર્જર્જત 

વ્માજ વાથે દયેક થાણદાયને `. 1 રાખની ભશત્તભ ભમાાદા સધુી નનગભ દ્વાયા યેૂરંુૂ ચકુલલાભા ં  

આલે છે. 

3) ઉયોક્ત ભમાાદાના શતે ુભાટે , ખાતાધાયકના તભાભ (તે જ િભતા અને તે જ 

અનધકાયભા)ં,રડોક્ષઝટ ખાતા , જે નનષ્પ ફેંકની તભાભ ળાખાઓભા ંયાખેર છે તેને એકત્રીકયણ 

કયલાભા ંઆલે છે. જો કે તે જ િભતાભા ંરીધેર રોડવ ને વ્માજ વરશત એ થાણો ભાથંીજ લસરૂ 

કયલાભા ંઆલે છે અને ત્માય છી જ દાલાનુ ં  વભાધાન થામ છે. લધભુાં , જુદી જુદી ફેડકો અને 

જુદા જુદા અનધકાયો અને િભતાઓ વાથે યાખેરી રડોક્ષઝટનુ ં એકત્રીકયણ કયલાભા ંઆલતુ ંનથી. 

ઉદાશયણ તયીકે , નભસ્ટય "એ" દ્વાયા તેભના વ્મક્ક્તગત િભતાભા ંઅને ેઢીના બાગીદાય તયીકે 

અડમ એક ખાતાભાં , ફનંેને એક જ ફેંકભા ંરડોક્ષઝટ લીભાના શતે ુભાટે ફે અરગ અરગ ખાતા 

તયીકે ગણલાભા ંઆલે છે અને દયેક ખાત ું̀ .1 રાખ ની ભમાાદા સધુી અરગ અરગ લીભા ભા ં
આલયી રેલા ભાટે ભાડમ  છે. એ જ યીતે , જો શ્રી "એ",અને શ્રી “બી”, વયંકુ્ત યીતે એક ખાતા ભા ં

પ્રથભ શોલ્ડય તયીકે શ્રી "એ",અને ફીજા ખાતાભા ંપ્રથભ શોલ્ડય તયીકે શ્રી “બી” વાથે ફે ખાતા 

ધયાલે છે, તો આ ફે ખાતા, (એટરે કે એ + ફી અને ફી + એ), થાણ લીભા શતે ુભાટે અરગ ખાતા 

તયીકે ગણલાભા ંઆલળે. 
શુાં અન્ય કોઇ ળીમા દાળાની જેમ મારે ચોક્કસ સમયગાલા દરમમયાન દાળો કરળો ડે? 



ના. થાણદાયે કોઈ દાલો કયલાની જરૂય નથી. ફેંક નનષ્પતાના અળક્ય ઘટનાભા,ં વત્તાલાય પડચા 

અનધકાયીતેના / તેણીના પડચા અનધકાયી તયીકે દ ગ્રશણ કમાા ના ં ત્રણ ભરશનાની અંદયતભાયા 

લતીદાલો કયળે  અને ડીઆઈવીજીવી, ળક્ય તેટલુ ંજલ્દી અને અડમ રકસ્વાભા ંપડચા 

અનધકાયીાવેથી દાલો પ્રાપ્ત થમાના ફેભરશનાની અંદય , ભાડમ લીભાના ં દાલાઓ ચકૂલલા ભાટે 

ફધંામેર છે. 
આ  મસળાય મારે બીજુ ાં શુાં જાણવુાં જોઈએ? 

એક ફેંકના ખાતાધાયક તયીકેતભને ખફય શોલી જ જોઈએ કે ભશનેત કયીને કભામેર તભાયા  

નાણાકેંટરા વરાભત છે , જેથી તભે તભાયા જોખભોનુ ંવચંારન કયી ળકો.જે ફેડક ભા ંતભે તભાયા 

નાણા મકૂી યહ્યા છો તે ડીઆઇવીજીવી દ્વાયા લીભા  થી આલરયત  ફૅડકોની સકૂ્ષચભા ંદેખામ છે  કે કેભ 

તેની તભે તાવ કયી ળકો છો . ખાત ુ ં ખોરલા ભાટે તભાયે તભાભ કે.લામ.વીઆલશ્મકતાઓનુ ં

ારન કયવુ ં ણ જરૂયી છેઅને થાણો સ્લીકાયતી ફેંકને વંણૂા ભારશતી આલી ,જેથી જ્માયે ણ 

જરૂયડેતો ડી.વી.જી.વી. દ્વાયા નલરફં લગય દાલાની તાલટ થઇ ળકે. 
 

હુાં થાણ ળીમા મળે કેળી રીતે ળધ ુજાણીકુાં ? 

શા. તભે લધ ુનલગતો DICGCની લેફવાઇટ https://www.dicgc.org.inયથીળોધી ળકો 

છો. 

અથલા તભાયી ખાવ છૂયછ શોમ તો dicgc@rbi.org.inય ઇ-ભેઇર કયો અથલા છૂયછ ને 

નીચેના વયનાભે ભોકરો. 
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