
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEPOSIT POLICY 

( ठेव पॉलिसी) 
सन २०१७-२०१८ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ठेव पॉिीसी 



   
 
प्रस्तावना- 
 
 बँककिं ग व्यवसायात ठेवसिंकलन हा एक आवश्यक घटक असून, व्यवसायवदृ्धीसाठी त्यास 
अनन्यसाधारण महत्व आहे. बँककिं गच्या मूळ सिंकल्पनेनुसार ग्राहकािंकडून ठेवसिंकललत करून त्याचा ववववध 
प्रकारची करे्ज ववतरणासाठी ववननयोग करणे आणण त्यामाध्यमातून नफा कमावणे हा मुख्य उदे्दश आहे. 
बँकािंनी त्यािंच ेव्यवसाय उद्दद्दष्ट साध्य करणेसाठी प्रनतवर्षी ननश्श्चत धोरण ठरववणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी 
काययपद्धतीत नेमकेपणा आणण ठराववक साचबेद्धता असणे आवश्यक आहे. 
 
 ररझव्हय बँक ऑफ इिंडडयाने सवय बँकािंना ठेवीिंवरील व्यार्जदर ठरववणेबाबत स्वायत्तता द्ददलेली आहे. 
बँका आपल्या ग्राहकािंना आकवर्षयत करणेसाठी अधधकाधधक सेवा पुरववताना अन्य बँकािंबरोबर स्पधायत्मक 
व्यवसाय करीत, बँकेमधील ठेवी व करे्ज यािंचा समतोल राखनू नफा कमववत असतात. 
 
 बँक ठेवीिंवरील व्यार्जदर ठरववताना ठेव कालावधीननहाय तसेच ठेवप्रकार व ठेवयोर्जनाननहाय    
   सवयसाधारण ठेवीदार, सहकारी सिंस्था, ज्येष्ठ नागररक (वयोमयाादा ६० वर्षे पूर्ा ), सेवकवगय, तसेच 
रक्कम रु.१५लाख व त्यावरील मोठ्या रकमेच्या ( Bulk Deposit ) ठेवी इत्यादी ननकर्ष ववचारात घेत 
असते. बँकेने ठेव सिंकलन करणेसाठी शाखािंना दैनिंद्ददन कामकार्जाच ेमाध्यमातून पुढीलप्रमाणे मागयदशयक 
ननयमावली ठरवून द्ददली आहे. 
 
१) कोठल्याही प्रकारातील ठेव स्वीकारताना ग्राहकािंकडून केवायसी पॉललसीनुसार प्रथम पूतयता 
 करून  घेणे अननवायय आहे. 
 
२) लो कॉस्ट ठेवी / CASA DEPOSIT वाढववण्याचे बँकेच ेधोरण असून , तदनुर्षिंधगक 
      ग्राहकसिंख्या व छोटे ठेवीदार यािंची सिंख्या वाढववण्यावरही भर देणे आवश्यक आहे. 
   
३)  ववववध मदुतीत ठेव स्वीकारताना बँकेने त्या त्या योर्जनेसाठी ठरववलेल्या ननयमािंचा अवलिंब करणे 
 आवश्यक आहे. 
 
४) नववन व्यश्क्तगत स्वरुपात मोठया रकमेच्या ठेवी (Bulk Deposit) स्वीकारताना Prevention of 
 Money Laundering Act मधील तरतदुीिंनसुार Sources of Funds ची योग्य ती खातरर्जमा करणे
 आवश्यक आहे. 
 



 
५)  ठेवीदाराने ठेवलेल्या कोणत्याही प्रकारातील ठेवीिंचे नतूनीकरण हे ककमान तीन वेळा स्वयिंचललत 
       पद्धतीने (Auto Renewal) करणेत येईल असे ठेवपावतीवर नमदू करणे आवश्यक राहील. त्यापढुील 
       नतुनीकरणास ठेवीदाराची लेखी सचुना घेणे आवश्यक राहील. ( अपवाद – (१) बँकेने आवश्यकतनेसुार 
       र्जाहीर केलेल्या ववशरे्ष योर्जनेअिंतगयत अशा स्वयिंचललत पद्धतीने (Auto Renewal) होव ूशकणार नाही. 
       (२) मखु्यकचेरी अधधकारपरत्वे अदा केल्या गेलेल्या ववशरे्ष व्यार्जदरािंच्या ठेवीस.) 
 
६)  ठेवीिंचे मदुत सिंपल्यानिंतर ककमान १४ द्ददवसािंचे कालावधीत नतुनीकरण केल्यास मदुत सिंपलेल्या 
 द्ददनािंकापासनू नतुनीकरण होईल. सदर १४ द्ददवसािंचे कालावधीनिंतर नतुनीकरण मळू मदुत सिंपल्याच्या 
 द्ददनािंकापासनू करावयाचे झाल्यास, त्यावर सेश्व्हिंग्र्ज ठेवदराने व्यार्ज द्ददले र्जाईल. ठेवीिंचे उपरोक्त 
 कालावधीनिंतर नतुनीकरण केल्यास त्याची ववलिंबाची कारणे ववचारात घेऊन सेश्व्हिंग्र्ज ठेव व्यार्ज 
 दरापेिा अधधक दराने व्यार्ज देणेबाबतचे अधधकार मा.मखु्य काययकारी अधधकारी यािंना असतील.   
  
७)  ७ त े१८० द्ददवस या कालावधीतील प्रस्ताववत व्यार्जदरानसुार स्वीकारलेल्या ठेवी मदुतपवूय बिंद करताना 
 दिंड व्यार्ज आकारण्यात येऊ नये. ( उदा.१८० द्ददवसािंसाठी ठेव ठेवली आणण ५० व्या द्ददवशी मदुतपवूय बिंद 
 केल्यास त्यास सिंबिंधधत कालावधीस असलले्या दराने व्यार्ज अदा करावे. तसेच ९५ व्या द्ददवशी 
      मदुतपवूय बिंद केल्यास त्या कालावधीसाठी असलेल्या दराने व्यार्ज अदा करावे. ) 
 
८) १८१ द्ददवसािंपासनू पढेु ननयमानसुार मदुतपवूय खात ेबिंद केल्यास दिंडव्यार्ज १% सवाांसाठी लाग ूराहील. 
 
९) लिकाऊ, प्रोबेिनरी अथवा करारावर असिेिे सेवकाांचे ववनांतीनसुार तयाांच्या बँकेच्या  सेवा कािावधीतच    
       तयाांच्या  मदुत ठेवीस १% जादा व्याजदराची सवित उपिब्ध राहीि, परांत ूलिकाऊ, प्रोबेिनरी व 
      करारावर घेतिेल्या सेवकाांचा सेवाकाि कोर्तयाही कारर्ास्तव (कराराचा कािावधी परू्ा झाल्याने अथवा 
       कराराचे कािावधीपवूी )  सांपषु्टात आल्यास अथवा तयाची सेवा काही कारर्ास्तव खांडीत (बडतर्ा ) 
       केल्यास  अिा सेवकाांना तयाांच्या सेवा कािावधीत उपिब्ध असर्ारी  जादा व्याजदराची सवित     
      तयाांच्या सेवा कािावधी पश्चात उपिब्ध राहर्ार नाही. अिा लिकाऊ,प्रोबेिनरी अथवा करारावर असििेे     
      सेवकाांना तयाांच्या सध्या चाि ूअसिेल्या मदुत ठेवीांचा कािावधी परू्ा होईपयतंच सदरचा १% जादा   
      व्याजदर िाग ूराहीि.तयानांतर होर्ाऱ्या नतुनीकरर्ास व नवीन ठेवीांना सदरच्या १% जादा व्याजदराची     
      सवित उपिब्ध राहर्ार नाही.  
 
१०)     जे  सेवक तयाांचा ननयलमत सेवा कायाकाि  (ववद्यमान ननयमानसुार वयाची ५५ ककां वा ५८ वर्ष े)         
       परू्ा  करून बँकेच्या ननयमानसुार सेवाननवतृत   ( Retired ) झािे आहेत असे ननवतृत सेवक जादा      
       १% व्याजदर लमळण्यास पात्र राहतीि.  म्हर्जेच कोर्तयाही कारर्ास्तव हा ननकर्ष परू्ा न करर्ाऱ्या         
       सेवकाांना सदर सवित उपिब्ध राहर्ार नाही. 
 
११)   सेवकािंची सोसायटी / वेल्फेअर असोलसएशन यािंनाही सेवकािंसाठी देण्यात येत असलेला १% र्जादा 



      व्यार्जदर लाग ूराहील. 
 
१२)   वरील मदु्दा क्र.६,७ आणण ८ मध्ये नमदू केलेल्या सवयसाधारण ननयमात सवलत मान्य करण्याचे , तसेच 
 रक्कम रु.१५लाखावरील एकरकमी ठेवीिंसाठी अनतररक्त व्यार्जदर मान्य करण्याच ेअधधकार मा.मखु्य 
      काययकारी अधधकारी यािंना राहतील. 
 
 
 
 
 
१३)   बँकेच्या कायम सेवेतून ननवतृ्त झालेल्या मार्जी सेवकािंना तसेच ज्येष्ठ नागररक (वयोमयायदा  ६० 
वर्षे 
      पूणय)असलेल्या बँकेच्या  सेवेतील सेवकािंना ज्येष्ठ नागररक व सेवक यािंना देत असलेला व्यार्जदर 
अशा   
      दोन्ही व्यार्जदर सवलतीिंचा एकत्रित ववचार करुन सवयसाधारण ठेवीिंना लागू असलेल्या 
व्यार्जदरापेिा    
     जास्तीतजास्त १.५०% र्जादा व्यार्जदर देता येऊ शकेल असा ननयम आहे अथायत काही वेळी तो 
तत्कालीन 
     ठेव व्यार्जदरािंना अनुसरून त्यापेिा कमीही असू शकेल याची नोंद घ्यावी . सदर ननयमात वेळोवेळी 
     सवलत/बदल मान्य करण्याच ेअधधकार मा.सिंचालक मिंडळास राहतील. 
 
१४)   बँकेच्या मयत ( आर्जी / मार्जी ) सेवकािंच ेपती अथवा पत्नी यािंना सेवकािंसाठी देण्यात येत असलेला 
      १% र्जादा व्यार्जदर देण्यात येईल. माि अशा ठेवीिंसाठी र्जादा व्यार्जदर देताना सिंबिंधधतािंकडून (मयत 
      सेवकाचे पती अथवा पत्नी ) सदरची रक्कम ही मयत सेवकाचीच असल्याबाबत लेखी पि रेकॉडयवर 
      घेण्यात यावे. 
 
१५)   कोणत्याही व्यक्तीस वा सिंस्थेस ( उदा.ज्येष्ठ नागररक,आर्जी/मार्जी सेवक ) एकाच वेळी दोन 
      व्यार्जदरािंचा फायदा घेता येणार नाही. ( अपवाद ननयम क्र.१० ) 
 
१६) ररकररिंग , र्जनद्दहत ठेव या योर्जनािंचे शाखास्तरावर अधधकाधधक माकेद्दटिंग होणे आवश्यक आहे. 
 
१७) स्वधन ठेव, वप्रलमयम स्वधन ठेव या मखु्यत्वेकरून व्यावसानयकािंसाठी असलेल्या योर्जनािंच े
       शाखास्तरावर  माकेद्दटिंग प्रभावीपणे होणे गरर्जेचे आहे. त्यातनू Low cost deposit लमळणेस मदत 
       होईल. 
 



१८) सवयप्रकारच्या ठेवीिंवरील व्यार्जासाठी आयकर काय्यानसुार आयकर कपात लाग ूराहील. 
 
१९) बँकेने वेळोवेळी नव्याने ठेवण्यात येणा-या वा नतुनीकरण करण्यात येणा-या ठेवीिंना त्यावेळचे प्रचललत 
 व्यार्जदर लाग ू राहतील. 
 
२०) व्यार्जदर वाढीचा फायदा घेण्यासाठी र्जे ठेवीदार आपल्या मदुत ठेवी मदुतपवूय बिंद करून पनु:श्च 
      ठेवीिंमध्ये रक्कम गुिंतवतील त्यािंना मदुतपवूय ठेव बिंदसाठी, मदुत ठेवीच्या झालेल्या कालावधीसाठी लाग ू
      असलेल्या ( ठेव ठेवत ेवेळीचा ) व्यार्जदरानसुार ( applicable rate ) ककिं वा मळू ठेवीचा व्यार्जदर 
      ( contractual rate ) यापेिा कमीत कमी दराने व्यार्ज आकारणी करण्यात येईल. माि पनुःश्च 
      गुिंतवणूक करण्यात येणारा ठेव कालावधी हा वव्यमान ठेवीच्या ( मदुतपवूय बिंद होणा-या ) उवयररत 
      कालावधीपिेा र्जास्त असेल अिावेळीसच मदुतपवूा बांद कररे्साठीचे दांडव्याज आकारण्यात येऊ नये. 
२१) सिंयकु्त खात्यातील एक व्यक्ती ज्येष्ठ असल्यासही ज्येष्ठ नागररकािंना देण्यात येणारा व्यार्जदर सदर 
       ठेवीस देणेत येईल. 
 
 
 
 
२२) सेवकािंसाठी लाग ूअसलेल्या र्जादा व्यार्जदराचा फायदा घेणेसाठी सांयकु्त नावाने असिेल्या ठेवीिंमध्ये 

      सेवकाचे नाव कोणत्याही क्रमाने असले तरी त्यास सदर सवलत ्यावी. माि त्यामधे सेवक आणण 

      सेवकाचे कुटुिंत्रबय ( पती / पत्नी,मलुगा,मलुगी व आई वडील ) यािंचाच केवळ समावेश असावा. 
      मात्र सांबांधधत सेवकाांकडून ( आजी / माजी सेवक,ज्येष्ठ नागररक ( वयोमयाादा ६० वर्ष ेपरू्ा ) असिेिे   

      ननवतृत सेवक ) सदरची ठेवरक्कम ही सेवकाची स्वतःची / मािकीची असल्याबाबत िेखीपत्र रेकॉडावर   

      घेण्यात यावे. 
  
२३) मयत ठेवीदारािंच्या सिंदभायतील प्रकरणे बँकेच्या ववधी ववभागाने ननश्श्चत केलेल्या  अ्ययावत 
       काययपद्धतीनसुार करावयाची आहेत. 
 
२४) बँकेचे आयकर बचत मदुत ठेवयोर्जनेअिंतगयत ठेवी मालसक आणण नतमाही व्यार्ज ठेव या प्रकारात 
 ग्राहकािंकडून श्स्वकारणे आवश्यक आहे.  
    
२५) आपल्या बँकेस अन्य नॉनशडे्यलू्ड अबयन को.ऑप.बँकािंकडून ठेवी श्स्वकारणेस ररझव्हय बँकेने परवानगी 
 द्ददलेली असल्यामळेु आपण अशा ठेवी स्वीकारत आहोत. माि ररझव्हय बँकेचे ननयमानसुार असे एकूण 
 डीपॉणझट मागील वर्षीच्या वर्षयअखेरीच्या बँकेच्या एकूण डीपॉणझटच्या १०% पयांत स्वीकारता येईल. 
      त्यामळेु असे डीपॉणझट घेणेपवुी ववभागप्रमखु ननयोर्जन ववभागाची पवूयमान्यता घेणे आवश्यक आहे. 
 
२६) नॉनशडे्यलू्ड अबयन को.ऑप.बँकािंच्या डीपॉणझटसाठी स्वतिंि PRODUCT CODE करण्यात आलेला 



 आहे.नॉनशडे्यलू्ड अबयन को.ऑप.बँकािंच्या डीपॉणझटची खाती सदर PRODUCT CODE मधेच 
 उघडावी.त्यामळेु अशा डीपॉणझटची रक्कम वरील नमदू ननयम क्र.२० मधील प्रमाणानसुार ननयिंत्रित 
 करणे सोईच ेहोईल. 
 
२७) बँकेने ककमान लशल्लक रकमेवर चार्जेस रद्द केले आहेत.त्यामळेु खातदेारािंकरवी खात्यािंवर 
 र्जास्तीतर्जास्त लशल्लक राहील यासाठी प्रयत्न करावेत. 
 
२८)   खात ेinoperative / dormant कररे्पवूी तयाबाबतची पवूासचूना ककमान ३ महहने आधी सांबांधधत 
      खातदेारास देरे् आवश्यक राहीि. 
 
२९)   खात ेinoperative / dormant झाल्यामळेु तयापोटी बँक कोर्तहेी चाजेस आकारर्ार नाही. 
 
३०) सही असणा-या खातदेारािंसाठी नॉलमनीचे नाव खात्यास रश्र्जस्टडय करणेसाठी सािीदारािंची आवश्यकता 
 नाही.माि अिंगठा असणा-या खातदेारािंसाठी दोन सािीदारािंची आवश्यकता आहे. 
 
 
 
३१) बचत ठेव खात ेहे बँकेतील ग्राहकाच ेमलुभतू खात े( BASE ACCOUNT ) म्हणून गहृीत धरण्यात 
 यावे.त्यामळेु उपरोक्त खात्याची माद्दहती(उदा.नाव,पत्ता,फोन निं.वय,नोकरीतील बदल,मतृ्य ू इ.)सतत 
 अ्ययावत करून लसस्टीममधे आवश्यक त ेव वेळोवळेी बदल करावे. 
 
३२)   बँकेमधील सध्या अश्स्तत्वात असलेली शनू्य र्जमाबाकीची खाती (No Frill Accounts) ररझव्हय 
      बँकेच्या पररपिकानसुार Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) खात्यामध्ये वगय करून 
      घेणे बिंधनकारक केले आहे. 
 
३३)   बँक पढुीलप्रकारची खाती उघडून घेणार नाही. 
      १) शासकीय ववभागािंची खाती 
      २) महानगरपाललका / म्यनुनलसपल कलमटी/पिंचायत सलमती / स्टेट हौलस िंग बोडय / पाठ्यपसु्तक महामिंडळ 
        मटे्रोपॉललटन डवे्हलपमेंट ऑथाररटी/राज्य अथवा श्र्जल्हास्तरीय हौलस िंग कोऑप.सोसा. / रार्जकीय पि 
      ३) नोंदणीकृत न झालेल्या सिंस्था/किं पनी 
 
३४) बँकेने वेळोवेळी र्जाहीर केलेल्या ठेवयोर्जना या सदर योर्जनेच े उद्दद्दष्ट पणूय झाल्यावर ठराववक 
 काळानिंतर बिंद करण्यात येतात.तसेच काही योर्जना तात्काललक आवश्यकतनेसुार र्जाहीर केलेल्या 
 असतात.अशा मदुत सिंपलेल्या ठेवीिंबाबत शाखेकडून / डटेा सेंटरकडून ननयोर्जन ववभागाकड े
 पवूयमान्यता लमळणेसाठी पाठपरुावा केला र्जातो.त्यामधे बिंद झालेल्या ठेवयोर्जनािंच्या Account 
 master मधे नाव वाढववणे,कमी करणे अथवा कोणताही बदल करणेसाठी शाखाव्यवस्थापक यािंच े



 अधधकारानसुार  डटेासेंटरमाफय त करून घ्यावे. त्यासाठी ननयोर्जन ववभागाच्या पवूयमान्यतचेी आवश्यकता 
       नाही. 
३५) ठेवीिंवरील व्यार्ज आयकरपाि झाल्याने कॉम््यटुर लसस्टीममधुन उदगम करकपात ( टी.डी.एस. ) होत.े 
      खातदेाराने सादर केलेल्या  आयकर फॉमय क्र.१५र्जी / एच नसुार कपात लाग ूहोत नसल्याने अशा 
      रकमा ( सिंबिंधधत ) ठेवीदारास त्याचे ठेवखाती अथवा सेश्व्हिंग्र्ज खाती परत र्जमा देणेसाठी ननयोर्जन 
      ववभागाच्या पवूयमान्यतचेी आवश्यकता नाही. तरी शाखािंनी सदर कामकार्ज शाखास्तरावर व 
      डटेासेंटरमाफय त करून घ्यावे. 
 
३६) नववन ठेव योर्जना सरुु करणे अथवा बिंद करणे,वेळोवेळी त्यात बदल करणे,त्याबाबतचा धोरणात्मक 
 ननणयय घेऊन,सदर ननणयय सवय शाखािंना कळववणे,व्यार्जदरात,सेवाशलु्कात बदल करणे इ.कामकार्ज 
 ठेवीिंच्या सिंदभायत ननयोर्जन ववभागामाफय त केले र्जाईल.तसेच बँकेच्या ववववध ठेवयोर्जनािंची 
 माद्दहतीपिके,Flex/Baners इ.माध्यमातनू प्रलसद्धीचे कामकार्ज माकेद्दटिंग ववभागामाफय त केले र्जाईल. 
 
३७) बँकेतील ठेवीदारािंसाठी प्रती खातदेार एक लाखापयांतच े ठेवरकमेस ववमासिंरिण (D.I.C.G.C.) देण्यात 
 येत.ेशाखेत याची योग्य ती प्रलसद्धी करावी. 
 


