
 

ठेव पॉलिसी 

 

प्रस्तावना : 

 

 बँककिं ग व्यवसायात ठेव सिंकलन हा एक आवश्यक घटक असनू, व्यवसायवदृ्धीसाठी त्यास अनन्यसाधारण महत्व आहे. बँककिं गच्या मळू 

सिंकल्पनेनसुार ग्राहकािंकडून ठेव सिंककलत करून त्याचा कवकवध प्रकारची कर्जे कवतरणासाठी कवकनयोग करणे आकण त्या माध्यमातून नफा कमकवणे हा 

मखु्य उद्देश आह.े बँकािंनी त्यािंचे व्यवसाय उकद्दष्ट साध्य करणेसाठी प्रकतवर्षी कनकित धोरण ठरकवणे अपेकित आह.े त्यासाठी काययपद्धतीत नेमकेपणा 

आकण ठराकवक साचेबद्धता असणे आवश्यक आह.े 

 

 ररझव्हय बँक ऑफ इिंकडयाने सवय बँकािंना ठेवींवरील व्यार्जदर ठरकवणेबाबत स्वायतत्ता कदलेली आहे. बँका आपल्या ग्राहकािंना आककर्षयत 

करणेसाठी अकधकाकधक सेवा परुकवताना अन्य ब िंकािंबरोबर स्पधायत्मक व्यवसाय करीत, बँकेमधील ठेवी व कर्जे यािंचा समतोल राखनू नफा कमकवत 

असतात. 

 

 बँक ठेवींवरील व्यार्जदर कनकित करीत असताना ठेव कालावधीकनहाय तसेच ठेवप्रकार व ठेव योर्जना कनहाय सवयसाधारण ठेवीदार, सहकारी 

सिंस्था, ज्येष्ठ नागररक (वयोमयायदा ६० वरे्ष पणूय) सेवकवगय, तसेच रक्कम रु.१५ लाख व त्यावरील मोठया रकमेच्या (बल्क) ठेवी इत्यादी कनकर्ष 

कवचारात घेत असते. 

 

RBI Circular No. /DCBR/2015-16/23 Master Direction DCBR.Dir.No.1/13.01.000/2015-16 , dated - May 12, 2016 नुसार काही 

बाबी नव्याने सदर पॉलिसीमध्ये समालवष्ट करण्यात आिेल्या आहेत. त्या पुढीिप्रमाणे  : 

 

१) चालू ठेव खाते वगळता अन्य सवय ठेवींवर व्यार्ज देण्यात येते. (अपवाद – एकल खातेदाराच्या मतृ्यूनिंतर त्याच्या वारसदारािंनी  चालू ठेव खात्यातील 

 कशल्लक रकमेची मागणी केल्यास, मतृ्य ूझाल्यापासून ते प्रत्यि रक्कम अदा करणेपयंतच्या कालावधीचे व्यार्ज ह ेबचत ठेव खात्यानसुार देण्यात येते) 

 ज्या चालू ठेव खात्यािंवर स्वधन योर्जना कलिंक करण्यात आलेली आह,े त्यािंना त्या योर्जनेच्या कनयमािंनसुार  चाल ूठेव खात्यावर व्यार्ज देण्यात येते.   
२) बँकेच्या सवय शाखािंकरीता एकसारखेच व्यार्जदर असून त्यामध्ये कोणतीही किन्नता ठेवण्यात आलेली नाही व ते आगाऊ र्जाहीर करण्यात आलेले 

 आहते.  ठेवीदार व बँक यािंचेमध्ये व्यार्जदरािंवरून  कोणतीही तफावत केली र्जात नाही. 
३) बँकेमाफय त अदा करण्यात येत असलेल्या व्यार्जाची रक्कम ही पैशािंमध्ये असल्यास, र्जवळच्या रुपयामध्ये रुपािंतरीत करून अदा केली र्जाते. 
४) र्जर ठेव पावतीची मदुत सुट्टीच्या कदवशी  सिंपत असेल, तर ठेव पावतीच्या व्यार्जदरानेच  ग्राहकास सुट्टीच्या कदवसाचे व्यार्ज अदा केले र्जाईल. 
५) रु.३ लाखापयंत कशल्लक राखणाऱ्या सवय बचत ठेव खातेदारािंना एकसमान व्यार्जदर  असून  त्यावर कशल्लक राखणाऱ्या बचत ठेव खातेदारािंना स्वतिंत्र 

 व्यार्जदर देण्यात येईल. 
६) ठेवीचा व्यार्जदर हा रक्कम व कालावधी याचेशी कनगडीत ठेवण्यात आलेला असून केवळ contracted rate नसुार व्यार्ज अदा करण्यात येत नाही. 

 तसेच ककमान ७ कदवसािंच्या आत ठेव मदुतपवूय बिंद केल्यास त्यावर कोणत्याही प्रकारे व्यार्ज कदले र्जाणार नाही.   
७) बचत ठेव खात्यावर दर कतमाहीस व्यार्ज कदले र्जाते. त्याचप्रमाणे फ्रीर्ज केलेल्या अथवा ऑपरेकटिंग  नसलेल्या खात्यािंनादेखील सेकव्हिंग ठेव व्यार्जदरािंनसुार 

 व्यार्ज अदा केले र्जाते. 
८) आपल्या बँकेस AD Category II लायसेन्स प्राप्त झालेले असून आपण NRE Saving Deposit (GL CODE 2203), NRO Saving 

 Deposit (GL CODE 2204) & NRE Term Deposit (GL CODE 3114) खाती उघडू शकतो. कवदेश कवकनमय कविागान े

 शाखापररपत्रक क्र.५६ / १८ कद.१४/०१/२०१३ नसुार याबाबतची सकवस्तर माकहती कदलेली असून सदर पररपत्रकाची प्रत बँकेच्या इिंट्रा मेलवर सुद्धा 

 उपलब्ध आह.े   NRE Saving खात्यावर बँक,  प्रत्यि व अप्रत्यि कोणत्याही प्रकारचे कलन नोंदव ूशकत नाही. 
९) ठेवी मदुतपवूय बिंद करणेचे वेळी आकारावयाच्या  दिंडव्यार्जाबाबतचा कनणयय बँकेने घ्यावयाचा आह.े त्यात बदल करण्याचे अकधकार बँकेने राखनू 

 ठेवलेले आहते.  मात्र सदरील पीनल इिंटरेस्ट तसेच मदुत ठेवींवरील व्यार्जदराची माकहती बँकेने  / शाखेने ग्राहकािंना करून देणे र्जरुरीचे आह.े पावतीच्या 

 पाठीमागे  ठेवी मदुतपवूय बिंद करणेचे वेळी आकारावयाच्या  दिंडव्यार्जाबाबतचा उल्लेख करण्यात येईल. 
१०) व्यक्ती आकण Hindu  Undivided Family यािंच्या मोठया  ठेवी (Bulk Deposit) वगळून अन्य सवय मोठया  ठेवी (Bulk Deposit) या मदुतपवूय 

 बिंद करून परत करण्यास बँक प्रकतबिंध करू शकते. फक्त सदरील बाब ठेवी स्वीकारतानाच बँकेने स्पष्ट करणे आवश्यक आह.े 
११) ठेव पावतीचे नतुनीकरण करणेसाठी ग्राहकाने पावतीच्या मागे त्याबाबत स्पष्ट कनदशे देणे आवश्यक आहते. त्यामध्ये ग्राहकाने ठेव कालावधी नमदू करणे 

 गररे्जचे आह.े तसा कालावधी नमदू केलेला नसल्यास, मळू पावतीचा र्जो कालावधी असेल, त्याच कालावधीसाठी पावतीचे नतुनीकरण करण्यात यावे. 

 आर्जारी खातेदार अथवा दवाखान्यात कट्रटमेंट सुरु असलेले खातेदार अथवा वदृ्धापकाळामळेु बँकेत येवनू रक्कम काढणे शक्य नसलेले खातेदार, 

अशािंसाठी सध्याच्या प्रचकलत पद्धतीप्रमाणे शाखेतील एक सेवक सिंबिंकधत खातेदाराकडे र्जावनू कवथड्रॉवल स्लीपवर / चेकवर सही घेवनू त्यानसुार रक्कम सिंबिंकधत 

खातेदाराच्या नातेवाईकािंकडे सुपतूय करीत असतात. खातेदारास अशा वेळी सही करणे शक्य नसले तर कट्रटमेंट करणाऱ्या डॉक्टरािंची कवथड्रॉवल स्लीप / चेकच्या मागे 

सही घेवनू अथवा स्वतिंत्रपणे त्यािंचेकडून मेकडकल सकटयकफकेट घेवनू खातेदाराच्या खात्यातनू रक्कम काढून कदली र्जाते. सदरील व्यवहाराचे वेळी बँकेतील एक 

र्जबाबदार सेवक / अकधकारी तेथे प्रत्यि हर्जर राहून पररकस्थती पाहून त्यानसुार काययवाही करीत असतो. 

...२... 
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 ररझव्हय बँकेच्या मास्टर सक्युयलर क्र. RBI/2015-16/5 DCBR.BPD.(PCB) MC. No:6/13.01.000/2015-16 कदनािंक – १ र्जुलै, २०१५ चे 

पररपत्रकामध्ये याबाबतच्या काययवाहीचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आह.े सदर बाबतचा मळू तपशील सोबत स्वतिंत्रपणे र्जोडलेला आह.े त्यानसुार रे्ज खातेदार आर्जारी 

असल्यामळेु सही करू शकत नाहीत, वाध्ययक्यामळेु बँकेत येव ूशकत नाहीत अथवा आर्जारपणामळेु हॉकस्पटलमध्ये िरती झालेले असतात, अशा खातेदारािंकडून 

अथवा त्यािंच्या नातेवाईकािंकडून शाखािंकडे त्यािंच्या खात्यातील रकमािंबाबत मागणी केली र्जाते. त्यावेळी खातेदारािंकडून सही घेताना, दोन सािीदार आवश्यक 

आहते. त्यातील एक सािीदार हा बँकेचा र्जबाबदार बँक अकधकारी असावा. मात्र ज्यावेळी खातेदारािंस सही / अिंगठा करणे शक्य नाही तसेच खातेदार बँकेतही येव ू

शकत नाहीत अशा वेळी बँकेतील र्जबाबदार अकधकाऱ्याने समि खातेदाराकडे र्जावनू त्याची एखादी खणू, कवथड्रॉवल स्लीप / चेकवर घेणे आवश्यक आह.े सदरील 

खणु ही कोणत्याची प्रकारे घेतली तरी चाल ूशकणार आह.े मात्र त्यावेळीही खातेदारािंकडून खणु घेताना दोन सािीदार आवश्यक आहते. त्यातील एक सािीदार हा 

बँकेचा र्जबाबदार बँक अकधकारी असण ेआवश्यक आह.े 

 उपरोक्तनसूार काययवाही करताना खातेदारािंच ेखात्यातील रक्कम नेमकी कोणाच्या ताब्यात देण्यात यावी याची कवचारणा खातेदारािंस बँक अकधकाऱ्यान े

करणे आवश्यक आह.े त्यानसुार सदरील व्यक्तीची ओळख पटवनू घेणेची पतूयता करून कवथड्रॉवल स्लीप / चेकच्या मागे सदर व्यक्तीची सही घेण्यात यावी. सदरील 

काययवाहीसाठीसुद्धा २ सािीदारािंची आवश्यकता आह.े त्यातील एक सािीदार हा बँकेचा र्जबाबदार बँक अकधकारी असणे आवश्यक आह.े 

 याकशवाय ज्या ग्राहकािंना दोन्ही हात नसल्यामळेु रे्ज सही करू शकत नाहीत, अशा व्यक्तींची खाती उघडून घेणेबाबतचे मागयदशयन ररझव्हय बँकेने त्यािंच े

मास्टर सक्युयलरमधील 5.8.4 मध्ये केलेले आह.े त्यानसुार अशा व्यक्तीने कोणत्याही प्रकारे केलेली खणु (उदा.पायाचा अिंगठा अथवा टाचचेी केलेली खणु अथवा 

शरीराच्या कोणत्याही िागाच्या अवयवाची खणु) ही सही समर्जण्यात यावी. मात्र अपिंग व्यक्तीने कोणत्याही प्रकारे केलेली खणु अथवा कनशाणी ही कवथड्रॉवल 

स्लीपवर करणे आवश्यक व अकनवायय आह.े 

 ररझव्हय बँकेने त्यािंचे मास्टर सक्युयलरमध्ये नमदू केलेल्या 5.8.1. ते 5.8.4 या बाबी सन २०१९-२०२० च्या "ठेव पॉकलसी" मध्येही अिंतिूयत करणेत येणार 

आहते. सवय शाखािंमध्ये याबाबतच्या कामकार्जामध्ये ससुूत्रता रहावी, यासाठी उपरोक्त सवय बाबी शाखािंना कळकवणेत येत आहते. तरी याबाबतची माकहती सवय 

सेवकािंना करून देण्यात येवनू ररझव्हय बँकेच्या कनदशेािंनसूारच कामकार्ज केले र्जाईल, याबाबतची काळर्जी घ्यावी. (सिंदिय : ररझव्हय बँकेच े मास्टर सक्युयलर क्र. 

RBI/2015-16/5 DCBR.BPD.(PCB) MC. No:6/13.01.000/2015-16 कदनािंक – १ र्जुलै, २०१५.) 

5.8.1. In order to facilitate old / sick / incapacitated bank customers to operate their bank accounts, procedure as  laid down in 

paragraphe 5.8.2 below may be followed. The cases of sick / old / incapacitated account holders fall into the following categories : 

(I) an account holder who is too ill to sign a cheque / can not be physically present in the bank to withdraw money from his bank 

account but can put his / her thumb impression on the cheque / withdrawal form, and 

(ii) an account holder who is not only unable to be physically present in the bank but is also not even able to put his / her thumb 

impression on the cheque / withdrawal form due to certain physical defect / incapacity. 

5.8.2 (I) Wherever thumb or toe impression of the sick / old / incapaciated account holder is obtained, it should be identified by two 

independent witnesses known to the bank, one of whom should be a responsible bank official. 

5.8.2 (ii) Where the customer can not even put his / her thumb impression and also would not be able to be physically present in the 

bank, a mark obtained on the cheque / withdrawal form which should be identified by two independent witnesses, one of whom 

should be a responsible bank official. 

5.8.3 In such cases, the customer may be asked to indicate to the bank as to who would withdraw the amount from the bank on the 

basis of cheque / withdrawal form as obtained above and that person should be identified by two independent witnesses. The person 

who would be actually drawing the money from the bank should be asked to furnish his signature to the bank. 

5.8.4 In this context, according to an opinion obtained by the IBA from their consultant on the question of opening of a bank 

account of a person who had lost both his hands and could not sign the cheque / withdrawal form, there must be physical contact 

between the person who is to sign and the signature or the mark put on the documents. Therefore, in the case of the person who has 

lost both his hands, the signature can be by means of a mark. This mark can be placed by the person in any manner. It could be the 

toe impression, as suggested. It can be by means of mark which anybody can put on behalf of the person who has to sign, the mark 

being put by an instrument which has had a physical contact with the person who has to sign. 
 

RBI Circular No. /DCBR.BPD.(PCB)M.C.No.6/13.01.000/2015-16 dated - 1
st
 July, 2015 नुसार काही बाबी नव्याने सदर पॉलिसीमध्ये 

समालवष्ट करण्यात आिेल्या आहेत. त्या पुढीिप्रमाणे  : 
 

१) बचत ठेव / चालू ठेव खाते उघडून घेताना र्जुन्या खातेदाराच्या स्वािरी/ओळखीची खाते उघडण्याच्या फॉमयवर आवश्यकता नाही. PML Act & 

Rulesनसुार ते बिंधनकारक दखेील नाही. मात्र केवायसी पॉकलसीनसुार  सदरील खातेदारािंची सिंपणूय केवायसी कागदपत्रे दप्तरी घेणे आवश्यक आह.े 
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२) अज्ञानाच्या नािंवे खाती उघडून घेताना, त्याचे वय कवचारात न घेता, खाते उघडणे व त्यावर व्यवहार करणे ह ेअकधकार केवळ अज्ञान  खातेदाराच्या 

नैसकगयक पालकािंना अथवा कायदशेीर पालकािंनाच प्राप्त होतील.  तसेच एटीएम / डेकबट काडय, नेट बँककिं ग, चेक बकु, इ.सुकवधा कायदेशीर पालक ह ेअज्ञानाचे वतीने 

घेव ूशकतात.  मात्र बँकेच्या सुकुमार व कचरिंर्जीव या योर्जनािंअिंतगयत खाती उघडून घेताना, खातेव्यवहारासाठी खातेदाराच्या नैसकगयक अथवा कायदेशीर पालकािंच्या 

स्वािरीची आवश्यकता नसून खातेव्यवहार अज्ञानच्याच नावाने करता येव ूशकतात. सदरहू खाते उघडून घेताना, सदरील फॉमयवर पालकािंची सिंमती घेणे आवश्यक 

आह.े 
 

३) अज्ञान खातेदारान ेत्याच्या वयाची १८ वरे्ष पणूय केल्यानिंतर त्याच ेसदरील खाते बिंद करून बचत ठेव खाते उघडून घेणे आवश्यक आह.े  त्याच वेळी 

र्जुन्या खात्यामधील कशलकीबाबतचे कन्फमेशन बँकेकडे सादर करणे आवश्यक राहील. त्याचवेळी त्याने सिंपणूय केवायसी कागदपत्रे सादर करणे अकनवायय राहील. 
 

४) नामकनदेशन सकुवधा बँकेने सवय ग्राहकािंना उपलब्ध करून कदलेली आह.े  ग्राहकािंना यासाठी त्याची माकहती देण्यात येवनू नामकनदशेन  करण्यासाठी 

आग्रह करण्यात यावा. ग्राहकास नामकनदेशन  करावयाचे नसल्यास, तसा उल्लेख व स्वािरी रेकॉडयवर घेण्यात यावी.  ग्राहक त्यासदेखील तयार नसल्यास बँकेच्या 

अकधकृत अकधकाऱ्याने तसे रेकॉडयवर घ्यावे (खाते उघडण्याच्या फॉमयवर नमदू करावे). 
 

५) चालू ठेव खाते उघडून घेताना, सदरील खातेदाराच ेअन्य बँकेमध्ये क शके्रडीट खाते नसल्याबाबतच ेकडक्लेरेशन रेकॉडयवर घेणे अकनवायय आह.े  अन्य 

बँकेत त्यानसुार क शके्रडीट खाते असल्यास, त्या बँकेस आपल्या बँकेने उघडलेल्या खात्याची माकहती देवनू आपल्या बँकेत खाते उघडणेसाठी "ना हरकत दाखला" 

घेणे र्जरुरी आह.े 
 

६) बँकेने कनधायररत केलेली ककमान रक्कम खात्यावर ठेवली न गेल्यास, त्यापोटी ककमान कशल्लक चारे्जसची आकारणी करण्यात येईल. 
 

उपरोक्त बाबींकशवाय बँकेने ठेव सिंकलन करणेसाठी शाखािंना दैनिंकदन कामकार्जाचे माध्यमातून पढुीलप्रमाणे मागयदशयक कनयमावली ठरवनू कदलेली आह.े 

 

१) कोणत्याही प्रकारातील ठेव स्वीकारताना ग्राहकािंकडून केवायसी पॉकलसीनसुार प्रथम KYC पतूयता करून घेणे अकनवायय आह.े 

२)  लो कॉस्ट ठेवी / CASA DEPOSIT वाढकवण्याचे बँकेचे धोरण असनू, तदनरु्षिंकगक ग्राहकसिंख्या व छोटे ठेवीदार यािंची सिंख्या वाढकवण्यावरही 

िर देणे आवश्यक आह.े   

३) कवकवध मदुतीत ठेव स्वीकारताना बँकेने त्या त्या योर्जनेसाठी ठरकवलेल्या कनयमािंचा अवलिंब करणे आवश्यक आहे. 

४) नकवन व्यकक्तगत स्वरुपात मोठया रकमेच्या ठेवी (Bulk Deposit) स्वीकारताना Prevention of Money Laundering Act मधील 

तरतुदींनसुार Sources of Funds ची योग्य ती खातरर्जमा करणे आवश्यक आह.े 

५)  कद. २७ नोव्हेंबर २०१७ रोर्जीच्या मा. सिंचालक मिंडळ सिा मान्यतेनूसार ०१ र्जानेवारी २०१८ पासनू बँकेमधील कवद्यमान ठेवींचे ह ेकायमस्वरूपी 

नतूनीकरण करण्यात येणार आह.े  (आयकर सवलतीकररता ठेवीदाराने ठेवलेल्या ठेवींव्यकतररक्त).                 

६) कद. ०१ र्जानेवारी २०१८ पवूीच्या अथवा कवशेर्ष योर्जनेअिंतगयत र्जाहीर केलेल्या ठेव योर्जनािंमधील / मदुत सिंपलेल्या ठेवींना वगय झालेल्या ठेवींचे 

मदुत सिंपल्यानिंतर ककमान १४ कदवसािंचे कालावधीत नतुनीकरण केल्यास मुदत सिंपलेल्या कदनािंकापासनू नतुनीकरण होईल. सदर १४ कदवसािंचे 

कालावधीनिंतर नतुनीकरण मळू मदुत सिंपल्याच्या कदनािंकापासनू करावयाचे झाल्यास, त्यावर सेकव्हिंग्र्ज ठेव दराने व्यार्ज कदले र्जाईल. ठेवींचे उपरोक्त 

कालावधीनिंतर नतुनीकरण केल्यास त्याची कवलिंबाची कारणे कवचारात घेऊन सेकव्हिंग्र्ज ठेव व्यार्जदरापेिा अकधक दराने व्यार्ज देणेबाबतचे अकधकार मा. 

मखु्य काययकारी अकधकारी यािंना असतील. 

मदुत ठेव पावती ऑटो – नतूनीकृत झालेली असेल व सिंबिंकधत खातेदारास सदर ठेव पावती नतूनीकरण करावयाची नसल्यास अश्यावेळी 

ठेव पावती नतुनीकरण झाल्यापासून ०७ कदवसािंचे आत खातेदाराने मागणी केल्यास Before Maturity Application घेऊ नये तसेच 

व्यार्ज आकारणी करू नये व मदुत ठेव पावतीचे Auto Renewal होते वेळी असलेली Maturity रक्कम (TDS वर्जा र्जाता) अदा करावी. 

०७ ते १४ कदवसािंचे कालावधीत अश्या प्रकारची मागणी झाल्यास Before Maturity Application घेऊन दिंडव्यार्ज आकारणी न करता 

कनयमानसुार व्यार्ज आकारावे. 

तसेच १४ कदवसािंनतर अश्या प्रकारची मागणी आल्यास Before Maturity Application घेऊन प्रचकलत पद्धतीनसूार काययवाही 

करण्यात यावी. 

७) ७ ते १८० कदवस या कालावधीतील प्रस्ताकवत व्यार्जदरानसुार स्वीकारलेल्या ठेवी मदुतपवूय बिंद करताना दिंड व्यार्ज आकारण्यात येऊ नये. (उदा. 

१८० कदवसािंसाठी ठेव ठेवली आकण ५० व्या कदवशी मदुतपवूय बिंद केल्यास त्यास सिंबिंकधत कालावधीस असलेल्या दराने व्यार्ज अदा करावे. तसेच ९५ 

व्या कदवशी मदुतपवूय बिंद केल्यास त्या कालावधीसाठी असलेल्या दराने व्यार्ज अदा करावे). 

८) १८१ कदवसािंपासनू पढुील कालावधीकररता ठेवलेल्या ठेवी कोणत्याही कारणास्तव मदुतपवूय बिंद केल्यास प्रचकलत कनयमानसुार १% दिंडव्यार्ज 

सवांसाठी लागू राहील. 

९) कशकाऊ, प्रोबेशनरी अथवा करारावर असलेले सेवकािंचे कवनिंतीनसुार त्यािंच्या बँकेच्या सेवा कालावधीतच त्यािंच्या मदुत ठेवीस १% र्जादा 

व्यार्जदराची सवलत उपलब्ध राहील, परिंतू कशकाऊ, प्रोबेशनरी व करारावर घेतलेल्या सेवकािंचा सेवाकाल कोणत्याही कारणास्तव (कराराचा 
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कालावधी पणूय झाल्याने अथवा कराराचे कालावधीपवूी)  सिंपषु्टात आल्यास अथवा त्याची सेवा काही कारणास्तव खिंडीत (बडतफय ) केल्यास अशा 

सेवकािंना त्यािंच्या सेवा कालावधीत उपलब्ध असणारी  र्जादा व्यार्जदराची सवलत त्यािंच्या सेवा कालावधी पिात उपलब्ध राहणार नाही. अशा 

कशकाऊ,प्रोबेशनरी अथवा करारावर असलेले सेवकािंना त्यािंच्या सध्या चाल ूअसलेल्या मदुत ठेवींचा कालावधी पणूय होईपयंतच सदरचा १% र्जादा 

व्यार्जदर लागू राहील. त्यानिंतर होणाऱ्या नतुनीकरणास व नवीन ठेवींना सदरच्या १% र्जादा व्यार्जदराची सवलत उपलब्ध राहणार नाही. 

१०) र्जे सेवक त्यािंचा कनयकमत सेवा काययकाल (कवद्यमान कनयमानुसार वयाची ५५ ककिं वा ५८ वरे्ष ) पणूय करून बँकेच्या कनयमानसुार सेवाकनवतृ्त 

(Retired) झाले आहते असे कनवतृ्त सेवक र्जादा १% व्यार्जदर कमळण्यास पात्र राहतील. म्हणर्जेच कोणत्याही कारणास्तव हा कनकर्ष पणूय न करणाऱ्या 

सेवकािंना सदर सवलत उपलब्ध राहणार नाही.  तसेच र्जे सेवक त्यािंचे वय वरे्ष ५५ ते ५८ या ३ वर्षांमध्ये १ ककिं वा २ सेवाकनवतृ्ती मदुतवाढी घेवनू 

सेवाकनवतृ्त झालेले सेवक तसेच ज्या सेवकािंनी बँकेच्या सेवेचा रार्जीनामा देवनू ते सेवेतून मकु्त झालेले आहते व त्यापैकी ज्या सेवकािंची बँकेत ककमान 

२० वरे्ष सेवा पणूय झालेली आहे अशा सेवकािंना सदर १% र्जादा व्यार्जदर सवलत चाल ूराहील. 

११) सेवकािंची सोसायटी / वेल्फेअर असोकसएशन यािंनाही सेवकािंसाठी देण्यात येत असलेला १% र्जादा व्यार्जदर लागू राहील. 

१२) वरील मदु्दा क्र.६, ७ आकण ८ मध्ये नमदू केलेल्या सवयसाधारण कनयमात सवलत मान्य करण्याचे, तसेच रक्कम रु.१५ लाखावरील(Bulk 

Deposit) एकरकमी ठेवींसाठी अकतररक्त व्यार्जदर मान्य करण्याचे अकधकार मा.मखु्य काययकारी अकधकारी यािंना राहतील. 

१३) बँकेच्या कायम सेवेतून कनवतृ्त झालेल्या मार्जी सेवकािंना तसेच ज्येष्ठ नागररक (वयोमयायदा  ६० वरे्ष पणूय)असलेल्या बँकेच्या  सेवेतून कनवतृ्त 

सेवकािंना ज्येष्ठ नागररक व सेवक यािंना देत असलेला व्यार्जदर अशा दोन्ही व्यार्जदर सवलतींचा एककत्रत कवचार करुन सवयसाधारण ठेवींना लागू 

असलेल्या व्यार्जदरापेिा र्जास्तीतर्जास्त १.५०% र्जादा व्यार्जदर देता येऊ शकेल असा कनयम आहे. अथायत काही वेळी तो तत्कालीन ठेव व्यार्जदरािंना 

अनसुरून त्यापेिा कमीही असू शकेल याची नोंद घ्यावी . सदर कनयमात वेळोवेळी  सवलत/बदल मान्य करण्याचे अकधकार मा. सिंचालक मिंडळास 

राहतील. 

१४)  बँकेच्या मयत (आर्जी / मार्जी) सेवकािंचे पती अथवा पत्नी यािंना सेवकािंसाठी देण्यात येत असलेला १% र्जादा व्यार्जदर देण्यात यईेल. मात्र अशा 

ठेवींसाठी र्जादा व्यार्जदर देताना सिंबिंकधतािंकडून (मयत सेवकाचे पती अथवा पत्नी ) सदरची रक्कम ही मयत सेवकाचीच असल्याबाबत लेखी पत्र 

रेकॉडयवर घेण्यात यावे. 

१५) कोणत्याही व्यक्तीस वा सिंस्थेस ( उदा.ज्येष्ठ नागररक,आर्जी/मार्जी सेवक ) एकाच वेळी दोन  व्यार्जदरािंचा फायदा घेता येणार नाही. ( अपवाद 

कनयम क्र.१३ ) 

१६) सवयप्रकारच्या ठेवींवरील व्यार्जासाठी आयकर कायद्यानुसार आयकर कपात लागू राहील. 

१७) बँकेत वेळोवेळी नव्याने ठेवण्यात येणा-या वा नतुनीकरण करण्यात येणा-या ठेवींना त्यावेळचे प्रचकलत व्यार्जदर लागू  राहतील. 

१८) व्यार्जदर वाढीचा फायदा घेण्यासाठी र्जे ठेवीदार आपल्या मदुत ठेवी मदुतपवूय बिंद करून पनु:ि ठेवींमध्ये रक्कम गुिंतवतील त्यािंना मदुतपवूय ठेव 

बिंदसाठी, मदुत ठेवीच्या झालेल्या कालावधीसाठी लागू असलेल्या ( ठेव ठेवते वेळीचा ) व्यार्जदरानसुार ( applicable rate ) ककिं वा मळू ठेवीचा 

व्यार्जदर (Contractual Rate) यापेिा कमीत कमी दराने व्यार्ज आकारणी करण्यात येईल. मात्र पुनःि गुिंतवणकू करण्यात येणारा ठेव कालावधी हा 

कवद्यमान ठेवीच्या (मदुतपवूय बिंद होणा-या) उवयररत कालावधीपेिा र्जास्त असेल अशावेळीसच मुदतपूवव बंद करणेसाठीचे दडंव्याज आकारण्यात 

येऊ नये. 

१९) सिंयकु्त खात्यातील एक व्यक्ती ज्येष्ठ असल्यास व त्यािंनी ज्येष्ठ नागररकािंना देण्यात येणारा व्यार्जदर देण्याची मागणी केलेली असल्यास अशा 

ठेवींना त्यानसुार व्यार्जदर देणेत येईल. 
२०) सेवकािंसाठी लागू असलेल्या र्जादा व्यार्जदराचा फायदा घेणेसाठी सयंुक्त नावाने असिेल्या ठेवींमध्ये सेवकाचे नाव कोणत्याही क्रमाने असल े

तरी त्यास सदर सवलत द्यावी. मात्र त्यामधे सेवक आकण सेवकाचे कुटुिंकबय (पती / पत्नी,मलुगा,मलुगी व आई वडील) यािंचाच केवळ समावेश 

असावा. मात्र सबंंलित सेवकांकडून (आजी/माजी सेवक, ज्येष्ठ नागररक (वयोमयावदा ६० वरे्ष पूणव  असिेिे लनवृत्त सेवक ) सदरची 

ठेवरक्कम ही सेवकाची स्वतःची / मािकीची असल्याबाबत िेखीपत्र रेकॉडववर घेण्यात यावे.  

२१) मयत ठेवीदारािंच्या सिंदिायतील प्रकरणे बँकेच्या कवधी कविागाने कनकित केलेल्या अद्ययावत काययपद्धतीनसुार करावयाची आहते. 

२२) बँकेचे आयकर बचत मदुत ठेवयोर्जनेअिंतगयत ठेवी माकसक आकण कतमाही व्यार्ज ठेव या प्रकारात ग्राहकािंकडून कस्वकारणे आवश्यक आहे.  

२३) बँकेने ककमान कशल्लक रकमेवर प्रचकलत कनयमानुसार Minimum Balance Charges आकारणी करणे. (सदर चार्जेस बाबतची माकहती 

बँकेच्या वेबसाईट वर तसेच शाखेत दशयनीय िागात प्रदकशयत करण्यात येईल). 
२४) खाते Inoperative / dormant करणेपूवी त्याबाबतची पूववसचूना लकमान ३ मलहने आिी सबंंलित खातेदारास देणे आवश्यक 

राहीि. 

२५) खाते Inoperative / dormant झाल्यामुळे त्यापोटी बँक कोणतेही चाजेस आकारणार नाही मात्र सदर खाते पुन्हा Operative 

करणेसाठी सबंंलित खातेदारास अद्ययावत के.वाय.सी. सादर करणे क्रमप्राप्त राहीि. 

२६) सही असणा-या खातेदारािंसाठी नॉकमनीचे नाव खात्यास रकर्जस्टडय करणेसाठी सािीदारािंची आवश्यकता नाही. मात्र अिंगठा असणा-या 

खातेदारािंसाठी दोन सािीदारािंची आवश्यकता आह.े 
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२७) बचत ठेव खाते ह ेबँकेतील ग्राहकाचे मलुितू खाते ( BASE ACCOUNT ) म्हणनू गहृीत धरण्यात यावे. त्यामळेु उपरोक्त खात्याची माकहती 

(उदा. नाव, पत्ता, फोन निं., वय, नोकरीतील बदल, मतृ्य ूइ.) सतत अद्ययावत करून कसस्टीममधे आवश्यक ते बदल वेळोवेळी करावे. 

२८)  बँकेमधील सध्या अकस्तत्वात असलेली शनू्य र्जमाबाकीची खाती (No Frill Accounts) ररझव्हय बँकेच्या पररपत्रकानसुार Basic Savings 

Bank Deposit Account (BSBDA) खात्यामध्ये वगय करून घेणे बिंधनकारक केले आहे. 

२९) बँक पढुीलप्रकारची खाती उघडून घेणार नाही. 

       १) शासकीय कविागािंची खाती 

       २) महानगरपाकलका / म्युकनकसपल ककमटी/पिंचायत सकमती / स्टेट हौकसिंग बोडय / पाठ्यपसु्तक महामिंडळ 

                 मेट्रोपॉकलटन डेव्हलपमेंट ऑथाररटी/राज्य अथवा कर्जल्हास्तरीय हौकसिंग कोऑप.सोसा. / रार्जकीय पि 

       ३) नोंदणीकृत न झालेल्या सिंस्था/किं पनी 

३०) बँकेने वेळोवेळी र्जाहीर केलेल्या ठेवयोर्जना या सदर योर्जनेचे उकद्दष्ट पणूय झाल्यावर ठराकवक काळानिंतर बिंद करण्यात येतात.तसेच काही योर्जना 

तात्काकलक आवश्यकतेनसुार र्जाहीर केलेल्या असतात.अशा मदुत सिंपलेल्या ठेवींबाबत शाखेकडून / डेटा सेंटरकडून कनयोर्जन कविागाकडे पवूयमान्यता 

कमळणेसाठी पाठपरुावा केला र्जातो. त्यामधे बिंद झालेल्या ठेव योर्जनािंच्या Account master मधे नाव वाढकवणे, कमी करणे अथवा कोणताही बदल 

करणेसाठी शाखाव्यवस्थापक यािंचे अकधकारानसुार डेटासेंटरमाफय त करून घ्यावे. त्यासाठी कनयोर्जन कविागाच्या पवूयमान्यतेची आवश्यकता नाही. 

३१) ठेवींवरील व्यार्ज आयकरपात्र झाल्याने कॉम््यटुर कसस्टीममधनु उदगम करकपात ( टी.डी.एस. ) होते. खातेदाराने सादर केलेल्या  आयकर फॉमय 

क्र.१५ र्जी / एच नसुार कपात लागू होत नसल्याने अशा रकमा ( सिंबिंकधत ) ठेवीदारास त्याचे ठेवखाती अथवा सेकव्हिंग्र्ज खाती परत र्जमा देणेसाठी 

कनयोर्जन कविागाच्या पवूयमान्यतेची आवश्यकता नाही. तरी शाखािंनी सदर कामकार्ज शाखास्तरावर व डेटासेंटरमाफय त करून घ्यावे. 

३२) नकवन ठेव योर्जना सुरु करणे अथवा बिंद करणे, वेळोवेळी त्यात बदल करणे, त्याबाबतचा धोरणात्मक कनणयय घेऊन सदर कनणयय सवय शाखािंना 

कळकवण,े व्यार्जदरात, सेवाशलु्कात बदल करणे इ. कामकार्ज ठेवींच्या सिंदिायत कनयोर्जन कविागामाफय त केले र्जाईल. तसेच बँकेच्या कवकवध 

ठेवयोर्जनािंची माकहतीपत्रके,Flex / Banners इ.माध्यमातून प्रकसद्धीचे कामकार्ज र्जाकहरात कविागामाफय त केले र्जाईल. 

३७) बँकेतील ठेवीदारािंसाठी प्रती खातेदार एक लाखापयंतचे ठेव रकमेस कवमासिंरिण (D.I.C.G.C.) देण्यात येते. शाखेत याची योग्य ती प्रकसद्धी 

करावी. 

३८) सदर पॉकलसीमध्ये बदल करण्याचा अकधकार बँक व्यवस्थापनाने राखनू ठेवलेला आह.े 

 

 

************* 

 


