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खात्ांच्या मुदत

समाप्तीची रक्कम
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अंतर्गत तक्रार णनवारि यंत्रिा

 शाखा/ ए.टी.एम

 झटपट (इनं्स्टट) चॅट / एिंटशी चॅट करा

 आमच्याशी / कॉल सेंटरशी बोला

 ईमेलद्वारे कनेक्ट करा

 बँकेच्या नोिल ऑणफसरला पत्र णलहा

 तक्रारीचा फॉमग िाउनलोि करा आणि

त्यावर नमूि केलेल्या पत्त्यावर पाठवा

 शाखेशी संबंणधत तक्रारीसंाठी, सकग ल

नोिल ऑणफसरशी संपकग करा



 णप्रल्पिपल नोिल ऑणफसरपयंत तक्रार

घेऊन िा

 पी.एन.ओ ला ईमेल पाठणवण्यासाठी

वेबसाइटवर ल्पिक करून

 तक्रारीचा फॉमग िाउनलोि करा आणि

त्यावर नमूि केलेल्या पत्त्यावर पाठवा

तक्रार डनवारण करण्याचे पडहले चरण तक्रार डनवारण करण्याचे दुसरे चरण
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आर.बी.आर् चे बँडकंग लोकपाल, म्हणजेच बँडकंगमिील

डतसरे डनणायर्क, र्ांच्याशी संपकय सािा

1. िर बंॅकेने आपली तक्रार एका मणहन्याच्या आत

आपल्याला समाधान वाटेल अशा पद्धतीने सोिवली नाही, 
तर आर.बी.आयच्या बँणकंर् लोकपालांशी संपकग साधा

2. बँणकंर् लोकपाल योिना ही आपल्या बँणकंर् तक्रारीवंर

समाधान णमळणवण्याची एक खचग-मुक्त आणि त्रास-मुक्त

पद्धत आहे

3. बँणकंर् लोकपाल योिनेत बँणकंर् सेवांमधील अनेक
उिीवांचा समावेश आहे
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वैकल्पिक तक्रार णनवारि यंत्रिा
ररझर्व्ग बँक- अंतरू्गत लोकपाल योिना (इंणटगे्रटेि ओम्बि्समनस्कीम), 2021

आपल्यालाकोणत्ाही बँक डकंवा एन.बी.एफ.सीर्ांच्या डवरूद्धतक्रार करार्ची असल्याससमािान डमळडवण्याचेचरण?

बैंक / एन.बी.एफ.सी आर.बी.आर्लोकपालर्ांचे कार्ायलर्

चरण 1
• बँक / एन.बी.एफ.सीशाखा यांच्याकिे णकंवा
वेबसाइटवर लेखी तक्रार िाखल करा

• बँका / एन.बी.एफ.सीयांनीआपली तक्रार
सोिवण्याची30 णिवस वाट पहा.

• बँका / एन.बी.एफ.सीयांनी णिलेले उपाय
असमाधानकारकवाटत असतील तर चरि 2
वर िा

एसे्कलेशनमॅडटिक्स

शाखाव्यवस्ापक→ डवभागीर्कार्ायलर्
→ मुख्यकार्ायलर्

चरण 2
• https://cms.rbi.org.in येथील तक्रार
व्वस्थापन प्रिाली पोटगलवर बँका / 

एन.बी.एफ.सी णवरूद्धतक्रार िाखल
करा. णकंवा;

• सेंटर लाइज्ड ररसीट अँि प्रोसेणसंर् सेंटर, 
ररझर्व्ग बँकऑफ इंणियाकिे हाताने
णलणहलेल्यातक्रारी द्या

• तक्रारीशी संबंणधत प्रश्ांसाठी 14448 
या टोल फ्री नंबरवरकॉल करा

एक मडहन्याच्या आत कोणताही

उपार् डमळालेला नाही डकंवा

असमािानकारक उपार् देण्यात

आलेला आहे

अपीलीर्प्राडिकरण

चरण 3
ग्राहक िर का लोकपालांनी णिलेल्या
समाधानाने खुश नसेल तर 30 

णिवसांच्याआतत्याला अपीलीय
प्राणधकरिासमोर अपील िाखलकरता

येईल
अपीलीय प्राणधकरि हे ररझर्व्ग बँक
ऑफ इंणियाचे (आर.बी.आयचे) 

िेपु्यटी र्र्व्नगरआहेत.)

एक मडहन्याच्या आत कोणताही

उपार् डमळालेला नाही डकंवा

असमािानकारक उपार् देण्यात

आलेला आहे
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• आपले पासविग, णपन, ओ.टी.पी, सी.र्व्ी.र्व्ी इत्यािी
कोिालाही ऑनलाइन णकंवा फोनद्वारे सांरू् नका

• एस.एम.एस ने, ईमेल द्वारे णकंवा सोशल मीणियाच्या
माध्यमातून आपल्याला णमळालेल्या कोित्याही
संशयास्पि णलंक वर कधीही ल्पिक करू नका

सुरणित णिणिटल बँणकंर्
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सुरणित णिणिटल बँणकंर् पद्धती

सुरडित बँडकंग पद्धतीसंाठी कार्

करावे

 नेहमी बँका / सेवा प्रिात्याच्याअणधकृत वेबसाइटवरिा आणि सुरणित वेबसाइट्स वापरा उिाहरिाथग https:// - ज्यामधे्य 'एस’चा अथग सुरणित वेबसाइटअसा असतो

िरआपल्या मोबाइल / लॅपटॉप / पी.सी ला णकंवा ॲप्सिाउनलोिकरताना तांणत्रकअिचिी येत असतील तर सवग पेमेंट / फायनाल्पशशयलॲप्समधून लॉर्आउटकरा

 बँका णकंवा ई-कॉमसग पॅ्लटफॉमगसारख्या फसव्ा, बनावट आणि तशाच णिसिाऱ्या वेबसाइट्स टाळण्यासाठी प्रवेश केल्या िािाऱ्या वेबसाइट्स / यू.आर.एल चे से्पणलंर्
तपासून पहा

ईमेलअस्सल पत्त्यांचेआहेत याची खात्री करण्यासाठी णमळालेल्या ईमेलचे से्पणलंर्आणि हेिसग तपासा

एस.एम.एस/र्व्ॉट्सॲप/ईमेल इत्यािीदं्वारे णमळालेल्या संणिप्त यू.आर.एल/रु्र्लफॉमगवर ल्पिककरताना सावधानता बाळर्ा

 बँक / ईकॉमसग / शोध इंणिन वेबसाइट्सला णलंक्सप्रिान करिाऱ्यांनाब्लॉक / अनसबस्क्राइबकरा / सॅ्पम मेल्सम्हिून ररपोटग करा

ऑनलाइन उत्पािनांचीखरेिी/णवक्री करताना सावधानता बाळर्ा. यू.पी.आयद्वारे पैसे प्राप्त करण्यासाठी णपन / पासविग णलणहण्याची र्रि नसते

 णनयणमत वातावरिातबराच काळ आपल्याफोनमधे्य मोबाइल नेटवकग नसल्यासताबितोबआपल्यामोबाइलऑपरेटरशी संपकग साधा

आपल्या माणहतीणशवायकोिताहीओ.टी.पी णनमागि होिार नाही याची खात्री करण्यासाठी एस.एम.एस / ईमेल णनयणमतपिेतपासत रहा

कोित्याही कंपनीशी व्वहार करण्यापूवी,त्या नोिंणवलेल्याआणि परवानाधारक संस्थाआहेत की नाही हे तपासून पहा

 णिथे णिथे अशी सुणवधा उपलब्धअसेल तेथे िोन घटक प्रमािीकरि (टू फॅक्टरऑथेंणटकेशन)चालू करा

ए.टी.एम वापरताना, णपन घालतानाआपल्या िुसऱ्या हाताने कीपॅि झाका

 रोख रक्कम बाहेर नआल्यासए.टी.एम वर 'कॅिल'िाबाआणि होमस्क्रीन णिसल्यानंतरच तेथूनबाहेर पिा

लिातअसू द्या की ग्राहक सेवा क्रमांक कधीही मोबाइल नंबरच्यास्वरूपात नसतात

सी.िी.एममधे्य रोख रक्कम िमा करताना, तेथून बाहेर िाण्याआधी मशीनने रोख रक्कमस्वीकारलेलीआहे याची खात्री करूनघ्या

ए.टी.एम मशीनच्याकािग इिशगनस्लॉट णकंवा कीपॅि िवळ कोितेही अणतररक्त णिर्व्ाइसिोिलेलेआहे का, हे नेहमी तपासा
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सुरणित णिणिटल बँणकंर् पद्धती

सुरडित बँडकंग पद्धतीसंाठी कार् करू नरे्

अनोळखीलोकांवर णवश्वास ठेवू नकाआणि ए.टी.एम मधे्य त्यांची मित घेऊ नका कारि के्रिेल्पशशयल्सचोरले िाऊ शकतात

णसम कािग आणि मोबाइल नंबरचा तपशील सांरू् नका णकंवा ए.टी.एम कािगवर णपन णलहू नका णकंवा वेबसाइट्स / णिर्व्ाइस / सावगिणनक लॅपटॉप / िेस्कटॉपवर तपशील
सेर्व्करू नका

बँका, णवमा, सरकार इत्यािीकंिून कॉल सेंटर एिंट म्हिून काम करत आहोत असे सांर्िाऱ्या व्क्तीचं्याऑफसगमधे्य अिकू नका आणि वापरकताग नाव, पासविग ,कािगचे

तपशील / णपन / सी.र्व्ी.र्व्ी / ओ.टी.पी,िन्मतारीख,आधारक्रमांक, कुटंुबातीलसिस्ांची नावे इत्यािीसांर्ण्यासाठीच्यािबावात येऊ नका /फसू नका.

शोध इंणिन, एस.एम.एस,सोशलमीणिया,ईमेल्स इत्यािीमंधून सेवा प्रिात्यांचे संपकग तपशील शोधू नका.

अज्ञात / सत्याणपत न केलेल्या णलंकवर ल्पिककरू नकाआणिअज्ञात लोकांच्यासल्ल्यानुसारअप्रमाणितस्त्रोतांमधूनॲप्सिाउनलोिकरू नका

आपली बँक खाती/ ए.टी.एम कािग इतरांकिून कणमशनसाठी णकंवा इतरांसाठी वापरण्याची परवानर्ी िेऊ नका, ज्यामुळे पैसे काढण्यासाठी बँक खात्याचा रै्रवापर
झाल्यामुळे पोणलसतपास होऊ शकतो

आपले के.वाय.सी तपशील /खात्याचा तपशील / ए.टी.एम कािग तपशील / णपन / सी.र्व्ी.र्व्ी /ओ.टी.पी तपशील मार्िाऱ्या कॉल्स / ईमेल्स / एस.एम.एस ला प्रणतसाि िेऊ
नका

अणवश्वसनीयलॉटरीऑफरवर णवश्वास ठेवू नका आणिअशा ईमेल /कॉलला प्रणतसाि म्हिून सुरणित के्रिेल्पशशयल्ससांरू् नका

आर.बी.आयकिे मोठी रक्कम पिूनआहेआणि ती णमळवण्याकररताकाही रक्कम स्थानांतररतकरिे र्रिेचेआहे, असा िावा करिाऱ्या संिेशांना प्रणतसाि िेऊ नका

आर्ाऊकिग प्रणक्रया शुल्करोख स्वरूपात र्रूनफसविूककरून घेऊ नका

पैसे / मोबाइल बॅलि ररचािग / नोकरी णमळणवण्यासाठी के.वाय.सी अद्ययावत करिे आहे अशा आणि बणिसाची रक्कम, सरकारी मित िेऊ करिाऱ्या /आश्वासन िेिाऱ्या
संिेशांना प्रणतसाि िेऊ नका

कमी व्ाि िराने / सुरणितत्वररत किागच्या ऑनलाइनऑफरसाठी िेयके र्रू नका णकंवा सुरणित के्रिेल्पशशयल्सणलहू नका

ज्या णिर्व्ाइसवरफायनाल्पशशयलॲप्सवापरले िातआहेत त्याच णिर्व्ाइसवरस्क्रीन शेअररंर् ॲप्सवापरू नका

अज्ञात पेमेंट ॲप्सवापरुन कू्य.आरकोि सॅ्कन करू नका िे यू.पी.आय णपन णलणहल्यावर पैसे स्थानांतररतकरण्यासाठी वापरले िाऊशकतात

सावगिणनक चाणिंर् पॉईंट्स णकंवा असुरणित वाय-फाय वापरू नका कारि त्यांचा वापर मालवेअर स्थानांतररत करण्यासाठी आणि फोनमधून िेटावर णनयंत्रि ठेवण्यासाठी
केला िाऊ शकतो
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इलेक्टर ॉणनक बँणकंर्

• पेमेंट्ससाठी केवळ सत्याणपत आणि णवश्वासाहग ब्राउझर आणि एच.टी.टी.पी.एस सुरणित वेबसाइट्स वापरुन नेहमीच आपल्या बँकेचे
यू.आर.एल टाइप करा (एस म्हििे सुरणित). यू.आर.एल णवंिो (प्रणतमा) मधे्य सुरणित णचन्ह (लॉक) शोधा

• अल्फानू्यमेररक आणि णवशेष विग (#.", @. $ इत्यािी) वापरून आपल्या पासविगचा अंिाि लाविे कठीि करा

• आपि वारंवार आपला पासविग बिलत आहात याची खात्री करून घ्या

• आपले पेमेंट व्वहाराचे ॲप्स (बँका, णबर्र-बँका, वॉलेट्स इ.) नेहमी नवीनतम आवृत्तीसह अद्यतणनत करून ठेवा

• आपला मोबाइल नंबर आणि ईमेल आय.िी आपल्या बँक खात्याशी णलंक करा आणि एस.एम.एस / ई-मेल अलटग सेवा णनविा

• कोिताही असामान्य/अनणधकृत व्वहार झाल्यास, ताबितोब बँकेला कळवा

• ऑनलाइन शोधाद्वारे आपल्या बँकेच्या वेबसाइटवर कधीही िाऊ नका.

• फोनवर लॉणर्न के्रिेल्पशशयल्स कधीही साठवून ठेवू नका, अणवश्वासाहग पोटगलवर / सेवा प्रिात्यांकिे के्रिेल्पशशयल्स णलहू नका / साठवून ठेवू

नका

• सावगिणनक उपकरिे, सायबर कॅफे आणि सावगिणनक / णवनामूल्य वायफाय सारख्या असुरणित / खुल्या नेटवकग वर व्वहार करिे

टाळा

• आपला मोबाइल बँणकंर् णपन णकंवा इंटरनेट बँणकंर् आय.िी, पासविग आणि ओ.टी.पी कधीही (बँक कमगचाऱ्यांसह) कोिालाही सांरू्

नका

कार् करावे

कार् करू

नरे्
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युणनफाइि पेमेंट इंटरफेस (यू.पी.आय)

• यू.पी.आय ॲप अद्यतणनत करून ठेवा

• व्ापाऱ्याची / व्क्तीची र्ोळा करण्याची णवनंती स्वीकारण्याआधी त्याचा नेहमी आढावा घ्या

• पाठणवण्याआधी रक्कम आणि लार्ाथी पुन्हा तपासा आणि पुन्हा पुष्टी करून घ्या

• आपला णपन कधीही कोिालाही सांरू् नका

• प्राप्तकत्यागला प्रथम सत्याणपत केल्याणशवाय / त्याची पुन्हा पुष्टी केल्याणशवाय पैसे पाठवणविे टाळा

कार् करावे

कार् करू नरे्
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ग्राहक िार्रूकता - सायबर धोके आणि फसविूक

डवडशंग - के.वाय.सी-
अपिेशनच्या बहाण्याने, खाते
/ णसम-कािग अनब्लॉक करिे, 
िेणबट केलेली रक्कम िमा
करिे इत्यािी यांकररता
र्ोपनीय तपशील
सांर्ण्यासाठी ग्राहकांना
आणमष िाखणवण्याकररता
बँक / णबर्र-बँक ई-वॉलेट
प्रिाता / िूरसंचार सेवा
प्रिात्यांकिून असल्याचे
र्ासविारे फोन कॉल्स

डफडशंग - फसविूक केलेले
ईमेल्सआणि / णकंवा
एस.एम.एस िे संपे्रषि
त्यांच्या बँक / ई-वॉलेट
प्रिात्याकिून उद्भवले आहे
असा ग्राहकांना णवचार
करायला लावून
फसवण्यासाठी णिझाइन
केलेले असतात आणि त्यात
र्ोपनीय तपशील
काढण्यासाठी णलंक्स
असतात

दूरस् प्रवेश (ररमोट
ऍके्सस) - त्या ग्राहकाच्या
णिर्व्ाइसवरील ग्राहकांच्या
सवग िेटामधे्य प्रवेश करू
शकेल असे त्यांच्या मोबाइल
फोन/कॉम्प्पु्यटरवर
ऍल्पप्लकेशन िाउनलोि
करण्याचे आणमष िाखवून.

पैसे णमळणवण्यासाठी 'एंटर
युवर य.ूपी.आय णपन' अशा
मेसेिसह बनावट पेमेंट
ररके्वस्ट पाठवून य.ूपी.आय
च्या 'कलेक्ट ररके्वस्ट' 
फीचरचा र्ैरवापर करिे.

वेबपेिेस / सोशल मीणियावर
बँका / ई-वॉलेट प्रिात्यांचे
बनावट क्रमांक आणि शोध
इंणिनद्वारे प्रिणशगत केलेले
इत्यािी

फसविूक करिारे हे युिर आय.िी, लॉर्इन/ टर ाशझॅक्शन पासविग , ओ.टी.पी (वन टाइम पासविग), िेणबट/ के्रणिट कािगचा

तपशील िसे की णपन, सी.र्व्ी.र्व्ी, मुित समाप्तीची तारीख (एक्सपायरी िेट) आणि इतर वैयल्पक्तक माणहती सारखी र्ोपनीय

माणहती णमळवण्याचा प्रयत्न करतात. फसविूक करिाऱ्यांकिून वापरल्या िािाऱ्या काही णवणशष्ट कायगपद्धती अशा आहेत –
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फसविूक झाल्यास उचलावी लार्िारी पावले

आपल्या बँकेशी / एन.बी.एफ.सी शी संपकग साधा आणि आपले खाते / कािग ताबितोब ब्लॉक करा आणि लेखी तक्रार द्या

इंणियन सायबर क्राइम कोऑणिगनेशन सेंटरकिे तक्रार/ एफ.आय.आर नोिंवा णकंवा सायबर क्राइम हेिलाईन क्रमांक 1930 वर कॉल करा

लार्ाथी खात्यात रक्कम ब्लॉक करण्यासाठी आपल्या शाखेशी संपकग साधा

िर बँक / एन.बी.एफ.सी आपल्या तक्रारीवर समाधान काढण्यात अपयशी ठरले तर आर.बी.आय च्या लोकपालांकिे प्रकरि घेऊन िा.
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णिणिटल/ऑनलाइन फसविूक
प्रणतबंध (फ्रॉि णप्रर्व्ेंशन)

• त्वररत अलटग णमळणवण्यासाठी आपला मोबाइल नंबर
आणि ईमेल आपल्या बँकेकिे नोिंवा

• मोबाइल, ईमेल णकंवा पसगमधे्य कधीही महत्त्वाचा
बँणकंर् िेटा साठवून ठेऊ नका

• ऑनलाइन बँणकंर्साठी केवळ सत्याणपत, सुरणित
आणि णवश्वासाहग वेबसाइट वापरा

• सावगिणनक, मुक्त णकंवा णवनामूल्य नेटवकग द्वारे बँणकंर्
टाळा

• आपला ऑनलाइन बँणकंर् पासविग आणि णपन
णनयणमतपिे बिलत रहा

• आपले ए.टी.एम कािग, िेणबट कािग, के्रणिट कािग, 
प्रीपेि कािग हरवल्यास णकंवा चोरीला रे्ल्यास
ताबितोब ब्लॉक करा
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ग्राहक संरिि धोरि

 फसविूक शोधण्याची आणि प्रणतबंध करण्याची तर्िी आणि सणक्रय/िमिार (िायनॅणमक) यंत्रिा;

 अनणधकृत व्वहारांमुळे उद्भविाऱ्या धोक्यांचे (उिाहरिाथग बँकेच्या णवद्यमान यंत्रिेतील तफावतीचे) मूल्यमापन करण्याची यंत्रिा आणि
अशा घटनांमुळे उद्भविाऱ्या िबाबिाऱ्यांचे मोिमाप करण्याची यंत्रिा;

 िोखीम कमी करण्यासाठी आणि त्यातून उद्भविाऱ्या िबाबिाऱ्यांपासून स्वत:चे संरिि करण्यासाठी योग्य उपाय;

 इलेक्टर ॉणनक बँणकंर् आणि पेमेंट्सशी संबंणधत फसविुकीपासून स्वत:चे संरिि कसे करावे याबद्दल ग्राहकांना सतत आणि वारंवार
सल्ला िेिारी एक प्रिाली

 अनणधकृत इलेक्टर ॉणनक बँणकंर् व्वहारांसाठी ग्राहकांना नुकसान र्रपाई िेण्यासाठी पारिशगक, रे्िर्ाव न करिारी आणि णनधागररत
यंत्रिा

प्रणाली आडण कार्यपद्धती बळकटकरणे - इलेक्ट्ि ॉडनक बँडकंग व्यवहार करण्याबद्दल ग्राहकांना सुरडित वाटण्यासाठी

बँकांमिील प्रणाली आडण कार्यपद्धती
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बँडकंगमधे्य तंिज्ञानाचा
वापर

• डडडजटल बँडकंग 'सोर्ीस्कर' आडण 'सुरडित' 
देखील आहे. किीही, कुठेही व्यवहार करा.

• चुटकीसरशी बँणकंर् करिे, आपल्या घरातून
आरामात

• िलि आणि सुरणित िेयकांद्वारे वेळ वाचवते

• णवणवध व्वहारांसाठी अनेक णिणिटल पेमेंट्सचे
पयागय

• एन.ई.एफ.टी, आय.एम.पी.एस, यू.पी.आय आणि
बी.बी.पी.एस 24x7 उपलब्ध आहे
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*99# िायल
करा आणि
र्ाषा णनविा

आपल्या

बँकेच्या
आयएफएस

कोिचे पणहले 4 
अंक णलहा

बँक खाते

णनविा

आपलार्व्चु्यगअल

पेमेंट ॲिर ेस
(र्व्ी.पी.ए) णकंवा
यू.पी.आय आय.िी
असेल मोबाइल@upi

*99*7*1# िायलकरून
आणि ए.टी.एमकािगचे
शेवटचे 6 अंकआणि
ए.टी.एम कािगच्या मुित
समाप्तीचा मणहना आणि
वषग णलहून यू.पी.आय णपन
तयार करा

• आपला यू.पी.आय णपन वापरुन, आपल्याला

केवळलार्ाथीचा र्व्चुगअल पत्ता िािून घेऊन
कोित्याही लार्ार्थ्ागलाआरामात रक्कम

पाठणवता येईल. 

• िर लार्ाथीकिे र्व्चुगअल पत्ता नसेल तर
आयएफएससीआणिखाते क्रमांक णकंवा बँक

खाते णकंवा मोबाईल नंबरशी णलंक केलेलाआधार
क्रमांक याद्वारे लार्ाथीला रक्कमपाठणवण्याचा

पयागय सुद्धा उपलब्धआहे.

• "998 सह, एखाद्याव्क्तीला यू.पी.आयआणि
#998 वर नोिंणवलेल्या प्राप्तकत्यागस रक्कम

पाठवणवता येईल

र्ीम ॲप

िाऊनलोि

करा

स्माटयफोन डकंवा इंटरनेट उपलब्ध नाही का?

*99# चा वापर करून डडडजटल बना
एक व्ासपीठ िे यूएसएसिी कोि (*99#) िायल करून इंटरनेट कनेक्शनणशवाय फीचर फोन / स्माटग फोन वापरुन

िोन बँक खात्यांमधे्य पैसे स्थानांतररत करू िेते (*99#)

आपल्याकडे इंटरनेट उपलब्ध असलेला स्माटयफोन आहे का?
रु्डनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (रू्.पी.आर्) पॅ्लटफॉमय वापरुन डडडजटल बना

एक व्ासपीठ िे इंटरनेट उपलब्ध असलेल्या मोबाइल फोनचा वापर करून िोन बँक खात्यांमधे्य पैसे स्थानांतररत

करू िेते

ॲप उघिा, 
णिर्व्ाइसची

नोंििी

करण्यासाठी एक

एस.एम.एस

बाहेर पाठणवला

िातो

लॉणर्न पासकोि

तयार करा आणि

लॉणर्न केल्यानंतर

बँक खाते णनविा

आपलार्व्चु्यगअल

पेमेंट ॲिर ेस
(र्व्ी.पी.ए) णकंवा
यू.पी.आय आय.िी
असेल
मोबाइल@upi

ए.टी.एम कािगचे शेवटचे
6 अंक, ए.टी.एम कािगची
मुित समाप्तीचा मणहना

आणि वषग आणिआपल्या
मोबाईल नंबरवर
णमळालेलाओ.टी.पी
णलहून यू.पी.आय णपन
तयार करा

• आपला यू.पी.आय णपन वापरुन, आपल्याला
केवळलार्ाथीचाआर्ासीपत्तािािून

घेऊनकोित्याहीलार्ार्थ्ागलाआरामात

रक्कमपाठणवता येईल. िरलार्ाथीकिे
र्व्चुगअल पत्ता नसेलतरआयएफएससी

आणिखातेक्रमांक णकंवा बँकखाते याद्वारे
लार्ाथीला रक्कमपाठणवण्याचापयागयसुद्धा

उपलब्धआहे.

एक वेळनोदंणी प्रडक्रर्ा (वन टाइम रडजस्ट्िेशन

प्रोसेस)

एक वेळनोदंणी प्रडक्रर्ा (वन टाइम रडजस्ट्िेशन

प्रोसेस)
1 2 3 4

5

1 2 3 4

5
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जे्यष्ठ नार्ररक आणि णिव्ांर् नार्ररकांसाठी
घरपोच (िोअरसे्टप) बँणकंर् सेवा

आर.बी.आर् ने बँकांना जे्यष्ठ नागररकांसाठी बँडकंग
सोर्ीस्कर बनडवण्याससांडगतलेलेआहे

• िरआपले वय 70 वषांपेिा िास्त असेल तर
आपल्यालाआपल्या घरी काही मूलरू्त बँणकंर् सुणवधा
णमळू शकतात

• बँकांच्या नोिंीमंधे्य उपलब्ध असलेल्या िन्मतारखेच्या
आधारे बँका आपोआपच पूिगपिे के.वाय.सी अनुरूप
खाते 'सीणनअर णसणटझनअकाउंट’ मधे्य रूपांतररत
करतात

• बँका त्यांच्या शाखांमधे्य समणपगत काउंटर प्रिान करतात
िेथे जे्यष्ठ नार्ररकांना त्यांच्या बँणकंर् र्रिांसाठी
प्राधान्य णिले िाते
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 थिग पाटी चेकसह चेकबुक सुणवधा, ए.टी.एम

सुणवधा, नेट बँणकंर् सुणवधा, लॉकर सुणवधा,

णकरकोळ किग, के्रणिट कािग इत्यािी सवग

बँणकंर् सुणवधा कोित्याही रे्िर्ावाणशवाय

दृणष्टहीनांना नेहमीच णिल्या िातील याची बँका

खात्री करतात

 बे्रल कीपॅडसह कमीतकमी एक बोलके

ए.टी.एम सामान्यत: प्रते्यक र्ार्ात दृणष्टहीन

व्क्तीचं्या र्रिा पूिग करण्यासाठी उपलब्ध

असते

 र्व्ीलचेअर वापरिाऱ्या/ अपंर् व्क्तीनंा ते सहि

उपलब्ध र्व्ावेत आणि र्व्ीलचेअर वापरिाऱ्या

व्क्तीनंा ते वापरताना अिथळा णनमागि होिार

नाही, अशा पद्धतीने व्वस्था करता यावी म्हिून

बँका सध्या अल्पस्तत्वात असलेल्या सवय ए.टी.एम/ 

भडवष्यातील ए.टी.एम मधे्य उतार (रॅम्प्स) 

असतील याची काळिी घेतात.

 बँक शाखांच्या प्रवेशद्वारावर उतार (रॅम्प्स) 

उपलब्ध करून देऊन बँका र्ोग्य ती पावले

उचलतात िेिेकरून अपंर् व्क्ती / र्व्ीलचेअर

वापरिारी व्क्ती बँक शाखांमधे्य प्रवेश करू

शकतील आणि िास्त अिचिी न िािवता

व्वसाय करू शकतील.

णिव्ांर् नार्ररकांसाठी बँणकंर् सेवा
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एम.एस.एम.ई / स्वयं-सहाय्यता र्टांना उपलब्ध बँणकंर् सेवा

एस.एच.जी बचत खात्ांसाठी

के.वार्.सी:

• एस.एच.िी चे बचत बँक खाते उघिताना

एस.एच.िीच्या सवग सिस्ांची के.वाय.सी
पिताळिीकरण्याची र्रि नाही.

• सवग पिाणधकाऱ्यांची के.वाय.सी पिताळिी
पुरेशी असेल. 

• तथाणप, एस.एच.िीच्या वतीने खाते

उघिण्यास अणधकृत पिाणधकाऱ्यांचे नाव
िशगणविारा एस.एच.िी चा ठराव सािर

करावा लारे्ल. 

माडजयन आडण सुरिा डनर्म

• किग घेण्यासाठी एस.एच.िी किून

कोितीही संपाणश्वगक सुरिा घेण्याची र्रि
नाही

• कॉपगसच्या चारपट अणधककिागची रक्कम
शक्यआहे िर
एस.एच.िी अनेक वषांपासून यशस्वीररत्या

कायग करत आहेत.
एस.एच.िी यांनी मार्ीलकिागची

परतफेि वेळेवर केलेलीआहे.
एस.एच.िी यांनी के्रणिट सुणवधेचा
िबाबिारीने वापर केलेलाआहे.

ऐन्सिक बचत

• ऐल्पिक बचतीची र्िना िोन प्रकारे केली िाऊ

शकते:
 र्ट कॉपगसचा एक र्ार् न असिे
 र्ट कॉपगसचा एक र्ार्म्हिूनआणि

आंतर-र्टकिग िेण्यासाठी वापरले िािे
• बँकेकिून र्टाला किागच्या प्रमािाचे मूल्यांकन

करण्यासाठी ऐल्पिक बचत िेखीलमोिली
िाईलज्यामुळे आपल्याएस.एच.िी ला फायिा
होऊ शकेल कारि एस.एच.िी ला बँकेकिून

मोठ्या प्रमािात किग णमळू शकते. र्टाच्या
सिस्ांद्वारे से्विेने केलेली बचत ही व्ाि

उत्पन्नातील प्रमािबद्धर्ार्ासाठी णकंवा
र्टाकिूनलार्ांश यांच्यासाठी पात्रआहे की
नाही याबाबतीत एस.एच.िी चे सिस्

एकणत्रतपिे णनिगय घेतील.
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धन्यवाि
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