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એકાઉન્ટની

પતરપક્વિા રકમ
મેળર્ર્ા સક્ષમ
નથી? 

તનષ્ફળ ATM 

વ્યર્હાર?? 

જાણકારીર્ગર ચાતજયસ

ર્સૂલર્ામાાંઆવ્યાાં
છે??

શ ાં બેન્ક િમારી

ફતરયાદ ઉકેલર્ા
માટે સક્ષમ
નથી??

િમારીજાણકારી

ર્ગર
અનતધકૃિ
વ્યર્હારો??

શ ાં કરર્ ાં િે અાંગે જાગૃિિા નથી?

રાષ્ટ્ર વ્યાપી ગહન જાગૃિિા કાયયક્રમ

4



આુંતવિક તકિાિ વનિાિણ વ્યિસ્થાતુંત્ર

િકરાર તનર્ારણન ાં 3જ સ્િર

 શાખા / ATM

 ત્િવિત ચેટ / એિ્ટ સાથે ચેટ

 અમાિી સાથે / કૉલ સે્ટિ સાથે િાત

કિો

 ઇમેઇલ દ્વાિા િોિાઓ

 બે્કના નોિલ અવધકાિીને લખો

 તકિાિ વનિાિણ ફોમમ િાઉનલોિ કિો

અને તેની ઉિિ િશામિિામાું આિેલા

સિનામા િિ મોકલો

 શાખા સુંબુંવધત ફવિયાિો માટે, તેની

સકમલ નોિલ અવધકાિી સમક્ષ િિૂઆત

કિો

 મુખ્ય નોિલ અવધકાિી સમક્ષ ઊચ્ચ

સ્તિે ફવિયાિ િિૂ કિો

 PNOને ઇમેઇલ મોકલિા માટે

િેબસાઇટ ઉિિ વક્લક કિીને

 તકિાિ વનિાિણ ફોમમ િાઉનલોિ કિો

અને તેની ઉિિ િશામિિામાું આિેલા

સિનામા િિ મોકલો

િકરાર તનર્ારણન ાં 1લ સ્િર િકરાર તનર્ારણન ાં 2જ સ્િર
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બેતન્કાંગ ક્ષેત્રના થડય એમ્પાયર RBIના બેતન્કાંગ

લોકપાલનો સાંપકય સાધો

1. િો બે્ક એક મવહનાની અુંિિ તમને સુંતોષ થાય તે િીતે

તમાિી ફવિયાિનુું વનિાકિણ ન કિે તો RBIના બેવ્કુંગ
લોકિાલનો સુંિકમ સાધો

2. બેવ્કુંગ લોકિાલ યોિના તમાિી બેવ્કુંગ ફવિયાિો

ઉકેલિા માટે ખચમ િવહત અને મુશ્કેલ િવહત િીત છે

3. બેવ્કુંગ લોકિાલ યોિના બેવ્કુંગ સેિાઓમાું વ્યાિક

શે્રણીની ખામીઓઆિિી લે છે
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િૈકવપિક ફવિયાિ વનિાિણ વ્યિસ્થાતુંત્ર
વિઝિમ બેંક– એકીકૃત લોકિાલ યોિના, 2021
જો િમે કોઇ બેન્ક અથર્ા NBFC સામે ફતરયાદ ધરાર્િાાં હોર્ િો િેન ાં તનરાકરણ મેળર્ર્ાના પગલાાંઓ?

બેન્ક / NBFC RBI લોકપાલની કચેરી

ચરણ 1
• બે્ક/NBFC શાખાઓઅથિાિેબસાઇટ િિ
લેવખત ફવિયાિ નોુંધાિો

• બે્ક/NBFC તમાિી ફવિયાિ ઉકેલે તે માટે 30
વિિસની િાહ િૂઓ

• િો બે્ક/NBFC દ્વાિાઆિિામાુંઆિેલા
વનિાકિણથી અસુંતુષ્ટ હોિ તો ચિણ 2 ઉિિ
જાઓ

ફતરયાદ ઉપલા સ્િર ેમોકલર્ાની વ્યર્સ્થા

શાખા સાંચાલક→ ઝોનલ કચેરી→ મ ખ્ય
કચેરી

ચરણ 2
• િિ ફવિયાિ સુંચાલન વ્યિસ્થા િોટમલ

ખાતે બે્ક/NBFC વિરુદ્ધ ફવિયાિ

નોુંધાિો https://cms.rbi.org.in. 
અથિા;

• કેવ્િકૃત પ્રાવિ અને પ્રવિયા કે્િ, 
ભાિતીય વિઝિમ બે્કને સુંબોધીને
હસ્તવલવખત ફવિયાિો મોકલો

• ફવિયાિ સુંબુંવધત િૂછિિછમાટે, 
ટોલ ફ્રી નુંબિ 14448ઉિિ કૉલ કિો

એક મતહનાનીઅાંદર કોઇ ઉકેલ
આવ્યો નથીઅથર્ા

અસાંિોષકારક તનરાકરણ પૂરાં

પાડર્ામાાં આવ્ય ાં છે

અપીલ સત્તામાંડળ

ચરણ 3
• ગ્રાહક 30 વિિસોની અુંિિ

અિીલ સત્તામુંિળસમક્ષ

અિીલ િાખલ કિી શકે છે. િો
લોકિાલ દ્વાિા િૂિા િાિિામાું

આિેલા ઉિાયથી સુંતુષ્ટ ન
હોિ તો

• અિીલ સત્તામુંિળભાિતીય

વિઝિમ બે્ક (RBI)ના િેપ્યુટી
ગિનમિ છે.

એક મતહનાનીઅાંદર કોઇ ઉકેલ
આવ્યો નથીઅથર્ા

અસાંિોષકારક તનરાકરણ પૂરાં

પાડર્ામાાં આવ્ય ાં છે
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• કોઇિણ વ્યવિ સાથે ઑનલાઇન અથિા ફોન
માિફતે તમાિો િાસિિમ , વિન, OTP, CVV િગેિ ે
શેિ કિશો નહી ું

• SMS, ઇમેઇલ અથિા સોવશયલ મીવિયા
પ્લેટફોમમ માિફતે પ્રાિ થયેલી શુંકાસ્િિ વલુંક ઉિિ
ક્યાિયે વક્લક કિશો નહી ું

સલામત વિવિટલ બેવ્કુંગ
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સલામત વિવિટલ બેવ્કુંગ આચિણો

સલામિ બેતન્કાંગ આચરણો માટે આટલ ાં કરો

હુંમેશા બે્ક/ સેિા પ્રિાતાની સત્તાિાિ િેબસાઇટ ઉિિ જાઓ અને તે િેબસાઇટનો િ ઉિયોગ કિો િ ે સુિવક્ષત કિિામાું આિી છે િમે કે https:// - જ્ાું 'એસ'નો

મતલબ સુિવક્ષત િેબસાઇટ તેિો થાય છે

િો તમે તકવનકી મુશ્કેલીઓનો સામનો કિી િહ્ાું હોિ અથિા એિ િાઉનલોિ કિતી િખતે તકવનકી મુશ્કેલી હોય તો તમાિા મોબાઇલ/ લેબટોિ/ િીસીમાુંથી તમામ
િેમે્ટ/નાણાકીય એિમાુંથી લોગઆઉટ કિી િો

 બે્ક અથિા ઇ-કોમસમ પ્લેટફોમમને સમાન લાગતી કિટયુિ, બનાિટી અને સમાન લાગતી િેબસાઇટ ટાળિા માટે ઉિયોગ કિિામાું આિી િહેલી િેબસાઇટ/ URLનો
સ્િેવલુંગ ચકાસો

ઇમેઇલ પ્રમાણભૂત એિર ેસ િિથી પ્રાિ કિિામાું આવ્યો છે તેની ખાતિી કિિા માટે પ્રાિ થયેલા ઇમેલના સ્િેવલુંગ અને હેિિ ચકાસો.

SMS/ િૉટ્સએિ/ઇમેઇલ િગેિ ેમાિફતે પ્રાિ થયેલા ટૂુંકા URL/ ગૂગલ ફોમમ ઉિિ વક્લક કિતી િખતે સાિધાન િહો

 બે્ક/ઇ-કોમસમ/ સચમ એવ્િન િેબસાઇટની વલુંક િૂિી િાિતા મેઇલને બ્લોક કિો/ અનસબસ્િાઇબકિો/ સ્િામ તિીકે વિિોટમ કિો

ઑનલાઇન પ્રોિક્ટ ખિીિતી/ િેચતી િખતે સાિધાન િહો UPI માિફતે નાણા મેળિતી િખતે વિન/િાસિિમ િાખલ કિિાની કોઇ િરૂિ નથી

િો વનયવમત િાતાિિણમાું નોુંધિાત્રસમયગાળા માટે તમાિા ફોનમાું મોબાઇલ નેટિકમ ન હોય તો તાત્કાવલક તમાિા મોબાઇલઓિિટેિનો સુંિકમ સાધો

તમાિી િૂિમ જાણકાિી િગિ કોઇ OTPિનિટે કિિામાું નઆિે તેની ખાતિી કિિા માટે SMS/ ઇમેઇલ વનયવમત ચકાસો

કોઇિણ કુંિની સાથે વ્યિહાિ કિતી િખતે ચકાસણી કિો કે તે નોુંધાયેલી છે અને લાઇસ્સ ધિાિતુું એકમ છે

જ્ાિે િણ ટૂ ફેક્ટિઓથેવ્ટકેશનઉિલબ્ધહોય ત્યાિ ે તેને ચાલુ કિો

ATMનો ઉિયોગ કિતી િખતે વિન િાખલ કિતી િખતે તમાિા બીજા હાથ િિે કીિેિને ઢાુંકો

િો મશીનમાુંથી િોકિ ન નીકળે તો, ATMઉિિ 'કે્સલ' િબાિોઅને માત્ર હોમ વસ્િન િોિા મળે ત્યાિ બાિ િ ATMમાુંથીબહાિ નીકળો

નોુંધી લેશો કે કસ્ટિમ કેિ નુંબિક્યાિયે મોબાઇલ નુંબિના સ્િરૂિમાું હોતો નથી

CDMમાું િોકિ વિિોવઝટ કિતી િખતે તેની ખાતિી કિો કે િવિસિ છોિતા િહેલા મશીન દ્વાિા િોકિ સ્િીકાિિામાું આિેલી છે

હુંમેશા ચકાસો કે કાિમ િાખલ કિિાના સ્લોટ અથિાATMમશીનના કીિેિની નજીક કોઇ િધાિાનુું ઉિકિણ િોિેલુું તો નથી
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સલામત વિવિટલ બેવ્કુંગ આચિણો

સલામિ બેતન્કાંગ આચરણો માટે આટલ ાં ન કરો

ATMિિ અજાણી વ્યવિઓઉિિ વિશ્વાસ ન કિશો અને તેમની મિિ ન લેશો કાિણ કે તમાિી ગોિનીય વિગતો ચોિાઇ શકે છે

વસમ કાિમ અને મોબાઇલ નુંબિની વિગતો શેિ કિશો નહી ુંઅથિા ATM ઉિિ વિન લખશો નહી ું અથિા િેબસાઇટ/ ઉિકિણો/ જાહેિ લેિટોિ/ િેસ્કટોિ ઉિિ વિગતો
સાચિશો નહી ું

બે્ક, િીમા, સિકાિ િગેિ ે તિફથી કોલ સે્ટિના પ્રવતવનધી તિીકે િાતચીત કિી િહેલા વ્યવિઓનીઑફિમાું ફસાશો નહી ુંઅને યુઝિનેમ, િાસિિમ , કાિમ વિગતો/ વિન/

CVV/ OTP,િ્મ તાિીખ, આધાિ નુંબિ, િવિિાિના સભ્યોના નામ િગેિ ેશેિ કિિાના િબાણમાું આિશો નહી ું/ પ્રયુવિથી ફસાશો નહી ું

સચમ એવ્િન, SMS,સોવશયલ મીવિયા, ઇમેઇલ િગેિ ેિિથી સેિા પ્રિાતાઓની સુંિકમ વિગતો શેિ કિશો નહી ું

અજ્ઞાત/ અપ્રમાવણત વલુંક ઉિિ વક્લક કિશો નહી ુંઅને અજ્ઞાત વ્યવિની સલાહ િિ અપ્રમાવણત સ્રોતો િિથીએિ િાઉનલોિ કિશો નહી ું

કમીશન અથિા અ્ય હેતુ માટે અ્ય વ્યવિઓ દ્વાિા તમાિા બે્ક એકાઉ્ટ/ ATM કાિમનો ઉિયોગ કિિાની િિિાનગી આિશો નહી ું, િે નાણાની ગેિકાયિેસિ
હેિાફેિી માટે બે્કએકાઉ્ટના િૂરુિયોગમાટે િોલીસ તિાસમાું િવિણમી શકે છે

તમાિી KYC વિગતો/એકાઉ્ટ વિગતો/ ATMકાિમ વિગતો/ વિન/ CVV/ OTP વિગતોનીજાણકાિી માગતા કૉલ/ ઇમેઇલ/ SMSનો પ્રત્યુત્તિઆિશો નહી ું

અવિશ્વસનીય લોટિીનીઑફિ ઉિિ વિશ્વાસ કિશો નહી ુંઅનેઆિા ઇમેલ/ કોલના પ્રવતભાિમાું સુિવક્ષત ગોિવનય માવહતી શેિ કિશો નહી ું

RBI િાસે એક વિશાળ િકમ િહેલી છે અને તેને છોિાિિા માટે કેટલીક િકમ હસ્તાુંતિ કિિાની િરૂવિયાત છે તેિો િાિો કિતાું સુંિેશાઓનો પ્રત્યુત્તિઆિશોનહી ું

િોકિમાું અગ્રીમ લોન પ્રોસેવસુંગ ફી ચૂકિીને ઉચાિાતના ભોગ બનશો નહી ું

ઇનામની િકમ, સિકાિી મિિ અને નાણા/ મોબાઇલ વિચાિમ બેલે્સ/ નોકિી મેળિિા KYC અદ્યતન કિિાની ઑફિ કિતાું/ િચન આિતાું સુંિેશાઓનો પ્રવતભાિ

આિશો નહી ું

ઓછા વ્યાિ િિ/ે સુિવક્ષત ત્િવિત લોનનીઑનલાઇનઑફિ સામે ચૂકિણી કિશો નહી ુંઅથિા સુિવક્ષત ગોિનીય માવહતી િાખલ કિશો નહી ું

જ્ાું નાણાકીય એિનો ઉિયોગ કિિામાું આિી િહ્ો હોય તે સમાન ઉિકિણઉિિ સ્િીન શેવિુંગ એિનો ઉિયોગ કિશો નહી ું

અજ્ઞાત િેમે્ટએિનો ઉિયોગ કિીને QR કોિ સ્કેન કિશો નહી ું િનેો ઉિયોગ UPI વિનમાું વિન િાખલ કયામ બાિ નાણા ઉિાિીને હસ્તાુંતિ માટે થઇ શકે છે

જાહેિ ચાવિિંગ િોઇ્ટ અથિા અસુિવક્ષત િાઇ-ફાઇનો ઉિયોગ કિશો નહી ું કાિણ કે તેનો ઉિયોગ માલિેિ ટર ા્સફિ કિિા અને ફોનમાુંથી િેટાનુું વનયુંત્રણ મેળિિા

માટે થઇ શકે છે
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ઇલેક્ટર ોવનક બેવ્કુંગ

• માત્ર પ્રમાવણત અને વિશ્વસનીય બ્રાઉઝિનો ઉિયોગ કિીને તમાિી બે્કનુું URL ટાઇિ કિો અને ચૂકિણી માટે HTTPS સુિવક્ષત
િેબસાઇટનો ઉિયોગ કિો (એસનોઅથમ સુિવક્ષત થાય છે).  URL વિ્િોમાું (તસિીિ) સુિવક્ષત વચહ્ન (લોક) િૂઓ

• આપફામ્યુમેવિક અને સ્િેવશયલ કેિકે્ટિનો ઉિયોગ કિીને તમાિો િાસિિમ અનુમાન કિિા માટે મુશ્કેલ બનાિો િમેકે (#.", @. $ િગેિ.ે)

• તમે તમાિો િાસિિમ સમયાુંતિે બિલો છો તેની ખાતિી કિો

• હુંમેશા તમાિી િેમે્ટ ટર ા્ઝેક્શન એિ (બે્ક, નોન-બે્ક, િૉલેટ્સ િગેિ)ે તેના લેટેસ્ટ િઝમનથી અિિેટ કિલેી િાખો.

• તમાિા બે્ક એકાઉ્ટ સાથે તમાિા મોબાઇલ નુંબિ અને ઇમેઇલ આઇિીને િોિો અને SMS/ ઇમેઇલ એલટમ સેિા શરૂ કિાિો

• કોઇ અસામા્ય/ વબનઅવધકૃત વ્યિહાિના વકસ્સામાું તમાિી બે્કને તાત્કાવલકજાણ કિો

• ઑનલાઇન સચમ માિફતેક્યાિયે તમાિી બે્કની િેબસાઇટની પ્રાવિ કિશો નહીું

• ફોન ઉિિ તમાિી લોવગનની ગોિનીય માવહતીક્યાિયે સુંગ્રહ કિશો નહીું, િધુમાું અવિશ્વસનીય િોટમલ/ સેિા પ્રિાતાના િોટમલ ઉિિક્યાિયે

ગોિનીય માવહતી િાખલ કિશો નહીું/ સુંગ્રહ કિશો નહીું

• જાહેિ ઉિકિણો, સાઇબિ કાફે અને િવબ્લક/ ફ્રી િાઇ-ફાઇ િિેા વબનસુિવક્ષત/ મુિ નેટિકમ ઉિિ વ્યિહાિો હાથ ધિિાનુું ટાળો

• કોઇિણ વ્યવિ (બે્ક કમમચાિી સવહત) સાથે ક્યાિયે તમાિો મોબાઇલ બેવ્કુંગ વિન અથિા ઇ્ટિનેટ બેવ્કુંગઆઇિી, િાસિિમ અને OTP 

શેિ કિશો નહીું

આટલ ાં કરો

આટલ ાં ન

કરશો
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યુવનફાઇિ િેમે્ટ ઇ્ટિફેસ (UPI)

• UPI એિ અદ્યતન િાખો

• મચમ્ટ/ વ્યવિની નાણા મેળિિાની વિનુંતીનો સ્િીકાિ કિતાું િહેલા હુંમેશા તેની સમીક્ષા કિો

• હસ્તાુંતિ હાથ ધિતાું િહેલા િકમ અને લાભાથીની ફિી ચકાસણી અને િુનઃખાતિી કિો

• કોઇિણ વ્યવિ સાથે તમાિો વિન શેિ કિશો નહી ું

• સૌ પ્રથમ પ્રાિકતામની ચકાસણી/ િુનઃખાતિી કયામ િગિ નાણાનુું હસ્તાુંતિ કિિાથી િૂિ િહો

આટલ ાં કરો

આટલ ાં ન કરશો
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ગ્રાહક જાગૃવત - સાઇબિ િોખમો અને કિટો

તર્તશાંગ - KYC અિિેશન,
એકાઉ ટ્ / વસમ-કાિમ
અનબ્લોક કિિા, કિાયેલી
િકમ િમા કિાિિા િગેિનેી
આિમાું ગોિનીય વિગતો
શેિ કિિા માટે ગ્રાહકોને
લલચાિિા માટે બે ક્ / નોન-
બે ક્ ઇ-િૉલેટ પ્રિાતાઓ /
ટેવલકોમ સેિા પ્રિાતાઓ
તિફથી બોલતાું હોિાનો
િોળ કિીને ફોન કૉલ
કિિામાું આિે છે.

તફતશાંગ - બે ક્ / ઇ-િૉલેટ
પ્રિાતા તિફથી મોકલિામાું
આવ્યો હોય તેિો સુંિેશો
હોિાનુું વિચાિિા પ્રેિીને
ગ્રાહકોને છેતિિા માટે
બનાિટી ઇમેઇલ અને /
અથિા SMS બનાિિામાું
આિે છે અને તે ગોિનીય
વિગતો મેળિિા માટે વલુંક
ધિાિતાું હોય છે

તરમોટ એક્સેસ - ગ્રાહકોને
તેમના મોબાઇલ ફોન /
કમ્પ્યુટિ ઉિિ એક
એવપ્લકેશન િાઉનલોિ કિિા
માટે લલચાિિામાું આિે છે
િે ગ્રાહકના તે ઉિકિણ
ઉિિ ગ્રાહકનો તમામ િેટા
એક્સેસ કિિા માટે સક્ષમ
છે.

નાણા મેળિિા માટે 'તમાિો
UPI વિન િાખલ કિો' િિેા
સુંિેશાઓ સાથે બનાિટી
િેમે ટ્ વિનુંતીઓ મોકલીને
UPIની 'કલેક્ટ વિક્વેસ્ટ'
સુવિધાનો િૂરુિયોગ કિે છે.

િેબિેવિસ/ સોવશયલ
મીવિયા ઉિિ બે ક્ / ઇ-
િૉલેટ સેિા પ્રિાતાઓના
બનાિટી નુંબિો અને સચમ
એવ્િન િગેિે દ્વાિા પ્રિવશમત
કિિામાું આિે છે

કિટઆચિનાિાઓ યુઝિ આઇિી, લોવગન/ ટર ા્ઝેક્શન િાસિિમ , OTP (િન ટાઇમ િાસિિમ), િેવબટ / િેવિટ કાિમ વિગતો

િિેી કે વિન, CVV, સમાવિ તાિીખ અને અ્ય વ્યવિગત માવહતી િિેી ગોિનીય વિગતો પ્રાિ કિિાનો પ્રયત્ન કિે છે. કિટ

આચિનાિાઓ દ્વાિા ઉિયોગ કિિામાું આિતી કેટલીક સામા્ય પ્રકાિની િીતિસમો નીચે મિુબ છે -
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િો કિટ આચિિામાું આિે તો લેિાના િગલાુંઓ

તમાિી બે્ક/NBFCનો સુંિકમ કિો અને તાત્કાવલક તમારુું એકાઉ્ટ/ કાિમ બ્લોક કિો અને લેવખત ફવિયાિ સુિિત કિો

ભાિતીય સાઇબિ ગુના સુંકલન કે્િ સમક્ષ ફવિયાિ/ એફઆઇઆિ િાખલ કિો અથિા સાઇબિિાઇમ હેપિલાઇન નુંબિ 1930 ઉિિ કૉલ કિો

લાભાથી એકાઉ્ટમાું ફુંિ બ્લોક કિિા માટે તમાિી બ્રા્ચનો સુંિકમ કિો

િો બે્ક/NBFC તમાિી ફવિયાિનુું વનિાકિણ કિિામાું વનષ્ફળ િહે તો RBI લોકિાલ સમક્ષ ફવિયાિ ઊચ્ચ સ્તિે લઇ જાઓ
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વિવિટલ/ ઑનલાઇન ઉચાિાત
વનિાિણ

• ત્િવિત એલટ્સમ મેળિિા માટે તમાિી બે્કમાું તમાિો
મોબાઇલ નુંબિ અને ઇમેઇલની નોુંધણી કિાિો

• મોબાઇલ, ઇમેઇલ અથિા િસમમાું ક્યાિયે મહત્ત્િિૂણમ
બેવ્કુંગ વિગતોનો સુંગ્રહ કિશો નહી ું

• ઑનલાઇન બેવ્કુંગ માટે માત્ર પ્રમાવણત, સુિવક્ષત
અને વિશ્વસનીય િેબસાઇટ્સનો ઉિયોગ કિો

• જાહેિ, મુિ અથિા વનઃશુપક નેટિકમ માિફતે બેવ્કુંગ
કિિાનુું ટાળો

• તમાિો ઑનલાઇન બેવ્કુંગ િાસિિમ અને વિન
વનયવમતિણે બિલો

• િો તમારુું ATM કાિમ , િેવબટ કાિમ , િેવિટ કાિમ , 
પ્રીિેઇિ કાિમ ગૂમ થાય અથિા ચોિાઇ જાય તો
તાત્કાવલક તેને બ્લોક કિાિો
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ગ્રાહક સુિક્ષા નીવત

 મિબૂત અને િૈવિધ્યિૂણમ કિટ ઓળખ અને વનિાિણ વ્યિસ્થાતુંત્ર;

 વબનઅવધકૃત વ્યિહાિોના િવિણામે ઉિભિતા િોખમો (ઉિાહિણ તિીકે, બે્કની પ્રિતમમાન વ્યિસ્થાઓમાું ખામી)ના આકલન
માટે વ્યિસ્થાતુંત્ર અને આિા પ્રસુંગોએ ઉિભિતી િિાબિાિીઓ માટે િગલાું; 

 િોખમોના શમન માટે યોગ્ય િગલાુંઓ અને તેમાુંથી ઉિભિતી િિાબિાિીઓ સામે તેમનુું િક્ષણ

 ઇલેક્ટર ોવનક બેવ્કુંગ અને ચૂકિણી સુંબુંવધત કિટથી િોતાનુું કેિી િીતે િક્ષણ કિિુું તે અુંગે ગ્રાહકોને અવિિત અને િાિુંિાિ સલાહ
આિતી વ્યિસ્થા

 વબનઅવધકૃત ઇલેક્ટર ોવનક બેવ્કુંગ વ્યિહાિો માટે ગ્રાહકોને િળતિ ચૂકિતી િાિિશી, વબન-ભેિભાિયુિ અને વનધામવિત કિલેુું
વ્યિસ્થાતુંત્ર

વ્યર્સ્થા અને પ્રતક્રયા મજબૂિ બનાર્ર્ી - ઇલેક્ટર ોતનક બેતન્કાંગ વ્યર્હારો હાથ ધરર્ા માટે ગ્રાહકોને સલામિીનો

અહેસાસ કરાર્ર્ા માટે બેન્કમાાં વ્યર્સ્થા અને પ્રતક્રયાઓ
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બેતન્કાંગમાાં
ટેક્નોલોજીનો
ઉપયોગ

• તડતજટલ બેતન્કાંગ 'સ ગમ' અને 'સલામિ' પણ
છે. કોઇપણ સમયે, કોઇપણ સ્થળે વ્યર્હાર
કરો.

• તમાિા ઘિે સુવિધાિનક િીતે તમાિા આુંગળીના
ટેિિે બેવ્કુંગ

• ઝિિી અને સલામત ચૂકિણીઓ દ્વાિા સમય
બચાિે છે

• વિવિધ વ્યિહાિો માટે બહુવિધ વિવિટલ ચૂકિણી
વિકપિો

• NEFT, IMPS, UPI અને BBPS 24x7 ઉિલબ્ધ
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*99# િાયલ
કિો અને

ભાષા િસુંિ

કિો

તમાિી

બે ક્ના IFS 

કોિના પ્રથમ

4 અુંકો
િાખલ કિો

તમારુું બે ક્

એકાઉ ટ્

િસુંિ કિો

તમારુું િચ્યુમઅલ

િેમે ટ્ એિર ેસ

(VPA) અથિા

UPI આઇિી

મોબાઇલ @ UPI

બની િશે

*99*7*1# િાયલ
કિીને અને કી િાખલ

કિીને UPI વિનનુું

સિમન કિો

ATM કાિમના અુંવતમ

6 અુંકો અને
ATM કાિમની

સમાવિનો મવહનો

અને િષમ

• UPI વિનનો ઉિયોગ કિીને તમે માત્ર લાભાથીના

િચ્યુમઅલ એિર ેસની જાણકાિીથી કોઇિણ લાભાથીને

મુશ્કેલિવહત િીતે નાણાું હસ્તાુંતિ કિી શકો છો.

• િો લાભાથી િચ્યુમઅલ એિર ેસ ધિાિતો ન હોય તો

IFSC અને એકાઉ ટ્ નુંબિ અથિા બે ક્ એકાઉ ટ્

સાથે િોિાયેલા આધાિ નુંબિ અથિા મોબાઇલ

નુંબિ માિફતે લાભાથીને નાણા હસ્તાુંતિ કિિાનો

વિકપિ િણ ઉિલબ્ધ છે.

• "998 સાથે, વ્યવિ UPI અને #998 ઉિિ નોુંધાયેલા

પ્રાિકતામને નાણા હસ્તાુંતિ કિી શકે છે.

વભમ એિ

િાઉનલોિ

કિો

શ ાં િમે સ્માટય ફોન અથર્ા ઇન્ટરનેટની ઉપલબ્ધિા ધરાર્િાાં નથી?
*99#નો ઉપયોગ કરીને તડતજટલ વ્યર્હાર કરો

એક પ્લેટફોમમ િે USSD કોિ (*99#) િાયલ કિીને ઇ ટ્િનેટ િોિાણ િગિ ફોન/ સ્માટમ ફોન વફચિનો ઉિયોગ કિીને

બે બે ક્ એકાઉ ટ્ િચ્ચે નાણાના હસ્તાુંતિની સુવિધા આિે છે

શ ાં િમે ઇન્ટરનેટની ઉપલબ્ધિા સાથે સ્માટય ફોન ધરાર્ો છો?
ય તનફાઇડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ (UPI) પ્લેટફોમયનો ઉપયોગ કરીને તડતજટલ સેર્ાનો ઉપયોગ

કરો
એક પ્લેટફોમમ િે ઇ ટ્િનેટનો એક્સેસ ધિાિતાું મોબાઇલ ફોનનો ઉિયોગ કિીને બે બે ક્ એકાઉ ટ્ િચ્ચે નાણાના

હસ્તાુંતિની સુવિધા િૂિી િાિે છે

એિખોલો, 
ઉિકિણ
નોુંધાિિામાટે

એકબહાિની
તિફ SMS 
મોકલિામાું
આિશે

લોવગન િાસકોિનુું

સિમન કિો અને

તમાિા લોવગન

િછી બે ક્

એકાઉ ટ્ િસુંિ

કિો

તમારુું િચ્યુમઅલ

િેમે ટ્ એિર ેસ

(VPA) અથિા

UPI આઇિી

મોબાઇલ @ UPI

બની િશે

કી િાખલ કિીને UPI 

વિનનુું સિમન કિો

ATM કાિમના અુંવતમ

6 અુંકો
ATM કાિમની

સમાવિના મવહના

અને િષમ તથા

તમાિા મોબાઇલ

નુંબિ ઉિિ પ્રાિ

થયેલો OTP

• UPI વિનનો ઉિયોગ કિીને તમે માત્ર

લાભાથીના િચ્યુમઅલ એિર ેસની જાણકાિીથી

કોઇિણ લાભાથીને મુશ્કેલિવહત િીતે નાણાું

હસ્તાુંતિ કિી શકો છો. િો લાભાથી િચ્યુમઅલ
એિર ેસ ધિાિતો ન હોય તો IFSC અને

એકાઉ ટ્ નુંબિ અથિા બે ક્ એકાઉ ટ્ સાથે

િોિાયેલા આધાિ નુંબિ અથિા મોબાઇલ

નુંબિ માિફતે લાભાથીને નાણા હસ્તાુંતિ

કિિાનો વિકપિ િણઉિલબ્ધ છે.

ર્ન ટાઇમ નોાંધણી પ્રતક્રયા ર્ન ટાઇમ નોાંધણી પ્રતક્રયા

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5
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િવિષ્ઠ નાગવિકો અને વિવ્યાુંગ નાગવિકો માટે
ઘિઆુંગણે બેવ્કુંગ સેિાઓ

RBI દ્વારા બેન્કોને ર્તરષ્ઠ નાગતરકો માટે બેતન્કાંગ
સ તર્ધાજનક બનાર્ર્ા માટે કહેર્ામાાંઆવ્ય ાં છે

• િો તમાિી ઉુંમિ 70 િષમથી િધાિે છે તો તમે તમાિા
ઘિે કેટલીક િાયાનીબેવ ક્ુંગ સુવિધાઓપ્રાિ કિી
શકો છો

• બે ક્ િોતાના િકેોિમમાું ઉિલબ્ધ િ્મ તાિીખના
આધાિ ઉિિઆિમેળે સુંિૂણમ KYC સુસુંગત
એકાઉ ટ્ને 'િવિષ્ઠ નાગવિકએકાઉ ટ્'માું રૂિાુંતિ કિે
છે

• બે ક્ િોતાની શાખાઓિિ એકઅલગ િ કાઉ ટ્િ
િૂરુું િાિે છે જ્ાું િવિષ્ઠ નાગવિકો તેમની બેવ ક્ુંગ
િરૂવિયાતો માટે પ્રાથવમકતા પ્રાિ કિે છે
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 બે્ક ખાતિી કિે છે કે થિમ િાટી ચેકો સવહત

ચેકબૂક સુવિધા, ATM સુવિધા, નેટ બેવ્કુંગ

સુવિધા, લૉકિ સુવિધા, છૂટક લોન, િેવિટ કાિમ

િગેિ ે િિેી તમામ બેવ્કુંગ સુવિધાઓ કોઇિણ

ભેિભાિ િગિ િષ્ટીની ખામી ધિાિતાું લોકોને

અચૂકિણે ઉિલબ્ધ કિાિિામાું આિી િહી છે.

 િષ્ટીની ખામી ધિાિતાું વ્યવિઓની

િરૂવિયાતો િૂિી કિિા માટે િિકે પ્રિેશમાું

સામા્ય િીતે બે્રઇલ કીપેડ ધિાિતુું ઓછામાું

ઓછુું એક બોલી શકે તેિુું ATM ઉિલબ્ધ હોય

છે.

 બે્ક ખાતિી કિે છે કે તમામ પ્રર્િયમાન ATM / 

ભતર્ષ્યના ATM ઢાળની ધરાર્િાાં હોય એિી

િીતે વ્યિસ્થા કિિામાું આિે િથેી ATMની

ઊું ચાઇ વ્હીલચેિના િિિાશકતામઓ દ્વાિા

ઉિયોગ કિિામાું આિે તેના માટે કોઇ અિિોધનુું

સિમન કિે નહી ું.

 બેન્ક િેની શાખાઓ ઉપર પ્રર્ેશદ્વાર ઉપર

ઢાળની સ તર્ધા પૂરી પાડીને યોગ્ય પગલાાં

ભરશે િથેી વિવ્યાુંગતા / વ્હીલચેિ ધિાિતાું

િિિાશકતામઓ બે્કની શાખાઓમાું પ્રિેશ કિી

શકે અને ખાસ મુશ્કેલી િગિ બેવ્કુંગ વ્યિહાિ

હાથ ધિી શકે.

વિવ્યાુંગ નાગવિકો માટે બેવ્કુંગ સેિાઓ
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MSME/ સ્િસહાય િૂથોને ઉિલબ્ધ બેવ્કુંગ સેિાઓ

SHG બચિ એકાઉન્ટ માટે KYC:

• SHGનાબચત બે્ક ખાતા ખોલતી િખતે

SHGના તમામ સભ્યોનુું KYC 
પ્રમાણીકિણ કિાિિુું િરૂિી નથી.

• તમામઓવફસ-હોદે્દિાિોનુું KYC 
પ્રમાણીકિણ િૂિતુું ગણિામાુંઆિશ.ે

• િોકે, SHG િતી એકાઉ્ટખોલિા માટે

અવધકૃત હોય તેિા હોદે્દિાિોના નામ
િશામિતુું SHGનો ઠિાિ િમા કિાિિાની

િરૂવિયાત િહેલી છે.

માતજયન અને સ રક્ષા સાંબાંતધિ તનયમો

• લોન મેળિિા માટે SHG િાસેથી કોઇ

તાિણયુિ જામીનગીિી મેળિિાની
િરૂવિયાત નથી

• ભુંિોળના ચાિ ગણાથી િધાિ ે લોનની િકમ
સુંભિ છે િો

SHG અનેક િષોથી સફળતાિૂિમક

કામગીિી કિી િહી હોય.
SHGએ ભૂતકાળની લોનની િુનઃચૂકિણી

કિલેી હોય.
SHGએધીિાણ સુવિધાનો
િિાબિાિીિૂિમકઉિયોગ કિલેો હોય.

સ્ર્ૈતછછક બચિો

• સ્િૈવચ્છકબચતોને સ્િીકૃવત બે િીતોથી આિી

શકાય છેઃ
 િૂથ ભુંિોળના ભાગની િચના નહી ું

કિીને

 િૂથ ભુંિોળના ભાગ તિીકે અને
આુંતવિક-િૂથ ધીિાણ માટે ઉિયોગ

કિીને
• સ્િૈવચ્છકબચતને બે્ક તિફથી િૂથને લોનની

િકમના પ્રમાણનાઆકલન માટે િણ સ્િીકૃવત

આિિામાુંઆિશે િ ે તમાિા SHGને લાભ
િૂિો િાિી શકે છે કાિણ કે SHG બે્ક તિફથી

િધાિ ે મોટા પ્રમાણમાું લોન મેળિી શકે છે. 
SHGના સભ્યો સુંયુિ િીતે નક્કી કિશે કે
િૂથના સભ્યો દ્વાિા કિાયેલી સ્િૈવચ્છકબચતો

િૂથ તિફથી વ્યાિની આિકઅથિા
વિવિિ્િમાું પ્રમાણસિ વહસ્સા માટે લાયકાત

ધિાિે છે કે નહી ું.
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