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પ્રિય વાચિંો,

મને “બેંિંના ગ્ાહિંોના અધિિંાર” પ્વશેની માહહતી આ ધચત્ર-પુસ્તિંાના માધયમથી આપની સામે રજુ િંરતા 

ખૂબ આનંદ થાય છે. 

બેંકિંગ સેવાઓ અને તે અંગે ગ્ાહિંો ને તેમના અધિિંારો બાબતે સજાગ િંરવાનો આ બેંકિંગ િંોડ એડં સ્ટનડડ્ડ  

બોડ્ડ  ઑફ ઇંડડયાનો એિં નાનિંડો રિયત્ન છે. અત્ાર સુિી રિિાનમંત્રી જન-િન યોજના હેઠળ દેશમાં િંરોડો 

ખાતાઓ ખુલી ચુક્ા છે. આથી એ જરૂરી છે િેં ખાતાિારિંોને બેંિંોની પ્વપ્વિ સેવાઓ અંગે જાણ હોય.

ટેિંનોલોજીની રિગતતને િંારણે એટીએમ અને ઇંટરનેટના માધયમથી બેંકિંગ લેવડ-દેવડ ખૂબ સરળ બની ગઈ 

છે, પરંતુ એને િંારણે છેતરપીંડી અને તેના જોખમોંમાં પણ વિારો થયો છે. આથી એ જરૂરી છે િેં છેતરપીંડીથી 

બચવા માટે શું સાવિાનીઓ રાખવી જોઈએ એ ગ્ાહિંોને ખબર હોય.

ઊપર જણાવેલ મુદ્ાઓને અનુલક્ીને આ ધચત્ર-પુસ્તિંા રિિંાશશત િંરવામાં આવી છે. આશા છે િેં આ પુસ્તિંા 

વાચિંો માટે ઉપયોગી બની રહેશે અને નાણાંિંીય સમાવશેન હેઠળ આનો વયાપિં રિચાર િંરવામાં આવશે.

         આપનો,

(એ. સી. મહાજન )
અધયક્

બેંકિંગ િંોડ એડં સ્ટનડડ્ડ  બોડ્ડ  ઑફ ઇંડડયા



1. રિાથતમિં બચત બેંિં જમા (બીએસબીડી)  - લઘુ ખાતું ખોલાવવું િેંટલું સરળ 

2. જમાખાતાની  પ્વશષે શતતો 

3. બચત ખાતામાં ઓછામાં ઓછી રિંમની શત્ડ 

4. જમાખાતામાં નામાંિંન િંરવું

5. ખાતામાં ચેિં જમા િંરવા

6. નનષ્ક્રિય થઈ ગયેલ બચત ખાતાને ફરી ચાલૂ િંરાવવું

7. બેંિંમાં પોતાની જૂની/ફાટેલી નોટો બદલાવવી

8. ડફક્સ ડડપોજીટમાં રાખેલ પૈસા સમય પહેલા િંઢાવવા અથવા તેના પેટે િંર ્ડ લેવું

9. ખાતાિારિંનું મતૃ્ુ થતા એફડી (સાવધિ થાપણ) ને સમય પહેલા બંિ િંરાવવી 

10. મતૃિં ખાતાિારિંના દાવાઓનું નનરાિંરણ 

11. રિાથતમિં બચત બેંિં જમા (બીએસબીડી) ખાતા સાથે ‘રુપે િંાડ્ડ ’ 

12. ખાતામાંથી પૈસા નનિંળયાનો એસએમએસ આવવો પણ એટીએમમાંથી પૈસા ન નનિંળવા

13. ડેષ્કબટ / રુપે િંાડ્ડ  ખોવાઇ જવાની સૂચના આપવી

14. પૈસા એિં જ બેંિંમાં એિં જગયાએથી બીજી જગયાએ મોિંલવા

15. ફડરયાદ િંરવાની રીત 

16. વદૃ્ધ/અપંગ લોિંોને એિં જ બારી પરથી બિી સગવડો 

17. ખાનગી અને ગુપતતાનો અધિિંાર

18. ગ્ાહિંને ખોટી રીતે વીમા પૉલલસી વેંચવી

19. ષ્કબઝનેસ રિતતનનધિ / સુપ્વિાદાતા પાસેથી બેંકિંગમાં મદદ 

અનકુ્રમણિકા



અરે વનીતા, તું આટલી ખશુ િેંમ દેખાય છે અને 
ક્ાંથી આવી રહી છે? 

શોભાબેન, ખશુીની વાત એ છે િેં 
હંુ મંડદર પાસે ર ેબેંિં છે ને! ત્ાંથી 
ખાતું ખોલાવીને આવી રહી છંુ. 

આ તો ખૂબજ અઘરંૂ િંામ છે! 
તેં િંોની ભલામણથી આ િંામ 

િંરાવ્ું?

નહીં રે, આ તો ખૂબ સહેલાઈથી થઈ ગ્ું. ત્ાંના એિં િંમ્ડચારીએ મારો એિં 
ફોટો લીિો અને એિં ફૉમ્ડ પર સહી લીિી. એમણે એવું પણ િંહું િેં આ 

ખાતામાં લેવડ-દેવડની સીમા છે. 

તારંુ ભલુ થાય િેં તેં મને આ વાત 
િંહી. હવે તો હંુ પણ ખાતું ખોલાવી ને 
એમાં મુન્ાના ભણવા માટે રિંમ ભેગી 
િંરીશ 

બેંિંમાં ખાતું ખોલાવવું આટલું 
સહેલુ છે તો હંુ પણ આર ેજ 
ખાતું ખોલાવી આવું છંુ. પણ મને 
તો સહી િંરતા જ નથી આવડતું. 

મેં એ િંમ્ડચારીને એવું િંહેતા 
સાંભળયો િેં અંગૂઠો લગાવીને 
પણ ખાતું ખોલાવી શિંાય છે. 

નોટ: બીએસબીડી ખાતું  - લઘુ ખાતું એિં ફોટો અને બેંિંના ખાતા ખોલાવવાના ફૉમ્ડ પર સહી િંરીને િેં અંગૂઠાનું નનશાન લગાવી ને 
ખોલાવી શિંાય છે. પણ આ ખાતામાં લેવડ-દેવડની સીમા હોય છે. 

1. રિાથતમિં બચત બેંિં જમા (બીએસબીડી)  - લઘુ ખાતું ખોલાવવું િેંટલું સરળ !



 મોહનભાઈ તમને િંઈં ખબર 
હોય તો િંહો.

જ્ારે પણ ડફક્સ ડડપોજીટ ખોલાવો 
ત્ારે એની ખાસ શતતો જણાવવાની 
માંગ િંરો, રથેી તમને એ અંગે બિી 

માહહતી મળી રહે. 

આ ખાતું એિં અથવા બે િેં ત્રણ 
લોિંોના નામ પર પણ ખોલાવી 
શિંાય છે.

તમારામાંથી િંોણે િંોણે આ ખાતું 
ખોલાવ્ું છે?

માસ્ટરજી મેં. શું તમને એ વખતે જણાવવામાં આવ્ું 
હતું િેં ડફક્સ ડડપોજીટની શતતો શું હોય 

છે? 

ના રે!

નોટ: બેંિંો માટે એ જરૂરી છે િેં તેઓ ડફક્સ ડડપોજીટ ખાતાઓની પ્વશષે શતતો અંગેની માહહતી ગ્ાહિંોને ખાતું ખોલાવતી વખતે જરૂર આપે. 

શું તમે બિા બેંિંની ડફક્સ ડડપોજીટ પ્વશે 
જાણો છો? રામજીભાઈ તમે િંહો જોઉં ! 

આમાં એિં 
વરસથી લઈને 
દસ વરસ માટે 
પૈસા જમા િંરાવી 
શિંાય છે અને 
તેમાં બચત ખાતા 
િંરતા વધુ વયાજ 
મળે છે. 

ડફક્સ ડડપોજીટ

2. જમાખાતાની  પ્વશષે શતતો
રિરૌઢ શશક્ણ



સાચી વાત. પણ હંુ તો પગાર મળતાની 
સાથે જ 500 રુપ્પયા બેંિંમાં મારા 

ખાતામાં જમા િંરાવી દઉં  છંુ, રથેી જરૂર 
પડે ત્ારે ઉપાડી શિંું. 

સારા િંામમાં ઢીલ શા 
માટે િંરે છે? બેંિંમાં 
આર ેજ ખાતું ખોલાવી 
લે.

 મને થાય છે િેં હંુ પણ બેંિંમાં આવું ખાતું ખોલાવી દઉં, રથેી જ્ારે 
પણ પૈસા હોય ત્ારે હંુ બેંિંમાં જમા િંરાવી શિંું અને જરૂર પડ્ે 

ઉપાડી પણ શિંું. 

પણ બિા પૈસા િંઢાવવાની જરૂર 
પડે તો બેંિં તેમ િંરવા દેશ?ે

આ મોંઘવારી  એટલી વિી ગઈ છે િેં મને તો સમજ 
નથી પડતી િેં ગુજરાન િેંમ ચલાવવું!

હા પ્વમલા, બીએસબીડી ખાતામાં િંોઈ પૈસા ન હોય તો પણ આપણે ખાતું 
ચાલુ રાખી શિંીએ છીએ.

નોટ: બીએસબીડી ખાતામાં િંોઈ પૈસા ન હોય તો પણ ખાતું ચાલુ  રહી શિેં છે અને િંોઈ દંડ નથી લાગતો.  

3. બચતખાતામાંઓછામાંઓછીરિંમનીશત્ડ



માસ્ટરજી, હંુ બેંિંમાં ખાતું ખોલાવવા જઈ 
રહ્ો છંુ.

અરે બહુ સરસ, પણ એિં વાતનું ધયાન 
રાખર.ે ખાતામાં નામાંિંન જરૂર િંરાવર.ે

માસ્ટરજી, એનાથી શું ફાયદો 
થશ?ે 

મારા પ્પતાજીએ બેંિંમાં બચત ખાતું/ડફક્સ ડડપોજીટ  ખાતું 
ખોલાવ્ું હતું. પણ એમાં મારી માતા િેં પોતાના િંોઈ બાળિંોનું 

નામાંિંન િં્ુું ન હતું.

 માસ્ટરજી, હંુ ખાતું ખોલાવતી વખતે 
નામાંિંન જરૂર િંરાવીશ. આભાર. જ્ારે મારા પ્પતાનો ્વગ્ડવાસ 

થયો ત્ારે માંને બેંિંમાંથી મારા 
પ્પતાની જમા રિંમ મેળવવામાં 

ખૂબ મશુિેંલી થઈ. તું જો નામાંિંન 
િંરી રાખશે તો ન િંરે ને િંોઈ 

અનહોની ઘટના બની જાય તો 
તારી પત્ની િેં બાળિંોને બેંિંમાંથી 
રિંમ મેળવવામાં િંોઈ તિંલીફ 

નહીં થાય. 

નોટ: બચત ખાતા/ડફક્સ ડડપોજીટ ખાતામાં નામાંિંન િંરવાથીપાછળથી તિંલીફથી બચી શિંાય છે.

4. જમાખાતામાં નામાંિંન િંરાવવું



બે ડદવસમાં. અને તમારી ડદિંરી 
ઇચે્ તો બે-ત્રણ ડદવસ પછી 

ખાતામાંથી આ રિંમ ઉપાડી પણ 
શિંશે. 

 હંુ તો એના ખાતાની પાસબુિં લઈ 
આવયો છંુ. 

નોટ: ચેિં બૉક્સમાં જમા િંરાવવા અથવા િંાઉન્ટર પર ગણતરી િંરતા પહેલા, ચેિંની પાછળ એિંાઉન્ટ હોલડર /
ડડપોશઝટરના ફોન નંબરનો ઉલલખે િંરવો આવશયિં છે

સાહેબ, મને મારી ડદિંરીની શશષયવૃત્તિનો આ ચેિં એના બચત 
ખાતામાં જમા િંરાવવો છે. 

5. ખાતામાંચેિંજમાિંરાવવા

આ ચેિં મારી ડદિંરીના ખાતામાં ક્ારે જમા થઈ 
જશ?ે 

તમને તમારી ડદિંરીના ખાતાનો 
નમબર ખબર છે?

આભાર સાહેબ. 

આ ફોમ્ડ ભરીને એની સાથે ચેિં લગાવીને 
આ સામેના બોક્સમાં નાખી શિંો છો અથવા 

પેલા સાહેબને આપીશિંો છો. એ તમને 
આની પાવતી પણ આપશે. અને હા, ચેિંની 
પાછળ તમારી ડદિંરીંનો ખાતા નમબર અને 
તમારો મોબાઇલ નમબર લખવાનું ભૂલતા 

નહીં. 



હા, બેંિંના સાહેબે િંહું િેં હવે ખાતું 
પાછંુ ચાલુ થઈ ગ્ું છે અને એ બેંિં-
ખાતાની માહહતી મારા પતતએ ગેસ 

એજનસીને આપી દીિી.

પછી તેં ગેસ એજનસીને શું 
માહહતી આપી? 

મારા પતત પાસબુિં લઈને જ્ાં તેમનું ખાતું હતું એ બેંિં-શાખામાં ગયા. 
બેંિંના સાહેબે એમના આિાર િંાડ્ડ ની િંૉપી લીિી અને એિં ફૉમ્ડ પર 

સહી િંરાવી. 

નોટ: બેંિં-ખાતાને ફરી ચાલુ િંરાવવા માટે બેંિં િંોઈ ફીસ નથી લતેી. 

 બેન, ખબર છે? આ ગેસ એજનસી વાળા િંહેતા હતા િેં એમના 
ફોમ્ડમાં પોતાની બેંિં અંગેની માહહતી આપશું તો જ તેઓ ગેસની 

સબ્સડીની રિંમ આપણા ખાતામાં જમા િંરશે. 

એમણે ખાતામાં 50-100 રુપ્પયા 
જમા િંરાવવા પણ િંહું.

6. નનષ્ક્રિય થઈ ગયેલ બચત ખાતાને ફરી ચાલૂ િંરાવવું

બસ, એટલામાં જ ખાતું 
પાછંુ ચાલુ થઈ ગ્ું? 

હા, મને ખબર છે. પણ મારા પતતનું ઘણા વરસથી બેંિંમાં 
ખાતું તો હતું પણ એ ખાતામાં ન તો પૈસા ભરતા હતા િેં ન 

ઉપાડતા હતા. તેથી ખાતું ચાલુ રહું ન હતું. 



અરે એમાં 
ગભરાવાની શું 
જરૂર છે? િંાલે 

તારા ઘર પાસેની 
બેંિંની શાખામાં 

જઈને એને 
બદલાવી લે ને !.

તો એ શાખાના મોટા અધિિંારી પાસે 
એની ફડરયાદ િંરર.ે 

પણ ભાઈ, મારંૂ તો એ બેંિંમાં 
ખાતું નથી.

તો શું ફરિં પડે છે? દરેિં બેંિંના 
નોહટસ બોડ્ડ  પર લખેલું હોય છે 

િેં તેઓ ફાટેલી/જૂની નોટ બદલી 
આપશે. 

 હંુ િંાલે જ બેંિંની શાખામાં જઉં છંુ. પણ એ લોિંો 
નોટ નહીં બદલી આપે તો? 

નોટ: તમે બેંિંની િંોઈ પણ શાખામાં જઈ ને ફાટેલી/જૂની નોટો બદલાવી શિંો છો. 

એટલો ખશુ હતો િેં જુહુ-ચોપાટીનું 
ભાડુ મળ્ું. પણ પછી જો્ું તો 

પેસેંજરે મને ર ેપૈસા આપયા તેમા 
100 રુપ્પયાની એિં નોટ ફાટેલી છે, 

જો આ. 

મોહહત, ઉદાસ િેંમ દેખાય છે? 

7. બેંિંમાંપોતાનીજૂની/ફાટેલીનોટોબદલવી

ं



સારંૂ મા્તર સાહેબ, હંુ આર ેજ 
બેંિંમાં ડફક્સ્ડ ડડપોજીટ ખોલાવી 

લઈશ. 

પણ મને એ રિંમની વહેલી 
જરૂર પડી તો હંુ શું િંરીશ? 

 બચત િંરવી બહુ સારી વાત છે, 
રથેી જરૂડરયાતના સમયે આપણે 

એ રિંમ ઉપાડી શિંીએ.

પણ તું એ રિંમને ડફક્સમાં િેંમ નથી મૂિંી દેતો? વિારે વયાજ મળે ને!

નોટ:ડફક્સ્ડ ડડપોજીટને સમય પહેલા ચુિંવણી િંરાવી શિંાય છે અને તેના પેટે િંર ્ડ પણ લઈ શિંાય છે.

પવન, ક્ાંથી આવી રહ્ો છે?

તું તારી ડફક્સ ડડપોજીટ પેટે િંર ્ડ પણ લઈ 
શિેં છે અથવા ડફક્સ્ડ ડડપોજીટને સમય 

પહેલા મેળવી શિેં છે. હા, બસ વહેલી 
ચુિંવણી મેળવવા તમને વયાજનો દર થોડો 

ઓછો મળશે. 

બેંિંમાંથી આવી રહ્ો છંુ. હંુ દર મહહને મારા બચત ખાતામાં 
1000-2000ની રિંમ જમા િંરાવી દઉં છંુ, રથેી ડદિંરીના લગ્ન 

રિસંગે િંોઈ પાસેથી લેવા ન પડે.

સાચી વાત.

8. ડફક્સ ડડપોજીટમાં રાખેલ પૈસા સમય પહેલા િંઢાવવા અથવા તેના પેટે િંર ્ડ લેવું



તમે િંોનું નામાંિંન િંરવા માંગો 
છો?

 તો પછી હંુ આ ડફક્સ્ડ ડડપોજીટ માટે મારી પત્ની 
વનીતાનું નામાંિંન િંરવા માંગું છંુ. 

નામાંિંન િંરવાથી શું લાભ?  જો ડફક્સ્ડ ડડપોજીટની અવધિ પૂરી 
થયા પહેલા જમાિંતતાનું મતૃ્ુ થઈ જાય 
તો ડફક્સ્ડ ડડપોજીટની  સમય પહેલા 

ચુિંવણી િંરી શિંાય છે. 

અને આવી સ્થિતતમાં સમય પહેલા 
ચુિંવણી માટે િંોઈ દંડ નથી લાગતો.

મારા નામ પર પાંચ વરસ 
માટે. 

આ ડફક્સડ ડડપોજીટ તમારે િંોના નામ 
પર અને િેંટલા વરસ માટે ખોલવી છે?

નોટ: જમાિંતતાનું મતૃ્ુ થાય તેવા ડિં્સામાં ડફક્સ્ડ ડડપોજીટની સમય પહેલા ચુિંવણી િંરી શિંાય છે અને તેના પર િંોઈ દંડ નથી લાગતો. 

9. ખાતાિારિંનું મતૃ્ુ થતા એફડી (સાવધિ થાપણ) ને સમય પહેલા બંિ િંરાવવી



નોટ: નામાંિંન વગરના ખાતામાં જમાિંતતાના િંાયદેસરના વારસદારોને જમાિંતતાના મતૃ્ુનું રિમાણપત્ર, ઓળખપત્ર અને એડફડેપ્વટ રજુ 
િંરવાથી દાવા િંરવાની તારીખથી વધુમાં વધુ 15 ડદવસમાં બેંિં દ્ારા ચુિંવણી િંરવામાં આવે છે. 

10. મતૃિં ખાતાિારિંના દાવાઓનું નનરાિંરણ

માસી, પેલી રસીદ સાહેબને 
દેખાડો.

 તેમણે પોતાના પતતના મતૃ્ુનું રિમાણપત્ર આપવાનું રહેશે અને 
આ ફૉમ્ડ રિમાણે એિં એડફડેપ્વટ આપી દેશે તો એમને પૈસા મળી 
શિંશે. િેંમિેં આ ખાતામાં રુ. ચાલીસ હજાર જમા િંરાવેલા હતા.

આ જુઓ. આપના પતતએ આ ખાતામાં નામાંિંન 
નથી િં્ુું. 

સાહેબ, આ માસીના પતતનું અવસાન થઈ ગ્ું છે. 
એમણે સાવધિ જમા ખાતામાં પૈસા મૂિેંલા હતા. 

એની રસીદ સાથે લઈ આવયા છીએ.

તો પછી આમને પૈસા િેંવી રીતે 
મળશ?ે 

સારંુ સાહેબ, હંુ માસીની સાથે આ 
બિા િંાગળો લઈને બે-ત્રણ ડદવસમાં 
આવીશ, રથેી તેમને પૈસા મળી શિેં.

ઓહ, તે વધુ ખરાબ થઈ મહેરબાની 
િંરીને રસીદ બતાવો.



જો તમે િંોઈને તમે તમારો પ્પન 
નમબર િંહી દીિો તો િંોઈ તમારો 
િંાડ્ડ  ચોરાવીને અથવા િંપટથી 

તમારા િંાડ્ડ નો નમબર જાણી લઈને 
તમારા બચત ખાતામાંથી પૈસા 

િંઢાવી શિેં છે. 

તું બેંિંમાં તારી પાસબુિં લઈને 
જર ેઅને િંાડ્ડ ની માંગણી િંરર.ે 

આ જો મારંૂ િંાડ્ડ . 

પણ આિંાડ્ડ નો ફાયદો શું?

નોટ: તમારા બચત ખાતા સાથે રુપે િંાડ્ડ  જરૂર મેળવો, પરંતુ પોતાના રુપે િંાડ્ડ નો નમબર િેં પ્પન નમબર િંોઈને િંહેશો નહીં. 

 હંુ આર ેબેંિંમાં ગઈ હતી. આપણે ર ેબેંિં-ખાતું ખોલાવ્ું હતું 
એમાં રુપે િંાડ્ડ  મળ્ું છે.

એમ િેં? 

11. રિાથતમિં બચત બેંિં જમા (બીએસબીડી) ખાતા સાથે ‘રુપે િંાડ્ડ ’

પણ આ િંાડ્ડ ને ખૂબ સંભાળીને રાખવાનું. આ િંાડ્ડ  નમબર 
તેમજ બેંિં અલગથી એિં પ્પન નમબર આપશે તે િંોઈને 

પણ જણાવવાનો નહીં. 

 મને તો એમાં િંોઈ િંાડ્ડ  નથી મળ્ું!

આ િંાડ્ડ  વડે આપણે જ્ારે જોઈએ ત્ારે 
એટીએમમાંથી પૈસા િંઢાવી શિંીએ 

છીએ. 

એવું િેંમ?



અરે આ શું થ્ું ! મને 1000 રુપ્પયા મારા ખાતામાંથી 
નનિંળયાનો એસએમએસ તો આવી ગયો. પણ 

મશીનમાંથી પૈસા તો નનિંળયા જ નહીં !

નોટ: જો તમારા ખાતામાંથી નનિંળયાનો એસએમએસ આવે પણ એટીએમમાંથી પૈસા નનિંળે નહીં અથવા  ઓછા નનિંળે તો તરત એની 
ફડરયાદ બેંિંના ટૉલ ફ્ી નમબર પર િંરો. 

12. ખાતામાંથી પૈસા નનિંળયાનો એસએમએસ આવવો પણ એટીએમમાંથી પૈસા ન નનિંળવા

મને મારા હજાર રુપ્પઆ મળી 
તો જશે ન?ે

અહહ અંદર બોડ્ડ  પર ટૉલ ફ્ી નમબર લખેલો છે 
એના પર ફોન િંરી દો. તમારા િંાડ્ડ  પર પણ ટૉલ 
ફ્ી નમબર બતાવેલો છે, એના પર ફડરયાદ િંરી 

દો. 

ભાઈ, મારે રાશન ખરીદવાનું છે, જરા ઉભા રહો. હંુ જરા 
એટીએમમાંથી પૈસા િંઢાવીને હમણા આવયો.

ભલે-ભલે. હંુ અહહયા બહાર જ ઉભો છંુ.

જો ફડરયાદ િંરવાના 7 ડદવસમાં બેંિં રુપ્પયા 
પાછા તમારા ખાતામાં જમા ન િંરે તો 

બ્ાંચમાં લાગેલા બોડ્ડ  પર મોટા અધિિંારીનું 
નામ લખેલ છે તેમને ફડરયાદ િંરવાની.

સારુ છે ભાઈ તમે મારી સાથે છો, નહહતો 
મને આ બિાની ખબર જ ન હતી.



13. ડેષ્કબટ / રુપે િંાડ્ડ  ખોવાઇ જવાની સૂચના આપવી

ચારસો રુપ્પયા અને મારંુ 
રુપે િંાડ્ડ . 

તમારો િંાડ્ડ  નમબર અને 
પ્પન નમબર ક્ારેય િંોઈને 

િંહેવાનો નહીં. 

એ િેંવી રીતે િંરવાનું? . 

શું શું હતું એમાં? ભાઈ, આર ેમારંૂ મોટંુ નુક્ાન થઈ ગ્ું. 
ટે્નમાં િંોઈએ મારંુ પસ્ડ મારી લીધું. 

તો જલ્ી જ તમારી બેંિંની િંોઈ શાખામાં જઈને િંાડ્ડ  ્લૉિં 
િંરાવી દો, રથેી િંોઈ તમારા િંાડ્ડ નો દુરુપયોગ ન િંરી શિેં. અને 

તમને િંોઈ તમારો પ્પન નમબર પૂછે તો જણાવતા નહીં. 

તમેં તમારંૂ િંાડ્ડ  ્લૉિં િંરાવી 
દીધું? 

તમારી પાસે ટેલીફોન નમબર છે, રનેા 
પર ફોન િંરીને તમારો રુપે િંાડ્ડ  ્લૉિં 

િંરાવી દેવાય?

નથી ભાઈ.

ના, ના.  

નોટ: જો તમારો ડેષ્કબટ/રુપે િંાડ્ડ  ખોવાઈ જાય તો તરત જ બેંિંના ટૉલ ફ્ી નમબર પર તમારો િંાડ્ડ  ્લૉિં િંરાવી દો, રથેી િંોઈ તમારા 
િંાડ્ડ નો દુરુપયોગ ન િંરી શિેં.



નોટ: તમે તમારી બેંિંમાં જઈને તમારી જ બેંિંના િંોઈ અન્ય ગ્ાહિંના ખાતામાં ખૂબ ઓછા સમયમાં પૈસા મોિંલી શિંો છો. 

14. પૈસા એિં જ બેંિંમાં એિં જગયાએથી બીજી જગયાએ મોિંલવા

અને માંને એ પૈસા 
ક્ારે મળશ?ે 

તો માંને ફોન િંરીને પૂછી લે 
ને, િેં એ બેંિંમાં જઈને તપાસ 

િંરે. 

અરે એમાં ક્ાં વાર લાગે છે? અહહ મેં ફૉમ્ડ ભરીને 
બેંિંમાં મેડમને આપ્ું. મેડમેં િંોમપ્ૂટરમાં િંઇંિં િંામ િં્ુું 

અને એ જ વખતે મારા મોબાઇલમાં પૈસા નનિંળયાનો 
એસએમએસ આવી ગયો.

ગયા વખતે હંુ ગામડે ગયો હતો ત્ારે ત્ાં મેં મારી માતાજીનું બેંિંમાં ખાતું 
ખોલાવી દીધું હતું. એ ખાતાની પાસબુિંની િંૉપી મારી પાસે હતી. આર ેમેં 

અહહથી મારી માતાના બેંિં ખાતામાં રુપ્પયા 2000 મોિંલ્ા.

મેં માંને ફોન િંયતો હતો િેં મેં 2000 રુપ્પયા 
મોિંલ્ા છે. હમણાં જ માંનો ફોન આવયો 

િેં એણે મંડદર પાસેના એટીએમમાંથી પૈસા 
િંઢાવી પણ લીિા છે.

અરે વાહ મોહહત! તું તો બહુ 
સમજદાર થઈ ગયો છે. 

અચ્ા, એ િેંવી 
રીત?ે 

પવન ખબર છે આર ેમેં શું 
િં્ુું?



અરે સોહન, હંુ પાસબુિંમાં એટ્ંી િંરાવવા બેંિંમાં 
ગયો હતો પણ સાહેબ િંહે િેં અત્ારે લસસ્ટમ 

ચાલૂ નથી, િંાલે આવજો.

બેંિંની શાખામાં એિં બોડ્ડ  લાગેલું છે તેના પર એ અધિિંારીનું નામ 
લખેલું હશે, રમેને ફડરયાદ િંરી શિંાય. એમણે તને  ફડરયાદની પાવતી 
પણ આપવી પડશે અને એમાં લખેલ સમયમાં તને જવાબ પણ આપવો 

પડશે.

તેં તો મારી મશુિેંલી જ દૂર િંરી 
દીિી. હવે હંુ બેંિંના આ સાહેબ 

પ્વરુદ્ધ ફડરયાદ િંરીશ. ચાલ આર ે
મારા તરફથી ચાય થઈ જાય. 

મેં એ બોડ્ડ નો એિં ફોટો લઈ 
રાખેલ છે, એ તને મોિંલું છંુ. 

મોહન, આટલો મુંઝાએલો િેંમ લાગે છે? 

આર ેફરી ગયો તો પણ એમણે 
મારી પાસબુિંમાં એટ્ંી ન િંરી 
આપી. એમણે મારી સાથે ખૂબ 
ખરાબ રીતે વાત િંરી અને ફરી 

બેંિંમાં ન આવવાનું િંહું. હંુ 
સાહેબ પ્વરુદ્ધ ફડરયાદ િંરવા 
માંગું છંુ પણ િેંવી રીતે િંરંૂ?

નોટ: જો તમેં બેંિંની િંોઈ સેવાથી સતંુષટ ન હો તો આપ િંોઈ બેંિં અધિિંારી ને અથવા ટૉલ ફ્ી નમબર પર એની ફડરયાદ િંરી શિંો છો. 

15. ફડરયાદ િંરવાની રીત



નોટ: વદૃ્ધ/અપંગ લોિંોને એિં જ બારી પરથી બિી સગવડો પૂરી પાડવી બેંિં માટે જરૂરી છે. 

16. વદૃ્ધ/અપંગ લોિંોને એિં જ બારી પરથી બિી સગવડો

પણ ત્ાં મને અલગ-અલગ બારીએ 
જવું પડશે તો મને ખૂબ તિંલીફ થશે.

અરે, મને તો ખબર જ નહીં! 
નાહિં હંુ તને હેરાન િંરતો 

હતો. 

િંાિંા, આમ તો વાંિો નહીં પણ આર ેજરા 
ઉતાવળમાં છંુ. તમેિંહો તો તમને ડરક્ામાં 

બેંિં સુિી ઉતારતો જાઉં.

બેટા રામલાલ, આર ેપણ મને બેંિંમાં મારા 
ખાતામાંથી 800 રુપ્પયા િંઢાવી આપીશ? 
મને દવા લાવવાની છે અને મારી પાસબુિંમાં 

એટ્ંી પણ િંરાવવાની છે

અરે િંાિંા, તમારા રવેા વડડલોને તો 
એિં જ સ્ટાફ અથવા એિં જ બારી 

પરથી બિી સગવડ મળશે. 



મારી ડદિંરીના લગ્નની વાત રનેી સાથે ચાલે છે, તેનું 
ખાતું તમારી બેંિંમાં છે. 

નોટ: બેંિં પોતાના ગ્ાહિં પ્વશે ખાતામાં જમા પૈસા, િંર ્ડ વગરેને લગતી િંોઈ પણ માહહતી અન્ય િંોઈ વયક્ત ને (તેના િુંટુમબનો સભય 
હોય તો પણ) આપતી નથી. 

17. ખાનગીઅનેગુપતતાનોઅધિિંાર

મને માફ િંરશો. અમેં અમારા ગ્ાહિં પ્વશે તેના ખાતામાં જમા પૈસા, િંર ્ડ વગરેને 
લગતી િંોઈ પણ માહહતી અન્ય િંોઈ વયક્ત ને, ભલે ને તે એના િુંટુમબનો સભય 

હોય તો પણ િંોઈને પણ આપતા નથી. 

તમે િંહેશો મને િેં એના ખાતામાં િેંટલા 
પૈસા છે? 

સાહેબ, આ િંાિંાને િંઈં પૂછવું છે.



સારંુ થ્ું મા્તર સાહેબ તમે આ 
જણાવ્ું. હવે હંુ મારા પૈસા સમજી-

પ્વચારી ને જ રોિંીશ. 

હંુ બેંિંમાં 20000 રુપ્પયા 5 
વરસ માટે ડફક્સ્ડ ડડપોજીટમાં 
મૂિંવા માંગતો હતો, રથેી મારી 
ડદિંરીના લગ્ન પર િંામ લાગે. 
પણ બેંિંના આ સાહેબ િંહે છે િેં 
હંુ એ પૈસાની વીમા પૉલલસી લઈ 
લઉં, એમાં વિારે ફાયદો  છે. 

નોટ:બેંિંમાં પૈસા એવી ડફક્સ્ડ ડડપોજીટમાં જ રાખો રનેી તમને ખબર છે. વીમા પૉલલસી અથવા મ્ૂચ્ુઅલ ફંડમાં પૈસા તો જ રોિંો જો તમને એના પ્વશે ખબર 
હોય. િેંમિેં એમાં પૈસા રોિંવામાં જોખમ રહેલું છે. અને બેંિં સ્ટાફ તમને પૉલલસી લેવા િેં મ્ૂચ્ુઅલ ફંડમાં પૈસા રોિંવાની ફરજ ન પાડી શિેં.

અરે સારુ થ્ું તમે મળી ગયા મા્તર સાહેબ, મને થોડી 
સલાહ લેવી હતી.

18.  ગ્ાહિંને ખોટી રીતે વીમા પૉલલસી વેંચવી

 મા્તર સાહેબ: ડફક્સ્ડ ડડપોજીટમાં મૂિેંલા પૈસા 
સમય પહેલા લેવા માટે થોડી શરતો જરૂર છે, પણ 

તે સમય પહેલા ઉપાડી તો શિંાય જ છે. 

 િેંવી સલાહ,  જગદીશ? 

ના જગદીશ, બેંિં તને પૉલલસી લેવાની ફરજ 
ન પાડી શિેં. વીમા પૉલલસીના પૈસા થોડા 

સમય બાદ ઉપાડી શિંાતા નથી. એથી 
જરૂર પડ્ે તે ઉપયોગમાં ન આવે. ડફક્સ્ડ 
ડડપોજીટમાં મૂિેંલ પૈસા જરૂર પડ્ે િંામ 

આવે છે. 



નોટ: બેંિં સુપ્વિા ન હોય તેવી જગયાએ બેંિં ષ્કબઝનેસરિતતનનધિ િેં સુપ્વિાદાતાની સગવડ ઉપલબ્ધ િંરાવે છે. 

19. ષ્કબઝનેસરિતતનનધિ / સુપ્વિાદાતાપાસેથીબેંકિંગમાંમદદ

ર ેજગયાએ બેંિંની શાખા ન હોય 
ત્ાં બેંિં એિં ષ્કબઝનેસરિતતનનધિિેં 

સુપ્વિાદાતા રાખે છે.

મા્તર સાહેબ, એ ગ્ાહિંોને 
િેંવી રીતે મદદ િંરે છે? 

એ ખાતું ખોલવા, પૈસા જમા િંરવા 
િેં િંઢાવવા, એિં જગયાએથી બીજી 
જગયાએ મોિંલવા વગેરેમાં મદદરૂપ 

થઈ શિેં છે.

ના, મા્તર સાહેબ.

પણ લોિંો એ વાતનો પ્વશ્ાસ  
િેંવી રીતે  િંરે િેં એ બેંિં માટે 

િંામ િંરે છે ?

 એ લોિંો અહહના જ રહેવાસી હોય છે 
અને તેમની પાસે બેંિં દ્ારા આપવામાં 
આવેલ અધિિંાર પત્ર પણ હોય છે.

બેંિંમાં વયાપાર
રિતતનનધિ અથવા સહાયિં

ની મદદ લો

 શું િંોઈને ખબર છે િેં ષ્કબઝનેસરિતતનનધિિેં 
સુપ્વિાદાતા તમને બેંકિંગમાં િેંવી રીતે 

મદદગાર થઈ શિેં છે? 

રિરૌઢ શશક્ણ



ગ્ાહકો માટે ધ્ાન આપવા જોગ બાબતો

1. બીએસબીડી  - લઘુ ખાતું ખોલાવવું ખૂબ સહેલું છે.

2. જમા ખાતું ખોલાવતા પહેલાં એની પ્વશષે શરતોને ચોક્કસ વાંચો અને સમજી લો. 

3. બચત ખાતામાં અને ડફક્સ્ડ ડડપોજીટ ખાતામાં નામાંિંન ચોક્કસ િંરાવો.

4. ડફક્સ્ડ ડડપોજીટ (સાવધિ જમા) ખાતામાં થી સમય પહેલા પૈસા ઉપાડી શિંાય છે, તેમજ એના પેટે િંરજ પણ લઈ 

શિંાય છે.

5. તમારાં બચત ખાતા સાથે રુપે િંાડ્ડ /એટીએમ િંાડ્ડ  જરૂર લો, રથેી તમારા માટે પોતાના પૈસા ઉપાડવા આસાન બને. 

6. તમારંૂ રુપે િંાડ્ડ /એટીએમ િંાડ્ડ  ખૂબ સંભાળીને રાખો. એનો નમબર િેં પ્પન િંોઈને પણ (બેંિંના િંોઈ િંમ્ડચારીને પણ) ન 

જણાવો.

7. જો તમારંૂ રુપે િંાડ્ડ /એટીએમ િંાડ્ડ  ખોવાઈ જાય િેં ખાતામાંથી પૈસા ન િંઢાવવા છતાં પૈસા   નનિંળવાનો એસએમએસ 

આવે તો એ અંગે બેંિંને જરૂર જણાવો. 

8. તમારે પોતાના બચત ખાતામાં થોડા-થોડા સમયે નાની રિંમ પણ જમા િંરાવતા િેં ઉપાડતા રહેવું જોઈએ. બે વરસમાં 

ઓછામાં ઓછંુ એિં વાર તો બચત ખાતામાં િંોઈ લેવડ-દેવડ જરૂર િંરવી જોઈએ, રથેી તમારંૂ ખાતું નનષ્ક્રિય ન બની 

જાય. 

9. જો તમને બેંિંની િંોઈ સેવા બાબતે િંોઈ પણ રિિંારની મશુિેંલી થાય છે અથવા તમારી િંોઈ ફડરયાદ છે, તો તમે બેંિંના 

અધિિંારી સમક્ ફડરયાદ િંરી શિંો છો અથવા ટૉલ ફ્ી નમબર પર ફોન િંરી શિંો છો. 

10. બેંિં માટે જરૂરી છે િેં વદૃ્ધ/અપંગ લોિંોને એિં જ બારી પરથી બિી સગવડો પૂરી પાડે. 

11. ર ેજગયાએ બેંિં સુપ્વિા ઉપલબ્ધ ન હોય તેવી જગયાએ ષ્કબઝનેસરિતતનનધિ િેં સુપ્વિાદાતા બેંકિંગની સગવડ ઉપલબ્ધ 

િંરાવે છે. 

12. બેંકિંગ િંોડ તમને તમારા અધિિંારો અંગે જણાવે છે િેં ગ્ાહિંો સાથે સારો વયવહાર િંરવામાં આવે અને બિી સેવાઓ 

્પષટ મહહતી આપીને આપવામાં આવે. તમારે પણ આ અંગેની માહહતી જરૂર રાખવી જોઈએ. 

િંૉપ્પરાઇટ:
આ બુિંલેટનો ઉપયોગ િંરી શિંાય છે. પરંતુ સ્ોતનો ઉલલખે િંરવો આવશયિં છે.

ડડસ્લેમર
આ પુસ્તિંાનો ઉદે્શ સામાન્ય ગ્ાહિંોને તેમના અધિિંારો અને તેમના પ્વશેનાં અધિિંારો પ્વશે વાિેંફ િંરવાનું છે. વાચિંોને આ જાણિંારીનો ઉપયોગ 

સમજણપૂવ્ડિં અને તેમની સમજ પર આિાડરત િંરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે

ઑક્ોબર 2016 માં રિથમવાર રિિંાશશત.



બેંકિંગ િંોડ એડં સ્ટનડડ્ડ  બોડ્ડ  ઑફ ઇંડડયા 
www.bcsbi.org.in

Banking Codes and Standards Board of India


