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१. दरू3�ट5 

जाग8तक अि=त*वाकड ेवाटचाल कर	त असतानाच समाजातील ववध =तरातील .ाहकांना सेवा देणार	, 

एक चैत�यपूण�, भव�यवेधी, त9ंCानाने समEृ, .ाहककF G	 बँक बनणे.  

२. जी&वतकाय� 

• .ाहकांIया अपे1ांना जलद आ,ण काय�1म J8तसाद देKयाची द1ता घेणे. 

• समाजातील ववध =तरातील लोकांना पुरवKयासाठ$ नवनवीन उ*पादने आ,ण सेवा तयार करणे. 

• सात*याने अ*याधु8नक त9ंCानाचा अवलंब करणे. 

• पर=परसंवाद	, Nयावसा8यक आ,ण समप�क कम�चार	 तयार करणे.  

• उ*तम आचरण आ,ण कॉपPरेट गNहन��सIया माQयमातून भागधारकांची संप*ती वाढवणे. 

• शाखांIया जाTयाIया माQयमातनू आतंररा�U	य =तरावर Jवेश करणे. 

 

 

३. बोध:च;ह 

 

द	पमाळ: 8तIया अनेक पेट*या वातींनी अ�धका�धक उंच 3शखरे पादा7ांत करते. 

=तभं: आमची सं=था - मजबुतीचे Jतीक 

Zदवे: आमIया शाखा - सेवेचे Jतीक 

Jतीका*मक ३ ‘एम’ : 

• पैसा ग8तमान करणे (मो^बलायझेशन) 

• पEतींचे आधु8नकaकरण (मॉडना�यझेशन) 

• कम�चाbयांना Jे-रत करणे (मोZटNहेशन) 

 

४. सनदेचा वापर 

अ=वीकृती: 

हा कायदेशीर द=तऐवज नाह	. नाग-रकांची सनद =वत:च कोणतेह	 नवीन कायदेशीर अ�धकार 8नमा�ण 

कर	त नाह	, पण ती अि=त*वात असलेdया हeकांची अमंलबजावणी करKयास नeकaच मदत करते.  

ह	 सनद खाल	 Zदलेdया सव� उ*पादनांना आ,ण सेवांना लागू होते, मग *या शाखांनी, सब3सfडअ-रजन्ी 

आ,ण बँकेIया वतीने काम करणाbया एजhंसने, काऊंटरवर, पो=टाjवारे, पर=परसंवाद	 इलेeUॉ8नक 
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उपकरणांIया माQयमातनू आ,ण त9ंCानाIया माQयमातनू (पया�यी fड3लNहर	 चॅनेdस) यापैकa कोणीह	 

केलेले असोत.  

 

केवायसी अनपुालन 

खाते उघडताना, 8नयामक/वैधा8नक आवnयकतांचे पालन करKयासाठ$, बँक तमुIया .ाहकाला जाणून oया 

(केवायसी) मापदंडांचे, काळा पैसा पांढरा करKयावरोधातील (एएमएल) माग�दश�क त**वे यांचे पालन करते, 

ओळखीवषयी =वत:चे समाधान कrन घेते, sयात खाते उघडKयाची इIछा असलेdया 

NयeतीIया/NयeतींIया प**याची पडताळणी करKयाचाह	 समावेश आहे, संभाNय .ाहक, जनता आ,ण 

आमचे =वत:ची फसवणूक आ,ण बँvकंग Jणाल	चा दwुपयोग यांपासून संर1ण करणे यासाठ$ साxय करणे. 

वjयमान/संभाNय .ाहकांIया उ*प�नाIया yोतांवषयीह	 बँक =वत:चे समाधान कrन घेईल. .ाहकांनी 

बँकेला आवnयक असdयानुसार, अjययावतीकरणासाठ$ आ,ण पडताळणीसाठ$ इिIछत कागदप9े सादर 

करKयासाठ$ ठरवनू Zदलेdया कालावधीत पुरवल	 पाZहजेत. 

उ=पादने: 

क. सव� ठेवखाती, उदा. बचत खाती, चालू खाती, मुदतठेवी, पनुरावत{ ठेवी, एनआरई, एफसीएनआर, 

एनआरओ. 

ख. सव� ठेवखा*यांसाठ$ नाम8नद|शन सुवधा देऊ करणे (उदा. वैयिeतक/JोJायटर3शप या ना*याने 

उघडलेले खाते) आ,ण सव� भा}याने घेतलेले सव� सेफ fडपॉ,झट लॉकस� (भा}याने घेणाbया 

Nयeती).  

ग. फंडवर आधा-रत (vकरकोळ कज|, मागणी कज|, मुदतीची कज|, रोख पतसुवधा, ओNहर~ा�hस) 

आ,ण ^बगर फंड आधा-रत (लेटर ऑफ 7ेfडट/बँक गॅरंट	). 

घ. परकaय चलन उ*पादने, sयात पैसे पाठवKयाचा आ,ण बदलKयाचाह	 समावेश आहे.  

ङ. ततृीय प1ीय उ*पादने आ,ण गंुतवणूक उ*पादने. 

च. डीमॅट अकाऊंhस आ,ण ॲि�लकेश�स सपोट|ड बाय �लॉeड अमाऊंट (एएसबीए) सुवधा.  

छ. 7ेfडट कारड्, डे̂ बट काड� यांसह काड�शी संबं�धत उ*पादन.े 

सेवा: 

क. आरट	जीएस/एनईएफट	Iया माQयमातनू .ाहकांना रे3मट�स सुवधा, fडमांड ~ा�hस, बँकस� चेक, 

इ*याद	 देणे.  

ख. 8नव*ृतीवेतनाIया बाबतीत पेमFट सुवधा. 

ग. धनादेश गोळा करणे. 

घ. सेफ क=टडी सेवा, सेफ fडपॉ,झट लॉकर सुवधा. 

ङ. सरकार	 Nयवहारांशी संबं�धत बँvकंग सेवा. 

च. भारतीय चलनी नोटा बदलKयाची सुवधा. 

छ. मतृ NयeतींIया खा*यांIया बाबतीतील दावे 8नकाल	 काढणे. 



4 
 

ज. इंटरनेट बँvकंग सेवा. 

झ. मोबाईल बँvकंग. 

ञ. इ�=टंट मनी पेमFट 3स=ट	म (आयएमपीएस) 

ट. य8ुनफाईड पेमFट इंटरफेस (यपूीआय) 

 

५. सेवांसाठ! मानके: 

पया�यी fड3लNहर	 चॅने�स, �हणजेच एट	ए�स, इंटरनेट बँvकंग सिNह�स, मोबाईल बँvकंग, 7ेfडट काड� 

काँटॅeट सFटर इ*याद	ंIया Nय8त-रeत शाखा काया�लये/=पेशॅलाई�ड शाखा काया�लये हे अिdटमेट fड3लNहर	 

चॅनेdस असतात. मानकांनुसार/मापदंडांनसुार सेवा पुरवणे ह	 शाखा Nयव=थापकांची जबाबदार	 असते. 

कोणतीह	 शंका/त7ार शाखा Nयव=थापकांना/कॉल सFटरला कळवल	 पाZहजे.  

 

.ाहक उ*पादनांचे/सेवांचे तपशील शाखेकडून Jा�त कr शकतात vकंवा बँकेIया पि�लक डोमेन 

वेबसाईटवrन डाऊनलोड कr शकतात. कोण*याह	 योजनेचे/सेवांचे 8नयम व अट	 वेळोवेळी 

बदलKयाचा/सुधारKयाचा अ�धकार बँक =वत:कड ेराखून ठेवीत आहे.  

 

.ाहकांनी आवnयक ती कागदप9े सादर करKयाIया अधीन राहून, ववध Nयवहारांसाठ$चे 8नदश�क मापदंड 

खाल	 Zदdयानसुार आहेत:- 

सेवा आव?यक कागदप�े 
फॉम� पणू� केAयानतंर 

वेळेचे (�नदश�क) मापदंड 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

बचत खाती उघडणे 

  

 
  

  

वैयिeतक .ाहकाला फोटो.ाफ आ,ण खाल	ल बाबी 

सादर कराNया लागतात:- 

क. ओळखीचा/प**याचा पुरवा असेल अशी 

कोणतीह	 Jमा,णत Jत. 

ख. परमनंट अकाऊंट नंबर (पॅन) vकंवा 

आयकर कायदा, १९६२ मQये Nया�या 

Zदdयानुसार फॉम� ६०/६१ 

 

पूण� केवायसी बचत खाते उघडKयासाठ$ 

कायदेशीर��hया वैध असलेला, खाल	लपैकa कोणताह	 

द=तऐवज (ओNह	डी), जे ओळखीचा तसेच प**याचा 

पुरावा �हणून .ाxय धरले जाईल: 

क. आधार 7मांक असdयाचा पुरावा 

ख. पासपोट� 

ग. ~ायिNहंग लायस�स 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

नवीन सीआयएफIया 

बाबतीत: २ तास 
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घ. भारतीय 8नवडणूक आयोगाने जार	 केलेले 

मतदार ओळखप9 

ङ. नरेगाने जार	 केलेले व राsय सरकारIया 

अ�धकाbयाने यो�य Jकारे सह	 केलेले जॉब 

काड�  

च. नाव व प**याचे तपशील असलेले नॅशनल 

पॉ�युलेशन रिज=टरने जार	 केलेले प9 

छ. 8नयामकांIया सddयाने कF G सरकारने 

अ�धसू�चत केलेले इतर कोणतेह	 कागदप9. 

 

sया .ाहकांकड े कोणतेह	 वैध कागदप9 नसेल ते 

केवायसी 3श�थल करKयाIया पया�यासह लघ ु बचत 

खाते उघडKयासाठ$ खाल	लपैकa कोणतेह	 कागदप9 
सादर कr शकतात.  

 

 

• =वसां�यांvकत फोटो.ाफ आ,ण 
• शाखेतील कम�चाbयांIया उपि=थतीत सह	 vकंवा 

अगं�याची खूण करणे 

अि=त*वात असलेdया 

सीआयएफIया बाबतीत: 

३० 3म8नटे 

 
 

बचत खाती बदं 
करणे 

पासबुक, न वापरलेले चेकबुक, एट	एम/डे̂ बट काड� १० 3म8नटे 

मुदतठेव खाती 

उघडणे 
बचत खा*यांसाठ$ लागू असdयानुसार 

नवीन सीआयएफIया 

बाबतीत: २ तास 

 
अि=त*वात असलेdया 

सीआयएफIया बाबतीत: 

३० 3म8नटे 

 

मुदतठेवींचे पैसे देणे मुदतठेवीची मूळ पावती/पनुरावत{ ठेव पासबुक १० 3म8नटे 

एफडीआरची नeकल 

Jत देणे 
 

बेस �ँचमQये आवnयक 

*या कागदप9ांसह अज� 

Jा�त झाdयानंतर २० 

3म8नटांत. 
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चालू खाते उघडणे जोडप9-१ अनुसार कागदप9े 

नवीन सीआयएफIया 

बाबतीत: २ तास 

 

अि=त*वात असलेdया 
सीआयएफIया बाबतीत: 

३० 3म8नटे 

 

चालू खाते बदं करणे न वापरलेले चेक बुक, एट	एम/डे̂ बट काड� १० 3म8नटे  

शाखांतग�त खाती 

ह=तांत-रत करणे 

कोण*याह	 बँकेत खाते ह=तांत-रत करKयासाठ$, 

�हणजेच ह=तांत-रत करणार	 व िजIयाकड ेह=तांत-रत 

होणार आहे अशा शाखेत वनतंीअज� 

१० 3म8नटे  

रोख रeकम Jा�त 

करणे 

w.२५,०००/- पय�त 

 

w.२५,०००/- पे1ा अ�धक 

१० 3म8नटे 

 

१५ 3म8नटे 

रोख रeकम देणे 
w.२०,०००/- पय�त 
 

w.२५,०००/- पे1ा अ�धक 

१० 3म8नटे 
 

१५ 3म8नटे 

पासबुक अjययावत 

करणे/खा*याचे 

ववरण देणे 

काऊंटरवर ५ 3म8नटे  

चेक बुक देणे - नॉन 
पस�नलाई�ड  

- पस�नलाई�ड 

(नवीन .ाहकासाठ$, 

१० Zदवसांनंतर) 

 
बेस �ँचमQये मागणी करणे. 

   

१० 3म8नटे 

 
 

 

कामकाजाचे १० Zदवस 

एट	एम/डे̂ बट काड� - 

पस�नलाई�ड देणे 
कोण*याह	 शाखेत मागणी करणे 

  

 कामकाजाचे १० Zदवस 

इंटरनेट बँvकंग 
सुवधा 

बेस �ँचमQये मागणी करणे २४ तास 

मोबाईल बँvकंग 

सुवधा   

 

बेस �ँचमQये मागणी करणे 
१० 3म8नटे  
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आरट	जीएस/ 

एनईएफट	/~ा�ट 

रे3मट�स 

कोण*याह	 शाखेत मागणी करणे (जर खाते ६ 

मZह�यांपे1ा अ�धक जनेु नसेल, तर बेस �ँचमQये 

मागणी करणे) 

१५ 3म8नटे  

धनादेश गोळा करणे:  

=था8नक - 
बाहेरगावचे - 

 

 

कामकाजाचे २-३ Zदवस 

कामकाजाचे १०-१४ 

Zदवस 

मतृ Nयeतींचे दावे 
8नकाल	 काढणे  

नाम8नद|शन न�दणीकृत केलेले असdयास - म*ृयचूा 

दाखला, यो�य Jकारे भरलेले फॉम�, इतर बाबतीत - 

म*ृयचूा दाखला, यो�य Jकारे भरलेला eलेम फॉम�, 
जामीनदारासह हमीप9/वारसा Jमाणप9 (दावा केलेdया 

रकमेवर अवलंबनू)  

  

कामकाजाचे १५ Zदवस 

लॉकर सुवधा देणे 
  

उपल�ध असdयास. ओळखीचा आ,ण प**याचा परुावा. 
लॉकर ॲ.ीमFट 

३० 3म8नटे 

=टॉप पेमFट/=टँfडगं 

इ�=Ueश�स 
बँकेIया वZहत नमु�यात अज� १० 3म8नटे   

अ�धकृत पेमFट 
3स=ट	मचा वापर 

कrन अयश=वी 

NयवहारांIया 

बाबतीतील त7ार	ंचे 
8नवारण 

 

  

  
जोडप9 २ नसुार 

 

Gकरकोळ कज� योजना 

योजनेचे नाव कृती  अज� आ,ण आवnयक ती 
कागदप9े पूण� केdयानतंर वेळेचे 

मापदंड (8नदश�क) 

महा घर गहृकरज् 

 

• मंजरु	 
• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे ७ Zदवस 
• कामकाजाचे ३ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

महा सुपर गहृकज� 

योजना 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 
• वतरण 

 

• कामकाजाचे ७ Zदवस 

• कामकाजाचे ३ Zदवस 
• कामकाजाचा १ Zदवस 

महा सुपर कार कज� 
योजना 

• मंजरु	 
• द=तऐवजीकरण 

• कामकाजाचे २ Zदवस 
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• वतरण 

महा काँबो लोन =कaम • मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 
• वतरण 

• कामकाजाचे ७ Zदवस 

• कामकाजाचे ३ Zदवस 
• कामकाजाचा १ Zदवस 

Jधान मं9ी आवास 

योजना 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 
• वतरण 

• कामकाजाचे ७ Zदवस 

• कामकाजाचे ३ Zदवस 
• कामकाजाचा १ Zदवस 

ज�ुया कार आ,ण 

दचुाकaंसाठ$ महाबँक 
वाहन कज� योजना 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 
• वतरण 

• कामकाजाचे २ Zदवस 

गहृकज�दारांसाठ$ टॉप-

अप लोन 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे ७ Zदवस 

• कामकाजाचे ३ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

3श1ण कज� योजना • मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

तारणा3शवाय - कामकाजाचे ३ 

Zदवस 

तारणासह - कामकाजाचे ७ Zदवस 

महा गोdड लोन =कaम 

(सो�याIया 

दा�ग�यांIया बदdयात 

कज�) 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

.ाहक कज� योजना • मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे २ Zदवस 

महाबँक वैयिeतक कज� 

योजना 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे २ Zदवस 

सॅलर	 गेन =कaम • मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे २ Zदवस 

=कaल लोन =कaम • मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे ३ Zदवस 

सौरऊजा� Jकाशयोजना 

Jणाल	साठ$ योजना 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे २ Zदवस 

सोलर वॉटर ह	Zटगं 
3स=ट	मसाठ$ योजना 

• मंजरु	 
• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे २ Zदवस 
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वैयिeतक गरजांसाठ$ 

=वत: राहत असलेdया 

मालम*तांIया बदdयात 

कज� 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे ७ Zदवस 

• कामकाजाचे ३ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

तारण व=त ूमुeत 

करणे 

 कामकाजाचे १५ Zदवस 

Jाथ3मक तारण मुeत 

करणे (vकरकोळ कज�) 

 कामकाजाचे १५ Zदवस 

 

कृषी पतपुरवठा योजना 

उ*पादन कृती 

फॉम� आ,ण आवnयक 

कागदप9े पूण� केdयानंतर 
वेळेचे (8नदश�क) मापदंड 

महाबँक vकसान 7ेfडट 

काड� (एककेसीसी) 

• मंजरु	 
• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे ५ Zदवस 

• कामकाजाचे ३ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

महाबँक vकसान 

बहु�ेशीय मुदतीचे कज� 

 

• मंजरु	 
• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे ७ Zदवस 

• कामकाजाचे ३ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

महाबँक सुवण�कज� 
योजना - कृषी 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे २ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

 

शेतकbयांना शेतघर 

बांधKयासाठ$ योजना 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे १० Zदवस 

• कामकाजाचे ३ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

शेतकbयांना वाहने 

(दचुाकa/तीनचाकa) 

खरेद	 करKयासाठ$ 
अथ�सहा�य करKयासाठ$ 

• मंजरु	 
• द=तऐवजीकरण 
• वतरण 

• कामकाजाचे २ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 
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योजना • कामकाजाचा १ Zदवस 

 

शतेकbयांना वाहने 

(चारचाकa) खरेद	 

करKयासाठ$ अथ�सहा�य 

करKयासाठ$ योजना 

 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे २ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

 

शेतकbयांना वेअरहाऊस 

-र3सटIया बदdयात 

अथ�पुरवठा करKयासाठ$ 
योजना 

 

 

• मंजरु	 
• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे २ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

 

लघ ुआ,ण मQयम 
शेतकbयांना जमीन 

खरेद	 करKयासाठ$ 

अथ�पुरवठा करKयासाठ$ 

योजना 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

  

• कामकाजाचे १० Zदवस 

• कामकाजाचे ३ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

 

 

कृषी पदवीधरांसाठ$ 

ॲ.ी िeल8नeस आ,ण 
ॲ.ी ^ब,झनेस सFटस� 

सुr करKयासाठ$ 

अथ�पुरवठा.  

• मंजरु	 
• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे ७ Zदवस 

• कामकाजाचे ३ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

फळबाग / 

रोपलागवडीIया कृती 

 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे ७ Zदवस 

• कामकाजाचे ३ Zदवस 

कामकाजाचा १ Zदवस 

पशुपालन 

 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे ७ Zदवस 

• कामकाजाचे ३ Zदवस 
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कामकाजाचा १ Zदवस 

शेतीची यं9णा 
• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

• कामकाजाचे ५ Zदवस 

• कामकाजाचे ३ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

लघ3ुसचंन 
• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 
• वतरण 

• कामकाजाचे ७ Zदवस 

• कामकाजाचे ३ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

उIच तं9Cानयुeत 

Jकdप 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 
• वतरण 

• कामकाजाचे १० Zदवस 

• कामकाजाचे ३ Zदवस 

• कामकाजाचा १ Zदवस 

 

द�ुयम तारणव=त ू
मुeत करणे (शेतकa 

कज�) 
 कामकाजाचे १० Zदवस 

Jाथ3मक तारणव=त ू
मुeत करणे (शेतकa 

कज�) 
 कामकाजाचे ७ Zदवस 

 

एमएसएमई कज� योजना 

उ=पादन कृती 
फॉम� आ$ण आव?यक कागदप�े पणू� 

केAयानंतर वेळेचे (�नदश�क) मापदंड 

Jधान मं9ी मुGा 

योजना 

 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 
• वतरण 

 

सवा�था�ने यो�य Jकारे पूण� केलेला 

कजा�साठ$चा अज� चेक3ल=टसह Jा�त 
झाdयानतंर. 

• २५०००/- wपयांपय�त - एक 

आठवडा 

• २५०००/- wपयांIया वर आ,ण 
५.०० लाख wपयांपय�त - दोन 

आठवड े

• ५.०० लाख wपयांIया वर - ४ 

आठवड े
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महा एमएसएमई 

Jकdप कज� योजना 

 

 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

 

सवा�था�ने यो�य Jकारे पूण� केलेला 

कजा�साठ$चा अज� चेक3ल=टसह Jा�त 

झाdयानतंर. 

• २५०००/- wपयांपय�त - एक 
आठवडा 

• २५०००/- wपयांIया वर आ,ण 

५.०० लाख wपयांपय�त - दोन 

आठवड े
• ५.०० लाख wपयांIया वर - ४ 

आठवड े

 

महा एमएसएमई 

म3शनर	 / इिeवपमFट 

=कaम 

 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

 

सवा�था�ने यो�य Jकारे पूण� केलेला 

कजा�साठ$चा अज� चेक3ल=टसह Jा�त 

झाdयानतंर. 

• २५०००/- wपयांपय�त - एक 

आठवडा 
• २५०००/- wपयांIया वर आ,ण 

५.०० लाख wपयांपय�त - दोन 

आठवड े

• ५.०० लाख wपयांIया वर - ४ 
आठवड े

 

महा एमएसएमई कॅश 
7ेfडट =कaम 

 

• मंजरु	 
• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

 

सवा�था�ने यो�य Jकारे पूण� केलेला 
कजा�साठ$चा अज� चेक3ल=टसह Jा�त 

झाdयानतंर. 

• २५०००/- wपयांपय�त - एक 

आठवडा 
• २५०००/- wपयांIया वर आ,ण 

५.०० लाख wपयांपय�त - दोन 

आठवड े

• ५.०० लाख wपयांIया वर - ४ 
आठवड े

 

 

महा एमएसई कोलॅटरल 

�a टम� लोन =कaम 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

 

सवा�था�ने यो�य Jकारे पूण� केलेला 

कजा�साठ$चा अज� चेक3ल=टसह Jा�त 

झाdयानतंर. 

• २५०००/- wपयांपय�त - एक 

आठवडा 
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• २५०००/- wपयांIया वर आ,ण 

५.०० लाख wपयांपय�त - दोन 

आठवड े

• ५.०० लाख wपयांIया वर - ४ 
आठवड े

 

महा एमएसई कोलॅटरल 
�a कॅश 7ेfडय =कaम 

• मंजरु	 
• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

 

सवा�था�ने यो�य Jकारे पूण� केलेला 
कजा�साठ$चा अज� चेक3ल=टसह Jा�त 

झाdयानतंर. 

• २५०००/- wपयांपय�त - एक 

आठवडा 
• २५०००/- wपयांIया वर आ,ण 

५.०० लाख wपयांपय�त - दोन 

आठवड े

• ५.०० लाख wपयांIया वर - ४ 

आठवड े
 

=मॉल रोड Uा�सपोट� 

ऑपरेटरसाठ$ महाबँक 
वेZहकल लोन =कaम 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 
• वतरण 

 

सवा�था�ने यो�य Jकारे पूण� केलेला 

कजा�साठ$चा अज� चेक3ल=टसह Jा�त 
झाdयानतंर. 

• २५०००/- wपयांपय�त - एक 

आठवडा 

• २५०००/- wपयांIया वर आ,ण 
५.०० लाख wपयांपय�त - दोन 

आठवड े

• ५.०० लाख wपयांIया वर - ४ 

आठवड े
 

 

डॉeटस�, चाट�ड� 
अकाऊंटंh स, 

इंिज8नअस� आ,ण 

आvक| टेeट यांIयासाठ$ 

महाबँक लोन =कaम 

• मंजरु	 
• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

 

सवा�था�ने यो�य Jकारे पूण� केलेला 
कजा�साठ$चा अज� चेक3ल=टसह Jा�त 

झाdयानतंर. 

• २५०००/- wपयांपय�त - एक 

आठवडा 
• २५०००/- wपयांIया वर आ,ण 

५.०० लाख wपयांपय�त - दोन 

आठवड े

• ५.०० लाख wपयांIया वर - ४ 

आठवड े
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महा डॉक+ लोन =कaम 

 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 
• वतरण 

 

सवा�था�ने यो�य Jकारे पूण� केलेला 

कजा�साठ$चा अज� चेक3ल=टसह Jा�त 
झाdयानतंर. 

• २५०००/- wपयांपय�त - एक 

आठवडा 

• २५०००/- wपयांIया वर आ,ण 
५.०० लाख wपयांपय�त - दोन 

आठवड े

• ५.०० लाख wपयांIया वर - ४ 

आठवड े

महाबँक जीएसट	 

7ेfडट =कaम 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

 

सवा�था�ने यो�य Jकारे पूण� केलेला 

कजा�साठ$चा अज� चेक3ल=टसह Jा�त 

झाdयानतंर. 

• २५०००/- wपयांपय�त - एक 
आठवडा 

• २५०००/- wपयांIया वर आ,ण 

५.०० लाख wपयांपय�त - दोन 

आठवड े
• ५.०० लाख wपयांIया वर - ४ 

आठवड े

मालम*तेIया बदdयात 
कज� 

• मंजरु	 
• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

 

सवा�था�ने यो�य Jकारे पूण� केलेला 
कजा�साठ$चा अज� चेक3ल=टसह Jा�त 

झाdयानतंर. 

• २५०००/- wपयांपय�त - एक 

आठवडा 
• २५०००/- wपयांIया वर आ,ण 

५.०० लाख wपयांपय�त - दोन 

आठवड े

• ५.०० लाख wपयांIया वर - ४ 
आठवड े

8नया�तदारांसाठ$ कज� 

योजना 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 
• वतरण 

 

सवा�था�ने यो�य Jकारे पूण� केलेला 

कजा�साठ$चा अज� चेक3ल=टसह Jा�त 
झाdयानतंर. 

• २५०००/- wपयांपय�त - एक 

आठवडा 

• २५०००/- wपयांIया वर आ,ण 

५.०० लाख wपयांपय�त - दोन 
आठवड े



15 
 

• ५.०० लाख wपयांIया वर - ४ 

आठवड े

 

एमएसएमई 7ेfडट+ 

=कaम 

• मंजरु	 

• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

 

सवा�था�ने यो�य Jकारे पूण� केलेला 

कजा�साठ$चा अज� चेक3ल=टसह Jा�त 

झाdयानतंर. 

• २५०००/- wपयांपय�त - एक 
आठवडा 

• २५०००/- wपयांIया वर आ,ण 

५.०० लाख wपयांपय�त - दोन 

आठवड े
• ५.०० लाख wपयांIया वर - ४ 

आठवड े

 

पॅvकंग 7ेfडट • मंजरु	 
• द=तऐवजीकरण 

• वतरण 

 

सवा�था�ने यो�य Jकारे पूण� केलेला 
कजा�साठ$चा अज� चेक3ल=टसह Jा�त 

झाdयानतंर. 

• २५०००/- wपयांपय�त - एक 

आठवडा 
• २५०००/- wपयांIया वर आ,ण 

५.०० लाख wपयांपय�त - दोन 

आठवड े

• ५.०० लाख wपयांIया वर - ४ 
आठवड े

 

द�ुयम तारणव=त ू
मुeत करणे 

(एमएसएमई) 

 कामकाजाचे १५ Zदवस 

Jाथ3मक तारणव=त ू

मुeत करणे 
(एमएसएमई) 

 कामकाजाचे १५ Zदवस 

 

परकKय लेटर ऑफ .ेLडट, बँक गॅरंट5 

सेवा  कृती   

फॉम� आ$ण आव?यक कागदप�े 

पूण� केAयानतंर वेळेचे (�नदश�क) 

मापदंड 

परकaय जार	 करणे यो�य ती आ,ण बँकेIया अतंग�त ट	+२ कामकाजाचे Zदवस 
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(मया�दा मंजूर 

होKयाIया आ,ण 

मंजरु	Iया सव� 8नयम 

व अट	ंIया 
अनपुालनाIया अधीन 

राहून) 

धोरणांनुसार आ,ण माग�दश�क सूचनांनसुार 

सव� संबं�धत कागदप9ांचा पूण� संच सादर 

करणे 

 

परकaय एलसी 
=वीकारणे 

फेमा, आरबीआय, फेडाई यांIया 
सुसंगतेनुसार आ,ण बँकेIया अतंग�त 

धोरणांनुसार आ,ण माग�दश�क सूचनांनसुार 

सव� संबं�धत कागदप9ांचा पूण� संच सादर 

करणे 
 

ट	+५ कामकाजाचे Zदवस 
 

परकaय एलसीची पु�ट	 फेमा, आरबीआय, फेडाई यांIया 

सुसंगतेनुसार आ,ण बँकेIया अतंग�त 

धोरणांनुसार आ,ण माग�दश�क सूचनांनसुार 
सव� संबं�धत कागदप9ांचा पूण� संच सादर 

करणे 

 

ट	+० कामकाजाचे Zदवस 

 

परकaय बँक गॅरंट	 

(मया�दा मंजूर 

होKयाIया आ,ण 

मंजरु	Iया सव� 8नयम 
व अट	ंIया 

अनपुालनाIया अधीन 

राहून) 

 

फेमा, आरबीआय, फेडाई यांIया 

सुसंगतेनुसार आ,ण बँकेIया अतंग�त 

धोरणांनुसार आ,ण माग�दश�क सूचनांनसुार 

सव� संबं�धत कागदप9ांचा पूण� संच सादर 
करणे 

 

ट	+० कामकाजाचे Zदवस 

 

 

परकKय चलन&वषयक सेवा 

सेवा कृती  

फॉम� आ$ण आव?यक कागदप�े 

पूण� केAयानंतर वेळेचे (�नदश�क) 

मापदंड 

इनवड� रे3मट�स 

(वैयिeतक) 

फेमा, आरबीआय, फेडाई यांIया 
सुसंगतेनुसार आ,ण बँकेIया अंतग�त 

धोरणांनुसार आ,ण माग�दश�क सूचनांनसुार 

सव� संबं�धत कागदप9ांचा पूण� संच सादर 

करणे 
 

ट	+१ Jोसी} सIया Nहॅdय ू

डटेपासून, बँकेIया नॉ=Uो 

खा*यात पैसे जमा होKयाIया 

अधीन 
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आऊटवड� रे3मट�स 

(वैयिeतक) 

फेमा, आरबीआय, फेडाई यांIया 

सुसंगतेनुसार आ,ण बँकेIया अंतग�त 

धोरणांनुसार आ,ण माग�दश�क सूचनांनसुार 
सव� संबं�धत कागदप9ांचा पूण� संच सादर 

करणे 

 
ट	+0 

एफसी इ�=�मFट जार	 

करणे 

फेमा, आरबीआय, फेडाई यांIया 
सुसंगतेनुसार आ,ण बँकेIया अंतग�त 

धोरणांनुसार आ,ण माग�दश�क  

सूचनांनसुार सरव् संबं�धत कागदप9ांचा पूण� 

संच सादर करणे 

 
ट	+0 

कलेeशनसाठ$ पाठवलेले 
एफसी इ�=�मFट 

फेमा, आरबीआय, फेडाई यांIया 

सुसंगतेनुसार आ,ण बँकेIया अंतग�त 

धोरणांनुसार आ,ण माग�दश�क सूचनांनसुार 

सव� संबं�धत कागदप9ांचा पूण� संच सादर 
करणे 

 

ट	+१ Jोसी} सIया Nहॅdय ू

डटेपासून, बँकेIया नॉ=Uो 

खा*यात पैसे जमा होKयाIया 
अधीन 

इंपोट� ॲडNहा�स 

रे3मट�स 

फेमा, आरबीआय, फेडाई यांIया 

सुसंगतेनुसार आ,ण बँकेIया अंतग�त 
धोरणांनुसार आ,ण माग�दश�क सूचनांनसुार 

सव� संबं�धत कागदप9ांचा पूण� संच सादर 

करणे 

 
ट	+0 

इंपोट� फायनल पेमFट 

अगे�=ट ^बल 

फेमा, आरबीआय, फेडाई यांIया 

सुसंगतेनुसार आ,ण बँकेIया अंतग�त 

धोरणांनुसार आ,ण माग�दश�क सूचनांनसुार 
सव� संबं�धत कागदप9ांचा पूण� संच सादर 

करणे 
 

ट	+0 

पॅvकंग 7ेfडट वतरण 

फेमा, आरबीआय, फेडाई यांIया 

सुसंगतेनुसार आ,ण बँकेIया अंतग�त 

धोरणांनुसार आ,ण माग�दश�क सूचनांनसुार 
सव� संबं�धत कागदप9ांचा पूण� संच सादर ट	+0 
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करणे 

 

एeसपोट� ^बल 

कलेeशन 

फेमा, आरबीआय, फेडाई यांIया 

सुसंगतेनुसार आ,ण बँकेIया अंतग�त 
धोरणांनुसार आ,ण माग�दश�क सूचनांनसुार 

सव� संबं�धत कागदप9ांचा पूण� संच सादर 

करणे 

 

ट	+१ Jोसी} सIया Nहॅdय ू
डटेपासून, बँकेIया नॉ=Uो 

खा*यात पैसे जमा होKयाIया 

अधीन 

एeसपोट� ^बल पच|स 

फेमा, आरबीआय, फेडाई यांIया 

सुसंगतेनुसार आ,ण बँकेIया अंतग�त 

धोरणांनुसार आ,ण माग�दश�क सूचनांनसुार 

सव� संबं�धत कागदप9ांचा पूण� संच सादर 

करणे 
 

ट	+0 

एeसपोट� ^बल 

8नगो3शएशन 

फेमा, आरबीआय, फेडाई यांIया 

सुसंगतेनुसार आ,ण बँकेIया अंतग�त 

धोरणांनुसार आ,ण माग�दश�क सूचनांनसुार 
सव� संबं�धत कागदप9ांचा पूण� संच सादर 

करणे 

 
ट	+0 

=वी�ट मेसेज 

फेमा, आरबीआय, फेडाई यांIया 
सुसंगतनुेसार आ,ण बँकेIया अंतग�त 

धोरणांनुसार आ,ण माग�दश�क सूचनांनसुार 

सव� संबं�धत कागदप9ांचा पूण� संच सादर 

करणे 
 

ट	+0 

 

सरकार5 Nयवसाय - उ=पादने/सेवा 

3स8नअर 3सZटझन 

सेिNहंग =कaम, २००४ 

 
 

 

 

 

अशा 8नव*ृतीचे फायदे Zदले गेdयाचा परुावा 

व *यासोबत वयोमानामुळे vकंवा अ�यथा 

8नव*ृत झाdयाचे, 8नव*ृतीचे लाभ, केलेल	 
नोकर	 आ,ण *या 8नयोe*याकड े केलेdया 

नोकर	चा कालावधी यांसंबंधीचे 

8नयोe*याकडील Jमाणप9 अजा�सोबत 

जोडावयाचे आहे.  

खाते उघडणे (अि=त*वातील 
सीएफ) २५-३० 3म8नटे 

खाते उघडणे (नवीन सीएफ) : २ 

तास 

 

रeकम जमा करKयासाठ$ : १०-

१२ 3म8नटे* 
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*खाते बदं करणे : २५-३० 

3म8नटे*, *औपचा-रकता पूण� 

करKयाIया अधीन 

• फॉम� ए - अज� 
 

• फॉम� बी - कालावधीचा व=तार 
 

• फॉम� सी - नाम8नद|शन फॉम� 
 

• फॉम� ई - खाते बंद करणे 
 

• फॉम� एफ - मुदतपूत{पूव{ ठेवीदाराचा 

म*ृय ू  

• फॉम� जी - खाते एका शाखेतनू दसुbया 
शाखेत =थानांत-रत करणे  

आरबीआय ८% 

सेिNहं�ज (टॅeसेबल) 

बाँ}स २००३ 

अज�: खाते उघडणे : २५-३० 3म8नटे* 

(i) बाँ} ससाठ$चा अज� फॉम� ‘‘ए’’मQये vकंवा 
*याIया जवळपासचा मजकूर असलेdया 
फॉम�मQये केला जाऊ शकतो, sयात रeकम 

आ,ण अज�दाराचे नाव आ,ण प*ता यांचा 

=प�ट उdलेख असायला हवा.  

(ii)अजा�सोबत रोख रeकम/~ा�h स/चेeस 

यांIया =वrपात आवnयक ते पेमFट जोडलेले 
असायला हवे.  

*रeकम जमा करणे: १०-१२ 

3म8नटे* 

(iii) sया अज�दारांनी आयकर कायदा, 

१९६१ Iया संबं�धत कलमांतग�त करसवलत 

Jा�त केलेल	 असेल, *यांनी अजा�त तसे 
घोषणाप9 jयावे (फॉम� ए मQये) आ,ण 

आयकर अ�धकाbयांकडून Jा�त केलेdया 

Jमाणप9ाची स*यJत जोडावी.  

*खाते बदं करणे: २५-३० 3म8नटे 
*औपचा-रकता पूण� करKयाIया 

अधीन राहून.  

8नविृ*तवेतन 

 

 
 

8नव*ृतीवेतन वतरण करKयापूव{ अ8नवाय� 

अट	 

१. 8नविृ*तवेतनधारकाडून हमी 
२. िजवंत असdयाचे Jमाणप9 

J*येक मZह�याIया शेवटIया 

कामकाजाIया Zदवशी 

8नवृि्*तवेतन Zदले जाईल, फeत 

माच� मZह�याचा अपवाद वगळून, 
जी एJलIया कामकाजाIया 

पZहdया Zदवशी Zदल	 जाईल.  
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कागदप9ांचे ई-=टँपगं 

(गैर-�या8यक 

मुGांकशुdकाचा भरणा) 

कागदप9ांवर =टँपगं करKयासाठ$ .ाहकाने 

अज� भरला पाZहजे. ह	 रeकम रोख रeकम, 

fडमांड ~ा�ट, पे ऑड�र, Uा�सफर, 

आरट	जीएस आ,ण एनईएफट	 यांIया 
माQयमातनू भरणा केल	 जाऊ शकते.  

ठरवनू Zदलेdया शाखांमQये ह	 

सेवा उपल�ध आहे आ,ण =टँप 

}यटु	ची रeकम भरdयानतंर 

.ाहकाला एका व3श�ट 
7मांकासह पावती Zदल	 जाईल.  

वेळेचा मापदंड २० ते २५ 3म8नटे 

आहे.* 
*औपचा-रकता पूण� करKयाIया 

अधीन 

J*य1 कर गोळा करणे 

(ओएलट	एएस) - 

ऑनलाईन टॅeस 
अकाऊंZटगं 3स=ट	म 

• चलानचा मु�य भाग आ,ण 

करदा*याची काऊंटर फॉईल फॉम� 
यो�य Jकारे भrन रeकम आ,ण 

sया खा*यात रeकम 

मोजायची/जमा करायची असेल 

खा*याची Jमुख शीष�के अचूक 
न�दवावी.  

• परमनटं अकाऊंट नबंर (पॅन) vकंवा 

टॅeस fडडeशन अकाऊंट नंबर 

(टॅन), करदा*याचे नाव व प*ता, 

असेसमFट ईअर आ,ण पेमFटचे 
=वrप व Jकार यो�य र	तीने 

भरावयाचा आहे. रeकम अंकa 

आ,ण अ1र	 अचूक 3लZहल	 

पाZहजे.  

चलानाचे J*य1 पेमFट 

करKयासाठ$: १५-२० 3म8नटे.* 

ई-पेमFटसाठ$: ता*काळ (-रअल 

टाईम). एकदा .ाहकाIया 
खा*यातून पैसे वजा झाले, कa 

सरकारIया संकेत=थळावर 

Nयवहार पूण� होतो आ,ण 

सरकारकड ेकर भरला गेला असे 
समजले जाईल. रा9ी ८.०० नतंर 

भरलेल	 रeकम *यानतंरIया 

Zदवशी भरल	 गेल	 असे समजले 

जाईल.  
*औपचा-रकता पूण� करKयाIया 

अधीन  
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अJ*य1 कर गोळा 
करणे - इलेeUॉ8नक 

अकाऊंZटगं 3स=ट	म इन 

एeसाईझ अडँ सिNह�स 

टॅeस (इ,झए=ट) 

 
 

चलानचे J*य1 पेमFट 

करKयासाठ$: १५-२० 3म8नटे.* 

ई-पेमFटसाठ$: ता*काळ. (-रअल 

टाईम). एकदा .ाहकाIया 

खा*यातून पैसे वजा झाले, कa 

सरकारIया संकेत=थळावर 
Nयवहार पूण� होतो आ,ण 

सरकारकड ेकर भरला गेला असे 

समजले जाईल. रा9ी ८.०० नतंर 

भरलेल	 रeकम *यानंतरIया 
Zदवशी भरल	 गेल	 असे समजले 

जाईल. 
*औपचा-रकता पूण� करKयाIया 

अधीन 

ई-पेमFटसाठ$: ता*काळ. (-रअल 

टाईम). एकदा .ाहकाIया 
खा*यातून पैसे वजा झाले, कa 

सरकारIया संकेत=थळावर 

Nयवहार पूण� होतो आ,ण 

सरकारकड ेकर भरला गेला असे 

समजले जाईल. रा9ी ८.०० नतंर 
भरलेल	 रeकम *यानतंरIया 

Zदवशी भरल	 गेल	 असे समजले 
जाईल. 
*औपचा-रकता पूण� करKयाIया 

अधीन 

 

६. गुणा=मक आ$ण प�रणामकारक सेवांसाठ! �ाहकांकडून अपे�ा 

• खा*याचे ववरण vकंवा पासबुक 8नय3मतपणे तपासा आ,ण काह	 9ुट	 असdयास *या शाखेतील 

कम�चाbयांIया *व-रत ल1ात आणावे. 

• वथ~ॉवल =ल	पIया साxयाने पैसे काढताना पासबुक सोबत आणा. पासबुक वेळोवेळी अjययावत 

करा. 

• सव� JकारIया आ�थ�क आ,ण ^बगर आ�थ�क Nयवहारांसाठ$ ठरवून Zदलेdया वेळेIया आतच पोहोचा. 

• चेकबुक आ,ण पासबुक सुर�1तपणे ठेवKयाची काळजी oया. पासबुक, चेकबुक, एट	एम/डे̂ बट काड� हे 

एक9 ठेव ूनयेत. 

• शeयतो 7ॉ=ड/अकाऊंट पेयी चेक jया. 
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• चेक ~ॉप बॉeसमQये टाकKयापूव{ चेक 7ॉस केलेला असdयाची आ,ण चेकIया मागे खाते 7मांक 

आ,ण मोबाईल 7मांक यांचा उdलेख केलेला असdयाची खातरजमा करा.  

• शाखेत कलेeशनसाठ$ चेक देताना/~ॉप बॉeसमQये चेक टाकताना, कम�चाbयांकडून पावती Jा�त केल	 

जाऊ शकते.  

• चेक देKयापूव{ चेकचे तपशील, �हणजेच तार	ख, अ1र	 आ,ण अंकa रeकम, 7ॉ3सगं, इ*याद	 तपासून 

पहा. शeयतो, पूणा�vकत रकमेचा धनादेश jया.  

• कोणताह	 तोटा होऊ नये �हणनू चेक कोणतीह	 खाडाखोड न करता Zदला पाZहजे. (चेकमQये 

कोण*याह	 दwु=*या कr नयेत.) पेयीचे नाव, अंकांमQये 3लZहलेल	 रeकम vकंवा अ1र	 3लZहलेल	 

रeकम इ*याद	ंमQये बदल करावयाचा असdयास .ाहकांनी दसुरा नवा चेक jयावा. यामुळे फसवणूक 

करKयासाठ$ केलेले बदल बँकेला ओळखता येतील आ,ण *यांना आळा घालता येईल. तारखेत 

खाडाखोड करणे, जेथे जनुा चेक पु�हा वैध करKयासाठ$च असला पाZहजे. पेयीचे नाव/अ1र	 व अंकa 

रeकम 3लZहKयासाठ$ असलेdया मोकTया जागेत रेघ माrन ती सुर�1त केल	 पाZहजे.  

• खाडाखोड केलेले चेक जर ‘‘चेक Uंकेशन 3स=ट	म अंतग�त’’ (सीट	एस) सादर केले, तर खाडाखोड 

केdयानतंर जर	 अ�धकृत करKयासाठ$ सह	 केलेल	 असेल, तर	 असे चेक परत नाकारले जातील. 

• चेeस आ,ण इतर फायनाि�शअल इ�=�मFhस रिज=टड� पो=टाने vकंवा कु-रअरने पाठवा. कोbया चेकवर 

सह	 कr नका. 3शवाय, पासबुक vकंवा चेकबुकवर नमु�यादाखलची सह	 कr नका.  

• पुरेशी रeकम 3शdलक असdया3शवाय चेक देऊ नका; बँकेने वZहत केdयानुसार vकमान 3शdलक 

रeकम खा*यात ठेवा.  

• नाम8नद|शन सुवधेचा उपयोग करा.  

• खाते 7मांक, एफडीआरचे तपशील, लॉकर 7मांक, इ*याद	 वेगवेगळे न�दवनू ठेवा. 

• प*ता, दरूQवनी 7मांक, मोबाईल 7मांक, ईमेल प*ता, इ*याद	ंमधील बदलांवषयी शाखेला माZहती 

jया. 

• fडमांड ~ा�ट, मुदतठेव पावती, चेकची पाने/बुक, लॉकरची चावी, इ*याद	 हरवdयास *याची माZहती 

ता*काळ शाखेस jया.  

• Nयाज, ह�त,े लॉकरचे भाड ेआ,ण इतर देय रeकम वेळेवर भरा. 

• sया Nयeतीशी Nयिeतश: ओळख नाह	, 8तIयासाठ$ खात ेउघडताना ओळख देऊ नये.  

• fड3लNहर	 बुकची डीमॅट खा*यात सुर�1तपणे fड3लNहर	 झाdयाची खातरजमा करा आ,ण सह	 केलेल	 

कोर	 =ल	प बुकात ठेव ूनका.  

• .ाहकांना देKयात येणाbया सेवांमQये असलेdया 9ुट	संबंधीची त7ार यो�य वेळेत केल	 पाZहजे, मा9 ती 

संबं�धत द�तर जतन कrन ठेवायIया कालमया�देIया आत सादर करKयात आल	 पाZहजे.  

• खाते सv7य ठेवKयासाठ$ *यात 8नय3मतपणे Nयवहार करा. काह	 काळ खा*यात ्Nयवहार करावयाचे 

नसdयास तसे बँकेला कळवा.  

• पनु:पु�हा करावयाIया Nयवहारांसाठ$ =थायी सूचनांIया (=टँfडगं इ�=Ueश�स) सुवधेचा उपयोग करा. 

• 7ेfडट काड�, डे̂ बट/एट	एम काड� सुर�1तपणे ठेवKयाची काळजी oया. जेNहा काड�वर सह	 असणे 

अ8नवाय� असेल, तेNहा ते सह	 न करता ठेव ूनये.  
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• इंटरनेट बँvकंगसाठ$ यजुर आयडी, पासवड�, Uॅकर आयडी, वन टाईम पासवड� (ओट	पी) आ,ण 

7ेfडट/डे̂ बट काड�साठ$चा पन गु�त ठेवKयाची काळजी oया.  

• एट	एम/डे̂ बट काड� हरवdयास, बँकेला (बँकेचे कॉल सFटर) *याचा गैरवापर होऊ नये �हणून पावले 

उचलKयासाठ$ ता*काळ कळवा. बँकेला कळवेपय�त जर गैरवापर झाला असेल, तर *यासाठ$ .ाहक 

जबाबदार असेल.  

• 7ेfडट काड�वर तमुचे ल1 नसेल अशा Jकारे ठेव ूनका. 7ेfडट काड� वाकव ूनका.  

• इतर कोणालाह	 खा*याचे तपशील, पासवड� vकंवा इतर सुर�1ततेसंबंधीची माZहती देऊ नका.  

पस�नल आयडFZटvफकेशन नबंर (पन) ल1ात ठेवा आ,ण तो ठरावीक काळानतंर बदलत रहा.  

• पासवड�/पन वचारणाbया कोण*याह	 अन�धकृत ईमेलला/कॉलला J8तसाद देऊ नका. 

• एसएमएस अलट� सुवधेचा वापर करा आ,ण मोबाईल 7मांक बदलdयास *यावषयी कळवा. 

एसएमएसला J8तबंध केला जात नाह	 vकंवा इनबॉeस फुल झालेला नाह	 इ*याद	ंसाठ$ हँडसेटचे सेZटगं 

तपासून पहा.  

• इतर साईटमधून vकंवा ईमेलIया माQयमातनू बँकेचे इंटरनेट बँvकंग ॲeसेस करणे टाळा. फसNया 

वेबसाईट टाळKयासाठ$ पडjयावर Zदसणारे डोमेन नाव पडताळून पहा.  

• कोण*याह	 इंटरनेट बँvकंग साईट ॲeसेस करKयासाठ$ सायबर कॅफे/शेअड� पीसी/पि�लक वायफायचा 

उपयोग कr नये.  

• पीसी उपयोगात नसेल तेNहा लॉग ऑफ करा.  

• एक चांगल	 सवय �हणनू, ड=ेकटॉपवर पस�नल फायरवॉल सॉ�टवेअर आ,ण अँZटNहायरस सॉ�टवेअर 

इ�=टॉल केले पाZहजे आ,ण अल	कडील उपल�ध अपडेhस 8नय3मतपणे डाऊनलोड केले पाZहजेत. काह	 

शंका असdयास पु�हा पु�ट	 करKयासाठ$ वेबपेजवर	ल पॅडलॉक 3सबंॉल/आयकॉन डबल चेक करा आ,ण 

ती कोणतीह	 गोपनीय/संवेदनशील माZहती फaड करKयापूव{ साईट सेeयअुर मोडवर चालत आहे xयाची 

खातरजमा करा.  

• इंटरनेट बँvकंगचा पासवड� 8नय3मतपणे बदला. पासवड�मQये अ1रे, =पेशल कॅरॅeटस� आ,ण अंक यांचा 

एक^9तपणे वापर करा.  

• वडंो बंद करताना नेहमी इंटरनेट बँvकंगमधनू लॉग आऊट करा. इंटरनेट बँvकंग लॉ�गन आयडी आ,ण 

पासवड� एंटर करताना, वशेषत: =वत:चा पीसी वापर	त नसताना, NहIयु�अल कa बोड�चा वापर करा. 

यामुळे ‘कa’ =Uोeस कॅ�चर करKयाची शeयता असते.  

• जर अ�धकृत Nयeतीने केलेले नसेल, तर लॉ�गगंचा एसएमएस आdयानतंर ता*काळ बँकेला कळवा. 

• आयडी/पन इंटरनेट �ाऊजरमQये =टोअर कr नका. 

• खा*यातील कोण*याह	 Nयवहाराचे अ�वेषण करKयासाठ$ बँक/पोल	स/इतर कोणतेह	 अ�वेषण करणारे 

Jा�धकरण यांIयाशी सहकाय� करा. ठेव खा*यासाठ$ आ,ण 8नविृ*तवेतन खा*यासाठ$ वेगवेगळी 

नाम8नद|शने jया.  

• ट	डीएस यो�य Jकारे कापला जावा �हणून अचूक पॅन 7मांक/फॉम� १५जी vकंवा १५ एच आ�थ�क 

वषा�Iया सुwवातीला jयायचा असतो. 

• खा*याचा उपयोग काळा पैसा पांढरा करKयासाठ$ vकंवा इतर कोण*याह	 फसवणुकaIया Nयवहारासाठ$ 

केला जात नाह	 xयाची खातरजमा खातेधारकाने करायची असते.  



24 
 

• .ाहकाची जबाबदार	 - बँकेIया कजा�चा यो�य व8नयोग आ,ण वेळेवर परतफेड.  

 

 

७. �ाहकSशक्षण 

• बीसीएसबीआय संकेतांक बँकेIया पि�लक डोमेन वेबसाईटवर Zदलेले असतात. 

• बँvकंगसाठ$ त9ंCानाचा उपयोग करKयासाठ$ .ाहकांना 3श1ण देKयासाठ$ वशेष Jय*न करKयात 

येतील. छापील माQयमे, दरूदश�न, आकाशवाणी यांचा उपयोग बँका यासाठ$ करतील. .ाहकांसाठ$ 

शाखा=तरावर अdपावधीचे J3श1ण काय�7मह	 आयोिजत केले जातील.  

• .ाहकांना वेगवेगळे शुdक/सेवाआकार आ,ण दंड आकारताना बँक संपूण� पारदश�कतेची काळजी घेईल.  

• बँक एका यो�य .ाहक त7ार8नवारण/सहायता कF Gाची =थापना कर	ल, जे शाखा, कॉल सFटस�, 

आयNह	आर, इंटरनेट आ,ण मोबाईल अशा सव� चॅनेdससाठ$ एक^9तपणे काय� कर	ल. कॉल सFटस�मQये 

काम करणारे जे कम�चार	 कॉल घेतील, *यांना 8नण�य घेKयाचे अ�धकार Zदले जातील.  

• .ाहक3श1णासाठ$ त9ंCानाIया ववध चॅनेdसचा उपयोग केला जाईल आ,ण सेवांमQये सुधारणा 

घडवनू आणKयासाठ$ सूचना गोळा करKयाचे काम केले जाईल.  

• .ाहकांIया सम=या आ,ण त7ार	 Jा�त करKयासाठ$ बँक संबं�धत क=टमर -रलेशन मनेॅजमFट 

3स=ट	मची अमंलबजावणी कर	ल.  

 

८. त.ार�नवारण य�ंणा 

 

.ाहकांचे समाधान होईल अशा Jकारे बँक *यांना सेवा पुरवKयास आ,ण सेवांसाठ$ पाठबळ देKयाचा *यांचा 

अनभुव आनंददायी बनवKयासाठ$ कZटबE आहे. परंत ु सुधारणा करKयासाठ$ आ,ण फaडबॅक/त7ार 

न�दवKयासाठ$ बँक .ाहकांIया बहुमूdय सूचनांचे आ,ण फaडबॅकचे =वागत करते. त7ार	चे rपांतर 

JशंसोjगारामQये करKयाचा बँकेचा Jय*न असेल.  

 

बँकेची सेवा vकंवा उ*पादने यांIयावषयी काह	 त7ार असdयास 8तIया 8नवारणासाठ$ ती बाब ता*काळ 

संबं�धत बँकेIया Nयव=थापकांना कळवावी. .ाहकांना वनंती करKयात येते कa, *यांनी शाखेतनू 

फaडबॅक/त7ार अज� Jा�त करावा vकंवा बँकेIया पि�लक डोमेन वेबसाईटमधनू डाऊनलोड कrन शाखेत 

सादर कrन पावती oयावी vकंवा ईमेलIया माQयमातनू पाठवावा. 

 

ऑनलाईन त7ार8नवारण Jणाल	 - बँक 8तIया वेबसाईटवर त7ार	 ऑनलाईन न�दवायची तरतदू कर	ल. 

ऑनलाईन त7ार8नवारण Jणाल	 .ाहकाला *याची त7ार न�दवKयासाठ$, त7ार8नवारण कोण*या 

ट��यावर आहे हे जाणून घेKयासाठ$ आ,ण बँकेकडून J8तसाद Jा�त करKयासाठ$ ॲeसेस देईल.  

 

.ाहक खाल	ल मागा�नी बँकेशी संपक�  साधू शकतील 
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sया शाखेत खाते आहे *या होम ��चशी संपक�  साधा 

vकंवा 

टोल �a 7मांक १८००-२३३-४५२६, १८०० १०२ २६३६ वर संपक�  साधा 

vकंवा 

.ाहक सेवा वभाग. संपक�  आ,ण मेल:    hocomplaints@mahabank.co.in 

       agmcustomerservice@mahabank.co.in 

 

पुढ	ल कारणांसाठ$ एट	एमशी संबं�धत त7ार	ंसाठ$: 

क. रोख रeकम बाहेर आल	 नाह	 

ख. रोक रeकम कमी आल	 

ग. खा*यातनू रeकम दोनदा वजा झाल	, पण एकदाच बाहेर आल	. 

घ. काड� चोर	स गेdयाची/हरवdयाची त7ार कrनह	 एट	एम काड� हॉट 3लि=टंग केले नाह	 

अशा त7ार	 Jकरणाचे संपूण� तपशील देऊन, sया शाखेत खाते असेल *या शाखेत vकंवा संपक�  कF Gाला 

(कॉल सFटर) टोल �a 7मांक १८००-२३३-४५२६ vकंवा १८००-१०२-२६३६ वर कळवाNयात.  

 

त7ार	चे 8नवारण जर ७ ZदवसांIया आत झाले नाह	, तर संबं�धत झोनल हेडशी संपक�  साधा.  

जर त7ार	चे 8नवारण १५ ZदवसांIया आत झाले नाह	, तर मु�य काया�लयातील .ाहक सेवा वभागाशी 

संपक�  साधा. 

 

परंत,ु त7ार 8नवारण झाले नाह	, तर त7ार	चे संपूण� तपशील देऊन ती पुढ	ल Zठकाणी पाठवावी: 

 

.ाहकांIया त7ार	ंसाठ$ बँकेचे Jमुख नोडल अ�धकार	 (महा Nयव=थापक) 

 

बँक त7ार	ंचे/गाbहाKयांचे 8नवारण लवकरात लवकर करKयाचा Jय*न कर	ल. 

 

वर	ल य9ंणा/मागा�चा उपयोग कrन झाdयानतंरह	 .ाहकाचे समाधान झाले नसेल, तर तो यांIयाकड े

3लहून कळव ूशकतो: 

 

बँकेचे Nयव=थापकaय संचालक आ,ण मु�य काय�कार	 अ�धकार	 

जर एका मZह�यात त7ार	चे समाधानकारकर	*या 8नवारण झाले नाह	, तर त7ारदार पुढ	ल मागा�चा 

अवलंब करKयास =वत9ं असतील:  

 

आरबीआय आबँ}ुसमन =कaम १९९५ अतंग�त राsयाIया राजधानीत असलेले बँvकंग आबुँ}समन, sयाची 

पु�हा एकदा सुwवात बँvकंग आबुँ}समन =कaम २००६ �हणनू केल	 गेल	.  
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सQया, १५ Zठकाणांवर २२ बँvकंग आबँ}ुसमन कF Gे आहेत. बँvकंग आबँ}ुसमचे प*ते आ,ण काय�1े9 पि�लक 

डोमेन वेबसाईटवर Zदलेले आहेत. 

.ाहक *यांIया त7ार	 वेबवर आधा-रत भारत सरकारIया Jशासकaय सुधारणा आ,ण साव�ज8नक त7ार 

वभाग यांIया साव�ज8नक त7ार संचालनालयाने (डीपीजी) वक3सत केलेdया पोट�ल सFUलाई�ड पि�लक 

�.Nहा�स -र~सेल अडँ मॉ8नट-रगं 3स=ट	म (सीपीजीआरएएमएस) Iया माQयमातनूह	 न�दव ूशकतील.  

 

8ननावी त7ार	ंची दखल घेतल	 जाणार नाह	.  

 

ह	 नाग-रकांची सनद, इतर बाबींबरोबरच, .ाहकांचे हeक आ,ण जबाबदाbयांवषयी अ�धक चांगला 

�ि�टकोन 8नमा�ण Nहावा �हणून बँक .ाहकांना वचन Zदलेdया वेळेIया मया�देत ववध सेवा देते; ह	 सनद 

बँकांना =वेIछेने =वीकारलेdया ‘बँकांची .ाहकांJ8त असलेdया बां�धलकaची संZहता’, िजIया 

अमंलबजावणीवर बँvकंग को}स अँड =टँड}�स बोड� ऑफ इंfडया (बीसीएसबीआय) यांIयाjवारे देखरेख केल	 

जाते, 8तIयासोबत वाचल	 जावी. 
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जोडप� - १ 

�ाहकांकडून ह5 कागदप�े "ाVत केल5 जाऊ शकतात 

बाब कागदप�े  

NयXतींची खाती 

ओळखीचा आ,ण प**याचा पुरावा जर .ाहक एक Nयeती असेल, तर *याने हे 

सादर केले पाZहजे: 

ग. ओळखीचा/प*याचा पुरावा असलेल	 

कोणतीह	 Jमा,णत Jत 

घ. परमनटं अकाऊंट नंबर (पॅन) vकंवा 

आयकर कायदा, १९६२ मQये Nया�या 

Zदdयानसुार फॉम� ६०/६१ 

आ,ण अशी इतर कागदप9े sयांमQये .ाहकाIया 

NयवसायाIया =वrपाIया आ,ण आ�थ�क ि=थतीIया 

बाबतीत बँकेला हवी असतील ती.  

अ�धकृत वैध कागदप9े (ओNह	डी) खाल	लJमाणे 

आहेतः 

ज. आधार 7मांक असdयाचा पुरावा 

झ. पासपोट� 

ञ. ~ायिNहंग लायस�स 

ट. भारतीय 8नवडणूक आयोगाने जार	 

केलेले मतदार ओळखप9 

ठ. नरेगाने जार	 केलेले आ,ण राsय 

सरकारIया अ�धकाbयाने यो�य Jकारे 

सह	 केलेले जॉब काड� 

ड. नाव व प**याचे तपशील असलेले 

नॅशनल पॉ�युलेशन रिज=टरने जार	 

केलेले प9 

ढ. 8नयामकांIया सddयाने कF G सरकारने 

अ�धसू�चत केलेले इतर कोणतेह	 

कागदप9. 

 

बँका अ:धकृत वधै द[तऐवज (ओNह5डी) ^हणून 

केवायसीसाठ! आधार काड�ची "=य� "त तसेच 
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ई-आधार मा[Xड आधार आ$ण ऑफलाईन 

इलेX�ॉ�नक आधार एXसएमएल यांचा वापर क` 

शकतात, जी यूआयडीएआयने जार5 केलेल5 

आधारची वेगवेगळी `पे असतात. पण जे �ाहक 

असे घोषणाप� देत नसतील कK, तो/ती =याचे/�तचे 

थेट खा=यात कनसॉSलडटेेड फंड ऑफ इंLडयाकडून 

Sमळणारे अनदुा�नत कAयाण योजनेचे पा� असलेले 

लाभ घेcयास इdछुक आहे, =यांdयासाठ! ई-केवायसी 

आधा�रत अ:धकृततेSशवाय क` शकता.  

 

(भारताdया सवfdच ;यायालयाने gदनांक २६-०९-

२०१८ रोजी gदलेAया �नकालानंतर भारताdया 

&व�वान महा अ:धवX=यांकडून "ाVत मतानसुार  

यआूयडीएआयचे gदनांक २३-१०-२०१८ रोजीdया 

प�रप�कानुसार)  

"ो"ायटरSशप क;सन�ची खाती 

सं=थेIया नावाचा, प**याचा आ,ण काया�चा पुरावा मालकaहeकाIया (JोJायटर	) Nयवसायांसाठ$, पॅन 

7मांक आ,ण Nयeतीला (मालक) लागू असलेdया 

कागदप9ांNय8त-रeत, सं=थेIया नावे असलेल	 

खाल	लपैकa कोणतीह	 दोन कागदप9े सादर केल	 

गेल	 पाZहजेत: 

क. न�दणी Jमाणप9 (न�दणीकृत सं=थेIया 

बाबतीत) 

ख. गुमा=ता कायjयांतग�त महानगरपा3लका 

अ�धकाbयांनी Zदलेले Jमाणप9/परवाना 

ग. व7a आ,ण आयकर ववरणे 

घ. सीएसट	/Nहॅट/जीएसट	 Jमाणप9 

(ता*पुरते/कायम=वrपी) 

ङ. व7a कर/ सेवा कर/Nयवसाय कर 

Jा�धकरणांनी जार	 केलेले Jमाणप9/न�दणी 

द=तऐवज. 

च. sयात फम�चे उ*प�न J8त^बं̂ बत होईल असे 

एकमेव मालकाIया नावे असलेले आयकर 
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अ�धकाbयांनी पोच Zदलेले पूण� आयकर 

ववरण (फeत पोचपावती नाह	). 

छ. वीज, पाणी, लँडलाईन टे3लफोन, 

इ*याद	ंसार�या सेवांची ^बले. 

ज. डीजीएफट	 काया�लयाकडून JोJायटर	 

क�सन�ला देKयात आलेले आयईसी (इंपोट�र 

एeसपोट�र कोड) vकंवा वैधा8नक��hया 

=थापन झालेdया कोण*याह	 =वतं9 सं=थेने 

JोJायटर	 क�सन�Iया नावे Zदलेला 

परवाना/Jमाणप9.  

 

जर	 अ�यथा असा 8नयम असला कa, वर 

उdलेख केलेल	 कोणतीह	 दोन कागदप9े 

JोJायटर	 क�सन�ने कामकाजाचा पुरावा �हणून 

Zदल	 पाZहजेत, तर	 जर शाखांना असे वाटले कa, 

अशा Jकारची दोन कागदप9े सादर करणे शeय 

नाह	, तेNहा *यांना कामकाजाचा पुरावा �हणून 

एकच कागदप9 =वीकारKयाचा ववेका�धकार 

असेल. अशा बाबतीत, शाखांनी संपका�ची 

पडताळणी (काँटॅeट पॉ±ट Nहे-रvफकेशन) केल	 

पाZहजे, अशा फम�चे अि=त*व 3सE करKयासाठ$ 

आवnयक ती माZहती गोळा केल	 पाZहजे, 

JोJायटर	 क�सन�Iया प**यावrन *याIया 

कामकाजाची पडताळणी केलेल	 आहे xयाची 

खा9ी कrन घेतल	 पाZहजे.  

आरबीआयने *यांIया Zदनांक १५.०५.२००४ आ,ण 

०२.०७.२०१५ Iया अ�धसूचनांjवारे सव� बँकांना 

सूचना Zदलेdया आहेत कa, चालू खाते उघडताना 

खातेधारकाकडून अशा घोषणाप9ासाठ$ आ.ह धरावा 

कa, तो इतर कोण*याह	 बँकेकडून पतसुवधा Jा�त 

कर	त नाह	 vकंवा असे घोषणाप9 oयावे sयात 

इIछुक .ाहकाला इतर कोण*याह	 बँके/बँकांकडून 

3मळत असलेdया पतसुवधेचे तपशील jयावेत.  
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पतसुवधेमQये मुदतीचे कज�, ओNहर~ा�ट, कॅश 

7ेfडट, वvक� ग कॅपटल 3ल3मhस, बँक गॅरंट	, लेटर 

ऑफ 7ेfडट, एeसपोट� फायना�स, मॉग|ज लो�स, 

वेअरहाऊस -र3सट फायना�स, फॅeट-रगं, ^बल 

fड=काऊंZटगं, चेक fड=काऊंZटगं, इंपोट� फायना�स 

(बायस� 7ेfडट), Uेझर	 3ल3मhस vकंवा तारणयुeत 

vकंवा तारणा3शवायचे इतर कोणतेह	 3ल3मट यांचा 

समावेश होतो.  

पाट�नरSशप फ^स�ची खाती 

सं=थेIया नावाचा, प**याचा आ,ण काया�चा पुरावा जर .ाहक पाट�नर3शप फम� असेल, तर खाल	ल 

कागदप9ांIया Jमा,णत Jती vकंवा खाल	ल 

द=तऐवजांIया त*समान असलेले ई-डॉeयुमFh स 

सादर करावयाचे असतात: 

क. न�दणी Jमाणप9 

ख. पाट�नर3शप डीड 

ग. पाट�नर3शफ फम�चा परमनटं अकाऊंट नंबर  

घ. क. फम�Iयावतीने Nयवहार करKयासाठ$ 

मुख*यारप9 धारक Nयव=थापक, अ�धकार	 

आ,ण कम�चार	 यांIया ओळखीचा/प**याचा 

समावेश असलेले कोणताह	 Jमा,णत 

अ�धकृतर	*या वैध द=तऐवज. आ,ण 

ख. पाट�नर3शप फम�Iया वतीने Nयवहार 

करKयासाठ$ मुख*यारप9 धारण करणाbया 

Nयव=थापक, अ�धकार	 आ,ण कम�चार	 यांचे 

पॅ�स vकंवा आयकर 8नयम, १९६२मQये Nया�या 

Zदdयानसुार फॉम� ६०/६१. 

आरबीआयने *यांIया Zदनांक १५.०५.२००४ आ,ण 

०२.०७.२०१५ Iया अ�धसूचनांjवारे सव� बँकांना 

सूचना Zदलेdया आहेत कa, चालू खाते उघडताना 

खातेधारकाकडून अशा घोषणाप9ासाठ$ आ.ह धरावा 

कa, तो इतर कोण*याह	 बँकेकडून पतसुवधा Jा�त 

कर	त नाह	 vकंवा असे घोषणाप9 oयावे sयात 
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इIछुक .ाहकाला इतर कोण*याह	 बँके/बँकांकडून 

3मळत असलेdया पतसुवधेचे तपशील jयावेत. 

पतसुवधेमQये मुदतीचे कज�, ओNहर~ा�ट, कॅश 

7ेfडट, वvक� ग कॅपटल 3ल3मhस, बँक गॅरंट	, लेटर 

ऑफ 7ेfडट, एeसपोट� फायना�स, मॉग|ज लोनस्, 

वेअरहाऊस -र3सट फायना�स, फॅeट-रगं, ^बल 

fड=काऊंZटगं, चेक fड=काऊंZटगं, इंपोट� फायना�स 

(बायस� 7ेfडट), Uेझर	 3ल3मhस vकंवा तारणयुeत 

vकंवा तारणा3शवायचे इतर कोणतेह	 3ल3मट यांचा 

समावेश होतो. 

कंप;यांची खाती 

सं=थेIया नावाचा, प**याचा आ,ण काया�चा पुरावा जर .ाहक कंपनी असेल, तर खाल	ल 

कागदप9ांIया Jमा,णत Jती vकंवा खाल	ल 

द=तऐवजांIया त*समान असलेले ई-डॉeयुमFh स 

सादर करावयाचे असतात: 

 

क. सं=थापना Jमाणप9 

ख. सं=थापना समयलेख आ,ण 

सं=था8नयमावल	. 

ग. कंपनीचा परमनंट अकाऊंट नंबर 

घ. कंपनीचे Nयव=थापक, अ�धकार	 

vकंवा कम�चार	 यांना कंपनीIया 

वतीने Nयवहार करKयासाठ$ 

कंपनीIया संचालक मंडळाचा ठराव 

आ,ण मुख*यारप9.  

ङ. क. फम�Iयावतीने Nयवहार करKयासाठ$ 

मुख*यारप9 धारक Nयव=थापक, 

अ�धकार	 आ,ण कम�चार	 यांIया 

ओळखीचा/प**याचा समावेश असलेले 

कोणताह	 Jमा,णत अ�धकृतर	*या वधै 

द=तऐवज. आ,ण 

 

ख. कंपनीIया वतीने Nयवहार करKयासाठ$ 



32 
 

मुख*यारप9 धारण करणाbया Nयव=थापक, 

अ�धकार	 आ,ण कम�चार	 यांचे पॅ�स आ,ण 

आयकर 8नयम, १९६२मQये Nया�या 

Zदdयानसुार फॉम� ६०/६१. 

 

आरबीआयने *यांIया Zदनांक १५.०५.२००४ आ,ण 

०२.०७.२०१५ Iया अ�धसूचनांjवारे सव� बँकांना 

सूचना Zदलेdया आहेत कa, चालू खाते उघडताना 

खातेधारकाकडून अशा घोषणाप9ासाठ$ आ.ह धरावा 

कa, तो इतर कोण*याह	 बँकेकडून पतसुवधा Jा�त 

कर	त नाह	 vकंवा असे घोषणाप9 oयावे sयात 

इIछुक .ाहकाला इतर कोण*याह	 बँके/बँकांकडून 

3मळत असलेdया पतसुवधेचे तपशील jयावेत. 

पतसुवधेमQये मुदतीचे कज�, ओNहर~ा�ट, कॅश 

7ेfडट, वvक� ग कॅपटल 3ल3मhस, बँक गॅरंट	, लेटर 

ऑफ 7ेfडट, एeसपोट� फायना�स, मॉग|ज लो�स, 

वेअरहाऊस -र3सट फायना�स, फॅeट-रगं, ^बल 

fड=काऊंZटगं, चेक fड=काऊंZटगं, इंपोट� फायना�स 

(बायस� 7ेfडट), Uेझर	 3ल3मhस vकंवा तारणयुeत 

vकंवा तारणा3शवायचे इतर कोणतेह	 3ल3मट यांचा 

समावेश होतो. 

;यासांची खाती 

सं=थेIया नावाचा, प**याचा आ,ण काया�चा पुरावा जर .ाहक �यास असेल, तर खाल	ल 

कागदप9ांIया Jमा,णत Jती vकंवा खाल	ल 

द=तऐवजांIया त*समान असलेले ई-डॉeयुमFh स 

सादर करावयाचे असतात: 

क. न�दणी Jमाणप9 

ख. U=ट डीड 

ग. U=टचा परमनंट अकाऊंट नंबर vकंवा 

फॉम� ६०/६१ 

घ. क. �यासाIया वतीने Nयवहार करKयासाठ$ 

मुख*यारप9 धारक Nयव=थापक, अ�धकार	 
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आ,ण कम�चार	 यांIया ओळखीचा/प**याचा 

समावेश असलेले कोणताह	 Jमा,णत 

अ�धकृतर	*या वैध द=तऐवज. आ,ण 

ङ. �यासाIया वतीने Nयवहार करKयासाठ$ 

मुख*यारप9 धारण कणाbया Nयeतीचे पॅन 

आ,ण आयकर 8नयम, १९६२मQये Nया�या 

Zदdयानसुार फॉम� ६०/६१. 

 

सं[थापन "ाVत न झालेAया सं[थांची Gकंवा NयXतींdया सं[थांची खाती 

नाव, प*ता आ,ण क�सन�चे कामकाज यांचा पुरावा जर .ाहक सं=थापन Jा�त नसलेल	 सं=था 

(अनइनकॉपPरेटेड असो3सएशन) असेल, तर 

खाल	ल कागदप9ांIया Jमा,णत Jती vकंवा 

खाल	ल द=तऐवजांIया त*समान असलेले 

ई-डॉeयुमFh स सादर करावयाचे असतात: 

 

क. अशा सं=थेIया vकंवा NयeतींIया 

सं=थेIया Nयव=थापकaय मंडळाचा 

ठराव. 

ख. अनइनकॉपPरे टेड असो3सएशनचा 

vकंवा बॉडी ऑफ इंfडिNहsयुअdसचा 

परमनंट अकाऊंट नंबर vकंवा फॉम� 

६०/६१ 

ग. 8तIयावतीने Nयवहार करKयासाठ$ 

Nयeतीला देKयात आलेले 

मुख*यारप9. 

घ. क. अशा सं=थेIया वतीने Nयवहार 

करKयासाठ$ मुख*यारप9 धारक 

Nयव=थापक, अ�धकार	 आ,ण कम�चार	 

यांIया ओळखीचा/प**याचा समावेश 

असलेला कोणताह	 Jमा,णत 

अ�धकृतर	*या वैध द=तऐवज. आ,ण 

ङ.  

क. अनइनकॉपPरेटेड असो3सएशन vकंवा 
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बॉडी ऑफ इंfडिNहsयअुdस यांIया 

वतीने Nयवहार करKयासाठ$ 

मुख*यारप9 धारण कणाbया Nयeतीला 

जार	 करKयात आलेले पॅन आ,ण 

आयकर 8नयम, १९६२मQये Nया�या 

Zदdयानसुार फॉम� ६०/६१ 

सरकारची vकंवा *याIया खा*यांची, सं=थांची, वjयापीठांची आ,ण .ामपंचायतीसार�या =था8नक 

सं=थांची खाती 

सं=थेIया नावाचा, प**याचा आ,ण काया�चा पुरावा i. सं=थेIया वतीने काम करणाbया 

अ�धकृत Nयeतीचे नाव दश�वणार	 

कागदप9े; 

 

क. अशा सं=थेIया वतीने Nयवहार करKयासाठ$ 

मुख*यारप9 धारक Nयव=थापक, अ�धकार	 

आ,ण कम�चार	 यांIया ओळखीचा/प**याचा 

समावेश असलेले कोणताह	 Jमा,णत 

अ�धकृतर	*या वैध द=तऐवज. आ,ण 

ख. सं=थेIया वतीने Nयवहार करKयासाठ$ 

मुख*यारप9 धारण कणाbया Nयeतीला जार	 

करKयात आलेले पॅन आ,ण आयकर 

8नयम, १९६२मQये Nया�या Zदdयानुसार 

फॉम� ६०/६१ 

SलSमटेड लायkबSलट5 पाट�नरSशप फम�ची खाती 

सं=थेIया नावाचा, प**याचा आ,ण काया�चा पुरावा क. कंपनी 8नबंधकांकडे सादर केलेdया 

सं=थापना Jमाणप9ाची Jमा,णत 

Jत. 

ख. कंपनी 8नबंधकांनी जार	 केलेले 

Jमाणप9. 

ग. भागीदारांनी सह	 केलेdया एलएलपी 

कराराची Jत. जर एलएलपी करार 

नसेल, तर भागीदारांनी सह	 केलेले 

एलएलपी कायjयातील प-र3श�ट १ 

चालेल.  
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घ. (i) अशा एलएलपीIया वतीने Nयवहार 

करKयासाठ$ मुख*यारप9 धारक 

NयeतीIया ओळखीचा/प**याचा समावेश 

असलेले कोणताह	 Jमा,णत 

अ�धकृतर	*या वैध द=तऐवज. आ,ण 

(ii) एलएलपीIया वतीने Nयवहार 

करKयासाठ$ मुख*यारप9 धारण 

कणाbया Nयeतीला जार	 करKयात 

आलेले पॅन vकंवा आयकर 8नयम, 

१९६२मQये Nया�या Zदdयानुसार फॉम� 

६०/६१ 

कमी जोखीम असलेAया �ाहकांdया खा=यांdयासाठ! �नयमSश:थल5करण 

.ाहकाचा Jकार, Nयवसायातील संबंध, एकूणच 

काळा पैसा पांढरा करKयाची आ,ण 

दहशतवादाला पैसे पुरवKयाची जोखीम कमी 

असलेdया ‘कमी जोखीमयुeत’ .ाहक 

खा*यांIया बाबतीत ‘सो�या उपाययोजना’ लागू 

केdया जाऊ शकतात.  

जेथे सो�या उपाययोजना लागू केलेdया आहेत 

तेथे ओळखीचा पुरावा �हणून अ8त-रeत 

अ�धकृतर	*या वैध द=तऐवज (ओNह	डी): 

क. कF G/राsय सरकारIया खा*याने, 

वैधा8नक/8नयामक Jा�धकरणे, 

साव�ज8नक 1े9ातील उप7म, 

शे}युdड कम3श�अल बँका आ,ण 

साव�ज8नक व*तीय सं=था यांनी 

Zदलेले, अज�दाराचा फोटो असलेले 

ओळखप9. 

ख. Nयeतीचा फोटो सा�यांvकत केलेला 

असलेले राजप^9त अ�धकाbयाने 

Zदलेले प9. 

जेथे सो�या उपाययोजना लागू केलेdया 

असतील तेथे प**याIया पुराNयाIया मया�Zदत 

उ�ेशासाठ$ खाल	ल अ8त-रeत द=तऐवज 

ओळखीचा पुरावा �हणून अ8त-रeत अ�धकृतर	*या 

वैध द=तऐवज (ओNह	डी): 

क. सेवा Jदा*यांकडून Jा�त ^बले, जी दोन 

मZह�यांपे1ा जुनी नसतील (वीज, द ूरQवनी, 

पो=टपेड मोबाईल फोन, पाई�ड गॅस, 
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पाKयाचे ^बल) 

ख. मालम*तेची vकंवा महानगरपा3लका कराची 

पावती. 

ग. बँकेIया खा*याचे vकंवा पो=ट ऑvफस 

सेिNहं�ज बँक खा*याचे ववरण; 

घ. सरकार	 खा*यातील vकंवा साव�ज8नक 

1े9ातील उप7मांतील कम�चाbयांना देKयात 

येणाbया पे�शन vकंवा फॅ3मल	 पे�शन 

ऑड�र (पीपीओज)्, *यांIयावर प*ता असेल 

तर.  

ङ. कF jर/राsय सरकारIया खा*यांनी, वैधा8नक 

vकंवा 8नयामक सं=थांनी, साव�ज8नक 

1े9ातील उप7मांनी, शे}यूdड कम3श�अल 

बँकांनी, व*तीय सं=थांनी आ,ण 3ल=टेड 

कंप�यांनी कम�चाbयाला 8नयोe*याjवारे 

राहKयासाठ$ Zदलेdया घराचे अलॉटमFट 

लेटर. *याचJमाणे, 8नवासासाठ$ 

अ�धकृतर	*या कम�चाbयांना राहKयासाठ$ 

घरे देKयासाठ$ अशा 8नयोe*यांसोबत  

केलेले ल	Nह अँड लायस�स ॲ.ीमFट; आ,ण 

च. परदेशात काय�1े9 असलेdया सरकार	 

खा*याकडून जार	 करKयात आलेले द=तऐवज 

आ,ण परदेशातील दतूावासांनी Zदलेले vकंवा 

3मशन इन इंfडया यांनी Zदलेले प9.  

 

केवायसीसाठ$ शाखांनी फeत वर उdलेख केलेल	 कागदप9े Jा�त करावीत आ,ण इतर कोणतीह	 

कागदप9े =वीकाr नयेत.  

 

 

१. लघु खाती 

 

जर एखाjया Nयeतीला खाते उघडायचे असेल आ,ण एकह	 ओNह	डी vकंवा सो�या Jv7येसाठ$चे कागदप9 

सादर कr शकत नसेल, तर बँक लघ ु खाते उघडील. लघ ु खाती ‘महा बँक लोक बचत योजनFतग�त’ 
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उघडल	 जाऊ शकतील.  

‘‘महा बँक लोक बचत योजना’’ खाते, खाते उघडKयासाठ$ असलेdया फॉमव�र =वत: सा�यांvकत केलेला 

फोटो.ाफ �चकटवनू आ,ण सह	 vकंवी अगंठा यापैकa जे असेल ते कrन उघडता येईल. लघु खाते 

उघडताना ठरवून Zदलेdया बँकेतील कम�चाbयांनी *यांIया सह	8नशी असे Jमा,णत केले पाZहजे कa, खाते 

उघडणाbया Nयeतीने *याIया समोर, सह	 vकंवा अगंठा यापैकa जे असेल ते, केलेले आहे. 

 

वर	ल खा*याची वै3श�hये आ,ण मया�दा आरबीआयने/भारत सरकारने वZहत केdयानसुार खाल	लJमाणे 

आहेत: 

• अशी खाती sयांमQये एका वषा�तील सव� जमा रकमेची बेर	ज १.०० लाख 
wपयांपे1ा अ�धक नसेल; 

• sया खा*यांमधून एका मZह�यात काढलेल	 सव� Jकारची रeकम १.०० लाख 

wपयांवर नसेल; 

• जेथे कोण*याह	 वेळी 3शdलक रeकम ५०,०००/- wपयांपे1ा अ�धक नसेल.  
 

सरकार	 खाती, कdयाण 8नधी आ,ण Jापणासाठ$ची (JोeयुअरमFट) पेमF h स या ंIया 

माQयमात ून रeकम ठे वKयासाठ$ 3शdलक रकमेवर	ल ह	 मया �दा वचारात घेऊ नये . 

वर उdलेख केलेdया कोण*याह	 वZहत बाबी ंच े उdलंघन झाdयास, खातेधारकाला यो�य ती 

स ूचना देऊन खा*यातील Nयवहारा ंना पायबंद घातला जाईल.  

‘‘महा बँक लोक बचत योजना’’ खात े स ुwवातीला बारा मZह�या ंIया कालावधीसाठ$ सv7य 

राह	ल, आ,ण *यान ंतर जर अशा खातेधारकाने खाते उघडdयान ंतर बारा मZह�याIया आत 

अशा कोण*याह	 व ैध कागदप9ासाठ$ अज � के dयाचा पुरावा बँ केकड े सादर केला, तर 

*यान ंतर आणखी बारा मZहने सv7य राह	ल आ,ण सदर खा*याIया बाबतीत संप ूण � 

3श�थल	करणाची तरदूत दर चोवीस मZह�या ंनी केल	 जाईल.  

लघ ुखा*यावर देखरेख ठेवल	 जाईल आ,ण जेNहा काळे पैसे पांढरे करKयाचा vकंवा दहशतवादासाठ$ पैसे 

पुरवले जात असdयाचा vकंवा इतर अ*यतं धोकादायक प-रि=थतीचा संशय येईल, तेNहा Jमा,णत  

अ�धकृत वैध कागदप9ांIया आधारे .ाहकाची ओळख पटवल	 जाईल. 

जोपय�त अ�धकृतर	*या वैध द=तऐवजांIया माQयमातून .ाहकाची ओळख पूण�त: पटवल	 जात नाह	, 

तोपय�त ‘‘महा बचत लोक बचत योजना’’ खा*यान परदेशातनू पैसे Jा�त करKयाची परवानगी Zदल	 जाणार 

नाह	.  

२. मूलभूत बचत बँक ठेव खाती 

‘‘बे3सक सेिNहं�ज बँक fडपॉ,झट अकाऊंट’’ हे वर =प�ट केdयानुसार एक लघु खाते असते आ,ण 

*यातून सव� .ाहकांना खाल	ल vकमान सुवधा पुरवdया जातील: 

क. xया बे3सक सेिNहं�ज बँक fडपॉ,झट अकाऊंh सना सवा�साठ$ उपल�ध असलेल	 

सामा�य बँvकंग सेवा समजावे. 

ख. xया खा*यात vकमान 3शdलक असKयाची आवnयकता नसेल. 
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ग. या खा*यासाठ$ उपल�ध असलेdया सेवेमQये बँकेIया शाखेतून तसेच 

एट	एममQये रोख रeकम भरणे आ,ण काढणे; इलेeUॉ8नक पेमFट 

चॅनेdसमधून vकंवा कF G/राsय सरकारIया अ3भकरणांjवारे Zदलेले चेक जमा 

कrन पैसे Jा�त करणे/जमा करणे यांचा समावेश आहे. 

घ. एका मZह�यात vकती वेळा पैसे जमा करावेत यावर बंधन जर	 नसले, तर	 

खातेधारकांना एट	एममधून पैसे काढKयासह एका मZह�यातून फeत चार 

वेळा पैसे काढKयाची परवानगी देKयात येईल; आ,ण 

ङ. एट	एम काड � vकंवा एट	एम-कम-डे^बट काड�ची सुवधा.  

 

उपरोeत सुवधा कोणतेह	 आकार न घेता पुरवdया जातील. 3शवाय, बे3सक सेिNहं�ज बँक fडपॉ,झट 

अकाऊंट 8नि�7य खाते असdयास/खाते सv7य करKयासाठ$ कोणताह	 आकार घेतला जाणार नाह	. वZहत 

मूलभूत vकमान सुवधांNय8त-रeत असलेdया अ8त-रeत मूdयव�ध�त सेवांसाठ$ पसेै आकारले जातील.  

 

३. बेSसक सेिNहंmज बँक अकाऊंट हे आरबीआयने खाते उघडcयासाठ! वेळोवेळी जार5 केलेAया 

तुमdया �ाहकाला जाणून nया (केवायसी)/काळा पैसा पांढरा करcया&वरोधातील (एएमएल) 

सूचनांdया अधीन असेल. जर असे खाते सोपे केलेAया केवायसी मापदंडांसह उघडले गेले 

असेल, तर हे खाते =याNय�त�रXत ‘‘लघु खाते’’ समजले जाईल आ$ण मुrा (१-लघु खाती) 

अंतग�त वण�न केलेAया अशा खा=यांसाठ! असलेAया अट5ंdया अधीन असेल.  

 

बे3सक सेिNहं�ज बँक अकाऊंट धारक बँकेत इतर कोणतेह	 सेिNहं�ज बँक ठेव खाते उघडKयास पा9 

नसतील, जर .ाहकाचे या बँकेत इतर कोणतेह	 बचत ठेव खाते अि=त*वात असेल, तर *याला/8तला 

ते बंद करKयास सां�गतले जाईल.  

४. केवायसी "G.येचा भाग ^हणून �ाहकाने ओळखीचा आ$ण प==याचा पुरावा ^हणून फXत 

एकच अ:धकृतर5=या वैध असलेले कागदप� (ओNह5डी) सादर करावे अशी &वनंती करcयात येत 

आहे. जर ओळखीdया पुराNयासाठ! सादर केलेAया ओNह5डीवर प=ता नसेल (उदा. पॅन काड�), 

तर �ाहकाने प==याdया पुराNयासाठ! दसुरे ओNह5डी gदले पाgहजे.  

५. =याच"माणे, �ाहकाने केवायसीसाठ! प==याचा (सsयाचा Gकंवा कायमचा) पुरावा ^हणून फXत 

एकच ओNह5डी gदले पाgहजे. जर �ाहकाने प==याचा पुरावा ^हणून gदलेAया द[तऐवजावरचा 

पुरावा [था�नकह5 नसेल Gकंवा �ाहक सsया िजथे राहत आहे �तथलाह5 नसेल, तर बँक शाखेने 

�ाहकासोबत िजथे प�Nयवहार केला जाऊ शकेल अशा [था�नक प=या&वषयी �ाहकाकडून 

घोषणाप� nयावे.  

 

अशा JकारIया प*यासाठ$ प9Nयवहारासाठ$/=था8नक प**यासाठ$ पुरावा सादर करKयाची 

आवnयकता नाह	. हा प*ता बँक शाखेjवारे  ‘पॉ,झZटNह क�फम|शन’ Iया माQयमातून पडताळून 
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पाZहला जाईल, जसे: 

• प9, चेकबुक, एट	ए काड�; 

• दरूQवनीवर	ल संभाषण 

• भेट	, इ*याद	.  

 

राहKयाचे Zठकाण बदलdयामुळे vकंवा इतर कोण*याह	 कारणामुळे जर प*ता बदलला, तर असा बदल 

झाdयापासून दोन आठव}याIया आत .ाहकाने बँकेला प9Nयवहारासाठ$चा नवीन प*ता कळवावा.  

 

६. ‘प==याचा पुरावा’ ^हणून उAलेख केलेAया प==यात जर बदल झाला, तर सहा मgह;यांdया 

कालावधीमsये शाखेत प==याचा ताजा पुरावा सादर करावा. 

७. जवळdया नातेवाइकांdया बाबतीत, जसे पती, प=नी, मुलगा, मुलगी आ$ण आईवडील, 

इ=याद5,जे =यांची प=नी, पती, वडील/आई, मुलगी आ$ण मुलगा यांdयासोबत राहत असतील 

आ$ण tयांdयाकडे प==याची पडताळणी करcयासाठ! अ:धकृत वैध द[तऐवज नसतील, तर 

अशा बाबतीत शाखांनी प==याdया पुराNयासाठ! आ$ण tयांdयासोबत संभाNय �ाहक राहत 

आहे =यांdया नातेवाइकांdया ओळखीचा पुरावा ^हणून ओNह5डी "ाVत करावेत व =यासोबत 

नातेवाईकाकडून अशा आशयाचे घोषणाप� कK, खाते उघडcयाचा "[ताव घेऊन आलेल5 सदर 

NयXती (संभाNय �ाहक) ह5 =यांची नातेवाईक आहे आ$ण =यांdयासोबत राहत आहे.  

८. जेNहा �ाहक =यांचे खाते बँकेdया एका शाखेतून दसुuया शाखेत [थानांत�रत करcयासाठ! 

येतात, तेNहा शाखांनी �ाहकाकडून नNयाने द[तऐवज घेcयाची आव?यकता नाह5. संबं:धत 

खा=यासाठ! जर केवायसी पूण�पणे केलेले असेल आ$ण ते ठरावीक कालावधीनंतर अ�ययावत 

करणे आव?यक नसेल, तर बँकेdया एका शाखेने एकदा केलेले केवायसी बँकेdया एका 

शाखेतून दसुuया शाखेत [थानांत�रत करcयासाठ! वैध असेल. कोण=याह5 बंधनांSशवाय 

�ाहकाला =याचे खाते एका शाखेतून दसुuया शाखेत [थानांत�रत करcयाची परवानगी gदल5 

जाईल.  

 

शाखा वjयमान खाती =थानांत-रत करावयाIया असलेdया शाखांमQये =थानांत-रत करणाbया 

शाखांमQये, प**याIया कोण*याह	 ताsया पुराNयाचा आ.ह न धरता आ,ण खातेधारकाकडून 

*याIया/8तIया सQयाIया प**यावषयीIया =वत:Iया घोषणाप9ाIया आधारे ह=तांत-रत कr 

शकतील.  

जर बँकेचे वjयमान केवायसी अनुपूरक .ाहक बँकेत दसुरे खाते उघडKयास इIछुक असेल, तर 

यासाठ$ ओळखीIया आ,ण/vकंवा प**याIया पुराNयासाठ$ ताजा पुरावा देKयाची गरज नाह	.  

९. जर �ाहकाची वग�वार5 कमी जोखीमयुXत अशी केलेल5 असेल आ$ण तो कोण=याह5 कारणा[तव 

कागदप�ांची पतू�ता क` शकcयास असमथ�ता दश�वीत असेल आ$ण शाखेला/बँकेला ते कारण खरे 
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वाटत असेल आ$ण नेहमीdया Nयवसायात खंड पाडणे आव?यक नसेल, तर शाखा ओळखीची 

पडताळणी, संबंध [था&पत केAयापासून सहा मgह;यांdया आत क` शकेल.  

जोडप� २ 

ऑथोराईvड पेमwट Sस[ट5मचा उपयोग क`न  

अयश[वी Nयवहारांसंबधंीdया त.ार�नवारणासाठ! कालावधी (ट5एट5) 

अ... "संगाचे वण�न 
ऑटो-�रNहस�ल आ$ण भरपाईसाठ! चौकट 

ऑटो-�रNहस�लसाठ! कालमया�दा 

I 
II 

 
III 

 

१ माय.ो एट5एमस ्सह ऑटोमेटेड टेलर मशी;स (एट5ए^स) 

क .ाहकाIया खा*यातनू पसेै वजा झाले 

पण रeकम बाहेर आल	 नाह	. 

अयश=वी Nयवहारांचे Jो-ॲिeटNह -रNहस�ल (आर) 

जा=तीतजा=त ट	+५ ZदवसांमQये 

२ काड�ने केलेले Nयवहार 

क काड�मधनू काड�मQये ह=तांतर: 
काड�Iया खा*यातनू पैसे वजा झाले, 

पण लाभाथ{Iया खा*यात पसेै जमा 

झाले नाह	त.  

जर लाभाथ{Iया खा*यात पसेै जमा झाले नसतील, तर 
उलटा vफरवायचा Nयवहार (आर) उ3शरात उ3शरा ट	+१ 

Zदवसात 

ख पॉ±ट ऑफ सेल (पीओएस) (काड� 

अि=त*वात), पीओएसमQये रोख 

रकमेसह 

खा*यातनू रeकम वजा झाल	, पण 
मच�टकड े (Nयापाbयाकडे) पु�ट	 Jा�त 

झाल	 नाह	, �हणजेच चाज� =ल	प 

8नमा�ण झाल	 नाह	. 

ऑटो--रNहस�ल ट	+५ Zदवसांत 

ग काड� अि=त*वात नाह	 (सीएनपी) (ई-

कॉमस�) 

 

खा*यातनू पैसे वजा झाले, पण 

मच�टIया 3स=ट	ममQये Jा�त झाले 
नाह	त.  

३ इSमLडएट पेमwट Sस[ट5म (आयएमपीएस) 

क खा*यातनू पैसे वजा झाले, पण 
लाभाथ{Iया खा*यात पैसे जमा झाले 

नाह	त.  

जर लाभाथ{Iया खा*यात पैसे जमा करणे शeय होत नसेल, 
तर लाभाथ{ बँकेकडून उ3शरात उ3शरा ट	+१ Zदवस, ऑटो-

-रNहस�ल (आर). 

४ य�ुनफाईड पेमwट इंटरफेस (यपूीआय) 

क खा*यातनू पैसे वजा झाले, पण जर लाभाथ{Iया खा*यात पैसे जमा करणे शeय होत नसेल, 
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लाभाथ{Iया खा*यात पैसे जमा झाले 

नाह	त (8नधीचे ह=तांतरण) 

तर लाभाथ{ बँकेकडून उ3शरात उ3शरा ट	+१ Zदवस, ऑटो-

-रNहस�ल (आर). 

ख खा*यातनू पैसे वजा झाले, पण 
मच�टIया Zठकाणी (Nयापाbयाला केलेले 

पेमFट) Nयवहाराची पु�ट	 झालेल	 नाह	. 

ट	+५ Zदवसांत ऑटो--रNहस�ल 

५ आधार एनेबAड पेमwट Sस[ट5म (आधार पे सgहत) 

क खा*यातनू पैसे वजा झाले, पण 

मच�टIया Zठकाणी Nयवहाराची पु�ट	 

झालेल	 नाह	. 

Jा�त करणाbयाने (ॲeवायरर) ट	+५ ZदवसांIया आत ‘‘7ेfडट 

ॲडज=टमFट’’ सुr करावे.  

ख 

खा*यातनू पैसे वजा झाले, पण 

लाभाथ{Iया खा*यात पैसे जमा झाले 

नाह	त 

६ आधार पेमwट |ीज Sस[ट5म (एपीबीएस) 

क लाभाथ{Iया खा*यात पैसे जमा 

करKयास वलंब 

लाभाथ{ बँक ट	+१ Zदवसात Nयवहार उलटा vफरवील.  

७ नॅशनल ऑटोमॅटेड िXलअ�रंग हाऊस (एनएसीएच) 

क लाभाथ{Iया खा*यात रeकम जमा 
करKयास vकंवा रeकम उलट 

टाकKयास वलंब 

लाभाथ{ बँक ट	+१ Zदवसात अन7ेfडटेड Uँझॅeशन उलटे 

vफरवील.  

ख .ाहकाने बँकेकडील डे̂ बट मँडटे मागे 
घेतलेले असतानाह	 खा*यातनू रeकम 

वजा झाल	. 

अशा Jकारे पैसे वजा होKयासाठ$ .ाहकाची बँक जबाबदार 

असेल. ट	+१ Zदवसात सम=या सोडवायची असते. 

८ "ीपेड पेमwट इ;[}मw~ स (पीपीआयज ्) - का� �स/वॉले~स 

क ऑफ-य ूUँझॅeश�स: 

हे Uँझॅeशन यपूीआय, काड� नेटवक� , आयएमपीएस, इ*याद	ंपैकa जे असेल *यावर राईड होईल.  

संबं�धत 3स=ट	मचा Nयवहार पूण� करKयाचा कालावधी (ट	एट	) आ,ण मोबदdयाचा 8नयम लागू 
राह	ल. 

ख ऑन-अस Uँझॅeश�स: 

लाभाथ{Iया पीपीआयमQये रeकम 
जमा झाल	 नाह	: 

पीपीआयमधनू पसेै वजा झाले, पण 

मच�टIया Zठकाणावर पु�ट	 Jा�त 

झालेल	 नाह	. 

रे3मटरIया खा*यामQये ट	+१ Zदवसात पैसे परत पाठवले 

जातील.  

 


