
ખાતાનાં જુદા જુદા પ્રકાર 
ભ્માવક્રભઃ જુદા જુદા પ્રકાયના ખાતાંઓ – ચારુ ખાતાં, ફચત ખાતાં, ફાંધી ભુદતના 
ખાતા,ં-- રયકયંગ ખાતું, બફનયશીળના ખાતા,ં ગ્રાશકના પ્રકાયો : (૧) વાભાન્મ ને (ય) 

બલબળષ્ટ - બલબળષ્ટભાં (i) વગીય (ii) રયબણત સ્ત્રી (iii) બાગીદાયી ેઢી (iv) વંમુક્ત 
ખાતેદાયો (v) જોઇન્ટ સ્ટોક કંની (vi) બફન લેાયી વંસ્થાઓ.  
ળતતમાન બકેર માટે ગમે તે ખાતું ખોતી ળખતે ઓલખાણનંુ મષત્ળ શવળેવ છ.ે 

[૪.૧]  પ્રાસ્તાબલક  

[૪. ૨] ખાતાના પ્રકાય :  
 [] ચારુ ખાતાં  
 (ફ) ફચત ખાતાં  
 [ક] ફાંધી ભુદતના ખાતાં  

 [ડ] ન્મ પ્રકાયના ખાતા:ં  
 (૧) રયકરયંગ રડોઝીટ ખાતાં  
 (૨) એન્મુઆટી થલા બનલૃબિ મોજનાઓને રગતા ખાતાં  
 (૩) શાઈબવંગ રડોઝીટ મોજના.  

 (૪) વભૃબિ રડોઝીટ મોજના  
 (૫) ફોફ વુબલધા (ફ્રેક્વીફર રડોઝીટ સ્કીભ)  
 (૬) ફોફ ફ્મુચય  
 (૭) બલદેળભાં લવતા બાયતીમો ભાટનેી થાણ મોજનાઓ  

 (૮) કેળ વરટિરપકેટ  
 (૯) કોર રડોઝીટ ને ળોટિ રડોઝીટ  
 (૧૦) ોસ્ટ ઓબક્વ ફચત ખાતુ  
 (૧૧) ોસ્ટ ઓરપક્વ ભાબવક અલક મોજના  

[૪.૩] ખાતું ખોરલું - બલબલધ પ્રકાયના ખાતા ખોરલા ંગે  
[૪.૪]  ફચતખાતું ને ફાંધી ભુદતનું ખાતું લચ્ચેનો તપાલત  
[૪.૫]  ગ્રાશકના પ્રકાયો (1) વાભાન્મ ને (ii) બલબળષ્ટ  
 ટૂકંા પ્રશ્નો 
 સ્લાધ્મામ 



[૪.૧] પ્રાસ્તાવળક:  
 અણે અગ જોઇ ગમા કે, ફંકના ફે ભશત્ત્લના કામો જાશેય જનતા ાવેથી 
થાણો સ્લીકાયલી ને જરૂયીમાતલાાઓને તેનું બધયાણ કયલું છ.ે ફંકને એની 

અલકનો ભોટો બાગ બધયાણ ને યોકાણો યના વ્માજભાંથી ભે છ.ે ણ બધયાણ ભાટ ે
ફંક ાવે ૂયતાં નાણાંકીમ વાધનો શોલા જોઆએ. દયેક ફંક ાવે ોતાની ભૂડી શોમ છ,ે 
યંતુ તેનો ભોટો બાગ બસ્થય બભરક્તોભાં યોકાઇ જતો શોમ છ.ે અથી ભૂડીભાંથી ભોટી 
યકભ બધયાણ ભાટ ે ભી ળકતી નથી. જનતાની બધયાણની ૂયી ભાંગ ોતાની 

વાધનોભાંથી વંતોલાનું ફૅકને ભાટ ેળક્મ નથી. અથી ફંકોએ બધયાણ કયલા ભાટ ેજાશેય 
જનતા ાવેથી થાણો દ્વાયા નાણાકીમ વાધનો ઉબા કયલાં ડ ે છ,ે તે ભાટ ે જાશેય 
જનતા ાવેથી થાણો સ્લીકાયલાભાં અલે છ.ે ગ્રાશકો ાવેથી થાણ ભેલલા ભાટ ે
ફંકભાં ગ્રાશકોના ખાતા ખોરી થાણો સ્લીકાયલાભાં અલે છ.ે બલબલધ પ્રકાયના ગ્રાશકોની 

બલબલધ પ્રકાયની જરૂરયમાતોને વંતોલા ભાટ ે ફંકો જુદા જુદા પ્રકાયના ખાતા 
ખોરાલલાની વગલડ ગ્રાશકોને અે છ.ે ખાતાંના જુદા જુદા નેક પ્રકાય છ,ે યંત ુ
નીચેના ત્રણ પ્રકાય ભશત્ત્લના ગણાલી ળકામ :  
[૪.૨] ખાતાનાં પ્રકાર :  

()  ચારુ ખાતાં (Current Account)  
(ફ)  ફચત ખાતાં (Savings Account)  
(ક) ફાંધી ભુદતના-ખાતા-ં(FIXed:Deposit Account).  

શલે અણે અ દયેક પ્રકાયનાં ખાતાનો બલગતલાય ભ્માવ કયીળું. ,  

[]  ચાુ ખાતાં (Current Account)  
 ફાંધી ભુદતનાં ખાતાં ને ફચત ખાતાં ખોરલા ાછનો ઈદેળ ગ્રાશકોને 
વ્માજના દયનું અકિણ ૂરંુ ાડી તેભની ફચતો એકબત્રત કયી નાણાંકીમ વાધનો ઉબા 
કયલાનો છ,ે જ્માયે ચારુ ખાતાના પ્રાથબભક ઈદેળ ગ્રાશકોને યોકડ વ્મલશાયોભાં યશેરા ં

જોખભોભાંથી ભુક્ત કયલાનો તથા ચુકલણીની વુબલધાઓ ૂયી ાડલાનો છ.ે 
 લેાયીઓ ણ ોતાના ધંધાભાં નાણાની ચૂકલણી ને લવૂરાત ભાટ ે ચારુ 
ખાતાઓ ખોરાલે છ.ે  

ચારુ ખાતાભાં જભા યકભ શોમ ત્માં વુધી રદલવના ગભે તેટરીલાય નાણાનંો 
ઈાડ કયી ળકામ છ.ે ઈાડની વંખ્મા ને યકભ ઈય કોઇ બનમંત્રણ નથી. તેલી જ 



યીતે ચારુ ખાતાભાં યકભ જભા કયાલલા ય ણ કોઇ ભમાિદા નથી. રદલવભાં ગભે 
તેટરીલાય ને ગભે તટેરી યકભ જભા કયાલી ળકામ છ.ે ત્રારશત વ્મબક્તને નાભે 
રખામેરા ચેક ય જો મોગ્મ ળેય કયલાભાં અવ્મો શોમ, તો તેલા ચેક ણ લવૂરાત ભાટ ે

ચારુ ખાતાભાં જભા કયાલી ળકામ છ.ે ગ્રાશક તેના ચારુ ખાતાભાં ડરાપટ, શંૂડીઓ લગેયે 
ણ લવૂરાત ભાટ ેજભા કયાલી ળકે છ.ે  

ભોટા ધંધાદાયીઓ, કંનીઓ, બાગીદાયી ેઢીઓ વંસ્થાઓ ને બલરક 
કોોયેળન જલેી ભોટી વંસ્થાઓ ભાટ ેચારુ ખાતાં નુકૂ છ ેતેભણે દયયોજ નેકલાય 

ફંરકંગ વ્મલશાયો કયલા ડ ેછ.ે ભોટી લેાયી ેઢીઓ કે વંસ્થાઓએ રદલવના નેકલાય 
નેક વ્મબક્તઓને કે ેઢીઓને નાણાં ચૂકલલાના શોમ છ ે ને રદલવના નેકલાય 
દેલાદાયો ાવેથી યોકડ કે ચેક ણ ભે છ.ે નાણાંની ચૂકલણી ભાટ ેને અલેર યોકડ 
યકભ ને ચેક જભા કયાલલા ભાટ ેચારુ ખાતું વૌથી લધાયે નુકૂ ડ ેછ.ે  

ચાર ુ ખાતાભાંથી ગ્રાશક રદલવભાં ગભે તેટરીલાય ગભે તેટરી યકભ ઈાડી 
ળકતો શોલાથી ફંકયે ચાર ખાતાની થાણો વાભે વાયી એલી યોકડ યકભ શાથ ય 
યાખલી ડ ેછ.ે ગ્રાશકના ચારુ ખાતાની ફાકી બવરક ભાંગે ત્માયે ચૂકલલાની જલાફદાયી 
(Demand Liability) તયીકે ઓખામ છ.ે 

ચાર ુખાતાનો લશીલટી ખચિ ણ લધાયે અલે છ.ે ગ્રાશકનું ચારુ ખાતું ખોરીને 
રદલવભાં ગભે તેટરીલાય તેના લતી ચુકલણી કયલાની તથા ગ્રાશક લતી તેના ચેક, 
શંૂડીઓ, ડરાપટ લગયેેનાં નાણાં લવર કયલાની જલાફદાયી ફંકય સ્લીકાયે છ.ે એને કાયણે 
ચારુ ખાતાની લશીલટી ખચિ લધાયે અલે છ.ે તદ્ઈયાંત ફંકયે ચારુ ખાતાની થાણોનો 

ભોટો બાગ યોકડભાં યાખલો ડતો શોલાથી તેના ય વ્માજ કભાલાની તક ણ તેને 
ખાવ ભતી નથી. અ ફધાં કાયણોને રીધે ફંકો ચારુ ખાતાંની થાણો ય વ્માજ 
ચૂકલતી નથી.  
ચાુ ખાતાનાં ક્ષણોઃ  

(૧)  અલા ખાતાં ભોટા ગ્રાશકોને યોકડની રેલડદેલડભાંથી ભુક્ત કયલા ભાટ ેયાખલાભાં 
અલે છ.ે - એટરે કે ધંધાના યોજફયોજના વ્મલશાયોની ચૂકલણી ને લવરૂાત 
ભાટ ેછ,ે નરશ કે ફચત ભાટ.ે  



(૨)  અલા ખાતાભાં ચેક, ડરાપટ લગેયે જભા કયાલી તેના નાણાં લવૂર કયાલી ળકામ 
છ.ે અ વેલા અલાભાં ફંકને ખચિ થતો શોલાથી ફંક ચારુ ખાતા ય વ્માજ 
અતી નથી.  

(૩)  જો ગ્રાશક ચારુ ખાતાભાં ૂયતી યકભ જભા યાખે છ ે જથેી ફંકને થતો ખચિ 
તેભાંથી જ નીકી યશે, તો ફંક તેના ય કોઇ ચાજ િ રેતી નથી, યંતુ જભેાં 
ફંકને ખચિ કયલો યલડ ેનરશ તે ંગે ફંક ખચિ લવૂર કયે છ.ે  

 ચારુ ખાતું ધયાલનાય ગ્રાશકને ફચત ખાતું ધયાલનાય ગ્રાશકની વયખાભણીભાં 

નીચેના બલબળષ્ટ રાબ ભે છ ે:  
(૧)  ત્રારશત ક્ષના મોગ્મ ળેયો કયેરા ચેકો લવૂરાત ભાટ ેચારુ ખાતાભાં જભા કયાલી 

ળકામ છ.ે  ફચત ખાતાભાં ત્રારશત ક્ષના ચેકો જભા કયાલી ળકામ નશં.  
(૨)  ઓલયડરાપટની વગલડ પક્ત ચારુ ખાતુ ધયાલનાયને જ અલાભાં અલે છ.ે  

(૩)  ફંક તયપથી ગ્રાશકને જ ેરોન-બધયાણ અલાભાં અલે છ ેતે યોકડભાં ચૂકલલાભાં 
અલતા નથી ણ એના ચારુ ખાતા ભાયપત જ ચૂકલલાભાં અલે છ.ે  

 ગ્રાશકે ફંકભાંના એના ચારુ ખાતાભાં ભુક બનમત કયેરી યકભ બવરક તયીક ે
યાખલાની શોમ છ.ે વાભાન્મ યીતે અ યકભ રૂ. ૫,૦૦૦ શોમ છ.ે જો ગ્રાશકના ચારુ 

ખાતાભાં બનમત કયેરી યકભ કયતાં ઓછી બવરક યશેતી શોમ, ખાતાના વ્મલશાયોની 
વંખ્મા લધુ શોમ ને ખાતું અબથિક યીતે ોામ તેલું ન શોમ તો તેલા ગ્રાશક ાવે ફંક 
અનુંબગક ખચિ લવૂર રે છ.ે  
 ફંકય ગ્રાશકને જ ેબધયાણ કે રોન અે છ ેતે યોકડભાં અલાભાં અલતા નથી. 

યંતુ ગ્રાશકનું ચારું ખાતું ખોરલાભાં અલે છ ેને તે ખાતે તે યકભ જભા કયલાભાં અલ ે
છ.ે ગ્રાશકને જભે જભે નાણાંની જરૂય ડ ેતેભ તેભ ઈાડ કયે છ.ે   
[બ]  બચત ખાતા (Savings Accounts) :  
 વાભાન્મ યીતે ભધ્મભલગિ ને ફાંધી અલક જૂથના રોકો જઓે ોતાની ચારુ 

અલકભાંથી બાબલ જરૂરયમાતોને વંતોલા ભાટ ેફચત કયલા ભાંગે છ ેને તે ફચત ય 
વ્માજની અલક ભેલલાની આચ્છા ધયાલે છ ેતેભના ભાટ ેફંકો ફચત ખાતાંની વગલડ 
અે છ.ે કોઇણ વ્મબક્ત ફચત ખાતું ખોરાલી ળકે છ.ે ફંકો ઈયાંત ોસ્ટ ઑરપવો 
ણ ફચત ખાતાંની વગલડ ૂયી ાડ ેછ.ે  



 જ ેરોકો ભોટી યકભ ફચાલી ળકે એભ ન શોમ ને જભેની ાવે ફાંધી ભૂદતની 
થાણ ભૂકલા ભાટ ેૂયતા નાણાં નશં શોમ તેલા રોકો ભાટ ેફચતખાતું ખૂફ ઈમોગી છ.ે 
ફંકોને ભાટ ેફચત ખાતાનું ભશત્લ ચારુ ખાતા કે ફાંધી ભુદતના ખાતા જટેરંુ નથી. અભ 

છતાં ભધ્મભ લગિના નાની અલકલાા રોકોને વશામબૂત થલા ભાટ ેફંકો અ પ્રકાયના 
ખાતા ખોરે છ.ે  
 ફચત ખાતાં ય ફે કો તયપથી ભુક બનમંત્રણો ભૂકલાભાં અવ્મા છ.ે યંતુ ફંકો 
અલાં ખાતાં ય ઠીક ઠીક ઊંચા દયે વ્માજ ણ ચૂકલે છ.ે શારભાં ફચતા ખાતાના ય 

લાબિક ૩ ટકાના દયે વ્માજ ચુકલલાભાં અલે છ.ે ફાંધી ભુદતની થાણની વયખાભણીભાં 
ફંકોએ ફચત ખાતાની થાણ વાભે યોકડ લધાયે પ્રભાણ ભાં યાખલી ડ ેછ.ે ણ ચારુ 
ખાતાની વયખાભણીએ યોકડભાં યાખલાની યકભનું પ્રભાણ ઓછુ ંશોમ છ.ે કાયણકે ફચત 
ખાતાભાંથી કયલાના ઈાડની વંખ્મા ય બનમંત્રણ ભૂકલાભાં અલે છ.ે  

 તેથી ફાંધી ભુદતની થાણો યના વ્માજના દય કયતાં ફચત ખાતા ય વ્માજના 
દય પ્રભાણભાં નીચા શોમ છ.ે  
 ફચત ખાતાભાં ગભે તેટરી યકભ-વાભાન્મ યીતે ઓછાભાં ઓછી રૂ. ૧૦૦ જભા 
કયાલી ળકામ , છ.ે ફચતખાતાભાં ત્રારશત ક્ષના ચેકો લવુરાત ભાટ ે સ્લીકાયલાભા ં

અલતા નથી. રયઝલિ ફેન્કના અદેળ ભુજફ શલેથી દૈબનક જભા યકભ ઈય વ્માજ 
ગણલાભાં અલળે. ફંકો વાભાન્મ યીતે દય છ ેભરશને વ્માજ જભા અે છ.ે જ્માયે સ્ટટે 
ફંક ઓપ ઇબન્ડમા લાબિક ધોયણે વ્માજ જભા અે છ.ે   
 કોઇ ણ લેાયી થલા ધંધાકીમ વંસ્થા ભાટ ેફચત ખાતુ ખોરલા ય રયઝલિ 

ફંક ઓપ આબન્ડમા દ્વાયા પ્રબતફંધ ભુકલાભાં અવ્મો છ.ે અલી વંસ્થા એકાકી લેાયી શોમ 
કે બાગીદાયી ેઢી શોમ થલા જોઇન્ટ સ્ટોક કંની કે એવોબવમેળન શોમ તો ણ 
ફચત ખાતું ખોરી ળકાતું નથી. તેભણે ચારુ ખાતું જ ખોરાલલું ડ.ે  
(ક)  બાંધી મુદતની થાણ (Fixed Deposit) 

 વભાજભાં એક એલો લગિ છ,ે જનેી ાવે પાજર નાણાં છ ેને તેભને તે નાણાંની 
ભુક વભમ વુધી જરૂય ડલાની શોતી નથી. અ રોકો તેભની ાવેનાં લધાયાનાં નાણા ં
ભુક ચોક્કવ વભમ ભાટ ે ફંકભાં થાણ તયીકે ભૂકી તેના ય ઊંચા દયે વ્માજની 
અલક ભેલે છ.ે અલા લગિની યોકાણલૃબિને વંતોલા ભાટ ેફંકો ફાંધી ભુદતનાં ખાતા ં
ખોરે છ.ે  



 ફાંધી ભુદતની થાણો એટરે ખાતું ખોરતી લખતે નક્કી કયેર ભુદત ૂયી થામ 
ત્માયે યત કયલાને ાત્ર ફનતી થાણો. ખાતું ખોરતી લખતે જ ભુદત નક્કી કયલાભાં 
અલે છ.ે અ ભુદત વાભાન્મ યીતે ૩૦ રદલવથી ભાંડી ાંચ લિ કે લધુ વભમ ભાટનેી 

શોઇ ળકે છ.ે ફંરકંગ બનમભન ધાયા શેઠ ભેરી વિાની રૂએ રયઝલિ ફંકે વ્માજના દય 
ભશિભ ભમાિદાભાં યશીને નક્કી કયલાની વિા જ ે તે ફૅકને અી છ.ે ફંક ઓપ 
ફયોડાના તા. ૧-૫-૨૦૦૯થી ભરભાં અલતા વ્માજના દય નીચે ભુજફ છ ે : 
વભમાંતયે અ દયોભાં રયલતિન થમા કયે છ.ે  

વભમગાો વ્માજનો દય (ટકાલાયીભાં) 

1. 7 રદલવથી 14 રદલવ 3.50 ટકા 

2. 15 રદલવથી 45 રદલવ 4.50 ટકા 

3. 46 રદલવથી 90 રદલવ 5.00 ટકા 

4. 91 રદલવથી 180 રદલવ 5.50 ટકા 

5. 181 રદલવથી એક લિ કયતાં ઓછી 6 ટકા 

6. એક લિથી લધુ ને ફે લિથી નીચે 6.50 ટકા 

7. ફે લિથી ઈય ને ત્રણ લિની નીચે 6.50 ટકા 

8. ત્રણ લિથી લધુ ને ાંચ લિથી નીચે 7.00 ટકા 

9. ાંચલિથી 10 લિ 7.00 ટકા 

ધી વુયત ડીસ્ટરીકટ કો. ઓયેટીલ ફૅન્ક બર.ના થાણો યના વ્માજના દય  
તા. ૧-૯-૨૦૦૯થી ભરભાં નીચે ભુજફ છ.ે  
(૧) ૭ રદલવથી ૩૦ રદલવ વુધી  

(૨) ૩૧ રદલવથી ૪૫ રદલવ વુધી ૩.૫%  
(૩) ૪૬ રદલવથી ૯૦ રદલવ વુધી ૪%  
(૪) ૯૧ રદલવથી ૧૭૯ રદલવ વુધી  
(૫) ૧૮૦ રદલવથી ૩૬૪ રદલવ વુધી ૬%  

(૬) ૧ લિથી ઈય ૧૦ લિ વુધી ૬.૫%  
વીનીમય વીટીઝનભાં ૧/૨% વ્માજ લધુ અલાભાં અલળે.  

 લખતોલખત રયઝલિ ફંક જ ેવૂચનાઓ અે તેને અધીન વ્માજના દયો યશેળે. 
ફાંધી ભુદતની થાણની ભુદત, થાણ સ્લીકાયતી લખતે જ ગાઈથી નક્કી કયલાભા ં



અલે છ.ે તે ભુદત ૂયી થામ ત્માયે જ તે નાણાં યત કયલાનાં શોલાથી ફંકય તે નાણાંનુ ં
યોકાણ લધુભાં લધુ રાબકાયક નીલડ ેતે યીતે કયી ળકે છ.ે ફંકયે શાથ ય યોકડ ણ 
ઓછી યાખલી ડ ેછ ેને અલી થાણીનું લશીલટી ખચિ ણ પ્રભાણભાં ઓછુ ંશોમ છ.ે 

તથેી ફંકો ન્મ થાણની વયખાભણીભાં અલી થાણો ય ઊંચા દયે વ્માજ ચૂકલે છ.ે 
(૧)  બાંધી મુદતની થાણો ર વ્યાજના દર :  
 ભુદતી થાણ ય વાભાન્મ યીતે વ્માજના દય ઊંચા શોમ છ.ે જભે ભુદત લધ ુ
રાંફી તેભ વ્માજના દય ઊંચા. થાણ ય ચૂકલલાના વ્માજના દયોનું રયઝલિ ફંક ઓપ 

આબન્ડમા બનમભન કયે છ.ે રયઝલિ ફંક લખતોલખત વ્માજનો જ ેદય નક્કી કયે છ ેતે દય 
જુદી જુદી ભુદતની થાણો ય રાગુ ડ ેછ.ે ફંકો ને ગ્રાશકો ભાટ ેતે દય ફંધનકતાિ 
ફને છ.ે એભ છતાં ભુક લખતે ફંકની કુર થાણોને ધ્માનભાં યાખી નક્કી કયેરા 
ધોયણો કયતાં ૧/૪, ટકો કે ૧/૨, ટકો વ્માજ લધુ ચૂકલલાની ફંકોને છૂટ 

અલાભાં  અલે છ.ે  
 ધાબભિક વંસ્થાઓ, શોબસ્ટરો, ળૈક્ષબણક વંસ્થાઓ ને ગયીફ રોકોને યાશત 
અલા ભાટ ે સ્થામેરી વસં્થાઓએ જો ફંકભાં ભુદતી થાણો ભૂકી શોમ તો તેભને 
રયઝલિ ફંકે નક્કી કયેરા દય કયતાં ૧/૨, ટકો લધુ વ્માજ અલાની યલાનગી ફંકોન ે

અલાભાં અલે છ.ે અધુબનક વભમભાં લમસ્ક વ્મબક્તઓ (senior citizens)ને ણ 
ફાંધી ભુદતની થાણ ય વાભાન્મ દય કયતાં ૧/૨, ટકાથી ૧ ટકા જટેરો લધાયે 
વ્માજનો દય ચૂકલલાભાં અલે છ.ે  
 ફાંધી ભુદતની થાણો ય રયઝલિ ફંકના લખતોલખતના અદેળ નુવાય ફંકો 

વ્માજ ચૂકલે છ.ે ગ્રાશક ને ફંક લચ્ચે થાણ ભૂકતી લખતે વ્માજના દય ંગે જ ેકયાય 
થામ છ ે તે રયઝલિ ફંકના અદેળને અધીન શોમ છ.ે ખાતું ખોરાલતી લખતે (થાણ 
ભૂકતી લખતે) ફંક તયપથી ગ્રાશકને અલાભાં અલતી યવીદની ાછ વ્માજનો દય 
રયઝલિ ફંક ના લખતોલખતના અદેળોને ાત્ર યશેળે એલી ળયત દળાિલલાભાં અલી શોમ 

છ.ે  
 ભુક ભુદત ભાટ ે ભૂકેરી થાણો ાકે તે શેરાં, રાંફી ભુદતની થાણ યના 
વ્માજના લ ઊંચા દય ભેલલાની આચ્છાથી જો કોઇ ગ્રાશક ભુદતભાં લધાયો કયલાની 
ફંકને બલનંતી કયે તો ભુદતભ લધાયો કયી અલાની વિા ણ ફંકોને અલાભાં અલી 
છ.ે  



 કભ ભુદત, તેની વશીનો નભૂનો, આન્કભટકે્ષ ખાતા તયપથી અલાભાં અલેરો 
યભેનન્ટ એકાઈન્ટ બફય (PAN) લગેયે ભારશતી અલાની શોમ છ.ે યજી ભળ્યા છી 
ફંક થાણ સ્લીકાયીને યવીદ ાે છ ે જનેે ફાધંી ભુદતની થાણની યવીદ (Fixed 

Deposit Receipt) તયીકે ઓખલાભાં ાલે છ.ે યવીદ એ તેભાં દળાિલેરી યકભની 
થાણની સ્લીકૃબતના તથા તેભાં દળાિલેર ભુદત ને નાજના દયના ુયાલા તયીકે કાભ 
કયે છ.ે  
 ફાંધી ભુદતની થાણના નાણા () ફધા થાણદાયોને વંમુક્ત યીતે થલા (ફ) 

કોઇણ એક જીબલતને થલા (ક) પ્રથભ થલા જીબલતને ને ચૂકલલાની ળયતે ભૂકી 
ળકામ.  
 થાણ ભૂકનાયાઓએ જ ે ળયત ભૂકી શોમ તે થાણની યવીદભાં દળાિલલાભાં 
અલે છ.ે  

 વ્યાજની ચુકળણી : ફાંધી ભુદતની થાણ ય નક્કી કયેરા દયે વ્માજ 
ચૂકલલાભાં અલે છ.ે થાણની ભુદત ૂયી થામ ત્માયે વ્માજ ચૂકલલા ાત્ર ફને છ.ે ૧૨ 
ભરશના કે તેનાથી લધુ ભુદતની રડોઝીટ ય દય ત્રણ ભરશને વ્માજ ચૂકલલાભાં અલે છ.ે 
વ્માજ રેલા ભાટ ેથાણની યવીદ ફંકભાં યજૂ કયલાની શોમ છ.ે ચેક દ્વાયા વ્માજ ઈાડી 

ળકામ નરશ ને ફંકો ફાંધી ભુદતની થાણ કે તેનું વ્માજ ઈાડલા ભાટ ેચેકની વગલડ 
અતી ણ નથી. ગ્રાશક બલનંતી કયે તો વ્માજ ને થાણની ભુદત ૂયી થમે ભુદર 
યકભ ગ્રાશકના ચારુ ખાતાભાં કે ફચત ખાતાભાં ફકં જભા કયે છ ેને છી ચશક ચારુ 
ખાતાભાંથી કે ફચત ખાતાભાંથી ચેક દ્વાયા તે યકભ ઈાડી ળકે છ.ે  

 ાકની તારીખ છીના શમયનું વ્યાજ : વાભાન્મ યીતે ફાંધી ભુદતની થાણ 
ાક,ે ત્માયે ગ્રાશક તે થાણ ઈાડી નરશ રે તો ાકતી તાયીખ છીના વભમ ભાટ ે
વ્માજ ચૂકલલાની ફંકયની જલાફદાયી યશેતી નથી. અભ છતાં ણ જો ગ્રાશક તે 
થાણને નલેવયથી ફાંધી ભુદતની થાણ તયીકે ભૂકે એટરે કે ““રયન્મુ” (Renew) કયાલ ે

તો ફંકો વાભાન્મ યીતે જૂની થાણાની ાક્મા તાયીખ ને “રયન્મૂ કયાવ્માની તાયીખ 
લચ્ચેની ભુદતનું વ્માજ ણ ચૂકલે છ,ે યંતુ તે ભાટ ે નીચેની ફે ળયતોનું ારન થલું 
જરૂયી છ ે:  
૧.  ાકતી તાયીખથી જ થાણ રયન્મૂ કયાલલાભાં અલરેી શોલી જોઇએ ને  



૨.  જટેરી ભુદત ભાટ ેથાણ રયન્મૂ કયલાભાં અલી શોમ તે ભુદત ભાટ ેવ્માજનો જ ે
દય નક્કી  કયલાભાં અવ્મો શોમ તે જ દયે એ લચગાાના વભમ ભાટ ે ણ વ્માજ 
ચૂકલલાભાં અલે છ.ે  

 ાકતી તારીખ ષેાં ચુકળણી : ફાંધી ભુદતની થાણ તયીકે ભૂકેરી યકભની 
જો ગ્રાશકને ાકતી તાયીખ શેરા જરૂય ડ ે તો ફંક વાભાન્મ યીતે ગ્રાશકને ાકતી 
તાયીખ શેરા થાણ. ઈાડી રેલાની છૂટ અે છ.ે યંતુ અલા વંજોગોભાં રયઝલિ ફંકે 
તે ભુદત ભાટ ે નક્કી કયેરા વ્માજના દય કયતાં ઓછાભાં ઓછા ફે ટકા ઓછા દયે 

થાણ ભૂકનાયને વ્માજ ચૂકલલાભાં અલે છ.ે  
 બાંધી મુદતની થાણની રશીદ શામે વધરાણઃ ફાંધી ભુદતની થાણની 
યવીદને તાયણ તયીકે સ્લીકાયીને ફંક તેની વાભે ગ્રાશકને રોન અી ળકે છ.ે યંતુ 
થાણ ય જ ે દયે વ્માજ ચૂકલલાભાં અલતું શોમ તેના કયતાં રોન ય ફે ટકા લધુ 

વ્માજ રેલાભાં અલે છ.ે રપપડ રડોબઝટ યવીદ ય 'Not Transferable' એલા ળલદો 
રખલાભાં અલે છ.ે એટરે કે, તેની ભાબરકીની તફદીરી કયી ળકાતી નથી. યંતુ જો 
ગ્રાશકે યવીદ ય ોતાની વશી કયીને તેના  નાણાં રેલાની વિા ફીજી વ્મબક્તને અી 
શોમ તો ફંક તલેી વ્મબક્તને નાણાં ચૂકલી ળકે છ.ે 

બાંધી મુદતની થાણો ને શમયમયાતદાનો કાયદોઃ જ્માં વુધી થાણ ય વ્માજ 
ચૂકલલાભા ંઅલતું શોમ ત્માં વુધી થલા ાકતી ભુદતે તે રયન્મૂ કયલાભાં અલે ત્માં 
વુધી તેને વભમભમાિદાને કામદો રાગુ ડતો નથી. જો કાણ રયન્મૂ કયાલલાભાં ન અલી 
શોમ તો જ ે તાયીખે થાણ જ ચૂકલણીને ાત્ર ફનતી શોમ તે તાયીખથી વભમ 

ભમાિદાનો કામદો રાગુ ડ ેછ.ે થાણ યત  ભેલલા ભાટ ેયવીદ યજૂ કયલાની ળયત 
શોમ તો જ્માં વુધી યવીદ યજૂ કયલાભાં ન અલે ત્મા  વુધી વભમભમાિદાની ભુદત ળરૂ 
થતી નથી.  
[3]  ન્ય પ્રકારનાં ખાતાં:  

 ફંક દ્વાયા ખોરલાભાં અલતાં પ્રણાબરકાગત ખાતાઓંના ભુખ્મ પ્રકાયો - ફાંધી 
ભુદતનાં ખાતા.ં ફચત ખાતા ને ચારુ ખાતાની ચચાિ અણે કયી ગમા. અધુબનક 
વભમભાં બલબલધ પ્રકાયના ગ્રાશકોની જરૂરયમાતો વંતોલા ભાટ ે ને તભેને બલબલધ 
વગલડો અલા ભાટ ેફંકો ન્મ પ્રકાયનાં ખાતાંઓ ણ ખોરે છ.ે અલા ંખાતાંઓભા ં
કેટરાંક ખાતાંનો ઈદેળ રોકોભાં ફચત કયલાની ટલે ાડલાનો શોમ છ,ે કેટરાંક ખાતાંનો 



ઈદેળ ગ્રાશકને ભકાન ખયીદલા કે ફાંધલા ભાટ ેનાણાંની વગલડ કયી અલાનો શોમ છ,ે 
જ્માયે કેટરાંક ખાતાંઓનો ઈદેળ બનલૃબિના કયા વભમભાં નોકરયમાત લગિને અબથિક 
યીતે વશામબૂત થલાનો શોમ છ.ે ભૂક ખાતાં ખોરલા ાછનો ઈદેળ બલદેળી 

શંૂરડમાભણ પ્રાપ્ત કયલાનો ણ શોમ છ.ે અલાં જુદા જુદા પ્રકાયનાં ખાતાંઓની શલે 
અણે ટૂકંભાં ચચાિ કયીળું.  
(૧)  રરકરરંગ રિોવઝટ ખાતાં થળા ક્યમ્યુેરટળ રિોવઝટ ખાતાં (Recurring 

Deposit  or Cumulative Deposit Accounts) :  

 અ પ્રકાયનું ખાતું એ ફચત ખાતાનો જ એક પ્રકાય છ.ે જનેો શેતુ ગ્રાશકને 
બનમબભત ફચત કયલા ભાટ ે ઈિેજન અલાનો છ.ે ગ્રાશકને અલી ફચત ય વાદા 
વેલંગ્વ ખાતા કયતા ઉંચા દયે વ્માજ ભે છ.ે ગભે તે વ્મબક્ત અલું ખાતું ખોરાલી ળકે 
છ.ે વગીયના નાભે તેનો લારી ણ અલું ખાતું ખોરાલી ળકે છ ેને વગીય ોતે ણ 

ોતાને નાભે રયકરયંગ રડોબઝટ ખાતું ખોરાલી ળકે છ.ે  
 જ ે ગ્રાશક રયકરયંગ રડોબઝટ ખાતું ખોરાલે છ ે તેણે ભુક નક્કી કયેરી 
વભમભમાિદા (વાભાન્મ યીતે એક લિ ફે લિ, ત્રણ લિ કે ાંચ લિ) વુધી દય ભરશને 
બનમબભત યીતે, ગાઈથી નક્કી કયેરી યકભ, જ ેવાભાન્મ યીતે રૂ. ૫ કે તેના ગુણાંકભાં 

શોમ છ,ે અલા રયકરયંગ ખાતાભાં બયલાની શોમ છ.ે દા.ત. એક લિ ભાટનેું રૂ. ૧૦નું 
રયકરયંગ ખાતું ખોરાવ્મું શોમ તો એક લિ વુધી દય ભરશને રૂ. ૧૦ તે ખાતાભાં જભા 
કયાલલા ડ ેછ.ે  
 ફચત ખાતા કયતાં રયકરયંગ રડોબઝટ ખાતા ય વ્માજના દય ઊંચા શોમ છ.ે 

કાયણ કે ફચત ખાતાની જભે તે ખાતાભાંથી યકભ લાયંલાય ઈાડી ળકાતી નથી. ફંકે તે 
ખાતાઓ વાભે શાથ ય યોકડ ણ લધાયે યાખલી ડતી નથી. તેથી અલા ંખાતાઓની 
થાણોનું યોકાણ ફંક લધાયે રાબકાયક યીત ે કયી ળકે છ.ે તેથી અલાં ખાતાં યના 
વ્માજના દય ફચત ખાતા યના વ્માજના દય કયતાં ઊંચા શોમ છ.ે વાભાન્મ યીતે તેટરી 

જ ભુદતનાં ફાંધી ભુદતનાં ખાતાં ય અલાભાં અલતા વ્માજના દયે અલાં ખાતા ય 
વ્માજ અલાભાં અલે છ.ે ફાંધી અલકલાી વ્મબક્તને અલા ખાતા દ્વાયા બનમબભત યીતે 
ફચત કયલાની ટલે ડ ેછ.ે  
 ફંકની એક ળાખાભાં ખોરાલલાભાં અલેરું યીકયંગ રડોઝીટ ખાતું તે જ ફંકની 
ફીજી ળાખાભાં ટરાન્વપય કયાલી ળકામ છ.ે યીકયંગ ખાતું ખોરાલનાય વ્મબક્તને ફંક 



તયપથી એક ાવફુક અલાભાં અલે છ ેજભેાં બયેરી યકભની બલગત નંધલાભાં અલ ે
છ.ે  
 ખાતાની ભુદત ાકે ફંકભાં છલે્લો શપ્તો બમાિની તાયીખથી એક ભરશના ફાદ) 

એટરે ગ્રાશકે બયેરી યકભ ને તેના યના વ્માજની યકભ ગ્રાશકને ચૂકલી અલાભા ં
અલે છ.ે  
(૨)  એન્યુઈટી થળા વનળૃવિ યોજનાઓને ગતાં ખાતાં :  
 બનલૃબિ છી ોતાને ભુક યકભ એકવાભટી ભે થલા બનલૃબિ છી દય 

ભરશને બનમબભત યીતે ભુક યકભના શપ્તા ભે એલી આચ્છા જ ેવ્મબક્ત યાખતી શોમ છ ે
તેને ભાટ ેઅલી મોજના લધાયે  
()  વબન રરષના (બા) ખાતાં (Non-Resident (Extemal) Accounts) :  
 બાયતના જ ે નાગરયકો બલદેળભાં લવલાટ કયે છ ે તેઓ અ મોજના શેઠ 

બાયતભાં લેાયી ફંકોભા ં રૂબમાના ચરણભાં ખાતું ખોરાલી ળકે છ.ે ખાતું બાયતીમ 
ચરણભાં જ ખોરલાભાં અલે છ.ે બાયત ફશાય લવલાટ કયતા બાયતીમો થલા 
બાયતભાં જન્ભેરો શોમ તેલાં બલદેળી અલું ખાતું ખોરાલી ળકે છ.ે ન્મ બલદેળીઓ ઓલુ ં
ખાતું ખોરાલી ળકતા નથી. અ ખાતાની ભુદર યકભ ને તેના ય ચઢરંુે વ્માજ 

પ્રલતિભાન બલબનભમ દય ભુજફ બલદેળી ચરણભાં યત કયી ળકામ છ.ે અલા ખાતાની 
થાણોનું યોકાણ મુબનટ ટરસ્ટ ઑપ આબન્ડમાના મુબનટોભાં નેળનર વેબલંઝ: વરટિરપકેટોભાં, 
વયકાયી જાભીનગીયીઓ, લગેયેભાં કયલાભાં અલે છ.ે અલાં યોકાણોભાંથી ભતી 
વ્માજની અલક ને ભુદર યકભ ફંને ખાતું ખોરલાનાય ને પ્રલતિભાન બલબનભમ દય 

ભુજફ બલદેળીચરણભાં યત કયી ળકામ છ.ે અલા ખાતા ય ભતી વ્માજની અલક 
કયભુક્ત છ.ે  
 અ પ્રકાયના ખાતાની ભુખ્મ ખાભી એ છ ેકે જો બલબનભમદય ખાતેદાયને પ્રબતકૂ 
ફને તે યીતે ફદરામ તો ખાતેદાયને નુકવાન વશન કયલું ડ ેછ.ે દા.ત. ખાતું ખોરાલતી 

લખતે કે તેભાં થાણ ભૂકતી લખતે રૂબમા ને ાઈન્ડ લચ્ચેનો બલબનભમદય, રૂ. ૭૪ = 
૧ ાઈન્ડ શોમ ને ખાતેદાય ૧ ાઈન્ડ જભા કયાલે તો તેના ખાતાભાં રૂ. ૭૪ જભા 
થળે. યંતુ ખાતેદાયને ૈવા યત કયતી લખતે જો બલબનભમ દય ફદરાઇને રૂ. ૭૫ = ૧ 
ાઈન્ડ થઇ જામ તો ખાતેદાયને ખાતે રૂ. ૭૪ જભા શોલાથી તેને ૂયો ૧ ાઈન્ડ યત 



ભી ળકતી નથી. કાયણ કે ફદરામેરા બલબનભમ દયના વંદબિભાં શલે ૧ ાઈન્ડ યત 
ભેલલા ભાટ ેતેના ખાતાભાં રૂ. ૭૫ જભા શોલા જોઇએ.  
 બલબનભમદયભાં થતા પેયપાયને કાયણે ઈબસ્થત થતા જોખભ ને રીધે વયકાય 

તયપથી અલાભાં અલતા ન્મ પ્રોત્વાશનો ણ ઈમોગી નીલડતા નથી. અ જોખભ 
વાભે ખાતેદાયને યક્ષણ ભી ળકે એટરા ભાટ ે ફીજા પ્રકાયના ખાતાની નલી મોજના 
વયકાયે દાખર કયી છ.ે  
(બ)  વબન-રરષના વળદેી ચણ ખાતાં [Foreign currency (Non-

Resident)  Accounts) :  
 બાયતભાં લવલાટ ન કયતા શોમ એલા બાયતીમો ભાટ ે રયઝલિ ફંક ઓપ 
આબન્ડમાએ ૧રી નલેમ્ફય, ૧૯૭થી બલદેળી ચરણભાં ખાતાં ખોરલાની ફંકોન ે
યલાનગી અી છ.ે અ મોજના શેઠ ફંકો બલદેળી ચરણભાં જ ેખાતાં ખોરે છ ેતે 

Foreign Currency (Non-Resident) Accounts તયીકે ઓખામ છ.ે અ મોજનાના ં
ભુખ્મ રક્ષણો નીચે ભુજફ છ ે: '  
(૧)  અ મોજના શેઠ ખોરલાભાં અલતાં ખાતાં વયકાયે વંદ કયેર ભુક 

કન્લરટિફર ચરણોભાં ખોરલાભાં અલે છ.ે ત્માયે વયકાયની વંદગી ાભેર 

કન્લરટિફર ચરણોભાં ડોરય ને ાઈન્ડનો વભાલેળ થામ છ.ે બલદેળભાં લવતા 
બાયતીમો ડોરય કે ાઈન્ડભાં અલા ખાતાં બાયતની લેાયી ફંકોભાં ખોરાલી 
ળકે છ.ે ખાતું ખોરાવ્મા છી ચેક, ડરાપટ, ભેઇર ટરાન્વપય કે ટબેરગ્રારપક ટરાન્વપય 
દ્વાયા બાયતભાં થાણો ભોકરીને ખાતેદાયો તેભના ખાતાભાં નાણાં જભા કયાલી 

ળકે છ.ે જો તેઓ ન્મ કન્લરટિફર ચરણો દા.ત., પાક કે મેનભાં થાણો ભોકરે 
તો ગ્રાશકની વૂચના નુવાય ફંકો પ્રલતિભાન બલબનભમ દય ભુજફ ડોરય કે 
ાઈન્ડભાં તે રૂાંતરયત કયે છ ેને છી ખાતાભાં જભા કયે છ.ે  

(૨)  અલી થાણો ઓછાભાં ઓછા ૯૧ રદલવ ને લધુભાં લધુ ૬૧ ભરશના ભાટ ેજ 

યાખલાભા ંઅલે છ.ે વ્માજના દય તે ભુદત ભાટ ે બાયતભાં રૂબમાભાં ભુકામેરી 
થાણોના જટેરા જ શોમ છ.ે બલદેળભાં લવતા બાયતીમોની એક લિ કયતા ં
લધાયે ભુદતની રડોઝીટ ય એટરા જ વભમની સ્થાબનક ચરણ (રૂબમા)ભાં 
ભૂકેરી રડોઝીટ કયતાં ૨ ટકા લધાયે વ્માજ અલાભાં અલે છ.ે  



(૩)  અ થાણો યનું વ્માજ બાયતીમ અલકલેયાભાંથી ભુક્ત છ ેને ખાતેદાયે જ ે
ચરણભાં ખાતું ખોરાલેરું શોમ તે જ ચરણભાં તેને તે ચૂકલી ળકામ છ.ે  

(૪)  બલબનભમદયભાં થતી લધઘટ ને કાયણે ભુદર યકભ કે વ્માજ ભાટ ેકોઇ જોખભ ઉબું 

થતું નથી,  કાયણ કે જ ેચરણભાં થાણો ભૂકલાભાં અલી શોમ તે જ ચરણભાં 
ખાતેદાયને એની થાણ ને એના યંતુ વ્માજ યત ભે છ.ે બલબનભમદયભાં થતા 
પેયપાયોભાંથી ઉબા થતાં જોખભ વાભે ખાતેદાયને યક્ષણ ભે છ.ે  

(૫)  રયઝલિ ફંકની ૂલિવંભબત રીધા લગય ણ ખાતાની વંૂણિ યકભ ખાતેદાયને યત 

કયી ળકામ છ.ે  
(૬)  અલી થાણો સ્લીકાયલા ંગે ને તનેા ય રોન/બધયાણ અલા ભાટ ે તથા 

બધયાણ ય રેલાના વ્માજના દય ંગે રયઝલિ ફંકે નક્કી કયેરા બનમભ નીચે 
ભુજફ છ ે:  

 અલી થાણો વાભે રયક્લ ફંકની ૂલિવંભબત ભેવ્મા ફાદ જ રો કે બયાણા 
અી ળકામ છ.ે તેના ય નીચેના દયે વ્માજ રેલાભાં અલળે :  

૧. રોન કે બધયાણ રેનાય વ્મબક્તના નાભ યજ થાણ ભૂકલાભાં અલી શોમ તો તે 
થાણ ય જટેરા ટકાના દયે વ્માજ અલાભાં અલતું શોમ તેના કયતાં ફે ટકા 

જટેરંુ લધુ વ્માજ રેલાભાં અલળ.ે  
૨.  રોન કે બધયાણ રેનાય વ્મબક્તને નાભ ય નરશ, યંતુ ફીજી વ્મબક્તના નાભે 

થાણ.  ભૂકલાભાં અલી શોમ તો ઓછાભાં ઓછા ૧૨ ૧/૨, ટકા વ્માજ રેલાભાં 
અલળ.ે  

૩.  થાણના ઓછાભાં ઓછા ૨૫ ટકા જટેરું ભાબજ િન યાખીને જ રોન અી ળક્રમ, 
એટરે કે  ૧૦૦ ડોરયની થાણ વાભે લધુભાં લધુ ૭ ડોરય જટેરી રોન કે 
બધયાણ અી ળકામ.  

(૭)  રયઝલિ ફંક ઓપ આબન્ડમા એકટની કરભ ૪(૭) ભુજફ બળડ્યુર ફૅકોએ યોજની 

વયેયાળ  બવરક, ભુદતી થાણો ને ચારુ થાણોના ઓછાભાં ઓછી ૫ ટકા 
જટેરી યોકડ નાભત યાખલાની શોમ છ.ે તેભાંથી અલી બલદેળી ચરણની 
થાણોને ભુક્ત યાખલાભાં અલી છ.ે એટરે કે યોજની વયેયાળ ૫ ટકાની 
ગણતયી કયતી લખતે ભુદતી થાાને ચારુ થાણોભાં અલી બલદેળી ચરણની 
થાણીનો વભાલેળ કયલાભાં અલતો નથી. 


