
 
 

Website :- www.rajarambapubank.org, Email :- info@rajarambapubank.org,  loans@rajarambapubank.org 

Phone : - (02342) 252131, 252133, Fax :- 252134                                                                                Page 1 of 4                                                                     

सफे डिपॉझीट लॉकसस डियमावली 

 

1) लॉकर सुडवधा ही व्यडि, फमस, ट्रस्ट, कंपिी इ. खातेदारांिा दतेा येईल. 

2) अज्ञाि व्यिीस लॉकर सडुवधा दतेा येणार िाही. 

3) लॉकर सुडवधा डमळणसेाठी खातेदाराकिुि  बँकेकिील डवहीत िमुन्यातील अर्स घेणेचा आह.े 

4) लॉकर सुडवधा ससंगल ककंवा संयुि िावािेही दतेा येईल व तयांची के.वाय.सी. करण े

बंधिकारक राहील. 

5) लॉकर धारक हा आपल्या बँकेचा ग्राहक करूि घेणे आवश्यक आह,े तसेच तयाचे सेव्हींग 

ककंवा करंट खाते असण ेबंधिकारक आह.े सदर खातेवरूि वार्षीक लॉकर भाि ेवसलु करणेत 

येईल.  

6) लॉकर वापरासाठी लॉकर धारकाच्या िमुिा सह्या लॉकर अदा करतवेेळी घेणे आवश्यक 

राहील. 

7) लॉकर धारकाकिुि बँक िमुन्यात करार करूि घणेेत येईल. 

8) लॉकर धारकाला अदा केललेे लॉकर उघिुि दाखवुि तयामध्य ेकाहीही वस्तु िसलेची खात्री 

करूि दणेेत येईल व तयािंतर तयांचे समोर लॉकर बंद करूि लॉकरची चावी अदा करूि 

लॉकर तयांचे ताब्यात देणेत येईल. 

9) लॉकरची मास्टर चावी बँकेच्या ताब्यात राहील, तसेच कोणतेही लॉकर वापरणेसाठी 

संबधीत लॉकरधारकाकिील लॉकरची चावी व बँकेकिील मास्टर चावी या दोन्ही चाव्या 

एकाचवेळी लावल्याडिवाय ओपि करता येणार/होणार िाही.  

10) लॉकरमध्ये लॉकरधारक फि तयांच्या मौल्यवाि वस्तु, तसेच महतवाची 

कागदपत्रे/दस्तऐवर् ठेवु िकतील. लॉकरमध्य ेरोख रक्कम, ज्वलिडिल पदार्स, हतयारे वगैरे 

ठेवता येणार िाही. 

11) ज्या व्यडिच्या िांवे लॉकर अदा केल ेआह,े तयािंीच लॉकर वापरणे बधंिकारक राहील, 

तयांचे व्यडतररि इतर कोणासही लॉकर वापरता येणार िाही. 

12) लॉकर वापरतािा लॉकर रूम मध्ये लॉकर धारकाव्यडतररि इतर कोणाही व्यिीस सोबत 

प्रवेि करता येणार िाही. 

13) लॉकरचे वार्षीक भाि े रक्कम ही लॉकर साईर् तसेच ग्रामीण/डिमिहरी/िहरी/मेट्रो 

िहरातील िाखािुसार बँकेचे संचालक मंिळ वेळोवेळी ठरवेल तयािुसार राहील, तसेच 

तयामध्ये बदल करणेचा अडधकारही बँकेच्या संचालक मंिळासच राहील. तसेच र्ककत 

भािसेाठी दिं रक्कम दखेील वेळोवळी संचालक मिंळ ठरवेल तयािुसारच राहील. 
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14) वार्षीक लॉकरभाि े ह े लॉकरधारकाकिुि सुरवातीसच 31 माचस पयसतचे अँिव्हान्समध्य े

भरूि घेतले र्ाईल, तयािंतर प्रतयेक आर्र्सक वर्षासचे वार्षीक भाि ेअँिव्हान्समध्ये वसलु केल 

र्ाईल. भरूि घेतलेल ेभाि ेकोणतयाही कारणािे परत करता येणार िाही. उदा. एक वर्षासचे 

आत लॉकर बंद केले तरीही.  

15) लॉकरधारकाकिूि लॉकरची चावी हरवलसे तिी लॉकरधारकाकिुि लेखी सुचिा घेवूि 

िडवि लॉकर चावी डमळणेबाबत लखेी अर्स व इंिडेमडिटी बाँि घेणेत येईल व तयािंतरच 

संबधीत लॉकर कंपिीचा कमसचारी, लॉकरधारक व बँक अडधकारी यांचे समक्ष लॉकर ब्रेक 

करूि ओपि केले र्ाईल व संबधीत लॉकरधारकास िडवि चावी अदा केली र्ाईल.  

16) लॉकर ब्रेक ओपि व िडवि चावी अदा करणेसाठीचा खचस संबधीत लॉकरधारकाकिूि 

वसूल केला र्ाईल. 

17) बँकींग रेग्युलेिि अँक्ट 1949, सेक्िि 45 ZC ते 45ZF िुसार लॉकरसाठी िामडिदिेि 

सुडवधा राहील, परंतु ससंगल लॉकरधारक असले तर एकाच व्यडिस िामडिदडेित करता 

येईल, तसेच र्ॉईंट लॉकरधारक असतील तर दोि व्यडिस िामडिदडेित करता येईल. 

18) लॉकर धारकास िामडिदडेित व्यिीचे िांव कमी करता येईल ककंवा बदलता दखेील येईल. 

19) अज्ञािास ही डिमडिदडेित करता येईल, परंतु तयाचे अज्ञाि पालक कतास म्हणूि सज्ञािास 

िेमणे आवश्यक आह.े 

20) लॉकरधारक मयत झालसे िामडिदडेित व्यडििे कायदडेिर वारस पुतसता करूि कदलेिंतर 

लॉकर ओपि करूि लॉकरमधील वस्तू तयाच्या ताब्यात कदल्या र्ातील. 

21) िॉडमिेिि असलेल्या परंतु मोि ऑफ ऑपरेिि र्ॉईंट असलले्या र्ॉईंट लॉकरधारकापैकी 

एक लॉकर धारक मयत झालसे, तयाचे मृतयुिंतर लॉकर वापरण्याचे ककंवा लॉकरमधील 

वस्तु ताब्यात घेणेच अडधकार ह ेिामडिदडेित व्यडि व डर्वीत लॉकरधारक यांिा र्ॉईंट 

राहतील. परंतु तयापुवी लॉकरमधील वस्तंुची याकद तयार केली र्ावी आडण िामडिदडेित 

व्यडिची व डर्वीत लॉकरधारकाची तयावरती सह्या घेणेत याव्यात. िॉडमिीिे लॉकरमधील 

वस्तु काढल्यािंतर बँकेचे कोणतेही उत्तरदायीतव राहणार िाही. (सेक्िि 45ZE) 

22) लॉकरधारक ककंवा बँके व्यडतररि इतर कोणतयाही व्यिीस लॉकरवरती क्लमे करता 

येणार िाही ककंवा िोटीस दतेा येणार िाही. अपवाद - सक्षम कायसक्षते्रातील कोटस ऑिसर 

वगळता. (सेक्िि 45ZF) 

23) ससंगल व्यडि लॉकरधारक मयत झालेिंतर तयाची िॉडमिीस लॉकरमधील वस्तु काढता 

येतील, परंतु तयापुवी लॉकर उघिणेबाबत कोणतयाही कोटासची ऑिसर आह े ककंवा िाही ह े

पाहणेत येईल. 
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24) िामडिदिेि िसलेल्या ससंगल लॉकर धारकाचे मृतयुंितर तयाचे कायदडेिर वारसांची 

पुतसता करूि लॉकर उघिता येईल. 

25) िामडिदिेि िसलेल्या परंतु मोि ऑफ ऑपरेिि र्ॉईंट असलले्या र्ॉईंट लॉकरधारकापैकी 

एक लॉकर धारक मयत झालसे, तयाचे मृतयुिंतर लॉकर वापरण्याचे ककंवा लॉकरमधील 

वस्तु ताब्यात घेणेच ेअडधकार ह े डर्वीत लॉकरधारक व मयत लॉकरधारकाचे कायदडेिर 

वारस यांिा र्ॉईंट राहतील. तयापुवी लॉकरमधील वस्तंुची याकद तयार केली र्ावी आडण 

कायदडेिर वारस व डर्वीत लॉकरधारकाची तयावरती सह्या घेणेत याव्यात. कायदडेिर 

वारसािे लॉकरमधील वस्तु काढल्यािंतर बँकेचे कोणतेही उत्तरदायीतव राहणार िाही.   

26) िॉडमिी ककंवा कायदडेिर वारसास लॉकधारकाचे मृतयुिंतर तेच लॉकर वापरावयाचे 

असलसे तयासाठी तयाचे वेगळे अँग्रीमेट व इतर आवश्यक तया पुतसता बँकेकि े करूि दणे े

बंधिकारक राहील, परतु सदर िॉडमिी ककंवा वारसास पुढ ेलॉकर अदा करणेचा अडधकार 

बँकेस राखीव राहील.    

27) लॉकरमधील वस्तंुची कोणतीही माहीती बँकेस िसते तयामुळे लॉकरमधील वस्तुचा डवमा 

उतरडवला र्ात िाही, तयामुळे लॉकरमधील वस्तु चोरी अर्वा गहाळ झाल्यास बँक 

र्बाबदार असणार िाही मात्र लॉकरची सुरक्षा करणेची र्बाबदारी बँकेची राहील. 

28) िाखेिे व्यावसाडयक व्यवहायसता लक्षात घेऊि लॉकर सुडवधा दणे्याचा प्रयत्न केला र्ाईल. 

29) िाखेकि ेलॉकर डिल्लक िसलसे िडवि लॉकर मागणी साठी प्रडतक्षा याकद केली र्ाईल, 

तसेच प्रतयेक मागणी केलेल्या खातेदारास प्रडतक्षा याकदतील िंबरसहीत पोहोच कदली 

र्ाईल. 

30) लॉकरधारकास ककमाि वर्षासतुि एकदा तरी लॉकर ऑपरेट करणे बधंिकारक राहील, 

तसेच प्रतयेक मडहन्यात पाच पेक्षा र्ास्त वेळा वापर होत असलेस सदरचे लॉकरची हाय 

ररस्क वगसवारी करणेत यईेल. 

31) एका वर्षासमध्ये एकदाही लॉकर ऑपरेट ि झालसे लॉकर धारकास लॉकर वापरणेबाबत 

ककंवा सरेंिर करणेबाबत लखेी कळडवणेत येईल. सदर लॉकरचे भाि ेवसुल असलसे सदर 

लॉकर धारकाकिुि लॉकर ि वापरणेबाबतचे लेखी कारण घणेेत याव.े सदरबाबत लॉकर 

धारकाकिुि कोणतेही लेखी कारण ि डमळालसे तसेच लॉकरही ऑपरेट ि केलसे लखेी 

िोटीस दवेुि सडििे लॉकर ओपि करणेचा अडधकार बँकेस राहील. 

32) आपल्या बँकेची चावी ओळखण्यासाठी बँकेचा/िाखेचा कोि एम्बॉस करूि चावी बँकेस 

बिवता येईल. 
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33) लॉकरधारकािे तयाचे लॉकरच्या चावीची सुरक्षीतता व गोपडियता ठेवणे आवश्यक आह.े 

तसेच लॉकरधारकांस लॉकरची िुप्लीकेट चावी बिवता येणार िाही, तयामुळे काही 

र्बाबदारी डिमासण झालेस बँक र्बाबदार राहणार िाही. 

34) ररझव्हस बँक ककंवा संचालक मंिळाच्या सुचिेिुसार सदर डियमावलीमध्ये आवश्यक ते 

बदल करणेत येतील.  

 

लॉकर भाि े(वार्षीक) 

 

अ.

िं. 

 

लॉकर साईर् (डमलीमीटर) 

ग्रामीण व 

डिमिहरी 

िहरी (सांगली, 

कोल्हापुर, 

सातारा) 

मेट्रो 

(पुणे, मुंबई) 

A 115.5 x 180.5  x  503 रू.800/- रू.900/- रू.1000/- 

 

B 

115.5 x 361     x 503 

115.5 x 271     x 503 

148.50 x 216.5 x 503 

 

रू.1000/- 

 

रू.1600/- 

 

रू.2000/- 

 

C 

265.5 x 361.5  x 503 

148.5 x 434     x 503 

 

रू.2500/- 

 

रू.2700/- 

 

रू.3000/- 

 

D 

318    x 434     x 503 

179    x 542     x 503 

 

रू.3000/- 

 

रू.3200/- 

 

रू.3500/- 

 

E 

395    x 542     x 503 

375    x 542.5  x 503 

 

रू.3500/- 

 

रू.4000/- 

 

रू.4500/- 

1. ड्यु िटे िंतर लॉकर भाि ेभरल्यास दरमहा रू.25/- दिं आकारणेत येईल. 

वरीलप्रमाणे भाि े दर ह े सध्याचे लॉकर धारकांसाठी वार्र्षसक भाि े ड्यु तारखपेासुि लागु 

राहतील, तसेच िडवि लॉकर धारकांसाठी लॉकर अदा तारखेपासुि लागु होतील. 
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