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આ વહંશતા ફેંકની, તેના સકૂ્ષ્ભ તેભજ નાના વાશવ ( Micro and 

Small Enterprise – MSE) ધયાલતા ગ્રાશકને, તેભના યજફયજના 

વ્મલશાય ભાટે તેભજ તેભની નાણાકીમ મશુ્કેરીના વભમભા,ં 

વય, ઝડી અને ાયદળી ફેંહકિંગ વેલા યૂી ાડલા ભાટે ની 

શકાયાત્ભક લચનફદ્ધતા દળાાલે છે. આ વહંશતા એ એભએવઈ 

ગ્રાશકનુ ંશક્ક ત્રક છે એટલુ ંજ નશીં ણ તેઓની તેભની ફેંક 
પ્રત્મેની જલાફદાયી અંગેનુ ંણ ત્રક છે. ફેંકોની તેભના ગ્રાહકો 

પ્રત્મેની લચનફદ્ધતા અંગેની સહંહતાની જોગલાઈઓ ણ, જમા ં

જરૂયી હોમ ત્મા,ં સકૂ્ષ્ભ તેભજ નાના સાહસો ધયાલનાય ગ્રાહકોને 

રાગ ુડળે. 
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હયચમ 

આ વહંશતાભા ંફેંકની કામાપ્રણારી અંગેના ન્યનૂતભ ધાયાધયણ નક્કી કયલાભા ંઆલેર છે કે જે 

ફેંકએ, સકૂ્ષ્ભ, નાના તેભજ ભધ્મભ વાશવ નલકાવ ( MSMED) અનધનનમભ, 2006 ભા ં

વ્માખ્માન્ન્લત કમાા મજુફના સકૂ્ષ્ભ તેભજ નાના વાશવ ધયાલતા ગ્રાશક જડે વ્મલશાય કયતી 

લખતે અનવુયલાના યશળેે. તે આને યક્ષણ રંુૂ ાડે છે તેભજ તે ણ વભજાલે છે કે ફેંકએ 

તેભના યજફયજના વ્મલશાયભા ંતેભજ નાણાકીમ મશુ્કેરીઓના વભમભા ંઆની વાથે કેલી 

યીતે વ્મલશાય કયલ જઈએ. 

આ વહંશતા બાયતીમ હયઝલા (RBI) ફેંક દ્વાયા અગાઉ ફશાય ાડલાભા ંઆલેર નનમભનકાયી કે 

માલેક્ષણીમ સચૂનને ફદરતી નથી કે યદ કયતી નથી અને આણે બાયતીમ હયઝલા ફેંક દ્વાયા 

વભમાતંયે ફશાય ાડલાભા ંઆલતા સચૂન / નનદેળનુ ંારન કયીશુ.ં એ ળક્ છે કે વહંશતાની 

જગલાઈઓ, નનમભનકાયી કે માલેક્ષણીમ સચૂન કયતા લધ ુઉચ્ચતભ ધયણ નક્કી કયતી શમ 

અને આલા ધયણ પ્રલતાભાન યશળેે, કાયણકે આ વહંશતા અભાયા દ્વાયા વભંત કયલાભા ંઆલેરી 

શે્રષ્ઠ કામાપ્રણારીઓ યજૂ કયે છે કે જે ભાટે અભ તભાયા પ્રત્મે લચનફદ્ધ છીએ. 

1.1 સહંહતાના ઉદે્દળો 
આ વહંશતાના ઉદે્દળ નીચે મજુફ છે.. 
 

 ક. કામાવાધક અને મગ્મ ફેંહકિંગ વેલાઓ યૂી ાડલા થકી એભએવઈ ક્ષેત્રને 

વકાયાત્ભક ફ રંુૂ ાડવુ.ં  
 

 ખ. આની વાથે કયલાના વ્મલશાય ભાટેના ન્યનૂતભ ધાયાધયણ નક્કી કયીને વાયી 

અને વ્માજફી ફેંહકિંગ કામાપ્રણારીઓને ઉત્તેજન આવુ.ં 
 

 ગ. ાયદળીતાભા ંવદૃ્ધદ્ધ કયલી જેથી આ વેલાઓ થકી શુ ંવ્માજફી અેક્ષા યાખી ળક 

તેન આને ફયાફય અંદાજ આલી ળકે. 
 

 ઘ. અવયકાયક વદેંળાવ્મલશાય દ્વાયા આના કાયફાય અંગેની અભાયી વભજણભા ં

સધુાય કયલ. 
 

 ચ. ફજાયના હયફને શહયપાઈના ભાધ્મભ થકી પ્રત્વાહશત કયી હયચારનના 
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ઉચ્ચતભ ધયણને શાવંર કયલા. 
 

 છ. આની અને અભાયી લચ્ચે ન્મામણૂા અને વોશાદાબમાા વફંધંને પ્રત્વાહશત કયલા. 
 

 જ. આની ફેંહકિંગ જરૂહયમાતને વભમવય તેભજ ઝડી પ્રનતબાલ ભે તે ફાફત 

સનુનનશ્ચત કયલી. 
 

 ઝ. ફેંહકિંગ વ્મલસ્થાભા ંરકના નલશ્વાવની વદૃ્ધદ્ધ થામ તેભ કયવુ.ં 
 

વહંશતાના ધયણ કરભ 2 ભા ંદળાાલેર ભશત્લની લચનફદ્ધતાઓથી આલયી રેલાભા ંઆવ્મા છે. 
 

1.2  સહંહતા ક્ા ંરાગ ુડળે? 

સકૂ્ષ્ભ, નાના તેભજ ભધ્મભ વાશવ નલકાવ (MSMED) અનધનનમભ, 2006 ભા ંવ્માખ્માન્ન્લત કમાા 

મજુફ એભએવઈવ (MSEs) ભા ંસકૂ્ષ્ભ તેભજ નાના વાશવ જે ભારના ઉત્ાદન અથલા ેદાળ 

અથલા વસં્કયણ વાથે વકંામેરા શમ છે અને જેઓ વેલાઓ યૂી ાડલાભા ંઅને આલાભા ં

જડામેરા છે, તેન વભાલેળ થામ છે. 

તેભા ંઅન્મ યીતે કહ્ુ ંશમ તે નવલામ, આ વહંશતા નીચે દળાાલેરા વલા ઉત્ાદન તેભજ 

વેલાઓને રાગ ુડળે કે જે ઉત્ાદન અને વેલાઓ, શારના નનમભનકાયી સચૂન શઠે, અભાયી 

ફધી જ ળાખાઓ, આનુચંગક કંનીઓ, વયંકુ્ત વાશવ તેભજ એજટં દ્વાયા કાઉન્ટય ઉય, પૉન 

ઉય, ટાર દ્વાયા, ઇરેક્રનનક તયકીફ દ્વાયા, ઇન્ટયનેટ થકી કે અન્મ કઈણ ભાધ્મભ દ્વાયા 

યૂા ાડલાભા ંઆલતા શમ. તેભ છતા,ં અશીં દળાાલેરા ફધા ઉત્ાદન અભાયા તયપથી ઑપય 

ન ણ કયલાભા ંઆલતા શમ, એભ ફની ળકે.       
 

ક. રૉન તેભજ ફીજી ળાખ સતુલધાઓ  જેભા ંબડં આધાહયત સનુલધાઓ જેલી કે યોકડ 

ળાખ ( cash credit), ઓલયડ્રાફ્ટ, ચેક અને હુંડી ખયીદ / લટાલ, અંતદેળીમ અને 

નલદેળી એભ ફનેં પ્રકાયના, ( cheque and bill purchase / discounting – both 

inland and foreign), ળાખ-ત્ર (અંતદેળીમ અને નલદેળી એભ ફનેં પ્રકાયના) શઠે 

યજૂ કયલાભા ંઆલેરા દસ્તાલેજ ઉયની લાટાઘાટ ( negotiation under reserve of 

documents tendered under Letter of Credit, both inland and foreign) તેભજ 
ણફન-બડંો આધાહયત સનુલધાઓ જેલી કે અંતદેળીમ કે / અને નલદેળી ળાખ-ત્રને 

પ્રસ્થાનત કયલા ( establishment of inland and / or foreign Letter of Credit – 
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D/P or D/A), ગેયંટી, અંતદેળીમ તેભજ નલદેળી, જાયી કયલી (issuing of Guarantee, 

both inland and foreign), અંતદેળીમ કે નલદેળી ચેક મા ફીરની લસરૂાત, હુડંીની 
વશ-સ્લીકૃતી અને દાતમત્લ (co-acceptance and avalisation of bills), ખયીદનાયની 

ળાખ (buyer’s credit) નલગેયે નલગેયે. 
  

ખ. નલદેળી મરુા પ્રફધં અનધનનમભ, 1999 તેભજ બાયતીમ હયઝલા ફેંકની નલદેળી મરુા 

વફંનંધત ભાગાદનળિકાઓ શઠે અનભુનત આલાભા ંઆલેરી નલદેળી મરુા વફંનંધત 

વેલાઓ. 
 

ગ. અભાયી ળાખાઓ અને / અથલા અભાયા વત્તાલાય પ્રનતનનનધ અથલા એજન્ટ દ્વાયા 

લેચલાભા ંઆલતા અન્મ ક્ષ લીભા અને યકાણ વફંનંધત ઉત્ાદન.  
ક  

ઘ. પેતટયીંગ સેલાઓ (Factoring services) 
 

ચ. લેાયી વેલાઓ (Merchant services). 
 

ઘટ્ટ શ્માભ લણવભા ંરખેરા ળબ્દના અથા ાછ ળબ્દાલરીભા ંઆપ્મા છે. 
 

2. ભહત્લની લચનફદ્ધતાઓ 

2.1  આને અભાયી ભહત્લની લચનફદ્ધતાઓ 

2.1.1 આની સાથેના અભાયા ફધા વ્મલહાયોભા ંસાયી અને વ્માજફી યીતે કામવ કયવુ.ં 
 

 ક. ફેંકના કાઉન્ટય ઉય યકડ / ચેક સ્લીકાયલાની કે ચકૂલલાની ફેંહકિંગ સનુલધાઓ 

આલી. 
 

 ખ. ઝડથી અને કુળતાલૂાક ળાખ અને વેલા યૂી ાડલી..  
 

 ગ. અભાયા દ્વાયા ઑપય કયલાભા ંઆલતા ઉત્ાદન અને વેલાઓભા ંતેભજ 

અનવુયલાભા ંઆલતી કામાનલનધઓ તેભજ કામાપ્રણારીઓની ફાફતભા ંઆ 

વહંશતાભા ંદળાાલેરી લચનફદ્ધતાઓ તેભજ ધયણનુ ંારન કયવુ.ં 
 

 ઘ. અભાયા ઉત્ાદન અને વેલાઓ આની જરૂહયમાતને અનરુૂ, તેભજ કામદા અને 
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નનમભનના ળબ્દ તેભજ બાલનાને નૂતિ કયી ળકે તેલા ફનાલલા. 
 

 ચ. અભાય આની વાથેન વ્મલશાય ઇભાનદાયી તેભજ ાયદળીતાના નૈનતક નવદ્ધાતં 

ઉય આધાહયત યશ ેતેની ખાતયી યાખલી. 
 

 છ. સયુચક્ષત તેભજ નલશ્વવનીમ ફેંકીંગ, ચકૂલણી અને તાલટ વ્મલસ્થાઓ 

હયચાચરત કયલી.  
 

 જ. નાણાકીમ મશુ્કેરીઓના કેવની વશાનભુનૂતલૂાક નલચાયણા કયલી. (નીચે ેયા 5.8 

જુઓ.) 

 
2.1.2 અભાયા નાણાકીમ ઉત્ાદનો અને સેલાઓ કેલી યીતે કાભ કયે છે તે આને સભજલાભા ં

ભદદ કયલી. 
 

 ક. અભાયા નાણાકીમ ઉત્ાદન અને વેલાઓ અંગેની ભાહશતી આને હશિંદી, અંગ્રેજી 

તેભજ વફંનંધત પ્રાદેનળક બાાઓભા ંયૂી ાડલી. 
 

 ખ. જાશયેાત અને પ્રચાય અંગેનુ ંવાહશત્મ સ્ષ્ટ શમ ણ ગેયભાગે દયનારંુ ન શમ તે 

ફાફતની ખાતયી કયલી. 
 

 ગ. અભાયા ઉત્ાદન તેભજ વેલાઓ તેભજ તેઓને રાગ ુડતા નનમભ તેભજ ળયત 

અને વ્માજના દય / વેલા દય અંગેની આને સ્ષ્ટ અને વંણૂા ભાહશતી ભે 

તેની ખાતયી કયલી.  
 

 ઘ. અભાયા તેભજ અન્મ ક્ષના ઉત્ાદનનુ ંઆને ખટંુ લેચાણ ન થામ તે 

ફાફતની ખાતયી કયલી.  
 

 ચ. આને યૂી ાડલાભા ંઆલતી સનુલધાઓ નલેે, આ આ સનુલધાઓન કેલી યીતે 

રાબ રઈ ળક અને આના પ્રશ્ન તેભજ પહયમાદ ભાટે આ કને અને કેલી યીતે 

ભી ળક, તે અંગેની ભાહશતી આને આલી, 

 
2.1.3 આને આના ખાતા તેભજ સેલાઓનો ઉમોગ કયલાભા ંભદદ કયલી. 
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 ક. આને નનમનભત યીતે અદ્યતન ભાહશતી યૂી ાડતા યશલેી. 
 

 ખ. વ્માજના દય, ખચાના દય અને નનમભ તેભજ ળયતભા ંથતા પેયપાયથી આને 

ભાહશતગાય યાખલા. 
 

 ગ. અભાયી ળાખાઓભા ંઆની જાણકાયી ભાટે નીચેની ફાફત દળાાલલી. 
 

  
 

i. અભાયા દ્વાયા યૂી ાડલાભા ંઆલતી વેલાઓ. 
 

  
 

ii. ચાલ ુખાતાભા ંયાખલા મગ્મ ન્યનૂતભ ફાકી તેભજ તે નશીં યાખલા ફદર 

રાગતા ચાજીવ. 
 

  iii. આને જ કઈ પહયમાદ શમ ત જેને ભી ળકામ તેલા ળાખાના એક 

અનધકાયીનુ ંનાભ.  
 

  iv. જ આની પહયમાદન ળાખા દ્વાયા ઉકેર ન રાલી ળકામ ત જેને આ 

તેના ભાટે ભી ળક તેલા કે્ષત્રીમ / આંચચરક / પ્રધાન વંકા અનધકાયીના 

નાભ અને વયનાભા.  
ય  

  v. મખુ્મ વતકાતા અનધકાયીનુ ંનાભ અને વયનામુ.ં 
 

  vi. જે ફેંહકિંગ રકારના કામાકે્ષત્રભા ંળાખા આલેરી શમ તે ફેંહકિંગ રોકારનુ ં

નાભ તેભજ વંકાની નલગત. 
 

  vii. નુ્સ્તકાના સ્લરૂભા ંઉરબ્ધ એલી નીનતઓ / દસ્તાલેજની સચૂચ. 
 

 ઘ. અભાયી લેફવાઈટ ઉય નીચેની ફાફત અંગેની નીનત દળાાલલી. 
 

  i. થાણ 
 

  ii. ચેકની લસરૂાત 
 

  iii. પહયમાદ નનલાયણ 
 

  iv. લતય 
 

  v. રેણાની લસરૂાત તેભજ જાભીનભા ંઆેર નભરકતન નુ:કફજો. 
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2.1.4 જમાયે કંઈ ણ ખોટંુ થામ ત્માયે ઝડથી અને સહાનભુતૂતપલૂવક વ્મલહાય કયલો. 

 

 ક. થમેરી ભરૂને તાત્કાચરક સધુાયલી અને અભાયા દ્વાયા ભરૂથી રગાલેર ફેંક 

ચાજીવને યદ કયલા અને અભાયી ભરૂને કાયણે આને થમેર નાણાકીમ નકુવાન 
ભાટે અભાયી લતય નીતત અંતગાત આને લતય ચકૂલવુ.ં 
 

 ખ. આની પહયમાદની સ્લીકૃતી અંગેની શોંચ આલી અને આની પહયમાદ ઉય 

તત્કા કામાલાશી ળરૂ કયલી. 
 

 ગ. આને આની પહયમાદ આગ ઉય કઈ યીતે રઈ જલી તે અંગેની આને 

ભાહશતી આલી, જ આ તેભ ઇચ્છતા શ ત. 
 

 ઘ. ફેંકની ટેકનરજીકર નનષ્પતાઓને કાયણે ઊબી થમેર વભસ્માઓના નનલાયણ 

ભાટે મગ્મ નલકલ્ યૂા ાડલા. 

 
2.1.5 આની સલે વ્મક્તતગત અને વ્મલસાતમક ભાહહતીની ખાનગી અને તલશ્વસનીમ ભાહહતી 

તયીકે ગણના કયલી. 

નીચે ેયા નફંય 4 ભા ંદળાાલેર મદુ્દાઓને આધીન યશીને અભે આની વલે વ્મન્ક્તગત 

અને વ્મલવાનમક ભાહશતીને ખાનગી અને નલશ્વવનીમ ભાહશતી તયીકે ગણના કયીશુ.ં 

 
2.1.6 સહંહતાને પ્રકાતળત કયલી. 

 

 વહંશતાને પ્રકાનળત કયલા અભે નીચે મજુફના ગરા રઈશુ.ં  
 

 ક. અભાયા પ્રલતાભાન ગ્રાશકની નલનતંીથી કાઉન્ટય ઉય અથલા ઇરેક્રનનક વચંાય 

મા ભેઈર દ્વાયા વહંશતાની નકર નલના મલૂ્મે યૂી ાડીશુ.ં 
 

 ખ. ફધા જ નલા ગ્રાશકને, જ્માયે તેઓને ળાખ સનુલધા આલાભા ંઆલળે ત્માયે 

વહંશતાની નકર નલના મલૂ્મે આલાભા ંઆલળે. 
 

 ગ. દયેક ળાખા ઉય તેભજ અભાયી લેફવાઈટ ઉય આ વહંશતા અધ્મમન ભાટે 
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ઉરબ્ધ કયાલલાભા ંઆલળે. 
 

 ઘ. અભાયા કભાચાયીઓને વહંશતા અંગેની મગ્મ ભાહશતી આલા ભાટે તેભજ વહંશતાને 

અવયકાયક યીતે અભરભા ંમકૂલા ભાટે તારીભ આલાભા ંઆલે, તેની ખાતયી 

કયીશુ.ં  
 

 ચ. ગ્રાશકની વહંશતા અને તેની જગલાઈઓ પ્રનત જાગનૃતભા ંવદૃ્ધદ્ધ રાલલા ભાટેના 

અન્મ ગરા રઈશુ.ં 

 
2.1.7 બેદબાલ-મતુત નીતત અનાલલી અને અભરભા ંમકૂલી. 

કઈણ કંનીના પ્રમજક / ભાચરક / બાગીદાય કે બાગીદાયની ઉંભય, જ્ઞાનત, જાનત, 

લૈલાહશક ન્સ્થનત, ધભા કે અક્ષભતા આધાહયત કઈ બેદબાલ યાખીશુ ંનશીં. 

 

3. ભાહહતી – ાયદળીતા 
 

નીચે દળાાલેર એક મા લધ ુસ્ત્રતભાથંી આ વ્માજના દય, પી અને ખચાા અંગેની ભાહશતી ભેલી 

ળક છ. 
 

 ક. ળાખા મા શલે્-રાઈનન વંકા કયલ. 
 

 ખ. અભાયી લેફવાઈટ થકી. 
 

 ગ. અભાયા અનધકૃત કભાચાયી મા શલે્ ડેસ્કન વંકા કયીને. 
 

 ઘ. દયની સચૂચ (જુઓ નીચે ેયા 3.3) જઈને જે અભાયી ળાખાઓ ાવે તેભજ 

અભાયી લેફવાઈટ ઉય ઉરબ્ધ છે. 

  

3.1 સાભાન્મ 
 

 અભ ે
 

 ક. અભાયા દ્વાયા ઑપય કયલાભા ંઆલતી ફધી જ મજનાની, ખાવ કયીને સકૂ્ષ્ભ 
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તેભજ નાના ઉદ્યગ (MSEs) ને રગતી ભાહશતી આને આીશુ.ં 
 

 ખ. રૉન તેભજ ઉત્ાદન જેલાકે યોકડ ળાખ (cash credit), ટભા રૉન, ણફર લટાલ / 

ખયીદ ( bill discounting / purchase), ગેયંટીઓ, ળાખ-ત્ર અને અભાયી પી 

તેભજ ખચાાઓ નલેની ભાહશતી આીશુ ંતેભજ તે અંગેની ખાવ નલનળષ્ટતાઓ ણ 

વભજાલીશુ.ં 
 

 ગ. આે વદં કયેરા ઉત્ાદન કે વેલાભા ંઆની જરૂહયમાત પ્રભાણે પેયપાય કયી 

આલા ભાટેના પ્રમત્ન કયીશુ.ં 
 

 ઘ. અભાયા ઉત્ાદન કે વેલાઓ એક થી લધ ુયીતે ઑપય કયલાભા ંઆલતા શળે 

(દા.ત. એટીએભ દ્વાયા, ઇન્ટયનેટ ઉય, પૉન ઉય, ળાખાભા ંનલગેયે, નલગેયે) ત તે 

નલે આને જણાલીશુ ંતેભજ તે નલે લધ ુજાણકાયી કેલી યીતે પ્રાપ્ત કયલી તે 

નલેે ણ કશીશુ.ં 
 

 ચ. કામદાકીમ, નનમભનકાયી તેભજ અભાયી આંતહયક નીનતની જરૂહયમાતને યૂી કયી 

ળકામ તે ભાટે આની ઓખ અને વયનાભાને વાચફત કયતી કઈ ભાહશતીની 

અભાયે જરૂય ડળે તે અભે આને જણાલીશ.ુ 

 

3.2 વ્માજના દય 
 

 અભ આને નીચે મજુફ ભાહશતી આીશુ.ં 
 

 ક. આના થાણ અને રૉન ખાતાને રાગ ુડતા વ્માજના દય અંગેની ભાહશતી. 
 

 ખ. સ્થામી વ્માજના દય  (fixed rate of interest) વહશતની રૉનના હકસ્વાભાં , રૉન 

દસ્તાલેજભા ંવ્માજ યીવેટ ( interest reset) અંગેની કઈ કરભ શમ ત તે નલે 

અને તે અંગેની ઇપેક્ટીલ તાયીખ નલેની ભાહશતી. 
 

 ગ. અસ્થામી વ્માજના દય (floating rate of interest) વહશતની રૉનના હકસ્વાભા ં જે 

વદંબા દય (reference rate) વાથે અસ્થામી દયને જડલાભા ંઆલે તે નલેની 

ભાહશતી તેભજ રૉન ભાટેન લાસ્તનલક વ્માજન દય નક્કી કયલા ભાટે વદંબા દયને 

રાગ ુડતા નપ્રભીમભ મા લટાલ અંગેની ભાહશતી.  
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ેે  
 ઘ. આની સ્થામી વ્માજ દય વહશતની રૉનને અસ્થામી વ્માજ દયલાી રૉનભા ંમા 

એનાથી નલયીત યીતે પેયફદર કયલાન નલકલ્ ઉરબ્ધ શમ ત તે અંગેની  

અને તેભ કયલા ભાટેના ખચા અંગેની ભાહશતી. 
 

 ચ. આની થાણ ઉય અભે કેટરા વભમના અંતયે વ્માજ ચકૂલીશુ ંતેભજ આના 

રૉન ખાતાભા ંવ્માજ ઉધાયીશુ ંતે અંગેની ભાહશતી. 
 

 છ. અભ આના થાણ અને રૉન ખાતાઓભા ંવ્માજ કેલી યીતે રાગ ુકયીએ છીએ 

અને કેલી યીતે વ્માજ ગણીએ છીએ તે અંગેની ભાહશતી. 

 
3.2.1 વ્માજના દયભા ંપેયપાયો 

 

 અભે અભાયા રૉન ઉત્ાદન વફંનંધત વ્માજના દયભા ંથતા પેયપાય તેભજ અસ્થામી 

વ્માજન દય જેની વાથે જડામેર છે તેલા વદંબા દય ( reference rate)ભા ંથતા 

પેયપાય નલે નનણામ રીધાના દંય હદલવની અંદય નીચેના કઈણ ભાધ્મભથી 

જણાલીશુ.ં 
 

 i. ત્ર 
 

 ii. ઈ-ભેઇર 
 

 iii. એવએભએવ 
 

 આ ભાહશતી અભે અભાયી ળાખાઓના નહટવ ફડા ઉય તેભજ લેફવાઈટ ઉય ણ 

દળાાલીશુ.ં 

 

3.3 દયોની સણૂચ (Tariff Schedule) 
 

3.3.1 પી અને ખચાાઓ 
 

 ક. આના દ્વાયા વદં કયલાભા ંઆલેરા કઈણ ઉત્ાદન કે વેલાઓને રાગ ુડતા 

ખચાાઓ અંગેની જાણકાયી અભે આને આીશુ.ં 
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 ખ. અભે એ ફાફત સનુનનશ્ચત કયીશુ ંકે નલનલધ વેલાઓને રગતા પી તેભજ ખચાાઓના 

દય અભાયી ફેંકના ફૉડા અથલા ત ફૉડા દ્વાયા આ ફાફતભા ંનનણામ રેલા અંગે 

અનધકૃત એલા અન્મ વક્ષભ વત્તાધીળ દ્વાયા ભજૂંય કયલાભા ંઆલેરા શળે, તેભજ 

આ દય વભાન લગાના ફઘા જ ગ્રાશક ભાટે વ્માજફી અને ચફન-બેદબાલયકુ્ત 

યશળેે. 
 

 ગ. અભે અભાયા દયની સચૂચ અભાયી લેફવાઈટ ઉય મકૂીશુ ંતેભજ આના 

અધ્મમન ભાટે તેની નકર દયેક ળાખા ઉય ઉરબ્ધ કયાલીશુ.ં 
 

 ઘ. અભે અભાયી ળાખાઓભા ંતેભજ અભાયી લેફવાઈટ ઉય એલી વેલાઓની માદી 

મકૂીશુ ંજે નલના મલૂ્મ યૂી ાડલાભા ંઆલતી શમ. 
 

 ચ. અભે આને અભાયા દ્વાયા યૂા ાડલાભા ંઆલતા ઉત્ાદન તેભજ વેલાઓને 

રાગ ુડતા નનમભ અને ળયતના બગં કે અલગણના કયલાના હકસ્વાઓભા ં

રાદલાભા ંઆલતા દંડ નલે ભાહશતી આીશુ.ં  
 

 છ. અભાયી ફેંક / ળાખા ટેકનરજીને અગે્રડ કયલા અંગે કઈ ખચાની લસરૂાત 

આની ાવેથી કયળે નશીં. 

 
3.3.2 પી તેભજ ખચાવઓભા ંપેયપાય 

 

 જ અભે કઈ પી કે ખચાભા ંલધાય કયીશુ,ં અથલા કઈ નલી પી કે નલા ખચાને દાખર 

કયીશુ,ં ત તે અંગેની જાણકાયી ખાતાના ત્રક / ઈ-ભેઇર / એવએભએવ એરટા / 

ળાખા ય રગાલેરા નહટવ ફૉડા દ્વાયા, વળંનધત કયેરા ખચાના દય જે તાયીખથી 

અવયભા ંઆલલાના શમ તેના એક ભહશના શરેા આીશુ.ં આ ભાહશતી અભાયી 

લેફવાઈટ ઉય ણ આલાભા ંઆલળે. 

  

3.4 તનમભો અને ળયતો 
 

 ક. તભએ વદં કયેરા ઉત્ાદન / વેલાઓને ભાટેના નનમભ અને ળયત અંગેની 

જાણકાયી અભે તભને યૂી ાડીશુ.ં 
 ેે  
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 ખ. ફધા જ નનમભ અને ળયત વ્માજફી શળે અને સ્ષ્ટ યીતે વફંનંધત શક્ક, 

જલાફદાયીઓ અને દાનમત્લ દળાાલતા શળે અને ળક્ શળે ત્મા ંસધુી તેઓનુ ંલણાન 

વાદી અને વય બાાભા ંશળે. 

 
3.4.1 તનમભો અને ળયતોભા ંપેયપાય 

 

 ક. નનમભ અને ળયતભા ંકયલાભા ંઆલેરા પેયપાય જે તાયીખથી અભરભા ં

આલલાના શળે તેના એક ભહશના શરેા તે પેયપાય અંગેની ભાહશતી નીચે દળાાલેર 

ભાધ્મભભાથંી કઈ એક મા એક કયતા લધ ુભાધ્મભ થકી આને જણાલીશુ.ં 
 

  i. ત્ર 
 

  ii. ખાતાનુ ંત્રક  
 

  iii. એવએભએવ 
 

  iv. ઈ-ભેઇર 
 

  જ પેયપાય ફધા જ ગ્રાશકને વાભાન્મ યીતે રાગ ુડતા શળે, ત આલી ભાહશતી 

ળાખાઓભા ંનહટવ ફૉડા ઉય તેભજ લેફવાઇટ ઉય ણ દળાાલલાભા ંઆલળે. 
 

 ખ. વાભાન્મ યીતે, પેયપાય એક ભહશના અગાઉ નહટવ આપ્મા ફાદ જ બાનલ અવયથી 

અભરભા ંઆલે તે યીતે જ કયલાભા ંઆલળે. 
 

 ગ. જ અભે નહટવ આપ્મા લગય કઈ પેયપાય કમો શળે, ત અભે પેયપાય અંગેની જાણ 

30 હદલવની અંદય કયીશુ.ં જ ઉક્ત પેયપાયથી આને કઈ ગેયરાબ થત શમ ત 

આ નહટવના 60 હદલવની અંદય આન ુખાત ુફધં કયાલી ળકળ અથલા 

પયીથી કઈ ખચા મા વ્માજ ચકૂવ્મા લગય કઈ અન્મ મગ્મ ખાત ુ ંખરાલી ળકળ. 

 

4. ગોનીમતા અને તલશ્વસનીમતા 
 

 ક. અભે આની વલે અંગત તેભજ વ્મલવામ વફંનંધત ભાહશતીને ખાનગી અને 
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નલશ્વવનીમ તયીકે ગણના કયીશુ ં(તભે જ્માયે અભાયા ગ્રાશક નશીં શ ત્માયે ણ) 

અને તે ફાફતભા ંનીચે દળાાલેર નવદ્ધાતં તેભજ નીનતઓને અનવુયીશુ.ં અભ 

આના દ્વાયા મા અન્મ દ્વાયા યૂી ાડલાભા ંઆલેરી આના ખાતાને રગતી 

કઈણ ભાહશતી કે નલગત, નીચે દળાાલેર અલાદરૂ વજંગ નવલામ, અભાયા 

વમશૂની કઈ કંનીઓ કે એકભની વભક્ષ પ્રગટ કયીશુ ંનશીં. 
 

  i. જ કઈ કામદા દ્વાયા અથલા ફેંહકિંગ નનમાભક દ્વાયા ભાહશતીની જરૂહયમાત 

શમ અને તે કાયણે અભાયે આની ભાહશતી પ્રગટ કયલાની શમ ત. 
 

  ii. જ જનતા પ્રત્મેની પયજના વફંધેં અભાયે આની ભાહશતી પ્રગટ કયલાની 

શમ ત. 
 

  iii. જ અભાયા હશતને જાલલા ભાટે આના અંગેની ભાહશતી (દા.ત. ઠગાઈ 

યકલા ભાટે) પ્રગટ કયલી જરૂયી શમ ત. તેભ છતા,ં અભે અભાયા વમશૂની 

અન્મ કંનીઓ વહશત અન્મ કઈને ણ આ મા આના ખાતા (નાભ 

તેભજ વયનાભાન વહશત) અંગેની ભાહશતી આલા ભાટે આ ફાફતને 

કાયણ નશીં ફનાલીએ.  
  

  iv. જ આ અભને ભાહશતી પ્રગટ કયલા ભાટે અનધકૃત કયળ ત. 
 

 ખ. તભે અભને નનનશ્ચત યીતે અનધકૃત કમાા શમ તે નવલામ અભે, અભાયા વહશત અન્મ 

કઈણ વભક્ષ, આની અંગત તેભજ વ્મલવાનમક ભાહશતીન ભાકેટીંગ શતે ુભાટે 

ઉમગ નશીં કયીએ. 

 
4.1 ળાખ ભાહહતી કંનીઓ (Credit Information Companies) 

 

 ક. જ્માયે તભે નધયાણ સનુલધા ભાટે અયજી કય છ, ત્માયે અભે આને ળાખ ભાહહતી 

કંની (Credit Information Companies – CICs) ની ભનૂભકા નલે તેભજ તેભના 

થકી અભાયા દ્વાયા મકૂલાભા ંઆલતા અંકુળ નલે અને તે કંનીઓ દ્વાયા યૂી 

ાડલાભા ંઆલતી ભાહશતીની આને ળાખ આલા અંગેના અભાયા નનણામ ઉય 

થતી અવય નલે વભજાલીશુ.ં 
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 ખ. જ્માયે આ અભાયી ાવેથી નધયાણ સનુલધા ભેલ છ, ત્માયે અભે ળાખ ભાહશતી 

કંનીઓને આે રીધેર નધયાણ અંગેની ભાહશતી આીએ છીએ. 
 

 ગ. અભાયી ાવેથી રીધેરા નધયાણ અંગેની અદ્યતન ભાહશતી અંગેન અશલેાર 

અભાયા દ્વાયા વભમાતંયે ળાખ ભાહશતી કંનીઓને આલાભા ંઆલળે.  
ક  

 ઘ. ળાખ ભાહશતી કંનીઓને આલાભા ંઆલતી નલગતભા ંઆે અભને ચકૂલલાના 

ફાકી એલા અંગત દેલાની નલગતન ણ વભાલેળ થળે, બરે છી 
 

  i. આ આની ચકૂલણી કયલાભા ંાછ યશી ગમા શ, 
 

  ii. ચકૂલણી કયલાની યકભ અંગે નલલાદ શમ. 
 

 ચ. આે આના નધયાણની ચકૂલણી કયલાભા ંચકૂ કયી શમ અને ત્માયફાદ, તે ખાત ુ

નનમનભત થઈ ગયુ ંશમ, ત અભે આની છેલ્રી ભાહશતી ળાખ ભાહશતી 

કંનીઓને શલે છીના અશલેારભા ંઆીશુ.ં  
 

 છ. જ્માયે આન ુખાત ુઅમકુ વભમ સધુી ‘ઉતયતા ધયણનું (sub-standard)’ યહ્યા 

ફાદ પયી ‘ધયણવય (standard)’ નુ ંથઈ ગયુ ંશમ અને /અથલા ખાત ુઅભને 

વતં થામ તે યીતે નનમનભત / ફધં કયલાભા ંઆવ્યુ ંશમ ત તયત જ અભે ળાખ 

ભાહશતી કંનીઓને આના ખાતાની અદ્યતન ભાહશતીની જાણકાયી આતા 

યશીશુ,ં 
 

 જ. અભે આની નલનતંી ઉય અને આના દ્વાયા નનમત પીની ચકૂલણી કમાા ફાદ 

આને ળાખ ભાહશતી કંની ાવેથી ભેલેરી ળાખ ભાહશતીની નકર યૂી 

ાડીશુ.ં 
 

 ઝ. અભે ળાખ ભાહશતી કંની ાવે આન નલયીત યેકડા શમ ત તેનાથી આને 

થતા ગેયપામદા અંગે આને ભાહશતગાય કયીશુ ંતેભજ આ જ ‘એક લખત 

વભાધાન (One Time Settlement) મજના’ શઠે વભાધાન કયીને અભાયી વાથે 

આનુ ંખાત ુફધં કયળ ત બનલષ્મભા ંતેના કાયણે ફીજી ફેંક ાવેથી ળાખ 

ભેલલાભા ંડતી તકરીપ અંગે ણ જણાલીશુ.ં 
  ત  
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5. તધયાણ 

 
 ક. અભાયી નધયાણ નીનત, યાષ્રીમ નીનત તેભજ નનમભનકાયી નવુખાના શતેઓુ તેભજ 

બાલનાને પ્રનતચફિંફીત કયતી શળે. અભે આને ફધી સનુલધાઓ એક ફાયી 

પ્રણારી (single widow mechanism) થકી યૂી ાડલાની કનળળ કયીશુ.ં 
 

 ખ. અભે સકૂ્ષ્ભ, નાના વાશવને તેભજ નુલાવન ભાટેના નધયાણ અંગેની નીનત 

લેફવાઈટ ઉય મકૂીશુ ંઅને આના અધ્મમન ભાટે ળાખા ઉય ણ મકૂીશુ.ં 

આની નલનતંી શળે ત વાભાન્મ ચાર્જ લસરૂ કયીને આને તેની નકર ણ યૂી 

ાડીશુ.ં 
 

 ગ. જ આને રાગ ુડત ુશળે ત અભે આને સકૂ્ષ્ભ તેભજ નાના વાશવ ભાટે કે્રડીટ 

ગેયંટી પંડ રસ્ટની કે્રડીટ ગેયંટી મજનાના રાબ વહશત તેની મખુ્મ નલનળષ્ટતાઓ 

અંગે ભાહશતગાય કયીશ.ુ આ મજના, કે જેના અંતગાત ાત્ર ફેંક દ્વાયા ળાખ યૂી 

ાડલાભા ંઆલે છે, અને જે સકૂ્ષ્ભ અને નાના વાશવભા,ં વાભાન્મ યીતે 

‘વીજીટીએભએવઈ ગેયંટી મજના ( CGTMSE Guarantee Scheme)’ તયીકે 

ઓખામ છે  તે, છૂટક વ્માાય, નળક્ષણ વસં્થાઓ, તારીભ વસં્થાઓ અને સ્લમ ં

વશામતા વમશૂ ( Self Help Groups)ને ફાદ કયતા, શારભા ંનલા તેભજ 

અન્સ્તત્લભા ંશમ તેલા, ઉધાયકતાા દીઠ  100 રાખ (રૂનમા વ રાખ)ની ભશત્તભ 

ભમાાદા વહશતના  વેલા વાશવ (Service Enterprises) વહશત સકૂ્ષ્ભ અને નાના 

વાશવ ભાટે ઉરબ્ધ છે   
 

 ઘ. જ્માયે રૉન કઈ કે્રડીટ ગેયંટી મજના કે યાશત મજના (subsidy scheme) 

અંતગાત આલયી રેલા ાત્ર શળે, ત અભે આને આ મજનાની નલનળષ્ટતાઓ 

નલે વભજાલીશુ ં અને આના દ્વાયા કઈ જરૂહયમાતની નૂતિ કયલાની શળે ત તે 

અંગે જણાલીશુ.ં 
 

 ચ. અભે વબંનલત ઉધાયકતાાઓનુ ંનાણાકીમ વચંારન અંગેનુ ંજ્ઞાન લધાયલા ભાટેના 

કામાક્રભ આમજજત કયલા અંગેના પ્રમત્ન કયીશુ.ં 
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 છ. અભે નનમત વભમાતંયે, નલચાય તેભજ સચૂનની આ-રે કયલા ભાટે, સકૂ્ષ્ભ 

તેભજ નાના વાશવ ધાયણ કયનાય ગ્રાશકની ફેઠકનુ ંઆમજન કયીશુ.ં 

 

5.1 અયજી 
 

 અભે નીચે પ્રભાણે વેલા આીશુ.ં 
 

 ક. અભે વાદા, ધયણવયના, વભજલાભા ંવય એલા રૉન ભાટેની અયજીના પૉર્મવા 

નલના મલૂ્મે ઉરબ્ધ કયાલીશુ.ં  
ક  

 ખ. આ રૉન ભાટેની ફધી જ યીતે હયણૂા એલી અયજી કયી ળક તે ભાટે આને 

અભે રૉન અયજી વાથે યજૂ કયલાના દસ્તાલેજ (જે કામદાકીમ અને નનમભનકાયી 

જરૂહયમાતને અનરુૂ શમ) ની એક સચૂચ યૂી ાડીશુ.ં જ જરૂય ડળે ત અભે 

આને રૉનની અયજી બયલા ભાટે ભદદ ણ કયીશુ.ં 
 

 ગ. રૉન ભાટેના અયજી પૉભા ઉરબ્ધ કયાલતી લખતે અભે આને વ્માજના લાનિક 

દય વહશત આને રાગ ુડતા વ્માજના દય તેભજ અયજી ય કામાલાશી કયલા 

ભાટેની પી / ખચાાઓ, રૉનની લશરેી ચકૂલણી અને તેને રગતા ખચાાઓ, જ કઈ 

શમ ત, અને અન્મ ફાફત જેલી કે વીજીટીએભએવઈ ગેયંટી નલગેયે નલે ભાહશતી 

આીશુ ંજેથી આ અન્મ ફેંક દ્વાયા લસરૂ કયલાભા ંઆલતા દય / પી વાથે 

અથાણૂા વયખાભણી કયી ળક અને આ એક ભાહશતીવબય નનણામ રઈ ળક. 
 

 ઘ. શાથશાથ આલાભા ંઆલી શમ કે ઓન-રાઈન કયલાભા ંઆલી શમ, અભે 

આની રૉન અયજીની સ્લીકૃતી અંગેની શોંચ આીશુૌ ંજેભા ંકેટરા વભમભા ં

રૉન અયજીન નનકાર કયલાભા ંઆલળે તે વભમભમાાદા દળાાલલાભા ંઆલી શળે. 
 

 ચ. નધયાણ સનુલધા ભાટેની અયજી ય કામાલાશી કયલા ભાટે જરૂયી એલી ફધી જ 

ભાહશતી વાભાન્મ યીતે આના દ્વાયા અયજી સપુ્રત કયલાભા ંઆલતી લખતે જ 

ભાગી રેલાભા ંઆલળે. કદાચ, જ અભાયે લધાયાની ભાહશતીની જરૂય ડળે ત 

રૉન અયજી પ્રાપ્ત થમાના વાત હદલવની અંદય આન વંકા કયીને અભે 

આની ાવે ભાહશતી ભગંાલી રઈશુ.ં 
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 છ. શાર પ્રલતાભાન એલી નધયાણ સનુલધા કે જે વતંકાયક યીતે બયાઈ કયલાભા ં

આલી યશી છે, તેનુ ંનલીકયણ (renewal) કયતી લખતે, અભે આની ાવે એટરી 

જ લધાયાની ભાહશતી ભાગીશુ ંજે અભાયી ાવે નશીં શમ. ત  
 

 જ. જે રૉન / ળાખ સનુલધા આે રેલાની ઇચ્છા ધયાલતા શળ તે અંગેના વોથી 

ભશત્લના નનમભ અને ળયત (the Most Important Terms and Conditions – 

MTC) આને આીશુ.ં  
 

 ઝ. આને આની અયજીની ન્સ્થનત અંગે જાણકાયી આલાન પ્રમત્ન કયીશુ.ં 
 

 ટ.  25 રાખ સધુીની રૉન ભજૂંય કયલાભા ંઆલે કે ન આલે, ણ તે ભાટે કઈ 

પ્રવેવીંગ પી લસરૂ કયલાભા ંનશીં આલે. 
 

 ઠ. નધયાણની ભમાાદા ભાટેની અથલા પ્રલતાભાન એલા  5 રાખના નધયાણની 

ભમાાદાભા ંવદૃ્ધદ્ધ ભાટેની આની અયજીન નનકાર ફે અઠલાહડમા જેટરા વભમભા ; 

તેભજ નધયાણ ભમાાદા  5 રાખ થી  25 રાખ સધુીની અયજીન 3 

અઠલાહડમાભા;ં તેભજ નધયાણ ભમાાદા  25 રાખથી લધનુી અયજીન 6 

અઠલાહડમાભા ંનનકાર કયલાભા ંઆલળે, જ આની અયજી ફધી જ યીતે વંણૂા 

શળે અને ‘ચેક ચરસ્ટ’ મજુફના ફધા જ દસ્તાલેજ અયજી વાથે વરંગ્ન શળે ત.  

 

5.2 ળાખ આકાયણી 
 

 ક. અભે 
  i. અભાયા કભાચાયી અથલા આ શતેવુય અભાયા દ્વાયા યકલાભા ંઆલેરી 

એજન્વીઓ થકી, આના દ્વાયા આની અયજીભા ંજણાલેરી નલગતની 

ચકાવણી કયલાના ભાટે આન, આના વ્મલવાનમક ઠેકાણે અથલા ઘયના 

વયનાભે વંકા કયીશુ.ં 
 

  ii. આને નાણાનુ ંનધયાણ અથલા આના ઑલયડ્રાફ્ટની કે નધયાણની 

ભમાાદાભા ંવદૃ્ધદ્ધ કયતા ંશરેા, આની રૉન ભાટેની અયજીની વમચુચત 

વાલધાની તેભજ વભીક્ષાની પ્રહક્રમા દ્વાયા મગ્મ યીક્ષણ કયીશુ.ં  
ય   
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  iii. આના દ્વાયા કયલાભા ંઆલેરા આરેખન (projections) ના 

વ્માજફીણાની ચકાવણી કયીશુ.ં 
 

  iv. આની નધયાણ જરૂહયમાતની વભીક્ષા કયતી લખતે, જ્મા ંજરૂય શમ ત્મા,ં 

ભશત્તભ અને ચફન-ભશત્તભ નધયાણ ભમાાદા નક્કી કયલા ભાટે આના 

વ્મલવામને અવય કયતા ભવભ-આધાહયત તેભજ ચક્રીમ હયફને 

ગણતયીભા ંરઈશુ.ં 
 

 ખ. મગ્મ આકાયણી કયલા ભાટે અભાયે નીચેની ભાહશતીની જરૂય ડી ળકે. 
 

  i. નધયાણ રેલાન શતે.ુ 
 

  ii. આની ધધંા ભાટેની મજના (business plan) 
 

  iii. આના કાયફાયન યકડ પ્રલાશ, નપાકાયકતા તેભજ પ્રલતાભાન નાણાકીમ 

જલાફદાયીઓ, જ જરૂય ડે ત, હશવાફી ત્રક વાથે. 
 

  iv. આની અંગત નાણાકીમ જલાફદાયીઓ. 
 

  v. આે ભતૂકાભા ંઆના નાણાન લશીલટ કેલી યીતે કમો છે. 
 

  vi. ળાખ ભાહશતી કંનીઓ ાવેથી ભાહશતી ભેલલી. 
 

  vii. નાભાહંકત ળાખ યેટીંગ એજન્વીઓ દ્વાયા આલાભા ંઆલેરા યેટીંગ્વ, જ કઈ 

શમ ત. 
 

  viii. અન્મ રક જેલાકે નધયાણકતાા / રેણદાય ાવેથી ભાહશતી 
 

  ix. ફજાયના અશલેાર. 
 

  x. જ્મા ંપ્રાન્ટ અને ભળીનયી અથલા સ્થામી વંનત્ત જાભીન તયીકે ઑપય 

કયલાભા ંઆલળે, ત્મા ંફેંકની ેનર ઉયના એન્જીનનમય / એડલકેટ 

ાવેથી ભેલેરા મલૂ્મ અશલેાર ( Valuation Report) / કાનનૂી તાવ 

અશલેાર (Legal Scrutiny Report) યજૂ કયલાના યશળેે.  
ય  

  xi. શુ ંગ્રાશક, જ્મા ંવીજીટીએભએવઈ ગેયંટી રાગ ુડતી શમ ત્મા,ં તેની રૉનને 
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તે દ્વાયા આલયી રેલા વભંત છે?  
 

  xii. અન્મ કઈ મગ્મ ભાહશતી. 
 

 ગ. અભે 
  i.  10 રાખ સધુી અથલા ત બાયતીમ હયઝલા ફેંક દ્વાયા નલનલધ વભમાતંયે 

જાશયે કયલાભા ંઆલેર નાણાકીમ ભમાાદા સધુી વંાનશ્વિક જાભીનગીયી  

(collateral securities) સ્લીકાયીશુ ંનશીં. 
 

  ii. જ રાગ ુડત ુશળે, ત આને  25 રાખ સધુીની વંાનશ્વિક જાભીનગીયી 

મકુ્ત રૉન આલા અંગે નલચાયીશુ,ં જ અભને આના ભતૂકાના યેકડા 

તેભજ નાણાકીમ હયન્સ્થનત વાયી અને નક્કય શલા અંગેન વતં શળ ેત.  
ય   

  iii. જ રાગ ુડત ુશળે, ત આને ભજૂંય કયલાભા ંઆલેરી ળાખ સનુલધાને, 

સકૂ્ષ્ભ તેભજ નાના વાશવ ભાટેના ળાખ ગેયંટી બડંની ળાખ ગેયંટી 

મજના અંતગાત  100 રાખ (રૂનમા વ રાખ યૂા) સધુીની ળાખ વીભા 

(Credit Cap) અંતગાત આલયી રઈશુ ંઅને તે મજુફ,  100 રાખ (રૂનમા 

વ રાખ યૂા) સધુીની ભશત્તભ ભમાાદા સધુીની ળાખ સનુલધાઓ ભાટે 

આની ાવેથી વંાનશ્વિક જાભીનગીયી અને / અથલા અન્મ ક્ષની ગેયંટી 

ભાટેન આગ્રશ યાખીશ ુનશીં, જ અભાયા દ્વાયા ભજૂંય કયલાભા ંઆલેરી 

સનુલધા એ ાત્ર સનુલધા શળે અને વીજીટીએભએવઈ મજનાભા ંઆલયી 

રેલાભા ંઆલી શળે અને આે તે ભાટે કબરુાત આી શળે ત.  
ક  

  iv. આને આના આરેચખત લાનિક લકયા (projected annual turnover) ના 

20% જેટરી યકભના આધાયે ચાલ ુમડૂી (ઉત્ાદન એકભ) યૂી ાડીશુ.ં 
 

  v. આની ચાલ ુમડૂીભા ંમગ્મ વદૃ્ધદ્ધ ભાટેની નલનતંીને એલા હકસ્વાભા ંધ્માનભા ં

રઈશુ ંકે જ્માયે આનુ ંઉત્ાદન આની ધાયણાઓ કયતા લધી જત ુશમ 

અથલા જ્માયે ચાલ ુમડૂી ભાટેની કયેરી પ્રથભ આકાયણી અમગ્મ થઈ શમ 

અને આે તે ફાફત વાચફત કયતા જરૂયી યૂાલા યૂા ાડયા શમ.  
ક  

 ઘ. ગેયંટીઓ 
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  જ આ આની જલાફદાયી વાભે અભે અન્મ કઈ વ્મન્ક્તની ગેયંટી મા અન્મ 

જાભીનગીયી સ્લીકાયીએ એભ ઇચ્છતા શ ત, અભે આની નાણાકીમ ફાફત 

અંગેની નલશ્વવનીમ ભાહશતી તેઓને અથલા તેઓના કાનનૂી વરાશકાયને આલા 

ભાટે આની વભંનત ભાગીશ ુ. અભે  
  i. તેઓને સ્લતતં્ર કાનનૂી વરાશ રેલા ભાટે પ્રત્વાહશત કયીશુ ંજેથી તેઓ 

તેભની લચનફદ્ધતાને વભજી ળકે અને તેભના નનણામના વબંનલત હયણાભ 

અંગેન નલચાય કયી ળકે. (અભે તેભને વશી કયલા ભાટે આેરા દસ્તાલેજભા ં

જ્મા ંમગ્મ જણાત ુ ંશળે ત્મા ંઆ પ્રકાયના સચૂન સ્ષ્ટણે દળાાલેરા શળે.)  
ક  

  ii. તેઓને જણાલીશુ ંકે ગેયંટી કે અન્મ જાભીનગીયી આલાથી તેઓ આે મા 

આની ેઢીએ રીધેરી ળાખ સનુલધા ભાટે જલાફદાય ફને છે. 
 

  iii. ગેયંટય / ગેયંટયને ભજૂંય કયેરી રૉન અંગેના નનમભ અને ળયતની નકર 

આીશુ.ં 
 

  iv. ગેયંટય / ગેયંટયને આની ટભા રૉન / ડીભાન્ડ રૉન વફંનંધત લાનિક  

હશવાફી ત્રકની નકર ભકરી આીશુ.ં 

 

5.3 ભજૂંયી / અસ્લીકાય 
 

 અભ:ે 
 

 ક. નધયાણ સનુલધા ભજૂંય કયલા વાભે ફદરાભા ંકઈ થાણ મકૂલા ભાટે આગ્રશ કયીશુ ં

નશીં. 
 

 ખ. આને ઑલયડ્રાફ્ટ સનુલધા આતી લખતે અથલા પ્રલતાભાન ઑલયડ્રાફ્ટની 

ભમાાદાભા ંવદૃ્ધદ્ધ કયતી લખતે આને તે જણાલીશુ ંકે આને ભજૂંય કયલાભા ં

આલેર ઑલયડ્રાફ્ટ ભાગં ઉય ાછ બયાઈ કયલા રામક ( payable on 

demand) છે કે તેનાથી નલયીત છે. 
 

 ગ. આને ભજૂંય કયલાભા ંઆલેરી ળાખ સનુલધાને રાગ ુડતા નનમભ અને ળયત 
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તેભજ અન્મ ચેતલણીઓ આને રેચખતભા ંઆીશુ ંતેભજ તેને પ્રભાચણત ણ 

કયી આીશુ ંઅને તેની નકર ણ આને આીશુ.ં 
 

 ઘ. આના દ્વાયા કયલાભા ંઆલેરા રૉન દસ્તાલેજની અનધકૃત નકર, તેભા ંજણાલેરા 

વલે વરંગ્નકની નકર અને તેની સચૂચ, અભાયા ખચે આીશુ.ં 
 

 ચ. આની રૉન મા ળાખ સનુલધા ભાટેની નલનતંીન અસ્લીકાય કયલા ભાટેના કાયણ 

રેચખતભા ંઆીશુ.ં 
 

 છ. યેટીગ પ્રણારી (rating system) ને અનવુયીશુ ંજેના હયભાણ ( parameters) થી 

આને અલગત કયાલીશુ.ં 
 

 જ. સ્થામી દયની  50 રાખ સધુીની રૉનની લૂાચકૂલણી ( prepayment) ભાટે 

કઈણ પ્રકાયની લૂાચકૂલણી દંડ ( prepayment penalty) લસલૂ્મા લગય ભજૂંયી 

આીશુ.ં   

 

 ઝ. અસ્થામી દયની રૉનની લૂાચકૂલણી ભાટે કઈણ પ્રકાયની લૂાચકૂલણી દંડ 

લસલૂ્મા લગય ભજૂંયી આીશુ.ં 
 

 ટ. રૉનની ભજૂંયી અંગેના વલે નનમભ અને ળયતની નૂતિ થમાની તાયીખથી ફે 

કામાકાયી હદલવભા ંભજૂંય થમેરી રનનુ ંનલતયણ થઈ જામ તે ફાફત સનુનનશ્ચત 

કયીશુ.ં  
ક  

 ઠ. આને ચકૂલણી વભમત્રક (Amortization Schedule) આીશુ ં(રૉનના 

વભમગાા ભા ંતેના મદુ્દર અને વ્માજની યત ચકૂલણી ભાટેનુ ંવભમત્રક). 
 

 ડ. આને આેરા વભંનત ત્ર (Sanction Letter) ભા ંદળાાલેર નનમભ અને ળયત 

મજુફ આેરી રૉન સનુલધાની નનમત વભમે વભીક્ષા તેભજ નલીકયણની ખાતયી 

આીએ છીએ. 

  

5.4 કેન્રીમ નોંધણી કચેયી 
 

 જ્માયે આ પ્રાથનભક અથલા વંાનશ્વિક જાભીનગીયી તયીકે સ્થામી નભલ્કતની ઑપય 
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કયીને રૉન સનુલધા ર છ, ત્માયે અભે આને કેન્રીમ નોંધણી કચેયીની કાભગીયી અંગે 

જણાલીશુ ંતેભજ તે ણ જણાલીશુ ંકે તેના યેકર્ૌાવ ઉક્ત નભલ્કત વફંનંધત વ્મલશાય 

કયનાય કઈણ ઋણદાતા અથલા અન્મ કઈણ વ્મન્ક્તને તાવ ભાટે ઉરબ્ધ શમ 

છે.   

 

5.5 તલતયણ શ્ચાત 
 

 અભ ે
 

 ક. રૉનની ભજૂંયી અંગેની તેભજ રૉન દસ્તાલેજભા ંજણાલેરી ળયત મજુફની 

જરૂહયમાત અથલા આના વ્મલવામ અંગેની કઈ નલીનતભ / નલયીત ભાહશતી 

અભાયી જાણભા ંઆલે તે નવલામ આની વ્મલવાનમક ફાફતભા ંદખરગીયી નશીં 

કયીએ.  
ક  

 ખ. અભાયી દેખયેખ યાખલાની પ્રહક્રમાભા ંવકાયાત્ભક લરણ અનાલલાન પ્રમત્ન 

કયીશુ ંતેભજ અભાયી વાથેના વ્મલશાયભા ંઆના દ્વાયા અનબુલલાભા ંઆલતી 

લાસ્તનલક મશુ્કેરીઓની ફાફતભા ંવશાનભુનૂતલૂાક વ્મલશાય કયીશુ.ં 
 

 ગ. આ જ કઈ અન્મ ઋણદાતા વસં્થા ાવેથી ળાખ સનુલધા ભેલ ત તે અંગે 

અભને જાણ કયલા ભાટે જણાલીશુ.ં 
 

 ઘ. આની ાવેથી નીચેની ભાહશતી નનયંતય ભેલતા યશીશુ.ં 
 

  i. નનમત વભમાતંયે સ્ટક તેભજ અન્મ ત્રક. 
 

  ii. આના ધધંાકીમ આમજનભા ંઆના દ્વાયા કયલાભા ંઆલેરી ધાયણાઓ 

અને લાસ્તનલક હયણાભ લચ્ચેની વયખાભણી 
 

  iii. આના ધધંાકીમ આમજનની ભશત્લની ફાફતભા ંઆે કયેરી પ્રગનત. 
 

  iv. ાકુ વયલૈય ુતેભજ નપા-નકુવાન ખાતા જેલા લાનિક હશવાફ તેભજ અન્મ 

વશામક દસ્તાલેજ. 
 

  v. આના રેણદાય તેભજ દેલાદાયનુ ંયકભ વહશતનુ ંવભમ-આધાહયત ત્રક  
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 ચ. વાભાન્મ વરાભતીના ધયણ મજુફ ભજૂંય કયેરી ભમાાદાભા ંયશીને ઉાડ કયલા 

દઈશુ.ં 
 

 છ. જ આના વ્મલવાનમક વજંગભા ંપેયપાય થળે ત આની ાવેથી રેલાની જરૂયી 

એલી કઈ નલીનતભ ભાહશતી અંગે જણાલીશુ.ં 
 

 જ. આની ાવેથી મા આનુ ંરૉન ખાત ુ ંજે ફેંક કે જે નાણાકીમ વસં્થા રેલા જઈ 

યશી છે તેની ાવેથી આના રૉન ખાતાની ફદરી અંગેની નલનતંી ભળ્માના ફે 

અઠલાહડમાની અંદય આને અભાયી વભંનત અથલા અસ્લીકાય અંગે જણાલીશુ.ં  
ક  

 ઝ. રૉન બયાઈ થમે તયંુત અને કઈ ણ હકસ્વાભા,ં કયાય મજુફના અથલા વભંત 

કયેરા વલે દેલાની ચકૂલણીના દંય હદલવની અંદય વલે જાભીનગીયી મકુ્ત કયી 

દઈશુ.ં અન્મ કઈ દાલાની ફાકી યકભ ભાટે જ વેટ-ઑપ ( set-off)ના શક્કન 

અભર કયલાન શળે, ત અભ આને અન્મ દાલા અંગેની વંણૂા નલગત વાથેની 

નહટવ આીશુ ંઅને જ્મા ંસધુી આ દાલાની તાલટ / ચકૂલણી નશીં થામ ત્મા ં

સધુી જાભીનગીયી / દસ્તાલેજ / ભટાગેજ કયલાભા ંઆલેરી નભલ્કતના ટાઈટલ્વ 

અભાયી ાવે યાખીશુ.ં 
 

 ટ. આની નલનતંી ભલાના હદલવે જ પ્રેજ / હડચરલયી કયીશુ.ં 
 

 ઠ. જાભીનગીયી મકૂલાના 24 કરાકની અંદય આને ભજૂંય કયેરી ભમાાદાને આધીન 

આની ઉાડ યકભભા ંલધાય કયી આીશુ.ં 
 

 ડ. આના ખાતા વફંનંધત નનમતકારીન ત્રક યૂા ાડલા ઉયાતં, આને 

આની ટભા રૉન / ડીભાન્ડ રૉનના ખાતા અંગેના લાનિક ત્રક ણ યૂા 

ાડીશુ.ં  
ક  

 ઢ. આને લધાયે લખત રૉન ત્રક જઈતા શળે ત દયની સચૂચભા ંજણાલેરા દયની 

લસરૂાત કયીને યૂા ાડલાભા ંઆલળે. 
 

 ણ. નીચે જણાલેરી યીતભાથંી કઈ ણ એક મા લધ ુયીતે આના દ્વાયા કયલાભા ં

આલેરા નલકાવ ઉય નજય યાખીશુ.ં 
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  i. આના દ્વાયા ધાયણ કયલાભા ંઆલતા સ્ટક અંગેના નનમતકારીન ત્રકની 

તાવ કયીને. 
 

  ii. આના અભાયી વાથેના ખાતાના વ્મલશાય જઈને. 
 

  iii. આના સ્ટક અને / અથલા નધયાણની યકભથી આે ભેલેરી નભલ્કતની 

ચકાવણી અથે અભાયા કભાચાયી અથલા અભાયા અનધકૃત પ્રનતનનનધ દ્વાયા 

કયલાભા ંઆલતી આના વ્મલવામના સ્થની મરુાકાત થકી.  
ક    

  iv. જ્મા ંજરૂય શમ ત્મા ંઆન કાયફાય કેભ ચારે છે તે અંગેન ફજાયન 

અશલેાર ભેલીને. 
 

 ત. જ આન ુખાત ુવતત અનનમનભત યશતે ુ ંશળે અને ચફનઉજાઉ અકસ્ભામત 

(Non-performing Asset – NPA) થલાના વકેંત ફતાલત ુ ંશળે, ત આને પક્ત 

વ્મલશાય-વફંનંધત જ નશીં ણ આના ખાતાની ન્સ્થનત વહશતના અન્મ ભશત્લના 

હયભાણ અંગે ણ ત્ર / ભેઈર મા એવએભએવ દ્વાયા વભમવય ચેતલણીઓ 

ભકરી આીશુ.ં  
ત  

 થ. જ કયાય અંતગાત નક્કી થમેર ચકૂલણી અથલા કાભગીયીને તીવ્ર કયલા અંગે 

અથલા લધાયાની જાભીનગીયી ભગંાલલાન નનણામ રઈશુ ંત આને માાપ્ત 

વભમ અગાઉ નહટવ આીશુ.ં 

 

5.6 ણફન-બડંો આધાહયત સતુલધાઓ (Non-fund based facilities) 
 

 આને મડૂી વાધન અથલા કાચ ભાર / ઉબજ્મ ભાર ( consumables) નલ. 

ખયીદલા ભાટે, અભે ળાખ ત્ર  (Letter of Credit) જાયી કયલા, ષુ્ષ્ટકયણ કયલા, 

સચૂચત કયલા નલગેયે અથલા ગેયંટીઓ જાયી કયલા જેલી ચફન-બડં આધાહયત 

સનુલધાઓ યૂી ાડી ળકીએ છીએ. ળાખ ત્ર અને ગેયંટીઓ જેલી સનુલધાઓ યાષ્રીમ 

કામદા ઉયાતં નલનલધ વભમાતંયે આંતયયાષ્રીમ લાચણજ્મ ચેર્મફવા ( International 

Chambers of Commerce - ICC) દ્વાયા પ્રકાનળત થતા વફંનંધત નનમભ તેભજ રાગ ુ

ડતા પ્રકાળન દ્વાયા ણ નનમનંત્રત થામ છે. 
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5.7 લીભો 

 ક. જ અભે કઈ લીભા કંનીના એજન્ટ તયીકે લીભ ઑપય કયતા શઈશુ ંત આને 

ભાહશતગાય કયીશુ.ં 
 

 ખ. અભે સનુનનશ્ચત કયીશુ ંકે આ લીભા ઉત્ાદન રેલા ભાટે અભે આની રેચખત 

વભંનત પ્રાપ્ત કયીએ. 
 

 ગ. જ આના દ્વાયા રેલાભા ંઆલેરી રૉન વાભે કઈ જાભીનગીયી અભાયી વાથે 

મકૂલાભા ંઆલી શળે, ત અભે આને કઈ ચક્કવ લીભાદાતાય ાવેથી જ લીભ 

ખયીદલા ભાટે આગ્રશ નશીં કયીએ. 

 

5.8 નાણાકીમ મશુ્કેરીઓ 

 

 અભે કઈ યીતે ભદદ કયી ળકીએ. 
 

5.8.1 અભે નાણાકીમ મશુ્કેરીઓના હકસ્વાઓભા ંવશાનભુનૂતલૂાક અને વકાયાત્ભક યીતે નલચાય 

કયીશુ.ં વાભાન્મ યીતે શરેા આ વભસ્માઓને ઓખળ અને લશરેાભા ંલશરેી તકે 

અભને તે અંગે જાણ કયળ. જ અભને વભસ્માઓની ખફય ડળે ત અભે આને 

રેચખતભા ંસચૂચત કયીશુ.ં જ ઝડી કામાલાશી કયલાની જરૂયી શળે, ત અભે આન 

પૉન, પેક્વ મા ઈ-ભેઇર દ્વાયા વંકા કયીશુ.ં  
 

5.8.2 નીચેની માદીભા ંકેટરીક એલી ફાફત રખેરી છે જે અભાયે ભાટે ચચિંતાન નલમ ફની 

ળકે છે, ખાવ કયીને જ્માયે આ અભને જાણ ન કય ત્માયે. 
 

 ક. લાચણજ્જ્મક ઉત્ાદન ળરૂ કયલાભા ંનલરફં થામ અને ખચાા નનમત ભમાાદાથી લધી 

જામ. ેે  
 

 ખ. સ્ટક ત્રક, નલીકયણ ભાહશતી ( renewal data), ઓડીટેડ નાણાકીમ ત્રક નલ. 

જેલી નનમતકારીન ભાહશતી યજૂ કયલાભા ંઅવાધાયણ નલરફં. 
 

 ગ. યકડ ળાખ / ચાલ ુખાતાભા ંચેક ાછ પયલાના લધતા ફનાલ. 
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 ઘ. આની ભજૂંય કયેરી ળાખ ભમાાદાનુ ંલાયંલાય ઉલ્રઘંન. 
 

 ચ. આની ાવેથી કઈ સ્ષ્ટતા ભળ્મા લગય આના ધધંાકીમ લકયાભા ંબાયે 

ઉતાય-ચઢાલ.  
ક  

 છ. આના કાભભા ંગેયવ્માજફી યીતે રાફંા વભમ ભાટે રૂકાલટ.  
ક   

 જ. આના વ્મલવામભા ંનકુવાન થત ુ ંશમ. 
 

 ઝ. આના કાયફાયના બાગીદાય કે વશપ્રમજક કે ભશત્લના ગ્રાશક કે કભાચાયીને 

આ અચાનક ગભુાલી દ ત. 
 

 ટ. ામાની પ્રવનૃત્તભા ંપેયપાય અથલા કાયફાયન ભટા બાગના હશસ્વાનુ ંલેચાણ. 8  

 ઠ. અભાયી વાથે વભંત કયલાભા ંઆવ્મા છે તે નવલામના શતે ુભાટે ળાખ સનુલધાન 

ઉમગ અથલા નનમત કયેરા કાયફાય નવલામના શતેઓુ ભાટે બડંન 

ઉમગ.  
ક  

 ડ. નનમત કયેરા વભમાતંયે વ્માજ બયાઈ ન કયવુ.ં 
 

 ઢ. રૉન યત કયલા ભાટે વશભત કયલાભા ંઆલેરા વભમત્રકના અનુારનભા ં

નનષ્પતા. 
 

 ણ. આના ગ્રાશક ઉય આના દ્વાયા રખલાભા ંઆલેરી હ ૂડંીઓની ચકૂલણી કમાા 

લગય યત પયલાના લધતા ફનાલ. 
 

 ત. આના નલતયક દ્વાયા આની ઉય રખલાભા ંઆલેરી હ ૂડંીઓની ચકૂલણી કમાા 

લગય લાયંલાય યત પયલાના ફનાલ. 
 

 થ. આના લતી અભાયા દ્વાયા જાયી કયલાભા ંઆલેરી ગેયંટીઓને લાયંલાય ભાગલાના 

ફનાલ. 
 

 દ. આના લકયાના પ્રભાણભા ંઆના રેણા ંઅથલા દેલાદાયભા ંવદૃ્ધદ્ધ ન થલી. 
 

 ધ. લેચાણની યકભ આના ખાતાભા ંજભા ન થલી. 
 



 
 
 

ફેંકોની સકૂ્ષ્ભ તેભજ નાના સાહસો પ્રત્મેની લચનફદ્ધતા અંગેની સહંહતા – ઓગષ્ટ, 2015 

29 

 

 ન. રૉન કયાયભા ંદળાાલલાભા ંઆલેરી ળયતનુ ંઅનુારન કયલાભા ંનનષ્પતા. 
 

 . જેના ભાટે વશભનત થમેરી છે તેલી ભાહશતી વભમવય આલાભા ંન આલે. 
 

 પ. જ કઈ રેણદાય આના કાયફાય નલરુદ્ધ નલવર્જન માચચકા રાલે અથલા ત અન્મ 

કઈ કામદેવયની કામાલાશી કયે. 
 

5.8.3 આની મશુ્કેરીઓના નનલાયણ અથે અભાયાથી ળક્ એટરા તભાભ પ્રમત્ન કયીશુ.ં 

આના વહક્રમ વશકાય લડે, આની મશુ્કેરીઓ દૂય કયલા ભાટે આણે એક મજના 

ફનાલીશુ ંઅને આણા લચ્ચે જે વશભનત વધાઈ શળે તે અંગે અભે રેચખતભા ંઆીશુ.ં 
 

5.8.4 અભે આને ળાખ યાભળા વેલાઓ યૂી ાડીશુ ંજેથી આની નાણાકીમ 

મશુ્કેરીઓભાથંી ફશાય આલલા ભાટે અભે આને ભદદ કયી ળકીએ. 
 

5.8.5 ક. આ જ મશુ્કેરીભા ંશળ ત અભે આના વરાશકાય જડે ણ કામા કયીશુ,ં જ 

આ તેભ કયલા જણાલળ ત. એ ફાફત ભશત્લની છે કે આ અભાયી વાથે 

વદબાલલૂાક કામા કય, આના નલકાવથી અભને ભાહશતગાય કયતા યશ, અભાયી 

વાથે થમેરી વશભનતનુ ંારન કય અને જરૂયી પેયપાય લશરેાવય કયલા તૈમાય 

યશ. 
 

 ખ. વાથે યશીને કામા કયી ળકલા અભે વક્ષભ ફની ળકીએ અને આની વભસ્માઓને 

અભે વભજી ળકીએ તે ભાટે અભે આની ાવેથી લધ ુનાણાકીમ ભાહશતી / 

લચનફદ્ધતાઓ ભાગી ળકીએ છીએ. 

 

5.9 ણફભાય સકૂ્ષ્ભ અને નાના સાહસોની સાયલાય તેભજ ઋણ પનુ:યચના 
 

5.9.1 જ આનુ ંકઈ ણ રૉન ખાત ુ ંત્રણ ભહશના મા તેથી લધ ુવભમ ભાટે ચફનઉજાઉ 

અકસ્ભામત અલસ્થાભા ં (NPA) યશ ેઅથલા વચંચત નકુવાનને કાયણે અગાઉના હશવાફી 

લા દયનભમાનની નેટ લથાના 50 % જેટરી નેટ લથાભા ંધલાણ થત ુ ંશમ, ત અભે 

વાયલાય / ઋણ નુ:યચનાના (debt restructuring) કામાક્રભ અંગે નલચાયીશુ.ં   
 

5.9.2 આની નુલાવન / ઋણ નુ:યચના અંગેની નલનતંી ય નલચાયણા ભાટે, અભ ે
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 ક. એ તાવ કયીશુ ંકે આનુ ંએકભ / મજના નબાઉ (viable) / વબંાવ્મ રૂથી 

નબાઉ (potentially viable) છે અને આનુ ંએકભ ચફભાય થલાના ત્રણ ભહશનાની 

અંદય આને જણાલીશુ.ં  
ક   

 ખ. જ આનુ ંએકભ નબાઉ / વબંાવ્મ રૂથી નબાઉ શળે ત તેના નુરુત્થાન ભાટે 

વભમવય સધુાયણાના ગરા રઈશુ.ં  
ક    

 ગ. આનુ ંએકભ વબંાવ્મ રૂથી નબાઉ શમ તેભજ વમશૂ / ફહુનલધ ફેંહકિંગ વ્મલસ્થા 

અંતગાત શમ અને તેભા ંજ અભાયા હશસ્વાના રેણા ભશત્તભ પ્રભાણભા ંશમ ત 

અભે નુ:યચનાન કામાક્રભ ઘડી નાખીશુ.ં  
ક  

 ઘ. નુલાવનન કાચાક્રભ તૈમાય કયીશુ ંજભા ંબાયતીમ હયઝલા ફેંકની ભાગાદનળિકા 

મજુફ આન પા ણ વાભેર શળે અને આની નલનતંી ભળ્માની તાયીખથી 

60 હદલવની અંદય આ કામાક્રભન અભર કયીશુ.ં 
 

 ચ. જ આનુ ંએકભ નબાઉ ન શમ તેલા હકસ્વાભા,ં આને આની ફાફત 

અભાયાથી આગના ઉચ્ચ અનધકાયીને યજૂ કયલાની તક આલાભા ંઆલળે. 
 

5.9.3 જ અભને એભ રાગળે કે નુલાવનની મજના વપ થઈ ળકે તેભ નથી, ત અભે 

આને તેના કાયણ વભજાલીશુ ંઅને આને અને આના વરાશકાયને ફીજા નલકલ્ 

ઉય નલચાયણા કયલાભા ંભદદ કયીશુ.ં 
 

5.9.4. જ આણે વશભનત ન વાધી ળકીએ, ત અભે એ સ્ષ્ટ કયીશુ ંકે ળા ભાટે આને 

નાણાકીમ વશામ ચાલ ુયાખલાભા ંઅભે અવભથા શલાનુ ંઅભને રાગે છે અને આને એ 

ણ જણાલીશુ ંકે અભાયી નાણાકીમ વશામ ક્ાયે ાછી ખેંચીશુ.ં 

   
5.10 એક જ લખતભા ંતાલટ (One Time Settlement) 

 

 ક. જ ફેંક “એક જ લખતભા ંતાલટ ” મજના રઈને આલે, ત તેને ફેંકની 

લેફવાઈટ ઉય મકૂીને તેભજ ફીજા ળક્ એલા પ્રચાયના વાધન દ્વાયા તેન 

ફશ પ્રચાય કયલાભા ંઆલળે. 
 



 
 
 

ફેંકોની સકૂ્ષ્ભ તેભજ નાના સાહસો પ્રત્મેની લચનફદ્ધતા અંગેની સહંહતા – ઓગષ્ટ, 2015 

31 

 

 ખ. જ અભે આને આની ફાકી યકભની ચકૂલણી ભાટે એક જ લખતભા ંતાલટ 

મજનાની ઑપય કયીશુ,ં ત અભે આને મજનાની નલગત વભજાલીશુ.ં 
 

 ગ. અભે આને ઑપય કયેરી એક જ લખતભા ંતાલટ મજનાના નનમભ અને 

ળયત રેચખતભા ંઆીશુ.ં 
 

 ઘ. અભે આને અયજી કયલા ભાટે તેભજ ચકૂલણી કયલા ભાટે વ્માજફી વભમ 

આીશુ ંજેથી આને મજનાન રાબ ભી ળકે.  
ય  

 ચ. જ એક જ લખતભા ંતાલટ મજના અંગે વશભનત વધામ ત, અભે આને ળાખ 

ભાહશતી કંનીઓ દ્વાયા યાખલાભા ંઆલતા આના ળાખ યેકડા ઉય તેની શુ ં

અવય થળે તે અંગે જણાલીશુ.ં 

  
5.11 રોનો / રેણાનં ુ ંજાભીનગીયીકયણ  

ય  
 ક. જ અભે આની રૉન / રેણાનં ુ ંજાભનીગીયીકયણ (લેચાણ) કઈ અન્મ કંનીને 

કયીશુ,ં ત અભે આને આલી કંનીનુ ંનાભ અને વંકાની નલગતની જાણકાયી 

વાથે આની રૉન / રેણાનંી કેટરી યકભ તફદીર કયી છે તે ણ જણાલીશુ.ં 

વાભાન્મ વજંગભા,ં એલી જ રૉન / રેણાનં ુ ંનભલ્કત નુ :યચના કંની ( Asset 

Reconstruction Company – ARC) ને લેચાણ કયલા ભાટે નલચાયણા કયલાભા ં

આલે છે, જે ધયણવયના ન શમ.  
ક      

 ખ. આલા વજંગભા,ં જે કંનીને રૉન / રેણાનં ુ ંશસ્તાતંયણ કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે, તે 

કંનીને વભગ્ર યકભ ચકૂલલા ભાટે આ જલાફદાય યશળે.   
ક  

 ગ. 

 

જે કંનીને આના રૉન / રેણાનં ુ ંશસ્તાતંયણ કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે તે કંની ળાખ 

ભાહશતી કંનીને આની ળાખ અંગેની ભાહશતી આલાનુ ંચાલ ુયાખળે. 
 

 ઘ. જે કંનીને આના રૉન / રેણાનં ુ ંશસ્તાતંયણ કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે તે કંની વાભે 

આને કઈ પહયમાદ શળે ત અભે આને વશામભતૂ થલાની કળીળ કયીશુ.ં 
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6. રેણાની લસરૂાત અને જાભીનગીયીના કફજા અંગેની નીતત  

 

6.1 રેણાની લસરૂાત 
 

 ક. જ્માયે અભે રૉન આીશુ,ં ત્માયે અભે આને રૉનની યત ચકૂલણી પ્રહક્રમા 

એટરે કે યકભ, વભમગા અને નનમતકાચરકતા નલે જણાલીશુ.ં તેભ છતા,ં જ 

આ ચકૂલણીના વભમત્રક પ્રભાણે ચકૂલણી નશીં કય, ત રેણાની લસરૂાત 

ભાટે યાષ્રના પ્રલતાભાન કામદા મજુફ કામાલાશી કયલાભા ંઆલળે.  
 

 ખ. રેણાની લસરૂાત, જાભીનગીયીન કફજ તેભજ લસરૂાત એજન્ટની નનભણ ૂકંની 

કામાલાશી ફૉડા દ્વાયા ભજૂંય કયલાભા ંઆલેરી નીનત મજુફ કયલાભા ંઆલળે. 
 

 ગ. લસરૂાત એજન્ટની નનભણ ૂકં કયતી લખતે ફધા જ સવુગંત કામદાઓ, નનમભન, 

ભાગાદનળિકાઓ તેભજ વભંનત ભાટેની ળયત, રાઇવવંીંગ તેભજ નધણીનુ ંારન 

કયલાભા ંઆલળે.  
ક  

 ઘ. અભે સનુનનશ્ચત કયીશુ ંકે લસરૂાત એજન્ટ તેભની જલાફદાયી, વાલધાની તેભજ 

વલંેદનળીરતા વાથે લશન કયલા ભાટે મગ્મ યીતે પ્રનળચક્ષત થમેરા શળે. અભે એ 

ણ સનુનનશ્ચત કયીશુ ંકે તેઓ તેભની ભમાાદા ન લટાલે.  
ેુ  

 ચ. જાભીનગીયીન કફજ રેલાન નનણામ રેતા શરેાની પ્રહક્રમા અંતગાત આને 

નહટવ ભકરલા દ્વાયા અથલા વ્મન્ક્તગત મરુાકાત રેલા દ્વાયા આને માદ 

કયાલલાભા ંઆલળે.  
ેૌ  

 છ. ચકૂના હકસ્વાભા,ં અભે લસરૂાત એજન્ટને કેવની વોંણી કયીશુ.ં અભે આને 

જણાલીશુ ંકે લસરૂાતની કામાલાશીન આયંબ કયલાભા ંઆવ્મ છે.  
ેૌ  

 જ. લસરૂાત કામાલાશીન આયંબ કમાા ફાદ, અભ આને જણાલીશુ ંકે જ આને 

કઈ પહયમાદ શમ ત આ અભાયા શલે્રાઈન નફંયન વંકા કયી ળક છ. 
 

 ઝ. અભે આની લસરૂાત અનધકાયી નલરુદ્ધ ગેયવ્માજફી લતાણકૂ અંગેની પહયમાદની 

તાવ કયાલીશુ.ં આની ાવેથી ફેંકના પ્રનતનનનધ / લસરૂાત અનધકાયીની 
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અમગ્મ લતાણકૂ અથલા વહંશતાના બગં અંગેની કઈણ પહયમાદ ભળ્માના 

હકસ્વાભા,ં અભે તે ફાફતની તાવ કયીશુ ંઅને પહયમાદ ભળ્માના એક ભહશનાની 

અંદય આને અભાયી તાવના તાયણ નલે ણ જણાલીશુ ંઅને જ આની 

પહયમાદ ઉચચત જણાળે, ત આને થમેરા નકુવાન ભાટે લતય ચકૂલીશુ.ં 

 

6.2 રેણાની લસરૂાત અને જાભીનગીયીનો કફજો રેલા અંગેની નીતત 
 

 રેણાની લસરૂાત અને જાભીનગીયીન કફજ રેલા ભાટે અભે એલી નીનતને અનવુયીશુ ં

જે કામદાને સવુગંત શમ. નીનતને અભાયી લેફવાઈટ ઉય દળાાલલાભા ંઆલળે અને 

અભાયી ળાખાઓને તેની નકર ઉરબ્ધ કયાલલાભા ંઆલળે. 
 

 ક. અભાયી લસરૂાત નીનત નળષ્ટાચાય, વોજન્મણૂા વ્મલશાય અને વભજાલલા-

ભનાલલા ઉય આધાહયત છે. અભે ગ્રાશકન આત્ભનલશ્વાવનુ ંવલંધાન કયલાભા ં

અને રાફંા ગાાના વફંધંભા ંભાનીએ છીએ. અભાયી નીનતના બાગરૂે –  
ને  

  i. અભે આની ફાકી યકભ અંગેની વલે ભાહશતી યૂી ાડીશુ ંઅને આને 

ફાકી યકભ બયાઈ કયલા ભાટે માાપ્ત વભમગાાની નહટવ આલા 

ભાટેન પ્રમત્ન કયીશુ.ં 
 

  ii. અભે જ્માયે લસરૂાત કામાલાશીન આયંબ કયીશુ ંત્માયે આને રખી 

જણાલીશુ ંઅને આને, લસરૂાત એજન્વી / એજન્ટ, જેને આન કેવ 

તફદીર કયલાભા ંઆવ્મ છે, તેના નાભ તેભજ તેના વયનાભા અને 

ટેચરપૉન નફંય અંગેની ભાહશતી આીશુ.ં 
 

  iii. લસરૂાત ભાટે અભાયા દ્વાયા જે લસરૂાત એજન્વી ેઢીઓ / કંનીઓને અભે 

યકીશુ ંતેઓની નલગત અભાયી લેફવાઈટ ઉય દળાાલીશુ.ં  
ય  

  iv. આની નલનતંી ભતા, અભે લસરૂાત એજન્વી ેઢીઓ / કંનીઓ નલેની 

લધ ુભાહશતી અભાયી ળાખા ય ઉરબ્ધ કયાલીશુ.ં 
 

  v. અભાય કભાચાયી અથલા કઈ અન્મ વ્મન્ક્ત જેને ફાકી રેણાની લસરૂાત 

અથલા / અને જાભીનગીયીન કફજ રેલા ભાટે અભારુ પ્રનતનનનધત્લ કયલા 
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ભાટે અનધકૃત કયલાભા ંઆલી છે, તે તેની / તેણીની ઓખાણ આળે અને 

અભાયા દ્વાયા જાયી કયલાભા ંઆલેર અનધકાય ત્ર ફતાલળે અને નલનતંી 

કયલાથી અભાયા દ્વાયા અથલા અભાયા વત્તાનધકાય અંતગાત જાયી કયલાભા ં

આલેલુ ંતે તેનુ ં/ તેણીનુ ંઓખ ત્ર ણ ફતાલળે. 
 

  vi. ચકૂ વફંનંધત કેવની લસરૂાત એજન્વીઓને વોંતા શરેા અભે એક તાવ 

પ્રણારી અનાલીશુ ંજેથી અભાયી કઈ ભરૂને કાયણે આ યેળાન ન 

થાઓ.  
ત   

 ખ. લસરૂાત અથલા / અને જાભીનગીયીના કફજા ભાટે અભાયી ફેંકનુ ંપ્રનતનનધ્લ 

કયલા ભાટે અનધકૃત કયલાભા ંઆલેરા સ્ટાપના કઈણ વભ્મ અથલા કઈણ 

વ્મન્ક્ત વમચુચત વાલધાની વાથે લતાન કયળે અને નીચે જણાલેરી 

ભાગાદનળિકાઓને અનવુયળે.   
 

  i. આન વંકા વાભાન્મ યીતે આના કાયફાયના / વ્મલવામના સ્થ ઉય 

અને, જ તભે ત્મા ંઉરબ્ધ નશીં શ, ત આના યશઠેાણના સ્થે અથલા 

કઈ ચક્કવ જગ્મા નશીં શમ ત આના અનધકૃત પ્રનતનનનધની વદંગીના 

સ્થે કયલાભા ંઆલળે. 
 

  ii. તેઓની ઓખાણ તેભજ અભાયા લતી પ્રનતનનનધત્લ કયલા ભાટેના તેભના 

અનધકાયની આને જાણ કયલાભા ંઆલળે. 
 

  iii. આની અંગતતા અને પ્રનતષ્ઠા (privacy and dignity) નુ ંવન્ભાન કયલાભા ં

આલળે. 
 

  iv. આની વાથે નળષ્ટતાથી લાતચીત કયલાભા ંઆલળે.  
ક  

  v. જ આના કાયફાય મા વ્મલવામના કઈ નલળે વજંગને કાયણે કઈ 

અન્મ વભમે ભલાની જરૂય ઊબી નશીં થામ ત વાભાન્મ યીતે અભાયા 

પ્રનતનનનધ આન વંકા 07.00 કરાકથી 19.00 કરાક સધુીભા ંજ કયળે  
 

  vi. અમકુ ચક્કવ વભમે કે ચક્કવ સ્થ ઉય આને કૉર નશીં કયલાની 
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આની નલનતંીન ળક્ શળે ત્મા ંસધુી સ્લીકાય કયલાભા ંઆલળે. 
 

  vii. કૉરની વખં્મા અને વભમ તેભજ લાતાારાની નલમ-લસ્તનેુ આરેચખત 

કયલાભા ંઆલળે.  
ક  

  viii. વ્મલન્સ્થત યીતે તેભજ અયવયવ સ્લીકૃત શમ તેલી યીતે નલલાદ અથલા 

ભતબેદન ઉકેર રાલલા ભાટે ફધી વશામ આલાભા ંઆલળે.  
ય  

  ix. રેણાની લસરૂાત ભાટે આના સ્થની મરુાકાત દયનભમાન નળષ્ટતા અને 

ળારીનતા જાલલાભા ંઆલળે. અભાયા અનધકાયીઓ / એજન્ટ કઈણ 

વ્મન્ક્તને, ભોચખક કે ળાહયહયક, એભ કઈણ પ્રકાયની શયેાનગનત કે ધાક-

ધભકી નશીં આે. તેઓ એલા કઈ ણ પ્રકાયના કામા કે જેનાથી આને 

ળયનભિંદા થવુ ંડે, કે આના કુટંુફીજન, વફંધંીઓ અને નભત્રની નનજતાભા ં

દખર થતી શમ, તેભજ આને ફેનાભી કૉર કયલા અથલા ખટી અને 

ગેયભાગે દયતી યજૂઆત કયલા નલગેયેથી દૂય યશળેે. 
 

તેભ છતા,ં આના વંકાની નલગતથી અભને ભાહશતગાય કયતા યશ તે 

આની જલાફદાયી છે. ફેંક આન શજી ણ વંકા કયલા ભાટે અવભથા 

યશળેે ત ફેંક આ ભાહશતી જાશયે સ્ત્રતભાથંી ભેલલાન પ્રમત્ન કયળે અને 

આને ળધલા ભાટે આના નભત્ર / વગાવ્શારાન ણ વંકા કયળે.  
ય    

  x. અનચુચત પ્રવગં જેલાકે કુટંુફભા ંળક અથલા અન્મ કઈ આનત્તજનક 

પ્રવગં દયનભમાન રેણાની લસરૂાત ભાટે કૉર કયલાનુ ં / મરુાકાત રેલાનુ ં

ભકપૂ યાખલાભા ંઆલળે. 
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ળબ્દાલરી 

દાતમત્લ (Avalization) 

દાનમત્લ એટરે હ ૂડંી મા ડ્રાફ્ટ ઉય ફેંક દ્વાયા એક નલળે પ્રકાયન ળેય (endorsement) કે જેભા ં

હ ૂડંીન અદાકતાા (drawee) જ્માયે હ ૂડંી ાકે ત્માયે ચકૂલણી કયલાભા ંચકૂ કયે ત ફેંક તે ચકૂલણી 

કયલાની ગેયંટી આે છે.     

ફેંક ગેયંટી (Bank Guarantee) 

ફેંક ગેયંટી એટરે ગ્રાશક લતી ફેંક દ્વાયા ત્રાહશત ક્ષને આલાભા ંઆલતુ ંએવુ ંલચન કે જ 

ગ્રાશક તે કયાયભા ંનનહદિષ્ટ કમાા મફુજનુ ંતેનુ ંઋણ અદા કયલાભા ંનનષ્પ જામ, ત ફેંક ગેયંટી 

કયાયભા ંનનહદિષ્ટ કયલાભા ંઆલેરી યકભની ચકૂલણી કયળે. 

ફેંહકિંગ રોકાર (Banking Ombudsman) 

ફેંહકિંગ રકાર એટરે ફેંહકિંગ વેલાઓભા ંઉણને કાયણે ઉદબલેરી ગ્રાશકની પહયમાદના 

નનલાયણ ભાટે હયઝલા ફેંક દ્વાયા સ્થાલાભા ંઆલેરી એક સ્લતતં્ર નલલાદ નનલાયણ વત્તા. 

ણફર (Bill) 

ચફર એટરે હ ૂડંી, લચન ચચટ્ઠી જેલા નાણાકીમ લટાલ ખત ( financial negotiable 

instruments). હૂડંી ભાર લેચનાય દ્વાયા ભાર ખયીદનાયને જાયી કયલાભા ંઆલે છે જેભા ં

ખયીદનાયને ભકરેરા ભાર / યૂી ાડેરી વેલાઓની હકિંભતની ચકૂલણી કયલાન નનદેળ 

આલાભા ંઆલે છે. જ્માયે લચન ચચટ્ઠી ભાર ખયીદનાય દ્વાયા ભાર લેચનાયને જાયી કયલાભા ં

આલે છે જેભા ંતે ભેરા ભાર / ભેલેરી વેલાઓની હકિંભતની ચકૂલણી કયલાનુ ંલચન આે છે.  

ણફર ખયીદ / લટાલ (Bill purchase / discount) 

ચફર ખયીદ / લટાલ એ ભાર લેચનાય  કે જેણે ભાગં / યવુન્વ ચફર રખેર છે તેને ળાખ યૂી 

ાડલા ભાટેની એક યીત છે. ભાગં ચફર ખયીદલાભા ંઆલે છે જ્માયે યવુન્વ ચફરને લટાલલાભા ં

આલે છે. 
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યોકડ ળાખ / ઑલયડ્રાફ્ટ (Cash Credit / Overdraft) 

યકડ ળાખ / ઑલયડ્રાફ્ટ એટરે એક પ્રકાયની ળાખ સનુલધા જેભા ંઉધાયકતાાને એક ળાખની એક 

લૂા-નનધાાહયત ભમાાદા ભજૂંય કયલાભા ંઆલેરી શમ છે જે ભમાાદાની અંદય યશીને તેની 

જરૂહયમાત પ્રભાણે તે ગભે તેટર ઉાડ કયલા ભાટે સ્લતતં્ર શમ છે. ખાતાભા ંનલી યકભ જભા 

થલાના હકસ્વાભા,ં તે ભજૂંય કયેરી ભમાાદાભા ંયશીને નલ ઉાડ કયી ળકે છે. આ પ્રભાણે આ ળાખ 

વીભા હયક્રાભી ળાખના સ્લરૂભા ંકામા કયે છે. ફેંક ફાકી થતી આલાની યકભ ઉય વ્માજ 

રગાલે છે. 

લતય નીતત (Compensation Policy) 

લતય નીનત એટરે એલી નીનત કે જેના અંતગાત ફેંક દ્વાયા કયલાભા ંઆલેરા મા કયલાના યશી 

ગમેરા કઈ કામાને કાયણે (commission or omission) જ ગ્રાશકને કઈ નાણાકીમ નકુવાન થયુ ં

શમ ત આલા ગ્રાશકને લતય આલાભા ંઆલે છે.  

ળાખ સતુલધા / ફેંક રૉન (Credit facilities or Bank Loan) 

ફેંકભાથંી ભતી ળાખ સનુલધા ટભા રૉનના સ્લરૂભા ંઅથલા ઑલયડ્રાપટના સ્લરૂભા ંઅથલા 

યકડ ળાખના સ્લરૂભા ંશઈ ળકે છે જે ફેંક તયપથી ગ્રાશકને નનધાાહયત વભમગાા ભાટે 

આલાભા ંઆલે છે અને ગ્રાશકને ફાકી યકભ ઉય વ્માજન ચાર્જ રગાલલાભા ંઆલે છે. 

ળાખ ભાહહતી કંનીઓ (Credit Information Companied – CICs) 

ળાખ ભાહશતી કંની એટરે એલી કંની જેની યચના અને નોંધણી કંની કામદા, 1956 શઠે 

થમેરી છે અને જેને બાયતીમ હયઝલા ફેંક દ્વાયા નોંધણીનુ ંપ્રભાણત્ર આલાભા ંઆવ્યુ ંશમ છે. 

આ કંનીઓ તેભની વભ્મ શમ તેલી ળાખ વસં્થાઓ ાવેથી ળાખ અંગેની ભાહશતી એકઠી કયી 

ળકે છે અને તે ભાહશતીનુ ંથૃ્થકયણ કમાા ફાદ તેની વભ્મ વસં્થાઓ અને નનહદિષ્ટ 

ઉબક્તાઓને ભાટે પ્રવાહયત કયી ળકે છે. 
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પેતટયીંગ  (Factoring) 

પેક્ટયીંગ એ રેણાની વ્મલસ્થા કયલા ભાટેન એક નાણાકીમ નલકલ્ છે. પેક્ટયીંગ એટરે ઉધાય 

લેચાણનુ ંયકડભા ંરૂાતંય. 

વ્માજનો સ્થામી દય (Fixed rate of interest) 

રૉન ઉય વ્માજન સ્થામી દય એટરે એલ વ્માજન દય કે જે રૉનના વભગ્ર વભમગાા 

દયનભમાન ન્સ્થય યશ ેછે અથલા ત રૉનના નનમભ અને ળયતભા ંઉલ્રેચખત નુ:નનધાાયણ કરભ 

(reset clause) અનવુાય ચક્કવ વભમગાા ફાદ તેનુ ંનુ:નનધાાયણ થઈ ળકે છે. 

વ્માજનો અસ્થામી દય (Floating Rate of Interest)  

રૉન ઉયન વ્માજન અસ્થામી દય એટરે એલ વ્માજ દય કે જે સ્થામી નથી શત ણ જેને 

વદંબા દય ( Reference Rate) વાથે જડલાભા ંઆલેર શમ છે અને વદંબા દયભા ંપેયપાય થતા 

તેભા ંણ પેયપાય થામ છે. 

ગેયંટી (Guarantee) 

કઈ વ્મન્ક્ત દ્વાયા આલાભા ંઆલેલુ ંલચન. 

ળાખ-ત્ર (Letter of Credit)  

ળાખ-ત્ર એ ફેંક દ્વાયા જાયી કયલાભા ંઆલત એક પ્રકાયન દસ્તાલેજ છે, જે રાબાથીને ળાખ-

ત્ર (Letter of Credit) ભા ંજણાવ્મા મજુફના દસ્તાલેજ યજૂ કયલા ઉય તેને ચકૂલણી કયલાનુ ં

અટર લચન આે છે. 

સકૂ્ષ્ભ અને નાના સાહસો (Micro and Small Enterprises) 

સકૂ્ષ્ભ અને નાના વાશવ એટરે એલા વાશવ કે જે ઉત્ાદનના અથલા વેલાઓ આલાના કામા 

વાથે વકંામેરા શમ છે. 

સકૂ્ષ્ભ વાશવની વ્માખ્મા નીચે મજુફ છે: 
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જે વાશવ કઈણ ઉદ્યગ વાથે વફંનંધત ભારના ઉત્ાદન મા ેદાળ વાથે વકંામેર શમ અને 

જેભા ંપ્રાન્ટ અને ભળીનયીભા ંકયલાભા ંઆલતુ ંયકાણનુ ંમલૂ્મ  25 રાખથી લધતુ ંન શમ. 

અથલા 

એવુ ંવાશવ કે જે વેલાઓ યૂી ાડલાના કામા વાથે વકંામેર શમ અને જ્મા ંવાધનભા ંકયેરા 

યકાણનુ ંમલૂ્મ  10 રાખથી લધતુ ંન શમ. 

નાના વાશવની વ્માખ્મા નીચે મજુફ છે: 

જે વાશવ કઈણ ઉદ્યગ વાથે વફંનંધત ભારના ઉત્ાદન મા ેદાળ વાથે વકંામેર શમ અને 

જેભા ંપ્રાન્ટ અને ભળીનયીભા ંકયલાભા ંઆલતુ ંયકાણનુ ંમલૂ્મ  25 રાખથી લધી જત ુ ંશમ 

ણ  ય કયડથી લધ ુન શમ. 

અથલા 

એવુ ંવાશવ કે જે વેલાઓ યૂી ાડલાના કામા વાથે વકંામેર શમ અને જ્મા ંવાધનભા ંકયેરા 

યકાણનુ ંમલૂ્મ  10 રાખથી લધ ુશમ ણ  ય કયડથી લધ ુન શમ. 

નેટ લથવ (Net Worth) 

નેટ લથા એટરે મડૂી અને મકુ્ત અનાભતન વયલા જેભાથંી વચંચત નકુવાન અને અમતૂા 

અકસ્ભામત (intangible assets) ને ફાદ કયલાભા ંઆલે છે. 

ણફન-પંડ આધાહયત સતુલધાઓ (Non-Fund based facility) 

ચફન-પંડ આધાહયત સનુલધાઓ એટરે ફેંક દ્વાયા યૂી ાડલાભા ંઆલતી એલી સનુલધાઓ કે જેભા ં

જ્માયે ગ્રાશક આ સનુલધા બગલે છે, ત્માયે ફેંકભાથંી કઈ બડં ફશાય જત ુ ંનથી ણ જ ગ્રાશક 

આ સનુલધા બગલતી લખતે તેણે આેરી લચનફદ્ધતાનુ ંારન કયલાભા ંનનષ્પ જામ, ત કઈ 

બાનલ તાયીખે તેની ઉય નાણાકીમ જલાફદાયી આલી ણ જામ. ચફન-પંડ આધાહયત સનુલધાઓ 

વાભાન્મ યીતે ફેંક ગેયંટી, ળાખ-ત્રના સ્લીકાયના સ્લરૂભા ંઆલાભા ંઆલે છે. 

ણફનઉજાઉ અકસ્ભામતો (Non Perfoming Assets) 
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ચફનઉજાઉ અકસ્ભામત એટરે એલી રૉન અથલા નધયાણ જેભા ં

i) ટભા રૉનના વદંબાભા ંવ્માજ અને / અથલા મદુ્દરના શપ્તા 90 હદલવથી લધાયે વભમ 

ભાટે ચકૂલલાના ફાકી  યશ ેછે.  

ii) ઓલયડ્રાફ્ટ / યકડ ળાખના વદંબાભા ંખાત ુજ ‘અવ્મલન્સ્થત (out of order)’ યશતે ુશમ 

ત,  

iii) ચફર ખયીદ્યા અને લટાવ્માના હકસ્વાભા ંચફર 90 હદલવથી લધ ુવભમ ભાટે ચકૂવ્મા 

લગયનુ ંયશ ેત. 
 

‘અવ્મલક્સ્થત’ ક્સ્થતત  (‘Out of Order’ Status) 

ખાતાની ગણના ‘અવ્મલન્સ્થત’ તયીકે ત્માયે કયલી જઈએ જ્માયે તેભા ંયશરેી ફાકી યકભ ભજૂંય 

કયેરી ભમાાદા / ઉાડની વત્તા કયતા વતત લધાયે યશી શમ. જ્માયે મખુ્મ હયચાચરત ખાતાભા ં

ફાકી યકભ ભજૂંય કયેરી ભમાાદા / ઉાડની કયલાની વત્તા કયતા બરે ઓછી શમ, ણ તેભા ંજ 

વતત 90 હદલવ સધુી ાકા વયલૈમાની તાયીખે કઈ જભા યાનળ ન આલી શમ અથલા તે 

વભમગાા દયનભમાન ઉધાયલાભા ંઆલેરા વ્માજની લસરૂાત કયલા ભાટે આલેરી જભા યાળી 

માાપ્ત ન શમ, ત ણ આલા ખાતાની ગણના ‘અવ્મલન્સ્થત’ તયીકે કયલી જઈએ.    

મદુતલીતી (overdue) 

કઈ ણ ળાખ સનુલધાભા ંકઈ ણ યકભ ફેંકને આલાની ફાકી શમ અને જ તે ફેંક દ્વાયા 

નનમત કયલાભા ંઆલેરી તાયીખે બયલાભા ંન આલે ત તેને ‘મદુતલીતી’ કશલેામ. 

ચકૂલણી અને તાલટ પ્રણારી (Payment and Settlement System) 

ચકૂલણી અને તાલટ પ્રણારી એટરે એક એલી નાણાકીમ પ્રણારી જેના થકી નાણાકીમ 

વસં્થાઓ લચ્ચે ઉધાય અથલા જભાના વ્મલશાય કયીને નાણાના ભકરનાય તયપથી નાણાન 

ઉમગ કયનાય તયપ નાણાનુ ંશસ્તાતંયણ કયી ળકામ છે.  

ીન (PIN)  
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ીન એટરે એક એલ ગનીમ નફંય છે કે જેન કાડાની જડે ઉમગ કયલાથી ગ્રાશક લસ્તઓુ 

/ વેલાઓની હકિંભતની ચકૂલણી, ૈવાન ઉાડ અને ફેંક દ્વાયા ઑપય કયલાભા ંઆલતી અન્મ 

ઇરેક્રનનક વેલાઓન ઉમગ કયી ળકે છે. 

તકવસગંત (Reasonable) 

તકાને સવુગંત અથલા વાચા નલચાય અને તકા દ્વાયા નનમનંત્રત અને વાભાન્મ બદુ્ધદ્ધની ભમાાદાભા ં

ણ નશીં અનત કે નશીં આત્મનંતક.  

સદંબવ દય (Reference Rate) 

વદંબા દય એ ફેંકન એક ફેન્ચભાકા વ્માજન દય છે જેની વાથે વ્માજના અસ્થામી દય વાથે 

ભજૂંય કયલાભા ંઆલેરી રૉનના વ્માજને જડલાભા ંઆલે છે. દયેક ફેંકન વદંબા દય એ જે તે 

ફેંકની નીનત અનવુાય નક્કી કયલાભા ં/ સધુાયલાભા ંઆલે છે. 

પનુ:કફજો (Repossession) 

નુ:કફજ એ એક એલી પ્રહક્રમા છે જેના થકી રેણદાય કે જેણે ઘય કે ભાર (દા.ત. કાય) વાભે 

રૉન આી છે, તે રૉન ઉધાયકતાા રૉનના નનમભ અને ળયત મજુફ બયાઈ ન કયે ત, 

રેણદાય જાભીનગીયી તયીકે આેરી નભલ્કતન કફજ રઈ રે છે.  

પનુલવસન ેકેજ  

નુલાવન ેકેજ એ નફા એકભના નુલાવન ભાટે તૈમાય કયલાભા ંઆલતુ ંેકેજ છે. આ ેકેજ 

બાયતીમ હયઝલા ફેંકની ભાગાદનળિકાઓ મજુફ તૈમાય કયલાભા ંઆલતુ ંશમ છે અને વાભાન્મ યીતે 

તેભા ંનીચેની ફાફતન વભાલેળ થામ છે. 

i) નનમભનકાયી ભાગાદનળિકાઓની ભમાાદાભા ંયશીને વ્માજના દયભા ંછૂટછાટ વાથે ચાલ ુ

મડુી.  
  

ii) પંડેડ વ્માજ ટભા રૉન 
 

iii) ચાલ ુમડૂી ટભા રૉન 
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iv) ટભા રૉન 
 

v) આકન્સ્ભક રૉન વશામતા 
 

  

જાભીનગીયી (Security) 

જાભીનગીયી એટરે એલી નભલ્કત કે જે રૉન કે અન્મ કઈ જલાફદાયીના વભથાનભા ંમકૂલાભા ં

આલે છે. જ ઉધાયકતાા રૉન બયાઈ કયલાભા ંચકૂ કયે, ત જભાકતાા ફેંક રેણાના ફદરાભા ં

આલી નભલ્કત ય તાન દાલ કયી ળકે છે. 

ઉધાયકતાાને આલાભા ંઆલેરી ળાખ સનુલધાભાથંી ઊબી કયલાભા ંઆલેરી નભલ્કત એ પ્રાથનભક 

જાભીનગીયી છે અને / અથલા જે ઉધાયકતાાના કાયફાય / મજના જડે વીધી જ વકંામેરી છે 

અને જેના ભાટે ળાખ સનુલધા આલાભા ંઆલેરી છે. 

વંાનશ્વિક જાભીનગીયી એ ળાખ સનુલધા વાભે આલાભા ંઆલતી અન્મ જાભીનગીયી છે. દા.ત. 

દાગીના ગીયલે યાખલા, ઘય નલ.નુ ંભટા ગેજ કયવુ ંનલગેયે નલગેયે. 

સેલાઓ (Services) 

i) સકૂ્ષ્ભ અને નાના વેલા વાશવના વદંબાભા,ં વેલાઓભા ંનાના ભાગા તેભજ જ 

લાશનવ્મલશાય હયચારક, નાના કાયફાય, વ્મલવામ જડે વકંામેરી વ્મન્ક્તઓ અને 

અન્મ વેલા વાશવન વભાલેળ થામ છે. 
 

ii) ફેંક દ્વાયા આલાભા ંઆલતી વેલાઓભા ંફેંક દ્વાયા ગ્રાશકને આલભા ંઆલતી નલનલધ 

સનુલધાઓ જેલીકે નલપે્રણ (ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ, મરુા શસ્તાતંયણ ( Money Transfer), 

ટેચરગ્રાહપક રાન્વપય નલગેયે), યકડની સ્લીકૃનત અને ચકૂલણી, ચરણી નટ અને નલદેળી 

હુડંીમાભણન નલનનભમ નલગેયે ન વભાલેળ થામ છે. 

 

ણફભાય એકભ (Sick Unit) 
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ચફભાય એકભ એટરે એવુ ંએકભ જેનુ ંઉધાય ખાત ુ ંત્રણ ભહશના અથલા તેથી લઘ ુવભમ ભાટે 

ચફન ઉજાઉ ન્સ્થનતભા ંયહ્ુ ંશમ અથલા ગત હશવાફી લા દયનભમાન વચંચત નકુવાનના કાયણે 

તે એકભની નેટ લથાભા ં50% જેટલુ ંધલાણ થયુ ંશમ. 

દયોની સણૂચ (Tariff Schedule) 

આ સચૂચ ફેંક દ્વાયા ગ્રાશક ઉય તેના ઉત્ાદન અને વેલાઓ ઉય રાદલાભા ંઆલતા નલનલધ 

ખચાાઓની સચૂચ છે. 

********** 
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આ વહંશતા બાયતીમ ફેંહકિંગ વહંશતા અને પ્રભાણ ભડં દ્વાયા, બાયતીમ હયઝલા ફેંક 

તેભજ બાયતીમ ફેંક વઘં અને વભ્મ ફેંકની વાથે યાભળા કયીને ઘડી કાઢલાભા ં

આલી છે. આ વહંશતાન કેન્રીમ શતે ુવાયી અને ન્મામણૂા ફેંહકગ વેલાઓને ઉત્તેજન 

આવુ,ં વેલાના રઘતુ્તભ ધયણ નનધાાહયત કયલા, ાયદનળિતાભા ંવદૃ્ધદ્ધ કયલી, 

હયચારનના ઉચ્ચતભ ધયણને પ્રાપ્ત કયલા, અને આ ફધાથી આગ લધી, ફેંકવા 

અને ગ્રાશક લચ્ચે આત્ભીમ વફંધં કેલામ કે જેના થકી વાભાન્મ ભાનલીન ફેંહકિંગ 

વ્મલસ્થાભા ંનલશ્વાવ જલાઈ યશ.ે “વેલાઓ આતી લખતે ફેંક દ્વાયા અનાલલાભા ં

આલેરી ફેંહકિંગ વહંશતા અને પ્રભાણ   નુ ંવાચા અથાભા ંારન થામ છે તેની દેખયેખ 

યાખલા અને તે સનુનનશ્ચત કયલા ભાટે ” ફીવીએવફીઆઈની પેબ્રઆુયી 2006 ભા ંએક 

સ્લતતં્ર વસં્થા તયીકે સ્થાના કયલાભા ંઆલી.  ફીવીએવફીઆઈએ ફે પ્રકાયની 
વહંશતા ફનાલી છે – ફેંકની તેના ગ્રાહકો પ્રત્મેની લચનફદ્ધતાઓ અને ફેંકની સકૂ્ષ્ભ 

તેભજ નાના સાહસો પ્રત્મેની લચનફદ્ધતાઓ. આ વહંશતાઓ ફીવીએવફીઆઈની 

વભ્મ ફેંક દ્વાયા અનાલલાભા ંઆલી છે જેભા ંઅનસુચૂચત લાચણજ્મ ફેંક, ળશયેી 

વશકાયી ફેંક અને પ્રાદેનળક ગ્રાભીણ ફેંકન વભાલેળ થામ છે. ફીવીએવફીઆઈની 

યચના અને તેને આલાભા ંઆલેરા આદેળ ઉયથી ફીવીએવફીઆઈને પહયમાદ 

નનલાયણ પૉયભ ન કશી ળકામ. તેભ છતા,ં ફીવીએવફીઆઈ, ફેંકની નીનતઓ, 

કામાનલનધઓ અને પ્રહક્રમાઓભા ંયશરેી ત્રહુટઓના રૂભા ંપ્રણારીઓભા ંયશરેી ખાભીઓ, 

જ કઈ શમ, ત તેને ઓખલા ભાટે  પહયમાદ જૂએ છે અને તેને સધુાયલા ભાટેના 

ગરા રે છે. 
 

ફીવીએવફીઆઈની લધ ુભાહશનત ભાટે લેફવાઇટ www.bcsbi.org.in ઉય રગ 

ઓન કય. 
 

http://www.bcsbi.org.in/

