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આ દસ્િાવેજ બેંક દ્વારા ઓફર કરવામાાં આવિી તવઝિન્ન ડડપોઝિટ પ્રોડક્ટ્સ અને સાંબાંતિિ બેંડકિંગ 
સેવાઓનાાં સાંબાંિમાાં માગગદર્ગક તસદ્ાાંત્તોની સમજ આપે છે. દસ્િાવેજ ડડપોઝિટસગના અતિકારોને ઓળખે છે 
અને જાહરે સભ્યો પાસથેી ડડપોઝિ્સ સ્વીકારવાના તવઝિન્ન પાસાઓ, તવઝિન્ન ડડપોઝિ્સ ખાિાઓનાાં 
સાંચાલન અને કામગીરી, તવઝિન્ન ડડપોઝિટ ખાિાઓ પરના વ્યાજની ચકુવણી, ડડપોઝિટ ખાિા બાંિ કરવા, 
ગ્રાહકોના લાિ માટે મતૃ્તક ડડપોઝિટસગની ડડપોઝિ્સના તનકાલની પદ્તત્ત અંગેની માડહિી પસાર કરવાનો 
લક્ષયાાંક િરાવે છે. આ દસ્િાવેજ ગ્રાહકો સાથે વ્યવહાર કરવામાાં શ્રેષ્ઠ પારદર્ગકિા લાવવા અને ગ્રાહકોમાાં 
જાગતૃત્તનુાં સર્જન કરે એવી અપેક્ષા છે. 
આ નીતિ અપનાવિી વખિે બેંક ઈન્ડડયન બેંક્ટસ એસોતસએર્ન માટેની બેંકોની વચનબદ્ત્તાની સાંડહિમાાં 
દર્ાગવેલી િેની વચનબદ્ત્તાઓનુાં પનુરાવિગન કરે છે. 

 
ડીબીએસ બેંક ઈન્ડડયા ઝલતમટેડ (ડીબીઆઇએલ) ડીબીએસ બેંક ઝલતમટેડની સાંપણૂગ માઝલકીની પેટા કાંપની 
(ડબ્લ્યઓુએસ) છે, જેનુાં વડુાંમથક તસિંગાપોરમાાં છે. શ્રષે્ઠ પ્રથાઓની આપલે કરવાની બાબિ િરીકે 
ડીબીઆઇએલ જટીલ, લાાંબા ગાળાની, મોટા અથવા મહત્તત્તવપણૂગ વ્યવહારોમાાં કામકાજ કરિી વખિ ે
ડીબીએલના અનિુવ અન ે તનપણુિા પર ધ્યાન આપર્ે. આ ઉપરાાંિ ડીબીઆઇએલ ડીબીએલ દ્વારા 
તનિાગડરિ કેટલીક નીતિઓ અને િોરણો પર તવચાર કરર્ે અથા િેમને ધ્યાનમાાં લેર્ે અને એ સતુનતિિ 
કરવા માટે િારિીય તનયમનોને અપનાવર્ે કે કામગીરી જૂથના લઘતુ્તમ સ્વીકાયગ માપદાંડને પરૂા કરે છે. 

 

 
 

આ દસ્િાવેજ ડડપોઝિ્સ પરના પ્રવિગમાન તનયમનો પર આિાડરિ છે. તવઝિન્ન ડડપોઝિટ યોજનાઓ અને 
સાંબાંતિિ સેવાઓ અંગેની કામગીરીની તવગિવાર સચૂનાઓ સમયાાંત્તરે જારી કરવામાાં આવર્ે. 

 

1. ખાત ુું ખોિાવવુું - બેંક િનેા ગ્રાહકોન ેતવઝિન્ન પ્રકારનાાં ખાિાઓની તવગિો પરૂી પાડર્,ે જે િઓે 
ખાિાનાાં ઉદે્દર્ન ેઆિારે બેંક સાથ ેખોલાવી ર્કે છે. ગ્રાહકો િેમની જરૂડરયાિો, આવશ્યકિાઓ અને લાગ ુ
માગગદતર્િકાઓને શ્રેષ્ઠ રીિે અનકૂુળ હોય એવા ખાિાના પ્રકારની પસાંદગી કરી ર્કે છે 

 
ખાતુાં ખોલિા પહલેા બેંકન ેબેંકની “નો યોર કસ્ટર” (કેવાયસી) અનસુાર િથા આરબીઆઇ દ્વારા જારી 
કરેલી માગગદતર્િકા દ્વારા અને સમયાાંત્તરે અડય તનયમનકારી સાંસ્થાઓ દ્વારા જારી કરેલી યોગ્ય 
માગગદતર્િકાઓ દ્વારા તનિાગડરિ કયાગ પ્રમાણ ેદસ્િાવેજ અને માડહિીની આવશ્યકિા રહરે્ે. બેંક અનસુરે છે 
એવી ડય ુડડઝલજડસ પ્રડિયા ગ્રાહકની ઓળખ, સરનામુાં, વ્યવસાય કે કારોબાર અંગનેી માડહિી, િાંડોળના 
સ્ત્રોિની ખરાઇ કરિા દસ્િાવેજની િપાસ સામલે હર્ે. ડય ુ ડડઝલજડસ પ્રડિયાના િાગ રૂપ ેબેંકન ેિમામ 
ડડપોઝિટ/ખાિાિારકોના અને અતિકૃતત્ત સહી કરનારના િાજેિરના રાંગીન ફોટોગ્રાફની આવશ્યક રહરે્ે. 
બેંકે પીએમએલએ (તપ્રવેડર્ન ઓફ મની લોડડડરિંગ એક્ટટ)ની માગગદતર્િકાઓ અનસુરવાની પણ હોય છે, 
જેને િારિ સરકાર દ્વારા સમયાાંત્તરે સિુારવામાાં આવ ેછે. 
 

બેંકે ગ્રાહકો પાસેથી પમગનેડટ એકાઉડટ નાંબર (પાન) અથવા વૈકલ્્પકરૂપે આવકવેરા કાયદા/તનયમો 

2 નીત્તિ 

1 િાર્ગદર્ગક ત્તસદ્ાુંિો 



 
 

Page 3 of 17 

 

  

 

 

હઠેળ તનડદિષ્ટ કયાગ પ્રમાણે ફોમગ નાંબર 60 અથવા 61માાં ઘોષણાાં પ્રાપ્િ કરવા આવશ્યક છે. 
 
ખાિામાાં કેવાયસી તવગિોન ેગ્રાહકોની જોખમ કેટેગરીને આિારે સમયાાંત્તરે અપડેટ કરવામાાં આવર્ે. 
 
ગ્રાહકોને જો કોઇ પ્રશ્નો હોય િો િઓે બેંકનો તવઝિન્ન ચને્સ જેવી કે ગ્રાહક સાંિાળ નાંબર, ઇમઇેલ અન ે
ર્ાખાઓ વગેરે મારફિ ેસાંપકગ કરી ર્કે છે, જેમને બેંક સમયાાંત્તરે ઉપલબ્લિ કરી ર્કે છે. બેંક પ્રશ્નનો 
તનકાલ/ઉકેલ વહલેી િકે લાવવાનો પ્રયત્તન કરર્ે. 
 
બેંક ગ્રાહકોને ખાત ુાં ખોલવા સક્ષમ બનાવવા માટે ખાત ુાં ખોલવાનાાં ફોર્મસગ અને અડય સાંબાંતિિ દસ્િાવેજો 
પરૂા પાડર્ે. બેંક ગ્રાહકોને ખરાઇની પ્રડિયા માટે બેંકન ેઆવશ્યક હોય એવી માડહિીની સાંપણૂગ તવગિો 
અંગે સલાહ આપર્ે. 
 
ગ્રાહક લાગ ુથવા પાત્ર એપ સ્ટોસગ પરથી ડીબીએસ બેંક એલ્પ્લકેર્ન દ્વારા ડડજજબેંક ડાઉનલોડ કરીને 
અને બેંકને બાયોમેડિક પ્રમાણીકરણ પરુૂાં પાડીને તવડડયો આિાડરિ ગ્રાહક ઓળખ પ્રડિયા (વી-
સીઆઇપી) મારફિ ેડડજજટલ બચિ બેંક ખાત ુાં પણ ખોલાવી ર્કે છે. ગ્રાહક સમયાાંત્તરે બેંક દ્વારા ઓફર 
કરવામાાં આવિી અડય બેંડકિંગ પ્રોડક્ટટ સેવાઓ પણ પ્રાપ્િ કરી ર્કે છે અને િઓે ડીબીએસ મોબાઇલ 
દ્વારા ડડજજબેંક અને ઇડટરનેટ બેંડકિંગ પ્લેટફોર્મસગ પર ઉપલબ્લિ છે. 
 
બેંક તપ્રવેડર્ન ઓફ મની લોડડડરિંગ (મેઇડટેનડસ ઓફ રેકોડડગસ) તનયમો, 2005ની જોગવાઇઓ અનસુાર 
સીઇઆરએસએઆઇ (સીકેવાયસીઆર) સાથે નવા વ્યક્ક્ટિગિ ખાિાઓને લગિા પીઓએ અને 
પીઓઆઇની સાથે ગ્રાહક કેવાયસી ડેટા અપલોડ કરર્ે. બેંક સીકેવાયસી નાંબર અથવા પીઆઇડી 
તવગિોને આિારે સીઇઆરએસએઆઇ (સીકેવાયસીઆર)માાંથી પીઓએ અને પીઓઆઇની સાથ ે
ગ્રાહકના કેવાયસી ડેટા પણ ડાઉનલોડ કરી ર્કે છે. 
 
બેંક પોિાની મનસફૂી પર કોઇ પણ ખાત ુાં ખોલવા અને બેંક દ્વારા સમયાાંત્તરે તનિાગડરિ કરે એવી ર્રિો 
પર ખોલવાનો અતિકાર અનામિ રાખે છે. 

 

2. ડડપોલિટ ખાિાઓના પ્રકાર- ડડપોઝિટ પ્રોડક્ટ્સને નીચનેા પ્રકારોમાાં વ્યાપકપણે વગીકૃત્ત 
કરી ર્કાય છેેઃ 

 

2.1 બચિ બેંક ખાત ુું – પાત્ર વ્યક્ક્ટિ/વ્યક્ક્ટિઓ અન ેઅમકુ સાંસ્થાઓ/એજડસીઓ દ્વારા સમાયાંત્તરે 
િારિીય ડરિવગ બેંક દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણ ે ખોલાવી ર્કાય છે. આમાાં એચયએુફ (ડહિંદુ 
અનડડવાઇડેડ ફેતમઝલ)નો પણ સમાવેર્ થાય છે, જેઓ તનવાસી/એનઆરઓ બચિ ખાત ુાં ખોલાવી ર્કે છે. 
ડીબીઆઇએલ બહુતવિ પ્રકારનુાં બચિ ખાત ુાં ઓફર કરે છે, જેની તવગિો આ દસ્િાવેજમાાં આગળ 
આપવામાાં આવી છે. 

 

પ્રચઝલિ બચિ ખાિાના વ્યાજદર બેંકની વબેસાઇટ પર અપડેટ કરવામાાં આવર્ે. બચિ ડડપોઝિટ પરનુાં 
વ્યાજ તત્રમાતસક િોરણ ેિેડડટ કરવામાાં આવ ેછે. 
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વ્યક્ક્ટિગિ ખાિાઓ ગ્રાહકો દ્વારા િમેના પોિાનાાં નામમાાં (તસિંગલ નામ) અથવા અડયોની સાથ ે(સાંયકુ્ટિ 
ખાત ુાં) સાંયકુ્ટિ રીિ ેખોલી ર્કાય છે. જોકે, ડડજજટલ બચિ ખાત ુાં તસિંગલ ખોલવામાાં આવર્.ે 
 

એક કરિા વધ ુવ્યક્ક્ટિ સાથે ખોલવામાાં આવતુાં સાંયકુ્ટિ ખાત ુાં ગ્રાહક દ્વારા તનડદિષ્ટ સહી આદેર્ન ેઆિારે 
એક કરિા વધ ુ વ્યક્ક્ટિ દ્વારા એક વ્યક્ક્ટિ દ્વારા અથવા સાંયકુ્ટિ રીિે સાંચાઝલિ થઈ ર્કે છે. ખાિાનાાં 
સાંચાલન માટે સહીનો આદેર્ િમામ ખાિા િારકોની સાંમતત્તથી સિુારી ર્કાય છે. એનઆરઆઇના 
નજીકના સાંબાંિીન ે પરૂી કરવામાાં આવિી લાગ ુ થવા પાત્ર તનયમનકારી ર્રિોન ે આતિન “કોઇ એક 
અથવા સવાગઇવર”ને આિારે તનવાસી ખાિા િારક સાથે સાંયકુ્ટિ િારક િરીકે પ્રવિગમાન/નવા તનવાસી 
ખાિામાાં સામલે કરી ર્કાય છે. એનઆરઇ/એનઆરઓ સાંયકુ્ટિ ખાિાઓના ડકસ્સામાાં સ્થાતનક નજીકના 
સાંબાંિીન ે પરૂી કરવામાાં આવિી લાગ ુ થવા પાત્ર તનયમનકારી ર્રિોને આતિન “ફોમગર અથવા 
સવાગઇવર”ને આિારે તનવાસી સાથ ેસાંયકુ્ટિ િારક િરીકે પ્રવિગમાન/નવા તનવાસી બેંક ખાિામાાં સામલે 
કરી ર્કાય છે. નાણાકીય વષગમાાં 182 ડદવસ કે િેથી વધ ુ સમય સિુી િારિમાાં રહ્યા હોય એવા 
પીઆઇઓ/ઓસીઆઇ કાડગ િારકો પ્રડિયા અનસુાર આવશ્યક કેવાયસી દસ્િાવેજો પરૂા પાડીન ે તનવાસી 
બચિ ખાત ુાં ખોલી ર્કે છે. ગ્રાહકોની તનવાસની ક્સ્થતિન ેઆિારે સમયાાંત્તરે ડય ુડડઝલજડસ બેંક દ્વારા હાથ 
િરવામાાં આવર્ે. 
 

આિાર આિાડરિ ડડજજટલ ખાત ુાં બાયોમેડિક અથવા ઓટીપી-આિાડરિ ઇ-કેવાયસી પ્રમાણીકરણ મારફિ ે
ખોલી ર્કાય છે, જે ગ્રાહકો િારિના નાગડરક અથવા તનવાસી હોવાની ર્રિન ેઆતિન છે. એ નોંિનીય 
છે કે આિાર નાંબર ગ્રાહક દ્વારા સ્વૈલ્છછક રીિ ેપરૂા પાડવામાાં આવર્ે. 
 

કેવાયસી અંગેના આરબીઆઇના માસ્ટર તનદેર્ો અનસુાર ઓટીપી-આિાડરિ ખાિાઓમાાં વ્યવહાર અન ે
બેલેડસ મયાગદાઓનુાં પાલન કરવુાં; ખોલવાના એક મડહનાની અંદર સાંપણૂગ કેવાયસી પણૂગ કરવુાં સામેલ છે, 
આમ કરવામાાં તનષ્ફળ જવાથી ખાત ુાં બાંિ થર્ે. 
 

કેવાયસી અંગેના આરબીઆઇના માસ્ટર તનદેર્ો અનસુાર બેંક ગ્રાહકનાાં બેંક ખાિા અથવા ડર-કેવાયસી 
ખોલી ર્કે છે અથવા તવડડયો આિાડરિ ગ્રાહક ઓળખ પ્રડિયાનાાં માધ્યમો દ્વારા ઓટીપી આિાડરિ નોન 
ફેસથી ફેસ ખાિાને અપગ્રેડ કરી ર્કો છો 

 

2.1.1 બેલિક સેત્તવિંગ્સ બેંક ડડપોલિટ એકાઉડટ (બીએસબીડીએ): 
 

“બેઝિક સેતવિંગ્સ બેંક ડડપોઝિટ એકાઉડટ”નો અથગ શ્રેષ્ઠ નાણાકીય સમાવર્ ેમાટે ખોલવામાાં આવતુાં ડડમાડડ 
ડડપોઝિટ ખાત ુાં થાય છે. આવા ખાિાઓ નો યોર કસ્ટમર (કેવાયસી)/એન્ડટ-મની લોડડડરિંગ (એએમએલ) 
િોરણો અંગનેી આરબીઆઇની સચૂનાઓન ેઆતિન છે. જો આવુાં ખાત ુાં સરળ કેવાયસી િોરણોન ેઆિારે 
અથવા કેવાયસી તવના ખોલવામાાં આવ ેિો ખાિાન ેવિારાની રીિ ે ‘સ્મોલ એકાઉડટ’ િરીકે ગણવામાાં 
આવર્ે. 

 

ખાિાની ત્તવર્ષેિાઓ – પ્રોડક્ટની ત્તવર્િો બેંકની વેબસાઇટ પર ઉપિબ્ધ છે 

• તનન્ષ્િય બીએસબીડીએ ખાિાના ઝબન-સાંચાલન/સડિયિા માટે કોઇ શુ્ ક લાદવામાાં આવિા 
નથી 
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કેવાયસી 
• બીએસબીડીએ ખાત ુાં સમયાાંત્તરે સિુારો કયાગ પ્રમાણ ેઆરબીઆઇની બેંકનાાં ખાિાઓ 

ખોલવા માટે કેવાયસી/એએમએલ અંગેની સચૂનાઓને આતિન છે. 
• બીએસબીડીએ ખોલિી વખિે અમ ેસાંપણૂગ કેવાયસી દસ્િાવેજો પ્રાપ્િ કરીએ છીએ, જેવા કે 

આરબીઆઇ માસ્ટર તનદેર્ દ્વારા તનડદિષ્ટ કયાગ પ્રમાણે સત્તાવાર રીિ ે માડય દસ્િાવેજો 
(ઓવીડી) અથવા ડીર્મડ ઓવીડી. 

 

‘સ્િોિ એકાઉડટ’ 
કેવાયસી િરીકે સત્તાવાર રીિે માડય દસ્િાવેજ (ઓવીડી) િરાવિા ન હોય અને બેંક ખાત ુાં ખોલવાની 
ઇછછા િરાવિા હોય એવા વ્યક્ક્ટિગિ ગ્રાહક ‘સ્મોલ એકાઉડટ’ ખોલાવી ર્કર્ે, જે નીચેની બાબિોને 
આતિન છેેઃ 

• બેંક ગ્રાહકના સ્વ-પ્રમાઝણિ ફોટોગ્રાફ પ્રાપ્િ કરર્.ે 
• બેંકના ર્ાખાના તનયકુ્ટિ અતિકારી િેમની સહી હઠેળ પ્રમાઝણિ કરે છે કે ખાત ુાં ખોલાવિી વ્યક્ક્ટિએ 

િેમની હાજરીમાાં િેમની સહી અથવા અંગઠુાનુાં તનર્ાન લગાવ્યુાં છે. 
• વ્યવહારની માંજૂરી આપવામાાં આવે િે પહલેા આવા ખાિાઓમાાં કુલ વ્યવહારો અને બેલેડસની 

આવશ્યકિાઓ અંગે તનિાગડરિ માતસક અને વાતષિક મયાગદાઓનુાં ઉ્લાંઘન નહીં કરવામાાં આવે. 
• તવદેર્ી ઇનવડગ રેતમટક્ડસસની આ ખાિાઓમાાં માંજૂરી આપવામાાં નહીં આવે. 
• ખાતુાં ર્રૂઆિમાાં બાર મડહનાની અવતિ માટે કાયગરિ રહરે્ે, જે વધ ુબાર મડહનાની અવતિ માટે 

લાંબાવવામાાં આવી ર્કે છે, જે ખાિાિારક અરજી કરે છે અને ઉ્લેઝખિ ખાત ુાં ખો્યાના પ્રથમ 
બાર મડહના દરતમયાન કોઇ પણ ઓવીડી માટે અરજી કરી હોવાનો પરુાવો રજૂ કરે િેને આતિન 
છે. 

• સમગ્ર છૂટની જોગવાઇઓની ચોવીસ મડહના પછી સમીક્ષા કરવામાાં આવર્ે. જો ઓવીડી ચોવીસ 
મડહનાની અંદર રજૂ કરવામાાં ન આવે િો ખાત ુાં કુલ ફ્રીિ હઠેળ મકૂવામાાં આવર્ે અને વધ ુકોઇ 
વ્યવહારની માંજૂરી નહીં હોય. 

 

અડય િહત્તત્તવપરૂ્ગ મદુ્દાઓ 

• તનયમનકારી માગગદતર્િકાઓ અનસુાર બીએસબીડીએના િારકો ડીબીઆઇએલ સાથે અડય 
કોઇ બચિ ખાત ુાં ખોલવા માટે લાયક ઠરિા નથી 

• જો ગ્રાહક ડીબીઆઇએલ સાથે અડય કોઇ પ્રવિગમાન બચિ ખાત ુાં (ખાિાઓ) િરાવિા હોય 
િો ગ્રાહકે બીએસબીડીએ ખો્યાના 30 ડદવસની અંદર આવુાં ખાત ુાં (ખાિાઓ) બાંિ કરવાના 
હોય છે 

• બેંક જો આવુાં ખાત ુાં (ખાિાઓ) બીએસબીડીએ ખો્યાના 30 ડદવસની અંદર ગ્રાહક દ્વારા બાંિ 
કરવામાાં ન આવ ેિો તનયમનકારી માગગદતર્િકાઓ હઠેળ લાગ ુકયાગ પ્રમાણે અડય બચિ ખાત ુાં 
(ખાિાઓ) (જો કોઇ હોય િો) બાંિ કરવાનો અતિકાર અનામિ રાખ ેછે 

• વ્યક્ક્ટિ માત્ર એક બીએસબીડીએ ખાત ુાં િરાવી ર્કે છે 
 

2.2 ચાલ ુ ખાત ુું – વ્યક્ક્ટિઓ, સોલ પ્રોતપ્રએટરર્ીપ્સ/િાગીદાર કાંપનીઓ/ખાનગી અને પબ્બ્લલક 
ઝલતમટેડ કાંપનીઓ/એચયએુફ/સોસાયટીિ/િાસ્્સ વગેરે દ્વારા ખોલી ર્કાય છે. ચાલ ુ ખાિાઓમાાં 
રાખવામાાં આવેલી ડડપોઝિ્સ પર કોઇ વ્યાજ ચકુવવામાાં આવરે્ નહીં. 

 

2.3 ફોરેઇન કરડસી ખાત ુું - તનવાસી િારિીય ગ્રાહક દ્વારા આરબીઆઇ દ્વારા તનડદિષ્ટ વ્યવહારો માટે 
ખોલી ર્કાય છે 
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2.4 સ્પતે્તર્યિ રૂપી ખાિાઓ – આરબીઆઇ દ્વારા તનડદિષ્ટ તનિાગડરિ તનયમનો અનસુાર િારિમાાં તનવાસી 
ન હોય એવી તવદેર્ી વ્યક્ક્ટિ દ્વારા ખોલી ર્કાય છે 

 

2.5 ડફસ્ક્ડ ડડપોલિટ – આ તનડદિષ્ટ અવતિ અને રકમ માટે બકુ કરવામાાં આવિી તસિંગલ ડડપોઝિટ છે. 
ડડપોઝિટને બચિ/ચાલ ુખાિામાાં ઝલિંક કરી ર્કાય છે અથવા સ્ટેડડએલોન બકુ કરી ર્કાય છે. 

 

ડફક્ટસ્ડ ડડપોઝિટ ર્ાખાઓ ખાિે અથવા ઓનલાઇન બેંડકિંગ મારફિે ડડજજટલી ડડપોઝિટ પ્લેસમેડટ તવનાંિી 
કરીને વ્યક્ક્ટિઓ/સોલ પ્રોતપ્રએટરર્ીપ્સ/િાગીદાર કાંપનીઓ/ખાનગી અને પબ્બ્લલક ઝલતમટેડ 
કાંપનીઓ/એચયએુફ/સોસાયટીિ/િાસ્્સ વગેરે દ્વારા ખોલી ર્કાય છે. ગ્રાહકો ડડપોઝિટ બકુ કરિી 
વખિે નીચેમાાંથી પસાંદ કરવાનો તવક્પ િરાવર્ે 
 

અવત્તધ: લઘતુ્તમ 7 ડદવસથી ર્રૂ થાય છે (ડડજજબેંક મોબાઇલ/ઇડટરનેટ બેંડકિંગ પ્લેટફોમગ મારફિે બકુ 
કરવામાાં આવિી ડડપોઝિ્સ માટે લઘતુ્તમ અવતિ 90 ડદવસની છે. ઓછી અવતિ માટે ગ્રાહક ર્ાખા 
મારફિે ડડપોઝિટ બકુ કરી ર્કે છે) 
રકિ: ફોમગમાાં વ્યાખ્યાતયિ કયાગ પ્રમાણે લઘતુ્તમ રકમથી ર્રૂ થાય છે 

વ્યાજઃ ચિવદૃ્ધદ્ વ્યાજ/સાદુાં વ્યાજ/તત્રમાતસક ચકુવણી અથવા માતસક ચકુવણી 
પાકિી મદુ્દિ: મખુ્ય રકમ અને વ્યાજનુાં ડરડયઅુલ (ઓટો-ડરડયઅુલ)/માત્ર મખુ્ય રકમનુાં ઓટોમેડટક 
ડરડયઅુલ અને ઝલિંક કરેલા બેંક ખાિામાાં વ્યાજ જમા થર્/ેસાંપણૂગ રકમ (મખુ્ય અને વ્યાજ સડહિ) ઝલિંક 
કરેલા ખાિામાાં જમા થર્/ેડડમાડડ ડ્રાફ્ટ જારી થાય છે/એનઇએફટી/આરટીજીએસ/આઇએમપીએસ/યપુીઆઇ 
મારફિે ઇલકે્ટિોતનક રેતમટક્ડસસ (ડડજજબેંક મોબાઇલ બેંડકિંગ પ્લેટફોમગ મારફિ ેબકુ કરેલી ડફક્ટસ્ડ ડડપોઝિ્સ 
માટે લાગ ુથવા પાત્ર નથી). 

 

ઉપર ઉ્લેખ કરેલી વ્યાપક કેટેગરીની અંદર બેંક તવતર્ષ્ટ લક્ષયાાંડકિ ગ્રાહક સેગમેડ્સ માટે નોન-કોલેબલ 
ડડપોઝિ્સ, બેડચમાકગ ઝલિંક્ટડ ફ્લોડટિંગ રેટ ડડપોઝિ્સ વગેરે જેવી તવતર્ષ્ટ તવર્ેષિાઓ િરાવિી પ્રોડક્ટ્સ 
રજૂ કરી ર્કે છે. 

 

2.6 ડરકડરિંર્ ડડપોલિટ – એવી વ્યક્ક્ટિઓ માટે છે જેઓ વળિરના તનતિિ દર માટે માતસક િોરણ ે
નાણાાંની તવતર્ષ્ટ રકમ રોકાણ કરવા માગે છે. પાકિી મદુ્દિની િારીખ/ેતપ્રક્ટલોિર વખિે ગ્રાહક મખુ્ય રકમ 
િેમ જ િે અવતિ દરતમયાન ઉપાજર્જિ કરેલુાં વ્યાજ પણ પ્રાપ્િ કરર્.ે 

 

2.7 લબન-ત્તનવાસી ભારિીયો અને ભારિીય મળૂની વ્યક્ક્િઓ (પીઆઇઓ)ને ડડપોલિટ િાટે, બેંક – 

ઝબન-તનવાસી (એનઆરઆઇ) અને િારિીય મળૂની વ્યક્ક્ટિઓ (પીઆઇઓ)ને એફસીએનઆર (બી) 
ડડપોઝિટ, એનઆરઆઇ ડડપોઝિ્સ અને એનઆરઓ ડડપોઝિ્સ ઓફર કરે છે. 
 

• એનઆરઇ/એનઆરઓ ડડપોઝિ્સ માટે વ્યાજદર તલુનાત્તમક સ્થાતનક રૂપી ટમગ ડડપોઝિ્સ પર બેંકો 
દ્વારા ઓફર કરવામાાં આવિા દર કરિા ઊંચા નહીં હોય. 

• બેંક એનઆરઇ સેતવિંગ્સ ડડપોઝિ્સ સામે કોઇ પણ પ્રકારના ઝલએનને પ્રત્તયક્ષ અથવા પરોક્ષ રીિે 
ઝચદ્ધિિ નહીં કરે. 

• બેંક દ્વારા તનિાગડરિ કયાગ પ્રમાણે બેંકના પોિાના સ્ટાફ અથવા વડરષ્ઠ નાગડરકો (જો કોઇ હોય 
િો)નાાં ખાિા પર ડડપોઝિ્સ પરના વિારાના વ્યાજદરના લાિ એનઆરઇ અને એનઆરઓ 
ડડપોઝિ્સ પર ઉપલબ્લિ નહીં હોય. 

• આ નીતિ માત્ર ડીબીએસ બેંક ઈન્ડડયા ઝલતમટેડ દ્વારા ઓફર કરવામાાં આવિી ડડપોઝિ્સ પર લાગ ુ
થાય છે. 
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માંજૂર કરેલા ડેઝબટ/િેડડ્સ, ડડપોઝિ્સની અવતિ, ડડપોઝિ્સના વ્યાજદર, પાકિી મદુ્દિ પહલેાનાાં 
તવડ્રોવલ, તનવાસી ક્સ્થતિમાાં ફેરફાર પર તનવાસીમાાં રૂપાાંિરણ અન ે ખાિાની કામગીરીઓ, નોતમનેર્ન 
સતુવિા, મતૃ્તક ખાિાની કામગીરીઓ વગેરેને આરબીઆઇના માસ્ટર તનદેર્ – ડડપોઝિ્સ પરના વ્યાજદર 
િથા ડડપોઝિ્સ અન ેખાિાઓ પરના માસ્ટર તનદેર્માાં તનિાગડરિ આવશ્યકિાઓન ેઅનરુૂપ છે. 

 

એફસીએનઆર (બી) યોજના હઠેળની ટમગ ડડપોઝિ્સ પરના વ્યાજદર માત્ર નીચેના એક કે વધ ુકારણોન ે
પગલ ેબદલાય છેેઃ 

• ડડપોઝિ્સની અવતિેઃ એફસીએનઆર (બી) યોજના હઠેળ ટમગ ડડપોઝિ્સની પાકિી મદુ્દિની 
અવતિ નીચે પ્રમાણે છેેઃ 

o એક વષગ અન ેવધ,ુ પરાંત ુબ ેવષગ કરિા ઓછી 
o બ ેવષગ અન ેવધ,ુ પરાંત ુત્રણ વષગ કરિા ઓછી 
o ત્રણ વષગ અન ેવધ,ુ પરાંત ુચાર વષગ કરિા ઓછી 
o માત્ર પાાંચ વષગ 

• ડડપોઝિ્સનુાં કદેઃ ડીબીએસ પોિાની મનસફૂી પર ચલણ-પ્રમાણેનુાં લઘતુ્તમ પ્રમાણ તનિાગડરિ 
કરે છે, જેના પર વ્યાજના જુદા જુદા દર ઓફર કરવામાાં આવે છે 

• એફસીએનઆર (બી) માટે વ્યાજની ચકુવણીઓ બે દર્ાાંર્ સ્થાનો સિુી પણૂાાંડકિ કરવામાાં આવે 
છે. 

વ્યાજના દરો માટે ઉછચત્તમ દરો સમયાાંત્તરે પ્રચઝલિ તનયમનકારી માગગદતર્િકાઓન ેઆિારે હર્ે. 
 

2.8 રેત્તસડેડટ ફોરેઇન કરડસી એકાઉડ્સ યોજના – એફઆરસી ડડપોઝિ્સ કાયમી િોરણે િારિમાાં 
પાછા આવિા ઝબન તનવાસી િારિીયો/પીઆઇઓ માટે લાગ ુથવા પાત્ર છે, જયાાં િમેની ક્સ્થતિ ઝબન-
તનવાસીથી તનવાસીમાાં બદલાય છે. બેંક એસે્સ એડડ લાયેઝબઝલડટિ કતમટી (એએલસીઓ) દ્વારા માડય 
ડડપોઝિ્સ પર વ્યાજદરો અનસુાર રેતસડેડટ ફોરેઇન કરડસી એકાઉડટ યોજના (જો લાયક હોય િો) હઠેળ 
િેના દ્વારા સ્વીકારેલા નાણાાંની ડડપોઝિ્સ પર વ્યાજન ેતનિાગડરિ કરર્ે અથવા િેના દ્વારા ડરડય ુકરવામાાં 
આવર્ે. નોન-રેતસડેડટ એક્ટસટનગલ (એનઆરઇ) ખાિા અન/ેઅથવા ફોરેઇન કરડસી નોન-રેતસડેડટ બેંક 
[એફસીએનઆર (બી)]માાં બેલેક્ડસસ જયારે ઝબન-તનવાસી િારિીય (એનઆરઆઇ)ની તનવાસી 
ક્સ્થતિમાાંથી તનવાસીમાાં બદલાય ત્તયારે ખાિાિારાકના તવક્પ ેઆરએફસી ખાિા (જો લાયક હોય િો)માાં 
જમા કરી ર્કાય છે. 

 

2.9 ટિગ ડડપોલિટ સાિે ઓવરડ્રાફ્ટ/ડડપોલિટ િોન - ગ્રાહક આવશ્યક જામીનગીરી દસ્િાવેજોનાાં 
અમલ કરવા પર ડડપોઝિટર દ્વારા યોગ્ય રીિે ડડસ્ચાર્જ કરેલી ટમગ ડડપોઝિટ સામે ઓવરડ્રાફ્ટ 
સતુવિા/ડડપોઝિટ માટે તવનાંિી કરી ર્કે છે. આરઓઆઇ, અવતિ વગેરે સાંબાંતિિ માગગદતર્િકાઓ બેંક દ્વારા 
તનિાગડરિ કરવામાાં આવર્ે, જે સમયાાંત્તરે જારી કરેલી તનયમનકારી માગગદતર્િકાઓ અન ેબેંકની િેડડટ 
નીતિ અનસુાર હર્ે. જો ડડપોઝિટની પાકિી મદુ્દિે આવક ઉપાજર્જિ/ડેઝબટ થયેલા વ્યાજની સાથે ઉપલબ્લિ 
કરેલી લોન હઠેળ ફરજોન ેપરૂી કરવા માટે પરૂિી હોય િો બેંક પિાવટના અતિકારનો ઉપયોગ કરર્ ે
અને ડડપોઝિટરને યોગ્ય સચૂના હઠેળ ડડપોઝિટ અન ેઉપાજર્જિ/ડેઝબટ કરેલા વ્યાજ બાંનેને બાંિ કરર્ ે

3. વ્યાજની ચકુવર્ી – વ્યાજ ઝલિંક કરેલા બચિ/ચાલ ુખાિામાાં અથવા સમયાાંત્તરે િારિીય 
ડરિવગ બેંકના તનદેર્ અનસુાર બેંક દ્વારા તનડદિષ્ટ કરેલા દરે ગ્રાહક દ્વારા તનડદિષ્ટ પાકિી મદુ્દિની સચૂનાઓ 
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અનસુાર િેડડટ કરવામાાં આવર્.ે બેંક સમયાાંત્તરે િારિીય ડરિવગ બેંક દ્વારા જારી કરેલી સામાડય 
માગગદતર્િકાઓની અંદર ટમગ ડડપોઝિટના વ્યાજદર તનિાગડરિ કરે છે. તનયમનકાર દ્વારા માંજૂર કરેલી ગ્રાહક 
કેટેગરીિ જેવી કે ડીબીએસ સ્ટાફ અને વડરષ્ઠ નાગડરકો, પરાંત ુ િેને મયાગડદિ નહીં, િેમના માટે બેંક 
સમયાાંત્તરે પોિાની મનસફૂી પર સામાડય બેંક દરથી વધ ુવષગદીઠ એક ટકાથી વધ ુન હોય એવા દરે 
વિારાના વ્યાજને માંજૂર કરી ર્કે છે. આ માત્ર રેક રેટ ડફક્ટસ્ડ ડડપોઝિ્સ અને ડરકડરિંગ ડડપોઝિ્સ માટે 
લાગ ુથવા પાત્ર હર્ે. 
 

ટમગ ડડપોઝિ્સ પર વ્યાજની ગણિરી તત્રમાતસક અંિરાલે કરવામાાં આવર્ે અને ડડપોઝિ્સની અવતિને 
આિારે બેંક દ્વારા તનિાગડરિ દરે ચકુવવામાાં આવર્ે. 

 

માતસક ડડપોઝિટ યોજનાના ડકસ્સામાાં વ્યાજની ગણિરી તત્રમાતસક િોરણે કરવામાાં આવર્ે અન ે
ડડસ્કાઉડટેડ મ ૂ્ ય પર માતસક િોરણે ચકુવવામાાં આવર્ે. વ્યાજની ચકુવણીઓ નજીકના રૂતપયા સિુી 
પણૂાાંડકિ કરવામાાં આવર્ે. 

 

ડડપોઝિટ બડુકિંગના 7 ડદવસની અંદર પાકિી મદુ્દિ પહલેા બાંિ કરવામાાં આવે એવા ડકસ્સામાાં કોઇ વ્યાજ 
ચકુવવામાાં નહીં આવે. 
ઈન્ડડયન બેંક્ટસ એસોતસએર્ન (આઇબીએ)ની બેંડકિંગ પ્રથાઓની સાંડહિા સભ્ય બેંકો દ્વારા સમાનરૂપે 
અપનાવવા માટે આઇબીએ દ્વારા જારી કરવામાાં આવી છે. કોડ લઘતુ્તમ િોરણો સ્થાપીને સારી બેંડકિંગ 
પ્રથાઓને પ્રોત્તસાડહિ કરવાનો ઇરાદો િરાવે છે, જે સભ્ય બેંકોએ ગ્રાહકો સાથે િેમના વ્યવહારમાાં 
અનસુરવી જોઇએ. 

 

આઇબીએ સ્થાતનક ટમગ ડડપોઝિટ પર વ્યાજની ગણિરીના ઉદે્દર્ માટે ત્રણ મડહનાથી ઓછા સમયમાાં 
પનુેઃચકુવવા પાત્ર ડડપોઝિ્સ પર અથવા ટતમિનલ તત્રમાતસક ગાળો અપણૂગ હોય ત્તયાાં વ્યાજ વાસ્િતવક 
ડદવસોની સાંખ્યા માટે સમપ્રમાણ રીિ ેચકુવવા જોઇએ. બેંક ડડપોઝિ્સ માટે ઉપર ઉ્લેઝખિ વ્યાજની 
ગણિરી માટે અનસુરે છે. ઉદાહરણેઃ જો ડડપોઝિટ 7 મડહનાની અવતિ માટે હોય િો વ્યાજ 2 તત્રમાતસક 
ગાળા માટે ચકુવવામાાં આવર્ે અન ેર્ષે વ્યાજ ડદવસોની સાંખ્યાને આિારે ચકુવવામાાં આવર્.ે 

 

આ ગણિરીના ઉદે્દર્ માટે વષગમાાં ડદવસોની સાંખ્યા લીપ વષગમાાં 366 ડદવસ િરીકે અને અડય વષોમાાં 
365 ડદવસ િરીકે ગણવામાાં આવર્ે. 
 

બેંક વ્યાજની રકમ/વેરાની જવાબદારીની ગણિરી કરિી વખિ ે િમામ ર્ાખાઓમાાં રાખલેી િમામ 
એફડીને એક સીઆઇએફ હઠેળ ગણર્ે. 

 

બેંક હાંમેર્ાાં ગ્રાહકો પાસેથી ટમગ ડડપોઝિટની પાકિી મદુ્દિની સચૂનાઓ લે છે અન ેિનેી ગેરહાજરી અથવા 
ઓવરડય ુથિી ડડપોઝિ્સની ઘટનામાાં બચિ ખાિામાાં લાગ ુથવા પાત્ર વ્યાજદર પ્રવિગમાન તનયમનકારી 
માગગદતર્િકાઓ અનસુાર લાગ ુથર્ે. 
 

ઈન્ડડયન બેંક્ટસ એસોતસએર્ન દ્વારા સલાહ આપ્યા પ્રમાણ ે ફોર્મયુગલેટ અન ે પરાંપરાઓ અનસુાર ટમગ 
ડડપોઝિ્સ પર વ્યાજની ગણિરી કરે છે. 

 

ટમગ “બ્ક ડડપોઝિટ” રૂતપયા 2 કરોડ (તવદેર્ી ચલણની રકમન ેસમાન) અને ઉપરની તસિંગલ રૂપી ટમગ 
ડડપોઝિ્સ/એફસીએનઆર (બી) માટે ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવર્.ે બેંકો રૂ. 2 કરોડ અન ેિેથી વધનુી 
બ્ક ડડપોઝિ્સ માટે સમાન પાકિી મદુ્દિની ડડપોઝિ્સ માટે જુદા જુદા વ્યાજદર ઓફર કરી ર્કે છે. 
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રૂતપયા 2 કરોડથી ઓછી ડડપોઝિ્સ માટે સમાન દર સમાન પાકિી મદુ્દિની ડડપોઝિ્સ માટે લાગ ુથર્ ે
એટલે કે દરોને કાડગ કરવામાાં આવર્ે. રૂપી ટમગ ડડપોઝિ્સ સ્થાતનક ટમગ ડડપોઝિ્સ િેમ જ એનઆરઓ 
અને એનઆરઇ ખાિાઓ હઠેળની ટમગ ડડપોઝિ્સ સામલે કરર્ે. 
 

રૂતપયા 2 કરોડથી ઓછી ડડપોઝિ્સ માટેના કાડગ દરોની સમયાાંત્તરે સમીક્ષા કરવામાાં આવર્ ેઅને માંજૂરી 
માટે એએલસીઓને આવશ્યક ફેરફારોની િલામણ કરવામાાં આવર્ે. બ્ક ડડપોઝિ્સ માટેના જુદા જુદા 
દરો એસેટ/લાયેઝબઝલટીની આવશ્યકિાઓને આિારે તનિાગડરિ કરવામાાં આવર્ે અને સમાન દરો સમાન 
રકમ િથા અવતિની થાપણો માટે લાગ ુથર્ે. 
 

ડડપોઝિ્સ પરના વ્યાજદર ર્ાખાનાાં પડરસરોમાાં પ્રમખુ રીિે પ્રદતર્િિ કરવામાાં આવર્ે. ડડપોઝિટ 
યોજનાઓ અન ેઅડય સાંબાંતિિ સેવાઓ અંગ ેજો કોઇ ફેરફાર હોય િો િેની પણ ર્ાખાનાાં પડરસરોમાાં અન ે
બેંકની વબેસાઇટ પર પ્રમખુ રીિે પ્રદતર્િિ કરીન ેસ્પષ્ટપણે જાણ કરવામાાં આવર્ે. 

 

જો એનઆરઇ ખાિાિારક િાત્તકાઝલક િોરણે િારિમાાં પરિ ફરે છે અને એનઆરઇ ટમગ ડડપોઝિટને 
રેતસડેડટ ફોરેઇન કરડસી એકાઉડટ (આરએફસી)નાાં રૂપાાંિરણ માટે વ્યાજ નીચે પ્રમાણે ચકુવવામાાં આવર્ેેઃ 

i) જો એનઆરઇ ડડપોઝિટ એક વષગની લઘતુ્તમ અવતિ માટે ચા્યુાં ન હોય િો વ્યાજ 
આરએફસી ખાિાઓમાાં રાખેલી બચિ ડડપોઝિ્સ પર ચકુવવા પાત્ર દરથી વધ ુ ન હોય 
એવા દરે ચકુવવામાાં આવર્.ે 

ii) અડય િમામ ડકસ્સાઓમાાં વ્યાજ કરારાત્તમક દરે ચકુવવામાાં આવર્ે. 
 

જો આવી એનઆરઇ ડડપોઝિટ 1 વષગની લઘતુ્તમ અવતિ માટે ચાલી ન હોય િો બેંક િેની મનસફૂી પર 
એફઆરસી ખાિાઓમાાં રહલેી બચિ ડડપોઝિ્સ પર ચકુવવા પાત્ર દરથી વધ ુન હોય એવા દરે વ્યાજની 
ચકુવણી કરી ર્કે છે, જે આવા રૂપાાંિરણ માટે િાત્તકાઝલક િોરણે િારિમાાં પરિ ફરેલા એનઆરઇ 
ખાિાિારક દ્વારા કરવામાાં આવેલી તવનાંિીને આતિન છે. 
રજાઓ પર પાકિી ડડપોઝિ્સ આગામી કાયગના ડદવસ ેઆપમેળે પડરપક્ટવ બનર્ ેઅન ેગ્રાહક આરાંઝિક 
ડડપોઝિટ બડુકિંગના દરે વિારાના ડદવસ/ેડદવસો માટે વ્યાજની આવક ઉપાજર્જિ કરર્ે. 

 
ડડપોઝિટ મકૂવાના સમયે ગ્રાહકો ડડપોઝિટ ખાિાનાાં ક્ટલોિર અથવા પાકિી મદુ્દિની િારીખે વિારાની 
અવતિ માટે ડડપોઝિટનાાં ડરડયઅુલ સાંબાંતિિ સચૂનાઓ આપી ર્કે છે. 

 

ટમગ ડડપોઝિ્સ પર પાકિી મદુ્દિની સચૂનાઓની ગેરહાજરીમાાં વ્યક્ક્ટિ/એચયએુફ/િસ્ટ/સોસાયટીના 
ડકસ્સામાાં ડીબીએસ બેંક ઈન્ડડયા ઝલતમટેડ પાકિી મદુ્દિની િારીખના સાંબાંિમાાં એડવાડસમાાં ડડપોઝિટરને 
જાણ કરર્ે અને બેંક પ્રચઝલિ વ્યાજદરે મળૂ ડડપોઝિટ િરીકે સમાન અવતિ માટે ડડપોઝિટને ડરડય ુકરર્ે. 
અડય માટે બેંક ગ્રાહકનાાં બચિ/ચાલ ુખાિામાાં પાકિી મદુ્દિની રકમ િેડડટ કરર્ે. ગ્રાહક અમારી સાથે 
બચિ/ચાલ ુખાિા િરાવિા ન હોય એવા ડકસ્સામાાં અમે ગ્રાહક પાસેથી વધ ુસચૂનાઓ ન મળે ત્તયાાં સિુી 
પાકિી મદુ્દિની રકમ અમારી પાસે રાખીશુાં અને આવી ઓવરડય ુ ડડપોઝિ્સ પરનુાં વ્યાજ સમાયાંત્તરે 
તનયમનો દ્વારા તનયાંતત્રિ કયાગ પ્રમાણે ચકુવવામાાં આવર્ે. 

 

જો વ્યક્ક્ટિ પાસ ેરહલેી િમામ ટમગ ડડપોઝિ્સ પર ચકુવેલુાં/ચકુવવા પાત્ર કુલ વ્યાજ આવકવેરા કાયદા 
અને સમયાાંત્તરે જારી કરેલી સીબીડીડી (સેડિલ બોડગ ઓફ ડાઇરેક્ટટ ટેક્ટસેર્ન)ની માગગદતર્િકાઓ હઠેળ 
તનડદિષ્ટ રકમથી વિે િો બેંક ટેક્ટસ એટ સોસગ ડડડક્ટટ કરવાની વૈિાતનક ફરજ િરાવે છે. બેંક તત્રમાતસક 
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િોરણ ેકપાિા વેરા માટે ટેક્ટસ ડડડક્ટર્ન સડટિડફકેટ (ટીડીએસ સડટિડફકેટ) જારી કરર્ે. ટીડીએસમાાંથી છૂટ 
મેળવવા પાત્ર હોય એવા ડડપોઝિટર દરેક નાણાકીય વષગની ર્રૂઆિમાાં ફોમગ 15જી/એચ ફોમગમાાં ઘોષણાાં 
રજૂ કરી ર્કે છે. તનયમન અનસુાર લાગ ુથવા પાત્ર ટીડીએસ દરો સમયાાંત્તરે લાગ ુથવા પાત્ર હર્.ે 

 

એફસીએનઆર(બી) ડડપોલિ્સ િાટે વ્યાજની ચકુવર્ીઃ 
 

(એ) યોજના હઠેળ સ્વીકરવામાાં આવિી ડડપોઝિ્સ પર વ્યાજ 360 ડદવસથી એક વષગને આિારે ગણિરી 
કરવામાાં આવે છે. 
(બી) વ્યાજની ગણિરી અને ચકુવણી પ્રત્તયેક 180 ડદવસના અંિરાયે અને ત્તયાર પછી ર્ેષ વાસ્િતવક 
ડદવોસની સાંખ્યા માટે કરવામાાં આવે છે. 
િે એ ર્રિને આતિન છે કે ચિવદૃ્ધદ્ની અસર સાથે પાકિી મદુ્દિે વ્યાજ પ્રાપ્િ કરવાનો તવક્પ ડડપોઝિટર 
પાસે રહરે્ે. 

 

કાયમી સ્થાયી થવા માટે િારિ પરિ ફરિા િારિીય રાષ્િીયિા િરાવિા/મળૂની વ્યક્ક્ટિઓની 
એફસીએનઆર (બી) ડડપોઝિ્સ કરારાત્તમક વ્યાજદરે પાકિી મદુ્દિ સિુી જારી રહરે્ે, જે નીચેની 
ર્રિોને આતિન છેેઃ 
 એ) એફસીએનઆર(બી) ડડપોઝિ્સને લાગ ુથવા પાત્ર વ્યાજદર જારી રહરે્ે. 
 બી) આવી ડડપોઝિ્સ ખાિાિારક િારિમાાં પરિ ફરે િે િારીખથી તનવાસી ડડપોઝિ્સ િરીકે 
ગણવામાાં આવર્ે. 

સી) આવી એફસીએનઆર (બી) ડડપોઝિ્સનાાં પાકિી મદુ્દિનાાં તવડ્રોવલ યોજનાની દાંડાત્તમક 
જોગવાઇઓને આતિન હર્ે. 
ડી) પાકિી મદુ્દિે એફસીએનઆર (બી) ડડપોઝિ્સ ખાિાિારકના તવક્પે રેતસડેડટ રૂપી ડડપોઝિટ 
ખાિા અથવા આરએફસી ખાિા (જો લાયક ઠરે િો)માાં રૂપાાંિડરિ થર્.ે 

એફસીએનઆર(બી) ડડપોઝિ્સનાાં ડરડયઅુલ પર વ્યાજની ગણિરી પ્રવિગમાન પ્રચઝલિ માગગદતર્િકા 
અનસુાર બેંક દ્વારા થરે્. 
 

4. ટિગ ડડપોલિટનુું પાકિી મદુ્દિ પહિેા ત્તવડ્રોવિ – બેંક િેની મનસફૂી પર ટાઇમ 
ડડપોઝિ્સનાાં પાકિી મદુ્દિ પહલેાનાાં તવડ્રોવલનો અતિકાર િરાવે છે. બેંક જો ડડપોઝિટ તવર્ેષ યોજના 
હઠેળ બકુ કરવામાાં આવી હોય અન ે િ ે બચિ/ચાલ ુ ખાિા સાથ ે ઝલિંક કરેલી હોય માત્ર િો જ ટાઇમ 
ડડપોઝિ્સને આંતર્ક તવડ્રો કરવાની માંજૂરી આપે છે. જો પાકિી મદુ્દિ પહલેાનુાં તવડ્રોવલ માંજૂર કરવામાાં 
આવે િો ડડપોઝિટ પર લાદવામાાં આવિા વ્યાજ અન ેઅને દાંડની ચકુવણી આરબીઆઇ દ્વારા તનિાગડરિ 
કરેલી પ્રચઝલિ ર્રિો િેમ જ આ સાંબાંિ ેબેંક દ્વારા જારી કરેલી માગગદતર્િકાઓ કે જેન ેબેંકની વબેસાઇટ પર 
સમયાાંત્તરે ઉપલબ્લિ અન ેઅપડેટ કરવામાાં આવ ેછે, િને ેઅનસુાર માંજૂર કરવામાાં આવી ર્કે છે. 

 

બેંક િમામ ડડપોઝિટસગ પાસેથી લેઝખિ/ઓનલાઇન તવનાંિી પર િનેી પાકિી મદુ્દિની િારીખ પહલેા 
રેતસડેડટ/એનઆરઓ ડડપોઝિ્સ અન ેએનઆરઇ/એફસીએનઆર ડડપોઝિ્સનાાં તવડ્રોવલન ેમાંજૂર કરર્ે. 

 

• પાકિી મદુ્દિ પહલેાની રેતસડેડટ/એનઆરઓ ટમગ ડડપોઝિ્સ પરનુાં વ્યાજ આવી ડડપોઝિટનાાં 
પ્લેસમેડટની િારીખ પર પ્રચઝલિ દરે અથવા કરારાત્તમક દરે, બાંનેમાાંથી જે નીચા હોય િે દરે 
આવી ડડપોઝિટ રાખવામાાં આવી હોય એવી અવતિ માટે ચકુવવામાાં આવર્,ે જે સમયાાંત્તરે બેંક 
દ્વારા તનિાગડરિ દાંડાત્તમક શુ્ કનાાં ડડડક્ટર્નને આતિન છે. 
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• પાકિી મદુ્દિ પહલેા તવડ્રો કરેલી એનઆરઇ/એફસીએનઆર ડડપોઝિ્સ પરનુાં વ્યાજ જો પાકિી 
મદુ્દિ પહલેા તવડ્રોવલ એક વષગ પછી કરવામાાં આવ ે માત્ર િો જ ચકુવવામાાં આવર્ે. િેન ે
ધ્યાનમાાં રાખીને આતવ ડડપોઝિટ રાખવામાાં આવી હોય િે અવતિ માટે, આવી ડડપોઝિટનાાં 
પ્લેસમેડટની િારીખ પર પ્રચઝલિ દરે અથવા કરારાત્તમક દરે, બાંનેમાાંથી જે ઓછા હોય િે દરે, 
સમયાાંત્તરે બેંક દ્વારા તનિાગડરિ દાંડાત્તમક શુ્ કનાાં ડડડક્ટર્નને આતિન છે. 

• એફસીએનઆર માટે પાકિી મદુ્દિ પહલેા તવડ્રોવલ, જો કોઇ હોય િો િેમાાંથી ઊભુાં થત ુાં 
એક્ટસચેડજનુાં નકુસાન ગ્રાહક દ્વારા વેઠવ ુજોઇએ. 

• જો ટમગ ડડપોઝિટ ડડપોઝિટ બડુકિંગના 7 ડદવસની અંદર પાકિી મદુ્દિ પહલેા તવડ્રો/ક્ટલોિ કરવામાાં 
આવે િો કોઇ વ્યાજ ચકુવવામાાં નહીં આવે. 

 

આ દાંડાત્તમક શુ્ કનુાં માળખુાં (સમયાાંત્તરે બેંક દ્વારા વ્યાખ્યાતયિ કયાગ પ્રમાણે) નીચેની બાબિો માટે લાગ ુ
થવા પાત્ર છેેઃ 

• વ્યક્ક્ટિગિ અન ેઝબન-વ્યક્ક્ટિગિ ડડપોઝિ્સ 

• કોઇ પણ રકમની એફસીએનઆર ડડપોઝિ્સ. 
 

દાંડાત્તમક શુ્ કનાાં માળખામાાં અને રકમમાાં કોઇ ફેરફાર કડિી મેનેજમેડટ કતમડટ/એએલસીઓ દ્વારા માંજૂરીને 
આતિન હર્ે. 

 

રેતસડેડટ ફોરેઇન કરડસી (આરએફસી) ખાિામાાં રૂપાાંત્તર માટે એનઆરઇ ટમગ ડડપોઝિ્સ (એફસીએનઆર 
સડહિ)નાાં પાકિી મદુ્દિ પહલેાનાાં તવડ્રોવલના ડકસ્સામાાં બેંક પાકિી મદુ્દિ પહલેા તવડ્રોવલ માટે કોઇ દાંડ 
લાદર્ે નહીં. 

 

બેંક પોિાની મનસફૂી પર એફસીએનઆર ડડપોઝિ્સનાાં પાકિી મદુ્દિ પહલેાનાાં તવડ્રોવલ માટે વિારાનો 
સ્વેપ ખચગ લાદી ર્કે છે. ચકુવવા પાત્ર હોય િનેા કરિા વધ ુ વ્યાજ અગાઉથી ચકુવવાની ઘટનામાાં 
વિારાનુાં વ્યાજ ડડપોઝિટની રકમમાાંથી વસલૂવામાાં આવર્ે. જોકે, એનઆરઇ/એફસીએનઆર ડડપોઝિ્સ 
ડડપોઝિટની િારીખ થવા િનેા ડરડયઅુલથી 1 (એક) વષગની સમાલ્પ્િ પહલેા પાકિી મદુ્દિ પહલેા તવડ્રો 
કરવામાાં આવ ેએવા ડકસ્સામાાં કોઇ વ્યાજ ચકુવવામાાં નહીં આવે. જોકે, બેંક િેની મનસફૂી પર ડડપોઝિટ 
મકૂવાના સમય ે લાગ ુ થવા પાત્ર તનયમો અન ે ર્રિો અનસુાર વ્યક્ક્ટિઓ, એન્ડટટીિ અન ે ડહડદુ 
અનડડવાઇડેડ ફેતમઝલિ દ્વારા રાખવામાાં આવિી મોટી ડડપોઝિ્સ (2 કરોડ અન ેિેથી વધ)ુનાાં પાકિી 
મદુ્દિ પહલેાનાાં તવડ્રોવલન ેનામાંજૂર કરી ર્કે છે. 

 

આવા દાંડાત્તમક શુ્ કની છૂટ આવશ્યક માંજૂરીઓન ેઆતિન હર્ ે

 
મતૃ્તક ડડપોઝિટસગના દાવેદાર/દાવેદારો અથવા સાંયકુ્ટિ ખાિાિારકો પાસેથી તવનાંિી કરવા પર ટમગ 
ડડપોઝિટની રકમનાાં તવિાજનના ડકસ્સામાાં જો ડડપોઝિટની અવતિ અને એકતત્રિ રકમમાાં કોઇ ફેરફાર ન 
થાય િો ટમગ ડડપોઝિટનાાં પાકિી મદુ્દિ પહલેાનાાં તવડ્રોવલ માટે કોઇ દાંડ લાદવામાાં આવર્ે નહીં 
 

5. વેરાની બચિ કરિી ડડપોલિ્સ 

• કોઇ પણ મ ૂ્ યવગગની ટમગ ડડપોઝિટની પાકિી મદુ્દિની અવતિ પ્રાલ્પ્િની િારીખથી પાાંચ વષગની 
હર્ે. 

• કોઇ પણ ટમગ ડડપોઝિટ િેની પ્રાલ્પ્િની િારીખથી પાાંચ વષગ પણૂગ થાય િ ેપહલેા એડકેર્ કરવામાાં 
નહીં આવ ે

• કોઇ લોન વેરાની બચિ કરિી ડડપોઝિટ માટે આપવામાાં નહીં આવ.ે 
જોકે, સાંયકુ્ટિ િારકના પ્રકારની ડડપોઝિટના ડકસ્સામાાં ડડપોઝિટના પ્રથમ િારકનાાં મતૃ્તયુાંના ડકસ્સામાાં 
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ડડપોઝિટના અડય િારક ર્ાખાન ેઅરજી કરીન ેપાકિી મદુ્દિ પહલેા ટમગ ડડપોઝિટને એડકેર્ કરવા માટે 
લાયક ઠરર્ે, જે ડડપોઝિટના પ્રથમ િારકનાાં મતૃ્તયુાંના પરુાવા દ્વારા સમતથિિ કરવાન ેઆતિન છે 

 

6.  સર્ીરનુું ખાત ુું – સગીરનાાં નામ પર ખાત ુાં ખોલવામાાં આવી ર્કે છે અને ખાત ુાં ખોલિી વખિ ે
કુદરિી અથવા તનડદિષ્ટ કયાગ પ્રમાણ ેકાનનૂી રીિ ેતનયકુ્ટિ કરેલા પાલક દ્વારા સાંચાઝલિ થર્ે. 

 

10 વષગની વય પ્રાપ્િ કરનાર અને વાાંચી િથા લખી ર્કે એવા સગીરો સ્વિાંત્ર રીિે બચિ ખાિાઓ 
ખોલાવી ર્કે છે, જો િઓે ઇછછે િો, પરાંત ુ ચેક-બકુ જારી કરવામાાં આવર્ ે નહીં. નેટ બેંડકિંગ (નોન-
ફાયનાક્ડસયલ વ્યવહારો) અને એટીએમ કામગીરી સાથેનાાં ડેઝબટ કાડગ (રોકડનો ઉપાડ, બેલેડસની િપાસ 
અને તમતન સ્ટેટમેડટ)ને માંજૂરી મળી ર્કે છે. ઓવરડ્રાફ્ટ સતુવિા અથવા લોડસ/એડવાક્ડસસ સગીરોને પરૂા 
પાડવામાાં આવર્ે નહીં. સગીરોનાાં/કુદરિી પાલકો િરાવિા સગીરોનાાં ખાિામાાં ડડપોઝિટ 
સરકાર/આરબીઆઇની માગગદતર્િકાઓ અનસુાર પ્રતિબાંિો િરાવર્ ે

 

જોકે સગીર પખુ્િ વયના થાય ત્તયારે પખુ્ય વયના થયેલા સગીર સાથ ે પાલકે નજીકની ર્ાખાની 
મલુાકાિ લવેાની હોય છે અને સગીર ખાિાનાાં રૂપાાંિરણ માટે િાજેિરના ફોટોગ્રાફ અને સ્પેતસમેન સહી 
સાથે આવશ્યક ઓળખ દસ્િાવેજો અને સરનામાાંના પરુાવા પરૂા પાડવાના હોય છે. ગ્રાહકો નોંિ લે કે 
ઉપરોક્ટિનુાં પાલન નહીં કરવાથી બેંક આવા સગીર ખાિાઓના વ્યવહાર પર િેની મનસફૂી પર 
કાયગવાહી કરી ર્કે છે. 

 

પાલક દ્વારા સગીરનાાં ખાિાનુાં સ ાંચાલન થતુાં હોય એવા ડકસ્સામાાં ખાિાનાાં સાંચાલનનો પાલકનો અતિકાર 
સગીર પખુ્િ વય પ્રાપ્િ કરે ત્તયારે સમાપ્િ થર્ે. ખાિામાાં કોઇ બેલેડસ પખુ્િ વય પ્રાપ્િ કરનાર સગીરની 
તવર્ેષ સાંપતત્ત હોવાનુાં માનવામાાં આવર્;ે અન ેખાિામાાંથી વધ ુ તવડ્રોવલ પ્રડિયાત્તમક ઔપચાડરકિાઓ 
પણૂગ કરે ત્તયાર પછી એકલા અગાઉના સગીરને ખાિામાાંથી આગળનાાં તવડ્રોવ્સની માંજૂરી આપવામાાં 
આવર્ે. 

 

7. ત્તનરક્ષર/અંધ વ્યક્ક્િનુું ખાત ુું – બેંક તનરક્ષર વ્યક્ક્ટિનાાં ચાલ ુ ખાિા તસવાય ડડપોઝિટ 
ખાિાઓ ખોલી ર્કે છે. આવી વ્યક્ક્ટિનુાં ખાત ુાં ખોલી ર્કાય છે, જે િેઓ/િેણી ડડપોઝિટર અને બેંક બાંનેન ે
જાણકાર હોય એવા સાક્ષી સાથે વ્યક્ક્ટિગિ રીિે બેંકન ેતવનાંિી કરે િ ેર્રિન ેઆતિન છે. સામાડયપણ ે
ચેક બકુ સતુવિા આવા બચિ બેંક ખાિાઓ માટે પરૂી પાડવામાાં આવે છે. ડડપોઝિટ રકમ અન/ેઅથવા 
વ્યાજનાાં તવડ્રોવલ/પનુેઃચકુવણીના સમય ેખાિાિારકે િે વ્યક્ક્ટિની ઓળખની ખરાઇ કરનારા અતિકૃત્ત 
અતિકારીની હાજરીમાાં િેમની/િેણીની અંગઠુાની છાપ અથવા તનર્ાન લગાવવુાં જોઇએ.  
 

બેંકના અતિકારી તનરક્ષર/અંિ વ્યક્ક્ટિન ેખાિાને તનયાંતત્રિ કરિા તનયમો અને ર્રિો સમાજવવા જોઇએ 

 

બેંક સતુનતિિ કરર્ે કે ખાત ુાં ખોલવાની િમામ ઔપચાડરકિાઓ બેંકનાાં પડરસરમાાં હાથ િરવામાાં આવ ે
અને અમલ માટે કોઇ દસ્િાવેજન ેબહાર લઈ જવાની માંજૂરી નથી. આ તનયમમાાં અપવાદ કરવાની કોઇ 
આવશ્યકિા હોય ત્તયારે બેંક તવગિોની ખરાઇ કરવા માટે અને ફોટોગ્રાફ િથા અડય દસ્િાવેજો સાથ ેયોગ્ય 
રીિે િરેલા ખાત ુાં ખોલવાનુાં ફોમગ પ્રાપ્િ કરવા માટે યોગ્ય રીિ ેઅતિકૃત્ત અતિકારીન ેતનયકુ્ટિ કરી ર્કે છે. 

 

8. વદૃ્ અને અસક્ષિ વ્યક્ક્િઓ અથવા ઓડટિિ, સેરેબ્રિ પાલ્સી, િુંદબદુ્ધદ્, 
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િાનત્તસક લબિારી અને િાનત્તસક અક્ષિિાઓને િીધે અસક્ષિ વ્યક્ક્િ દ્વારા ખાિાઓનુું 
સુંચાિન - 

 

8.1 લબિાર/વદૃ્/ત્તવકિાુંર્ નોન-પડેર્ન ખાિાધારકોને સતુ્તવધા – ઝબમાર/વદૃ્/તવકલાાંગ ખાિાિારકો નીચેની 
કેટેગરીિમાાં આવે છેેઃ 

• ખાિાિારક જેઓ ચેક પર સહી કરવા માટે ખબૂ ઝબમાર હોય/પોિાના બેંક ખાિામાાંથી નાણાાં 
ઉપાડવા માટે બેંકમાાં ર્ારીડરક રીિે હાજર રહી ન ર્કે, પરાંત ુ ચેક/તવડ્રોવલ ફોમગ પર 
િેમના/િેણીના અંગઠુાનુાં તનર્ાન કરી ર્કિા હોય; 

• ખાિાિારક જેઓ બેંકમાાં માત્ર ર્ારીડરક રીિે હાજર રહવેા અસક્ષમ હોય, પરાંત ુ િેઓ કેટલીક 
ર્ારીડરક તવકલાાંગિાન ેલીિે ચેક/તવડ્રોવલ ફોમગ પર િેમનુાં/િેણીનુાં અંગઠુાનુાં તનર્ાન કરવામાાં પણ 
અસક્ષમ હોય. 

 

8.2 સુંચાિકીય પ્રડિયા – વદૃ્/ઝબમાર ખાિાિારકો પોિાના બેંક ખાિાઓનુાં સાંચાલન કરવામાાં અસક્ષમ હોય 
િેને ધ્યાનમાાં રાખીને બેંકો નીચે આપલેી પ્રડિયાઓ અનસુરી ર્કે છેેઃ - 

• જયારે પણ ઝબમાર/વદૃ્/તવકલાાંગ ખાિાિારકનુાં અંગઠુા કે પગના અંગઠુાનુાં તનર્ાન પ્રાપ્િ 
કરવામાાં આવે ત્તયારે િેની ઓળખ બેંકને જાણકાર હોય એવા બે સ્વિાંત્ર સાક્ષીઓ દ્વારા થવી 
જોઇએ, જેમાાંથી એક જવાબદાર બેંકના અતિકારી હોવા જોઇએ 

• જયારે ગ્રાહક િેમનુાં/િેણીનુાં અંગઠુાનુાં તનર્ાન કરી ન ર્કે અને િેઓ બેંકમાાં ર્ારીડરક રીિે હાજર 
રહી ન ર્કે ત્તયારે તનર્ાન ચેક/તવડ્રોવલ ફોમગ પર પ્રાપ્િ કરી ર્કાય છે, જેની ઓળખ બે સ્વિાંત્ર 
સાક્ષીઓ દ્વારા થવી જોઇએ, જેમાાંથી એક જવાબદાર બેંકના અતિકારી હોવા જોઇએ. 

• ગ્રાહકને બેંકને એ પણ જણાવવા માટે પણ કહવેામાાં આવી ર્કે છે કે ચેક/તવડ્રોવલ ફોમગન ે
આિારે બેંકમાાંથી રકમ કોણ ઉપાડર્ ેઅને િ ેવ્યક્ક્ટિની ઓળખ બે સ્વિાંત્ર સાક્ષીઓ દ્વારા થવી 
જોઇએ. બેંકમાાંથી નાણાાં ઉપાડિી વ્યક્ક્ટિને બેંકમાાં િમેની સહી પરૂી પાડવાનુાં પણ જણાવવુાં 
જોઇએ. 

 

8.3 ઓડટિમ, સેરેબ્રલ, પા્સી, માંદબદુ્ધદ્, માનતસક ઝબમારી અને માનતસક અક્ષમિાન ેલીિે તવકલાાંગ 
થયેલી વ્યક્ક્ટિ માટે બેંક ખાત ુાં ખોલવા/સાંચાલન કરવાના ઉદે્દર્ માટે બેંક માનતસક સ્વાસ્્ય િારા, 
1987 હઠેળ જજ્લા અદાલિો અન ે જજ્લાઓના કલેક્ટટસગ દ્વારા જારી આદેર્ો/પ્રમાણપત્રો 
અને/અથવા ઓડટિમ, સેરેબ્રલ પા્સી, માંદબદુ્ધદ્ અન ેબહુતવિ તવકલાાંગિા િરાવિી વ્યક્ક્ટિના 
ક્યાણ માટેના રાષ્િીય િસ્ટ િારા, 1999 અનસુાર તવકલાાંગ વ્યક્ક્ટિ માટે સ્થાતનક સ્િરની સતમતિ 
દ્વારા ગાડડિયનની તનમણકૂ સ્વીકારર્ે, જેઓ વ્યક્ક્ટિની અને તવકલાાંગ વ્યક્ક્ટિની સાંપતત્તની સાંિાળ 
લેર્.ે  

 

9. ડડપોલિટ ખાિાઓની કાિર્ીરી 
 

9.1 ધારકો ઉિેરવા/દૂર કરવા – બેંક જો પડરક્સ્થતિ એવી હોય અથવા વ્યક્ક્ટિગિ ડડપોઝિટરન ેઅડય 
વ્યક્ક્ટિનાાં નામન ેસાંયકુ્ટિ ખાિાિારક િરીકે ઉમેરવાની માંજૂરી આપ ેિો િમામ સાંયકુ્ટિ ખાિા િારકોની 
તવનાંિી પર સાંયકુ્ટિ ખાિા િારક/કોનાાં નામ/મોન ે ઉમેરી અથવા દૂર કરી ર્કે છે. જોકે, એક મળૂ 
ખાિાિારકનુાં નામ નામ(મો)નાાં ઉમેરા/દૂર કયાગ પછી જળવાઇ રહ ેિ ેઆવશ્યક છે. 
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9.2 િેડડેટ – ડડપોઝિટરની તવતર્ષ્ટ તવનાંિી પર બેંક ગ્રાહક દ્વારા આપવામાાં આવેલા ખાિા 
સાંચાલનનુાં મેડડેટ નોંિી ર્કે છે, જે અડય વ્યક્ક્ટિને િમેના પક્ષ ેખાિાન ેસાંચાઝલિ કરવા માટે અતિકૃત્ત 
કરે છે. 
 

9.3 િઘિુિ બેિેડસ/સેવા શલુ્ક – બચિ બેંક ખાિા અને ચાલ ુ ડડપોઝિટ ખાિા જેવી ડડપોઝિટ 
પ્રોડક્ટ્સ માટે બેંક આવા ખાિાઓનાાં સાંચાલનને તનયાંતત્રિ કરિા તનયમો અને ર્રિોના િાગ િરીકે અમકુ 
લઘતુ્તમ બેલેડસ જાળવી રાખવાનુાં આવશ્યક કરી ર્કે છે. ખાિામાાં લઘતુ્તમ બલેેડસ જાળવી રાખવામાાં 
તનષ્ફળ જવાથી બેંક દ્વારા સમયાાંત્તરે તનડદિષ્ટ કયાગ પ્રમાણેનાાં શુ્ ક લાદર્ે, જે પ્રવિગમાન તનયમનકારી 
માગગદતર્િકાઓ અનસુાર હર્.ે બેંક કોઇ પણ ખાિા પર આપેલી સમય અવતિ માટે વ્યવહારોની સાંખ્યા, 
રોકડ ઉપાડ વગેરે પર પણ તનયાંત્રણો મકૂી ર્કે છે. આજ પ્રમાણે બેંક ચેક બકુ્ટસ જારી કરવી, ખાિાનાાં 
વિારાનાાં સ્ટેટમેડટ, ડુલ્પ્લકેટ પાસબકુ, ફોઝલયો ચાજર્જસ વગેરે માટેના શુ્ ક સ્પષ્ટ કરી ર્કે છે. આવી 
િમામ તવગિો, ખાિાનાાં સાંચાલન માટેના તનયમો અને ર્રિો અને પરૂી પાડવામાાં આવિી તવઝિન્ન 
સેવાઓ માટેના શુ્ કના તર્ડયઅુલ અંગ ેસાંિતવિ ડડપોઝિટરને ખાત ુાં ખોલિી વખિ ેજાણ કરવામાાં આવર્.ે 
આવા શુ્ ક સમયાાંત્તરે બદલાઇ ર્કે છે અન ે બેંક ગ્રાહકને વબેસાઇટ અથવા સાંચારની અડય ચને્સ 
મારફિે પોિાની મનસફૂી પર જાણ કરર્ે. 

 

9.4 રોકડ ઉપાડ પર ટીડીએસ – આવકવેરા િારાની સેક્ટર્ન 194એન હઠેળ ટીડીએસ (ટેક્ટસ ડડડક્ટટેડ 
એટ સોસગ) સમયાાંત્તરે જારી કરવામાાં આવિી સીબીડીટી (સેડિલ બોડગ ઓફ ડાઇરેક્ટટ ટેક્ટસેર્ન) 
માગગદતર્િકાઓ પ્રમાણ ેબચિ/ચાલ ુખાિામાાંથી રોકડનાાં ઉપાડ માટે લાગ ુથવા પાત્ર હર્ે. 
9.5 વેલ્ય ુ ડેડટિંર્ – નવી/ડરડયઅુલ ડડપોઝિ્સ માટે વે્ય ુડેડટિંગ બેંકની પ્રડિયા અન ેમાંજૂરીના મેડિક્ટસ 
અનસુાર પ્રવિગમાન પદ્તત્તન ેઅનસુરર્.ે 

 

10. વેરા િાટેની જવાબદારી – ગ્રાહક કોઇ પણ ગડુ્સ અન ેસેવા વેરો અથવા કાયદા દ્વારા 
લાદવામાાં આવિા અને સમયાાંત્તરે અમલી થિા આવી પ્રકૃતત્તના અડય કોઇ વેરા માટે જવાબદાર રહરે્.ે 
જો બેંકન ેકાયદા દ્વારા આવા વેરાનાાં અનસુાંિાનમાાં ચકુવણી વસલૂવી અને કરવી આવશ્યક હોય િો ગ્રાહક 
આવી ચકુવણીઓ સામે બેંકને ક્ષતિપતૂિિ કરર્ે. 

 

11. નોત્તિનેર્ન સતુ્તવધા – નોતમનરે્ન સતુવિા વ્યક્ક્ટિઓ દ્વારા ખોલવામાાં આવિા િમામ ડડપોઝિટ 
ખાિાઓ પર ઉપલબ્લિ છે. નોતમનરે્ન સોલ પ્રોતપ્રરાઈટરી વાળા ખાિા માટે પણ ઉપલબ્લિ છે. એક વખિ 
કરવામાાં આવેલુાં નોતમનરે્ન કોઇ પણ સમય ેખાિાિારક દ્વારા રદ અથવા બદલી ર્કાય છે. નોતમનેર્ન 
િમામ ખાિાિારકોની સાંમતત્તથી સિુારી ર્કાય છે. અંગઠુાનુાં તનર્ાન બ ેસાક્ષીઓ દ્વારા પ્રમાઝણિ થયલેુાં 
હોવુાં જોઇએ. સહીના ડકસ્સામાાં કોઇ પણ સાક્ષીની આવશ્યકિા હોિી નથી. નોતમનેર્ન સગીરના પક્ષમાાં કરી 
ર્કાય છે, જે ગાડડિયન તનડદિષ્ટ કરવામાાં આવ ે િ ે ર્રિન ે આતિન છે. બેંક િલામણ કરે છે કે િમામ 
ડડપોઝિટસગ નોતમનેર્નની સતુવિા પ્રાપ્િ કરે. ડડપોઝિટરનાાં મતૃ્તયુાંના ડકસ્સામાાં નોતમની કાનનૂી વારસદારોનાાં 
િસ્ટી િરીકે ખાિામાાં બાકી રહલેી રકમ પ્રાપ્િ કરર્.ે સાંયકુ્ટિ ખાિાઓના ડકસ્સામાાં નોતમનીનો અતિકાર 
િમામ ડડપોઝિટસગનાાં મતૃ્તય ુપછી ઊિો થાય છે. ડડપોઝિટરન ે ડડપોઝિટ ખાત ુાં ખોલિી વખિ ેનોતમનેર્ન 
સતુવિાના લાિની જાણ કરવામાાં આવર્.ે નોતમનરે્ન પસાંદગીના હા અથવા નાના તવક્પો એફ સલાહ, 
સ્ટેમેડ્સ અન ેપાસબકુ્ટસ પર પરૂા પાડવામાાં આવ ેછે. આ ઉપરાાંિ ગ્રાહક એફડી સલાહો, સ્ટેટમેડ્સ અન ે
પાસબકુ્ટસ પર તપ્રડટ થયલેા નોતમનીનાાં નામની પણ પસાંદગી િરાવ ેછે. 
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12. ખાિાનાું સ્ટેટિેડ્સ અને પાસબકુ – બેંક  બચિ ખાિા િેમ જ ચાલ ુખાિાના ગ્રાહકોન ે
માતસક િોરણે ખાિાનાાં સ્ટેમેડટ પરૂા પાડર્.ે આ ગ્રાહકને ખાત ુાં ખોલવાના સમય ેજણાવવામાાં આવર્.ે 
ખાિાનુાં સ્ટેટમેડટ િ ેઅવતિ દરતમયાન ખાિા પર કરવામાાં આવ્યા હોય એવા િમામ વ્યવહારો િરાવર્ે. 
સ્ટેટમેડ્સ ગ્રાહકોને માતસક િોરણે તવના મ ૂ્ યે પરૂા પાડવામાાં આવર્ે. જો ગ્રાહકો ઇછછે િો બેંક બચિ 
ખાિાનાાં ખાિાિારકોને પાસબકુ જારી કરી ર્કે છે. તનયતમિપણે પાસબકુ અપડેટ કરાવવી અને ખાિાની 
પ્રવતૃત્તઓથી અપડેટ રહવેુાં એ ગ્રાહકની જવાબદારી છે. 
13. ખાત ુું ટ્રાડસફર કરવુું – ખાિાઓ દેર્િરની કોઇ પણ ર્ાખામાાંથી સાંચાઝલિ થઈ ર્કે છે. જોકે 
ગ્રાહકને આવશ્યક લાગ ે િો િેઓ/િણેી બેંકની કોઇ પણ ર્ાખાઓ અથવા સેવા એકમોમાાંથી ખાિાનાાં 
િાડસફર માટેની તવગિો અન ેપ્રડિયા પ્રાપ્િ કરી ર્કે છે. 

 

14. મિૃ/ગિુ થયેિી વ્યક્ક્િનુું ખાિાનુું સુંચાિન – આરબીઆઇ દ્વારા તનદેર્ કયાગ પ્રમાણ ે
બેંકે એ સતુનતિિ કરવા માટે પ્રડિયાઓ અપનાવી છે કે મતૃ્તક ડડપોઝિટસગનાાં અનસુાંિાનમાાં દાવાઓની 
પિાવટ ર્ક્ય બને િેટલી સરળ હોય. વધ ુતવગિો માટે ડીબીએસની દાવાની પિાવટની નીતિ વાાંચો. 

 

15. ગિુ થયેિી વ્યક્ક્િનાું અનસુુંધાનિાું દાવાઓની પિાવટ – બેંકે ગમુ થયલેી 
વ્યક્ક્ટિનાાં અનસુાંિાનમાાં દાવાઓની પિાવટ માટે પ્રડિયા અપનાવી છે, જે િારિીય પરુાવા િારા, 
1872ની સેક્ટર્ન 107/108ની જોગવાઇઓ દ્વારા તનયાંતત્રિ થર્ે. િારા અનસુાર, મતૃ્તયુાંની પવૂગિારણા 
િેમની/િેણીની ગમુ થયાની જાણ કરી હોવાની િારીખથી સાિ વષગ તવિી ગયા પછી જ ઊિી થઈ ર્કે છે. 
વધ ુતવગિો માટે કૃપા કરીને ડીબીએસની પિાવટ અને દાવાની નીતિ વાાંચો. 

 

16. દાવો નહીં કરેિી ડડપોલિ્સ – જો કોઇ ગ્રાહક છે્લી કામગીરીની િારીખથી અથવા 
એફડીની પાકિી મદુ્દિની િારીખથી 10 વષગ કે િેથી વધ ુસમય માટે ખાિામાાં કોઇ વ્યવહારો ન કરે િો 
ખાિા (એસબી/સીએ/એફડી/પીપીઆઇ)ન ેદાવો નહીં કરેલી ડડપોઝિ્સ િરીકે વગીકૃત્ત કરવામાાં આવર્ ે
અને બેંડકિંગ તનયમન િારા, 1949ની સેક્ટર્ન 26એની માગગદતર્િકાઓ અનસુાર 10 વષગની જણાવેલી 
અવતિની સમાલ્પ્િથી 3 મડહનાની અવતિની અંદર ફાંડ્િને ડડપોઝિટર એજયકેુર્ન એડડ અવેરનેસ ફાંડ 
(ડીઇએએફ ફાંડ)માાં જમા કરવામાાં આવર્ે. 

 
16.1 રેકોડગ જાળવવો અને સિયાુંિરે સિીક્ષા કરવી – ફાંડમાાં રકમ િાડસફર કરવાની િારીખ પર બેંકે 
ઉપાજર્જિ વ્યાજની ચકુવણી સડહિ સમવિી ઓડડટસગ દ્વારા ખરાઇ કરેલી ગ્રાહક પ્રમાણેની તવગિો 
જાળવવી જોઇએ. વ્યાજ નહીં િરાવિી ડડપોઝિ્સ અને ફાંડમાાં િાડસફર કરેલી અડય િેડડટનાાં 
અનસુાંિાનમાાં યોગ્ય રીિે ઓડડટ કરેલી ગ્રાહક પ્રમાણેની તવગિો બેંક પાસે જાળવવી જોઇએ. સમવિી 
ઓડડટસે એ પણ ખરાઇ અને પ્રમાઝણિ કરવુાં જોઇએ કે બેંકોની બકુ પ્રમાણે ડરટડસગ આરબીઆઇને રજૂ 
કરેલા માતસક અને વાતષિક ડરટડસગમાાં બેંક દ્વારા ખરી રીિે સાંકઝલિ કરવામાાં આવ્યા છે. ઉપરના 
ડરટડસગની વાતષિક ઓડડટના સમયે વૈિાતનક ઓડડટસગ દ્વારા પણ ખરાઇ થર્ે અને વૈિાતનક ઓડડટસગ 
દ્વારા વાતષિક પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્િ કરવામાાં આવર્ે અને િેને એ પ્રમાઝણિ કરીને આરબીઆઇન ે
મોકલવામાાં આવર્ે કે ડરટડસગ બેંક દ્વારા ખરી રીિે સાંકઝલિ કરવામાાં આવ્યા છે. 

 

16.2 ફડરયાદ ત્તનવારર્ કાયગપ્રર્ાિી – ડડપોઝિટર એજયકેુર્ન એડડ અવેરનેસ ફાંડ ન્સ્કમ, 2014 
અંગેના આરબીઆઇનાાં પડરપત્ર – બેંડકિંગ તનયમન િારા, 1949ની સેક્ટર્ન 26એ અનસુાર બેંકે વેબસાઇટ 



 
 

Page 16 of 17 

 

  

 

 

પર દસ વષગ કે િેથી વધ ુસમયથી દાવો નહીં કરેલી ડડપોઝિ્સ/તનન્ષ્િય ખાિાઓની યાદી પ્રદતર્િિ 
કરવી જોઇએ. બેંક િકરાર તનવારણ નીતિ િરાવ ેછે, જે અમારી વબેસાઇટ પર પ્રકાતર્િ કરવામાાં આવી 
છે અને િે ફડરયાદોના િડપી ઉકેલ માટે એસ્કેલેર્ન મેડિક્ટસ સાથે િારિની િમામ ર્ાખાઓમાાં 
ઉપલબ્લિ છે. 

 

16.3 ગ્રાહક પાસેથી દાવો – ગ્રાહક જે ર્ાખામાાં ખાત ુાં જાળવવામાાં આવે છે િેનો સાંપકગ કરી ર્કે છે. 
સાંબાંતિિ દસ્િાવેજી પરુાવા, માડય ઓળખપત્ર થાપણો અને રકમની અરજી તવગિોની સાથે જમા 
કરવાના રહરે્ે. કાનનૂી વારસદાર/નોતમનીનો દાવો – કાનનૂી વારસદાર/નોતમની ડડપોઝિટ િારકનાાં 
મતૃ્તયુાંનાાં પ્રમાણપત્રની નકલ અને અડય સાંબાંતિિ કાનનૂી દસ્િાવેજોની સાથ ેસાંપકગ કરી ર્કે છે. સમાન 
ઉદે્દર્ માટે મતૃ્તકના દાવાની માગગદતર્િકાઓ અનસુરવાની રહરે્ે. 
 

બેંકે ગ્રાહક/ડડપોઝિટરન ેવ્યાજની સાથે, જો લાગ ુથવા પાત્ર હોય િો પનુેઃચકુવણી કરર્ે અન ેડડપોઝિટરન ે
ચકુવેલી સમાન રકમ માટે ફાંડમાાંથી દાવો ફોમગ ડરફાંડ નોંિાવર્ે. ગ્રાહકો િાજેિરની કેવાયસી તવગિો (ફોટો 
લગાવલેા સીઆઇએફ, ઓળખ પરુાવો અને સરનામાાંનો પરુાવો)ની સાથે બેિ ર્ાખાનો સાંપકગ કરી ર્કે છે 
અને ખાિાને પનુેઃસડિય કરવા માટેની તવનાંિી કરી ર્કે છે. 

 

17. અડય બેંડકિંર્ સેવાઓ 
 

17.1 સ્ટોપ પિેેડટ સતુ્તવધા - બેંક ડડપોઝિટસગ પાસેથી િમેના દ્વારા જારી કરેલા ચકે્ટસનાાં અનસુાંિાનમાાં 
સ્ટોપ પમેેડટ સચૂના સ્વીકારર્ે. તનડદિષ્ટ કયાગ પ્રમાણ ેશુ્ ક લાગ ુકરવામાાં આવર્.ે 

 

18. ખાિાઓ બુંધ કરવા 
18.1 ખાિાઓ ડડપોઝિટરની લેઝખિ તવનાંિી પર બાંિ કરવામાાં આવી ર્કે છે. સાંયકુ્ટિ ખાિાઓ િમામ 
આવા સાંયકુ્ટિ હસ્િાક્ષરકિાગઓની તવનાંિી પછી જ બાંિ કરવામાાં આવી ર્કે છે. 

18.2 બેંક પયાગપ્િ સચૂના આપીને ચાલ,ુ બચિ, અથવા અડય ડડમાડડ ડડપોઝિટ ખાિાને બાંિ કરવાનો 
અતિકાર િરાવ ેછે. 
 

19. અડય િહત્તત્તવપરૂ્ગ િાડહિી - 
 

19.1 ગ્રાહકનાું ડહિની સરુક્ષા – બેંક ખાત ુાં ખોલિી વખિ ેગ્રાહક દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવિી માડહિીનુાં 
મ ૂ્ ય કરે છે. 
 

બેંક ગ્રાહકની જાણકારી તવના બેંક દ્વારા સવેાઓ અથવા પ્રોડક્ટ્સનાાં પ્રતિવેચાણ માટે આ માડહિીનો 
ઉપયોગ કરર્ ેનહીં. જો બેંક આવી માડહિીનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રસ્િાવ કરે છે િો િ ેખાિાિારકની 
સાંમતત્તથી જ થર્ે. 

 
બેંક ગ્રાહકનાાં ખાિાની તવગિો ગ્રાહકની સ્પષ્ટ અથવા ગઝિિિ સાંમતત્ત તવના ત્રાડહિ વ્યક્ક્ટિ કે પક્ષ સમક્ષ 
જાહરે કરર્ ેનહીં. જોકે, કેટલાક અપવાદો છે, જેવા કે કાયદાની અતનવાયગિા હઠેળ માડહિીની ઘોષણાાં, 
જયાાં ઘોષણાાં કરવી જનિાની ફરજ છે અને જયાાં બેંકનુાં ડહિ જાહરેાિ કરવાનુાં આવશ્યક બનાવ ેછે. 

 

19.2 ડડપોલિ્સ િાટે વીિા કવર – િમામ બેંક ડડપોઝિ્સ ડડપોઝિટ ઇડશ્યોરડસ એડડ િેડડટ ગેરાંટી 
કોપોરેર્ન ઓફ ઈન્ડડયા (ડીઆઇસીજીસી) દ્વારા ઓફર કરવામાાં આવિી વીમા યોજના હઠેળ આવરવામાાં 
આવે છે, જે અમકુ મયાગદા અને ર્રિોને આતિન છે. અમલમાાં હોય એવા વીમા કવરની તવગિો 
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ડડપોઝિટરને ઉપલબ્લિ કરવામાાં આવર્ે. વધ ુતવગિો માટે ગ્રાહક www.dicgc.org.in પર લોગ ઓન કરી 
ર્કે છે. 

 

19.3 િાડહિી પરૂી પાડવાિાું ગ્રાહકની સક્ષિિા – પ્રવિગમાન ગ્રાહકની વિૈાતનક ફરજો પરૂી કરવા માટે 
બેંક દ્વારા આવશ્યક કરેલી તવગિો પરૂી પાડવામાાં અક્ષમિાને પડરણામે ગ્રાહકને યોગ્ય નોડટસ પરૂી પાડયા 
પછી ખાત ુાં બાંિ પણ કરવામાાં આવી ર્કે છે 

 

19.4 ફડરયાદો અને િકરારોન ુું ત્તનવારર્ – પ્રતિસાદ પરૂો પાડવા અથવા પોિાની ફડરયાદ મોકલવા 
માગિા ગ્રાહકો બેંક પાસ ેઉપલબ્લિ નીચેની ચને્સનો પણ ઉપયોગ કરી ર્કે છેેઃ 

• ગ્રાહક સાંિાળ ખાિે કોલ કરો 
• ઇ-મઇેલ લખો 
• ડડજજબેંક મોબાઇલ પ્લેટફોમગ પર વછયુગઅલ સહાય 

• અમારી ર્ાખાની મલુાકાિ લો – સોમવારથી ર્તનવારમાાં કાયગના કલાકો દરતમયાન. ર્ાખા 
આરબીઆઇનાાં તનદેર્ અનસુાર રતવવારે અને બેંકની અડય રજાઓ ઉપરાાંિ બીજા અને ચોથા 
ર્તનવારે બાંિ રહરે્ ે

 

વધ ુતવગિો માટે કૃપા કરીન ેઅમારી વેબસાઇટ જુઓ. 
 

કોઇ પણ િબકે્ક જો ગ્રાહકને લાગે કે અમારી સવેાનાાં સ્િરો િેમની અપેક્ષા મજુબના નથી િો િેઓ 
બેંકની તવગિવાર ફડરયાદ નીતિ માટે નીચે આપલેી ઝલિંકની મલુાકાિ લઈ ર્કે છે. 
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redr essal- of -complaints-and-  grievances.page 

 

 

19.5 ત્તનન્રિય ખાિાઓ – ખાિાન ેઆરબીઆઇની માગગદતર્િકાઓ અનસુાર ખાિામાાં રહલેા બલેેડસન ે
ધ્યાનમાાં લીિા તવના ગ્રાહકે કરેલા છે્લા વ્યવહારની િારીખથી 12 મડહના પછી “તનન્ષ્િય” િરીકે 
વગીકૃત્ત કરવામાાં આવર્ે. આ ખાિા પરનુાં વ્યાજ ખાિાની સાંચાલકીય ક્સ્થતિન ે ધ્યાનમાાં લીિા તવના 
તનયતમિ િોરણ ેજમા કરવામાાં આવર્.ે 

 

19.6 ડોિગડટ ખાત ુું – આરબીઆઇની માગગદતર્િકાઓ અનસુાર ખાિામાાં રહલેા બલેેડસને ધ્યાનમાાં લીિા 
તવના ગ્રાહક દ્વારા છે્લે કરેલા વ્યવહારની િારીખથી 24 મડહના પછી ખાિાને “ડોમગડટ” િરીકે વગીકૃત્ત 
કરવામાાં આવર્ે. આ ખાિા પરનુાં વ્યાજ ખાિાની સાંચાલકીય ક્સ્થતિન ેધ્યાનમાાં લીિા તવના તનયતમિ 
િોરણ ેજમા કરવામાાં આવર્ે. બેંકે તનવાસી અન ે ઝબન તનવાસી એમ બાંન ેગ્રાહકો માટે ડોમગડટ ખાિાન ે
સડિય કરવાની પ્રડિયા વ્યાખ્યાતયિ કરી છે. બેંક પાસ ેબહુતવિ ખાિાઓ િરાવિા ગ્રાહકો માટે, જયાાં એક 
અથવા વધ ુખાિા ડોમગડટ હોય અને ઓછામાાં ઓછાં એક ખાત ુાં સડિય હોય ત્તયારે ડય ુ ડડઝલજડસ પ્રડિયા 
યોગ્ય માડયિા અન ેતનયાંત્રણો સાથે સરળ બનાવવામાાં આવી છે. આવા ખાિાઓમાાં કામગીરીને ગ્રાહકની 
જોખમ કેટેગરી અનસુાર ડય ુ ડડઝલજડસ પછી માડય કરવામાાં આવી ર્કે છે. ડય ુ ડડઝલજડસનો અથગ 
વ્યવહાર, સહીની અન ેઓળખની ખરાઇ વગેરેની ખરાઇની યથાથગિા સતુનતિિ કરવી થાય છે. 

 

19.7 અર્ધારી આપત્તિ – અણિારી ઘટનાઓનો અથગ કુદરિી ઘટનાઓ, પરૂ, દુષ્કાળ, ભકૂાંપ અથવા 
અડય કુદરિી આફિો અથવા ક્સ્થતિ, આફિ, રોગચાળો અથવા મહામારી, ત્રાસવાદી હુમલો, યદુ્ અથવા 
હુ્લડ, પરમાણુાં, રાસાયઝણક અથવા જૈતવક દુષણ, ઔદ્યોઝગક કાયગવાહી, વીજળી બાંિ થવી, કર્મપ્યટુર 
પડી િાગવુાં અથવા િોડફોડ અન ેમકાન તટૂી પડવુાં, આગ, તવસ્ફોટ અથવા અકસ્માિ અથવા અડય 
આવા કોઇ કૃત્તયો, જે બેંકના વાજબી તનયાંત્રણની બહાર હોય. 

http://www.dicgc.org.in/
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page
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બેંકની જવાબદારીનુાં પ્રદર્ગન જયાાં સિુી અણિારી આપતત્ત અથવા સાંજોગો દેખાવને અર્ક્ય બનાવવાનુાં 
જારી રાખર્ ે ત્તયાાં સિુી સ્થઝગિ રહરે્ે. શ્રેષ્ઠ પ્રયત્તનના આિારે બેંક અણિારી આપતત્તની ઘટનાનાાં 
પડરણામોન ે ઘટાડવા માટે વ્યાજબી પગલાાં(ઓ) િરવા માટે વચનબદ્ છે. કોઇ ઔદ્યોઝગક કાયગવાહી, 
વીજળી બાંિ થવી, કર્મપ્યટુર પડી િાગવુાં અથવા િોડફોડના ડકસ્સામાાં બેંક િેના ગ્રાહકોન ે અતવરિ 
સેવાઓની જોગવાઇઓમાાં તવલાંબન ેઘટાડવા માટેના વ્યાજબી પગલાાં િરર્ે. 

 
 

 

  પડરત્તર્રટ 1  ર્બ્દાવલિ  

 
[યતુનટની ર્બ્લદાવઝલ સાથે ઝલિંક કરો, જે યતુનટના મેડડેટ, નીતિઓ અને િોરણોનુાં અથગઘટન કરવા માટે 
આવશ્યક િમામ તનયમો, સાંઝક્ષપ્િ અને ટૂાંકા ર્બ્લદોની વ્યાખ્યાઓ આપે છે] 

 

જીઓઆઇ- િારિ સરકાર  
ડીબીઆઇએલ – ડીબીએસ બેંક ઈન્ડડયા 
ઝલતમટેડ  
ડીબીએલ – ડીબીએસ બેંક ઝલતમટેડ 
ડબ્લ્યઓુએસ – સાંપણૂગ માઝલકીની પેટાકાંપની 
એએલસીઓ – એસેટ લાયેઝબઝલટી કતમટી  
ડીબીટી – ડાઇરેક્ટટ બેતનડફટ િાડસફર  

પાન – પમગનેડટ એકાઉડટ નાંબર  

કેવાયસી – નો યોર કસ્ટમર  

એફસીએનઆર ડડપોઝિટ - ફોરેઇન કરડસી નોન ડરપાડિિએબલ એકાઉડટ ડડપોઝિટ 

એનઆરઇ- નોન-રેતસડેડટ રૂપી એકાઉડટ 

એનઆરઓ- નોન-રેતસડેડટ ઓડડિનરી રૂપી એકાઉડટ 

પીઆઇઓ/ઓસીઆઇ – પસગન ઓફ ઈન્ડડયન ઓડરજજન/ઓવરસીિ તસડટિન ઓફ 
ઈન્ડડયા  
પીઓઆઇ/પીઓએ- ઓળખનો પરુાવો/સરનામાાંનો પરુાવો 
સીઇઆરએસએઆઇ- સેડિલ રજજસ્િી ઓફ તસક્યોડરટાઇિેર્ન એસેટ ડરકડસ્િક્ટર્ન 
એડડ તસક્યોડરટી ઇડટરેસ્ટ ઓફ ઈન્ડડયા 
સીકેવાયસીઆર- સેડિલ કેવાયસી રજજસ્િી 
પીઆઇડી – પસગનલ ઇડફોમેર્ન ડડટેઇ્સ 


