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નીિતના

RBI/DNBR/2016-17/45
માસ્ટર િડરેક્શન DNBR.
પીડી. 008/03.10.119/2016- 
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-
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-
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સંદર્ભ

No.S873/13.01.001/2021- 
22

CEPD. પીઆરડી.

5.0 સમીક્ષા કરી અનુપાલન 08.08.2022 વાર્િષક
સમીક્ષા

-
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2.0 પાટીયું મંજૂરી જૂન 2020
3.0 પાટીયું સમીક્ષા અને મંજૂર જૂન 2021
4.0 પાટીયું સમીક્ષા અને મંજૂર ફેબ્રુઆરી 2022

5.0 RMC અને બોર્ડ મીિટંગ સમીક્ષા અને મંજૂર ઑગસ્ટ 2022
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1. પૃષ્ઠભૂિમ:

એમ્િબટ િફનવેસ્ટ પ્રાઇવેટ િલિમટેડ (ત્યારબાદ 'ધAFPL'/ 'ધ કંપની') એ કંપની એક્ટ, 1956 ની જોગવાઈઓ હેઠળ 
સમાિવષ્ટ ખાનગી િલિમટેડ કંપની છે અને ભારતીય િરઝર્વ બેંક (RBI) દ્વારા નોંધાયેલ પદ્ધિતસરની મહત્વપૂર્ણ નોન-
િડપોિઝટ સ્વીકારવા અથવા હોલ્િડંગ નોન-બેંિકંગ ફાઇનાન્િસયલ કંપની ("NBFC-NDSI") છે. કંપની સપ્ટેમ્બર 01, 
2018 થી અસરકારક "વ્યવસ્િથત રીતે મહત્વપૂર્ણ" િબન-થાપણ સ્વીકારતી અથવા હોલ્િડંગ િબન-બેંિકંગ નાણાકીય 
કંપની બની છે.

કંપની એમ્િબટ પ્રાઇવેટ િલિમટેડની પેટાકંપની છે.

ભારતીય િરઝર્વ બેંક (RBI) એ નોન બેંિકંગ ફાઇનાન્િશયલ કંપનીઓ (NBFCs) માટે વાજબી પ્રેક્િટસ કોડ પર 
માર્ગદર્િશકા જારી કરી છે જેથી તેમના ગ્રાહકો સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે વાજબી વ્યવસાય અને કોર્પોરેટ વ્યવહારો 
માટે ધોરણો નક્કી કરવામાં આવે. મુખ્ય િદશા - નોન-બેંિકંગ ફાઇનાન્િશયલ કંપની - પદ્ધિતસરની રીતે મહત્વપૂર્ણ નોન-
િડપોિઝટ લેતી કંપની અને િડપોિઝટ લેતી કંપની (િરઝર્વ બેંક) િદશાિનર્દેશો, 2016 ("િનર્દેશો") અને તમામ લાગુ NBFCs 
ને દર્શાવેલ માર્ગદર્િશકાના આધારે વાજબી પ્રેક્િટસ કોડ મૂકવાની જરૂર છે. જણાવેલ િદશાઓમાં.

આરબીઆઈના િનર્દેશોના સંદર્ભમાં અને વ્યવસાયની પ્રકૃિતને ધ્યાનમાં લેતા, કંપનીની તમામ િધરાણ ઉત્પાદનો માટે લાગુ 
થતી િધરાણ પ્રવૃત્િતઓ માટે નીચેની યોગ્ય પ્રેક્િટસ કોડ (કોડ) અપનાવવાનો પ્રસ્તાવ છે.

2. કોડનો ઉદ્દેશ:

કોડનો મુખ્ય ઉદ્દેશ-

a) ગ્રાહકો સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે ઉિચત વ્યવહારની ખાતરી કરવી અને લઘુત્તમ ધોરણો સ્થાિપત કરીને સારી, 
ન્યાયી અને િવશ્વાસપાત્ર પ્રથાઓને પ્રોત્સાહન આપવું;

b) વધુ પારદર્િશતા સુિનશ્િચત કરવા માટે કે જેથી ગ્રાહકોને ઉત્પાદનની સારી સમજ હોય   અને માિહતગાર િનર્ણયો 
લેવામાં આવે;

c) ગ્રાહકોને વ્યવહારની પ્રિતબદ્ધતા પહેલા તેમના િવચારણા માટે વ્યાપક રીતે પ્રદાન કરવામાં આવેલ ઉત્પાદનો/
સેવાઓના િનયમો અને શરતો િવશે સલાહ આપવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે;

d) પૂરી પાડવામાં આવેલ સુિવધાના િનયમો અને શરતો સાથે સુસંગત વાજબી અને પારદર્શક રીતે ક્લાયન્ટ એકાઉન્ટ્સનું 
િનરીક્ષણ અને સંચાલન કરવા માટે;

e) પુનઃપ્રાપ્િત અને અમલીકરણ, જ્યાં જરૂરી હોય, કાયદાની યોગ્ય પ્રક્િરયાને અનુસરીને હાથ ધરવામાં આવે છે.
f) વાજબી વ્યવહાર સંબંિધત આરબીઆઈ દ્વારા િનર્ધાિરત લાગુ િનયમોનું પાલન સુિનશ્િચત કરવું.

3. વાજબી પ્રેક્િટસ કોડની લાગુતા:

I. લોન માટેની અરજીઓ અને તેમની પ્રક્િરયા:
a) લોન લેનારને લોન એપ્િલકેશન ફોર્મ, અન્ય બાબતોની સાથે સાથે, લોનને સંચાિલત કરતી વ્યાપક સુિવધાઓ, િનયમો 

અને શરતો સિહત, દસ્તાવેજોની પ્રાથિમક સૂિચ દર્શાવતી કેવાયસી દસ્તાવેજો સિહતની અરજી ફોર્મ સાથે 
સબિમટ કરવા જરૂરી છે. કોઇ પણ બીજુ
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દસ્તાવેજો, જો જરૂરી હોય તો, લોન અરજી સાથે સબિમટ કરવા માટે ઉધાર લેનારને અલગથી જાણ કરવામાં 
આવશે.

b) કંપનીની લોન અરજી પણ જરૂરી માિહતી પૂરી પાડશે જે ઉધાર લેનારના િહતને અસર કરે છે, જેથી અન્ય NBFC 
દ્વારા ઓફર કરવામાં આવેલા િનયમો અને શરતો સાથે અર્થપૂર્ણ સરખામણી કરી શકાય અને લેનારા દ્વારા 
જાણકાર િનર્ણય લઈ શકાય.

c) કંપની સંભિવત ઉધાર લેનારને તમામ લોન અરજીઓ માટે એક સ્વીકૃિત પ્રદાન કરશે. સમયમર્યાદા, જેમાં લોન 
અરજીઓનો િનકાલ કરવામાં આવશે, તે સ્વીકૃિતમાં સૂચવવામાં આવશે.

ડી) ઋણ લેનાર સાથેની તમામ વાતચીત અંગ્રેજી અથવા સ્થાિનક ભાષામાં / લેનારા દ્વારા સમજાયેલી અને પુષ્િટ 
કરાયેલી ભાષામાં હોવી જોઈએ.

II. લોન મૂલ્યાંકન અને શરતો/શરતો-

a) કંપની કંપનીના જોખમ આધાિરત અિભગમ અને ક્રેિડટ પોિલસી/ઇઝને ધ્યાનમાં લઈને લોન અરજીઓનું મૂલ્યાંકન 
કરશે.

b) કંપનીએ ઋણ લેનારને અંગ્રેજીમાં અથવા સ્થાિનક ભાષામાં / લેનારા દ્વારા સમજાતી ભાષામાં મંજૂરી/સ્વાગત પત્ર 
અથવા MITC (સૌથી મહત્વપૂર્ણ િનયમો અને શરતો) દ્વારા અથવા અન્યથા, લોનની સાથે મંજૂર કરાયેલી લોનની 
રકમ લેિખતમાં જણાવવી જોઈએ. વ્યાજના વાર્િષક દર અને તેની અરજીની પદ્ધિત સિહત િનયમો અને શરતો.

c) ઉધાર લેનાર દ્વારા જણાવવામાં આવેલ િનયમો અને શરતોની સ્વીકૃિત કંપની દ્વારા તેના રેકોર્ડ પર સાચવવામાં 
આવશે.

ડી) કંપનીએ મંજૂરી/સ્વાગત પત્રમાં અથવા અન્યથા અને લોન કરારમાં મોડી ચુકવણી માટે વસૂલવામાં આવેલા દંડના 
વ્યાજનો ઉલ્લેખ કરવો પડશે.

e) કંપની લોનની મંજૂરી/િવતરણ સમયે તમામ ગ્રાહકોને લોન એગ્રીમેન્ટમાં ટાંકવામાં આવેલ દરેક એન્ક્લોઝરની નકલ 
સાથે લોન કરારની નકલ આપશે.

III. િનયમો અને શરતોમાં ફેરફાર સિહત લોનનું િવતરણ-

a) કંપની લોન લેનારને અંગ્રેજી અથવા સ્થાિનક ભાષામાં / લેનારા દ્વારા સમજાય તે ભાષામાં, િવતરણ સમયપત્રક, 
વ્યાજ દરો, સેવા ચાર્જ, પૂર્વચુકવણી ચાર્જ વગેરે સિહત િનયમો અને શરતોમાં કોઈપણ ફેરફારની સૂચના આપશે. 
વ્યાજ દરોમાં ફેરફાર અને ચાર્જીસ સંભિવત રીતે લાગુ કરવામાં આવશે અને આ સંબંધમાં યોગ્ય સ્િથિત લોન 
કરારમાં સામેલ કરવામાં આવશે.

b) કરાર હેઠળ ચુકવણી અથવા કામગીરીને િરકોલ / વેગ આપવાનો િનર્ણય લોન કરાર સાથે સુસંગત રહેશે.

c) કંપની તમામ લેણાંની ચુકવણી પર અથવા લોનની બાકી રકમની વસૂલાત પર કોઈપણ કાયદેસરના હક અથવા 
પૂર્વાિધકારને આધીન તમામ િસક્યોિરટીઝને લોન લેનાર સામે કંપનીના અન્ય કોઈપણ દાવા માટે મુક્ત કરશે. જો સેટ 
ઓફના આવા અિધકારનો ઉપયોગ કરવાનો હોય, તો બાકીના દાવાઓ અને સંબંિધત દાવાની પતાવટ/ચૂકવણી ન થાય 
ત્યાં સુધી કંપની િસક્યોિરટીઝ જાળવી રાખવા માટે જે શરતો હેઠળ હકદાર છે તેની સંપૂર્ણ િવગતો સાથે લોન 
લેનારને જાણ કરવામાં આવશે.

IV. િવતરણ પછી દેખરેખ-

a) કંપનીનો િનર્ણય, જો કોઈ હોય તો, લોનની ચુકવણી અથવા કામગીરીને િરકોલ કરવાનો/વેગ કરવાનો િનર્ણય લોન 
કરારના િનયમો અને શરતો અનુસાર હશે.
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b) કંપનીએ લોન પરત બોલાવતા પહેલા અથવા લોન કરાર અને/અથવા અન્ય સંબંિધત દસ્તાવેજોમાં સમાિવષ્ટ 
િનયમો અને શરતોને આધીન ચુકવણી અથવા કામગીરીને વેગ આપવા માટે પૂછતા પહેલા ઉધાર લેનારાઓને 
વ્યાજબી સમય આપવો જોઈએ.

c) કોઈપણ કાયદેસર અિધકાર અથવા પૂર્વાિધકારને આધીન લોનની સંપૂર્ણ અને અંિતમ ચુકવણીની પ્રાપ્િત પછી 
કંપની પાસે પડેલા કોલેટરલ વાજબી સમયની અંદર િરલીઝ થઈ શકે છે અને ઋણ લેનારાઓ સામે કંપની પાસે હોઈ 
શકે તેવા કોઈપણ અન્ય દાવા માટે બંધ થઈ શકે છે. જો સેટ ઓફના આવા અિધકારનો ઉપયોગ કરવાનો હોય, તો 
બાકીના દાવાઓ અને સંબંિધત દાવાની પતાવટ/ચૂકવણી ન થાય ત્યાં સુધી કંપની જે શરતો હેઠળ કોલેટરલ જાળવી 
રાખવા માટે હકદાર છે તેની સંપૂર્ણ િવગતો સાથે લોન લેનારને તેના િવશે નોિટસ આપવામાં આવશે.

d) એવા િકસ્સામાં જ્યાં ઉધાર લેનારાએ ઉધાર લેનાર દ્વારા મંજૂર કરાયેલી એકંદર રકમની અંદર નાણાં ઉછીના/
ઉછીના લેવાની મંજૂરી આપી હોય તેવા િકસ્સામાં, કોલેટરલ કંપની દ્વારા ઓપરેશનલ સગવડ માટે અને સંભિવત 
િડફોલ્ટ્સથી વ્યાજને બચાવવા માટે જાળવી રાખવામાં આવી શકે છે. ઉધાર લેનાર દ્વારા અને કંપનીના સહયોગી/
જૂથ કંપની/iesના િહતનું રક્ષણ કરવા માટે.

V. િડિજટલ લેન્િડંગ પ્લેટફોર્મ્સ પર મેળવેલ લોન-

જ્યાં પણ કંપની તેમના એજન્ટ તરીકે િડિજટલ િધરાણ પ્લેટફોર્મનું આઉટસોર્િસંગ કરે છે અથવા કરે છે ત્યાં 
સ્ત્રોત ઉધાર લેનારાઓ અને/અથવા લેણાં વસૂલવા માટે, કંપનીએ નીચેની સૂચનાઓનું પાલન કરવું જોઈએ:

a) કંપનીની વેબસાઇટ પર એજન્ટ તરીકે રોકાયેલા િડિજટલ િધરાણ પ્લેટફોર્મના નામો જાહેર કરવા.

b) એજન્ટો તરીકે રોકાયેલા િડિજટલ િધરાણ પ્લેટફોર્મને ગ્રાહકને અગાઉથી જણાવવા માટે િનર્દેિશત કરવામાં આવશે, 
તે કંપનીનું નામ જેની વતી તેઓ તેની સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે.

c) લોન કરારની એક નકલ સાથે લોન કરારમાં ટાંકવામાં આવેલ દરેક િબડાણની નકલ તમામ ઉધાર લેનારાઓને આપવામાં 
આવશે.
d) કંપની દ્વારા રોકાયેલા િડિજટલ િધરાણ પ્લેટફોર્મ પર અસરકારક દેખરેખ અને દેખરેખ સુિનશ્િચત કરવામાં આવશે.

e) ફિરયાદ િનવારણ પદ્ધિત િવશે જાગૃિત ઉભી કરવા માટે પૂરતા પ્રયત્નો કરવામાં આવશે.

VI. સામાન્ય જોગવાઈઓ-

a) લોન કરારના િનયમો અને શરતોમાં પૂરા પાડવામાં આવેલ હેતુઓ િસવાય કંપની તેના ઉધાર લેનારાઓની બાબતોમાં 
દખલગીરીથી દૂર રહેશે.

b) ઉધાર લેનારના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે ઉધાર લેનાર પાસેથી િવનંતીની પ્રાપ્િતના િકસ્સામાં, સંમિત અથવા 
અન્યથા (કંપનીનો વાંધો), જો કોઈ હોય તો, િવનંતીની પ્રાપ્િતની તારીખથી 21 િદવસની અંદર જણાવવામાં આવશે. 
આવા ટ્રાન્સફર ઋણ લેનાર સાથે કરવામાં આવેલ પારદર્શક કરારની શરતો મુજબ અને સમયાંતરે લાગુ પડતા 
કાયદાઓ, િનયમો, િવિનયમો અને માર્ગદર્િશકાઓ સાથે સુસંગત રહેશે.

c) લોનની વસૂલાતની બાબતમાં, કંપની ફક્ત તે જ ઉપાયોનો આશરો લેશે જે કાયદેસર રીતે માન્ય છે અને અનુિચત 
હેરાનગિતનો આશરો લેશે નહીં જેમ કે. ઋણધારકોને િવષમ કલાકોમાં સતત પરેશાન કરવા, લોનની વસૂલાત માટે 
સ્નાયુ શક્િતનો ઉપયોગ વગેરે.

ડી) કંપની િલંગ, જાિત અથવા ધર્મના આધાર પર ભેદભાવ કરશે નહીં, દૃષ્િટહીન અથવા શારીિરક રીતે અશક્ત 
અરજદારોને ઉત્પાદનોના િવસ્તરણમાં અપંગતાના આધારે,
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સમાજના િવિવધ વર્ગો માટે ઘડવામાં આવેલી યોજનાઓમાં ભાગ લેવા જેવી કાયદા હેઠળની પરવાનગી િસવાય 
સેવાઓ, સુિવધાઓ વગેરે

e) કંપની એ સુિનશ્િચત કરશે કે તેનો સ્ટાફ ગ્રાહકો સાથે યોગ્ય રીતે વ્યવહાર કરવા માટે પર્યાપ્ત રીતે પ્રિશક્િષત છે.

f) કંપની સહ-બંધનકર્તા(ઓ) સાથે અથવા તેના િવના વ્યક્િતગત ઋણ લેનારાઓ પાસેથી વ્યવસાય િસવાયના હેતુ માટે 
મંજૂર કરાયેલ ફ્લોિટંગ રેટ ટર્મ લોન પર ફોરક્લોઝર ચાર્જ/પૂર્વ ચુકવણી દંડ વસૂલશે નહીં.

VII. ગોપનીયતા-

a) ગ્રાહક દ્વારા અિધકૃત કર્યા િસવાય, કંપની તેના ગ્રાહકોની તમામ વ્યક્િતગત માિહતીને ખાનગી અને ગોપનીય 
માને છે.

b) કંપની નીચેના અસાધારણ સંજોગો િસવાય જૂથની અંદર સિહત કોઈપણ અન્ય સંસ્થાને ઉધાર લેનારાઓના 
વ્યવહારની િવગતો જાહેર કરી શકશે નહીં:
- કાયદાકીય સંસ્થાઓ, કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ, CIBIL વગેરે જેવી ક્રેિડટ માિહતી કંપનીઓ, RBI 

અને અથવા અન્ય બેંકો/નાણાકીય સંસ્થાઓ, અન્ય કોઈપણ રાજ્ય, કેન્દ્ર અથવા કોઈપણ અન્ય 
િનયમનકારીને માિહતી સિહત વૈધાિનક અથવા િનયમનકારી કાયદા દ્વારા માિહતી પ્રદાન કરવાની કંપનીની 
ફરજ છે. અિધકારક્ષેત્ર ધરાવતી અદાલતો અને ટ્િરબ્યુનલ સિહતની સંસ્થા.

- ગ્રાહકે આવી માિહતી આપવા માટે કંપનીને લેિખતમાં અિધકૃત કર્યા છે.
- જો આવી ગ્રાહક માિહતી જાહેર કરવી જાહેર િહતમાં હોય.
- જો તેના રસ માટે અમને આ માિહતી પ્રદાન કરવાની જરૂર હોય (દા.ત. છેતરિપંડી િનવારણ).
- જો ઉધાર લેનાર કંપની પ્રત્યેની તેની જવાબદારી પૂરી કરવામાં િડફોલ્ટ કરે છે.

VIII. વ્યાજ દર-

a) કંપની પાસે અલગ વ્યાજ દર નીિત હોવી જોઈએ પરંતુ કોઈ પણ સંજોગોમાં, તે ખાતરી કરશે કે તે તેના ઉધાર લેનારાઓ 
પાસેથી વધુ પડતા વ્યાજ દરો વસૂલશે નહીં.

b) કંપની તેના ગ્રાહકો માટે વ્યાજ દર પર પહોંચશે જેમ કે ક્લાયન્ટની જોખમ પ્રોફાઇલ, મની માર્કેટમાં પ્રવર્તતા વ્યાજ 
દરના વલણો, ભંડોળની િકંમત, ક્લાયન્ટ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી કોલેટરલ િસક્યુિરટી/ ડીલની રચના જેવા 
વ્યાપક પિરમાણોને ધ્યાનમાં રાખીને અને સ્પર્ધકો દ્વારા વસૂલવામાં આવેલ વ્યાજ દર.

c) વ્યાજ દર વાર્િષક ધોરણે હશે અને તે સ્પષ્ટપણે મંજૂરી/સ્વાગત પત્ર અથવા MITC અથવા અન્યથા પત્રમાં 
જણાવવામાં આવશે.

d) સૂચના ક્રમાંકના અનુસંધાનમાં. DNBS.204/CGM (ASR)-2009 તારીખ 2 જાન્યુઆરી 2009 NBFCs દ્વારા 
વસૂલવામાં આવતા અિતશય વ્યાજના િનયમનના સંદર્ભમાં, કંપનીએ ભંડોળની િકંમત, માર્િજન અને જોખમ 
પ્રીિમયમ વગેરે જેવા સંબંિધત પિરબળોને ધ્યાનમાં લઈને વ્યાજ દર નીિત અપનાવી છે. લોન અને એડવાન્િસસ માટે 
વ્યાજ દર નક્કી કરવા. વ્યાજ દર નીિત વ્યાજના દર અને જોખમના ગ્રેડેશન માટેના અિભગમને પણ આવરી લે છે 
અને ઉધાર લેનારાઓની િવિવધ શ્રેણીઓ પાસેથી વ્યાજના અલગ-અલગ દર વસૂલવા માટેનો તર્ક અને તે જ 
કંપનીની વેબસાઈટ પર પ્રકાિશત અને પ્રસાિરત કરવામાં આવે છે. વેબસાઈટમાં પ્રકાિશત અથવા અન્યથા 
પ્રકાિશત માિહતી જ્યારે પણ વ્યાજના દરોમાં ફેરફાર થાય ત્યારે અપડેટ કરવામાં આવશે.

IX. બોર્ડ ઓફ િડરેક્ટર્સની જવાબદારી-

કંપનીના બોર્ડ ઓફ િડરેક્ટર્સે સંસ્થાની અંદર એક અલગ ફિરયાદ િનવારણ નીિત દ્વારા યોગ્ય ફિરયાદ િનવારણ 
પદ્ધિત અપનાવી છે. આવી વ્યવસ્થા સુિનશ્િચત કરશે કે િધરાણ આપતી સંસ્થાઓના િનર્ણયોથી ઉદ્ભવતા તમામ 
િવવાદો
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AMBIT ફાઇનવેસ્ટ પ્રાઇવેટ િલિમટેડ

વાજબી પ્રેક્િટસ કોડ

કાર્યકર્તાઓ, ક્રેિડટ માિહતીના અપડેટ/ફેરફાર સંબંિધત ફિરયાદો અને આઉટસોર્સ સેવાઓને લગતી ફિરયાદો 
ઓછામાં ઓછા આગામી ઉચ્ચ સ્તરે સાંભળવામાં આવે છે અને તેનો િનકાલ કરવામાં આવે છે. િનયામક મંડળને 
વાજબી પ્રેક્િટસ કોડના પાલનની એકીકૃત સામિયક સમીક્ષા અને મેનેજમેન્ટના િવિવધ સ્તરો પર ફિરયાદ િનવારણ 
પદ્ધિતની કામગીરી પૂરી પાડવામાં આવશે.

4. િડસ્ક્લોઝર:

પરની માર્ગદર્િશકાના પાલનમાંવાજબી વ્યવહાર કોડ', કંપનીએ કંપનીની વેબ-સાઇટ પર અંગ્રેજીમાં અને કંપનીની 
તમામ શાખાઓમાં અંગ્રેજી, િહન્દી અને સ્થાિનક ભાષામાં ફેર પ્રેક્િટસ કોડ પ્રકાિશત અને પ્રસાિરત કરશે, અને 
કોઈપણ ઋણ લેનાર અથવા ક્લાયન્ટ જે તે મેળવવા માંગે છે કંપનીને તે પ્રદાન કરવા િવનંતી કરો.

5. સમીક્ષા અને સુધારાઓ:

કોઈપણ ફેરફારો માટે આ નીિતની સમયાંતરે સમીક્ષા અને અપડેટ કરવામાં આવશે.

"જો િરઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્િડયા દ્વારા સ્પષ્ટતાઓ, પિરપત્રો અથવા માર્ગદર્િશકાના સ્વરૂપમાં અથવા અન્ય કોઈ 
નામ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ કોઈપણ સુધારા, જે આ કોડ હેઠળ િનર્ધાિરત વર્તમાન જોગવાઈઓ સાથે સુસંગત 
ન હોઈ શકે, તો આવા સુધારા/સ્પષ્ટતાઓની જોગવાઈઓ, RBI કોમ્યુિનકેશનમાં સમાિવષ્ટ જોગવાઈઓ પર 
પ્રવર્તે છે અને તે મુજબ RBI કોમ્યુિનકેશન હેઠળ િનર્ધાિરત તારીખથી અમલમાં આવશે.
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