
શ્રીરામીટ્રાન્ાપીટરીટ્ાઇનરર્ા કંરની  

અનસુચૂી એ  
 

િબન-બ�ેન્કં  નનાન્ીી ્કં નીી  ના ે લ્ંન  ીલોનન, 2018: 

�નહ્લ દ્નાન  ફાીના  ાના  ્ા્નનન ્નાાલ: 

 
�નહ્ ્ે્ ી ાીત ે ફાીના ાના  ્ાી શ્?ે 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 લ્ંન  ્ે્ ી ાીત ેિનારી   ે ે?  
•  લ્ંન  સ ક ્નીર્ નહી સકિકંત ્્નાની હલી  ે   
• સ નધનનથી સ સીન ઉ્ે ્ન ્લતસનહન અંની  ે  ોલ સ નધનન ન થની તલ ચૂ્નાલ/આાેશ આંી શ્ે  ે 

 
ોલ �નહ્  લ્ંન નન િનારીથી સકત�ુ ન હલી તલ અંી  ્ાી શ્ ે ે?  
હન, ોલ  લ્ંન નલ િનારી અંી ંન� હલી તલ  અંી  સ�ન કડળઃ ડેંીુાી ં્નરા, આાબીઆઇ 

 
 

 

 
ન�ધઃ  
• આ ્ૈ્ િલં્ ત્ાના િન્નાા વી્સથન  ે  
• �નહ્ ્લઇંા તબક્ે અની ્લાર/ લા /સ�ન કડળનલ સકં ્ર સનધ્ન સ્તક�તન ધાન્ે  ે 

એનબીએ સી  લ્ંન નન ્નીર ીનુક સાનન ુક 
સી/ી. ભનાતીી ફાઝ્ર બને્   
ભનાતીી ફાઝ્ર બ�્  ભનીાલ ન ીફ સ િબ�લડકં  
 ુકબઈ સને્  ા ે્ ેસાશેનની સન  ે

• વીનો/ફડંલિઝાનન નનાનની ચૂ્્ાી થઇ નથી અથ્ન િ્ કબથી થઇ  ે   
• ચે્  ાોૂ ્ાનીલ નથી અથ્ન િ્ કબથી ાોૂ ્ાનીલ  ે   
•  કોૂા થીે ી  લનની ા્ , િની લ અને શાતલ, વીનોનલ ્ના�ર્  ાા ્ંાે ેઅકં  ેેા્નાી આંી નથી  
• ્ાના અથ્ન  નં ુંડતન ચનાોરશ નક  ાે ના અકં  ેનલફાસ આંી નથી   
• ્ાના/ લન ્ાના નક ંનાાાશરતન સુિનિિચત ્ા્ન નક િનન ળતન   
• ે ીનંીાી / ાસતન્ોેલ ેહાે ્ા્ન નક િનન ળતન/િ્ કબ   
• ્ાના/ લન ્ાના નક ્નીાસેા અ   ્ાન્ી શ્ની તે્ન અકતંરત ંુનઃ્બેની ોલં્નઇ ્ા્ન નક િનન ળતન   
• એનબીએ સી દ્નાન આાબીઆઇનન ફાશન-િના�શલનુક ઉલ કંન   
• વીનોબી ્નીર્ાન ી અકં નેી  નંરાાશર્ નનુક ંન ન ન ્ા્ુક  

સકબકિધત એનબીએ સીને 
 ેિાત ાોૂઆત ્ા્ી 
 
 
 
 
 

ોલ એનબીએ સી તા  
્લઈ ્િતભન્ ન  ળે 
અથ્ન �નહ્ન ે
એનબીએ સી તા થી 
 ળે ન ્િતભન્થી હોુ 
ંા અસકતલ� હલી. 
   
 
 

એનબીએ સી  લ્ંન ન ે
 ફાીના આંલ 
(એનબીએ સી  કચ 
તા થી ્તીુ�ા  ળીનકથી 
એ્ ્�રથી ્ધુ સ ી ન 
િ્તે તે ાીતે) 

 િહનનનન અકત ે
 

ોલ �નહ્ ે્લઇ 
 કચનલ સકં ્ર નથી 

સનધીલ 
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