SBICPSL Pricing Policy

સૌથી મહત્તત્તવપ ૂર્ણ નિયમો અિે શરતો SBI કાર્ણ
1. ફી અિે ચાર્જિસ
A. વાનષિક ફી અિે રરન્યુઅલ ફી
SBI ક્રેરર્ટ કાર્ણ (SBI કાર્ણ ) ઉપર વાનષિક ફી અિે રરન્યુઅલ ફી લાગુ પર્ે છે . વાનષિક
ફી એક વખત વસ ૂલ કરાતો ચાિ છે અિે રરન્યુઅલ ફી દર વષે વસ ૂલ કરાય છે . દરે ક
કાર્ણ ધારક અિે જુદા-જુદા કાર્ણ િા પ્રકાર અનુસાર આ ફી અલગ-અલગ હોઇ શકે છે .
ક્રેરર્ટ કાર્ણ માટે અરજી કરતી વખતે કાર્ણ ધારકિે આ ફી અંગે સુચચત કરવામાાં આવશે.
આ રીતે લાગુ પર્તી ફી સીધી કાર્ણ ધારકિા ખાતામાાંથી વસ ૂલવામાાં આવશે અિે તે જે
મરહિામાાં વસ ૂલ કરવામાાં આવી હોય તે મરહિાિા કાર્ણ સ્ટે ટમેન્ટમાાં દશાણવવામાાં આવશે.
પ્રાથનમક કાર્ણ ધારકિે ઇસ્યુ કરાયેલા વધારાિા કાર્ણ માટે અલગ ફી હોઇ શકે છે .
B. રોકર્ એર્વાન્સ ફી
પ્રાદે નશક/આંતરરાષ્ટ્રીય એટીએમમાાંથી આપાતકાલીિ પરરસ્સ્થનતમાાં રોકર્ િાર્ાાં
મેળવવા માટે કાર્ણ ધારક કાર્ણ િો ઉપયોગ કરી શકે છે . આ પ્રકારિી તમામ ઉપાર્ રકમ
ઉપર રાન્ઝેક્શિ ફી લાગુ પાર્વામાાં આવશે અિે ત્તયારપછીિા સ્ટે ટમેન્ટમાાં કાર્ણ ધારકિે
તે દશાણવવામાાં આવશે. સ્થાનિક સ્તરે રાન્ઝેક્શિ ફી 2.5% અથવા રૂ.300 બન્નેમાાંથી જે
વધારે હોય તે અિે આંતરરાષ્ટ્રીય એટીએમ પર 3% અથવા રૂ.300 બન્નેમાાંથી જે વધારે
હોય તે વસ ૂલવામાાં આવશે. SBI કાર્ણ અિે પેમેન્ટ સનવિસ પ્રાઇવેટ ચલનમટે ર્
(SBICPSL)િી મુિસફી પર રાન્ઝેક્શિ ફી ફેરફારિે આધીિ છે . તમામ એર્વાન્સ રોકર્
ઉપાર્િી તારીખથી સાંપ ૂર્ણ ચુકવર્ીિી તારીખ સુધી રરવોલ્વિંગ ક્રેરર્ટ ઉપર લાગુ પર્તા
િાર્ાકીય ચાિ મુજબ લાગુ પર્ી શકે છે . (કૃપયા ચાજીસિી અનુસ ૂચી ધ્યાિ ઉપર લો)
C. રોકર્ ચ ૂકવર્ી ફી
કાર્ણ ધારક પસાંદગીિી SBI બેન્ક શાખાઓ અિે SBI સહયોગી બેન્ક શાખાઓમાાં જઇ શકે
છે અિે જમા સ્સ્લપમાાં ક્રેરર્ટ કાર્ણ િાંબર અિે રકમિો ઉ્લેખ કરીિે SBI કાર્ણ િી બાકી
રકમ શાખાિા કાઉન્ટર ઉપર જમા કરાવી શકે છે . તમારા ચબલિી ચુકવર્ી બાદ તરત
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જ તમિે પ્રાલતત રસીદ પુરી પાર્વામાાં આવશે. આ સેવા માટે રૂ.100 + તમામ લાગુ
પર્તો ટે ક્સ વસ ૂલવામાાં આવશે.
D. ચાર્જિસ
i.

કાર્ણ ધારકોિે SBICPSL દ્વારા પુરી પાર્વામાાં આવેલી ચોક્કસ સેવાઓ અથવા

તેમિા કાર્ણ એકાઉન્ટિા સાંદર્ણમાાં કાર્ણ ધારક દ્વારા ચ ૂકવર્ી કરવામાાં નિષ્ટ્ફળ રહેવા
પર સમય સમય પર લાગુ પર્તાાં ચાર્જિસ અિે ફી કાર્ણ ધારક દ્વારા ચ ૂકવવા પાત્ર
છે .
ii

SBICPSL કાર્ણ ધારકોિે યોગ્ય જાર્ સાથે તેિે યોગ્ય લાગે તે મુજબ સમય

સમય પર કોઇપર્ ચાર્જિસ અથવા ફી ફેરફાર અથવા િવા ચાર્જિસ અિે ફી રજૂ
કરવાિો અનધકાર અબાનધત રાખે છે .
E. વ્યાજ મુક્ત રાહત સમયગાળો
વ્યાજ મુક્ત નધરાર્ સમયગાળો વેપારી દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓિી શરતિે
આધીિ 20 થી 50 રદવસો સુધીિો હોઇ શકે છે . જોકે, જો અગાઉિા મરહિાિી બાકી
રકમ સાંપ ૂર્ણ ચ ૂકતે કરવામાાં આવી િ હોય અથવા જો કાર્ણ ધારકે કોઇ ATMમાાંથી રોકર્
ઉપાર્ કયો હોય તો આ લાગુ પર્શે િહીં.
F. ફાઇિાન્સ ચાર્જિસ (સેવા ચાર્જિસ)
કાર્ણ ધારક તેિી બાકી રકમ સાંપ ૂર્ણ ચુકવવાનુ પસાંદ િ કરે તે રકસ્સામાાં વ્યવહારિી
તારીખથી ચબિચ ૂકવાયેલ EMI હતતા સરહત તમામ વ્યવહારો ઉપર અિે કાર્ણ ધારક દ્વારા
લેવામાાં આવેલી બધી જ રોકર્ એર્વાન્સ રકમ ઉપર પુિઃચુકવર્ી િ કરે ત્તયાાં સુધી
માનસક વ્યાજ દરે ફાઇિાન્સ ચાિ ચ ૂકવવાપાત્ર બિશે. કાર્ણ િો વ્યાજ દર પરરવતણિશીલ
છે અિે કાર્ણ ધારકિા વપરાશ અિે ચ ૂકવર્ીિી પદ્ધનત ઉપર આધારરત છે અિે
સમયાાંતરે સમીક્ષાિે આધીિ છે . ચુકવણુ ાં થવા માટે નિયત થયેલ છે લી તારીખ િી
પહેલા, જો કાર્ઁ-ધારક, ચુકવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈકી નુ ાં આંનશક ચુકવણુ કરે (PDD)
અથવા તો ચબ્કુલ ચુકવણુ કરે (TAD) િરહ એટલે કે જો ગ્રાહક પોતાિી અગાઉ િા
મરહિાઓ િી બાકી ચુકવવા િી રકમ અિે ચાલુ મરહિા િી બાકી ચુકવવા િી રકમ
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મળી િે, કુ્લે ચુકવવા-પાત્ર રકમ જો નિયત થયેલ તારીખ પહેલા ચુકવે િરહ તો,
ગ્રાહક જયાાં સુધી ચુકવણુ કરે િરહ ત્તયાાં સુધી બાંધ નસલક ઉપર િાર્ાાંરકય-શુ્ક લાદવા
માાં આવશે.

વ્યવહારિી તારીખથી ફાઇિાન્સ ચાર્જિસિો વતણમાિ દર પ્રનત માસ

3.35% સુધી [પ્રનત વષણ 40.2%] છે અિે SBI કાર્ણ અિે પેમેન્ટ સનવિસ પ્રાઇવેટ
ચલનમટે ર્ (SBICPSL)િી મુિસફી પર પરરવતણિિે આધીિ છે . ફાઇિાન્સ ચાર્જિસ, જો
ચ ૂકવવાપાત્ર હોય તો લાગુ પર્તા કરવેરા લાદવાિી શરતિે આધીિ છે અિે જયાાં
સુધી કાર્ણ ઉપર બાકી રકમ સાંપ ૂર્ણ ચ ૂકવવામાાં િ આવે ત્તયાાં સુધી કાર્ણ ધારકિા
ખાતામાાંથી બાદ કરવામાાં આવે છે .
a. એર્વાન્સ રોકર્ ઉપર ફાઇિાન્સ ચાર્જિસ વ્યવહારિી તારીખથી ચુકવર્ી સાંપ ૂર્ણપર્ે
કરવામાાં િ આવે તે ત્તયાાં સુધી લાગુ પર્ે છે .

ઉદાહરર્ 1 - કાર્ણ સ્ટેટમેન્ટ તારીખ - દર મરહિાિી 15મી તારીખ.
16મી જુલાઇ 2015થી 15મી જુલાઇ 2015િી વચ્ચે કરવામાાં આવેલા વ્યવહાર
1. 20મી જુિ 2015િા રદવસે - રૂ.5000િી છૂટક ખરીદી
2. 10મી જુલાઇ 2015િા રદવસે - રૂ.7000િો રોકર્ ઉપાર્
ધારે કે 15મી જૂિ 2015િા સ્ટેટમેન્ટમાાંથી અગાઉિી કોઇ બાકી રકમ આગળ લાવવામાાં
િથી તો 15મી જુલાઇિા રોજ કાર્ણ ધારક તેિા સ્ટેટમેન્ટ રૂ.7,000િી રોકર્ ઉપાર્ ઉપર
લાગુ પર્તા દરે 5 રદવસિા ફાઇિાન્સ ચાર્જિસિી સાથે રૂ.12,000િા વ્યવહારો
દશાણવશે. કાર્ણ ધારકે બાકી રહેલી રકમ 5મી ઓગસ્ટ એટલે કે સ્ટે ટમેન્ટ તારીખથી 20
રદવસ સુધીમાાં સમગ્ર રકમ અથવા લઘુતમ બાકી રકમિી વચ્ચે કોઇપર્ ચુકવવાિી
રહેશે. કૃપયા િોંધી લેશો કે તમારા ક્રેરર્ટ કાર્ણ િી બાકી રકમ સામે કરવામાાં આવેલી
કોઇપર્ ચુકવર્ી સૌ પ્રથમ તમારી લઘુતમ બાકી રકમ (જેમાાં તમામ લાગુ પર્તા
કરવેરા, EMI આધારરત પ્રોર્ક્ટ ઉપર EMI + કુલ બાકી રકમિા 5% સમાનવષ્ટ્ટ છે ), ફી
અિે અન્ય ચાર્જિસ (જો હોય તો) સામે જમા કરવામાાં આવશે, ત્તયાર બાદ બેલેન્સ
રાન્સર બેલેન્સ (જો હોય તો), રરટે લ બેલેન્સ (જો હોય તો) અિે છે ્લે તમારા કેશ
બેલેન્સિી (જો હોય તો) સામે જમા કરવામાાં આવશે. ફાઇિાન્સ ચાર્જિસ અગાઉિા
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સ્ટેટમેન્ટિી તારીખથી લગાર્વામાાં આવશે નસવાય કે બાકી રહેલા રરટે લ બેલેન્સ ઉપર
લાગુ પર્તા ચબિ-વ્યાજિો રકસ્સો હોય, જેમાાં ફાઇિાન્સ ચાર્જિસ વ્યવહારિી તારીખથી
લગાવવામાાં આવે છે .
સ્ટેટમેન્ટિી બાકી રકમમાાં કોઇ રોકર્ જમા િ હોય અિે અગાઉિા સ્ટે ટમેન્ટમાાંથી
આગળ લાવવામાાં આવ્યુ ાં િ હોય અિે ચુકવર્ીિી અંનતમ તારીખ સુધીમાાં સ્ટે ટમેન્ટ
ઉપર છૂટક બાકી રકમિી ચોખ્ખી રકમ સાંપ ૂર્ણપર્ે ચ ૂકવી દીધી હોય તો આવી બાકી
રકમ ઉપર કોઇ ફાઇિાન્સ ચાર્જિસ લાગુ પર્તો િથી.
ઉદાહરર્ 2 – કાર્ણ સ્ટેટમેન્ટ તારીખ - દરે ક મરહિાિી 2જી.
ુ રી 2015િી વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
3જી જાન્યુઆરી 2015 - 2જી ફેબ્રઆ
1. 5મી જાન્યુઆરી 2015િા રદવસે - રૂ.10000િી છૂટક ખરીદી
2. 15મી જાન્યુઆરી 2015િા રદવસે - રૂ.30000િી ઓિલાઇિ ખરીદી
ધારો કે 2જી જાન્યુઆરી 2015િા સ્ટે ટમેન્ટમાાંથી કોઇ અગાઉિી બાકી રકમ આગળ
ુ રીિા રોજ રૂ.40000િા વ્યવહારો
લાવવામાાં આવતી િથી તો કાર્ણ ધારક 2જી ફેબ્રઆ
ુ રી 2015 એટલે
દશાણવતુ સ્ટેટમેન્ટ પ્રાતત કરશે. કાર્ણ ધારકે બાકી રહેલી રકમિી 22મી ફેબ્રઆ
કે સ્ટેટમેન્ટિી તારીખથી 20 રદવસ સુધીમાાં સમગ્ર રકમ અથવા લઘુતમ બાકી રકમિી
વચ્ચે કોઇપર્ રકમ ચુકવવાિી રહેશ.ે
સ્ટેટમેન્ટિી બાકી રકમ કોઇ રોકર્ રકમ ધરાવતી િ હોય તે રકસ્સામાાં અિે અગાઉિા
સ્ટેટમેન્ટમાાંથી કોઇ રકમ આગળ વધારવામાાં આવી િ હોય અિે ચુકવર્ીિી અંનતમ તારીખ
સુધીમાાં નિવેદિ તારીખિા રોજ છૂટક બાકી રકમિી સાંપ ૂર્ણ ચુકવર્ી કરી દે વામાાં આવે તો
આવી બાકી રકમ ઉપર કોઇ ફાઇિાન્સ ચાર્જિસ લાગુ પર્શે િહીં.

દર મરહિે માત્ર લઘુતમ ચુકવર્ીિા પરરર્ામે પુિઃચુકવર્ી વષો સુધી લાંબાશે જેથી તમારે
બાકી રહેલી રકમ ઉપર વ્યાજ ચુકવવુ પર્શે. ઉદાહરર્ તરીકે રૂ.5000િા વ્યવહાર ઉપર
જો દર મરહિે લઘુતમ બાકી રકમ ચ ૂકવવામાાં આવે તો (જો દર મરહિે લઘુતમ બાકી રકમ
રૂ.200 હોય) તો સાંપ ૂર્ણ બાકી રકમિી સાંપ ૂર્ણ ચુકવર્ીમાાં 44 મરહિા લાગશે.

4

SBICPSL Pricing Policy
ઉદાહરર્ 3 –
કાર્ણ િા સ્ટેટમેન્ટિી તારીખ - દર મરહિાિી 2જી તારીખ
3જી માચણ 2015 - 2જી એનપ્રલ 2015િી વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1) 5મી માચણ 2015 રદવસે - રૂ.500િી વાનષિક ફી
(2) 5મી માચણ 2015િા રદવસે - રૂ.72.50િો લાગુ પર્તો ટે ક્સ
(3) 15મી માચણ 2015િા રદવસે - રૂ.6000િી ઓિલાઇિ ખરીદી

ધારો કે 2જી માચણ 2015િા સ્ટેટમેન્ટમાાંથી કોઇ અગાઉનુ ાં બેલેન્સ આગળ લાવવામાાં આવ્યુ ાં
િથી તો કાર્ણ ધારક 2જી એનપ્રલિા રોજ રૂ.6752.50િા વ્યવહારો દશાણ વતુ ાં સ્ટે ટમેન્ટ પ્રાતત
કરશે. કુલ બાકી રકમ રૂ.6573 ગર્તરી કરવામાાં આવે છે . કાર્ણ ધારકે બાકી રહેલી રકમિી
22મી એનપ્રલ 2015 એટલે કે સ્ટેટમેન્ટિી તારીખથી 20 રદવસ સુધીમાાં સમગ્ર રકમ અથવા
લઘુતમ બાકી રકમિી વચ્ચે કોઇપર્ રકમ ચુકવવાિી રહેશે.
ધારો કે કાર્ણ ધારક 22મી એનપ્રલ 2015િા રોજ રૂ.398 (કુલ બાકી રકમિા 5%) + લાગુ
પર્તા કરવેરાિી લઘુતમ રકમિી ચુકવર્ી કરવામાાં આવે છે , જેિે િજીકિા દશાાંશ ચબિંદુ
સુધી લઇ જવામાાં આવે છે , તો ફાઇિાન્સ ચાર્જિસ અમલી દરોએ લાગુ પાર્વામાાં આવશે
અિે કુલ બાકી રહેલી રકમમાાં ઉમેરાશે. જો અમલી દરોિે પ્રનત માસ 3.35% માિી લેવામાાં
આવે તો ફાઇિાન્સ ચાિિી ગર્તરી િીચે મુજબ કરવામાાં આવશેઃ
49

રદવસ

માટે

(5મી

માચણથી

22મી

એનપ્રલ)

રૂ.500િી

બાકી

રકમ

ઉપરઃ

(3.35*12)*(49/365)*500/100= Rs. 26.98
49 રદવસ માટે (5મી માચણથી 22મી એનપ્રલ) રૂ.72.5િા લાગુ પર્તા કરવેરા ઉપરઃ
(3.35*12)*(49/365)*72.50/100= Rs. 3.91
39

રદવસ

માટે

(15મી

માચણથી

22મી

એનપ્રલ)

રૂ.6000િી

બાકી

રકમ

ઉપરઃ

(3.35*12)*(39/365)*6000/100= Rs. 257.72
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રદવસ

માટે

(22મી

એનપ્રલથી

2જી

મે)

રૂ.6,175િી

બાકી

રકમ

ઉપરઃ

(3.35*12)*(10/365)*6,175 /100= Rs.68
કુલ લાગુ પર્તુ ાં વ્યાજ = રૂ.356.61
બાકી રહેલી ખરીદી રકમ, વ્યાજ, ફી અિે ચાર્જિસ, જો હોય તો આ તમામ રકમિો
સરવાળો અિે તમામ લાગુ પર્તા કરવેરાઓ 3જી એનપ્રલ 2015 - 2જી મે 2015િી વચ્ચે
કાર્ણ ધારકે કોઇ વ્યવહાર િ કયો હોવાિી ધારર્ા સાથે 2જી મેિી તારીખે નિવેદિમાાં કુલ
બાકી રકમ તરીકે દશાણવવામાાં આવશે.
જો કાર્ણ ધારક દર મરહિે લઘુતમ બાકી રકમ (5%) ચુકવવાનુ ચાલુ રાખે અિે વ્યાજિી
રકમ ચ ૂકવવાનુ પર્ ચાલુ રાખે તો તે બાકી રકમ 20 મરહિામાાં પુરી કરશે (100%/ 5% –
20)
ઉદાહરર્ 4:
કાર્ઁ-સ્ટેટમેંટ િી તારીખ – પ્રત્તયેક મરહિા િી બીજી તારીખ
િાર્ાાંકીય વહેવાર 3જી રર્સેમ્બર 2015 થી 2જી જાન્યુઆરી 2016 વચ્ચે
રૂ.500 િી છુટક ખરરદી- 15 રર્સેમ્બર 2015
રૂ.600 ઓિલાઈિ ખરરદી- 20 રર્સેમ્બર 2015
આપર્ે એવી ધારર્ા મુજબ ગર્તરી કરીએ કે , અગાઉ િી કોઈ રકમ ચુકવવા િી બાકી
િથી અિે તેથી 2જી રર્સેમ્બર 2015 િા સ્ટે ટમેંટ માાં આગળ કોઈ રકમ ખેંચાયેલ િથી તો
આ પ્રકાર િા રકસ્સા માાં કાર્ઁ-ધારક પોતાિા 2’ જાન્યુઆરી િા સ્ટેટમેંટ માાં રૂ.1100 િો
િાર્ાકીય વહેવાર જોઈ શકશે. જે રકમ ચુકવવા-પાત્ર થશે. કાર્ઁ-ધારકે બાકી િીકળતા
લેર્ાાં િી તમામ રકમ અથવા બાકી િીકળતા લેર્ાાં િી લઘુતમ રકમ નુ ાં ચુકવણુ ાં સ્ટે ટમેંટ
િી તારીખ પછી િા 20 રદવસ સુધી માાં એટલે કે 22 જાન્યુઆરી 2016 સુધી કરી દે વ ુ ાં
જરૂરી છે .
આપર્ે એવી ધારર્ા મુજબ ગર્તરી કરીએ કે કાર્ઁ-ધારક 22’ જાન્યુઆરી‘ 2016 િા રોજ
રૂ. 500/ નુ ાં આંનશક-ચુકવણુ ાં કરે છે . આવા પ્રકાર િા રકસ્સા માાં િાર્ાાંરકય-શુ્ક અસરકારક
દરે લાદવા માાં આવશે અિે તેિે કુ્લે બાકી િીકળતી રકમ માાં ઉમેરવા માાં આવશે.
અસરકારક દર નુાં પ્રમાર્ 3.35% પ્રનત માસ રાખી િે ગર્તરી કરીએ તો, િાર્ાાંરકય-શુ્ક
િી ગર્તરી િીચે મુજબ થઈ શકે.
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રૂ. 500 િી નસલક ઉપર ( 15’ રર્સેમ્બર થી 22’ જાન્યુઆરી ) , રદવસ 39 માટે
( 3.35*12 ) ( 39/365) * 500/100 = રૂ. 21.48
રૂ. 600 િી નસલક ઉપર ( 20’ રર્સેમ્બર થી 22’ જાન્યુઆરી ) , રદવસ 34 માટે
( 3.35*12 ) ( 34/365) * 600/100 = રૂ. 22.47
ુ રી ) , રદવસ 10 માટે
રૂ. 600 િી નસલક ઉપર ( 22’ જાન્યુઆરી થી 2’ ફેબ્રઆ
( 3.35*12 ) ( 10/365) * 600/100 = રૂ. 6.61
કુ્લે વ્યાજ-શુ્ક = રૂ. 50.56
ુ રી ’16 થી 2જી માચ’16 દરમ્યાિ થયેલ િાર્ાકીય વહેવાર
3જી ફેબ્રઆ
ુ રી’16 િા રોજ શરૂઆત િી નસલક- રૂ. 650.56
3જી ફેબ્રઆ
ુ રી’16 િા રોજ રૂ. 1000/ િી છુટક ખરરદી
5મી ફેબ્રઆ
ુ રી’16 િા રોજ રૂ. 3000/ િી ઓિલાઈિ ખરરદી
15મી ફેબ્રઆ
ુ રી’2016 િા સ્ટે ટમેંટ મુજબ
આપર્ે એવી ધારર્ા મુજબ ગર્તરી કરીએ કે 2જી ફેબ્રઆ
અગાઉ િી બાકી રકમ રૂ. 650.46 , આગળ ખેંચાયેલ છે . કાર્ઁ-ધારકે બાકી િીકળતા લેર્ાાં
િી તમામ રકમ અથવા બાકી િીકળતા લેર્ાાં િી લઘુતમ રકમ નુ ાં ચુકવણુ ાં સ્ટે ટમેંટ િી
ુ રી’ 2016 સુધી કરી દે વ ુ ાં જરૂરી છે .
તારીખ પછી િા 20 રદવસ સુધી માાં એટલે કે 22 ફેબ્રઆ
ુ રી સુધી માાં બાકી
આપર્ે એવી ધારર્ા મુજબ ગર્તરી કરીએ કે કાર્ઁ-ધારક 15મી ફેબ્રઆ
લેર્ાાં નુ તમામ ચુકવણુ કરી દે છે . એટલે કે નિયત સમય-મયાઁદા માાં ચુકવણુ કરી દે છે .
અસરકારક દર નુાં પ્રમાર્ 3.35% પ્રનત માસ રાખી િે ગર્તરી કરીએ તો, િાર્ાાંરકય-શુ્ક
િી ગર્તરી િીચે મુજબ થઈ શકે.
ુ રી થી 15 ફેબ્રાઅરી ) , રદવસ 12 માટે
રૂ. 650.56 િી નસલક ઉપર ( 3જી ફેબ્રઆ
( 3.35*12 )* ( 12 /365) * 650.56/100 = રૂ. 8.60
કુ્લે વ્યાજ-શુ્ક = રૂ. 50.56
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2જી માચઁ િા સ્ટેટમેંટ મુજબ કુ્લે લેર્ાાં િી બાકી િીકળતી રકમ માાં ખરરદી કરે લ બાકી
રકમ, વ્યાજ-શુ્ક ( જો કાંઈ હોય તો ) અિે લાગુ પર્તા કર િે લીધે ફેરફાર થશે.
G. લેટ પેમેન્ટ ચાર્જિસ
જો લઘુતમ બાકી રકમ અંનતમ ચુકવર્ી તારીખ સુધીમાાં ચુકવવામાાં િ આવે તો
લેટ પેમેન્ટ ચાર્જિસ લાગુ પર્શે.
રૂ.0 - રૂ.200 કુલ બાકી રકમ માટે NIL
કુલ બાકી રકમ રૂ.200થી વધારે અિે રૂ.500 સુધી હોય તો રૂ.100
કુલ બાકી રકમ રૂ.500થી વધારે અિે રૂ.1000 સુધી હોય તો રૂ.400
કુલ બાકી રકમ રૂ.1000થી રૂ.10000 સુધી હોય તો રૂ.500
કુલ બાકી રકમ રૂ.10000થી વધારે હોય તો રૂ.750;

ઉદાહરર્ 1 કાર્ણ સ્ટેટમેન્ટ તારીખ - દર મરહિાિી 2જી તારીખ.
ુ રી 2015
3જી જાન્યુઆરી 2015 - 2જી ફેબ્રઆ
(1) 5જી જાન્યુઆરી 2015િા રોજ - રૂ.5000િી છૂટક ખરીદી
(2) 15મી જાન્યુઆરી 2015િા રોજ - રૂ.5000િી ઓિલાઇિ ખરીદી
ધારો કે 2જી જાન્યુઆરી 2015િા સ્ટે ટમેન્ટમાાંથી કોઇ બાકી રકમ આગળ લાવવામાાં આવી
ુ રીિા રોજ રૂ.10000િા વ્યવહારો દશાણ વતુ નિવેદિ પ્રાતત
િથી તો કાર્ણ ધારક 2જી ફેબ્રઆ
ુ રી 2015 એટલે કે સ્ટે ટમેન્ટિી તારીખથી
કરશે. કાર્ણ ધારકે બાકી રહેલી રકમિી 22મી ફેબ્રઆ
20 રદવસ સુધીમાાં સમગ્ર રકમ અથવા લઘુતમ બાકી રકમિી વચ્ચે કોઇપર્ રકમ
ચુકવવાિી રહેશે.
ુ રી 2015 સુધીમાાં ચુકવર્ી
જો કાર્ણ ધારક લઘુતમ બાકી અથવા વધારે રકમિી 22મી ફેબ્રઆ
કરતો િથી, તો તેિે રૂ.500િો લેટ પેમેન્ટ ચાિ વસ ૂલવામાાં આવશે (રૂ.1000થી વધારે
અિે રૂ.10000 સુધીિી રકમ માટે રૂ.500).
ઉદાહરર્ 2 -
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કાર્ણ સ્ટેટમેન્ટ તારીખ - દર મરહિાિી 2જી.
ુ રી 2015 - 2જી માચણ 2015 વચ્ચેિા વ્યહારો
3જી ફેબ્રઆ
ુ રી 2015િા રદવસે - રૂ.2000િી છૂટક ખરીદી
1. 8મી ફેબ્રઆ
ુ રી 2015િા રદવસે - રૂ.2500િી ઓિલાઇિ ખરીદી
2. 19મી ફેબ્રઆ
ુ રી 2015િા સ્ટે ટમેન્ટમાાંથી કોઇ બાકી રકમ આગળ લાવવામાાં આવી
ધારો કે 2જી ફેબ્રઆ
િથી તો કાર્ણ ધારક 2જી માચણિા રોજ રૂ.4500િા વ્યવહારો દશાણ વતુ નિવેદિ પ્રાતત કરશે.
કાર્ણ ધારકે બાકી રહેલી રકમિી 22મી માચણ 2015 એટલે કે સ્ટે ટમેન્ટિી તારીખથી 20 રદવસ
સુધીમાાં સમગ્ર રકમ અથવા લઘુતમ બાકી રકમિી વચ્ચે કોઇપર્ રકમ ચુકવવાિી રહેશે.
જો કાર્ણ ધારક 22મી માચણ 2015 સુધીમાાં કોઇ ચુકવર્ી કરતો િથી તો તેિી પાસેથી
રૂ.500િો લેટ પેમેન્ટ ચાિ વસ ૂલવામાાં આવશે. (રૂ.1000થી વધારે અિે રૂ.10000 સુધી
રૂ.500)
H. ઓવરચલનમટ ફી - સેવાિા ર્ાગરૂપે SBI કાર્ણ કાર્ણ ધારક દ્વારા પ્રયત્તિ કરાયેલા
કેટલાક વ્યવહારોિે માન્ય કરી શકે છે જે ક્રેરર્ટ મયાણદાથી ઉપરિા હોય છે ,
કૃપયા

િોંધી લેશો કે જો બાકીિી રકમ ક્રેરર્ટ મયાણદાથી વધી જાય મયાણદા-

બહારિી રકમિા 2.5%િી ઓવર-ચલનમટ ફી અથવા રૂ.500, બન્નેમાાંથી જે વધારે
હોય તે વસ ૂલવામાાં આવશે. ફી અિે/અથવા વ્યાજિી વસુલાતિા કારર્ે
ઓવર-ચલનમટ સ્ટેટસ પર્ લાગુ પર્ી શકે.
I. ચુકવર્ી અસ્વીકાર ફી
ચુકવર્ી અસ્વીકારિા રકસ્સામાાં કાર્ણ ધારક પાસેથી લઘુતમ ચાિ રૂ.350 હોવાિી
શરતિે આધીિ ચુકવર્ીિા રકમિા 2% ચુકવર્ી અસ્વીકાર ચાિ વસ ૂલ કરાશે.
J. અન્ય ચાર્જિસઃ


કાર્ણ ફેરબદલી ફીઃ રૂ.100 - રૂ.250/-



ચાિ સ્સ્લપ રરરાઇવલ ફીઃ રૂ.225/



ચેક ફી : રૂ. 100/ ( ચેક દ્વારા ચુકવર્ા રૂ. 2000/ સુધી )



ચેક નપક અપ ફીઃ રૂ.90/9
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સ્ટેટમેન્ટ રરરાઇવલ ફીઃ 2 મરહિાથી વધારે જૂિા સ્ટે ટમેન્ટ માટે સ્ટે ટમેન્ટ રદઠ
રૂ.100/-



નવદે શી ચલર્ િા િાર્ાકીય વહેવાર માટે ફી : 3.5% ( દરે ક કાર્ઁ માટે , નસવાય
ઈલાઈટ ),
1.99% ( ફક્ત ઈલાઈટ કાર્ઁધારકો માટે )

નવદે શી ચલર્ ર્ારતીય રૂનપયામાાં પરરવનતિત કરવા માટે વાપરવામાાં આવતો નવનિમય દર
જે-તે રકસ્સા અનુસાર SBI કાર્ણ સાથે સરર્ર કરાતા વ્યવહારિી તારીખે તેમિા દ્વારા
નિયાંનત્રત કરાતા નવનિમય દરોિા આધારે નવઝા/માસ્ટર કાર્ણ દ્વારા િક્કી કરવામાાં આવશે,
જે તે તારીખ િ પર્ હોઇ શકે જયારે વ્યવહાર કરવામાાં આવ્યો હતો. નવઝા/માસ્ટરકાર્ણ દ્વારા
વહેચર્ી કરાયેલા ર્ારતીય રૂનપયામાાં પરરવનતિત કરાયેલી રકમ ઉપર 3.5%િી નવદે શી
ચલર્ લેર્દે ર્ ફી લાગુ પર્શે. કાર્ઁ-ધારક VISA/MASTER CARD િા ઉપયોગ કરી િે
ર્ારતીય રૂનપયા માાં રૂપાાંતર થયેલ નવદે શી ચલર્ િા િાર્ાકીય વહેવાર માટે ફી ર્રવી
પર્શે.

2.

મયાણદા

ક્રેરર્ટ મયાણદા અિે રોકર્ મયાણદા આંતરરક SBICPSL ક્રેરર્ટ ધારાધોરર્િા આધારે
કાર્ણ હો્ર્રિે લાગુ પાર્વામાાં આવે છે . (એર્-ઓિ કાર્ણ ધારકિે પ્રાથનમક એકાઉન્ટ ધારક
જેટલી જ મયાણદા લાગુ પર્ે છે ). કાર્ણ ધારકિે કાર્ણ આપતી વખતે આ મયાણદાિી જાર્કારી
આપવામાાં આવે છે . કાર્ણ હો્ર્રિે દરે ક સ્ટે ટમેન્ટમાાં ક્રેરર્ટ મયાણદા અિે રોકર્ મયાણદાિી
જાર્ કરવામાાં આવે છે . ઉપલબ્ધ ક્રેરર્ટ મયાણદા (એટલે કે વપરાશ માટે ઉપલબ્ધ ક્રેરર્ટ
મયાણદા) સ્ટેટમેન્ટિા ર્ાગરૂપે સ્ટેટમેન્ટ બિાવતી વખતે પુરા પાર્વામાાં આવશે. SBICPSL
સમયાાંતરે કાર્ણ ધારકિા એકાઉન્ટિી સમીક્ષા કરશે અિે આંતરરક ધારાધોરર્ોિા આધારે
કાર્ણ ધારકિી ક્રેરર્ટ મયાણદામાાં વધારો અથવા ઘટાર્ો કરશે. ક્રેરર્ટ મયાણદામાાં વધારો કરવા
ઇચ્છતા કાર્ણ ધારક SBICPSL આ માટે લેચખત નવિાંતી કરીિે અિે તેમિી આવક દશાણવતા
િાર્ાકીય દસ્તાવેજો પુરા પાર્ીિે આમ કરી શકશે. SBICPSL, માત્ર તેિી મુિસફીિા
આધારે અિે આ રીતે પુરા પર્ાયેલા દસ્તાવેજોિા આધારે કાર્ણ ધારકિી ક્રેરર્ટ મયાણદા
વધારી શકે છે .

10

SBICPSL Pricing Policy

3.

ચબચલિંગ અિે સ્ટેટમેન્ટ
a) SBICPSL કાર્ણ ધારકિે છે ્લા સ્ટે ટમેન્ટથી કાર્ણ ધારકિા એકાઉન્ટમાાં જમા થયેલી
ચુકવર્ીઓ અિે બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાણ વતુ ાં માનસક સ્ટે ટમેન્ટ મોકલશે, પરાં ત ુ
આ દશાણવેલા સમયગાળા દરનમયાિ કાર્ણ સક્રીય હોવુ ાં જરૂરી છે . SBICPSL પોતાિા
રે કોર્ણ ઉપર રહેલા સરિામા પર કાર્ણ એકાઉન્ટમાાં થયેલા વ્યવહારોનુાં સ્ટે ટમેન્ટ પત્ર
દ્વારા મોકલશે અથવા પ ૂવણ-નિધાણરરત તારીખે તેિા રે કોર્ણ ઉપર રહેલા ઇમેલ આઇર્ી
ઉપર ઇમેલ દ્વારા સ્ટેટમેન્ટ મોકલશે.
b) ક્રેરર્ટ કાર્ણ કાર્ણ ધારકિે રરવોલ્વિંગ ક્રેરર્ટ સુનવધા ઉપલબ્ધ કરાવે છે . કાર્ણ ધારક માત્ર
સ્ટે ટમેન્ટ ઉપર નપ્રન્ટ કરાયેલી લઘુતમ ર્રવાપાત્ર રકમિી ચુકવર્ી કરવાનુ પસાંદ
કરી શકે છે અિે આવી ચુકવર્ી ચુકવર્ીિી અંનતમ તારીખ પહેલા મોકલી દે વી
જોઇએ, જે તમારા સ્ટેટમેન્ટ ઉપર પર્ નપ્રન્ટ કરે લી હોય છે . બાકી રહેલી િહીં
ચ ૂકવાયેલ રકમ ત્તયારપછીિા સ્ટે ટમેન્ટમાાં આગળ લઇ જવામાાં આવશે. કાર્ણ ધારક
કુલ બાકી રકમિી ચ ૂકવર્ી અથવા ઉપરોક્ત લઘુતમ બાકી રકમિો કોઇપર્ ર્ાગ
ચ ૂકવવાનુ ાં પસાંદ કરી શકે છે . અગાઉિા સ્ટે ટમેન્ટિી કોઇપર્ િહીં ચ ૂકવાયેલ
લઘુતમ બાકી રકમ કાર્ણ ધારકિી ક્રેરર્ટ મયાણદાથી વધી જતી બાકી રકમ
કાર્ણ ધારકિી વતણમાિ લઘુતમ બાકી રકમ ઉપરાાંત ઉમેરવામાાં આવશે.

ઉદાહરર્
લઘુતમ ચુકવર્ીપાત્ર રકમ બાકી રકમિા 5% અથવા રૂ.200 (જે વધારે હોય તે) વત્તા
તમામ લાગુ પર્તા કરવેરા અિે EMI (માત્ર EMI આધારરત પ્રોર્ક્ટિા રકસ્સામાાં) રહેશે.
રોકર્ અથવા ક્રેરર્ટ મયાણદા વધી જાય તો તે રકસ્સામાાં ઓવરચલનમટ (OVL) રકમ પર્
MADમાાં સમાનવષ્ટ્ટ કરી લેવાશે. અગાઉિા સ્ટે ટમેન્ટિી િહીં ચ ૂકવાયેલી કોઇ MAD, જો હશે
તો, તેિો લઘુતમ ચ ૂકવવા પાત્ર રકમમાાં સમાવેશ કરાશે.
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c) કાર્ણ િી બાકી રકમ માટે કરાયેલી ચુકવર્ી ત્તયારપછીિા સ્ટે ટમેન્ટમાાં દશાણવવામાાં આવે
છે .
d)

કાર્ણ ધારકિી કાર્ણ િી બાકીિી રકમ સામે પ્રાતત થયેલી ચુકવર્ી તમામ લઘુતમ

ચ ૂકવર્ીપાત્ર રકમ (જે તમામ લાગુ પર્તા કરવેરા + EMI આધારરત પ્રોર્કટ ઉપર EMI +
કુલ બાકી રકમિા 5%), ફી અિે અન્ય ચાર્જિસ, વ્યાજ, બેલેન્સ હેરફેરિી બાકી રકમ,
ખરીદીિી બાકી રકમ અિે એર્વાન્સ રોકર્ તે ક્રમમાાં વસ ૂલવામાાં આવશે.
e)

કાર્ણ એકાઉન્ટ સામેિી ચુકવર્ી િીચેિી કોઇપર્ પદ્ધનતથી કરી શકાય છે ઃ
www.sbicard.com ઉપર લોચગિ કરીિે અિે િેટબેનન્કિંગ દ્વારા ચુકવર્ી કરવા પે
િેટિા નવક્પ અથવા તમારા SBI એટીએમ કમ ર્ેચબટ કાર્ણ િો ઉપયોગ કરીિે.
સ્ટે ટમેન્ટિી પાછળ પુરા પર્ાયેલા પત્રવ્યવહારિા સરિામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ
મોકલીિે.
તમારા શહેર અથવા સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇનન્ર્યાિી નિધાણરરત શાખાઓમાાં મુકાયેલા
કોઇપર્ SBI કાર્ણ ડ્રોપ બોક્સમાાં ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ િાાંખીિે.
ચેક/ડ્રાફ્ટિી ચુકવર્ી “SBI Card Number xxxx xxxx xxxx xxxx” માટે કરવી
જોઇએ.
NACH: પસાંદગીિા શહેરોમાાં ચુકવર્ી િેશિલ ઓટોમેટેર્ લક્લઅરરિંગ નસસ્ટમ
(NACH) દ્વારા કરી શકાય છે .
f) SBI કાર્ણ ચબલિી બાકી રકમિી ચુકવર્ી કરવા માટે જુદા-જુદા રીતો ઉપલબ્ધ કરાવે
છે અિે તે અંગે માનસક સ્ટેટમેન્ટિી પાછળ અિે SBI કાર્ણ વેબસાઇટ પર નવગતવાર
વર્ણિ આપવામાાં આવ્યુ ાં છે .
g) ચબચલિંગ નવવાદોઃ જો કાર્ણ ધારક દ્વારા સ્ટે ટમેન્ટિી તારીખથી 30 રદવસિી અંદર
કાર્ણ ધારક દ્વારા SBICPSLિે કોઇ નવસાંગતતાિી જાર્ િ કરવામાાં આવે અિે
SBICPSLિે આ નવસાંગતતા સાચી હોવાનુાં મળી િ આવે તો કાર્ણ ધારક દ્વારા સ્ટે ટમેન્ટિી
તમામ નવષયવસ્તુ સાચી અિે સ્વીકાયણ હોવાનુ ાં માિી લેવામાાં આવશે. આવી મારહતીિી
પ્રાલતત ઉપર SBICPSL કામચલાઉ ધોરર્ે ચાિ પરત ખેચી શકે છે . જો ત્તયારપછીિી
તપાસ પ ૂર્ણ થયા બાદ આવા ચાર્જિસિી જવાબદારી કાર્ણ ધારકિા ખાતા પર ઊર્ી થશે
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તો પ્રનત ચાિ સ્સ્લપ રદઠ રૂ.225િા ચાિ સ્સ્લપ રરરાઇવલ ચાર્જિસિી સાથે ત્તયારપછીિા
સ્ટેટમેન્ટમાાં ચાિ ફરી દાખલ કરાશે.

h) ગ્રાહક ફરરયાદ નિવારર્ઃ તમામ ફરરયાદો િોર્લ અનધકારીિે PO બેગ 28, GPO, િવી
રદ્હી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઇમેલ દ્વારા મોકલી આપવી.
i) સાંપકણ નવગતોઃ
તમામ ફોિ પરથીઃ 39 02 02 02 (મોબાઇલ પરથી કોચલિંગ કરતી વખતે િાંબળિી
આગળ તમારો STD કોર્ લગાર્ો) અથવા 1860 180 1290
SBI રે લવે ક્રેરર્ટ કાર્ણ માટેઃ ર્ારતમાાં કોઇપર્ સ્થળે થી SBI રે લવે ક્રેરર્ટ કાર્ણ િી હે્પલાઇિ
પર સાંપકણ કરો.
તમામ ફોિ ઉપરથીઃ 39 02 02 02 (મોબાઇલ પરથી કોચલિંગ કરતી વખતે િાંબળિી
આગળ તમારો STD કોર્ લગાર્ો) અથવા 1800 180 1295

પત્રવ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, ધ મેિેજર, કસ્ટમર સનવિસ, SBI કાર્ણ એન્ર્ પેમેન્ટ સનવિસ પ્રા. લી.,
DLF ઇનન્ફનિટી ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, ચબન્ર્િંગ 3, DLF સાઇબર નસટી,
ગુર્ાં ગાવ - 122002 (હરરયાર્ા) ર્ારત www.sbicard.com અથવા PO બેગ 28 - GPO,
િવી રદ્હી, 110001
ઇમેલ દ્વારાઃ feedback@sbicard.com પર ઇમેલ લખીિે.
4.

િાર્ાાં ચ ૂકવર્ીમાાં કસ ૂર

િાર્ાાં ચ ૂકવર્ીમાાં કસ ૂરિા પ્રસાંગે કાર્ણ ધારકિે કાર્ણ એકાઉન્ટ ઉપર બાકી રકમિે સરર્ર
કરવા માટે સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફેક્સ, ટેચલફોિ, ઇ-મેલ, SMS સાંદેશ દ્વારા સ્મનૃ તઓ
મોકલાશે અિે/અથવા ફોલો અપ અિે બાકી લેર્ા વસ ૂલવા માટે ત્રીજા પક્ષકારોિે
રોકવામાાં આવશે. આ રીતે નિમાયેલો કોઇપર્ ત્રીજો પક્ષકાર દે વા વસ ૂલાતિી આચાર
સાંરહતાિે ચુસ્તપર્ે વળગી લેશે.
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ક્રેર્ીટ કાર્ઁ ધારક િા

રર્ફો્ટ દરજ્જજા અંગે િો અહેવાલ ક્રેર્ીટ ઈંફોરમેશિ કાંપિી ( RBI

રજીસ્રેશિ ધરાવતી હોય અિે SBICPSL િા સભ્ય હોય ) િે મોકલતા પહેલા , આપર્ે
કાર્ઁ ધારક િે મરહિા માટે િોરટસ આપીશુ.ાં
જે કાર્ઁ ધારક િે

રર્ફો્ટ દરજ્જજો આપેલ હોય અિે તે/તેર્ી બાકી લેર્ાાં ર્રી દે તો

SBICPSL તેિો રર્ફો્ટ દરજ્જજો ક્રેર્ીટ ઈંફોરમેશિ કાંપિી માાં થી કાઢી િાખશે. ગ્રાહક
િા ક્રેર્ીટ અહેવાલ માાં આવા ફેરફારો થતા 45-60 રદવસ લાગે છે .
ક્રેર્ીટ કાર્ઁ સુનવધાઓ માટે િી શરતો અિે નિયમો માાં થતી પ ૂતઁતા/ઉમેરો કાર્ઁ ધારકો
િે લાગુ પર્શે.
કાર્ઁ ધારક િા ર્ાટા

SBICPSL,

ક્રેર્ીટ ઈંફોરમેશિ કાંપિી િે નિયત િમ ૂિા માાં દર

મરહિે મોકલે છે . ક્રેર્ીટ ઈંફોરમેશિ કાંપિી મોકલાવેલ ર્ાટા િે પોતાિા સવઁર ઉપર 30
રદવસ માાં અધતિ કરે છે .
ુ ા પ્રસાંગે એકાઉન્ટ ઉપર કુલ બાકી રકમિી
મુખ્ય કાર્ણ ધારકિી િાદારી અથવા મત્તૃ યિ
સાથે અમલી હોય તેવા કોઇ ચાર્જિસ કે જે કાર્ણ એકાઉન્ટિે હજુ સુધી લાગુ િ થયા હોય
તેમ છતાાં તુરાંત લાગુ પર્શે અિે SBICPSLિે સાંપ ૂર્ણપર્ે ચુકવવાપાત્ર બિશે અિે કાર્ણ
એકાઉન્ટ તાત્તકાચલક ધોરર્ે રદ ગર્વામાાં આવશે. મુખ્ય કાર્ણ ધારકિો વારસદાર કાર્ણ
એકાઉન્ટ ઉપર કોઇ બાકી લેર્ી રકમ સરર્ર કરવા માટે જવાબદાર ઠરશે અિે આવી
બાકી રકમ વસ ૂલ કરવા માટે પેદા થતી લીગલ ફી અિે ખચણ સરહત તમામ ખચણિી
સામે વળતર પુરુ પાર્શે. આવી પુિઃચુકવર્ી પર્તર હોય ત્તયાાં સુધી SBICPSLિે તેિા
પ્રવતણમાિ દરોએ ફાઇિાન્સ ચાર્જિસ લાદવાનુ ાં ચાલુ રાખવાિો અનધકાર રહેશ.ે

5 કાર્ણ ધારર્િી સમાલતત/રદ
a) કોઇપર્ સમયે કાર્ણ ધારક SBICPSLિે લેચખત જાર્ કરીિે અથવા SBI કાર્ણ
હે્પલાઇિિે કોલ કરીિે અિે કાર્ણ િે ત્રાાંસ ુ કાપીિે કરારિો અંત લાવી શકે છે . લેચખત
નવિાંતીિા આધારે એર્-ઓિ કાર્ણ સરહત તમામ કાર્ણ સમાતત કરવામાાં આવશે. આ
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સમાલતત કાર્ણ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાકી લેર્ી રકમિી ચુકવર્ી બાદ અમલી બિશે.
આંનશક ધોરર્ે કોઇપર્ વાનષિક, જોર્ાર્ અથવા રરન્યુઅલ ફી પાછી આપવામાાં આવશે
િહીં.
b) SBICPSL પ ૂવણ જાર્કારી આતયા વગર કોઇપર્ સમયે કાર્ણ ધારકિા એકાઉન્ટિા
ઉપયોગિે નિયાંનત્રત, સમાતત અથવા રદ કરી શકે છે જો SBICPSLિે વ્યાજબીપર્ે એમ
માિવાિે કારર્ હોય કે વ્યવસાય અથવા સલામતીિા કારર્ોસર અિે/અથવા
કાયદાિો અમલ કરતી સાંસ્થા અિે/અથવા કોઇ સરકારી સત્તામાંર્ળિી નવિાંતીથી
અિે/અથવા SBICPSL અિે તેિા ગ્રાહકિે લાગુ પર્તા કોઇ કાયદા અિે નિયમો હેઠળ
આમ કરવુ ાં જરૂરી છે .
SBICPSL ક્રેરર્ટ કાર્ણ િી સુનવધા સ્થચગત કરી શકે છે , જો કાર્ણ ધારક બાકી રકમિી
ચુકવર્ીમાાં કસ ૂર કરે અથવા આપેલી ક્રેરર્ટ કાર્ણ િી મયાણદા વટાવે. કરારિા અંત પછી
અથવા કાર્ણ એકાઉન્ટિો ઉપયોગ સ્થચગત કરાયો હોય ત્તયારે કાર્ણ િો ઉપયોગ કરવો
જોઇએ િહીં.
c) આવી પરરસ્સ્થનતમાાં કાર્ણ ધારકે તાત્તકાચલક એકાઉન્ટ ઉપર કુલ બાકી લેર્ી રકમિી
ચુકવર્ી (કાયદા દ્વારા જરૂરી કોઇ મ ૂળભ ૂત અથવા અન્ય િોરટસિે આધીિ) SBICPSLિે
કરી દે વી જોઇએ. તેમાાં તમામ વ્યવહારો અિે અન્ય રકમ જે હજુ સુધી એકાઉન્ટિે લાગુ
કરાઇ િથી તે રકમ સરહત કરાર હેઠળ SBICPSLિે ચ ૂકવવા પાત્ર તમામ રકમિો
સમાવેશ થાય છે . કાર્ણ ધારકનુાં ખાત ુ ત્તયાાં સુધી બાંધ િહીં માિવામાાં આવે જયાાં સુધી
કાર્ણ ધારક દ્વારા આવી તમામ બાકી લેર્ી રકમ ચુકવવામાાં િ આવે.
6. કાર્ણ ખોવાઇ જવુ/
ાં ચોરી થવુ/દ
ાં ુ રુપયોગ થવો
a) જો પ્રાથનમક અથવા કોઇ વધારાનુ ાં ક્રેરર્ટ કાર્ણ ખોવાઇ જાય, ગુમ થાય, ચોરાઇ જાય,
ત ૂટી જાય, જયારે મળવા પાત્ર હોય ત્તયારે મળે િહીં અથવા જો તે/તેર્ીિે શાંકા હોય કે
ક્રેરર્ટ કાર્ણ િો કાર્ણ ધારકિી પરવાિગી વગર ઉપયોગ કરાઇ કયો છે તો

કાર્ણ ધારકે

જેટલો બિે તેટલો જલદી SBI કાર્ણ હે્પલાઇિ ઉપર SBICPSLિો સાંપકણ કરવો જોઇએ.
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કાર્ણ ધારક તરત જ IVR અથવા અમારી વેબસાઇટ sbicard.com અથવા SMS
આધારરત સેવા દ્વારા તરત જ કાર્ણ બ્લોક કરાવી શકે છે .



તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાર્ણ િે SMS દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટે તમારા
િોંધાયેલા મોબાઇલ િાંબર પરથી 5676791 ઉપર BLOCK XXXX લખીિે માત્ર
એક SMS કરો. (XXXX = તમારા કાર્ણ િાંબરિા છે ્લા 4 આંકર્ાઓ). જો તમિે
5 નમનિટિી અંદર તેિી ખાતરી કરતો SMS પ્રાતત િ થાય તો કૃપયા કાર્ણ
બ્લોક કરવામાાં આવ્યુાં છે તેમ માિશો િહીં. તરત જ તમારુ કાર્ણ બ્લોક કરાવવા
અિે કોઇ દુરુપયોગ ટાળવા માટે કૃપયા હે્પલાઇિ ઉપર કોલ કરો.

b) SBICPSLિે કાર્ણ ગ ૂમ થવા અંગેિી સુચિા આતયા અગાઉિા સમયગાળા દરનમયાિ
કાર્ણ એકાઉન્ટમાાંથી થયેલા કોઇપર્ વ્યવહારો માટે SBICPSL જવાબદાર અથવા
ઉત્તરદાયી િથી અિે આ અંગે કાર્ણ ધારક સાંપ ૂર્ણપર્ે જવાબદાર રહેશ.ે SBICPSL િે કાર્ણ
ગુમ થવા અથવા ચોરી થવા અંગે જાર્કારી આપવા ઉપરાાંત કાર્ણ ધારકે ક્રેરર્ટ કાર્ણ િી
કોઇ ચોરી અંગે ફરર્જજયાત પોલીસિે જાર્ કરવાિી અિે FIR િોંધાવવાિી રહેશ.ે જયારે
કોઇ કાર્ણ ધારકિી સાંમનત અથવા વધારાિા કાર્ણ ધારકિી સાંમનતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાર્ણ
અથવા PIN પ્રાતત કરે અિે તેિો દુરુપયોગ કરે તો તે તમામ નુકસાિ માટે કાર્ણ ધારક
જવાબદાર રહેશે.
c) જો કાર્ણ ધારકનુ કૃત્તય કપટયુક્ત હશે તો તમામ નુકસાિ માટે કાર્ણ ધારક જવાબદાર
રહેશે. જો કાર્ણ ધારકે વ્યાજબી કાળજી વગર કૃત્તય કયુણ હશે તો તેિા કારર્ે સજાણયેલા
તમામ નુકસાિ માટે કાર્ણ ધારક જવાબદાર ઠરી શકે. જો કાર્ણ ધારક SBICPSL દ્વારા
નિરદિ ષ્ટ્ટ સુરક્ષા જોગવાઇઓનુ ાં પાલિ કરવામાાં નિષ્ટ્ફળ રહે તો આ લાગુ પર્ી શકે છે .
d) SBICPSL કાર્ણ ધારક અથવા વધારાિા કાર્ણ ધારકિે સુચચત કયાણ વગર કાર્ણ અથવા
PINિા ગ ૂમ, ચોરી અથવા દુરુપયોગ થવા અંગે SBICPSL જેિે સુસગ
ાં ત માિત ુ ાં
હોય તેવી કોઇપર્ મારહતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સાંબનાં ધત સત્તાનધકારીઓિે
આપી શકે છે .
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e) તમારા ક્રેરર્ટ કાર્ણ એકાઉન્ટિી તમારા મોબાઇલ િાંબર સરહત સાંપકણ નવગતોમાાં
ફેરફારોિે તમારી િવી સાંપકણ નવગતોિી સાથે સાથે નસસ્ટમમાાં રહેલી અગાઉિી
સાંપકણ નવગતો પર સુચચત કરવામાાં આવશે. અમારા રે કોર્ણ માાં તમારા મોબાઇલ િાંબર
સરહત તમારી વતણમાિ સાંપકણ નવગતોિે અદ્યતિ રાખવાિી સલાહ આપવામાાં આવે
છે .
f) કેટલાક

રકસ્સા માાં SBI કાર્ઁ ખોવાયેલ/ ચોરી થયેલ કાર્ઁ માટે નિશુ્ક નવમા નુ

કવચ આપે છે . આ નવમો TATA AIG જિરલ ઈિશ્યોરાં ન્સ કાંપિી દ્વારા આપવા માાં
આવે છે . કોઈ પર્ દાવા િા પતાવટ િી જવાબદારી

TATA AIG જિરલ

ઈિશ્યોરાં ન્સ કાંપિી િી છે . દાવા િી પતાવટ માાં જો કોઈ તકરાર ઉર્ી થાય તો
SBI કાર્ઁ તેિા માટે જવાબદાર રહેશે િરહ. નિયમો અિે શરતો િી વધુ મારહતી
મેળવવા કાર્ઁ ધારક િે વેલકમ કીટ માાં આપેલ બ્રોક્યર જોવા અથવા વેબસાઈટ
www.sbicard.com જોવા જર્ાવવા માાં આવે છે .

7.

ખુલાસો

ર્ારનતય િાર્ારકય પ્રર્ાલી િી કાયઁ ક્ષમતા અિે સ્સ્થરતા માાં સુધારો લાવવા ક્રેર્ીટ
ઈંફોરમેશિ કાંપિી િી સ્થાપિા એ, RBI અિે GOI િો સાંયક્ુ ત પ્રયાસ છે . RBI િી
માગઁદશઁક રે ખા મુજબ

બેંકો અિે િાર્ારકય સાંસ્થાઓ વચ્ચે મારહતી નુ આદાિ પ્રદાિ

થાય તે માટે એક અસરકારક નમકેિીઝમ આપવા માટે િા આ પ્રયાસો છે . જેથી કરી િે કાર્ઁ
ધારક િે નવનવધ સાંસ્થાઓ તરફ થી વધારે સારા નિયમો પ્રાતત થાય.
આ બાબત

કાર્ઁ ધારક િી જાર્કારી માટે છે - SBICPSL,

કાર્ઁ ધારક િી મારહતી નુ

આદાિ પ્રદાિ ક્રેર્ીટ ઈંફોરમેશિ કાંપિી સાથે કરવા અનધક્રુત છે . ( આ અંગે િી િોંધર્ી નુ
પ્રમાર્ પત્ર RBI માાં થી મેળવેલ છે . )
SBICPSL, કાર્ઁ ધારક િા ફેરચુકવર્ા રે કોર્ઁ સાંબનાં ધત મારહતી ક્રેર્ીટ ઈંફોરમેશિ કાંપિી િે
45-60 રદવસો માાં પ ૂરી પાર્શે.
તકરાર િી ઘટિા સમયે કાર્ઁ ધારક િે રર્ફો્ટર અહેવાલ મોકલાવતા પહેલા SBICPSL,
અહેવાલ કરવા િી પધ્ધનત માાં જરૂરી સુધારા/ વધારા કરશે. જો કે એ િોંધ લેવી યોગ્ય છે
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કે, આવી મારહતી જાહેર કરતા કે બહાર પાર્તા પહેલા તપાસ માટે લોકો િા સમય િી
ઉપ્બધતા અિે ઉર્ી થતી તકરાર િા પતાવટ િી શક્યતાઓ ચકાસી લેવી જરૂરી છે .
કાર્ણ ધારક સ્વીકારે છે કે કાર્ણ ધારકિે આ સાંદર્ણિી કોઇપર્ િોરટસ આતયા વગર SBICPSL
કોઇ પ્રવતણમાિ અથવા ર્નવષ્ટ્યિા ક્રેરર્ટ બ્ય ૂરોિે કાર્ણ ધારકિી મારહતી જર્ાવવા માટે
અનધકૃત છે , અિે આવી મારહતી હકારાત્તમક અથવા િકારાત્તમક પરફોમણન્સ/કાર્ણ ધારક દ્વારા
રર્ફો્ટ ધરાવી શકે છે . ક્રેરર્ટ બ્યુરો રરપોટણ માાં આવી મારહતી પ્રનતચબિંચબત થવામાાં 45-60
રદવસ લાગી શકે છે .
ક્રેરર્ટ બ્ય ૂરો ર્ારતીય િાર્ાકીય વ્યવસ્થાિી કાયણક્ષમતા અિે સ્સ્થરતામાાં સુધારો કરવા માટે
ર્ારત સરકાર અિે ર્ારતીય રરઝવણ બેન્ક (RBI) દ્વારા શરૂ કરવામાાં આવેલી પહેલ છે . આ
બેન્ક અિે

િાર્ાકીય સાંસ્થાઓ

વચ્ચે

મારહતીિા

આદાિ-પ્રદાિ માટે

અસરકારક

વ્યવસ્થાતાંત્ર પુરુ પાર્વા RBIિા પ્રયાસોિા ર્ાગરૂપે શરૂ કરાયેલી સાંસ્થા છે , જેિા દ્વારા
કાર્ણ ધારકોિે નવનવધ સાંસ્થાઓ પાસેથી વધુ સારી નધરાર્ શરતો ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય છે .
કાર્ણ ધારક વધુમાાં સ્વીકારે છે કે SBICPSL િાર્ાકીય સાંસ્થા, િોકરીદાતા અિે કાર્ણ
એકાઉન્ટિી યોગ્ય કામગીરી, પ્રમાર્ીકરર્ અિે અન્ય વહીવટી સેવાઓ માટે SBICPSL
દ્વારા નિયુક્ત અન્ય ત્રારહત પક્ષકારોિે ચુકવર્ીમાાં કસ ૂર સરહત કાર્ણ ધારકિી મારહતી
જર્ાવવા માટે અનધકૃત છે .
SBICPSL વધુમાાં SBICPSLિી કોઇ નપત ૃક, આનુષચાં ગક, સાંકચલત અિે સહયોગી સાંસ્થાઓ
ુ
સાથે માકે રટિંગિા હેતઓ
માટે અિે SBICPSL અથવા તેિી જૂથ કાંપિીઓ, આનુષચાં ગક,
સાંકચલત અિે/અથવા સહયોગી દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવાતી નવનવધ પ્રોર્ક્ટ અિે સેવાઓિા
હેત ુ માટે પર્ કાર્ણ ધારકિી મારહતીિી જાર્કારી આપી શકે છે .
SBI કાર્ણ િા સૌથી મહત્તત્તવપ ૂર્ણ નિયમો અિે શરતો www.sbicard.com ઉપર પર્ ઉપલબ્ધ
છે .
નિયમિ માટે અગત્તય િી મરહતી
ર્ારત અિે નવદે શ માાં ઉપયોગ કરવા માટે કાર્ઁ માન્ય છે . જો કે િેપાળ અિે ભુતાિ માાં
નવદે શી ચલર્ િા િાર્ાકીય વહેવાર માટે કાર્ઁ માન્ય િથી.
ર્ારત િી બહાર કાર્ઁ િો િાર્ાકીય વહેવાર માટે લાગુ પર્તા કાયદા જેમાાં િો પર્
સમાવેશ થયેલ છે , તેમિે આનધિ રહેશે. ઈંટરિેટ રે ર્ીગ પોટઁલસ મારફતે Foreign
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Exchange Trading ઉપર રેર્ીગ કરવા માટે પ્રનતબાંધ છે . તમે કાયદા નુ ઉ્લઘિ કરશો
અથવા કાયદા નુ પલિ કરવા માાં નિષ્ટ્ફળ જશો, તો દાં ર્િીય

કાયઁવાહી માટે તમો

જવાબદાર ઠરશો. િી તમારી પાત્રતા તમારે તમારા અનધકૃત રર્લર િો સાંપકઁ સાધવો
જોઈએ.
જો તમારા ક્રેરર્ટ કાર્ઁ િા ખાતા માાં કોઈ રકમ જમા હશે તો SBI કાર્ઁ િે તે જમા રકમ પરત
કરવા િો અનધકાર છે .
ખાતા િા મુખ્ય વહેવારો જેવા કે નવદે શ માાં િાર્ા રોકવા અથવા તો તે અંગે ગોઠવર્
કરવા સારૂ ચુકવણુ/ર્રર્ા કરવા માટે મહેરબાિી કરી િે ક્રેરર્ટ કાર્ઁ િો ઉપયોગ િરહ કરો.
ર્ારતીય રહેવાસીઓ સાંયક્ુ ત સાહસ અથવા તો પોતાિા ખાિગી સીધા રોકાર્ો કરી શકે
િરહ કારર્ કે RBI િી મુખ્ય નિદેઁ નશકા હેઠળ આ અંગે માંજુરી આપવા માાં આવેલ િથી.
RBI િા મુખ્ય ઠરાવ માાં “ ર્ારતીય રહેવાસીઓ િે ર્ારત માાં થી પરચ ૂરર્ ર્રર્ાઓ કરવા
ુ
િી સુનવધાઓ “ નશષઁક હેઠળ પ્રનતબાંનધત વસ્તઓ
િી ખરીદી જેવી કે લોટરી રટકીટો ,
પ્રનતબાંનધત મેગેઝીિો નવગેરે માટે

ક્રેરર્ટ કાર્ઁ િો ઉપયોગ કરવા માટે પ્રનતબાંધ છે .આવી

બાબતો/પ્રવ્રુનતઓ માટે નવદે શી ચલર્ િા ઉપાર્ ઉપર પ્રનતબાંધ છે . આ અંગે નવગતવાર
મારહતી મેળવવા “ ર્ારતીય રહેવાસીઓ િે ર્ારત માાં થી પરચ ૂરર્ ર્રર્ાઓ કરવા િી
સુનવધાઓ “ - મુખ્ય ઠરાવ વાાંચવા નવિાંતી છે .
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ુ ી
1: ચાર્જિસિી અનુસચ
ફી
વાનષિક ફી (એક વખત)

રૂ. 0 – રૂ. 4999

રરન્યુઅલ ફી (p.a .)

રૂ . 0 - રૂ. 4999

એર્ ઓિ ફી (p.a.)

Nil

નવસ્ત ૃત નધરાર્

20-50 રદવસો (માત્ર છૂટક ખરીદી ઉપર લાગુ અિે

વ્યાજ મુક્ત નધરાર્ સમયગાળો

જો અગાઉિા મરહિાિી બાકી લેર્ી રકમ સાંપ ૂર્ણ ચ ૂકવી
દીધી હોય)

ફાઇિાન્સ ચાર્જિસ#

અસુરચક્ષત કાર્ણ માટે 3.35% પ્રનત માસ (40.2%
વાનષિક); સુરચક્ષત કાર્ણ માટે 2.5% પ્રનત માસ (30%
વાનષિક)

લઘુતમ ચ ૂકવર્ીપાત્ર રકમ

કુલ બાકી લેર્ી રકમ પર 5% (લઘુતમ રૂ. 200) +
તમામ લાગુ પર્તાાં કરવેરાઓ +EMI (EMI આધારરત
પ્રોર્ક્ટિા રકસ્સામાાં) +OVL રકમ (જો હોય તો)

કેશ એર્વાન્સ
કેશ એર્વાન્સ મયાણદા

નધરાર્ મયાણદાિા 80% (ગો્ર્ અિે ટાઇટેનિયમ માટે
મહત્તમ 12K/રદવસ અિે તલેરટિમ કાર્ણ અિે
એચલટ/નસગ્િેચર કાર્ણ માટે 15K/પ્રનત રદવસ)

મુક્ત નધરાર્ સમયગાળો

Nil

ફાઇિાન્સ ચાર્જિસ #

ઉપાર્િી તારીખથી 3.35% પ્રનત માસ (40.2% પ્રનત
વષણ)

કેશ એર્વાન્સ ફી
SBI ATMs/અન્ય સ્થાનિક ATMs

વ્યવહારિી રકમિા 2.5% (લઘુતમ રૂ.૩૦૦િી શરતિે
આધીિ)

આંતરરાષ્ટ્રીય ATMs

વ્યવહારિી રકમિા 3.0% (લઘુતમ રૂ.૩૦૦િી શરતિે
આધીિ)

અન્ય ચાર્જિસ અિે ફી
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રોકર્ ચુકવર્ી ફી

રૂ.100

ચેક નપકઅપ

રૂ. 90

ચુકવર્ી અસ્વીકાર ફી

ચેકિી રકમિા 2% (લઘુતમ રૂ.350િી શરતિે
આધીિ)

સ્ટેટમેન્ટ રરરાઇવલ

પ્રનત સ્ટે ટમેન્ટ રદઠ રૂ.100 (>2 માસ જૂન)ુ

ચાિ સ્સ્લપ રરરાઇવલ

પ્રનત ચાિ સ્સ્લપ રદઠ રૂ. 225

ચેક ફી :
લેટ પેમેન્ટ

રૂ. 100/ ( ચેક દ્વારા ચુકવર્ા રૂ. 2000/
સુધી )
રૂ.0-રૂ.200 સુધી કુલ ચુકવર્ીપાત્ર રકમ માટે NIL
રૂ.200 થી વધારે અિે રૂ.500 સુધી કુલ ચુકવર્ી પાત્ર
રકમ માટે રૂ.100;
રૂ.500 થી વધારે અિે રૂ.1000 સુધી કુલ ચુકવર્ી પાત્ર
રકમ માટે રૂ.400;
રૂ.1000 થી વધારે અિે રૂ.10,000 સુધી કુલ ચુકવર્ી
પાત્ર રકમ માટે રૂ.500;
રૂ.10,000 થી વધારે કુલ ચુકવર્ી પાત્ર રકમ માટે
રૂ.750;

ઓવરચલનમટ

ઓવરચલનમટ રકમિા 2.5% ( લઘુતમ રૂ.500િી
શરતિે આધીિ)

કાર્ણ ફેરબદલી

રૂ. 100 – રૂ. 250

તાત્તકાચલ કાર્ણ ફેરબદલી

ખરે ખર ખચણ (લઘુતમ. $175)

(જયારે નવદે શમાાં હોય)
િાર્ાકીય વહેવાર માટે સીમાાંકિ :

3.5% ( દરે ક કાર્ઁ માટે , નસવાય ઈલાઈટ ),
1.99 % ( ફક્ત ઈલાઈટ કાર્ઁ-ધારકો માટે )
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રરવોર્ડણ સ રરરર્મ્પશિ ફી

રૂ. 99

સરચાિ
રે લવે રટરકટ – રે લવે કાઉન્ટર

રૂ. 30 + રાન્ઝેક્શિ રકમિા 2.5%

રે લવે રટરકટ - www.irctc.co.in
વ્યવહારિી રકમિા 1.8% + લાગુ પર્તો સનવિસ ચાિ
પેરોલ અિે પેરોલ પમ્પ પર વેચાતી

વ્યવહારિા મ ૂ્યિા 1 % અથવા રૂ.10 જે વધારે હોય તે

તમામ પ્રોર્ક્ટ અિે સેવાઓ

નસગ્િેચર/એચલટ અિે તલેરટિમ કાર્ણ માટે રૂ. 500 અિે
રૂ. 4000; તમામ અન્ય કાર્ણ માટે રૂ.500 અિે
રૂ.3000િી વચ્ચે ખચણ કરાયેલા એક જ વ્યવહાર માટે
(લાગુ પર્તા કરવેરા + અન્ય ચાર્જિસ નસવાય) સરચાિ
માફી 1%.
નસગ્િેચર અિે તલેરટિમ કાર્ણ માટે પ્રનત ક્રેરર્ટ કાર્ણ
એકાઉન્ટિી પ્રત્તયેક સ્ટે ટમેન્ટ સાઇકલ રદઠ મહત્તમ
સરચાિ માફી રૂ. 250; અન્ય તમામ કાર્ણ માટે પ્રત્તયેક
ક્રેરર્ટ કાર્ણ એકાઉન્ટ રદઠ રૂ.100

કસ્ટમ ર્યુટીિી ચુકવર્ી

વ્યવહારિી રકમિા 2.25% (લઘુતમ રૂ.75)

તમામ લાગુ પર્તા કરવેરા ઉપરોક્ત તમામ ફી, વ્યાજ અિે ચાર્જિસ ઉપર વસ ૂલવામાાં
આવશે.


.”લાગુ પર્તા ટે ક્ષ“ (૧ લી જુલાઈ ૨૦૧૭ ઉપર અથવા તે પહેલા અપાયેલ ખાતાિી
હકીકતો માટે )િો અથણ થાય છે :
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હકીકત િી તારીખે એસબીઆઈ કાર્ણ િાાં રે કોર્ણ માાં નિવાસિા રાજય તરીકે હરીયાર્ા
ધરાવતા કાર્ણ ધારકો માટે – કેન્રીય ટેક્ષ ૯ % િા દરે અિે રાજય િો ટેક્ષ ૯ % િા
દરે .



હકીકત િી તારીખે એસબીઆઈ કાર્ણ િાાં રે કોર્ણ માાં નિવાસિા રાજય તરીકે હરીયાર્ા
નસવાય નુાં રાજય ધરાવતા કાર્ણ ધારકો માટે

– સાંકચલત ટેક્ષ ૧૮% િાાં દરે


કાર્ણ ધારકિા એકાઉન્ટ માટે કરવામાાં આવેલી તમામ ચુકવર્ીઓ લઘુતમ ચ ૂકવર્ીપાત્ર
રકમ (જેમાાં તમામ લાગુ પર્તા કરવેરાઓ + EMI આધારરત પ્રોર્ક્ટ ઉપર EMI + કુલ
બાકી રકમિા 5% સમાનવષ્ટ્ટ છે ), ફી અિે અન્ય ચાર્જિસ, વ્યાજ, બેલેન્સ રાન્સફર
આઉટસ્ટે નન્ર્િંગ, ખરીદીિી બાકી લેર્ી રકમ અિે કેશ એર્વાન્સિા ક્રમમાાં સરર્ર કરવામાાં
આવશે.
*
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