
ફ�ડ�ફનાની 	યાયી �યવહારોની સ�ંહતા 

 

આ 	યાયી �યવહારોની સ�ંહતા ("સ�હતા'') બધા �હ�સાધારકો, ખાસ કર�ને  ાહકોને કંપની "ારા તેના  ાહકોને 

આપવામા ં આવતી નાણાક�ય %િુવધાઓ અને સેવાઓ સબંધંમા ં કંપની "ારા પાલન કરાતા �યવહારોની 

અસરકારક ઝાખંી કરાવેછે. આ 	યાયી �યવહારોની સ�ંહતા "મા�ટર ડાયર�/શન- નોન બે2	ક3ગ ફાઈના6	શયલ 

કંપની- િસ�ટમે�ટકલી ઈ7પોટ8 	ટ નોન- �ડપો9ઝટ ટ��ક:ગ કંપની એ	ડ �ડપો9ઝટ ટ��ક:ગ કંપની (�રઝવ8 બે	ક) 

ડાયર�/શન, 2016 (સમયાતંર� અ@તન કરાય છે) ''ને અને અ	ય %સુગંત માગ8દિશBકાઓને Cયાનમા ં રાખીને 

%ધુારવામા ંઆવી છે. 

 

આ સ�ંહતા ફ�ડબે	ક ફાઈના6	શયલ સિવBસીસ 9લિમટ�ડ (હવે પછ� તેને ફ�ડ�ફના અથવા કંપની તર�ક� સદં9ભFત 

કરાશે) "ારા અપનાવવામા ંઆવી છે, G  ાહકોના આખર� લાભ માટ� ઉIચ સચંાલન ધોરણો હાસંલ કરવા માટ� 

બKરના ંબળોમા ંપારદશ8ક અને �વ�થ �પધા8 Mમોટ કર� છે. 

 

આ સ�ંહતામા ંઅધોર�9ખત ક�ટબNતાઓ સામા	ય સચંાલન વાતાવરણ હ�ઠળ લાP ુછે. 

 

1. લોન માટ� અરQઓ અને તેમની M�Rયાઓ 

• લોન અરQ ફોમ8મા ંઋણદારના �હતને અસર કરતી જUર� મા�હતી હશે, G અ	ય એનબીએફસી અને ફાઈના	સ 

કંપનીઓ "ારા ઓફર કરાતા િનયમો અને શરતો સાથે અથ8Vણૂ8 Xલુના કરવામા ંમદદ કર� છે અને ઋણદાર 

"ારા મા�હતગાર િનણ8ય લઈ શકાય છે. લોન અરQ ફોમ8મા ં અરQ સાથે %પુરત કરવાYુ ં આવZયક 

દ�તાવેજોની મા�હતી હશે. આ ફોમ8મા ંલોનની M�Rયા માટ� [કૂવવાપા\, જો કોઈ હોય તો ફ� /^_ુક, અરQ 

નહ` �વીકારાય તો �રફડં થઈ શકનાર� ફ�, Vવૂ8-[કુવણી િવક_પો અને ઋણધારના �હતને Mભાિવત કરતી 

આવી અ	ય બાબતો િવશે મા�હતી હશે. 

• કંપની બધી લોનની અરQઓની Mાabત માટ� પહcચ આપીને Mણાલી ઘડ� કાઢશે. લોન અરQનો િનકાલ 

લાવવા fગેની સમયર�ખાનો પહcચમા ંસકં�ત અપાશે. જો કોઈ વધારાની િવગતો /દ�તાવેજોની આવZયકતા 

હશે તો તે ઋણદારોને Kણ કરાશે. 

• ઋણદારને સદં�શ�યવહાર f ેQ અથવા Mાદ�િશક ભાષા અથવા ઋણદારને સમKય તે ભાષામા ંરહ�શે. 

 

2.   લોન h_ૂયાકંન અને િનયમો/શરતો 

• બધા  ાહકો પાસેથી લોનની અરQઓની 	યાયી ર�તે M�Rયા કરાશે. કંપની ઋણદારના સેગમે	iસમા ંલોન 

અરQ h_ૂયાકંન કરતી વખતે ભેદભાવ નહ` કરશે. 

• કંપની ઋણદારના િધરાણ h_ૂય પર યોjય તપાસ કરશે, G અરQ પર િનણ8ય લેવા માટ� મહkkવVણૂ8 પ�રમાણ 

રહ�શે. આકલન કંપનીની િધરાણ નીિતઓ, ધોરણો અને તે સબંધંમા ંM�Rયાઓ fતગ8ત રહ�શે 

• કંપની ઋણદારને મlૂંર� પ\ અથવા અ	યથાના માCયમથી, �યાજના વાિષBક�ય દર અને તે લાP ુ કરવાની 

પNિત સ�હત િનયમો અને શરતો સાથે મlૂંર લોનની રકમ fગે f ેQ અથવા Mાદ�િશક ભાષા અથવા 



ઋણદારને સમKય તે ભાષામા ંKણકાર� આપશે અને ઋણદાર "ારા આ િનયમો અને શરતોનો �વીકાર કરાયો 

હોવાની નcધ રાખશે. 

• કંપની લોનની મlૂંર� / િવતરણના સમયે બધા ઋણદારોને લોન કરારમા ં દશા8વવામા ં આવેલા ં Mkયેક 

બીડાણોની નકલ સાથે f ેQ અથવા ઋણદારને સમKય તે Mાદ�િશક ભાષામા ંઋણદારને લોન કરારની નકલ 

આપશે. 

• િવલ9ંબત [કુવણી માટ� લાP ુ દંડનીય �યાજની મlૂંર� પ\ / લોન દ�તાવેજમા ં �પmટ અnરોમા ંKણકાર� 

અપાશે. 

 

3.   િનયમો અને શરતોમા ંફ�રફાર સ�હત લોનYુ ંિવતરણ 

• ઋણદાર "ારા લોન / %િુવધા લેવા સમયે અમલ કર�લા લોન / %િુવધા કરારમા ંલાP ુ િનયમો અને શરતો 

સબંધંમા ંસવ8 િવગતો હશે. તેમા ં�યાજ અને લાP ુhજુબ અ	ય ^_ુક પર િવગતો પણ હશે. 

• કંપની િવતરણ સમય%9ૂચ, �યાજ દરો, સેવા ^_ુક, Vવૂ8[કુવણી ^_ુક વગેર� સ�હત િનયમો અને શરતોમા ંકોઈ 

પણ ફ�રફારની Kણકાર� f ેQ અથવા Mાદ�િશક ભાષામા ંઅથવા ઋણદાર "ારા સમKય તે ભાષામા ંયોjય 

%ચૂના આપીને અપાશે. આ મા�હતી ક�ટમર ક�ર નબંરો અથવા કંપનીની વેબસાઈટ જોઈને પણ Mાbત કર� 

શકાશે. કંપની �યાજ દરો અને ^_ુક ફ/ત સભંિવત અને લોન / %િુવધા કરારમા ંજોગવાઈ અYસુાર જ અમલી 

કરાશે. 

• કરાર હ�ઠળ [કુવણી પાછ� મગાવવી / વધારવી અને કરાર હ�ઠળ કામગીર�નો િનણ8ય સVંણૂ8 િવગતો આપીને 

લોન કરાર અYસુાર અને ઋણદારને kયાર પછ� લે9ખત સદં�શ થક� જ લેવાશે. 

• કંપની �ય6/તગત ઋણદારોને, સહ-ઋણદાર સાથે અથવા િવના, વેપાર િસવાયના હ�Xઓુ માટ� મlૂંર pલો�ટ:ગ 

ર�ટ hદુતી લોન પર ફોર/લોઝર ^_ુક / Vવૂ8[કુવણી દંડ લાP ુ નહ` કરશે. (સદંભ8 NBFCs DNBR(PD) 

CC.No.101/03.10.001/2019-20 તાર�ખ 2 ઓગ�ટ, 2019 "ારા pલો�ટ:ગ ર�ટ લોન પર ફોર/લોઝર ^_ુક 

/ Vવૂ8-[કુવણી દંડ લાP ુકરવા પર આરબીઆઈYુ ંપ�રપ\ક) 

• કંપની કોઈ પણ કાયદ�સર અિધકાર અથવા કંપનીને ઋણદાર સામે હોઈ શક� તે કોઈ પણ અ	ય દાવા માટ� 

ભારણને આધીન બધા ં લેણાનંી Vનુઃ[કુવણી અને / અથવા બાક� લોનની રકમની Mાabત પર બધી 

Kમીનગીર�ઓ h/ુત કરશે. જો સેટ-ઓફફનો અિધકાર અજમાવવાનો હશે તો ઋણદાર %સુગંત દાવાની 

પતાવટ / [કુવણી %ધુી આ Kમીનગીર�ઓ પોતાની પાસે રાખવાનો કંપનીને Gના હ�ઠળ હક છે તે લેણાનંા 

દાવાઓ અને શરતોના સVંણૂ8 િવવરણ સાથે તે િવશે યોjય %ચૂના ઋણદારને અપાશે. 

 

4.  સામા	ય 

• કંપની લોન કરારના િનયમો અને શરતોમા ંઆપવામા ંઆવેલા હ�X ુિસવાય ઋણદારની બાબતોમા ંચ[ંપુાત કરવાથી 

}ૂર રહ�શે (િસવાય ક� અhકુ વધારાની મા�હતી, G અગાઉ ઋણદાર "ારા Kહ�ર નહ` કરાઈ હોય, કંપનીના Cયાનમા ં

આવી હોય). 

• કંપની સવ8 Kહ�રાત અને Mમોશનલ સામ ીઓ �પmટ, 	યાયી, વાજબી અને ગેરમાગ~ નહ` દોરનાર� હોય તેની 

ખાતર� રાખશે. 



• જો ઋણYુ ંખાX ુ ં�ા	સફર કરવા માટ� ઋણદાર પાસેથી િવનતંી Mાbત કરવાની હોય તો કંપનીની સમંિત ક� અ	યથા 

િવનતંીની Mાabતની તાર�ખથી 21 �દવસમા ંKણ કરાશે. આ�ુ ં�ા	સફર કાયદા અYસુાર પારદશ8ક કરારબN િનયમો 

hજુબ રહ�શે. 

• લોનની વ%લૂીની બાબતમા ંફ�ડ�ફના અયોjય સતામણી નહ` કરશે, Gમ ક�, ઋણદારનો ગમે તે સમયે સતત સપંક8  

કરવો, લોનની વ%લૂી માટ� બાવડાના બળનો ઉપયોગ, ખરાબ વત8ન વગેર� . ફ�ડ�ફના તેના કમ8ચાર�ઓને  ાહકો સાથે 

યોjય ર�તે આવા �યવહાર કરવા માટ� Vરૂતી તાલીમ આપશે. 

 

5.   ડ��ટ સિવBિસ:ગ 

• કંપનીની ડ��ટ કલેકશન નીિત  ાહકોના સ	માન અને આદર પર બનાવવામા ંઆવી છે. 

• ફ�ડ�ફના તેના અિધ�ૃત Mિતિનિધઓ "ારા જ વ%લૂી અને અ	ય ડ��ટ સેવાના ંપગલાઓં લેશે, G Mિતિનિધઓ સવ8 

સમયે તેમની સાથે યોjય ઓળખપ\ રાખશે અને માગણી કરવા પર તે બતાવશે. 

• અિધ�ૃત Mિતિનિધઓ ઋણદાર પાસેથી કોઈ પણ રકમ વ%લૂી માટ� યોjય રસીદ આપશે. 

• લોનની વ%લૂી કરવા સમયે ફ�ડ�ફના માગ8દિશBકાઓ અને તેમાનંી જોગવાઈઓ અYસુાર પગલા ંલેશે અને લાP ુ

કાયદા અને િનયમન અYસુાર કાYનૂી કાય8ર�ખા અને અ9ભhખુામા ંસચંાલન કરશે. 

• ફ�ડ�ફના તેના ઋણદારોની ગોપનીયતાનો આદર કરશે અને ઋણદારને સૌથી અY�ૂુળ �થળ અને સમયે તેમને 

પાસે પહcચશે અને તેવા Mયાસ કરશે. જો કોઈ ચો�સ �થળ અને સમયનો ઉ_લેખ નહ` કરવામા ંઆ�યો હોય 

તો ઋણદારનો તેના ઘર� અથવા કાય8�થળે સપંક8 કરાશે. 

• સામા	ય ર�તે કંપનીના Mિતિનિધઓ ઋણદારનો સવાર� 0700 કલાક અને સાGં 1900 કલાક વIચે સપંક8 કરશે, 

િસવાય ક�, તેના / તેણીના વેપાર અથવા �યવસાયના િવશેષ સજંોગોમા ં કંપનીને અલગ સમયે તેમનો સપંક8 

કરવો પડ�. 

• અયોjય �ક�સાઓમા,ં Gમ ક�, પ�રવારમા ં કોઈYુ ં }ુખદ િનધન થ�ુ ં હોય અથવા આવા અ	ય }ુખદ Mસગંોમા ં

લેણા ંવ%લૂી માટ� કોલ / hલુાકાત લેવાYુ ંટાળવામા ંઆવશે. 

• ફ�ડ�ફના ખાX ુ ં િનયમાYસુાર કરવા માટ� બધા અ	ય Mયાસો, િવનતંીઓ અને ફોલો-અપથી કોઈ પણ પ�રણામ 

નહ` આવે અથવા �યા ં કંપનીને એ�ુ ં માનવાને કારણ હોય ક�  ાહક Vનુઃ[કુવણી કરવામા ંગ_લાતં_લા ં / 

ક%રૂ કર� ર�ો છે તે પછ� જ Kમીનગીર�નો પાછો કબજો લેવા અથવા કોઈ પણ અ	ય કાYનૂી પગલાનંી 

પહ�લ કરશે. Kમીનગીર� પાછ� લેવા થક� વ%લૂી M�Rયામા ંયોjય માCયમો થક� Kમીનગીર�નો પાછો કબજો 

લેવો, Kમીનગીર�Yુ ં h_ૂયાકંન અને Kમીનગીર�ની Mાabતનો સમાવેશ થાય છે. આ બ�ુ ં જ 	યાયી અને 

પારદશ8ક ર�તે હાથ ધરાશે. Vનુઃકબજો યોjય %ચૂના આbયા પછ� જ લેવાશે. િમલકતનો Vનુઃકબજો લેવા 

સમયે કાયદાની યોjય M�RયાYુ ંપાલન કરાશે. કંપની વેપારના સામા	ય Rમમા ંકબજો લીધા પછ� િમલકતની 

%રુn અને Kમીનગીર�ની ખાતર� રાખવા માટ� બધી યોjય સભંાળ લેશે. 

 

• Kમીનગીર�Yુ ંh_ૂયાકંન અને વેચાણ 	યાયી અને પારદશ8ક ર�તે હાથ ધરાશે. જો કંપનીને લેણી બધી રકમ 

સમાયો�જત કયા8 પછ� પણ વ%લૂી કર�લી રકમમાથંી રકમ વધે તો આ વધારાની રકમ ઋણદારને પાછ� 

આપવામા ંઆવશે. જો આ રકમ ઓછ� પડતી હોય તો કંપની કાયદ�સર માCયમ થક� અને માગ8દિશBકા અYસુાર 

બાક� લેણાનંી વ%લૂી કરવા માટ� કાય8વાહ� કરશે. 



 

• કંપની ફર�થી કબKમા ંલીધેલી Kમીનગીર�Yુ ં વેચાણ હાથ ધરવા અને સમથ8ન આપવા Vવૂ~ અને સરં9nત 

અ�કયામતોની �ડ9લવર� પાછ� મેળવવા Vવૂ~ ઋણદારને બાક� લેણા ં અને અ	ય ^_ુક, જો કોઈ હોય તો, 

Vનુઃ[કુવણી કરવા માટ� દર�ક તક આપશે. 

 

6.    ાહક �ફયાદ 

• બધા  ાહકો સાથે સવ8 સમયે 	યાયી �યવહાર કરવામા ંઆવે છે. બધા  ાહકની ઉ�તી અને ફ�રયાદો સૌજ	ય સાથે 

અને સમયસર ઉક�લ સાથે લેણદ�ણ કરાશે. 

•  ાહક સેવા ��હૂરચના તર�ક�  ાહક તેની / તેણીની h ૂઝંવણ ઉપ6�થત કર� અથવા િનવારણ માગે તેવી ઘણી 

બધી ચેનલો કંપની Vરૂ� પાડશે. તે / તેણી કોઈ પણ શાખામા ંજઈ શક� અથવા ક�ટમર ક�ર નબંર પર કોલ કર� 

શક� અથવા ક�ટમર ક�ર ડ��કને ઈમેઈલ કર� શક� છે. જો તે છતા ં ાહકને સતંોષ થાય તે ર�તે h ૂઝંવણનો ઉક�લ 

લાવવામા ંનહ` આવે તો તે / તેણી તેની ફ�રયાદની િવગતો અહ` આપી શક� છેઃ �ી સૌગાત રોય, ઈન-ચા�- 

ઓપર�શ	સ, ફ�ડબે	ક ફાઈના6	શયલ સિવBસીસ 9લ., કાણ�કયા વોલ ���ટ, એ-િવ:ગ, 5મો માળ, �િુનટ ન.ં 511 / 

512, fધેર�- �ુલા8 રોડ, ચકાલા, fધેર� Vવૂ8, hુબંઈ- 400 093. sougata.roy@fedfina.com, ટ�9લફોન નબંર – 

022- 68520837. 

• કંપની આ સબંધંમા ંઉદભવતા િવખવાદોને ઉક�લવા માટ� સ�ંથામા ંયોjય ડ��ક �થાપશે. આવી ય\ંણા એ ખતર� 

રાખશે ક� કંપનીની કામગીર�ઓના િનણ8યાથંી ઉદભવનારા બધા િવખવાદો સાભંળવામા ંઆવે અને કમસેકમ 

આગામી ઉIચ �તર� તેનો ઉક�લ લાવવામા ંઆવે. બોડ8 ઓફ ડાયર�/ટરો પણ 	યાયી �યવહારોની સ�ંહતાના 

પાલન અને �યવ�થાપનના િવિવધ �તર� ફ�રયાદ િનવારણ ય\ંણાની કામગીર� fગે સમયાતંર� સમીnા કરશે. 

આવી સમીnાઓનો એક એકિ\ત અહ�વાલ િનયિમત fતર� બોડ8ને તેના "ારા hકુરર hજુબ %પુરત કરવાનો 

રહ�શે. 

• કંપની કામકાજ હાથ ધરાય તે તેની શાખાઓ / �થળો ખાતે તેના  ાહકોના લાભ માટ� h ુયkવે િન7ન9લ9ખત 

મા�હતી MદિશBત કરશેઃ 

• �ી સૌગાત રોય, ઈન-ચા�- ઓપર�શ	સ, ફ�ડબે	ક ફાઈના6	શયલ સિવBસીસ 9લ., કાણ�કયા વોલ ���ટ, એ-િવ:ગ, 

5મો માળ, �િુનટ ન.ં 511 / 512, fધેર�- �ુલા8 રોડ, ચકાલા, fધેર� Vવૂ8, hુબંઈ- 400 093. 

sougata.roy@fedfina.com, ટ�9લફોન નબંર – 022- 68520837ની કંપનીના નોડલ ઓ�ફસર / ફ�રયાદ 

િનવારણ અિધકાર� તર�ક� િન�6ુ/ત કરવામા ંઆવી છે, Gનો કંપની સામે ફ�રયાદોના ઉક�લ માટ�  ાહક "ારા 

સપંક8 કર� શકાશે. 

• જો ફ�રયાદ / િવખવાદનો એખ મ�હનામા ં ઉક�લ નહ` લવાય તો  ાહક અહ` અપીલ કર� શક� છેઃ ડ�b�ટુ� 

જનરલ મેનેજર, �રઝવ8 બે	ક ઓફ ઈ2	ડયા, �ડપાટ8 મે	ટ ઓફ %પુરિવઝન, �રઝવ8 બે	ક ઓફ ઈ2	ડયા સે	ટર 1, 

વ_ડ8 ��ડ સે	ટર, hુબંઈ- 400 005, ફોન ન.ં 022- 22150573, Email:cgmicdosco@rbi.org.in 

 

7.    ાહકની મા�હતીYુ ંઆદાનMદાન 

• ફ�ડ�ફના તેના  ાહકોની ગોપનીયતાનો આદર અને સ	માન કર� છે અને  ાહકની િવગતો  ાહક "ારા ખાસ 



િવનતંી અને ઉ_લેખ નહ` કરવામા ંઆવે kયા ં%ધુી  ાહકને અ	ય Mોડ/ટો અને સેવાઓ આપવાના હ�Xથુી તેની 

પોતાની સહયોગી સ�ંથાઓ સ�હત કોઈ પણ થડ8 પાટ¥ સાથે આદાનMદાન નહ` કરશે. 

• કંપનીએ સલામતીની �યવ�થાના ભાગUપે બાર�કાઈથી Cયાન રાખવા માટ� �યા ંપણ સીસીટ�વી ગોઠવેલા હશે 

તે િવશે kયા ંસકં�ત અપાશે. 

• કંપની તેના  ાહકોના કોઈ પણ ખાતા અથવા લેણદ�ણની િવગતો તેને મlૂંર છે તે પાચં અપવાદાkમક �ક�સા 

િસવાય કોઈ પણ થડ8 પાટ¥ને આપશે નહ�ઃ 

• જો કાયદા "ારા અથવા કરારન  િનયમો હ�ઠળ તેને મા�હતી આપવાની હોય. 

• જો મા�હતી Kહ�ર કરવાની જનતા Mkયે ફરજ હોય. 

• જો કંપનીના �હતમા ંમા�હતી આપવાYુ ંઆવZયક હોય (દાખલા તર�ક�, સhહૂ અને સહયોગી કંપનીઓ વગેર�મા ં

છેતરિપ:ડ�, ક%રૂ ટાળવા માટ�). 

• જો ઋણદાર મા�હતી Kહ�ર કરવા Vછેૂ અથવા જો કંપની આવી મા�હતી અ	ય નાણાક�ય સેવા યોજનાઓ Vરૂ� 

પાડવા માટ� તે જોડાણ �યવ�થાઓ ધરાવતી હોય તેવા તેના સhહૂ / સહયોગીઓ / સ�ંથાઓ અથવા 

કંપનીઓને આવી મા�હતી Vરૂ� પાડવાની તેની / તેણીની પરવાનગી કંપની પાસે હોય. 

• િસ9બલ વગેર� Gવા R��ડટ ��રુો સાથે ખાતાની િવગતો આદાનMદાન કરવા માટ�. 

 

8.   �યાજ દર 

• કંપનીએ �યાજ દરો ન�� કરવા અને ખાતાના ં%સુગંત પ�રબળોને Cયાનમા ંલઈને M�Rયા અને અ	ય ^_ુક ન�� 

કરવા માટ� યોjય ¦ત�રક િસNાતંો અને M�Rયાઓ ઘડ� કાઢ§ા છે. 

• �યાજ દર અને અલગ અલગ ઋણદારો / યોજનાઓને અલગ અલગ દરો લાP ુ કરવાના જોખમ અને 

�યવહા¨ુતાના  ેડ�શન માટ� અ9ભગમ િવશે અરQ ફોમ8મા ંઘોષણા કરાશે અને ઋણદારને Kર� મlૂંર� પ\મા ં

પણ ખાસ ઉ_લેખ કરાશે. 

• �યાજ દર અને જોખમના  ેડ�શન માટ� અ9ભગમ વેબસાઈટ પર પણ ઉપલ�ધ કરાશે. વેબસાઈટમા ંMિસN 

મા�હતી દરોમા ંફ�રફાર થાય kયાર� અ@તન કરાશે. 

• �યાજ દર વાિષBક�ય દર રહ�શે, Gથી ઋણદાર લોન પર લાP ુથનારા અ[કૂ દરોથી વાક�ફ રહ�શે. 

 

9.   સોના સામે િધરાણ માટ� નીિત 

કંપનીએ બોડ8 "ારા યોjય ર�તે મા	યતાMાbત સાથોસાથ િન7ન9લ9ખત પાસાઓંને આવર� લેતા ંસોના સામે 

િધરાણ માટ� નીિતઓ ઘડ� કાઢ� છેઃ 

 

• આરબીઆઈ "ારા િનધા8�રત ક�વાયસી માગ8દિશBકાઓYુ ંપાલન કરાય તેની ખાતર� રાખવા યોjય પગલા ંલેશે 

અને કોઈ પણ લોન આપવા Vવૂ~  ાહક િવશે Vરૂતી યોjય તપાસ કરવાની ખાતર� રાખશે. 

• કોલેટરલ Kમીનગીર� તર�ક� �વીકારાતી ©વેલર� માટ� યોjય એસેªગ / h_ૂયાકંન M�Rયા. 

• સોનાના દાગીનાની મા9લક�ને સમથ8ન આપતા ંઋણદાર પાસેથી Kહ�રનાhુ ંMાbત કરાશે. 

• બધી શાખાઓ દાગીનાને %રુ9nત જjયાએ સ ંહ કરવા માટ� મા	યતાMાbત અhકુ ધોરણોને સમથ8ન આપતા 



��cગ Uમ અથવા સેફની યોjય સ ંહ %િુવધા ધરાવશે. ��cગ Uમ / સેફની ચાવીઓ બ ેઅિધકાર�ઓ "ારા 

અલગ અલગ ર�તે રખાશે ને તેની કામગીર� સ�ં/ુત રહ�શે. કમ8ચાર�ઓને સલામતીના h«ુાઓને આવર� લેતા 

માગ8દિશBકાઓYુ ંપાલન કરવાની ખાતર� રાખવા માટ� એકધાયા8 ધોરણે તાલીમ અપાશે. સોનાની ચીજોYુ ંતેની 

Pણુવ¬ા, મા\ા અને યોjય સ ંહની ખાતર� રાખવા માટ� ¦ત�રક ઓ�ડટરો "ારા સમયાતંર� િનર�nણ કરાશે. 

નીિત અYસુાર સોનાના કોલેટરલ સામે લોન સ ંહ માટ� યોjય %િુવધા નહ` હોય તેવી શાખા "ારા આપી નહ` 

શકાશે. 

• કોલેટરલ Kમીનગીર� તર�ક� �વીકારવામા ંઆવેલા દાગીનાનો યોPય્ વીમો ઉતારવામા ંઆવવો જોઈએ. 

• જો Vનુઃ[કુવણી નહ` થાય તો 9લલામી M�Rયા પારદશ8ક હોવી જોઈએ અને િનયમો અYસુાર હોવી જોઈએ. 

9લલામીની તાર�ખ Vવૂ~ ઋણદારને Vરૂતી Vવૂ8%ચૂના અપાશે. 9લલામી M�Rયામા ં®પુની કંપનીઓ અને 

સબંિંધત કંપનીઓ સાથે સ�હત 9લલામી દરિમયાન બધી લેણદ�ણમા ંજUર� fતર Kળવવાની ખાતર� રાખશે. 

• 9લલામી કમસેકમ બે અખબારોમા ંKહ�રાત આપીને જનતા સામે Kહ�ર કરાશે, Gમાથંી એક Mાદ�િશક ભાષાYુ ં

અને અ	ય એક રાm��ય દ̄િનક અખબાર હો�ુ ંજોઈએ. 

• 9લલામી ફ/ત બોડ8 મlૂંર 9લલામકતા8 થક� જ થશે. 

• કંપની, તેના સhહૂની કંપનીઓ અથવા તેના કમ8ચાર�ઓ અને તેમના સબંધંીઓ 9લલામીમા ંભાગ નહ` લેશે. 

• 9લલામી માટ� M�Rયા સબંધંી િવગતો લોન લેવા માટ� લોન દ�તાવેજમા ંઅથવા કંપનીની વેબસાઈટ પર Kહ�ર 

કરાશે. 

• કંપનીની કામગીર�મા ંકોઈ પણ છેતરિપ:ડ�ની યોjય Mશાસન "ારા તપાસ કરાશે અને યોjય િશ�તભગં 

Mશાસન "ારા અY�ૂુળ દંડાkમક પગલા ંલેવાશે. છેતરિપ:ડ� સાથે લેણદ�ણ કરવા માટ� ફરજોYુ ંએકિ\કરણ, 

અમલ અને મlૂંર� અલગ રાખવા સ�હતની Mણાલીઓ અને M�Rયાઓ �થાિપત કરાશે. 

 

10.   9લલામીની M�Rયા 

• ઋણદાર� લીધેલી લોન %િુવધા પર �યાજની િનયિમત [કુવણી કરવાની રહ�શે અને લોનની મેI��ુરટ� સમયે 

�યાજ અને અ	ય ^_ુક, જો કોઈ હોય તો, સાથે hળૂ બાક� રકમ [કૂવીને લોનYુ ંખાX ુ ંબધં કરવાYુ ંરહ�શે. 

• ઋણદાર �યા યા કર�લા ંMોડકટના િનયમો અYસુાર લોન %િુવધાનો ઉપયોગ નહ` કર� શક� તો શાકાની ટ�મ 

ઋણધાર સાથે સબંધં આધા�રત ફોલો-અપની પહ�લ કરશે. આમા ંટ�લી-કો9લ:ગ, fગત hલુાકાત, યાદગીર�ની 

સનચાઓ, એસએસએમ એલટ8સ વગેર�નો સમાવેશ થાય છે. જોક� કિથત M�Rયાની નcધમા ં�યા યા અYસુાર 

વારંવાર યાદગીર�ઓ આપવા અને ફોલો-અપ કરવા છતા ંજો ઋણદાર ખાX ુ ં િનયમાYસુાર કરવામા ં િનmફળ 

જશે તો ફ�ડબે	ક ફાઈના6	શયલ સિવBસીસ 9લ. 9લલામીના તેના અિધકારો હ�ઠળ લેણમા ંઅને બાક� રકમ વ%લૂ 

કરવા 9ગરવે hકૂ�લી Kમીનગીર�ની 9લલામી કરવાના અિધકાર હ�ઠળ �દરવે hકૂ�લા સોનાની 9લલામીની પહ�લ 

કરશે અને લેણાનંી વ%લૂી કરશે. અહ` નcધ ક�ુ° હોય તેનાથી ક^ુ ંપણ િવપર�ત હોય તો પણ કંપની સોનાના 

ભાવોમા ંવધઘટને લીધે Kમીનગીર�ના h_ૂયમા ંઘટાડો થવાથી અથવા કંપનીને ખાતે Yકુસાન જઈ ર±ુ ં છે 

એ�ુ ં લાગે તેવા કોઈ પણ અ	ય કારણોસર શ² Yકુસાન Mે�રત કરતી ઘટનાઓના સજંોગોમા ં લોનની 

મેI��ુરટ� Vવૂ~ લોન પાછ� ભરપાઈ કરવા કહ�વાનો અને સોનાની 9લલામી કરવાનો અબાિધત અિધકાર ધરાવે 

છે. 

• સોનાની 9લલામીની M�Rયા િન7ન9લ9ખત દર�ક ખાતાના Mકાર માટ� લાP ુથશેઃ 



• ખાX ુ ં ાહક સાથે વારંવાર ફોલો-અપ છતા ંલેણી રકમ ભરપાઈ નહ` કરાય. 

• 9ગરવે hકૂ�³ ુ ંસોYુ ંઅપે9nત મા��ન સાથે �ુલ બાક� રકમ આવર� લેવા માટ� VરૂX ુ ંનહ` હોય kયાર� મા��ન 

કોલની પહ�લ કરાય છે. 

• 9ગરવે hકૂ�³ ુ ંસોYુ ંઓ�ડટ અને િનર�nણ દરિમયાન �વીકાય8 ક�ર�ટ �તર (18 ક�ર�ટ) કરતા ંઓ´ ંજણાય અથવા 

નકલી / હલક� Pણુવ¬ાYુ ંજણાય. 

•  ાહક �ડફો_ડ કરવાની શ²તા ધરાવે છે (ખોટા હ�Xઓુથી) એ�ુ ંમાનવાને કંપની પાસે કારણ હોય તેવી કોઈ 

પણ અ	ય ઘટનાઓ. 

• િવિવધ fતર�  ાહકને આપવાની %ચૂનાઓનો Mકારઃ 

 

આરંભUપે ખાX ુ ંશાખાઓ થક� ફોલો-અપ, એસએમએસ, એલટ8સ વગેર� છતા ંિનયમાYસુાર નહ` કરવામા ંઆવે 

તો લોનની મેI��ુરટ� પછ�  ાહકોને �ડમા	ડ-કમ- લોન �રકોલ નો�ટસ Kર� કરાશે. બાક� રકમની સVંણૂ8 

િવગતો સાથેની %ચૂનામા ં જUર� [કુવણીઓ કરવા અને %ચૂના Kર� તાર�ખના 10 �દવસમા ં ખાX ુ ં

િનયમાYસુાર કરવા માટ�ની સVંણૂ8 િવગતો હશે. તે ર�જ�ટડ8 / �પીડ પો�ટ થક� મોકલવામા ંઆવશે. 

 

જો ખાX ુ ં �ડમા	ડ-કમ એલઆરએન %ચૂના Kર� કયા8 પછ� પણ લેµુ ં રહ�શે તો આખી 9લ6/વડ�શન %ચૂના 

(9લલામી)  Kમીનગીર�ની અમલબKવણી માટ� અને સોનાની 9લલામીની તાર�ખ અને �થળની Kણકાર� 

આપવા માટ� કંપની "ારા Kર� કરાશે. તે ર�જ�ટડ8 / �પીડ પો�ટ થક� મોકલવામા ંઆવશે. 

 

આખર� 9લ6/વડ�શન %ચૂના (9લલામી) Kર� કયા8 પછ� એક �થાિનક Mાદ�િશક ભાષાના અખબાર અને એક 

f ેQ અખબારમા ંKહ�રાત આપવામા ંઆવશે. 9લલામીની  િવગતો શાખા તેમ જ કંપનીની વેબસાઈટ પર 

પણ MદિશBત કરાશે. 

 

• 9લલામી બોડ8 "ારા મlૂંર 9લલામકતા8 થક� જ હાથ ધરાશે (શાખાના કમ8ચાર� સ�હત). 

• 9લલામી લોન આપનાર� શાખા �યા ંહોય તે જ શહ�ર અથવા તા³કુો  / �જ_લામા ંહાથ ધરાશે. 

• ઉપરાતં જો 9બડને અભાવે અથવા કોઈ અ	ય કારણોસર શહ�ર ક� તા³કુા �તર� Mથમ 9લલામી િનmફળ Kય 
તો ફ�ડ�ફના પાસે �જ_લામા ંઅલગ અલગ શાખામાથંી સોનાના દાગીના ભેગા કરવાનો અને િનયામક 
માગ8દિશBકાના પાલનને આધીન તે જ �જ_લામા ં%ચૂના / અખબાર� Kહ�રાત / વેબસાઈટમા ંઉ_લેખ hજુબ 
કોઈ પણ �થળે તેની 9લલામી કરવાનો છે. 9લલામી નહ` થયેલા દાગીના તેનો ઉક�લ નહ` આવે kયા ં%ધુી 
�જ_લા ખાતે જ રખાશે. એસએમએસ અને / અથવા વેબસાઈટ પર અપડ�શન થક� યોjય Kણકાર�ઓ દર�ક 
kયાર પછ�ની 9લલામી માટ� ઋણદારોને આપવામા ંઆવશે. 

 

કંપની, તેની સhહૂની કંપનીઓ અથવા તેમના કમ8ચાર�ઓ અથવા તેમના સબંધંીઓ આમાથંી કોઈ પણ 

9લલામીમા ંભાગ નહ` લેશે. 

 

• 9ગરવે hકૂ�લા દાગીનાની 9લલામી માટ� ન�� કર�લી આર9nત �ક:મત ઈ2	ડયન ¶9ુલયન એ	ડ ©વેલસ8 



એસોિસયેશન (આઈબીGએ) "ારા ઘોિષત અYસુાર અથવા ફોવ8ડ8 માક·ટ કિમશન "ારા િનયમન કરાતા 

કોમો�ડટ� એ/સચે	જ "ારા MિસN કરાતા ઐિતહાિસક �પોટ સોનાના ભાવ અYસુાર 22 ક�ર�ટ સોનાના ગત 30 

�દવસની સર�રાશ બધં ભાવના 85 % થી ઓછ� નહ` રહ�શે અને ક�ર�iસની º2mટઓ ઓછ� ^Nુતાના દાગીનાYુ ં

h_ૂય Mમાણસર ર�તે ઓ´ ંકરાશે. 

 

• 9લલામીની સમાabત પછ� વેચાણ પ»ાત %ચૂના  ાહકોને Kર� કરાશે, Gમા ં9લલામીYુ ંh_ૂય અને અલગ 

અલગ રકમની િવગતો હશે. જો વધારાની Mાabત થાય તો ઋણદારના ં બાક� લેણા ં સામે 9લલામીની 

MાabતઓYુ ં િવિનયોજન કયા8 પછ� (9લ:/ડ લોનમા ં ગત લેણા ં સ�હત વગેર�) તે �યા ં �રફડંની રકમ U. 

1000થી વ� ુહોય kયા ંર�જ�ટડ8 પો�ટ થક�, વધારાની રકમના િવગતવાર ¼ેક-અપ સાથે વેચાણ પ»ાત 

%ચૂના, તેમા ંકરાયે³ુ ંિવિનયોજન, 9લલામીની Mાabતઓ વગેર� સાથે બધા ઋણદારને અકાઉ	ટ પેયી ચેક / 

�ડમા	ડ ½ાpટ થક� 30 �દવસમા ં �રફડં કરાશે. આનાથી ઓછ� રકમ માટ� અકાઉ	ટ પેયી ચેક / રોકડ 

શાખાના કમ8ચાર� થક�  ાહકને યોjય રસીદ હ�ઠળ હ�તક અપાશે. જો ઋણધાર શાખાનો સીધો સપંક8 કર� 

તો શાખાના કમ8ચાર� િવ¾સનીયતા તપા�યા પછ� યોjય પહcચ સામે �રજનલ 9બઝનેસ હ�ડ અથવા તેથી 

ઉપર� પાસેથી મlૂંર� સાથે U. 3000 %ધુી રોકડ �રફડં કરવાની અિધ�ૃિત ધરાવે છે. શાખા ઋણદારને 

અગાઉ Kર� કર� દ�ધે³ુ ં�રફડં સાધન રદ કરવા સે	�લ / �રજનલ ઓપર�શ	સને જUર� %ચૂનાઓ આપશે. 

જો સાધન અનબે	/ડ �ડ9લવર� કરાય અને ખરાબ થાય અને �યા ંસાધન કોઈ પણ કારણસર �ડ9લવર� 

િવના પા´ ંઆવે તો શાખાના કમ8ચાર�  ાહકYુ ંપગે¨ંુ મેળવવા અને �રફંડ ઉપલ�ધ કરવા તેને / તેણીને 

સમKવવા માટ� Mયાસ ચા³ ુરાખશે. બધા દાવો નહ` કરાયેલા �ક�સાઓમા ંફ�ડ�ફના �રફંડ ઉપલ�ધ કરવ 

િન7ન9લ9ખત છ મ�હના માટ�  ાહકને ફોલોઅપ એસએમએસ / આઈવીઆર મોકલવાYુ ંચા³ ુરાખશે. 

• જો  ાહકના બે	ક ખાતાની િવગતો કંપની પાસે હોય તો �રફડં કિથત બે	ક ખાતામા ંજમા કરાશે અને વેચાણ 

પ»ાત 9લલામી %ચૂના આવી R��ડટની િવગતો આપીને Kર� કરાશે. જો 9લલામીમા ંકોઈ ખાધ હોય તો છે_લા 

¿ાત સદં�શ�યવહારના સરનામા પર ખાધના િવગતવાર ¼ેક-અપ, Mાbત રકમ વગેર� આપીને યોjય %ચૂના 

સાથે ઋણદાર સામે વ%લૂી M�Rયા હાથ ધરાઈ શક� છે. 

 

નcધઃ ઉ/ત સવ8 સદં�શ�યવહાર  ાહકની છે_લી ¿ાત સદં�શ�યવહારની િવગતો પર મોકલવાના રહ�શે. (સદં�શ�યવહારYુ ં

સરનાhુ,ં સપંક8  નબંરો વગેર�). 

 

11.  સમયાતંર� સમીnા 

• 	યાયી �યવહારોની સ�ંહતા અને �યવ�થાપનના િવિવધ �તર� ફ�રયાદ િનવારણ ય\ંણાની કામગીર�ઓની 

સમયાતંર� સમીnા િનયિમત fતર� કંપની "ારા હાથ ધરાશે. 

• કંપની આ સ�ંહતાના સVંણૂ8 માનમા ં અને તેના કામકાજને લાP ુ હોઈ શક� તે ર�તે આ 	યાયી �યવહારોની 

સ�ંહતાYુ ંપાલન કરશે. 

કંપની િવિવધ �હ�સાધારકોની મા�હતી માટ� તેની વેબસાઈટ અહ` ઉપર અધોર�9ખત ઉ/ત 	યાયી �યવહારની સ�ંહતા 



hકૂશે. કંપની આ સબંધંમા ં�રઝવ8 બે	ક ઓફ ઈ2	ડયા "ારા Kર�, જો કોઈ હોય તો, પોતાના અYભુવ અને નવી 

માગ8દિશBકાઓને આધાર� સમયાતંર� આવZયક hજુબ સ�ંહતાની સમીnા અને �યા યા પણ કરશે. 


