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ગોપનીયતા નનવેદન 

આ દસ્તાવજે સ્વભાવે ગોપનીય છે અને તેમાાં એવી માહિતી છે જ ેમાહિકીની અને સૈહિન કે્રહિિકેર નેિવકક  હિહમિેિ (SCNL) માિે ગોપનીય 

છે જ ેSCNL ની બિાર જાિેર કરવામાાં આવશે નિીાં, પ્રસાહરત અથવા િુહલિકેિ કરવામાાં આવશે નિીાં, તેનો િેત ુિેત ુહસવાયના કોઈપણ િેત ુ

માિે સાંપૂણક અથવા આાંહશક રીતે ઉપયોગ કરવામાાં આવશે નિીાં. સૈહિન કે્રહિિકેર નેિવકક  હિહમિેિ ની સ્પષ્ટ િેહિત પરવાનગી હવના આ 

માહિતીનો સાંપૂણક અથવા આાંહશક કોઈપણ ઉપયોગ અથવા જાિેરાત પ્રહતબાંહિત છે. 
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સૈનિન કે્રનિિકેર નેિવકક  નિનિિેિનો ફેર પ્રેનટિસ કોિ (FPC) 

 
ભારતીય હરઝવક બેંકે એક પહરપત્ર બિાર પાડ્યો િતો, નાં. RBl/2011-12/470 DNBS.CC.PD.No.266/03.10.01/2011-12 તારીિ 

26મી માર્ક, 2012 ના રોજ તમામ NBFCs દ્વારા હિરાણનો વ્યવસાય કરતી વિતે અપનાવવામાાં આવનાર ફેર પે્રહટિસ કોિ (FPC) 

અાંગે. અમે સૈહિન કે્રહિિકેર નેિવકક  હિહમિેિ (કાંપની) િાતે હનયમનકાર દ્વારા જારી કરાયેિા હનદેશો મજુબ ઉહર્ત પે્રહટિસનુાં પાિન 

કરવા માિે પ્રહતબદ્ધ છીએ. RBI/DNBR/2016-17/45 માસ્િર િાયરટેશન DNBR મજુબ ફેર પે્રહટિસ કોિ દસ્તાવજેને વિુ અપિેિ 

કરવામાાં આવ્યો િતો. . પીિી. 008/03.10.119/2016-17 તા. 01 સલિેમ્બર, 2016,  

 
ફેર પે્રહટિસ કોિને નોન-બેંહકાંગ ફાઇનાહસસયિ કાંપની - હસસ્િમિી ઇમ્પોિકસિ નોન-હિપોહઝિ િેતી કાંપની અને હિપોહઝિ િેતી કાંપની 

(હરઝવક બેંક)ના હનદેશો, 2016 અનુસાર વિુ અપિેિ કરવામાાં આવી િતી.. 

 

તાજતેરના RBI પહરપત્ર મજુબ, મુખ્ય હદશા - ભારતીય હરઝવક બેંક (માઇક્રોફાઇનાસસ િોન માિે હનયમનકારી માળિુાં) હનદેશો, 

2022 પહરપત્ર, નાં. RBI/DOR/2021-22/89 DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2021-22 એ માઇક્રોફાઇનાસસ ઋણ િેનારાઓ પ્રત્યેના 

આર્રણ અાંગે વિારાની માગકદહશકકાનો ઉલ્િેિ કયો છે. 

 
કાંપની દ્વારા અપનાવવામાાં આવેિ વાજબી પે્રહટિસ કોિ નીર્ ેમજુબ છે: 

 

A (1.) િોન િાિેની અરજીઓ અને તિેની પ્રનક્રયા 
 

a) ઉિાર િેનાર સાથેની તમામ વાતર્ીત સ્થાહનક ભાષામાાં અથવા િેનારા દ્વારા સમજાય તેવી ભાષામાાં િોવી જોઈએ. 

 

b) િોન અરજી ફોમકમાાં જરૂરી માહિતી શામેિ િોવી જોઈએ જ ેિેનારાના હિતને અસર કર ેછે, જથેી કરીને અસય NBFCs દ્વારા 

ઓફર કરાયેિ હનયમો અને શરતો સાથ ેઅથકપૂણક સરિામણી કરી શકાય અને િેનારા દ્વારા જાણકાર હનણકય િઈ શકાય. િોન અરજી 

ફોમક અરજી ફોમક સાથ ેસબહમિ કરવાના જરૂરી દસ્તાવજેો દશાકવે છે. 

 

c) કાંપનીએ તમામ િોન અરજીઓની પ્રાહિ માિે સ્વીકૃહત આપવાની હસસ્િમ તૈયાર કરવી પિશ.ે પ્રાિાસયમાાં, સમયમયાકદા કે જમેાાં 

િોન અરજીઓનો હનકાિ કરવામાાં આવશ,ે તે પણ સ્વીકૃહતમાાં સૂર્વવામાાં આવશ.ે 

 

d) SCNL ભાવો સાંબાંહિત માહિતી સાંભહવત ઉિાર િેનારને પ્રમાહણત સરળ ફેટિશીિમાાં જાિેર કરશ.ે SCNL અને/અથવા તેના 

ભાગીદાર/એજસિ દ્વારા ઉિાર િેનાર પાસેથી વસૂિવામાાં આવતી કોઈપણ ફી ફેટિશીિમાાં સ્પષ્ટપણે જાિેર કરવામાાં આવશ.ે ઉિાર 

િેનાર પાસેથી એવી કોઈપણ રકમ વસૂિવામાાં આવશ ેનિી ાં જનેો ફેટિશીિમાાં સ્પષ્ટપણે ઉલ્િેિ કરવામાાં આવ્યો નથી. 

(2.) િોન મૂલ્યાાંકન અને હનયમો/શરતો 
કાંપનીએ િોન  િેનારને માંજૂર પત્ર દ્વારા અથવા અસયથા, વ્યાજના વાહષકક દર અને તેની અરજીની પદ્ધહત સહિત હનયમો અને શરતો સાથે 

માંજૂર કરાયેિ િોનની રકમ અને તેની અરજી કરવાની પદ્ધહત દ્વારા િેનારાને સમજાય તે રીતે સ્થાહનક ભાષામાાં િેહિતમાાં જણાવવુાં પિશે. ઉિાર 

િેનાર દ્વારા તેના રકેોિક  પર આ હનયમો અને શરતોની સ્વીકૃહત. કાંપની તેના ઉિાર િેનારાઓ પાસેથી હવિાંહબત ર્ૂકવણી પર કોઈ દાં િાત્મક વ્યાજ 

વસૂિતી નથી. દાં િ, જો કોઈ િોય તો, હવિાંહબત ર્ુકવણી માિે, ઓવરડ્યુ રકમ પર િાગુ કરવામાાં આવશે અને સમગ્ર િોનની રકમ પર નિીાં, અને 

તે િોન િેનારાઓને િોન કરારમાાં બોલ્િ અક્ષરો દ્વારા જણાવવામાાં આવશે. 

કાંપનીએ િોનની માંજૂરી/હવતરણ સમયે િોનના કરારમાાં દશાકવેિ તમામ હબિાણોની નકિ સાથે િોન િેનારા દ્વારા સમજાતી સ્થાહનક ભાષામાાં 

પ્રાિાસયમાાં િોન કરારની નકિ પ્રદાન કરવી પિશે. 

(3.) નનયિો અને શરતોિાાં ફેરફાર સનિત િોનન ાં નવતરણ 

a) કાંપની િોન િનેારને હવતહરત સમયપત્રક, વ્યાજ દરો, સેવા શુલ્ક, પૂવકર્ુકવણી શુલ્ક વગેર ેસહિતના હનયમો અને શરતોમાાં કોઈપણ ફેરફારની ઉિાર િનેારને 

સમજાય ત ેરીતે સ્થાહનક ભાષામાાં નોહિસ આપશ.ે કાંપની વ્યાજમાાં ફેરફારની પણ િાતરી કરશ.ે દરો અન ેશુલ્ક માત્ર સાંભહવત રીત ેપ્રભાહવત થાય છે. આ સાંબાંિમાાં 

યોગ્ય શરત િોન કરારમાાં સામેિ કરવામાાં આવશ.ે 

b) કરાર િેઠળ ર્ૂકવણી અથવા કામગીરીને હરકોિ / વેગ આપવાનો હનણકય િોન કરાર સાથે સસુાંગત રિેશે. 

c) જો કાંપની આપિેી િોન સામે કોઈપણ હસક્યોહરિી સ્વીકાર ેછે, તો તે તમામ િેણાાંની ર્ુકવણી પર અથવા િોનની બાકી રકમની વસિૂાત પર મુક્ત કરવામાાં 

આવશ,ે કોઈપણ કાયદેસરના અહિકારને આિીન અથવા કાંપનીની સામે અસય કોઈપણ દાવા માિે પૂવાકહિકારને આિીન. ઉિાર િનેાર જો સેિ ઓફના આવા 

અહિકારનો ઉપયોગ કરવાનો િોય, તો બાકીના દાવાઓ અન ેસાંબાંહિત દાવાનુાં સમાિાન/ર્ુકવણી ન થાય ત્યાાં સુિી કાંપની જ ેશરતો િેઠળ હસક્યોહરિીઝ જાળવી 

રાિવા માિે િકદાર છે તનેી સાંપૂણક હવગતો સાથે ઋણ િેનારને તનેા હવશે નોહિસ આપવામાાં આવશ.ે 

(4.) જનરિ 
a) કાંપની િોન કરારના હનયમો અને શરતોમાાં પૂરા પાિવામાાં આવેિ િેતુઓ હસવાય ઋણ િેનારની બાબતોમાાં િસ્તક્ષેપ કરવાથી દૂર રિેશે (હસવાય 

કે નવી માહિતી, જ ેઉિાર િેનાર દ્વારા અગાઉ જાિેર કરવામાાં આવી ન િોય, અમારા ધ્યાન પર આવે). 

 

b) ઉિાર િેનારના િાતાના િર ાસસફર માિે ઉિાર િેનાર તરફથી હવનાંતીની પ્રાહિના હકસ્સામાાં, સાંમહત અથવા અસયથા એિિે કે કાંપનીની વાાંિો, જો 

કોઈ િોય તો, હવનાંતીની પ્રાહિની તારીિથી 21 હદવસની અાંદર જણાવવામાાં આવશ.ે આવા િર ાસસફર કાયદા સાથે સુસાંગત પારદશકક કરારની 



SCNL/Policy-Manual/June 2022 
 

Private & Confidential        Business Excellence & Intelligence 

શરતો મજુબ થશે. 

 

c) SCNL આઉટસોર્સિંગ એજન્સીઓના તેના કર્મચારી/કર્મચારીના કોઈપણ અયોગ્ય વતમન ર્ાટે ટોલ ફ્રી નંબર પર સંપકમ  કરી શકાય છે અને અર્ ે

ગ્રાહક ફર્રયાદ ર્નવારણર્ાં ઉલ્લેર્િત સર્યર્યામદાર્ાં ફર્રયાદન  ંર્નરાકરણ કરીશ ં. કાંપની એ સુહનહિત કરશે કે ગ્રાિકો સાથે યોગ્ય રીતે વ્યવિાર 

કરવા માિે સ્િાફ પયાકિ રીતે પ્રહશહક્ષત છે. 

 

d) ગ્રાિક સુરક્ષાના માપદાં િ તરીકે અને બેંકો અને NBFCs ના ઉિાર િેનારાઓ દ્વારા હવહવિ િોનની પૂવકર્ુકવણીના સાંદભકમાાં એકરૂપતા િાવવા 

માિે, એવી સિાિ આપવામાાં આવે છે કે NBFCs તમામ ફ્િોહિાંગ પર ગીરો/પૂવક ર્ુકવણી દાં િ વસૂિશે નિીાં. વ્યહક્તગત ઋણિારકોને માંજૂર કરાયેિ 

રિે િમક િોન. SCNL દ્વારા પૂરી પાિવામાાં આવેિ િોન પર કોઈ પ્રી-પેમેસિ પેનલ્િી િાગશે નિીાં. દાં િ, જો કોઈ િોય તો, હવિાંહબત ર્ુકવણી માિે 

ઓવરડ્યુ રકમ પર િાગુ થશે અને િોનની સાંપૂણક રકમ પર નિીાં. 
(5.) બોિક  ઓફ હિરટેિસકની જવાબદારી 
કાંપનીના બોિક ઓફ હિરટેિસક આ સાંબાંિમાાં ઉદ્ભવતા હવવાદોને ઉકેિવા માિે સાંસ્થાની અાંદર યોગ્ય ફહરયાદ હનવારણ પદ્ધહતની રર્ના કરશે. 

આવી હમકેહનઝમ એ સુહનહિત કરશે કે કાંપનીના અહિકારીઓના હનણકયોથી ઉદ્ભવતા તમામ હવવાદો ઓછામાાં ઓછા આગામી ઉચ્ર્ સ્તર ે

સાાંભળવામાાં આવે છે અને તેનો હનકાિ કરવામાાં આવે છે. હનયામક માંિળ વાજબી પ્રેહટિસ કોિના પાિનની સમયાાંતર ેસમીક્ષા અને મેનજેમેસિના 

હવહવિ સ્તરો પર ફહરયાદ હનવારણ પદ્ધહતની કામગીરીની પણ જોગવાઈ કરશે. આવી સમીક્ષાઓનો એકીકૃત અિેવાિ બોિકને હનયહમત અાંતરાિે 

સબહમિ કરવામાાં આવશે, જ ેતે દ્વારા હનિાકહરત કરવામાાં આવશે. 

 

(6.) ફહરયાદ હનવારણ અહિકારી 
ઓપરશેનિ સ્તર,ે કાંપનીએ તેના ગ્રાિકોના િાભ માિે, તેની શાિાઓ/સ્થળો કે જ્ાાં વ્યવસાયનો વ્યવિાર કરવામાાં આવે છે ત્યાાં નીર્ેની માહિતી 

મુખ્ય રીત ેપ્રદહશકત કરવી જોઈએ: 

a) ફહરયાદ હનવારણ અહિકારીનુાં નામ અને સાંપકક  હવગતો (િેહિફોન/મોબાઈિ નાં. તેમજ ઈમેઈિ સરનામુાં) કે જનેો િોકો કાંપની હવરુદ્ધ ફહરયાદોના 

હનરાકરણ માિે સાંપકક  કરી શકે છે. 
 

a) જો એક મહિનાના સમયગાળામાાં ફહરયાદ/હવવાદનુાં હનરાકરણ કરવામાાં ન આવે, તો ગ્રાિક RBIની DNBSની પ્રાદેહશક કર્ેરીના પ્રભારી 

અહિકારીને અપીિ કરી શકે છે (સાંપૂણક સાંપકક  હવગતો સાથે), જનેા અહિકારક્ષેત્ર િેઠળ રહજસ્િિક  ઓહફસ કાંપની પિી. 
(7.)   નોિિ અહિકારી / મુખ્ય નોિિ અહિકારી 
હબન-બેંહકાંગ નાણાકીય કાંપનીઓ માિે આરબીઆઈની સાંકહિત િોકપાિ યોજના, 2021 િેઠળ આવરી િેવામાાં આવી િોવાથી, કાંપની 

આરબીઆઈની સાંકહિત િોકપાિ યોજના દ્વારા હનહદક ષ્ટ માગકદહશકકાનો સમાવેશ કરવા માિે તેની ક્િાયસિ ફહરયાદ હનવારણ પદ્ધહતને અપિેિ કરશે 

અને યોજના િેઠળ આપેિા હનદેશો અનુસાર નોિિ ઓહફસર/હપ્રહસસપિ નોિિ અહિકારીની હનમણૂક કરશે. . તે જ કાંપનીના બોિક  ઓફ હિરટેિસક 

દ્વારા માંજૂર થશે. 

(8.) NBFC દ્વારા વસૂિવામાાં આવતા વિુ પિતા વ્યાજનુાં હનયમન 
(a) કાંપનીનુાં બોિક ભાંિોળની હકાંમત, માહજકન અને જોિમ પ્રીહમયમ જવેા સાંબાંહિત પહરબળોને ધ્યાનમાાં િઈન ેવ્યાજ દરનુાં મોિિ અપનાવશે અને 

િોન અને એિવાહસસસ માિે વસૂિવામાાં આવનાર વ્યાજનો દર નક્કી કરશે. વ્યાજના દર અને જોિમના ગ્રેિેશન માિેનો અહભગમ અને ઉિાર 

િેનારાઓની હવહવિ શ્રેણીઓ પાસથેી હવહવિ વ્યાજ દર વસૂિવા માિેનો તકક  ઉિાર િેનાર અથવા ગ્રાિકન ેઅરજી ફોમકમાાં જાિેર કરવામાાં આવશ ે

અને માંજૂરી પત્રમાાં સ્પષ્ટપણે જણાવવામાાં આવશ.ે 

 

(b) વ્યાજના દર અને જોિમના ગ્રેિેશન માિેનો અહભગમ અને હવહવિ વ્યાજ દર અને અસય શુલ્ક વસૂિવા માિેનુાં તકક  પણ કાંપનીની વેબસાઇિ 

પર ઉપિબ્િ કરાવવામાાં આવશે અથવા સાંબાંહિત અિબારમાાં પ્રકાહશત થશે. જ્ાર ેપણ વ્યાજના દરોમાાં ફેરફાર થાય ત્યાર ેઆ રીતે પ્રકાહશત 

માહિતી અપિેિ કરવામાાં આવશે. 

 

(c) વ્યાજનો દર વાહષકક દર િશે જથેી ઉિાર િેનાર ર્ોક્કસ દરોથી વાકેફ િોય કે જ ેિાતામાાં વસૂિવામાાં આવશે. વ્યાજ દર અથવા અસય કોઈપણ 

ર્ાજકમાાં કોઈપણ ફેરફારની જાણ ઉિાર િેનારને અગાઉથી જ કરવામાાં આવશે અને આ ફેરફારો માત્ર સાંભહવત રીત ેજ અસરકારક રિેશે. 

(9) NBFC દ્વારા વસૂિવામાાં આવતા વિુ પિતા વ્યાજ અાંગેની ફહરયાદો 
કાંપની અહતશય દરો વસૂિશે નિીાં અને કાંપની દ્વારા તેના ઉિાર િેનારાઓ પાસેથી વસૂિવામાાં આવેિ દરો પ્રવતકમાન બજારની હસ્થહત, ભાંિોળની 

હકાંમત, સાંર્ાિન િર્ક અને હનયમનકારના હનયમો અને શરતોને આિીન િોવા જોઈએ. કાંપનીનુાં બોિક  વ્યાજ દરો અને પ્રહક્રયા અને અસય શુલ્ક નક્કી 

કરવા માિે યોગ્ય આાંતહરક હસદ્ધાાંતો અને પ્રહક્રયાઓ મૂકશે. આ સાંદભકમાાં િોનના હનયમો અને શરતોના સાંદભકમાાં પારદહશકતા હવશે વાજબી પ્રેહટિસ 

કોિમાાં દશાકવેિ માગકદહશકકા ધ્યાનમાાં રાિવાની છે. 
B. ઉપરોક્ત સામાસય હસદ્ધાાંતો ઉપરાાંત, કાંપની તેના હિરાણ વ્યવસાય અને હનયમનકારી માળિા માિે હવહશષ્ટ િોય તેવી નીર્ેની વાજબી પદ્ધહતઓ 

અપનાવશે. 

i. જનરિ: 
a સ્થાહનક ભાષામાાં FPC કાંપની દ્વારા કોપોરિે ઓહફસ, પ્રાદેહશક અને શાિા પહરસર સહિત તેની તમામ કર્ેરીઓમાાં પ્રદહશકત કરવામાાં આવશે. 

તે હવહવિ હિસ્સેદારોની માહિતી માિે કાંપનીની વેબસાઇિ પર મૂકવામાાં આવશે. 

b એક હનવેદન સ્થાહનક ભાષામાાં કરવામાાં આવશે અને કાંપની દ્વારા તેના પહરસરમાાં અને િોન કાડ્સકમાાં પ્રદહશકત કરવામાાં આવશે જ ેતેની 

પારદહશકતા અને વાજબી હિરાણ પદ્ધહતઓ પ્રત્યેની પ્રહતબદ્ધતા દશાકવે છે, 

c ફીલ્િ સ્િાફન ેઉિાર િેનારાઓની આવક, િર્ક અને વતકમાન દેવા અાંગે જરૂરી પૂછપરછ કરવા માિે તાિીમ આપવામાાં આવશે.
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a ઉિાર િેનારાઓને આપવામાાં આવતી તાિીમ જો કોઈ િોય તો તે હવના મૂલ્યે આપવામાાં આવશે. હફલ્િ સ્િાફન ેઆવી તાિીમ આપવા માિે 

પ્રહશહક્ષત કરવામાાં આવશે અને િોન િેનારાઓને િોન I અસય ઉત્પાદનો સાથે સાંબાંહિત પ્રહક્રયા અને હસસ્િમ્સથી સાંપૂણકપણે વાકેફ કરવામાાં 

આવશે, 

b કાંપની દ્વારા વસૂિવામાાં આવેિ વ્યાજના અસરકારક દર અને ફહરયાદ હનવારણ પ્રણાિી તેની તમામ કર્ેરીઓમાાં અને તેના દ્વારા જારી કરવામાાં 

આવેિા સાહિત્યમાાં (સ્થાહનક ભાષામાાં) અને તેની વેબસાઈિ પર સ્પષ્ટપણે દશાકવવામાાં આવશ,ે 

c એક ઘોષણા કે કાંપની અયોગ્ય સ્િાફ વતકણૂકન ેરોકવા માિે જવાબદાર રિેશે અને સમયસર ફહરયાદ હનવારણ િોન કરારમાાં અને તેની 

ઓહફસ/બ્ાાંર્ પહરસરમાાં પ્રદહશકત FPCમાાં પણ કરવામાાં આવશે. 

િી. RBIની KYC માગકદહશકકાનુાં પાિન કરવામાાં આવશે. ઉિાર િેનારાઓની પુન:ર્ુકવણી ક્ષમતા સુહનહિત કરવા માિે યોગ્ય િાંત િાથ િરવામાાં 

આવશે, 

ઇ. નોન-કે્રહિિ પ્રોિટ્સ ઇશ્યુ કરવી એ ઉિાર િેનારાઓની સાંપૂણક સાંમહત સાથે િોવી જોઈએ અને આવા ઉત્પાદનો માિે ફીનુાં માળિુાં િોન 

કાિકમાાં જ ઉિાર િેનારને સ્પષ્ટપણે જણાવવામાાં આવશે. 

f િોનની તમામ માંજૂરીઓ અને હવતરણ માત્ર કેસરીય સ્થાન પર જ કરવામાાં આવશે અને આ કાયકમાાં એક કરતાાં વિુ વ્યહક્તઓ સામેિ થશે. 

વિુમાાં, હવતરણ કાયકની નજીકની દેિરિે રિેશે, 

g િોનની અરજી કરવાની પ્રહક્રયા બોજારૂપ ન િોય અને િોનનુાં હવતરણ પૂવક-હનિાકહરત સમય માળિા મજુબ થાય તેની િાતરી કરવા પયાકિ 

પગિાાં િેવામાાં આવશે. 

ii. ગ્ર પ િોન અરજી ફોિક/િોન કાિકિાાં જાિેરાતો 
 

a કાંપની પાસે બોિક  દ્વારા માસય, િોન કરારનુાં પ્રમાણભૂત સ્વરૂપ િોવુાં જોઈએ. િોન કરાર પ્રાિાસય સ્થાહનક ભાષામાાં િોવો જોઈએ. 

b િોન કરારમાાં નીર્ેની બાબતો જાિેર કરવામાાં આવશે. 

1. િોનના તમામ હનયમો અને શરતો, 

2. હકાંમત પરની નીહતમાાં િોનની હકાંમત અિગથી આપવામાાં આવી છે. 

3. દાં િ, જો કોઈ િોય તો, હવિાંહબત ર્ુકવણી માિે ઓવરડ્યુ રકમ પર િાગુ કરવામાાં આવશે અને િોનની સાંપૂણક રકમ પર નિીાં, 

4. િેનારા પાસેથી કોઈ હસક્યોહરિી હિપોહઝિ/માહજકન િેવામાાં આવી રહ્ુાં નથી, 

5. િોનની ગ્રાસિ અને પ્રથમ િિાની ર્ુકવણીની હનયત તારીિ વચ્રે્નો મોરિેોહરયમ સમયગાળો. 

6. ઉિાર િેનારના િેિાની ગોપનીયતાનુાં આદર કરવામાાં આવશે તેવી િાતરી. 

c. િોન કાિક  નીર્ેની હવગતોને પ્રહતહબાંહબત કરશ:ે 

1. વ્યાજનો અસરકારક દર (ROI) વસૂિવામાાં આવે છે 

2. િોન સાથે જોિાયેિ અસય તમામ હનયમો અને શરતો 

3. માહિતી જ ેપયાકિ રીત ેઉિાર િેનારન ેઓળિે છે અને કાંપની દ્વારા પ્રાિ િિાઓ અને અાંહતમ હિસ્ર્ાજક સહિત તમામ પુનઃર્ુકવણીની 

સ્વીકૃહતઓ. 

4. િોન કાિકમાાં કાંપની દ્વારા સ્થાહપત ફહરયાદ હનવારણ પ્રણાિીનો મુખ્ય ઉલ્િેિ કરવો જોઈએ 

અને નોિિ ઓહફસરનુાં નામ અને સાંપકક  નાંબર પણ 

5. જારી કરાયેિ હબન-કે્રહિિ પ્રોિટ્સ ઉિાર િેનારાઓની સાંપૂણક સાંમહત સાથે િોવી જોઈએ અને ફીનુાં માળિુાં િોન કાિકમાાં જ જણાવવામાાં 

આવશે. 

6. િોન કાિકની તમામ એસિર ી સ્થાહનક ભાષામાાં િોવી જોઈએ. 

iii. વસૂિાતની નિન-જિરદસ્તી પદ્ધનતઓ 

a પુનઃપ્રાહિ સામાસય રીતે કેસરીય હનયુક્ત સ્થાન પર જ કરવામાાં આવશે. હફલ્િ સ્િાફન ેઋણ િેનારના રિેઠાણ અથવા કામના સ્થળે માત્ર ત્યાર ેજ 

વસૂિાત કરવાની માંજૂરી આપવામાાં આવશે જો ઉિાર િેનાર 2 કે તેથી વિુ પ્રસાંગોએ કેસરીય હનયુક્ત સ્થાન પર િાજર થવામાાં હનષ્ફળ જાય. 

a કાંપની એ સુહનહિત કરશે કે તેમની ભરતી, તાિીમ અને દેિરિે માિે હફલ્િ સ્િાફ અને હસસ્િમો દ્વારા આર્ારસાંહિતાના સાંબાંિમાાં બોિક  દ્વારા 

માસય નીહત અમિમાાં છે. કાંપની હફલ્િ સ્િાફ માિે જરૂરી સયૂનતમ િાયકાત રાિશે અને ગ્રાિકો સાથે વ્યવિાર કરવા માિે તેમની પાસે જરૂરી 

તાિીમ સાિનોની ઓળિ કરવામાાં આવશે. ફીલ્િ સ્િાફન ેતાિીમમાાં કોઈપણ અપમાનજનક અથવા બળજબરીપૂવકક દેવુાં વસૂિાત I વસૂિાત 

પદ્ધહતઓ અપનાવ્યા હવના ઉિાર િેનારાઓ પ્રત્યે યોગ્ય વતકન કેળવવાના કાયકક્રમોનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. 

b કમકર્ારીઓ માિે વળતરની પદ્ધહતઓમાાં માત્ર એકહત્રત કરાયેિી િોનની સાંખ્યા અને વસૂિાતના દર કરતાાં સેવાના ક્ષેત્રો અને િેનારાના સાંતોષ 

પર વિુ ભાર મૂકવો જોઈએ. હફલ્િ સ્િાફ દ્વારા આર્ાર સાંહિતાનુાં પાિન ન કરવાના હકસ્સાઓ પર પણ દાં િ િાદવામાાં આવશે. સામાસય રીત,ે 

સાંવેદનશીિ હવસ્તારોમાાં પુનઃપ્રાહિ માિે માત્ર કમકર્ારીઓનો જ ઉપયોગ કરવામાાં આવશે અને આઉિ સોસ્િક હરકવરી એજસિનો ઉપયોગ કરવામાાં 

આવશે. 

c SCNL પાસે ર્ુકવણી સાંબાંહિત મુશ્કેિીઓનો સામનો કરી રિેિા ઉિાર િેનારાઓની ઓળિ, આવા ઋણ િેનારાઓ સાથે જોિાણ અને તેમન ે

ઉપિબ્િ આશ્રય હવશે જરૂરી માગકદશકન પૂરુાં  પાિવા માિેની એક પદ્ધહત છે. આ હમકેહનઝમની હવગતો િોન િેનારાને િોન હવતરણ સમયે પૂરી 

પાિવામાાં આવશ.ે 

િી. SCNL િોનની વસૂિાત સાંબાંહિત નીર્ેની હદશાહનદેશોનુાં પાિન કરશે. ઋણ િેનારાઓ અને આરઇ સાથે પરસ્પર સાંમત થયા િોય તેવા કેસરીય 

હનયુક્ત સ્થળ પર વસૂિાત થશે (જો ઋણ િેનાર બે અથવા વિુ પ્રસાંગોએ કેસરીય હનયુક્ત સ્થાન પર િાજર થવામાાં હનષ્ફળ જાય તો ઘરના પગિા 

પર વસૂિાત કરી શકાય છે). SCNL પુનઃપ્રાહિ માિે કોઈપણ કઠોર પદ્ધહતઓમાાં જોિાશે નિીાં. ઉપરોક્તના સામાસય ઉપયોગને મયાકહદત કયાક 

હવના, નીર્ેની પ્રથાઓને કઠોર માનવામાાં આવશ:ે 

• િમકી અથવા અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ 

• ઉિાર િેનારન ેસતત કૉિ કરવો અને/અથવા ઉિાર િેનારન ેસવાર ે9:00 પિેિાાં અને સાાંજ ે6:00 વાગ્યા પછી કૉિ કરવો. 

• ઉિાર િેનારના સાંબાંિીઓ, હમત્રો અથવા સિકાયકકરોને િેરાન કરવા 

• ઉિાર િેનારાઓના નામ પ્રકાહશત કરવા 
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• િેનારા અથવા િેનારાના કુિુાંબ/સાંપહિ/પ્રહતષ્ઠાને નુકસાન પિોાંર્ાિવા માિે હિાંસા અથવા અસય સમાન માધ્યમોનો ઉપયોગ અથવા ઉપયોગ 

કરવાની િમકી 

• ઋણ િેનારને દેવુાં અથવા ર્ુકવણી ન કરવાના પહરણામો હવશે ગેરમાગે દોરવુાં 

iv. ગ્રાિક સ રક્ષાની પિેિ 
a કાંપની એ સુહનહિત કરશ ેકે જૂથોની રર્ના પછી ક્ષમતા હનમાકણ અને સશહક્તકરણ માિે JLG ની રર્નામાાં વ્યાવસાહયક 

ઇનપુ્સ અને યોગ્ય તાિીમ અને કૌશલ્ય હવકાસ પ્રવૃહિઓ માિે વિુ સાંસાિનો સમહપકત છે. 

b કાંપની તેની હિરાણ પ્રવૃહિમાાં સમજદાર અને જવાબદાર રિેશે ઉપરાાંત તેના ઋણ િેનારાઓને નકામા દેિાતા વપરાશના 

જોિમો હવશ ેહશહક્ષત કરવા. 

ઉપરોક્ત પ્રનક્રયાિાાં કોઈપણ ક્ષનત સાંિાંનિત કિકચારીઓ સાિ ેગાંભીર નશસ્તના પગિાાં તરફ દોરી જશ.ે 
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