
 

 

સર્વગ્રામ ફિનકેર િેર પ્રેક્ટિસ કોડ 
 
 1. પરિચય 
 
આ િેર પ્રેક્ટિસ કોડ ("કોડ") સર્વગ્રામ ફિનકેર પ્રાઇર્ેિ લિમમિેડ ("કંપની") ના તમામ હાિના 
અન ેસભંમર્ત ગ્રાહકોને િાગ ુપડતી િેર પ્રકે્ટિસની મર્ગતો આપે છે અન ે કંપની માિે કામ 
કરતા તમામ કમવચારીઓ અને પ્રમતમનમિઓ દ્વારા અનુસરવામાાં આવશ.ે આ કોડ કમવચારીઓન ે
ર્ધ ુસારી ગ્રાહક સેર્ા પરુી પાડર્ા અને ગ્રાહકો સાથેના વ્યર્સામયક વ્યર્હારોમા ંપારદમશિતા 
જાળર્ર્ા માિે સક્ષમ બનાર્શે.  આ કોડ આરબીઆઇ/ડીએનબીઆર/2016-17/44 માસ્િર ડાયરેટશન ડીએનબીઆર. 
પીડી.007/03.10.119/2016-17 તારીખ 1 સપ્િેમ્બર, 2016 મજુબ બનાર્ર્ામા ંઆવ્યો છે 
અન ે 17 િેબ્રઆુરી, 2020ના રોજ અપડેિ કરર્ામા ંઆવ્યો છે, ને ભારતીય રરઝવવ બેંક 
(આરબીઆઇ) દ્વારા જારી કરર્ામા ંઆર્ેિી નોન-મસસ્િમેફિક ઈમ્પોિવન્િ નોન-ફડપોલિિ કંપની 
નોન-બેક્ન્કિંગ િાઇનાન્સ કંપનીને િાગ ુપડ ેછે.  
2. ઉદે્દશ 
આ કોડનો ઉદે્દશ: 
2.1 ગ્રાહકો સાથે વ્યર્હારમા ંિઘતુમ િોરણો નક્કી કરીને ન્યાયી પદ્ધમતઓને પ્રોત્સાહન આપવુ.ં 
2.2 ગ્રાહકોને સેર્ાઓના સ્તરની ર્ધ ુસારી સમજણ મળી શકે તે માિે પારદમશિતા ર્િારર્ી.  
2.3 કંપનીમા ંગ્રાહકનો મર્શ્વાસ ર્િારર્ો. 
 
3. મખુ્ય પ્રમતબદ્ધતાઓ 
ગ્રાહકો પ્રત્ય ેકંપનીની મખુ્ય પ્રમતબદ્ધતાઓ: 
3.1 ગ્રાહકો સાથેના તેમના તમામ વ્યર્હારોમા ંન્યાયી અને ર્ાજબી કામ કરવુ ં
⦁ કાંપની જ ેઉત્પાદનો અને સેવાઓ પ્રદાન કર ેછે તેના માટે કોડમાાં ઉલ્લેરિત પ્રરતબદ્ધતાઓ 

અન ેધોરણોનુાં પાલન કરવુાં, અન,ે પ્રરિયાઓ અને પ્રેરટટસમાાં તેનો સ્ટાફ અનુસર ેછે 
⦁ કંપનીના ઉત્પાદનો અને સેર્ાઓ સબંમંિત કાયદાઓ અને મનયમોન ેપણૂવ કરે તેની 
ખાતરી કરર્ી 
⦁ ગ્રાહકો સાથે કંપનીનો વ્યર્હાર અખફંડતતા અને પારદમશિતાના નૈમતક મસદ્ધાતંો પર 
મનભવર રહશેે 
 
3.2 ગ્રાહકોને કંપનીની પ્રોડટિ કેર્ી રીતે કામ કરે છે તે સમજર્ામા ંમદદ કરશે: 
તેમની નાણાકીય અસરો સમજાવી ને 
 
3.3 જે બાબતો ખોિી પડે છે તેની સાથે િડપથી અને સહાનભુમૂતપરૂ્વક વ્યર્હાર કરર્ો: 



 

⦁ ભિૂો સિુારર્ી. 
⦁ ગ્રાહકોની િફરયાદો હાથમા ંિેર્ી 
⦁ જો તેઓ હજી પણ સતંષુ્િ ન હોય તો ગ્રાહકોને તેમની િફરયાદ કેર્ી રીત ેઆગળ 
ર્િારર્ી તે કહવે ુ ં
 
 
3.4 કોડનો પ્રચાર કરો, તેને કંપનીની ર્ેબસાઇિ પર મકૂો અન ેમર્નતંી થાય ત્યાર ેગ્રાહકો માટે 

તેની નક્કલો હાજર રાિો 
 
4. માફહતી 
4.1 ગ્રાહકોની જરૂફરયાતોને પણૂવ કરતી તેમજ તેમને રસ િરાર્તી સેર્ાઓ અને ઉત્પાદનોની 
મખુ્ય સમુર્િાઓ સમજાર્તી સ્પષ્િ માફહતી આપતા ઉત્પાદનો અને સેર્ાઓ પસદં કરર્ામા ં
મદદ કરર્ી. 
4.2 ગ્રાહકની ઓળખ અને ઠેકાણુાં મપત કરર્ા માિે કંપનીને તેમની પાસથેી જરૂરી દસ્તાર્ેજો 
અન ેમાફહતી મર્શે તેમજ કાનનૂી અને મનયમનકારી જરૂફરયાતોનુ ંપાિન કરર્ા માિેના અન્ય 
દસ્તાર્ેજો અંગ ેગ્રાહકોને માફહતગાર કરો 
 
5. િોન અને તેની પ્રફિયા માિેની અરજીઓ 
5.1 ઉિાર િેનારને તમામ સદેંશાવ્યર્હાર સ્થામનક ભાષા અથર્ા ઉિાર િેનારને સમજાય તેર્ી 
ભાષામા ંથર્ો જોઈએ. 
5.2 િોન અરજી િોમવમા ંજરૂરી માફહતી શામેિ હશ ેજે ઉિાર િેનારના ફહતન ેઅસર કરે છે, 
જેથી કરીન ેઅન્ય NBFC દ્વારા ઓિર કરાયેિ મનયમો અને શરતો સાથ ેઅથવપણૂવ સરખામણી 
કરી શકાય અને િેનારા દ્વારા જાણકાર રનણવયો િઈ શકાય.  િોન અરજી િોમવ, અરજી િોમવ 
સાથ ેસબમમિ કરર્ાના જરૂરી દસ્તાર્ેજો દશાવર્ ેછે. 
5.3 કંપની તમામ િોન અરજીઓની રસીદ માિે સ્ર્ીકૃમત આપર્ાની મસસ્િમ તૈયાર કરશ.ે િોન 
અરજીઓનો મનકાિ કઈ સમયમયાવદામા ં કરર્ામા ંઆર્શે તે પણ સ્ર્ીકૃમતમા ં દશાવર્ર્ામા ં
આર્શે. 
 
6. િોન મલૂયાકંન અને મનયમો/શરતો  
6.1 કંપની ઋણ િેનારને સ્થામનક ભાષામા ંિેલખતમા ંઅથર્ા મજૂંરી પત્ર દ્વારા અથર્ા અન્ય 
રીતે ઋણ િેનારને સમજાય તે રીતે જણાર્શ,ે વ્યાજના ર્ામષિક દર અને તેની અરજી કરર્ાની 
પદ્ધમત સફહતના મનયમો અને શરતો સાથ ેમજૂંર કરેિી િોનની રકમ અને અમારા રેકોડવ પર 
ઉિાર િેનાર દ્વારા આ મનયમો અને શરતોની સ્ર્ીકૃમત જાળર્ી રાિશે છે.  
6.2 કંપની િોન કરારમા ંમોડેથી ચકુર્ણી માિે િેર્ામા ંઆર્ેિા દંડાત્મક વ્યાજનો બોલડમા ં
ઉલિેખ કરશ.ે  



 

6.3 કંપની િોનની મજૂંરી/મર્તરણ સમયે તમામ ઋણ િેનારાઓને િોન કરારમા ંિાકંર્ામા ં
આર્ેિ દરેક લબડાણની એક નકિ સાથે ઉિાર િેનાર દ્વારા સમજ્યા મુજબ લોન કરારની એક નકલ 

પ્રદાન કરશે. 
 
7. મનયમો અને શરતોમા ંિેરિારો સફહત િોનનુ ંમર્તરણ 
7.1 કંપની ઋણ િેનારન ેસ્થામનક ભાષામા ંનોફિસ આપશે, અથર્ા િોન િેનાર દ્વારા સમજાય 
તે ભાષામા ંમર્તરણ સમયપત્રક, વ્યાજ દરો, સેર્ા શલુક, પરૂ્વચકુર્ણી ચાર્જ ર્ગેરે સફહત મનયમો 
અન ેશરતોમા ંકોઈપણ િેરિારની સચૂના આપશે. 
7.2 કંપની એ પણ સમુનમિત કરશ ેકે વ્યાજદર અને ચાર્જમા ંિેરિારો િટત સભંમર્ત રીતે જ 
પ્રભામર્ત થાય. િોન કરારમા ંઆ અંગેની યોગ્ય શરતનો સમાર્ેશ કરર્ામા ંઆર્શે.  
7.3 કરાર હઠેળ ચકૂર્ણી અથર્ા કામગીરીને ફરકોિ / ર્ેગ આપર્ાનો મનણવય િોન કરાર સાથ ે
સસુગંત રહશેે. 
7.4 તમામ િણેાનંી ચકુર્ણી પર અથર્ા િોનની બાકી રકમની ર્સિૂાત પર કોઈપણ કાયદેસરના 
હક અથર્ા પરૂ્ાવમિકારન ેઆિીન કોઈપણ અન્ય દાર્ા માિે િોન િેનારની હોઈ શકે તે માિે 
તમામ મસક્યોફરિીિ કંપની ફરિીિ કરશ.ે જો સેિ ઓિના આર્ા અમિકારનો ઉપયોગ કરર્ાનો 
હોય, તો બાકીના દાર્ાઓ અને સબંમંિત દાર્ાની પતાર્િ/ચકુર્ણી ન થાય ત્યા ંસિુી અમે જે 
શરતો હઠેળ મસક્યોફરિીિ જાળર્ી રાખર્ા માિે હકદાર છીએ તેની સપંણૂવ મર્ગતો સાથે િોન 
િેનારન ેતેના મર્શે નોફિસ આપર્ામા ંઆર્શે.  
 
8. સામાન્ય 
8.1 િોન કરારના મનયમો અને શરતોમા ંપરૂા પાડર્ામા ંઆર્ેિ હતેઓુ મસર્ાય કંપની ઉિાર 
િેનારની બાબતોમા ંહસ્તકે્ષપ કરર્ાથી દૂર રહશેે (મસર્ાય કે માફહતી, જે ઉિાર િેનાર દ્વારા 
અગાઉ જાહરે કરર્ામા ંઆર્ી ન હોય, તેની નોંિ િેર્ામા ંઆર્ી ન હોય). 
8.2 ઉિાર િીિેિા ખાતાના ટ્રાન્સિર માિે ઉિાર િેનાર તરિથી મર્નતંીની પ્રાપ્પ્તના ફકસ્સામા,ં 
સમંમત અથર્ા અન્ય એિિે કે, અમારો ર્ાિંો, જો કોઈ હોય તો, મર્નતંીની પ્રાપ્પ્તની તારીખથી 
21 ફદર્સની અંદર જણાર્ર્ામા ંઆર્શે. આર્ા ટ્રાન્સિર કાયદા સાથે સસુગંત પારદશવક કરારની 
શરતો મજુબ થશે. 
8.3 િોનની ર્સિૂાતની બાબતમા ંઅમ ેઉિાર િેનારાઓન ેઅયોગ્ય સમય ેસતત પરેશાન કરર્ા, 
િોનની ર્સિૂાત માિે શારીફરક બળનો ઉપયોગ કરર્ો ર્ગેરે અયોગ્ય સતામણીનો આશરો નહીં 
િઈએ, અમ ેએ પણ સમુનમિત કરીશુ ંકે, ગ્રાહકો સાથે વ્યર્હાર કરર્ા માિે અમારા સ્િાિન ે
યોગ્ય રીતે પરૂતી તાિીમ આપર્ામા ંઆરે્.  
8.4 અમ ેમજૂંર કરાયેિ તમામ ફ્િોફિિંગ રેિ િમવ િોનમા ં વ્યક્ટતગત ઋણિારકો પાસેથી 
િોરટિોિર ચાજીસ/ પ્રી-પેમેન્િ દંડ ર્સિૂ કરીશુ ંનહીં. 



 

8.5 મર્મર્િ ફહસ્સેદારોની જાણકારી માિે અમારી ર્ેબસાઈિ પર િેર પ્રેક્ટિસ કોડ પણ મકૂર્ામા ં
આર્શે. 
 
9. િફરયાદ મનર્ારણ 
9.1 િેર પ્રેક્ટિસ કોડના પાિન અને સચંાિનના મર્મર્િ સ્તરે િફરયાદના મનર્ારણ તતં્રની 
કામગીરીની સમયાતંરે સમીક્ષા થશે. આર્ી સમીક્ષાઓનો એકીકૃત અહરે્ાિ મનયમમત અંતરે 
બોડવન ેસપુરત કરર્ામા ંઆર્શે. 
9.2 જયા ંવ્યાપાર વ્યર્હાર કરર્ામા ંઆરે્ છે તેર્ા કંપનીની તમામ શાખાઓ/સ્થળો પર નીચેની 
માફહતી ગ્રાહકોના િાભ માિે મખુ્ય રીતે પ્રદમશિત કરર્ામા ંઆર્શે: 
9.2.1 કંપની મર્રુદ્ધ િફરયાદોના મનરાકરણ માિે સપંકવ કરી શકાય તેર્ા િફરયાદ મનર્ારણ 
અમિકારીનુ ંનામ અને સપંકવની મર્ગતો (િેલિિોન/મોબાઈિ ન.ં તેમજ ઈમેઈિ સરનામુ)ં. 
9.2.2 જો એક મફહનાની અંદર િફરયાદ/મર્ર્ાદનુ ં મનર્ારણ કરર્ામા ં ન આરે્ તો જેના 
અમિકારક્ષેત્ર હઠેળ કંપનીની રજજસ્િડવ ઓફિસ આરે્ છે તેર્ા ગ્રાહક RBIની DNBSની પ્રાદેમશક 
કચેરીના પ્રભારી અમિકારીને અપીિ કરી શકે છે. 
જાહરે નોફિસ ગ્રાહકોને િફરયાદ મનર્ારણ મમકેમનિમ અને કંપની દ્વારા અનસુરર્ામા ંઆર્તી 
િફરયાદ મનર્ારણ અમિકારી અને આરબીઆઈના પ્રાદેમશક કાયાવિયની મર્ગતોન ેપ્રકામશત 
કરર્ાના હતેનેુ પણૂવ કરશ.ે 
 
10. નોન-બેંફકિંગ નાણાકીય કંપનીઓ માિે િોકપાિ(ઑમ્બડ્સમૅન)યોજના, 2018 - નોડિ 
ઓફિસર/મપ્રક્ન્સપિ નોડિ ઓફિસરની મનમણકૂ 
 

10.1 લોકપાલ યોજના હેઠળ, કાંપનીએ નોડલ ઓરફસસવ (એનઓ)ની રનમણૂક કરી છે, જ ે
કાંપની નુાં પ્રરતરનરધત્વ કરવા અન ેકાંપની સામે દાિલ કરવામાાં આવેલી ફરરયાદોના સાંદભવમાાં 
ઑમ્બડ્સમૅન ને રહતી આપવા માટે જવાબદાર રહેશ.ે 

10.2 મપ્રક્ન્સપિ નોડિ ઓફિસર (PNO) અન્ય બાબતોની સાથ ેસાથ,ે ઓમ્બડ્સમેન અને 
એપેિેિ ઓથોફરિી સમક્ષ સ્કીમ હઠેળ આર્રી િેર્ામા ંઆર્ેિી કંપનીનુ ંપ્રમતમનમિત્ર્ કરર્ા 
માિે જર્ાબદાર રહશેે.  મખુ્ય નોડિ અમિકારી ગ્રાહક મશક્ષણ અને સરુક્ષા મર્ભાગ (CEPD), 
RBI, કેન્રીય કાયાવિય સાથે સકંિન અને સપંકવ કરર્ા માિે જર્ાબદાર રહશેે. 
10.3 ગ્રાહકોના લાભ માટે જ ેશાિાઓ/સ્થળોએ વેપાર વ્યવહાર કરવામાાં આવે છે ત્યાાં 
ગ્રાહક દ્વારા સાંપકવ કરી શકાય તેવા PNOs/NOs/GROsના નામ અન ેસાંપકવ રવગતો 
(ટેરલફોન/મોબાઈલ નાંબર તેમજ ઈમેઈલ સરનામાાં) અને ઑમ્બડ્સમૅન ના 

નામ અન ેસપંકવની મર્ગતો રહશેે. 



 

10.4 ઓફિસ અથર્ા શાખાની મિુાકાત િેનાર વ્યક્ટત સરળતાથી માફહતી મેળર્ી શકે તે રીતે 
યોજનાની મખુ્ય મર્શેષતાઓ (અંગ્રેજી, ફહન્દી અન ેસ્થામનક ભાષામા)ં તેમની તમામ કચેરીઓ 
અન ેશાખાઓ પર પ્રદમશિત કરર્ામા ંઆર્શે. 

10.5 ઑમ્બડ્સમૅન જના, નોડલ અરધકારી અન ેમુખ્ય અરધકારીની રવગતો વેબસાઇટ પર 
સ્પષ્ટપણે દશાવવવામાાં આવશે 

 
11. ર્ેબસાઈિ પર પોક્સ્િિંગ 
11.1 મર્મર્િ ફહસ્સેદારોની માફહતી માિે આ કોડ સ્થામનક ભાષાઓમા ં કંપનીની ર્ેબસાઇિ 
પર મકૂર્ામા ંઆર્શે. 
 
12. વ્યાજદર 
12.1 કંપની ભડંોળનુ ંમલૂય, માજર્જન અને ફરસ્ક પ્રીમમયમ જેર્ા સબંમંિત પફરબળોને ધ્યાનમા ં
િઈન ેવ્યાજ દરનુ ંમોડિ અપનાર્શે અને િોન અને એડર્ાન્સસ માિે ર્સિૂર્ામા ંઆર્નાર 
વ્યાજનો દર નક્કી કરશ.ે વ્યાજનો દર અને મર્મર્િ કેિેગરીના ઉિાર િનેારાઓને વ્યાજના 
મર્મર્િ દર ર્સિૂર્ા માિે જોખમ અને તકવના ગ્રડેેશન માિેનો અલભગમ િોન િેનાર અથર્ા 
ગ્રાહકને અરજી િોમવમા ંજાહરે કરર્ામા ંઆર્શે અને સેન્શન માંજૂરી પત્ર રીતે જણાર્ર્ામા ં
આર્શે.  12.2 વ્યાજના દરો અન ેજોખમોના ગ્રેડેશન માિેનો અલભગમ પણ કંપનીની ર્ેબસાઇિ પર 
ઉપિબ્િ કરાર્ર્ામા ંઆર્શે અને સમયાતંરે અપડેિ કરર્ામા ંઆર્શે. 
12.3 વ્યાજનો દર ર્ામષિક દર હશે જેથી ઉિાર િેનાર ખાતામા ંર્સિૂર્ામા ંઆર્નાર ચોક્કસ 
દરોથી ર્ાકેિ થાય.  
12.4 કંપની વ્યાજદર અને પ્રફિયા અને અન્ય ચાર્જ નક્કી કરર્ામા ંયોગ્ય આંતફરક મસદ્ધાતંો 
અન ેપ્રફિયાઓ નક્કી કરશે.  
 
13. કંપની દ્વારા િાઇનાન્સ કરાયેિા ર્ાહનોનો પનૂઃકબજો 
13.1 ઉિાર િેનાર સાથનેા કરાર/િોન કરારમા ંકંપની પાસે લબલિ-ઇન રી-પિેશન ટિોિ હશ ે
જે કાયદેસર રીતે િાગ ુકરર્ા યોગ્ય હશ.ે પારદમશિતા સમુનમિત કરર્ા માિે કરાર/િોન કરારના 
મનયમો અને શરતોમા ંઆ અંગેની જોગર્ાઈઓ પણ હશ:ે 
13.1.1 કબજો િેતા પહિેા નોફિસ પીફરયડ 
13.1.2 જે સજંોગોમા ંનોફિસનો સમયગાળો માિ કરી શકાય છે 
13.1.3 મસક્યોફરિીનો કબજો િેર્ાની પ્રફિયા  
13.1.4 ર્ાહન/મમિકતના ર્ેચાણ/હરાજી પહિેા િોનની ચકુર્ણી માિે ઉિાર િેનારને અંમતમ 
તક આપર્ાની જોગર્ાઈ 
13.1.5 ઉિાર િેનારને પનુ: કબજો આપર્ાની પ્રફિયા 



 

13.1.6 મમિકતના ર્ેચાણ/હરાજી માિેની પ્રફિયા 
 
13.2 આર્ા મનયમો અન ેશરતોની નકિ ઉિાર િેનારને ઉપિબ્િ કરાર્ર્ામા ંઆર્શે. 
 
14. સોનાના દાગીનાની સામે મિરાણ 
ઉપરોટત ઉપરાતં, સોનાના દાગીના સામે વ્યક્ટતઓને મિરાણ આપતી ર્ખત ેનીચેની બાબતોની 
સાથેસાથે કંપની બોડવ ઓિ ફડરેટિસવ દ્વારા યોગ્ય રીતે મજૂંર કરર્ામા ંઆર્ેિી નીમતનુ ંપાિન 
કરશ.ે 
 
14.1 આરબીઆઇ દ્વારા મનિાવફરત કેર્ાયસી માગવદમશિકાનુ ંપાિન થાય અને કોઈપણ િોન 
િબંાર્તા પહિેા ગ્રાહક પર પરૂતી યોગ્ય મહનેત કરર્ામા ંઆરે્ તે સમુનમિત કરર્ા માિે પરૂતા 
પગિા ંિેર્ામા ંઆરે્.  
14.2 પ્રાપ્ત જ્રે્િરી માિે યોગ્ય મલૂયાકંન પ્રફિયા. 
14.3 સોનાના દાગીનાની માલિકી સતંોષર્ા માિે આંતફરક પ્રણાિીઓ.  
14.4 જ્રે્િરીને સરુલક્ષત કસ્િડીમા ંસગં્રફહત કરર્ા માિે પયાવપ્ત પ્રણાિીઓ, ચાલ ુિોરણે 
મસસ્િમ્સની સમીક્ષા કરર્ી, સબંમંિત સ્િાિને તાિીમ આપર્ી અને પ્રફિયાઓનુ ંકડકપણે પાિન 
થાય તેની ખાતરી કરર્ા માિે આંતફરક ઓફડિસવ દ્વારા સમયાતંરે મનરીક્ષણ કરવુ.ં 
14.5 જ્રે્િરીના સગં્રહ માિે યોગ્ય સમુર્િા ન િરાર્તી શાખાઓ દ્વારા આર્ી િોન િબંાર્ર્ામા ં
આર્શે નહીં. 
14.6 કોિેિરિ તરીકે સ્ર્ીકૃત જ્રે્િરીનો યોગ્ય ર્ીમો િેર્ામા ંઆર્શે. 
ચકુર્ણી ન કરર્ાના ફકસ્સામા ંિોન િેનારન ેપરૂતી પરૂ્વ સચૂના સાથ ેપારદશવક હરાજી પ્રફિયા.  
14.7 ફહતોનો િકરાર્ ન હોર્ો જોઈએ અને હરાજીની પ્રફિયાએ ખાતરી કરર્ી જોઈએ કે જૂથ 
કંપનીઓ અને સબંમંિત કંપનીઓ સફહત હરાજી દરમમયાન તમામ વ્યર્હારોમા ંનજીકનો સબંિં 
છે.  
14.8 િોકોન ે હરાજીની જાણ ઓછામા ંઓછા બે અખબારોમા ંએક સ્થામનક ભાષામા ંઅન ે
બીજુ ંરાષ્ટ્રીય દૈમનક અખબારમા ંજાહરેાતો આપીન ેકરર્ામા ંઆર્શે. 
14.9 નીમત તરીકે કંપની આયોજજત હરાજીમા ંભાગ િેશે નહીં. 
14.10 ગીરર્ે મકેુિ સોનાની હરાજી બોડવ દ્વારા માન્ય હરાજી કરનારાઓ દ્વારા જ કરર્ામા ં
આર્શે. 
14.11 આ પોલિસીમા ંએકત્રીકરણ, અમિીકરણ અને મજૂંરીની િરજોન ેઅિગ કરર્ા સફહત 
છેતરમપિંડીનો સામનો કરર્ા માિે મકૂર્ામા ંઆર્નારી મસસ્િમ્સ અને પ્રફિયાઓન ેપણ આર્રી 
િેર્ામા ંઆર્શે. 
14.12 િોન કરારમા ંહરાજી પ્રફિયા સબંમંિત મર્ગતો પણ જાહરે થશે. 
 
15. પુનરવિલોકન 



 

આ સફંહતાના પાિન અને િફરયાદ મનર્ારણ તતં્રની કામગીરીની પુનરવવલોકન, મેનેજમેન્િ દ્વારા 
મનયમમતપણ ેકરર્ામા ંઆર્શે અને આવા પુનરવવલોકન ની એકીકૃત અહરે્ાિ મનયમમત િોરણે 
બોડવ ઓિ ફડરેટિસવને સપુરત કરર્ામા ંઆર્શે. આ કોડની અપડેિ કરેિી નકિ કંપનીની 
ર્ેબસાઇિ પર મકૂર્ામા ંઆર્શે. 


