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શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટ ફાઇનાન્સ કંપની લિમમરે્ડ 
 
ફેર પે્રક્ટર્સ કોડ 

સસં્કરણ: 2022v.3 

 

પરરચય 

રરઝર્ટ બેંક ઓફ ઈક્ન્ડયા (RBI) એ માસ્ર્ર ડાયરેટશન DNBR મા ંનોન-બેંરકિંગ ફાયનાન્સ કંપનીઓ (NBFCs) મારે્ ફેર પે્રક્ટર્સ કોડ પર 
માગટદમશિકા જારી કરી હતી. પીડી. 008/03.10.119/2016-17 (જેમ કે જ્યારે સધુારેિ છે) જે વ્યક્ટતગત ગ્રાહકો સાથે વ્યર્હાર કરતી 
ર્ખતે અને શે્રષ્ઠ કોપોરેર્ પે્રક્ટર્સના ભાગ રૂપે સેર્ા આપર્ા મારે્ ર્ાજબી વ્યર્હારના ધોરણો સેર્ કરે છે. તેના આધારે, શ્રીરામ 
ટ્રાન્સપોર્ટ  ફાઇનાન્સ લિમમરે્ડ (“કંપની”) એ આ નીમત ઘડી છે જે ફેર પે્રક્ટર્સ કોડ (“FPC”) તરીકે ઓળખાય છે. 
 

જામત, રંગ, ધમટ, લિિંગ, રૈ્ર્ારહક ક્સ્થમત અથર્ા મર્કિાગંતાના આધારે ભેદભાર્ મર્ના તમામ િાયક અરજદારોને િોન ઉત્પાદનો 
ઉપિબ્ધ કરાર્ર્ાની કંપનીની નીમત છે અને રહશેે. તમામ ગ્રાહકો સાથે સતત અને ન્યાયી ર્તટન કરર્ામા ંઆર્શે. કંપનીના 
કમટચારીઓ ફેર, સમાન અને સસુગંત રીતે સહાય, પ્રોત્સાહન અને સેર્ા પ્રદાન કરશે. કંપની FPC ને કંપનીની રે્બસાઈર્ 
(https://www.stfc.in)પર મકૂીને તેના ગ્રાહકોને પણ સચંાર કરશે. 
 

કંપની સમુનમિત કરશે કે શલુ્ક/મન:શલુ્ક ગ્રાહકને યોગ્ય રીતે જાણ કરર્ામા ંઆરે્. સમુર્ધા સબંમંધત મનયમો અને શરતો સભંમર્ત 
ગ્રાહકોને જણાર્ર્ામા ંઆર્શે. કંપની પ્રમતબદ્ધ છે કે મધરાણના મનણટયોથી ઉદ્ભર્તા મર્ર્ાદોને કંપનીની ફરરયાદ મનર્ારણ પદ્ધમત દ્વારા 
યોગ્ય રીતે ઉકેિર્ામા ંઆર્શે. 
કંપનીની ર્ાજબી મધરાણ પદ્ધમતઓ માકેરર્િંગ, િોનની ઉત્પમિ, પ્રરિયા, સેર્ા અને સગં્રહ પ્રવમૃિઓ સરહત તેની કામગીરીના તમામ 
પાસાઓ પર િાગ ુથશે. FPC મારે્ કંપનીની પ્રમતબદ્ધતા કમટચારીઓની જર્ાબદારી, દેખરેખ અને ઓરડર્ીંગ કાયટિમો, તાિીમ અને 
રે્કનોિોજીના સદંભટમા ંદશાટર્ર્ામા ંઆર્શે. 
 
 

કંપનીના બોડટ ઓફ રડરેટર્સટ અને મેનેજમેન્ર્ ર્ીમ કંપનીની કામગીરી ર્ાજબી મધરાણ મારે્ મજબતૂ પ્રમતબદ્ધતાને પ્રમતલબિંલબત કરે છે 
અને તમામ કમટચારીઓ તે પ્રમતબદ્ધતાથી ર્ાકેફ છે તેની ખાતરી કરર્ા મારે્ રચાયેિ પ્રથાઓ સ્થામપત કરર્ા મારે્ જર્ાબદાર છે. 
કંપની તેના ગ્રાહકોને ઉચ્ચ ગણુર્િાની સેર્ા પરૂી પાડર્ા મારે્ પ્રમતબદ્ધ છે. RBIના મનદેશો પર આધારરત FPC બોડટની મજૂંરી સાથે 
કંપની દ્વારા મકૂર્ામા ંઆઆર્શે 

 

આ એફપીસીકંપની દ્વારા ઓફર કરર્ામા ંઆર્તી પ્રોડટ્સ અને સેર્ાઓની તમામ શે્રણીઓને િાગ ુપડે છે (હાિમા ંઓફર કરર્ામા ં
આરે્ છે અથર્ા જે ભમર્ષ્યની તારીખે રજૂ કરર્ામા ંઆર્ી શકે છે). 
 
એફપીસીઉપરોટતને િાગ ુપડે છે, પછી ભિેને તે બ્રાન્ચમા,ં ફોન પર, ઇન્ર્રનેર્ પર અથર્ા અન્ય કોઈપણ પદ્ધમત દ્વારા પ્રદાન 
કરર્ામા ંઆરે્ જેકંપની હાિમા ંઉપયોગ કરી રહી છે અથર્ા ભમર્ષ્યની તારીખે રજૂ કરી શકે છે. 
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મખુ્ય પ્રમતબદ્ધતાઓ 
 

1) િોન મારે્ની અરજી અને તેની પ્રરિયા 
અ) િોન અરજી ફોમટમા ંજરૂરી મારહતી શામેિ હશે, જે ઉધાર િેનારના રહતને અસર કરે છે, જેથી કરીને અન્ય NBFC દ્વારા ઓફર 
કરાયેિ મનયમો અને શરતો સાથે અથટપણૂટ સરખામણી કરી શકાય અને િેનારા દ્વારા જાણકાર મનણટય િઈ શકાય. િોન અરજી ફોમટ 
અરજી ફોમટ સાથે સબમમર્ કરર્ાના જરૂરી દસ્તારે્જો દશાટર્શે. િોન અરજી ફોમટ અને ગ્રાહકને જારી કરાયેિ મજૂંર પત્ર જોખમોના 
ગે્રડેશન મારે્ના અલભગમ અને ઉધાર િેનારાઓની મર્મર્ધ શે્રણીઓ પાસેથી વ્યાજના મર્મર્ધ દરો ર્સિૂર્ા મારે્ના તકટને જાહરે કરશે 
અને તે કંપનીની રે્બ-સાઈર્ પર પણ ઉપિબ્ધ કરાર્ર્ામા ંઆર્શે અથર્ા સબંમંધત અખબારોમા ંપ્રકામશત જ્યારે પણ વ્યાજના 
દરોમા ંફેરફાર થાય ત્યારે મારહતી અપડેર્કરર્ામા ંઆર્શે. 
 
બ)કંપની તમામ િોન અરજીઓની પ્રાપ્તત મારે્ સ્ર્ીકૃમત આપર્ાની મસસ્ર્મ તૈયાર કરશે. પ્રાધાન્યમા,ં સમયમયાટદા કે જેમા ંિોન 
અરજીઓનો મનકાિ કરર્ામા ંઆર્શે તે પણ સ્ર્ીકૃમતમા ંસચૂર્ર્ામા ંઆર્શે. 
 
ક)િોન અરજી ફોમટ સ્પષ્ર્પણે જણાર્શે કે કંપનીએ ગ્રાહક પાસેથી સીકેર્ાયસીજરૂરરયાત સરહત કેર્ાયસીધોરણોને પરરપણૂટ કરર્ા 
અને કાનનૂી અને મનયમનકારી આર્શ્યકતાઓનુ ં પાિન કરર્ા મારે્ ગ્રાહક પાસેથી એકમત્રત કરર્ાની જરૂર છે. કંપની ડેર્ાબેઝ 
બનાર્ર્ા મારે્ ગ્રાહક અને તેના/તેણીના પરરર્ાર મર્શે ર્ધારાની મારહતી મારે્ મર્નતંી કરી શકે છે; પરંત ુઆ મારહતી ગ્રાહક દ્વારા 
ત્યારે જ આપર્ાની રહશેે જો તેણી/તે આવુ ંકરર્ા માગેં છે. 
 
(ડ)ઋણ િેનાર સાથેની તમામ ર્ાતચીત સ્થામનક ભાષામા ંઅથર્ા િેનારા દ્વારા સમજાય તેર્ી ભાષામા ંહોર્ી જોઈએ. 
 
(૨)િોનમલૂ્યાકંનઅનેમનયમો/શરતો 
 
કંપની મજૂંર પત્ર દ્વારા િોન િેનારને િેલખતમા ંજણાર્શે અથર્ા અન્યથા, ર્ામષિક વ્યાજ દર અને તેની અરજીની પદ્ધમત સરહત 
મનયમો અને શરતો સાથે મજૂંર કરર્ામા ં આરે્િી િોનની રકમ અને ઉધાર િેનાર દ્વારા આ મનયમો અને શરતોની સ્ર્ીકૃમત 
જાળર્ર્ામા ંઆર્શે. તેના રેકોડટ પર. વ્યાજના ર્ામષિક દરની જાણ ઉધાર િેનારને કરર્ામા ંઆરે્ છે જેથી િેનારા ચોક્કસ દરોથી 
ર્ાકેફ હોય કે જે ખાતામાં ર્સિૂર્ામા ંઆર્શે. 
 
કંપનીએ િોન કરારમા ંબોલ્ડમા ંમોડી ચકુર્ણી મારે્ ર્સિૂર્ામા ંઆર્તા દંડના વ્યાજનો ઉલ્િેખ કરર્ો પડશે. િોન મજૂંર પત્ર અને 
ઋણ િેનારને થતા તમામ સદેંશાવ્યર્હાર સ્થામનક ભાષામા ંઅથર્ા િેનારા દ્વારા સમજાતી ભાષામા ંહોર્ા જોઈએ. 
 
કંપનીએ િોનની મજૂંરી અથર્ા મર્તરણ સમયે ઉધાર િેનાર દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેિ િોન કરારની નકિ રજૂ કરર્ી પડશે. િોન 
કરાર ઋણ િેનાર દ્વારા સમજાય તે રીતે ભાષામા ંહોર્ો જોઈએ અને તેમા ંિોન કરારમા ંર્ાકંર્ામા ંઆરે્િ દરેક લબડાણની નકિ 
શામેિ હોર્ી જોઈએ, જે આર્ા કરાર/િોન કરારનો ભાગ છે. 
 

(૩) મનયમો અને શરતોમા ંફેરફાર સરહત િોનનુ ંમર્તરણ 
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(અ) કંપની િોન િેનારને સ્થામનક ભાષામા ંઅથર્ા િેનારા દ્વારા સમજાય તે ભાષામા,ં મર્તરણ સમયપત્રક, વ્યાજ દરો, સેર્ા ચાર્જ, 
પરૂ્ટચકુર્ણી ચાર્જ ર્ગેરે સરહત મનયમો અને શરતોમા ંકોઈપણ ફેરફારની સચૂના આપશે. કંપની પણ સમુનમિત કરો કે વ્યાજ દરો 
અને શલુ્કમા ંફેરફાર માત્ર સભંમર્ત રીતે જ પ્રભામર્ત થાય છે. આ સબંધંમા ંયોગ્ય શરત િોન કરારમા ંસામેિ કરર્ામા ંઆર્શે. 
 

(બ) કરાર હઠેળ ચકૂર્ણી અથર્ા કામગીરીને રરકોિ / રે્ગ આપર્ાનો મનણટય િોન કરાર સાથે સસુગંત રહશેે. 
 

(૪) ગોપનીયતા 
 

(અ) જ્યાંસધુીઉધારિેનાર દ્વારા અમધકૃત ન હોય, કંપની બધી વ્યક્ટતગત મારહતીને ખાનગી અને ગોપનીય ગણશે. 
 

(બ) જ્યા ંસધુી ઉધાર િેનાર દ્વારા અમધકૃત ન થાય ત્યા ંસધુી, કંપની નીચેના અપર્ાદરૂપ રકસ્સાઓ મસર્ાય અન્ય કોઈપણ કંપનીને 
વ્યર્હારની મર્ગતો જાહરે કરશે નહીં: 
 

• જો કંપનીએ રૈ્ધામનક અથર્ા મનયમનકારી કાયદા દ્વારા મારહતી પ્રદાન કરર્ાની હોય 

• જો આ મારહતી જાહરે કરર્ાની જનતાની ફરજ છે 

• જો કંપનીના રહત મારે્ બેંકો / નાણાકીય સસં્થાઓ / જૂથ અને સહયોગી કંપનીઓને આ મારહતી (દા.ત. છેતરમપિંડી મનર્ારણ) 
પ્રદાન કરર્ાની જરૂર હોય. 
• કંપની આ કારણનો ઉપયોગ માકેરર્િંગ હતેઓુ મારે્ અન્ય કોઈને ઉધાર િેનારાઓ મર્શેની મારહતી આપર્ા મારે્ કરશે નહીં. 
 

(૫) સામાન્ય 

 

(અ) કંપની િોન કરારના મનયમો અને શરતોમા ં પરૂા પાડર્ામા ં આરે્િ હતેઓુ મસર્ાય ઉધાર િેનારની બાબતોમા ં હસ્તકે્ષપ 
કરર્ાથી દૂર રહશેે (મસર્ાય કે નર્ી મારહતી, જે ઉધાર િેનાર દ્વારા અગાઉ જાહરે કરર્ામા ંઆર્ી ન હોય, મધરાણકતાટના ધ્યાન પર 
આર્ી ન હોય) . 
(બ) ઉધારખાતાનાટ્રાન્સફરમારે્ ઉધાર િેનાર તરફથી મર્નતંીની પ્રાપ્તતના રકસ્સામા,ં સમંમત અથર્ા અન્યથા એર્િે કે, કંપનીનો 
ર્ાધંો, જો કોઈ હોય તો, મર્નતંીની પ્રાપ્તતની તારીખથી 21 રદર્સની અંદર જણાર્ર્ામા ં આર્શે. આર્ા ટ્રાન્સફર કાયદા સાથે 
સસુગંત પારદશટક કરારની શરતો મજુબ થશે. 
 

(ક) િોનની ર્સિૂાતની બાબતમા,ં કંપની અનલુચત હરેાનગમતનો આશરો િેશે નહીં જેમ કે. ઋણધારકોને મર્ષમ કિાકો પર સતત 
પરેશાન કરર્ા, િોનની ર્સિૂાત મારે્ સ્નાય ુ શક્ટતનો ઉપયોગ ર્ગેરે. કંપનીએ ખાતરી કરર્ી જોઈએ કે કમટચારીઓ ઉધાર 
િેનારાઓ સાથે યોગ્ય રીતે વ્યર્હાર કરર્ા મારે્ પરૂતા પ્રમાણમા ંપ્રમશલક્ષત છે. 
 

(ડ) કંપની વ્યક્ટતગત ઋણ િેનારાઓ સાથે અથર્ા તેના મર્ના સહ-બધંનકતાટ(ઓ)ને વ્યર્સાય મસર્ાયના હતેઓુ મારે્ મજૂંર 
કરાયેિ કોઈપણ ફ્િોરર્િંગ રેર્ ર્મટ િોન પર ફોરટિોઝર ચાર્જ/પરૂ્ટ ચકુર્ણી દંડ ર્સિૂશે નહીં. 
 
 

(ડ) િોન જ્રે્િરીના કોિેર્રિ સામે મધરાણ 
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ગોલ્ડ જ્વેલરી સામે વ્યક્તિઓને ધિરાણ કરિી વખિે કંપનીએ ઉપર દર્ાાવવામાં આવેલ સામાન્ય દદર્ા-સચૂનોમાં 

નીચેની બાબિ ઉમેરો કરવા સાથે સ્વીકારવાની રહરેે્. 

i. કંપની ગોલ્ડ સામે ધિરાણ કરવા માટેની બોડા દ્વારા મજૂંરી િરાવિી પૉલલસીને આંિદરક અન્ય બાબિો સાથે 
અમલી બનાવરે્, નીચેની બાબિોને આવરવામા ંઆવે છેેઃ 

(અ) કેવાયસીમાગાદધર્િકાનય ંપાલન કરવામા ંઆવ્્ય ંછે િે સયધનધિિ કરવા પરૂિા પગલા ંભરવામા ંઆવ્યા છે 
અને કોઈપણ લોન આપિા પહલેા ગ્રાહકો અંગે પરૂિા પ્રમાણમા ંસાવચેિી દાખવવામાં આવેલ છે,  

(અ)    પ્રાપ્િ થયેલી જ્વેલરી માટે યોગ્ય િપાસ પ્રદિયા, 

(બ)     ગોલ્ડ જ્વેલરીના સિંોષજનક માલલકી અંગે આંિદરક વ્યવસ્થા 

(ડ) સેફ કસ્ટડીમા ં જ્વેલરીનો સગં્રહ કરવા માટે પરૂિા પ્રમાણમા ં વ્યવસ્થા, પ્રવિામાન િોરણે વ્યવસ્થાની 
સમીક્ષા કરવી, સબંધંિિ સ્ટાફને િાલીમ આપવી અને પ્રદિયાને સયધનધિિ કરવા આંિદરક ઓદડટસા દ્વારા 
સમયાંિરે િપાસ કરવા સાથે િેનય ંચયસ્િપણે પાલન કરવય.ં સામાન્ય રીિે, જ્વેલરીનો યોગ્ય સગં્રહ કરવી 
ર્કવાની સયધવિા ન હોય િેવા ર્ાખાઓ દ્વારા આ પ્રકારની લોન ધવસ્િારવામા ંઆવરે્ નહીં, 

(અ)   જ્વેલરીનો કોલેટરલ િરીકે સ્વીકારવામા ંઆવેલ છે િે યોગ્ય રીિે ધવમાકૃિ કરવામા ંઆવરે્, 

(બ) લોન લેનારને યોગ્ય નોદટસ સાથે લબન-ચયકવણીના દકસ્સામા ંપારદર્ાક  રીિે હરાજીની પ્રદિયા કરવી. 
દહિોનો સઘંષા થવો જોઈએ નહીં અને ગ્રયપ કંપનીઓ િથા સબંધંિિ એન્ટીટીઝ સદહિ હરાજી દરધમયાન 
િમામ વ્યવહારોમા ંર્ાખાના સબંિંોને લગિી લબંાઈને સયધનધિિ કરી પ્રદિયા જરૂરી છે. 

(ક) ઓછામા ંઓછા બે અખબારમા ંજાહરે ખબર ઈશ્્ય કરીને જાહરે જનિા સમક્ષ હરાજીની જાહરેાિ કરવામાં 
આવરે્, આ પૈકી એક પ્રાદેધર્ક ભાષામા ંઅને અન્ય રાષ્ટ્રીય દૈધનક અખબારમાં જાહરેાિ આપવી જરૂરી 
છે.  

(ડ)      યોજવામા ંઆવિી હરાજીઓમા ંકંપની ભાગ લેરે્ નહીં, 

(ઈ)     બોડા દ્વારા મજૂંર કરવામાં આવેલ હરાજી કરનારા મારફિે જ ગીરો સોના (ગોલ્ડ)ની હરાજી કરવામાં 
આવરે્. 
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(ઇ)     સ્થળાિંર, અમલીકરણ અને મજૂંરીની ફરજોને અલગ કરવા સદહિ છેિરધપિંડીનો સામનો કરવા માટે 

ગોલ્ડ સામેની ધિરાણને લગિી અમલમા ંમયકવામા ંઆવેલ નીધિ માટે વ્યવસ્થાઓ િથા પ્રદિયાઓને 
આવરવામા ંઆવરે્. 

ii. હરાજીને લગિી પ્રદિયાના સદંભામા ંલોન એગ્રીમેન્ટ માદહિીને પણ જાહરે કરરે્. 
iii. અન્ય શરતોોઃ 

(અ) રૂધપયા 5 લાખથી વિારે રકમના િમામ વ્યવહારો માટે ઋણ લેનારાના પાનકાડાની નકલ ફરજજયાિ છે. 

(બ) િમામ ર્ાખાઓ દસ્િાવેજીકરણનય ંપ્રમાલણકરણ ફરજજયાિ છે. 

(ક) ફતિ 2-3 ધમધનટમા ંજ લોન ઉપલબ્િ બનવાનો દારો કરવા જેવી ગેરમાગે દોરિી જાહરેાિો કંપની 
દ્વારા ઈશ્્ય કરવામા ંઆવરે્ નહીં.   

 

 
 

6) બોડટ ઓફ રડરેટર્સટની જર્ાબદારી 
 
(અ) ચકુર્ણી ઓફ રડરેટર્સટ સસં્થાની અંદર યોગ્ય ફરરયાદ મનર્ારણ પદ્ધમત મકૂશે. આર્ી મમકેમનઝમ એ સમુનમિત કરશે કે કંપનીના 
કાયટકારીઓના મનણટયોથી ઉદ્ભર્તા તમામ મર્ર્ાદો ઓછામા ંઓછા આગામી ઉચ્ચ સ્તરે સાભંળર્ામા ંઆરે્ છે અને તેનો મનકાિ 
કરર્ામા ંઆરે્ છે. 
 
(બ) બોડટ ઓફ રડરેટર્સટ એફપીસીના અનપુાિન અને મેનેજમેન્ર્ના મર્મર્ધ સ્તરો પર ફરરયાદ મનર્ારણ પદ્ધમતની કામગીરીની 
સમયાંતરે સમીક્ષા મારે્ પણ પ્રદાન કરશે. આર્ી સમીક્ષાઓનો એકીકૃત અહરે્ાિ બોડટને મનયમમત અંતરાિે સબમમર્ કરર્ામાં 
આર્શે, જે તે દ્વારા મનધાટરરત કરર્ામા ંઆર્શે. 
(બ) બોડટ ઓફ રડરેટર્સટ FPC ના અનપુાિન અને મેનેજમેન્ર્ના મર્મર્ધ સ્તરો પર ફરરયાદ મનર્ારણ પદ્ધમતની કામગીરીની સમયાંતરે 
સમીક્ષા મારે્ પણ પ્રદાન કરશે. આર્ી સમીક્ષાઓનો એકીકૃત અહરે્ાિ બોડટને મનયમમત અંતરાિે સબમમર્ કરર્ામા ંઆર્શે, જે તે 
દ્વારા મનધાટરરત કરર્ામા ંઆર્શે. 
 
7) રરઝર્ટ બેંક – એકીકૃત િોકપાિ યોજના 2021 
 
રરઝર્ટ બેંક – એકીકૃત િોકપાિ યોજના 2021 હઠેળ નોડિ ઓરફસર/મપ્રક્ન્સપિ નોડિ ઓરફસરની મનમણકૂ – તારીખ 12 નરે્મ્બર, 
2021: 
કંપનીએ એક મખુ્ય નોડિ અમધકારીની મનમણકૂ કરી છે જે કંપનીનુ ંપ્રમતમનમધત્ર્ કરર્ા અને કંપની સામે નોંધાયેિી ફરરયાદોના 
સદંભટમા ંકંપની ર્તી મારહતી આપર્ા મારે્ જર્ાબદાર રહશેે. કંપનીએ કાયટક્ષમતા મારે્ મખુ્ય નોડિ અમધકારીને મદદ કરર્ા મારે્ 
અન્ય નોડિ અમધકારીઓની મનમણકૂ કરી છે. 
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કંપનીએ તેના ગ્રાહકોના િાભ મારે્ જે શાખાઓ/સ્થળોએ વ્યર્સાયનો વ્યર્હાર કરર્ામાં આરે્ છે ત્યા ંમખુ્ય નોડિ ઓરફસરનુ ંનામ 
અને સપંકટ મર્ગતો (રે્લિફોન/મોબાઈિ નબંર અને ઈ-મેઈિ આઈડી) તેમજ ફરરયાદ નોંધાર્ર્ાની મર્ગતો દશાટર્ર્ી જોઈએ. 
િોકપાિનુ ં પોર્ટિ (https://cms.rbi.org.in). યોજનાની મખુ્ય મર્શેષતાઓ અંગે્રજી, રહન્દી અને પ્રાદેમશક ભાષામા ં તેની તમામ 
કચેરીઓ, શાખાઓ અને સ્થાનો પર એર્ી રીતે પ્રદમશિત કરર્ામા ંઆર્શે કે જ્યા ંઓરફસ અથર્ા શાખાની મિુાકાત િેનાર વ્યક્ટત 
પાસે યોજનાની પરૂતી મારહતી હોય. 
 
કંપની ખાતરી કરશે કે યોજનાની નકિ તેની તમામ શાખાઓમા ંઉપિબ્ધ છે જે ગ્રાહકને મર્નતંી પર સદંભટ મારે્ પ્રદાન કરર્ામા ં
આર્શે. 
યોજનાની મખુ્ય મર્શેષતાઓ સાથે યોજનાની નકિ અને મખુ્ય નોડિ અમધકારીની સપંકટ મર્ગતો કંપનીની રે્બસાઇર્ પર પ્રદમશિત 
અને અપડેર્ કરર્ામાં આર્શે. 
 
 
8) ર્ધ ુપડતા વ્યાજનુ ંમનયમન 
 
કંપનીના બોડટ ઓફ રડરેટર્સટ ભડંોળની રકિંમત, માર્જર્જન અને જોખમ પ્રીમમયમ જેર્ા સબંમંધત પરરબળોને ધ્યાનમા ંિઈને વ્યાજ દરનુ ં
મોડિ અપનાર્શે અને િોન અને એડર્ાક્ન્સસ મારે્ ર્સિૂર્ામા ંઆર્નાર વ્યાજનો દર નક્કી કરશે. વ્યાજના દર અને જોખમના 
ગે્રડેશન મારે્નો અલભગમ અને ઉધાર િેનારાઓની મર્મર્ધ શે્રણીઓ પાસેથી મર્મર્ધ વ્યાજ દર ર્સિૂર્ા મારે્નો તકટ ઉધાર િેનાર 
અથર્ા ગ્રાહકને અરજી ફોમટમાં જાહરે કરર્ામા ંઆર્શે અને મજૂંરી પત્રમા ં સ્પષ્ર્પણે જણાર્ર્ામાં આર્શે. કંપનીના બોડટ ઓફ 
રડરેટર્સટ વ્યાજ દરો અને પ્રરિયા અને અન્ય શલુ્ક નક્કી કરર્ા મારે્ યોગ્ય આંતરરક મસદ્ધાતંો અને પ્રરિયાઓ મકૂશે. 
 
 

9) કંપની દ્વારા ફાઇનાન્સ કરાયેિા ર્ાહનોનો કબજો 
કંપનીએ ઉધાર િેનાર સાથેના કરાર/િોન કરારમા ંપનુોઃ-કબજાની કિમનો સમારે્શ કયો છે જે કાયદેસર રીતે િાગ ુકરર્ા યોગ્ય 
હોર્ા જોઈએ. પારદમશિતા સમુનમિત કરર્ા મારે્, કરાર/િોન કરારના મનયમો અને શરતોમા ંઆ અંગેની જોગર્ાઈઓ પણ હોર્ી 
જોઈએ: 
 
 
Iકબજો િેતા પહિેા નોરર્સનો સમયગાળો; 
ii. સજંોગો કે જેના હઠેળ નોરર્સ અર્મધ માફ કરી શકાય છે; 
iii સરુક્ષાનો કબજો િેર્ાની પ્રરિયા; 
iv મમિકતના રે્ચાણ/હરાજી પહિેા િોનની ચકુર્ણી મારે્ ઉધાર િેનારને આખરી તક આપર્ા અંગેની જોગર્ાઈ; 
v. ઉધાર િેનારને કબજો આપર્ાની પ્રરિયા; અને 
vi મમિકતના રે્ચાણ/હરાજી મારે્ની પ્રરિયા. 
આર્ા મનયમો અને શરતોની નકિ ઉધાર િેનારને ઉપિબ્ધ કરાર્ર્ામા ંઆર્શે. 
કંપની તમામ િેણાનંી ચકુર્ણી પર અથર્ા િોનની બાકી રકમની ર્સિૂાત પર કોઈપણ કાયદેસરના અમધકાર અથર્ા અન્ય કોઈ 
દાર્ા મારે્ પરૂ્ાટમધકારને આમધન કંપની દ્વારા ઉધાર િેનાર સામે હોઈ શકે છે તે મારે્ તમામ મસક્યોરરર્ીઝ રરિીઝ કરશે. જો સેર્ 
ઓફના આર્ા અમધકારનો ઉપયોગ કરર્ાનો હોય, તો બાકીના દાર્ાઓ અને સબંમંધત દાર્ાની પતાર્ર્/ચકુર્ણી ન થાય ત્યા ંસધુી 

https://cms.rbi.org.in/
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કંપની કઈ શરતો હઠેળ મસક્યોરરર્ીઝ જાળર્ી રાખર્ા મારે્ હકદાર છે તેની સપંણૂટ મર્ગતો સાથે િોન િેનારને તેના મર્શે નોરર્સ 
આપર્ામા ંઆર્શે. 
 
10) કંપનીએ િોનની ચકુર્ણી મારે્ ચોક્કસ મનયત તારીખો, ચકુર્ણીની આર્તટન, મદુ્દિ અને વ્યાજ ર્ચ્ચે મર્ભાજન, 
એસએમએ/એનપીએર્ગીકરણ તારીખોના ઉદાહરણો ર્ગેરેનો ઉલ્િેખ િોન કરારમા ં સ્પષ્ર્પણે કરર્ો પડશે અને િેનારાને તેની 
જાણ કરર્ામા ંઆર્શે. િોન મજૂંર સમયે અને અનગુામી ફેરફારો સમયે, જો કોઈ હોય તો, િોનની સપંણૂટ ચકુર્ણી સધુી મજૂંરીની 
શરતો/િોન કરારમા.ં મદુ્દિ અને/અથર્ા વ્યાજની ચકૂર્ણી પર મોરેર્ોરરયમ સાથે િોન સમુર્ધાઓના રકસ્સામા,ં ચકુર્ણીની 
શરૂઆતની ચોક્કસ તારીખ પણ િોન કરારમા ંમનરદિષ્ર્ કરર્ામા ંઆર્શે. 
 
11) ગ્રાહક મશક્ષણ 
કંપની તેની રે્બસાઈર્ પર ગ્રાહક મશક્ષણ સારહત્ય મકૂશે, જેમાં ઉધાર િેનારાઓમા ંજાગરૂકતા ર્ધારર્ાના હતેથુી ડે-એન્ડ પ્રરિયાના 
ચોક્કસ સદંભટ સાથે ઉદાહરણો, મદુતની તારીખ, એસએમએઅને એનપીએર્ગીકરણ અને અપગે્રડેશનની મર્ભાર્નાઓ સમજાર્શે. 
કંપની તેની શાખાઓમાં પોસ્ર્રો અને/અથર્ા અન્ય યોગ્ય માધ્યમો દ્વારા આર્ા ગ્રાહક મશક્ષણ સારહત્યને પણ પ્રદમશિત કરશે. ર્ધમુા,ં 
કંપની એ પણ સમુનમિત કરશે કે તેના ફ્રન્ર્-િાઈન અમધકારીઓ િોનની મજૂંરી/મર્તરણ/નર્ીનીકરણ સમયે િોન િેનારાઓને તેમના 
દ્વારા િીધેિી િોનના સદંભટમા ંઆ તમામ ખ્યાિો મર્શે મશલક્ષત કરે છે. 
 
 12) ર્ધ ુસહાય 
 

ફરરયાદો 
કોઈપણ ફરરયાદ/ફરરયાદના રકસ્સામા,ં અરજદાર/િેનારાઓએ સબંમંધત શાખાને િેલખતમા ંજાણ કરર્ાની રહશેે. શાખાના અમધકારીઓ 
તરત જ મનરાકરણ મારે્ મામિો ઉઠાર્શે. 
 
ફરરયાદ મનર્ારણ પદ્ધમત 

 

ઉત્પાદનો અને સેર્ાઓના સબંધંમા ંતમામ મર્ર્ાદો ફરરયાદના સદંભટમા ંસપંણૂટ મર્ગતો પ્રાતત થયાની તારીખથી 30 રદર્સની અંદર 
સાભંળર્ામા ંઆર્શે અને તેનો મનકાિ કરર્ામાં આર્શે. 
 

નીચેની ‘ફરરયાદ મનર્ારણ પદ્ધમત’ મકૂર્ામા ંઆર્ી છે. 
 
 

મનણટય સ્તર મનર્ારણ સ્તર 

શાખા કક્ષા ઝોનિ કચેરી કક્ષા 
ઝોનિ ઓરફસ કક્ષા ફરરયાદ મનર્ારણ અમધકારી 
આંતરરક િોકપાિ  

 
 

ફરરયાદ મનર્ારણ – સપંકટ મર્ગતો 
ફરરયાદોના રકસ્સામા,ં ગ્રાહક નીચેની કોઈપણ રીતે ફરરયાદ મનર્ારણ અમધકારીનો સપંકટ કરી શકે છે: 
 

ફરરયાદનુ ંનામ – મનર્ારણ અમધકારી : શ્રી સભંર્ જૈન 
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ઈમેિ: sambhav.jain@stfc.in 

 

ગ્રાહક નીચેના સરનામે કંપનીની ઓરફસને િેલખત સદેંશાવ્યર્હાર મોકિી શકે છે: 
 

ફરરયાદ મનર્ારણ અમધકારી 
શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટ  ફાઇનાન્સ કંપની લિમમરે્ડ, 
કોપોરેર્ ઓરફસ, ર્ોકહાર્ટ  ર્ાર્સટ, 
ત્રીજો માળ, રે્સ્ર્ મર્િંગ, જી બ્િોક, 
બાદં્રા કુિાટ કોમ્તિેટસ, બાદં્રા (પરૂ્ટ), 
મુબંઈ 400 051, મહારાષ્ટ્ર, ભારત. 
ફોન: +91 22 40959595 

 

જો ગ્રાહક કંપનીના ફરરયાદ મનર્ારણ અમધકારીના મનણટયથી સતંષુ્ર્ ન હોય અથર્ા ફરરયાદ/મર્ર્ાદનુ ં મનર્ારણ એક મરહનાના 
સમયગાળામા ંન થાય, તો તે સપુરમર્ઝન મર્ભાગના પ્રાદેમશક કાયાટિયના પ્રભારી અમધકારીનો સપંકટ કરી શકે છે. આરબીઆઇના 
(એનબીએફસીઓ) નીચેના સરનામે: 
 

જનરિ મેનેજર 

દેખરેખ મર્ભાગ (એનબીએફસીઓ) 

ચેન્નાઈ પ્રાદેમશક કાયાટિય, 
રકલ્િો ગ્િેસીસ, રાજાજી સિાઈ, 
ચેન્નાઈ – 600 001, તમમિનાડુ, ભારત. 
રે્લિફોન: +91 44 25361631 

ઈમેિ: dnbschennai@rbi.org.in 

 
 

આંતરરક િોકપાિ (આઇઓ) 

કંપની 15 નરે્મ્બર, 2021 ના રોજ નોન-બેંરકિંગ ફાઇનાક્ન્શયિ કંપનીઓ દ્વારા આંતરરક િોકપાિ (આઇઓ) ની મનમણકૂ અંગેના 
આરબીઆઈના પરરપત્રના અનસુધંાનમા ંઆંતરરક િોકપાિ (આઇઓ) ની મનમણકૂ કરશે. આંતરરક િોકપાિ (આઇઓ) એક ઇન-
હાઉસ સ્ર્તતં્ર વ્યક્ટત હશે. કંપની દ્વારા નકારી કાઢર્ામા ં આરે્િી તમામ ગ્રાહક ફરરયાદો સાથે, આઇઓના પરૂ્ાટર્િોકનમાથંી 
સ્પષ્ર્પણે બહારની ફરરયાદો મસર્ાય. 
 

આઇઓની ભમૂમકા અને જર્ાબદારીઓ નીચે દશાટરે્િ છે: 
1. આઇઓમાત્ર એર્ી ફરરયાદો સાથે કામ કરશે કે જેની કંપની દ્વારા તપાસ કરર્ામા ંઆર્ી છે પરંત ુઅંશતોઃ અથર્ા સપંણૂટ રીતે 
નકારી કાઢર્ામા ંઆર્ી છે. 
2. આઇઓગ્રાહકો અથર્ા જનતાના સભ્યો પાસેથી સીધી રીતે મળેિી ફરરયાદોનુ ંસચંાિન કરશે નહીં. 
3. નીચેના પ્રકારની ફરરયાદો આઇઓદ્વારા મનયમંત્રત કરર્ામા ંઆર્શે નહીં: 
અ.છેતરમપિંડી, ગેરઉપયોગ ર્ગેરે સબંમંધત ફરરયાદો, મસર્ાય કે સેર્ામા ંઉણપના પરરણામે, જો કોઈ હોય તો, કંપની તરફથી. 
બ. (i) આંતરરક ર્હીર્ર્, (ii) માનર્ સસંાધન, (iii) કમટચારીઓના પગાર અને રે્તનને િગતી ફરરયાદો/સદંભટ. 
ક. કંપનીના સચૂનો અને વ્યાપારી મનણટયોની પ્રકૃમતના સદંભો. 

mailto:sambhav.jain@stfc.in
mailto:dnbschennai@rbi.org.in
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ડ. અન્ય ફોરમ જેમ કે ગ્રાહક તકરાર મનર્ારણ કમમશન, અદાિતો ર્ગેરે દ્વારા મનણટય િેર્ામા ંઆવ્યો હોય અથર્ા પહિેેથી જ 
પડતર હોય તેર્ી ફરરયાદો. 
4. આઇઓકંપની પાસે ઉપિબ્ધ રેકોડટના આધારે ફરરયાદોની તપાસ કરશે, જેમા ં ફરરયાદી દ્વારા સબમમર્ કરાયેિા કોઈપણ 
દસ્તારે્જો અને આઇઓના ચોક્કસ પ્રશ્નો અંગે કંપની દ્વારા આપર્ામા ં આરે્િી રર્તપણીઓ/સ્પષ્ર્તાઓનો સમારે્શ થાય છે. 
આઇઓકંપની દ્વારા ફરરયાદી પાસેથી ર્ધારાની મારહતી માગંી શકે છે. 
5. આઇઓકંપનીના સબંમંધત કાયટકારીઓ/મર્ભાગો સાથે બેઠકો યોજી શકે છે અને ફરરયાદ/મનણટયની તપાસ કરર્ા મારે્ જરૂરી હોય 
તેર્ા કંપની પાસે ઉપિબ્ધ કોઈપણ રેકોડટ/દસ્તારે્જની માગં કરી શકે છે. 
કંપની ફરરયાદ મનર્ારણ પદ્ધમતને અનસુરશે અને ફરરયાદની પ્રાપ્તતની તારીખથી 21 રદર્સની અંદર તમામ “સપંણૂટ અથર્ા આંમશક 
રીતે નકારી કાઢર્ામાં આરે્િી ફરરયાદો”આઇઓને મોકિશે. 
જો આઇઓફરરયાદને નકારર્ાના/આંમશક રૂપે નકારર્ાના કંપનીના મનણટયને સમથટન આપે છે, તો ગ્રાહકના જર્ાબમા ંસ્પષ્ર્પણે એ 
હકીકત જણાર્ર્ી જોઈએ કે આઇઓદ્વારા ફરરયાદની તપાસ કરર્ામા ંઆર્ી છે અને, જર્ાબમા ંજણારે્િા કારણોસર, આ મનણટય 
કંપનીને સમથટન આપર્ામા ંઆવ્યુ ંછે. 
જો આઇઓફરરયાદને નકારર્ા/આંમશક રીતે નકારર્ાના કંપનીના મનણટયને રદ કરે છે, તો આઇઓનો મનણટય કંપનીને બધંનકતાટ 
રહશેે, મસર્ાય કે જ્યા ં કંપનીએ એપ્ટઝક્યરુર્ર્ રડરેટર્ર/મેનેર્જજિંગ રડરેટર્ર/ચીફ એપ્ટઝક્યરુર્ર્ પાસેથી મજૂંરી મેળર્ી હોય. આઇઓના 
મનણટય સાથે અસમંત હોર્ા બદિ, િાગ ુપડે તેમ અમધકારી. 
આર્ા રકસ્સાઓમા,ં ફરરયાદીનો જર્ાબ સ્પષ્ર્પણે એ હકીકત જણાર્શે કે ફરરયાદની તપાસ આઇઓદ્વારા કરર્ામા ંઆર્ી હતી અને 
કંપનીના મનણટયને આઇઓદ્વારા ફરરયાદીની તરફેણમા ં રદ કરર્ામા ં આવ્યો હતો; જોકે, કંપની, એપ્ટઝક્યરુર્ર્ રડરેટર્ર/મેનેર્જજિંગ 
રડરેટર્ર/ચીફ એપ્ટઝક્યરુર્ર્ ઑરફસરની મજૂંરીથી, આઇઓના મનણટય સાથે અસમંત છે. કંપનીના બોડટ ઓફ રડરેટર્સટ દ્વારા આર્ા 
તમામ કેસોની પછીથી મત્રમામસક ધોરણે સમીક્ષા કરર્ામા ંઆર્શે. 
આઇઓદ્વારા તપાસ કયાટ પછી પણ સપંણૂટ અથર્ા આંમશક રીતે નકારી કાઢર્ામા ંઆરે્િી ફરરયાદોના રકસ્સામા,ં કંપનીએ જર્ાબના 
ભાગ રૂપે ફરરયાદીને આર્શ્યકપણે સિાહ આપર્ી જોઈએ કે તે/તેણી મનર્ારણ મારે્ આરબીઆઈ િોકપાિનો સપંકટ કરી શકે છે (જો 
ફરરયાદ આરબીઆઈ ઓમ્બડ્સમેન હઠેળ આરે્ છે. મમકેમનઝમ) સાથે 

સપંણૂટ મર્ગતો. ગ્રાહકોની ફરરયાદો ઓનિાઈન ફાઇિ કરર્ા મારે્ સિાહમા ં રરઝર્ટ બેંકના પોર્ટિ (cms.rbi.org.in)ની લિિંક શામેિ 
હોર્ી જોઈએ. 
જો 30 રદર્સમાં ફરરયાદનુ ં મનરાકરણ ન આરે્ અથર્ા ગ્રાહક કંપનીના જર્ાબથી સતંષુ્ર્ ન હોય અથર્ા ગ્રાહકને કંપની તરફથી 
જર્ાબ ન મળ્યો હોય, તો ફરરયાદ ઓનિાઈન પોર્ટિ https://cms.rbi.org.inઅથર્ા મારફતે નોંધાર્ી શકાય છે. આરબીઆઇ–
ઈક્ન્ર્ગે્રરે્ડ ઓમ્બડ્સમેન સ્કીમ 2021 હઠેળ નીચેના સરનામે સેન્ટ્રિાઈઝ્ડ રરમસતર્ અને પ્રોસેમસિંગ સેન્ર્રને ઈિેટટ્રોમનક અથર્ા 
રફલઝકિ મોડ (યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષરરત) દ્વારા: 
 
કેન્દ્રીયકૃત રસીદ અને પ્રરિયા કેન્દ્ર, 
ભારતીય રરઝર્ટ બેંક, 
ચોથો માળ, સેટર્ર 17, 
ચદંીગઢ – 160017 
 
કંપની દ્વારા ફરરયાદ મળ્યાની તારીખથી 30 રદર્સની અંદર ફરરયાદકતાટને અંમતમ મનણટયની જાણ કરર્ામાં આર્શે. 
 

https://cms.rbi.org.in/
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કંપનીએ ઉપરોટત મારહતી તેના ગ્રાહકોના િાભ મારે્, તે શાખાઓ/સ્થળો પર પ્રદમશિત કરર્ી જોઈએ જ્યાં વ્યર્સાય વ્યર્હાર 
કરર્ામા ંઆરે્ છે. 
 
એફપીસીના પાિનની સામમયક સમીક્ષા અને મેનેજમેન્ર્ના મર્મર્ધ સ્તરો પર ફરરયાદ મનર્ારણ મમકેમનઝમની કામગીરીનો એક 
સકંલિત અહરે્ાિ બોડટ/મનદેશકોની સમમમતને તેના દ્વારા મનધાટરરત સમયાતંરે સબમમર્ કરી શકાય છે. 
13) પ્રમતસાદ અને સચૂનો 
 
ઓફર કરર્ામા ંઆર્તી સેર્ાઓને સધુારર્ામા ંમદદ કરર્ા મારે્ ગ્રાહકોને કંપનીની સેર્ાઓ પર પ્રમતસાદ અને સચૂનો આપર્ા 
મર્નતંી કરર્ામા ંઆરે્ છે. 
 
14) મોનીર્રીંગ 
 
કંપનીએ કોડનુ ંપાિન સમુનમિત કરર્ા મારે્ ફરરયાદ મનર્ારણ અમધકારીની મનમણકૂ કરી છે. 
 
કંપનીની આંતરરક ઓરડર્ પ્રરિયાઓ કોડનુ ંપાિન સમુનમિત કરે છે. 
 
મેનેજમેન્ર્ દ્વારા ફરરયાદ મનર્ારણ મમકેમનઝમ સરહત એફપીસીના પાિનની સમીક્ષા મનયમમતપણે કરર્ામાં આર્શે અને સમયાતંરે 
બોડટ ઓફ રડરેટર્સટને એકીકૃત અહરે્ાિ સબમમર્ કરર્ામાં આર્શે. 
 
15) કોડ મર્શે ર્ધ ુમારહતી 
 
વ્યાજ દર નીમત સાથેનો કોડ કંપનીની રે્બસાઇર્ (https://www.stfc.in) પર ઉપિબ્ધ હશે અને મર્નતંી પર તેની નકિો ઉપિબ્ધ 
કરાર્ર્ામા ંઆર્શે. 

https://www.stfc.in/

