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ફેર પ્રકે્ટિસ કોડ 

 

1. પક્રચય, ઉદે્દશો અન ેએક્્લકેશન 

પૂનાવાલા હાઉસસગં ફાઇનાન્સ સલસમટેડ (અગાઉ, મેગ્મા હાઉસસંગ ફાઇનાન્સ સલસમટેડ) (અહી ંપછી "કંપની" અથવા 

"અમે" તરીકે ઓળખાય છે) એ આ ફેર પ્રસેટટસ કોડ ("એફપીસી" અથવા "કોડ") રચના અન ેઅપનાવ્યો છે, જ ેતેના 

ગ્રાહકો સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે કંપની દ્વારા યોગ્ય પ્રેસટટસ ધોરણોના અનુસરણ માટેના સસદ્ાંતોન ેસેટ કર ેછે. નોન-

બેંસકંગ ફાઇનાસન્ર્યલ કંપની- હાઉસસંગ ફાઇનાન્સ કંપની (સરઝવ઼ બેંક) ડાયરટેર્ન્સ, 2021' તારીખ 17 મી ફેબ્રુઆરી, 

2021 ("આરબીઆઈ એચએફસી ડાયરટેર્ન્સ") દ્વારા ભારતીય સરઝવ઼ બેંક ("આરબીઆઈ") દ્વારા જારી કરાયેલ ફેર 

પ્રેસટટસ કોડ અંગનેી માગ઼દસર઼્કાના આધાર ેઆ કોડ તૈયાર કરવામા ંઆવ્યો છે. 

1.1 ફેર પ્રકે્ટિસ કોડના ઉદે્દશો- આ કોડને અપનાવવાિાિં આવ્યો છે: 

a) ગ્રાહકો સાથ ે વ્યવહાર કરવામાાં ન્યૂનતમ ધોરણો સ્થાચ્પત કરીને સારી અને યોગ્ય પ્રથાઓન ેપ્રોત્સાહન 

આપવુાં; 

b) પારદચ્ર઼્તા વધારવી જથેી ગ્રાહકો આ સેવાઓની વાજબી રીતે ર્ુાં અપકે્ષા રાખી ર્કે િે તેની વધ ુસારી 

સમજણ મળેવી ર્કે; 

c) ઉછચ કાયક઼ારી ધોરણો પ્રાપ્ત કરવા માિે, સ્પધા઼ દ્વારા બજારની ર્ચ્િઓન ેપ્રોત્સાચ્હત કરવુાં; 

d) ગ્રાહકો અને કાંપની વછચ ેયોગ્ય અને સૌહાદ઼પૂણ ઼સાંબાંધને પ્રોત્સાહન આપવુાં; 

e) ગ્રાહકોને કાંપની દ્વારા ઑફર કરવામાાં આવતી સવેાઓથી તેઓ ર્ુાં વાજબી રીતે અપેક્ષા રાખી ર્કે િે તે ચ્વર્ે 

વધ ુસારી સમજણ મેળવવામાાં સક્ષમ બનાવવા માિે; 

f) હાઉચ્સાંગ ફાઇનાન્સ ચ્સસ્િમમાાં આત્મચ્વશ્વાસ વધારવા માિે. 

g) ઍડવાન્સની ચ્રકવરી સાંબાંચ્ધત બાબતોમાાં કાનનૂી ચ્નયમોનુાં પાિન સચુ્નચ્િત કરવા માિે; 

h) સ્પધા ઼દ્વારા બજારની ર્ચ્િઓ સાથે ધ્યાન રાખવા અને ઉછચ કાયક઼ારી ધોરણો પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવા; 

અન ે

i) ગ્રાહકની ફચ્રયાદોના ચ્નવારણ માિેની પદ્ચ્તઓને મજબતૂ બનાવવી. 

1.2 કોડનો ઉપયોગ- આ કોડ કાંપની દ્વારા ઑફર કરવામાાં આવતી તમામ ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પર િાગુ પડે િે, 

પિી ભિે કાંપની દ્વારા અથવા તેના કોઈપણ ગ્રુપ એકમ દ્વારા અથવા ફોન પર ચ્ડચ્જિિ ચ્ધરાણ લિિેફોમ ઼દ્વારા, 

કાઉન્િર દ્વારા, ઇન્િરનેિ પર અથવા અન્ય કોઈપણ માધ્યમ દ્વારા પોસ્િ દ્વારા, ઇન્િરનિે પર ઇિેટિર ોચ્નક ઉપકરણો 

દ્વારા પ્રદાન કરવામાાં આવે િે. તે કાંપની વતી, કાંપનીના કમચ઼ારીઓ અથવા કાંપનીના પ્રચ્તચ્નચ્ધઓ દ્વારા પ્રદાન 

કરિેી તમામ સવેાઓ પર પણ િાગુ પડર્ે. 

1.3 કિંપનીના બોડવ ઑફ ડાયરટેિસવની જવાબદારી - બોડ઼ ઑફ ડાયરટેિસ઼ની માંજૂરી સાથનેી કાંપની ફચ્રયાદો અન ે

ફચ્રયાદોને ઉકેિવા માિે આરબીઆઈ એચએફસી ચ્દર્ાઓ હેઠળ આવશ્યક મુજબ, યોગ્ય ફચ્રયાદ ચ્નવારણ 

પદ્ચ્તને ચ્નધા઼ચ્રત કરર્ે. વધમુાાં, તે સચુ્નચ્િત કરવામાાં આવર્ે કે ફેર પ્રચે્ટિસ કોડના અનપુાિન અને મેનેજમને્િના 

ચ્વચ્વધ સ્તરો પર ફચ્રયાદ ચ્નવારણ પદ્ચ્તનુાં કાયક઼ારી સમયાાંતર ેસમીક્ષા કરવામાાં આવે િે. 

 

2. ક્ડસ્્લોઝર, જાહેરાત, િાકેક્િિંગ અન ેવેચાણ 

2.1 અમ ેખાતરી કરીર્ુાં કે કાંપનીની તમામ જાહેરાત અન ેપ્રમોર્નિ સામગ્રી સ્પષ્ટ અને વાસ્તચ્વક િે. 
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2.2 અમ ેખાતરી કરીર્ુાં કે કાંપનીના કોઈપણ મીચ્ડયા અને પ્રમોર્નિ સાચ્હત્યમાાં કોઈપણ જાહેરાત જ ેએક સવેા અથવા 

ઉત્પાદન પર ધ્યાન આકચ્ષ઼ત કર ેઅને વ્યાજ દરનો સાંદભ઼ ર્ામેિ િે, તે દર્ા઼વર્ે કે અન્ય ફી અને ર્ુલ્ક િાગુ થર્ે કે 

નહીાં. વધુમાાં, સાંબાંચ્ધત ચ્નયમો અને ર્રતોની સાંપૂણ઼ ચ્વગતો ચ્વનાંતી પર ઉપિબ્ધ કરાવવામાાં આવર્ે અથવા 

કાંપનીની વેબસાઇિ પર મૂકવામાાં આવર્ે. 

2.3 અમ ેનીચેનામાાંથી કોઈપણ એક અથવા વધ ુમીચ્ડયા દ્વારા વ્યાજ દરો, સામાન્ય ફી અને ર્ુલ્ક (દાં ડાત્મક ર્ુલ્ક 

સચ્હત) ચ્વર્નેી માચ્હતી પ્રદાન કરીર્ુાં- 

(a) અમારી બધી ર્ાખાઓ પર નોચ્િસ િગાવવી; 

(b) િેચ્િફોન અથવા હેલ્પિાઇન દ્વારા; 

(c) કાંપનીની વેબસાઇિ ચ્વર્ેની માચ્હતી; 

(d) ચ્નયુિ કમ઼ચારી / હેલ્પડેસ્ક દ્વારા. 

2.4 જો અમે સમથન઼ સેવાઓ પ્રદાન કરવા માિે થડ઼ પાિીની સવેાઓનો િાભ ઉઠાવીએ િીએ, તો અમને આવી થડ઼ 

પાિીઓ દ્વારા ગ્રાહકની વ્યચ્િગત માચ્હતી (જો આવી થડ઼ પાિીઓ માિે ઉપિબ્ધ હોય તો) અમારી જમે જ 

ગોપનીયતા અને સરુક્ષા સાથ ેસાંભાળવાની જરૂર પડર્ે. 

2.5 અમ,ે સમયાાંતર,ે ગ્રાહકોને તેમના દ્વારા મળેવેિ પ્રૉડટ્સની ચ્વચ્વધ ચ્વર્ષેતાઓ ચ્વર્ ેવાતચીત કરી ર્કીએ િીએ. 

અમારા અન્ય પ્રોડટ્સ અથવા પ્રોડટ્સ/સવેાઓના સાંદભ઼માાં પ્રમોર્નિ ઑફસ઼ ચ્વર્નેી માચ્હતી, ફિ ત્યાર ેજ 

આપી ર્કાય િે કે જો તેમણે મેઇિ દ્વારા અથવા અમારી વબેસાઇિ પર અથવા અન્યથા તેના માિે રચ્જસ્િર કરીન ે

આવી માચ્હતી/સવેા પ્રાપ્ત કરવાની સાંમચ્ત આપી હોય. 

2.6 અમ ેબોડ઼ની માંજૂરી સાથે આરબીઆઈ દ્વારા ચ્નધા઼ચ્રત ડાયરટેિ સચે્િાંગ એજન્ સ (ડીએસએ)/ડાયરટેિ માકેચ્િાંગ 

એજન્ સ (ડીએમએએસ) માિે આચાર સાંચ્હતા મકૂી િે અને તેના આધાર,ે અમે અમારા ડીએસએ માિે 

આચારસાંચ્હતા ચ્નધાચ઼્રત કરી િે, જનેી સેવાઓ માકેિ પ્રોડટ્સ માિે મેળવવામાાં આવી િે. આચાર સાંચ્હતા, અન્ય 

બાબતો વછચ,ે જ્યાર ેતેઓ અમારા ઉત્પાદનો વેચવા માિે ગ્રાહકનો સાંપક઼ કર ેત્યાર ેપોતાને ઓળખવાની જરૂર 

પડર્ે. 

2.7 અમારા પ્રચ્તચ્નચ્ધ/કુચ્રયર અથવા ડીએસએ કોઈપણ અયોગ્ય આચરણમાાં ર્ામેિ િે અથવા આ કોડનુાં ઉલ્િાંઘન 

કરી િે તેવી ગ્રાહકની કોઈપણ ફચ્રયાદ પ્રાપ્ત થવાની ચ્સ્થચ્તમાાં, ફચ્રયાદની તપાસ અન ેસાંભાળવા અને નુકસાન 

સારાં  કરવા માિે, જો કોઈ હોય તો, યોગ્ય પગિાાં િેવામાાં આવર્ે. 

 

3. લોન અન ેતેિની પ્રક્િયા િાિે અરજીઓ 

3.1 અમ,ે ટેસરફ ર્ીટ અથવા ર્ુલ્કના ર્ેડ્યૂલ દ્વારા, લોન એસલલકેર્નની પ્રસિયા માટે ચકૂવવાપાત્ર ફી/ર્ુલ્ક સવર્નેી 

તમામ માસહતી, જો લોનની રકમ મંજૂર/સવતસરત કરવામાં ન આવે, પવૂ઼-ચકુવણીના સવકલ્પો અન ેર્ુલ્ક, જો કોઈ 

હોય તો, સરફંડપાત્ર ફીની રકમ; સવલસંબત પુનઃચુકવણી માટે દંડાત્મક વ્યાજ/દંડ, જો કોઈ હોય તો; સફટ્ડથી 

ફ્લોસટંગ દર પર લોન સ્વચ કરવા માટે કન્વઝ઼ન ર્ુલ્ક અથવા તેનાથી સવપરીત, કોઈપણ વ્યાજ પનુઃસનધા઼સરત 

કલમ અથવા અન્ય કોઈપણ બાબતનુ ંઅસ્તત્વ, જ ેઅમારા દ્રસિએ, કજ઼દારના વ્યાજન ેઅસર કર ેછે. આમ, અમે 

પારદર઼્ક રીતે િોન એચ્લિકેર્નની પ્રચ્િયા/માંજૂરીમાાં ર્ામેિ તમામ ર્ુલ્ક સચ્હત 'તમામ ખચ઼' જાહેર કરીર્ુાં. તે પણ 

સુચ્નચ્િત કરવામાાં આવર્ ેકે આવા ર્ુલ્ક/ફી ચ્બન-ભેદભાવપૂણ ઼િે. 

3.2 િોન પ્રૉડટિ પ્રાપ્ત કરતી વખતે, અમ ેિાગ ુવ્યાજ દરો તેમજ પ્રોસેચ્સાંગ માિે ચૂકવવાપાત્ર ફી/ર્ુલ્ક, જો કોઈ હોય 

તો, પ્રી-પેમેન્િ ચ્વકલ્પો અને ર્ુલ્ક, જો કોઈ હોય અને કજ઼દારના વ્યાજને અસર કરતી કોઈ અન્ય બાબતો ચ્વર્ેની 

માચ્હતી પ્રદાન કરીર્ુાં, જથેી અન્ય હાઉચ્સાંગ ફાઇનાન્સ કાંપનીઓ (એચએફસી) દ્વારા ઑફર કરવામાાં આવતા 



 

ફેર પ્રેક્ટિસ કોડ જારી કરવાની મૂળ તારીખ: 15.07.2013 અસરકારક તારીખ: 

19.10.2022 

સમીક્ષાની તારીખ: 08.05.2019, 22.01.2020, 

29.01.2021,  31.01.2022 અને 19.10.2022 

વર્શ ન઼નો નંબર: 6.0 
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ચ્નયમો અને ર્રતો સાથે અથ઼પણૂ઼ તુિના કરી ર્કાય અને કજ઼દાર દ્વારા માચ્હતગાર ચ્નણય઼ િેવામાાં આવી ર્કે. 

વધુમાાં, િોન અરજી ફોમ઼ અરજી ફોમ઼ સાથે સબચ્મિ કરવાના જરૂરી દસ્તાવેજોની સચૂ્ચને સચૂવી ર્કે િે. 

3.3 કાંપની તમામ િોન એચ્લિકેર્નો માિે સ્વીકૃચ્તની રસીદ જારી કરર્ે. િોનની અરજીઓનુાં ચ્નકાિ 15 ચ્દવસની અાંદર 

અથવા આવા ચ્વસ્તૃત સમય કે જ ેકજ઼દાર અને કાંપની વછચ ેપરસ્પર સાંમત થઈ ર્કે િે તે તમામ સાંદભ઼માાં અરજી 

ફોમ઼ પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી કરવામાાં આવર્ે. 

3.4 ક્ડક્જિલ ક્ધરાણ ્લિેફોિવ પર સ્ત્રોત લોન િાિે- જો કાંપની ચ્ડચ્જિિ ચ્ધરાણ લિિેફોમન઼ે તેના એજન્િ તરીકે 

કજ઼દારોને સ્ત્રોત કરવા અન/ેઅથવા દેય રકમની પુનઃપ્રાચ્પ્ત માિે સાંિગ્ન કર ેિે, તો તે સચુ્નચ્િત કરર્ે કે: 

a) એજન્િ તરીકે સાંકળાયેિા ચ્ડચ્જિિ ચ્ધરાણ લિેિફોમન઼ા નામો કાંપનીની વેબસાઇિ પર જાહેર કરવામાાં આવર્ે. 

b) કાંપની દ્વારા એજન્િ તરીકે સાંકળાયેિ ચ્ડચ્જિિ ચ્ધરાણ લિેિફોમ઼ન ેગ્રાહકને અચ્ગ્રમ જાહેર કરવાની જરૂર પડર્ ે

કે તે કાંપનીની વતી સાંવાદ કરી રહ્ુાં િે. 

c) જો િોન માંજૂર થઈ ગઈ હોય, તો માંજૂરી પિી પરાંતુ િોન એગ્રીમેન્િના અમિીકરણ પહેિાાં, માંજૂરી પત્ર કાંપનીના 

િેિર હેડ પર કજ઼દારને જારી કરવામાાં આવર્ે. 

d) કાંપની દ્વારા સાંકળાયેિા ચ્ડચ્જિિ ચ્ધરાણ લિિેફોમ઼ પર અસરકારક દેખરખે અને દેખરખે રાખર્ે. 

 

4. લોનન િં િૂલયાિંકન, ક્નયિો/શરતો અન ેઅસ્વીકારનો સિંદેશાવ્યવહાર 

4.1 સામાન્ય રીતે િોન એચ્લિકેર્નની પ્રચ્િયા માિે જરૂરી તમામ ચ્વગતો અરજીના સમય ેઅમારા દ્વારા એકચ્ત્રત 

કરવામાાં આવર્ે. અમે ગ્રાહકને જાણ કરીર્ુાં કે જો અમન ેકોઈ અચ્તચ્રિ માચ્હતીની જરૂર હોય તો તેમનો તરત 

જ સાંપક઼ કરવામાાં આવર્ે. 

4.2 ગ્રાહકન ેમાંજૂર કરિે િોનની રકમના િેચ્ખત માંજૂરી પત્રના માધ્યમથી અથવા અન્યથા, વાચ્ષક઼ વ્યાજ દર, િોનની 

રકમ દોરવા માિેની અરજીની પદ્ચ્ત, પવૂ઼ચકુવણી ર્ુલ્ક, દાં ડ ર્ુલ્ક વગેર ેસચ્હતના તમામ ચ્નયમો અને ર્રતો સાથ ે

માંજૂર કરિે િોનની રકમની જાણ કરવામાાં આવર્ે. અમે િોન એગ્રીમેન્િમાાં બોલ્ડમાાં ચ્વિાંચ્બત પુનઃચુકવણી માિે 

વસૂિવામાાં આવતા દાં ડાત્મક વ્યાજનો ઉલ્િેખ કરીર્ુાં. અમ ેઅમારા રકેોર્ડસ ઼પર કજ઼દાર દ્વારા આ ચ્નયમો અન ે

ર્રતોની િચે્ખત સ્વીકૃચ્ત રાખીર્ુાં. 

4.3 અમ ેિોન એગ્રીમેન્િમાાં દરકે કજ઼દારને િોન એગ્રીમેન્િમાાં ક્વોિ કરિે દરકે એન્ િોઝરની કૉપી સાથે અથવા િોનના 

ચ્વતરણ પિી િોન એગ્રીમેન્િની એક કૉપી પ્રસ્તુત કરીર્ુાં. 

4.4 લોન એક્્લકેશન નકારવાની સૂચના - જો કાંપની ગ્રાહકને િોન પ્રદાન કરવાની ચ્સ્થચ્તમાાં નથી, તો અમ ે

અસ્વીકાર માિેના કારણો િચે્ખતમાાં જણાવીર્ુાં અને આવા સાંદેર્ાવ્યવહાર ઇિેટિર ોચ્નક માધ્યમો જમે કે ઇમેઇિ, 

એસએમએસ વગરે ેસચ્હત સાંચારના કોઈપણ માન્ય માધ્યમો દ્વારા થઈ ર્કે િે. 

 

5. ક્નયિો અન ેશરતોિાિં ફેરફારો સક્હત લોનન િં ક્વતરણ 

5.1 અમ ેિોન એગ્રીમેન્િ/માંજૂરી પત્રમાાં આપેિ ચ્વતરણ ચ્વનાંતી અથવા ગ્રાહક દ્વારા કરિે ચ્વતરણ ર્ેર્ડયૂિ અનુસાર 

િોનનુાં ચ્વતરણ કરીર્ુાં. 

5.2 અમ ેકજ઼દારને ચ્નયમો અન ેર્રતોમાાં કોઈપણ ફેરફારની સૂચના આપીર્ુાં, જમેાાં ચ્વતરણ ર્ેર્ડયૂિ, વ્યાજ દરો, 

દાં ડાત્મક વ્યાજ, જો કોઈ હોય તો, સવેા ર્ુલ્ક, પૂવચ઼ુકવણી ર્ુલ્ક, અન્ય િાગ ુફી/ર્ુલ્ક વગેર ેસાંબાંચ્ધત ચ્નયમો અન ે

ર્રતોમાાં ફેરફારો ર્ામેિ િે. અમે સચુ્નચ્િત કરીર્ુાં કે ગ્રાહકને સચૂના આલયા પિી જ વ્યાજ દરો અને ર્ુલ્કમાાં 

ફેરફારો િાગુ કરવામાાં આવે િે. આ સાંદભ઼માાં યોગ્ય ર્રત િોન એગ્રીમને્િમાાં ર્ામેિ કરવામાાં આવર્ે. 
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5.3 જો ચ્નયમો અને ર્રતોમાાં ફેરફાર ગ્રાહકના નકુસાન માિે હોય, તો તેઓ 60 ચ્દવસની અાંદર અને સૂચના ચ્વના 

તેમના એકાઉન્િને બાંધ કરી ર્કે િે અથવા કોઈપણ અચ્તચ્રિ ર્ુલ્ક અથવા વ્યાજની ચુકવણી કયા઼ ચ્વના િોન 

એકાઉન્િ ચ્સ્વચ કરી ર્કે િે. 

5.4 એગ્રીમેન્િ હેઠળ ચુકવણી અથવા પરફોમ઼ન્સને ચ્રકૉિ/ઍચ્ટસિરિે કરવાનો અથવા વધારાની ચ્સક્યોચ્રિીઝ 

મેળવવાનો ચ્નણય઼, િોન એગ્રીમેન્િને અનરુૂપ રહેર્ે. 

5.5 અમ ેતમામ દેય રકમની ચુકવણી પર અથવા િોનની બાકી રકમની વસૂિી પર તમામ ચ્સક્યોચ્રિીઝ જારી કરીર્ુાં, 

જ ેકજ઼દાર સામે કાંપનીના કોઈપણ અન્ય દાવા માિેના કોઈપણ કાયદેસર અચ્ધકાર અથવા અચ્ધગ્રહણને આચ્ધન 

રહેર્ે. જો સિે ઓફના આવા અચ્ધકારનો ઉપયોગ કરવાનો હોય, તો કજ઼દારને બાકીના ્િેઇમ અને ર્રતો ચ્વર્ ે

સાંપણૂ઼ ચ્વગતો સાથે નોચ્િસ આપવામાાં આવર્ે જનેા હેઠળ સાંબાંચ્ધત ્ િેઇમ સેિિ/ચકુવણી ન થાય ત્યાાં સુધી કાંપની 

ચ્સક્યોચ્રિીઝ જાળવી રાખવા માિે હકદાર િે. 

 

6. વ્યાજ દર અને દિં ડાત્મક વ્યાજ ક્વશેની િાક્હતી 

 

6.1 કાંપનીએ તેના બોડ઼ની માંજૂરી સાથે, વ્યાજ દરો અન ેપ્રોસચે્સાંગ ફી, દાં ડાત્મક વ્યાજ અને અન્ય ફી/ર્ુલ્ક વગરે ે

ચ્નધા઼ચ્રત કરવા માિે યોગ્ય આાંતચ્રક પૉચ્િસી અપનાવી િે. તેણે ભાંડોળની સરરેાર્ ચ્કાંમત, સાંચાિન ખચ઼, મૂડી 

ખચ઼, િેચ્ડિ નુકસાન વગેર ેજવેા સાંબાંચ્ધત પચ્રબળોન ેધ્યાનમાાં રાખીને વ્યાજ દરનુાં મોડેિ વ્યાખ્યાચ્યત કયુું િે. 

વધુમાાં, અચ્તચ્રિ ચ્રસ્ક પ્રીચ્મયમ, જ ેગ્રાહક સાથ ેસાંકળાયેિ િેચ્ડિ ચ્રસ્ક પર આધાચ્રત િે, જ ેતેમની િેચ્ડિ ચ્હસ્િર ી, 

િેચ્ડિ રચે્િાંગ, ફાઇનાચ્ન્ર્યિ પ્રોફાઇિ, ચ્સક્યોચ્રિી કવર વગેરનેુાં કાય ઼િે. તેથી, કાંપની ચ્વચ્વધ કેિેગરીમાાં ચ્વચ્વધ 

વ્યાજ દર વસૂિ કરી રહી હોઈ ર્કે િે. 

6.2 બેન્ચમાક઼ ફ્િોચ્િાંગ રફેરન્સ રિે, વ્યાજ દરની રને્જ અન ેજોખમોના ગ્રેડેર્ન માિેનો અચ્ભગમ, અન ેિાગ ુદાં ડાત્મક 

વ્યાજ પણ કાંપની દ્વારા તેની વેબસાઇિ પર ઉપિબ્ધ કરાવવામાાં આવર્ે. જ્યાર ેપણ વ્યાજના દરોમાાં ફેરફાર થાય 

ત્યાર ેવેબસાઇિ પર પ્રકાચ્ર્ત માચ્હતીને અપડેિ કરવામાાં આવર્ે. 

6.3 િાગુ વ્યાજ દર અને દાં ડાત્મક વ્યાજનો દર વાચ્ષ઼ક દર રહેર્ે જથેી કજ઼દાર એકાઉન્િમાાં વસિૂવામાાં આવતા ચોક્કસ 

દરો ચ્વર્ે જાગૃત રહે. 

6.4 કજ઼દારો પાસેથી એકચ્ત્રત કરિેા હપ્તાઓ વ્યાજ અને મદુ્દિ વછચનેા ચ્વભાજનને સ્પષ્ટપણે સૂચવર્ે. 

 

7. ગેરિંિસવ 

7.1 જ્યાર ેકોઈ વ્યચ્િ િોન માિે ગેરાંિર હોવાનો ઇરાદો ધરાવ ેિે, ત્યાર ેતેમન ેઆ ચ્વર્ે જાણ કરવામાાં આવર્ે: 

a) ગેરાંિર તરીકે તેમની જવાબદારી; 

b) તેઓ પોતાને કાંપની સાથે પ્રચ્તબદ્ કરર્ે તેવી જવાબદારીની રકમ; 

c) જ ેપચ્રચ્સ્થચ્તઓમાાં કાંપની તેમની જવાબદારી ચકૂવવા માિે તેમને/તેણીને કૉિ કરી ર્કે િે; 

d) જો તે/તેણી ગેરાંિર તરીકે ચકુવણી કરવામાાં ચ્નષ્ફળ થાય તો કાંપની દ્વારા તેમની અન્ય સાંપચ્િ/પ્રચ્તભૂચ્તઓનો 

પુન:પ્રાચ્પ્ત કરવામાાં આવ ેિે કે નહીાં; 

e) ગેરાંિર તરીકેની તેમની જવાબદારીઓ કોઈ ચોક્કસ ક્વૉન્િમ સુધી મયાચ઼્દત િે કે તેઓ અમયાચ઼્દત િે; અન ે

f) સમય અને પચ્રચ્સ્થચ્તઓ કે જમેાાં ગેરાંિર તરીકેની તેમની જવાબદારીઓને ચ્ડસ્ચાજ઼ કરવામાાં આવર્ે અને 

કાંપની તેમન ેઆ ચ્વર્ે સચૂ્ચત કરર્;ે અન ે
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g) ગ્રાહકની ફાઇનાચ્ન્ર્યિ ચ્સ્થચ્તમાાં કોઈપણ ખરાબી. 

7.2 જો ગેરાંિર દેય રકમની ચકુવણી કરવા માિે પરૂતા સાધન હોવા િતાાં, કાંપની દ્વારા કરવામાાં આવેિી માન્ય માાંગનુાં 

પાિન કરવાનો ઇનકાર કર ેિે, તો આવા ગેરાંિરને ઇરાદાપવૂક઼ ચ્ડફૉલ્િર તરીકે ગણવામાાં આવી ર્કે િે. 

 

8. ગોપનીયતા અન ેગ પ્તતા 

8.1 જ્યાર ેગ્રાહક હવે ખાનગી અને ગોપનીય ન હોય ત્યાર ેપણ અમે ગ્રાહકની વ્યચ્િગત માચ્હતીની સારવાર કરીર્ુાં. 

અમ ેગ્રુપમાાં અન્ય કાંપનીઓ સચ્હત ગ્રાહકના ડેિા અથવા માચ્હતી કોઈને જાહેર કરીર્ુાં નહીાં, ચ્સવાય કે જ્યાર:ે 

a) કાયદા દ્વારા જરૂરી. 

b) માચ્હતી જાહેર કરવા માિે િોકો માિે ફરજ. 

a) અમારી રચ્ચ માિે માચ્હતી આપવી જરૂરી િે. જો કે, તેનો ઉપયોગ ગ્રાહક અથવા ગ્રાહકના 

એકાઉન્િ/વ્યચ્િગત માચ્હતી ચ્વર્ેની કોઈપણને માચ્હતી આપવાના કારણ તરીકે કરવામાાં આવર્ે નહીાં, 

ગ્રુપની અન્ય કાંપનીઓ સચ્હત, માકેચ્િાંગ હેતુઓ માિે, ચ્સવાય કે ગ્રાહકે અમને તે માિે અચ્ધકૃત કયુું હોય. 

b) ગ્રાહકે કાંપનીને પરવાનગી આપી િે/અચ્ધકૃત કરી િે અથવા માચ્હતી જાહેર કરવા માિે કાંપનીન ેકહ્ુાં િે. 

8.2 અમ ે ગ્રાહકને તેમના ચ્વર્ ે કાંપનીના વ્યચ્િગત રકેોર્ડસ ઼ ઍટસસે કરવા માિે ભારતના કાયદા હેઠળ તેમના 

અચ્ધકારો/જવાબદારીઓ ચ્વર્ે જાણ કરીર્ુાં. 

8.3 જ્યાાં સુધી ગ્રાહક ખાસ કરીને અમને તે કરવા માિે અચ્ધકૃત ન કર ેત્યાાં સુધી અમે ગ્રાહકની વ્યચ્િગત માચ્હતીનો 

ઉપયોગ માકેચ્િાંગ હેતુઓ માિે કરીર્ુાં નહીાં. 

8.4 જો ગ્રાહક અમને કાંપની દ્વારા માકેચ્િાંગ સાંબાંચ્ધત કમ્યચુ્નકેર્ન્સ મોકિવાનુાં બાંધ કરવા માાંગ ેિે, તો તેમને તેની 

કોઈપણ ર્ાખામાાં અથવા ચૅનિ દ્વારા િેચ્ખતમાાં ચ્વનાંતી સબચ્મિ કરવી પડર્ે જ ે માકેચ્િાંગ સાંબાંચ્ધત 

કમ્યચુ્નકેર્નમાાં ઉલ્િચે્ખત હોઈ ર્કે િે. 

 

9. િેક્ડિ ઇન્ફોિેશન કિંપનીઓ ("સીઆઈસી "), સેક્ય ક્રિાઇઝેશન એસેિ ક્રકન્સ્િર ટશન એન્ડ ક્સક્યોક્રિી 

ઇન્િરસે્િ ("સીઈઆરએસએઆઈ"), સેન્િરલ કેવાયસી રક્જસ્િર ી ("સીકેવાયસીઆર") અન ેઅન્ય એજન્સીઓ 

સાથે ડેિા/િાક્હતી શેર કરવી 

a) કાંપની સમયાાંતર ેિાગ ુપડતી ચ્નયમનકારી/વૈધાચ્નક આવશ્યકતાઓ અનુસાર કસ્િમરના િોન એકાઉન્િની 

ચ્વગતો જમે કે પનુ:ચુકવણી િરેક રકેોડ઼, કેવાયસી માચ્હતી, સુરક્ષાની ચ્વગતો અન ે સીઆઈસી, 

સીઈઆરએસએઆઈ, સીકેવાયસીઆર અથવા અન્ય કોઈપણ સરકારી અચ્ધકૃત એજન્સીઓ સાથે અન્ય 

જરૂરી માચ્હતી ર્ેર કરી ર્કે િે. 

b) જો ગ્રાહક દ્વારા માાંગ કરવામાાં આવે તો અમે સીઆઈસી અથવા આવી એજન્સીઓન ેઆપવામાાં આવેિી 

સાંબાંચ્ધત માચ્હતી પ્રદાન કરીર્ુાં, જો તે સાંબાંચ્ધત એજન્સી અથવા કેિિીક વૈધાચ્નક જવાબદારી દ્વારા બાંધ ન 

હોય. 

 

10. દેય રકિન િં કલેટશન 

10.1 જ્યાર ેિોન આપવામાાં આવે િે, ત્યાર ેઅમે િોન એગ્રીમેન્િમાાં પુનઃચુકવણીની રકમ, મદુત અને સમયગાળાનો 

ઉલ્િેખ કરીન ે પુનઃચુકવણીની પ્રચ્િયા/સૌથી મહત્વપણૂ઼ ચ્નયમો અને ર્રતો ("એમઆઈિીસી") ધરાવતા 

ડૉક્યૂમને્િન ેસમજાવીર્ુાં. જો કે, જો ગ્રાહક પનુઃચુકવણી ર્રે્ડયૂિનુાં પાિન કરતા નથી, તો દેર્ના કાયદા અનુસાર 
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વ્યાખ્યાચ્યત પ્રચ્િયાને દેયની પુનઃપ્રાચ્પ્ત માિે અનુસરવામાાં આવર્ે. આ પ્રચ્િયામાાં ગ્રાહકને નોચ્િસ મોકિીન ે

અથવા વ્યચ્િગત મુિાકાતો કરીને અન/ેઅથવા સુરક્ષા, જો કોઈ હોય તો, ચ્રપઝેર્ન દ્વારા યાદ અપાવવાનો 

સમાવેર્ થાય િે. 

10.2 કાંપનીની કિેટર્ન પૉચ્િસી/પ્રચ્િયા સૌજન્ય, યોગ્ય સારવાર અને અનુસરણ પર બનાવવામાાં આવર્ે. અમ ે

ગ્રાહકના આત્મચ્વશ્વાસ અન ેિાાંબા ગાળાના સાંબાંધોને પ્રોત્સાહન આપવામાાં ચ્વશ્વાસ રાખીએ િીએ. અમારા 

કમ઼ચારી અથવા દેય રકમ અથવા/અને સુરક્ષા પુનઃસ્થાપનમાાં અમને પ્રચ્તચ્નચ્ધત્વ કરવા માિે અચ્ધકૃત કોઈપણ 

વ્યચ્િ પોતાને/તેણીને ઓળખર્ે અને અમારા દ્વારા જારી કરાયેિ અચ્ધકૃતતા પત્ર પ્રદચ્ર઼્ત કરર્ે અને ચ્વનાંતી પર, 

કાંપની દ્વારા અથવા કાંપનીના અચ્ધકાર હેઠળ જારી કરાયેિ તેમનુાં ઓળખ કાડ઼ પ્રદચ્ર઼્ત કરર્ે. 

10.3 સ્િાફના તમામ સભ્યો અથવા અમન ેએકચ્ત્રત કરવામાાં અને/અથવા સુરક્ષા કબજામાાં પ્રચ્તચ્નચ્ધત્વ કરવા માિે 

અચ્ધકૃત કોઈપણ વ્યચ્િ નીચેની ચ્વસ્તૃત માગદ઼ચ્ર઼્કાઓનુાં પાિન કરર્:ે 

a) ગ્રાહકનો સાંપક઼ સામાન્ય રીતે તેમની પસાંદગીના સ્થાન પર અને તેમના ચ્નવાસના સ્થાન પર કોઈપણ ચ્નચ્દ઼ષ્ટ 

સ્થાનની ગરેહાજરીમાાં અને, જો તેમના ચ્નવાસ સ્થાન પર ઉપિબ્ધ ન હોય, તો ચ્બઝનસે/વ્યવસાયના સ્થાને 

કરવામાાં આવર્ે. 

b) કાંપનીનુાં પ્રચ્તચ્નચ્ધત્વ કરવાની ઓળખ અન ેઅચ્ધકૃતતા ગ્રાહકને પ્રથમ વખતમાાં જ જાણ કરવામાાં આવર્ે. 

c) ગ્રાહકની ગોપનીયતાનો આદર કરવામાાં આવર્ે. 

d) ગ્રાહક સાથ ેસભ્યતાથી વાતચીત કરવામાાં આવર્ે. 

e) ઓવરર્ડયૂ િોનની ચ્રકવરી માિે અમારા પ્રચ્તચ્નચ્ધઓ ગ્રાહકોને સવાર ે8. 00 થી સાાંજ ે7.00 વાગ્યા સુધી સાંપક઼ 

કરર્ે. 

f) અમે કોઈ ચોક્કસ સમય ેઅથવા કોઈ ચોક્કસ સ્થળે કૉલ્સન ેિાળવા માિે ગ્રાહકની ચ્વનાંતીન ેધ્યાનમાાં િવેાનો 

પ્રયત્ન કરીર્ુાં અને આવી ચ્વનાંતીઓને ર્ક્ય હોય ત્યાાં સુધી સન્માચ્નત કરવામાાં આવર્ે. 

g) પરસ્પર સ્વીકાય઼ અન ે વ્યવચ્સ્થત રીતે દેય રકમ સાંબાંચ્ધત ચ્વવાદો અથવા તફાવતોને ઉકેિવા માિે બધી 

સાંભચ્વત સહાય આપવામાાં આવર્ે. 

h) દેયના કિેટર્ન માિે ગ્રાહકના ચ્નવાસ સ્થાનની મુિાકાત દરચ્મયાન, ચ્ર્ષ્ટાચાર અને  સભ્ય વત઼ન જાળવવામાાં 

આવર્ે. 

i) પચ્રવારમાાં ર્ોક અથવા આવા અન્ય આપચ્િજનક પ્રસાંગો જવેા અયોગ્ય પ્રસાંગોન ેદેય રકમ એકચ્ત્રત કરવા 

માિે કૉલ્સ/મુિાકાતો કરવા માિે િાળવામાાં આવર્ે. 

 

11. ફક્રયાદ અન ેફક્રયાદ 

11.1 કાંપનીએ તેના બોડ઼ ઑફ ડાયરટેિસ઼ની માંજૂરી સાથ ે કસ્િમરની ફચ્રયાદ ચ્નવારણ પદ્ચ્ત/કસ્િમરની ફચ્રયાદ 

ચ્નવારણ પ્રચ્િયા સચ્હતની ફચ્રયાદ સાંચાિન નીચ્ત અપનાવી િે. આવી નીચ્ત/ચ્મકેચ્નઝમ ઑનિાઇન અથવા 

સમચ્પ઼ત કસ્િમર સચ્વસ઼ ચનૅિ દ્વારા પ્રાપ્ત કરિે દરકે કાંપનીના ઑચ્ફસમાાં ફચ્રયાદો અને ફચ્રયાદો પ્રાપ્ત કરવા, 

રચ્જસ્િર કરવા અન ેચ્નકાિ કરવાની પ્રચ્િયાની રૂપરખેા અને પ્રચ્િયાની રૂપરખેા આપર્.ે 

11.2 કાંપનીની ગ્રાહક ફચ્રયાદ ચ્નવારણ પદ્ચ્ત ચ્ડચ્જિિ ચ્ધરાણ લિેિફોમ઼ દ્વારા સ્રોત િોન સચ્હત આઉિસોસ ઼એજન્સી 

દ્વારા પ્રદાન કરિેી સેવાઓ સાંબાંચ્ધત સમસ્યાઓ સાથ ેપણ વ્યવહાર કરર્ે. 

11.3 અમ ેઅમારી વેબસાઇિ અન ેઅમારી ર્ાખાઓ પર સાંબાંચ્ધત ઇમઇેિ id, સાંપક઼ ચ્વગતો, અપચે્ક્ષત િનઅ઼રાઉન્ડ 

સમય, ફચ્રયાદના વધારા માિે મેચ્િર ટસ વગરે ેસાથ ેગ્રાહકની ફચ્રયાદ ચ્નવારણ પદ્ચ્તને પ્રકાચ્ર્ત કરીર્ુાં. જો 

ફચ્રયાદકતાન઼ ેએક મચ્હનાના સમયગાળાની અાંદર કાંપની તરફથી પ્રચ્તસાદ પ્રાપ્ત ન થાય અથવા પ્રાપ્ત પ્રચ્તસાદથી 
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અસાંતુષ્ટ હોય, તો આવી જાહેર કરવાથી નરે્નિ હાઉચ્સાંગ બેંક ("એનએચબી") પર એસ્કેિરે્ન ચનૅિ પણ પ્રદચ્ર઼્ત 

થર્.ે 

11.4 જો અમને ગ્રાહક પાસથેી િેચ્ખતમાાં ફચ્રયાદ પ્રાપ્ત થાય, તો અમે તેમને એક અઠવાચ્ડયાની અાંદર સ્વીકૃચ્ત/પ્રચ્તસાદ 

મોકિીર્ુાં. જો અમન ેગ્રાહક પાસેથી ફોન પર ફચ્રયાદ પ્રાપ્ત થર્ે, તો અમ ેગ્રાહકન ેફચ્રયાદ સાંદભ઼ નાંબર પ્રદાન કરીર્ુાં 

અને તેમને પ્રગચ્ત ચ્વર્ે જાણ કરાવીર્ુાં. 

11.5 આ બાબતની તપાસ કયા઼ પિી, અમે ગ્રાહકને અાંચ્તમ પ્રચ્તસાદ મોકિીર્ુાં અથવા તેમને પ્રચ્તસાદ આપવા માિે 

વધ ુસમયની જરૂર ર્ા માિે િે તેનુાં કારણ સમજાવીર્ુાં, અને અમે ફચ્રયાદના િ અઠવાચ્ડયાની અાંદર આમ કરવાનો 

પ્રયત્ન કરીર્ુાં. 

 

12. લોનની પૂવવ-ચ કવણી, પ્રી્લોઝર અન ેિર ાન્સફર 

12.1 અમ ેનીચેની પચ્રચ્સ્થચ્તઓ હેઠળ હાઉચ્સાંગ િોનના પ્રી-્િોઝર પર પ્રી-પેમને્િ િવેી અથવા દાં ડ વસૂિર્ો નહીાં: 

(a) જ્યાાં હાઉચ્સાંગ િોન ફ્િોચ્િાંગ વ્યાજ દરના આધાર ેિે અન ેકોઈપણ સ્રોતથી પ્રી-્િોઝ કરવામાાં આવે િે. 

(b) જ્યાાં હાઉચ્સાંગ િોન ચ્ફટસ્ડ વ્યાજ દરના આધાર ેિે અને િોન કજ઼દાર દ્વારા તેમના પોતાના સ્રોતોમાાંથી પ્રી-

્િોઝ કરવામાાં આવે િે. 

કૃપા કરીને નોાંધ કરો: 

(i) આ હેતુ માિે "પોતાના સ્રોતો" નો અથ ઼એ િે કે બેંક/એચએફસી/એનબીએફસી અને/અથવા નાણાાંકીય 

સાંસ્થામાાંથી ઉધાર િીધા ચ્સવાયનો અન્ય કોઈપણ સ્રોત. 

(ii) તમામ ર્ડયુઅિ/ચ્વર્ષે દર (ચ્ફટસ્ડ અને ફ્િોચ્િાંગનુાં સાંયોજન) હાઉચ્સાંગ િોન પ્રી-્િોઝરના સમય ે

ચ્ફટસ્ડ/ફ્િોચ્િાંગ દરને િાગુ પડતા પ્રી-્િોઝર ચ્નયમોને આકચ્ષ઼ત કરર્ે, િોન ચ્ફટસ્ડ અથવા ફ્િોચ્િાંગ 

દર પર િે. ર્ડયઅુિ/સ્પરે્િ રિે હાઉચ્સાંગ િોનના ચ્કસ્સામાાં, ચ્ફટસ્ડ વ્યાજ દરના સમાચ્પ્ત પિી, િોનન ે

ફ્િોચ્િાંગ દર િોનમાાં રૂપાાંતચ્રત કયા઼ પિી ફ્િોચ્િાંગ દર માિે પ્રી-્િોઝર ધોરણ િાગ ુપડર્.ે 

(iii) તે પણ સ્પષ્ટ કરવામાાં આવ ેિે કે ચ્ફટસ્ડ રિે િોન એ િે જ્યાાં િોનના સાંપણૂ઼ સમયગાળા માિે દર નક્કી 

કરવામાાં આવે િે. 

12.2 કાંપની સહ-જવાબદાર(રો) સાથે અથવા તેના ચ્વના, વ્યચ્િગત કજ઼દારોન ેવ્યવસાય ચ્સવાયના હેતુઓ માિે માંજૂર 

કરિે કોઈપણ ફ્િોચ્િાંગ રિે િમ઼ િોન પર પ્રી્િોઝર ર્ુલ્ક/પ્રી-પમેેન્િ દાં ડ િાગુ કરર્ ેનહીાં. 

12.3 િોન એકાઉન્િના િર ાન્સફર માિે કજ઼દાર તરફથી ચ્વનાંતી પ્રાપ્ત થવાના ચ્કસ્સામાાં, કાંપનીની સાંમચ્ત અથવા વાાંધો, 

જો કોઈ હોય તો, ચ્વનાંતી પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી 21 ચ્દવસની અાંદર જણાવવામાાં આવર્ે. આવા િર ાન્સફર િાગ ુ

કાયદાઓના અનરુૂપ, િોનના ચ્નયમો અને ર્રતો અનુસાર પારદર઼્ક રહેર્ે. 

 

13. સાિાન્ય 

13.1 જો કાંપની જરૂરી િાગ ે િે, તો તે ગ્રાહક દ્વારા િોન એચ્લિકેર્નમાાં ઉલ્િચે્ખત ચ્વગતોન ે તેના હેતુ માિે ચ્નયુિ 

એજન્સીઓ દ્વારા તેમના ચ્નવાસ અન/ેઅથવા ચ્બઝનેસ ઍડર ેસ પર કસ્િમરનો સાંપક઼ કરીને વચે્રફાઇ કરર્ે. 

13.2 કાંપની RBI દ્વારા ચ્નધા઼ચ્રત ચ્વચ્વધ મખુ્ય પાસાઓ જમે કે સવેા ર્ુલ્ક, વ્યાજ દરો, દાં ડાત્મક વ્યાજ, ઑફર કરવામાાં 

આવતી સેવાઓ, પ્રોડટિની માચ્હતી, ચ્વચ્વધ િર ાન્ઝૅટર્ન માિેના સમયના ચ્નયમો અન ેફચ્રયાદ ચ્નવારણ પદ્ચ્ત 

વગેરનેુાં ચ્નયમનકારી આવશ્યકતાઓનુાં પાિન સચુ્નચ્િત કરર્ે. 

13.3 જો કાંપનીન ેગ્રાહકના એકાઉન્િ અને પોિીસ/અન્ય તપાસ એજન્સીઓ સાથે, જો કાંપનીને તેમને સામેિ કરવાની 

જરૂર હોય, તો ગ્રાહકને સહકાર આપવાની અપેક્ષા િે. 



 

ફેર પ્રેક્ટિસ કોડ જારી કરવાની મૂળ તારીખ: 15.07.2013 અસરકારક તારીખ: 

19.10.2022 

સમીક્ષાની તારીખ: 08.05.2019, 22.01.2020, 

29.01.2021,  31.01.2022 અને 19.10.2022 

વર્શ ન઼નો નંબર: 6.0 
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13.4 જો આવા ગ્રાહક િેતરચ્પાંડીથી અથવા વાજબી કાળજી ચ્વના કાય઼ કર ેતો ગ્રાહક તમામ નુકસાન માિે જવાબદાર 

રહેર્ે. 

13.5 કજ઼દાર સાથનેી તમામ સાંદેર્ાવ્યવહાર સામાન્ય રીતે અાંગે્રજીમાાં રહેર્ે. જો કે, જો ગ્રાહક દ્વારા ચ્વનાંતી કરવામાાં 

આવે િે, તો આવી માચ્હતી ચ્હન્દીમાાં અથવા ગ્રાહક દ્વારા સમજાવવામાાં આવેિી કોઈપણ અન્ય યોગ્ય સ્થાચ્નક 

ભાષામાાં પ્રદાન કરવામાાં આવર્ે. 

13.6 અમ ેઅમારા ગ્રાહકો વછચે ઉાંમર, જાચ્ત, જાચ્ત, ચ્િાંગ, વૈવાચ્હક ચ્સ્થચ્ત, ધમ઼ અથવા અપાંગતાના આધાર ેભેદભાવ 

કરીર્ુાં નહીાં. જો કે, આ અમન ેસમાજના ચ્વચ્વધ ચ્વભાગો અને ઉાંમરના જૂથો માિે ચ્નચ્મ઼ત યોજનાઓમાાં સાંસ્થાપન 

અથવા ભાગ િવેાથી અિકાવતુાં નથી. 

13.7 કાંપની અને વ્યચ્િગત કજ઼દાર વછચે સાંમત હાઉચ્સાંગ િોનના મખુ્ય ચ્નયમો અને ર્રતોની ઝડપી અને સારી 

સમજણન ેસરળ બનાવવા માિે, કાંપનીન ેચ્નધાચ઼્રત ફોમેિ મુજબ, કજ઼દાર સાથ ેસહી કરિે અને સ્વીકૃચ્ત હેઠળ 

કજ઼દારને તેની નકિ પ્રદાન કરવામાાં આવર્ે. 

13.8 કાંપની ર્ાખાઓ પર કોડ ઉપિબ્ધ કરાવીને તેને તેની વબેસાઇિ પર મૂકીને અને ચ્વનાંતી પર ગ્રાહકને કોડની 

એક નકિ પ્રદાન કરીને તેને તેની વેબસાઇિ પર મૂકીને આ કોડ પ્રકાચ્ર્ત કરર્ે. કાંપની તે પણ સુચ્નચ્િત કરર્ ે

કે તેના કમ઼ચારીઓને કોડ ચ્વર્ેની માચ્હતી પ્રદાન કરવા માિે પયા઼પ્ત તાિીમ આપવામાાં આવે િે. 

 

ક્નયિંત્રણ રકેોડવ બદલો 

 

વશશ વનનો 

નિંબર. 

આિના દ્વારા 

ક્વનિંતી બદલો 

િેિોરને્ડિ ઑફ ચેન્જ િિંજૂરીની તારીખ 

1.0 હેમ રાજ ચ્સાંહ 

હ્ાાંકી 

નવો કોડ અપનાવવામાાં આવ્યો િે 15.07.2013 

2.0 જયદીપ ર્મા ઼ ચ્નયમનકારી જરૂચ્રયાતો સાથે સાંરચે્ખત 

કરવા માિે 

08.05.2019 

3.0 જયદીપ ર્મા ઼ ચ્નયમનકારી જરૂચ્રયાતો સાથે સાંરચે્ખત 

કરવા માિે 

22.01.2020 

4.0 એનએચબી 

કમ્લિાયન્સ 

ચ્નયમનકારી જરૂચ્રયાતો સાથે સાંરચે્ખત 

કરવા માિે 

29.01.2021 

- - પૂનાવાિા હાઉચ્સાંગ ફાઇનાન્સ ચ્િચ્મિેડમાાં 

કાંપનીનુાં નામ બદિાઈ ગયુાં િે. 22.07.2021 

- 

5.0 અનપુાિન ચ્નયમનકારી જરૂચ્રયાતો સાથે સાંરચે્ખત 

કરવા માિે 

31.01.2022 

5.1 અનપુાિન ચ્નયમનકારી જરૂચ્રયાતો સાથે સાંરચે્ખત 

કરવા માિે 

19.10.2022 

---xxx--- 

 


