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ોલરવી ભાલરક નેળનર ભેનેજય – વધલિવ ટલોલરટી  

વભીક્ષાની હિટલન્વી ઓછાભા ંઓછી લાધિક 



 

ઉજ્જીવન રઘ  ધધયાણ ફેંકના ધધયાણકતાડ ભાટે ન્મામી કામડપ્રણાલર સુંફહતા (“પેય પે્રક્ક્ટસ કોડ”) 

ઉજ્જીલન રઘ ુધધયાણ ફેંક (“ફેંક”) ભાટે ન્મામી કામાપ્રણાલર વહંશર્ાનો ઉદે્દળ ફેંક વાથેના ઋણરેનાયાના વ્મલશાયો 

વફંધેં રે્ભને ાયદધળિર્ા અને સ્ષ્ટર્ા યૂી ાડલાનો છે. આ ભાગાદધળિકા ભાત્ર ફેંકના ઘયે ુફેક્ન્કિંગ વ્માાય 

વાથે વફંધંધર્ છે. 

ફેંકની ોલરવી શઠે રે્ના ર્ભાભ અવીરો/ ગ્રાશકો વાથે વાર્ત્મણૂા રે્ભજ ન્મામી યીરે્ લર્ાલાભા ંઆલે છે. ફેંકના 

કભાચાયીઓ દ્વાયા ન્મામી, વભાન રે્ભજ વાર્ત્મણૂા યીરે્ વશામર્ા, પ્રોત્વાશન અને વેલા યૂી ડાળે. ન્મામી 

કામાપ્રણાલર વહંશર્ા ફેંકની ળાખાઓ કાર્ે ર્ેભજ ર્ેની શારની લેફવાઈટ www.ujjivansfb.in (“લેફવાઈટ”) ય 

ર્ભાભ ગ્રાશકો ભાટે ઉરબ્ધ કયાલાઈ છે. 

લફન-બેદબાવય ક્ત નીધત 

ફેંક દ્વાયા ર્ેના ગ્રાશકો વાથે લળં, જાધર્, યંગ, ધભા, લણા, લૈલાહશક દયજ્જજા, ઉંભય (ખુ્ર્લમનાની ઉય), નાણાકીમ 

સ્સ્થધર્ અથલા ળાયીહયક હદવ્માગંર્ાના આધાયે કદી બેદબાલ કયાર્ો નથી. 

ડામયેક્ટ સેલરિંગ એજન્ટ  (“DSAs”) ભાટેની ુઅચાયસુંફહતા 

ફેંક દ્વાયા DSAs ભાટે નીચે દળાાવ્મા મજુફની આચાયવહંશર્ા સ્લીકાયાઈ છે અને રે્નો વરંગ્ન DSA વાથેના કયાયભા ં

ઉલ્રેખ કયામેરો છે. ધધયાણ ભાટે ફેંકની વ્મલસ્થા અનવુાય, હડજજટર હપનટેક બાગીદાયી દ્વાયા સ્ત્રોર્ કયામેરનુ ંણ 

DSA ર્યીકે લગીકયણ કામ છે, ભાટે નીચે ઉલ્રેલખર્ આચાયવહંશર્ા હડજજટર ધધયાણ ભાટે ફેંકના હપનટેક 

બાગીદાયોને ણ અભર થલા ાત્ર યશળેે. ફેંક દ્વાયા લર્ાભાન લફઝનેવ ભોડરે વાથે વકંલરર્ IBA દ્વાયા ર્ૈમાય 

કયામેરી DSAs ભાટેની આદળા આચાયવહંશર્ાને સ્લીકાયાઈ છે. આદળા આચાયવહંશર્ાના અન્મ ાવાનંે ફેંક જે-ર્ે 

લફઝનેવ ભોડરેભા ંઝંરાલળે ત્માયે સ્લીકાયલાભા ંઆલળે. 

 વબંધલર્ ગ્રાશકનો નીચેના વજંોગોભા ંપટર્ ફેંકની પ્રોડટટને સ્ત્રોર્ કયલા ભાટે જ વંકા કયાળે:  

- જ્માયે વબંધલર્ દ્વાયા લેફવાઈટ અથલા ફેંકના કોર વેન્ટય અથલા ફેંકની અન્મ કોઈ ળાખા ય 

જઈને અથલા ફેંકના હયરેળનળી ભેનેજય દ્વાયા ફેંકની પ્રોડટટને પ્રાપ્ર્ કયલાની ોર્ાની ઈચ્છા 

પ્રગટ કયી શોમ અથલા ર્ો અન્મ વબંધલર્ અથલા પ્રલર્ાભાન ગ્રાશક દ્વાયા યેપય કયામેર શોમ 

અથલા રે્ ફેંકનો પ્રલર્ાભાન ગ્રાશક શોમ કે જેણે ફેંક ર્યપથી અથલા રે્ના લર્ી ફેંકની અન્મ 

પ્રોડટ્વ ધલળેના કોર સ્લીકાયલા વભંધર્ આી શોમ.  

http://www.ujjivansfb.in/


- ફેંક ાવે વબંધલર્નુ ંનાભ / ટેલરપોન નફંય/ વયનામુ ંઉરબ્ધ શોમ અને રે્ને વબંધલર્ની વભંધર્ 

ભેવ્મા ફાદ DSA ભેનેજય/ ટીભ રીડય દ્વાયા ભજૂંય કયામેરી માદી / હડયેટટયીઓ / ડટેાફેઝભાથંી 

પ્રાપ્ર્ કયાયુ ંશોમ. 

- વબંધલર્/ ગ્રાશકે જ્માયે ોર્ાની યીરે્ હપનટેકનો રે્ભની એ, લેફવાઈટ, બૌધર્ક શાજયી, વંકા 

કેન્ર ય અથલા રે્ભની પ્રાપ્પ્ર્ના વ્યશૂ અથલા ભોડરેના બાગરૂે સ્થાધર્ આલા અન્મ કોઈ ણ 

વંકા સ્થે જઈને વાભેથી વંકા કમો શોમ  

 DSA દ્વાયા ર્ેની ાવે ઉરબ્ધ કોઈ ણ "ડુ નોટ હડસ્ટફા " માદીભા ંજેનુ ંનાભ / વંકા નફંય વાભેર શોમ 

ર્ેલી કોઈ ણ વ્મસ્ટર્/ એકભનો વંકા DSA કયળે નશીં. 

 ટેલરપોધનક વંકા વાભાન્મ યીરે્ વલાયે 9.30 લાગ્માથી વાજંે 7.00 લાગ્માની લચ્ચે જ કયલાનો યશળેે. જો 

કે, એ સધુનધિર્ કયાવુ ંજોઈએ કે કોઈ વબંધલર્નો ત્માયે જ વંકા કયલો જ્માયે આ કોરથી રે્ભને કોઈ 

અસધુલધા ન થઈ ળકે. (ઉય મજુફના) ધનધાાહયર્ વભમ શરેા ંઅથલા છી કયામેરા કોર ભાટે એલી 

ળયર્ શોલી જોઈએ કે ખદુ વબંધલરે્ ોરે્ જ રેલખર્ કે ભૌલખકભા ંDSAને આ ભાટે અલબવ્મટર્ વભંધર્ આી 

શોમ. 

 DSA દ્વાયા વબંધલર્ની અંગર્ર્ાનો આદય કયલો જોઈએ. વબંધલર્ના યવની ફાફર્ો ધલળે વાભાન્મ યીરે્ 

ભાત્ર વબંધલર્ અને અન્મ કોઈ ણ વ્મસ્ટર્ / હયલાયજન જેલાકે વબંધલર્ના એકાઉન્ટન્ટ / વેકે્રટયી / 

ીલનવાથી, વબંધલર્ દ્વાયા અધધકૃર્ વ્મસ્ટર્ વાથે જ ચચાા કયલી જોઈએ. 

 DSA દ્વાયા કદાધ કોઈ ણ વબંધલર્ ાવેથી કોઈ ણ પ્રકાયની રાચં રેલાલી ન જોઈએ. કોઈ ણ BDEને 

(લફઝનેવ ડલેરભેન્ટ એપ્ટઝક્યહુટલ) કોઈ ણ ગ્રાશક દ્વાયા રાચં અથલા ચકૂલણી ઓપય કયાળે ર્ો રે્ 

ઓપય ધલળે રે્ના ભેનેજભેન્ટને હયોટા કયલાનો યશળેે. 

 DSA દ્વાયા ઋણરેનાયને અગાઉથી જાણ કયી દેલાની યશળેે કે રે્ઓ ફેંક લર્ી રે્ભની વાથે લાર્ચીર્ કયી 

યહ્યા છે અને ર્ેભને કોઈ ણ રોન આલાભા ંઆલળે ર્ો ર્ે પટર્ અને પટર્ ફેંક જ આળે. 

 DSAs કે જેઓ ફેંક ભાટે રેણાનંી લસરૂાર્ કયર્ા શોમ, રે્ભની ોર્ાની હડપોલ્ટના દયેક ર્ફકે્ક ગ્રાશક વાથે 

કાભ ાય ાડલાની પ્રહક્રમાઓ અંગે સ્ટાપ/ એજન્ટોને સધુળલક્ષર્ કયીને ર્ારીભ આલા રે્ભજ ગ્રાશક વાથે 

કેલી યીરે્ લર્ાન કયવુ ંરે્ના વહશર્ની આંર્હયક નીધર્ઓ અને પ્રહક્રમાઓ શોલી પયજજમાર્ છે જેથી સધુનધિર્ 

કયી ળકામ કે રે્ઓ વાથે વલોચ્ચ નૈધર્કર્ાના ભાદંડો મજુફનુ ંલર્ાન કયામ છે. 

 રોન અયીના પ્રોવેધવિંગ, રેણાનંી લસરૂાર્ ર્થા હડપોલ્ટ કયનાયા ગ્રાશકો વાથે કાભ ાય ાડલાભા ંવાભેર 

સ્ટાપ/ એજન્ટોએ જોડાલાની ઔચાહયકર્ાઓ ણૂા કયલાના વભમે અથલા અરગ કલામર્ શાથ ધયીને 

DSA દ્વાયા ધનધાાહયર્ કયામેરી આચાયવહંશર્ા ( IBAની આચાયવહંશર્ાના જેલી જ)ના ારન અંગેના 

ઘોણાત્ર ય શસ્ર્ાક્ષય કયલાના યશળેે. 

 ર્ેભણે હશવાફલશીઓ ર્ેભજ હયોહટિંગ/ પે્રઝન્ટેળનની ધલગર્ોભા ંાયદધળિર્ા પયજજમાર્ ણે જાલલા વાથે 

ફેંકના ટલોલરપાઈડ ઓહડટય વભક્ષ નાણાકીમ સ્ટેટભેન્ટ ણ જાશયે કયલાના યશળેે. 

 ફેંકની પ્રોડટટ ધલળેનુ ંવંણૂા જ્ઞાન શોવુ ંપયજજમાર્ છે. 



 DSA આટુ ંનશીં કયે -  

- ફેંક દ્વાયા ઓપય કયાર્ી કોઈ ણ વેલા/ પ્રોડટટ ધલળે વબંધલર્ને ગેયભાગે દોયલો નશીં;  

- વબંધલર્ને ોર્ાના વ્માાય અથલા વસં્થાના નાભ ધલળે ગેયભાગે ન દોયલો, અથલા ોર્ાની 

ખોટી યીરે્ પ્રસ્તધુર્ ન કયલી.  

- કોઈ ણ સધુલધા/ વેલા ભાટે ફેંક લર્ી કોઈ ખોટા/ અનધધકૃર્ લચનો આલા નશીં. 

 મરુાકાર્ો/ વંકો દયધભમાન યાખલાની ર્કેદાયીઓ 

DSAએ આટુ ંકયવુ:ં 

- વ્મસ્ટર્ગર્ અલકાળનો આદય કયલો- વબંધલર્ વાથે માાપ્ર્ અંર્ય યાખવુ.ં 

- વબંધલર્ના ધનલાવ/ ઓહપવના સ્થે રે્ની ઈચ્છા ધલરુદ્ધ પ્રલેળ કયલો નશીં; 

- ભોટી વખં્માભા ંમરુાકાર્ રેલી નશીં- એટરે કે એક BD (લફઝનેવ ડલેરભેન્ટ એપ્ટઝક્યહુટલ) અને 

જરૂય ડય,ે એક સુયલાઈઝય. 

- વબંધલર્ અંગર્ર્ાનો આદય કયલો. 

- મરુાકાર્ના વભમે વબંધલર્ ભોજૂદ ન શોમ અને પટર્ હયલાયજનો / ઓહપવના રોકો જ શાજય 

શોમ, ર્ો રે્ભણે આ મરુાકાર્નો ત્મા ંજ અંર્ આણીને યર્ કોર કયલા વબંધલર્ને ધલનરં્ી કયલી 

જોઈએ. 

- ગ્રાશક દ્વાયા ભાગણી કયલાભા ંઆલે ર્ો રે્ભનો ટેલરપોન નફંય, સુયલાઈઝયનુ ંનાભ અને વરંગ્ન 

ફેંક અધધકાયીઓની વંકા ધલગર્ો યૂી ાડલી. 

- વબંધલર્ વાથે કાભ યૂર્ી જ ચચાા કયલી- વ્માલવાધમક અંર્ય જાલવુ.ં 

 DSA દ્વાયા વબંધલર્ વાથે કયામેરો કોઈ ણ વદેંળાવ્મલશાય પટર્ ફેંક દ્વાયા ભજૂંય કયામેરા પોભેટ અને 

ભાધ્મભભા ંજ યશલેો જોઈએ. 

ફડજજટર ધધયાણ પ્રેટપોભડ ય ફેંકો દ્વાયા સ્ત્રોત કયામેરી રોનુઃ 

RBI હયત્રના વદંબાભા-ં ફેંકો ર્થા NBFCs દ્વાયા હડજજટર ધધયાણ પ્રેટપોભા ય સ્ત્રોર્ કયામેરી રોનોોઃ ન્મામી 

કામાપ્રણાલર વહંશર્ા ર્થા જૂન 24, 2020ની ર્ાયીખની આઉટવોધવિંગ ભાગાદધળિકાઓના અનવુયણભા,ં ફેંકે ન્મામી 

કામાપ્રણાલર વહંશર્ાનુ ંરે્ની ખયી બાલના અને અથાભા ંઅનવુયણ કયવુ ંપયજજમાર્ છે, છી ર્ે ોર્ાના હડજજટર 

ધધયાણ પ્રેટપોભા દ્વાયા ધધયાણ કયી યશી શોમ કે છી આઉટવોવા કયામેરા ધધયાણ પ્રેટપોભા દ્વાયા, અને વાથે-વાથે 

રે્ણે નાણાકીમ વેલાઓ ર્થા આઈટી વેલાઓના આઉટવોધવિંગ યની ધનમભનકાયી સચૂનાઓનુ ંચીલટલૂાક 

અનવુયણ કયવુ ંણ પયજજમાર્ છે. 

ફેંક દ્વાયા ર્ેભજ ર્ેના એજન્ટો દ્વાયા ઋણરેનાયાને પ્રાપ્ર્ કયલા અને/ અથલા ફાકી રેણાનંી લસરૂાર્ ભાટે હડજજટર 

ધધયાણ પ્રેટપોભાનો ઉમોગ કયામ, ત્માયે રે્ભણે નીચેની સચૂનાઓનુ ંારન કયવુ ંપયજજમાર્ છેોઃ  



a) એજન્ટો ર્યીકે જોર્યામેરા હડજજટર ધધયાણ પ્રેટપોભાના નાભોનો ફેંકની લેફવાઈટ ય ઉલ્રેખ કયેરો 

શોલો જોઈએ. 

b) એજન્ટો ર્યીકે જોડામેરા હડજજટર ધધયાણ પ્રેટપોભાને ધનદેળ કયલો કે, ર્ેઓ જે ફેંક લર્ી ગ્રાશકો વાથે 

લાર્ાારા કયી યહ્યા છે રે્નુ ંનાભ ગ્રાશક વભક્ષ વૌથી શરેા ંજાશયે કયે. 

c) રોનની ભજૂંયી ફાદ તયુર્ યંત ુરોનકયાયના અભરીકયણ શરેા,ં ફેંકના રેટયશડે ય ઋણરેનાયને 

ભજૂંયીત્ર જાયી કયી દેલો જોઈએ. 

d) રોનકયાયની અંદય ઉલ્રેખ કયામેરી ર્ભાભ જોગલાઈઓભાથંી પ્રત્મેકની નકરની વાથે રોનકયાયની એક 

નકર રોનની ભજૂંયી/ ધલર્યણના વભમે ર્ભાભ ઋણરેનાયને સુયર્ કયલી દેલી જોઈએ. 

e) ફેંક દ્વાયા જોડામેરા હડજજટર ધધયાણ પ્રેટપોભા ય અવયકાયક ધનયીક્ષણ અને દેખયેખ યાખલાનુ ંસધુનધિર્ 

કયવુ ંજોઈએ. 

f) ર્કયાય ધનલાયણ ર્તં્ર ધલળે જાગધૃર્ની યચના ભાટે માાપ્ર્ પ્રમાવો કયલા જોઈએ.  

રોન ુયી ુને કયાય 

ફેંક દ્વાયા એ સધુનધિર્ કયાવુ ંજોઈએ કે રોનની ર્ભાભ કેટેગયીઓના વફંધંભા ંરોન અયીત્ર વલાગ્રાશી યશ ેછી 

બરેને ઋણરેનાયે ગભેરે્ટરી યકભની ભાગ કેભ કયી ન શોમ. ફેંક દ્વાયા રોન અયીત્રની વાથે સુયર્ કયલા 

ભાટેના દસ્ર્ાલેજોનુ ંએક ચેકલરસ્ટ (કાનનૂી અને ધનમભનકાયી જરૂહયમાર્ોને વક્ષભ) અાવુ ંજોઈએ જેથી ગ્રાશક 

ર્ભાભ વફંધંભા ંવંણૂા ધલગર્ો બયેુ ંઅયીત્ર સુયર્ કયી ળકે. 

ફેંક દ્વાયા ટેલરપોન ય ધધયાણ સધુલધાને ઓપય/ ભજૂંય કયામ છે ર્ો રે્ વજંોગોભા,ં ફેંકે રેલખર્ભા ંગ્રાશકની સ્લીકૃધર્ 

અથલા અધધકૃર્ ઈરેટરોધનક ભાધ્મભ દ્વાયા રે્ભની વભંધર્ પ્રાપ્ર્ કમાા / જરૂયી ખયાઈ કમાા છી જ યકભને ગ્રાશકના 

ખાર્ાભા ંજભા કયલી જોઈએ. ફેંક દ્વાયા કોઈ ણ વલંરૂભા ંલૂા-ભજૂંય કયામેરી કોઈ ણ લફનઆગ્રશણૂા કે્રહડટ 

સધુલધા ઓપય કયાલી ન જોઈએ. 

ફેંકભા ંણ રોનની અયીને પ્રોવેવ કયલા અલબવ્મટર્ યીરે્ ઉલ્રેખ કયામેરી વભમભમાાદાની વાથે ર્ભાભ રોન 

અયીત્રોની પ્રાપ્પ્ર્ ભાટે અનભુોદન આલા ભાટેની એક પ્રણાલર શોલી જોઈએ.  

રોન ુઅકરન ુને મલૂમાુંકન 

ફેંક દ્વાયા ઋણરેનાયાની ઋણ અયીનુ ંમોગ્મ આકરન કયલાનુ ંયશ ેછે અને રે્ણે ઋણરેનાયની ઋણાત્રર્ા ધલળે 

ડય ુહડલરજન્વ (મોગ્મ કામાલાશી) ભાટે પટર્ ભાજિન અને જાભીનગીયી ધનધાાયણનો જ ઉમોગ કયલો જોઈએ નશી. 

ફેંક દ્વાયા ઋણરેનાયને રાગ ુડર્ા ધનમભો અને ળયર્ોની વાથે ઋણ ભમાાદાની ણ જાણ કયલાની યશ ેછે. 

ઋણરેનાય વાથે લાટાઘાટો ફાદ, ફેંક દ્વાયા અાર્ી ઋણ સધુલધાના વચંારનના ધનમભો અને ળયર્ો ર્થા અન્મ 

હયસ્સ્થધર્ઓનો રેલખર્ભા ંઉલ્રેખ કયીને ફેંકના અધધકૃર્ અધધકાયી દ્વાયા રે્ને સમુોગ્મ પ્રભાલણર્ કયલા જોઈએ. ફેંક 

દ્વાયા આ ધનમભો અને ળયર્ોની ઋણરેનાયની સ્લીકૃધર્ને રે્ની વંણૂા જાણકાયી વાથે યેકોડા ય રેલાળે. 



કન્વોહટિમભ વ્મલસ્થા શઠે ધધયાણના વજંોગોભા,ં વશબાગી ધધયાણકર્ાાઓએ વભમ આધાહયર્ યીરે્ દયખાસ્ર્ના 

વંણૂા મલૂ્માકંનની પ્રહક્રમા ઘડલી જોઈએ અને ધધયાણ કયલા કે અન્મ ફાફર્ ધલળે રે્ભના ધનણામોની લાજફી 

વભમભમાાદાભા ંજાણ કયલાની યશળેે. 

રોન ુયીના સુંફુંધભાું CICs સાથે ભાફહતી ધવધનભમ 

કે્રહડટ ઈન્પોભેળન કંનીઓ (CICs)ની ભધૂભકા ધલળે ણ ફેંકોએ ગ્રાશકને વભજાલલા ડ,ે CIC દ્વાયા યૂી ડાર્ી 
ભાહશર્ીની અવયો અને CICs વાથે શાથ ધયાર્ી ચકાવણીની ધધયાણ પ્રાપ્ર્ કયલાની ગ્રાશકની ક્ષભર્ા ય અવય 
ડી ળકે છે. 

ફેંક દ્વાયા ગ્રાશકની ધલનરં્ી ય CIC ાવેથી ભેલામેરી કે્રહડટ ભાહશર્ીના હયોટાની એક નકર ધનધાાહયર્ પી 
લસરૂીને આલાભા ંઆલી ળકે છે. 

ફેંક દ્વાયા યર્ ચકૂલણીભા ંકોઈ ણ હડપોલ્ટ ય વભમારં્યે CICને ગ્રાશકો દ્વાયા પ્રાપ્ર્ કયામેરા ઋણ ધલળે ભાહશર્ી 
યૂી ડાઈ ળકે છે અને છી આગાભી હયોટાભા ંરોન એકાઉન્ટને ધનમધભર્ કયાયુ ંશોમ ર્ો રે્ની અડટે આી 
ળકે છે. 

ઋણના ધનણડમો ભાટે સભમભમાડદા 

રોન પ્રોઝરના ધનકાર ભાટે ફેંકની એક ધનધાાહયર્ પ્રહક્રમા છે, જેભા ંસમુોગ્મ વભમભમાાદા (રૂ. 20 રાખ સધુીની 

રોન ભાટે રોન અયીની પ્રાપ્પ્ર્ની ર્ાયીખથી કાભકાજના 30 હદલવ) છે અને વાથે ધનધાાહયર્ વભમગાા છી 

ડર્ય યશરેી અયીઓની વભીક્ષા ભાટે મોગ્મ ધનયીક્ષણ પ્રણાલર ણ છે. ફેંક દ્વાયા ોર્ાની લેફવાઈટ, નોહટવ 

ફોડા, પ્રોડટટ વાહશત્મ, અને આલા અન્મ ભાધ્મભો દ્વાયા ઋણ ધનણામો ાઠલલા ભાટેની વભમભમાાદા અંગે સમુોગ્મ 

જાશયેાર્ કયલાભા ંઆલે છે.  

ફેંકને કોઈ ણ લધાયાની ધલગર્ો / દસ્ર્ાલેજોની જરૂય ડ ેર્ો રે્ વજંોગોભા ંર્ાત્કાલરક ગ્રાશકોને જાણ કયલા ર્થા 
લાજફી વભમગાાભા ંરોન અયીઓને લેહયપામ કયલાની યશળેે. 

કોઈ ણ રોન નાભજૂંય કયામ, ર્ો ફેંક દ્વાયા ધનધાાહયર્ વભમભમાાદાભા ંરોન અયીઓને નાભજૂંય કયલા ભાટેના 

મખુ્મ કાયણ/ કાયણો દળાાલર્ો એક ત્ર અથલા એવએભએવ દ્વાયા રેલખર્ભા ંગ્રાશકને જાણ કયલાની યશળેે. હપનટેક 

આધાહયર્ હડજજટર ધધયાણ ભાટે, યદ કયલાના કાયણ /ણો ધલળે ગ્રાશકને ફેંક દ્વાયા વીધેવીધી અથલા ફેંક અને 

હપનટેક ધધયાણકર્ાા લચ્ચે ાયસ્હયક ધનણામ અનવુાય હપનટેક ધધયાણકર્ાા દ્વાયા જાણ કયી ળકામ છે. 

રોન ભુંજૂય કયાવા ય ુન સયવાની પ્રફક્રમા 

ફેંક દ્વાયા કોઈ ણ રોન ભાટે જાભીનગીયી / ગીયોખર્ ર્યીકે રેલામેરા ટાઈટરના ર્ભાભ દસ્ર્ાલેજો ભાટે 
રેલખર્ભા ંયવીદ અાળે. રૂ. 1.6 રાખ સધુીની કે્રહડટ ભમાાદાની કૃધરોન ભાટે ફેંકે ગીયોખર્ જાભીનગીયી ભાટે 
આગ્રશ યાખલો ન જોઈએ અને MSE વેટટયભા ંયધુન્વભા ંપાલામેરા રૂ. 10 રાખ સધુીની રોનના વજંોગોભા ંફેંક 



કોઈ ગીયોખર્ જાભીનગીયી સ્લીકાયળે નશીં. ફેંકે યર્ ચકૂલણીના ધળડયરુ, એટરે કે યકભ, વભમગાો અને યર્ 
ચકૂલણીની વભમભમાાદા ધલળે રોનને ભજૂંય કયામ ત્માયે જ જાણ કયી દેલાની યશળેે અને ફાકી રેણાનંી લસરૂાર્ 
ભાટેની ધનધાાહયર્ પ્રહક્રમા રે્ની ાવે શોલી જોઈએ. વ્માજદયભા ંપેયપાય થામ ત્માયે ફેંક દ્વાયા ગ્રાશકને વભાન 
વભમારં્હયર્ શપ્ર્ાભા ં (EPIs) વાર્ત્મણૂાર્ા જાલલા અથલા વભમાલધધભા ંપેયપાય કયલાના ધલકલ્ આલાભા ં
આલે છે. રોન ય વ્માજની ગણર્યી ભાટેની દ્ધધર્ ણ ફેંકે વભજાલલાની યશ ેછે. 

ફેંક દ્વાયા રોનકયાયભા ંધનધાાહયર્ ર્ભાભ ફીડાણોભાથંી પ્રત્મેકની એક નકર વાથે રોન કયાયની એક નકર ણ 
ઋણરેનાયને રોનની ભજૂંયી /ધલર્યણના વભમે આલાની યશ ેછે. રોન કયાયભા ંસ્ષ્ટ ઉલ્રેખ શોલો જોઈએ કે 
ધધયાણ સધુલધા ફેંકની વંણૂા મનુવપીને આધધન છે અને વ્માાયભા ંવદૃ્ધદ્ધના કાયણે ઋણરેનાયની ધધયાણની લધ ુ
જરૂહયમાર્ોને હયણૂા કયલાની કોઈ ણ પયજ રે્ના ભાથે નાખંી ળકામ નશીં. ફેંક દ્વાયા ગ્રાશક અને ઉજ્જીલન ફેંક 
દ્વાયા શસ્ર્ાક્ષય કયામેરા રોન કયાય ભાટે હડજજટર શસ્ર્ાક્ષય સધુલધાનો ઉમોગ કયી ળકામ છે. મોગ્મ કાયણ 
આીને આની વાથે અલાદનુ ંદસ્ર્ાલેીકયણ કયી ળકામ છે. ફેંક દ્વાયા ગ્રાશક ધલનરં્ી કયે ત્માયે રોન એકાઉન્ટનુ ં
લાધિક સ્ટેટભેન્ટ જાયી કયાવુ ંજોઈએ.  

રોન ભજૂંયી દસ્ર્ાલેજોના ધનમભો અને ળયર્ોભા ંઉલ્રેખ કયામો શોમ રે્લી સ્સ્થધર્ (કોઈ નલી ભાહશર્ી કે જેને 
અગાઉ ઋણરેનાયે જાશયે કયી નશોર્ી, ર્ેલી કોઈ ફાફર્ ફેંકના ધ્માનભા ંઆલે) વજાામ રે્ ધવલામ ઋણરેનાયની 
અંગર્ ફાફર્ોભા ંફેંક શસ્ર્ક્ષે કયળે નશીં. 

ગ્રાહકો સાથે ાયદશી ુને પ્રાભાલણક વ્મવહાય 

ફેંકે એ સધુનધિર્ કયવુ ંયહ્ુ ંકે રે્ની જાશયેાર્ ર્થા પ્રચાયનુ ંવાહશત્મ સ્ષ્ટ શોમ અને ગેયભાગે દોયે નશીં. ફેંકે એ 

ણ સધુનધિર્ કયવુ ંયહ્ુ ંકે, ગ્રાશકને ર્ેની પ્રોડટ્વ અને વેલાઓ, ધનમભો અને ળયર્ો ર્થા વ્માજદય / ચાજિવ 

ધલળે સ્ષ્ટ ભાહશર્ી અામ છે જે રે્ભને રાગ ુડ ેછે.ફેંકે ગ્રાશકોને યૂી ડામેરી સધુલધાઓ અંગે ણ ભાહશર્ી 

આલી જોઈએ અને જણાલવુ ંજોઈએ કે કેલી યીરે્ ગ્રાશક આ ફધાને પ્રાપ્ર્ કયી ળકે છે અને રે્ભની ચૃ્છાઓના 

વરં્ોકાયક જલાફો ભેલલા રે્ભણે કોનો અને કેલી યીરે્ વંકા કયલો જોઈએ. 

રોનન ું ધવતયણ 

ફેંકે સધુનધિર્ કયવુ ંડ ેકે રાગ ુડર્ા ધનમભો અને ળયર્ોની કુ્ષ્ટ વાથે ભજૂંય કયામેરી રોનનુ ંવભમવય 
ધલર્યણ થઈ જામ છે. ફેંક દ્વાયા વ્માજદય ર્થા આલા અન્મ વધલિવ ચાિ વહશર્ ધનમભો અને ળયર્ોભા ંકોઈ ણ 
પેયપાયની અને આલા અન્મ કોઈ ણ નોહટવ ાઠલલી ડ,ે કે જેનો ભાત્ર લર્ાભાન ર્ાયીખથી અભર ળરુ થામ છે. 

ઋણરેનાયને કોઈ ણ લાસ્ર્ધલક અસધુલધા ન થામ રે્નુ ંધ્માન યાખલા એક વિનાત્ભક ધલર્યણ-છીની 
સુયધલઝન પ્રણાલર, ખાવકયીને રૂ. 2 રાખ સધુી રોનના વફંધંભા ંશોલી જરૂયી છે. ફેંક દ્વાયા રોનકયાય શઠે 
પ્રદળાન અથલા ચકૂલણીને લેગલાન કયલા / ાછી ખેંચલાનો ધનણામ રેલો જોઈએ. ફેંકો ફાકી રેણાની લસરૂાર્ 
રે્ભજ જાભીનગીયીના નુોઃકફજા ભાટે નીચે ઉલ્રેલખર્ લાજફી વહંશર્ાભા ંભાને છે જેથી ગ્રાશકોભા ંધલશ્વાવ ફેવે અને 
ર્ેભની વાથે રાફંા-ગાાના વફંધંો સ્થાધર્ કયામ અને આ યીરે્ સધુનધિર્ કયે છે કે રેણાનંી લસરૂાર્ દયધભમાન 
કોઈ ણ દભનકાયી નીધર્-યીર્ીનો ઉમોગ કયાર્ો નથી. 



રોનના સુંદબડભાું પી ુને ચાજર્જસ 

ફેંકે રોન અયીના પ્રોવેધવિંગ ભાટે ચકૂલલાાત્ર પી / ચાજિવ ધલળેની ર્ભાભ ભાહશર્ીનો, છી ર્ે પી /ચાજિવની 
યકભ રોનની યકભને ભજૂંય / ધલર્યણ ન કયામ ર્ો રે્લા વજંોગોભા ંહયપન્ડફેર શોમ કે નશીં, ધપ્ર-ેભેન્ટ ધલકલ્ો 
અને ચાજિવ કોઈ શોમ ર્ો, ભોડથેી યર્ ચકૂલણી શોમ ર્ો રે્ ભાટેનો દંડ, કોઈ ણ વ્માજ વભામોજનની 
જોગલાઈના અસ્સ્ર્ત્ત્લ ર્થા અન્મ કોઈ ણ ફાફર્ કે જેનાથી ઋણરેનાયના વ્માજને અવય થામ રે્નો ભજૂંયીત્ર/ 
રોનકયાયભા ંઉલ્રેખ કયલો જોઈએ. 

ફેંક દ્વાયા વ્માજદય, વધલિવ ચાજિવ ર્થા અન્મ પી અંગેની ભાહશર્ીનો રોન પ્રોડટ્વની ર્ભાભ કેટેગેયીઓ ભાટેની 
લેફવાઈટ ય ઉલ્રેખ કયલો જોઈએ. ફેંકની બ્રાન્ચભા ંટેહયપ ધળડયરુ, ઉરબ્ધર્ાની નકર શોલી જોઈએ કે જેને 
વલાગ્રાશી નોહટવ ફોડા ય નોહટવના ભાધ્મભે જોઈ ળકામ. 

ફેંક દ્વાયા ધધયાણના અન્મ સ્ત્રોર્ોની વાથે દયોભા ંપેયપાયની ગ્રાશકો ગણર્યી કયી ળકે રે્ ભાટે ‘ઓર-ઈન-કોસ્ટ’ 
(ર્ભાભ ડર્ય વહશર્)ની જાણ કયલી જોઈએ. ફેંકે સધુનધિર્ કયવુ ંજોઈએ કે આલા ચાજિવ/પી બેદબાલમટુર્ શોલા 
જોઈએ. ફેંકે ત્ર, ઈભેઈર અથલા એવએભએવ જેલા ભાધ્મભે ોર્ાની રોન પ્રોડટ્વ યના વ્માજદયભા ં
પેયપાયની ગ્રાશકોને જાણ કયલી જોઈએ. 

 

ુન્મ ફેંકો દ્વાયા રોનની ટેકઓવય 

 

અન્મ ફેંકો/ નાણાકીમ વસં્થાઓ દ્વાયા ઋણ એકાઉન્ટને ટેકઓલય કયલા ભાટેની ધલનરં્ી પ્રાપ્ર્ થમાની ર્ાયીખથી 
21 હદલવોભા ંફેંકે ોર્ાને કોઈ લાધંો શોમ ર્ો રે્ ાઠલી દેલાનો યશળેે.  

 

રોનની વસરૂાત 

રોનની લસરૂાર્ના ભાભરે, ફેંકે કલેાએ (ઓડઅલવાભા)ં ઋણરેનાયને વર્ર્ શયેાન કયલા, રોનની લસરૂાર્ 
ભાટે ફાહફુનો ઉમોગ કયલો લગેયે જેલી લફનજરૂયી વર્ાભણી કયલાની યશળેે નશીં. ફેંક દ્વાયા ઋણરેનાયને 
રેલખર્ભા ંસમુોગ્મ નોહટવ આપ્મા ધલના જાભીનગીયીના નુોઃકફજા વહશર્ લસરૂાર્ના ંઅથલા કાનનૂી ગરા ં
આયંબલાભા ંઆલળે નશીં. 

લસરૂાર્ ભાટે ફેંકનો અલબગભ વ્મલશારુ અને લફન-લૂાગ્રશયટુર્ શોલો જોઈએ. ન્મામી વ્મલશાય અને વભજાલટ જ 

લસરૂાર્ની પ્રણાલરના મખુ્મ ધવદ્ધારં્ો શોલા જોઈએ. નુગાઠન / નુોઃલસરૂાર્ના ંગરા ંધનષ્પ ગમા શોમ અથલા 

અળક્ય શોમ ર્ો જ જાભીનગીયીને રાગ ુકયલાની યશ ેછે. ફેંકે જાભીનગીયીની લસરૂાર્ / નુોઃકફજા ભાટે કામદા 

શઠે જરૂયી આલી ર્ભાભ પ્રહક્રમાઓનુ ંઅનવુયણ કયલાનુ ંયશળેે. 

રોનની લસરૂાર્ વફંધંધર્ ન્મામી પ્રણાલરઓનો લધ ુધલગર્વય “કરેટળન ઓપ ડયવુ એન્ડ હયઝેળન ઓપ 

ધવક્યહુયટીઝ” ોલરવીભા ંઉલ્રેખ કયામો છે, જે લેફવાઈટ ય શોસ્ટેડ છે. 



 

ફ્રોફટિંગ યેટ ટભડ રોન યના પોયક્રોઝય ચાજર્જસ/ ધપ્ર-ેભેન્ટ ેનલટીની વસરૂાત 

આ આયફીઆઈ  (RBI)ના 5 જૂન, 2012ના હયત્ર ન.ં DBOD.No.Dir.BC.107/13.03.00/2011-12 અને 7 ભે, 
20144ના હયત્ર ન.ં DBOD.Dir.BC.No.110/13.03.00/2013-14ના વદંબાભા,ં ફેંક લેાય ધવલામના અન્મ કોઈ 
ણ શતેવુય, વ્મસ્ટર્ગર્ ઋણરેનાયને વશ-પયજદાય(યો) વાથે કે ધલના ભજૂંય કયામેરી ફ્રોહટિંગ યેટ ટભા રોન ય 
કોઈ પોયટરોઝય ચાજિવ/ ધપ્ર-ેભેન્ટ ેનલ્ટીની લસરૂાર્ કયી ળકળે નશીં. 
 

રોન ફુંધ થવા ય જાભીનગીયીની મ ક્ક્ત 

ઋણરેનાય વાભે ફેંકના અન્મ કોઈ દાલા ભાટેના કોઈ ણ લૈધાધનક અધધકાય અથલા ફોજાને આધધન રોનની 
પ્રાપ્પ્ર્ અથલા રોનની ચકૂલણીની પ્રાપ્પ્ર્ થલા ય ફેંક આલી ર્ભાભ જાભીનગીયીને મટુર્ કયળે. ફેંકના આલા 
ગ્રાશક વાભેના કોઈ ણ લૈધાધનક અધધકાય અથલા ફોજા અથલા અન્મ કોઈ દાલાને આધધન, કયાય કયામા કે 
વભંર્ થમા મજુફ વઘી ફાકી યકભની યર્ ચકૂલણીના 15 હદલવભા ંફેંકે ગીયોખર્ ધભલ્કર્ની ર્ભાભ 
જાભીનગીયીઓ/ દસ્ર્ાલેજો / ટાઈટર ડીડ રે્ના ગ્રાશકને યર્ કયી દેલાની યશ ેછે. ફેંક વભાધાન કયલાના 
અધધકાયનો ઉમોગ કયલાનો ધનણામ રે છે ર્ો રે્ણે આ ભાભરે ઋણરેનાયને નોહટવ ાઠલલાની યશળેે. આ 
નોહટવભા ંફાકી દાલા ધલળેની વઘી ધલગર્ો યશળેે અને એ દસ્ર્ાલેજોનો ઉલ્રેખ થળે કે જેના શઠે વરંગ્ન 
દાલાનુ ંવભાધાન/ ચકૂલણી થઈ ન જામ ત્મા ંસધુી જાભીનગીયીઓ જાલી યાખલાનો ફેંકને અધધકાય પ્રાપ્ર્ થમો 
છે. 

ગ્રાહક તકયાય ધનવાયણ  

ઋણરેનાયની ર્કયાયોના ધનલાયણ ભાટે ફેંકે એક પ્રણાલર સ્થાધર્ કયી છે, જેનો લધ ુધલગર્વય ઉલ્રેખ રે્ની 
લેફવાઈટ ય શોસ્ટ કયામેર કસ્ટભય લગ્રલેન્વ હયડ્રવેર ોલરવી શઠે કયામો છે અથલા ર્ો ફેંકની બ્રાન્ચ ખારે્ 
ઉરબ્ધ છે. 

ધધયાણકર્ાાઓ ભાટેની ન્મામી કામાપ્રણાલરની વહંશર્ા (FPC)ના અનવુયણ રે્ભજ ર્કયાય ધનલાયણ પ્રણાલરની 
કાભગીયીની લાધિક વભીક્ષા ફેંકના ફોડાની ગ્રાશક વેલા વધભધર્ વભક્ષ પ્રસ્તરુ્ કયાળે. 

ભાસ્ટય ડામયેક્શન- યેગ્ય રેટયી ફે્રભવકડ  ભાઈક્રોપાઈનાન્સ રોન્સ ભાચડ 14, 2022ના સુંદબડભાું ધધયાણકતાડ ભાટે ન્મામી 
કામડપ્રણાલરની સુંફહતાભાું ધવસ્તાય 

કધથર્ ભાસ્ટય ડામયેટળન અનવુાય, કોઈ ભાઈક્રોપાઈનાન્વ રોનની જાભીનગીયી-મટુર્ રોન ર્યીકે વ્માખ્મા કયામ 
છે કે જે રુ. 3,00,000 સધુીની લાધિક ઘયદીઠ આલક ધયાલર્ી વ્મસ્ટર્ને અામેરી શોમ. ભાસ્ટય ડામયેટળન શઠે 
ફેંકો ભાટે નીચે મજુફની અનુારન જરૂહયમાર્ો ધનધાાહયર્ કયાઈ છે: 

1. ફેંકે સ્ટાન્ડડાાઈઝ ધવમ્લરપાઈડ પેટટળીટભા ંવબંધલર્ ઋણરેનાયને બાલધનધાાયણ વફંધંધર્ ભાહશર્ીની જાણ 
કયલાની યશળેે. ધનદેળાત્ભક પેટટળીટ ભાટે જુઓ હયધળષ્ટ 1. 



2. ફેંક અને/ અથલા ર્ેના બાગીદાય/ એજન્ટ દ્વાયા ભાઈક્રોપાઈનાન્વ ઋણરેનાય ાવેથી લસરૂાર્ી કોઈ ણ પીનો 
પેટટળીટભા ંઅલબવ્મસ્ટર્ણૂા ઉલ્રેખ થલો જોઈએ. ઋણરેનાયે એલી કોઈ ણ યકભ ચાિ કયલાની યશળેે નશીં કે 
જેનો પેટટળીટભા ંઅલબવ્મસ્ટર્ણૂા ઉલ્રેખ કમો ન શોમ. 

3. ભાઈક્રોપાઈનાન્વ રોન ય કોઈ ધપ્ર-ેભેન્ટ ેનલ્ટી યશળેે નશીં. ધલરફંથી ચકૂલણી ભાટે કોઈ ણ ેનલ્ટી શળે 
ર્ો રે્ ફાકી યશરે્ી યકભ ય જ રાગ ુથળે અને આખેઆખી રોનની યકભ ય નશીં. 

4. ફેંક દ્વાયા ર્ેની ર્ભાભ ઓહપવો ખારે્ ર્ેના દ્વાયા જાયી કયામેરા વાહશત્મભા ં(ભાહશર્ીની બકુરેટ/ ચોાધનમાભા)ં 

અને રે્ની લેફવાઈટ યની ધલગર્ોભા ંભાઈક્રોપાઈનાન્વ રોન ય લસરૂાર્ા ભશત્તભ, રઘરુ્ભ ર્થા વયેયાળ 

વ્માજદયનો વ્મલસ્સ્થર્ દેખામ રે્ યીરે્ ઉલ્રેખ કયલાનો યશળેે. 

5. વ્માજદય અથલા અન્મ ચાિભા ંકોઈ ણ પેયપાયની ઋણરેનાયને વ્મલસ્સ્થર્ આગોર્યી જાણ કયલાની યશળેે 

અને આ પેયપાયો ભાત્ર લર્ાભાન અવયથી રાગ ુડળે. 

6. ઋણરેનાયને વભજામ રે્લી બાાભા ંભાઈક્રોપાઈનાન્વ રોન ભાટે રોન કયાયનુ ંએક આદળા સ્લરૂ શોવુ ંજોઈએ. 

7. ફેંકે નોડર ઓહપવયના નાભ અને વંકા નફંય વહશર્ની ધલગર્ો અને રે્ની વાથે ઋણરેનાયની માાપ્ર્ ઓખ 

કયામ રે્લી ભાહશર્ી ધયાલર્ા રોન કાડાની અંદયની ફધી એન્રીઓને વાભેર કયર્ી બાલ ધનધાાયણની પેટટળીટ, 

રોન અંગેના અન્મ ર્ભાભ ધનમભો અને ળયર્ો, પ્રાપ્ર્ કયામેરા શપ્ર્ા ર્ેભજ અંધર્ભ હડસ્ચાિ ઉયારં્ નોડર 

ઓહપવયના નાભ અને વંકા ધલગર્ો વહશર્ ર્કયાય ધનલાયણ પ્રણઆલરની ધલગર્ોને કેપ્ચય કયીને રોન કાડા રંુૂ 

ાડલાનુ ંયશળેે. 

8. રોન કાડાની અંદય ર્ભાભ એન્રી ઋણરેનાયને વભજામ રે્ બાાભા ંકયલાની યશળેે. 

9. લફન-કે્રહડટ પ્રોડટ્વ યના લીભા વાથે ઋણરેનાયની વંણૂા વભંધર્ શોલી જોઈએ અને આલી પ્રોડટ્વ ભાટેના 

પી ભાખાની રોન કાડાભા ંજ ઋણરેનાયને અલબવ્મસ્ટર્ણૂા જાણ કયી દેલાની યશળેે. 

10. ફેંકના કોઈ ણ કભાચાયી અથલા આઉટવોવા કયામેરી એજન્વીના કભાચાયીની ગેયલર્ાણ ૂકં ભાટે ફેંકને 

જલાફદાય ઠેયલલાભા ંઆલળે અને રે્ણે વભમવય ર્કયાય ધનલાયણ રંુૂ ાડલાની વાથે આ ફાફર્નો 

રોનકયાયભા ંર્ેભજ ર્ેની લેફવાઈટ/ બ્રાન્ચ ધપ્રભાઈવીવ/ ઓહપવભા ંણ ઉલ્રેખ કયલો જોઈએ. 

11. રોન લસરૂાર્ અંગેની ભાગાદધળિકાઓનો ફેંકની લસરૂાર્ ોલરવીભા ંમોગ્મ ઉલ્રેખ કયેરો છે. 

 

ફયધશષ્ટ 1: 

 

ભાઈક્રોપાઈનાન્સ રોનના બાવધનધાડયણ અંગેની ધનદેશાત્ભક પેક્ટશીટ  

(ઋણરેનાય દ્વાયા વભી ળકામ રે્લી બાાભા ંયૂી ાડલાની)  
તાયીખ: XXX    ધધયાણકતાડન  ું નાભ: XXX   ુયજદાયન ું નાભ: XXX 



ુન ક્રભ નું. ભાદુંડ ધવગતો 
(i)  રોનની યકભ (ઋણરેનાયને ધલર્યણ કયામેરી યકભ) (રૂધમાભા)ં   

(ii)  રોનની વંણૂા અલધધ દયધભમાન લસરૂામેુ ંકુર વ્માજ (રૂધમાભા)ં   

(iii)  અન્મ અ-િન્ટ ચાજિવ (દયેક વાધનનુ ંબ્રેક અ નીચે આલાનુ ંયશળેે) 
(રૂધમાભા)ં  

 

(a)  પ્રોવેધવિંગ પી (રૂધમાભા)ં   

(b)  લીભા ચાજિવ (રૂધમાભા)ં   

(c)  અન્મો (કોઈ શોમ ર્ો) (રૂધમાભા)ં   

(iv)  ચોખ્ખી ધલર્યણ કયામેરી યકભ ((i)-(iii)) (રૂધમાભા)ં   

(v)  ઋણરેનાયે ચકૂલલાાત્ર કુર યકભ ((i), (ii) અને (iii)નો વયલાો) (રૂધમાભા)ં   

(vi)  અવયકાયક લાધિકીકૃર્ વ્માજદય (ટકાભા)ં (IRR એપ્રોચ ર્થા ઘટર્ી જર્ી ફાકીની 
દ્ધધર્નો ઉમોગ કયીને ચોખ્ખી ધલર્યણ કયામેરી યકભ ય ગણર્યી કયામેર)  

 

(vii)  રોનની અલધધ (ભહશનાભા)ં   

(viii)  ઋણરેનાય દ્વાયા યર્ ચકૂલણીની હિટલન્વી   

(ix)  યર્ ચકૂલણીના શપ્ર્ાની વખં્મા   

(x)  યર્ ચકૂલણીના દયેક શપ્ર્ાની યકભ (રૂધમાભા)ં   

ુઅકક્સ્ભક ચાજર્જસ ધવશેની ધવગતો  
(xi)  ઋણરેનાય વાભે કોઈ ણ વભમે રોનના ધપ્રેભેન્ટ ભાટે કોઈ દંડ રાગ ૂકયી ળકાળે નશીં.  
(xii)  ધલરફંથી ચકૂલણીના વજંોગોભા ંદંડનીમ ચાજિવ (કોઈ શોમ ર્ો)  
(xiii)  અન્મ ચાજિવ (કોઈ શોમ ર્ો)  

 

યત ચકૂવણીન ું ધવગતસયન ું ધશડય ર 

હપ્તાની સુંખ્મા ફાકી મ દર 
(રૂધમાભાું)  

મ દર (રૂધમાભાું)  વ્માજ (રૂધમાભાું)  હપ્તા (રૂધમાભાું) 

 


