
શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટ  ફાઇનાન્સ કંપની લિમમરે્ડ 

વ્યાજબી આચરણ નીમિ 

પ્રસ્િાવના 
 

આરબીઆઇ દ્વારા નોન-બેન્કિંગ ધીરાણ કંપનીઓ માટે વ્યાજબી આચરણ નીતિ અંગે માગગદતશિકાઓ 
ઘડવામા ં આવી છે જે વ્યક્તિગિ ગ્રાહકો સાથે વ્યવહાર કરિી વખિ ે અને શ્રેષ્ઠ કોપોરેટ 
આચરણના ભાગ િરીકે સેવા આપવા વ્યાજબી કાયગરીતિઓના માપદંડો પ્રસ્થાતપિ કરે છે. 
 

િમામ લાયકાિ ધરાવિા અરજદારોને જાતિ, જ્ઞાતિ, વણગ, ધમગ, લલિંગ, વૈવાહહક દરજ્જો અથવા 
અપગંિાના આધાર પર કોઇપણ ભેદભાવ વગર ઋણ સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવી િે અમારી નીતિ 
છે, અને રહશેે. અમારી નીતિ િમામ ગ્રાહકો સાથ ેએકસમાન અને વ્યાજબી વ્યવહાર કરવાની છે. 
અમારા કમગચારીઓ વ્યાજબી, ્યાયપણૂગ અન ે એકસમાન રીિ ે સહાયિા, પ્રોત્સાહન અન ે સેવા 
ઉપલબ્ધ કરાવશ.ે અમે અમારી વ્યાજબી આચરણ નીતિ કંપનીની વેબસાઇટ ઉપર મકૂીને પણ 
અમારા ગ્રાહકોને િેની જાણકારી આપીશ .ં 
 

અમે િે બાબિ સ તનતિિ કરીશ  ંકે ઋણધારકને ચાર્જિસ / ફી અંગ ેયોગ્ય રીિ ેમાહહિગાર કરવામા ં
આવ્યા ંહોય. સ તવધા સબંતંધિ તનયમો અને શરિો તવશે સભંતવિ ઋણધારકોને માહહિગાર કરવામા ં
આવશે. અમે પ્રતિબદ્ધ છીએ કે ધીરાણ તનણગયોમાથંી સજાગિા તવવાદો અમારા દ્વારા સ્થાપવામા ં
આવેલા િકરાર તનવારણ વ્યવસ્થાિરં દ્વારા યોગ્ય રીિે ઉકેલવામા ંઆવશે. 
 

કંપનીના વ્યાજબી ધીરાણ આચરણો માકેહટિંગ, ઋણ ઉત્પતિ, પ્રહિયા, સેવા અને ઉઘરાણી પ્રવતૃિઓ 
સહહિ સમગ્રપણ ેઅમારી કામગીરીઓના િમામ પાસાઓંને લાગ  પડશ.ે વ્યાજબી આચરણ નીતિ 
પ્રત્ય ેઅમારી કહટબદ્ધિા કમગચારી જવાબદેહહિા, નીહરક્ષણ અન ેઓહડહટિંગ કાયગિમો, િાલીમ અન ે
ટેતનોલોજીના સ્વરૂપે પ્રદતશિિ થશે. 
 

અમારી કામગીરીઓ વ્યાજબી ધીરાણ પ્રત્ય ેઅમારી દ્રઢ પ્રતિબદ્ધિા પ્રતિલબિંબ કરે અને અમારા 
િમામ કમગચારીઓ િે પ્રતિબદ્ધિાથી વાકેફ હોય િે બાબિ સ તનતિિ કરવા આચરણ યોજનાની 
સ્થાપના માટે કંપનીના બોડગ ઓફ હડરેતટસગ અને સચંાલન મડંળ જવાબદાર છે. શ્રીરામ ટ્રા્સપોટગ  
ફાઇના્સ કંપની લલતમટેડ િેના ગ્રાહકોને ઊચ્ચ ગ ણવત્તાની સેવાઓ પરૂી પાડવા પ્રતિબદ્ધ છે. 
 

આ વ્યાજબી આચરણ નીતિ અમારા દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવાિી (વિગમાનમા ં ઉપલબ્ધ અથવા 
ભતવષ્યની િારીખ ેઉપલબ્ધ થઇ શકિી) પ્રોડતટ અન ેસેવાઓની િમામ શ્રેણીઓને લાગ  પડે છે. 



 

આ વ્યાજબી આચરણ નીતિ શાખા ખાિ,ે ફોન ઉપર, ઇ્ટરનેટ ઉપર અથવા વિગમાનમા ંવપરાશ 
કરી રહલેી અથવા ભતવષ્યની િારીખ ેરજૂ થઇ શકે િેવી અ્ય કોઇ પદ્ધતિ દ્વારા પરૂી પાડવામા ં
આવે છે કે નહીં િે બાબિ ધ્યાનમા ંલીધા વગર ઉપરોતિ બાબિોન ેલાગ  પડે છે. 
 

મહત્તત્તવપણૂટ પ્રમિબદ્ધિા 
 

1) ઋણ માટે અરજી અને િેની પ્રહિયા 
 
 

(a) ઋણ અરજી પરકમા ંજરૂરી માહહિીનો સમાવેશ થશ,ે જે ઋણધારકના હહિોન ેપ્રભાતવિ કરે છે, 

જેથી અ્ય એનબીએફસી દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવાિા ંતનયમો અન ેશરિો સાથ ેઅથગપણૂગ સરખામણી 
કરી શકાય અન ેઋણધારક દ્વારા માહહિીસભર તનણગય લઇ શકાય. ઋણ અરજી પરક, અરજી પરક 
સાથ ેજમા કરાવવાના જરૂરી દસ્િાવેજો દશાગવશ.ે ગ્રાહકને આપવામા ંઆવલેા ઋણ અરજી પરક 
અન ેમજૂંરી પર જ દી-જ દી શ્રેણીઓના ઋણધારકો પાસથેી વસલૂાિા વ્યાજના જ દા-જ દા દરો માટે 
જોખમોના િમતનધાગરણ અન ે િકગસગંિ કારણોનો ખ લાસો કરશ ેઅન ેિેન ેકંપનીની વેબસાઇટ ઉપર 
પણ ઉપલબ્ધ કરાવાશે અથવા સબંતંધિ વિગમાનપરમા ંપ્રતસદ્ધ કરાશે. જ્યારે પણ વ્યાજના દરોમા ં
ફેરફાર થાય ત્યારે આ માહહિી અદ્યિન કરવામા ંઆવશે. 

 

(b) કંપની િમામ ઋણની અરજીઓની રસીદ માટે સ્વીકૃતિ આપવાની વ્યવસ્થા ઘડશે. શક્ય હોય 
ત્યા ંસ ધી જે સમયગાળાની અંદર ઋણ અરજીઓનો તનકાલ કરવામા ંઆવશ ેિે સમયગાળો પણ 
સ્વીકૃતિ રસીદમા ંદશાગવવામા ંઆવશે. 

 

(c) ઋણ અરજી પરક કેવાયસી તનયમો પહરપણૂગ કરવા અન ેકાયદાકીય અન ેતનયમનકારી 
જરૂહરયાિોન  ંપાલન કરવા ગ્રાહક પાસેથી એકર કરવા કંપનીને જરૂરી હોય િે માહહિી સ્પષ્ટપણે 
જણાવશ.ે અમ ેડટેાબઝેન  ંતનમાગણ કરવા માટે ગ્રાહક અન ેિેના / િણેીના પહરવાર અંગે વધારાની 
માહહિી માટે પણ તવનિંી કરી શકીએ; પરંત   આ માહહિી ગ્રાહક દ્વારા િો જ પરૂી પાડવામા ંઆવે છે 
જો િે / િણેી િેમ કરવા ઇચ્છિા હોય. 

 

2) ઋણ મલૂયાકંન અને મનયમો/શરિો 
 

કંપની ઋણધારકન ેમજૂંરી પર અથવા અ્ય રીિ ેલેલખિમા,ં વાતષિક વ્યાજના દર અન ે િે લાગ  
પડવાની પદ્ધતિ સહહિ તનયમો અને શરિો સાથે મજૂંર થયેલી ઋણની રકમ અંગ ેજાણકારી આપશે 
અને ઋણધારક દ્વારા આ તનયમો અને શરિોની સ્વીકૃતિ િેના રેકોડગ ઉપર રાખશે. 
 

ઋણ મજૂંરી પર અને ઋણધારક સાથે િમામ માહહિીન  ંઆદાન-પ્રદાન સ્થાતનક ભાષામા ંઅથવા 
ઋણધારક દ્વારા સમજી શકાિી ભાષામા ંરહશેે. 



 

કંપની ઋણની મજૂંરી અથવા ફાળવણીના સમયે ઋણધારકને ઋણ કરારની નકલ પરૂી પાડશે. 
 

3) મનયમો અને શરિોમા ંફેરફાર સહહિ ઋણન  ંમવિરણ 

 

(a) ઋણની તવલલંબિ પ નઃચકૂવણી માટે કંપની દ્વારા વસલૂવામા ંઆવિા ંતશક્ષાત્મક વ્યાજનો ઋણ 
કરારમા ંબોલ્ડ અક્ષરોમા ંઉલ્લેખ કરવામા ંઆવશે. 

 

(b) કંપની ફાળવણી સચૂી, વ્યાજ દરો, સતવિસ ચાર્જિસ, પવૂગચકૂવણી ચાર્જિસ વગેરે સહહિ તનયમો 
અન ેશરિોમા ંકોઇ ફેરફાર અંગે ઋણધારકન ેનોહટસ આપશે. અમ ેવધ મા ંિે બાબિ પણ સ તનતિિ 
કરીએ છીએ કે વ્યાજ દરો અન ેચાર્જિસમા ંફેરફાર માર પિાદવિી અસરથી લાગ  પડ ેછે. ઋણ 
કરારમા ંઆ સબંધંમા ંઅન કળૂ શરિનો સમાવેશ કરવામા ંઆવશે. 

 

(c) નાણાનંી પરિ માગણી / ઝડપી ચકૂવણી અથવા કરાર અંિગગિ કામગીરી અંગ ેતનણગય ઋણ 
કરાર સાથ ેસ સગંિ રીિે રહશેે. 

 

(d) ઋણ કરાર પ નઃકબજા અંગેની અંિગગિ કલમ અન ેકબજો લેિા પહલેા નોહટસ સમયગાળા 
સબંતંધિ, સજંોગો જે હઠેળ નોહટસ સમયગાળા માફ કરી શકાય, ગીરો તમલકિનો કબજો લેવા માટે 
કાયગવાહી, તમલકિના વચેાણ/હરાજી પહલેા ઋણની પ નઃચકૂવણી માટે ઋણધારકને આપવાની 
છેલ્લી િક સબંતંધિ જોગવાઇ, ઋણધારકન ેપ નઃકબજો આપવા માટે જોગવાઇ અન ેતમલકિના 
વેચાણ/હરાજી માટે કાયગવાહી સબંતંધિ જોગવાઇઓનો પણ સમાવેશ કરશ.ે 

 

(e) કંપની ઋણધારક તવર દ્ધ કોઇ અ્ય દાવા માટે કોઇ કાયદેસર અતધકાર અથવા ધારણાધીકાર 
ધરાવિી હોય િેન ેઆધીન િમામ ચકૂવણીપાર રકમની પ નઃચકૂવણી અથવા ઋણ સબંતંધિ 
બાકીની રકમ પ્રાપ્િ થયે િમામ ગીરો તમલકિો મ તિ કરશે. જો આ રીિે સેટ ઓફનો અતધકાર 
વાપરવો હોય િો, બાકી રહલેા દાવાઓ અંગે અન ેજે જોગવાઇ હઠેળ કંપનીને સબંતંધિ દાવાઓની 
પિાવટ/ચકૂવણી ન થાય ત્યા ંસ ધી ગીરો તમલકિ જાળવી રાખવાના કંપનીન ેઅતધકાર અંગે 
સપંણૂગ તવગિો સાથ ેિે સબંતંધિ નોહટસ આપવામા ંઆવશ.ે 

 

 
 

4) ગોપનીયિા 
 

(a) જ્યા ંસ ધી ગ્રાહક દ્વારા અતધકૃિ કરવામા ંન આવ ેત્યા ંસ ધી અમ ેિમામ વ્યક્તિગિ માહહિીન ે
ખાનગી અન ેગોપનીય માનીશ .ં 

 

(b) જ્યા ંસ ધી ગ્રાહક દ્વારા અતધકૃિ કરવામા ંન આવ ેત્યા ંસ ધી, અમ ેનીચેના અપવાદરૂપ હકસ્સાઓ 
તસવાય અ્ય કોઇ એકમ સમક્ષ વ્યવહારોની તવગિો જાહરે કરીશ  ંનહહઃ 



 

 જો અમારે વૈધાતનક અથવા તનયમનકારી કાયદાઓ દ્વારા માહહિી પરૂી પાડવાની થિી હોય 
 જો આ માહહિી ઉજાગર કરવા માટે જાહરે ફરજ રહલેી હોય  
 જો અમારા હહિો બે્ક/નાણાકીય સસં્થાઓ/અમારી જૂથ અને સહયોગી કંપનીઓને આ 

માહહિી (જેમ કે, છેિરતપિંડી અટકાવવા) પરૂી પાડવા જરૂરી ગણિી હોય. 
 અમે માકેહટિંગ હતે  ઓ માટે અ્ય કોઇપણ વ્યક્તિને ગ્રાહક અંગે માહહિી આપવા માટે આ 

કારણનો ઉપયોગ કરીશ  ંનહીં. 
 

5) સામાન્ય જોગવાઇઓ 

 

(a) કંપની ઋણ કરારના તનયમો અન ેશરિોમા ંપ રા પાડવામા ંઆવેલા હતે  ઓ તસવાય ઋણધારકની 
બાબિોમા ંહસ્િક્ષેપ કરવાથી દૂર રહશેે (તસવાય કે ઋણધારક દ્વારા અગાઉ જાહરે નહીં કરેલી, નવી 
માહહિી, ધીરાણદારના ધ્યાન ઉપર આવે). 

 

(b) ઉધાર ખાિાના હસ્િાિંર માટે ઋણધારક િરફથી તવનિંીની પ્રાપ્પ્િના હકસ્સામા ંસમંતિ અથવા 
અ્ય તવગિો જેમ કે કંપનીનો વાધંો, જો હોય િો, આવી તવનિંીની પ્રાપ્પ્િની િારીખથી 21 

હદવસોની અંદર જણાવવામા ંઆવશે. આવ  ંહસ્િાિંર કાયદા સાથ ેસ સગંિ રીિે પારદશગક કરાર 
આધાહરિ તનયમો અન સાર રહશેે. 

 

(c) ઋણની વસલૂાિના પ્રસગંોમા,ં કંપની ગેરવ્યાજબી પજવણી જેમ કે અયોગ્ય સમયગાળામા ં
સિિ ઋણધારક હરેાન કરવો, ઋણની વસલૂાિ માટે જોર-જબરજસ્િીનો ઉપયોગ કરવો, વગેરે 
જેવી રીિોનો આશરો રહશેે નહીં 

વધ  સહાયિા 

ફહરયાદોઃ 
કોઇ ફહરયાદ/ િકરારના હકસ્સામા,ં અરજદાર/ઋણધારક સબંતંધિ શાખાને લેલખિમા ંમાહહિી 
આપવાની રહશેે. શાખાના અતધકારીઓ િેના ઉકેલ માટે િાત્કાલલક િે બાબિ હાથ ઉપર રહશેે. 
 

િકરાર મનવારણ વ્યવસ્થા 

પ્રોડતટ અન ેસેવાઓના સબંધંમા ંિમામ તવવાદો ફહરયાદના સદંભગમા ંસપંણૂગ તવગિોની પ્રાપ્પ્િની 
િારીખથી 30 હદવસોની અંદર સાભંળવામા ંઅને તનકાલ કરવામા ંઆવશે. 
 

નીચે મ જબ ‘િકરાર તનવારણ વ્યવસ્થા’ અમલમા ંમ કવામા ંઆવી છે. 
 

તનણગય કક્ષા તનવારણ કક્ષા 
શાખા કક્ષા ક્ષેરીય કાયાગલય સ્િરે 

ક્ષેરીય કાયાગલય સ્િરે િકરાર તનવારણ અતધકારી 
 



 

િકરાર મનવારણ – સપંકટ  મવગિો 

કોઇ ફહરયાદના હકસ્સામા ંિમે િકરાર તનવારણ અતધકારીનો સપંકગ સાધી શકો છો, કૃપયા નીચેની 
કોઇપણ રીિોએ અમારો સપંકગ કરોઃ 
 

ફહરયાદન  ંનામ-  
તનવારણ અતધકારીઃ શ્રી પી.શ્રીધરણ ઇમેલઃsridharanp@stfc.in 

 

િમે તનચેના સરનામે અમારા કાયાગલય પર લેલખિ માહહિી મોકલી શકો છોઃ 
 

િકરાર મનવારણ અમિકારી 

શ્રીરામ ટ્રા્સપોટગ  ફાઇના્સ કંપની લલતમટેડ મકૂાપ્બબકા કોબપલેક્ષ, 3જો માળ, 
ન ં4 લેડી દેતશકા રોડ, માયલાપોર, ચેન્નાઇ – 600 004 

િતમલનાડ , ભારિ. ટેલલઃ 91-44-24990356 

 

જો ઋણધારક કંપનીના િકરાર તનવારણ અતધકારીના તનણગયથી સતંષૂ્ટ ન હોય િો, િે નીચ ે
આપેલા સરનામે આરબીઆઇના નોન-બેન્કિંગ નીહરક્ષણ તવભાગના પ્રાદેતશક કાયાગલયનો હવાલો 
સભંાળિા અતધકારીનો સપંકગ કરી શકે છે. 
 

જનરલ મેનેજર 

નોન-બેન્કિંગ નીહરક્ષણનો તવભાગ, ચેન્નાઇ પ્રાદેતશક કાયાગલય 

ફોટગ  ગ્લાતસસ, રાજાજી સલાઇ, ચેન્નાઇ – 600 001, ભારિ 

ટેલલફોનઃ +91 44 25361631 

ઇમેલઃ dnbschennai@rbi.org.in 

 

વ્યાજબી આચરણ નીતિ અને સચંાલનની તવતવધ કક્ષાઓએ િકરાર તનવારણ વ્યવસ્થાની 
કામગીરીનો સમયાિંર મલૂ્યાકંનનો એકૃહકિ અહવેાલ તનયતમિ સમયાિંરે બોડગ/સતમતિના 
હડરેતટરોને, િેમણે સલૂચિ કરેલી રીિોએ, સોંપી શકાય છે. 
 

પ્રમિભાવ અને સચૂનો 

અમે અમારી સેવાઓ સ ધારવામા ંઅમને મદદ કરવા માટે અમારી સેવા અંગે પ્રતિભાવ પરૂો 
પાડવા અમારા ગ્રાહકોને તવનિંી કરીએ છીએ. 
 

નીહરક્ષણ 

mailto:sridharanp@stfc.in
mailto:dnbschennai@rbi.org.in


િકરાર તનવારણ અતધકારી આચારનીતિન  ંપાલન સ તનતિિ કરે છે. અમારી આંિહરક ઓહડહટિંગ 

કાયગવાહીઓ અમારા દ્વારા આચારનીતિના પાલનની ખાિરી કરે  

સચંાલન દ્વારા િકરાર તનવારણ વ્યવસ્થાિરં સહહિ વ્યાજબી આચારનીતિના પાલનની તનયતમિ 
સમીક્ષા કરવામા ં આવશે અને સમયાિંરે એહકકૃિ અહવેાલ બોડગ ઓફ હડરેતટસગને સોપવામા ં
આવશે.  
 

આચારનીમિ અંગે વધ  માહહિી 
 

આચાર નીતિ અમારી વબેસાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવશે અને તવનિંી કરવા પર િેની 
નકલ ઉપલબ્ધ કરાવાશે.  


