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ઇન્ક્ર�ડ ફાઇના�ન્સયલ સિવ�િસસ �લિમટ�ડ 

 
વાજબી આચરણ સ�ંહતા 

 
ઇન્��ડ ફાઇના�ન્સયલ સિવ�િસસ �લિમટ�ડ ('આઈએફએસએલ' અથવા 'કંપની') એક નોન-બ��ક�ગ ફાઇના�ન્સયલ કંપની 

(એનબીએફસી) છે � �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) સાથે ન�ધાયેલી છે.  કંપનીએ વાજબી આચરણ  

સ�ંહતા ("ધ કોડ") ની રચના કર� છે અને અપનાવી છે � વ્ય�ક્તગત �ાહકો અને કા�નૂી સસં્થાઓ સાથે વ્યવહાર 

કરતી વખતે વાજબી આચરણના  ધોરણો ન�� કર� છે. આરબીઆઈ માસ્ટર ડાયર�ક્શન- નોન-બે�ન્ક�ગ 

ફાઈના�ન્સયલ કંપની- િસસ્ટ�િમકલી ઈમ્પોટર્ન્ટ નોન-�ડપો�ઝટ ટ��ક�ગ કંપની એન્ડ �ડપો�ઝટ ટ��ક�ગ કંપની (�રઝવ� બ�ક) 

�ડર�કશન્સ, 2016, આરબીઆઈ/ડ�એનબીઆર/2016-17/45 માસ્ટર ડાયર�ક્શન ડ�એનબીઆરના આધાર� કોડ 

તૈયાર કરવામા ંઆવ્યો છે  

 

કંપની સમયાતંર� આરબીઆઈ �ારા િનધાર્�રત તમામ �ેષ્ઠ પ�િતઓ અપનાવશે અને આ કોડમા ંજ�ર� હોય તો તે 

��ૂચત ધોરણોને અ��ુપ યોગ્ય ફ�રફારો કરશે.  કંપનીની નીિત તમામ �ાહકો સાથે સતત અને ન્યાયી વતર્ન 

કરવાની છે.  કંપનીના કમર્ચાર�ઓ ન્યાયી, સમાન અને �સુગંત ર�તે સહાય, �ોત્સાહન અને સેવા �દાન કરશે.  

કંપની �િુનિ�ત કરશે ક� કોડનો અમલ સમ� સસં્થાની જવાબદાર� છે.  કંપનીની વાજબી િધરાણ પ�િતઓ માક��ટ�ગ, 

લોન ઓ�ર�જનેશન, �ોસેિસ�ગ અને સિવ�િસ�ગ અને કલેક્શન ��િૃ�ઓ સ�હત તેની કામગીર�ના તમામ  પાસાઓમા ં

લા� ુપડશે  

 

1.  વાજબી આચરણ સ�ંહતાના ઉદે્દશો 

 

સ�ંહતાનો સ્વીકાર કરવામા ંઆવ્યો છે: 

a) �ાહકો સાથે  વ્યવહારમા ં લ�તુમ ધોરણો ન�� કર�ને સાર� અને ન્યાયી પ�િતઓને �ોત્સાહન આપવા  

b) પારદિશ�તા વધારવા માટ� �થી �ાહકો સેવાઓ પાસેથી વાજબી ર�તે �ુ ંઅપેક્ષા રાખી શક� તેની વ� ુસાર� 

સમજ મેળવી શક�;   

c) સ્પધાર્ �ારા બ�રની શ�ક્તઓને �ોત્સાહન આપ�ુ,ં ઉચ્ચ સચંાલન ધોરણો હાસંલ કરવા; 

d) �ાહકો અને કંપની વચ્ચે વાજબી અને સૌહાદર્�ણૂર્ સબંધંને �ોત્સાહન આપવા; 

 

2. પ્રયો�યતા 

 

આ સ�ંહતા તમામ કમર્ચાર�ઓ, તેના એજન્ટો/�િતિનિધઓ/કંપનીના �ી� પક્ષના િવ��તાઓ/સેવા �દાતાઓ 

અને તેના વ્યવસાય દરિમયાન તે�ુ ં�િતિનિધત્વ કરવા માટ� અિધ�ૃત અન્ય વ્ય�ક્તઓને લા� ુપડશે.   

 

3. �બન-ભેદભાવ નીિત 
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કંપની �લ�ગ, શાર��રક ક્ષમતા, �િત અથવા ધમર્ના આધાર� તેના �ાહકો વચ્ચે ભેદભાવ કરશે નહ�. કંપની 

ઉત્પાદનો, સેવાઓ, �િુવધાઓ વગેર�ને િવસ્�તૃ કરવામા ંિવકલાગંતાના આધાર� �ૃ�ષ્ટહ�ન અથવા શાર��રક ર�તે 

િવકલાગં અરજદારો સાથે પણ ભેદભાવ કરશે નહ�. જો ક�, આ કંપનીને સમાજના િવિવધ વગ� માટ� ઘડવામા ં

આવેલી યોજનાઓની સ્થાપના અથવા ભાગ લેવાથી અટકાવ� ુ ંનથી.   

 

4. સદં�શાવ્યવહારની ભાષા 

 

લોન લેનારને કંપની �ારા કરવામા ંઆવતો જ�ર� તમામ સદં�શાવ્યવહાર લોન લેનાર (��ે� અથવા સ્થાિનક 

ભાષા) સમ� શક� તે ભાષામા ંથશે.   

 

5. લોન અને તેમની પ્ર�ક્રયા માટ�ની અર�ઓ 

 

a) લોન અર� ફોમર્મા ં સબંિંધત મા�હતી શામેલ હશે � લોન લેનારના �હતને અસર કરતી હોય �થી લોન 

લેનાર �ારા �ણકાર િનણર્ય લેવામા ંઆવી શક�.   લોન અર� ફોમર્ અર� ફોમર્ સાથે ર�ૂ કરવા માટ� જ�ર� 

દસ્તાવેજોની ��ૂચ પણ �ચૂવશે. 

b) �ણૂર્ થયેલ અર� ફોમર્ની �ા�પ્ત કંપની �ારા યોગ્ય ર�તે સ્વીકારવામા ંઆવશે અને �ાહક તેની /તેણીની 

લોન અર� �ગે કંપની તરફથી �ાર� �િત��યા મેળવવાની અપેક્ષા રાખી શક� તે �દા�જત સમયમયાર્દા 

પણ �ચૂવશે. 

 

6. લોન �લૂ્યાકંન અને િનયમો તેમજ શરતો 

 

a) કંપનીની �ત�રક િધરાણ નીિતઓ અને �લૂ્યાકંન ���યા �જુબ તમામ લોન અર�ઓ�ુ ં�લૂ્યાકંન કરવામા ં

આવશે; 

b) લોનની મ�ૂંર� બાદ મ�ૂંર થયેલી લોનની રકમ, લા� ુવાિષ�ક વ્યાજદર, અન્ય મહત્ત્વ�ણૂર્  િનયમો અને 

શરતો સાથે તેની અર� કરવાની  પ�િતનો  સકં�ત આપતો મ�ૂંર� પ� લોન લેનારને લે�ખતમા ં

પહ�ચાડવામા ંઆવશે; 

c) કંપની લોન કરારમા ંમોડ� �કુવણી માટ� લેવામા ંઆવેલા દંડાત્મક વ્યાજનો ઉલ્લેખ બોલ્ડમા ંકરશે.  લોન 

કરારમા ંઆ �ગેની યોગ્ય જોગવાઈનો સમાવેશ કરવામા ંઆવ્યો છે;  

d) લોન કરારના અમલ પછ�, તમામ લોન લેનારાઓને લોન કરારમા ં ટાકંવામા ંઆવેલા તમામ �બડાણોની 

નકલ સાથે લોન કરારની એક નકલ આપવામા ંઆવશે. 

 

7. િનયમો અને શરતોમા ંફ�રફારો સ�હત લોન�ુ ંિવતરણ 

 

a) વ્યાજદર, સિવ�સ ચા�, �વૂર્�કુવણી ચા�, �કુવણી/ િવતરણ સમયપ�ક વગેર� સ�હત િનયમો અને 

શરતોમા ં (� લોન લેનારને અસર કર� ર�ા છે) કોઈ પણ ફ�રફાર �ગે  લોન લેનારને લે�ખતમા ં�ણ 

કરવામા ંઆવશે; 
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b) વ્યાજદર અને અન્ય ચા�મા ંફ�રફારો (� લોન લેનારથી િવપર�ત છે) ફક્ત સભંિવત અસરથી જ હશે;   

c) કોઈ પણ  લોનને  પરત મગંાવવાનો િનણર્ય / �કુવણીને વેગ આપવાનો િનણર્ય લોન કરારના િનયમો 

અને શરતો અ�સુાર કરવામા ંઆવશે; 

d) લોન કરારની શરતો �જુબ અન્ય તમામ ચા�ની સાથે લોનની સ�ંણૂર્ �કુવણી કયાર્ બાદ અને 

�વૂાર્િધકાર/માડંવાળના   કોઈપણ અિધકારનો ઉપયોગ કરવાને આિધન, લોન લેનારની િવનતંી �જુબ 

તમામ �તગર્ત િસ�ો�રટ�ઝ બહાર પાડવામા ંઆવશે, �ના માટ� સ�ંણૂર્ િવગતો સાથે લોન લેનારને નો�ટસ 

આપવામા ંઆવશે. 

 

8. ગોપનીયતા અને �પુ્તતા 

 

1. ���ડટ ર�ફરન્સ એજન્સીઓ / ���ડટ મા�હતી કંપનીઓ (CICs) 

a) કંપની િનયમનકાર� માગર્ િનદ�શન/માગર્દિશ�કા અથવા કંપનીની �ત�રક નીિતઓ અ�સુાર ���ડટ 

ઇન્ફોમ�શન કંપનીઓને તેના લોન લેનારાઓની લોન અને �કુવણી ��ક ર�કોડર્ની િવગતો શેર કર� શક� છે.   

b) કંપની ���ડટ ઇન્ફોમ�શન કંપનીઓ સાથે વ્ય�ક્તગત દ��ુ ં� �ાહક� �કૂવવા�ુ ંબાક� છે તેના િવશે મા�હતી શેર 

કર� શક� છે જો: 

i. �ાહક તેની/તેણીની �કૂવણી કરવામા ંપાછળ રહ� ગયો હોય  

ii. દ�વાની રકમ િવવાદમા ંન હોય  

iii. �ાહક� અમાર� ઔપચા�રક માગંને પગલે બાક� રકમની �કુવણી કર� ન હોય.   

c) તેની સાથે જ, કંપનીના �િતિનિધઓ �ાહકોને સીઆઈસીની �િૂમકા અને તેઓએ  �રૂ� પાડ�લી મા�હતી 

�ાહકના ���ડટ સ્કોર અને ���ડટ મેળવવાની ક્ષમતા પર �ુ ંઅસર કર� શક� છે તે સમ�વશે.   

d) જો �ાહક� આ�ુ ં કરવા માટ� તેની/તેણીની પરવાનગી આપી હોય અથવા કા�નૂી/ િનયમનકાર� 

આવશ્યકતાઓ આ�ુ ં�ચૂવતી હોય તો, કંપની �ાહકના ખાતા િવશેની મા�હતી સીઆઇસીને આપશે. 

e) �ાહક �ારા માગણી કરવામા ંઆવે તો કંપની સીઆઇસીને આપવામા ંઆવેલી સબંિંધત મા�હતી �રૂ� પાડશે. 

2. મા�હતી શેર કરવી  

a) કંપની તેની �ૂથ/સહયોગી સસં્થાઓને  અથવા એવી કંપનીઓને આવી મા�હતી �દાન કર� શક� છે �ના 

માટ� તેણે લોન અર� / મ�ૂંર� પ�/ સૌથી મહત્ત્વ�ણૂર્  િનયમો અને શરતો/લોન કરાર હ�ઠળ  પોતાના 

�ાહક પાસેથી સમંિત/પરવાનગી મેળવી છે. 

b) �ાહક ખાનગી અને �પુ્ત તર�ક� �ાહક ન હોય ત્યાર� પણ કંપની �ાહકની વ્ય�ક્તગત મા�હતી�ુ ં ધ્યાન 

રાખશે. અમે ઉપરોક્ત અને નીચેના અપવાદ�પ ક�સો િસવાય �ાહકનો ડ�ટા અથવા મા�હતી કોઈને �હ�ર 

કર��ુ ંનહ�: 

i. કાયદા �ારા જ�ર�; 

ii. મા�હતી �હ�ર કરવા માટ� �હ�ર જનતા �ત્યેની ફરજ; 

iii. કંપનીના �હત માટ� મા�હતી આપવાની જ�ર;   

iv. કંપની �ાહકો પાસેથી સમંિત / પરવાનગી ધરાવે છે; 

 

c) કંપનીના �િતિનિધઓ �ાહકને તેના િવશે કંપની પાસે રહ�લા વ્ય�ક્તગત ર�કોડ્સર્ ની એક્સેસ મેળવવા માટ� 
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ભારતના કાયદાઓ હ�ઠળ તેના અિધકારો/જવાબદાર�ઓ િવશે �ણ કરશે;  

d) કંપની માક��ટ�ગ હ��ઓુ માટ� �ાહકની વ્ય�ક્તગત મા�હતીનો ઉપયોગ કરશે નહ� િસવાય ક� �ાહક ખાસ 

કર�ને અમને આ�ુ ંકરવા માટ� સ�ા આપે. 

 

9. સામાન્ય જોગવાઈઓ 

 

a) કંપની લોન કરારના િનયમો અને શરતો િસવાય લોન લેનારાઓના વ્યવસાયમા ં હસ્તકે્ષપ કરવા�ુ ં

ટાળશે(ઉધાર લેનાર �ારા અગાઉ �હ�ર ન કરવામા ંઆવેલી નવી મા�હતી કંપનીના ધ્યાન પર આવી હોય 

ત્યા ં�ધુી); 

b) �યા ંલોન લેનાર લોન �ાન્સફર કરવાનો આ�હ રાખે છે, ત્યા ંસમંિત અથવા અન્યથા જો કોઈ વાધંો હોય 

તો, લોન લેનારની આવી િવનતંી �ાપ્ત થયાની તાર�ખથી 21 �દવસની �દર પહ�ચાડવામા ં આવશે.  

આવી �ાન્સફર કાયદાની �સુગંતતામા ંલોનના િનયમો અને શરતો અ�સુાર હશે;   

c) લોનની વ�લૂાત માટ� કંપની અયોગ્ય સતામણીનો આશરો લેશે નહ� અને લા� ુકા�નૂી માળખામા ંકંપની 

�ારા �ત�રક ર�તે અપનાવવામા ંઆવેલી ���યાઓ�ુ ંપાલન કરશે;   

d) કંપની વ્ય�ક્તગત લોન લેનારાઓને વ્યવસાય િસવાયના હ��ઓુ માટ� મ�ૂંર કર�લા કોઈપણ ફ્લો�ટ�ગ ર�ટ 

ટમર્ લોન પર ફોક્લ�ઝર ચા�/ �ી-પેમેન્ટ દંડ વ�લૂશે નહ�, કંપની ખાતર� કરશે ક� કમર્ચાર�ઓને યોગ્ય 

ર�તે �ાહકો સાથે વ્યવહાર કરવા માટ� �રૂતા �માણમા ંતાલીમબ� છે. 

 

10.   ફ�રયાદ િનવારણ વ્યવસ્થા   

 

કંપની �ારા ઓફર કરવામા ં આવતી �ોડક્ટ અને સેવાઓના સદંભર્મા ં ફ�રયાદ/દાવો/�િતસાદ ધરાવતા 

કોઈપણ �ાહક નીચેની કોઈ પણ ચેનલ મારફતે કંપનીના �ાહક સેવા/સભંાળ િવભાગને પ� લખી શક� છે:   

 

  18001022192 પર કૉલ કરો 

 ઇમેઇલ- care@incred.com 

 આ સરનામા ંપર પ� લખવો - ઇન��ડ ફાઇના�ન્સયલ સિવ�સીસ �લિમટ�ડ (Incred Financial 

Services Limited) 1203, 12મો માળ, બી િવ�ગ, ક�િપટલ, બાન્�ા �ુલાર્ કોમ્પલેક્ષ, �ુબંઇ - 400 051 

 વેબસાઇટ - www.incred.com 

 

 

 

ફ�રયાદ ક�વી ર�તે કરવી જોઈએ: 

�ાહકોને જ�ર� લોનની િવગતો એટલે ક� લોન એકાઉન્ટ નબંર, �િતસાદ/ �ચૂન/ ફ�રયાદની િવગતો અને ફોન 

નબંર સ�હત માન્ય સપંકર્ મા�હતી અને કંપની સાથે વાતચીત કરતી વખતે ઈ-મેઈલ આઈડ� �રૂ� પાડવા 

િવનતંી કરવામા ંઆવે છે 

 

mailto:care@incred.com
http://www.incred.com/
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જવાબની અપેક્ષા �ાર� રાખવી   

કંપની વાજબી સમયમા ંતમામ ��ો/ફ�રયાદો�ુ ંિનવારણ/જવાબ આપવાનો �યાસ કરશે અને �ાહકને તેમની 

ફ�રયાદોની �સ્થિત િવશે મા�હતગાર રાખશે. દર�ક �ાહકની �છૂપરછ/ફ�રયાદ અનન્ય ��ૃિતની હોવાથી, તપાસ 

પછ� સ�ંણૂર્ િનરાકરણ માટ� �ીસ �દવસ નો સમય લાગી શક� છે.   

 

ફ�રયાદ િનવારણ માટ� કોનો સપંકર્ કરવો: 

�ાહકોને િવનતંી કરવામા ંઆવે છે ક� તેઓ પહ�લા ઉપર જણાવેલી કોઈપણ ચેનલો મારફતે તેમના ��ો ર�ુ 

કર�  અને જો તે જ 5 �દવસની �દર ઉક�લવામા ંન આવે અથવા જો �ાહક સભંાળ સેવા �ારા �રૂ� પાડવામા ં

આવેલ ઉક�લથી સ�ંષુ્ટ ન હોય, તો �ાહક તેમની ફ�રયાદોને ઉક�લવા માટ� નીચેના એસ્ક�લેશન્સને અ�સુર� શક� 

છે,  

��ુી રોઝી ડ��ઝુા 

સપંકર્ : 022-42117799 

ઇમેઇલ આઈડ� care@incred.com 

 

જો પાચં �દવસના સમયગાળામા ં ફ�રયાદ�ુ ં િનરાકરણ ન આવે અથવા જો �ાહક ��ુી રોઝી ડ��ઝુા �ારા 

આપવામા ંઆવેલ ઉક�લથી સ�ંષુ્ટ ન હોય, તો �ાહક નીચે જણાવેલ િવગતો અ�સુાર એસ્ક�લેશન્સના બી� 

સ્તરનો સપંકર્ કર� શક� છે: 

 

નામ: �ી �કરણ ગાવડં 

સપંકર્ : 022-42117799 

ઇમેઇલ આઈડ� : West.Nodal@incred.com 

 

જો પાચં �દવસના સમયગાળામા ંફ�રયાદ�ુ ંિનરાકરણ ન આવે અથવા �ાહક �ી �કરણ ગાવડં �ારા આપવામા ં

આવેલ ઉક�લથી સ�ંષુ્ટ ન હોય તો �ાહક ફ�રયાદ િનવારણ અિધકાર�નો સપંકર્ કર� શક� છે. ફ�રયાદ િનવારણ 

અિધકાર��ુ ંનામ અને સપંકર્ િવગતો નીચે �માણે છે: 

 

ફ�રયાદ િનવારણ અિધકાર��ુ ંનામ: �ીમાન. વૈ�નાથન રામા�િૂત� 

ઇ-મેઇલ આઈડ�: incred.grievance@jncred.com  

ટ��લફોન ન.ં: 022-42117799 

સરના�ુ:ં ઇન��ડ ફાઇના�ન્સયલ સિવ�સીસ �લિમટ�ડ (Incred Financial Services Limited)1203, 12મો માળ, બી 

િવ�ગ, રાજધાની, બાન્�ા �ુલાર્ કોમ્પલેક્ષ, �ુબંઇ - 400 051 

 

જો ફ�રયાદ/િવવાદ પદંર �દવસના સમયગાળામા ંફર�થી તૈયાર કરવામા ંન આવે તો �ાહક આરબીઆઈના 

નોન-બ��ક�ગ �પુરિવઝન િવભાગની �ાદ�િશક કચેર�ના ઇન્ચા� અિધકાર�ને અપીલ કર� શક� છે, �ના 

અિધકારકે્ષ� હ�ઠળ આઇએફએસએલની ર�જસ્ટડર્ ઓ�ફસ આવે છે.  ડ�એનબીએસની િવગતો નીચે આપેલ છે 

 

mailto:care@incred.com
mailto:incred.grievance@incred.com
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�રઝવર્ બેન્ક ઓફ ઈ�ન્ડયાને એસ્ક�લેશન 

 

જો �ીસ �દવસના સમયગાળામા ંફ�રયાદ/િવવાદ�ુ ંિનવારણ ન થાય, તો �ાહક નીચેના સરનામા પર નોન-

બ��ક�ગ �પુરિવઝન િવભાગની �ાદ�િશક કચેર�ના ઇન્ચા� અિધકાર�ને અપીલ કર� શક� છે: 

 

જનરલ મેનેજર, 

�પુરિવઝન િવભાગ 

�ુબંઇ �ાદ�િશક કચેર� 

�રઝવર્ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયા,3જો માળ, બાયખલ્લા ઓફ�સ �બ�લ્ડ�ગ, 

�ુબંઇ સેન્�લ સ્ટ�શન સામે , 

�ુબંઈ- 400008 

ઇમેઇલ: dnbs@rbi.org.in 

 સપંકર્ ન.ં: +91 (22) 23084121 

 

11. વ્યાજ ખચર્ 

 

a) �ાહકોને કંપની �ારા લોન અને એડવા�ન્સસ પર વ� ુપડતા વ્યાજ દરો અને �લુ્ક વ�લૂવામા ંનહ� આવે તે 

�િુનિ�ત કરવા માટ�, કંપનીના બોડર્ ઓફ �ડર�ક્ટસ� વ્યાજ દર મોડ�લ અને નીિતઓ અને વ્યાજ દરો ન�� 

કરવા માટ�ની કાયર્વાહ� પર નીિત અપનાવી છે, � તેના �ાહકોના લાભ માટ� કંપનીની વેબસાઇટ પર 

�કૂવામા ંઆવી છે. 

b) કંપનીના વ્યાજ દરના મોડ�લ �ગેની મા�હતી પણ અર� ફોમર્ અને મ�ૂંર� પ�મા ં�હ�ર કરવામા ંઆવશે 

 

12. �નુઃકબજો, જો વાહનો કંપની દ્વારા િધરાણ કરવામા ંઆવ�ુ ંહોય તો  

 

લોન લેનાર સાથે લોન કરારમા ં કંપની પાસે �નુઃ કબ�ની જોગવાઈ હશે � કા�નૂી ર�તે લા� ુ કરવામા ં

આવશે.  પારદિશ�તા �િુનિ�ત કરવા માટ� લોન કરારમા ંનીચેના િનયમો અને શરતો �રૂ� પાડવામા ંઆવશે: 

a) �નુઃકબજો લેતા પહ�લાનો સમયગાળો; 

b) એવા સજંોગો ક� �ના હ�ઠળ નો�ટસનો સમયગાળો માફ કર� શકાય છે; 

c) �રુક્ષાનો કબજો લેવાની ���યા; 

d) વેચાણપહ�લા ંલોનની �કુવણી માટ� લોન લેનારને �િતમ તક આપવા �ગેની જોગવાઈ;   

e) લોન લેનારને �નુઃકબજો આપવાની ���યા; 

f) િમલકતના વેચાણમાટ�ની ���યા. 

 

13. સમીક્ષા 

 

બોડર્ને વાજબી આચાર સ�ંહતાના પાલન અને મેનેજમેન્ટના િવિવધ સ્તર� ફ�રયાદો િનવારણ વ્યવસ્થાની 

mailto:dnbs@rbi.org.in
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કામગીર�ની સમયાતંર� સમીક્ષા માટ� અપડ�ટ કરવામા ંઆવશે અને જ�ર પડ� ત્યાર� િનયિમત �તર� આવી 

સમીક્ષાઓનો એક��ૃત અહ�વાલ બોડર્ને �પુરત કરવામા ંઆવશે.  બોડર્ ઓફ ડાયર�ક્ટસર્ �ારા દર વષ� કોડની 

સમીક્ષા કરવામા ંઆવશે, અને આ સદંભર્મા ંઅન્ય કોઈ િનયમનકાર� ફ�રફારો સમયાતંર� કોડમા ંઅપડ�ટ થયેલા 

રહ�શે.   
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