સર્વગ્રામ ફિનકેર િેર પ્રેક્ટિસ કોડ
1. પરિચય
આ િેર પ્રેક્ટિસ કોડ ("કોડ") સર્વગ્રામ ફિનકેર પ્રાઇર્ેિ લિમમિેડ ("કંપની") ના તમામ હાિના

અને સંભમર્ત ગ્રાહકોને િાગુ પડતી િેર પ્રેક્ટિસની મર્ગતો આપે છે અને કંપની માિે કામ
કરતા તમામ કમવચારીઓ અને પ્રમતમનમિઓ દ્વારા અનુસરવામાાં આવશે. આ કોડ કમવચારીઓને

ર્ધુ સારી ગ્રાહક સેર્ા પુરી પાડર્ા અને ગ્રાહકો સાથેના વ્યર્સામયક વ્યર્હારોમાં પારદમશિતા
જાળર્ર્ા માિે સક્ષમ બનાર્શે.
આ કોડ આરબીઆઇ/ડીએનબીઆર/2016-17/44

માસ્િર

ડાયરે ટશન

ડીએનબીઆર.

પીડી.007/03.10.119/2016-17 તારીખ 1 સપ્િેમ્બર, 2016 મુજબ બનાર્ર્ામાં આવ્યો છે
ુ રી, 2020ના રોજ અપડેિ કરર્ામાં આવ્યો છે , ને ભારતીય રરઝવવ
અને 17 િેબ્રઆ

બેંક

(આરબીઆઇ) દ્વારા જારી કરર્ામાં આર્ેિી નોન-મસસ્િમેફિક ઈમ્પોિવ ન્િ નોન-ફડપોલિિ કંપની
નોન-બેક્ન્કિંગ િાઇનાન્સ કંપનીને િાગુ પડે છે .
2. ઉદ્દેશ
આ કોડનો ઉદ્દેશ:

2.1 ગ્રાહકો સાથે વ્યર્હારમાં િઘુતમ િોરણો નક્કી કરીને ન્યાયી પદ્ધમતઓને પ્રોત્સાહન આપવુ.ં
2.2 ગ્રાહકોને સેર્ાઓના સ્તરની ર્ધુ સારી સમજણ મળી શકે તે માિે પારદમશિતા ર્િારર્ી.
2.3 કંપનીમાં ગ્રાહકનો મર્શ્વાસ ર્િારર્ો.
3. મુખ્ય પ્રમતબદ્ધતાઓ

ગ્રાહકો પ્રત્યે કંપનીની મુખ્ય પ્રમતબદ્ધતાઓ:

3.1 ગ્રાહકો સાથેના તેમના તમામ વ્યર્હારોમાં ન્યાયી અને ર્ાજબી કામ કરવું

⦁
કાં પની જે ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પ્રદાન કરે છે તેના માટે કોડમાાં ઉલ્લેરિત પ્રરતબદ્ધતાઓ
અને ધોરણોનુાં પાલન કરવુાં, અને, પ્રરિયાઓ અને પ્રેરટટસમાાં તેનો સ્ટાફ અનુસરે છે
⦁
કંપનીના ઉત્પાદનો અને સેર્ાઓ સંબમં િત કાયદાઓ અને મનયમોને પ ૂણવ કરે તેની
ખાતરી કરર્ી
⦁
ગ્રાહકો સાથે કંપનીનો વ્યર્હાર અખંફડતતા અને પારદમશિતાના નૈમતક મસદ્ધાંતો પર
મનભવર રહેશે
3.2 ગ્રાહકોને કંપનીની પ્રોડટિ કેર્ી રીતે કામ કરે છે તે સમજર્ામાં મદદ કરશે:
તેમની નાણાકીય અસરો સમજાવી ને

3.3 જે બાબતો ખોિી પડે છે તેની સાથે િડપથી અને સહાનુભ ૂમતપ ૂર્વક વ્યર્હાર કરર્ો:

⦁
⦁
⦁

ભ ૂિો સુિારર્ી.
ગ્રાહકોની િફરયાદો હાથમાં િેર્ી
જો તેઓ હજી પણ સંતષ્ુ િ ન હોય તો ગ્રાહકોને તેમની િફરયાદ કેર્ી રીતે આગળ

ર્િારર્ી તે કહેવ ુ ં

3.4 કોડનો પ્રચાર કરો, તેને કંપનીની ર્ેબસાઇિ પર મ ૂકો અને મર્નંતી થાય ત્યારે ગ્રાહકો માટે
તેની નક્કલો હાજર રાિો

4. માફહતી

4.1 ગ્રાહકોની જરૂફરયાતોને પ ૂણવ કરતી તેમજ તેમને રસ િરાર્તી સેર્ાઓ અને ઉત્પાદનોની
મુખ્ય સુમર્િાઓ સમજાર્તી સ્પષ્િ માફહતી આપતા ઉત્પાદનો અને સેર્ાઓ પસંદ કરર્ામાં
મદદ કરર્ી.
4.2 ગ્રાહકની ઓળખ અને ઠે કાણુાં મપત કરર્ા માિે કંપનીને તેમની પાસેથી જરૂરી દસ્તાર્ેજો
અને માફહતી મર્શે તેમજ કાન ૂની અને મનયમનકારી જરૂફરયાતોનુ ં પાિન કરર્ા માિેના અન્ય
દસ્તાર્ેજો અંગે ગ્રાહકોને માફહતગાર કરો

5. િોન અને તેની પ્રફિયા માિેની અરજીઓ

5.1 ઉિાર િેનારને તમામ સંદેશાવ્યર્હાર સ્થામનક ભાષા અથર્ા ઉિાર િેનારને સમજાય તેર્ી
ભાષામાં થર્ો જોઈએ.
5.2 િોન અરજી િોમવમાં જરૂરી માફહતી શામેિ હશે જે ઉિાર િેનારના ફહતને અસર કરે છે ,
જેથી કરીને અન્ય NBFC દ્વારા ઓિર કરાયેિ મનયમો અને શરતો સાથે અથવપ ૂણવ સરખામણી

કરી શકાય અને િેનારા દ્વારા જાણકાર રનણવયો િઈ શકાય. િોન અરજી િોમવ, અરજી િોમવ

સાથે સબમમિ કરર્ાના જરૂરી દસ્તાર્ેજો દશાવર્ે છે .
5.3 કંપની તમામ િોન અરજીઓની રસીદ માિે સ્ર્ીકૃમત આપર્ાની મસસ્િમ તૈયાર કરશે. િોન

અરજીઓનો મનકાિ કઈ સમયમયાવદામાં કરર્ામાં આર્શે તે પણ સ્ર્ીકૃમતમાં દશાવર્ર્ામાં
આર્શે.

6. િોન મ ૂલયાંકન અને મનયમો/શરતો

6.1 કંપની ઋણ િેનારને સ્થામનક ભાષામાં િેલખતમાં અથર્ા મંજૂરી પત્ર દ્વારા અથર્ા અન્ય
રીતે ઋણ િેનારને સમજાય તે રીતે જણાર્શે, વ્યાજના ર્ામષિક દર અને તેની અરજી કરર્ાની

પદ્ધમત સફહતના મનયમો અને શરતો સાથે મંજૂર કરે િી િોનની રકમ અને અમારા રે કોડવ પર

ઉિાર િેનાર દ્વારા આ મનયમો અને શરતોની સ્ર્ીકૃમત જાળર્ી રાિશે છે .
6.2 કંપની િોન કરારમાં મોડેથી ચુકર્ણી માિે િેર્ામાં આર્ેિા દંડાત્મક વ્યાજનો બોલડમાં
ઉલિેખ કરશે.

ૂ ી/મર્તરણ સમયે તમામ ઋણ િેનારાઓને િોન કરારમાં િાંકર્ામાં
6.3 કંપની િોનની મંજર
આર્ેિ દરે ક લબડાણની એક નકિ સાથે ઉિાર િેનાર દ્વારા સમજ્યા મુજબ લોન કરારની એક નકલ
પ્રદાન કરશે.

7. મનયમો અને શરતોમાં િેરિારો સફહત િોનનુ ં મર્તરણ

7.1 કંપની ઋણ િેનારને સ્થામનક ભાષામાં નોફિસ આપશે, અથર્ા િોન િેનાર દ્વારા સમજાય
તે ભાષામાં મર્તરણ સમયપત્રક, વ્યાજ દરો, સેર્ા શુલક, પ ૂર્વચકુ ર્ણી ચાર્જ ર્ગેરે સફહત મનયમો
અને શરતોમાં કોઈપણ િેરિારની સ ૂચના આપશે.
7.2 કંપની એ પણ સુમનમિત કરશે કે વ્યાજદર અને ચાર્જમાં િેરિારો િટત સંભમર્ત રીતે જ

પ્રભામર્ત થાય. િોન કરારમાં આ અંગેની યોગ્ય શરતનો સમાર્ેશ કરર્ામાં આર્શે.
7.3 કરાર હેઠળ ચ ૂકર્ણી અથર્ા કામગીરીને ફરકોિ / ર્ેગ આપર્ાનો મનણવય િોન કરાર સાથે

સુસગ
ં ત રહેશે.
7.4 તમામ િેણાંની ચુકર્ણી પર અથર્ા િોનની બાકી રકમની ર્સ ૂિાત પર કોઈપણ કાયદેસરના
હક અથર્ા પ ૂર્ાવમિકારને આિીન કોઈપણ અન્ય દાર્ા માિે િોન િેનારની હોઈ શકે તે માિે

તમામ મસક્યોફરિીિ કંપની ફરિીિ કરશે. જો સેિ ઓિના આર્ા અમિકારનો ઉપયોગ કરર્ાનો
હોય, તો બાકીના દાર્ાઓ અને સંબમં િત દાર્ાની પતાર્િ/ચુકર્ણી ન થાય ત્યાં સુિી અમે જે

શરતો હેઠળ મસક્યોફરિીિ જાળર્ી રાખર્ા માિે હકદાર છીએ તેની સંપ ૂણવ મર્ગતો સાથે િોન
િેનારને તેના મર્શે નોફિસ આપર્ામાં આર્શે.
8. સામાન્ય

ુ
8.1 િોન કરારના મનયમો અને શરતોમાં પ ૂરા પાડર્ામાં આર્ેિ હેતઓ
મસર્ાય કંપની ઉિાર
િેનારની બાબતોમાં હસ્તક્ષેપ કરર્ાથી દૂ ર રહેશે (મસર્ાય કે માફહતી, જે ઉિાર િેનાર દ્વારા
અગાઉ જાહેર કરર્ામાં આર્ી ન હોય, તેની નોંિ િેર્ામાં આર્ી ન હોય).
8.2 ઉિાર િીિેિા ખાતાના ટ્રાન્સિર માિે ઉિાર િેનાર તરિથી મર્નંતીની પ્રાપ્પ્તના ફકસ્સામાં,
સંમમત અથર્ા અન્ય એિિે કે, અમારો ર્ાંિો, જો કોઈ હોય તો, મર્નંતીની પ્રાપ્પ્તની તારીખથી

21 ફદર્સની અંદર જણાર્ર્ામાં આર્શે. આર્ા ટ્રાન્સિર કાયદા સાથે સુસગ
ં ત પારદશવક કરારની

શરતો મુજબ થશે.
8.3 િોનની ર્સ ૂિાતની બાબતમાં અમે ઉિાર િેનારાઓને અયોગ્ય સમયે સતત પરે શાન કરર્ા,
િોનની ર્સ ૂિાત માિે શારીફરક બળનો ઉપયોગ કરર્ો ર્ગેરે અયોગ્ય સતામણીનો આશરો નહીં
િઈએ, અમે એ પણ સુમનમિત કરીશુ ં કે, ગ્રાહકો સાથે વ્યર્હાર કરર્ા માિે અમારા સ્િાિને
યોગ્ય રીતે પ ૂરતી તાિીમ આપર્ામાં આર્ે.
8.4 અમે મંજૂર કરાયેિ તમામ ફ્િોફિિંગ રે િ િમવ િોનમાં વ્યક્ટતગત ઋણિારકો પાસેથી
િોરટિોિર ચાજીસ/ પ્રી-પેમેન્િ દંડ ર્સ ૂિ કરીશુ ં નહીં.

8.5 મર્મર્િ ફહસ્સેદારોની જાણકારી માિે અમારી ર્ેબસાઈિ પર િેર પ્રેક્ટિસ કોડ પણ મ ૂકર્ામાં
આર્શે.
9. િફરયાદ મનર્ારણ

9.1 િેર પ્રેક્ટિસ કોડના પાિન અને સંચાિનના મર્મર્િ સ્તરે િફરયાદના મનર્ારણ તંત્રની
કામગીરીની સમયાંતરે સમીક્ષા થશે. આર્ી સમીક્ષાઓનો એકીકૃત અહેર્ાિ મનયમમત અંતરે

બોડવ ને સુપરત કરર્ામાં આર્શે.
9.2 જયાં વ્યાપાર વ્યર્હાર કરર્ામાં આર્ે છે તેર્ા કંપનીની તમામ શાખાઓ/સ્થળો પર નીચેની

માફહતી ગ્રાહકોના િાભ માિે મુખ્ય રીતે પ્રદમશિત કરર્ામાં આર્શે:
9.2.1 કંપની મર્રુદ્ધ િફરયાદોના મનરાકરણ માિે સંપકવ કરી શકાય તેર્ા િફરયાદ મનર્ારણ
અમિકારીનુ ં નામ અને સંપકવ ની મર્ગતો (િેલિિોન/મોબાઈિ નં. તેમજ ઈમેઈિ સરનામુ)ં .
9.2.2 જો એક મફહનાની અંદર િફરયાદ/મર્ર્ાદનુ ં મનર્ારણ કરર્ામાં ન આર્ે તો જેના
અમિકારક્ષેત્ર હેઠળ કંપનીની રજજસ્િડવ ઓફિસ આર્ે છે તેર્ા ગ્રાહક RBIની DNBSની પ્રાદે મશક

કચેરીના પ્રભારી અમિકારીને અપીિ કરી શકે છે .
જાહેર નોફિસ ગ્રાહકોને િફરયાદ મનર્ારણ મમકેમનિમ અને કંપની દ્વારા અનુસરર્ામાં આર્તી

િફરયાદ મનર્ારણ અમિકારી અને આરબીઆઈના પ્રાદે મશક કાયાવિયની મર્ગતોને પ્રકામશત
ુ ે પ ૂણવ કરશે.
કરર્ાના હેતન

10. નોન-બેંફકિંગ નાણાકીય કંપનીઓ માિે િોકપાિ(ઑમ્બડ્સમૅન)યોજના, 2018 - નોડિ
ઓફિસર/મપ્રક્ન્સપિ નોડિ ઓફિસરની મનમણ ૂક
10.1 લોકપાલ યોજના હેઠળ, કાં પનીએ નોડલ ઓરફસસવ (એનઓ)ની રનમણૂક કરી છે , જે
કાં પની નુાં પ્રરતરનરધત્વ કરવા અને કાં પની સામે દાિલ કરવામાાં આવેલી ફરરયાદોના સાંદભવમાાં
ઑમ્બડ્સમૅન ને રહતી આપવા માટે જવાબદાર રહેશ.ે
10.2 મપ્રક્ન્સપિ નોડિ ઓફિસર (PNO) અન્ય બાબતોની સાથે સાથે, ઓમ્બડ્સમેન અને

એપેિેિ ઓથોફરિી સમક્ષ સ્કીમ હેઠળ આર્રી િેર્ામાં આર્ેિી કંપનીનુ ં પ્રમતમનમિત્ર્ કરર્ા
માિે જર્ાબદાર રહેશે. મુખ્ય નોડિ અમિકારી ગ્રાહક મશક્ષણ અને સુરક્ષા મર્ભાગ (CEPD),
RBI, કેન્રીય કાયાવિય સાથે સંકિન અને સંપકવ કરર્ા માિે જર્ાબદાર રહેશે.

10.3 ગ્રાહકોના લાભ માટે જે શાિાઓ/સ્થળોએ વેપાર વ્યવહાર કરવામાાં આવે છે ત્યાાં
ગ્રાહક દ્વારા સાંપકવ કરી શકાય તેવા PNOs/NOs/GROsના નામ અને સાંપકવ રવગતો
(ટે રલફોન/મોબાઈલ નાંબર તેમજ ઈમેઈલ સરનામાાં) અને ઑમ્બડ્સમૅન ના
નામ અને સંપકવ ની મર્ગતો રહેશે.

10.4 ઓફિસ અથર્ા શાખાની મુિાકાત િેનાર વ્યક્ટત સરળતાથી માફહતી મેળર્ી શકે તે રીતે
યોજનાની મુખ્ય મર્શેષતાઓ (અંગ્રેજી, ફહન્દી અને સ્થામનક ભાષામાં) તેમની તમામ કચેરીઓ
અને શાખાઓ પર પ્રદમશિત કરર્ામાં આર્શે.

10.5 ઑમ્બડ્સમૅન જના, નોડલ અરધકારી અને મુખ્ ય અરધકારીની રવગતો વેબસાઇટ પર
સ્પષ્ટપણે દશાવવવામાાં આવશે

11. ર્ેબસાઈિ પર પોક્સ્િિંગ

11.1 મર્મર્િ ફહસ્સેદારોની માફહતી માિે આ કોડ સ્થામનક ભાષાઓમાં કંપનીની ર્ેબસાઇિ
પર મ ૂકર્ામાં આર્શે.
12. વ્યાજદર

12.1 કંપની ભંડોળનુ ં મ ૂલય, માજર્જન અને ફરસ્ક પ્રીમમયમ જેર્ા સંબમં િત પફરબળોને ધ્યાનમાં
િઈને વ્યાજ દરનુ ં મોડિ અપનાર્શે અને િોન અને એડર્ાન્સસ માિે ર્સ ૂિર્ામાં આર્નાર
વ્યાજનો દર નક્કી કરશે. વ્યાજનો દર અને મર્મર્િ કેિેગરીના ઉિાર િેનારાઓને વ્યાજના
મર્મર્િ દર ર્સ ૂિર્ા માિે જોખમ અને તકવ ના ગ્રેડેશન માિેનો અલભગમ િોન િેનાર અથર્ા
ગ્રાહકને અરજી િોમવમાં જાહેર કરર્ામાં આર્શે અને સેન્શન માંજૂરી પત્ર રીતે જણાર્ર્ામાં
આર્શે
.
12.2 વ્યાજના
દરો અને જોખમોના ગ્રેડેશન માિેનો અલભગમ પણ કંપનીની ર્ેબસાઇિ પર
ઉપિબ્િ કરાર્ર્ામાં આર્શે અને સમયાંતરે અપડેિ કરર્ામાં આર્શે.
12.3 વ્યાજનો દર ર્ામષિક દર હશે જેથી ઉિાર િેનાર ખાતામાં ર્સ ૂિર્ામાં આર્નાર ચોક્કસ

દરોથી ર્ાકેિ થાય.
12.4 કંપની વ્યાજદર અને પ્રફિયા અને અન્ય ચાર્જ નક્કી કરર્ામાં યોગ્ય આંતફરક મસદ્ધાંતો
અને પ્રફિયાઓ નક્કી કરશે.

13. કંપની દ્વારા િાઇનાન્સ કરાયેિા ર્ાહનોનો પ ૂનઃકબજો

13.1 ઉિાર િેનાર સાથેના કરાર/િોન કરારમાં કંપની પાસે લબલિ-ઇન રી-પિેશન ટિોિ હશે

જે કાયદે સર રીતે િાગુ કરર્ા યોગ્ય હશે. પારદમશિતા સુમનમિત કરર્ા માિે કરાર/િોન કરારના
મનયમો અને શરતોમાં આ અંગેની જોગર્ાઈઓ પણ હશે:
13.1.1 કબજો િેતા પહેિા નોફિસ પીફરયડ

13.1.2 જે સંજોગોમાં નોફિસનો સમયગાળો માિ કરી શકાય છે
13.1.3 મસક્યોફરિીનો કબજો િેર્ાની પ્રફિયા

13.1.4 ર્ાહન/મમિકતના ર્ેચાણ/હરાજી પહેિા િોનની ચુકર્ણી માિે ઉિાર િેનારને અંમતમ
તક આપર્ાની જોગર્ાઈ
13.1.5 ઉિાર િેનારને પુન: કબજો આપર્ાની પ્રફિયા

13.1.6 મમિકતના ર્ેચાણ/હરાજી માિેની પ્રફિયા
13.2 આર્ા મનયમો અને શરતોની નકિ ઉિાર િેનારને ઉપિબ્િ કરાર્ર્ામાં આર્શે.
14. સોનાના દાગીનાની સામે મિરાણ

ઉપરોટત ઉપરાંત, સોનાના દાગીના સામે વ્યક્ટતઓને મિરાણ આપતી ર્ખતે નીચેની બાબતોની

સાથેસાથે કંપની બોડવ ઓિ ફડરે ટિસવ દ્વારા યોગ્ય રીતે મંજૂર કરર્ામાં આર્ેિી નીમતનુ ં પાિન
કરશે.

14.1 આરબીઆઇ દ્વારા મનિાવફરત કેર્ાયસી માગવદમશિકાનુ ં પાિન થાય અને કોઈપણ િોન
િંબાર્તા પહેિા ગ્રાહક પર પ ૂરતી યોગ્ય મહેનત કરર્ામાં આર્ે તે સુમનમિત કરર્ા માિે પ ૂરતા
પગિાં િેર્ામાં આર્ે.
14.2 પ્રાપ્ત જ્ર્ેિરી માિે યોગ્ય મ ૂલયાંકન પ્રફિયા.

14.3 સોનાના દાગીનાની માલિકી સંતોષર્ા માિે આંતફરક પ્રણાિીઓ.

14.4 જ્ર્ેિરીને સુરલક્ષત કસ્િડીમાં સંગ્રફહત કરર્ા માિે પયાવપ્ત પ્રણાિીઓ, ચાલુ િોરણે
મસસ્િમ્સની સમીક્ષા કરર્ી, સંબમં િત સ્િાિને તાિીમ આપર્ી અને પ્રફિયાઓનુ ં કડકપણે પાિન

થાય તેની ખાતરી કરર્ા માિે આંતફરક ઓફડિસવ દ્વારા સમયાંતરે મનરીક્ષણ કરવુ.ં
14.5 જ્ર્ેિરીના સંગ્રહ માિે યોગ્ય સુમર્િા ન િરાર્તી શાખાઓ દ્વારા આર્ી િોન િંબાર્ર્ામાં
આર્શે નહીં.
14.6 કોિેિરિ તરીકે સ્ર્ીકૃત જ્ર્ેિરીનો યોગ્ય ર્ીમો િેર્ામાં આર્શે.
ચુકર્ણી ન કરર્ાના ફકસ્સામાં િોન િેનારને પ ૂરતી પ ૂર્વ સ ૂચના સાથે પારદશવક હરાજી પ્રફિયા.

14.7 ફહતોનો િકરાર્ ન હોર્ો જોઈએ અને હરાજીની પ્રફિયાએ ખાતરી કરર્ી જોઈએ કે જૂથ
કંપનીઓ અને સંબમં િત કંપનીઓ સફહત હરાજી દરમમયાન તમામ વ્યર્હારોમાં નજીકનો સંબિ
ં

છે .
14.8 િોકોને હરાજીની જાણ ઓછામાં ઓછા બે અખબારોમાં એક સ્થામનક ભાષામાં અને
બીજુ ં રાષ્ટ્રીય દૈ મનક અખબારમાં જાહેરાતો આપીને કરર્ામાં આર્શે.
14.9 નીમત તરીકે કંપની આયોજજત હરાજીમાં ભાગ િેશે નહીં.

14.10 ગીરર્ે મુકેિ સોનાની હરાજી બોડવ દ્વારા માન્ય હરાજી કરનારાઓ દ્વારા જ કરર્ામાં
આર્શે.
14.11 આ પોલિસીમાં એકત્રીકરણ, અમિીકરણ અને મંજૂરીની િરજોને અિગ કરર્ા સફહત
છે તરમપિંડીનો સામનો કરર્ા માિે મ ૂકર્ામાં આર્નારી મસસ્િમ્સ અને પ્રફિયાઓને પણ આર્રી
િેર્ામાં આર્શે.
14.12 િોન કરારમાં હરાજી પ્રફિયા સંબમં િત મર્ગતો પણ જાહેર થશે.
15. પુનરવિલોકન

આ સંફહતાના પાિન અને િફરયાદ મનર્ારણ તંત્રની કામગીરીની પુનરવવલોકન, મેનેજમેન્િ દ્વારા
મનયમમતપણે કરર્ામાં આર્શે અને આવા પુનરવવલોકન ની એકીકૃત અહેર્ાિ મનયમમત િોરણે
બોડવ ઓિ ફડરે ટિસવને સુપરત કરર્ામાં આર્શે. આ કોડની અપડેિ કરે િી નકિ કંપનીની
ર્ેબસાઇિ પર મ ૂકર્ામાં આર્શે.

