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ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ 

ਸੰਸਕਰਨ: 2022v.3 
 
ਜਾਣ-ਪਿਹਚਾਣ 

 
ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ*ਕ (RBI) ਨ-  ਗੈਰ-ਬੈਿਕੰਗ ਅਤੇ ਫਾਇਨ5ਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਿਨਰਦੇਸ਼ DNBR ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ 

Eਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। PD. 008/03.10.119/2016-17 (ਜਦG ਅਤੇ ਿਜਵH ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ) ਜੋ ਿਕ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਿਮਆਰ5 ਨੰੂ 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦG ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ5 ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤ5 ਿਕ Eਤਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜG ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ Eਤੇ ਅਧਾਿਰਤ, ਸ਼Nੀਰਾਮ ਟN5ਸਪੋਰਟ ਫਾਇਨ5ਸ ਿਲਿਮਟਡ (“ਕੰਪਨੀ”) ਨ-  ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ 

(“FPC”) ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ  ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਤ5 ਿਕ ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ 

ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾਵ5 ਤੱਕ ਲੋਨ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣ।  ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ5 ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਵਹਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਹਯੋਗ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਿਨਰਪੱਖ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਪਨੀ FPC 

ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ5 ਨੰੂ ਦੱਸੇਗੀ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈUਬਸਾਈਟ(https://www.stfc.in) Eਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 
ਕੰਪਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਿਕ ਖਰਚੇ / ਫੀਸ5 ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ5 ਜੋ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹਨ 

ਨੰੂ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ5 ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਵਚਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਨਰਿਣਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗਿੜਆਂ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ   ਿਸ਼ਕਾਇਤ 

ਹੱਲ ਿਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਨਰਪੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਅਿਭਆਸ ਇਸਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ5 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂਆਂ Eਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਾਰਿਕਿਟੰਗ, ਲੋਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ, 

ਪNੋਸੈਿਸੰਗ, ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ  FPC ਪNਤੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ 

ਆਿਡਿਟੰਗ ਪNੋਗਰਾਮ5, ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਨ- ਜਮ*ਟ ਟੀਮ ਅਿਜਹੇ ਅਿਭਆਸ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਕ ਕੰਪਨੀ 

ਦੇ  ਆਪਰੇਸ਼ਨ  ਿਨਰਪੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਪNਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤG ਜਾਣੂ ਹਨ।   

ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ5 ਨੰੂ Eਤਮ ਸੇਵਾ ਪNਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। RBI ਿਨਰਦੇਸ਼5 Eਤੇ ਅਧਾਿਰਤ FPC ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ਰੂੀ 

ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 
ਇਹ  FPC ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ5 ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ5 ਦੀਆਂ ਸ਼Nੇਣੀਆਂ Eਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜ5 ਭਿਵੱਖ 

ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ)। 

 
 FPC ਉਪਰੋਕਤ Eਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਿਕ ਇਹ ਬN5ਚ ਦੁਆਰਾ ਪNਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਫੋਨ Eਤੇ, ਇੰਟਰਨX Uਟ Eਤੇ ਜ5 ਿਕਸੇ 

ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜ5 ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। 
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ਮੱੁਖ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵ, 

 
1) ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ, ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 

 
(A) ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇZਨ ਫਾਰਮ5 ਿਵੱਚ ਲੋੜ[ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Zਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਿਹੱਤ ਨੰੂ ਪNਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ5 ਜੋ ਹੋਰ NBFCs ਦੁਆਰਾ 

ਪੇZ ਕੀਤੇ ਿਨਯਮ5 ਅਤੇ Zਰਤ5 ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ 

ਫਾਰਮ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ\5 ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ[ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼5 ਨੰੂ ਅੰਿਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 

ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਪੱਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ZNੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ5 ਤG ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਆਜ ਦਰ5 ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜੋਖਮ5 ਦੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਤਰਕ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 

ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈUਬ-ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜ5 ਸਬੰਧਤ ਅਖਬਾਰ5 ਿਵੱਚ ਪNਕਾਿZਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦG ਵੀ ਿਵਆਜ 

ਦਰ5 ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ5 ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  

 
(B) ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪNਾਪਤੀ ਲਈ ਪNਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪNਣਾਲੀ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮ5 ਸੀਮਾ ਿਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੰੂ ਵੀ ਰਸੀਦ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
(c) ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇZਨ ਫਾਰਮ ਸਪZਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ CKYC ਲੋੜ5 ਸਮੇਤ KYC ਿਨਯਮ5 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜ5 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਤG ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ 

ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਤ5 ਹੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। 

 
(d) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਿਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜ5 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜ5ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

 
2) ਕਰਜ਼ਾ ਮੱੁਲ ਿਨਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ/ਸ਼ਰਤ, 

 
- ਕੰਪਨੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਪੱਤਰ ਜ5 ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ Zਰਤ5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ਰੂ 

ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਸਾਲਾਨਾ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਇਹਨ5 ਿਨਯਮ5 ਅਤੇ Zਰਤ5 ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਪNਵਾਨਗੀ ਨੰੂ 

ਇਸਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ। 6.3 ਸਾਲਾਨਾ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ5 ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਸਹੀ ਦਰ5 ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ 

ਖਾਤੇ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ। 

 
- ਕੰਪਨੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੜਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਜੁਰਮਾਨ-  ਦਾ ਿਵਆਜ ਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਗੂੜੇ ਅਖਰ5 ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ।  ਲੋਨ ਮੰਨਜ਼ਰੂੀ 

ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਿਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜ5 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜ5ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।  

 
ਕੰਪਨੀ ਲੋਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਜ5 ਵੰਡ ਦੇ ਸਮH ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇZ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 

ਉਸ ਭਾZਾ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵH ਿਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਿਝਆ ਜ5ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਕਲ5 

ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ Zਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ/ਲੋਨ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

 
 

3) ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ, ਿਵੱਚ ਖਰਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

 
- ਕੰਪਨੀ ਿਨਯਮ ਅਤੇ Zਰਤ5 ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ (ਸਥਾਨਕ ਭਾZਾ ਿਵੱਚ ਜ5 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜ5ਦੀ 

ਭਾZਾ ਿਵੱਚ) ਨ_ ਿਟਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਿਵਆਜ ਦਰ5, ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ, ਮੁੜਅਦਾਇਗੀ ਖਰਚੇ ਆਿਦ Zਾਮਲ ਹਨ. ਕੰਪਨੀ ਇਹ 
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ਸੁਿਨZਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਿਵਆਜ ਦਰ5 ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਸਰਫ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਨੁਕੂਲ 

ਸ਼ਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

 
(b) ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਜ5 ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁੜਵਾਿਪਸ / ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਰਣੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 
4) ਗੋਪਨੀਅਤਾ 
 
(A) ਜਦG ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਹ[ ਹੰੁਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੀ ਿਨUਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਨUਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਮੰਨ- ਗੀ।  

 
(b) ਜਦG ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਨਹ[ ਹੰੁਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਹੇਠ5 ਖਾਸ ਕੇਸ5 ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਨਹ[ 

ਕਰੇਗੀ: 

 
•    ਜੇ  ਕੰਪਨੀ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਜ5 ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪNਦਾਨ ਕਰਨਾ 

• ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਪNਤੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ 

• ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਵੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾ, ਧੋਖਾ ਰੋਕਥਾਮ) ਬ*ਕ5 / ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵ5 / ਗਰੱੁਪ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ 

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਪNਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

• ਕੰਪਨੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਉਦੇਸ਼5 ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵ5 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਜG ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹ[ ਵਰਤੇਗੀ। 

 
5) ਆਮ 

 
(a) ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤG ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਿਸਵਾਏ ਉਹਨ5 ਉਦੇZ5 ਦੇ, ਜੋ ਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 

ਿਨਯਮ5 ਅਤੇ Zਰਤ5 ਿਵੱਚ ਪNਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਜਦG ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ5 ਨਵ[ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, 

ਜੋ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਦੇ ਨ_ ਿਟਸ ਿਵੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇ)। 

 
(b) ਉਧਾਰ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਟਰ5ਸਫਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤG ਬੇਨਤੀ ਪNਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਸਿਹਮਤੀ ਜ5 ਹੋਰ ਯਾਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇ 

ਕੋਈ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਪNਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤG 21 ਿਦਨ5 ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਿਜਹੇ ਟਰ5ਸਫਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਰਦਰZੀ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ Zਰਤ5 ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। 

 
(c) ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇZਾਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹ[ ਲਵੇਗੀ ਿਜਵH ਿਕ. ਕਰਜ਼ਦਾਰ5 ਨੰੂ ਔਖੇ ਸਮH 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 

ਪਰੇZਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮਾਸਪੇZੀ Zਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤG, ਆਿਦ। ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਿਕ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ5 

ਨਾਲ ਢੁਕਵH ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵ[ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 
(d) ਕੰਪਨੀ ਸਿਹ-ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ(ਆਂ) ਨਾਲ ਜ5 ਿਬਨ5, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਵ5 ਨੰੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤG ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇZ5 ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂ 

ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫਲੋਿਟੰਗ ਰੇਟ ਟਰਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਰਜ/ ਪNੀ-ਪੇਮ*ਟ ਜੁਰਮਾਨ-  ਨਹ[ ਲਗਾਏਗਾ। 

 
(e) ਸੋਨ-  ਦੇ ਗਿਹਿਣਆਂ ਦੇ ਿਗਰਵੀ Eਤੇ ਕਰਜਾ ਦੇਣਾ 

ਸੋਨ-  ਦੇ ਗਿਹਿਣਆਂ Eਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰਜਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਉਪਰੋਕਤ ਆਮ ਿਨਰਦੇਸ਼5 ਤG ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ5 ਦਾ ਪਾਲਣ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

(i) ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪNਵਾਿਨਤ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇਠ5 ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰੇ: 
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(a) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਕਦਮ ਿਕ KYC ਿਨਰਦੇਸ਼5 ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਤG ਪਿਹਲ5 ਗਾਹਕ Eਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, 

(b) ਗਿਹਿਣਆਂ ਲਈ ਢੱੁਕਵ[ ਪਰਖ ਿਵਧੀ ਪNਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 

(c) ਸੋਨ-  ਦੇ ਗਿਹਿਣਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਸਸਟਮ, 

(d) ਗਿਹਿਣਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਸਟਡੀ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਿਸਸਟਮ, ਿਨਰੰਤਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਸਸਟਮ5 

ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ, ਸਬੰਿਧਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡੀਟਰ5 ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਿਮਤ ਜ5ਚ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ 

ਿਕ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਿਜਹੇ ਕਰਜੇ ਉਹਨ5 ਬN5ਚ5 ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਿਦੱਤੇ 

ਜਾਣ ਿਜਹਨ5 ਕੋਲ ਗਿਹਿਣਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਸੁਿਵਧਾ ਨਹ[ ਹੈ, 

(e) ਿਗਰਵੀ ਵਜG ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਿਹਣੇ ਢੁਕਵH ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, 

(f) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਢੁਕਵH ਪੂਰਵ ਨ_ ਿਟਸ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਮੁੜਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਿਨਲਾਮੀ ਿਵਧੀ। ਤਰਜੀਹ5 

ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਨਲਾਮੀ ਦੀ ਿਵਧੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਿਕ ਿਨਲਾਮੀ ਦੋਰਾਨ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਬ5ਹ ਿਜੰਨੀ 

ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਗਰੱੁਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, 

(g) ਿਨਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਅਖਬਾਰ5, ਇੱਕ ਸਥਾਿਨਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ 

ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 

(h) ਕੰਪਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਨਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲਵੇ , 

(i) ਿਗਰਵੀ ਰੱਿਖਆ ਸੋਨਾ ਿਸਰਫ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪNਵਾਿਨਤ ਿਨਲਾਮੀ ਕਰਨਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਿਨਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 

(j) ਸੋਨ-  Eਤੇ ਕਰਜਾ ਦੇਣਾ ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਮੋਬੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪNਵਾਿਨਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵਖਰੇਵ5 ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। 

(ii) ਕਰਜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਿਨਲਾਮੀ ਿਵਧੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੋਣ। 

(iii) ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ,: 

(a) ₹5 ਲੱਖ ਤG Eਪਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ PAN ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

(b) ਸਾਰੀਆਂ ਬN5ਚ5 ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਨਯਿਮਤ ਹੋਣ। 

(c) ਕੰਪਨੀ ਗਲਤ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਿਜਵH 2-3 ਿਮੰਟ5 ਿਵੱਚ ਹੀ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ। 
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6) ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 

 
8.1 ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਿਚਤ ਿKਕਾਇਤ ਿਨਪਟਾਰਾ ਿਵਧੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਿਜਹੀ 

ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਿਨKਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵ, ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਤN ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਿਵਵਾਦ, ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ Qਚ ਪੱਧਰ 

'ਤੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।  

 
(b) ਿਨਰਦੇKਕ ਮੰਡਲ FPC ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪSਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ, 'ਤੇ ਿKਕਾਇਤ, ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮT -ਸਮT 

ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਪSਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੀਿਖਆਵ, ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਿਰਪੋਰਟ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ, 'ਤੇ ਸUਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਵT ਿਕ 

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
7) ਿਰਜ਼ਰਵ ਬVਕ - ਏਕੀਿਕSਤ ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੀਮ 2021  

 
ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ*ਕ -ਏਕੀਿਕNਤ ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੀਮ 2021 - ਿਮਤੀ 12 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਤਿਹਤ ਨ_ ਡਲ ਅਫਸਰ/ਿਪNੰ ਸੀਪਲ ਨ_ ਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ: 

ਕੰਪਨੀ ਨ-  ਪNਮੱੁਖ ਨ_ ਡਲ ਅਫਸਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਿਵਰੱੁਧ ਦਾਇਰ ਿZਕਾਇਤ5 ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ 

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫG ਜਾਣਕਾਰੀ ਪNਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨ-  ਸੰਚਾਲਨ ਕੁZਲਤਾ ਲਈ ਿਪNੰ ਸੀਪਲ ਨ_ ਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਈ ਹੋਰ ਨ_ ਡਲ ਅਫਸਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

 
ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ5 ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਹਨ5 ਬN5ਚ5/ਸਥਾਨ5 'ਤੇ ਪNਮੱੁਖਤਾ ਨਾਲ, ਿਜੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜ5ਦਾ ਹੈ, ਪNਮੱੁਖ ਨ_ ਡਲ 

ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ (ਟੈਲੀਫੋਨ / ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ) ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦਾ ਿZਕਾਇਤ 

ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੋਰਟਲ (https://cms.rbi.org.in)ਪNਦਰਿZਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਿਵZੇZਤਾਵ5 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾZਾ 

ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ5, Zਾਖਾਵ5 ਅਤੇ ਸਥਾਨ5 ਿਵੱਚ ਪNਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪNਦਰਿZਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਿਜੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਜ5 Zਾਖਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋੜ[ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। 

ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸੁਿਨZਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਪNਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

Zਾਖਾਵ5 ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪNਮੱੁਖ ਨ_ ਡਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪNਮੱੁਖ ਿਵZੇZਤਾਵ5 ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈUਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 

ਪNਦਰਿZਤ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
 
8) ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਆਜ ਦੀ ਿਨਯਮਾਵਲੀ 
 
6.1 ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਕ5 ਿਜਵH ਿਕ ਫੰਡ5 ਦੀ ਲਾਗਤ, ਹਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪNੀਮੀਅਮ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 

ਿਵਆਜ ਦਰ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਡਵ5ਸ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ZNੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾਵ5 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਆਜ ਦਰ5 ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਉਦੇZ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ 

ਜ5 ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪNਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਸਪZਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ 

ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਵਆਜ ਦਰ5 ਅਤੇ ਪNੋਸੈਿਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵH ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਸਧ5ਤ ਅਤੇ ਪNਿਕਿਰਆਵ5 

ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। 

 
 
9) ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ, ਦਾ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ 
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ਕੰਪਨੀ ਨ-  ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ/ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਮੁੜ-ਕਬਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ Zਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 

ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰZਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ/ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਿਨਯਮ ਅਤੇ Zਰਤ5 ਿਵੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 

ਿਵਵਸਥਾਵ5 ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ: 

 
i. ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤG ਪਿਹਲ5 ਨ_ ਿਟਸ ਦੀ ਿਮਆਦ; 

ii. ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਿਜਨ\ 5 ਦੇ ਤਿਹਤ ਨ_ ਿਟਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨੰੂ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; 

iii. ਸਿਕਊਿਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਿਵਧੀ; 

iv. ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਿਵਕਰੀ/ਿਨਲਾਮੀ ਤG ਪਿਹਲ5 ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਿਤਮ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ ਿਵਵਸਥਾ; 

v. ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪNਿਕਿਰਆ; ਅਤੇ 

vi. ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿਵਕਰੀ/ਿਨਲਾਮੀ ਲਈ ਿਵਧੀ। 

ਅਿਜਹੇ ਿਨਯਮ, ਅਤੇ Kਰਤ, ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

- ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ5 ਲੋਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਪNਾਪਤੀ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਿਕਸੇ 

ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਜ5 ਹੱਕਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪNਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ\5 ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ 

ਦੀ ਵਰਤG ਕੀਤੀ ਜ5ਦੀ ਹੈ, ਤ5 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਅਤੇ ਉਨ\ 5 Zਰਤ5 ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨ_ ਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਿਜਨ\ 5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਧਤ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ /ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਪNਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 

 
 
 
10) ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ, ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਮੂਲ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਟੱੁਟਣ, 

SMA/NPA ਵਰਗੀਕਰਨ ਿਮਤੀਆਂ ਆਿਦ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ5 ਲਈ ਸਹੀ ਿਨਯਤ ਿਮਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਪZਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 

ਨੰੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇ ਸਮH ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੀਆਂ Zਰਤ5/ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਸਮH ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਅਤੇ/ਜ5 ਿਵਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ 

ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ5 ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ Zੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੀ ਿਮਤੀ ਵੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

11) ਖਪਤਕਾਰ ਪੜZਾਈ 

ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ5 ਿਵੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇZ ਨਾਲ ਿਦਨ-ਅੰਤ ਦੀ ਪNਿਕਿਰਆ ਦੇ ਖਾਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਿਮਤੀ, 

SMA ਅਤੇ NPA ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗNੇਡੇZਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ5 ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਿਸੱਿਖਆ ਸਾਿਹਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ5 

'ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਅਿਜਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਿਸੱਿਖਆ ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ Zਾਖਾਵ5 ਿਵੱਚ ਪੋਸਟਰ5 ਅਤੇ/ਜ5 ਹੋਰ ਢੁਕਵH ਮੀਡੀਆ ਰਾਹ[ ਵੀ 

ਪNਦਰਿZਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤG ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਿਕ ਇਸਦੇ ਫਰੰਟ-ਲਾਈਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ 

ਮਨਜ਼ਰੂੀ/ਵੰਡ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮH, ਉਹਨ5 ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਇਹਨ5 ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ5 ਬਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ5 ਨੰੂ 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ। 

 

 12) ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ 

 
ਿKਕਾਇਤ, 

ਿਕਸੇ ਿZਕਾਇਤ/ਿਦੱਕਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਿਬਨX ਕਾਰ/ਕਰਜ਼ਦਾਰ5 ਨੰੂ ਸਬੰਧਤ Zਾਖਾ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। Zਾਖਾ ਅਿਧਕਾਰੀ 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਠਾਉਣਗੇ। 

 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੱਲ ਿਵਧੀ 
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ਉਤਪਾਦ5 ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ5 ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਵਵਾਦ5 ਨੰੂ ਿZਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਪNਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤG 30 ਿਦਨ5 ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

 
ਿਨਮਨਿਲਖਤ 'ਿZਕਾਇਤ ਹੱਲ ਿਵਧੀ' ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੱਲ ਦਾ ਪੱਧਰ 

Zਾਖਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ 

ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ਿZਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਅਫਸਰ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ  

 
ਿKਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ - ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ 

ਿZਕਾਇਤ5 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਗਾਹਕ ਹੇਠ5 ਿਦੱਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿZਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 
ਿZਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ: ZNੀ ਸੰਭਵ ਜੈਨ 

ਈਮੇਲ : sambhav.jain@stfc.in 

 
ਗਾਹਕ ਹੇਠ5 ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 
ਿKਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਅਫਸਰ 

ਸ਼Nੀਰਾਮ ਟN5ਸਪੋਰਟ ਫਾਇਨ5ਸ ਕੰਪਨੀ ਿਲਿਮਟਡ,  

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ, ਵੋਕਹਾਰਟ ਟਾਵਰਸ,  

ਤੀਜੀ ਮੰਿਜ਼ਲ, ਵੈਸਟ ਿਵੰਗ, ਜੀ ਬਲਾਕ,  

ਬ5ਦਰਾ ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬ5ਦਰਾ (ਪੂਰਬ),  

ਮੰੁਬਈ 400 051, ਮਹਾਰਾZਟਰ, ਭਾਰਤ। 

ਫ਼ੋਨ: +91 22 40959595 

 
ਜੇਕਰ ਗNਾਹਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿZਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਅਫਸਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤG ਸੰਤੁZਟ ਨਹ[ ਹੈ, ਜ5 ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨ-  ਦੇ ਅੰਦਰ ਿZਕਾਇਤ / ਿਵਵਾਦ ਦਾ 

ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਹ[ ਕੀਤਾ ਜ5ਦਾ ਹੈ, ਤ5 ਉਹ ਹੇਠ5 ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ RBI ਦੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਭਾਗ (NBFCs) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ 

ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 
ਜਨਰਲ ਮੈਨ- ਜਰ 

ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਭਾਗ (NBFCs)  

ਚੇਨਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ, 

ਫੋਰਟ ਗਲੇਿZਸ, ਰਾਜਾਜੀ ਸਾਲਈ, 

ਚੇਨਈ - 600 001, ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ, ਭਾਰਤ। 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: +91 44 25361631 

ਈਮੇਲ: dnbschennai@rbi.org.in 

 
 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ (IO) 
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ਕੰਪਨੀ ਿਮਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੰੂ ਗੈਰ-ਬVਿਕੰਗ ਿਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ (IO) ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ 'ਤੇ RBI ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ (IO) ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ (IO) ਗਾਹਕ5 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿZਕਾਇਤ5 ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਿਸਵਾਏ ਸਪੱZਟ ਤੌਰ 'ਤੇ IO ਦੇ ਪੂਰਵਦਰZਨ ਤG 

ਬਾਹਰ। 

IO ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੇਠ5 ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

1. IO ਿਸਰਫ਼ ਉਨ\ 5 ਿZਕਾਇਤ5 ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ- ਗਾ ਿਜਨ\ 5 ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ5 ਹੀ ਜ5ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰZਕ ਜ5 ਪੂਰੀ ਤਰ\5 

ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

2. IO ਗਾਹਕ5 ਜ5 ਜਨਤਾ ਦੇ ਮ*ਬਰ5 ਤG ਿਸੱਧੀਆਂ ਪNਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਿZਕਾਇਤ5 ਨੰੂ ਨਹ[ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। 

3.    ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਕਸਮ5 ਦੀਆਂ ਿZਕਾਇਤ5 ਨੰੂ IO ਦੁਆਰਾ ਨਹ[ ਸੰਭਾਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ: 

a ਧੋਖਾਧੜੀ, ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿZਕਾਇਤ5, ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜG, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫG।  

b. (i) ਅੰਦਰੂਨੀ ਪNZਾਸਨ, (ii) ਮਨੱੁਖੀ ਸNੋਤ5, (iii) ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ5 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿZਕਾਇਤ5/ਹਵਾਲੇ। 

c. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵ5 ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਪNਿਕਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹਵਾਲੇ। 

d. ਿZਕਾਇਤ5 ਿਜਨ\ 5 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਫੋਰਮ ਿਜਵH ਿਕ ਖਪਤਕਾਰ ਿਵਵਾਦ ਿਨਵਾਰਨ ਕਿਮZਨ, ਅਦਾਲਤ5 ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ5 ਤG ਹੀ 

ਲੰਿਬਤ ਹੈ ਜ5 ਉਹਨ5 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

4. IO ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਿਰਕਾਰਡ5 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿZਕਾਇਤ5 ਦੀ ਜ5ਚ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿZਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਮ\ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ IO ਦੇ ਖਾਸ ਸਵਾਲ5 'ਤੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ/ਸਪZਟੀਕਰਨ Zਾਮਲ ਹਨ। IO ਕੰਪਨੀ 

ਦੁਆਰਾ ਿZਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤG ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

5. IO ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ/ਿਵਭਾਗ5 ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ5 ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਵੀ ਿਰਕਾਰਡ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿZਕਾਇਤ/ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ5ਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਕੰਪਨੀ ਿZਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਿਵਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿZਕਾਇਤ ਦੀ ਪNਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤG 21 ਿਦਨ5 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ "ਪੂਰੀ ਜ5 ਅੰZਕ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਿZਕਾਇਤ5" ਨੰੂ IO ਨੰੂ ਭੇਜੇਗੀ। 

ਜੇਕਰ IO ਿZਕਾਇਤ ਨੰੂ ਰੱਦ/ਅੰZਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤ5 ਗਾਹਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੰੂ ਸਪੱZਟ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿZਕਾਇਤ ਦੀ IO ਦੁਆਰਾ ਜ5ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ, ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨ5 ਕਰਕੇ, ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ IO ਿZਕਾਇਤ ਨੰੂ ਰੱਦ/ਅੰZਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ5 IO ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਸਵਾਏ 

ਉਹਨ5 ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਿਜੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨ-  ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਨਰਦੇZਕ/ਪNਬੰਧ ਿਨਰਦੇZਕ/ਮੱੁਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤG ਪNਵਾਨਗੀ ਪNਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਅਿਧਕਾਰੀ, ਿਜਵH ਿਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, IO ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ।  

ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਿZਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱZਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿZਕਾਇਤ ਦੀ IO ਦੁਆਰਾ ਜ5ਚ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ IO ਦੁਆਰਾ ਿZਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ; ਹਾਲ5ਿਕ, ਕੰਪਨੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ 
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ਿਨਰਦੇZਕ/ਪNਬੰਧ ਿਨਰਦੇZਕ/ਮੱੁਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਪNਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, IO ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ5 ਦੀ ਬਾਅਦ 

ਿਵੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਿਤਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

IO ਦੁਆਰਾ ਜ5ਚ ਤG ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ\5 ਜ5 ਅੰZਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿZਕਾਇਤ5 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਿZਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜG ਪੂਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ RBI ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਿZਕਾਇਤ RBI ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਿਵਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆrਦੀ ਹੈ।) ਸਲਾਹ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ5 ਦੀਆਂ ਿZਕਾਇਤ5 ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ*ਕ ਦੇ ਪੋਰਟਲ (cms.rbi.org.in) ਦਾ ਿਲੰਕ Zਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਿZਕਾਇਤ ਦਾ 30 ਿਦਨ5 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਹ[ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ5 ਗਾਹਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤG ਸੰਤੁZਟ ਨਹ[ ਹੈ ਜ5 ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ 

ਤG ਜਵਾਬ ਨਹ[ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਤ5 ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜ5 ਤ5 ਪੋਰਟਲ https://cms.rbi.org.in ਰਾਹ[ ਔਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ5 

ਇਲੈਕਟਰਾਿਨਕ ਜ5 ਭੌਿਤਕ ਮੋਡ (ਪੂਰੀ ਤਰ\5 ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ) ਹੇਠ5 ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕHਦਰੀਿਕNਤ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਪNੋਸੈਿਸੰਗ ਸ*ਟਰ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ RBI - ਏਕੀਿਕNਤ ਓਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ 2021: 

 
ਕTਦਰੀਿਕSਤ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਪSੋਸੈਿਸੰਗ ਕTਦਰ,  

ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ*ਕ,  

ਚੌਥੀ ਮੰਿਜ਼ਲ, ਸੈਕਟਰ 17, 

ਚੰਡੀਗੜ\ - 160017 

ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਿZਕਾਇਤ ਪNਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤG 30 ਿਦਨ5 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਿZਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੰਪਨੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪNਮੱੁਖਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ5 ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਉਹਨ5 Zਾਖਾਵ5 / ਸਥਾਨ5 'ਤੇ ਪNਦਰਿZਤ ਕਰੇਗੀ ਿਜੱਥੇ ਵਪਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜ5ਦਾ ਹੈ। 

 
FPC ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮH-ਸਮH 'ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਪNਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ5 'ਤੇ ਿZਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਿਵਧੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ 

ਿਰਪੋਰਟ ਿਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ5 'ਤੇ ਬੋਰਡ/ਿਨਦੇZਕ5 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਸsਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਵH ਿਕ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

13) ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ 

 
   ਗਾਹਕ5 ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ5ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ5 Eਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪNਦਾਨ ਕਰਨ ਤ5 ਿਕ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵ5 ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ  

ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਿਮਲੇ। 

14) ਿਨਗਰਾਨੀ 

 
ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨ-  ਿZਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

 
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਿਡਿਟੰਗ ਪNਿਕਿਰਆਵ5 ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾrਦੀਆਂ ਹਨ। 

 
ਿZਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ ਸਮੇਤ FPC ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪNਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮH-ਸਮH 'ਤੇ ਬੋਰਡ 

ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਿਰਪੋਰਟ ਸsਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 
15) ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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ਿਵਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੋਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈUਬਸਾਈਟ (https://www.stfc.in) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 

ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

 


