ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਟਰ ਾਸ
ਾਂ ਪੋਰਟ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਲਮਟਡ
ਲਨਰਪੱਖ ਅਲਿਆਸ ਕੋਡ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਲਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗੈਰਬੈਂਲਕੰਗ ਲਵੱਤ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਿਈ ਅਮਿ ਪਰੈਕਲਟਸਸ ਕੋਡ ਤੇ ਲਿਸ਼੍ਾ-ਲਨਰਿੇਸ਼੍ ਲਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਵਅਕਤੀਗਤ
ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਿ ਨਲਜੱਠਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰੈਕਲਟਸ ਿੇ ਇੱਕ ਲਹੱਸੇ ਿੇ ਰੂਪ ਲਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਿਈ ਲਨਰਪੱਖ ਲਕਲਰਆਵਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਿਾ ਹੈ।
ਇਹ ਿੌੜ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਲਵਆਹੁਤਾ ਸਲਿਤੀ ਜਾਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਿੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿੇਿ ਿਾਵ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਸਾਰੀਆਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ
ਿਈ ਿੋ ਨ ਉਤਪਾਿ ਉਪਿੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਿੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲਨਰੰਤਰ ਅਤੇਲਨਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਿ ਲਵਹਾਰ ਕਰਨ
ਿੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਨਰਪੱਖ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਨੁ ਕੂਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਤਸ਼੍ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਿੀ ਪੇਸ਼੍ਕਸ਼੍ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਿੀਆਾਂ
ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸਨੂ ੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲਨਰਪੱਖ ਅਲਿਆਸ ਕੋਡ ਨੂ ੰ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਾਂਗ।ੇ

ਸਾਨੂ ੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਲਕ ਖਰਚਾ/ਫੀਸ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂ ੰ ਉਲਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਲਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ।ਸਹੂਿਤ ਨਾਿ
ਸੰਬੰਲਧਤ ਲਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਤਾਾਂ ਸੰਿਾਵੀ ਉਧਾਰ ਿੈ ਣ ਵਾਲਿਆਾਂ ਨੂ ੰ ਲਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਿਾ ਕਰਿੇ ਹਾਾਂ ਲਕ ਸਾਡੇਿੁਆਰਾ
ਸਿਾਪਤ ਲਸ਼੍ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਲਵਧੀ ਿੁ ਆਰਾ ਉਧਾਰ ਿੇਣ ਿੇ ਫੈਸਲਿਆਾਂ ਤੋਂ ਪੈਿਾ ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਲਵਵਾਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਿ ਹੱਿ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਿੀ ਸਹੀ ਉਧਾਰ ਪਰਿਾਵਾਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਾਾਂ ਿੇ ਸਾਰੇ ਪਲਹਿੂ ਆਾਂ' ਤੇ ਿਾਗੂ ਹੁੰਿੀਆਾਂ ਹਨ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਮਾਰਕੀਲਟੰਗ, ਕਰਜ਼ੇ ਿੀ ਸ਼੍ੁਰੂਆਤ,
ਪਰੋਸੈਲਸੰਗ, ਸਰਲਵਲਸੰਗ ਅਤੇ ਕੁ ਿੈਕਸ਼੍ਨ ਿੀਆਾਂ ਗਤੀਲਵਧੀਆਾਂ। ਲਨਰਪੱਖ ਅਲਿਆਸ ਕੋਡ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੀ
ਜਵਾਬਿੇਹੀ, ਲਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਲਡਲਟੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ, ਲਸਖਿਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਿੋ ਜੀ ਿੇ ਰੂਪ ਲਵਚ ਲਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਿੇ ਲਨਰਿੇਸ਼੍ਕ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਿਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਲਤਆਰ ਕੀਤੇ ਪਰਿਾਵਾਾਂ ਿੀ ਸਿਾਪਨਾ ਿਈ ਲਜੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਲਕ
ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਲਨਰਪੱਖ ਉਧਾਰ ਿੈ ਣ ਿਈ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂ ੰ ਿਰਸਾਉਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ
ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਇਹ ਲਨਰਪੱਖ ਅਲਿਆਸ ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਿੁ ਆਰਾ ਪੇਸ਼੍ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼੍ਰਣ
ੇ ੀਆਾਂ ਿੇ ਉਤਪਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਿਾਗੂ ਹੁੰਿਾ ਹੈ
(ਮੌਜੂਿਾ ਪੇਸ਼੍ਕਸ਼੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਿਲਵੱਖ ਿੀ ਲਕਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਲਵੱਚ ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ)
ਲਨਰਪੱਖ ਅਲਿਆਸ ਕੋਡ ਉਪਰੋਕਤ 'ਤੇ ਿਾਗੂ ਹੁੰਿਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਰਾਾਂਚ 'ਤੇ, ਫੋਨ 'ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈ ੈੱਟ' ਤੇ ਜਾਾਂ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਿ ਲਿੱਤਾ ਲਗਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ
ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਲਵੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿਲਵੱਖ ਿੀ ਲਮਤੀ 'ਤੇ ਪੇਸ਼੍ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਾਾਂ।

ਮੁਖ
ੱ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਾਂ
1) ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਿੇ ਪਰਸ
ੋ ਲੈ ਸੰਗ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ
(a) ਿੋ ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਲਵੱਚ ਿੋ ੜੀਂਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਾਮਿ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਿੇ ਲਹੱਤ ਨੂ ੰ ਪਰਿਾਲਵਤ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਿੂ ਜੀ
ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਿੁ ਆਰਾ ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸ਼੍ਰਤਾਾਂ ਨਾਿ ਇੱਕ ਅਰਿ ਪੂਰਣ ਤੁ ਿਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੈਸਿਾ ਸੂਲਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ
ਲਕ ਕਰਜ਼ਿਾਰ ਿੁ ਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਾਹੈ । ਿੋ ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਐਪਿੀਕੇਸ਼੍ਨ ਫਾਰਮ ਨਾਿ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਿਈ ਿੋ ੜੀਂਿੇ

ਿਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਿਰਸਾਏਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗਰਾਹਕ ਨੂ ੰ ਜਾਰੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਾਂ ਿੇ ਕਰਜ਼ਿਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲਵਆਜ
ਿੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਵਸੂਿਣ ਿਈ ਜੋਖਮਾਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਿੀ ਤਰਤੀਬ ਿਈ ਪਹੁੰਚਿਾ ਖੁਿਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ
ਿੇ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ' ਤੇ ਉਪਿੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਾਂ ਸੰਬੰਲਧਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਾਂ ਲਵੱਚ ਪਰਕਾਲਸ਼੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿੋਂ ਵੀ ਲਵਆਜ ਿੀ ਿਰ
ਲਵਚ ਕੋਈ ਬਿਿਾਵ ਹੁੰਿਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

(b) ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੀ ਿੋ ਨ ਅਰਜੀਆਾਂ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿਈ ਰਸੀਿ ਿੇਣ ਿੀ ਇੱਕ ਪਰਣਾਿੀ ਲਤਆਰ ਕਰੇਗੀ । ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਾਂ ਲਮਆਿ,
ਲਜਸ ਿੇ ਅੰਿਰ ਿੋ ਨ ਿੀਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਿਾ ਲਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨੂ ੰ ਵੀ ਰਸੀਿ ਲਵੱਚ ਿਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

(c) ਕਰਜਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੱਸੇਗੀ ਲਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂ ੰ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਿੇ ਲਨਯਮਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਅਤੇ ਲਨਯਮਤ
ਸ਼੍ਰਤਾਾਂ ਿੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਿਈ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਉਸ ਿੇ ਪਲਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਾਾਂ; ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕ ਿੁ ਆਰਾਹੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਿੇ ਹਨ ।

2) ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਲਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਤਾਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਲਿਖਤੀ ਲਚੱਠੀ ਿੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਾਂ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਿ ਉਧਾਰ ਿੈ ਣ ਵਾਿੇ ਨੂ ੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਲਵੱਚ ਲਵਅਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਿਾਨਾ ਿਰ
ਿੀ ਲਵਆਜ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿੀ ਲਵਧੀ ਸਮੇਤ ਲਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਤਾਾਂ ਿੇ ਨਾਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਿੀ ਰਾਸ਼੍ੀ ਅਤੇ ਇਸਿੇ ਲਰਕਾਰਡ
ਤੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਿੁ ਆਰਾ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਲਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਤਾਾਂ ਿੀ ਸਲਹਮਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਿ ਰੱਖ।ੋ
ਿੋ ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਧਾਰਿੈ ਣਵਾਲਿਆਾਂ ਿਈ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਸਿਾਨਕ ਿਾਸ਼੍ਾ ਲਵੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਾਂ ਕਰਜ਼ਿਾਰ ਿੁ ਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣ
ਵਾਿੀ ਿਾਸ਼੍ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਿੋ ਨ ਿੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿੇ ਸਮੇਂ ਜਾਾਂ ਕਰਜੇ ਿੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਿਾਰ ਨੂ ੰ ਿੋ ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਿੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼੍ ਕਰੇਗੀ ।
3) ਲਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਤਾਾਂ ਲਵਚ ਤਬਿੀਿੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ੇ ਿੀ ਵੰਡ
(a) ਕਰਜ਼ੇ ਿੀ ਿੇਰ ਨਾਿ ਅਿਾਇਗੀ ਿਈ ਕੰਪਨੀ ਿੁ ਆਰਾ ਿਏ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਵਆਜ ਿਾ ਲਜ਼ਕਰ ਿੌ ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਵੱਚ
ਬੋਿਡ ਅੱਖਰਾਾਂ ਲਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(b) ਕੰਪਨੀ ਵੰਡਣ ਅਨੁ ਸੂਚੀ, ਲਵਆਜ ਿਰਾਾਂ, ਸੇਵਾ ਿੇ ਖਰਚੇ, ਪੂਰਵ ਿੁ ਗਤਾਨ ਸ਼੍ੁਿਕ ਆਲਿ ਸਮੇਤ ਲਨਯਮਾਾਂਅ ਤੇ ਸ਼੍ਰਤਾਾਂ ਲਵੱਚ ਲਕਸੇ
ਵੀ ਬਿਿਾਅ ਬਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਿੈ ਣ ਵਾਿੇ ਨੂ ੰ ਸੂਚਨਾ ਿੇਵੇਗੀ।ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਲਨਸ਼੍ਲਚਤ ਕਰਾਾਂਗੇ ਲਕ ਲਵਆਜ ਿੀਆਾਂ ਿਰਾਾਂ ਅਤੇ
ਖਰਲਚਆਾਂ ਲਵੱਚ ਬਿਿਾਵ ਕੇਵਿ ਸੰਿਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਿ ਪਰਿਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਢੁ ਕਵੀਂ ਹਾਿਤ ਿੋ ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਲਵੱਚ
ਸ਼੍ਾਲਮਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(c) ਸਮਝੌਤੇ ਿੇ ਤਲਹਤ ਿੁ ਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਕਾਰਜ ਕੁ ਸ਼੍ਿਤਾ ਨੂ ੰ ਯਾਿ ਕਰਨ/ਵਧਾਉਣ ਿਾ ਫੈਸਿਾ ਿੋ ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਿੇ ਅਨੁ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ।
(d) ਕਰਜ਼ਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਲਬਿਟ-ਇਨ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਿਾ ਵਰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਵੱਚ ਅਲਧਕਾਰ ਿੈ ਣ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਾਂ
ਸੂਚਨਾ ਿੀ ਲਮਆਿ ਬਾਰੇ ਪਰਬੰਧਨ ਸ਼੍ਾਮਿ ਹੋਣਗੇ, ਲਜਸ ਿੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਿੀ ਲਮਆਿ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਲਖਆ
ਿਾ ਕਬਜ਼ਾ ਿੈ ਣ ਿੀ ਪਰਲਕਲਰਆ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਿੀ ਲਵਕਰੀ/ਲਨਿਾਮੀ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਾਂ ਿੋ ਨ ਿੀ ਅਿਾਇਗੀ ਿਈ ਕਰਜ਼ਾ ਿੈ ਣ ਵਾਿੇ ਨੂ ੰ
ਅਖੀਰਿਾ ਮੌਕਾ ਿੇਣ ਬਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਿੀ ਲਵਕਰੀ/ਲਨਿਾਮੀ ਿਈ ਅਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਿਈ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ
ਪਰਲਕਲਰਆ।
(e) ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਿੀਅਿਾਇਗੀ' ਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਰਤੀਿੂ ਤੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਿੇਵੇਗੀ ਜਾਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਿੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼੍ੀ ਿੇ ਬੋਝ' ਤੇ ਜਾਾਂ ਲਕਸੇ
ਹੋਰ ਿਾਅਵੇ ਕੰਪਨੀ ਿਈ ਲਕਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਜਾਾਂ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਿੇ ਹੱਕਿਾਰ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ।ਜੇ ਬੰਿ ਹੋਣ ਿਾ ਅਲਜਹਾ ਅਲਧਕਾਰ

ਅਮਿ ਲਵਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ,ਉਧਾਰ ਿੈ ਣ ਵਾਿੇ ਨੂ ੰ ਬਾਕੀ ਿੇ ਿਾਅਲਵਆਾਂ ਅਤੇ ਹਾਿਾਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ
ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਜਸ ਿੇ ਤਲਹਤ ਸੰਬੰਲਧਤ ਿਾਅਲਵਆਾਂ ਿਾ ਿੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਕੰਪਨੀ ਿੀ ਪਰਤੀ ਿੂ ਤੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ
ਿੀ ਹੱਕਿਾਰ ਹੈ ।
4) ਗੁਪਤਤਾ
(a) ਜਿ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਿੁ ਆਰਾ ਅਿਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਾਂਗੇ
(b) ਜਿੋਂ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਿੁ ਆਰਾ ਅਿਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਾਂਿੀ, ਅਸੀਂ ਟਰ ਾਾਂਜੈਕਸ਼੍ਨ ਿੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂ ੰ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਿਾ ਲਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਰਸਾਏਗਾ, ਲਜਸ
ਲਵੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਲਿੱਤੀਆਾਂ ਖਾਸ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਾਮਿ ਹਨ।

 ਜੇ ਸਾਨੂ ੰ ਸੰਲਵਧਾਲਨਕ ਜਾਾਂ ਰੈਗੂਿੇਟਰੀ ਕਾਨੂ ੰਨਾਾਂ ਿੁ ਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਾਂ
 ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਿਈ ਜਨਤਾ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਲਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰੀ ਹੁੰਿੀ ਹੈ
 ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਿਿਚਸਪੀ ਿਈ ਸਾਨੂ ੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਿੀ ਰੋਕਿਾਮ) ਬੈਂਕਾਾਂ/ਲਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾਵਾਾਂ/ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਲਹਯੋਗੀ
ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਿੀ ਿੋ ੜ ਹੈ।

 ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਬਾਰੇ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂ ੰ ਮਾਰਕੀਲਟੰਗ ਿੇ ਉਿੇਸ਼੍ਾਾਂ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਣ ਿਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਾਂਗ।ੇ
5) ਜਨਰਿ
(a) ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਿੈ ਣ ਵਾਿੇ ਿੇ ਮਾਮਲਿਆਾਂ ਲਵੱਚ ਿਖਿ-ਅੰਿਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ, ਪਰ ਕਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਿੇ ਲਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਤਾਾਂ ਲਵੱਚ ਲਿੱਤੇ ਗਏ
ਉਿੇਸ਼੍ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਜਿ ਤੱਕ ਲਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਪਲਹਿਾਾਂ ਉਧਾਰ ਿੈ ਣ ਵਾਿਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਰਣਿਾਤਾ ਿੇ ਲਧਆਨ ਲਵੱਚ ਆਈ ਸੀ)।
(b) ਉਧਾਰ ਖਾਤੇ ਿੇ ਤਬਾਿਿੇ ਿਈ ਉਧਾਰ ਿੈ ਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਲਮਿਣ ਿੇ ਮਾਮਿੇ ਲਵੱਚ, ਸਲਹਮਤੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਲਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਿਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ
ਹੋਵੇ, ਬੇਨਤੀ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੀ ਲਮਤੀ ਤੋਂ 21 ਲਿਨਾਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ-ਅੰਿਰ ਿੱਸੇਗੀ। ਅਲਜਹੇ ਤਬਾਿਿੇ ਨੂ ੰ ਕਾਨੂ ੰਨ ਨਾਿ ਮੇਿ-ਜੋਿ ਲਵੱਚ
ਪਾਰਿਰਸ਼੍ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

(c) ਿੋ ਨ ਿੀ ਵਸੂਿੀ ਿੇਮਾਮਿੇ ਲਵੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਅਣਉਲਚਤ ਪਰੇਸ਼੍ਾਨੀ ਿਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਿਵੇਗੀ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਉਧਾਰ ਿੈ ਣ ਵਾਲਿਆਾਂ ਨੂ ੰ ਲਨਰੰਤਰ
ਘੰਲਟਆਾਂ ਿੀ ਪਰੇਸ਼੍ਾਨੀ ਨਾਿ, ਕਰਜ਼ੇ ਿੀ ਵਸੂਿੀ ਿਈ ਮਾਸਪੇਸ਼੍ੀ ਸ਼੍ਕਤੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਆਲਿ।
ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਸ਼੍ਕਾਇਤਾਾਂ

ਲਕਸੇ ਲਸ਼੍ਕਾਇਤ/ਪਰੇਸ਼੍ਾਨੀ ਿੇ ਮਾਮਿੇ ਲਵੱਚ, ਲਬਨੈ ਕਾਰ/ਉਧਾਰ ਿੈ ਣ ਵਾਲਿਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸੰਬੰਲਧਤ ਸ਼੍ਾਖਾ ਨੂ ੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਲਵੱਚ ਸੂਲਚਤ ਕਰਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਾਾਂਚ ਅਲਧਕਾਰੀ ਤੁ ਰੰਤ ਹੱਿ ਿਈ ਇਹ ਮਾਮਿਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਲਸ਼੍ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਲਵਧੀ
ਉਤਪਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿੇ ਸੰਬੰਧ ਲਵੱਚ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਸ਼੍ਕਾਇਤ ਿੇ ਸੰਬੰਧ ਲਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਵੇਰਲਵਆਾਂ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੀ
ਲਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਲਿਨਾਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਲਨਪਟ ਜਾਣਗੇ।
ਹੇਠ ਲਿਖੀ 'ਲਸ਼੍ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਲਵਧੀ' ਨੂ ੰ ਿਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ।
ਫੈਸਿੇ ਿਾ ਪੱਧਰ
ਸ਼੍ਾਖਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ੋਨਿ

ਲਨਵਾਰਣ ਪੱਧਰ
ਿਫਤਰ ਿਾ ਪੱਧਰ

ਜ਼ੋਨਿ ਿਫਤਰ ਿੇ ਪੱਧਰ

ਲਸ਼੍ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਅਫਸਰ

ਲਸ਼੍ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਨ – ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਲਸ਼੍ਕਾਇਤਾਾਂ ਿੇ ਮਾਮਿੇ ਲਵੱਚ ਤੁ ਸੀਂ ਲਸ਼੍ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਅਫਸਰ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ, ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਾਂ ਲਿੱਤੇ ਲਕਸੇ ਵੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਸਾਡੇ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਲਸ਼੍ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ
ਅਲਧਕਾਰੀ ਿਾ ਨਾਮ : ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼੍ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ
Email : rajesh.maheshwari@stfc.in
ਤੁ ਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਿਫਤਰ ਨੂ ੰ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਿੇਜ ਸਕਿੇ ਹੋ:
ਲਸ਼੍ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਅਫਸਰ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਟਰ ਾਾਂਸਪੋਰਟ ਫਾਇਨਾਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਲਮਟਡ
ਕੋਰਪੋਰਟੇ ਆਫ਼ਿਸ , ਵਕਹਾਰਟ ਟਾਵਰ ,
ਤੀਜੀ ਮੰਫ਼ਿਲ , ਵੈਸਟ ਫ਼ਵੰਗ , ਜੀ ਬਲਾਕ ,
ਬਾਾਂਦਰਾ ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈ ਕਸ , ਬਾਾਂਦਰਾ ( ਈਸਟ )
ਮੁੰਬਈ -400 051
ਫੋਨ ਨੰਬਰ +91 22 40959595

ਜੇਕਰ ਉਧਾਰ ਿੈ ਣ ਵਾਿਾ ਕੰਪਨੀ ਿੇ ਲਸ਼੍ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਅਫਸਰ ਿੇ ਫੈਸਿੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼੍ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਹੇਠਾਾਂ ਲਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਿਾਰਤੀ
ਲਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਿੀ ਲਨਗਰਾਨੀ ਲਵਿਾਗ ਿੇ ਖੇਤਰੀ ਿਫਤਰ ਿੇ ਅਫਸਰ ਕੋਿ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ
ਜਨਰਿ ਮੈਨੇਜਰ
ਲਨਗਰਾਨੀ ਲਵਿਾਗ ,ਖੇਤਰੀ ਿਫਤਰ,
ਫੋਰਟ ਗਿਾਸੀਸ, ਰਾਜਾਜੀ ਸਿਾਈ, ਚੇਨਈ - 600 001, ਿਾਰਤ
ਟੈਿੀਫੋਨ: +91 44 25361631
ਈਮੇਿ: dnbschennai@rbi.org.in
ਲਨਰਪੱਖ ਅਲਿਆਸ ਕੋਡ ਿੀ ਪਾਿਣਾ ਅਤੇ ਪਰਬਧ
ੰ ਨ ਿੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਾਂ ਤੇ ਲਸ਼੍ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਪਰਣਾਿੀ ਿੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਿੀ ਸਮਕਾਿੀਨ
ਲਰਪੋਰਟ, ਲਨਯਲਮਤ ਅੰਤਰਾਿਾਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ/ਕਮੇਟੀ ਿੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸੌਂਪ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਕ ਇਸ ਵੱਿੋਂ ਿਰਸਾਈ ਜਾ ਸਕਿੀ
ਹੈ।
ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸੁਧਾਰਨ ਿਈ ਸਾਡੀ ਮਿਿ ਿਈ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਿੇਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿੇ ਹਾਾਂ।
ਲਨਗਰਾਨੀ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੂੰਦਰਨੀ ਆਸਡਟ
ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਇਹ ਸੁਸਨ਼ਿਸਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕ ਅਸੀ ਂ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਉਲਚਤ ਪਰੈਕਲਟਸਸ ਕੋਡ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਿੀ ਇਕ ਸਮੀਲਖਆ ਲਜਸ ਲਵਚ ਲਸ਼੍ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਲਵਧੀ ਵੀ ਸ਼੍ਾਮਿ ਹੈ ਲਨਯਲਮਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਪਰਬੰਧਨ ਿੁ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਿਤ ਲਰਪੋਰਟ ਲਨਰੰਤਰ ਬੋਰਡ ਿੇ ਲਨਯਮਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ' ਤੇਪੇਸ਼੍ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੋਡ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਉਪਿੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਾਂ ਬੇਨਤੀ' ਤੇ ਉਪਿੱਬਧ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ।

