
 

 

 
  شری رام ٹرانسپورٹ فائنانس کمپنی لميٹيڈ 

لئے موريٹوريم  رض خواہوں کيق مالی دباؤ کی وجہ سے  والے  پڑنے سبب  کے    ) COVID-19(19-ڈوکو
  پاليسی

  2020v.1ورژن: 

انضباطی پاليسيوں سے متعلق ايک بيان جاری کيا ہے،  اور ترقياتی  کو 2020مارچ،  27نے بی آئی) بهارتيہ ريزرو بينک (آر
-COVID(19- کووڈ  کا مقصد  پاليسیکے باعث درپيش مالی حاالت پر براه راست بيان کيا گيا ہے۔  )  COVID-19(19-جس ميں کووڈ 

ہ کی رسائی ميں بہتری التے  ) کی وجہ سے پيش آئے مالی دباؤ کو باز ادائيگی کے دباؤ ميں راحت اور کاروباری سرماي 19
مارچ،    1) کو  NBFCsکرنا ہے۔ اس شعبے ميں آربی آئی نے تمام قرض دہندگان اداروں بشمول اين بی ايف سی (  ی پيداآسان ہوئے  
بی  آر  منظوری دی ہے۔  کومہلت    تين مہينے کی  کے درميان پڑنے والی تمام قسطوں کی ادائيگی ميں  2020مئی    31  سے   2020

دائيگی کے شيڈول اور اس سے متعلق تمام مقرره تاريخوں نيز اس طرح کے قرضوں کيلئے سبهی بورڈوں ميں تين آئی نے باز ا
آربی آئی نے تمام قرض دہندگان اداروں سے اس سے متعلق بورڈ کے ذريعہ منظور    کی اجازت دی ہے۔   منتقل کرنے  مہينے تک

 شده پاليسی مرتب کرنے کی ہدايت دی ہے۔ 

ی گاڑيوں کو  ارہے جس کا اصل کاروبار استعمال شده کاروب بی آئی کے پاس رجسٹرڈ ہماری کمپنی غير بينک کاری کمپنی آر
  2020مارچ،    27نے مورخہ    کمپنیاس لئے    وجہ سے بری طرح متاثر ہوا ہے،   کی   19- کووڈ  يہ شعبہ بهی فائنانس کرنا ہے اور  

  no. RBI/2019-20/186 DOR. No. BP. BC. 47 / 21.04.048 /2019-20ذريعہ جاری کرده سرکولر نمبرآربی آئی کے  کو
  ہے:  درج ذيل پاليسی مرتب کی  کو ذہن ميں رکهتے ہوئے 

کے درميان پڑنے والی قسطوں پر قرض داروں کو دی گئی تمام اقسام   2020مئی،  31اور  2020، 1کمپنی مارچ  . 1
  دے گی۔  (موراٹوريم)  مہلت کی ادائيگی ميں کے ميقاتی قرضوں

ی کے مطابق اس طرح کے قرضوں ساته ہی باقی مانده مدت کيلئے بازادائيگی شيڈول کو مہلت کی ميعاد کے بعد  اس . 2
 سبهی بورڈوں ميں منتقل کيا جائے گا۔

لت مدت کے دوران شرح سود معاہده کی اس شرح کے مطابق چارج کی جائے گی جس شرح پر قرض دار قرض  مہ  . 3
  یک م ي ورراٹ موی گئ  ی طرف سے د  یک یکمپن معاہدے ميں داخل ہوئے تهے۔ مہلت کی مدت کے دوران عائد کرده سود 

اس طرح کے سود کی رقم قسطوں   وصول کی جائے گی۔کے بعد  خي تار یآخر  یقسط ک ی شده آخر یپر نظر ثان  ادي بن 
قسط کو اس طرح کے قرضوں    ی اور آخرميں لی جائے گی اور قسط کی رقم موجوده قسط کے رقم کے مساوی ہوگی  

 ۔ ا جائے گاکي  ڈجسٹي ا کے بعد موجوده معاہده شرح پر پہنچنے  ی کے معاہدوں ک

  وہيکل کو  لروںي ، ڈںي صورت م ی گهومنے ک اتي سہول  ڈٹ ي کر کارہائے سرمايہ  ںي م شکل  ی لون ک کاروباری فلوٹنگ  . 4
  ی مئ  31اور   2020مارچ  کمقرض داروں کو کارہائے سرمايہ لون (ايندهن، ٹول لون وغيره)، ي   لون اور ڈوانسي ا ڈي ٹر

  ی ماه ک ني پر ت  یگي ادائ  ی سود ک ں ي کے سلسلے م ات ي سہول ی سي والوں کو ا نے ي کے عرصہ کے دوران قرض ل 2020
گا اور مذکوره  جائے  اي ک  ضم  ںي مدت ختم ہونے کے بعد اصل رقم م  ی ماه ک  ني ۔ جمع شده سود کو ت یاجازت ہوگ  یالتوا ک

 جمع لی جائے گی۔ کے وقت   یپختگ ی ک همعاہد ارقم قرض ک

فلوٹنگ تجارتی قرضوں کی شکل ميں منظورشده کارہائے سرمايہ سہوليات کے تعلق سے ڈيلروں کو وہيکل ٹريڈ   . 5
مارجن ميں   کمپنی ،پرکارہائے سرمايہ قرض (ايندهن،ٹول لون، وغيره) دئے گئے قرض داروں کو  اڈوانس لون اور  

اروں کيلئے کارہائے اور/يا قرض د کٹوتی کرتے ہوئے نکالنے کے اختيار کا دوباره حساب کتاب کرسکتی ہے
 تشخيص نو کرسکتی ہے۔  ی ک  سرمايہ چکر 

  
  
  
  

والوں   نےي ل تاکہ قرض ںي ہ  ںي گئ  یفراہم کاس لئے خاص طور پر  اںي لي باال تبد درج یجانے وال یک ںي م هقرض معاہد . 6
اس لئے اس کو درج   اہل بنايا جاسکے۔پر قابو پانے کے مالی مشکالت  ی وال ہونے سے ) COVID-19(  19- کووڈکو 
اہده کے شرائط و ضوابط ميں  رہنما ہدايات کی بنياد پر قرض دار کو درپيش مالی مشکالت کی وجہ سے قرض مع باال

  



 

 

صد سے اثاثہ کی درجہ بندی ميں  گا اور اس کو آربی آئی کو رپورٹنگ کے مقانہيں ديکها جائےتبديلی کے طور پر 
لئے آئی اين ڈی اے ايس کے تحت  رسد بندی کےساته ہی متوقع کريڈٹ نقصان (ای سی ايل)  کمی نہيں کی جائے گی

  زمره بندی نہيں کی جائے گی۔  IIIاسٹيج 

والوں کو   نےي تاکہ قرض ل ںي ہ  ںي گئ  یفراہم کاس لئے  خاص طور پر'ڈرائنگ پاور' کے موراٹوريم/التوا/بازشمادی  . 7
اس کو بهارتيہ ريزرو بينک  اہل بنايا جاسکے،  پر قابو پانے کے  مالی مشکالت   ی وال  ہونے  سے )  COVID-19(  19- کووڈ

 نشلي راڈپ لئے ي دباؤ والے اثاثوں کے حل کجاری ( 2019جون،  7کے تحت مورخہ  2کے پيراگراف  1- کے ضميمہ
) ("پروڈينشيل فريم ورک") ہدايات کے تحت قرض دار کو درپيش مالی مشکالت کی وجہ سے رعايت يا  ورک مي فر

سے اثاثوں    اتاس طرح کے اقدام  ںي م  جےي اس کے نت   بط ميں تبديلی نہيں مانا جائے گا۔قرض معاہده کے شرائط و ضوا
خصوصی  راحت دی گئی ہے،  سی طرح کارہائے سرمايہ ادارے جنہيں۔ ایگ کی جائے ںي نہ  یکم ںي م یدرجہ بند یک

  کی تکميل  شده شرائط  ینظرثان کيفيت کی ميعاد مکمل ہونے ہونے ساته ہی    بے ترتيباور  مينشن اکاؤنٹس (ايس ايم اے)  
 جائے گا۔   ليا جائزهاس کا کرتے ہوئے  غور  درخواست پر  یکے فورا بعد جمع شده سود ک

کے    شکاياتکو    )CICs(  وںي کمپن   شني انفارم  ڈٹي کر  رپورٹنگ اور  یپروائزر وسسود سميت ادائيگيوں کی ری شيڈولنگ   . 8
 ۔گازمره ميں نہيں رکها جائے کے  فالٹ ي ڈ کيلئےمقاصد 

وار اور کريڈٹ  قرض دار  مہ  لجو منجکمپنی اپنے قرض داروں کو فراہم کرده راحت پر ايم آئی ايس تيار نہيں کرے گی   . 9
شامل   اور قرض داروں کے تعلق سے منظور کرده راحت کی رقم اور نوعيت کے تعلق سے معلومات سہولت وار

 ہے۔  ادهي اس سے ز اي کروڑ  5  وژرکسپ ي الئے کرے گی جس کي 

کو قرض دہندگان   یاور کمپن   ہے  اي مختص ک  /تمسکاتاداروں کو    /نکوںي ب   /یو   یپ   سي قرض ا  ا قابل وصولنے اپن   یکمپن  . 10
  اي گ اي لئے خدمت گزار مقرر کي ک ل ي ترس یطرح ک یاداروں کو اس  /نکوںي ب  / یو  ی پ  سي ااور يں وصول کرنے سے قسط

کے درميان پڑنے والی قسطوں کے واسطے موراٹوريم   2020، 31اور مئی  2020مارچ،  1اس لئے کمپنی  ہے۔
ين دين ميں شامل متعلقہ قرض داروں کيلئے منظوری  منظور کرنے کے واسطے ان ٹرسٹوں/بينکوں/اداروں سے ان ل

 حاصل کرے گی۔ 

ہدايات کمپنی کی تمام شاخوں اور شاخوں کی ايگزکٹيو   گا کہ مذکوره باالظامی عملہ يہ يقينی بنائےکمپنی کا کليدی انت  . 11
 جائے۔تک پوری طرح ترسيل ہوجائے اور اس کے نفاذ سے متعلق واضح ہدايات اپنےعملے کو جاری کی  

 کمپنی ڈيجيٹل يا برقی ذرائع سے مذکوره باال قرض داروں کے بارےميں معلومات ترسيل کرے گی۔  . 12

    
 

  کمپنی قرض دار کی درخواست پر اصل باز ادائيگی شيڈول کے مطابق کليکشن قبول کرنا جاری رکه سکتی ہے۔  . 13

اڈوانس اور کارہائے سرمايہ لون کيلئے ہماری  مذکوره باال پاليسی گاڑی و سازوسامان کاروباری قرض، ٹريڈ  . 14
  موجوده کريڈٹ پاليسيوں کا جزو الينفک ہوگا۔

 پر بهی ظاہر کرے گی۔  www.stfc.inکمپنی مذکوره باال پاليسی اپنی ويب سائٹ   .15

 


