
 

 

ਸਾਰੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ 

ਆਪਣੇ ਗਰ੍ਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਵੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ 
ਗਏ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪਰ੍ਦਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ. 

ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ 

ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਿਫਨਕਰੌਪ ਿਲਿਮਟਡੇ  

ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਗਮਾ ਿਫਨਕੌਰਪ ਿਲਮਿਟਡ 

ਕਾਰਜਕਾਲੀ ਿਮਤੀ: 14.08.2021 
 
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਿਮਤੀ: 14.08.2021 
 
ਸੰਸਕਰਣ ਸੰਿਖਆ.:  9.0 
 
ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ : ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ 
 
ਪਾਿਲਸੀ ਅਿਧਕਾਰੀ : ਆਰਬੀਆਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਂਡ 
ਕਸਟਮਰ ਸਰਿਵਸ ਿਡਪਾਰਟਮਟ 

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਿਵੱਚ ਗੁਪਤ ਹ ੈਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਵੀਨਤਮ 

ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕ ੇਪਿੜਹ੍ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਫਅੇਰ ਪਰ੍ਕਿਟਸ ਕਡੋ - ਪਨੂਾਵਾਲਾ ਿਫਨਕਾਰਪ ਿਲਿਮਟਡੇ 

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ : ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਮਾਸਟਰ 

ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਬੀਆਈ/2015-16/16 ਡੀਐਨਬੀਆਰ (ਪੀਡੀ) ਸੀਸੀ ਨੰ 

.054/03.10.119/2015-16 ਿਮਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂ ੰ

ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ ੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ 

ਿਦਸ਼ਾ DNBR ਦੇ ਅਿਧਆਇ - VI ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ ੋ. PD. 

008/03.10.119/2016-17 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਅਿਧਕਾਰੀ 

: ਸ਼ਰ੍ੀ ਅਨੰਦ ਰਾਏ 

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਿਹਲੂ ਜਾਂਚ ਅਿਧਕਾਰੀ : ਿਮਸ. ਵੀ ਜਾਨਕੀ ਅਤੇ ਿਮਸ ਿਨਸ਼ਾ ਮੈਨਨ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਅਤੁਲ ਿਬਛਵੇ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਭਰਤ 

ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼ਰ੍ੀ ਿਵਸ਼ਵਨਾਥ ਰਾਜ ਪੀ. 

ਿਨਯੰਿਤਰ੍ਤ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼/ ਨੀਤੀ : ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਮਾਸਟਰ 

ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਬੀਆਈ/2015-16/16 ਡੀਐਨਬੀਆਰ (ਪੀਡੀ) ਸੀਸੀ ਨੰ 

.054/03.10.119/2015-16 ਿਮਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂ ੰ

ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ ੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ 

ਿਦਸ਼ਾ DNBR ਦੇ ਅਿਧਆਇ - VI ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ ੋ. PD. 

008/03.10.119/2016-17 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਿਹਲੂ ਜਾਂਚ- ਅਿਧਕਾਰੀ : ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਮਨੋਜ ਗੁਜਰਾਨ ਅਤੇ ਐਮ/ਐਸ ਅਨੇਜਾ ਐਸੋਸੀਏਟਸ 
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1. ਭੂਿਮਕਾ : 

ਇਹ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ (ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ 'ਕੋਡ' ਵਜ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ 

ਨੰੂ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਿਫਨਕੌਰਪ ਿਲਮਿਟਡ (ਪਿਹਲਾਂ, ਮੈਗਮਾ ਿਫਨਕੌਰਪ ਿਲਮਿਟਡ) (ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ 'ਕੰਪਨੀ/PFL' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾ ਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਵੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ 

ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ ਦੀ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

2. ਉਦਸ਼ੇ : 
ਇਹ ਕੋਡ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ : 

● ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦੇ ਿਮਆਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਕ ੇਚੰਗੇ, ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ -ਯੋਗ ਅਿਭਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 

ਕਰਨਾ; 

● ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ; 

● ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ; 

● ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤ ਕੀ  

ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; 

● ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ; 

ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ; 

3. ਲੋਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਦੀ ਪਰ੍ਸੋੈਿਸੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ : 
i. ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੋਨ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਿਹੱਤ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਵਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ 

ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਮਆਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਿਕ, 

ਕੰਪਨੀ, ੈਿਡਟ, ਬੀਮਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ ਸਹੀ ਲੱਗੇ। 

ii. ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ 

ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਲੋਨ ਨੰੂ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹ।ੈ 
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iii. ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਹੱਤ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਜੋ ਹੋਰ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

iv. ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਗੇੀ. ਕੰਪਨੀ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਗਾਹਕ ਦੀ ੈਿਡਟ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ 

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 7 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਸਵੀਿ ਤੀ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 

ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 

v. ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਵਆਜ, ਲਾਗੂ 

ਿਵਆਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ, ਪਰ੍ੋਸੈਿਸੰਗ ਫੀਸ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ), ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਿਦ ਨੂੰ 

ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 

4. ਲੋਨ ਮੁਲਾਕਂਣ ਅਤ ੇਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾ ਂ: 
i. ਕੰਪਨੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ , ਜਾਂ ਿਫਰ, ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇਗੀ: 

a. ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ; 

b. ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ; 

c. ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ; 

d. ਬਕਾਇਆ ਿਵਆਜ; 

e. ਚੈਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ; 

f. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਮਆਦ; 

g. ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬਣਤਰ; 

h. ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ; 

i. ਪੂਰਵ -ਅਦਾਇਗੀ ਜੁਰਮਾਨਾ; 

ii. ਕੰਪਨੀ ਗਰ੍ਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ 

ਿਰਕਾਰਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। 
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iii. ਕੰਪਨੀ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੱਿਥਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ 

ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤ ਬਾਅਦ ਦੇਵੇਗੀ। 

iv. ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਿਵਆਜ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੇਗੀ। 

5. ਕਰਿਜ਼ਆ ਂਦੀ ਵਡੰ ਅਤ ੇਿਨਯਮਾ ਂਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾ ਂਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ : 

PFL ਿਵਖੇ, ਅਸ  ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਖੁੱਲੇਪਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ.  ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸੂਚੀ, 
ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾ ਂਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ PFL ਗਾਹਕਾ ਂਨੂੰ 
ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਰੱਖੇਗੀ। ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 
ਤਬਦੀਲੀ ਿਸਰਫ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.  ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵ  ਸ਼ਰਤ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏਗੀ। 

6. ਕਰਜ਼ ੇਦੀ ਵਾਪਸੀ : 
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਲਆਉਣ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵਾਧੂ ਪਰ੍ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈੋ ਵੀ 

ਫੈਸਲਾ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ 

ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

7. ਪਤੀਭਤੂੀਆਂ ਦੀ ਿਰਹਾਈ : 

i. ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ 'ਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਜਾਂ 

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰ੍ਤੀਭੂਤੀਆਂ 

ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।  ਜੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ 

ਦਾਅਿਵਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਧਤ 

ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ/ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਪਰ੍ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 

ii. ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ 

ਅਿਧਕਾਰ ਜਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ: 

a. ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ; 

b. ਖਾਤੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ; 

c. ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। 
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ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰ ਜਾਂ ਹਕੱਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

8. ਆਮ ਧਾਰਾਵਾ ਂ: 

A. ਗਰੈ-ਦਖਲਅਦੰਾਜ਼ੀ : 

i. ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ ਿਸਵਾਏ 

ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ। 

ii. ਜੇ ਕੋਈ ਨਵ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, PFL ਦੇ ਿਧਆਨ 

ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ। 

B. ਖਾਤ ੇਦਾ ਤਬਾਦਲਾ 
ਜਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਗਰ੍ਾਹਕ ਤ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਟਰ੍ ਾਂਸਫਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 21 ਿਦਨਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੀ ਸਵੀਿ ਤੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਿਜਹ ੇ

ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। 

C. ਵਸਲੂੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ 

ਜੇ ਕੋਈ ਿਰਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। PFL ਿਵਖੇ, ਅਸ  ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ 

ਨੰੂ ਢੁਕਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 

ਉਪਾਵਾਂ (ਿਜਵ ਿਕ ਅਜੀਬ ਘੰਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਿਵਵਹਾਰ ਜਾਂ 

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹ  ਲਦੀ। 

D. ਫਲੋਿਟਗੰ ਰਟੇ ਟਰਮ ਲੋਨ 'ਤ ੇਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਰਜ/ ਪਰ੍ੀ-ਪਮੇਟ ਜੁਰਮਾਨੇ 
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 

ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਪੰਨੀ ਮਾਸਟਰ ਿਨਰਦੇਸ਼-ਗੈਰ-ਬਿਕੰਗ ਿਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀ - ਿਸਸਟਿਮਕ ਤੌਰ 

ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੈਰ -ਜਮਹ੍ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਜਮਹ੍ਾ ਂਰਕਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ (ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ) ਿਨਰਦੇਸ਼, 2016 

ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਮ ਸਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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9. ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਮੜੁ ਕਬਜ਼ਾ 
i. ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 7 ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਬਕਾਇਆ 

ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਪਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਿਜਹ ੇਨੋਿਟਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਨਹ  ਹੈ: 

a. ਜਦ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹ ੇਨੋਿਟਸ ਦੀ ਛਟੋ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; 

b. ਜਦ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਪਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ; 

c. ਜਦ ਿਰਣਦਾਤਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ/ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨੋਿਟਸ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ/ਗਾਰੰਟਰ (ਡੀ) ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਤ ਕਈੋ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ 

ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਦ ਜਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਛਡੱ ਿਦੰਦਾ ਹੈ; 

d. ਜਦ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਹਦ ਖਤਮ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ;ੈ 

e. ਜਦ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ;ੈ  ਅਤੇ 

f. ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਤਾਂ ਜੋ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕੇ; 

g. ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਿਜਵ ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ 

ਿਗਆ ਹੈ; 

ii. ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

a. ਜਦ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਿਰਣਦਾਤਾ ਿਕਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਿਕਸੇ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਾਂ 

ਪਰ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; 

b. ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਜਗਹ੍ਾ' ਤੇ ਵਾਹਨ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਕ;ੇ 

c.  ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕ ੇਤਾਂ ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀ ਦੀ 

ਵਰਤ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ.; 

iii. ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ (i ਅਤੇ ii) ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

iv. ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿਵਕਰੀ / ਿਨਲਾਮੀ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਤਮ 

ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ ਿਵਵਸਥਾ: 
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a. ਿਰਣਦਾਤਾ ਿਕਸ ੇਵੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਟਰ੍ ਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹ ੈਿਜਵ ਿਵਕਰੀ, ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤ ਲਈ 

ਪਿਰਵਰਤਨ ਆਿਦ ਸੰਪਤੀ, ਿਜਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 

ਹੋਰ, ਿਡਫੌਲਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤ ਅਦਾਇਗੀ/ਬਕਾਏ 

ਪਰ੍ਤੀ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ 'ਤੇ ਇਸ 

ਤਰਹ੍ਾ ਦੇ ਨੋਿਟਸ ਦੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ 

ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਤ ਬਚਣ ਦੇ ਅੰਤਮ ਮੌਕੇ ਵਜ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਕਸ ੇਵੀ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਿਬਕਰੀ, ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਵਰਤ ਦੇ ਲਈ ਰੂਪਤਰਾਂ ਆਿਦ ਦੇ ਟਰ੍ ਾਂਸਫਰ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਹੈ । ਟਰ੍ਾਂਸਫਰ 

ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਢੁਕਵ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ  ਿਵਵੇਕ 

ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਨਹ  ਕਰਦਾ ਹੈ। 

v. ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਰਣਦਾਤਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਬਕਾਇਆ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  ਹਾਲਾਂਿਕ,ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ 

ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਅਿਧਕਾਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 

ਲਈ ਕੋਈ ਅਿੜੱਕਾ ਨਹ  ਹੈ। 

vi. ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਿਕਸਮ 

ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਤ ਉਭਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, 

ਗਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੋਰ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਵੀ। 

10. ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮਡੰਲ ਦੀ ਿਜ਼ਮੰੇਵਾਰੀ : 
ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਿਚਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਪਟਾਰਾ ਿਵਧੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਅਿਜਹੀ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 

ਿਵਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ  

ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਪੱਖ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਪਟਾਰਾ ਿਵਧੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮ -ਸਮ' ਤ ੇਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।  ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੀਿਖਆਵਾਂ 

ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੀਿ ਤ ਿਰਪੋਰਟ ਿਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ। 
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11. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਸਬੰਧੰ ਪਰ੍ਬਧੰਨ : 
ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਸ  ਗਾਹਕਾ ਂਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਦੇ ਹੋਏ ਅਖੰਡਤਾ, 

ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਗਾਹਕ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹ  ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਬਰ੍ਾਂਚ - ਗਰ੍ਾਹਕ PFL ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਰ੍ਾਂਚਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜੋ ਅਸ  

ਸਮ ਸਮ ਤੇ ਖੋਲਹ੍ ਾਂਗੇ 

• ਸੋਮਵਾਰ ਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ - ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 

• ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਇਕੱ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਹਲਾ, ਤੀਜਾ ਅਤ ੇਪੰਜਵਾ ਂ(ਜ ੇਕਈੋ ਹ)ੈ - ਸਵਰੇ ੇ10:00 ਵਜ ੇਤ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ 

ਤਕੱ 

• ਵੈਬਸਾਈਟ— https://poonawallafincorp.com/contact-us.php ਗਾਹਕ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ 

ਵਰਤ ਕਰਕ ੇਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਈਮੇਲ – ਗਾਹਕ customercare@poonawallafincorp.com, 'ਤੇ ਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ - ਗਾਹਕ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਟਲੋ ਫਰੀ ਨੰਬਰਾ ਂਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ: 1800 266 3201 

• ਪੱਤਰ/ਪੋਸਟ - ਗਾਹਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਪਨੂਾਵਾਲਾ ਿਫਨਕਰੌਪ ਿਲਿਮਟਡੇ, 

601, 6 ਵ  ਮਿੰਜ਼ਲ, ਜ਼ੀਰ ੋਵਨ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ, ਮ ਨਬੰਰ 79/1, ਘਰੋਪਦੀ, ਮੁਧੰਵਾ ਰਡੋ, ਪਣੇੁ - 411036। 

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਾਹਕ ਿਰਸ਼ਤਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ (CRM) ਮੈਨੂਅਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ SLA 

(TAT) ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

PFL ਕੋਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਕਦਮ 

ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਵਧੀ ਹੈ 

ਮਨੋਨੀਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, ਗਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ 

ਮੈਿਟਰ੍ਕਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਇਸਨੰੂ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕੇ। 
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ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰ੍ਾਂਚਾਂ/ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦਾ 

ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ: 

a. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ (ਟੈਲੀਫੋਨ / ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਵੀ) ਿਜਨਹ੍ਾਂ 

ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

b. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ (ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ/ਿਪਰ੍ੰਸੀਪਲ 

ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ) ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦਓ। 

c. ਿਕ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ / ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ 

ਡੀਐਨਬੀਐਸ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਫਸਰ-ਇਨਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

12. ਕਪੰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਿਵਤੱ ਿਦਤੱ ੇਗਏ ਵਾਹਨਾ ਂਦਾ ਮੜੁ ਕਬਜ਼ਾ : 

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਮ ਸਮ ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸੰਬੰਿਧਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਲੋੜ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

13. ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤ ੇਜਖੋਮ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ :  
ਇਹਨਾਂ ਪਰ੍ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ 

ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਆਂ ਤ ਿਵਆਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਿਵਆਜ ਦਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

A . ਿਵਆਜ ਦਰ 
ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਸੈਿਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਮ ਸਮ ਤੇ ਪਰ੍ਵਾਨਤ ਕੰਪਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਪਹੁੰਚੀ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਔਸਤ  ਲਾਗਤ, ਪਰ੍ਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ, ਜੋਖਮ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 

ਹੋਵੇਗੀ। 

B. ਜੋਖਮ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ 

ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੋਨ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਵਆਜ ਦਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਸ -ਦਰ -ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਕੀਤਾ 

ਜਾਏਗਾ, ਿਜਵ ਿਕ ਕਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਿਜਵ ਿਕ ਿਵੱਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਿਕਸਮ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰ੍ੋਫਾਈਲ 

ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ, ਿਪਛਲੇ  ਅਦਾਇਗੀ ਟਰੈਕ ਿਰਕਾਰਡ ਜੇ 
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ਕੋਈ ਹੈ, ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਮੁੱਲ ਅਨੁਪਾਤ, ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਕਰਜ਼ੇ 

ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭੂਗੋਲ (ਸਥਾਨ), ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਰਤ ਆਿਦ। 

ਿਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰ੍ਬੰਧਨ 

ਦੇ ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

ਸੂਿਚਤ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਸਲਾਨਾ ਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ 

ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਵਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ। 
 

14. ਸਮੀਿਖਆ 
ਆਿਡਟ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮ ਸਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗੀ। 
ਆਿਡਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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15. ਿਨਯਤੰਰਣ ਪਤੱਰ ਬਦਲਾਅ 
 
ਸੰਸਕਰਣ 
ਸੰਿਖਆ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੈਮਰੋਡੰਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 

2.0 - ਕੋਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ 
ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਲਈ 
 ਲਾਗੂ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ। 

26.04.2012 

3.0 ਸ਼ਰ੍ੀ ਅਨੰਦ ਰਾਏ ਐਨਬੀਐਫਸੀਜ਼ - ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਿਵਧੀ ਲਈ 

ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ 
ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ। 

08.05.2015 

4.0 ਆਰਬੀਆਈ ਪਾਲਣਾ ਟੀਮ ਸਮ -ਸਮ ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ -ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹ  ਸੁਝਾਇਆ ਿਗਆ। 

03.11.2016 

5.0 ਆਰਬੀਆਈ ਪਾਲਣਾ ਟੀਮ ਿਨਰਪੱਖ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ ਕੋਡ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਫਪੀਸੀਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਆਿਡਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

02.08.2017 

6.0 ਆਰਬੀਆਈ ਪਾਲਣਾ ਟੀਮ 
ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 

ਮੌਜੂਦਾ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਲਈ। 09.11.2017 

7.0 ਆਰਬੀਆਈ ਪਾਲਣਾ ਟੀਮ 
ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ 
ਲਈ। 

02.11.2018 

8.0 ਆਰਬੀਆਈ ਪਾਲਣਾ ਟੀਮ 
ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ 
ਲਈ। 

18.06.2020 

9.0 ਆਰਬੀਆਈ ਪਾਲਣਾ ਟੀਮ 

ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਣੋ 

ਲਈ। 

14.08.2021 

 

*********** 


