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1. पिरचय : 

"न्याय्य सराव संिहता" नंतर "कोड" म्हणून संबोिधत केल्याचा उ ेश सवर् भागधारकांना, िवशेषत: ाहकांना 
पुनावाला िफनकॉपर् िलिमटेड (पूव  मॅग्मा िफनकॉपर् िलिमटेड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प त चे भावी 
िवहगंावलोकन) दान करणे आह े (त्यानंतर 'कंपनी' म्हणून संदिभत ) कंपनीने आपल्या ाहकांना िदलेल्या 
आिथक सुिवधा आिण सेवांच्या संदभार्त. 

2. वस्तुिन  : 
ही संिहता िवकिसत करण्यात आली आह े: 

• ाहकांशी वहार करताना मानके िनि त करून चांगल्या, न्याय्य आिण िव ास‐योग्य प त ना 
ोत्साहन दणेे; 

• कंपनीच्या ाहकांशी वहारात पारदशर्कता सुिनि त करण्यासाठी; 
• आगाऊ र म वसूल करण्यासंबंधीच्या बाब मध्ये कायदशेीर िनयमांचे पालन सुिनि त करणे; 
• ाहकांना कंपनीने ऑफर केलेल्या सेवांची वाजवी अपेक्षा करू शकतात याची अिधक चांगल्या कारे 

समजून घेण्यास सक्षम करण्यासाठी; 
• बाजारपेठेतील श चा िवचार करणे, स्पध ारे आिण उ  ऑपरे टग मानके ा  करण्याचा य  करणे; 
• ाहकांच्या त ार चे िनवारण करण्यासाठी यं णा बळकट करणे; 

3. कजर् आिण त्याचं्या ि यसेाठी अजर् : 
i. सवर् कजर् अजार्च्या फॉमर्मध्ये कजर् िनयंि त करणाऱ्या अटी आिण शत शी संबंिधत तपशीलवार 

मािहती आिण आमच्या मौल्यवान ाहकांच्या िहतावर पिरणाम करणारी इतर संबंिधत मािहती 
समािव  असेल. या फॉमर्मध्ये अजार्सोबत सादर करायच्या मानक दस्तऐवजांचा तपशील देखील 
असेल. तथािप, कंपनी, े िडट अंडरराइ टग आवश्यकतांवर अवलंबून ाहकांकडून इतर कागदप ांची 
आवश्यकता असू शकते, कारण ती योग्य वाटेल. 

ii. कंपनी ाहकांना स्थािनक कजार्च्या कागदप ांची साम ी स्थािनक भाषेत कवा ाहकाला 

समजलेल्या भाषेत समजावून सांगते आिण ाहकाला कजार्चे िनयम आिण अटी समजतात याची 

खा ी करते. 

iii. कजर् अजार्मध्ये आवश्यक मािहती समािव  असते जी कजर्दाराच्या िहतावर पिरणाम करते, जेणेकरून 
इतर NBFCs ारे ऑफर केलेल्या अटी आिण शत ची अथर्पूणर् तुलना केली जाऊ शकते आिण 
कजर्दारा ारे सूिचत िनणर्य घेतला जाऊ शकतो. 
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iv. कंपनी सवर् कजर् अजर् ा  करण्यासाठी पावती दणे्याच्या णालीचे अनुसरण करेल. सादर केलेल्या 
सवर् कागदप ांचा आिण िदलेल्या मािहतीचा िवचार कंपनी करेल, ाहकांच्या े िडट योग्यतेची 
पडताळणी करेल आिण स्तावाचे त्याच्या एकमेव िववेकबु ीने मूल्यांकन करेल. कंपनी सवर् 
आवश्यक कागदप ांसह अजर् ा  झाल्याच्या 7 कामकाजाच्या िदवसात त्याच्या स्वीकार कवा 
नकारासंदभार्तील सवर् कजर् अजाची िस्थती कळवण्याचा य  करेल. 

v. पूणर् केलेला कजर् अजर् कजर्दाराच्या िहतावर पिरणाम करणारी मािहती, लागू ाजाचा वािषक दर, 
ि या शुल्क (असल्यास) अजार्वर ि या करण्यासाठी आवश्यक कागदप े इ. दशर्वेल. 

4. कजार्च ेमलू्यांकन आिण िनयम आिण अटी : 
i. कजर्दाराने समजून घेतल्या माणे, मंजूरी प ा ारे कवा अन्यथा, खालील तपशीलां ारे कंपनी 

कजर्दारांना स्थािनक भाषेत िलिखत स्वरूपात कळवेल : 
a. मालम ेचा तपशील; 
b. मंजूर कजर् र म; 
c. वािषक ाज दर आकारला जाईल; 
d. ओव्हडूर्ए ाज; 
e. चेक बाउंिसग पेनल्टी; 
f. कजार्चा कालावधी; 
g. ह याची र म आिण रचना; 
h. ारंभ तारीख; 
i. ीपेमट पेनल्टी; 

ii. ाहकाने स्वीकारलेल्या प ात नमूद केल्या माणे कंपनी वरील अटी व शत  स्वीकारेल, ती रेकॉडर्वर 
ठेवली जाईल. 

iii. कंपनी कजार्च्या िवतरणा नंतर सवर् कजर्दारांना कजर् करारात नमूद केलेल्या त्येक संल कांच्या 
तीसह कजर् कराराची एक त सादर करेल. 

iv. कजर् करारामध्ये उशीरा परतफेड करण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या दडंात्मक ाजाचा उल्लेख 
कंपनी करेल. 

5. कजर्वाटप आिण अटी व शत मध्य ेबदल : 
पीएफएलमध्ये, आम्ही णालीतील मोकळेपणा आिण पारदशर्कतेला मह व दऊे. कंपनी ाहकांना 

स्थािनक भाषेत कवा कजर्दाराच्या समजा माणे एखा ा भाषेत मािहती दईेल, अटी आिण शत मध्ये 

कोणतेही बदल झाल्यास, परतफेडीचे वेळाप क, ाजदर, सुरक्षा आिण पीएफएलशी ाहकांच्या 
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संबंधात इतर बदल साम ी ाजदर आिण शुल्कातील कोणतेही बदल केवळ संभा पणे लागू केले 

जातील. या संदभार्तील योग्य अट कजर् करारामध्ये समािव  केली जाईल. 

6. कजार्ची आठवण  : 

कजर् काढणे कवा परतफेड जलद करणे कवा कोणत्याही अितिर  िसक्युिरटीज िमळवण्याशी संबंिधत 
कोणताही िनणर्य ाहकांशी संबंिधत कराराच्या संबंिधत तरतुदी आिण त्यात केलेल्या सुधारणांनुसार 
काटेकोरपणे घेतला जाईल. 

7. िसक्युिरटीजच े काशन : 
i. कंपनी सवर् थकबाकीच्या परतफेडीवर कवा इतर कोणत्याही दा ांसाठी कोणत्याही वैध अिधकार 

कवा धारणािधकाराच्या अधीन असलेल्या कजार्ची थकबाकी ची र म ा  झाल्यावर सवर् 
िसक्युिरटीज जाहीर करेल, कंपनी कजर्दारांिवरू  असू शकते. जर सेट ऑफचा असा अिधकार 
वापरायचा असेल, तर कजर्दाराला उवर्िरत दा ांब ल आिण संबंिधत दावा िनकाली/भरल्यािशवाय 
िसक्युिरटीज िटकवून ठेवण्याचा कंपनीला अिधकार असलेल्या अट ब ल पूणर् तपशीलांसह त्याब ल 
नोटीस िदली जाईल. 

ii. ाहकािवरू  इतर कोणत्याही दा ासाठी कोणत्याही कायदशेीर अिधकार कवा धारणािधकाराच्या 
अधीन राहून ाहकाने दान केलेल्या कोणत्याही सुरक्षेवरील शुल्क खालीलपैकी कोणत्याही 
घटनाघडल्यावर सोडले जाईल याची कंपनी खा ी करेल : 
a. ाहकाने सवर् थकबाकी भरणे; 
b. खात्याचे हस्तांतरण आिण त्याचा पिरणाम म्हणून सवर् थकबाकीचा िनपटारा; 
c. करारानुसार सेटलमटनंतर कजार्ची फाईल योग्य वेळी बंद करणे. 

इतर कोणतेही ह  कवा धारणा अिस्तत्वात असल्यास, ाहकास संपूणर् तपशीलांसह त्याब ल मािहती 
िदली जाईल. 

8. सामान्य कलम े: 

A. हस्तक्षेप न करणे: 
i. करारामध्ये िन द  केलेल्या पिरिस्थती वगळता कंपनी कवा कंपनीचा कोणताही कमर्चारी 

कजर्दाराच्या कायार्त हस्तक्षेप करणार नाही. 
ii. जर कोणतीही नवीन मािहती कवा िनष्कषर् जे कजर्दारा ारे पूव  उघड केले गेले नाहीत, 

पीएफएलच्या िनदशर्नास आल्यास, वरील ितबंध लागू होणार नाही. 
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B. खात्याच ेहस्तातंरण 
जेव्हाही ाहकाकडून कजर् खाते हस्तांतिरत करण्याची िवनंती ा  होते, तेव्हा कंपनी िवनंतीला 

ितसाद िमळाल्यापासून 21 िदवसांच्या आत ितसाद दईेल. त्याची स्वीकृती कवा नकार 
कराराच्या अट नुसार असेल. असे हस्तांतरण काय ानुसार पारदशर्क कराराच्या अट नुसार असेल. 

C. पनु ार् ी ि या 
कोणतीही पुन ार् ी कायर्वाही सुरू करणे आवश्यक असल्यास, ती कराराच्या अंतगर्त दान केलेल्या 

अिधकारांनुसार आिण कायदेशीरिरत्या स्वीकारलेल्या मानकांनुसार आयोिजत केली जाईल. PFL 

येथे, आम्ही आमच्या कमर्चाऱ्यांना योग्य कारे ाहकांशी वहार करण्यासाठी पुरेसे िशक्षण दतेो. 

कजार्च्या वसुलीसाठी कंपनी स ीच्या उपायांचा अवलंब करत नाही (जसे की अवेळी सतत ास 

दणेे, ायूश ीचा वापर, उ ट वतर्न कवा कंपनीच्या कोणत्याही कमर्चार् यांकडून छळ करणे). 

D. फ्लो टग रेट टमर् लोनवर फोरक्लोजर चाजस / ीपमेट पनेल्टी 

ाहक संरक्षणाचा एक उपाय म्हणून आिण कंपनीच्या कजर्दारांकडून िविवध कजार्च्या ीपेमटच्या 
बाबतीत एकसमानता आणण्यासाठी. कंपनी मास्टर डायरेक्शन - नॉन - बँ कग फायनािन्शयल कंपनी 
- प तशीरपणे महत्वाची नॉन - िडपॉिझट टे कग कंपनी आिण िडपॉिझट टे कग कंपनी (िरझव्हर् बँक) 
िदशािनदश 2016 आरबीआयने कवा वेळोवेळी जारी केल्यानुसार फोरक्लोजर फी / ीपेमट दडं 
आकारेल - त्याच्याकडून वेळोवेळी केलेल्या कोणत्याही सुधारणा. 

9. सरुक्षा पनु्हा ताब्यात घेणे 
i. थकबाकी दरू करण्यासाठी कवा मालम ा ताब्यात दणे्यासाठी कजर्दाराला ७ िदवसांची नोटीस 

दऊेन मालम ा ताब्यात घेण्याचा कंपनीला अिधकार आह.े अशा कारची सूचना पुढील पिरिस्थतीत 
दणेे आवश्यक नाही: 
a. जेव्हा कजर्दार अशा नोटीसच्या माफीला सहमत आह;े 
b. जेव्हा कजर्दाराने स्वेच्छेने मालम ेचा ताबा सोपवण्याची इच्छा  केली असेल; 
c. जेव्हा उशीर होतो तेव्हा सावकार आिण त्याच्या अिधकारी/एजंटांचे वाजवी कौतुक होते की 

अशा सूचनेमुळे कोणत्याही चुकीच्या खेळामुळे मालम ेचे स्थान घेणे कवा कोणत्याही 
दशेासाठी कजर्दाराने बांधलेली मालम ा िशल्लक रािहल्यावर कजर्दार/हमीदाराच्या कडून 
ितकार करण्यास अनुकूल तात्काश होतो; 

d. जेव्हा कजर्दार अिस्तत्वात नसतो; 
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e. जेव्हा कजर्दार त्याच्याकडून थकीत रकमेची वसुली रोखण्याच्या उ ेशाने फरार झाला आह;े 
आिण 

f. अशाच कोणत्याही कारणांसाठी, जेणेकरून सावकाराने मालम ा शांततापूणर्ताब्यात घेणे सुलभ 
होईल; 

g. कंपनी आिण कजर्दार यांच्यात झालेल्या कजर् करारामध्ये नमूद केल्या माणे इतर अट वर; 
ii. मालम ा ताब्यात घेण्याच्या ि येत समािव  आहते : 

a. जेव्हा कजर्दार वरील संदिभत सूचनेत केलेल्या मागणीचे पालन करण्यात अपयशी ठरतो, तेव्हा 
सावकार आयु  कवा िरिसव्हर ारे योग्य मागानी मालम ा ताब्यात घेण्यास सक्षम 
करण्याच्या आदशेासाठी योग्य मंचाकडे जाऊ शकतो; 

b. ाहकाला वैयि किरत्या सावकाराला सोयीस्कर असलेल्या िठकाणी वाहन परत करण्यास 
सांगून; 

c. कजर्दाराने मालम ेचा वापर रोखण्यासाठी कजर्दाराला अिधकाऱ्यांच्या माध्यमातून ताबा 
दणे्यास भाग पाडणे.; 

iii. वरील दोन कलमे (मी आिण ि तीय) अशा करणांना लागू नाहीत िजथे कजर्दार स्वेच्छेने 
मालम ा परत करतो. 

iv. संपि  की िब ी/नीलामी से पहले ऋण की अदायगी के िलए उधारकतार् को अंितम अवसर िदए 
जाने के संबंध म ावधान: 

a. सावकाराला िव ी, भाडे आिण स्वत: च्या वापरासाठी रूपांतरण इत्यादी कोणत्याही स्वरूपात 
हस्तांतिरत करण्याचा अिधकार आह.े मालम ा, ज्याचा ताबा कंपनीला सोयीस्कर प तीने 
िमळतो, उपरो  कोणत्याही कारे िडफॉल्टच्या संदभार्त कवा अन्यथा, आिण कजर्दार आिण 
अपयशी झाल्यास परतफेड/थकबाकीच्या उत्प ास अनुरूप असण्याच्या बाबतीत. कजर्दार 
आिण सावकार अशा नोटीसच्या सेवेच्या कोणत्याही सोयीनुसार 7 िदवसांच्या आत अशा 
नोटीसच्या सेवेच्या कोणत्याही सोयीनुसार, या कलमांतगर्त देय रकमेच्या परतफेडीसाठी 
नोटीसचे पालन करण्याची शेवटची संधी म्हणून.हस्तांतरणाचा हा अिधकार कंपनीला योग्य 

करणांमध्ये मालम ेचा ताबा परत करण्याचा िववेक काढून घेत नाही. 
v. जर अशी िव ी र म संपूणर् थकबाकी मु  करण्यासाठी अपुरी असेल, तर सावकार कजर्दार 

आिण/ कवा हमीदाराच्या िवरोधात आणखी पुढे जाईल आिण जर िव ीची र म दये रकमेपेक्षा 
जास्त असेल, तर कजर्दाराचा दावा केल्यावर तो िशल्लक िदला जाईल. तथािप, वरील ह  
सावकाराला थेट कजर्दार आिण/ कवा हमीदाराच्या िवरोधात जाण्यास बंदी नाही, 
सुरक्षेिवरू च्या कारवाईला वाचवणे. 
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vi. कजर्दाराकडून मालम ेचे कोठे आह े ह े िनि त करण्यासाठी, ताब्यात घेणे, गॅरेिजग, िवमा, 
मालम ा आिण िव ी करणे आिण िव ीसाठी आिण त्यासाठी दखेील संपूणर् नुकसानभरपाईच्या 
आधारावर कजर्दाराकडून सवर् कारच्या खचार्ची वसुली करण्याचा अिधकार आह.े या 
कराराच्या संदभार्त इतर कायदशेीर पावले. 

10. सचंालक मडंळाची जबाबदारी : 
कंपनीचे संचालक मंडळ कवा त्याची सिमती संस्थेमध्ये योग्य त ार िनवारण यं णा स्थापन करेल. 
अशा यं णेने कंपनीच्या कायर्कत्याच्या िनणर्यातून उ वणारे सवर् वाद िकमान पुढील उ  स्तरावर तरी 
ऐकले जातील आिण िनकाली काढले जातील याची खा ी केली पािहजे. संचालक मंडळ, स्वतः कवा 
त्याच्या कोणत्याही सिमत्यां ारे, िनष्पक्ष वहार संिहतेच्या अनुपालनाचा आिण वस्थापनाच्या 
िविवध स्तरांवर त ार िनवारण यं णेच्या कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा दान करेल. अशा 
पुनरावलोकनांचा एकि त अहवाल बोडर्ला िनयिमत अंतराने सादर केला जाऊ शकतो, जो योग्य असेल. 
 

11. त ार िनवारण आिण ाहक सबंधं वस्थापन : 
ाहक सेवा ह ेकंपनीसाठी एक मुख लक्ष कि त क्षे  आह.े ाहकांच्या त ार चा सामना करताना आम्ही 

सचोटी, सुशासन, ावसाियकता, पारदशर्कता आिण ाहकसमाधानयावर िव ास ठेवतो. 

ाहक खालीलपैकी कोणत्याही चॅनेल ारे आपली त ार न दवू शकतो. 

• शाखा - ाहक सध्याच्या कोणत्याही शाखाआिण कोणत्याही अितिर  शाखांमध्ये जाऊ शकतात जे 
आम्ही वेळोवेळी उघडू 

• सोमवार त ेशु वार - सकाळी 10 ते सधं्याकाळी 6 

• शिनवार - मिहन्याचा पिहला, ितसरा आिण पाचवा (असल्यास) - सकाळी 10:00 त ेसंध्याकाळी 
6:00 पयत 

• वेबसाइट— https://poonawallafincorp.com/contact-us.php — ाहक वेबसाइटवर फॉमर् 
वापरून आमच्यापयत पोहोचू शकतात 

• ईमेल - ाहक customercare@poonawallafincorp.com, वर मेल पाठवू शकतो. 

• फोनकॉल – ाहक आमच्याशी खालील टोल ी मांकावर संपकर्  साधू शकतात: 1800 266 3201 

• प /पोस्ट – ाहक प  पाठवू शकतो : 
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पूनावाला िफनकॉपर् िलिमटेड, 

601, 6 वा मजला, िझरो वन आयटी पाकर् , माकं . 79/1, घोरपडी, मुंढवा रोड, पुण े- 411036. 

कंपनीच्या ाहक संबंध वस्थापन (CRM) मॅन्युअलमध्ये कोणत्याही ाहकांच्या त ार चे िनवारण 

करण्याच्या संदभार्त SLA (TAT) चे स्पेक्शकेले आह.े 

ाहकांच्या त ार वर लक्ष ठेवण्यासाठी आिण काही असल्यास अंतर दरू करण्यासाठी आवश्यक पावले 

उचलण्यासाठी पीएफएलकडे एक मजबूत यं णा आह.े 

िनयु  केलेल्या कायर्कािरणीने त ारीचे िनराकरण न झाल्यास, ाहकांना कळवलेल्या एस्केलेशन 
मॅि क्सचा वापर करून ती वाढवली जाईल जेणेकरून ाहकांच्या त ारीचे त्विरत िनराकरण होईल. 

कंपनी त्याच्या सवर् शाखा/िठकाणी जेथे वहाराची दवेाणघेवाण केली जाते आिण त्याच्या वेबसाइटवर 
खालील गो ी उघड करतील: 

a. त ार िनवारण अिधकाऱ्याचे नाव आिण संपकर्  तपशील (दरूध्वनी / मोबाईल मांक तसेच 
ईमेल प ा) ज्यांना कंपनीच्या िवरोधातील त ार चे िनराकरण करण्यासाठी जनतेशी संपकर्  
साधता येईल. 

b. त ार िनवारणाशी संबंिधत वाढीची पातळी आिण मुख कमर्चार् यांचा तपशील (नोडल 

अिधकारी/ ाचायर् नोडल अिधकारी) कृपया त ार िनवारण धोरणाचा संदभर् दतेात. 

c. की जर एका मिहन्याच्या कालावधीत त ार / वाद सोडवला नाही तर ाहक DNBS, 
कोलकाता च्या ादेिशक कायार्लयाच्या भारी अिधकाऱ्याकडे अपील करू शकतो. 

12. कंपनीन ेिव परुवठा केलेली वाहन ेपनु्हा ताब्यात घेण े: 

कंपनीच्या कजर् करारामध्ये आरबीआयने वेळोवेळी िविहत केलेल्या संबंिधत तपशीलांसह आवश्यक 
पुनतार्बा कलमे असतील. 

13. ाज दर आिण जोखीम णेी : 
या प त चा अवलंब करण्याचा हतेू ाहकांसोबत पारदशर्क वसाय असणे हा आह ेजो कजर्दारांच्या 
िविवध ेण साठी ाजदर वेगवेगळे आकारण्यासाठी तसेच कजर्दाराला वािषक ाज दराब ल मािहती 
दणे्यासाठी जोखीम आिण औिचत्य सुधारण्यासाठी आह.े त्याचे पालन म्हणून िनयामक मागर्दशर्क त वे. 
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A. ाज दर 

ाजदर आिण ि या आिण इतर शुल्क िनि त करण्यासाठी योग्य अंतगर्त त वे आिण ि या 
वेळोवेळी मंजूर कंपनीच्या धोरणांच्या अनुषंगाने पाळल्या जातील. 

ा  ाजाचा दर िनधीची भािरत सरासरी कमत, शासकीय खचर्, जोखीम ीिमयम आिण नफा 
मािजन यावर आधािरत असेल. 

B. जोखमीच े ेणीकरण 

कजर् दणे्याचा िनणर्य आिण त्येक कजर् खात्यावर लागू होणारे ाज दर ह े केस टू केस आधारावर 
मूल्यांकन केले जाईल, जसे की अनेक पैरामीटरवर आधािरत जसे की िव पुरवठा केला जाणारा 
मालम ा कार, कजर्दार ोफाइल आिण परतफेड क्षमता, कजर्दाराची इतर आिथक वचनब ता, 
भूतकाळ परतफेड ॅक रेकॉडर् असल्यास, मूलभूत मालम े ारे दशर्िवलेल्या कजार्ची सुरक्षा, कजार्चे मूल्य 
गुणो र, दये दणे्याची प त, कजार्चा कालावधी, कजर्दाराचा भूगोल (स्थान), मालम ेचा शेवटचा 
वापर इ. 
पिरिस्थती ची हमी असल्याने ाजदर बदलण्याच्या अधीन आहते आिण केस आधारावर 

वस्थापनाच्या िववेकाच्या अधीन आहते. 
सूिचत ाज दर वािषक दर आहते जेणेकरून कजर्दाराला खात्यावर नेमके िकती दर आकारले जातील 
याची मािहती असते. 

कंपनी त्याच्या वेबसाइटवर ाज दर आिण जोखीम वग करण उघड करेल. 
 

14. पुनरावलोकन 
लेखापरीक्षण सिमती संिहतेच्या अंमलबजावणीवर दखेरेख करेल आिण वेळोवेळी त्याच्या कायार्चा 
आढावा घेईल. लेखापरीक्षण सिमतीने स्तािवत केलेले कोणतेही बदल मंडळाच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात 
येतील. 

 

 

 

 

 



िवषय: 
 

न्याय्य सराव संिहता 

मूळ अंक तारीख: 31.10.2006 भावी तारीख :14.08.2021 

पुनरावलोकन तारीख: 26.04.2012, 
08.05.2015, 03.11.2016,  
02.08.2017 आिण 09.11.2017, 
02.11.2018, 18.06.2020, 
14.08.2021 

आवृ ी मांक : 9.0 

 

11 | P a g e  
 

15. िनयं ण बदला प क 

आवृ ी 

माकं 

ारे िवनंती बदला बदलाच ेस्मरणप  मंजरुीची तारीख 

2.0 - संिहतेचे पुनरावलोकन करणे आिण लागू 
मागर्दशर्क त वांच्या आवश्यकतांनुसार 
संरेिखत करणे. 

26.04.2012 

3.0 ी आनंद रॉय NBFCs साठी िनष्पक्ष वहार संिहता - 

मागर्दशर्नातील सुधारणांसह संरेखन - त ार 

िनवारण यं णा. 

08.05.2015 

4.0 आरबीआय अनुपालन टीम िनयतकािलक पुनरावलोकन - पुनरावलोकन 

केले आिण कोणताही बदल सुचवला नाही 

03.11.2016 

5.0 आरबीआय अनुपालन टीम फेअर ॅिक्टस कोड किमटी बरखास्त करण्यात 

आली आह े आिण म्हणूनच एफपीसीसीचा 

संदभर् ऑिडट किमटीने बदलण्यात आला आह.े 

02.08.2017 

6.0 आरबीआय अनुपालन 

कायर्संघ आिण ाहक सेवा 

वतर्मान सराव सह संरेिखत करण्यासाठी 09.11.2017 

7.0 आरबीआय अनुपालन 

कायर्संघ आिण ाहक सेवा 

अंतगर्त संस्थात्मक गरजांशी संरेिखत करणे 02.11.2018 

8.0 आरबीआय अनुपालन 

कायर्संघ आिण ाहक सेवा 

अंतगर्त संस्थात्मक गरजांशी संरेिखत करणे 18.06.2020 

9.0 आरबीआय अनुपालन 

कायर्संघ आिण ाहक सेवा 

अंतगर्त संस्थात्मक गरजांशी संरेिखत करणे 14.09.2021 

 

*********** 


