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1. ਿਾਣ-ਪਛਾਣ

1.1 ਨਪਛਕੋੜ 

Edelweiss Retail Finance Limited (ਕੰਪਿੀ/ ERFL), ਮਾਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਿ ਿੰਬਰ RBI/DNBR/2016-17/45 DNBR (PD) ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ।  008/03.10.119/2016- 17 ਨਮਤੀ 01 ਸਤੰਬਰ, 2016, ਿਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਸਸਟਨਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਤਵਪੂਰਿ 

ਗੈਰ-ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਿੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਨਕੰਗ ਨਵੱਤੀ ਕੰਪਿੀਆਾਂ ਲਈ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ ਲੈਣ ਲਈ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਿੈ, ਿਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਅਰ ਪਰੈਕਨਟਸ ਕੋਡ ਿੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।  ਗਾਿਕਾਾਂ ਿਾਲ ਿਨਿੱਠਣ ਨਵੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਮਲ।  

1.2 ਉਦਸੇ਼ 

ਕੋਡ ਿੰੂ ਇਸਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਿਾਲ ਨਵਕਨਸਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਿੈ: 

 ਆਪਣੇ ਸਾਰ ੇਗਾਿਕਾਾਂ ਿਾਲ ਨਵਿਾਰ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਨਿਆਸਾਾਂ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ।

 ਵਧੇਰ ੇਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਗਾਿਕਾਾਂ ਿੰੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਨਬਿਤਰ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੂਨਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ।

 ਗਾਿਕ ਦਾ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ

1.3 ਸਕਪੋ 

ਫੇਅਰ ਪਰੈਕਨਟਸ ਕੋਡ (FPC) ਕੰਪਿੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ੂਿੋਵੇਗਾ।  ਇਸਿੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਿੈ ਪਰ ਿੇਠਾਾਂ ਨਦੱਤ ੇਖੇਤਰਾਾਂ ਤੱਕ ਸੀਨਮਤ ਿਿੀਂ ਿੈ: 

• ਕਰਨਜ਼ਆਾਂ ਅਤੇ ਉਿਿਾਾਂ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ

• ਕਰਜੇ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ/ਸ਼ਰਤਾਾਂ

• ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਨਜ਼ਆਾਂ ਦੀ ਵੰਡ

• NBFC ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਵਆਿ ਦਾ ਨਿਯਮ

• ਕੰਪਿੀ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਵਆਿ ਬਾਰੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤ

• ਆਮ ਨਵਵਸਥਾਵਾਾਂ

2. ਲੋਿ ਅਤ ੇਉਿਿਾਾਂ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ

(a) ਕਰਜ਼ਾ/ਕਰਜ਼ਾ ਸਿੂਲਤ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਸੰਬੰਨਧਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਿ ਨਬਿੈ-ਪੱਤਰ (ਫਾਰਮਾਾਂ) ਨਵੱਚ ਿਾਾਂ ਿੋਰ ਢੰਗਾਾਂ (ਟਰਮ ਸ਼ੀਟ, ਟੀਜ਼ਰ, ਆਨਦ)

ਰਾਿੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਿਾਵੇਗੀ।  ਲੋਿ ਨਬਿੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਸਿੀ ਢੰਗ ਿਾਲ ਿਰ ੇਿੋਏ ਨਬਿੈ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਦ ੇਿਾਲ ਿਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ

ਿੰੂ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗਾ।

(b) ਗਾਿਕ ਕੋਲ ਸਥਾਿਕ ਿਾਸ਼ਾ ਿਾਾਂ ਗਾਿਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਿਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਕਰਜੇ਼ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰ ੇਪੱਤਰ-ਨਵਿਾਰ, ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰੀਕਾਲ ਿੋਨਟਸ

ਆਨਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਕਲਪ ਿੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਗਰਾਿਕ ਿੰੂ ਉਨਚਤ ਨਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨਵੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰਿੀਿ

ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ।



4 

(c) ਲੋਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨਵੱਚ ਨਵਆਿ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਦ ੇਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵਆਿ ਦਰਾਾਂ ਿੰੂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਤਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵੇਗਾ।

ਨਵਆਿ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿੋਖਮਾਾਂ ਦੇ ਦਰਿੇ ਲਈ ਪਿੰੁਚ ਵੀ ਕੰਪਿੀ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਿਾਵੇਗੀ।

(d) ਿਰੇ ਿੋਏ ਨਬਿੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮਾਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਿੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  ਨਬਿੈਕਾਰਾਾਂ ਿੰੂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਲਈ ਜੋ਼ਰ ਪਾਉਣ

ਦੀ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ।

(e) ਰਸੀਦ ਨਵੱਚ ਅਿੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਨਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬਿੈਕਾਰ ਿੰੂ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

ਉਸਦੇ ਰਨਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੱਚ ਕੰਪਿੀ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

3. ਲੋਿ ਮਲੁਾਾਂਕਣ ਅਤ ੇਨਿਯਮ/ਸ਼ਰਤਾਾਂ

(a) ਲੋਿ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੰਪਿੀ ਦੀ ਿੈਨਡਟ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪਰਨਕਨਰਆ ਅਤੇ ਿੀਤੀਆਾਂ ਦ ੇਅਿੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।  ਗਾਿਕ ਿੰੂ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ

ਰਸੀਦ ਨਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦ ੇਅੰਦਰ ਿੈਨਡਟ ਮੁਲਾਾਂਕਣ (ਪਰਵਾਿਗੀ/ਅਸਵੀਕਾਰ) ਦੇ ਿਤੀਿੇ ਦੀ

ਲੋਿ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਿਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਸਲਾਿ ਨਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

(b) ਲੋਿ ਦੀ ਮਿਜੂ਼ਰੀ 'ਤੇ, ਕੰਪਿੀ ਮਿਜੂ਼ਰਸੁ਼ਦਾ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਰਕਮ, ਸਲਾਿਾ ਨਵਆਿ ਦਰ, ਮੂਲ ਨਵਆਿ ਦਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਮਿੱਤਵਪੂਰਿ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ

ਗਰਾਿਕ ਿੰੂ ਮਿਜੂ਼ਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਿੀਂ ਿਾਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨਵੱਚ ਗਾਿਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਿਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਦੱਸੇਗੀ।  ਪੱਤਰ ਨਵਿਾਰ ਆਨਦ ਲਈ।  ਕੰਪਿੀ ਦੁਆਰਾ

ਦੇਰੀ ਿਾਲ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਿੁਰਮਾਿਾ ਨਵਆਿ, ਆਨਦ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ, ਮਿਜੂ਼ਰੀ ਪੱਤਰ ਆਨਦ ਨਵੱਚ ਮੋਟੇ

ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  ਅਨਿਿੇ ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਸਵੀਨਿਤੀ ਕੰਪਿੀ।

(c) ਕੰਪਿੀ ਗਰਾਿਕ ਦੇ ਿਾਲ ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਵਧੀ ਸਮੇਤ, ਮਿਜੂ਼ਰ ਕੀਤੇ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਰਕਮ, ਲਾਗ ੂਿੋਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਿਾ

ਨਵਆਿ ਦਰ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਿੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ।  ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੇ ਅਿੁਸੂਚੀ(ਆਾਂ) ਅਤੇ ਅਿੁਸੂਚੀ(ਆਾਂ) ਦੇ ਿਾਲ ਉਕਤ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ

ਕਾਪੀ ਗਾਿਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਿਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਗਾਿਕ ਿੰੂ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

4. ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਸਮਤੇ ਕਰਨਜ਼ਆਾਂ ਦੀ ਵਡੰ

(a) ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਿਸ ਨਵੱਚ ਵੰਡ ਅਿੁਸੂਚੀ, ਨਵਆਿ ਦਰਾਾਂ, ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ, ਪੂਰਵ-ਿੁਗਤਾਿ ਖਰਚੇ, ਆਨਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,

ਖਾਤਾ ਨਵਸੇ਼ਸ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਿੰੂ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿੋਰਾਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵੱਚ, ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ

ਉਪਲਬਧ ਿੋਵੇਗਾ।  ਕੰਪਿੀ ਦੇ ਰਨਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ / ਕਾਰਪੋਰਟੇ ਦਫਤਰ ਿਾਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਾਾਂ ਨਪਰੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪਰਸਾਨਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ

ਿੇਕਰ ਕੰਪਿੀ ਅਨਿਿਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਿੈ।

(b) ਨਵਆਿ ਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਖਰਨਚਆਾਂ ਨਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਿਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੋਣਗ।ੇ  ਇਸ ਪਰਿਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲੋਿ ਸਮਝੌਤ ੇਨਵੱਚ ਪਾਈ ਿਾਵੇਗੀ।

(c) ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੇ ਤਨਿਤ ਿੁਗਤਾਿ ਿਾਾਂ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਿੰੂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ / ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਿੀ ਿਾਲ ਲਾਗ ੂਕੀਤੇ

ਗਏ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦ ੇਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਿੋਵੇਗਾ।
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(d) ਕਰਜੇ਼ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਰਤੀਿੂਤੀਆਾਂ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾਣਗੀਆਾਂ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਿਾਇਜ਼ ਿਾਾਂ

ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਿਾਾਂ ਅਨਧਕਾਰ ਿਾਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਿ ਿੋ ਕੰਪਿੀ ਿਾਾਂ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ

ਦੇ ਅਧੀਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।  ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿੇਕਰ ਸੈੈੱਟ-ਆਫ ਦੇ ਅਨਿਿੇ ਅਨਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿੰੂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਾਅਨਵਆਾਂ

ਅਤੇ ਉਿਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇਪੂਰ ੇਵੇਰਨਵਆਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਿੋਨਟਸ ਨਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਨਿਸ ਦੇ ਤਨਿਤ ਪਰਤੀਿੂਤੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੀਿੂਤੀਆਾਂ/ਨਵਕਰੀ

ਦੀ ਕਮਾਈ ਿੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਿਾਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਿੈ।  ਪਰਤੀਿੂਤੀਆਾਂ ਿੰੂ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਾਂ ਨਵਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੰਪਿੀ ਦੁਆਰਾ

ਵਰਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਿੈ।  ਿੋਰ ਬਕਾਇਆ ਦ ੇਿਾਲ ਕਰਨਜ਼ਆਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ੇਅਤੇ ਅੰਤਮ ਿੁਗਤਾਿ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ, ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਿੋਵੇ, "ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ

ਿਿੀਂ" ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ ਉਧਾਰਕਰਤਾ / ਗਾਿਕ ਤੋਂ ਬੇਿਤੀ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ 1 ਮਿੀਿੇ ਦ ੇਅੰਦਰ ਕੰਪਿੀ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

(e) ਲੋਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵੱਚ ਸਾਰ ੇਿੋਨਟਸ, ਪੱਤਰ ਨਵਿਾਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੁਆਰਾ ਲੋਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਫਾਰਮ ਨਵੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਿਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

5. ਅਪਾਿਿਤਾ ਵਾਲਾ ਨਬਿੈਕਾਰ (IES)

ਕੰਪਿੀ ਅਪਾਿਿਤਾ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ / ਿੇਤਰਿੀਣ ਨਬਿੈਕਾਰਾਾਂ ਿੰੂ ਕਰਜੇ਼ ਦੀਆਾਂ ਸਿੂਲਤਾਾਂ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿੂਲਤਾਾਂ ਿੰੂ ਵਧਾਉਣ 

ਨਵੱਚ ਨਵਤਕਰਾ ਿਿੀਂ ਕਰੇਗੀ।  ਉਿਿਾਾਂ ਿਾਲ ਦੂਿੇ ਨਬਿੈਕਾਰਾਾਂ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਨਵਿਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿਿਾਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੰੂ ਕੰਪਿੀ ਦੀ ਿੈਨਡਟ 

ਪਰਨਕਨਰਆ ਅਤੇ ਿੀਤੀ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਮੈਨਰਟ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ।  ਅਪਾਿਿਤਾ (ies) ਵਾਲੇ ਨਬਿੈਕਾਰਾਾਂ ਿੰੂ ਉਨਚਤ ਉਤਪਾਦ ਿਾਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿੂਲਤ 

ਿੰੂ ਸਮਝਣ, ਚੁਣਿ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਿਵ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।  

6. ਆਮ ਨਵਵਸਥਾਵਾਾਂ

(a) ਕੰਪਿੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦ ੇਮਾਮਨਲਆਾਂ ਨਵੱਚ ਦਖਲਅਦੰਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ, ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਿੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ

ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਵੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਿੈ ਿਾਾਂ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਿਵੀਂ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਿੋ ਨਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਨਿਲਾਾਂ ਪਰਗਟ ਿਿੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੰਪਿੀ ਦੇ ਨਧਆਿ

ਨਵੱਚ ਿਿੀਂ ਆਉਂਦੀ ਿੈ।

(b) ਉਧਾਰ ਖਾਤ ੇਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬੇਿਤੀ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ, ਸਨਿਮਤੀ ਿਾਾਂ ਿੋਰ, ਿਾਵ ਕੰਪਿੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਿੇਕਰ ਕੋਈ

ਿੋਵੇ, ਿੰੂ ਬੇਿਤੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ 21 ਨਦਿਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਨਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।  ਅਨਿਿਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਾਿੰੂਿ ਦੇ ਅਿੁਕੂਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ

ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਿੁਸਾਰ ਿੋਵੇਗਾ।  ਕਰਨਜ਼ਆਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵੱਚ, ਕੰਪਿੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਦਾ ਸਿਾਰਾ ਿਿੀਂ ਲਵੇਗੀ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿੰੂ

ਔਖ ੇਘੰਨਟਆਾਂ ਨਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਿ ਕਰਿਾ, ਕਰਨਜ਼ਆਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਿੰੂਿੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਕੰਪਿੀ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਏਗੀ ਨਕ ਉਸਦੇ ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆਾਂ ਿਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਿਾਲ ਿਨਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਖਲਾਈ

ਪਰਾਪਤ ਹਨ।

7. ਕਪੰਿੀ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਿ ਕੀਤ ੇਗਏ ਬਿਤੁ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਵਆਜ ਦਾ ਨਿਯਮ

a. ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਿੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਾਂ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਫੰਡਾਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਾਰਨਿਿ ਅਤੇ ਿੋਖਮ ਪਰੀਮੀਅਮ ਆਨਦ ਿੰੂ ਨਧਆਿ ਨਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਿੋਏ

ਕਰਨਜ਼ਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ, ਪਰੋਸੈਨਸੰਗ ਅਤੇ ਿੋਰ ਖਰਨਚਆਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵਆਿ ਦੀ ਦਰ ਿੰੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਆਿ ਦਰ ਮਾਡਲ

ਅਪਣਾਇਆ ਿੈ।  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵਆਿ ਦਰਾਾਂ ਿੰੂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨਵਆਿ ਅਤੇ ਿੋਖਮ ਦ ੇਦਰਿੇ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਪਿੰੁਚ
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ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਾਾਂ ਗਾਿਕ ਿੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਨਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਨਵਆਿ ਿੰੂ ਮਿਜੂ਼ਰੀ ਪੱਤਰ ਨਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਨਸਆ ਿਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਸਬੰਧ ਨਵੱਚ ਕਰਨਜ਼ਆਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਨਿਆਸ ਕੋਡ ਨਵੱਚ 

ਦਰਸਾਏ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਿੰੂ ਨਧਆਿ ਨਵੱਚ ਰੱਨਖਆ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  

b. ਨਵਆਿ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿੋਖਮਾਾਂ ਦੇ ਦਰਿੇ ਲਈ ਪਿੰੁਚ ਵੀ ਕੰਪਿੀ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਿਾਵੇਗੀ।  ਿਦੋਂ ਵੀ ਨਵਆਿ ਦਰਾਾਂ ਨਵੱਚ

ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਤਾਾਂ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ ਿਾਾਂ ਿੋਰ ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

c. ਨਵਆਿ ਦੀ ਦਰ ਸਲਾਿਾ ਦਰਾਾਂ ਿੋਵੇਗੀ ਤਾਾਂ ਿੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿੰੂ ਸਿੀ ਦਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਿੋਵੇ ਿੋ ਖਾਤੇ ਨਵੱਚ ਚਾਰਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾਣਗੀਆਾਂ।

d. ਨਰਟੇਲ ਫਾਈਿਾਾਂਨਸੰਗ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਲਈ, ਕੰਪਿੀ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਿੰੂ ਮਿਜੂ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰ ੇਫਲੋਨਟਗੰ ਦਰ ਨਮਆਦੀ ਕਰਨਜ਼ਆਾਂ 'ਤੇ

ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਰਿ/ ਪੂਰਵ-ਿੁਗਤਾਿ ਿੁਰਮਾਿੇ ਿਿੀਂ ਲਵੇਗੀ।

8. ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨਵਧੀ

ਫੇਅਰ ਪਰੈਕਨਟਸ ਕੋਡ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਿਾ ਕੰਪਿੀ ਦੀ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਿੋਵੇਗੀ।  ਕੰਪਿੀ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਨਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਨਲਆਾਂ/ਗਾਿਕਾਾਂ ਿਾਲ ਉਸਦਾ ਨਵਵਿਾਰ ਨਿਰਨਵਘਿ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਨਿਤ ਿੋਵੇ।  ਨਕਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਗਾਿਕ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਿੀ ਦੇ ਨਧਆਿ ਨਵੱਚ 

ਨਲਆਾਂਦੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਿੰੂ ਿਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ।  

ਕੰਪਿੀ ਦ ੇਕਾਰਿਕਰਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਫੈਸਨਲਆਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਨਵਵਾਦਾਾਂ/ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਸਮੇਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਏਿੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆਾਂ 

ਿਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱੁਨਦਆਾਂ ਿੰੂ ਸੁਨਣਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿਿਾਾਂ ਦੇ ਨਧਆਿ ਨਵੱਚ ਨਲਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ।  

ਪਰਬੰਧਿ ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਨਿਆਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨਵਧੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਿ ਦੇ ਿਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਨਖਆ 

ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਨਰਪਰੋਟ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ (ਿਾਾਂ ਇਸਦੀ ਕਮੇਟੀ) ਿੰੂ ਸੌਂਪੀ ਿਾਵੇਗੀ।  

ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਿ ਅਨਧਕਾਰੀ (“GRO”) ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਥਾਿਕ ਦਫ਼ਤਰ (ਨਿਿ੍ਾਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਿੇਕਰ ਇੱਕ ਮਿੀਿੇ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਕਾਇਤ/ਨਵਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਿਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਿੈ) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਨਵਆਾਂ ਿੰੂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ/ਸਥਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ 

ਨਿੱਥ ੇਕੰਪਿੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਿੈ।  

ਕੰਪਿੀ ਿੇ ਆਪਣੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਗਾਿਕ ਦੀ ਪੁੱਛਨਗੱਛ/ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ/ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਿੰੂ ਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਮਿਨਲਖਤ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਿ ਨਵਧੀ 

ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਿੈ:  
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ਇਸਦੀ ਨਿਵਾਰਿ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦ ੇਿਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਕਤ:ੇ 

a) ਉਪਰੋਕਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਿਿਾਾਂ ਬਰਾਾਂਚਾਾਂ/ਸਥਾਿਾਾਂ ਦੇ ਬਾਿਰ ਵੀ ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਨਿੱਥ ੇਕੰਪਿੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਾਿਕਾਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦ ੇਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸੰਦਰਿ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਿਿੇ ਮਿੋਿੀਤ ਅਨਧਕਾਰੀਆਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ।

b) ਿੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਨਰਲੇਸ਼ਿਨਸ਼ਪ ਮੈਿੇਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਕਾਇਤ/ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਤੋਂ

2 ਨਦਿਾਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਿ ਅਨਧਕਾਰੀ ਿੰੂ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਿਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਨਰਪਰੋਟ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।  / ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ.

ਪਧੱਰ - 1  ਉਧ ਰ ਲੈਣ ਵ ਲੇ ਸਸਿੱਧੇ ਬ੍ ਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ ਬ੍ ਾਂਚ ਸਵਿੱਚ ਬਣ ਏ ਗਏ

ਅਨੁਪ ਲਨ ਰਸਜਸਟਰ ਸਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕ ਇਤ/ਸ਼ਿਕ ਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚ ਰੀ/ਸਰਲੇ਼ਿਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਉਨ੍ ਾਂ ਉਧ ਰ ਲੈਣ ਵ ਸਲਆਾਂ ਦ  ਮ ਰਗਦਰ਼ਿਨ ਕਰੇਗ  ਜੋ

ਸ਼ਿਕ ਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵ ਉਣ  ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 ਕਰਜ  ਲੈਣ ਵ ਲ  ਹੇਠ ਾਂ ਸਦਿੱਤੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਰ ਹੀ ਾਂ ਸ਼ਿਕ ਇਤ ਾਂ / ਸ਼ਿਕ ਇਤ ਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦ  ਹੈ -

ਇਸ 'ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ: assistance@eclf.com

ਟੋਲ ਫ੍੍ੀ: 1-800-1026372-ਸੋਮਵ ਰ - ਼ੁਿਿੱਕਰਵ ਰ (ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਼ਿ ਮ 5 ਵਜੇ)

ਪਧੱਰ - 2 ਿੇਕਰ ਗਾਿਕ ਪਰਾਪਤ ਿੋਏ ਿਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਿੇਠਾਾਂ ਨਦੱਤ ੇਪਤ ੇ'ਤੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਿ ਅਫਸਰ ਿਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ:- 

ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਸਦੁੀਪਤਾ ਮਿਮੂਦਾਰ 

ਗਰ ਊ ਾਂਡ ਫ੍ਲੋਰ, ਟ ਵਰ 3, ਸਵੰਗ 'ਬੀ', ਕੋਸਹਨੂਰ ਸਸਟੀ ਮ ਲ, ਕੋਸਹਨੂਰ ਸਸਟੀ, ਸਕਰੋਲ ਰੋਡ, 

ਕੁਰਲ  (ਪਿੱਛਮੀ), ਮੰੁਬਈ - 400070 

ਟੈਲੀਫ੍ੋਨ ਨੰਬਰ +91 (22) 43428289; ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: grievances@eclf.com 

ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਿ ਅਨਧਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਨਬਿੈਕਾਰ ਿੰੂ ਨਿੰਿੀ ਿਲਦੀ ਸੰਿਵ ਿੋ ਸਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 

ਸਵਾਲਾਾਂ/ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ/ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਿੱਲ/ਿਵਾਬ ਪਰਦਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ।  

ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਨਧਕਾਰੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਿੰੂ ਨਿੰਿੀ ਿਲਦੀ ਸੰਿਵ ਿੋ ਸਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 

ਸਵਾਲਾਾਂ/ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ/ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਿੱਲ/ਿਵਾਬ ਪਰਦਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ।  

ਪਧੱਰ - 3 ਿੇਕਰ ਇੱਕ ਮਿੀਿੇ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਕਾਇਤ/ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਿਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 

ਵਾਲਾ/ਗਾਿਕ/ਨਬਿੈਕਾਰ ਇਿਿਾਾਂ ਿੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ:- 

ਅਫਸਰ-ਇਨ-ਚਾਰਿ 

ਿਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗੈਰ-ਬੈਂਨਕੰਗ ਨਿਗਰਾਿੀ ਨਵਿਾਗ 

3 ਵੀਂ ਮੰਨਜ਼ਲ, ਮਰਾਠਾ ਮੰਨਦਰ ਿੇੜੇ, 

ਬਾਈਕੁਲਾ, ਮੰੁਬਈ ਸੈਂਟਰਲ, 

ਮੰੁਬਈ - 400008; 

ਟੈਲੀਫੋਿ: +91 22-23084121/ 23028436 ਫੈਕਸ: +91 22-23022011 

ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ- dnbsmro@rbi.org.in 

mailto:grievances@eclf.com
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c) ਨਸ਼ਕਾਇਤ/ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦ ੇਨਿਪਟਾਰ ੇਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਿ ਅਨਧਕਾਰੀ ਿੰੂ ਨਸ਼ਕਾਇਤ/ਨਸ਼ਕਾਇਤ

ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦ ੇਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਨਰਸ਼ਤਾ ਪਰਬੰਧਕ ਦੀ ਿੋਵੇਗੀ।

9. ਿੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ

FPC ਨਕਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਿਾਾਂ ਕਿੰੂਿੀ ਲੋੜਾਾਂ ਦ ੇਅਿੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਨਖਆ ਦੇ ਅਧੀਿ ਿੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਿਜੂ਼ਰ ਕੀਤੀ

ਿਾਵੇਗੀ।

ਅਿੇਕਸਰ - ਏਕੀਨਿਤ ਓਮਬਡਸਮਿੈ ਸਕੀਮ 2021 

ਪਰਮੁਖੱ ਨਵਸ਼ਸੇ਼ਤਾਵਾਾਂ 

ਏਕੀਨਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੀਮ, 2021 12 ਿਵੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਰਿਾਵੀ ਿੈ।  ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਰਬੀਆਈ ਓਮਬਡਸਮੈਿ ਨਵਧੀ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿੰੂ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾ 

ਕੇ 'ਵਨ ਿੇਸ਼ਿ ਵਨ ਓਮਬਡਸਮੈਿ' ਪਿੰੁਚ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਿੈ।  

ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਾਂ ਮੌਿੂਦਾ ਨਤੰਿ ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੀਮਾਾਂ ਿੰੂ ਏਕੀਨਿਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਰਥਾਤ, (i) ਬੈਂਨਕੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਿ ਸਕੀਮ, 2006; 

(ii) ਗੈਰ-ਬੈਂਨਕੰਗ ਨਵੱਤੀ ਕੰਪਿੀਆਾਂ ਲਈ ਓਮਬਡਸਮੈਿ ਸਕੀਮ, 2018; ਅਤੇ (iii) ਨਡਿੀਟਲ ਟਰਾਾਂਿੈਕਸ਼ਿਾਾਂ ਲਈ ਓਮਬਡਸਮੈਿ ਸਕੀਮ, 2019।

ਉਪਯਗੋਤਾ: 

ਇਹ ਸਕੀਮ ਿੇਠ ਨਲਖੀਆਾਂ ਨਿਯੰਨਤਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ (RE) ਿੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਿੈ: 

i. ਸਾਰ ੇਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਾਂ, ਅਿੁਸੂਨਚਤ ਪਰਾਇਮਰੀ (ਸ਼ਨਿਰੀ) ਸਨਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਿੁਸੂਨਚਤ ਪਰਾਇਮਰੀ (ਸ਼ਨਿਰੀ) ਸਨਿਕਾਰੀ

ਬੈਂਕਾਾਂ ਕੋਲ ਨਪਛਲੇ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਨਡਟ ਕੀਤੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਨਮਤੀ 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦ ੇਿਮ੍ਾ ਆਕਾਰ ਹਨ ;

ii. ਸਾਰੀਆਾਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਨਕੰਗ ਨਵੱਤੀ ਕੰਪਿੀਆਾਂ (NBFC) (ਿਾਊਨਸੰਗ ਫਾਈਿਾਾਂਸ ਕੰਪਿੀਆਾਂ ਿੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ਿੋ (a) ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਨਧਕਾਰਤ ਹਨ; ਿਾਾਂ (ਬੀ) ਨਪਛਲੇ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਨਡਟ ਕੀਤੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਨਮਤੀ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ 100 ਕਰੜੋ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ

ਿਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਿਾਲ ਗਾਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਿੋਵੇ; ਅਤੇ

iii. ਸਾਰ ੇਨਸਸਟਮ ਿਾਗੀਦਾਰ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਿ ਪਨਰਿਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਕੀਮ ਅਧੀਿ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਿ ਲਈ ਪਰਨਕਨਰਆ: 

I. ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦ ੇਆਧਾਰ: ਸੇਵਾ ਨਵੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਿਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਨਿਯੰਨਤਰਤ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ/ਛੱੁਟੀ ਨਿੱਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਾਂ ਨਕਸੇ ਅਨਧਕਾਰਤ ਪਰਤੀਨਿਧੀ

ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ।

"ਅਨਧਕਾਰਤ ਪਰਤੀਨਿਧੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਇੱਕ ਨਵਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਪੀੜਤ ਨਵਅਕਤੀ ਿਿੀਂ ਿੈ) ਲੋਕਪਾਲ ਦ ੇਸਾਿਮਣੇ 

ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੱਚ ਨਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਿੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰਤ ਿੈ।  

II. ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਿ ਿਿੀਂ ਿਵੋਗੇੀ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ :
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a) ਨਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਿੇ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਨਿਤ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਨਮਤ ਇਕਾਈ ਿੰੂ ਨਲਖਤੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ

i. ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਿੰੂ ਨਿਯਨਮਤ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਾਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਿਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਿਿੀਂ ਿੈ;

ਿਾਾਂ ਰੈਗੂਲੇਨਟਡ ਇਕਾਈ ਿੰੂ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਿੰੂ 30 ਨਦਿਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਿਵਾਬ ਿਿੀਂ ਨਮਨਲਆ ਸੀ; ਅਤੇ 

ii. ਨਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਿੰੂ ਨਿਯਨਮਤ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਿਵਾਬ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਾਂ, ਨਿੱਥੇ ਕੋਈ ਿਵਾਬ ਿਿੀਂ ਨਮਲਦਾ, ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ 30 ਨਦਿਾਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਲੋਕਪਾਲ ਿੰੂ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਿੈ।  

b) ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਸੇ ਕਾਰਿ ਦ ੇਸਬੰਧ ਨਵੱਚ ਿਿੀਂ ਿੈ ਿੋ ਪਨਿਲਾਾਂ ਿੀ ਿੈ:

i. ਨਕਸੇ ਓਮਬਡਸਮੈਿ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਲੰਨਬਤ ਿੈ ਿਾਾਂ ਨਕਸੇ ਓਮਬਡਸਮੈਿ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਿਾਾਂ ਿਨਿੱਨਠਆ ਨਗਆ ਿੈ, ਿਾਵੇਂ

ਉਸੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਿਾਾਂ ਇੱਕ ਿਾਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ, ਿਾਾਂ ਇੱਕ ਿਾਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੰਧਤ ਨਧਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ

ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਿੈ ਿਾਾਂ ਿਿੀਂ;

ii. ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ, ਨਟਰਨਬਊਿਲ ਿਾਾਂ ਆਰਨਬਟਰੇਟਰ ਿਾਾਂ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਫੋਰਮ ਿਾਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗ ੇ ਲੰਨਬਤ; ਿਾਾਂ, ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤ, ਨਟਰਨਬਊਿਲ ਿਾਾਂ

ਆਰਨਬਟਰੇਟਰ ਿਾਾਂ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਫੋਰਮ ਿਾਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਣਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਿਾਾਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਨਗਆ ਿੈ, ਿਾਵੇਂ ਉਸੇ

ਨਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਿਾਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਾਂ/ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਾਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਿਾਲ ਪਰਾਪਤ ਿੋਇਆ ਿੋਵੇ ਿਾਾਂ ਿਾ।

c) ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦੁਰਨਵਵਿਾਰ ਿਾਾਂ ਫਜੂ਼ਲ ਿਾਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਵਾਲੀ ਿਿੀਂ ਿੈ;

d) ਅਨਿਿੇ ਦਾਅਨਵਆਾਂ ਲਈ ਸੀਮਾ ਐਕਟ, 1963 ਦੇ ਤਨਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਨਮਆਦ ਖਤਮ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਾਂ ਨਿਯਨਮਤ ਇਕਾਈ ਿੰੂ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸੀ;

e) ਨਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਨਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਿੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਿੈ;

f) ਨਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ  ਨਿੱਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸੇ ਅਨਧਕਾਰਤ ਪਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਿਾਾਂਦੀ ਿੈ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕੀਲ

ਪੀੜਤ ਨਵਅਕਤੀ ਿਿੀਂ ਿੰੁਦਾ।

III. ਸਕੀਮ ਦ ੇਅਧੀਿ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਗਰੈ-ਸੰਿਾਲਯਗੋਤਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਉਹ ਹਨ ਿ ੋਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਿਵੇਂ ਨਕ-

a) ਇੱਕ RE ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਣਾ/ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਾ;

b) ਆਊਟਸੋਰਨਸੰਗ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ RE ਨਵਚਕਾਰ ਨਵਵਾਦ;

c) ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਿੰੂ ਨਸੱਧ ੇਲੋਕਪਾਲ ਿੰੂ ਸੰਬੋਨਧਤ ਿਿੀਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ;

d) ਇੱਕ RE ਦੇ ਪਰਬੰਧਿ ਿਾਾਂ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਆਮ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ;

e) ਨਵਵਾਦ ਨਿਸ ਨਵੱਚ ਕਾਿੰੂਿੀ ਿਾਾਂ ਕਾਿੰੂਿ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਿੁਕਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਿੈ;

f) ਸੇਵਾ RBI ਦ ੇਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾਇਰ ੇਨਵੱਚ ਿਿੀਂ ਿੈ;

g) RE ਦ ੇਨਵਚਕਾਰ ਨਵਵਾਦ; ਅਤੇ
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h) ਇੱਕ RE ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਾਂ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਵਾਦ।

ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ: 

ਲਿਖਤੀ 

ਲ਼ਿਕਾਇਤ 

NBFC ਨ ੂੰ

ਕੋਿ ਲ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰੋ 

ਿੋਕਪਾਿ 

(NBFC ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਿ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ; ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਸਾਿ ਅਤੇ 30 ਲਦਨ ਜੇ NBFC ਤੋਂ 

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਾਂ ਲਿਿਦਾ) 

A) CMS ਪੋਰਟਿ (https://cms.rbi.org.in); 
ਜਾਾਂ 

ਅ) ਕੇਾਂਦਰੀਲਕਰਤ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਪਰੋਸੈਲਸ ੂੰਗ ਸੈਾਂਟਰ 

(CRPC) ਿਈ ਭੌਲਤਕ ਿੋਡ

ਪਤਾ: ਕੇਂਦਰੀਲਕਰਤ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਪਰੋਸੈਲਸੂੰਗ ਸੈਂਟਰ 

(CRPC), ਭਾਰਤੀ ਲਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਚੌਥੀ ਿੂੰਲਜ਼ਿ, 

ਸੈਕਟਰ 17, ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ- 160 

017. ਟੋਿ ਫਰੀ ਨੂੰ ਬਰ - 14448 ਦੇ ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ 
ਕੇਂਦਰ (ਸਿਾਾਂ - ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਼ਿਾਿ 5:15 ਵਜੇ)

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੇ ਲਕਸੇ 

ਹੋਰ ਫੋਰਿ ਤੱਕ ਪਹ ੂੰਚ 

ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਜੇਕਰ NBFC 

ਦ ਆਰਾ 

ਲ਼ਿਕਾਇਤ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ 

ਤਰਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅੂੰ਼ਿਕ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ 

ਲਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਗਾਹਕ 

ਜਵਾਬ ਤੋਂ 

ਅਸੂੰਤ ਼ਿਟ ਰਲਹੂੰਦੇ 

ਹਨ 

ਜਾਾਂ 

NBFC ਤੋਂ ਕੋਈ 

ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਾਂ 

ਲਿਲਿਆ 

ਤੇ 

30 ਲਦਨਾਾਂ 

ਦਾ ਅੂੰਤ 
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ਕਪੰਿੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਕੁਤ ਕੀਤ ੇਗ  ਏ  ਿੋਡਲ ਅ ਫ ਸ ਰ ਦ ੇਵਰੇਵ ੇ

  

ਿੋਡਲ ਅਫਸਰ PNO ਦ ੇਵਰੇਵ ੇ

ਨਪਰਸੰੀਪਲ ਿੋਡਲ 

ਅਨਧਕਾਰੀ (PNO) 

ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਸੁਦੀਪਤਾ ਮਿੂਮਦਾਰ 

ਐਡਲਵਾਈਸ ਨਰਟੇਲ ਫਾਈਿਾਾਂਸ ਨਲਨਮਟੇਡ 

ਗਰ ਊ ਾਂਡ ਫ੍ਲੋਰ, ਟ ਵਰ 3, ਸਵੰਗ 'ਬੀ', ਕੋਸਹਨੂਰ ਸਸਟੀ ਮ ਲ, ਕੋਸਹਨੂਰ ਸਸਟੀ, ਸਕਰੋਲ ਰੋਡ, 

ਕੁਰਲ  (ਪਿੱਛਮੀ), ਮੰੁਬਈ - 400070 

ਟੈਲੀਫ੍ੋਨ ਨੰਬਰ +91 (22) 43428289 ਈਮੇਲ ਆ  ਈ.ਡੀ.: grievances@eclf.com 

 

 

  

 ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦ ੇਸਾਿਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰ:ੋ 

 ਲੋਕਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਾਰਡ ਿਾਾਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਿੰੂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਅਵਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਿਾਾਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਿੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ 

ਦੀ ਨਮਤੀ ਦੇ 30 ਨਦਿਾਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਆ ਨਵਿਾਗ (CEPD), RBI ਿੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

 ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਿੇਕਰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਿੈ ਨਕ ਨਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਾਰਿ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਉਹ 30 ਨਦਿਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਦੀ ਿੋਰ ਨਮਆਦ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦ ੇਸਕਦਾ ਿੈ।  

 
 
 

ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਿਲੱ: 

 

 ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਲੋਕਪਾਲ ਹਨ ਸੰਖੇਪ ਨਵੱਚ ਕੁਦਰਤ 

 ਪਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਿੈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੁਆਰਾ ਸਿੂਲਤ, ਸੁਲਾਿ ਿਾਾਂ ਨਵਚੋਲਗੀ। ਿੇ ਿਿੀਂ ਪਿੰੁਨਚਆ, ਿਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਵਾਰਡ/ਆਰਡਰ 

 

ਿੋਟ: 

 ਇਹ ਿੈ ਇੱਕ ਨਵਕਲਨਪਕ ਨਵਵਾਦ ਮਤਾ ਨਵਧੀ 

 ਨਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਿੈ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿੰੂ ਪਿੰੁਚ ਅਦਾਲਤ, ਨਟਰਨਬਊਿਲ ਿਾਾਂ ਆਰਨਬਟਰੇਟਰ ਿਾਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿੋਰ ਫੋਰਮ ਿਾਾਂ ਅਨਧਕਾਰ।  

 

ਨਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਨਦਓ https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf ਲ ਈ  ਨਵਸਨਤਰਤ ਦੀ ਕਾਪੀ 

ਸਕੀਮ 
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