
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਨੀਤੀ ਨੰ. ਸਿਰਲੇਖ ਆਖਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸਨਤ ਸਿਤੀ 

45 ਕਿਰਾਇਆ ਅਕਿਆਸ ਿੋਡ (FPC) 'ਤੇ ਨੀਤੀ  

ਿਰਕੂਲਰ ਨੰ ਦਆੁਰਾ ਸਤਆਰ ਸਿਤੀ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 

BE&I/45/01 ਿਾਵਨਾ, ਪ੍ਰਸਾ਼ਾਂਤ ਿੁਮਾਰ, ਸਾਕਿਨੀ 21st  March, 2022 

ਿੰਿਕਰਣ ਨੰ ਦਆੁਰਾ ਿਿੀਸਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਿੀਸਖਆ ਦੀ ਸਿਤੀ 

6.0 ਕਿਵਯਮ ਗੁਪ੍ਤਾ 22nd March, 2022 

ਪ੍ਰੀ-ਵਰਜਨ ਨੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਭਾਗ ਆਖਰੀ ਇਸੂ ਦੀ ਸਿਤੀ 

5.0 ਅੰਿਰਨੂੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਅਤ ੇਨੀਤੀ N/A 

ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਤੀ ਨੰੂ ਿਨਜੂਰੀ ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ 

1st April, 2022 ਥੰਗਾਰਾਜੂ ਿੇ, ਕਿਵਾਿਰ ਝਾਅ, ਅਕਨਿ ਿਵਾਤਰਾ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਦਾ ਸਬਆਨ 

 

ਇਹ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਿ ਕਵਿੱਚ ਗੁਪ੍ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਿੱਚ ਅਕਜਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਮਿ ਹੈ ਜੋ ਸਾਕਿਨ ਿਰੈਕਡਿਿੇਅਰ ਨੈਿੱ ਿਵਰਿ 

ਕਿਮਕਿਡ (SCNL) ਿੀ ਮਿਿੀਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪ੍ਤ ਹੈ ਜੋ SCNL ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਿ, ਪ੍ਰਸਾਕਰਤ, ਜਾ਼ਾਂ ਡੁਪ੍ਿੀਿੇਿ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਿੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸਿੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਿ ੇਇਰਾਿਾ ਮਿਸਿ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਿੇਸ ਿਈ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰ੍ਾ਼ਾਂ ਜਾ਼ਾਂ ਅੰਸਿ ਰਪੂ੍ ਕਵਿੱਚ ਿੀਤੀ 

ਜਾ਼ਾਂਿੀ ਹੈ।ਸਾਕਿਨ ਿਰੈਕਡਿਿੇਅਰ ਨੈਿੱ ਿਵਰਿ ਕਿਮਕਿਡ ਿੀ ਸਪ੍ਿੱਸਿ ਕਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕਬਨਾ਼ਾਂ ਇਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੇ ਪੂ੍ਰੇ ਜਾ਼ਾਂ ਕਹਿੱਸ ੇ

(ਅੰਸਿ ਰਪੂ੍) ਕਵਿੱਚ ਿੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾ਼ਾਂ ਖੁਿਾਸਾ ਵਰਕਜਤ ਹੈ। 
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ਿਾਸਿਨ ਕਰੈਸਡਿਕੇਅਰ ਨੈਿੱ ਿਵਰਕ ਸਲਸਿਿੇਡ ਦਾ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਸਿਿ ਕੋਡ (FPC) 

 
ਿਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਿ ਨੇ, ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਿਕਿਸ ਿੋਡ (FPC) ਬਾਰੇ, ਇਿੱਿ ਸਰਿੂਿਰ ਨੰ. RBl/2011-12/470 

DNBS.CC.PD.No.266/03.10.01/2011-12 ਕਮਤੀ 26 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ NBFC ਿਆੁਰਾ ਉਧਾਰ ਿਾਰੋਬਾਰ 

ਿਰਿ ੇਸਮੇਂ ਅਪ੍ਣਾਏ ਜਾਣ ਿਈ ਸੀ। ਰੈਗੂਿੇਿਰ ਿਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕਨਰਿੇਸਾ਼ਾਂ ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀ ਼ਾਂ ਸਾਕਿਨ ਿਰੈਕਡਿਿੇਅਰ ਨੈਿੱ ਿਵਰਿ ਕਿਮਕਿਡ (ਿੰਪ੍ਨੀ) 

ਕਵਖੇ, ਉਿਤ ਕਨਰਪ੍ਿੱਖ ਅਕਿਆਸਾ਼ਾਂ ਿੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਿਰਨ ਿਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹਾ਼ਾਂ। ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਿਕਿਸ ਿੋਡ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ, RBI/DNBR/2016-17/45 

ਮਾਸਿਰ ਕਨਰਿੇਸਨ DNBR ਪ੍ੀ.ਡੀ. 008/03.10.119/2016-17 ਕਮਤੀ 01 ਸਤੰਬਰ, 2016, ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਅਿੱਪ੍ਡੇਿ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ।  

 

ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਿੰਗ ਕ ਿੱਤੀ  ਿੰਪਨੀ, ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਗਰੈ-ਕਿਪਾਕ਼ਿਟ ਲੈਣ  ਾਲੀ  ਿੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਡਪ੍ਾਕਜ਼ਿ ਿੈਣ ਵਾਿੀ ਿੰਪ੍ਨੀ 

(ਕਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਿ) ਿੇ ਕਨਰਿੇਸ, 2016, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਨਰਪਿੱਖ ਅਕਿਆਸ  ੋਿ ਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਅਿੱਪਿੇਟ  ੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। 

 

ਨਵੀਨਤਮ ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਿੂਿਰ ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਸਿਰ ਕਿਸਾ-ਕਨਰਿੇਸ - ਿਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਿ (ਮਾਈਿਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਿੋਨ ਿਈ ਰੈਗੂਿੇਿਰੀ 

ਫਰੇਮਵਰਿ) ਕਨਰਿੇਸ, 2022 ਸਰਿੂਿਰ, ਨੰ. RBI/DOR/2021-22/89 DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2021-22 ਨੇ 

ਮਾਈਿਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਿਰਜ਼ਿਾਰਾ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਚਰਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਿਸਾ-ਕਨਰਿੇਸਾ਼ਾਂ ਿਾ ਕਜ਼ਿਰ ਿੀਤਾ ਹੈ। 

 

ਿੰਪ੍ਨੀ ਿਆੁਰਾ ਅਪ੍ਣਾਏ ਗਏ ਕਨਰਪ੍ਿੱਖ ਅਕਿਆਸ ਿੋਡ ਹੇਠਾ਼ਾਂ ਕਿਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

 

A (I) ਕਰਸਜਆਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ 

 

a) ਿਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਨਾਿ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਨਿ ਿਾਸਾ ਜਾ਼ਾਂ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਿਆੁਰਾ ਸਮਝੀ ਿਾਸਾ ਕਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ। 

 

b) ਿੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਕਵਿੱਚ ਿੋੜੀ ਼ਾਂਿੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਮਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਜੋ ਿਰਜ਼ਿਾਰ ਿੇ ਕਹਿੱਤ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਕਵਤ ਿਰਿੀ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਜੋ ਹੋਰ NBFCs 

ਿਆੁਰਾ ਪੇ੍ਸ ਿੀਤੇ ਕਨਯਮਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾ਼ਾਂ ਨਾਿ ਇਿੱਿ ਅਰਥਪੂ੍ਰਨ ਤੁਿਨਾ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਿਆੁਰਾ ਸੂਕਚਤ ਫੈਸਿਾ 

ਕਿਆ ਜਾ ਸਿੇ. ਿੋਨ ਐਪ੍ਿੀਿੇਸਨ ਫਾਰਮ ਕਬਨੈ-ਪ੍ਿੱਤਰ ਿੇ ਨਾਿ ਜਮ੍ਾ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਰਸਾਉ਼ਾਂਿਾ ਹੈ। 

 

c) c) ਿਪੰ੍ਨੀ ਸਾਰੀਆ਼ਾਂ ਿੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆ਼ਾਂ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਿਈ ਰਸੀਿ ਿੇਣ ਿੀ ਇਿੱਿ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਕਤਆਰ ਿਰੇਗੀ. ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾ਼ਾਂ ਸੀਮਾ ਕਜਸ ਿੇ 

ਅੰਿਰ ਿਰਜ਼ੇ ਿੀਆ਼ਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆ਼ਾਂ ਿਾ ਕਨਪ੍ਿਾਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਸੀਿ ਕਵਿੱਚ ਵੀ ਿਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।. 

 

d) SCNL ਇਿੱਿ ਸੰਿਾਵੀ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਨੰੂ ਇਿੱਿ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਸਰਿ ਫੈਿਿਸੀਿ ਕਵਿੱਚ ਿੀਮਤ ਸੰਬਧੰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਾ ਖੁਿਾਸਾ ਿਰੇਗਾ। SCNL 

ਅਤੇ/ਜਾ਼ਾਂ ਇਸ ਿੇ ਸਕਹਿਾਗੀ/ਏਜੰਿ ਿਆੁਰਾ ਿਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਤੋਂ ਿਈ ਜਾਣ ਵਾਿੀ ਿੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਤਿੱਥ ਸੀਿ ਕਵਿੱਚ ਸਪ੍ਸਿ ਰਪੂ੍ ਕਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਿ ਿੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਤੋਂ ਿੋਈ ਵੀ ਰਿਮ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਵਸੂਿੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਜਸਿਾ ਤਿੱਥ ਸੀਿ ਕਵਿੱਚ ਸਪ੍ਸਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਜ਼ਿਰ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ 

ਹੈ। 

 

(II)   ਲੋਨ ਿੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਨਯਿ/ਸਰਤਾਂ 

 

ਿੰਪ੍ਨੀ ਿਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਨੰੂ ਸਥਾਨਿ ਿਾਸਾ ਕਵਿੱਚ ਕਿਖਤੀ ਰਪੂ੍ ਕਵਿੱਚ ਿਿੱਸ ਿੇਵੇਗੀ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਿਆੁਰਾ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਪ੍ਿੱਤਰ ਿੇ 

ਮਾਕਧਅਮ ਨਾਿ ਸਮਕਝਆ ਕਗਆ ਹੈ ਇਸ ਿੇ ਅਤੇ ਸਰਤਾ਼ਾਂ ਿੇ ਨਾਿ ਮਨਜੂ਼ਰ ਿੀਤੇ ਿਰਜ਼ੇ ਿੀ ਰਿਮ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਪ੍ਿੱਤਰ ਿੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਨਯਮਾ਼ਾਂ 

ਅਤੇ ਸਰਤਾ਼ਾਂ ਿੇ ਨਾਿ ਮਨਜੂ਼ਰ ਿਰਜ਼ੇ ਿੀ ਰਿਮ ਸਿਾਨਾ ਕਵਆਜ ਿਰ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਐਪ੍ਿੀਿੇਸਨ ਿੀ ਕਵਧੀ ਅਤੇ ਿਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਿਆੁਰਾ 

ਇਹਨਾ਼ਾਂ ਕਨਯਮਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾ਼ਾਂ ਿੀ ਸਵੀਕਿਰਤੀ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰਿਾਰਡ ਕਵਿੱਚ ਰਿੱਖ।ੋ ਿੰਪ੍ਨੀ ਆਪ੍ਣੇ  
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ਿਰਜ਼ਿਾਰਾ਼ਾਂ ਤੋਂ ਿੇਰੀ ਨਾਿ ਿੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਿੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਵਆਜ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਵਸੂਿਿੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਜੁ਼ਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾ਼ਾਂ ਿੇਰੀ ਨਾਿ ਿੁਗਤਾਨ ਿਈ 

ਬਿਾਇਆ ਰਿਮ 'ਤੇ ਿਾਗੂ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਪ੍ੂਰੀ ਿਰਜ਼ੇ ਿੀ ਰਿਮ 'ਤੇ ਨਹੀ ਼ਾਂ, ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਿਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕਵਿੱਚ ਮੋਿੇ ਅਿੱਖਰਾ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਼ਾਂ ਿਰਜ਼ਿਾਰਾ਼ਾਂ 

ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਿੰਪ੍ਨੀ ਿਰਕਜ਼ਆ਼ਾਂ ਿੀ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਜਾ਼ਾਂ ਵੰਡ ਿੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੇ ਿਰਜ਼ਿਾਰਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਰਜ਼ਾ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਕਵਿੱਚ ਿਰਸਾਏ ਸਾਰੇ ਨਿਿਾ਼ਾਂ ਿੀ ਇਿੱਿ ਿਾਪ੍ੀ ਿੇ 

ਨਾਿ, ਿਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਿਆੁਰਾ, ਸਮਝੀ ਿਾਸਾ ਕਵਿੱਚ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਿੀ ਇਿੱਿ ਿਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਿਾਨ ਿਰੇਗੀ। 

 

(III) ਸਨਯਿਾ ਂਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਸਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਿੇਤ ਕਰਸਜਆਂ ਦੀ ਵਡੰ 

 

a) ਿੰਪ੍ਨੀ ਿਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਨੰੂ ਸਥਾਨਿ ਿਾਸਾ ਕਵਿੱਚ (ਜੋ ਿਾਸਾ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿਾ ਸਮਝ ਸਿਿਾ ਹੈ), ਕਨਯਮਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾ਼ਾਂ ਕਵਿੱਚ ਕਿਸ ੇ

ਵੀ ਤਬਿੀਿੀ ਿੀ, ਨੋਕਿਸ ਿੇਵੇਗੀ ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ ਵੰਡ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਕਵਆਜ ਿਰਾ਼ਾਂ, ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ, ਪ੍ੂਰਵ-ਿੁਗਤਾਨ ਖਰਚੇ ਆਕਿ ਸਾਮਿ ਹਨ। 

ਿੰਪ੍ਨੀ ਇਹ ਵੀ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਵਗੇੀ ਕਿ ਕਵਆਜ ਿਰਾ਼ਾਂ ਅਤ ੇਖਰਕਚਆ਼ਾਂ ਕਵਿੱਚ ਤਬਿੀਿੀਆ਼ਾਂ ਕਸਰਫ ਸੰਿਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਾਕਵਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ 

ਕਵਿੱਚ ਇਿੱਿ ਢਿੁਵੀ ਼ਾਂ ਸਰਤ ਿੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਕਵਿੱਚ ਸਾਮਿ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

b) ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਿੇ ਤਕਹਤ ਿੁਗਤਾਨ ਜਾ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿਰਸਨ ਨੰੂ ਵਾਪ੍ਸ ਬੁਿਾਉਣ / ਤੇਜ਼ ਿਰਨ ਿਾ ਫੈਸਿਾ ਿਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਿੇ ਅਨੁਿੂਿ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

c) ਜੇਿਰ ਿੰਪ੍ਨੀ ਿਏ ਗਏ ਿਰਕਜ਼ਆ਼ਾਂ ਿੇ ਕਵਰੁਿੱਧ ਿੋਈ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਿੀ ਰਿਮ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਿੀ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਾਏ ਿੀ ਮੁੜ ਅਿਾਇਗੀ 

ਜਾ਼ਾਂ ਿਰਜ਼ੇ ਿੀ ਬਿਾਇਆ ਰਿਮ ਿੀ ਵਸੂਿੀ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਿਾਅਵੇ ਿਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਕਧਿਾਰ ਜਾ਼ਾਂ 

ਅਕਧਿਾਰ ਿ ੇਅਧੀਨ ਿੰਪ੍ਨੀ ਿਰਜ਼ਿਾਰ ਿੇ ਕਵਰੁਿੱਧ ਹੋ ਸਿਿੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਸੈਿ ਆਫ ਿੇ ਅਕਜਹੇ ਅਕਧਿਾਰ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, 

ਤਾ਼ਾਂ ਿਰਜ਼ਿਾਰ ਨੰੂ ਬਾਿੀ ਰਕਹੰਿ ੇਿਾਅਕਵਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਸਰਤਾ਼ਾਂ ਬਾਰ ੇਪ੍ੂਰ ੇਵੇਰਕਵਆ਼ਾਂ ਿ ੇਨਾਿ ਇਸ ਬਾਰ ੇਨੋਕਿਸ ਕਿਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਜਸ 

ਿੇ ਤਕਹਤ ਿੰਪ੍ਨੀ ਸਬੰਧਤ ਿਾਅਵੇ ਿਾ ਕਨਪ੍ਿਾਰਾ/ਿੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤਿੱਿ ਪ੍ਰਤੀਿੂਤੀਆ਼ਾਂ ਨੰੂ ਬਰਿਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਿੀ ਹਿੱਿਿਾਰ ਹੈ। 

 

(IV) ਜਨਰਲ 

 

a) ਿੰਪ੍ਨੀ ਿਰਜ਼ੇ ਿੇ ਸਮਝੌਤ ੇਿੇ ਕਨਯਮਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾ਼ਾਂ ਕਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਾਨ ਿੀਤ ੇਉਿੇਸਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਿੇ ਿਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਿੇ ਮਾਮਕਿਆ਼ਾਂ ਕਵਿੱਚ 

ਿਖਿਅੰਿਾਜ਼ੀ ਿਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਿਰੇਗੀ (ਜਿੋਂ ਤਿੱਿ ਕਿ ਨਵੀ ਼ਾਂ ਜਾਣਿਾਰੀ, ਜ ੋਿਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਿਆੁਰਾ ਪ੍ਕਹਿਾ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਿ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਿੀਤੀ 

ਗਈ, ਸਾਡੇ ਨੋਕਿਸ ਕਵਿੱਚ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਆਉ਼ਾਂਿੀ)। 

 

b) ਿਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਿੇ ਖਾਤ ੇਨੰੂ ਿਰਾ਼ਾਂਸਫਰ ਿਰਨ ਿਈ ਿਰਜ਼ਿਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਿੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵਿੱਚ, ਸਕਹਮਤੀ ਜਾ਼ਾਂ ਹੋਰ ਅਰਥਾਤ ਿੰਪ੍ਨੀ 

ਿਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਹੋਵੇ, ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਿੀ ਕਮਤੀ ਤੋਂ 21 ਕਿਨਾ਼ਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਿਿੱਸ ਕਿਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਜਹਾ ਤਬਾਿਿਾ ਿਾਨੰੂਨ ਿੇ 

ਅਨੁਰਪੂ੍ ਪ੍ਾਰਿਰਸੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਿੀਆ਼ਾਂ ਸਰਤਾ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

c) SCNL ਿਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਜਾ਼ਾਂ ਆਊਿਸੋਰਸਡ ਏਜੰਸੀ (ਜੇ ਿੋਈ ਹੈ) ਿ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਿਆੁਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਉਕਚਤ ਕਵਵਹਾਰ ਿਈ 

ਜਵਾਬਿੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਿਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਕਸਰ ਕਸਿਾਇਤ ਕਨਵਾਰਣ ਪ੍ਰਿਾਨ ਿਰੇਗਾ। ਿੰਪ੍ਨੀ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ 

ਗਾਹਿਾ਼ਾਂ ਨਾਿ ਢਿੁਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਿ ਨਕਜਿੱਠਣ ਿਈ ਅਮਿੇ ਨੰੂ ਢਿੁਵੀ ਼ਾਂ ਕਸਖਿਾਈ ਕਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

d) ਗਾਹਿ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਿੇ ਉਪ੍ਾਅ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬੈਂਿਾ਼ਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਿੇ ਿਰਜ਼ਿਾਰਾ਼ਾਂ ਿਆੁਰਾ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਿਰਕਜ਼ਆ਼ਾਂ ਿੀ ਪ੍ੂਰਵ-ਿੁਗਤਾਨ ਿੇ 

ਸਬੰਧ ਕਵਿੱਚ ਇਿਸਾਰਤਾ ਕਿਆਉਣ ਿਈ, ਇਹ ਸਿਾਹ ਕਿਿੱਤੀ ਜਾ਼ਾਂਿੀ ਹੈ ਕਿ NBFCs ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਿਰਜ਼ਿਾਰਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਮਨਜੂ਼ਰ ਿਰਜ਼ ੇ

,ਮਨਜੂ਼ਰ ਿੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰੇ ਫਿੋਕਿੰਗ ਿਰ ਕਮਆਿੀ ਿਰਕਜ਼ਆ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਰਿਿੋਜ਼ਰ ਚਾਰਜ/ਪ੍ੂਰਵ-ਿੁਗਤਾਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਿਗਾਉਣਗੇ। 

SCNL ਿਆੁਰਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਿੀਤੇ ਗਏ ਿਰਕਜ਼ਆ਼ਾਂ 'ਤ ੇਿੋਈ ਪ੍ੂਰਵ-ਿੁਗਤਾਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁ਼ਰਮਾਨਾ, ਜਿੇਰ ਿੋਈ ਹਵੋੇ, ਿੇਰੀ 

ਨਾਿ ਿੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਿਈ ਓਵਰਕਡਊ ਰਿਮ 'ਤੇ ਿਾਗੂ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ੂਰੀ ਿਰਜ਼ੇ ਿੀ ਰਿਮ 'ਤੇ। 

 

(V)  ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰਕੈਿਰਜ ਦੀ ਸਜੰਿੇਵਾਰੀ 

 

ਿੰਪ੍ਨੀ ਿਾ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਿਿਰ ਇਸ ਸਬਧੰ ਕਵਿੱਚ ਪ੍ੈਿਾ ਹੋਏ ਕਵਵਾਿਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਿ ਿਰਨ ਿਈ ਸੰਸਥਾ ਿੇ ਅੰਿਰ ਢਿੁਵੀ ਼ਾਂ ਕਸਿਾਇਤ ਕਨਵਾਰਣ ਕਵਧੀ 

ਕਤਆਰ ਿਰੇਗਾ। ਅਕਜਹੀ ਕਵਧੀ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਿੰਪ੍ਨੀ ਿੇ ਿਾਰਜਿਰਤਾਵਾ਼ਾਂ ਿੇ ਫੈਸਕਿਆ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੈਿਾ ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਸਾਰ ੇਕਵਵਾਿਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਿੋ-ਘਿੱਿ 
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ਅਗਿੇ ਉਿੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਕਣਆ ਅਤੇ ਕਨਪ੍ਿਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਿਿਰਜ਼ ਪ੍ਰਬਧੰਨ ਿੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਪ੍ਿੱਧਰਾ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਨਰਪ੍ਿੱਖ ਅਕਿਆਸ ਿੋਡ ਿੀ 

ਪ੍ਾਿਣਾ ਅਤ ੇਕਸਿਾਇਤ ਕਨਵਾਰਣ ਕਵਧੀ ਿੇ ਿੰਮਿਾਜ ਿੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰਨ ਿਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿਾਨ ਿਰੇਗਾ। ਅਕਜਹੀਆ਼ਾਂ ਸਮੀਕਖਆਵਾ਼ਾਂ ਿੀ 

ਇਿਸਾਰ ਕਰਪ੍ੋਰਿ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਕਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਿਾ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਪ੍ੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਿਆੁਰਾ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਿਾ ਹ।ੈ 

 

 

(VI) ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰਕੈਿਰਜ ਦੀ ਸਜੰਿੇਵਾਰੀ 

 
ਸੰਚਾਿਨ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ, ਿੰਪ੍ਨੀ ਆਪ੍ਣ ੇਗਾਹਿਾ਼ਾਂ ਿੇ ਫਾਇਿੇ ਿਈ, ਆਪ੍ਣੀਆ਼ਾਂ ਸਾਖਾਵਾ਼ਾਂ / ਸਥਾਨਾ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਕਜਿੱਥੇ ਵਪ੍ਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾ਼ਾਂਿਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਕਿਖੀ ਜਾਣਿਾਰੀ 

ਪ੍ਰਮੁਿੱਖਤਾ ਨਾਿ ਪ੍ਰਿਰਕਸਤ ਿਰੇਗੀ: 

a) ਕਸਿਾਇਤ ਕਨਵਾਰਨ ਅਫਸਰ ਿਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਸੰਪ੍ਰਿ ਵੇਰਵ ੇ(ਿੈਿੀਫਨੋ/ਮੋਬਾਈਿ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਿ ਪ੍ਤਾ ਵੀ) ਕਜਸ ਨੰੂ ਜਨਤਾ ਿਆੁਰਾ ਿੰਪ੍ਨੀ 

ਿੇ ਕਖਿਾਫ ਕਸਿਾਇਤਾ਼ਾਂ ਿੇ ਹਿੱਿ ਿਈ ਸੰਪ੍ਰਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਿਾ ਹੈ। 

 

b) ਜੇਿਰ ਇਿੱਿ ਮਹੀਨੇ ਿੀ ਕਮਆਿ ਿੇ ਅੰਿਰ ਕਸਿਾਇਤ/ਕਵਵਾਿ ਿਾ ਕਨਪ੍ਿਾਰਾ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਿੀਤਾ ਜਾ਼ਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਗਾਹਿ RBI ਿੇ DNBS ਿੇ ਖੇਤਰੀ 

ਿਫ਼ਤਰ ਿੇ ਅਕਧਿਾਰੀ-ਇਨ-ਚਾਰਜ ਨੰੂ (ਪ੍ੂਰ ੇਸੰਪ੍ਰਿ ਵੇਰਕਵਆ਼ਾਂ ਿੇ ਨਾਿ) ਅਪ੍ੀਿ ਿਰ ਸਿਿਾ ਹ ੈਕਜਸ ਿੇ ਅਕਧਿਾਰ ਖੇਤਰ ਕਵਿੱਚ ਿੰਪ੍ਨੀ ਿਾ 

ਰਕਜਸਿਰਡ ਿਫ਼ਤਰ ਆਉ਼ਾਂਿਾ ਹੈ। 

 

(VII) ਨੋਡਲ ਅਫਿਰ/ਸਪ੍ਰੰਿੀਪ੍ਲ ਨੋਡਲ ਅਫਿਰ 

 

ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਵਿੱਤੀ ਿੰਪ੍ਨੀਆ਼ਾਂ ਿਈ ਆਰਬੀਆਈ ਿੀ ਿੋਿਪ੍ਾਿ ਸਿੀਮ, 2018 ਿੇ ਤਕਹਤ ਿਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਿੰਪ੍ਨੀ ਆਰਬੀਆਈ 

ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਿੀਮ ਿਆੁਰਾ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਿਸਾ-ਕਨਰਿੇਸਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਮਿ ਿਰਨ ਿਈ ਆਪ੍ਣੇ ਗਾਹਿ ਕਸਿਾਇਤ ਕਨਵਾਰਣ ਕਵਧੀ ਨੰੂ ਅਿੱਪ੍ਡੇਿ 

ਿਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਿੱਤੇ ਗਏ ਕਨਰਿੇਸਾ਼ਾਂ ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਡਿ ਅਫ਼ਸਰ/ਕਪ੍ਰੰਸੀਪ੍ਿ ਨੋਡਿ ਅਫ਼ਸਰ ਕਨਯੁਿਤ ਿਰੇਗੀ।ਇਸ ਨੰੂ ਿੰਪ੍ਨੀ 

ਿੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਿਿਰਜ਼ ਿਆੁਰਾ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਕਿਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

(VIII) NBFCs ਦਆੁਰਾ ਵਿੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਜਆਦਾ ਸਵਆਜ ਦਾ ਸਨਯਿ 

 

(a) ਿੰਪ੍ਨੀ ਿਾ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧਤ ਿਾਰਿਾ਼ਾਂ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਫੰਡਾ਼ਾਂ ਿੀ ਿਾਗਤ, ਮਾਰਕਜਨ ਅਤ ੇਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੰੂ ਕਧਆਨ ਕਵਿੱਚ ਰਿੱਖਿੇ ਹੋਏ ਇਿੱਿ ਕਵਆਜ ਿਰ 

ਮਾਡਿ ਅਪ੍ਣਾਏਗਾ ਅਤ ੇਿਰਕਜ਼ਆ਼ਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ੇਸਗੀ ਿਈ ਚਾਰਜ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਕਵਆਜ ਿੀ ਿਰ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿਰੇਗਾ। ਕਵਆਜ ਿੀ ਿਰ ਅਤੇ 

ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਰੇਣੀਆ਼ਾਂ ਿੇ ਿਰਜ਼ਿਾਰਾ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਕਵਆਜ ਿਰਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਸੂਿਣ ਿਈ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਤਰਿ ਿੇ ਿਰਜੇ ਿਈ ਪ੍ਹੁੰਚ ਿਾ ਖੁਿਾਸਾ ਿਰਜ਼ਾ 

ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਜਾ਼ਾਂ ਗਾਹਿ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਕਵਿੱਚ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮਨਜੂ਼ਰੀ ਪ੍ਿੱਤਰ ਕਵਿੱਚ ਸਪ੍ਸਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਿੱਕਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ 

ਹੈ। 

(b) ਕਵਆਜ ਿੀ ਿਰ ਅਤ ੇਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਕਵਆਜ ਿਰਾ਼ਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਖਰਕਚਆ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਸੂਿਣ ਿਈ ਜੋਖਮ ਅਤ ੇਤਰਿ ਿੇ ਿਰਜੇ ਿਈ ਪ੍ਹੁੰਚ ਵੀ ਿੰਪ੍ਨੀ ਿੀ 

ਵੈਿੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਉਪ੍ਿਬਧ ਿਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾ਼ਾਂ ਸੰਬੰਕਧਤ ਅਖਬਾਰ ਕਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਾਕਸਤ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਾ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿਾਕਸਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰੂ ਅਿੱਪ੍ਡੇਿ 

ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੋਂ ਵੀ ਕਵਆਜ ਿਰਾ਼ਾਂ ਕਵਿੱਚ ਿੋਈ ਤਬਿੀਿੀ ਹੁੰਿੀ ਹੈ। 

(c) ਕਵਆਜ ਿੀ ਿਰ ਸਿਾਨਾ ਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾ਼ਾਂ ਕਿ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਨੰੂ ਸਹੀ ਿਰਾ਼ਾਂ ਬਾਰ ੇਪ੍ਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖਾਤ ੇ ਕਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਿੀਤੀਆ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆ਼ਾਂ। 

ਕਵਆਜ ਿਰ ਜਾ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਕਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਿੀਿੀ ਬਾਰ ੇ ਿਰਜ਼ਿਾਰ ਨੰੂ ਪ੍ਕਹਿਾ਼ਾਂ ਹੀ ਸੂਕਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਇਹ 

ਤਬਿੀਿੀਆ਼ਾਂ ਿੇਵਿ ਸੰਿਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆ਼ਾਂ। 

 

(IX) NBFCs ਦਆੁਰਾ ਵਿੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਜਆਦਾ ਸਵਆਜ ਬਾਰ ੇਸਸਕਾਇਤਾਂ 

 

ਿੰਪ੍ਨੀ ਬਹਤੁ ਕਜ਼ਆਿਾ ਿਰਾ਼ਾਂ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਿਵੇਗੀ ਅਤ ੇਿੰਪ੍ਨੀ ਿਆੁਰਾ ਆਪ੍ਣੇ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਕਿਆ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਿੀ ਜਾਣ ਵਾਿੀਆ਼ਾਂ ਿਰਾ਼ਾਂ ਮੌਜੂਿਾ ਮਾਰਿੀਿ 

ਸਕਥਤੀਆ਼ਾਂ, ਫੰਡ ਿੀ ਿਾਗਤ, ਸੰਚਾਿਨ ਿਾਗਤਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਿੇਿਰ ਿੇ ਕਨਯਮਾ਼ਾਂ ਅਤ ੇਸਰਤਾ਼ਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆ਼ਾਂ। ਿੰਪ੍ਨੀ ਿਾ ਬੋਰਡ ਕਵਆਜ ਿਰਾ਼ਾਂ 

ਅਤ ੇਪ੍ਰੋਸੈਕਸੰਗ ਅਤ ੇਹੋਰ ਖਰਕਚਆ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨ ਿਈ ਢਿੁਵੇਂ ਅੰਿਰਨੂੀ ਕਸਧਾ਼ਾਂਤ ਅਤ ੇਪ੍ਰਕਿਕਰਆਵਾ਼ਾਂ ਕਤਆਰ ਿਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਕਵਿੱਚ 

ਿਰਕਜ਼ਆ਼ਾਂ ਿੇ ਕਨਯਮਾ਼ਾਂ ਅਤ ੇਸਰਤਾ਼ਾਂ ਿੇ ਸਬੰਧ ਕਵਿੱਚ ਪ੍ਾਰਿਰਸਤਾ ਬਾਰੇ ਕਨਰਪ੍ਿੱਖ ਅਕਿਆਸ ਿੋਡ ਕਵਿੱਚ ਿਰਸਾਏ ਕਿਸਾ-ਕਨਰਿੇਸਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਧਆਨ ਕਵਿੱਚ 

ਰਿੱਕਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 
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B. ਉਿੱਪ੍ਰ ਸਦਿੱਤੇ ਆਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪ੍ਨੀ ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱਤੇ ਸਨਰਪ੍ਿੱਖ ਅਸਭਆਿਾਂ ਨੰੂ ਅਪ੍ਣਾਏਗੀ ਜ ੋਇਿਦੇ ਉਧਾਰ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤ ੇਰੈਗੂਲੇਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਵਸੇਸ ਹਨ। 

i. ਆਿ: 

 

a. ਿੰਪ੍ਨੀ ਿਆੁਰਾ ਿਾਰਪ੍ੋਰੇਿ ਿਫਤਰ, ਖੇਤਰੀ ਅਤ ੇਸਾਖਾ ਿੇ ਪ੍ਕਰਸਰ ਸਮੇਤ ਆਪ੍ਣ ੇਸਾਰੇ ਿਫਤਰਾ਼ਾਂ ਕਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿ ਿਾਸਾ ਕਵਿੱਚ FPC 

ਪ੍ਰਿਰਕਸਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੰੂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਕਹਿੱਸੇਿਾਰਾ਼ਾਂ ਿੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਈ ਿੰਪ੍ਨੀ ਿੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਪ੍ਾ ਕਿਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

b. ਇਿੱਿ ਕਬਆਨ ਸਥਾਨਿ ਿਾਸਾ ਕਵਿੱਚ ਕਿਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੰਪ੍ਨੀ ਿਆੁਰਾ ਇਸਿੇ ਅਹਾਤੇ ਕਵਿੱਚ ਅਤ ੇਿਰਜ਼ਾ ਿਾਰਡਾ਼ਾਂ ਕਵਿੱਚ 

ਪ੍ਰਿਰਕਸਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਾਰਿਰਸਤਾ ਅਤ ੇਕਨਰਪ੍ਿੱਖ ਉਧਾਰ ਅਕਿਆਸਾ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨੰੂ ਿਰਸਾਉ ਼ਾਂਿਾ ਹ,ੈ 

c. ਫੀਿਡ ਸਿਾਫ ਨੰੂ ਿਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਕਿਆ਼ਾਂ ਿੀ ਆਮਿਨ, ਖਰਚੇ ਅਤ ੇ ਮੌਜੂਿਾ ਿਰਜ਼ੇ ਿੇ ਸਬੰਧ ਕਵਿੱਚ ਿੋੜੀ ਼ਾਂਿੀ ਪ੍ੁਿੱਛਕਗਿੱਛ ਿਰਨ ਿਈ 

ਕਸਖਿਾਈ ਕਿਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

d. ਕਸਖਿਾਈ ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਕਿਆ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਿਿੱਤੀ ਜਾ਼ਾਂਿੀ ਹੈ ਤਾ਼ਾਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੀਿਡ ਸਿਾਫ ਨੰੂ ਅਕਜਹੀ ਕਸਖਿਾਈ 

ਿੀ ਪ੍ੇਸਿਸ ਿਰਨ ਿਈ ਕਸਖਿਾਈ ਕਿਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਿਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਕਿਆ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪ੍ਾਿਾ਼ਾਂ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ 

ਅਤ ੇਪ੍ਰਣਾਿੀਆ਼ਾਂ ਬਾਰ ੇਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾ਼ਾਂ ਜਾਣ ੂਿਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, 

e. ਕਵਆਜ ਿੀ ਪ੍ਰਿਾਵੀ ਿਰ ਅਤ ੇਿਪੰ੍ਨੀ ਿਆੁਰਾ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਸਿਾਇਤ ਕਨਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਨੰੂ ਇਸਿੇ ਸਾਰ ੇਿਫਤਰਾ਼ਾਂ ਕਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ 

ਿਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਿੀਤ ੇਗਏ ਸਾਕਹਤ ਕਵਿੱਚ (ਸਥਾਨਿ ਿਾਸਾ ਕਵਿੱਚ) ਅਤ ੇਇਸਿੀ ਵੈਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁਿੱਖਤਾ ਨਾਿ ਪ੍ਰਿਰਕਸਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ, 

f. ਇਿੱਿ ਘੋਸਣਾ ਜੋ ਕਿ ਿਪੰ੍ਨੀ ਅਣਉਕਚਤ ਸਿਾਫ ਿੇ ਕਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਿਈ ਜਵਾਬਿੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਕਸਰ ਕਸਿਾਇਤ ਕਨਵਾਰਨ 

ਿਰਜ਼ੇ ਿੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਿੇ ਿਫਤਰ/ਸਾਖਾ ਅਹਾਤੇ ਕਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਰਕਸਤ FPC ਕਵਿੱਚ ਵੀ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

g. RBI ਿੇ KYC ਕਿਸਾ-ਕਨਰਿੇਸਾ਼ਾਂ ਿੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਕਿਆ਼ਾਂ ਿੀ ਮੁੜ ਅਿਾਇਗੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਿਈ ਉਕਚਤ ਕਮਹਨਤ ਿੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ, 

h. ਗੈਰ-ਿਰੈਕਡਿ ਉਤਪ੍ਾਿਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਿਰਨਾ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਕਿਆ਼ਾਂ ਿੀ ਪ੍ੂਰੀ ਸਕਹਮਤੀ ਨਾਿ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਅਕਜਹੇ ਉਤਪ੍ਾਿਾ਼ਾਂ ਿਈ ਫੀਸ ਢਾ਼ਾਂਚੇ 

ਨੰੂ ਿਰਜ਼ਾ ਿਾਰਡ ਕਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪ੍ਿੱਸਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰਿਰਤਾ ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

i. ਸਾਰੀਆ਼ਾਂ ਮਨਜੂ਼ਰੀਆ਼ਾਂ ਅਤ ੇਿਰਕਜ਼ਆ਼ਾਂ ਿੀ ਵੰਡ ਕਸਰਫ਼ ਿੇਂਿਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਿੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਅਤ ੇਇਸ ਸਮਾਗਮ ਕਵਿੱਚ ਇਿੱਿ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 

ਕਵਅਿਤੀ ਸਾਮਿ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਵੰਡ ਫਿੰਸਨ ਿੀ ਨਜ਼ਿੀਿੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ, 

j. ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਢਿੁਵੇਂ ਿਿਮ ਚੁਿੱਿੇ ਜਾਣਗ ੇ ਕਿ ਿਰਜ਼ੇ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਔਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਿਰਜ਼ੇ ਿੀ ਵੰਡ 

ਪ੍ੂਰਵ-ਕਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਿੇ ਢਾ਼ਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

 

ii. ਿਿੂਹ ਲੋਨ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਫਾਰਿ / ਲੋਨ ਕਾਰਡ ਸਵਿੱਚ ਖੁਲਾਿਾ 
 

a. ਿੰਪ੍ਨੀ ਿੋਿ ਬੋਰਡ ਿਆੁਰਾ ਪ੍ਰਵਾਕਨਤ, ਿਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਿਾ ਕਮਆਰੀ ਰਪੂ੍ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਿ 

ਿਾਸਾ ਕਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

b. ਿੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਕਵਿੱਚ ਹੇਠ ਕਿਕਖਆ਼ਾਂ ਿਾ ਖੁਿਾਸਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

1. ਿੋਨ ਿੇ ਸਾਰ ੇਕਨਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤਾ਼ਾਂ, 

2. ਿੀਮਤ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਵਿੱਚ ਿਰਜ਼ੇ ਿੀ ਿੀਮਤ ਵਿੱਖਰ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

3. ਜੁ਼ਰਮਾਨਾ, ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਹੈ, ਿੇਰੀ ਨਾਿ ਿੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਿਈ ਓਵਰਕਡਊ ਰਿਮ 'ਤੇ ਿਾਗੂ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ੂਰੀ ਿਰਜ਼ੇ ਿੀ 

ਰਿਮ 'ਤ,ੇ 

4. ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਤੋਂ ਿੋਈ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਜਮ੍ਾ਼ਾਂ/ਮਾਰਕਜਨ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਕਿਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ, 

5. ਿਰਜ਼ੇ ਿੀ ਗਰਾ਼ਾਂਿ ਅਤ ੇਪ੍ਕਹਿੀ ਕਿਸਤ ਿੀ ਮੁੜ ਅਿਾਇਗੀ ਿੀ ਕਨਯਤ ਕਮਤੀ ਿੇ ਕਵਚਿਾਰ ਮੋਰਿੋਰੀਅਮ ਿੀ ਕਮਆਿ। 

6. ਇਿੱਿ ਿਰੋਸਾ ਕਿ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਡੇਿਾ ਿੀ ਗੋਪ੍ਨੀਯਤਾ ਿਾ ਆਿਰ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

c. ਿੋਨ ਿਾਰਡ ਹੇਠਾ਼ਾਂ ਕਿਿੱਤੇ ਵੇਰਕਵਆ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਰਸਾਉ ਼ਾਂਿਾ ਹ:ੈ 

 1. ਕਵਆਜ ਿੀ ਪ੍ਰਿਾਵੀ ਿਰ (ROI) ਚਾਰਜ ਿੀਤੀ ਗਈ 

2. ਿਰਜ਼ੇ ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਨਯਮ ਅਤ ੇਸਰਤਾ਼ਾਂ 

3. ਉਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜੋ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਿੀ ਸਹੀ ਪ੍ਛਾਣ ਿਰਿੀ ਹ ੈਅਤ ੇਿੰਪ੍ਨੀ ਿਆੁਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਈੋਆ਼ਾਂ ਕਿਸਤਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ 

ਕਡਸਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆ਼ਾਂ ਅਿਾਇਗੀਆ਼ਾਂ ਿੀ ਰਸੀਿ। 

ਿੋਨ ਿਾਰਡ ਕਵਿੱਚ ਿੰਪ੍ਨੀ ਿਆੁਰਾ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਸਿਾਇਤ ਕਨਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਿਾ ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਜ਼ਿਰ ਹੋਵੇਗਾ 

ਅਤ ੇਨੋਡਿ ਅਫਸਰ ਿਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਿ ਨੰਬਰ ਵੀ 

4. ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਗੈਰ-ਿਰੈਕਡਿ ਉਤਪ੍ਾਿ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਕਿਆ਼ਾਂ ਿੀ ਪ੍ੂਰੀ ਸਕਹਮਤੀ ਨਾਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ ਅਤ ੇਫ਼ੀਸ ਿੇ ਢਾ਼ਾਂਚੇ ਨੰੂ ਿੋਨ 

ਿਾਰਡ ਕਵਿੱਚ ਹੀ ਿਿੱਕਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
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5. ਿੋਨ ਿਾਰਡ ਕਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆ਼ਾਂ ਐ਼ਾਂਿਰੀਆ਼ਾਂ ਸਥਾਨਿ ਿਾਸਾ ਕਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆ਼ਾਂ ਚਾਹੀਿੀਆ਼ਾਂ ਹਨ। 

 

iii. ਸਰਕਵਰੀ ਦ ੇਗਰੈ-ਜਬਰਦਿਤੀ ਢਗੰ 

 
a. ਕਰਿਵਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੇਂਿਰੀ ਕਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੀਿਡ ਸਿਾਫ ਨੰੂ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਿੇ ਕਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜਾ਼ਾਂ 

ਿੰਮ ਿੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਸੂਿੀ ਿਰਨ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾ਼ਾਂ ਹੀ ਜੇਿਰ ਿਰਜ਼ਿਾਰ 2 ਜਾ਼ਾਂ ਕਜ਼ਆਿਾ ਵਾਰ ਿਗਾਤਾਰ ਿੇਂਿਰੀ 

ਕਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਣੋ ਕਵਿੱਚ ਅਸਫਿ ਰਕਹੰਿਾ ਹੈ। 

b. ਿੰਪ੍ਨੀ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਫੀਿਡ ਸਿਾਫ਼ ਅਤ ੇਉਹਨਾ਼ਾਂ ਿੀ ਿਰਤੀ, ਕਸਖਿਾਈ ਅਤ ੇਕਨਗਰਾਨੀ ਿਈ ਪ੍ਰਣਾਿੀਆ਼ਾਂ ਿਆੁਰਾ 

ਆਚਾਰ ਸੰਕਹਤਾ ਿੇ ਸਬੰਧ ਕਵਿੱਚ ਇਿੱਿ ਬੋਰਡ ਿਆੁਰਾ ਪ੍ਰਵਾਕਨਤ ਨੀਤੀ ਿਾਗੂ ਹੈ। ਿੰਪ੍ਨੀ ਫੀਿਡ ਸਿਾਫ ਿਈ ਿੋੜੀ ਼ਾਂਿੀਆ਼ਾਂ ਘਿੱਿੋ-ਘਿੱਿ 

ਯੋਗਤਾਵਾ਼ਾਂ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿਰੇਗੀ ਅਤ ੇਗਾਹਿਾ਼ਾਂ ਨਾਿ ਨਕਜਿੱਠਣ ਿਈ ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਿਈ ਿੋੜੀ ਼ਾਂਿੇ ਕਸਖਿਾਈ ਿੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਿੇ ਹਨ। 

ਫੀਿਡ ਸਿਾਫ ਨੰੂ ਕਸਖਿਾਈ ਕਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਿਰੁਕਵਵਹਾਰ ਜਾ਼ਾਂ ਜ਼ਬਰਿਸਤੀ ਿਰਜ਼ੇ ਿੀ ਉਗਰਾਹੀ I ਕਰਿਵਰੀ ਅਕਿਆਸਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਪ੍ਣਾਏ 

ਕਬਨਾ਼ਾਂ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਕਿਆ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਕਚਤ ਕਵਵਹਾਰ ਪ੍ੈਿਾ ਿਰਨ ਿਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਮਿ ਹੋਣਗ।ੇ 

c. ਸਿਾਫ਼ ਿਈ ਮੁਆਵਜ਼ ੇਿੇ ਤਰੀਕਿਆ਼ਾਂ ਕਵਿੱਚ ਕਸਰਫ਼ ਜੁਿਾਏ ਗਏ ਿਰਕਜ਼ਆ਼ਾਂ ਿੀ ਕਗਣਤੀ ਅਤ ੇਵਸੂਿੀ ਿੀ ਿਰ ਨਾਿੋਂ  ਸੇਵਾ ਿੇ ਖੇਤਰਾ਼ਾਂ ਅਤ ੇ

ਿਰਜ਼ਿਾਰ ਿੀ ਸੰਤੁਸਿੀ 'ਤ ੇਕਜ਼ਆਿਾ ਜੋ਼ਰ ਕਿਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੀਿਡ ਸਿਾਫ਼ ਵਿੱਿੋਂ  ਆਚਾਰ ਸੰਕਹਤਾ ਿੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਨਾ ਿਰਨ ਿੇ ਮਾਮਕਿਆ਼ਾਂ 

'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਿਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਸੰਵੇਿਨਸੀਿ ਖੇਤਰਾ਼ਾਂ ਕਵਿੱਚ ਕਰਿਵਰੀ ਿਈ ਕਸਰਫ਼ ਿਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਿ ਆਊਿ 

ਸੋਰਸ ਕਰਿਵਰੀ ਏਜੰਿਾ਼ਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

d. SCNL ਿੋਿ ਮੁੜ-ਿੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸਿਿਾ਼ਾਂ ਿਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰ ਰਹੇ ਿਰਜ਼ਿਾਰਾ਼ਾਂ ਿੀ ਪ੍ਛਾਣ ਿਰਨ, ਅਕਜਹੇ ਿਰਜ਼ਿਾਰਾ਼ਾਂ ਨਾਿ 

ਰਝੇੁਕਵਆ਼ਾਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਪ੍ਿਬਧ ਸਾਧਨਾ਼ਾਂ ਬਾਰ ੇਜ਼ਰਰੂੀ ਮਾਰਗਿਰਸਨ ਪ੍ਰਿਾਨ ਿਰਨ ਿਈ ਇਿੱਿ ਕਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਧੀ ਿੇ ਵੇਰਵ ੇ

ਿਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਨੰੂ ਿਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵੇਿੇ ਪ੍ਰਿਾਨ ਿੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

e. SCNL ਿਰਕਜ਼ਆ਼ਾਂ ਿੀ ਵਸੂਿੀ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠਾ਼ਾਂ ਕਿਿੱਤੇ ਕਿਸਾ-ਕਨਰਿੇਸਾ਼ਾਂ ਿੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਿਰੇਗਾ। ਵਸੂਿੀ ਿਰਜ਼ਿਾਰਾ਼ਾਂ ਅਤ ੇਆਰਈ ਨਾਿ 

ਆਪ੍ਸੀ ਸਕਹਮਤੀ ਨਾਿ ਿੇਂਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਜਗ੍ਾ 'ਤੇ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਜੇਿਰ ਿਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਿਾ ਿੋ ਜਾ਼ਾਂ ਿੋ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਿਗਾਤਾਰ 

ਮੌਕਿਆ਼ਾਂ 'ਤ ੇਿੇਂਿਰੀ ਮਨੋਨੀਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਵਿੱਚ ਅਸਫਿ ਰਕਹੰਿਾ ਹੈ ਤਾ਼ਾਂ ਿਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਿਵਰੀ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਿੀ ਹੈ)। SCNL 

ਕਰਿਵਰੀ ਿਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਿਠੋਰ ਤਰੀਕਿਆ਼ਾਂ ਕਵਿੱਚ ਸਾਮਿ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪ੍ਰੋਿਤ ਿੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਿੀਤੇ ਕਬਨਾ਼ਾਂ, ਕਨਮਨਕਿਖਤ 

ਅਕਿਆਸਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਠੋਰ ਮੰਕਨਆ ਜਾਵੇਗਾ: 

• ਧਮਿੀ ਜਾ਼ਾਂ ਅਪ੍ਮਾਨਜਨਿ ਿਾਸਾ ਿੀ ਵਰਤੋਂ 

• ਿਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਨੰੂ ਿਗਾਤਾਰ ਿਾਿ ਿਰਨਾ ਅਤ/ੇਜਾ਼ਾਂ ਿਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਨੰੂ ਸਵੇਰ ੇ9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਿਾ਼ਾਂ ਅਤ ੇਸਾਮ 

6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿਾਿ ਿਰਨਾ। 

• ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਿੇ ਕਰਸਤੇਿਾਰਾ਼ਾਂ, ਿੋਸਤਾ਼ਾਂ ਜਾ਼ਾਂ ਸਕਹ-ਿਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਿਰਨਾ 

• ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਕਿਆ਼ਾਂ ਿੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਾਕਸਤ ਿਰਨਾ 

• ਿਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਜਾ਼ਾਂ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਿੇ ਪ੍ਕਰਵਾਰ/ ਸੰਪ੍ਿੱਤੀ/ ਸਾਖ ਨੰੂ ਨੁਿਸਾਨ ਪ੍ਹੁੰਚਾਉਣ ਿਈ ਕਹੰਸਾ ਜਾ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ 

ਸਾਧਨਾ਼ਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾ਼ਾਂ ਵਰਤੋਂ ਿੀ ਧਮਿੀ 

• ਿਰਜ਼ੇ ਿੀ ਹਿੱਿ ਜਾ਼ਾਂ ਮੁੜ ਅਿਾਇਗੀ ਨਾ ਿਰਨ ਿੇ ਨਤੀਕਜਆ਼ਾਂ ਬਾਰ ੇਿਰਜ਼ਿਾਰ ਨੰੂ ਗੰੁਮਰਾਹ ਿਰਨਾ 

 

iv. ਗਾਹਕ ਿੁਰਿੱਸਖਆ ਪ੍ਸਹਲਕਦਿੀਆਂ 
a. ਿੰਪ੍ਨੀ ਇਹ ਸੁਕਨਸਕਚਤ ਿਰੇਗੀ ਕਿ ਸਮੂਹਾ਼ਾਂ ਿੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਸਮਰਿੱਥਾ ਕਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਸਿਤੀਿਰਨ ਿਈ JLG ਿੇ ਗਠਨ ਅਤ ੇ

ਉਕਚਤ ਕਸਖਿਾਈ ਅਤੇ ਹਨੁਰ ਕਵਿਾਸ ਗਤੀਕਵਧੀਆ਼ਾਂ ਕਵਿੱਚ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਕਨਵੇਸਾ਼ਾਂ ਿਈ ਵਧੇਰ ੇਸਰੋਤ ਸਮਰਕਪ੍ਤ ਿੀਤੇ ਜਾਣ। 

b. ਿੰਪ੍ਨੀ ਆਪ੍ਣ ੇਿਰਜ਼ਿਾਰਾ਼ਾਂ ਨੰੂ ਫਜੂ਼ਿ ਖਰਚੀ ਿੇ ਖ਼ਤਕਰਆ਼ਾਂ ਬਾਰ ੇਕਸਿੱਕਖਅਤ ਿਰਨ ਿੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਆਪ੍ਣੀ ਉਧਾਰ ਗਤੀਕਵਧੀ ਕਵਿੱਚ 

ਸਮਝਿਾਰੀ ਅਤ ੇਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

ਉਪ੍ਰਕੋਤ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਸਵਿੱਚ ਸਕਿ ੇਵੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਅਣਗਸਹਲੀ ਨਾਲ ਿਬੰਧਤ ਿਿਾਫ਼ ਸਵਰੁਿੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਨੁਸਾਿਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 
 
ਿੀ.ਓ.ਓ                                         ਿੁਿੱਖ - ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀ                                     ਹਡੈ - ਿੰਚਾਲਨ ਉਿੱਤਿਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ 


