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ਗੁ ਪਤਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲ ਵਵਿੱਚ ਗੁ ਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਅਵਿਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਿੋ ਸਾਵਿਨ ਕਰੈਵਿਿਕੇਅਰ ਨੈਿੱ ਿਵਰਕ
ਵਲਮਵਿਿ (SCNL) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਗੁ ਪਤ ਹੈ ਿੋ SCNL ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਗਿ, ਪਰਸਾਵਰਤ, ਿਾਾਂ ਿੁ ਪਲੀਕੇਿ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ
ਿਾਵੇਗੀ।ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਦੇ ਇਰਾਦਾ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਾਾਂ ਅੰਸਕ ਰੂਪ ਵਵਿੱਚ ਕੀਤੀ
ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਾਵਿਨ ਕਰੈਵਿਿਕੇਅਰ ਨੈਿੱ ਿਵਰਕ ਵਲਮਵਿਿ ਦੀ ਸਪਿੱਸਿ ਵਲਖਤੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਿਾਾਂ ਵਹਿੱਸੇ
(ਅੰਸਕ ਰੂਪ) ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਵਰਵਿਤ ਹੈ।
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ਸਾਬਿਨ ਕ੍ਰੈਬਿਿਕ੍ੇਅਰ ਨੈੈੱ ਿਵਰਕ੍ ਬਿਬਿਿੇਿ ਦਾ ਫੇਅਰ ਪਰੈਕ੍ਬਿਸ ਕ੍ੋਿ (FPC)

ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ , ਫੇਅਰ ਪਰੈਕਵਿਸ ਕੋਿ (FPC) ਬਾਰੇ, ਇਿੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ. RBl/2011-12/470
DNBS.CC.PD.No.266/03.10.01/2011-12 ਵਮਤੀ 26 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿੋ ਵਕ ਸਾਰੇ NBFC ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਏ ਿਾਣ ਲਈ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਿਰ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਵਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਵਿਨ ਕਰੈਵਿਿਕੇਅਰ ਨੈਿੱ ਿਵਰਕ ਵਲਮਵਿਿ (ਕੰਪਨੀ)
ਵਵਖੇ, ਉਕਤ ਵਨਰਪਿੱਖ ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹਾਾਂ। ਫੇਅਰ ਪਰੈਕਵਿਸ ਕੋਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ , RBI/DNBR/2016-17/45
ਮਾਸਿਰ ਵਨਰਦੇਸਨ DNBR ਪੀ.ਿੀ. 008/03.10.119/2016-17 ਵਮਤੀ 01 ਸਤੰਬਰ, 2016, ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੋਰ ਅਿੱਪਿੇ ਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।
ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਿੰਗ ਕ ਿੱਤੀ ਿੰਪਨੀ, ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਗੈਰ-ਕਿਪਾਕ਼ਿਟ ਲੈ ਣ ਾਲੀ ਿੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵਿਪਾਵਜ਼ਿ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ
(ਵਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ, 2016, ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਕਨਰਪਿੱਖ ਅਕਿਆਸ ੋਿ ਨੂਿੰ ਹੋਰ ਅਿੱਪਿੇ ਟ ੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ।
ਨਵੀਨਤਮ ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਮਾਸਿਰ ਵਦਸਾ-ਵਨਰਦੇਸ - ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਲੋ ਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਿਰੀ
ਫਰੇਮਵਰਕ) ਵਨਰਦੇਸ, 2022 ਸਰਕੂਲਰ, ਨੰ. RBI/DOR/2021-22/89 DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2021-22 ਨੇ
ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨੈਂ ਸ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਪਰਤੀ ਆਚਰਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਦਸਾ-ਵਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਨਰਪਿੱਖ ਅਵਭਆਸ ਕੋਿ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

A (I) ਕ੍ਰਬ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਬਕ੍ਬਰਆ ਿਈ ਅਰ਼ਿੀਆਂ
a) ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸਾ ਿਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਭਾਸਾ ਵਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਹੋਰ NBFCs
b) ਲੋ ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਵਿੱਚ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੁ ਲਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਵਚਤ ਫੈਸਲਾ
ਾਂ ਾ ਹੈ।
ਵਲਆ ਿਾ ਸਕੇ. ਲੋ ਨ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਫਾਰਮ ਵਬਨੈ -ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮ੍ਾ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦ
c) c) ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋ ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਦੀ ਇਿੱਕ ਪਰਣਾਲੀ ਵਤਆਰ ਕਰੇਗੀ. ਤਰਿੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਸ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਦਾ ਵਨਪਿਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਰਸੀਦ ਵਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ।.
d) SCNL ਇਿੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਪਰਮਾਵਣਤ ਸਰਲ ਫੈਕਿਸੀਿ ਵਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗਾ। SCNL
ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਵਹਭਾਗੀ/ਏਿੰਿ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਈ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਤਿੱਥ ਸੀਿ ਵਵਿੱਚ ਸਪਸਿ ਰੂਪ ਵਵਿੱਚ ਪਰਗਿ ਕੀਤੀ
ਿਾਵੇਗੀ। ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਨਹੀ ਾਂ ਵਸੂ ਲੀ ਿਾਵੇਗੀ ਵਿਸਦਾ ਤਿੱਥ ਸੀਿ ਵਵਿੱਚ ਸਪਸਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜ਼ਕਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ
ਹੈ।

(II) ਿੋ ਨ ਿੁਿਾਂਕ੍ਣ ਅਤੇ ਬਨਯਿ/ਸ਼ਰਤਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸਾ ਵਵਿੱਚ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ਦੇਵੇਗੀ ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿੱਤਰ ਦੇ
ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਸਮਵਝਆ ਵਗਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਵਨਯਮਾਾਂ
ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਲਾਨਾ ਵਵਆਿ ਦਰ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਦੀ ਵਵਧੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ
ਇਹਨਾਾਂ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ ਦੀ ਸਵੀਵਕਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਾਰਿ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਖ।ੋ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ
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Business Excellence & Intelligence
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ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿੁਰਮਾਨਾ ਵਵਆਿ ਨਹੀ ਾਂ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁ ਗਤਾਨ ਲਈ
ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਨਹੀ,ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਵਿੱਚ ਮੋਿੇ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ
ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਾਾਂ ਵੰਿ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸਾਰੇ ਨਕਲਾਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ
ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਮਝੀ ਭਾਸਾ ਵਵਿੱਚ, ਤਰਿੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

(III) ਬਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਵੈੱਚ ਤਿਦੀਿੀਆਂ ਸਿੇਤ ਕ੍ਰਬ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਿ
a) ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸਾ ਵਵਿੱਚ (ਿੋ ਭਾਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਕਸੇ
ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ, ਨੋਵਿਸ ਦੇਵੇਗੀ ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਵੰਿ ਅਨੁ ਸੂਚੀ, ਵਵਆਿ ਦਰਾਾਂ, ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ, ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚੇ ਆਵਦ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਵਕ ਵਵਆਿ ਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਖਰਵਚਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਵਸਰਫ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ
ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਢੁਕਵੀ ਾਂ ਸਰਤ ਲੋ ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

b) ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਵਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਾਂ ਪਰਦਰਸਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ / ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।
c) ਿੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਲਏ ਗਏ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਦੇ ਵਵਰੁਿੱਧ ਕੋਈ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੀ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ
ਿਾਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਿਾਇਜ਼ ਅਵਧਕਾਰ ਿਾਾਂ
ਅਵਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਵਰੁਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਸੈਿ ਆਫ ਦੇ ਅਵਿਹੇ ਅਵਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ,
ਤਾਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਵਹੰਦੇ ਦਾਅਵਵਆਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਵਿਸ ਵਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਵਿਸ
ਦੇ ਤਵਹਤ ਕੰਪਨੀ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਨਪਿਾਰਾ/ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤਿੱਕ ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੈ।
(IV) ਜਨਰਿ
a) ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸਾਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਿ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਵਿੱਚ
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁ ਰਜ਼
ੇ ਕਰੇਗੀ (ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਨਵੀ ਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਿੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਹਲਾਾਂ ਪਰਗਿ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ
ਾਂ ੀ)।
ਗਈ, ਸਾਿੇ ਨੋਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਦ
b) ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਿਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ, ਸਵਹਮਤੀ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਅਰਥਾਤ ਕੰਪਨੀ
ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 21 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਸ ਵਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਅਵਿਹਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ
ਅਨੁ ਰਪ
ੂ ਪਾਰਦਰਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

c) SCNL ਨੂੰ ਆਊਿਸੋਰਵਸੰਗ ਏਿੰਸੀਆਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਣਉਵਚਤ ਵਵਵਹਾਰ ਲਈ ਿੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਗਾਹਕ ਵਸਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਣ ਵਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਵਵਿੱਚ ਵਸਕਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਲ ਕਰਾਾਂਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਵਕ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵਿਿੱਠਣ ਲਈ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀ ਾਂ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
d) ਗਾਹਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਿੋਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ
ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਲਆਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ NBFCs ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਜ਼ੇ
,ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫਲੋ ਵਿੰਗ ਦਰ ਵਮਆਦੀ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ 'ਤੇ ਫੋਰਕਲੋ ਜ਼ਰ ਚਾਰਿ/ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਿੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਾਉਣਗੇ।
SCNL ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਿੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵ,ੇ ਦੇਰੀ
ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਓਵਰਵਿਊ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਨਾ ਵਕ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ।
(V) ਿੋਰਿ ਆਫ਼ ਿਾਇਰੈਕ੍ਿਰ਼ਿ ਦੀ ਬ਼ਿੰਿੇਵਾਰੀ
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੋਰਿ ਆਫ਼ ਿਾਇਰੈਕਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਵਵਾਦਾਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀ ਾਂ ਵਸਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਣ ਵਵਧੀ
ਵਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਵਿਹੀ ਵਵਧੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਵਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਿਕਰਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਫੈਸਵਲਆਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਵਵਾਦਾਾਂ ਨੂੰ ਘਿੱਿੋ-ਘਿੱਿ
Private & Confidential

Business Excellence & Intelligence

SCNL/Policy-Manual/June 2022
ਅਗਲੇ ਉਿੱਚ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਵਣਆ ਅਤੇ ਵਨਪਿਾਇਆ ਿਾਵੇ। ਬੋਰਿ ਆਫ਼ ਿਾਇਰੈਕਿਰਜ਼ ਪਰਬਧ
ੰ ਨ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਪਿੱਧਰਾਾਂ 'ਤੇ ਵਨਰਪਿੱਖ ਅਵਭਆਸ ਕੋਿ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਸਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਣ ਵਵਧੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਿ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਵਿਹੀਆਾਂ ਸਮੀਵਖਆਵਾਾਂ ਦੀ
ਇਕਸਾਰ ਵਰਪੋਰਿ ਬੋਰਿ ਨੂੰ ਵਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਿਾਵੇਗੀ, ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(VI) ਿੋਰਿ ਆਫ਼ ਿਾਇਰੈਕ੍ਿਰ਼ਿ ਦੀ ਬ਼ਿੰਿੇਵਾਰੀ
ਸੰਚਾਲਨ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਾਖਾਵਾਾਂ / ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ, ਵਿਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਵਲਖੀ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਪਰਮੁਿੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਰਦਰਵਸਤ ਕਰੇਗੀ:
a) ਵਸਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਨ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ (ਿੈਲੀਫੋਨ/ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਵੀ) ਵਿਸ ਨੂੰ ਿਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ
ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਵਸਕਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

b) ਿੇਕਰ ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਕਾਇਤ/ਵਵਵਾਦ ਦਾ ਵਨਪਿਾਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਾਹਕ RBI ਦੇ DNBS ਦੇ ਖੇਤਰੀ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ-ਇਨ-ਚਾਰਿ ਨੂੰ (ਪੂਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਸ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ
ਾਂ ਾ ਹੈ।
ਰਵਿਸਿਰਿ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਦ

(VII) ਨੋਿਿ ਅਫਸਰ/ਬਪਰੰਸੀਪਿ ਨੋ ਿਿ ਅਫਸਰ
ਗੈਰ-ਬੈਂਵਕੰਗ ਵਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਏ ੀਕ ਰਤ ਲੋ ਪਾਲ ਸ ੀਮ, 2021 ਦੇ ਤਵਹਤ ਕਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਏ ੀਕ ਰ ਤ ਲੋ ਪਾਲ ਸ ੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਦਸਾ-ਵਨਰਦੇਸਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਵਸਕਾਇਤ
ਵਨਵਾਰਣ ਵਵਧੀ ਨੂੰ ਅਿੱਪਿੇ ਿ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਨੋਿਲ ਅਫ਼ਸਰ/ਵਪਰੰਸੀਪਲ ਨੋ ਿਲ ਅਫ਼ਸਰ
ਵਨਯੁ ਕਤ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਿ ਆਫ਼ ਿਾਇਰੈਕਿਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

(VIII)

NBFCs ਦੁਆਰਾ ਵਸੂ ਿੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਿਹੁਤ ਬ਼ਿਆਦਾ ਬਵਆਜ ਦਾ ਬਨਯਿ

(a) ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੋਰਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਾਂ ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਫੰਿਾਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਾਰਵਿਨ ਅਤੇ ਿੋਖਮ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਿੱਕ ਵਵਆਿ ਦਰ
ਮਾਿਲ ਅਪਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸਗੀ ਲਈ ਚਾਰਿ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਵਵਆਿ ਦੀ ਦਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਵਆਿ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ
ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਰੇਣੀਆਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਵਵਆਿ ਦਰਾਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਿੋਖਮ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਦਰਿੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਾਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿੱਤਰ ਵਵਿੱਚ ਸਪਸਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਵਸਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
(b) ਵਵਆਿ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਵਵਆਿ ਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਿੋਖਮ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਦਰਿੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ
ਵੈਿੱਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਿਾਵੇਗੀ ਿਾਾਂ ਸੰਬੰਵਧਤ ਅਖਬਾਰ ਵਵਿੱਚ ਪਰਕਾਵਸਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਰਕਾਵਸਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਿੱਪਿੇ ਿ
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿਦੋਂ ਵੀ ਵਵਆਿ ਦਰਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(c) ਵਵਆਿ ਦੀ ਦਰ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਾਂ ਵਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿੋ ਖਾਤੇ ਵਵਿੱਚ ਚਾਰਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾਣਗੀਆਾਂ।
ਵਵਆਿ ਦਰ ਿਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਚਾਰਿ ਵਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਾਂ।

(IX) NBFCs ਦੁਆਰਾ ਵਸੂ ਿੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਿਹੁਤ ਬ਼ਿਆਦਾ ਬਵਆਜ ਿਾਰੇ ਬਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦਰਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਮੌਿੂਦਾ ਮਾਰਕੀਿ
ਸਵਥਤੀਆਾਂ, ਫੰਿ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਿਰ ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੋਰਿ ਵਵਆਿ ਦਰਾਾਂ
ਅਤੇ ਪਰੋਸੈਵਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਸਧਾਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ
ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਬਾਰੇ ਵਨਰਪਿੱਖ ਅਵਭਆਸ ਕੋਿ ਵਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਵਦਸਾ-ਵਨਰਦੇਸਾਾਂ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ
ਰਿੱਵਖਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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B. ਉੈੱਪਰ ਬਦੈੱਤੇ ਆਿ ਬਸਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਕ੍ੰਪਨੀ ਹੇਠਾਂ ਬਦੈੱਤੇ ਬਨਰਪੈੱਖ ਅਬਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ ਜੋ ਇਸਦੇ ਉਧਾਰ
ਕ੍ਾਰੋਿਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਿੇਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਿਈ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ।
i. ਆਿ:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਿ ਦਫਤਰ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਖਾ ਦੇ ਪਵਰਸਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸਾ ਵਵਿੱਚ FPC
ਪਰਦਰਵਸਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਵਹਿੱਸੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਪਾ ਵਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸਾ ਵਵਿੱਚ ਵਦਿੱਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਿਾਾਂ ਵਵਿੱਚ
ਾਂ ਾ ਹੈ,
ਪਰਦਰਵਸਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਅਤੇ ਵਨਰਪਿੱਖ ਉਧਾਰ ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦ
ਾਂ ਪੁਿੱਛਵਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ
ਫੀਲਿ ਸਿਾਫ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੌਿੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਵਸਖਲਾਈ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।
ਵਸਖਲਾਈ ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਨੂੰ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੀਲਿ ਸਿਾਫ ਨੂੰ ਅਵਿਹੀ ਵਸਖਲਾਈ
ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਵਕਵਰਆ
ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ,
ਵਵਆਿ ਦੀ ਪਰਭਾਵੀ ਦਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਵਸਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਣ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਵਹਤ ਵਵਿੱਚ (ਸਥਾਨਕ ਭਾਸਾ ਵਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਪਰਮੁਿੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਰਦਰਵਸਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ,
ਇਿੱਕ ਘੋਸਣਾ ਿੋ ਵਕ ਕੰਪਨੀ ਅਣਉਵਚਤ ਸਿਾਫ ਦੇ ਵਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਵਸਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਨ
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਫਤਰ/ਸਾਖਾ ਅਹਾਤੇ ਵਵਿੱਚ ਪਰਦਰਵਸਤ FPC ਵਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
RBI ਦੇ KYC ਵਦਸਾ-ਵਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਉਵਚਤ ਵਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ,
ਗੈਰ-ਕਰ ੈਵਿਿ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਵਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਢਾਾਂਚੇ
ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਿ ਵਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪਿੱਸਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਦੀ ਵੰਿ ਵਸਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ
ਵਵਅਕਤੀ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੰਿ ਫੰਕਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕੇ ਿਾਣਗੇ ਵਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਔਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਿ
ਪੂਰਵ-ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਢਾਾਂਚੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ।

ii. ਸਿੂਹ ਿੋ ਨ ਐਪਿੀਕ੍ੇਸ਼ਨ ਫਾਰਿ / ਿੋ ਨ ਕ੍ਾਰਿ ਬਵੈੱਚ ਖੁਿਾਸਾ
a. ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਬੋਰਿ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਵਨਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਮਆਰੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਰਿੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ
ਭਾਸਾ ਵਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
b. ਲੋ ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਵਿੱਚ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
1. ਲੋ ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ,
2. ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਓਵਰਵਿਊ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਨਾ ਵਕ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ
ਰਕਮ 'ਤੇ,
4. ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਿਮ੍ਾਾਂ/ਮਾਰਵਿਨ ਨਹੀ ਾਂ ਵਲਆ ਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ,
5. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰਾਾਂਿ ਅਤੇ ਪਵਹਲੀ ਵਕਸਤ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਨਯਤ ਵਮਤੀ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਮੋਰਿੋਰੀਅਮ ਦੀ ਵਮਆਦ।
6. ਇਿੱਕ ਭਰੋਸਾ ਵਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿੇ ਿਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
ਾਂ ਾ ਹੈ:
c. ਲੋ ਨ ਕਾਰਿ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦ
1. ਵਵਆਿ ਦੀ ਪਰਭਾਵੀ ਦਰ (ROI) ਚਾਰਿ ਕੀਤੀ ਗਈ
2. ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ
3. ਉਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੋ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ ਵਕਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ
ਵਿਸਚਾਰਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ।
ਲੋ ਨ ਕਾਰਿ ਵਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਵਸਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਣ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਰਮੁਿੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜ਼ਕਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਨੋ ਿਲ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ
4. ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ੈਵਿਿ ਉਤਪਾਦ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਢਾਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੋ ਨ
ਕਾਰਿ ਵਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਵਸਆ ਿਾਵੇਗਾ।
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5. ਲੋ ਨ ਕਾਰਿ ਵਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਐਾਂਿਰੀਆਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸਾ ਵਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ।

iii. ਬਰਕ੍ਵਰੀ ਦੇ ਗੈਰ-਼ਿਿਰਦਸਤੀ ਢੰਗ
ਵਰਕਵਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਫੀਲਿ ਸਿਾਫ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਿਾਾਂ
ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਤਾਾਂ ਹੀ ਿੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 2 ਿਾਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ
ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ।
b. ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਵਕ ਫੀਲਿ ਸਿਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਾਂ
ਆਚਾਰ ਸੰਵਹਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਬੋਰਿ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਵਨਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਫੀਲਿ ਸਿਾਫ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀਆਾਂ
ਘਿੱਿੋ-ਘਿੱਿ
ਾਂ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਨਵਿਿੱਠਣ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਫੀਲਿ ਸਿਾਫ ਨੂੰ ਵਸਖਲਾਈ ਵਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਵਵਹਾਰ ਿਾਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ I ਵਰਕਵਰੀ ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ
ਵਬਨਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਪਰਤੀ ਉਵਚਤ ਵਵਵਹਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
c. ਸਿਾਫ਼ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਸਰਫ਼ ਿੁਿਾਏ ਗਏ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸਿੀ 'ਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਫੀਲਿ ਸਿਾਫ਼ ਵਿੱਲੋਂ ਆਚਾਰ ਸੰਵਹਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ
'ਤੇ ਿੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਰਕਵਰੀ ਲਈ ਵਸਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਿ ਆਊਿ
ਸੋਰਸ ਵਰਕਵਰੀ ਏਿੰਿਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।
d. SCNL ਕੋਲ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸਕਲਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਅਵਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਨਾਲ
ਰੁਝੇਵਵਆਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਧੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਿਣ ਵੇਲੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ।
e. SCNL ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਵਦਸਾ-ਵਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਸੂਲੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਆਰਈ ਨਾਲ
ਆਪਸੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੋ ਨੀਤ ਿਗ੍ਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ (ਿੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਿਾਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲਗਾਤਾਰ
ਮੌਵਕਆਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੋ ਨੀਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਰਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)। SCNL
ਵਰਕਵਰੀ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕਠੋ ਰ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ, ਵਨਮਨਵਲਖਤ
ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋ ਰ ਮੰਵਨਆ ਿਾਵੇਗਾ:
• ਧਮਕੀ ਿਾਾਂ ਅਪਮਾਨਿਨਕ ਭਾਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
• ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮ
6:00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਨਾ।
• ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਰਸਤੇਦਾਰਾਾਂ, ਦੋਸਤਾਾਂ ਿਾਾਂ ਸਵਹ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਨਾ
• ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰਕਾਵਸਤ ਕਰਨਾ
• ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਾਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰ/ ਸੰਪਤ
ਿੱ ੀ/ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਹੰਸਾ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ
ਸਾਧਨਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ
• ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਿੱਦ ਿਾਾਂ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਵਿਆਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁ ੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ
a.

iv. ਗਾਹਕ੍ ਸੁ ਰਬੈੱ ਖਆ ਪਬਹਿਕ੍ਦਿੀਆਂ
a.
b.

ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਸਮੂਹਾਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਲਈ JLG ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ
ਉਵਚਤ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਵਕਾਸ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਪੇਸੇਵਰ ਵਨਵੇਸਾਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਸਮਰਵਪਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣ।
ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੇ ਖ਼ਤਵਰਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸਿੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰ ਗਤੀਵਵਧੀ ਵਵਿੱਚ
ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਪਰੋਕ੍ਤ ਪਰਬਕ੍ਬਰਆ ਬਵੈੱਚ ਬਕ੍ਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਅਣਗਬਹਿੀ ਨਾਿ ਸਿੰਧਤ ਸਿਾਫ਼ ਬਵਰੁਧ
ੈੱ ਗੰਿੀਰ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕ੍ਾਰਵਾਈ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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