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ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਵਟਿੰਗ ਵਵਿੱਚ ਵਿਿ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂਿੰ ਆਖਰੀ ਿਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ:
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ਨਿਰਪੱਖ ਅਨਿਆਸ ਕੋਡ
ਈਸੀਐੱਲ ਫ ਈਿ ਾਂਸ ਨਲਮਨਿਡ (ਕੰਪਿੀ/ਈਸੀਐਲਐਫ), ਨੇ ਵਿਿਟਵਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਨ ਗੈਰ-ਿਮ੍ਾਾਂ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਕਿੰਪਨੀ ਅਤੇ
ਵਡਪਾਵ਼ਿਟ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਵਕਿੰਗ ਵਵਿੱਤੀ ਕਿੰਪਨੀਆਾਂ (NBFC) ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਰ਼ਿਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਾਿਟਰ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ
ਅਨੁ ਿਰਣ ਵਵਿੱਚ, ਗਾਿਕਾਾਂ ਨਾਲ ਵਵਿਾਰ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਵਨਰਪਿੱਖ ਅਵਭਆਿਾਾਂ ਲਈ ਿੇਠ ਵਲਖੇ ਕੋਡ ਨੂਿੰ ਅਪਣਾਇਆ ਿੈ।
ਫੇਅਰ ਪਰੈਕਵਟਿ ਕੋਡ (ਫੇਅਰ ਪਰੈਕਵਟਿ ਕੋਡ (FPC) ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈ:
• ਕਰਵ਼ਿਆਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਪਰੀਵਕਵਰਆ ਲਈ ਅਰ਼ਿੀਆਾਂ
• ਕਰ਼ਿਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਨਯਮ/ਸ਼ਰਤਾਾਂ
• ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਿਮੇਤ ਕਰਵ਼ਿਆਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡ
• ਆਮ ਪਰਬਿੰਧ ਅਤੇ
• ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਨ ਤਿੰਤਰ
1.

ਕਰਨ਼ਿਆਾਂ ਅਤੇ ਉਹਿ ਾਂ ਦੀ ਪਰੀਨਕਨਰਆ ਲਈ ਅਰ਼ਿੀਆਾਂ
a) ਲੋ ਨ/ਕਰ਼ਿਾ ਿੁਵਵਧਾ ਨਾਲ ਿਬਿੰਵਧਤ ਿਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ ਿਬਿੰਵਧਤ ਲੋ ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (s) ਵਵਿੱਚ ਿਾਾਂ ਿੋਰਨਾਾਂ ਤਰੀਵਕਆਾਂ
(ਟਰਮ ਸ਼ੀਟ, ਟੀ਼ਿਰ, ਆਵਦ) ਰਾਿੀ ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਲੋ ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਵਧੀਪੂਰਵਕ ਭਰੇ ਿੋਏ ਅਰ਼ਿੀ
ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮ੍ਾਾਂ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਤਾਵੇ਼ਿਾਾਂ ਨੂਿੰ ਵੀ ਦਰਿਾਏਗਾ।
b) ਗਾਿਕ ਕੋਲ ਿਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਾਾਂ ਕਲਾਇਿੰਟ ਦੁਆਰਾ ਿਮਝੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਿੱਚ ਲੋ ਨ ਨਾਲ ਿਬਿੰਵਧਤ ਿਾਰੇ ਪਿੱਤਰ-ਵਵਿਾਰ, ਲੋ ਨ
ਦਿਤਾਵੇ਼ਿ, ਰੀਕਾਲ ਨੋ ਵਟਿ ਆਵਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਵਕਲਪ ਿੋਵੇਗਾ। ਇਿ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਾਿਕ ਨੂਿੰ ਉਵਚਤ ਵਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਕੇ ਲੋ ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰਿੀਿ ਦਰਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁਿੰਦੀ ਿੈ।
c) ਭਰੇ ਿੋਏ ਵਬਨੈ -ਪਿੱਤਰ ਫਾਰਮਾਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਵਧੀਪੂਰਵਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਵਬਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਇਿ ਿਬਿੰਧ ਵਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ
਼ਿੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁਿੰਦੀ ਿੈ।
d) ਿਵੀਵਕਰ ਤੀ ਲਗਭਗ ਿਮਾਾਂ-ਿੀਮਾ ਨੂਿੰ ਵੀ ਦਰਿਾਏਗੀ ਵਿਿ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਨੂਿੰ ਲੋ ਨ ਅਰ਼ਿੀ ਦੀ ਿਵਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ
ਲਈ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਰਵਿਿਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਵਿੱਚ ਿਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

2.

ਕਰ਼ਿ ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ/ਸ਼ਰਤ ਾਂ
a) ਲੋ ਨ ਅਰ਼ਿੀਆਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਕਰ ੈਵਡਟ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਿਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਗਾਿਕ ਨੂਿੰ ਲੋ ਨ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਵਵਿੱਚ ਦਰਿਾਏ ਗਏ ਲੋ ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਕਰ ੈਵਡਟ ਮੁਲਾਾਂਕਣ
(ਮਨ਼ਿੂਰੀ/ਅਿਵੀਕਾਰ) ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਦੀ ਲੋ ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਵਿੱਚ ਉਿ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਿੱਚ ਿਲਾਿ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।
b) ਲੋ ਨ ਦੀ ਮਨ਼ਿੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਪਨੀ ਮਨ਼ਿੂਰ ਕੀਤੇ ਲੋ ਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਿਲਾਨਾ ਵਵਆਿ ਦਰ, ਵਡਫਾਲਟ ਵਵਆਿ ਦਰ ਅਤੇ ਿੋਰ
ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਨ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨੂਿੰ ਗਾਿਕ ਨੂਿੰ ਮਨ਼ਿੂਰੀ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵਿੱਚ ਿਾਾਂ ਪਿੱਤਰ-ਵਵਿਾਰ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਵਿੱਚ
ਕਲਾਇਿੰਟ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਿੱਚ, ਆਵਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਿੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ
ਵਿੂਲੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਼ਿੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵਵਆਿ, ਿੇ ਕੋਈ ਿਨ, ਆਵਦ ਨੂਿੰ ਲੋ ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਮਨ਼ਿੂਰੀ ਪਿੱਤਰ ਆਵਦ ਵਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਵਵਿੱਚ
ਵ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਅਵਿਿੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਿਵੀਵਕਰ ਤੀ ਨੂਿੰ ਕਿੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਵਖਆ ਿਾਵੇਗਾ।

c)

3.

ਾਂ ਾ ਿੈ,
ਕਿੰਪਨੀ ਇਿੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੇਗੀ ਿੋ ਮਨ਼ਿੂਰ ਕੀਤੇ ਕਰ਼ਿੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਵਵਆਿ ਦੀ ਿਲਾਨਾ ਦਰ ਨੂਿੰ ਦਰਿਾਉਦ
ਵਿਿ ਵਵਿੱਚ ਗਾਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਿ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਵਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ
ਿਮਾਾਂ-ਿਾਰਣੀ ਅਤੇ ਅਨੁ ਲਿੱਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇਿੱਕ ਨਕਲ ਗਾਿਕ ਨੂਿੰ ਉਿ ਵਿੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਿੱਚ
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਨਿਯਮ ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਾਂ ਨਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਨ਼ਿਆਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
a) ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਕਿੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ, ਵਿਿ ਵਵਿੱਚ ਭੁ ਗਤਾਨ ਅਨੁ ਿੂਚੀ, ਵਵਆਿ ਦਰਾਾਂ, ਿੇਵਾ ਖਰਚੇ, ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ
ਖਰਚੇ, ਆਵਦ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਨੂਿੰ ਖਾਤਾ-ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱਚ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੂਵਚਤ ਕੀਤਾ
ਿਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਾਂ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਵਿੱਚ, ਇਿ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਰਵਿਿਟਰਡ ਦਫਤਰ / ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਵਫਿ ਿਾਾਂ ਵੈਿੱਬਿਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ
ਿੋਣਗੇ ਿਾਾਂ ਵਪਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਿੀ ਾਂ ਪਰਿਾਵਰਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਿੇਕਰ ਕਿੰਪਨੀ ਇਿ ਤਰ੍ਾਾਂ ਫੈਿਲਾ ਕਰਦੀ ਿੈ।
b) ਵਵਆਿ ਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਖਰਵਚਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਿਿੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾਣਗੀਆਾਂ। ਇਿ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਢੁਕਵੀ ਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲੋ ਨ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।
c) ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਵਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਾਂ ਕਾਰਗੁ ਼ਿਾਰੀ ਨੂਿੰ ਵਾਪਿ ਲੈ ਣ/ਿਲਦੀ ਵਾਵਪਿ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰ਼ਿਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਪਨੀ
ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋ ਨ ਦਿਤਾਵੇ਼ਿਾਾਂ ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਿਾਰ ਿੋਵੇਗਾ।
d) ਕਰ਼ਿੇ ਨਾਲ ਿਬਿੰਵਧਤ ਿਾਰੀਆਾਂ ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਕਰਵ਼ਿਆਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਅਿੰਵਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਿੋ
ਵਕ ਵਕਿੇ ਵੀ ਿਾਇ਼ਿ ਿਾਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਿਾਾਂ ਲੀਅਨ ਿਾਾਂ ਿੈਿੱਟ-ਆਫ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋਵੇਗਾ, ਿੋ ਵਕ ਕਿੰਪਨੀ ਿਾਾਂ
ਵਕਿੇ ਿੋਰ ਵਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਰ਼ਿਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਲੋ ਨ ਦਿਤਾਵੇ਼ਿਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋ ਿਕਦਾ ਿੈ। ਿੇਕਰ ਿੈਿੱਟ-ਆਫ ਦੇ ਅਵਿਿੇ ਅਵਧਕਾਰ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂਿੰ ਇਿ ਬਾਰੇ ਨੋ ਵਟਿ ਵਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਵਿਿ ਵਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦਾਅਵਵਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ
ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਿੋਵੇਗਾ, ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਾਂ/ਵਵਕਰੀ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਕਿੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਵਵਕਰੀ ਕਮਾਈਆਾਂ
ਨੂਿੰ ਟਰਾਾਂਿਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਿਾਾਂ ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਵਵਕਰੀ ਕਮਾਈਆਾਂ ਨੂਿੰ ਟਰਾਾਂਿਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਨੂਿੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਿਾਾਂ
ਿੈਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਿੈ। ਿੋਰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵ਼ਿਆਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਅਿੰਵਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱਚ,
ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਕਿੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ/ਗਾਿਕ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 1 ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਅਿੰਦਰ "ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ
ਨਿੀ"ਾਂ ਦਾ ਿਰਟੀਵਫਕੇਟ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
e) ਕਰ਼ਿੇ ਦੇ ਿਬਿੰਧ ਵਵਿੱਚ ਿਾਰੇ ਨੋ ਵਟਿਾਾਂ, ਪਿੱਤਰ-ਵਵਿਾਰ ਨੂਿੰ ਉਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿੋ ਗਾਿਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ਨ ਅਰ਼ਿੀ ਫਾਰਮ ਵਵਿੱਚ
ਚੁਣੀ ਗਈ ਿੈ।

4.

ਅਪੰਗਤ ਵ ਲੇ ਨਬਿਕ ਰ
ਕਿੰਪਨੀ ਅਪਿੰਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਰੀਰਕ/ਨੇ ਤਰਿੀਣ ਵਬਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਲੋ ਨ ਿੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਿਮੇਤ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਿਿੂਲਤਾਾਂ ਦੇ ਵਵਿਤਾਰ ਵਵਿੱਚ
ਭੇਦਭਾਵ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਿੋਰ ਵਬਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿੰਵਨਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਰ਼ਿੀ ਨੂਿੰ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਕਰ ੈਵਡਟ ਪਰਵਕਵਰਆ
ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁ ਿਾਰ ਮੈਵਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਨਪਟਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਅਪਾਿਿਤਾ ਵਾਲੇ ਵਬਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਿਰ ਿਿੰਭਵ ਿਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ ਤਾਾਂ ਿੋ ਉਿ ਢੁਕਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਿਾਾਂ ਲੋ ਨ ਿਿੂਲਤਾਾਂ ਨੂਿੰ ਿਮਝਣ, ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋ ਿਕਣ।

5.

ਆਮ ਪਰਬੰਧ
a) ਕਿੰਪਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਦਿਤਾਵੇ਼ਿਾਾਂ ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਿਾਰ ਿਾਾਂ ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਨਵੀ ਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ,
ਾਂ ੀ, ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ
ਿੋ ਵਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿਲਾਾਂ ਪਰਗਟ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ, ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ ਨਿੀ ਾਂ ਆਉਦ
ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅਿੰਦਾ਼ਿੀ ਤੋਂ ਗੁ ਰੇ਼ਿ ਕਰੇਗੀ।

b) ਇਿੱਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਟਰਾਾਂਿਫਰ ਲਈ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱਚ, ਿਵਿਮਤੀ ਿਾਾਂ ਵਕਿੇ ਿੋਰ ਤਰ੍ਾਾਂ,
ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਕਿੰਪਨੀ ਦਾ ਇਤਰਾ਼ਿ, ਿੇ ਕੋਈ ਿੈ, ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 21 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ-ਅਿੰਦਰ ਭੇਿ ਵਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
c) ਕਰਵ਼ਿਆਾਂ ਦੀ ਵਿੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱਚ, ਕਿੰਪਨੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਿਿਾਰਾ ਨਿੀ ਾਂ ਲਵੇਗੀ ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂਿੰ ਅਿੀਬ ਿਮੇਂ
'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਰਵ਼ਿਆਾਂ ਦੀ ਵਿੂਲੀ ਲਈ ਮਾਿਪੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਕਿੰਮ
ਕਰਨਾ। ਕਿੰਪਨੀ ਇਿ ਿੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਉਿ ਦੇ ਿਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਨਾਲ ਢੁਿੱਕਵੇਂ ਢਿੰਗ ਨਾਲ
ਵਨਪਟਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਵਿਖਲਾਈ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਿੈ।
d) ਪਰਚਨ
ੂ ਵਵਿੱਤ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਲਈ, ਕਿੰਪਨੀ ਿਵਿ-਼ਿਰੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ, ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਮਨ਼ਿੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਰੇ ਫਲੋ ਵਟਿੰਗ ਰੇਟ ਵਮਆਦੀ ਕਰਵ਼ਿਆਾਂ 'ਤੇ ਫੋਰਕਲੋ ਼ਿਰ ਖਰਚੇ/ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ
਼ਿੁਰਮਾਨੇ ਨਿੀ ਾਂ ਲਵੇਗੀ।
6.

ਨਵਆ਼ਿ ਖ਼ਰਚੇ:
a) ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ਼ਿ ਨੇ ਢੁਕ
ਿੱ ਵੇਂ ਕਾਰਨਾਾਂ ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਫਿੰਡਾਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਾਰਿਨ ਅਤੇ ਿੋਵਖਮ ਪਰੀਮੀਅਮ ਆਵਦ ਨੂਿੰ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ
ਰਿੱਖਦੇ ਿੋਏ ਕਰਵ਼ਿਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀਆਾਂ, ਪਰੀਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਿੋਰ ਖ਼ਰਵਚਆਾਂ ਉਿੱਤੇ ਵਿੂਲੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਵਵਆਿ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ
ਲਈ ਵਵਆਿ ਦਰ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਿੈ। ਵਵਆਿ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਦੇ ਕਰ਼ਿਦਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਵਵਆਿ ਦੀ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਦਰ
ਵਿੂਲਣ ਲਈ ਿੋਖਮ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿੁਿੰਚ ਦਾ ਖੁਲਾਿਾ ਅਰ਼ਿੀ ਫਾਰਮ ਵਵਿੱਚ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਿਾਾਂ ਗਾਿਕ ਨੂਿੰ ਕੀਤਾ
ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵਿਮਤ ਿੋਏ ਵਵਆਿ ਨੂਿੰ ਮਨ਼ਿੂਰੀ ਪਿੱਤਰ ਵਵਿੱਚ ਿਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਵਿੱਚ ਦਿੱਵਿਆ ਿਾਵੇਗਾ।
b) ਵਵਆਿ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿੋਵਖਮਾਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਿਨੂਿੰ ਵਕਿੇ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਿਾਈਟ ਉਿੱਤੇ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਕਰਵਾਇਆ
ਿਾਵੇਗਾ। ਵੈਿੱਬਿਾਈਟ 'ਤੇ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਾਂ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਿੰਬਿੰਵਧਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ ਅਿੱਪਡੇ ਟ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ,
ਿਦ ਵੀ ਵਵਆ਼ਿ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਿੁਿੰਦੀ ਿੈ।
c) ਵਵਆਿ ਦੀ ਦਰ ਿਾਲਾਨਾ ਦਰਾਾਂ ਿੋਣਗੀਆਾਂ ਤਾਾਂ ਿੋ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂਿੰ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਵਿੂਲੀਆਾਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਿਿੀ ਦਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਪਰਾਪਤ ਿੋਵੇ।

7.

ਨਸ਼ਕ ਇਤ ਨਿਵ ਰਿ ਤੰਤਰ
ਵਨਰਪਿੱਖ ਅਵਭਆਿ ਕੋਡ ਨੂਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਵ਼ਿਿੰਮੇਵਾਰੀ ਿੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਪਨੀ ਨੂਿੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਰ ਿਿੰਭਵ ਕੋਵਸ਼ਸ਼
ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਵਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾ/ਗਾਿਕਾਾਂ ਨਾਲ ਇਿ ਦਾ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਵਨਰਵਵਘਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰਵਿਤ ਿੋਵੇ। ਉਧਾਰਕਰਤਾ / ਗਾਿਕ
ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ ਵਲਆਾਂਦੀ ਗਈ ਵਕਿੇ ਵੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂਿੰ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਨਪਟਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ।
ਆਉਟਿੋਰਿ ਏਿਿੰਿੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਿਬਿੰਵਧਤ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਿਮੇਤ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਾਂ ਦੇ ਫੈਿਵਲਆਾਂ ਤੋਂ
ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਿਭ ਵਵਵਾਦਾਾਂ/ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨੂਿੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ ਵਲਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੁਵਣਆ ਅਤੇ ਵਨਪਟਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ।
ਵਨਰਪਿੱਖ ਅਵਭਆਿ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਬਿੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਪਿੱਧਰਾਾਂ 'ਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਤਿੰਤਰ ਦੇ ਕਿੰਮਕਾਿ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮੇਂਿਮੇਂ 'ਤੇ ਿਮੀਵਖਆ ਦੀ ਇਿੱਕ ਿਿੰਵਚਤ ਵਰਪੋਰਟ ਵਨਯਵਮਤ ਅਿੰਤਰਾਲਾਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਡਾਇਰੈਕਟਰ਼ਿ (ਿਾਾਂ ਉਿ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਮੇਟੀ) ਨੂਿੰ ਿੌਂਪੀ
ਿਾਵੇਗੀ।
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਨ ਅਵਧਕਾਰੀ ("GRO") ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਿਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ (ਿੇਕਰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ/ਵਵਵਾਦ ਨੂਿੰ ਇਿੱਕ ਮਿੀਨੇ ਦੀ
ਵਮਆਦ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਿਿੱਲ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਇਿ ਨਾਲ ਿਿੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ) ਦੇ ਿਿੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਿਾਰੀਆਾਂ
ਾਂ ੀ ਿੈ।
ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ/ਿਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਵਿਿੱਥੇ ਕਿੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਦ

ਕਿੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਿਕ ਦੀ ਵਕਿੇ ਵੀ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਪੁਿੱਛਵਗਿੱਛ/ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ/ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨੂਿੰ ਵਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਿੇਠ ਵਦਿੱਤਾ ਵਸ਼ਕਾਇਤ
ਵਨਪਟਾਰਾ ਤਿੰਤਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿੈ:
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a)

ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਵਿਿੱਧੇ ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਨੇਿਰ ਕੋਲ ਿਾ ਿਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਖੇ ਗਏ ਵਸ਼ਕਾਇਤ
ਰਵਿਿਟਰ ਵਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ/ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ

b)

ਿਿੰਬਿੰਵਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ / ਵਰਲੇ ਸ਼ਨਵਸ਼ਪ ਮੈਨੇਿਰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ਼ਿਦਾਰਾਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

c)

ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਿੇਠ ਵਦਿੱਤੇ ਢਿੰਗਾਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਵਕਿੇ ਰਾਿੀ ਾਂ ਵੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ / ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਰਿ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ
–
ਵਗਰਵੀਨਾਮੇ, ਐਿ.ਐਮ.ਈ. ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਰਚਨ
ੂ ਕਰਵ਼ਿਆਾਂ ਲਈ: assistance@eclf.com ਟੋਲਫਰੀ ਨਿੰਬਰ: 1-800-1026371- ਿੋਮਵਾਰ - ਸ਼ੁਿੱਕਰਵਾਰ (10 a.m ਤੋਂ 5 p.m.)

ਨਸ਼ਕ ਇਤ
ਨਿਵ ਰਿ
ਅਫਸਰ

ਿੇਕਰ ਗਾਿਕ ਪਰਾਪਤ ਿੋਏ ਿਵਾਬ ਤੋਂ ਅਿਿੰਤੁਸ਼ਟ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਉਿ ਿੇਠ ਵਲਖੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਨ ਅਫਿਰ
ਨਾਲ ਿਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ:ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਸ਼ਵਿੀ ਉਪ ਨਧਆਏ, ਨਸ਼ਕ ਇਤ ਨਿਵ ਰਿ ਅਨਧਕ ਰੀ
ਾਂ ਫਲੋ ਰ, ਟਾਵਰ 3, ਵਵਿੰਗ 'ਬੀ', ਕੋਵਿਨੂ ਰ ਵਿਟੀ ਮਾਲ, ਕੋਵਿਨੂ ਰ ਵਿਟੀ, ਵਕਰੋਲ ਰੋਡ, ਕੁਰਲਾ (ਪਿੱਛਮੀ),
ਗਰਾਊਡ
ਮੁਿੰਬਈ - 400070
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਿੰਬਰ +91 (22) 43428289
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: grievances@eclf.com
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਨ ਅਵਧਕਾਰੀ ਉਧਾਰਕਰਤਾ/ ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਨੂਿੰ ਵਿਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਿਿੰਭਵ ਿੋ ਿਕੇ ਪਰਾਪਤ ਿੋਈਆਾਂ
ਪੁਿੱਛਵਗਿੱਛਾਾਂ/ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ/ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ/ਿਵਾਬ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਪੜ ਅ – 2

ਿੇਕਰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ / ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨੂਿੰ ਇਿੱਕ ਮਿੀਨੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਿਿੱਲ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ /
ਗਾਿਕ / ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ:ਅਫਸਰ – ਇਿ - ਚ ਰਜ
ਗਰ-ਬੈਂਨਕੰਗ ਨਿਗਰ ਿੀ ਨਵਿ ਗ ਿ ਰਤੀ ਨਰ਼ਿਰਵ ਬੈਂਕ
ਤੀਿੀ ਮਿੰ਼ਿਲ, ਮਰਾਠਾ ਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ, ਬਾਈਕੁਲਾ, ਮੁਿੰਬਈ ਿੈਂਟਰਲ, ਮੁਿੰਬਈ - 400008;
ਿਲੀਫੋਿ ਿੰਬਰ: +91 22-23084121/ 23028436
ਫਕਸ ਿੰਬਰ: +91 22- 23022011
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ- dnbsmro@rbi.org.in

● ਇਸ ਦੀ ਨਿਵ ਰਿ ਪਰਨਕਨਰਆ ਅਿੁ ਸ ਰ ਪ ਲਣ ਕਰਿਯੋਗ ਿੁ ਕਤੇ:
1) ਉਪਰੋਕਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ ਉਿਨਾਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ/ਿਥਾਨਾਾਂ ਦੇ ਬਾਿਰ ਵੀ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਵਿਿੱਥੇ ਗਾਿਕਾਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਿੰਪਨੀ
ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਵਾਲੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਅਵਿਿੇ ਮਨੋ ਨੀਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ
ਿਾਵੇਗਾ।
2) ਿੇਕਰ ਿਬਿੰਵਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ/ ਵਰਲੇ ਸ਼ਨਵਸ਼ਪ ਮੈਨੇਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ/ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਿੁਿੰਦੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਉਿ ਦੁਆਰਾ
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 2 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ-ਅਿੰਦਰ ਗਾਿਕ ਿੇਵਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਨ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੂਿੰ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ
ਿਾਵੇਗੀ ਤਾਾਂ ਿੋ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ/ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਨਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਿਕੇ।
3) ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ/ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਿਕ ਿੇਵਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਨ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੂਿੰ
ਵਸ਼ਕਾਇਤ/ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਿਬਿੰਵਧਤ ਼ਿਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿਿੰਬਿੰਵਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਵਰਲੇ ਸ਼ਨਵਸ਼ਪ ਮੈਨੇਿਰ ਦੀ ਵ਼ਿਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਿੋਵੇਗੀ।
8.

ਿੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ
ਇਿ ਕੋਡ 15 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਰ਼ਿਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਨਯਮਾਾਂ, ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਆਵਦ ਅਤੇ ਕਿੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ
ਅਪਣਾਈਆਾਂ ਿਾਾਂਦੀਆਾਂ ਪਰਥਾਵਾਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਵਿੱਚ ਿਮੇਂ-ਿਮੇਂ 'ਤੇ ਿੋਵਧਆ/ਿੋਵਧਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਕਿੰਪਨੀ ਇਿ ਵਨਰਪਿੱਖ ਅਵਭਆਿ ਕੋਡ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਬਿੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਪਿੱਧਰਾਾਂ 'ਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਨ ਤਿੰਤਰ ਦੇ ਕਿੰਮਕਾਿ ਦੀ ਿਮੇਂ-ਿਮੇਂ 'ਤੇ ਿਮੀਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪਰਮੁਿੱਖ ਨੋਡਲ ਅਫਿਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਸ਼ਵਿੀ ਉਪ ਨਧਆਏ
ਈਿੀਐਲ ਫਾਈਨੈਂ ਿ ਵਲਵਮਟੇਡ
ਟਾਵਰ 3, ਵਵਿੰਗ 'ਬੀ', ਕੋਵਿਨੂ ਰ ਵਿਟੀ, ਵਕਰੋਲ ਰੋਡ, ਕੁਰਲਾ (ਡਬਲਯੂ ), ਮੁਿੰਬਈ- 400070
ਟੈਲੀ. ਨਿੰ: +91 22 43428289
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: grievances@eclf.com

