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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

I. ਪੇਸ਼ਕ੍ਸ਼ 

ਇਹ ਚਾਲ-ਚਲਣ (CoC) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਪਵਿੱ ਚ 'ਪਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ' ਦੇ ਅਪਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕ੍ਰਨਾ ਪਕ੍ ਗਾਹਕ੍ ਦੇ ਪਹਿੱਤਾਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਪਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ 
ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਪਬਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, 'ਪਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ' ਦੇ ਕ੍ੇਂਦਰ ਪਵਿੱ ਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਪਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਅਕ੍ਾਦਪਮਕ੍ ਕੰ੍ਮ, ਕ੍ਾਰੋਬਾਰੀ ਅਪਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਪਨਯਪਮਤ ਪਦਸ਼ਾਵਾਂ, ਪਵਸ਼ਵਪਵਆਪੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਵਿੱਚ, ਪਵਆਪਕ੍ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਨਰਪਿੱ ਖ ਪਵਵਹਾਰ, 

ਅਨੁਕ੍ੂਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪਸਧਾਂਤਾਂ ਪਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਪਗਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤ,ੇ ਕ੍ੁਢ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਦੇ ਪਵਕ੍ਸਤ 
ਪਦਰਸ਼, ਇਹ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਗਾਹਕ੍ ਪਰਤੀ ‘ਪਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ’ ਦੇ ਅਪਭਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਧਆਨ ਕ੍ੇਂਪਦਰਤ ਕ੍ਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ 
ਪਗਆ ਹੈ ਪਕ੍ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਦੇ ਗਾਹਕ੍ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਕ੍ 
ਪਰਦਾਤਾ ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਪਕ੍ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਦੇ ਪਹਿੱਤ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਹਨ।  

ਪਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਅਪਭਆਸ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਨਗਮਤ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਵਿੱਚ ਹਰੇਕ੍ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ 
ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਪਵਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤ ੇਪਨਗਮਤ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਗਾਹਕ੍ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਦੇ 
ਦੋ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਪਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ।  
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II. ਨੋਟ 

a. ਵਰਤੋਂ ਯੋਗਤਾ 
1. ਇਹ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਜਿੱਥੇ 
■ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੈਪਡਟ, ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ NBFC-MFI1 ਲਈ 'ਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ' ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਪਪਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਪਰਭਾਪਸ਼ਤ, 

ਸਮਪਝਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕ੍ੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕ੍ੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਪਕ੍ 'ਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ' ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਖਾਤੇ,  
ਮਤਲਬ ਪਪਹਲੇ ਚਿੱਕ੍ਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਚਿੱਕ੍ਰ ਕ੍ਰਜ਼ੇ, ਟਾਪ-ਅਪ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਧਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਦਿੱਤੇ ਗਏ 
ਕ੍ਰਜ਼,ੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਪਮਲ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

■ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ੍ ਕ੍ਾਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪਪਰਭਾਸ਼ਤ ਕ੍ੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਜੋ NBFC-MFI ਲਈ 'ਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ' ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੇਠ 
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਪਰਦਾਨ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ।  

2. ਉਨਹ ਾਂ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਆਰਓ2) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਚਾਲ-ਚਲਣ ਸਦਿੱਸਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕ੍ਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐੱਸਆਰਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗੂ ਕ੍ਰਣਗੇ।  

3. ਦੂਜੇ ਪਰਦਾਤਾ (ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕ੍ਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ੍ਾਂ) ਲਈ ਪਸਿੱ ਧੇ ਜਾਂ ਅਪਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਪਰਦਾਨ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਈਵਾਲੀ 
ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਪਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆਕ੍ਰਨ, ਪਸਿੱ ਧੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਪਹ-ਉਤਪਤੀ ਦੁਆਰਾ) ਜੋ ਸਵ-ੈਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੰੂ 
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਮਆਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਨ।  

4. ਪਜਵੇਂ ਪਕ੍ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਮੁਿੱ ਖ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਹਿੱ ਪਸਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਾ ਪਧਆਨ 'ਪਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਉਧਾਰ' ਅਪਭਆਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਪਕ੍, ਗਾਹਕ੍ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਦੇ ਬੁਪਨਆਦੀ ਪਸਧਾਂਤ (ਪਨਰਪਿੱਖ 
ਪਵਵਹਾਰ, ਅਨੁਕ੍ੂਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ) ਪਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 
'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ।  

5. ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਆਰਬੀਆਈ, ਸੇਬੀ, ਆਈਆਰਡੀਏ, ਕ੍ੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕ੍ਾਰ ਦੇ ਐਕ੍ਟ ਆਪਦ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਾਨੰੂਨੀ 
ਅਤੇ ਪਨਯਪਮਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਪਕ੍ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਇਨਹ ਾਂ ਪਾਲਣਾਂ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਪਵਿੱਖ ਪਵਿੱ ਚ ਪਨਯਪਮਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਪਵਿੱਚ ਜੇ ਸੀਓਸੀ ਅਤੇ ਪਨਯਮ ਦੀਆਂ 
ਪਵਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਕ੍ੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਨਯਮ ਪਰਬਲ ਹੋਣਗੇ।  
 

b. ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਅਤੇ ਸੀਆਰਐੱਲ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ  
1. ਇਹ ਚਾਲ-ਚਲਣ, ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇ ਪਪਛਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ੍ ਸੰਸੋ਼ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤਿੱਤ ਜੋ ਗਾਹਕ੍ ਭਲਾਈ 

ਦੇ ਕ੍ੇਂਦਰੀ ਹਨ, ਨੰੂ ਬਰਕ੍ਰਾਰ ਰਿੱ ਪਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਪਕ੍ ਪਬਹਤਰ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਮੁੜ ਪਤਆਰ ਕ੍ੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੰਗਪਠਤ 
ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕ੍ੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਜਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਅਨੁਕ੍ੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ' ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਉਧਾਰ 
ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਭਆਸਾਂ ਪਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਨੰੂ ਹਟਾ ਪਦਿੱਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕ੍ਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਸਨ 
ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿੱ ਸੇ ਵਧੇਰੇ ਪਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪਤਆਰ ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਣ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

2. ਇਹ ਨੋਟ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਪਕ੍ ਗਾਹਕ੍ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਭਾਗ I ਵਿੱਡੇ ਪਿੱ ਧਰ' ਤੇ ਪਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕ੍ੋਡ ਨਾਲ ਜੁਪੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸੀਆਰਐੱਲ ਪਵਿੱਚ ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ੋਈ ਵੀ ਵਾਧੇ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਇਟਾਪਲਕ੍ਸ ਪਵਿੱਚ ਪਰਕ੍ਾਸ਼ਤ ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਆਰਐੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਵੈ-ਇਿੱ ਛਾ ਨਾਲ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਪਪਹਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਪਹਮਤ 
ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਪਲਆਉਣਾ ਹੈ।  

 
1 https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9827 

 
2 ਐੱਸ.ਆਰ.ਓ. ਨੂੰ  ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਪਪਰਭਾਸ਼ਤ ਕ੍ੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ-ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਲਈ ਐੱਸਆਰਓ ਵਜੋਂ ਆਰਬੀਆਈ 
ਦੀ ਪਰੈਸ-ਪਰਲੀਜ਼ ਅਨਸੁਾਰ https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=30052 ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। 
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ਚਾਲ-ਚਲਣ 

I. ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

a. ਪਨਰਿਿੱਖ ਗਿੱਲਬਾਤ  
1. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕ੍ ਗਾਹਕ੍ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਪਵਵਾਪਹਕ੍ ਸਪਥਤੀ ਜਾਂ ਪਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਆਪਦ ਦੇ 

ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕ੍ੇ ਨਾਲ ਪਵਤਕ੍ਰਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   
2. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕ੍ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪਵਅਕ੍ਤੀ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰ੍ਮ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ:  

■ ਸਪਤਕ੍ਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕ੍ਰੋ, ਮਪਰਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ੍ ਅਤੇ ਸਪਭਆਚਾਰਕ੍ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ 
ਸਪਤਕ੍ਾਰ ਕ੍ਰੋ 
■ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਪਕ੍ਸੇ ਪਕ੍ਸਮ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਪਸਰਫ ਕ੍ੇਂਦਰੀ ਪਨਰਧਾਰਤ 
ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕ੍ਰੋ। ਕ੍ੋਈ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਗਾਹਕ੍ ਦੇ ਕੰ੍ਮ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ ਤਦ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ 

ਗਾਹਕ੍ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਪਕ੍ਆਂ 'ਤੇ ਕ੍ੇਂਦਰੀ ਪਨਰਧਾਰਤ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਪਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪਦੰਦਾ ਹੈ।  
■ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ੍ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰਾਓ ਜਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕ੍ਰੋ  
■ ਪਵਖਮ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਅਣਉਪਚਤ ਸਮੇਂ ਪਜਵੇਂ ਪਕ੍ ਸੋਗ, ਪਬਮਾਰੀ, ਸਮਾਪਜਕ੍ ਮੌਪਕ੍ਆਂ ਪਜਵੇਂ ਪਵਆਹ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕ੍ਾਂ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ੍ ਨਾ ਕ੍ਰੋ  
 

b. ਅਨੁਕੂਲਤਾ (ਅਨੁਕੂਲਤਾ (ਬਹੁ/ਵਿੱ ਧ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ) 
1. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਪਵਿੱਤੀ ਸਪਥਤੀ (ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ), ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ 

ਸਮਰਿੱਥਾ ਅਤੇ ਪਰਣ-ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪਰਪੋਰਟ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ) ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਬੁਿੱ ਧੀਮਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 
‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  

2. ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ੍ ਵੈਧ3 ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕ੍ੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਪਕ੍ 
ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੌਪ-ਅਪ ਕ੍ਰਜ਼,ੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਚਿੱਕ੍ਰ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਪਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ 
ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।     

3. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਪਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ 
ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ, ਵੈਧ ਸੀਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਭਾਗ ਪਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ‘ਤ ੇਆਧਾਪਰਤ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਇਹ 
ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕ੍: 
■ ਇਹ ਗਾਹਕ੍ ਲਈ ਚੌਥਾ ਪਰਣਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਇਿੱ ਕ੍ ਗਾਹਕ੍ ਕ੍ੋਲ ਪਤੰਨ (3) ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਕ੍ਪਰਆਸ਼ੀਲ 

ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ-ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਨੰੂ ਅਪਤਪਰਕ੍ਤ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਪਕ੍ 2 
ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ-ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪਕ੍ਸੇ ਗਾਹਕ੍4 ਨੰੂ ਉਧਾਰ ਨਾ ਪਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।  

■ ਇਹ ਪਰਤੀ ਗਾਹਕ੍ 125,0005 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ੁਿੱ ਲ ਪਰਣਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਪਕ੍ ਅਗਲੇ ਨੋਪਟਸ ਤਿੱਕ੍ ਆਸਾਮ 
ਪਵਿੱਚ ਕ੍ੁਿੱ ਲ ਪਰਣਤਾ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਗਾਹਕ੍ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਕ੍ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕ੍ਰਜ਼ਾ6 ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ 
ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਸੀਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਭਾਗ ਪਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਕ੍ਰਪਜ਼ਆਂ 
(ਪਵਅਕ੍ਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ) ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਦੇ ਕ੍ੁਲ ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ੍ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

■ ਇਹ ਉਸ ਗਾਹਕ੍ ਨੰੂ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਦਾ ਪਜਸ ਦੇ ਕ੍ੋਲ ਗੈਰ-ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ (ਕ੍ਰਜ਼ਾ  ਬਕਾਇਆ > 

 
3 ਸੀਆਈਆਰ ਨੂੰ  ਕ੍ਿੱਢਣ ਦੀ ਪਮਤੀ ਤੋਂ 15 ਕੈ੍ਲੰਡਰ ਪਦਨਾਂ ਲਈ ਸੀਆਈਆਰ ਨੂੰ  'ਵੈਧ' ਮੰਪਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਪਕ੍ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ  ਉਸਦੀ 
ਸੀਆਈਆਰ ਕ੍ਿੱਢਣ ਦੀ ਪਮਤੀ ਤੋਂ 15 ਕੈ੍ਲੰਡਰ ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ੍ ਨੂੰ  ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 
4 ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.-ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਪਨਰਦਸੇ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨਸੁਾਰ। 
5 ਇਹ 08 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ  ਪਨਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪਰਸੈ-ਪਰਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: 
https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11727&Mode=0. ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ.ਆਰ.ਓ. ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ / ਪਜ਼ਪਲਹਆਂ ਲਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ 
ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਕੈ੍ਪਪਟਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ। 
6 ਜੇ ਕੋ੍ਈ ਵੀ ਕ੍ਰਜ਼ ੇਨੂੰ  ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਅਤ ੇਮਡੈੀਕ੍ਲ ਖਰਪਚਆ ਂਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ੍ ਦੇ ਕੁ੍ਲ ਕ੍ਰਜ਼ ੇ'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਬਾਹਰ 
ਰਿੱ ਪਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਡੀਪੀਡੀ 90 ਪਦਨ7) ਖਾਤੇ ਹਨ ਪਜਸਦਾ ਪਕ੍ਸੇ ਹੋਰ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਬਕ੍ਾਇਆ > 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ8। 
 

c.  ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਅਤੇ ਿਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 
1. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਗਾਹਕ੍ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਪਜਵੇਂ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, 

ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿੱਤਰ / ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਕ੍ਾਰਡ ਪਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿਚ ਹੇਠ ਸਿਸਿਆ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
■ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਾ 
■ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਾ 
■ ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ (ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕ੍ਮ, ਕ੍ਾਰਜਕ੍ਾਲ, ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਢੰਗ9 ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 

ਪਵਆਜ ਦਰ, ਪਰੋਸੈਪਸੰਗ ਫੀਸ, ਕ੍ੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਪਜਵੇਂ ਵੀ ਦਿੱ ਪਸਆ ਪਗਆ ਹੈ। ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ-ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਨੰੂ 
ਕ੍ੀਮਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕ੍ਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ ਪਵਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ 
ਯੋਗ ਕ੍ੁਿੱ ਲ ਰਕ੍ਮ, ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ, ਬੀਮਾ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਰਕ੍ਮ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਜੋਖਮ ਜੇ 
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਪਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) 

■ ਗਾਹਕ੍ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
2. ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਨੰੂ ਅਪਧਕ੍ਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਪਨਯਮ ਅਤੇ 

ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਵਿੱਚ ਪਕ੍ਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ੍ ਕ੍ਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।. 

3. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਗਾਹਕ੍ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ੍ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਰਸੀਦ/ਪਲਖਤੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
4. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਉਪਾਅ (ਪਜਵੇਂ ਪਕ੍ ਪਸਖਲਾਈ, ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਿੱਲਬਾਤ) ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਕ੍ ਗਾਹਕ੍ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪਰਪਕ੍ਪਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕ੍ਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।  
5. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸੀਆਈਸੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕ੍ਰਪੈਡਟ ਇਪਤਹਾਸ, ਲਾਭ, ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਪਡਜੀਟਲ ਪਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਅਤੇ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਯੰਤਰ ਪਵਧੀ1 ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ ਪਵਧੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਪਸਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ 
'ਤੇ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ੍ ਕ੍ਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।10   

6. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਰਕੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਸਕ  ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉੱਤੇ ਅੰਨਹੇ  ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਕ੍ਵੇਂ ਨਕ੍ਲੀ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਪਵਿੱ ਚ ਕ੍ੋਈ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰਨ ਪਵਿੱਚ ਉਕ੍ਾਈ (ਪਜਸ ਨੰੂ ਗਰਾਹਕ੍ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮੂਹ/ਕ੍ੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਲਆ ਜਾਂਦਾ ਭੂਤ 
ਉਧਾਰ/ਪਾਈਪਲਾਈਪਨੰਗ ਵੀ ਪਕ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਸਦੇ ਕ੍ਰਪੈਡਟ ਪਰਕ੍ਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਪਵਿੱ ਖ ਪਵਿੱ ਚ ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਬਰਬਾਦ ਕ੍ਰ 
ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮੂਹ ਪਸਖਲਾਈ/ਸਮੂਹ ਮਾਨਤਾ ਟੈਸਟ ਪਰਪਕ੍ਪਰਆ ਦਾ ਪਹਿੱ ਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸਮੂਹ 
ਦੀਆਂ ਮੀਪਟੰਗਾਂ ਪਵਿੱਚ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੰੂ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

7. ਜੇ ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਰਿੱਦ ਕ੍ਰ ਪਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਦਾਤਾ ਲਈ ਗਾਹਕ੍ ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਕ੍ਾਰਨ ਦਿੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  ਜਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, 

ਗਾਹਕ੍ ਨੰੂ ਪਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪਵਿੱਚ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਸੀਜੀਆਰਐੱਮ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ 
(ਟੀਏਟੀ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕ੍ ਗਾਹਕ੍ ਪਰਦਾਤਾ ਤਿੱਕ੍ ਪਹੰੁਚ ਸਕ੍ਣ।  

8. ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਪਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕ੍ਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਪਵਆਂ ਲਈ ਪਕ੍ਰਪਾ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਅਨੁਸਾਰੀਨੰੂ 
ਵੇਖੋ।  

 

d. ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਿਨੀਯਤਾ 
1. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਾਪੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 

 
7 ਜੇ ਪਬਨੈਕ੍ਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਪਵਿੱਚ ਉਸਦ ੇਅਪਰਾਧਕ੍ ਖਾਤ ੇਦੀ ਸਪਥਤੀ 'ਤੇ ਮੁਕ੍ਾਬਲਾ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ ਪਕ੍ ਉਸਦਾ ਅਪਰਾਪਧਕ੍ ਖਾਤਾ ਉਸ 
ਦੇ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕੰ੍ਮ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਲੈਣ/ਬੰਦ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਮੰਪਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਅਨਸੁਾਰ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ  ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ, ਢੁਕ੍ਵੇਂ ਪਰਦਾਤਾ 
ਜਾਂ ਐਸ.ਆਰ.ਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ੍ ਕ੍ਰਕੇ੍ ਮਸਪਲਆ ਂਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
8 ਇਸ ਲਈ ਕੁ੍ਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਪਵਤ ਕ੍ਰਪਜ਼ਆ ਂਲਈ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ੍ਾਂ ਅਤ ੇਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਲਈ ਕੁ੍ਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਪਰਭਾਪਵਤ 
ਇਲਾਪਕ੍ਆਂ ਪਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਪਹਤ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਦ ੇਹਨ 
https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=11394&Mode=0, 
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_CircularIndexDisplay.aspx?Id=10531   
9 ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ-ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਲਈ ਪਵਆਜ ਦਰ ਅਤ ੇਪਰੋਸਪੈਸੰਗ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਕ੍ੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕ੍ਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
10 ਬਾਹਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪਵਧੀ ਪਵਿੱਚ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਨ ਪਵਿੱਚ ਪਨਯਪਮਤ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਲੋਕ੍ਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  
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ਹਨ।  
2. ਪਰਦਾਤਾ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ੍ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਰੇ 

ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਵਆਪਕ੍ ਗਾਹਕ੍ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕ੍ਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  
3. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸੀਆਈਸੀ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ੍ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਪਕ੍ਸੇ ਪਵਵਾਦ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਹਿੱਲ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਅਪਜਹੇ ਪਵਵਾਦ ਦਾ ਹਿ 7 ਕ੍ੈਲੰਡਰ ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
4. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪਨੱਜੀ ਗਾਹਕ੍ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨੰੂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਹਕ੍ ਦੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨੰੂ ਪਕ੍ਸੇ ਤੀਜੀ ਪਧਰ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਪਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ: 
■ ਅਪਜਹੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨੰੂ ਕ੍ਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਦਾਨ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਿੱ ਕ੍ ਪਨਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ੍ ਉਦੇਸ਼ 

(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਕੰ੍ਪਨੀਆਂ ਨੰੂ) ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  
■ ਗਾਹਕ੍ ਨੰੂ ਅਪਜਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸੂਪਚਤ ਕ੍ੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਗਆ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰ ਲਈ 

ਗਈ ਹੈ।  
■ ਪਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਗਾਹਕ੍ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸੂਪਚਤ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ੍ ਦੁਆਰਾ 

ਅਪਧਕ੍ਾਰਤ ਕ੍ੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ 
5. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਸਪਹਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੀਆਈਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਲੋਂ ਸਵੀਕ੍ਾਰ ਕ੍ਰਜ਼ੇ 

ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕ੍ਰਨਾ। ਗਾਹਕ੍ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ੀਤੇ ਹਰੇਕ੍ ਉਤਪਾਦ ਲਈ, ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਪਕ੍ਸੇ ਹੋਰ 
ਉਤਪਾਦ ਲਈ, ਵਿੱ ਖਰੀ ਅਤੇ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਸਪਹਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

e. ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ11 
1. ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਪਸਰ ਗਾਹਕ੍ ਦੀਆਂ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ 

ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ ਪਰਣਾਲੀ ਪਰਦਾਨ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਬਰਾਂਚ ਪਵਖੇ ਇਿੱ ਕ੍ 
ਸਮਰਪਪਤ ਫ਼ੋਨ-ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ੍ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਪਕ੍ਪਰਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸੀਜੀਆਰਐੱਮ ਤਕ੍ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਨ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

2. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਮਿੱਗਰੀ ਪਵਿੱਚ ਗਾਹਕ੍ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਨ ਦੇ ਵੇਰਪਵਆਂ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਕ੍ਰਪਾ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਿਚ ‘ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਨੰੂ ਖੁਲਾਸਾ’ ਵੇਖੋ।  

3. ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕ੍ੋਲ ਸੀਜੀਆਰਐੱਮ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ੍ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ ਅਪਧਕ੍ਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਸੰਪਰਕ੍ ਵੇਰਪਵਆਂ (ਈ-ਮੇਲ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ) ਨੰੂ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

4. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਗਾਹਕ੍ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਪਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕ੍ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨਾਲ ਉਪਚਤ ਵਰਤਾਓ ਕ੍ੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ।  

f.  ਹੋਰ12 
1. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕ੍ਵੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਪਦਸ਼ਾ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
2. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ, ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪਕ੍ਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਪਧਰ ਦੀ ਪਵਕ੍ਰੀ (ਨਾਨ-ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਉਤਪਾਦ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕ੍ਸ਼ ਕ੍ਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਜਹੇ 

ਉਤਪਾਦ (ਕ੍ੀਮਤ, ਲਾਭ, ਵਾਰੰਟੀ, ਵਰਜਨ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਪਵਆਂ ਨੰੂ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਪਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਦਾਤਾ 
ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕ੍ ਗਾਹਕ੍ ਨੰੂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਜਹੇ 
ਪਕ੍ਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

3. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ, ਗਰਾਹਕ੍ ਨੰੂ ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕ੍ਸ਼ ਕ੍ਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਵੇਰਪਵਆਂ ਸਪਹਤ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਜ਼ਾਹਰ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਕ੍ ਸੀਪਮਤ ਨਹੀਂ: 
▪ ਬੀਮਾਕ੍ਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ  
▪ ਪਾਪਲਸੀ ਨੰਬਰ 

▪ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ ਪਵਅਕ੍ਤੀ 
▪ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ  

▪ ਬੀਮਾ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਰਕ੍ਮ  

 
11 ਪਰਦਾਤਾ ਸੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐੱਮ. ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਪਵਆ ਂਲਈ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ. 
(https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9823) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ। 
12 ‘ਦੂਪਜਆਂ’ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ ੇਸਾਰੇ ਨੁਕ੍ਤ ੇਸੀ.ਆਰ.ਐੱਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨੁਕ੍ਤ ੇਹਨ 

https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9823
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▪ ਸਮਾਂ/ਬੀਮਾ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਦੀ ਅਵਧੀ  
▪ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਕ੍ੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾ 
▪ ਛੋਟ: ਪੂਰਵ-ਸਮਾਪਤੀ, ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਨੰੂ ਮੁੜ ਅਨੁਸੂਪਚਤ ਕ੍ਰਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਉਕ੍ਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ 

ਸ਼ਰਤਾਂ।  
▪ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਪਰਪਕ੍ਪਰਆ (ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਟੀਏਟੀ ਆਪਦ) 

▪ ਬੀਮੇ ਲਈ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਰਪਕ੍ਪਰਆ 

▪ ਹੋਰ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਰਤਾਂ 
4. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ, ਪਜਨਹ ਾਂ ਕ੍ੋਲ ਮੂਲ (ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ) ਗਾਹਕ੍ ਸਪਹਮਤੀ, ਬਕ੍ਾਇਆ-ਉੱਦਮ, ਸਮਝੌਤੇ, ਖੁਲਾਸੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ 

ਰਸੀਦਾਂ, ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ ਆਪਦ ਲਈ ਬੁਪਨਆਦੀ ਪਡਜੀਟਲ (ਮਤਲਬ ਕ੍ਾਗਜ਼-ਰਪਹਤ) ਪਰਪਕ੍ਪਰਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ 
ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕ੍ ਪਰਪਕ੍ਪਰਆ ਨੰੂ ਸੰਬੰਪਧਤ ਪਨਯਮਾਂ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਕ੍ਸਾਰ ਕ੍ੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ੍ ਨੰੂ ਪਡਜ਼ੀਟਲ 
ਮੋਡ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ੍, ਪੜਹੇ-ਪਲਖੇ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

5. ਪਰਦਾਤਾ ਲਈ, ਜੇ ਪਕ੍ਸੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕ੍ਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਪਜ਼ਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪਰਬੰਧ ਕ੍ਰਨਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ੍ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਪਵਿੱਚ ਕੰ੍ਮ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।  

6. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਕ੍ੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪਵਚਕ੍ਾਰ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਪਵਚੋਪਲਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕ੍ਰਪਦਆਂ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਨਾਲ ਪਸਿੱ ਧਾ 
ਸੰਪਰਕ੍ ਸਥਾਪਤ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪਨਯਪਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ/ਕ੍ੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮੂਹ ਪਵਿੱ ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ 
ਅਸਪਸ਼ਟ ਪਰਭਾਵ ਨੰੂ ਰੋਕ੍ਣ ਲਈ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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II. ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

a. ਭਰਤੀ 
1. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪਲੰਗ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਪਵਆਹੁਤਾ ਸਪਥਤੀ ਜਾਂ ਪਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਆਪਦ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਕ੍ਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ 

ਪਿੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
2. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਯੋਗਤਾ, ਨੈਪਤਕ੍ਤਾ ਅਤੇ ਇਕ੍ਸਾਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
3. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸਰਫ਼ ਤਸਿੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਾਹਤ ਪਿੱਤਰ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ 

ਭਰਤੀ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ਕ੍ਸ਼ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ੍ 
ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਪਕ੍, ਜੇ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ 15 ਕ੍ੈਲੰਡਰ ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ 
ਪਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ (ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਮਤੀ ਤੋਂ) ਤਾਂ ਪਰਦਾਤਾ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।  

4. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਅਪਜਹੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 15 ਕ੍ੈਲੰਡਰ ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

5. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਪਬਊਰੋ ਪਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ 
ਜਮਹਾਂ ਕ੍ਰਾ ਸਕ੍ੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਕ੍ਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕ੍ਰੇ।  

6. ਪਰਦਾਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ੍ ਪਵਚਕ੍ਾਰ 
ਆਪਸੀ ਸਪਹਮਤੀ ਵਜੋਂ ਨੋਪਟਸ ਦੀ ਪਮਆਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

7. ਪਰਦਾਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਪਰਬੰਧਕ੍ਰ13 ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਿੱਕ੍ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕ੍ਰਨਾ, ਨੰੂ ਅਪਜਹੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹੀ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਪੋਸਪਟੰਗ (ਪਜਵੇਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਜਗਹਾ ਪਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਸੀ) ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ੍ ਸਾਲ ਲਈ 50 
ਪਕ੍ਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤ ੇਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪਪਿੱਛੇ ਬੁਪਨਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕ੍ਰਨਾ ਹੈ 
ਪਕ੍ ਕ੍ੋਈ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕ੍ਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਪਪਛਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣ 
ਕ੍ਰਕੇ੍ ਪਰਦਾਤਾ (ਪਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਨੌਕ੍ਰੀ ਕ੍ਰਦਾ/ਦੀ ਸੀ) ਦੇ ਕ੍ਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕ੍ਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ।  
 

b. ਸਪਿਤੀ (ਪਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ) 
1. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਰਪਕ੍ਪਰਆਵਾਂ, ਪਨਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਬਾਰੇ ਪਵਆਪਕ੍ ਪਰੇਰਨਾ ਪਸਖਲਾਈ 

ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ੍-ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਪਹਲੂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਜਵੇਂ ਪਨਰਪਿੱ ਖ ਵਤੀਰਾ, ਉਧਾਰ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ, ਡਾਟਾ 
ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ, ਸੀਜੀਆਰਐੱਮ, ਸੰਬੰਧ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਪਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕ੍ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕ੍ਰ ਰਹੇ 
ਗਾਹਕ੍ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱਠਣਾ ਆਪਦ।  

2. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪਨਯਪਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕ੍ਤ ਤਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਪਵਿੱਚ 
ਅੰਤਰਾਲ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀ ਪਸਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

3. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮਪਹਲਾ ਸਪਹਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਨਾਲ ਢੁਿੱ ਕ੍ਵੀਂ ਗਿੱਲਬਾਤ ਸਮੇਤ ਪਲੰਗ ਦੇ ਮੁਿੱ ਪਦਆਂ ਨੰੂ 
ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਪਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਸਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

4. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਪਦਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕ੍ਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ ਅਨੁਮਾਪਨਤ ਪਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪਕ੍ਸੇ ਵੀ ਗੈਰਕ੍ਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਪਵਰੋਧੀ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਪਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ 
ਹੋਣਾ ਹੈ।   

5. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਖਾ-ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਕ੍ਾਰੋਬਾਰੀ ਕ੍ਾਰਜਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਰੇਰਨਾ ਪਸਖਲਾਈ14 ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕ੍ਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  

6. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕ੍ ਸੀਜੀਆਰਐੱਮ ਲਈ ਪਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਲ 
ਲਈ ਪਸਸਟਮ, ਪਰਪਕ੍ਪਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ੁਸ਼ਲ ਹੁਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਸਥਾਰ ਪਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ।  

7. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ੍ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਰੇਰਕ੍ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕ੍ ਇਹ ਅਣਉਪਚਤ 
ਪਵਕ੍ਰੀ ਪਵਹਾਰ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਾ ਕ੍ਰੇ, ਸੇਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਦੇ ਕ੍ਾਰਕ੍, ਪਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ, ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਇਨਾਮ 
ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਖਾ-ਪਿੱ ਧਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਚਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 

 
13 ਖੇਤਰ ਪਰਬੰਧਕ੍ ਸ਼ਾਖਾ ਪਰਬੰਧਕ੍ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ੍ ਅਹੁਦ ੇਲਈ ਅਗਲੀ ਉੱਚ ਪਿੱਧਰੀ ਸਪਥਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਪਕ੍ ਪਰਦਾਤਾ ਇਸ ਸਪਥਤੀ ਲਈ ਵਿੱਖਰਾ 
ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਸਕ੍ਦ ੇਹਨ ਪਜਵੇਂ ਪਕ੍ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਬੰਧਕ੍/ਪਵਭਾਗ ਪਰਬੰਧਕ੍ ਆਪਦ। 
14 II. b.1 ਪਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਪਦਿੱਤਾ ਪਗਆ ਹੈ।  
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ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੀਚੇ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ੍ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰਰੋ-ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ 
ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

 
c. ਤੰਦਰੁਸਤੀ 
1. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕ੍ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਸਹਤ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਢੁਕ੍ਵਾਂ ਪਮਹਨਤਾਨਾ, ਕੰ੍ਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, 

ਕੰ੍ਮ ਦੀਆਂ ਸਪਥਤੀਆਂ, ਪਨੱਜੀ ਕ੍ਾਰਨਾਂ ਪਜਵੇਂ ਪਕ੍ ਪਪਰਵਾਰਕ੍ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ) ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਨੰੂ 
ਉਪਚਤ ਮਹਿੱਤਵ ਪਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

2. ਮੁਸ਼ਕ੍ਲ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਕ੍ਦ-ਪਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਰਦਾਤਾ ਕ੍ੋਲ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 
ਪਾਲਣ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਪਰੋਟੋਕ੍ੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਪਲਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਜਿੱਥੇ ਪਰੋਟੋਕ੍ੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪਫਰ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।  

3. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਪਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਇਕ੍ਿੱਠੀ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ੍ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 
ਸਾਬਤ ਮਾਮਪਲਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ।  

4. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕੰ੍ਮ ਕ੍ਰਨ ਅਤੇ ਵਧਣ ਲਈ ਦੋਨੋ ਪਲੰਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕ੍ਵਾਂ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਤਆਰ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
5. ਪਰਦਾਤਾ ਕ੍ੋਲ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲ ਕ੍ਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕ੍ਵਾਂ ਢੰਗ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
6. ਪਰਦਾਤਾ ਲਈ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਪਲਆਂ15 ਲਈ, ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੰ੍ਮਕ੍ਾਜੀ ਪਦਨ ਤੋਂ 30 ਕ੍ੈਲੰਡਰ ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਬਕ੍ਾਏ ਦਾ 

ਅੰਤਮ ਪਨਪਟਾਰਾ, ਨਾ-ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਪਫਕ੍ੇਟ ਜਾਰੀ ਕ੍ਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪਿੱਤਰ ਸਮੇਤ) ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਰਸਮਾਂ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  

7. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸੰਭਾਵਤ ਮਾਲਕ੍ ਦੁਆਰਾ ਅਪਜਹੀ ਸੰਚਾਰ ਪਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 15 ਕ੍ੈਲੰਡਰ ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

8. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕ੍ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੋਪਟਸ ਦੀ ਪਮਆਦ 3 ਮਹੀਪਨਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
  

 
15 ਪਨਯਪਮਤ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਜਿੱਥ ੇਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪਨਯਪਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਪਟਸ ਦੀ ਪਮਆਦ ਪੂਰੀ ਕ੍ੀਤੀ, ਕੰ੍ਮ ਮੁਕੰ੍ਮਲ ਕ੍ੀਤੇ, ਪੂਰਾ ਸੌਂਪਪਆ, ਕੋ੍ਈ ਬਕ੍ਾਇਆ 
ਪਵਿੱਤੀ ਅਤ ੇਅਨਸੁ਼ਾਸਨੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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III. ਪਨਗਮਤ ਪਰਸ਼ਾਸਨ 

a. ਨੀਤੀਆਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਪਦਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਨਗਰਾਨੀ 
1. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸੰਬੰਪਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਪਜਵੇਂ ਪਕ੍ ਪਨਰਪਿੱ ਖ ਅਪਭਆਸ ਕ੍ੋਡ, ਉਤਪਾਦ ਪਵਕ੍ਾਸ, ਕ੍ਾਰਜਸ਼ੀਲ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰੋਤ, ਸੀਜੀਆਰਐੱਮ, 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ, ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕ੍ਨਾਲੋਜੀ ਆਪਦ ਨੰੂ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਪਵਿੱਚ ਪਨਰਧਾਰਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ। ਪਰਦਾਤਾ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕ੍ੀਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਪਕ੍ਪਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਇਕ੍ਸਾਰ ਕ੍ਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ 

a. ਪਰਦਾਤਾ ਕ੍ੋਲ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਭਾਪਸ਼ਤ ਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਪਵਿੱਚ ਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਤੋਂ ਨਪਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।   

b. ਪਰਦਾਤਾ ਕ੍ੋਲ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਰਪਜਸਟਰ ਕ੍ਰਨ, ਹਿੱਲ ਕ੍ਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੰਤਰ ਵਧਾਉਣ 
ਦੀ ਪਵਧੀ16, ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਏਟ, ਸੀਜੀਆਰਐਮ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ / ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਬਰੋਡ ਅਤੇ ਉੱਚ 
ਪਰਬੰਧਨ ਨੰੂ ਪਰਪੋਰਟ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਜੀਆਰਐੱਮ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਪਰਪਕ੍ਪਰਆ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

c. ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਪਜਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਪਨਰਧਾਰਣ ਸਮੇਤ ਗਾਹਕ੍ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ‘ਤ ੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਪਨਪਟਣ ਲਈ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕ੍ੋਲ 
ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਪਾਪਲਸੀ ਪਵਿੱਚ ਇਿੱਕ੍ ਪਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕ੍ਸਾਨ, ਪਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕ੍ਮਾਈ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ, ਕ੍ੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਕ੍ਟਕ੍ਾਲਾਂ ਦੇ ਕ੍ਾਰਨ ਕ੍ਰਪਜ਼ਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕ੍ਰਨ ਪਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕ੍ਲ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕ੍ਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

d. ਪਰਦਾਤਾ ਕ੍ੋਲ ਕ੍ੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਜਨਤਕ੍ ਖਰਾਬੀ, ਨਕ੍ਾਰਾਤਮਕ੍ ਮੀਡੀਆ, ਸਥਾਨਕ੍ ਪਿੱਧਰੀ ਪਵਰੋਦ ਆਪਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 
ਸੰਕ੍ਟ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਪਨਤ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  

e. ਪਰਦਾਤਾ ਕ੍ੋਲ ਗਰਾਹਕ੍ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਕ੍ੈਪਚਰ ਕ੍ਰਨਾ, ਸੰਚਾਪਰਤ ਕ੍ਰਨਾ, 
ਸਟੋਰ ਕ੍ਰਨਾ) ਜੋ ਡਾਟਾ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਦੇ ਸਰਵ ਪਵਆਪਕ੍ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕ੍ਾਰੇ ਗਏ ਪਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰਦੀ ਹੈ: 

▪ ਸੰਗਰਪਹ ਸੀਮਾ 
▪ ਉਦੇਸ਼ ਪਨਰਧਾਰਨ 
▪ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕ੍ਰੋ 
▪ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਡਾਟਾ 
▪ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 
▪ ਸੂਚਣਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
▪ ਪਹੰੁਚ ਪਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
▪ ਪਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਏਨਪਕ੍ਰਪਸ਼ਨ 
▪ ਪਨੱਜੀ ਡਾਟਾ ਲਈ ਖਤਪਰਆਂ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰਨਾ।  
2. ਪਰਦਾਤਾ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਗਾਹਕ੍ ਗਰਪਹਣ, ਪਵਸਥਾਰ, ਟੀਚ,ੇ 

ਕ੍ਾਰਜ, ਐੱਚਆਰ, ਸੀਜੀਆਰਐੱਮ ਆਪਦ ਦੇ ਪਪਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰਨਾ) ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ ਕ੍ਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕ੍ਰਵਾਉਣਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

3. ਪਰਦਾਤਾ ਲਈ ਬਹੁ-ਅਯਾਮੀ ਲੈਂਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕ੍ਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਗਾਹਕ੍ਾਂ 
ਦੀ ਭਲਾਈ (ਪਜਵੇਂ ਪਕ੍ ਆਮਦਨੀ ਪਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਸੰਪਿੱਤੀਆਂ ਤਿੱ ਕ੍ ਪਹੰੁਚ, ਮੁਸ਼ਿੱਕ੍ਤ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ, ਹੁਨਰਾਂ ਪਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕ੍ਰਨਾ ਆਪਦ) 'ਤੇ 
ਇਸਦੇ ਪਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

4. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਾਰਕ੍ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਵਕ੍ਸਤ ਕ੍ਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ੍ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱਚ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਪਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ 

 
16 ਬਾਹਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪਵਧੀ ਪਵਿੱਚ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਨ ਪਵਿੱਚ ਪਨਯਪਮਤ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਲੋਕ੍ਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
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ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੂਗੋਲ ਜੋ ਸੰਪਤਰਪਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ੍ 
ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

5. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਸਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ (ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਮੀਆਂ) ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕ੍ਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ੍ ਨਜ਼ਰ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪਵਚਾਰ ਕ੍ਰੋ। 
ਪਰਪੋਰਟਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪਵਧੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੋਸ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 
(ਜੀਐੱਲਪੀ) > 500 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਜਹਾ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚਾਲ-
ਚਲਣ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਪਰਪੋਰਟ ਦੀ ਇਿੱ ਕ੍ ਕ੍ਾਪੀ ਐਸਆਰਓ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

6. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸੀਜੀਆਰਐੱਮ ਲਈ ਪਵਅਕ੍ਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਪਿੱ ਧਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਪਰਕ੍ਾਰਡ ਕ੍ਰਨਾ ਅਤੇ ਪਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਪਜਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਪਕ੍ਰਤੀ, ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਪਲਆ ਜਾ ਸਕ੍ੇ। ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਪਕ੍ਰਤੀ 
ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ, ਹਿੱਲ ਅਤੇ ਬਕ੍ਾਇਆ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਸਮੀਪਖਆ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 
b. ਜੋਖਮ ਿਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੇਖਾ-ਿੜਤਾਲ 
1. ਮੁਿੱ ਖ ਜੋਖਮਾਂ (ਪਜਵੇਂ ਪਕ੍ ਇਕ੍ਾਗਰਤਾ, ਵਧੇਰੇ ਸਪਲਾਈ, ਰਾਜਨੀਪਤਕ੍, ਲੋਕ੍, ਕ੍ੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕ੍ਾਰਨ ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਅਤੇ ਕ੍ਾਰਜਸ਼ੀਲ 

ਜੋਖਮ) ਨੰੂ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਦਮ ਚੁਿੱ ਕ੍ਣ ਲਈ ਪਰਦਾਤਾ ਕ੍ੋਲ ਇਿੱਕ੍ ਪਵਵਸਥਤ ਜੋਖਮ ਪਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

2. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਪਵਿੱਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਤਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਗਾਹਕ੍, ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪਰਪਕ੍ਪਰਆ 
ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਕ੍ਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।   

3. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਨਰਧਾਰਤ ਟੀਪਚਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਨਰੰਤਰ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਉੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਕ੍ਉਂਪਕ੍ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਵਕ੍ਰੀ ਅਪਭਆਸਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ੍ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।  

4. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕ੍ੁਿੱ ਲ ਪਰਣਦਾਤਾ, ਪਰਣਦਾਤਾ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਅਤੇ ਪਕ੍ਸੇ ਹੋਰ ਪਰਦਾਤਾ ਕ੍ੋਲ ਅਪਰਾਪਧਕ੍ ਖਾਤਾ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਗਰਾਹਕ੍ ਨੰੂ 
ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਉਪਚਤ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਪਤਮਾਹੀ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ 
ਕ੍ਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਪਰਦਾਤਾ ਪਰਤੀ ਗਾਹਕ੍ ਦੇ ਕ੍ੁਲ ਪਰਣਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪਰਦਾਤਾ ਪਗਣਤੀ ਦੇ ਪਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।  

5. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਉਧਾਰ ਪਰਪਕ੍ਪਰਆ ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀ ਪਵਿੱਚ ਅਣਉਪਚਾਰਕ੍ ਬਈਮਾਨ ਪਵਚੋਪਲਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕ੍ਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ 
ਲਈ ਖਾਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਨਯੰਤਰਣ ਦਾ ਪਵਕ੍ਾਸ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਨਾਲ ਪਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ੍, ਗਾਹਕ੍ਾਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰਵ-ਵੰਡ ਪੁਸ਼ਟੀਕ੍ਰਣ ਕ੍ਾਲਾਂ, ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਸਮੂਹ/ਕ੍ੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਨਯਮਤ ਚਿੱਕ੍ਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ੍ ਤਸਦੀਕ੍ ਹੈ।  
 

c. ਉਦਯੋਗ ਸਪਹਕਾਰਤਾ 
1. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਉਦਯੋਗ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਅਪਭਆਸਾਂ, ਖੋਜਾਂ ਆਪਦ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਐਸ.ਆਰ.ਓ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ 

ਸਾਂਝੀ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਐੱਸ.ਆਰ.ਓ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਕ੍ੇਂਦਰ ਪਵਅਕ੍ਤੀ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

2. ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਉਦਯੋਗ-ਪਿੱ ਧਰੀ ਮੁਿੱ ਪਦਆਂ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਸ ਪਵਿੱਚ ਸਪਹਯੋਗ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਸਮਝੌਤਾ: ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਨੰੂ ਖੁਲਾਸਾ 
I. ਦਫ਼ਤਰ 
ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਮੁਿੱ ਖ/ਖੇਤਰੀ/ਜ਼ੋਨਲ) ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਪਦਿੱਤੇ 'ਗਰਾਹਕ੍ਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ' ਨੰੂ ਪਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਪਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 

ਕ੍ਰਮ 
ਸੰਪਖਆ 

ਖੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ  (ਧਾਰਾ/ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ) ਤੋਂ ਪਲਆ ਪਗਆ 

1  ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪਨਰਪਿੱਖ ਅਪਭਆਸ ਕ੍ੋਡ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ ਨਾਲ 
ਸਥਾਨਕ੍ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਿੱਚ ਇਕ੍ਸਾਰ ਹੈ 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.i.a (ਪੰਨਾ 9) 

2  ਲਈ ਗਈ ਗਈ ਪਵਆਜ ਦੀ ਪਰਭਾਵੀ ਦਰ   ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.i.e (ਪੰਨਾ 9) 
 

3  ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ ਪਕ੍ ਪਰਦਾਤਾ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਣਉਪਚਤ ਪਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਪਸਰ 
ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ ਨੰੂ ਰੋਕ੍ਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.i.f (ਪੰਨਾ 9) 

4 ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉਪਚਤ ਉਧਾਰ ਅਪਭਆਸਾਂ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ  ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.i.b (ਪੰਨਾ 9) 
5 ਪਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ ਪਰਣਾਲੀ ਸੈਟਅਪ  ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.i.e (ਪੰਨਾ 9) 
6 ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ੍ ਵੇਰਵੇ (ਟੈਲੀਫੋਨ/ਮੋਬਾਈਲ 

ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਪਤਾ) ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਤਾ ਪਵਰੁਿੱ ਧ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ 
ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.A.vi.a (ਪੰਨਾ 
6) 

7 ਜੇ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ/ਪਵਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਲ ਇਕ੍ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਤਾਂ ਗਾਹਕ੍ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡੀਐੱਨਬੀਐੱਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ 
(ਮੁਕੰ੍ਮਲ ਸੰਪਰਕ੍ ਵੇਰਵੇ) ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਦੇ ਅਪਧਕ੍ਾਰ ਖੇਤਰ 
ਪਵਿੱਚ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਰਪਜਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.A.vi.b (ਪੰਨਾ 
6) 

8 ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਲਈ ਲੋਕ੍ਪਾਲ ਯੋਜਨਾ: ਲੋਕ੍ਪਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ੍ ਵੇਰਵੇ 
ਪਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਕ੍ੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ17 

ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. 2018, ਪਾਠ IV, 15, 1 
(ਪੰਨਾ 13) ਚਾਲ-ਚਲਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ 
ਲੋਕ੍ਪਾਲ ਯੋਜਨਾ 

9 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ੍ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਵਿੱਚ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਚਾਲ-ਚਲਣ 
10 ਗਰਾਹਕ੍ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ ਪਵਧੀ (ਸੀਜੀਆਰਐਮ) ਹੇਠ ਪਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ: ਚਾਲ-ਚਲਣ 
i ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾ ਦਰਜ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਲਈ ਚੈਨਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ 
ii ਵਧਣ ਦੀ ਪਰਪਕ੍ਪਰਆ 
iii ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 
iv ਐੱਸਆਰਓ ਦਾ ਸੀਜੀਆਰਐੱਮ ਨੰਬਰ ਜੇ ਗਾਹਕ੍ ਨੰੂ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 
11 ਹੇਠ ਪਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ 
i ਰਕ੍ਮ 
ii ਘਟਾਏ ਬਕ੍ਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਵਆਜ ਦਰ 
iii ਪਰੋਸੈਪਸੰਗ ਫੀਸ 
iv ਕ੍ਾਰਜਕ੍ਾਲ 
v ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 
vi ਉਦੇਸ਼ 

 
 
 

II. ਸ਼ਾਖਾ 

 
17 ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਪਵਿੱਚ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਆਕ੍ਾਰ > ਗਾਹਕ੍ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ 100 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
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ਪਰਦਾਤਾ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ (ਮੁਿੱ ਖ/ਖੇਤਰੀ/ਜ਼ੋਨਲ) ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਪਦਿੱਤੇ 'ਗਰਾਹਕ੍ਾਂ ਦ ੇਖੁਲਾਸੇ' ਨੰੂ ਪਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਪਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਕਰਮ 
ਸੰਪਖਆ 

ਖੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਧਾਰਾ/ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ) ਤੋਂ ਪਲਆ ਪਗਆ 

1  ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪਨਰਪਿੱ ਖ ਅਪਭਆਸ ਕ੍ੋਡ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ ਨਾਲ 
ਸਥਾਨਕ੍ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਿੱਚ ਇਕ੍ਸਾਰ ਹੈ 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ 2.B.i.a (ਪੰਨਾ 9) 

2  ਲਈ ਗਈ ਗਈ ਪਵਆਜ ਦੀ ਪਰਭਾਵੀ ਦਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.i.e (ਪੰਨਾ 9) 
3  ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉਪਚਤ ਉਧਾਰ ਅਪਭਆਸਾਂ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ ਪਕ੍ ਪਰਦਾਤਾ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਣਉਪਚਤ ਪਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਪਸਰ 
ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ ਨੰੂ ਰੋਕ੍ਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.i.f (ਪੰਨਾ 9) 

4 ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉਪਚਤ ਉਧਾਰ ਅਪਭਆਸਾਂ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.i.b (ਪੰਨਾ 9) 
5 ਪਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ ਪਰਣਾਲੀ ਸੈਟਅਪ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.i.e (ਪੰਨਾ 9) 
6 ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ੍ ਵੇਰਵੇ 

(ਟੈਲੀਫੋਨ/ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਪਤਾ) ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਦਾਤਾ ਪਵਰੁਿੱ ਧ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.A.vi.a (ਪੰਨਾ 6) 

7 ਜੇ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ/ਪਵਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਲ ਇਕ੍ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਤਾਂ ਗਾਹਕ੍ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡੀਐੱਨਬੀਐੱਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ 
(ਮੁਕੰ੍ਮਲ ਸੰਪਰਕ੍ ਵੇਰਵੇ) ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਦੇ ਅਪਧਕ੍ਾਰ ਖੇਤਰ 
ਪਵਿੱਚ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਰਪਜਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.A.vi.b (ਪੰਨਾ 6) 

8 ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਲਈ ਲੋਕ੍ਪਾਲ ਯੋਜਨਾ: ਲੋਕ੍ਪਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ੍ ਵੇਰਵੇ 
ਪਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਕ੍ੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ18 

ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ 2018, ਪਾਠ IV, 15, 1 (ਪੰਨਾ 13) 
ਚਾਲ-ਚਲਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਲੋਕ੍ਪਾਲ 
ਯੋਜਨਾ 

9 ਹੇਠ ਪਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ 
i ਰਕ੍ਮ 
ii ਘਟਾਏ ਬਕ੍ਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਵਆਜ ਦਰ 
iii ਪਰੋਸੈਪਸੰਗ ਫੀਸ 
iv ਕ੍ਾਰਜਕ੍ਾਲ 
v ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਬਾਰੰਬਰਤਾ 
vi ਉਦੇਸ਼ 
10 ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕ੍ੀਮਤ ਪਵਿੱਚ ਪਸਰਫ਼ ਪਤੰਨ ਪਹਿੱ ਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ; ਪਵਆਜ ਖਰਚੇ, 

ਪਰੋਸੈਪਸੰਗ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪਰੀਮੀਅਮ (ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਪਰਬੰਧਕ੍ੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ) 

ਚਾਲ-ਚਲਣ 

11 ਗਰਾਹਕ੍ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ ਪਵਧੀ (ਸੀਜੀਆਰਐਮ) ਹੇਠ ਪਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ: ਚਾਲ-ਚਲਣ 
i ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦਰਜ ਕ੍ਰਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਕ੍ੋਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਉਪਲਬਧ 

ਹਨ 
ii ਵਧਣ ਦੀ ਪਰਪਕ੍ਪਰਆ 
iii ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 
iv ਸੀਜੀਆਰਐੱਮ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਗਾਹਕ੍ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ ਅਪਧਕ੍ਾਰੀ 

ਦਾ ਸੰਪਰਕ੍ ਵੇਰਵਾ 
v ਐਸਆਰਓ ਦਾ ਸੀਜੀਆਰਐੱਮ ਨੰਬਰ ਜੇ ਗਾਹਕ੍ ਨੰੂ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 
 
 

 
18 ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਪਵਿੱਚ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਆਕ੍ਾਰ > ਗਾਹਕ੍ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ 100 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
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III. ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ  
ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਮੁਿੱ ਖ/ਖੇਤਰੀ/ਜ਼ੋਨਲ) ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਪਦਿੱਤੇ 'ਗਰਾਹਕ੍ਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ' ਨੰੂ ਪਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਪਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 
ਕ੍ਰਮ 
ਸੰਪਖਆ 

ਖੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਧਾਰਾ/ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ) ਤੋਂ ਪਲਆ ਪਗਆ 

1  ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਜੋ ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਦਲਚਸਪੀ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਕ੍ਰਦੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ NBFC ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕ੍ੀਤੇ ਪਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ੍ ਸਾਰਥਕ੍ 
ਤੁਲਨਾ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾ ਸਕ੍ੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੂ ਫੈਸਲਾ ਪਲਆ ਜਾ 
ਸਕ੍ੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹਾ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.A.i.b(ਪੰਨਾ 3) 

2  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹਾ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.A.i.b(ਪੰਨਾ 3) 
3  ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਰਵਾਨਗੀ। ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਪਜਸ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਚ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਨਪਟਾਰਾ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੰੂ ਵੀ 
ਰਸੀਦ ਪਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.A.i.b(ਪੰਨਾ 3) 

4 ਗਾਹਕ੍ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਪਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ  ਚਾਲ-ਚਲਣ  
i ਰਕ੍ਮ 
ii ਘਟਾਏ ਬਕ੍ਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਵਆਜ ਦਰ 
iii ਪਰੋਸੈਪਸੰਗ ਫੀਸ 
iv ਕ੍ਾਰਜਕ੍ਾਲ 
v ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 
vi ਉਦੇਸ਼ 
vii ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ  
5 ਕ੍ੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਰਾਹਕ੍ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮਹਾ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਚਾਲ-ਚਲਣ 
6 ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਕੰ੍ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ੍ ਦੇ ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕ੍ਰਨ 

ਲਈ ਸਪਹਮਤੀ  
ਚਾਲ-ਚਲਣ 

7 ਗਾਹਕ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਲਖਤੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਸੀਜੀਆਰਐੱਮ 
ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕ੍ਰਦੀ ਹੈ  

ਚਾਲ-ਚਲਣ 
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IV. ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ 
ਆਰਬੀਆਈ ਐੱਫਪੀਸੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ੍ ਕ੍ਾਿੱਪੀ ਤਰਜੀਹੀ ਰੂਪ ਪਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ੍ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਿੱਚ ਕ੍ਰਜ਼ ੇਦੇ 
ਸਮਝੌਤੇ ਪਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਨਿੱ ਥੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ੍ ਕ੍ਾਪੀ ਦ ੇਨਾਲ ਗਾਹਕ੍ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ/ਵੰਡ 
ਵੇਲੇ, ਹਰੇਕ੍ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਦਾਤਾ ਦ ੇਕ੍ਰਜ਼ਾ 
ਸਮਝੌਤੇ ਪਵਿੱਚ ਹੇਠ ਪਦਿੱਤੇ 'ਗਾਹਕ੍ ਨੰੂ ਖੁਲਾਸੇ' ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 

   
 

ਕ੍ਰਮ 
ਸੰਪਖਆ 

ਖੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਧਾਰਾ/ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ) ਤੋਂ ਪਲਆ ਪਗਆ 

1 ਮਨਜ਼ੂਰ ਕ੍ੀਤੇ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.A.ii(ਪੰਨਾ 3) 
2 ਘਟਾਏ ਬਕ੍ਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਵਆਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.A.ii(ਪੰਨਾ 3) 
3 ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ੍ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪਕ੍ਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਿੱਚ ਪਰਣਦਾਤਾ ਨੰੂ ਨੋਪਟਸ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਜਵੇਂ ਪਕ੍ ਪਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲੇ 
ਦੁਆਰਾ ਸਮਪਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਪਵਆਜ ਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ 
ਖਰਚੇ, ਅਦਾਇਗੀ ਖ਼ਰਪਚਆਂ ਆਪਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ 
ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕ੍ ਪਵਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਪਚਆਂ ਪਵਿੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਸਰਫ਼ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਪਵਿੱਚ ਇਿੱ ਕ੍ 
ਢੁਕ੍ਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.A.iii.a (ਪੰਨਾ 4) 

4 ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.i (ਪੰਨਾ 9) 
5 ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕ੍ੀਮਤ ਪਵਿੱਚ ਪਸਰਫ਼ ਪਤੰਨ ਪਹਿੱ ਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ; ਪਵਆਜ ਖਰਚਾ, 

ਪਰੋਸੈਪਸੰਗ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪਰੀਮੀਅਮ (ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਪਰਬੰਧਕ੍ੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) 
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.ii (ਪੰਨਾ 9) 

6 ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕ੍ਰਨ 'ਤੇ ਕ੍ੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.iii (ਪੰਨਾ 9) 
7 ਕ੍ੋਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕ੍ੋਈ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਜਮਹਾ/ਹਾਸ਼ੀਏ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.iv(ਪੰਨਾ 9) 
8 ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ੍ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਐੱਸਐੱਚਜੀ/ਜੇਐੱਲਜੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ 

ਹੈ। 
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.v(ਪੰਨਾ 9) 

9 ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਅਤੇ ਪਪਹਲੀ ਪਕ੍ਸ਼ਤ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪਨਰਧਾਰਤ ਪਮਤੀ 
ਦੇ ਪਵਚਕ੍ਾਰ ਸਥਾਈ ਅਵਧੀ (ਪਜਵੇਂ ਪਕ੍ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ-ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਆਈ 
(ਪਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ੍) ਪਨਰਦੇਸ਼, 2011 ਦੁਆਰਾ ਪਨਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ। 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.vi (ਪੰਨਾ 10) 

10 ਭਰੋਸਾ ਪਦਵਾਇਆ ਪਕ੍ ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪਨੱਜਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕ੍ੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.vii (ਪੰਨਾ 10) 

11 ਪਰਦਾਤਾ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਣਉਪਚਤ ਪਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਪਸਰ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ 
ਪਨਵਾਰਣ ਨੰੂ ਰੋਕ੍ਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.i.f (ਪੰਨਾ 9) 

12 ਕ੍ੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ੍ ਡਾਟਾ ਪਕ੍ਸੇ ਤੀਜੀ ਪਧਰ ਨਾਲ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਸਪਹਮਤੀ ਲਏ ਪਬਨਾਂ 
ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ੍ ਪਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। 

ਚਾਲ-ਚਲਣ 
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V. ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਕ੍ਾਰਡ 
RBI ਮਾਸਟਰ ਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਗਾਹਕ੍ ਨੰੂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ੍ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ੍ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਿੱਚ ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਕ੍ਾਰਡ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਪਵਿੱ ਚ ਹੇਠ ਪਦਿੱ ਤੇ 'ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਖੁਲਾਸੇ' ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
 

 
ਕਰਮ 
ਸੰਪਖਆ 

ਖੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਧਾਰਾ/ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ) ਤੋਂ ਪਲਆ ਪਗਆ 

1 ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉਪਚਤ 
ਉਧਾਰ ਅਪਭਆਸਾਂ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ 2.B.i.b (ਪੰਨਾ 8) 

2 ਲਈ ਗਈ ਪਵਆਜ ਦੀ ਪਰਭਾਵੀ ਦਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.ii.c.i (ਪੰਨਾ 10) 

3 ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.ii.c.ii (ਪੰਨਾ 10) 

4 ਉਹ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕ੍ਰਦੀ ਹੈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.ii.c.iii (ਪੰਨਾ 10) 

5 ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪਕ੍ਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਛੁਿੱ ਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ 
ਰਸੀਦ 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.ii.c.iii (ਪੰਨਾ 10) 

6 ਜੇ ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਨੰੂ “ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ” ਦੇ ਰੂਪ ਪਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਕ੍ੀਤਾ 
ਪਗਆ ਹੈ 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.  ਐੱਫ.ਏ.ਪਕ੍ਯੂ19 

7 ਪਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕ੍ੀਤੀ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਨਵਾਰਣ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਤੇ 
ਨੋਡਲ ਅਪਧਕ੍ਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ੍ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਜ਼ਕ੍ਰ 
ਕ੍ਰੋ। 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.ii.c.iv (ਪੰਨਾ 10) 

8 ਜਾਰੀ ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਉਤਪਾਦ ਉਧਾਰਕ੍ਰਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਹਮਤੀ 
ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਕ੍ਾਰਡ ਪਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱ ਪਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ  ਐੱਫ.ਪੀ.ਸੀ, 2.B.ii.c.v (ਪੰਨਾ 10) 

10 ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪਕ੍ਸੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ / ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਜੋ 
ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪਧਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਚਾਲ-ਚਲਣ 

11 ਕ੍ਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕ੍ੀਮਤ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ 
› ਪਰੋਸੈਪਸੰਗ ਫੀਸ 
› ਘਟਾਏ ਬਕ੍ਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਵਆਜ ਦਰ 
› ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਇਕ੍ਿੱਤਰ ਕ੍ੀਤਾ 
ਪਗਆ 

ਚਾਲ-ਚਲਣ 

12 ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਕ੍ੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪਲਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਚਾਲ-ਚਲਣ 

13 ਐਸਆਰਓ ਦਾ ਸੀਜੀਆਰਐਮ ਨੰਬਰ ਜੇ ਗਾਹਕ੍ ਨੰੂ ਪਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

ਚਾਲ-ਚਲਣ 

14 ਕ੍ਰੈਪਡਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਦੀ ਪਮਆਦ / ਅਵਧੀ ਪਵਿੱਚ 
ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਦੀ ਰਕ੍ਮ 

ਚਾਲ-ਚਲਣ 

 
19 https://m.rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=102   

https://m.rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=102%20%20
https://m.rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=102%20%20
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ਚਾਲ-ਚਲਣ ‘ਤੇ ਪਕ੍ਸੇ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟੀਕ੍ਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਪਕ੍ਰਪਾ ਕ੍ਰਕ੍ੇ sro@mfinindia.org; info@sa-dhan.org ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ੍ 
ਕ੍ਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.mfinindia.org ਜਾਂ www.sadhan.org 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 


