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ਿਨਰਪੱ ਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ

ਨਵੀ ਿਫਨਸਵ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਿਲਮਿਟਡ (“N.F.P.L. ਜ� ਕੰ ਪਨੀ), ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ (“RBI”) ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਇੱ ਕ
ਗੈਰ-ਬ�ਿਕੰ ਗ ਿਵੱ ਤ ਕੰ ਪਨੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਿਡਜੀਟਲ ਿਨ�ਜੀ ਲੋ ਨ ਅਤੇ ਿਡਜੀਟਲ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਲੋ ਨ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।

N.F.P.L. ਨ� 1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ - ਫੇਅਰ ਪ�ੈਕਿਟਸਸ ਕੋਡ ("ਸਰਕੂਲਰ") ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ

ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ("ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ") ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਇਹ ਿਨਰਪੱ ਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ("ਕੋਡ" ਜ� "ਐ�ਫ.ਪੀ.ਸੀ") ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਰਪੱ ਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ�

(ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਜੋ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼�ਣ
ੇ ੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਡ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਪੱ ਖ ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕੰ ਪਨੀ

ਦੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼

ਗਾਹਕ� ਪ�ਤੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾਵ� ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਡ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
●
●
●
●
●

ਬੁਿਨਆਦੀ ਮਾਪਦੰ ਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵ� ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ ਨ�ਿਤਕ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱ ਖ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ;

ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਿਨਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ;

ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋ ਨ ਉਤਪਾਦ� ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਕੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋ ੜ� ਅਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ

ਕਰਨਾ;

ਗਾਹਕ� ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਿਕਿਰਆਿਵਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਲੋ ਨ ਉਤਪਾਦ ਲਾਗੂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ� ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ;

ਵਚਨਬੱ ਧਤਾਵ�
N.F.P.L. ਿਵੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਚਿਲਤ ਮਾਪਦੰ ਡ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ
ਨ�ਿਤਕ ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਣ -ਦੇਣ� ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਕੇ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੇਗੀ।
N.F.P.L. ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ,ਲੋ ਨ ਉਤਪਾਦ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ
ਸ਼ਰਤ�, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ, ਿਵਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਵਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

N.F.P.L. ਗਾਹਕ� ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ

ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ, ਜਦ� ਤੱ ਕ (a) ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜ� ਕ�ੈਿਡਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ ਸਮੇਤ ਿਕਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ� ਸਰਕਾਰੀ

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਜ� (b) ਿਜੱ ਥੇ ਗਾਹਕ ਨ� ਅਿਜਹੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ।

N.F.P.L. ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵ� ਨੂੰ ਕੋਡ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਕਾਪੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੰ ਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਿਲੰਗ, ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਿਥਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗਤਾ
ਇਹ ਕੋਡ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਕੰ ਪਨੀ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵ� ਨੂੰ Navi ਐਪ, ਜ� ਿਡਜੀਟਲ ਪਾਰਟਨਰ ਜ� ਏਜੰ ਟ� ਜ� ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ� ਦੇ ਅਧੀਨ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ Navi ਐਪ

ਦੁਆਰਾ ਜ� ਭੌਿਤਕ ਲੋ ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਦੁਆਰਾ ਜ� ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਿਵਧੀਆਂ ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੰ ਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਿਕ:
a) ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰ ਚਾਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜ� ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵੱ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

b) ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ (ਅਰਥਾਤ ਿਵਆਜ ਦਰ�, ਫੀਸ/ ਖਰਚੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵ,ੇ
ਅਦਾਇਗੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਜੋ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਹੱ ਤ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵਤ

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ�� ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦਾ
ਸੰ ਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

c) ਕੰ ਪਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਸੀਮਾ ਦਾ
ਸੰ ਕੇਤ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

d) ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮ� ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਸ�ਪ ਿਦੱ ਤੀ

ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤ� ਕੰ ਪਨੀ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

e) N.F.P.L. ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੇਗੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ
ਦੁਆਰਾ ਇਹਨ� ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇਗੀ।

f) N.F.P.L. ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ਤੇ, ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਬ�ਕ/ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾ ਤ�, ਕਰਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਟ��ਸਫਰ ਲਈ
ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਸੰ ਸਾਿਧਤ ਕਰੇਗੀ। N.F.P.L. ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਤ� 21 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਸਿਹਮਤੀ ਜ� ਇਤਰਾਜ਼, ਿਜਵ� ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗੀ।

g) ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਤਰਣ ਸਮ� -ਸਾਰਣੀ, ਿਵਆਜ

ਦਰ, ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸਬੰ ਧੀ N.F.P.L. ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨ�ਿਟਸ
ਦੇਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ
'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਰਜ਼ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਿਨਯਮ/ਸ਼ਰਤ�
ਕਰਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
a. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਸ਼ਰਤ� ਭਾਵ ਿਵਆਜ ਖਰਚੇ, ਿਮਆਦ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਿਵਆਜ ਦਰ, ਪ�ੋਸੈਿਸੰ ਗ ਫੀਸ, ਲੋ ਨ ਦੀ ਿਮਆਦ, ਸਮਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਿਕਸ਼ਤ

(ਈ.ਐ�ਮ.ਆਈ), ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਫੀਸ� ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਿਜਵ� ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦ� ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਿਵੱ ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

b. N.F.P.L. ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਜੁਰਮਾਨ� ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ੇ/ਸੁਿਵਧਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱ ਚ 'ਬੋਲਡ

ਿਵੱ ਚ' ਬਕਾਏ ਦੇ ਿਡਫਾਲਟ ਜ� ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਸੂਿਲਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਿਵਆਜ / ਿਲਿਕ�ਡੈਟ
ਨੁਕਸਾਨ / ਵਾਧੂ ਿਵਆਜ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੇਗੀ।

c. ਕਰਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰ ਡ

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ N.F.P.L. ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱ ਚ ਿਡਜੀਟਲ/ ਭੌਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

d. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਦੇ ਸਮ� ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਸੀਦ
ਇਸ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱ ਚ ਿਡਜੀਟਲ/ਭੌਿਤਕ ਤੌਰ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਤ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਵੰ ਡ
a. N.F.P.L. ਿਵਤਰਣ ਦਾ ਸਮ�, ਿਵਆਜ ਦਰ�, ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ, ਅਦਾਇਗੀ ਖਰਚੇ ਆਿਦ ਸਮੇਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�

ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜ� ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਨ�ਿਟਸ ਦੇਵੇਗਾ।

b. N.F.P.L. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ ਿਵਆਜ ਦਰ� ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਿਸਰਫ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਪ�ਭਾਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਉਪਯੁਕਤ ਸ਼ਰਤ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

c. ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ / ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
d. ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਅੰ ਿਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਤੇ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਜ� ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਜੋ ਿਕ

N.F.P.L. ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈ�ਟ-ਆਫ ਦੇ

ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤ� ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਨ�ਿਟਸ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਨ�� ਦੇ ਤਿਹਤ N.F.P.L. ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ

ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱ ਕ / ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੈ।
ਆਮ ਿਵਵਸਥਾਵ�

N.F.P.L. ਕਰਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਿਵੱ ਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੇ

ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, (ਜਦ� ਤੱ ਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ� ਪ�ਗਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਈ

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ)।

ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, N.F.P.L. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ/ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰ ਟ ਅਣਉਿਚਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹ� ਲੈ ਣਗੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਧੱ ਕਾ ਮੁੱ ਕੀ

ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਆਿਦ। N.F.P.L. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ ਉਸਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ� ਪ�ਤੀ ਕੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ

ਵਾਲਾ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ / ਨ�ਤਰਹੀਣ ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ

ਸਹੂਲਤ� ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

RBI/2019-20/30 DNBR (PD) CC.No.101/03.10.001/2019-20 ਿਮਤੀ 02 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੁਆਰਾ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹ-ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਜ� ਿਬਨ� 'ਫਲੋ ਿਟੰ ਗ ਰੇਟ ਟਰਮ ਲੋ ਨ 'ਤੇ

ਫੋਰਕਲੋ ਜ਼ਰ ਚਾਰਿਜਜ਼/ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਜੁਰਮਾਨਾ' 'ਤੇ N.F.P.L. ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ�
ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫਲੋ ਿਟੰ ਗ ਰੇਟ ਿਮਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੇ

ਖਰਚੇ/ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਜੁਰਮਾਨ� ਨਹ� ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ

N.F.P.L. ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨ� ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਪਯੁਕਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਇਹ ਿਵਧੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵ� ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਤ� ਪੈਦਾ

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਵਾਦ� ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਅਗਲੇ �ਚ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਿਨਦੇਸ਼ਕ ਮੰ ਡਲ ਸਮ� -ਸਮ�

ਤੇ ਿਨਰਪੱ ਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱ ਖ -ਵੱ ਖ ਪੱ ਧਰ� ‘ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਪਟਾਰਾ ਿਵਧੀ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ

ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੀਿਖਆਵ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਿਰਪੋਰਟ ਆਿਡਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਅੰ ਤਰਾਲ� ਤੇ ਪ�ਸਤੁਤ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ

N.F.P.L. ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵ� /ਸਥਾਨ� ਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ
ਹੈ, ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ:

a. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ (ਟੈਲੀਫੋਨ/ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਵੀ)
ਿਜਸ ਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

b. ਜੇਕਰ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ / ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ, ਤ� ਗਾਹਕ
ਆਰ.ਬੀ. ਆਈ ਦੇ ਡੀ.ਐ�ਨ.ਬੀ.ਐ�ਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਫਸਰ-ਇਨਚਾਰਜ (ਸੰ ਪੂਰਨ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ) ਨੂੰ
ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਐ�ਨ.ਬੀ.ਐ�ਫ.ਸੀ ਦਾ ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ।

c. ਗਾਹਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੀਤੀ।

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਪਟਾਰਾ ਿਵਧੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਹਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਬੰਧ 1 ਦੇ
ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਨਰਪੱ ਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢੰ ਗ
N.F.P.L. ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਵਆਜ ਦਰ ਲਈ ਨੀਤੀ

ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵੱ ਖ -ਵੱ ਖ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵ� ਲਈ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਿਵਆਜ ਦਰ� ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ

ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੇ ਗ�ਡ
ੇ ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਜ� ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ

ਤੌਰ ਤੇ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰ� ਅਤੇ ਜੋਖਮ� ਦੇ ਗ�ੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਵੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਬ
ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ� ਵੀ ਿਵਆਜ ਦਰ� ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਵੈਬਸਾਈਟ

ਿਵੱ ਚ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਜ� ਹੋਰ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਿਵਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ
N.F.P.L. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਸਾਰੀ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ�ਚਾਰ ਸਮੱ ਗਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ
ਅਤੇ ਗੁੰ ਮਰਾਹਕੁੰ ਨ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ N.F.P.L. ਿਵਕਰੀ ਸਿਹਯੋਗੀ/ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ 'ਤੇ ਉਨ�� ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ
ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ� ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਿਮਲਣਗੇ।
ਕ�ੈਿਡਟ ਸੂਚਨਾ ਕੰ ਪਨੀਆਂ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ)
N.F.P.L. ਗਾਹਕ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੇਗੀ:
a. ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
� ਾ;

b. ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਿਕ ਿਕੰ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ;

c. ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ

d. ਗਾਹਕ� ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਹ� ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
N.F.P.L. ਗਾਹਕ� ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ� ਜੇ ਗਾਹਕ ਨ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ, ਤ� ਮੁਖਿਤਆਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ
ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਚਾਰ ਸੰ ਿਹਤਾ

ਕੰ ਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਿਕ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੰ ਗ ਲਈ ਆਚਾਰ ਸੰ ਿਹਤਾ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ (IRDA) ਿਨਯਮ�

ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕੰ ਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਿਕ ਅਨੁਬੰਧ 2 ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਸੰ ਗ�ਿਹ ਏਜੰ ਟ� ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ
ਸੇਿਲੰਗ ਏਜੰ ਟ� ਲਈ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰ ਡਕਟ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ
N.F.P.L. ਦੀ ਇੱ ਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੀ ਵਰਤ� ਸੂਚਨਾ, ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ (ਵਾਜਬ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਭਆਸ� ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਅਤੇ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਜ�
ਜਾਣਕਾਰੀ) ਿਨਯਮ�, 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੰ ਪਨੀ ਐ�ਫ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਅੰ ਤਰੀਵ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵਤ ਕੀਤੇ ਜ� ਿਤਆਗਣ ਬਗੈਰ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ �ਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਕੋਡ� ਿਵੱ ਚ
ਸੋਧ, ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ� ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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ਗਾਹਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ

1. �ਦੇਸ਼

Navi Finserv Private Limited ਿਵਖੇ ਗਾਹਕ ਪਿਹਲ� ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਮੁੱ ਲ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਪਾਿਲਸੀ
ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੁੱ ਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਯਾਮਕ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Navi Finserv Private Limited (ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ "ਕੰ ਪਨੀ" ਵਜ� ਬੁਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ

ਜ�ਦੇ RBI ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ - ਿਨਰਪੱ ਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ 01 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰ ਪਨੀ ਕੋਲ ਇੱ ਕ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਪਾਿਲਸੀ/ਿਵਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ �ਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
-

ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ;
ਇਸ ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਿਨਯਾਮਕ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ।

2. ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�
ਿਸ਼ਕਾਇਤ/ਉਲਾਹਮਾ: "ਿਸ਼ਕਾਇਤ/ਉਲਾਹਮਾ" ਗਾਹਕ ਵੱ ਲ� ਿਕਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਜ� ਤ� ਮੌਿਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਜ� ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਅਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਕੁਝ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਿਕਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਿਹਮੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਉਮੀਦ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦਾ ਆਮ ਵਰਗੀਕਰਨ:
-

ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ: ਗਲਤ ਿਵਕਰੀ/ ਗਲਤ ਖਰਚੇ ਕੱ ਟਣਾ/TDS ਸੰ ਬੰ ਧੀ
/ਸੇਵਾ ਖਰਚ ਸੰ ਬੰ ਧਤ, ਚੈਕ ਜ� eNach ਕਲੀਅਰ�ਸ ਸੰ ਬੰ ਧਤ।

-

ਬ��ਚ ਸੰ ਬੰ ਧਤ: ਗਾਹਕ� ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤ�/ ਮਾਹੌਲ/ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ/ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ, ਆਿਦ।

-

ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ: ਕਿਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ/ ਭੱ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ�, ਕਿਥਤ

-

ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆਿਦ।
ਕਰਜ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ: ਵੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ, ਕਰਜ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੋਧ�, ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ, ਿਰਕਵਰੀ
ਏਜੰ ਟ� ਦਾ ਗਲਤ ਿਵਵਹਾਰ, ਿਲੰਗ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਤਕਰਾ, ਕਰਜ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ�।

-

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱ ਤਰ ਿਵਹਾਰ/ ਏਜੰ ਟ ਸੰ ਬੰ ਧੀ/ ਿਵਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ: ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ/ਭੱ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ�,
ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਗਲਤ ਿਵਕਰੀ, ਫੀਸ�/ ਕਮੀਸ਼ਨ/ ਵਾਧੂ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੁਨ�ਕਟਰ�,

ਿਰਕਵਰੀ ਏਜੰ ਟ� ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਿਵਵਹਾਰ/ਭੱ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ�, ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
3. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ
ਕੰ ਪਨੀ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਖੋਲੇ ਗ
� ੀ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ:
A) ਸੀਨੀਅਰ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇੱ ਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੰ ਪਨੀ ਿਵਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ
ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
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B) ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਮੈਿਟ�ਕਸ I
1) ਪਿਹਲਾ ਪੱ ਧਰ:
- ਪਿਹਲੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜ� ਉਲਾਹਮਾ ਹੈ, ਤ� ਗਾਹਕ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਤੱ ਕ
ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਈਮੇਲ: help@navi.com

ਫੋਨ: (+91) 81475 44555
-

TAT: ਜਦ� ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਜ� ਫੋਨ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ
ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਿਮਆਰੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਸਮ� 48 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਟੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱ ਲ ਲਈ 3 ਕੰ ਮਕਾਜੀ
ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਿਜਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱ ਲ ਨਹ� ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਜ� ਿਜਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੱ ਲ ਨਹ� ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਭੇਿਜਆ

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-

ਦੂਜਾ ਪੱ ਧਰ:
ਦੂਜੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਮੇਲਬਾਕਸ ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� (7) ਸੱ ਤ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ� ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ।
ਨਾਮ: ਸੁਗੰਧਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਅਹੁਦਾ – ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਬੰਧਕ
ਪਤਾ – Navi Finserv Private Limited , ਕੋਰਮੰ ਗਲਾ ਤੀਜਾ ਬਲਾਕ, ਬ�ਗਲੋ ਰ 560095 ਈਮੇਲ –
grievance@navi.com

-

ਤੀਜਾ ਪੱ ਧਰ:
ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ (10) ਦਸ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤ� ਜਵਾਬ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ
ਹੈ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਗਾਹਕ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਮੇਲਬਾਕਸ 'ਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਨ�ਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨ�ਡਲ ਿਨਵਾਰਣ ਅਫਸਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� (7) ਸੱ ਤ ਿਦਨ� ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ।
ਤੀਜੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ RBI ਲੋ ਕਪਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਨ�ਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਨਾਮ: ਿਡੰ ਪਲ ਜੇ ਸ਼ਾਹ
ਅਹੁਦਾ – ਨ�ਡਲ ਅਫਸਰ
ਪਤਾ – Navi Finserv Private Limited , ਕੋਰਮੰ ਗਲਾ ਤੀਜਾ ਬਲਾਕ, ਬ�ਗਲੋ ਰ 560095ਈਮੇਲ –
nodaloffice@navi.com

-

ਚੌਥਾ ਪੱ ਧਰ: ਗਾਹਕ ਦੇ ਨ� ਡਲ ਅਫਸਰ ਦੁ ਆ ਰਾ ਿਦੱ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸੰ ਤੁ ਸ਼ ਟ ਨਾ ਹੋ ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਜ� ਜੇਕਰ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 15 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ� ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਨਹ�
3

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਗਾਹਕ ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਨੂੰ ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਅਫਸਰ- ਇਨ- ਚਾਰਜ
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ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ,
ਗੈਰ-ਬ�ਿਕੰ ਗ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਭਾਗ (DNBS), ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ,

ਨਰੁਪਥੁੰ ਗਾ ਰੋਡ,

ਬ�ਗਲੋ ਰ – 560001

ਈਮੇਲ: dnbsbangalore@rbi.org.in
-

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰ ਟ ਵਜ� ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ
ਪ�ਾਪਤੀ ਤ� 14 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਮਾਪਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।

5) ਪੰ ਜਵ� ਪੱ ਧਰ:
NBFCs ਲਈ RBI ਲੋ ਕਪਾਲ ਸਕੀਮ - 2018
ਜੇਕਰ NBFC ਤ� ਜਵਾਬ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� ਗਾਹਕ NBFC ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਅਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ�

ਿਸ਼ਕਾਇਤ/ਉਲਾਹਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤ� ਇੱ ਕ ਮਹੀਨ� ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ "ਗੈਰ-ਬ�ਿਕੰ ਗ
ਿਵੱ ਤੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੋ ਕਪਾਲ ਸਕੀਮ, 2018" ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਲੋ ਕਪਾਲ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ/ਉਲਾਹਮੇ

ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜ� ਜਵਾਬ/ਿਨਵਾਰਣ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਮੁੱ ਦੇ ਨੂੰ

ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ �ਚ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਿਲਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ �ਪਰ ਦੱ ਸੇ ਕ�ਮ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਪੜਾਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਮੈਿਟ�ਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।
ਪਤਾ:
ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ
ਫੋਰਟ ਗਲੇ ਿਸਜ਼, ਚੇਨਈ - 600001
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ: 044 - 25395964

ਫੈਕਸ ਨੰ: 25395488
ਈਮੇਲ: cms.nbfcochennai@rbi.org.in
6) ਉਪਰੋਕਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਜਬਤੀ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਿਰਕਵਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ�ਚ ਤ� ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਢੁਕਵ�
ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

C) ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ
ਕੰ ਪਨੀ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੇ ਸਮ� ਿਸਰ ਿਨਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗਾਹਕ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ (CRM)
ਪ�ਣਾਲੀ ਹੈ। ਪ�ਣਾਲੀ (a) ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ,

(b) ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ TATs ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ (c) ਪਿਹਲ� ਤ� ਪ�ਭਾਿਸ਼ਤ TATs ਦੇ

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਮੈਿਟ�ਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਵਾਰ CRM ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ/ਉਲਾਹਮੇ ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਿਵਕਲਪਕ

ਹੱ ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਹੱ ਲ ਤ� ਅਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ
�ਪਰ ਦੱ ਸੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ ਰਾਹ� ਮੁੱ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ:
-

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਾਲ� ਨੂੰ ਟ�ਕ
ੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ CRM ਦੁਆਰਾ ਉਨ�� ਨੂੰ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

CRM ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਨੂੰ ਘੱ ਟ, �ਚ, ਮੱ ਧਮ, ਆਿਦ ਵਜ� ਸ਼�ਣ
ੇ ੀਬੱ ਧ ਅਤੇ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ

ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਟ�ੈਕ ਕਰੇਗਾ।
ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ:
-

CRM ਗਾਹਕ� ਦੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਗਾਹਕ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ
ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

D) ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ, TATs, ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੀ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
E) ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਿਡਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੀਿਖਆਵ�:
-

ਗਾਹਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ

ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੀਿਖਆਵ� ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱ ਲ� 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: (a) ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ; (b) ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅਤੇ (c) ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੇ

ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਆਿਡਟ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਿਡਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੀ
ਕੁਤਾਹੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਵ।ੇ

-

ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱ ਖੀ
ਜਾਵੇਗੀ।

F) ਵੈ�ਬਸਾਈਟ
ਪਾਿਲਸੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵ� ਿਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਪਾਿਲਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਅਨੁਬੰਧ 2

ਨਾਵੀ ਿਫਨਸਰਵ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਿਲਮਿਟਡ
ਦਾ
ਿਸੱ ਧੀ ਿਵਕਰੀ ਏਜੰ ਟ� ਲਈ ਆਚਾਰ ਸੰ ਿਹਤਾ
(ਪਿਹਲ� ਚੈਤਿਨਆ ਰੂਰਲ ਇੰ ਟਰਿਮਡੀਏਸ਼ਨ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਸਰਿਵਸੇਜ਼ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਟੇਡ ਵਜ�
ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ)

ਸੰ ਸਕਰਣ ਨੰ
ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਅਪਣਾਈ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਮਤੀ
ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਪ�ਵਾਨਕਰਤਾ
ਦਸਤਖਤ

1.0
24 ਮਾਰਚ, 2021
CEO
ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਅਨੁਸੂਚੀ A
NAVI FINSERV PRIVATE LIMITED
ਦਾ
ਿਸੱ ਧੀ ਿਵਕਰੀ ਏਜੰ ਟ� ਲਈ ਆਚਾਰ ਸੰ ਿਹਤਾ
(ਪਿਹਲ� ਚੈਤਿਨਆ ਰੂਰਲ ਇੰ ਟਰਿਮਡੀਏਸ਼ਨ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਸਰਿਵਸੇਜ਼ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਟੇਡ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ)
ਿਪਛੋਕੜ
ਿਸੱ ਧੀ ਿਵਕਰੀ ਏਜੰ ਟ� (“ਕੋਡ”) ਲਈ Navi Finserv Private Limited (Navi) ਆਚਾਰ ਸੰ ਿਹਤਾ ਿਕਸੇ ਵੀ

ਕਰਜ਼ (ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਲੋ ਨ ਸਮੇਤ) ਜ� Navi Finserv Private Limited ਦੇ ਹੋਰ ਿਵੱ ਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ

ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Navi ਦੇ ਿਸੱ ਧੀ ਿਵਕਰੀ ਏਜੰ ਟ� ਲਈ ਆਚਾਰ ਸੰ ਿਹਤਾ ਿਨਰਪੱ ਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ (FPC) ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਤੇ

RBI ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ NBFCs ਦੀਆਂ ਿਵੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਿਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਜੋਖਮ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਚਾਰ

ਸੰ ਿਹਤਾ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਬਣਾਈ ਗਈ

ਹੈ। ਪਾਿਲਸੀ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱ ਖ ਿਵਵਹਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਿਲਸੀ ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ

ਮਾਨਤਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।

Navi ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਨ�ਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਵੱ ਤੀ ਉਤਪਾਦ� ਲਈ, ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ (ਕ�)

("ਪ�ੋਸਪੈਕਟ") ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੇਵਾ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ - ਿਸੱ ਧੀ ਿਵਕਰੀ ਏਜੰ ਟ� ("DSAs"), ਿਸੱ ਧੀ ਿਵਕਰੀ

ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ("DSEs") (ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਵ�) ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।

1. ਿਵਹਾਰਕਤਾ
ਕੋਡ ਨੂੰ Navi ਅਤੇ DSA/DSEs ਿਵਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ

ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ Navi ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਜ� ਹੋਰ ਿਵੱ ਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਅਤੇ
ਵੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਸੱ ਧੀ ਿਵਕਰੀ ਏਜੰ ਟ (DSA), ਿਸੱ ਧੀ ਿਵਕਰੀ ਟੀਮ (DST), ਇਸਦੇ ਟੈਲੀ-ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (TMEs) ਅਤੇ

ਖੇਤਰੀ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਰਥਾਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਕਾਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (BDEs) ਨੂੰ Navi ਦੀ ਤਰਫ� ਕੋਈ ਵੀ
ਿਸੱ ਧੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ।

ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ DSA, DST, TME ਜ� BDE ਬਲੈ ਕਿਲਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� DSA, DST, TME ਜ� BDE ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਟੈਲੀ-ਕਾਲ ਕਰਨਾ (ਕੋਈ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ)

ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱ ਚ Navi ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� Navi ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸੋਰਿਸੰ ਗ ਲਈ ਿਕਸੇ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
a) ਜਦ� ਿਕਸੇ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਨ� Navi ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ, ਕਾਲ ਸ�ਟਰ, ਸ਼ਾਖਾ ਜ� Navi ਿਵਖੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਪ�ਬੰਧਕ ਰਾਹ�
ਉਤਪਾਦ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ, ਗਾਹਕ, ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ, ਿਬਲਡਰ ਜ�
Navi ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
b) ਜਦ� ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ� ਪਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ DSA ਪ�ਬੰਧਕ ਜ� ਟੀਮ ਮੁੱ ਖੀ ਦੁਆਰਾ
ਪ�ਵਾਿਨਤ ਸੂਚੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਤ� ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਿਜੱ ਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ
ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਲੈ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ।
c) TME ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ/ਨੰਬਰ ਿਕਸੇ ਵੀ "ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ
ਕਰੋ" ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਫਲੈ ਗ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।
3. ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

a) ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ� ਸੰ ਪਰਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 09:30 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 19:00 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਉਦ� ਹੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ
ਜਦ� ਕਾਲ ਤ� ਉਸਨੂੰ ਅਸੁਿਵਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
b) ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਕਾਲ� ਉਦ� ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ� ਪ�ਸ
ੋ ਪੈਕਟ ਨ�
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ DSA, DST, TME ਜ� BDE ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
c) ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼/ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਦਫਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 09:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 19:00
ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਦੌਰਾ ਉਦ� ਹੀ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਨ� ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ DSA, DST, TME ਜ� BDE ਅਤੇ/ਜ� ਇਸਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪ�ਤੀਿਨਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਜ� ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵ।ੇ

4. ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ
DSA, DST ਜ� BDE ਅਤੇ/ਜ� ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪ�ਤੀਿਨਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ
ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਦੇ
ਿਹੱ ਤ� ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਰਫ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ/ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦੱ ਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਕੋਈ ਗੁੰ ਮਰਾਹਕੁੰ ਨ ਿਬਆਨ/ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ/ਗਲਤ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ

DSA, DST, TME ਜ� BDE ਅਤੇ/ਜ� ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

a) Navi ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ/ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਕਰਨਾ;
b) Navi ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ� ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਜ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ Navi ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜ� ਝੂਠ� ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ;
c) ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ/ਸੇਵਾ ਲਈ Navi ਦੀ ਤਰਫ� ਕੋਈ ਝੂਠੀ/ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਕਰਨਾ;

d) ਿਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰ�, ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮ�, ਸੁਰੱਿਖਆ/ਕਲੈ ਟਰਲ, ਿਜਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇ
ਵੇਰਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਦੱ ਸ ਕੇ Navi ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ�/ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਵੇਚਣਾ।
ਸੇਵਾ ਦੇ �ਚ ਿਮਆਰ� ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੇ �ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ� Navi ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ� ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।
6. ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਪ�ੀ - ਕਾਲ
a) ਸਵੇਰੇ 09:30 ਵਜੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਸ਼ਾਮ 19:00 ਵਜੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦ� ਤੱ ਕ ਓਦ�
ਬੇਨਤੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ;
b) ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਕਾਿਲੰਗ ਨਹ�।
ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ
a) ਆਪਣੀ, ਆਪਣੀ ਕੰ ਪਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ;
b) ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ;
c) ਜੇਕਰ ਅਨੁਮਤੀ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਮੁਆਫੀ ਮੰ ਗੋ ਅਤੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਿਡਸਕਨ�ਕਟ ਕਰੋ;
d) ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱ ਸੋ;
e) ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਕੋ ਨਾ ਜ� ਬਿਹਸ ਨਾ ਕਰੋ;
f) ਿਜੰ ਨੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੋ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ/ਗਾਹਕ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇ;
g) ਗੱ ਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਰੱ ਖੋ;
h) ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਜ� ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ;
i)

ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜ� Navi ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦੱ ਸੋ ਜੇਕਰ
ਪ�ੋਸਪੈਕਟ/ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਹਨ;

j)

ਪ�ੋਸਪੈਕਟ/ਗਾਹਕ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਮ� ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰੋ।

ਕਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ
a) Navi ਨੂੰ ਉਨ�� ਪ�ੋਸਪੈਕਟ�/ਗਾਹਕ� ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਿਦਓ ਿਜਨ�� ਨ� "ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ" ਨੂੰ ਫਲੈ ਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਇੱ ਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
7. ਤੋਹਫ਼ੇ ਜ� ਿਰਸ਼ਵਤ
DSA, DST, TME ਜ� BDE ਨੂੰ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਤ� ਤੋਹਫ਼ੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ DSA, DST, TME ਜ� BDE ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ/ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਰਸ਼ਵਤ ਜ� ਿਕਸੇ

ਿਕਸਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

8. ਮੁਲਾਕਾਤ�/ ਸੰ ਪਰਕ ਸਮ� ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
DSA, DST ਜ� BDE ਅਤੇ/ਜ� ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
a) ਿਨ�ਜੀ ਜਗ�� ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਤ� ਲੋ ੜ�ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ;
b) ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼/ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੋ;
c) ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਦੇ ਿਨਵਾਸ/ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਜਾਓ;
d) ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ;
e) ਜੇਕਰ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮ� ਿਸਰਫ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱ ਸ/ਦਫਤਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ
ਹਨ, ਤ� ਉਸਨੂੰ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਵੱ ਲ� ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ,
ਜਦ� ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅਸੁਿਵਧਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ;
f) ਜੇਕਰ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ/ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜ�
Navi ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ;
g) ਸੰ ਭਾਵੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵ� ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਰੱ ਖੋ - ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ।
9. ਪੱ ਤਰ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣਾ
ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰ ਚਾਰ ਿਸਰਫ Navi ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
10. ਿਰਕਾਰਡ/ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਐਮਪੈਨਲਮ�ਟ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�
a) Navi ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਤਾਬ�, ਿਰਕਾਰਡ� ਅਤੇ ਿਸੱ ਧੀ ਿਵਕਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;
b) ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ DSA,
DST, TME ਜ� BDE ਦੀ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਨਯੰ ਤਰਣ� ਨੂੰ
ਐਮਪੈਨਲਮ�ਟ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;;
c) Navi ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ DSA, DST, TME ਅਤੇ BDE ਦੇ ਇੱ ਕ ਅੱ ਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਖੇਗੀ;
d) ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਯੋਜਨਾਵ� ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ;
e) Navi ਕੋਲ ਭਾਵ� ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਜ� ਬਾਹਰੀ ਆਡੀਟਰ� ਦੁਆਰਾ, ਜ� ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੀਤੇ ਏਜੰ ਟ� ਦੁਆਰਾ DSA, DST, TME ਅਤੇ BDE 'ਤੇ ਆਿਡਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਿਡਟ ਜ�
ਸਮੀਿਖਆ ਿਰਪੋਰਟ� ਅਤੇ Navi ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ DSA, DST, TME ਜ� BDE 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ
ਖੋਜ� ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ;
f) ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ DSA, DST,
TME ਜ� BDE ਏਜੰ ਟ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ, ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜ� ਪ�ੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼�, ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਅਤੇ ਹੋਰ
ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦਓ;

g) ਸੂਚੀਬੱ ਧਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ�ੋਸਪੈਕਟ/ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;
h) ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ Navi ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਿਨਯਾਮਕ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ DSA, DST, TME ਜ� BDE ਦੁਆਰਾ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
11. DSA, DST, TME ਜ� BDE ਅਤੇ/ਜ� ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪ�ਤੀਿਨਧੀਆਂ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ
DSA, DST, TME ਜ� BDE ਅਤੇ/ਜ� ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪ�ਤੀਿਨਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ DSA, DST, TME ਜ� BDE ਵੱ ਲ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ
ਸੇਵਾ ਦੇ �ਚ ਿਮਆਰ� ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੇ �ਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ� Navi ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮ� ਸਮ�
'ਤੇ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
**********

