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ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ 
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ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਨੋਟ: ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ

ASHV ਫਾਈਨਾਂਸ ਿਲਿਮਟੇਡ

1. FPC ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ:

c. ਕੰਪਨੀ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਓ। d. ਿਵੱਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ:

ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ:

ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ;

FPC ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: a. ਗਾਹਕਾਂ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ 

ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ; ਬੀ. ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਓ ਜੋ ਿਕ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
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ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਬੀਆਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਆਰਬੀਆਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼, ਮੌਜੂਦਾ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਕੋਡ ਨੂੰ 
ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ।

2. FPC ਦਾ ਉਦੇਸ਼:

ਈ. ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਿਹਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; f. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨਾ; 

g ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਹੈਂਡਿਲੰਗ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠੋ

ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ/

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਡ ਗਾਹਕਾਂ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਕਦੀ 

ਹੈ।

FPC ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। FPC ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ RBI/201112/470DNBS.CC.PD.No.266/03.10.01/2011-12 ਿਮਤੀ 26 ਮਾਰਚ, 2012, ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2013 ਤੱਕ ਏਕੀਕ੍ਿਰਤ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ 

ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ - ਗੈਰ-ਬੀ. ਕੰਪਨੀ - ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਨ-ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ (ਿਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ) ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼, 

2016 ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕੁਝ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਸੋਧ 

ਕੀਤੀ। ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਕੋਡ (FPC) ਬਾਰੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਿਕੰਗ ਿਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ 

ਹਨ।
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ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ;

3. ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਨੀਤੀ:

d. ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਿਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਸੀਦ ਿਵੱਚ 

ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ. ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਵੇਰਿਵਆਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗੀ।

c. ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਹੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੀ 

ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਨ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

4. ਜਾਣਕਾਰੀ:

a ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਧਾਰ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਉਿਚਤ ਿਧਆਨ ਰੱਖੇਗੀ, ਜੋ ਿਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 

ਕ੍ਰੈਿਡਟ ਨੀਤੀਆਂ, ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਿਲੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਉਮਰ, ਜਾਤ, ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਿਥਤੀ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਿਨਧਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਤਕਰਾ 

ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

6. ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਿਨਯਮ/ਸ਼ਰਤਾਂ:

5. ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ:

c. ਕੰਪਨੀ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ/

ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਕਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ / ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਿਵਆਜ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੇਗੀ।

a ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ a

a ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 

ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ। b. ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ 

ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

ਬੀ. ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ/ਿਮਆਦ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਿਵਆਜ ਦਰ ਸਮੇਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ। ਇਹ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ।

ਬੀ. ਲੋਨ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ/ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰੀਿਖਆ/ਸਮਝਣ ਲਈ 

ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ।
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(ਪੂਰਵ ਜੈਨ ਸੰਨਜ਼ ਿਫਨਲੀਜ਼ ਿਲਿਮਟੇਡ)

ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਨੋਟ: ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ

ASHV ਫਾਈਨਾਂਸ ਿਲਿਮਟੇਡ

c. ਗ੍ਰਾਹਕ/ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਸਿਹਮਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਰਥਾਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੋਂ 21 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਿਜਹਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

7. ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਵੰਡ:

a ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੀ. ਕੰਪਨੀ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ 

ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਾਹਕ/

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ).
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8. ਆਮ:

f. ਕੰਪਨੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੋਿਟੰਗ ਰੇਟ ਿਮਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਫੋਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਰਜ/ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਜੁਰਮਾਨੇ 

ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹ-ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ।

ਬੀ. ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਨੋਿਟਸ ਦੇਵੇਗੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੰਡ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ 

ਖਰਚੇ, ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚੇ, ਆਿਦ ਸਮੇਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਿਕ ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ (i) ਉਹ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ii) ਉਹ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। c. ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ / ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। d. ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਜਾਂ 

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੈਟ ਆਫ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੰਪਨੀ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵੇ 

ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ/ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। .

d. ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਹਕਾਂ/ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਰਿਜ਼ਆਂ 

ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਿਦ। ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਿਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ/ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ 

ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ/ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 0900 ਵਜੇ ਤੋਂ 1900 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੇ/ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਘੰਿਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈ. ਕੰਪਨੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਾਰਿਜਨ ਅਤੇ 

ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਆਿਦ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਿਵਆਜ ਦਰ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।

a ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਿਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਸਧਾਂਤ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ, ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਿਕ ਇਹ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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a ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ 

ਿਨਯੁਕਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ/ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ/ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਜੱਠੇਗੀ। ਬੀ. ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ 

ਸਾਰੇ ਿਵਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। c. ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਹਨ 

ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਢੰਗ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਈ. ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ/ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ/ਗਾਹਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 

ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ/ਗਾਹਕ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ DNBS:

ਪਤਾ: ਅਸ਼ਵ ਫਾਈਨਾਂਸ ਿਲਿਮਟੇਡ (ਪਿਹਲਾਂ ਜੈਨ ਸੰਨਜ਼ ਿਫਨਲੀਜ਼ ਿਲਿਮਟੇਡ)

ਆਫੀਸਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ ਿਰਜ਼ਰਵ 
ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ 

ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ, ਚੌਥੀ ਮੰਿਜ਼ਲ, ਬਾਈਕੁਲਾ ਆਿਫਸ 

ਿਬਲਿਡੰਗ, ਸਾਹਮਣੇ। ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਾਈਕੁਲਾ, 

ਮੁੰਬਈ - 400 008 ਫੋਨ: 022 23028140 ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ: 

022 23022024

ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: nbfcomumbai@rbi.org.in

i. ਈਮੇਲ: ਗਾਹਕ ਸਾਨੂੰ customersupport@ashvfinance.com 'ਤੇ ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ

12ਬੀ, ਤੀਜੀ ਮੰਿਜ਼ਲ, ਟੈਕਨੀਪਲੈਕਸ-II ਆਈਟੀ 
ਪਾਰਕ, ਬੰਦ। ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਫਲਾਈਓਵਰ, 
ਗੋਰੇਗਾਂਵ (ਪੱਛਮੀ), ਮੁੰਬਈ - 400062।

ii. ਟੈਲੀਫੋਨ: ਗਾਹਕ ਸਾਨੂੰ 022 6249 2700 iii 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ: ਗਾਹਕ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ਵ 

ਫਾਈਨਾਂਸ ਿਲਿਮਟੇਡ (ਪਿਹਲਾਂ ਜੈਨ ਸੰਨਜ਼ ਿਫਨਲੀਜ਼ ਿਲਿਮਟੇਡ), 12ਬੀ, ਤੀਜੀ ਮੰਿਜ਼ਲ, ਟੈਕਨੀਪਲੈਕਸ-2 ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ, ਆਫ 'ਤੇ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਫਲਾਈਓਵਰ, 

ਗੋਰੇਗਾਂਵ (ਪੱਛਮੀ), ਮੁੰਬਈ - 400062, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ।
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ਫੋਨ: 022-62492700; ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: 

monika.thadeshwar@ashvfinance.com

9. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ:

d. ਗ੍ਰਾਹਕ/ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਾਡੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਅਫਸਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਿਨਕਾ ਥਦੇਸ਼ਵਰ (ਵਿਰਆਵਾ)

(ਪੂਰਵ ਜੈਨ ਸੰਨਜ਼ ਿਫਨਲੀਜ਼ ਿਲਿਮਟੇਡ)
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10. ਿਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ- ਏਕੀਕ੍ਿਰਤ ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੀਮ 2021:-

12. ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਿਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ:

ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਗਾਹਕਾਂ/ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ 'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ 

ਨੇ ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਿਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ("ਿਵਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀ") ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.ashvfinance.com 

'ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਿਵਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 

ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਿਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ- ਏਕੀਕ੍ਿਰਤ ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੀਮ 2021 ਿਮਤੀ 12 ਨਵੰਬਰ, 2021 ("ਸਕੀਮ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਿਨਕਾ ਥਦੇਸ਼ਵਰ (ਵਿਰਆਵਾ), ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 

ਅਨੁਪਾਲਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਅਫਸਰ ਕਮ ਪ੍ਿਰੰਸੀਪਲ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (''PNO'') ਵਜੋਂ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. ਪ੍ਿਰੰਸੀਪਲ ਨੋਡਲ 

ਅਫਸਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਕੋਡ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਏ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

11. ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ:

ਪ੍ਿਰੰਸੀਪਲ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਦਾਇਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਰਨਾਕੂਲਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਿਰਪੋਰਟ 

ਿਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ/ਿਨਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਿਰੰਸੀਪਲ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ/ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਿਜੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦਾ 

ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ (ਟੈਲੀਫੋਨ / ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ) ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦਾ ਪੋਰਟਲ (https://cms.rbi.org.in)। ਇਸ 

ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਿਜੱਥੇ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ 

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

(ਪੂਰਵ ਜੈਨ ਸੰਨਜ਼ ਿਫਨਲੀਜ਼ ਿਲਿਮਟੇਡ)
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ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਨੋਟ: ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ

ASHV ਫਾਈਨਾਂਸ ਿਲਿਮਟੇਡ

ਕੰਪਨੀ ਕੋਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ FPC ਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ - ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ RBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 

'ਤੇ।

xxxxxxxxx

13. ਿਨਯਿਮਤ ਸਮੀਿਖਆ:
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ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਨੋਟ: ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ

ASHV ਫਾਈਨਾਂਸ ਿਲਿਮਟੇਡ

ਅਨੁਬੰਧ ਏ

• ਇੱਕ ਿਨਯਿਮਤ ਇਕਾਈ (RE) ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਿਨਰਣਾ/ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਾ। • ਆਊਟਸੋਰਿਸੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤ੍ਿਰਤ 

ਇਕਾਈ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਵਾਦ। • ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। • ਿਨਯੰਤ੍ਿਰਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ 

ਆਮ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ। • ਿਵਵਾਦ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਨਯਿਮਤ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ। • ਸੇਵਾ ਿਰਜ਼ਰਵ 

ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਝਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। • ਿਨਯੰਤ੍ਿਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਵਾਦ। • ਿਨਯੰਤ੍ਿਰਤ ਇਕਾਈ ਦੇ 

ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਵਾਦ।

a ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਿਟਡ ਇਕਾਈ ਨੂੰ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ. ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਜੱਥੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ।
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ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਿਵਚਾਰੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ: -

• ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਹੈ -

ਿਨਯੰਤ੍ਿਰਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ

• ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। • ਅਿਜਹੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਲਈ ਿਲਿਮਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 

1963 ਦੇ ਤਿਹਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। • ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। • ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਲਾਗੂਯੋਗਤਾ: - ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1934, ਬੈਂਿਕੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਐਕਟ, 2007 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਰੈਗੂਲੇਿਟਡ ਇਕਾਈ 

(ਆਰਈ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ। ਿਨਯਮਤ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਬੈਂਿਕੰਗ ਿਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਕੀਮ ਿਵੱਚ 

ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ 

ਿਗਆ ਹੈ।

• ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਿਲਖਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਏਕੀਕ੍ਿਰਤ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ, 2021 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

a ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਿਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਮੈਿਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜਾਂ ਿਨਪਟਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਂ 

1 ਜਾਂ ਵੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਿਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਿਮਲੇ। ਬੀ. ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਟ੍ਿਰਿਬਊਨਲ ਜਾਂ ਆਰਿਬਟਰੇਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਲੰਿਬਤ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ, ਟ੍ਿਰਿਬਊਨਲ ਜਾਂ ਆਰਿਬਟਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਿਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜਾਂ ਿਨਪਟਾਇਆ ਿਗਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ 

ਜਾਂ 1 ਜਾਂ ਵੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਿਧਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। c. ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਿਰਿਬਊਨਲ 

ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਿਧਕ ਜੁਰਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਿਲਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਿਬਤ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ:
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(ਪੂਰਵ ਜੈਨ ਸੰਨਜ਼ ਿਫਨਲੀਜ਼ ਿਲਿਮਟੇਡ)

monika.thadeshwar@ashvfinance.com

ਜੇਕਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 15(1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਵਾਰਡ 

ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 16(2)(c) ਤੋਂ 16(2)(f) ਦੇ 

ਤਿਹਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਨੋਟ: ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ

ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਵਾਰਡ/ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੋਂ ਤੀਹ 

ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ASHV ਫਾਈਨਾਂਸ ਿਲਿਮਟੇਡ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ:

ਸਬੂਤ ਦੇ.

•

ਪਤਾ

+91 22 6249 2700

ਇਸ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਆਰਈ ਦੁਆਰਾ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਜਾਂ ਦੇ ਦਖਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪੁਰਸਕਾਰ

ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਿਰਤ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਿਸੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, 4ਵੀਂ 
ਮੰਿਜ਼ਲ, ਸੈਕਟਰ 17, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - 160017 ਈਮੇਲ - CRPC@rbi.org.in

ਨਾਮ

ਪਾਰਕ,

ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ https://cms.rbi.org.in ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਿਰਤ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਿਸੰਗ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਿਨਕ 
ਜਾਂ ਭੌਿਤਕ ਮੋਡ (ਿਵਵਸਿਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਿਰਤ) ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ (ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ) ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ • ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ • ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ।

ਤੀਜੀ ਮੰਿਜ਼ਲ, ਟੈਕਨੀਪਲੈਕਸ-II ਬੰਦ। ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਗੋਰੇਗਾਂਵ (ਪੱਛਮੀ), 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ
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• ਓਮਬਡਸਮੈਨ/ਿਡਪਟੀ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ RE ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਿਵਧਾ ਜਾਂ ਸੁਲਾਹ ਜਾਂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੁਆਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਸੰਖੇਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

12ਬੀ,
ਮੁੰਬਈ - 400 062,

ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਫੈਸਲਾ ਿਕਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?

ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ

ਸੰਪਰਕ ਨੰ.

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਿਨਕਾ ਥਦੇਸ਼ਵਰ (ਵਿਰਆਵਾ)

• ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ: -

ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ

ਆਈ.ਟੀ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ/ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ:
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