
ASHV ਫਾਈਨਾਂਸ ਿਲਿਮਟੇਡ

ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ:

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।

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 ਨਹੀਂ ਿਵਚਾਰੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ: -

• ਿ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।

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।

ਏਕੀਕ੍ਿਰਤ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ, 2021 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਹੈ -
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• ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਿਲਖਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਿਨਯੰਤ੍ਿਰਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ

• 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

• ਿ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।

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ:

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।

(ਪੂਰਵ ਜੈਨ ਸੰਨਜ਼ ਿਫਨਲੀਜ਼ ਿਲਿਮਟੇਡ)

ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਨੋਟ: ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google



ASHV ਫਾਈਨਾਂਸ ਿਲਿਮਟੇਡ

ਸਬੂਤ ਦੇ.

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

ਪੁਰਸਕਾਰ

ਤੀਜੀ ਮੰਿਜ਼ਲ, ਟੈਕਨੀਪਲੈਕਸ-II ਬੰਦ। ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਗੋਰੇਗਾਂਵ (ਪੱਛਮੀ), 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ

ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਫੈਸਲਾ ਿਕਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?

ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ

ਆਈ.ਟੀ

•

ਪਤਾ

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।

12ਬੀ,

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

ਸੰਪਰਕ ਨੰ.
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• ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ: -

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਿਨਕਾ ਥਦੇਸ਼ਵਰ (ਵਿਰਆਵਾ)

ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ

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

ਨਾਮ

• 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।

ਪਾਰਕ,

+91 22 6249 2700

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

ਮੁੰਬਈ - 400 062,

(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।
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