ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਕੋਡ
ਭਾਰਤੀ ਟਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਆਰਬੀਆਈ / 2006-07 / 138 ਡੀ ਐਨ ਬੀ ਐਸ
(ਪ੍ੀਡੀਸੀ) ਸੀਸੀ ਨੰਬਰ 80 / 03.10.042 / 2005-06 ਟਿਤੀ 28 ਸਤੰ ਬਰ 2006, ਟਹੰ ਦੂਜਾ ਲੇ ਲੈਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ
ਟਲਿਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਿੀਟਫਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਕੰ ਪ੍ਨੀ" ਵਜੋਂ) ਨੇ ਵਪ੍ਾਰਕ ਲੈ ਣਦੇਣਾਂ ਨਾਲ ਨਟਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਹੇਠ
ਟਲਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ / ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਉਟਿਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਟਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. 10 ਿਈ
2013 ਨੂੰ ਆਯੋਟਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀਟਿੰ ਗ ਟਵਿ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਟਨਤ ਿੌਜਦ
ੂ ਾ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰ ceding
ਦੁਆਰਾ "ਫਰੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਕੋਡ" ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ.
ਕੋਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਹੇਠ ਟਲਖੇ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਿੁਿੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ:
• ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਟਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਟਵਿ ਟਿਆਰ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਟਨਰਪ੍ਿੱ ਖ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫਲਤ
ੁਿੱ
ਕਰੋ;
• ਉਧਾਰ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਟਵਿਕਾਰ ਟਨਰਪ੍ਿੱ ਖ ਅਤੇ ਿੰ ਗੇ ਟਰਸ਼ਤੇ;
• ਗਰਾਹਕ ਇੰ ਿਰਫੇਸ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਟਵਿ ਰੈਗੂਲੇਿਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਤਾਿੀਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ;
• ਗਰਾਹਕ ਦੀਆਂ ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਲ ਲਈ ਕਾਰਜਟਵਧੀ ਨੂੰ ਿਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ. •
(i) ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਟਸੰ ਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਏ. ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰ ਿਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੋਲੀ ਟਵਿ ਹੋਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ.
b. ਹਰੇਕ ਉਤਪ੍ਾਦ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਉਤਪ੍ਾਦ ਲਈ ਟਬਨੈਪ੍ਿੱ ਤਰ ਫਾਰਿ ਵਿੱ ਖਰੇ ਹੋਣਗੇ.
ਸੀ. ਲੋ ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਿ ਟਵਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਟਹਿੱ ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੀ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਰਥਪ੍ੂਰਨ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਟਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਟਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਿੁਿੱ ਟਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੋ ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਿ ਵੀ
ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ ਜੋ ਟਕ ਟਬਨੈ-ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਫਾਰਿ ਜਿਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.
ਡੀ. ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਸਾਰੇ ਲੋ ਨ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲਈ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ. ਸਿਾਂ ਸੀਿਾ ਟਜਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲੋ ਨ ਦੀਆਂ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟਨਪ੍ਿਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਟਵਿ ਦਿੱ ਟਸਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਈ. ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਲੰਬੇ ਸਿੇਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲੋ ਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵੇ / ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਇਹ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ.
(ii) ਲੋ ਨ ਦੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ / ਸ਼ਰਤਾਂ

ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਇਹ ਸੁਟਨਸ਼ਟਿਤ ਕਰੇਗੀ ਟਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੈਟਡਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਹੀ ਿੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ. ਇਹ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਾਲਸੀ ਅਤੇ ਐਸ ਓ ਪ੍ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.
ਏ. ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਟਵਿ ਟਲਖਤੀ ਰੂਪ੍ ਟਵਿ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ
ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਝੇ ਗਏ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਟਵਿ ਟਵਆਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਟਵਧੀ
ਸਿੇਤ ਟਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਜ਼ੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਟਦਿੱ ਤਾ ਟਗਆ ਹੈ
ਤਾਂ ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੇਗੀ.
b. ਕੰ ਪ੍ਨੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਕਿੱ ਿ ਟਵਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ (ਵਾਧੂ) ਟਵਆਜ ਦਾ ਟਜ਼ਕਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਿੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਸੀ. ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੇ ਟਰਕਾਰਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਿ ਰਿੱ ਖੇਗੀ. d)
ਲੋ ਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਦੇ ਸਿੇਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਨ ਸਿਝੌਤੇ ਟਵਿ ਟਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਸਿੇਤ ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਇਕ ਕਾਪ੍ੀ
ਸਿੇਤ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ.
(iii) ਟਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਟਵਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿੇਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰ ਡ
ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਅਟਜਹੀ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਟਨਯਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਜ਼ੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿੇਂ ਟਸਰ ਵੰ ਡ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ.
ਏ. ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਵੰ ਡਣ ਅਨੁਸਿ
ੂ ੀ, ਟਵਆਜ ਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਰਿੇ, ਪ੍ਰੀਪ੍ੇਿੈਂਿ ਿਾਰਜ ਆਟਦ ਸਿੇਤ ਟਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਟਵਿੱ ਿ ਟਕਸੇ
ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇਗੀ. ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਟਕ ਟਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ
ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਟਵਿੱ ਿ ਬਦਲਾਵ ਟਸਰਫ ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਲੋ ਨ ਸਿਝੌਤਾ ਟਵਿੱ ਿ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਗੇ.
b. ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੇ ਤਟਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ / ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋ ਨ ਸਿਝੌਤੇ ਨਾਲ ਿੇਲ
ਖਾਂਦਾ ਹੈ.
ਸੀ. ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਟਜ਼ਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ
ਦੇਵੇਗੀ, ਟਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਲਈ, ਜੋ ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਟਖਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਜਾਂ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੈ. ਜੇ ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਟਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਾਅਟਵਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ੂਰੇ
ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਟਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਟਜਨਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਿ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਟਕ
ਸੰ ਬੰ ਟਧਤ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੈਿਲ / ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
(iv) ਜਨਰਲ
ਏ. ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਾਿਟਲਆਂ ਟਵਿ ਦਖਲ-ਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿੇਗੀ, ਲੇ ਕ ਸਿਝੌਤੇ ਦੇ ਟਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਟਵਿ
ਟਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ (ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਟਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਪ੍ਟਹਲਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ
ਟਵਿ ਆਈ ਸੀ.).

b. ਉਧਾਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਟਵਿ, ਸਟਹਿਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਭਾਵ ਕੰ ਪ੍ਨੀ
ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਟਿਤੀ ਤੋਂ 21 ਟਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਦਿੱ ਸੇਗੀ. ਅਟਜਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ
ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਿੇਲ-ਜੋਲ ਟਵਿ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਸੀ. ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਟਵਿ, ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਅਣਉਟਿਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਟਨਸ਼ਟਿਤ ਘੰ ਟਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ
ਲਈ ਿਾਸਪ੍ੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਟਦ. ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਟਨਿਰ ਅਤੇ ਉਟਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਟਲਆਂ ਨਾਲ
ਨਟਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਟਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਾਫ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਸਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗੀ.
ਡੀ. ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਟਵਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਵਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਢੁਕਵੀਂ
ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਟਨਵਾਰਣ ਟਵਧੀ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅਟਜਹੀ ਟਵਧੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਟਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ
ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਟਵਵਾਦ ਘਿੱ ਿ ਤੋਂ ਘਿੱ ਿ ਅਗਲੇ ਉੱਿ ਪ੍ਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟਨਬੇੜੇ. ਟਨਰਪ੍ਿੱ ਖ
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਪ੍ਿੱ ਧਰਾਂ ਤੇ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਟਨਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰ ਿਕਾਜ ਬਾਰੇ ਇਕ
ਟਰਪ੍ੋਰਿ ਨੂੰ ਟਤਿਾਹੀ ਅੰ ਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਿਹਾਂ ਕਰ ਟਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਈ. ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਵਿੱ ਖਰੇ ਟਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪ੍ਣੀ ਵੈਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਫਰੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ.
(v) ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਿੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ
ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਨੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਟਵਿੱ ਿ ਿੁੜ-ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ. ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੇ ਟਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਵਿ ਟਵਵਸਥਾ
ਹੋਵੇਗੀ:
a) ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਟਹਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸਿਾਂ ਟਿਆਦ;
ਬੀ) ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਟਜਨਹਾਂ ਦੇ ਤਟਹਤ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਟਿਆਦ ਛਿੱ ਡ ਟਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;
c) ਸੁਰਿੱਟਖਆ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਟਕਟਰਆ;
ਡੀ) ਸੁਰਿੱਟਖਆ ਦੇ ਟਵਕਰੀ / ਟਨਲਾਿੀ ਤੋਂ ਪ੍ਟਹਲਾਂ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਿੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;
e) ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿੁੜ ਜਿਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਟਕਟਰਆ ਅਤੇ
f) ਸੁਰਿੱਟਖਆ ਦੀ ਟਵਕਰੀ / ਨੀਲਾਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਟਕਟਰਆ.
ਅਟਜਹੇ ਟਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪ੍ੀ ਲੋ ਨ ਸਿਝੌਤੇ ਟਵਿ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੰ ਡ ਸਿੇਂ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਟਵਿ ਟਦਿੱ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ.
ਬਹੁਤ ਟਜ਼ਆਦਾ ਟਵਆਜ ਦਰ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ

ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਤੇ ਿਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਟਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਟਕਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ.

ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਟਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਟਨਤ ਟਵਆਜ ਦਰ ਿਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਿ ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ
ਕਰਾਏਗੀ. ਟਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਟਲਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਦਰ ਦੀ ਟਵਆਜ ਦਰ ਦੇਣ ਲਈ
ਜੋਖਿ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਢਾਂਿੇ ਲਈ ਪ੍ਹੁੰ ਿ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਿ ਟਵਿ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪ੍ਿੱ ਸ਼ਿ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਜ਼ੂਰੀ
ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਟਵਿ ਸਪ੍ਸ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

(vi) ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਟਨਵਾਰਣ ਟਵਧੀ
ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਟਨਵਾਰਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਟਵਿੱ ਿ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਿੈਿਟਰਕਸ ਵੀ ਹੇਠ ਟਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਟਵਿੱ ਿ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:
1. ਸਬੰ ਧਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ - ਪ੍ਟਹਲੀ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਦੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ
2. ਹੇਠਾਂ ਟਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਟਨਵਾਰਣ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ
3. ਇੰ ਿਾਰਜ ਅਫਸਰ, ਗੈਰ-ਬੈਂਟਕੰ ਗ ਟਨਗਰਾਨੀ ਟਵਭਾਗ, ਭਾਰਤੀ ਟਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਫੋਰਿ ਗਲਾਸੀਸ, ਰਾਜਾਜੀਸਲਾਈ,
ਿੇਨਈ- 600001
ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਟਵਿ ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਪ੍ਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਹਿੱ ਲ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਟਨਵਾਰਣ ਅਫਸਰ (ਜੀ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਟਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ- ਸ਼ਰੀ ਟਕਸ਼ੋਰ ਕੁਿਾਰ
ਲੋ ਢਾ, ਸੀ.ਐੱਫ.ਓ, ਟਹੰ ਦੂਜਾ ਲੇ ਲੈਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਟਲਿਟਿਡ, ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਿ ਆਟਫਸ, ਨੰ: 27-ਏ, ਟਵਕਸਤ ਉਦਯੋਟਗਕ ਅਦਾਰੇ
(ਦਿੱ ਖਣੀ ਫੇਜ਼), ਟਗੰ ਡੀ, ਿੇਨਈ - 600032 ਜਾਂ ਟਕਸ਼ੋਰਲੌ ਧ@ਹੀਂਦੁਜਾਲੀਏਲੈਂ ਡਫਾਈਨਸ.ਕਾਿੱਿ ਨੂੰ ਈਿੇਲ ਦੁਆਰਾ

