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ਆਧਾਰ ਹਾਊਨਸੰਗ ਫਾਈਿਾਂਸ ਨਿਨਿਟੇਡ 

ਨਿਰਪੱਖ ਅਨਿਆਸ ਕੋਡ 

(ਨਿਿੇਂ ਨਕ ਅਪਰੈਿ, 2018 ਤੋਂ ਪਰਿਾਿੀ ਕੰਪਿੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੋਨਧਆ  
ਅਤੇ ਿਿਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ) 

 

1. ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਨੈਸਨਿ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਨੇ 5 ਸਤਿੰਬਰ, 2006 ਨ ਿੰ  ਨੋਟੀਸਫਕੇਸਨਾਂ/ਸਰਕ ਿਰ ਨਿੰ ਬਰ ਐਨ.ਐਚ.ਬੀ (ND)/DRS/Pol-No.16/2006 ਦੁਆਰਾ 

ਆਪ੍ਣੇ ਸਨਰਪ੍ੱਖ ਅਸਭਆਸ ਕ਼ੋਡ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਸਵੱਚ 

ਇਸਨ ਿੰ  ਸ਼ੋਸਧਆ ਸਗਆ ਸੀ। ਸਰਕ ਿਰ ਨਿੰ ਬਰ NHB/ND/DRS/Pol. ਨਿੰ ਬਰ 34/2010 -11 ਸਿਤੀ 11 ਅਕਤ ਬਰ, 2010, ਐਨ.ਐਚ.ਬੀ 

(ND)/DRS/REG/MC-03/2017 ਸਿਤੀ 1 ਜੁਿਾਈ, 2017, ਐਨ.ਐਚ.ਬੀ (ND)/DRS/REG/MC-03/2018 ਸਿਤੀ 2 ਜੁਿਾਈ, 2018 

ਅਤੇ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸ਼ੋਧਾਂ ਨ ਿੰ  ਸ ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। ਆਧਾਰ ਹਾਊਸਸਿੰ ਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਿਸਿਟੇਡ (ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ.), (ਪ੍ਸਹਿਾਂ 

ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਵੈਸਸਆ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਿਿਸਟਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਿ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਿ ਵਧੀਆ ਕਾਰਪ਼੍ੋਰੇਟ 

ਅਸਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਿ ਕਿੰ ਿ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਪ੍ਾਰਦਰਸਤਾ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਿ, ਇਸਦੇ ਸਨਰਪ੍ੱਖ ਅਸਭਆਸ ਕ਼ੋਡ ਸਵੱਚ 

ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਨ ਿੰ  24 ਅਪ੍ਰੈਿ, 2018 ਦੀ ਿੀਸਟਿੰਗ ਸਵੱਚ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਬ਼ੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਦੁਆਰਾ ਿਨਜ ਰੀ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 30 

ਅਪ੍ਰੈਿ, 2019 ਨ ਿੰ  ਹ਼ੋਈ ਬ਼ੋਰਡ ਿੀਸਟਿੰਗ ਸਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿੀਸਖਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਧਆ ਵੀ ਗਈਆ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਬ਼ੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਨੇ 28 ਿਈ, 2021 ਨ ਿੰ  ਹ਼ੋਈ ਆਪ੍ਣੀ ਿੀਸਟਿੰਗ ਸਵੱਚ, ਗੈਰ-ਬੈਂਸਕਿੰ ਗ ਸਵੱਤੀ - ਭਾਰਤੀ ਸਰਜਰਵ 

ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕ ਿਰ ਨਿੰ . RBI/2020-21/73 DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/`2020-21 ਸਿਤੀ 17 ਫਰਵਰੀ, 2021 

ਦੁਆਰਾ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ (ਸਰਜਰਵ ਬੈਂਕ) ਸਨਰਦੇਸ, 2021 (ਇੱਥੇ "ਆਰਬੀਆਈ ਸਨਰਦੇਸਾਂ" ਵਜੋਂ ਜਾਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿੀਸਖਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

ਇਹ ਕ਼ੋਡ ਚਿੰਗੇ ਅਤੇ ਸਨਰਪ੍ੱਖ ਅਸਭਆਸਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਾਰਦਰਸਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਉੱਚ ਸਿੰਚਾਿਨ ਿਾਪ੍ਦਿੰਡਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰਨ, 

ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੇ / ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਸਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਨਰਪ੍ੱਖ ਅਤੇ ਸੁਸਹਰਦ ਸਬਿੰ ਧਾਂ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀ ਹਾਊਸਸਿੰਗ 

ਸਵੱਤ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਸਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਵਸਵਾਸ ਨ ਿੰ  ਵਧਾਉਣ ਨਾਿ ਸਿੰ ਬਿੰ ਸਧਤ ਹੈ। ਕ਼ੋਡ ਸਵੱਚ ਹੇਠ ਸਿਖੇ ਿੁੱਖ ਤੱਤ ਹਨ। 

1.2               ਉਦੇਸ਼ : 

 ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਿ ਸਵਹਾਰ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਘੱਟ਼ੋ-ਘੱਟ ਿਾਪ੍ਦਿੰ ਡ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਚਿੰਗੀਆ ਅਤੇ ਸਨਰਪ੍ੱਖ ਅਸਭਆਸਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਤਸਾਸਹਤ 

ਕਰਨਾ; 

 ਪ੍ਾਰਦਰਸਤਾ ਵਧਾਉਣ ਿਈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਗੱਿ ਦੀ ਚਿੰਗੀ ਸਿਝ ਹ਼ੋ ਸਕੇ ਸਕ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਿੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; 

 ਉੱਚ ਸਿੰਚਾਿਨ ਿਾਪ੍ਦਿੰ ਡਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਈ, ਿੁਕਾਬਿੇ ਦੇ ਿਾਸਧਅਿ ਨਾਿ ਿਾਰਕੀਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰਨਾ; 

  ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਸਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਨਰਪ੍ੱਖ ਅਤੇ ਸੁਸਹਰਦ ਸਰਸਤੇ ਨ ਿੰ  ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰਨ ਿਈ; ਅਤੇ 

 ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸਸਸਟਿ ਸਵੱਚ ਸਵਸਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਿਈ। 

1.3           ਕੋਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
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 ਇਹ ਕ਼ੋਡ ਸਾਰੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਿਾਗ  ਹ਼ੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਦੁਆਰਾ ਹ਼ੋਵੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ 

ਕਿੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਡਜੀਟਿ ਿੈਂਸਡਿੰ ਗ ਪ੍ਿੇਟਫਾਰਿਾਂ (ਸਵੈ-ਿਾਿਕੀਅਤ ਜਾਂ ਆਊਟਸ਼ੋਰਸਸਿੰਗ ਸਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਸਹਤ) ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ 

ਪ੍ਾਰ, ਫ਼਼ੋਨ ਤੇ, ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ, ਇਿੰਟਰਐਕਸਟਵ ਇਿੈਕਟਰਾਸਨਕ ਜਿੰ ਤਰਾ ਦੁਆਰਾ, ਇਿੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ਼ੋਣ।  

  ਕ਼ੋਡ ਿਾਰਕੀਸਟਿੰਗ ਸਿੇਤ, ਿ਼ੋਨ ਓਰੀਜਨੇਸਨ ਪ੍ਰ਼ੋਸੈਸਸਿੰ ਗ ਅਤੇ ਸਰਸਵਸਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿੈਕਸਨ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਅਤੇ 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵੇਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਸਿੇਤ ਓਪ੍ਰੇਸਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਸਹਿ  ਤੇ ਿਾਗ  ਹ਼ੋਵੇਗਾ। 

ਸਨਰਪ੍ੱਖ ਅਸਭਆਸ ਕ਼ੋਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਜਿੰ ਿੇਵਾਰੀ, ਕੁਸਿਤਾ, ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸਡਸਟਿੰਗ 

ਪ੍ਰ਼ੋਗਰਾਿਾਂ, ਸਸਖਿਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਿ਼ੋਜੀ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   

  ਸਨਯਿਤ ਸਸਖਿਾਈ ਪ੍ਰ਼ੋਗਰਾਿਾਂ, ਿੀਸਟਿੰਗਾਂ, ਸੈਿੀਨਾਰ, ਸਰਕ ਿਰ ਅਤੇ ਸਿੰ ਚਾਰ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹ਼ੋਰ ਤਰੀਸਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕ਼ੋਡ ਤੋਂ 

ਜਾਣ  ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਸਨਰਪ੍ੱਖ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਿੇ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਿਜਬ ਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹ਼ੋਵੇ। 

1.4 ਿਚਿਬੱਧਤਾਿਾਂ  

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਸਵੱਤ ਉਦਯ਼ੋਗ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਚਸਿਤ ਸਿਆਰੀ ਅਸਭਆਸਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਿਈ, ਇਿਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਦਰਸਤਾ ਦੇ 

ਨੈਸਤਕ ਸਸਧਾਂਤ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਸਵੱਚ ਸਨਰਪ੍ੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਢਿੰਗ ਨਾਿ ਕਿੰ ਿ ਕਰਨ ਿਈ ਇਸ ਕ਼ੋਡ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਉਹਨਾਂ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਇਸ ਕ਼ੋਡ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਰਾ ਨ ਿੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ੋ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇ੍ਸ 

ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਭਆਸਾਂ ਸਵੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬਿੰ ਧਤ ਕਾਨ ਿੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਿ ਪ੍ਾਿਣਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਆਪ੍ਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਿ ਇਿਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਦਰਸਤਾ ਦੇ ਨੈਸਤਕ ਸਸਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਿੰ ਿ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਸਬਨਾਂ ਸਕਸੇ ਅਸਪ੍ਸਟਤਾ ਦੇ, ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਸਿਝਾਣ ਿਈ ਸਪ੍ੱਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ: 

ਉਤਪ੍ਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸਦੇ ਸਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੇਤ ਸਵਆਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ। 

 

ਗਾਹਕ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ਿਾਿ 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਗਿਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਈ ਜਿਦੀ ਅਤੇ ਹਿਦਰਦੀ ਨਾਿ ਨਸਜੱਠੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕ਼ੋਈ ਗਿਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕ਼ੋਡ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ 
ਦੇ ਿੱਦੇਨਜਰ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਸਸਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। 
 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ.  ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਨਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪ੍ਤ ਸਿਝੇਗਾ, ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਿ ਰੈਗ ਿੇਟਰਾਂ 

ਜਾਂ ਕਰੈਸਡਟ ਏਜਿੰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦ਼ੋ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹ਼ੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  ਤੀਜੇ 

ਸਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। 
 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ., ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਿੌਜ ਦਾ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਪ੍ਾਰਕ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਕ਼ੋਡ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰੇਗਾ। 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ.  ਆਪ੍ਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਿ ਉਿਰ, ਜਾਤ, ਸਿਿੰ ਗ, ਸਵਆਹੁਤਾ ਸਸਥਤੀ, ਧਰਿ ਜਾਂ ਅਪ੍ਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਵਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 

ਹਾਿਾਂਸਕ ਪ੍ਾਬਿੰ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕ਼ੋਈ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਿ਼ੋਨ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਸਵੱਚ ਸਜਕਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਿਾਗ  ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 
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2.      ਖੁਿਾਸਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 

          ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਸਵਆਜ ਦਰਾਂ, ਆਿ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਸਚਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ: 

(a)  MITC ਫਾਰਿੈਟ ਸਜਸ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢਿੰਗ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; 

(b)  ਸਾਖਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਨੋਸਟਸ ਿਗਾਉਣਾ; 
(c)  ਸੇਵਾਂ ਗਾਈਡ / ਟੈਸਰਫ ਅਨੁਸ ਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; 
(d)  ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਹੈਿਪ੍-ਿਾਈਨਾਂ; 
(e)  ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ; ਅਤੇ 

(f)  ਿਨੋਨੀਤ ਸਟਾਫ/ਹੈਿਪ੍ ਡੈਸਕ। 
 

2A   ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਕਰਜਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਨ ਿੰ  ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯ਼ੋਗ ਫੀਸਾਂ/ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 

ਖੁਿਾਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਿ ਿਨਜ ਰ/ਵਿੰ ਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰਕਿ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰ ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ ਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ 

ਸਵਕਿਪ੍ ਅਤੇ ਖਰਚੇ, ਜੇਕਰ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਵੇ, ਦੇਰੀ ਨਾਿ ਿੁੜਨ ਿਈ ਜੁਰਿਾਨਾ ਜੇ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਵੇ, ਕਰਜੇ ਨ ਿੰ  ਸਫਕਸਡ ਤੋਂ ਫਿ਼ੋਸਟਿੰ ਗ ਦਰਾਂ ਸਵੱਚ ਬਦਿਣ 

ਿਈ ਪ੍ਸਰਵਰਤਨ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਉਿਟ, ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਵਆਜ ਦੀ ਿੁੜ-ਸੈੱਟ ਧਾਰਾ ਦੀ ਿੌਜ ਦਗੀ ਅਤੇ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਰ ਿਾਿਿਾ ਜ਼ੋ ਕਰਜਦਾਰ ਦੇ 

ਸਵਆਜ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦ ਜੇ ਸਬਦਾਂ ਸਵੱਚ, ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਇੱਕ ਪ੍ਾਰਦਰਸੀ ਢਿੰਗ ਨਾਿ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰ਼ੋਸੈਸਸਿੰ ਗ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 

ਸਵੱਚ ਸਾਿਿ ਸਾਰੇ ਖਰਸਚਆਂ ਸਿੇਤ 'ਸਭ ਿਾਗਤ' ਦਾ ਖੁਿਾਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਕ ਅਸਜਹੇ ਖਰਚੇ/ਫ਼ੀਸ ਗੈਰ-

ਭੇਦਭਾਵਹੀਣ ਹਨ।  

3.          ਇਸ਼ਨਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਿਾਰਕੀਨਟੰਗ ਅਤੇ ਨਿਕਰੀ: 

 ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ 

(a) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਸਕ ਸਾਰੀ ਇਸਸਤਹਾਰਬਾਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਗਰੀ ਸਪ੍ੱਸਟ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ ਹੈ,  ਅਤੇ ਗੁਿੰ ਿਰਾਹ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

(b) ਸਕਸੇ ਵੀ ਿੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਸਹਤ ਸਵੱਚ ਇਸਦੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਇਸਸਤਹਾਰ ਸਵੱਚ ਜ਼ੋ ਸਕਸੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਉਤਪ੍ਾਦ ਵੱਿ ਸਧਆਨ 

ਸਖੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਆਜ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਿਾ ਸਾਿਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਹ਼ੋਰ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਿਾਗ  

ਹ਼ੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਸਧਤ ਸਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ ਰੇ ਵੇਰਵੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਪ੍ਿਬਧ ਹ਼ੋਣਗੇ। 

(c) ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੀਜੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਿ਼ੋੜ ਹ਼ੋਵੇਗੀ ਸਕ ਅਸਜਹੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਸਧਰਾਂ 

ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜੇ ਕ਼ੋਈ ਅਸਜਹੀ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਿਈ ਉਪ੍ਿਬਧ ਹ਼ੋਵੇ) ਨ ਿੰ  ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਆ ਨਾਿ 

ਸਿੰ ਭਾਿਣ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਕਰੇਗੀ। 

(d) ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਸਭਿੰ ਨ ਸਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਹ਼ੋਰ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਪੇ੍ਸਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੇਵਿ ਤਾਂ ਹੀ ਸਦੱਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਅਸਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਈ ਆਪ੍ਣੀ ਸਸਹਿਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਿੰ ਬਰ ਤੇ ਰਸਜਸਟਰ ਕਰਕੇ ਸਦੱਤੀ ਹ਼ੋਵੇ।  

(e) ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਸਿਿੰ ਗ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ (DSAs) ਿਈ ਇੱਕ ਆਚਾਰ ਸਿੰ ਸਹਤਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਰਕੀਟ 

ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ੋ ਹ਼ੋਰ ਿਾਿਸਿਆਂ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ 
ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫ਼਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪ੍ਾਦ ਵੇਚਣ ਿਈ ਗਾਹਕ ਨਾਿ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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(f) ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਕ਼ੋਈ ਸਸਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹ਼ੋਣ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਸਵੱਚ ਸਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸਨਧੀ / ਕ਼ੋਰੀਅਰ ਏਜਿੰ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀਐਸਏ ਨੇ ਸਕਸੇ 

ਗਿਤ ਸਵਵਹਾਰ ਸਵੱਚ ਰੁੱਸਝਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕ਼ੋਡ ਦੀ ਉਿਿੰ ਘਣਾ ਸਵੱਚ ਕਿੰ ਿ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਸਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ਿੰ  

ਸਿੰ ਭਾਿਣ ਅਤੇ ਚਿੰਗਾ ਕਰਨ ਿਈ ਉਸਚਤ ਕਦਿ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। 

4. ਿੋਿ 

4.1.1   ਕਰਨਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ। 

ਖਰਸਚਆਂ ਦਾ ਸਿਆਰੀ ਸਿਾਂ-ਸਾਰਣੀ /ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ ਫੀਸ / 'ਸਾਰੀਆਂ ਿਾਗਤਾਂ' ਸਿੇਤ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀ 

ਪ੍ਰ਼ੋਸੈਸਸਿੰ ਗ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਵੱਚ ਸਾਿਿ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਉਸ ਸਹੱਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਜਸ ਨਾਿ ਖਾਤੇ ਸਬਿੰ ਧਤ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੰ ਭਾਵੀ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  

ਪ੍ਾਰਦਰਸੀ ਢਿੰਗ ਨਾਿ ਿ਼ੋਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਅਤੇ ਰਕਿ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਂ ਉਪ੍ਿਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗ।ੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਸਬਨੈ-ਪ੍ੱਤਰ ਨ ਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ 

ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਸਵੱਚ ਵਾਪ੍ਸੀਯ਼ੋਗ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਿ, ਪ੍ ਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਸਵਕਿਪ੍ ਅਤੇ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਰ ਿਾਿਿਾ ਜ਼ੋ ਕਰਜਦਾਰ ਦੇ ਸਹੱਤ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨ ਿੰ  ਵੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਿੇਂ ਕਰਜਦਾਰ ਨ ਿੰ  ਜਾਣ  ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿ਼ੋਨ ਐਪ੍ਿੀਕੇਸਨ ਫਾਰਿ, ਅਰਜੀ ਫਾਰਿ ਦੇ ਨਾਿ ਜਿਹਾ ਕਰਣ ਵਾਿੇ 

ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਵੀ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁ੍ਰੇ ਭਰੇ ਹ਼ੋਏ ਸਬਨੈ-ਪ੍ੱਤਰ ਫਾਰਿਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਾਿ/ ਐਸਐਿਐਸ /ਿੇਿ ਦੁਆਰਾ ਸਵਧੀਵਤ ਤੌਰ ਤੇ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਰਸੀਦ ਸਵੱਚ ਉਹ ਅਨੁਿਾਸਨਤ ਸਿਤੀ ਵੀ ਸਾਿਿ ਹ਼ੋਵੇਗੀ ਸਜਸ ਦੁਆਰਾ ਸਬਨੈਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨ ਿੰ  ਿੁਢਿੀ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਿਈ ਕਾਿ ਕਰਗੇਾ, 

ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਰ ਰੀ ਹ਼ੋਵ।ੇ 

 

ਸਾਰੀਆਂ ਿ਼ੋਨ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾ ਸਨਪ੍ਟਾਰਾ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਸਿਤੀ ਤ਼ੋ 4 ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ-ਅਿੰਦਰ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿੁਕਿੰ ਿਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਾਰੀ ਿ਼ੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਕਾਗਜਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਆਸਦ। 

 

ਿ਼ੋਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨ ਿੰ  ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ, ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਰੇਣੀ ਜਾਂ ਥਰੈਸਹ਼ੋਿਡ ਸੀਿਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਂ, ਇਸ ਨ ਿੰ  ਿੁੱਖ ਕਾਰਨ 

(ਕਾਰਨਾਂ) ਦੇ ਨਾਿ ਸਿਖਤੀ ਰ ਪ੍ ਸਵੱਚ ਦੱਸਸਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਜਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨ ਿੰ  ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ। 
 

ਕਰਜਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਨਾਿ ਸਾਰੇ ਸਿੰ ਚਾਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸਾ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਝੀ ਭਾਸਾ ਸਵੱਚ ਹ਼ੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ। 

4.1.2   ਿੋਿ ਿੁਿਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਿ/ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਦੀਆਂ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਜ਼ੋਖਿ ਅਧਾਰਤ ਿੁਿਾਂਕਣ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਿੁਿਾਂਕਣ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਜਹੇ ਜ਼ੋਖਿ ਿੁਿਾਂਕਣ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਦੇ ਿੌਜ ਦਾ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸਚਤ ਹਾਸੀਏ/ਪ੍ਰਤੀਭ ਤੀਆਂ 

ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਾਿਾਂਸਕ ਉਸਚਤ ਸਿਹਨਤ ਨਾਿ ਸਿਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਂ। 

a) ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਿਈ ਿ਼ੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਿੇਂ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨ ਿੰ  ਸਕਸੇ ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਦੱਸਸਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਤੁਰਿੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

b)  ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਕਰਜਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਨ ਿੰ  ਸਿਖਤੀ ਰ ਪ੍ ਸਵੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸਾ ਸਵੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸਾ ਸਵੱਚ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕਰਜਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ 

ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ੱਤਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਿਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਸਿੇਤ ਿਨਜ ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ 
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ਦੀ ਰਕਿ ਸਿੇਤ ਸਾਿਾਨਾ ਸਵਆਜ ਦਰ, ਸਵਧੀ ਐਪ੍ਿੀਕੇਸਨ, ਈ.ਐਿ.ਆਈ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ ਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚੇ, ਦਿੰਡਕਾਰੀ ਸਵਆਜ (ਜੇ 

ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਵੇ) ਅਤੇ ਕਰਜਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਤੀ ਸਵੀਸਕਰਤੀ ਨ ਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਸਰਕਾਰਡ ਤੇ ਰੱਖ਼ੋ। 

c)  ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਕਰਜੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਸਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਿ ਿੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਿਈ ਵਸ ਿੇ ਗਏ ਜੁਰਿਾਨਾ ਸਵਆਜ ਦਾ ਸਜਕਰ 

ਕਰੇਗਾ। 

d)  ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਕਰਸਜਆਂ ਦੀ ਿਨਜ ਰੀ / ਵਿੰ ਡ ਦੇ ਸਿੇਂ ਹਰ ਕਰਜਦਾਰ ਨ ਿੰ  ਕਰਜਾ ਸਿਝੌਤੇ ਸਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਕਿਾਂ ਦੀ 

ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ ਦੇ ਨਾਿ ਕਰਜਾ ਸਿਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

e) ਐਸਐਿਐਸ/ਈਿੇਿ/ਪ੍ੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਿੀ ਿ਼ੋਨ ਅਰਜੀ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰ ਚਾਰ। 

4.1.3 ਨਿਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿੱਚ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਸਿੇਤ ਕਰਨਜ਼ਆਂ ਦੀ ਿੰਡ 

ਿਨਜ ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਸਜਆਂ ਦੀ ਵਿੰ ਡ ਸਨਯਿ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਤੇ ਤੁਰਿੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਅਸਜਹੀ ਿਨਜ ਰੀ ਨ ਿੰ  

ਸਨਯਿੰ ਤਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਗ  ਕਰਨਾ ਸਾਿਿ ਹੈ। 
 

ਸਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਿੀ, ਸਵਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖਰਸਚਆਂ ਸਿੇਤ, ਖਾਤਾ ਸਵਸੇਸ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਦੇ ਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰਾਂ ਦੇ 

ਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ ਬਰਾਂਚਾਂ/ਏਐਚਐਫਐਿ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ/ਸਪ੍ਰਿੰ ਟ ਦੁਆਰਾ ਨੋਸਟਸ ਬ਼ੋਰਡ ਤੇ ਸਡਸਪ੍ਿੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ 

ਜਾਂ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਹ਼ੋਰ ਿੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸ ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 

 

ਸਵਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖਰਸਚਆਂ ਸਵੱਚ ਬਦਿਾਅ ਸਿੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹ਼ੋਣਗੇ। 
 

ਅਸਜਹੀਆਂ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ ਰਕ ਕਿੰ ਿਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਜਾਂ ਸਿਖਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਾਹ 

ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਸੁਸਵਧਾ ਦੀ ਉਪ੍ਿਬਧਤਾ ਅਸਜਹੇ ਕਿੰ ਿਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਂ ਸਿਖਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਗ  ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ਼ੋਵੇਗੀ। 

4.1.4 ਪੋਸਟ ਿੰਡਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ 

ਵਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ  ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਸਵੱਚ, ਸਕਸੇ ਵੀ ਅਸਿ ਿੁਸਕਿਾਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰੱਖਣ ਿਈ ਉਸਾਰ  ਹ਼ੋਵੇਗੀ ਸਜਸਦਾ ਿ਼ੋਨ 

ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਨ ਿੰ  ਸਾਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

a) ਹੋਰ ਆਿ ਨਿਿਸਥਾਿਾਂ। 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਕਰਜਾ ਿਨਜ ਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਜਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਦੇ ਿਾਿਸਿਆਂ ਸਵੱਚ ਦਖਿਅਿੰ ਦਾਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ 

ਕਰੇਗਾ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਰਜਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਰਣਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਦੇ ਸਧਆਨ 

ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ)। ਹਾਿਾਂਸਕ ਇਸਦਾ ਿਤਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਦੀ ਸਰਕਵਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਸਖਆ ਨ ਿੰ  ਿਾਗ  

ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹ਼ੋਣ। 

 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਆਪ੍ਣੀ ਉਧਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸਵਧੀ ਸਵੱਚ ਸਿਿੰ ਗ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਵਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਹ ਿਤਾਂ, ਆਸਦ ਨ ਿੰ  ਵਧਾਉਣ ਸਵੱਚ ਅਸਿਰਥਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪ੍ਾਹਜ 

ਸਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਿ ਸਵਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਿਾਂਸਕ, ਇਹ ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਸੀ ਨ ਿੰ  ਸਿਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਿਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਿਾਂ ਦੀ 

ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਜਾਂ ਸਹੱਸਾ ਿੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰ਼ੋਕਦਾ ਹੈ। 
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ਸਰਕਵਰੀ ਦੇ ਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ, ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਿੌਜ ਦਾ ਸਵਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਿ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 

ਿਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਕਿੰ ਿ ਕਰੇਗੀ। ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਕ਼ੋਿ ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਆ ਦੇ ਿੁੜ ਕਬਜੇ 

ਿਈ ਕ਼ੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਿਾਡਿ ਨੀਤੀ ਹੈ। 
 

ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਸਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸਤਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਿੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਬੈਂਕ/ਸਵੱਤੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਤੋਂ, 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਦੀ ਸਸਹਿਤੀ ਜਾਂ ਹ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹ਼ੋਣ ਦੀ ਸਿਤੀ ਤੋਂ 21 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਸਨਿਨਸਿਖਤ ਸਸਥਤੀਆਂ ਸਵੱਚ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਿ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ ਰਵ-ਬਿੰਦ ਹ਼ੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇ੍ਿੈਂਟ ਿੇਵੀ ਜਾਂ ਜੁਰਿਾਨਾ ਵਸ ਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ: 
 

a.  ਸਜੱਥੇ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਿ਼ੋਨ ਫਿ਼ੋਸਟਿੰਗ ਸਵਆਜ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਰ਼ੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਤੋਂ ਬਿੰ ਦ ਹੈ। 
 

b.  ਸਜੱਥੇ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਿ਼ੋਨ ਸਨਸਸਚਤ ਸਵਆਜ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰ਼ੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਹੀ ਬਿੰ ਦ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਉਦੇਸ ਿਈ "ਆਪ੍ਣੇ ਸਰ਼ੋਤ" ਸਬਦ ਦਾ ਿਤਿਬ ਹੈ ਬੈਂਕ/ ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਸੀ/ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਸਵੱਤੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ 

ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਰ ਸਰ਼ੋਤ। 
 

ਸਾਰੇ ਦ਼ੋਹਰੀ/ਸਵਸੇਸ ਦਰਾਂ (ਸਸਥਰ ਅਤੇ ਫਿ਼ੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਿੇਿ) ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਿ਼ੋਨ ਸਫਕਸਡ/ਫਿ਼ੋਸਟਿੰਗ ਦਰ ਤੇ ਿਾਗ  ਹ਼ੋਣ ਵਾਿੇ ਪ੍ਰੀ-ਕਿ਼ੋਜਰ 

ਿਾਪ੍ਦਿੰ ਡਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਕਰਸਸਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਗੱਿ ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹ਼ੋਏ ਸਕ ਕੀ ਪ੍ਰੀ-ਕਿ਼ੋਜਰ ਦੇ ਸਿੇਂ, ਕਰਜਾ ਸਸਥਰ ਜਾਂ ਫਿ਼ੋਸਟਿੰਗ ਦਰ ਤੇ ਹੈ। 

ਦ਼ੋਹਰੀ/ਸਵਸੇਸ ਦਰ ਵਾਿੇ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਿ਼ੋਨ ਦੇ ਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ, ਸਨਸਚਤ ਸਵਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸਿਆਦ ਦੀ ਸਿਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਿ਼ੋਨ ਨ ਿੰ  

ਫਿ਼ੋਸਟਿੰਗ ਰੇਟ ਿ਼ੋਨ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿ਼ੋਸਟਿੰਗ ਦਰ ਿਈ ਪ੍ਰੀ-ਕਿ਼ੋਜਰ ਸਨਯਿ ਿਾਗ  ਹ਼ੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਜਹੇ ਸਾਰੇ ਦ਼ੋਹਰੀ/ਸਵਸੇਸ 

ਦਰਾਂ ਵਾਿੇ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਕਰਸਜਆਂ ਤੇ ਿਾਗ  ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੰ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪ੍ੱਸਟ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਇੱਕ 

ਸਫਕਸਡ ਰੇਟ ਿ਼ੋਨ ਉਹ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜੱਥੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਸਿਆਦ ਿਈ ਦਰ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਸਕਸੇ ਵੀ ਫਿ਼ੋਸਟਿੰਗ ਰੇਟ ਸਿਆਦੀ ਕਰਜੇ ਤੇ ਫ਼ੋਰਕਿ਼ੋਜਰ ਚਾਰਜ/ਪ੍ ਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਜੁਰਿਾਨੇ ਨਹੀਂ ਿਗਾਏਗਾ ਜ਼ੋ ਸਵਅਕਤੀਗਤ 

ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨ ਿੰ , ਸਸਹ-ਸਜਿੰ ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਿ ਜਾਂ ਸਬਨਾਂ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ ਹ਼ੋਰ ਉਦੇਸਾਂ ਿਈ ਿਨਜ ਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿੁੱਖ ਪ੍ਸਹਿ ਆਂ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰਦਰਸਸਤ ਕਰੇਗਾ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ, ਸਵਆਜ ਦਰਾਂ, ਜੁਰਿਾਨਾ ਸਵਆਜ (ਜੇ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਵੇ), 

ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਤਪ੍ਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਿਈ ਸਿਾਂ ਿਾਪ੍ਦਿੰ ਡ ਅਤੇ ਸਸਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਸਵਧੀ, ਆਸਦ, ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 

ਸਵੱਚ ਪ੍ਾਰਦਰਸਤਾ ਨ ਿੰ  ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਹੈ। ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ “ਨੋਸਟਸ ਬ਼ੋਰਡ”, “ਪੁ੍ਸਤਕਾਂ/ਬਰ਼ੋਸਰ”, “ਵੇਬਸਾਈਟ”, “ਹ਼ੋਰ ਿ਼ੋਡ 

ਆਫ਼ ਸਡਸਪ੍ਿੇ” ਅਤੇ “ਹ਼ੋਰ ਿੁੱਸਦਆਂ” ਉੱਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਿੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ 

ਕਰੇਗਾ। 
 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਸਕਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਸਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸਸਤ ਕਰੇਗਾ: ਸਹਿੰਦੀ, 

ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸਾ। 
 

b) ਨਿਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿੱਚ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਸਿੇਤ ਕਰਨਜ਼ਆਂ ਦੀ ਿੰਡ 

a)  ਕਰਜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ੱਤਰ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਵਿੰ ਡ ਅਨੁਸ ਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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b)  ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਨ ਿੰ  ਕਰਜਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਨ ਿੰ  ਬ਼ੋਿੀ ਜਾਂ ਭਾਸਾ ਸਵੱਚ ਨੋਸਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕਰਜਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਦੁਆਰਾ 

ਸਿਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਵਿੰ ਡ ਅਨੁਸ ਚੀ, ਸਵਆਜ ਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ, ਪ੍ ਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਖਰਚੇ, ਹ਼ੋਰ ਿਾਗ  ਫੀਸ/ਚਾਰਜ ਆਸਦ ਸਿੇਤ 

ਸਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਸਵੱਚ ਸਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਿੀ ਦਾ ਨੋਸਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਨ ਿੰ  ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਵਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਸਚਆਂ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਕੇਵਿ ਸਿੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਿਾਗ  ਹ਼ੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਸਵੱਚ ਇੱਕ 

ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਤ ਿ਼ੋਨ ਸਿਝੌਤੇ ਸਵੱਚ ਸਾਿਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

c)  ਜੇਕਰ ਅਸਜਹੀ ਤਬਦੀਿੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 60 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਅਤੇ ਸਬਨਾਂ ਨੋਸਟਸ ਤ਼ੋ ਜਾਂ ਸਬਨਾਂ ਸਕਸੇ ਵਾਧ  

ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਸਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣਾ ਖਾਤਾ ਬਿੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

d) ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੇ ਤਸਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਨ ਿੰ  ਵਾਪ੍ਸ ਬੁਿਾਉਣ / ਤੇਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਧ  ਪ੍ਰਤੀਭ ਤੀਆਂ ਦੀ ਿਿੰ ਗ ਕਰਨ ਦਾ 

ਫੈਸਿਾ, ਿ਼ੋਨ ਸਿਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਕ ਿ ਹ਼ੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

e) ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਨ ਿੰ  ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਿੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭ ਤੀਆਂ ਜਾਰੀ 

ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ੋ ਸਕ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਦੇ ਕਰਜਦਾਰ ਦੇ ਸਵਰੁੱਧ ਹ਼ੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਕਸੇ ਵੀ ਹ਼ੋਰ ਦਾਅਵੇ ਿਈ ਸਕਸੇ 

ਜਾਇਜ ਅਸਧਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੈਟ ਆਫ ਦੇ ਅਸਜਹੇ ਅਸਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜਦਾਰ 

ਨ ਿੰ  ਬਾਕੀ ਰਸਹਿੰ ਦੇ ਦਾਅਸਵਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ ਰੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੇ ਨਾਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਸਟਸ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਜਸ ਦੇ ਤਸਹਤ 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ. ਸਿੰਬਿੰ ਸਧਤ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਨਪ੍ਟਾਰਾ/ਭੁਗਤਾਨ ਹ਼ੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਭ ਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 

4.2 ਗਾਰੰਟਰਜ਼ 

ਜਦੋਂ ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਕਰਜੇ ਦਾ ਗਾਰਿੰ ਟਰ ਿਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਰਸੀਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਸਿਸਖਆਂ ਨ ਿੰ  ਸ ਸਚਤ 

ਕਰੇਗਾ- 

(a) ਗਾਰਿੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ੱਤਰ/ਡੀਡ ਗਾਰਿੰ ਟਰ ਵਜੋਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; 

(b) ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਉਸਨ ਿੰ  ਕਰਜਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਵੱਚ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਡਫਾਿਟ ਬਾਰੇ ਸ ਸਚਤ ਰੱਖੇਗਾ ਸਜਸਦਾ ਉਹ 

ਇੱਕ ਗਾਰਿੰਟਰ ਵਜੋਂ ਖੜਹਾ ਹੈ; 

(c) ਗਾਰਿੰਟਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ; 

(d)  ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਿ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨ ਿੰ  ਸੌਂਪੇ੍ਗਾ; 

(e) ਉਹ ਹਾਿਾਤ ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵੱਚ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਉਸਨ ਿੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਬੁਿਾਏਗਾ; 

(f) ਕੀ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਕ਼ੋਿ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਸਵੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਹ਼ੋਰ ਪੈ੍ਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਾਰਿੰ ਟਰ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਅਸਫਿ 

ਰਸਹਿੰਦਾ ਹੈ; 

(g) ਕੀ ਗਾਰਿੰਟਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਾਤਰਾ ਤੱਕ ਸੀਸਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਸੀਿਤ ਹਨ; ਅਤੇ 

(h) ਸਿਾਂ ਅਤੇ ਹਾਿਾਤ ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਗਾਰਿੰਟਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ ਸਚਤ ਸਕਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(i) ਜੇਕਰ ਗਾਰਿੰਟਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਿ਼ੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਹ਼ੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਿੈਣਦਾਰ/ਕਰਜਾਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਿੰਗ 

ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਜਹੇ ਗਾਰਿੰ ਟਰ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਡਫਾਿਟਰ ਿਿੰ ਸਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਕਰਜਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਦੀ ਸਵੱਤੀ ਸਸਥਤੀ ਸਵੱਚ ਸਕਸੇ ਵੀ ਭੌਸਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਿ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ ਸਚਤ ਰੱਖੇਗਾ ਸਜਸ ਿਈ 

ਉਹ ਗਾਰਿੰ ਟਰ ਵਜੋਂ ਖੜਹਾ ਹੈ। 
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4.3 ਗੋਪਿੀਯਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ 

ਗਾਹਕ/ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  ਸਨੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪ੍ਤ ਿਿੰ ਸਨਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ/ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਅਤੇ 

ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਸਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰਗਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਗਰਾਹਕ ਖਾਸਤਆਂ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਸਕਸੇ ਨ ਿੰ  

ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ, ਸਿ ਹ ਦੀਆਂ ਹ਼ੋਰ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਸਿੇਤ, ਸਨਿਨਸਿਖਤ ਅਸਧਾਰਨ ਿਾਿਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ: 
 

a) ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਸਿਰੱਥ ਅਦਾਿਤ/ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਿਈ ਸਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। 

b)  ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਨ ਿੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕ਼ੋਈ ਫਰਜ ਹੈ। 

c) ਜੇਕਰ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੇ ਸਹੱਤਾਂ ਿਈ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, ਧ਼ੋਖਾਧੜੀ ਨ ਿੰ  ਰ਼ੋਕਣ ਿਈ) 

ਪ੍ਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਨ ਿੰ  ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸਤਆਂ (ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਿ ਅਤੇ ਪ੍ਤੇ ਸਿੇਤ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਹ਼ੋਰ ਗਰੁੱਪ੍ ਸਵੱਚ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀਆਂ, ਿਾਰਕੀਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਿਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ 

ਇਜਾਜਤ/ਸਸਹਿਤੀ ਿੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 

d)  ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਆਪ੍ਣੀ ਇਜਾਜਤ/ਸਸਹਿਤੀ ਨਾਿ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨ ਿੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਈ ਕਸਹਿੰਦਾ ਹੈ।  
e) ਜੇਕਰ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਨ ਿੰ  ਗਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕ਼ੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਈ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨ ਿੰ  ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਉਸਦੀ 

ਸਿਖਤੀ ਇਜਾਜਤ ਿੈਣਗੇ। 

f)  ਗਰਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਿੌਜ ਦਾ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਸਹਤ ਉਸ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਿਾ ਬਾਰੇ ਸ ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ੋ ਸਨੱਜੀ ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ 

ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਕਰਨ ਿਈ ਹੈ ਜ਼ੋ ਇੱਕ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਕ਼ੋਿ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ।  

g)  ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਸਿੇਤ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰਕੀਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਿਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ 

ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਗਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਿਈ ਸਵਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
 

ਉਪ੍ਰ਼ੋਕਤ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜਰ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਅਸਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਿਈ ਸਪ੍ੱਸਟ ਸਸਹਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ 

ਅਸਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੇ ਸਿ ਹ/ਐਸ਼ੋਸੀਏਟਸ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਦੇ ਿਾਭ ਿਈ ਸਕਸੇ 

ਹ਼ੋਰ ਸਵੱਤੀ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾ ਿਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

4.4 ਕਰੈਨਡਟ ਹਿਾਿਾ ਏਿੰਸੀਆਂ 

a) ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਖ਼ੋਿਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਉਸਨ ਿੰ  ਸ ਸਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਰੈਸਡਟ 

ਰੈਫਰੈਂਸ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਿ ਚੈਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

b) ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਕਰੈਸਡਟ ਸਿੰ ਦਰਭ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਨੱਜੀ ਕਰਸਜਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਗਾਹਕ ਿੈਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ: 

i. ਗਾਹਕ ਆਪ੍ਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਿ ਸਪ੍ੱਛੇ ਪੈ੍ ਸਗਆ ਹੈ; 

ii. ਬਕਾਇਆ ਰਕਿ ਸਵਵਾਦ ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ 

iii. ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਰਸਿੀ ਿਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਈ, ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੁਆਰਾ 

ਸਿੰ ਤੁਸਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

c) ਇਹਨਾਂ ਿਾਿਸਿਆਂ ਸਵੱਚ, ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਕਰੈਸਡਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਦੇਣ ਵਾਿੇ ਕਰਸਜਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਈ ਆਪ੍ਣੀ 

ਯ਼ੋਜਨਾ ਨ ਿੰ  ਸਿਖਤੀ ਰ ਪ੍ ਸਵੱਚ ਸ ਸਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਿ ਹੀ, ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਕਰੈਸਡਟ ਸਿੰ ਦਰਭ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਭ ਸਿਕਾ ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਰੈਸਡਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਯ਼ੋਗਤਾ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ 

ਸਿਝਾਏਗੀ। 



ਆਧਾਰ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸਿਸਿਟੇਡ 
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d) ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਕਰੈਸਡਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਹ਼ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  

ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸਦੱਤੀ ਹੈ। 

e) ਕਰੈਸਡਟ ਸਿੰ ਦਰਭ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 

ਜੇਕਰ ਿਿੰ ਸਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

4.5 ਬਕਾਇਆ ਇਕੱਠਾਂ ਕਰਿਾ 

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਜਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਰਕਿ, ਕਾਰਜਕਾਿ ਅਤੇ ਿੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਿਆਦ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਸਵੱਚ ਿੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ 

ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਬਾਰੇ ਸਿਝਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਿੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸ ਚੀ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸ ਿੀ ਿਈ ਜਿੀਨ ਨ ਿੰ  

ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਤ਼ੋਰ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਭਰਪ੍ਾਈ ਿਈ ਰੱਖੀਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱਚ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਿਈ ਨੋਸਟਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ 

ਿੁਿਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਾਨਤ ਵਾਪ੍ਸ ਿੈ ਿਈ, ਜੇਕਰ ਕ਼ੋਈ ਸਿੰਗਰਸਹ ਅਤੇ ਸਰਕਵਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਵੇ। ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ 

ਿਈ ਿਾਗ , ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ, ਸਜਥੋਂ ਤੱਕ ਿਾਗ  ਹ਼ੋਵੇ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ / ਐਨ.ਐਚ.ਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧ ਸਨਰਦੇਸਾ  ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਸਵਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਿਤਭੇਦਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਪ੍ਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯ਼ੋਗ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਢਿੰਗ ਨਾਿ ਹੱਿ ਕਰਨ ਿਈ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਦੱਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। 
 

4.5.1  ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਜਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਵਾਪ੍ਸੀ ਦੀ ਰਕਿ, ਸਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਸਿਆਦ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਸਵੱਚ ਿੁੜ-
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਿਈ ਸਵਆਸਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਿੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸ ਚੀ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸ ਿੀ ਿਈ ਜਿੀਨ ਨ ਿੰ  ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਤ਼ੋਰ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਭਰਪ੍ਾਈ ਿਈ ਰੱਖੀਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱਚ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਨੋਸਟਸ 

ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਿੁਿਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਸਖਆ ਨ ਿੰ  ਜੇਕਰ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹ਼ੋਵੇਗਾ। 
 

4.5.2  ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੀ ਸਿੰਗਰਸਹ ਨੀਤੀ ਸਸਸਟਾਚਾਰ, ਸਨਰਪ੍ੱਖ ਸਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਨ ਿੰ  

ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਵਸਵਾਸ ਅਤੇ ਿਿੰ ਬੇ ਸਿੇਂ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਧਾਉਣ ਸਵੱਚ ਸਵਸਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਕ਼ੋਈ ਵੀ 

ਸਵਅਕਤੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਰੱਸਖਆ ਵਾਪ੍ਸੀ ਦੀ ਵਸ ਿੀ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਿਾਇਿੰ ਦਗੀ ਕਰਨ ਿਈ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਵਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਛਾਣ 

ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਿੈਟਰ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰਦਰਸਸਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਆਪ੍ਣਾ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਕਾਰਡ ਸਦਖਾਏਗਾ ਜ਼ੋ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਬਕਾਇਆ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਈ ਿ਼ੋੜੀਂਦਾ ਨੋਸਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕ਼ੋਸਸਸ ਕਰੇਗਾ। 
 

4.5.3  ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਸਿੰ ਗਰਸਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਆ ਿੁੜ-ਜਬਤ ਸਵੱਚ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੀ ਨੁਿਾਇਿੰ ਦਗੀ ਕਰਨ 

ਿਈ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

a) ਗਾਹਕ ਉਸ ਦੇ ਸਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿੰ ਿ ਦੀ ਥਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਪ੍ਿਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਸਿੰ ਦ 

ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।   

b)  ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੀ ਨੁਿਾਇਿੰ ਦਗੀ ਕਰਨ ਿਈ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਸਹਿੀ ਵਾਰ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

c)  ਗਾਹਕ ਦੀ ਗ਼ੋਪ੍ਨੀਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

d) ਗਾਹਕ ਨਾਿ ਗੱਿਬਾਤ ਵਸਦਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਹ਼ੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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e) ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੇ ਨੁਿਾਇਿੰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਿ 0700 ਤੋਂ 1900 ਘਿੰ ਟੇਆਂ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਗਾਹਕ ਦੇ 

ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਿੰ ਿ ਦੀਆਂ ਸਵਸੇਸ ਸਸਥਤੀਆਂ ਸਵੱਚ ਹ਼ੋਰ ਿ਼ੋੜ ਨਾ ਹਵੇ। 

f) ਸਕਸੇ ਖਾਸ ਸਿੇਂ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਸਵਸੇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਿਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ਿੰ  ਸਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰ ਭਵ ਹ਼ੋ ਸਕੇ ਸਨਿਾਸਨਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

g) ਕਾਿਾਂ ਦਾ ਸਿਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰ ਸਖਆ ਅਤੇ ਗੱਿਬਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।  

h) ਬਕਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਿਤਭੇਦਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਪ੍ਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯ਼ੋਗ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਢਿੰਗ ਨਾਿ ਹੱਿ ਕਰਨ ਿਈ ਸਾਰੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਸਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

i) ਬਕਾਇਆ ਵਸ ਿੀ ਿਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਸਸਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਿਸਰਆਦਾ ਹ਼ੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

j) ਅਣਉਸਚਤ ਿੌਕੇ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਸਵੱਚ ਸ਼ੋਗ ਜਾਂ ਅਸਜਹੇ ਹ਼ੋਰ ਸਬਪ੍ਤਾ ਵਾਿੇ ਿੌਸਕਆਂ ਨ ਿੰ  ਬਕਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਕਾਿਾਂ / ਿੁਿਾਕਾਤਾਂ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

4.6 ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ - ਅੰਦਰੂਿੀ ਪਰਨਕਨਰਆਿਾਂ 

 ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਆਪ੍ਣੇ ਸਟਾਫ/ਸਸਸਟਿ/ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਸੇ ਵੀ ਗਿਤੀ ਨ ਿੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਈ ਜਿਦੀ ਅਤੇ ਹਿਦਰਦੀ 

ਨਾਿ ਨਸਜੱਠਣ ਦੀ ਕ਼ੋਸਸਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਜਹੀਆਂ ਗਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਇਕੱਠੇ ਹ਼ੋਏ ਸਕਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ 

ਕਰੇਗੀ। 

  ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਫਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹ਼ੋਣ ਵਾਿੀਆਂ ਸਿੱਸਸਆਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਿਈ ਹ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

 ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਸਸਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕਰਨ ਿਈ, ਉਹ ਸਬਿੰ ਧਤ ਸਾਖਾ ਦੇ ਿੈਨੇਜਰ ਨ ਿੰ  ਸਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਜਰ ਰੀ 

ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਸਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਰਤੀ ਨ ਿੰ  ਸਪ੍ਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਵੇ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  

ਸਸਕਾਇਤ ਸਿੰ ਦਰਭ ਨਿੰ ਬਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਨੁਿਾਇਿੰ ਦੇ/ਕ ਰੀਅਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਸਿਿੰ ਗ ਏਜਿੰ ਟ (DSA) ਜਾਂ ਸ਼ੋਰਸਸਿੰਗ ਸਡਪ੍ਾਸਜਟ ਿਈ ਦਿਾਿ ਜਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ 

ਦੁਆਰਾ ਸਨਯੁਕਤ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਸਖਿਾਫ ਸਸਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕ਼ੋਡ ਦੀ ਉਿਿੰ ਘਣਾ ਸਵੱਚ ਸਕਸੇ 

ਗਿਤ ਸਵਹਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੱਚ ਿੱਗੇ ਹ਼ੋਏ ਹਨ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਕ ਸਸਕਾਇਤ ਦੀ ਸਹੀ ਢਿੰਗ ਨਾਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

4.7 ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ (ਕੇ.ਿਾਈ.ਸੀ) ਿੀਤੀ ਿੰੂ ਿਾਣੋ 

ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀ "ਆਪ੍ਣੇ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਜਾਣ਼ੋ" (ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ) ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਸਹਤ ਗਾਹਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖ਼ੋਿਹਣ ਅਤੇ ਚਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਅਤੇ 

ਪ੍ਾਸਿਸੀ ਨ ਿੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਿਈ ਿ਼ੋੜੀਂਦੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨ ਿੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਇਸਦੇ ਿਈ ਜਰ ਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਂ ਸਬ ਤ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਿਈ ਸਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਸਸਰਫ ਅਸਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ, ਐਟਂੀ ਿਨੀ 

ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਿ਼ੋੜਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। 
 

ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਿ਼ੋਨ ਐਪ੍ਿੀਕੇਸਨ / ਖਾਤਾ ਖ਼ੋਿਹਣ ਦੇ ਫਾਰਿ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸਿਾਨ ਦਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵੱਚ ਪੇ੍ਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਈ ਜਰ ਰੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਿ਼ੋੜਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਸਰਕਾਰਡ ਿਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਾਿਿ 

ਹ਼ੋਣਗੇ। 
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ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਰਸਿਾਂ ਦੀ ਸਵਆਸਖਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿ਼ੋਨ ਖਾਤਾ ਖ਼ੋਿਹਣ ਵੇਿੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਿੰ ਗੇ ਗਏ ਿ਼ੋੜੀਂਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰੇਗੀ। 
 

4.8 ਿਿਹਾਂ ਖਾਤੇ 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਿੀਆ ਸਕੀਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਗੇਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਐਨ.ਐਚ.ਬੀ ਦੁਆਰਾ 

ਇਜਾਜਤ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ / ਸੁਰ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਸਵਆਜ ਦੀ ਦਰ, ਸਵਆਜ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸਵਧੀ, ਜਿਹਾਂ ਰਕਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ, ਸਿੇਂ 

ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਨਸਵਆਉਣ, ਜਿਹਾ ਦੇ ਸਵਰੁੱਧ ਕਰਜਾ, ਨਾਿਜਦਗੀ ਸਹ ਿਤਾਂ ਆਸਦ ਸਾਿਿ ਹਨ।  
 

4.9  ਸ਼ਾਖਾ ਬੰਦ / ਨਸ਼ਫਟ ਕਰਿਾ 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਨੋਸਟਸ ਬ਼ੋਰਡ ਤੇ ਸਡਸਪ੍ਿੇ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਰਾਂਚ ਆਸਫਸ ਦੇ ਬਿੰ ਦ ਹ਼ੋਣ/ਸਸਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਸਵੱਚ ਨੋਸਟਸ 

ਦੇਵੇਗਾ। 

4.10 ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 

a) ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਕ਼ੋਿ ਇਸਦੇ ਹਰੇਕ ਦਫਤਰ ਸਵੱਚ ਸਸਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ, ਰਸਜਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਪ੍ਟਾਉਣ ਿਈ ਇੱਕ 

ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਹ਼ੋਵੇਗੀ। 

b) ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੇ ਬ਼ੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਨ ਿੰ  ਸਸਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਨਪ੍ਟਾਰੇ ਿਈ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਬ਼ੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਨਤ 

ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਚਤ ਸਸਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਸਵਧੀ ਸਤਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਜਹੀ ਸਵਧੀ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਿੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹ਼ੋਣ ਵਾਿੇ ਸਾਰੇ ਸਵਵਾਦਾਂ ਨ ਿੰ  ਘੱਟ਼ੋ-ਘੱਟ ਅਗਿੇ 

ਉੱਚ ਪ੍ੱਧਰ ਤੇ ਸੁਸਣਆ ਅਤੇ ਸਨਪ੍ਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

c) ਬ਼ੋਰਡ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਸਿੰਬਿੰ ਸਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਫਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਿਾਗਤ, ਹਾਸੀਏ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਿ ਪ੍ਰੀਿੀਅਿ ਨ ਿੰ  ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹ਼ੋਏ 

ਇੱਕ ਸਵਆਜ ਦਰ ਿਾਡਿ ਅਪ੍ਣਾਏਗਾ ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਕਰਸਜਆਂ ਅਤੇ ਪੇ੍ਸਗੀ ਿਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਸਵਆਜ ਦੀ ਦਰ 

ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਆਜ ਦਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਸ ਿਣ ਿਈ ਸਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਿ 
ਦੇ ਪ੍ੱਧਰ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨ ਿੰ  ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਿ ਸਵੱਚ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਜ ਰੀ 

ਸਵੱਚ ਸਪ੍ਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

d)  ਸਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਿਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਿਈ ਪ੍ਹੁਿੰਚ, ਅਤੇ ਜੁਰਿਾਨਾ ਸਵਆਜ (ਜੇ ਕ਼ੋਈ ਹੈ) ਨ ਿੰ  ਵੀ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ 

ਉਪ੍ਿਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿੰ ਬਿੰ ਸਧਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਵੱਚ ਛਾਪ੍ੀਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਆਜ ਦਰਾਂ ਸਵੱਚ ਕ਼ੋਈ ਤਬਦੀਿੀ ਹੁਿੰ ਦੀ 

ਹੈ ਤਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਵੱਚ ਸਦਖਾਈ ਜਾਂ ਹ਼ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  ਅਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

e)  ਸਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਜੁਰਿਾਨਾ ਸਵਆਜ (ਜੇ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਵੇ) ਸਿਾਨਾ ਹ਼ੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਨ ਿੰ  ਸਹੀ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ 

ਪ੍ਤਾ ਹ਼ੋਵੇ ਜ਼ੋ ਖਾਤੇ ਸਵੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

f)  ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕਸਤਾਂ ਸਪ੍ੱਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਆਜ ਅਤੇ ਿ ਿ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਵਿੰ ਡ ਨ ਿੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ 

ਹਨ। 
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g) ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਦੱਸਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਸਕਾਇਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਨਰਪ੍ੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਿ ਨਸਜੱਠਣ ਿਈ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੀ 

ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਕੱਥੇ ਿੱਭਣੇ ਹਨ। ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸਸਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਿਈ ਆਪ੍ਣੇ ਹਰੇਕ 

ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੱਚ ਸੁਸਵਧਾਵਾਂ ਉਪ੍ਿਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਵੇ। 

h) ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਸਸਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨ ਿੰ  ਦੱਸਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

I. ਇਹ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 

II.  ਸਜੱਥੇ ਸਸਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

III. ਸਸਕਾਇਤ ਸਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 

IV. ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ 

V. ਸਨਪ੍ਟਾਰੇ ਿਈ ਸਕਸ ਕ਼ੋਿ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ 

VI.  ਜੇ ਗਾਹਕ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਖੁਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

VII. ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਿ ਸਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

i) ਜੇਕਰ ਸਕਸੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਸਿਖਤੀ ਰ ਪ੍ ਸਵੱਚ ਸਸਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹ਼ੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਉਸਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ-

ਅਿੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ/ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕ਼ੋਸਸਸ ਕਰੇਗਾ। 

ਰਸੀਦ ਸਵੱਚ ਉਸ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਹ਼ੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਸਸਕਾਇਤ ਨਾਿ ਸਨਪ੍ਟੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਸਕਾਇਤ 

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੇ ਿਨੋਨੀਤ ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ ਹੈਿਪ੍ਡੈਸਕ ਨਿੰ ਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 180030042020 ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਿੰ ਬਰ, ਗਾਹਕ 

ਨ ਿੰ  ਸਸਕਾਇਤ ਸਿੰ ਦਰਭ ਨਿੰ ਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸਚਤ ਸਿੇਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸ ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

j) ਿਾਿਿੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਅਿੰ ਤਿ ਜਵਾਬ ਭੇਜੇਗਾ ਜਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਸਕ ਉਸਨ ਿੰ  ਜਵਾਬ ਦੇਣ 

ਿਈ ਹ਼ੋਰ ਸਿਾਂ ਸਕਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਫਰ ਵੀ ਸਿੰ ਤੁਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨ ਿੰ  ਸ ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀ ਸਸਕਾਇਤ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹ਼ੋਣ ਤ਼ੋ 30 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਸਨਪ੍ਟਾਉਣ ਦੀ ਕ਼ੋਸਸਸ ਕਰੇਗਾ। 

k) ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਪ੍ੀਸੜਤ ਕਰਜਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਸਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਿਈ ਆਪ੍ਣੀ ਸਸਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ (ਈ-

ਿੇਿ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸਜਸ ਤੇ ਸਸਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿੁੱਦੇ ਨ ਿੰ  ਹੱਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਾਂ, ਵਾਧੇ 

ਿਈ ਿੈਸਟਰਕਸ, ਆਸਦ) ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਕ ਇਹ ਸਵਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪ੍ਿਬਧ 

ਕਰਵਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਆਪ੍ਣ ੇਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ/ਸਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਪ੍ੱਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਖਾਵੇਗਾ ਕਰੇਗਾ 

ਸਕ ਜੇਕਰ ਸਸਕਾਇਤ ਨ ਿੰ  ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਤੋਂ ਸਿੇਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਿਿਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹ਼ੋਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸਿੰ ਤੁਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਸਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੈਸਨਿ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਸਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਨ ਸੈੱਿ ਨਾਿ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਿੰ ਕ 

https://grids.nhbonline.org.in ਤੇ ਔਨਿਾਈਨ ਿ਼ੋਡ ਸਵੱਚ ਜਾਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਔਫਿਾਈਨ ਿ਼ੋਡ ਸਵੱਚ, ਸਿਿੰ ਕ 

http://www.nhb.org.in/ Grievance-Redressal-System ਤੇ ਉਪ੍ਿਬਧ ਸਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਿੈਟ ਸਵੱਚ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸਸਕਾਇਤਾਂ 

ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। / Lodging-Ccomplaint- Against-HFCs-NHB%E2%80% 93Physical-Mode.pdf, ਸਸਕਾਇਤ 

ਸਨਵਾਰਨ ਸੈੱਿ ਨ ਿੰ , ਰੈਗ ਿੇਸਨ ਅਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਸਵਭਾਗ, ਨੈਸਨਿ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਬੈਂਕ, 4ਵੀਂ ਿਿੰ ਸਜਿ, ਕ਼ੋਰ 5ਏ, ਇਿੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸੈਂਟਰ, 

ਿ਼ੋਧੀ ਰ਼ੋਡ, ਸਨਊ ਸਦੱਿੀ - 110 003। 

 

ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਤਸੱਿੀਬਖਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕ਼ੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਿਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਸਕਾਇਤ ਨ ਿੰ  ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਸਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਸੈਕਟਰੀ 

ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਿੰ ਪ੍ਿਾਇਿੰ ਸ, ਈਿੇਿ ਆਈਡੀ- complianceofficer@aadharhousing.com 

 

4.11 ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਿਾਰਣ ਨਿਧੀ 

mailto:complianceofficer@aadharhousing.com
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ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਸਸਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਸਵਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗ ਿੇਟਰੀ ਿਾਪ੍ਦਿੰਡਾਂ, ਬ਼ੋਰਡ/ਟੌਪ੍ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਦੁਆਰਾ 

ਪ੍ਰਵਾਸਨਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਸਿੰ ਤੁਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕ਼ੋਸਸਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ 

ਇੱਕ ਸਵਕੇਂਦਰੀਸਕਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਕਿੰ ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਜੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਾਖਾ ਸਵੱਚ ਬਰਾਂਚ ਿੈਨੇਜਰ/ਬਰਾਂਚ ਇਿੰਚਾਰਜ ਦੇ ਸਨਯਿੰ ਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋ 

ਕਿੱਸਟਰ ਿੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸਫਰ ਖੇਤਰੀ ਵਪ੍ਾਰ ਿੁਖੀ ਨ ਿੰ  ਸਰਪ਼੍ੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ੋ ਬਦਿੇ ਸਵੱਚ ਕਾਰਪ਼੍ੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸਬਿੰ ਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿੁਖੀਆਂ ਨ ਿੰ  

ਸਰਪ਼੍ੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਿਈ, ਗਾਹਕ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸਸਕਾਇਤੇਂ ਸਨਵਾਰਣ ਿਈ ਬਰਾਂਚਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪ਼੍ੋਰੇਟ ਦਫਤਰ, ਿੁਿੰ ਬਈ ਕ਼ੋਿ ਜਾ ਸਕਦੇ 

ਹਨ।  

ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੀਆਂ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਚਾਰਜਾਂ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ ਸਕਸੇ ਵੀ ਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ, ਗਾਹਕ ਸਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਬਿੰ ਧਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਿੈਨੇਜਰ/ਇਿੰ ਚਾਰਜ ਕ਼ੋਿ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਰਹਾਇਸ ਦਾ ਿਾਭ ਸਿਆ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ 

ਸਾਂਭ-ਸਿੰ ਭਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਿਨਜ ਰੀ ਪ੍ੱਤਰ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤੇ ਪ੍ਤੇ ਤੇ ਬਰਾਂਚ ਿੈਨੇਜਰ ਨ ਿੰ  ਸਿੰ ਬ਼ੋਸਧਤ ਪ੍ੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ਼ੋ 

ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਸਕਾਇਤ ਰਸਜਸਟਰ ਸਵੱਚ ਸਸਕਾਇਤ ਦੀ ਐਟਂਰੀ ਕਰ਼ੋ। ਸਾਖਾ. ਸਿੱਸਸਆਵਾਂ ਨ ਿੰ  

ਹੱਿ ਕਰਨ ਿਈ, ਬਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸਸਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹ਼ੋਣ ਦੀ ਸਿਤੀ ਤੋਂ 7 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਦ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਜਵਾਬ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਜੇਕਰ, ਬਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਜਵਾਬ ਤਸੱਿੀਬਖਸ, ਅਸਿੰ ਤੁਸਟ ਜਾਂ ਉਪ੍ਰ਼ੋਕਤ ਸਿਾਂ-ਸੀਿਾ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਸਾਖਾ ਤੋਂ ਕ਼ੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਿਸਿਆ, 

ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਆਪ੍ਣੀ ਸਸਕਾਇਤ ਸਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਿੁਿੰ ਬਈ ਸਸਥਤ ਕਾਰਪ਼੍ੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਨ ਿੰ  ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਸਟਿਰ ਕੇਅਰ ਅਫਸਰ ਜਾਂ 
ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੇ ਸਪ੍ਰਿੰ ਸੀਪ੍ਿ ਅਫਸਰ ਨ ਿੰ  ਜਾਂ ਈ-ਿੇਿ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਪ੍ਤੇ ਤੇ ਭੇਜ਼ੋ ਪ੍ੱਤਰ:-  
 

ਕਸਟਿਰ ਕੇਅਰ ਅਫਸਰ,  

ਆਧਾਰ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਿਿਸਟਡ, 

802, 8ਵੀਂ ਿਿੰ ਸਜਿ ਨਟਰਾਜ ਬਾਏ ਰੁਸਤਿਜੀ  

ਵੈਸਟਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਐਡਂ ਸਰ ਐਿ.ਵੀ. ਰ਼ੋਡ ਜਿੰ ਕਸ਼ਨ 

ਅਿੰ ਧੇਰੀ(ਈਸਟ), ਿੁਿੰ ਬਈ 400 069 

ਿਹਾਰਾਸਟਰ ਰਾਜ 

ਈਿੇਿ ਆਈਡੀ: customercare@aadharhousing.com  
 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹ਼ੋਈ ਸਸਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਅਿੰ ਤਿ ਜਵਾਬ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਈ ਇਸਨ ਿੰ  ਹ਼ੋਰ ਸਿਾਂ 

ਸਕਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਸਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਦ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਇੱਕ ਸਵਸਸਤਰਤ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਕਾਰਪ਼੍ੋਰੇਟ 

ਦਫਤਰ ਨ ਿੰ  ਸ ਚਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕ਼ੋਸਸਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹ਼ੋਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸਿੰ ਤੁਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪ੍ਰ਼ੋਕਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਿਾਂ-ਸੀਿਾ (ਭਾਵ 30 

ਸਦਨਾਂ) ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਤੋਂ ਕ਼ੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਿਸਿਆ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੈਸਨਿ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐਨ.ਐਚ.ਬੀ) ਦੇ ਸਸਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਨ ਸੈੱਿ ਨਾਿ 

ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਸੀ ਿਈ, ਸਿਿੰ ਕ ਤੇ ਔਨਿਾਈਨ ਿ਼ੋਡ ਸਵੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ: 

https://grids.nhbonline.org.in ਜਾਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਔਫਿਾਈਨ ਿ਼ੋਡ ਸਵੱਚ, ਐਨ.ਐਚ.ਬੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਿਿੰ ਕ: http://www.nhb ਤੇ 

ਉਪ੍ਿਬਧ ਸਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਿੈਟ ਸਵੱਚ। org.in/Grievance-Redressal- System/Lodging-Ccomplaint-Against-HFCs-NHB%E2% 

80% 93 Physical-Mode.pdf, ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਪ੍ਤੇ ਤੇ ਭੇਜ਼ੋ:- 

 

ਸਸਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਨ ਸੈੱਿ ਨ ਿੰ , 

ਰੈਗ ਿੇਸਨ ਅਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਸਵਭਾਗ, 

 ਨੈਸਨਿ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐਨ.ਐਚ.ਬੀ), 

mailto:customercare@aadharhousing.com
https://grids.nhbonline.org.in/
http://www.nhb/
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ਚੌਥੀ ਿਿੰ ਸਜਿ, ਕ਼ੋਰ 5-ਏ, ਇਿੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸੈਂਟਰ, 

 ਿ਼ੋਧੀ ਰ਼ੋਡ, ਨਵੀਂ ਸਦੱਿੀ - 110003 

 

ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਕ਼ੋਿ ਬੀਿਾ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਈ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ ਨਾਿ ਕਾਰਪ਼੍ੋਰੇਟ ਏਜਿੰ ਟ (ਕਿੰ ਪ਼੍ੋਸਜਟ) ਦੀ ਰਸਜਸਟਰੇਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਿੇ ਨਾਿ 

ਸਬਿੰ ਧਤ ਸਸਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਨਪ੍ਟਾਰੇ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਸਵੱਚ, ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ ਸਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਜੱਥੇ 

ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਬੀਿਾ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ ਸਸਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਸਕਾਇਤ ਨ ਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਬਿੰ ਧਤ 

ਬੀਿਾ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਜਹੀ ਸਸਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹ਼ੋਣ ਦੇ 14 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ-ਅਿੰਦਰ ਇਸਦਾ ਸਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹ ਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। 

ਜੇਕਰ ਅਨੁਪ੍ਾਿਨ ਦਾ ਹੱਿ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਜ਼ੋਿ ਸਨ ਤੋਂ ਅਸਿੰ ਤੁਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ http//www.igms.irda.gov.in 

ਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ ਕ਼ੋਿ ਸਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

5. ਿਿਰਿ- ਕੰਪਿੀ ਕਰੇਗੀ: 

 ਿ਼ੋਨ ਦੀ ਿਨਜ ਰੀ ਦਾ ਸਿੰ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਿਾਗ  ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਸਚਆਂ ਸਿੇਤ ਇਸ ਦੇ ਿ਼ੋਨ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁੱਖ ਸਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਦੀ 

ਸਵਆਸਖਆ ਕਰ਼ੋ। ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਹਨਾਂ ਿਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ 

ਅਸਜਹੇ ਿਾਭ ਸਕਵੇਂ ਿੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਿਾਂ ਦੇ ਹੱਿ ਿਈ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸੱਕ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਸਵੱਚ 

ਉਹ ਸਕਸ ਨਾਿ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯ਼ੋਗ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਉਸ ਤੋਂ ਿ਼ੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਸਦਓ। ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਵੀ ਸਿਾਹ ਸਦੱਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ ਸਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ, ਪ੍ਤੇ, ਰੁਜਗਾਰ, ਆਸਦ ਅਤੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗ ਿੇਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕਰਨ ਿਈ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ 

(ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਪੈ੍ਨ ਵੇਰਵੇ) ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਹ਼ੋਰ ਸਕਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਹੈ। 

 ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿ਼ੋਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਸਵੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁ੍ਸਟੀ ਇਸ ਕਿੰ ਿ ਿਈ ਸਨਯੁਕਤ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਨਵਾਸ ਤੇ 

ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰੀ ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ ਨਿੰ ਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਰਹਾਇਸ ਸਿਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੰ ਿ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦੀ  

ਪੁ੍ਸਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਹੈ। 

 ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਸਿਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਸਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਧ਼ੋਖਾਧੜੀ ਨਾਿ ਕਿੰ ਿ ਕਰਦ ਹੈ, ਤਾਂਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਈ ਉਹ ਆਪ੍ 

ਸਜਿੰ ਿੇਵਾਰ ਹ਼ੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਬਨਾਂ ਸਕਸੇ ਵਾਜਬ ਦੇਖਭਾਿ ਦੇ ਕਿੰ ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ੍ 

ਹੀ ਸਜਿੰ ਿੇਵਾਰ ਹ਼ੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ. ਜਾਤ, ਸਿਿੰ ਗ, ਸਵਆਹੁਤਾ ਸਸਥਤੀ, ਧਰਿ ਜਾਂ ਅਪ੍ਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਵਤਕਰਾ ਨਾ 

ਕਰਨਾ। 
 

5.1    ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯ਼ੋਗ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਉਸ ਤੋਂ ਿ਼ੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਸਦਓ। ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਵੀ ਸਿਾਹ ਸਦੱਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ ਸਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ, ਪ੍ਤੇ, ਰੁਜਗਾਰ, ਆਸਦ ਅਤੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗ ਿੇਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕਰਨ ਿਈ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ 

ਪੈ੍ਨ ਵੇਰਵੇ) ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਹ਼ੋਰ ਸਕਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਹੈ। 

5.2    ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਸਸਹਯ਼ੋਗ ਕਰਨ ਿਈ ਸ ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਨ ਿੰ  ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪੁ੍ਸਿਸ/ਹ਼ੋਰ ਜਾਂਚ 

ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਨਾਿ ਸਕਸੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਨ ਿੰ  ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਾਿਿ ਕਰਨ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਹੈ। 

5.3    ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਨ ਿੰ  ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਸਿਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਧ਼ੋਖਾਧੜੀ ਨਾਿ ਕਿੰ ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਈ ਸਜਿੰ ਿੇਵਾਰ ਉਹ ਆਪ੍ ਹ਼ੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਵਾਜਬ ਦੇਖਭਾਿ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਕਿੰ ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਿੰ ਦਾ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਉਸ ਿਈ ਵੀ ਆਪ੍ ਸਜਿੰ ਿੇਵਾਰ ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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5.4   ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਸਕਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਸਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸਸਤ ਕਰੇਗਾ: 

- ਸਹਿੰਦੀ, ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸਾ। 

5.5    ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ ਸਿਿੰ ਗ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, 

ਐਚ.ਐਫ.ਸੀ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਹ ਿਤਾਂ, ਆਸਦ ਨ ਿੰ  ਵਧਾਉਣ ਸਵੱਚ ਅਸਿਰਥਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪ੍ਾਹਜ 

ਸਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਿ ਸਵਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗਾ। ਹਾਿਾਂਸਕ, ਇਹ ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਨ ਿੰ  ਸਿਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਿਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਿਾਂ 

ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਜਾਂ ਸਹੱਸਾ ਿੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰ਼ੋਕਦਾ। 

5.6   ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਇੱਕ ਿ਼ੋਨ ਖਾਤੇ ਸਵੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਬੈਂਕ/ਸਵੱਤੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਤੋਂ, ਆਿ ਕ਼ੋਰਸ ਸਵੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਿਈ 

ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਈ ਕਰਨਗੇ । 

5.7   ਕ਼ੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਿਈ, ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਕਰੇਗਾ:  

a) ਇਸ ਕ਼ੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨੋਸਟਸ ਬ਼ੋਰਡ ਤੇ ਿਗਾਉ। 

b) ਇਸ ਕ਼ੋਡ ਨ ਿੰ  ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਿੈਕਟਰਾਸਨਕ ਸਿੰਚਾਰ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਪ੍ਿਬਧ ਕਰਾਓ; 

c) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨ ਿੰ  ਕ਼ੋਡ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕ਼ੋਡ ਨ ਿੰ  ਅਿਿ ਸਵੱਚ ਸਿਆਉਣ ਿਈ 

ਸਸਖਿਾਈ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; 

d) ਿੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਕ਼ੋਡ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

 

5.8   ਏ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਿ ਦੇ ਬ਼ੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸਨਰਪ੍ੱਖ ਅਸਭਆਸ ਕ਼ੋਡ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਅਤੇ 

ਸਸਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਸਵਧੀ ਦੇ ਕਿੰ ਿਕਾਜ ਦੀ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਸਿੀਸਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਜਹੀਆਂ ਸਿੀਸਖਆਵਾਂ ਦੀ 

ਇਕਸਾਰ ਸਰਪ਼੍ੋਰਟ ਸਨਯਿਤ ਅਿੰਤਰਾਿਾਂ ਤੇ ਬ਼ੋਰਡ ਨ ਿੰ  ਸੌਂਪ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

******************** 

 


