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ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਿੰ ਗ ਕ ਿੱ ਤੀ  ਿੰ ਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੋ ਪਾਲ ਯੋਜਨਾ, 2018: 

ਪਰਮ ਿੱ ਖ ਕ ਸ਼ੇਸਤਾ ਾਂ 
 

 

 

 ਕ ਸ਼ੇ ਗਾਹ  ਦ ਆਰਾ ਕਸ ਾਇਤ ਦਰਜ  ਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ: 

 
ਗਾਹ  ਕਸ ਾਇਤ ਕ  ੇਂ ਦਰਜ  ਰ ਸ ਦਾ ਹੈ? 

  

 

 

 
 
ਲੋ ਪਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕ  ੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? 

 ਲੋਕਪਾਲ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਹਨ 

 ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ        ਜੇਕਰ ਪਹੰੁਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਵਾਰਡ / ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 
 

ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਸਕੀਮ ਦ ੇਸਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਸਾਰੇ ਜਮਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. 
ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. >= ਰੁਪਏ 100 ਕਰੋੜ + ਗਾਹਕ ਇੰਟਰਫੇਸ 

(ਛੱਡ ਕੇ: ਬੁਵਨਆਦੀ Financeਾਾਾਂਚ ੇਦੀਆਂ ਵਵੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੱੁਖ ਵਨਵੇਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 
ਡੈਬਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਲੀਬੀਡੇਸਨ ਅਧੀਨ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ.) 

 ਵਵਆਜ / ਜਮਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

 ਚੈੈੱਕ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 
• ਮਨਜੂਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ, ਵਵਆਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ, ਆਵਦ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੱਵਸਆ 

• ਸਮਝੌਤੇ ਵਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆ,ਂ ਖਰਵਚਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਵਟਸ ਨਹੀਂ 
• ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ / ਕਰਜੇ ਦ ੇਸਮਝੌਤੇ ਵਵਚ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਵਚ ਅਸਫਲ 
• ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਂ / ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਵਚ ਅਸਫਲਤਾ / ਦੇਰੀ 
• ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ / ਕਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਵਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਬਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਵਚ ਅਸਫਲਤਾ 
• ਆਰਬੀਆਈ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
• ਵਨਰਪੱਖ ਅਵਭਆਸ ਕੋਡ ਦ ੇਵਦਸਾ-ਵਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
 

ਸਬੰਧਤ NBFC 

ਨੰੂ ਵਲਖਤੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 

ਇਿੱ   ਮਹੀਨੇ 

ਦ਼ੇ ਅਿੰ ਤ ਕ ਿੱ ਚ 

ਜੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪਰਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਜਾਂ ਗਾਹਕ 

ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦ ੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ 
ਅਸੰਤੁਸਟ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ 

ਜ਼ੇ ਗਾਹ  ਕ ਸ਼ੇ 
ਫੋਰਮ ਤਿੱ   ਨਹੀਂ 

ਪਹ ਿੰ ਚ਼ੇ 

ਐਨਬੀਐਫਸੀ 
ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ 

ਵਸਕਾਇਤ ਦਾਇਰ 

ਕਰੋ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਤੋਂ 
ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਕ 

ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ) 



 

 
 
 ੀ  ੋਈ ਗਾਹ  ਅਪੀਲ  ਰ ਸ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੇ ਲੋ ਪਾਲ ਦ਼ੇ ਫੈਸਲ਼ੇ  ਨਾਲ ਸਿੰ ਤ ਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? 

ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰਗਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ          ਅਪੀਲ ਅਵਧਕਾਰੀ: ਵਡਪਟੀ ਰਾਜਪਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ 
 

ਨੋਟ: 

• ਇਹ ਇਕ ਵਵਕਲਵਪਕ ਝਗੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਵਧੀ ਹੈ 

• ਗਾਹਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤ ੇਵਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ / ਫੋਰਮ / ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ 

 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦ਼ੇ ਹੋਰ  ਼ੇਰਕ ਆਂ ਲਈ www.rbi.org.in  ਼ੇਖੋ 


