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ਰਬਾਵੀ ਚਭਤੀ 01 ਪਯਵਯੀ  ,2018  

ਵੀਏਾਯਏਯਤਾ ਫਯਡ/ਫਯਡ ਚਭਤੀ 

ਵੀਏਾਯ ਏਯਨ ਦੀ ਚਭਤੀ 28 ਅਰਰ  ,2022  

ਾਾੱਚਰੀ ਭਾਚਰਏ ਨਸ਼ਨਰ ਭਨਜਯ–ਯਚਵ ਏਵਾਚਰਟੀ 

ਭੀਚਐਆ ਏਦੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਾਰ ਚਵਾੱਿ ਾੱਟ-ਾੱਟ ਇਾੱਏ ਵਾਯ 



 

ਉੱਜੀਵਨ ਭਾਾੱਰ ਪਾਇਨੈਂ ਫੈਂਏ ਦ ਏਯਜ਼ਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦ ਰਈ ਉਚਿਤ ਚਵਸਾਯ ੰਚਸਤਾ (“ਉਚਿਤ ਚਵਸਾਯ ੰਚਸਤਾ”) 

ਉੱਜੀਵਨ ਭਾਾੱਰ ਪਾਇਨੈਂ ਫੈਂਏ (“ਫੈਂਏ”) ਦ ਰਈ ਉਚਿਤ ਚਵਸਾਯ ੰਚਸਤਾ ਦਾ ਜਤਨ ਫੈਂਏ ਦ ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਫੈਂਏ ਦ ਨਾਰ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਰਣ-ਦਣ 

ਦ ਫੰਧ ਚਵਾੱਿ ਾਯਦਯਚਸ਼ਤਾ ਅਤ ਾੱਸ਼ਟਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯਨਾ ਸ। ਇਸਨਾਾਂ ਚਦਸ਼ਾ-ਚਨਯਦਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਫੰਧ ਏਵਰ ਫੈਂਏ ਦ ਯਰੂ ਫੈਂਚਏੰ ਵਾਯ ਤੋਂ ਸ। 

ਫੈਂਏ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਣ ਾਯ ਏਰਾਇੰਟਾਾਂ/ਾਸਏਾਾਂ ਤੋਂ ਭਾਨ ਤਯ ‘ਤ ਚਨਯਾੱਐਤਾ ਦ ਨਾਰ ਚਵਸਾਯ ਏਯਨਾ ਸ। ਫੈਂਏ ਦ ਏਯਭਿਾਯੀ ਚਨਯਾੱਐ, ਚਨਆਾਂੰਤ 

ਅਤ ਭਾਨ ਤਯੀਏ ਤੋਂ ਸਾਇਤਾ, ਰਸਤਾਸਨ ਅਤ ਵਾ ਰਦਾਨ ਏਯਨ। ਉਚਿਤ ਚਵਸਾਯ ੰਚਸਤਾ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਆਣੀਆਾਂ ਾਯੀਆਾਂ ਸ਼ਾਐਾਵਾਾਂ ਅਤ 

ਆਣੀ ਵਯਤਭਾਨ ਵਫਾਇਟ ni.bfsnavijju.www (“ਵਫਾਇਟ”) ਦ ਜ਼ਯੀ ਾਯ ਾਸਏਾਾਂ ਨੰੂ ਉਰਫਧ ਏਯਾਈਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ। 

ਯ-ਬਦਬਾਵੂਯਨ ਨੀਤੀ 

ਫੈਂਏ ਨਰ, ਜਾਤੀ, ਵਯਣ, ਧਯਭ, ਚਰੰ, ਚਵਆਸੁਤਾ ਚਥਤੀ, ਉਭਯ (ਰੜਤਾ ਤੋਂ ਵਾੱਧ), ਚਵਾੱਤੀ ਚਥਤੀ ਜਾਾਂ ਯੀਚਯਏ ਚਵਏਰਾਾਂਤਾ ਦ ਆਧਾਯ ‘ਤ 

ਆਣ ਾਸਏਾਾਂ ਨਾਰ ਬਦਬਾਵ ਨਸੀਂ ਏਯਾ। 

ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲ ਿੰ ਗ ਏਜਿੰ ਟਾਂ ("DSA") ਦੇ  ਈ ਆਚਾਰ ਸਿੰ ਲਿਤਾ  

ਫੈਂਏ ASD ਦ ਰਈ ਸਠਾਾਂ ਚਦਾੱਤੀ ਆਿਾਯ ੰਚਸਤਾ ਅਣਾਾ ਅਤ ਉਨੰੂ ਫੰਚਧਤ ASD ਦ ਨਾਰ ਏੀਤ ਜਾਣ ਵਾਰ  ਭਝਤ ਚਵਾੱਿ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਾ। 

ਚਏਉਂਚਏ ਫੈਂਏ ਚਡਜੀਟਰ ਚਪਟਨਏ ਾਾਂਝਦਾਯੀਆਾਂ ਦ ਜ਼ਯੀ ਏਯਜ਼ਾ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਚਜਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ASD ਦ ਤਯ ‘ਤ ਵਯੀਚਕ੍ਤ ਏੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, 

ਚਡਜੀਟਰ ਤਯ ‘ਤ ਏਯਜ਼ ਦਣ ਰਈ ਸਠਾਾਂ ਚਦਾੱਤੀ ਆਿਾਯ ੰਚਸਤਾ ਫੈਂਏ ਦ ਚਪਟਨਏ ਾਾਂਝਦਾਯਾਾਂ ‘ਤ ਰਾੂ ਸਵੀ। ਫੈਂਏ ਨ  ASD ਦ ਰਈ ਆਦਯਸ਼ 

ਆਿਾਯ ੰਚਸਤਾ ਨੰੂ ਅਣਾਇਆ ਸ ਚਜਨੰੂ ABI ਦੁਆਯਾ ਭਜੂਦਾ ਚਫਜਚਨ ਭਾਡਰ ਨੰੂ ਚਧਆਨ ਚਵਾੱਿ ਯਾੱਐਦ ਸ ਫਣਾਇਆ ਚਆ ਸ। ਇ 

ਆਦਯਸ਼ ਆਿਾਯ ੰਚਸਤਾ ਦ ਸਯ ਚਸਰੂ ਉਦੋਂ ਅਣਾ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਚਏ ਵੀ ਫੈਂਏ ਫੰਚਧਤ ਚਫਜਚਨ ਭਾਾੱਡਰਾਾਂ ਚਵਾੱਿ ਰਵਸ਼ ਏਯਾ। 

ਫੈਂਏ ASD 

 ਫੈਂਏ ਦ ਉਤਾਦ ਯ ਏਯਨ ਰਈ ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ ਤੋਂ ਏਵਰ ਸਠਾਾਂ ਚਦਾੱਤੀਆਾਂ ਚਥਤੀਆਾਂ ਚਵਾੱਿ ੰਯਏ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ:  

- ਜਦੋਂ ਏਦ ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ ਫੈਂਏ ਦੀ ਵਫਾਈਟ ਜਾਾਂ ਉਦ ਏਾਾੱਰ ੈਂਟਯ ਜਾਾਂ ਫੈਂਏ ਦੀ ਚਏ ਵੀ ਸ਼ਾਐਾ ਜਾਾਂ ਫੈਂਏ ਦ ਚਯਰਸ਼ਨਚਸ਼ 

ਭਨਜਯ ਦ ਜ਼ਯੀ ਫੈਂਏ ਦਾ ਰਡਏਟ ਰਾਤ ਏਯਨ ਦੀ ਇਾੱਛਾ ਯਾੱਐ ਜਾਾਂ ਸਯ ਚਏ ੰਬਾਚਵਤ ਜਾਾਂ ਭਜੂਦਾ ਾਸਏ ਦੁਆਯਾ ਉਨੰੂ 

ੰਦਯਚਬਤ ਏੀਤਾ ਜਾਵ, ਜਾਾਂ ਫੈਂਏ ਦਾ ਏਈ ਭਜੂਦ ਾਸਏ ਸਵ ਚਜਨ  ਫੈਂਏ ਦ ਸਯ ਰਡਏਟ ‘ਤ ਫੈਂਏ ਤੋਂ ਜਾਾਂ ਉਦ ਵਾੱਰੋਂ  ਏਾਾੱਰ 

ਵੀਏਾਯ ਏਯਨ ਦੀ ਚਸਭਤੀ ਚਦਾੱਤੀ ਸਵ। 

- ਜਦੋਂ ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ ਦਾ ਨਾਭ /ਟਰੀਪਨ ਨੰਫਯ/ ਤਾ ਫੈਂਏ ਦ  ਏਰ ਉਰਫਧ ਸਵ ਅਤ ਉ ੰਬਾਚਵਤ  ਾਸਏ ਦੀ ਚਸਭਤੀ 

ਰਾਤ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ DSA ਭਨਜਯ/ਟੀਭ ਰੀਡਯ ਦੁਆਯਾ ਵੀਚਕ੍ਤ ੂਿੀਆਾਂ/ਡਾਇਯਏਟਯੀਆਾਂ/ਡਟਾਫ ਚਵਾੱਿੋਂ  ਚਏ ਇਾੱਏ 

ਯਾਸੀਂ ਚਆ ਸਵ। 

- ਜਦੋਂ ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ /ਾਸਏ ਆਣੀ ਭਯਜ਼ੀ ਨਾਰ ਚਪਟਨਏ ਦੀ , ਵਫਾਈਟ, ਬਚਤਏ  ਸਾਜ਼ਯੀ , ਏਾਨਟਏਟ ੈਂਟਯ ਜਾਾਂ 

ਚਪਟਨਏ ਦੀ ਅਚਧਰਚਸਣ ਯਣਨੀਤੀ ਜਾਾਂ ਭਾਾੱਡਰ ਦ ਤਚਸਤ ਥਾਚਤ ਅਚਜਸ ਸਯ ਚਏ ੰਯਏ ਚਫੰਦੂ ਦ ਜ਼ਯੀ ਉਸਨਾਾਂ ਨਾਰ 

ੰਯਏ ਏਯਦਾ ਸਵ। 

 DSA ਨੰੂ ਅਚਜਸ ਚਏ ਵੀ ਚਵਅਏਤੀ/ੰਥਾ ਨੰੂ ਏਾਾੱਰ ਨਸੀਂ ਏਯਨੀ ਿਾਸੀਦੀ ਚਜਦਾ ਨਾਭ/ਏਾਨਟਏਟ ਨੰਫਯ DSA ਦ ਏਰ ਭਜੂਦ ਚਏ 

ਵੀ ‘ਡੂ ਨਾਾੱਟ ਚਡਟਯਫ” ੂਿੀ ਚਵਾੱਿ ਸ਼ਾਚਭਰ ਸਵ। 

 ਟਰੀਪਨ ਯਾਸੀਂ ੰਯਏ ਆਭ ਤਯ ‘ਤ ਵਯ 09:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 07:00 ਵਜ ਚਵਿਏਾਯ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ। ਸਾਰਾਾਂਚਏ, ੰਬਾਚਵਤ 

ਾਸਏ ਨੰੂ ਏਾਾੱਰ ਉਦ ਰਈ ੁਚਵਧਾਜਨਏ ਭੇਂ ‘ਤ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਸੀਦੀ ਸ। (ਉਯਏਤ) ਚਨਯਧਾਚਯਤ ਭੇਂ ਤੋਂ ਚਸਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਫਾਅਦ ਚਵਾੱਿ 

ਏਾਾੱਰ ਉ ਸ਼ਯਤ ‘ਤ ਏੀਤੀ ਜਾਵ ਜਦੋਂ ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ ਨ  DSA ਨੰੂ ਅਚਜਸਾ ਏਯਨ ਦਾ ਚਰਚਐਤ ਜਾਾਂ ਭਚਐਏ ਅਚਧਏਾਯ ਚਦਾੱਤਾ ਸਵ। 

http://www.ujjivansfb.in/


 DSA ਨੰੂ ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ ਦੀ ਚਨਾੱਜੀਤਾ ਦਾ ਨਭਾਨ ਏਯਨਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ। ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ ਦ ਚਸਾੱਤਾਾਂ ‘ਤ ਿਯਿਾ ਆਭ ਤਯ ‘ਤ ਏਵਰ 

ਉਦ ਨਾਰ ਸਯ ਚਏ ਵੀ ਚਵਅਏਤੀ/ਚਯਵਾਯ ਦ ਭੈਂਫਯ ਚਜਵੇਂ ਚਏ ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ ਦ ਅਏਾਉਂਟੈਂਟ/ਚਿਵ/ਤਨੀ ਜਾਾਂ ਤੀ ਦ ਨਾਰ ਸੀ 

ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਸੀਦੀ ਸ ਚਜਨੰੂ ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ ਦੁਆਯਾ ਅਚਧਚਕ੍ਤ ਏੀਤਾ ਚਆ ਸਵ। 

 DSA ਨੰੂ ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏਾਾਂ ਤੋਂ ਚਏ ਵੀ ਯੂ ਚਵਾੱਿ ਚਯਸ਼ਵਤ ਨਸੀਂ ਰਣੀ ਿਾਸੀਦੀ। ਜਏਯ ਚਏ ਵੀ BDE (ਚਫਜਚਨ ਡਵਰਭੈਂਟ 

ਜ਼ੀਚਏਊਚਟਵ) ਨੰੂ ਾਸਏ ਦੁਆਯਾ ਚਏ ਵੀ ਤਯ ‘ਤ ਚਯਸ਼ਵਤ ਚਦਾੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਜਾਾਂ ਬੁਤਾਨ ਏੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤਾਾਂ ਉਨੰੂ ਆਣ 

ੀਨੀਅਯ ਅਚਧਏਾਯੀਆਾਂ ਨੰੂ ਇ ਸ਼ਏਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਣੀ ਿਾਸੀਦੀ ਸ। 

 DSA ਨੰੂ ਾੱਸ਼ਟ ਤਯ ‘ਤ ਉਸਨਾਾਂ ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਣੀ ਸਵੀ ਚਜਸਨਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਉਸ ਫੈਂਏ ਵਾੱਰੋਂ  ਾੱਰਫਾਤ ਏਯਦ ਸਣ 

ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਏਵਰ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਏਯਜ਼ਾ ਚਦਾੱਤਾ ਜਾਵਾ। 

 ਫੈਂਏ ਦ ਰਈ ਫਏਾਇਆ ਯਏਭ ਇਏਾੱਠੀ ਏਯਨ ਵਾਰ  DSA ਨੰੂ ਚਐਰਾਈ ਚਸਤ ਅੰਦਯੂਨੀ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤ ਰਚਏਚਯਆਵਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ 

ਸਣੀ ਿਾਸੀਦੀ ਸ ਚਜਸਨਾਾਂ ਦ ਜ਼ਯੀ ਟਾ/ਜੰਟਾਾਂ ਨੰੂ ਏਯਜ਼ ਦੀ ਯਏਭ ਨਸੀਂ ਿੁਏਾਉਣ ਦੀ ਸਯਏ ਅਵਥਾ ‘ਤ ਾਸਏਾਾਂ ਨਾਰ ਚਨਟਣ ਦੀ 

ਰਚਏਚਯਆ ਦਾੱੀ ਈ ਸਵ ਅਤ ਇਸ ਵੀ ਦਾੱਚਆ ਚਆ ਸਵ ਚਏ ਾਸਏਾਾਂ ਨਾਰ ਚਏਵੇਂ ੂਯਨ ਨ ਚਤਏਤਾ ਨਾਰ ਚਵਸਾਯ ਏੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 

 ਏਯਜ਼ ਦੀ ਅਯਜ਼ੀ ‘ਤ ਏਾਯਵਾਈ ਏਯਨ ਵਾਰ , ਏਯਜ਼ ਦੀ ਫਏਾਇਆ ਯਏਭ ਇਏਾੱਠੀ ਏਯਨ ਅਤ ਏਯਜ਼ ਦੀ ਯਏਭ ਨਾ ਿੁਏਾੳਣ ਵਾਰ  

ਾਸਏਾਾਂ ਨਾਰ ਚਨਟਣ ਵਾਰਾ ਟਾ/ਜੰਟ ਨਏਯੀ ‘ਤ ਯਾੱਐ ਜਾਾਂਦ ਭੇਂ ੂਯੀਆਾਂ ਏੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀਆਾਂ ਯਭਾਾਂ ਦ ਭੇਂ ਜਾਾਂ ਵਾੱਐਯੀ 

ਰਚਏਚਯਆ ਦ ਦਯਾਨ DSA ਦੁਆਯਾ ਚਨਯਧਾਚਯਤ ਆਿਾਯ ੰਚਸਤਾ ( IBA ਦੀ ਆਿਾਯ ੰਚਸਤਾ ਦ ਭਾਨ) ਦ ਾਰਣ ਦੀ ਸ਼ਣਾ ‘ਤ 

ਸਤਾਖ਼ਯ ਏਯਨ। 

 ਫਸੀ-ਐਾਚਤਆਾਂ ਦਾ ਯਾੱਐ-ਯਾੱਐਾਵ ਏਯਦ ਭੇਂ ਅਤ ਮ ਆਾੱਡੀਟਯ ਅਤ ਫੈਂਏ ਨੰੂ ਚਵਾੱਤੀ ਚਵਵਯਣ ਦੀ ਚਯਯਟ/ਰਤੁਤੀ ਅਤ ਰਟੀਏਯਨ 

ਏਯਦ ਭੇਂ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਾਯਦਯਚਸ਼ਤਾ ੁਚਨਸ਼ਚਿਤ ਏਯਨੀ ਿਾਸੀਦੀ ਸ। 

 ਫੈਂਏ ਦ ਉਤਾਦ ਦੀ ੂਯਨ ਜਾਣਏਾਯੀ ਸਣੀ ਿਾਸੀਦੀ ਸ। 

 DSA ਨੰੂ- 

- ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਰਤੁਤ ਚਏ ਵੀ ਵਾ/ਉਤਾਦ ਦ ਫਾਯ ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ ਨੰੂ ੁੰਭਯਾਸ ਨਸੀਂ ਏਯਨਾ ਿਾਸੀਦਾ; 

-  ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਵਾਯ ਜਾਾਂ ੰਠਨ ਦ ਨਾਭ ਦ ਫਾਯ ਚਵਾੱਿ ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ ਨੰੂ ੁੰਭਯਾਸ ਨਸੀਂ ਏਯਨਾ ਿਾਸੀਦਾ ਜਾਾਂ ਆਣੀ ਝੂਠੀ ਚਸਿਾਣ 

ਨਸੀਂ ਦਣੀ ਿਾਸੀਦੀ। 

- ਚਏ ਵੀ ੁਚਵਧਾ/ਵਾ ਦ ਰਈ ਫੈਂਏ ਵਾੱਰੋਂ  ਏਈ ਝੂਠਾ/ਅਣਅਚਧਏਾਯਤ ਵਾਅਦਾ ਨਸੀਂ ਏਯਨਾ ਿਾਸੀਦਾ। 

 ਚਵਚਜ਼ਟ/ੰਯਏ ਏਯਦ ਭੇਂ ਾਵਧਾਨੀ ਵਯਤਣੀ ਿਾਸੀਦੀ ਸ। 

DSA ਨੰੂ: 

- ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ  ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਏ ਯਾੱਐਣੀ ਿਾਸੀਦੀ ਸ। 

- ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ ਤੋਂ ਚਫਨਾਾਂ ਉਦ ਆਵਾ ਚਵਾੱਿ ਰਵਸ਼ ਨਸੀਂ ਏਯਨਾ ਿਾਸੀਦਾ। 

- ਵਾੱਡੀ ੰਚਐਆ ਚਵਾੱਿ ਚਵਚਜ਼ਟ ਨਸੀਂ ਏਯਨਾ ਿਾਸੀਦਾ, ਮਾਨੀ ਇਾੱਏ BD (ਚਫਜਚਨ ਡਵਰਭੈਂਟ ਜ਼ੀਚਏਊਚਟਵ) ਅਤ ਰੜ ਣ ‘ਤ ਇਾੱਏ 

ੁਯਵਾਇਜ਼ਯ। 

- ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ  ਦੀ ਚਨਾੱਜੀਤਾ ਦਾ ਨਭਾਨ ਏਯਨਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ। 

- ਜ ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ ਚਵਚਜ਼ਟ ਦਯਾਨ ਯ-ਸਾਜ਼ਯ ਸ ਅਤ ਚਯਵਾਯ/ਆਾੱਚਪ ਦਾ ਏਵਰ ਇਾੱਏ ਭੈਂਫਯ/ ਚਵਅਏਤੀ ਸਾਜ਼ਯ ਸ, ਤਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ ਨੰੂ ਵਾ ਏਾਾੱਰ ਏਯਨ ਦੀ ਫਨਤੀ ਏਯਦ ਸ ਚਵਚਜ਼ਟ ਨੰੂ ਭਾਤ ਏਯ ਦਣਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ। 

- ਾਸਏ ਦੁਆਯਾ ੁਾੱਛ ਜਾਣ ‘ਤ ਆਣਾ ਟਰੀਪਨ ਨੰਫਯ, ੁਯਵਾਇਜ਼ਯ ਦਾ ਨਾਭ ਜਾਾਂ ਫੰਚਧਤ ਫੈਂਏ ਅਚਧਏਾਯੀ ਦਾ ੰਯਏ ਚਵਵਯਣ 

ਚਦ। 

- ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ  ਦ ਨਾਰ ਿਯਿਾ ਨੰੂ ਏਵਰ ਵਾਯ ਤਾੱਏ ੀਚਭਤ ਯਾੱਐਦ ਸ ਸ਼ਵਯ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਯਾੱਐ। 

• DSA ਦੁਆਯਾ ੰਬਾਚਵਤ ਾਸਏ ਨੰੂ ਬਚਜਆ ਚਆ ਾੱਤਯ-ਚਵਸਾਯ ਏਵਰ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਦਾੱ  ਤਯੀਏ ਅਤ ਰਾਯੂ ਚਵਾੱਿ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਸੀਦਾ 

ਸ।  

ਫੈਂਏ ਤੋਂ ਚਡਜੀਟਰ ਏਯਜ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਭੰਿ ਦ ਜ਼ਯੀ ਰਾਤ ਏੀਤ  ਏਯਜ਼: 



RBI ਦ ਯਏੂਰਯ ‘ਚਡਜੀਟਰ ਏਯਜ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਭੰਿ ਤੋਂ ਰਾਤ ਏੀਤ  ਏਯਜ਼ ਦਾ ੰਦਯਬ ਰੈਂਦ ਸ: ਤਾਯੀਖ਼ 24 ਜੂਨ, 2020 ਦ ਉਚਿਤ ਚਵਸਾਯ 

ੰਚਸਤਾ ਅਤ ਆਊਟਯਚੰ ਚਦਸ਼ਾ-ਚਨਯਦਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਏਯਦ ਸ ਫੈਂਏਾਾਂ ਨੰੂ ਐੁਦ ਦ ਚਡਜੀਟਰ ਏਯਜ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਭੰਿ ਦ ਜ਼ਯੀ ਜਾਾਂ ਆਊਟਯ 

ਏੀਤ  ਏਯਜ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਭੰਿ ਦ ਜ਼ਯੀ ਚਦਾੱਤ  ਏਯਜ਼ ਦੀ ਯਵਾਸ ਏੀਤ ਚਫਨਾਾਂ ਉਚਿਤ ਚਵਸਾਯ ੰਚਸਤਾ ਚਦਸ਼ਾ-ਚਨਯਦਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ੂਯਨ ਤਯ 

‘ਤ ਏਯਨਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ ਅਤ ਨਾਰ ਸੀ ਚਵਾੱਤੀ ਵਾਵਾਾਂ ਅਤ ਆਈਟੀ ਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਆਊਟਯਚੰ ‘ਤ ਚਨਮਾਚਭਏ ਚਨਯਦਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਯਨ ੂਯੀ 

ਫਾਯੀਏੀ ਨਾਰ ਏਯਨਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ। 

ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਯ ਏਯਨ ਅਤ/ਜਾਾਂ ਏਯਜ਼ ਦੀ ਫਏਾਇਆ ਯਏਭ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਚਡਜੀਟਰ ਏਯਜ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਭੰਿਾਾਂ ਦੀ ਭਦਦ 

ਆਣ ਜੰਟਾਾਂ ਦ ਤਯ ‘ਤ ਏਯਨ ਦੀ ਚਥਤੀ ਚਵਾੱਿ ਉਨੰੂ ਚਨਭਨਚਰਚਐਤ ਚਨਯਦਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਏਯਨਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ: 

ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਯ ਏਯਨ ਅਤ/ਜਾਾਂ ਏਯਜ਼ ਦੀ ਫਏਾਇਆ ਯਏਭ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਚਡਜੀਟਰ ਏਯਜ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਭੰਿਾਾਂ ਦੀ ਭਦਦ 

ਆਣ ਜੰਟਾਾਂ ਦ ਤਯ ‘ਤ ਏਯਨ ਦੀ ਚਥਤੀ ਚਵਾੱਿ ਉਨੰੂ ਚਨਭਨਚਰਚਐਤ ਚਨਯਦਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਏਯਨਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ: 

 a) ਜੰਟ ਦ ਤਯ ‘ਤ ਚਨਮੁਏਤ ਚਡਜੀਟਰ ਏਯਜ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਭੰਿਾਾਂ ਦ ਨਾਭ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਵਫਾਈਟ ‘ਤ ਏੀਤ ਜਾਣ।  

b) ਜੰਟ ਦ ਤਯ ‘ਤ ਚਨਮੁਏਤ ਚਡਜੀਟਰ ਏਯਜ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਭੰਿਾਾਂ ਨੰੂ ਉ ਫੈਂਏ ਦਾ ਨਾਭ ਾਸਏ ਨੰੂ ਾੱਸ਼ਟ ਤਯ ‘ਤ ਰਟ ਏਯਨ ਦਾ ਚਨਯਦਸ਼ 

ਚਦਾੱਤਾ ਜਾਵਾ ਚਜਦ ਵਾੱਰੋਂ  ਉਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨਾਰ ਾੱਰਫਾਤ ਏਯਦ ਸਨ। 

c) ਏਯਜ਼ ਅਨੁਫੰਧ ਦੀ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਚਭਰਣ ਤੋਂ ਤੁਯੰਤ ਫਾਅਦ ਏਯਜ਼ ਦੀ ਯਏਭ ਚਭਰਣ ਤੋਂ ਚਸਰਾਾਂ ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਨੰੂ ਫੈਂਏ ਦ ਰਟਯ ਸਡ ‘ਤ 

ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਾੱਤਯ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। 

d) ਏਯਜ਼ ਅਨੁਫੰਧ ਦੀ ਏਾੀ ਅਤ ਨਾਰ ਸੀ ਏਯਜ਼ ਅਨੁਫੰਧ ਚਵਾੱਿ ਦਾੱ ਾਯ ਨਾੱਥੀ, ਾੱਤਯ ਆਚਦ ਦੀ ਏਾੀ ਏਯਜ਼ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਚਦੰਦ/ਚਵਵਯਣ 

ਏਯਦ ਭੇਂ ਾਯ ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਰਤੁਤ ਏੀਤੀ ਜਾਵੀ। 

e) ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਚਨਮੁਏਤ ਚਡਜੀਟਰ ਏਯਜ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਭੰਿਾਾਂ ਦਾ ਰਬਾਵੀ ਚਨਯੀਐਣ ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ‘ਤ ਚਨਯਾਨੀ ੁਚਨਸ਼ਚਿਤ ਏੀਤੀ ਜਾਵੀ।  

f) ਚਸ਼ਏਾਇਤ ਚਨਵਾਯਣ ਤੰਤਯ ਦ ਫਾਯ ਜਾਯੂਏਤਾ ਉਤੰਨ ਏਯਨ ਰਈ ਉਚਿਤ ਜਤਨ ਏੀਤ ਜਾਣ। 

ਏਯਜ਼ ਅਯਜ਼ੀ ਅਤ ਅਨੁਫੰਧ 

ਫੈਂਏ ੁਚਨਸ਼ਚਿਤ ਏਯਾ ਚਏ ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਦੁਆਯਾ ਭੰੀ ਈ ਏਯਜ਼ ਯਾਸ਼ੀ ਦ ਫਾਵਜੂਦ ਏਯਜ਼ ਅਯਜ਼ੀ ਪਾਯਭ ਚਵਾੱਿ ਏਯਜ਼ ਫੰਧੀ ਾਯੀਆਾਂ ਸ਼ਰਣੀਆਾਂ 

ਸ਼ਾਚਭਰ ਏੀਤੀਆਾਂ ਈਆਾਂ ਸਣ। ਫੈਂਏ ਜਭ੍ਾਾਂ ਏੀਤ ਜਾਣ ਵਾਰ  ਦਤਾਵਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਿ ੂਿੀ (ਏਾਨੰੂਨੀ ਅਤ ਚਨਮਾਭਏ ਰੜਾਾਂ ਦ ਅਨੁਯੂ) ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 

ਏਯਜ਼ ਅਯਜ਼ੀ ਪਾਯਭ ਵੀ ਰਦਾਨ ਏਯਾ ਤਾਾਂ ਚਏ ਾਸਏ ਸਯ ਰਏਾਯ ਨਾਰ ੂਯਨ ਅਯਜ਼ੀ ਜਭ੍ਾਾਂ ਏਯ ਾਵ। 

ਜ ਫੈਂਏ ਟਰੀਪਨ ‘ਤ ਏਯਜ਼ ੁਚਵਧਾ ਦੀ ਸ਼ਏਸ਼ ਏਯਦਾ ਸ/ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਚਦੰਦਾ ਸ, ਤਾਾਂ ਫੈਂਏ ਦੁਆਾਂਯਾ ਾਸਏ ਤੋਂ ਚਰਐਤੀ ਚਵਾੱਿ ਵੀਚਕ੍ਤੀ ਰਾਤ ਏਯਨ ਤੋਂ 

ਫਾਅਦ ਜਾਾਂ ਰਭਾਚਣਤ ਇਰਏਟਰ ਚਨਏ ਾਧਨ ਦ ਜ਼ਯੀ ਚਸਭਤੀ ਰਾਤ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ/ ਜ਼ਯੂਯੀ ਜਾਾਂਿ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸੀ ਾਸਏ ਦ ਐਾਤ ਚਵਾੱਿ 

ਯਏਭ ਜਭ੍ਾਾਂ ਏੀਤੀ ਜਾਵੀ। ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਚਏ ਵੀ ਯੂ ਚਵਾੱਿ ਚਏ ਵੀ ਅਣਇਾੱਚਛਤ ੂਯਵ-ਵੀਚਕ੍ਤ ਏਯਜ਼ ੁਚਵਧਾ ਦੀ ਸ਼ਏਸ਼ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾਵੀ। 

ਫੈਂਏ ਦ ਏਰ ਾਯੀਆਾਂ ਏਯਜ਼ ਅਯਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦੀ ਯੀਦ ਦਣ ਅਤ ਨਾਰ ਸੀ ਏਯਜ਼ ਅਯਜ਼ੀ ‘ਤ ਏਾਯਵਾਈ ਦਾ ਾੱਸ਼ਟ ਭਾਾਂ ਦਾੱਣ ਦੀ ਰਣਾਰੀ 

ਭਜੂਦ ਸਣੀ ਿਾਸੀਦੀ ਸ। 

ਏਯਜ਼ ਚਨਯਧਾਯਨ ਅਤ ਭੁਰਾਾਂਏਣ 

ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਏਯਜ਼ ਅਯਜ਼ੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਚਨਯਧਾਯਨ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ ਅਤ ਉ ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਦੀ ਏਯਜ਼ ਮਤਾ ‘ਤ ਜਾਾਂਿ ੜਤਾਰ 

ਦ ਰਈ ਏਵਰ ਭਾਯਜਨ ਅਤ ਚਏਊਚਯਟੀ ਸ਼ਯਤ ਨੰੂ ਆਧਾਯ ਨਸੀਂ ਫਣਾਉਣਾ ਿਾਸੀਦਾ। ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਨੰੂ ਏਯਜ਼ ਦੀ ੀਭਾ ਦ ਨਾਰ-

ਨਾਰ ਰਾੂ ਚਨਮਭਾਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਵੀ ਚਦਾੱਤੀ ਜਾਵੀ। ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਨਾਰ ਾੱਰਫਾਤ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਚਦਾੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣ 

ਵਾਰੀਆਾਂ ਏਯਜ਼ ੁਚਵਧਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਚਨਮੰਤਚਯਤ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਚਨਮਭਾਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਾਂ ਅਤ ਸਯ ਿਤਾਵਨੀਆਾਂ ਚਵਾੱਿ ਚਰਚਐਤ ਚਵਾੱਿ ਏਟਤੀ ਏੀਤੀ ਜਾਵੀ ਅਤ 

ਫੈਂਏ ਦ ਅਚਧਚਕ੍ਤ ਅਚਧਏਾਯੀ ਦੁਆਯਾ ਉਨੰੂ ਚਵਧੀਵਤ ਤਯ ‘ਤ ਰਭਾਚਣਤ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਤੋਂ ਉਦ ਦੁਆਯਾ ਇਸਨਾਾਂ 

ਚਨਮਭਾਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਾਂ ਨੰੂ ੂਯਨ ਤਯ ‘ਤ ਭਝ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਚਕ੍ਤੀ ਆਣ ਏਰ ਯਾੱਐਾ। 



ੰ ਚਵਵਥਾ ਦ ਤਚਸਤ ਏਯਜ਼ ਚਦਾੱਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚਥਤੀ ਚਵਾੱਿ ਰਤੀਬਾੀ ਏਯਜ਼ਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਉਚਿਤ ੀਭਾ ਤਾੱਏ ਭੇਂਫਾੱਧ ਤਯੀਚਏਆਾਂ ਨਾਰ ਰਤਾਵਾਾਂ ਦਾ 

ਚਨਯਧਾਯਨ ੂਯਾ ਏਯਨ ਦੀ ਰਚਏਚਯਆ ਦਾ ਚਵਏਾ ਏਯਨਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ ਅਤ ਉਚਿਤ ਭੇਂ ਦ ਅੰਦਯ ਚਵਾੱਤ ਜਾਾਂ ਸਯ ਭਾਭਚਰਆਾਂ ‘ਤ ਆਣ ਚਨਯਣ ਦੀ 

ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਣੀ ਿਾਸੀਦੀ ਸ। 

ਏਯਜ਼ ਫੰਧੀ ਅਯਜ਼ੀਆਾਂ ਦ ਫੰਧ ਚਵਾੱਿ CIC ਦ ਨਾਰ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਰਦਾਨ 

ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਾਸਏ ਨੰੂ ਭਝਾਇਆ ਜਾਵਾ ਚਏ ਕ੍ਚਡਟ ਇੰਪਯਭਸ਼ਨ ਏੰਨੀਜ਼ (CIC) ਦੀ ਬੂਚਭਏਾ ਏੀ ਸੰੁਦੀ ਸ, CIC ਚਏ ਰਏਾਯ ਦੀ ਜਾਾਂਿ 

ਏਯਦੀ ਸ ਅਤ ਏਯਜ਼ ਰਣ ਦੀ ਾਸਏ ਮਤਾ ‘ਤ CIC ਦੁਆਯਾ ਰਦਾਨ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਏੀ ਰਬਾਵ ਸੰੁਦ ਸਨ। 

ਫੈਂਏ ਾਸਏ ਦੀ ਫਨਤੀ ‘ਤ ਅਤ ਚਨਯਧਾਚਯਤ ਪੀ ਦ ਬੁਤਾਨ ‘ਤ CIC ਤੋਂ ਰਾਤ ਏਯਜ਼ ੂਿਨਾ ਚਯਯਟ ਦੀ ਏਾੀ ਰਤੁਤ ਏਯ ਏਦਾ ਸ। 

ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ CIC ਨੰੂ ੁਨਯਬੁਤਾਨ ਚਵਾੱਿ ਚਏ ਵੀ ਿੂਏ ‘ਤ ਚਨਸ਼ਚਿਤ ਭੇਂ ਅੰਤਯਾਰ ‘ਤ ਾਸਏ ਦੁਆਯਾ ਰਾਤ ਏਯਜ਼ ਦ ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਦਾਨ 

ਏੀਤੀ ਜਾਵੀ ਅਤ ਚਪਯ ਅਰੀ ਚਯਯਟ ਚਵਾੱਿ ਏਯਜ਼ ਐਾਤ ਦਾ ਚਨਮਚਭਤੀਏਯਨ ਅਡਟ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। 

ਏਯਜ਼ ਫੰਧੀ ਚਨਯਚਣਆਾਂ ਰਈ ਭਾਾਂ-ੀਭਾ 

ਫੈਂਏ ਦ ਏਰ ਉਚਿਤ ਭਾਾਂ-ੀਭਾ ਦ ਨਾਰ ਏਯਜ਼ ਰਤਾਵ ਦੀ ਚਨਟਾਨ ਰਚਏਚਯਆ ਰਈ ਚਨਯਧਾਚਯਤ ਰਚਏਚਯਆ ਸਵੀ (20 ਰਾੱਐ ਯੁ ਤਾੱਏ ਦ 

ਏਯਜ਼ ਰਈ ਏਯਜ਼ ਅਯਜ਼ੀ ਰਾਤੀ ਦੀ ਤਾਯੀਖ਼ ਤੋਂ 30 ਏੰਭ ਦ ਚਦਨਾਾਂ ਤਾੱਏ) ਅਤ ਉਸ ਚਨਯਧਾਚਯਤ ਅਵਧੀ ਦ ਫਾਅਦ ਰੰਚਫਤ ਅਯਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀ 

ਭੀਚਐਆਾਂ ਏਯਨ ਰਈ ਉਚਿਤ ਚਨਯਾਨੀ ਤੰਤਯ ਚਠਤ ਏਯਾ। ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਫਾਈਟਾਾਂ, ਨ ਚਟ ਫਯਡ, ਉਤਾਦ ਾਚਸਤ ਅਤ 

ਅਚਜਸੀਆਾਂ ਸਯ ਚਵਧੀਆਾਂ ਦ ਜ਼ਯੀ ਏਯਜ਼ ਫੰਧੀ ਚਨਯਚਣਆਾਂ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਣ ਰਈ ਭਾਾਂ-ੀਭਾਵਾਾਂ ‘ਤ ਉਚਿਤ ਰਟੀਏਯਨ ਏੀਤ ਜਾਣ। 

ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਉਚਿਤ ਭਾਾਂ ਅਵਧੀ ਦ ਅੰਦਯ ਏਯਜ਼ ਅਯਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਿ ਏੀਤੀ ਜਾਵੀ ਅਤ ਵਾਧੂ ਚਵਵਯਣ/ਦਤਾਵਜ਼ ਦੀ ਰੜ ਸਣ ‘ਤ 

ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ੂਚਿਤ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। 

ਏਈ ਵੀ ਏਯਜ਼ ਅਵੀਏਾਯ ਏੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚਥਤੀ ਚਵਾੱਿ ਫੈਂਏ ਚਨਯਧਾਚਯਤ ਭੇਂ ਚਵਾੱਿ SMS ਜਾਾਂ ਾੱਤਯ ਦ ਜ਼ਯੀ ਚਰਚਐਤ ਚਵਾੱਿ ਏਯਜ਼ ਅਯਜ਼ੀਆਾਂ ਨੰੂ 

ਅਵੀਏਾਯ ਏਯਨ ਦਾ/ਦ ਭੁਾੱਐ ਏਾਯਨ ਦਾੱ ਜਾਣ। ਚਪਟਨਏ ਆਧਾਚਯਤ ਚਡਜੀਟਰ ਏਯਜ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਦ ਰਈ ਾਸਏ ਨੰੂ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਚਾੱਧ ਜਾਾਂ 

ਚਪਟਨਏ ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਜ਼ਯੀ ਫੈਂਏ ਅਤ ਚਪਟਨਏ ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਦ ਚਵਿਏਾਯ ਯਯ ਚਸਭਤੀ ਦ ਆਧਾਯ ‘ਤ, ਅਵੀਏਾਯ ਏੀਤ ਜਾਣ ਦਾ/ਦ 

ਏਾਯਨ ਦਾੱ ਜਾ ਏਦ ਸਨ। 

ਏਯਜ਼ ਭਨਜ਼ੂਯ ਏਯਨ ਰਈ ਅਨੁਯਨ ਏੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਰਚਏਚਯਆ 

ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਚਏ ਵੀ ਏਯਜ਼ ਰਈ ਚਏਊਚਯਟੀ/ਜ਼ਭਾਨਤ ਦ ਤਯ ‘ਤ ਰ  ਾਯ ਅਚਧਏਾਯਾਾਂ ਦ ਦਤਾਵਜ਼ਾਾਂ ਰਈ ਚਰਐਤੀ ਯੀਦ ਚਦਾੱਤੀ ਜਾਵੀ। 

ਐਤੀਫਾੜੀ ਏਯਜ਼ ਰਈ ਫੈਂਏ 1.6 ਰਾੱਐ ਯੁ ਤਾੱਏ ਦੀ ਏਯਜ਼ ੀਭਾ ਦ ਰਈ ਜ਼ਭਾਨਤੀ ਚਏਊਚਯਟੀ ਰਣ ‘ਤ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾਵਾ ਅਤ MSE ਏਟਯ 

ਦੀਆਾਂ ਇਏਾਈਆਾਂ ਨੰੂ 10 ਰਾੱਐ ਯੁ ਤਾੱਏ ਦ ਏਯਜ਼ ਦੀ ਚਥਤੀ ਚਵਾੱਿ ਫੈਂਏ ਜ਼ਭਾਨਤੀ ਚਏਊਚਯਟੀ ਵੀਏਾਯ ਨਸੀਂ ਏਯਾ। ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਏਯਜ਼ 

ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਦ ਭੇਂ ੁਨਯਬੁਤਾਨ ਮਜਨਾ, ਮਾਨੀ ੁਨਯਬੁਤਾਨ ਯਏਭ, ਅਵਧੀ ਅਤ ਆਵਚਧਏਤਾ ਨੰੂ ਾੱਸ਼ਟ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ ਅਤ ਉਦ ਏਰ 

ਫਏਾਇਆਾਂ ਯਏਭ ਇਏਾੱਠੀ ਏਯਨ ਦੀ ਚਨਯਧਾਚਯਤ ਰਚਏਚਯਆ ਸਣੀ ਿਾਸੀਦੀ ਸ। ਚਵਆਜ਼ ਦਯ ਚਵਾੱਿ ਫਦਰਾਵ ਦੀ ਚਥਤੀ ਚਵਾੱਿ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਾਸਏ 

ਨੰੂ ਭਾਨ ਆਵਚਧਏ ਚਏਸ਼ਤਾਾਂ (EPI) ਨੰੂ ਚਥਤ ਯਾੱਐਣ ਅਤ ਅਵਧੀ ਫਦਰਣ ਜਾਾਂ ਇਦ ਠੀਏ ਉਰਟ ਏਯਨ ਦਾ ਚਵਏਰ ਚਦਾੱਤਾ ਜਾਵਾ। ਫੈਂਏ 

ਦੁਆਯਾ ਏਯਜ਼ ‘ਤ ਚਵਆਜ਼ ਣਨਾ ਦੀ ਏਾਯਜ ਰਣਾਰੀ ਾੱਸ਼ਟ ਏੀਤੀ ਜਾਵੀ। 

ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਏਯਜ਼ ਅਨੁਫੰਧ ਦੀ ਏਾੀ ਅਤ ਨਾਰ ਸੀ ਏਯਜ਼ ਅਨੁਫੰਧ ਚਵਾੱਿ ਦਾੱ  ਾਯ ਨਾੱਥੀ ਦੀ ਏਾੀ ਏਯਜ਼ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਚਦੰਦ/ਅਦਾਇੀ ਏਯਦ 

ਭੇਂ ਾਯ ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਰਤੁਤ ਏੀਤੀ ਜਾਵੀ। ਏਯਜ਼ ਅਨੁਫੰਧ ਚਵਾੱਿ ਾੱਸ਼ਟ ਤਯ ‘ਤ ਦਾੱਚਆ ਜਾਵਾ ਚਏ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਏਯਜ਼ ੁਚਵਧਾਵਾਾਂ 

ਿ-ਭਝ ਏ ਚਦਾੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਅਤ ਉਦ ਉੱਯ ਏਾਯਫਾਯ ਦ ਵਾਧ ਰਈ ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਾਧੂ ਏਯਜ਼ ਰੜਾਾਂ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ ਦੀ ਏਈ 

ਵੀ ਚਜ਼ੰਭਵਾਯੀ ਨਸੀਂ ਸਵੀ। ਾਸਏ ਅਤ ਉੱਜੀਵਨ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਏਯਜ਼ ਅਨੁਫੰਧ ‘ਤ ਸਤਾਖ਼ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਫੈਂਏ ਚਡਜੀਟਰ ਸਤਾਖ਼ਯ ੁਚਵਧਾ ਦੀ 

ਵਯਤੋਂ ਏਯ ਏਦਾ ਸ। ਇਦ ਅਵਾਦ ਉਚਿਤ ਏਾਯਨ ਦ ਨਾਰ ਰਰ ਚਐਤ ਏੀਤ ਜਾਣ। ਾਸਏ ਦੀ ਫਨਤੀ ‘ਤ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਾਸਏ ਨੰੂ ਏਯਜ਼ ਐਾਤ 

ਦਾ ਰਾਨਾ ਚਵਵਯਣ ਚਦਾੱਤਾ ਜਾਵਾ। 



ਏਯਜ਼ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਦਤਾਵਜ਼ਾਾਂ ਦ ਚਨਮਭਾਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਾਂ ਚਵਾੱਿ ਦਾੱੀਆਾਂ ਈਆਾਂ ਚਥਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਫੈਂਏ ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਦ ਭਾਭਚਰਆਾਂ ਚਵਾੱਿ 

ਦਐਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਸੀਂ ਏਯਾ (ਜਦੋਂ ਤਾੱਏ ਚਏ ਫੈਂਏ ਨੰੂ ਅਚਜਸੀ ਚਏ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਤਾ ਨਸੀਂ ਿਾੱਰਦਾ ਚਜਦ ਫਾਯ ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਨ  ਚਸਰਾਾਂ 

ਤੋਂ ਨਾ ਦਾੱਚਆ ਸਵ)। 

ਾਸਏਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਾਯਦਯਸ਼ੀ ਅਤ ਇਭਾਨਦਾਯ ਚਵਸਾਯ 

ਫੈਂਏ ੁਚਨਸ਼ਚਿਤ ਏਯਾ ਚਏ ਉਦਾ ਚਵਚਆਨ ਅਤ ਰਿਾਯ ਾਚਸਤ ਾੱਸ਼ਟ ਸਵ ਅਤ ਬਯਭ ਦਾ ਨਾ ਏਯਦਾ ਸਵ। ਫੈਂਏ ੁਚਨਸ਼ਚਿਤ ਏਯਾ ਚਏ 

ਾਸਏ ਨੰੂ ਉਦ ਉਤਾਦਾਾਂ ਅਤ ਵਾਵਾਾਂ, ਚਨਮਭਾਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਾਂ ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਉੱਯ ਰਾੂ ਚਵਆਜ਼ ਦਯਾਾਂ/ਸ਼ੁਰਏ ਫਾਯ ਾੱਸ਼ਟ ਜਾਣਏਾਯੀ ਚਦਾੱਤੀ 

ਜਾਵ। ਫੈਂਏ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਾਸਏ ਨੰੂ ਚਦਾੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀਆਾਂ ੁਚਵਧਾਵਾਾਂ ‘ਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਚਦਾੱਤੀ ਜਾਵੀ ਅਤ ਦਾੱਚਆ ਜਾਵਾ ਚਏ ਚਏਵੇਂ ਾਸਏ 

ਇਸਨਾਾਂ ਦਾ ਰਾਬ ਉਠਾ ਏਦਾ ਸ ਅਤ ਆਣ ਚਏ ਵੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਫ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਉਸ ਚਏ ਨਾਰ ਅਤ ਚਏਵੇਂ ੰਯਏ ਏਯ ਏਦ ਸਨ। 

ਏਯਜ਼ ਦਾ ਚਵਤਯਣ 

ਫੈਂਏ ਭਨਜ਼ੂਯ ਏੀਤ  ਏਯਚਜ਼ਆਾਂ ‘ਤ ਰਾੂ ਚਨਮਭ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਾਂ ਦ ਅਨੁਯੂ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭੇਂਫਾੱਧ ਚਵਤਯਣ ੁਚਨਸ਼ਚਿਤ ਏਯਾ। ਫੈਂਏ ਚਵਆਜ਼ ਦਯਾਾਂ 

ਅਤ ਸਯ ਫੰਚਧਤ ਵਾ ਸ਼ੁਰਏਾਾਂ ਚਸਤ ਚਨਮਭਾਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਾਂ ਚਵਾੱਿ ਸਣ ਵਾਰ  ਚਏ ਵੀ ਫਦਰਾਵ ਦੀ ੂਿਨਾ ਦਵਾ ਅਤ ਇਸ ਫਦਰਾਵ ਏਵਰ ਬਾਵੀ 

ਤਯ ‘ਤ ਰਬਾਵ ਚਵਾੱਿ ਆਉਣ। 

ਫੈਂਏ ਦ ਏਰ ਚਵਤਯਣ ਉਯਾਾਂਤ ਚਨਯੀਐਣ ਦਾ ਠ ਤੰਤਯ ਸਵਾ, ਚਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ ‘ਤ 2 ਰਾੱਐ ਯੁ ਤਾੱਏ ਦ ਏਯਚਜ਼ਆਾਂ ਦ ਭਾਭਰ  ਚਵਾੱਿ ਤਾਾਂ ਚਏ 

ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਨੰੂ ਸਣ ਵਾਰੀ ਚਏ ਵੀ ਵਾਤਚਵਏ ਭੁਸ਼ਚਏਰ ਨਾਰ ਚਨਚਟਆ ਜਾ ਏ। ਫੈਂਏ ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਉਚਿਤ ੂਿਨਾ ਦਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਏਯਜ਼ 

ਦਤਾਵਜ਼ ਦ ਤਚਸਤ ਬੁਤਾਨ ਜਾਾਂ ਰਦਯਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਦ ਚਦਰਾਉਣ/ਤੁਯੰਤ ਏਯਨ ‘ਤ ਚਨਯਣਾ ਰਵਾ ਜਾਾਂ ਵਾਧੂ ਚਏਊਚਯਟੀ ਦੀ ਭੰ ਏਯਾ। ਏਯਜ਼ 

ਦੀ ਫਏਾਇਆ ਯਏਭ ਇਏਾੱਠੀ ਏਯਨ ਅਤ ਚਏਊਚਯਟੀ ਦਾ ੁਨਯਰਚਸਣ ਏਯਨ ਦ ਫੰਧ ਚਵਾੱਿ ਫੈਂਏ ਚਨਭਨਚਰਚਐਤ ਉਚਿਤ ਚਵਸਾਯ ਅਣਾਉਣ ਚਵਾੱਿ 

ਚਵਸ਼ਵਾ ਯਾੱਐਦਾ ਸ ਚਜ ਨਾਰ ਾਸਏਾਾਂ ਚਵਾੱਿ ਚਵਸ਼ਵਾ ਵਧ ਅਤ ਫੰਧ ਸਯ ਭਜ਼ਫੂਤ ਫਣਨ ਤਾਾਂ ਚਏ ਏਯਜ਼ ਦੀ ਫਏਾਇਆ ਯਏਭ ਇਏਾੱਠੀ ਏਯਦ ਭੇਂ 

ਜ਼ਯ-ਜਫਯਦਤੀ ਨਾ ਏੀਤੀ ਜਾਵ। 

ਏਯਜ਼ ਦ ਫੰਧ ਚਵਾੱਿ ਪੀ ਅਤ ਸ਼ੁਰਏ 

ਫੈਂਏ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਾੱਤਯ/ਏਯਜ਼ ਅਨੁਫੰਧ ਚਵਾੱਿ ਏਯਜ਼ ਦੀ ਅਯਜ਼ੀ ‘ਤ ਏਾਯਵਾਈ ਏਯਨ ਰਈ ਬੁਤਾਨਮ ਪੀ/ਸ਼ੁਰਏ ਦ ਫਾਯ ਚਵਾੱਿ ਾਯੀ ਜਾਣਏਾਯੀ 

ਰਟ ਏਯਾ ਅਤ ਦਾੱਾ ਚਏ ਏਯਜ਼ ਦੀ ਯਏਭ ਭਨਜ਼ੂਯ/ਚਵਤਚਯਤ ਨਾ ਸਣ ‘ਤ ਪੀ/ਸ਼ੁਰਏ ਦੀ ਯਏਭ ਵਾ ਏੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਜਾਾਂ ਨਸੀਂ, ਇ ਤੋਂ 

ਇਰਾਵਾ ਫੈਂਏ ੂਯਵ-ਬੁਤਾਨ ਚਵਏਰ ਅਤ ਸ਼ੁਰਏ (ਜ ਏਈ ਸ) ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਵਾ, ਦਯੀ ਨਾਰ ੁਨਯਬੁਤਾਨ (ਜ ਏਈ ਸ) ਰਈ ਜੁਯਭਾਨ , 

ਚਵਆਜ਼ ੁਧਾਯ ਦ ਚਏ ਵੀ ਉਚਨਮਭ ਦੀ ਭਜੂਦੀ ਅਤ ਅਚਜਸ ਸਯ ਚਏ ਵੀ ਭਾਭਰ  ਦ ਫਾਯ ਚਵਾੱਿ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਵਾ ਜ ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਦ ਚਸਾੱਤ 

ਨੰੂ ਰਬਾਚਵਤ ਏਯਦੀ ਸਵ। 

ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਏਯਜ਼ ਉਤਾਦਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਾਯੀਆਾਂ ਸ਼ਰਣੀਆਾਂ ਰਈ ਵਫਾਈਟ ‘ਤ ਚਵਆਜ਼ ਦਯਾਾਂ, ਵਾ ਸ਼ੁਰਏ ਅਤ ਸਯ ਪੀ ਨਾਰ ਜੁੜੀ ਜਾਣਏਾਯੀ 

ਚਦਐਾਈ ਜਾਵੀ। ਫੈਂਏ ਸ਼ਾਐਾਵਾਾਂ ਦ ਏਰ ਟਚਯ ਸ਼ਚਡਊਰ ਦੀ ਏਾੀ ਸਵੀ ਅਤ ਚਜਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਦੀ ੂਿਨਾ ਏੰਰਸੈਂਚਵ ਨ ਚਟ ਫਯਡ ‘ਤ 

ਨ ਚਟ ਦ ਜ਼ਯੀ ਚਦਾੱਤੀ ਜਾਵੀ। 

ਫੈਂਏ ਾਸਏਾਾਂ ਨੰੂ ‘ਏੁਾੱਰ ਰਾਤ’ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਵਾ ਤਾਾਂ ਚਏ ਉਨੰੂ ਚਵਾੱਤ ਦ ਸਯ ਯਤਾਾਂ ਤੋਂ ਦਯ ਸ਼ੁਰਏ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਏਯਨ ਚਵਾੱਿ ਭਦਦ ਚਭਰ ਾਵ। 

ਫੈਂਏ ੁਚਨਸ਼ਚਿਤ ਏਯਾ ਚਏ ਇ ਰਏਾਯ ਦ ਸ਼ੁਰਏ/ਪੀਾਾਂ ਬਦਬਾਵ ਯਚਸਤ ਸਣ। ਫੈਂਏ ਆਣ ਾਸਏ ਨੰੂ ਾੱਤਯ, ਈਭਰ ਜਾਾਂ SMS ਦ ਜ਼ਯੀ ਆਣ 

ਏਯਜ਼ ਉਤਾਦਾਾਂ ‘ਤ ਚਵਆਜ਼ ਦਯਾਾਂ ਚਵਾੱਿ ਫਦਰਾਵ ਦੀ ੂਿਨਾ ਦਵਾ। 

ਸਯ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਏਯਜ਼ ਦਾ ਅਚਧਰਚਸਣ 

ਚਜਸਨਾਾਂ ਏਯਜ਼ ਐਾਚਤਆਾਂ ਦਾ ਅਚਧਰਚਸਣ ਸਯ ਫੈਂਏਾਾਂ /ਚਵਾੱਤੀ ੰਥਾਵਾਾਂ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾ ਚਯਸਾ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਫੰਧ ਚਵਾੱਿ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਅਚਜਸ ਏਯਜ਼ 

ਐਾਚਤਆਾਂ ਨਾਰ ਜੁੜੀ ਚਏ ਵੀ ਆਾੱਤੀ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਫਨਤੀ ਰਾਤੀ ਦੀ ਤਾਯੀਖ਼ ਤੋਂ 21 ਚਦਨਾਾਂ ਚਵਾੱਿ ਚਦਾੱਤੀ ਜਾਵੀ। 

ਏਯਜ਼ ਦੀ ਉਯਾਸੀ 

ਏਯਜ਼ ਦੀ ਉਯਾਸੀ ਦ ਭਾਭਰ  ਚਵਾੱਿ, ਫੈਂਏ ਫਵਜ੍ਾ ਉਤੀੜਣ ਦਾ ਸਾਯਾ ਨਸੀਂ ਰਵਾ, ਚਜਵੇਂ ਚਏ ਏਯਜ਼ ਉਯਾਸੀ ਦ ਰਈ ਅਿਾਨਏ ਤੋਂ 

ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਰਾਤਾਯ ਯਸ਼ਾਨ ਏਯਨਾ, ਜ਼ਯ-ਜਫਯਦਤੀ ਏਯਨਾ, ਆਚਦ। ਫੈਂਏ ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਚਰਚਐਤ ਚਵਾੱਿ ਨ ਚਟ ਚਦਾੱਤ ਚਫਨਾਾਂ 

ਚਏਊਚਯਟੀ ਜ਼ਫਤ ਏਯਨ ਚਸਤ ਏਈ ਵੀ ਏਾਨੰੂਨੀ ਜਾਾਂ ਉਯਾਸੀ ਫੰਧੀ ਉਾਅ ਆਯੰਬ ਨਸੀਂ ਏਯਾ। 

ਫੈਂਏ ਚਵਸਾਚਯਏ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਅਤ ਚਫਨਾਾਂ ਚਏ ੂਯਵ ਫਨਤੀ ਦ ਉਯਾਸੀ ਏਯਾ। ਉਚਿਤ ਚਵਸਾਯ ਅਤ ਫਨਤੀ ਉਯਾਸੀ ਰਚਏਚਯਆ ਦ ਭੂਰ ਚਧਾਾਂਤ 

ਸਨ। ੁਯਾੱਚਐਆ ਦਾ ਫੰਦਫਤ ਏਵਰ ਉਦੋਂ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ ਜਦੋਂ ੁਨਯਠਨ/ੁਨਯਵਾ ਅਰ ਜਾਾਂ ਅੰਬਵ ਸ ਜਾਵ। ਚਏਊਚਯਟੀ ਦੀ 

ਉਯਾਸੀ/ਜ਼ਫਤੀ ਦ ਰਈ ਫੈਂਏ ਏਾਨੰੂਨ ਦ ਤਚਸਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਾਯੀਆਾਂ ਰਚਏਚਯਆਵਾਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਏਯਾ। 



ਏਯਜ਼ ਦੀ ਉਯਾਸੀ ਨਾਰ ਜੁੜ ਉਚਿਤ ਚਵਸਾਯਾਾਂ ‘ਤ ਵਾਧੂ ਜਾਣਏਾਯੀ ਵਫਾਈਟ ‘ਤ ਉਰਫਧ “ਏਯਜ਼ ਦੀ ਫਏਾਇਆ ਯਏਭ ਇਏਾੱਠੀ ਏਯਨਾ ਅਤ 

ਚਏਊਚਯਟੀ ਦੀ ਜ਼ਫਤੀ” ਨੀਤੀ ਚਵਾੱਿ ਚਦਾੱਤੀ ਈ ਸ। 

ਅਥਾਈ ਦਯ ਚਭਆਦੀ ਏਯਚਜ਼ਆਾਂ ‘ਤ ਪਯਏਰਜ਼ਯ ਸ਼ੁਰਏ/ੂਯਵ-ਬੁਤਾਨ ਜੁਯਭਾਨਾ ਰਾਉਣਾ 

ਚਭਤੀ 5 ਜੂਨ, 2012 ਦ RBI ਯਏੂਰਯ DBOD.No.Dir.BC.107/13.03.00/2011-12 ਅਤ ਚਭਤੀ 7 ਭਈ, 2014 ਦ RBI 

ਯਏੂਰਯ DBOD.Dir.BC.No.110/13.03.00/2013-14 ਦਾ ੰਦਯਬ ਰੈਂਦ ਸ, ਫੈਂਏ ਚਸ-ਫਾਧਤਾ(ਵਾਾਂ) ਮੁਏਤ ਜਾਾਂ ਯਚਸਤ 

ਚਵਅਏਤੀਤ ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਏਾਯਫਾਯ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਸਯ ਚਏ ਉਦਸ਼ ਰਈ ਭਨਜ਼ੂਯ ਏੀਤ  ਚਏ ਵੀ ਅਥਾਈ ਦਯ ਚਭਆਦੀ ਏਯਜ਼ ‘ਤ 

ਪਯਏਰਜ਼ਯ ਸ਼ੁਰਏ/ੂਯਵ-ਬੁਤਾਨ ਜੁਯਭਾਨਾ ਨਸੀਂ ਰਾਵਾ। 

ਏਯਜ਼ ਐਾਤਾ ਫੰਦ ਸਣ ‘ਤ ਚਏਊਚਯਟੀ ਚਯਰੀਜ਼ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਵਾੱਰੋਂ  ਫੈਂਏ ਦ ਸਯ ਚਏ ਵੀ ਦਾਅਵ ਰਈ ਚਏ ਵੀ ਏਾਨੰੂਨੀ ਅਚਧਏਾਯ ਜਾਾਂ ਰਚਸਣਅਚਧਏਾਯ ਦ ਅਧੀਨ ਯਚਸੰਦ ਸ ਏਯਜ਼ ਦਾ 

ਬੁਤਾਨ ਰਾਤ ਏਯਨ ਜਾਾਂ ਏਯਜ਼ ਿੁਏਾ ਜਾਣ ‘ਤ ਫੈਂਏ ਾਯੀ ਚਚਏਊਚਯਟੀ ਚਯਰੀਜ਼ ਏਯ ਦਵਾ। ਾਸਏਾਾਂ ਵਾੱਰੋਂ  ਫੈਂਏ ਦ ਸਯ ਚਏ ਵੀ ਦਾਅਵ ਰਈ 

ਚਏ ਵੀ ਏਾਨੰੂਨੀ ਅਚਧਏਾਯ ਜਾਾਂ ਰਚਸਣਅਚਧਏਾਯ ਦ ਅਧੀਨ ਯਚਸੰਦ ਸ ਾਯੀ ਚਸਭਤੀ ਜਤਾਈ ਜਾਾਂ ਅਨੁਫੰਚਧਤ ਫਏਾਇਆ ਯਾਸ਼ੀਆਾਂ ਦਾ 

ੁਨਯਬੁਤਾਨ ਏੀਤ ਜਾਣ ਦ 15 ਚਦਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਫੈਂਏ ਆਣ ਾਸਏਾਾਂ ਨੰੂ ਚਯਵੀ ਯਾੱਐੀ ੰਾੱਤੀ ਦੀ ਾਯੀ ਚਏਊਚਯਟੀ/ਦਤਾਵਜ਼/ਸਾੱਏ ਰਐ ਵਾ 

ਦਵਾ। ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਐਾਤਾ ਫੰਦ ਏਯਨ ਦ ਅਚਧਏਾਯ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯਨ ਦਾ ਚਨਯਣਾ ਰਣ ‘ਤ ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਨ ਚਟ ਚਦਾੱਤਾ ਜਾਵਾ। ਨ ਚਟ 

ਚਵਾੱਿ ਫੈਂਏ ਨੰੂ ਰੰਚਏ ਦਾਅਵ ਦਾ ਚਨਟਾਯਾ/ਬੁਤਾਨ ਸਣ ਤਾੱਏ ਚਚਏਊਚਯਟੀ ਨੰੂ ਆਣ ਏਰ ਯਾੱਐਣ ਦ ਅਚਧਏਾਯ ਨਾਰ ਜੁੜ ਫਾਏੀ ਦਾਅਚਵਆਾਂ ਅਤ 

ਦਤਾਵਜ਼ਾਾਂ ਦ ਫਾਯ ੂਯਨ ਚਵਵਯਣ ਸ਼ਾਚਭਰ ਸਵਾ। 

ਾਸਏ ਚਸ਼ਏਾਇਤ ਚਨਵਾਯਣ 

ਫੈਂਏ ਨ  ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਚਸ਼ਏਾਇਤ ਦਾ ਚਨਵਾਯਣ ਏਯਨ ਰਈ ਤੰਤਯ ਥਾਚਤ ਏੀਤਾ ਸ ਚਜਦ ਫਾਯ ਚਵਾੱਿ ਾਸਏ ਚਸ਼ਏਾਇਤ ਚਨਵਾਯਣ ਨੀਤੀ 

ਚਵਾੱਿ ਚਵਤਾਯ ਚਵਾੱਿ ਦਾੱਚਆ ਚਆ ਸ ਅਤ ਜ ਵਫਾਈਟ ਜਾਾਂ ਫੈਂਏ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਾਐਾਵਾਾਂ ਚਵਾੱਿ ਉਰਫਧ ਸ। 

ਏਯਜ਼ਦਾਤਾਵਾਾਂ ਰਈ ਉਚਿਤ ਚਵਸਾਯ ੰਚਸਤਾ (FPC) ਦਾ ਾਰਣ ਏੀਤ ਜਾਣ ਅਤ ਚਸ਼ਏਾਇਤ ਚਨਵਾਯਣ ਤੰਤਯ ਦ ਏੰਭ-ਏਾਜ ‘ਤ ਏੀਤੀ ਈ ਰਾਨਾ 

ਭੀਚਐਆ ਫੈਂਏ ਦ ਫਯਡ ਦੀ ਾਸਏ ਵਾ ਚਭਤੀ ਨੰੂ ਰਤੁਤ ਏੀਤੀ ਜਾਵੀ।  

ਭਾਟਯ ਡਾਇਯਏਸ਼ਨ-ਯੂਰਟਯੀ ਪਰ ਭਵਯਏ ਭਾਇਕ੍ਪਾਇਨੈਂ ਰਨ 14 ਭਾਯਿ, 2022 ਦ ੰਦਯਬ ਚਵਾੱਿ ਏਯਜ਼ਦਾਤਾਵਾਾਂ ਰਈ ਉਚਿਤ ਚਵਸਾਯ 

ੰਚਸਤਾ ਚਵਾੱਿ ਚਵਤਾਯ 

ਉਏਤ ਭਾਟਯ ਡਾਇਯਏਸ਼ਨ ਦ ਅਨੁਾਯ, ਭਾਇਕ੍ਪਾਇਨੈਂ ਰਨ ਏਰਟਯਰ ਭੁਏਤ ਏਯਜ਼ਾ ਸੰੁਦਾ ਸ ਚਜਨੰੂ ਉਸਨਾਾਂ ਚਯਵਾਯਾਾਂ ਨੰੂ ਚਦਾੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ 

ਚਜਸਨਾਾਂ ਦੀ ਰਾਨਾ ਆਭਦਨ ₹3,00,000 ਤਾੱਏ ਸੰੁਦੀ ਸ। ਭਾਟਯ ਡਾਇਯਏਸ਼ਨ ਚਵਾੱਿ ਫੈਂਏਾਾਂ ਰਈ ਅਨੁਾਰਣ ਰੜਾਾਂ ਚਨਯਧਾਚਯਤ ਏੀਤੀਆਾਂ 

ਈਆਾਂ ਸਨ, ਜ ਇ ਰਏਾਯ ਸਨ: 

1. ਫੈਂਏ ਭਾਨਏੀਚਕ੍ਤ ਯਰੀਚਕ੍ਤ ਪਏਟਸ਼ੀਟ ਚਵਾੱਿ ੰਬਾਚਵਤ ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਨੰੂ ਭੁਾੱਰ-ਚਨਯਧਾਯਨ ਫੰਧੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਐੁਰਾਾ ਏਯਾ। ਚਵਚਤਰਤ 

ਪਏਟਸ਼ੀਟ ਦ ਰਈ ਨਾੱਥੀ 1 ਦਾ ੰਦਯਬ ਰ। 

2. ਫੈਂਏ ਅਤ/ਜਾਾਂ ਉਦ ਾਾਂਝਦਾਯ/ਜੰਟ ਦੁਆਯਾ ਭਾਇਕ੍ਪਾਇਨਾਾਂ ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਤੋਂ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਏਈ ਵੀ ਪੀ ਪਏਟਸ਼ੀਟ ਚਵਾੱਿ 

ਾੱਸ਼ਟ ਤਯ ‘ਤ ਦਾੱੀ ਜਾਵੀ। ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਤੋਂ ਅਚਜਸੀ ਏਈ ਵੀ ਯਏਭ ਰਾਤ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾਵੀ ਚਜਨੰੂ ਪਏਟਸ਼ੀਟ ਚਵਾੱਿ ਾੱਸ਼ਟ ਤਯ ‘ਤ 

ਦਾੱਚਆ ਨਾ ਚਆ ਸਵ। 

3. ਭਾਇਕ੍ਪਾਇਨੈਂਸ਼ ਰਨ ‘ਤ ਏਈ ਵੀ ੂਯਵ-ਬੁਤਾਨ ਜੁਯਭਾਨਾ ਨਸੀਂ ਰਾਇਆ ਜਾਵਾ। ਦਯੀ ਨਾਰ ਬੁਤਾਨ (ਜ ਏਈ ਸ) ਦ ਰਈ ਜੁਯਭਾਨਾ 

ਰ ਜਾਣ ਦੀ ਚਥਤੀ ਚਵਾੱਿ ਉ ਫਏਾਇਆ ਯਾਸ਼ੀ ‘ਤ ਚਰਆ ਜਾਵਾ ੰੂਯਨ ਏਯਜ਼ ਯਾਸ਼ੀ ‘ਤ ਨਸੀਂ। 

4. ਫੈਂਏ ਦੁਅਯਾ ਆਣ ਾਯ ਦਤਯਾਾਂ ਚਵਾੱਿ, ਉਦ ਦੁਆਯਾ ਾਚਸਤ ਚਵਾੱਿ (ੂਿਨਾ ੁਚਤਏਾਵਾਾਂ/ਯਿ) ਅਤ ਆਣੀ ਵਫਾਈਟ ਚਵਾੱਿ ਚਵਵਯਣ 

ਚਵਾੱਿ ਭਾਇਕ੍ਪਾਇਨੈਂ ਰਨ ‘ਤ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਚਨਊਨਤਭ, ਅਚਧਏਤਭ ਅਤ ਤ ਚਵਆਜ਼ ਦਯਾਾਂ ਨੰੂ ਰਭੁਐਤਾ ਨਾਰ ਰਦਯਚਸ਼ਤ ਏੀਤਾ 

ਜਾਵਾ। 

5. ਚਵਆਜ਼ ਦਯ ਜਾਾਂ ਸਯ ਚਏ ਵੀ ਸ਼ੁਰਏ ਚਵਾੱਿ ਏੀਤ ਜਾਣ ਵਾਰ  ਚਏ ਵੀ ਫਦਰਾਵ ਦੀ ੂਿਨਾ ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਨੰੂ ਚਸਰਾਾਂ ਤੋਂ ਚਦਾੱਤੀ ਜਾਵੀ ਅਤ ਇਸ 

ਫਦਰਾਵ ਏਵਰ ਬਾਵੀ ਤਯ ‘ਤ ਰਬਾਵੀ ਸਣ। 



6. ਭਾਇਕ੍ਪਾਇਨੈਂਸ਼ ਰਨ ਰਈ ਏਯਜ਼ ਅਨੁਫੰਧ ਦਾ ਭਾਨਏ ਪਾਯਭ ਅਚਜਸੀ ਬਾਸ਼ਾ ਚਵਾੱਿ ਸਵਾ ਚਜਨੰੂ ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਭਝ ਏਦਾ ਸਵ। 

7. ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਰਨ ਏਾਯਡ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ ਚਜ ਚਵਾੱਿ ਨਡਰ ਅਚਧਏਾਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਏਾਨਟਏਟ ਨੰਫਯ ਸ਼ਾਚਭਰ ਸਵਾ ਅਤ ਉ ਰਨ 

ਏਾਯਡ ਚਵਾੱਿ ਸ਼ਾਚਭਰ ਾਯੀਆਾਂ ਐਂਟਯੀਆਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਚਸਿਾਣ ਏੀਤੀ ਜਾਵੀ, ਉ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਭੁਾੱਰ-ਚਨਯਧਾਯਨ ‘ਤ ਯਰੀਚਕ੍ਤ 

ਪਏਟਸ਼ੀਟ, ਏਯਜ਼ ਫੰਧੀ ਸਯ ਾਯ ਚਨਮਭ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਾਂ, ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਰਾਤ ਚਏਸ਼ਤਾਾਂ ਚਸਤ ਾਯ ੁਨਯਬੁਤਾਨਾਾਂ ਦੀ ਯੀਦ ਅਤ ਅੰਚਤਭ 

ਚਡਿਾਯਜ ਅਤ ਨਡਰ ਅਚਧਏਾਯੀ ਦ ਨਾਭ ਅਤ ਏਾਨਟਏਟ ਨੰਫਯ ਚਸਤ ਚਸ਼ਏਾਇਤ ਚਨਵਾਯਨ ਰਣਾਰੀ ਦਾ ਚਵਵਯਣ ਸ਼ਾਚਭਰ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। 

8. ਰਨ ਏਾਯਡ ਚਵਾੱਿ ਸ਼ਾਚਭਰ ਾਯੀਆਾਂ ਐਂਟਯੀਆਾਂ ਅਚਜਸੀ ਬਾਸ਼ਾ ਚਵਾੱਿ ਸਣੀਆਾਂ ਿਾਸੀਦੀਆਾਂ ਸਨ ਜ ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਨੰੂ ਭਝ ਆਉਂਦੀ ਸਵ। 

9. ਏਯਜ਼ ਨਾਰ ਅਫੰਚਧਤ ਾਯ ਉਤਾਦ ਉਧਾਯਏਯਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ੂਯਨ ਚਸਭਤੀ ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏੀਤ ਜਾਣ ਅਤ ਅਚਜਸ ਉਤਾਦਾਾਂ ਦੀ ਪੀ ਦੀ 

ੰੂਯਨ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਨ ਏਾਯਡ ਚਵਾੱਿ ਸੀ ਦਾੱੀ ਜਾਵੀ। 

10. ਫੈਂਏ ਦ ਏਯਭਿਾਯੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਆਊਟਯਚੰ ਜੰੀ ਦ ਏਯਭਿਾਯੀਆਾਂ ਦੁਆਯਾ ਅਣਉਚਿਤ ਚਵਸਾਯ ਦੀ ਜਵਾਫਦਸੀ ਫੈਂਏ ਦੀ ਸਵੀ ਅਤ ਉਦ 

ਦੁਆਯਾ ਭੇਂ ‘ਤ ਚਸ਼ਏਾਇਤ ਦਾ ਚਨਵਾਯਣ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ, ਇਦ ਫੰਧ ਚਵਾੱਿ ਜਾਣਏਾਯੀ ਏਯਜ਼ ਅਨੁਫੰਦ ਅਤ ਨਾਰ ਸੀ ਵਫਾਈਟ/ਸ਼ਾਐਾ 

ਚਯਯ/ਦਤਯ ਚਵਾੱਿ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀ ਜਾਵੀ। 

11. ਏਯਜ਼ ਦੀ ਉਯਾਸੀ ਫੰਧੀ ਚਦਸ਼ਾ-ਚਨਯਦਸ਼ ਫੈਂਏ ਦੀ ਏੁਰਏਸ਼ਨ ਾਚਰੀ ਚਵਾੱਿ ਉਚਿਤ ਤਯ ‘ਤ ਦਾੱ  ਸਨ। 

ਨਾੱਥੀ 1:  

ਭਾਇਕ੍ਪਾਇਨੈਂਸ਼ ਰਨ ਦ ਭੁਾੱਰ ਚਨਯਧਾਯਨ ਦ ਉੱਯ ਪਏਟਸ਼ੀਟ- 

(ਜਾਣਏਾਯੀ ਅਚਜਸੀ ਬਾਸ਼ਾ ਚਵਾੱਿ ਸਣੀ ਿਾਸੀਦੀ ਸ ਜ ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਨੰੂ ਭਝ ਆਉਂਦੀ ਸਵ)  

ਚਭਤੀ: XXX   ਏਯਜ਼ਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਭ: XXX    ਚਫਨਏਾਯ ਦਾ ਨਾਭ: XXX 

 

ਕ੍ਭ ੰਚਐਆ ਭਾਦੰਡ ਚਵਵਯਣ 

(i)  ਏਯਜ਼ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ (ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਨੰੂ ਚਵਤਚਯਤ ਏੀਤੀ ਈ ਯਾਸ਼ੀ) 

(ਯੁ ਚਵਾੱਿ) 

 

(ii)  ਏਯਜ਼ ਦੀ ੰੂਯਨ ਅਵਧੀ ਦਯਾਨ ਚਰਆ ਜਾਣਾ ਏੁਾੱਰ ਚਵਆਜ਼ 

(ਯੁ ਚਵਾੱਿ) 

 

(iii)  ਸਯ ਅਚਰਭ ਸ਼ੁਰਏ (ਸਯਏ ਟਏ ਦਾ ਚਵਟਨ ਸਠਾਾਂ ਚਦਾੱਤਾ 

ਜਾਵ) (ਯੁ ਚਵਾੱਿ) 

 

(a)  ਰਚੰ ਪੀ (ਯੁ ਚਵਾੱਿ)  

(b)  ਫੀਭਾ ਸ਼ੁਰਏ (ਯੁ ਚਵਾੱਿ)  

(c)  ਸਯ (ਜ ਏਈ ਸਵ) (ਯੁ ਚਵਾੱਿ)  

(iv)  ਸ਼ੁਾੱਧ ਚਵਤਚਯਤ ਯਾਸ਼ੀ ((i)-(iii)) (ਯੁ ਚਵਾੱਿ)  

(v)  ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਦੁਆਯਾ ਿੁਏਾਈ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਏੁਾੱਰ ਯਾਸ਼ੀ ((i), 

(ii) ਅਤ (iii) ਦਾ ਜੜ) (ਯੁ ਚਵਾੱਿ) 

 



(vi)  ਰਬਾਵੀ ਰਾਨਾ ਚਵਆਜ਼ ਦਯ (ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਵਾੱਿ) (IRR ਦਤੀ 

ਅਤ  ਾੱਟ ਫਾਏੀ ਚਵਧੀ ਦ ਇਤਭਾਰ ਨਾਰ ਸ਼ੁਾੱਧ ਚਵਤਚਯਤ 

ਯਾਸ਼ੀ ‘ਤ ਚਣੀ ਈ) 

 

(vii)  ਏਯਜ਼ ਦੀ ਅਵਧੀ (ਭਸੀਚਨਆਾਂ ਚਵਾੱਿ)  

(viii)  ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਦੁਆਯਾ ੁਨਯਬੁਤਾਨ ਆਵਯਤੀ  

(ix)  ੁਨਯਬੁਤਾਨ ਚਏਸ਼ਤਾਾਂ ਦੀ ੰਚਐਆ  

(x)  ੁਨਯਬੁਤਾਨ ਦੀ ਸਯਏ ਚਏਸ਼ਤ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ (ਯੁ ਚਵਾੱਿ)  

 

(xi)  ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਤੋਂ ਚਏ ਵੀ ਭੇਂ ੂਯਵ-ਬੁਤਾਨ ‘ਤ ਏਈ ਵੀ ਜੁਯਭਾਨਾ ਨਸੀਂ ਚਰਆ ਜਾਵਾ। 

(xii)  ਬੁਤਾਨ ਦੀ ਚਥਤੀ ਚਵਾੱਿ ਜੁਯਭਾਨਾ (ਜ ਏਈ ਸਵ) 

(xiii)  ਸਯ ਸ਼ੁਰਏ (ਜ ਏਈ ਸਵ) 

 

ਚਵਚਤਰਤ ੁਨਯਬੁਤਾਨ ਰਯਾਭ 

ਕਿਸ਼ਤ ਸੰਕਿਆ ਬਿਾਇਆ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ 
(ਰੁਪਏ ਕ ਿੱ ਚ) 

ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁਪਏ 
ਕ ਿੱ ਚ) 

ਕ ਆਜ਼ (ਰੁਪਏ ਕ ਿੱ ਚ) ਕਿਸ਼ਤ (ਰੁਪਏ ਕ ਿੱ ਚ)  

 


