ਆਦਿਤਯਾ ਦਿਰਲਾ ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ ਦਲਦਿਟੇਡ
ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰੀਆ ਸੰ ਦਿਤਾ (ਐਫ.ਪ੍ੀ.ਸੀ.) ਪ੍ਾਾੱਦਲਸੀ
ਉਪ੍ਯੁਕ੍ਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰੀਆ ਸੰ ਦਿਤਾ
ਐਫ.ਪ੍ੀ.ਸੀ. ਪ੍ਾਾੱਦਲਸੀ ਿੇਠ ਦਿਾੱ ਤੇ ਸਰਕ੍ੂਲਰਾਂ ਿਾ ਿਵਾਲਾ ਦਿੰ ਿੀ ਿੈ
1. ਆਰ.ਿੀ.ਆਈ./2015-16/16 ਡੀ.ਐਨ.ਿੀ.ਆਰ. (ਪ੍ੀ.ਡੀ.) ਸੀ.ਸੀ. ਨੰ . 054 /03.10.119/201516 ਦਿਤੀ 01 ਜੁਲਾਈ, 2015
2. ਆਰ.ਿੀ.ਆਈ./2019-20/258 ਡੀ.ਓ.ਆਰ. (ਐਨ.ਿੀ.ਐਫ.ਸੀ.) (ਪ੍ੀ.ਡੀ.) ਸੀ.ਸੀ. ਨੰ.
112/03.10.001/2019-20 ਦਿਤੀ 24 ਜੂਨ, 2020
3. ਆਰ.ਿੀ.ਆਈ./ਡੀ.ਐਨ.ਿੀ.ਆਰ./2016-17/45 ਿਾਸਟਰ ਦਨਰਿੇਸ਼ ਡੀ.ਐਨ.ਿੀ.ਆਰ. ਪ੍ੀ.ਡੀ.
008/03.10.119/2016-17 (17 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕ੍ੀਤਾ ਦਿਆ)
ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰੀਆ ਸੰ ਦਿਤਾ, ਦਜਵੇਂ ਦਕ੍ ਿੇਠਾਂ ਿਾੱ ਦਸਆ ਦਿਆ ਿੈ, ਉਪ੍ਰੋਕ੍ਤ ਿਾੱ ਸੇ ਿਏ ਆਰਿੀਆਈ
ਸਰਕ੍ੂਲਰਾਂ ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਿੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਲਈ ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰੀਆ ਸੰ ਦਿਤਾ ਿੈ । ਇਿ ਪ੍ਾਾੱਦਲਸੀ
ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ ਿੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੇ ਿਾਿਕ੍ਾਂ ਨਾਲ ਨਦਜਾੱ ਠਣ ਵੇਲੇ ਘਾੱ ਟੋ ਘਾੱ ਟ ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰੀਆ ਪ੍ਰਿਾਣ
ਦਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ਰਿੀ ਿੈ । ਇਿ ਰੋਜਾਨਾ ਿੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਾਿਕ੍ਾਂ ਨਾਲ ਨਦਜਾੱ ਠਣ ਲਈ ਇਾੱਕ੍ ਢਾਂਿਾ
ਪ੍ਰਿਾਨ ਕ੍ਰਿਾ ਿੈ, ਦਜਵੇਂ ਦਕ੍ ਐਫ.ਪ੍ੀ.ਸੀ. ਸੰ ਦਿਤਾ ਿੁਆਰਾ ਜਰੂਰੀ ਿੈ ।
ਐਫ.ਪ੍ੀ.ਸੀ. ਉਪ੍ਰੋਕ੍ਤ ਲਈ ਲਾਿੂ ਿੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਤਪ੍ਾਿ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਰੀਰਕ੍ ਤੌਰ ਤੇ, ਫੋਨ ਉੱਤੇ,
ਇੰਟਰਨੈਟ ਿੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦਕ੍ਸੇ ਿੋਰ ਢੰ ਿ ਿੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਿੈ, ਭਾਵੇਂ ਿੌਜੂਿਾ ਿੋਵੇ ਜਾਂ
ਭਦਵਾੱ ਖ ਦਵਾੱ ਿ ।
ਸੰ ਦਿਤਾ ਿਾ ਉਿੇਸ਼
ਉਿੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰ ਦਿਤਾ ਨੂੰ ਦਵਕ੍ਸਤ ਕ੍ੀਤਾ ਦਿਆ ਿੈ
• ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਿਾਿਕ੍ਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਦਵਵਿਾਰ ਕ੍ਰਿੇ ਸਿੇਂ ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰੀਆ ਨੂੰ ਸੁਦਨਸ਼ਦਿਤ ਕ੍ਰਨਾ ।
• ਉਤਪ੍ਾਿਾਂ ਿੀ ਦਿਿਤਰ ਸਿਝ ਰਾੱ ਖਣ ਅਤੇ ਯੋਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦਵਾੱ ਿ ਿਾਿਕ੍ਾਂ ਨੂੰ ਯੋਿ ਿਣਾਉਣ ਦਵਾੱ ਿ
ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਾਰਿਰਸ਼ਤਾ ।
• ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਦਵਾੱ ਿ ਿਾਿਕ੍ਾਂ ਿਾ ਦਵਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ
ਦਰਣਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਿੀ ਪ੍ੜੀਆ ਲਈ ਆਵੇਿਨ
• ਦਰਣਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਿੀ ਪ੍ੜੀਆ ਲਈ ਆਵੇਿਨ (ਏ) ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਾੱ ਤਰ ਦਵਵਿਾਰ
ਪ੍ਰਾਿੇਦਸ਼ਕ੍ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵਾੱ ਿ ਜਾਂ ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਿੀ ਸਿਝ ਦਵਾੱ ਿ ਆਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵਾੱ ਿ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣਿੇ । (ਿੀ)
ਆਵੇਿਨ ਫ਼ਾਰਿਾਂ ਦਵਾੱ ਿ ਿਾਿਕ੍ ਿੇ ਦਿਾੱ ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਦਵਤ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀਆਂ ਿਾ
ਸਿਾਵੇਸ਼ ਿੋਏਿਾ, ਤਾਂਦਕ੍ ਦਕ੍ਸੇ ਿੋਰ ਐਨਥੀਐਫ਼ਸੀਜ ਿੁਆਰਾ ਲਾਿੂ ਕ੍ੀਤੇ ਿਏ ਦਨਪ੍ਟਾਰੇ ਿੇ ਨਾਲ
ਅਰਥਪ੍ੂਰਣ ਤੁਲਨਾ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾ ਸਕ੍ੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਇਾੱਕ੍ ਜਾਣਕ੍ਾਰ ਦਨਰਣੈ ਲੈ ਸਕ੍ੇ ।ਦਰਣ ਆਵੇਿਨ

ਫ਼ਾਰਿ ਦਵਾੱ ਿ ਇਸਿੇ ਨਾਲ ਜਿਾ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਿੋਏਿੀ।
ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਕ੍ੋਲ ਦਰਣ ਿੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਰਸੀਿ ਿੇਣ ਿੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿੈ
।
ਦਰਣ ਿੁਲਾਂਕ੍ਣ ਅਤੇ ਦਨਯਿ / ਸ਼ਰਤਾਂ
• ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਸਵੀਕ੍ਾਰ ਪ੍ਾੱ ਤਰ ਿੇ ਰਾਿੀਂ ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਨੂੰ ਦਲਖਤ ਰੂਪ੍ ਦਵਾੱ ਿ ਸੂਦਿਤ ਕ੍ਰੇਿੀ ਜਾਂ
ਿੋਰ ਦਕ੍ਸੇ ਿੋਰ ਢੰ ਿ ਨਾਲ, ਸਵੀਕ੍ਾਰ ਕ੍ੀਤੀ ਸੀਿਾ ਿੀ ਰਕ੍ਿ, ਸਾਰੇ ਦਨਯਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੇ ਨਾਲ,
ਛੂਟ / ਦਵਆਜ ਅਤੇ ਆਵੇਿਨ ਿੀ ਦਵਧੀ ਿੀ ਸਾਲਾਨਾ ਿਰ ਸਿੇਤ ਅਤੇ ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਿੁਆਰਾ
ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਿੁਆਰਾ ਇੰਨਾਂ ਦਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੀ ਸਵੀਦਕ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਦਰਕ੍ਾਰਡ ਦਵਾੱ ਿ ਰਾੱ ਖਣਾ ।
• ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਸਵੀਕ੍ਾਰ ਪ੍ਾੱ ਤਰ ਿੇ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਰਾਿੇਦਸ਼ਕ੍ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵਾੱ ਿ ਦਜਵੇਂ ਸਿਦਝਆ ਜਾਂਿਾ ਿੈ
ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਨੂੰ ਦਲਖਤੀ ਰੂਪ੍ ਦਵਾੱ ਿ ਸੂਦਿਤ ਕ੍ਰੇਿੀ ਜਾਂ ਦਕ੍ਸੇ ਿੋਰ ਢੰ ਿ ਨਾਲ, ਸਵੀਕ੍ਾਰ ਕ੍ੀਤੀ ਸੀਿਾ
ਿੀ ਰਕ੍ਿ, ਸਾਰੇ ਦਨਯਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੇ ਨਾਲ, ਦਵਆਜ ਅਤੇ ਆਵੇਿਨ ਿੀ ਦਵਧੀ ਿੀ ਸਾਲਾਨਾ ਿਰ
ਸਿੇਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਿੁਆਰਾ ਇੰਨਾਂ ਦਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੀ ਸਵੀਦਕ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਦਰਕ੍ਾਰਡ
ਦਵਾੱ ਿ ਰਾੱ ਖਣਾ । ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਦਰਣ ਸਿਝੌਤੇ ਿੀ ਇਾੱਕ੍ ਕ੍ਾਪ੍ੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕ੍ਰੇਿੀ ਦਜਵੇਂ ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਿੁਆਰਾ
ਸਿਦਝਆ ਦਿਆ ਿੈ, ਿਰ ਇਕ੍ਵਾਰ ਿੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਾਾੱਪ੍ੀ ਿੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ/ ਵੰ ਡ/ ਪ੍ੋਸਟ ਵੰ ਡ ਿੇ ਸਿੇਂ
ਦਰਣ ਸਿਝੋਤੇ ਦਵਾੱ ਿ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਿਾ ਿਵਾਲਾ ਦਿਾੱ ਤਾ ਦਿਆ ਿੈ, ਸਵਾਿਤ ਪ੍ਾੱ ਤਰ ਿੇ ਦਿਾੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ।
• ਿੇਰੀ ਨਾਲ ਿੁੜ ਅਿਾਇਿੀ ਲਈ ਲਏ ਿਏ ਜੁਰਿਾਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਧਤ ਕ੍ੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦਰਣ ਸਿਝੌਤੇ
ਦਵਾੱ ਿ ਿੋਲਡ ਰੂਪ੍ ਦਵਾੱ ਿ ਦਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ ।
ਦਰਣ ਿੀ ਵੰ ਡ ਸਿੇਤ ਦਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਵਾੱ ਿ ਿਿਲਾਵ
• ਇਸ ਿੀ ਪ੍ਰਕ੍ਾਸ਼ਤ ਵੈਿਸਾਈਟ ਿੇ ਜਰੀਏ ਜਾਂ ਦਜਵੇਂ ਦਕ੍ ਦਕ੍ਸੇ ਿਾਿਕ੍ ਲਈ ਦਵਦਸ਼ਸ਼ਟ,
ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਆਪ੍ਣੇ ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ੍ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਿੁਆਰਾ ਸਿਝੀ ਿਈ ਭਾਸ਼ਾ
ਦਵਾੱ ਿ, ਿਨਜੂਰੀ ਿੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿਿੀਲੀਆਂ ਿਾਰੇ ਨੋਦਟਸ ਿੇਵੇਿੀ । ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਇਿ ਵੀ
ਸੁਦਨਦਿਤ ਕ੍ਰੇਿਾ ਦਕ੍ ਛੂਟ / ਦਵਆਜ ਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਦਿਆਂ ਦਵਾੱ ਿ ਤਿਿੀਲੀਆਂ ਦਸਰਫ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ
ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਿੋਣ ।
• ਸਿਝੌਤੇ ਿੇ ਤਦਿਤ ਭੁਿਤਾਨ ਜਾਂ ਕ੍ਾਰਿੁਜਾਰੀ ਵਾਪ੍ਸ ਲੈ ਣ/ਤੇਜੀ ਦਲਆਉਣ ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰ ਿੰ ਦਧਤ
ਲੋ ਨ ਸਿਝੌਤੇ ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਵੇਿਾ ।
• ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਸਾਰੇ ਿਕ੍ਾਏ ਵਾਪ੍ਸ ਕ੍ਰਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਜੇ ਿੀ ਿਕ੍ਾਇਆ ਰਕ੍ਿ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਾਨਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕ੍ਰੇਿੀ ਜਾਂ ਦਕ੍ਸੇ ਿੋਰ ਿਾਅਵੇ ਲਈ ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਿੇ ਦਵਰੁਾੱ ਧ
ਿੋ ਸਕ੍ਿੀ ਿੈ । ਜੇ ਦਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਿੇ ਅਦਜਿੇ ਅਦਧਕ੍ਾਰ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿੈ, ਤਾਂ
ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਨੂੰ ਿਾਕ੍ੀ ਿਾਅਦਵਆਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਾਰੇ ਪ੍ੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਦਿਤ ਨੋਦਟਸ ਦਿਾੱ ਤਾ ਜਾਏਿਾ

ਦਜਸ ਅਧੀਨ ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਸਿੰ ਧਤ ਿਾਅਵੇ ਿੇ ਦਨਪ੍ਟਾਰੇ / ਭੁਿਤਾਨ ਿੋਣ ਤਾੱ ਕ੍ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਰਕ੍ਰਾਰ ਰਾੱ ਖਣ ਿਾ ਿਾੱ ਕ੍ਿਾਰ ਿੈ ।
ਦਡਜੀਟਲ ਲੈਂ ਦਡੰ ਿ ਪ੍ਲੇ ਟਫਾਰਿ ਤੋਂ ਦਲਤਾ ਦਿਆ ਦਰਣ
• ਸੌਰਦਸੰ ਿ ਏਜੰ ਟ (ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਅਿ ਏਜੰ ਟਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਦਣਆ ਜਾਵੇਿਾ) ਿੇ ਰੂਪ੍ ਦਵਾੱ ਿ ਲਿੇ ਦਡਜੀਟਲ
ਲੈਂ ਦਡੰ ਿ ਪ੍ਲੇ ਟਫਾਰਿ ਿੇ ਨਾਿਾਂ ਿਾ ਖੁਲਾਸਾ ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ ਿੀ ਵੈਿਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਵੇਿਾ ।
• ਏਜੰ ਟ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾੱਿੇ ਦਡਜੀਟਲ ਲੈਂ ਦਡੰ ਿ ਪ੍ਲੇ ਟਫਾਰਿ ਨੂੰ ਿਾਿਕ੍ ਨੂੰ, ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਿਾ ਨਾਿ
ਅਤੇ ਏਜੰ ਟਾਂ ਿਾ ਨਾਿ ਿਾੱ ਸਣ ਿੀ ਿਿਾਇਤ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਏਿੀ ਦਜਸ ਨਾਲ ਉਿ ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਿੀ
ਤਰਫੋਂ ਿਾੱ ਲਿਾਤ ਕ੍ਰ ਰਿੇ ਿਨ ।
• ਿਨਜੂਰੀ ਿੇ ਤੁਰੰਤ ਿਾਅਿ, ਪ੍ਰ ਕ੍ਰਜਾ ਸਿਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਿੂ ਕ੍ਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਦਿਲਾਂ, ਿਨਜੂਰੀ ਪ੍ਾੱ ਤਰ
ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਿੇ ਲੈ ਟਰ ਿੈਡ ਤੇ ਕ੍ਰਜਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ।
• ਦਰਣ ਸਿਝੌਤੇ ਦਵਾੱ ਿ ਿਵਾਲੇ ਕ੍ੀਤੇ ਸਾਰੇ ਘੇਦਰਆਂ ਿੀ ਇਾੱਕ੍ ਕ੍ਾਪ੍ੀ ਿੇ ਨਾਲ ਦਰਣ ਸਿਝੌਤੇ ਿੀ ਇਾੱਕ੍
ਕ੍ਾਪ੍ੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਜਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਣ ਿੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ / ਵੰ ਡ ਵੇਲੇ ਦਿਾੱ ਤੀ ਜਾਏਿੀ ।
• ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਿੁਆਰਾ ਲਿਾਏ ਿਏ ਦਡਜੀਟਲ ਲੈਂ ਦਡੰ ਿ ਪ੍ਲੇ ਟਫਾਰਿ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿੇਖਭਾਲ
ਅਤੇ ਦਨਿਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਦਨਸ਼ਦਿਤ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ।
• ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦਨਵਾਰਣ ਦਵਧੀ ਿਾਰੇ ਜਾਿਰੂਕ੍ਤਾ ਪ੍ੈਿਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣਿੇ।
ਜਨਰਲ
• ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਆਪ੍ਣੇ ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਿੇ ਿਾਿਦਲਆਂ ਦਵਾੱ ਿ ਿਖਲ ਿੇਣ ਤੋਂ ਿੁਰੇਜ ਕ੍ਰੇਿੀ, ਦਸਵਾਏ
ਦਰਣ ਸਿਝੌਤੇ ਿੀਆਂ ਦਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਵਾੱ ਿ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕ੍ੀਤੇ ਉਿੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਾੱ ਡ ਕ੍ੇ (ਜਿ ਤਾੱ ਕ੍ ਨਵੀਂ
ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ, ਪ੍ਦਿਲਾਂ ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਿੁਆਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਿੀਂ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਿਾ, ਜੋ ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਿੇ ਦਧਆਨ
ਦਵਾੱ ਿ ਆ ਸਕ੍ਿਾ ਿੈ) ।
• ਕ੍ਰਜਿਾਰਾਂ ਿੇ ਖਾਤੇ ਦਵਾੱ ਿ ਤਿਿੀਲੀ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਤੋਂ ਿੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਣ ਿੇ ਿਾਿਲੇ
ਦਵਾੱ ਿ, ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਿੀ ਸਦਿਿਤੀ ਜਾਂ ਕ੍ੋਈ ਿੋਰ ਇਤਰਾਜ, ਜੇ ਕ੍ੋਈ ਿੈ, ਤਾਂ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਜਿੇ
ਕ੍ਰਜਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਿੀ ਿੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਣ ਿੀ ਦਿਤੀ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਅੰਿਰ
ਪ੍ਿੁੰ ਿਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਿੈ । ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਾ ਤਿਾਿਲਾ ਸਾਰੇ ਲਾਿੂ ਕ੍ਾਨੂੰਨਾਂ ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਾਰਿਰਸ਼ੀ
ਇਕ੍ਰਾਰਨਾਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਵੇਿਾ ।
• ਆਪ੍ਣੇ ਕ੍ਰਜਿਾਰਾਂ ਿੀ ਿਕ੍ਾਏਆ ਰਕ੍ਿ ਿੀ ਵਸੂਲੀ ਿੇ ਿਾਿਲੇ ਦਵਾੱ ਿ, ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਅਨੁਦਿਤ
ਉਤਪ੍ੀਡਣ ਿਾ ਸਿਾਰਾ ਨਿੀਂ ਲੈਂ ਿਾ, ਕ੍ਰਜਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕ੍ਰਨ, ਦਰਣ / ਿਕ੍ਾਏ ਿੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ
ਿਾਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕ੍ਤੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਿਾ ਸਿਾਰਾ ਨਿੀਂ ਲੈਂ ਿਾ । ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਿੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਏਜੰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਖਲਾਈ ਦਿਾੱ ਤੀ ਜਾਂਿੀ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਸੁਦਨਸ਼ਦਿਤ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ੇ ਦਕ੍
ਉਿ ਿਾਿਕ੍ਾਂ ਨਾਲ ਉਦਿਤ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਨਦਜਾੱ ਠਣ ਲਈ ਦਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕ੍ਰ ਰਿੇ ਿਨ ।

• ਿਰਾਿਕ੍ ਸੁਰਾੱਦਖਆ ਿੇ ਉਪ੍ਾਅ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਿੈਂਕ੍ਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਿੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਿੇ ਕ੍ਰਜਿਾਰਾਂ ਿੁਆਰਾ ਵਾੱ ਖ
ਵਾੱ ਖ ਦਰਣ ਿੀ ਅਿਾਇਿੀ ਿੇ ਸੰ ਿੰ ਧ ਦਵਾੱ ਿ ਇਕ੍ਸਾਰਤਾ ਦਲਆਉਣ ਲਈ, ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਿੇ
ਦਵਅਕ੍ਤੀਿਤ ਕ੍ਰਜਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਨਜੂਰ ਸਾਰੇ ਫਲੋ ਦਟੰ ਿ ਰੇਟ ਟਰਿ ਲੋ ਨਜ ਤੇ ਫੌਰਕ੍ਲੋ ਜਰ ਫੀਸ /
ਪ੍ਰੀਪ੍ੇਿੈਂਟ ਜੁਰਿਾਨੇ ਨਿੀਂ ਲਵੇਿਾ ।
ਿੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕ੍ਟਰਾਂ ਿੀ ਦਜੰ ਿੇਵਾਰੀ
• ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਿੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕ੍ਟਰਜ ਨੇ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦਨਵਾਰਣ ਦਵਧੀ ਨੂੰ ਿਨਜੂਰੀ ਿੇ ਦਿਾੱ ਤੀ
ਿੈ ।
• ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰੀਆ ਸੰ ਦਿਤਾ ਿੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਧਨ ਿੇ ਵਾੱ ਖ ਵਾੱ ਖ ਪ੍ਾੱ ਧਰਾਂ ਤੇ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦਨਵਾਰਣ
ਦਵਧੀ ਿੇ ਕ੍ੰ ਿਕ੍ਾਜ ਿੀ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਸਿੀਦਖਆ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਏਿੀ । ਅਦਜਿੀਆਂ ਸਿੀਦਖਆਵਾਂ ਿੀ ਇਕ੍
ਸੰ ਿਦਠਤ ਦਰਪ੍ੋਰਟ ਦਨਯਿਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਿੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ੍ੀ ਜਾਏਿੀ।
ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦਨਵਾਰਣ ਦਵਧੀ
ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਦਵਾੱ ਿ, ਿਾਿਕ੍ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਸਾਡਾ ਿੁਾੱ ਖ ਫੋਕ੍ਸ ਿੈ ।
ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਿੇ ਦਨਵਾਰਣ ਦਵਧੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ੍ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਾੱਕ੍
ਦਵਧੀਵਤ ਦਸਸਟਿ ਿਣਾਇਆ ਦਿਆ ਿੈ । ਇਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਿ ਸੁਦਨਸ਼ਦਿਤ ਕ੍ਰੇਿੀ ਦਕ੍ ਿੰ ਦਿਆ ਜਾ
ਦਰਿਾ ਦਨਪ੍ਟਾਰਾ ਸਿੀ ਅਤੇ ਦਨਰਪ੍ਾੱ ਖ ਿੈ ਅਤੇ ਦਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਧ ਿੇ ਦਿਾੱ ਤੇ ਢੰ ਿੇ ਿੇ ਅੰਿਰ ਿੈ ।
ਏ. ਿਾਿਕ੍ਾਂ ਿੀਆਂ ਫਦਰਆਂਿਾ / ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਿਾੱ ਲ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਿਸ਼ੀਨਰੀ
ਉਿ ਿਾਿਕ੍ ਜੋ ਫੀਡਿੈਕ੍ ਿੇਣਾ ਿਾਿੁੰ ਿੇ ਿਨ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਿਰਜ ਕ੍ਰਨਾ ਿਾਿੁੰ ਿੇ ਿਨ
ਸੋਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਾੱ ਕ੍ਰਵਾਰ ਤਾੱ ਕ੍ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁਾੱ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾੱ ਡ ਕ੍ੇ) ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 6 ਵਜੇ ਿੇ
ਦਵਿਕ੍ਾਰ ਿੇਠ ਦਿਾੱ ਤੇ ਿੈਨਲਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਿੇ ਿਨ ।
• 1800-270-7000 ਤੇ ਸਾਡੀ ਿਾਿਕ੍ ਸੇਵਾ ਿੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਤੇ ਕ੍ਾਲ ਕ੍ਰੋ
• ਸਾਨੂੰ care.finance@adityabirlacapital.com ਤੇ ਈਿੇਲ ਕ੍ਰੋ
• ਸਾਨੂੰ ਿੇਠ ਦਿਾੱ ਤੇ ਪ੍ਤੇ ਤੇ ਦਲਖੋ:
ਆਦਿਤਯਾ ਦਿਰਲਾ ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ ਦਲਦਿਟੇਡ
10 ਵੀਂ ਿੰ ਦਜਲ, ਆਰ-ਟੈਕ੍ ਪ੍ਾਰਕ੍, ਦਨਰਲਾਾੱਨ ਕ੍ੰ ਪ੍ਲੈ ਕ੍ਸ,
ਵੈਸਟਰਨ ਐਕ੍ਸਪ੍ਰੈਸ ਿਾਈਵੇ ਿਾ, ਿੋਰੇਿਾਂਓ ਪ੍ੂਰਵ,
ਿੁੰ ਿਈ – 400 063
ਜੇ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਿਾ ਦਨਰਧਾਰਤ ਸਿੇਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਿਾੱ ਲ ਨਿੀਂ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਜਾਂ ਜੇ ਉਿ ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ.
ਿੁਆਰਾ ਦਿਾੱ ਤੇ ਿਾੱ ਲ ਨਾਲ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਿਾਿਕ੍ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦਨਵਾਰਣ ਅਦਧਕ੍ਾਰੀ ਕ੍ੋਲ ਜਾ
ਸਕ੍ਿੇ ਿਨ। ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦਨਵਾਰਣ ਅਦਧਕ੍ਾਰੀ ਿਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ੍ ਇਸ
ਪ੍ਰਕ੍ਾਰ ਿੈ:

ਦਿਾੱ ਸ ਸਦਿਤਾ ਨਾਡਕ੍ਰਨੀ
ਫੋਨ: +91-22-62257642
ਈਿੇਲ ਆਈਡੀ: grievance.finance@adityabirlacapital.com
ਜੇ ਉਪ੍ਰੋਕ੍ਤ ਿੈਨਲਾਂ ਿੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਪ੍ਰਦਤਦਕ੍ਰਆ ਸੰ ਤੋਖਜਨਕ੍ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ
ਦਨਵਾਰਣ ਸੈੈੱਲ ਿੇ ਪ੍ਰਿੁਖ ਨੂੰ ਦਲਖ ਸਕ੍ਿੇ ਿਨ:
ABFL.GrievanceHead@adityabirlacapital.com
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੈਨਲ ਿੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕ੍ੀਤੇ ਪ੍ਾੱ ਤਰ/ਈਿੇਲ ਨੂੰ 5 ਕ੍ਾਰਜਕ੍ਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਅੰਿਰ
ਜਵਾਿ ਿੇਣ ਿਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਿੇ ਿਾਂ ।
ਜੇ ਇਕ੍ ਿਿੀਨੇ ਿੇ ਅੰਿਰ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ / ਦਵਵਾਿ ਿਾ ਿਾੱ ਲ ਨਾ ਕ੍ੀਤਾ ਦਿਆ ਤਾਂ ਿਾਿਕ੍ ਆਰਿੀਆਈ
ਿੇ ਿੈਰ-ਿੈਂਦਕ੍ੰ ਿ ਸੁਪ੍ਰਵੀਜਨ ਦਵਭਾਿ ਿੇ ਖੇਤਰੀ ਿਫਤਰ ਿੇ ਇੰਿਾਰਜ ਅਦਧਕ੍ਾਰੀ ਕ੍ੋਲ ਅਪ੍ੀਲ ਕ੍ਰ
ਸਕ੍ਿੇ ਿਨ ਦਜਸ ਿੇ ਅਦਧਕ੍ਾਰ ਖੇਤਰ ਦਵਾੱ ਿ ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਿਾ ਰਦਜਸਟਰਡ ਿਫਤਰ ਆਉਂਿਾ ਿੈ।
ਡੀ.ਐਨ.ਿੀ.ਐਸ. ਿੇ ਵੇਰਵੇ ਿੇਠ ਦਿਾੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨ
ਦਡਪ੍ਟੀ ਜਨਰਲ ਿੈਨੇਜਰ, ਿੈਰ-ਿੈਂਦਕ੍ੰ ਿ ਦਨਿਰਾਨੀ ਦਵਭਾਿ
ਅਦਿਿਿਾਿਾਿ ਖੇਤਰੀ ਿਫਤਰ
1 ਲੀ ਿੰ ਦਜਲ, ਿਾਂਧੀ ਦਿਰਜ ਿੇ ਨੇੜੇ
ਅਦਿਿਿਾਿਾਿ – 380014
ਟੇਦਲ: 079 – 27540093/27540943
ਈਿੇਲ ਆਈਡੀ: dnbsahmedabad@rbi.org.in
ਿੀ. ਲਾਜਿੀ ਪ੍ਰਿਰਸ਼ਨ ਜਰੂਰਤਾਂ
ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਵਾੱ ਿ ਿੇਠ ਦਲਦਖਆਂ ਿੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕ੍ਰ ਦਰਿਾ ਿੈ:
• ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਿੰਧ ।
• ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦਨਵਾਰਣ ਅਦਧਕ੍ਾਰੀ ਿਾ ਨਾਿ, ਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ੍ ਨੰਿਰ ਿਾ ਪ੍ਰਿਰਸ਼ਨ।
ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦਨਵਾਰਣ ਇਕ੍ਾਈ ਿੀ ਦਵਧੀ ਿਾਿਕ੍ ਿੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਿੇ ਿੰ ਿ ਿੋਣ
ਨੂੰ ਸੁਦਨਸ਼ਦਿਤ ਕ੍ਰੇਿੀ ।
ਉਿ ਇਿ ਸੁਦਨਸ਼ਦਿਤ ਕ੍ਰਨਿੇ ਦਕ੍ ਜੇ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਪ੍ਾੱ ਧਰ ਤੇ ਿਾੱ ਲ ਕ੍ਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ
ਉਦਿਤ ਪ੍ਾੱ ਧਰ' ਤੇ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਵਧਾਈ ਿਈ ਿੈ । ਜਿ ਦਕ੍ ਅੰਤਿ ਕ੍ੋਦਸ਼ਸ਼ ਇਿ ਯਕ੍ੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਿੈ
ਦਕ੍ ਅਸੀਂ ਅਦਜਿੀ ਸਦਥਤੀ ਦਵਿ ਪ੍ਿੁੰ ਿੀਏ ਦਜਾੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਿਾਿਕ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਨਪ੍ਟਾਰੇ ਲਈ
ਸੀਨੀਅਰ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਨੂੰ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਨਾ ਕ੍ਰਨੀ ਪ੍ਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਇਕ੍
ਿਜਿੂਤ ਤੰ ਤਰ ਕ੍ਾਰਜ ਦਵਧੀ ਦਤਆਰ ਕ੍ੀਤੀ ਿੈ, ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਿੇ ਕ੍ਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਿੇ

ਕ੍ਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿੇ ਿੁਿਰਾਓ ਿੀ ਰੋਕ੍ਥਾਿ 'ਤੇ ਕ੍ੰ ਿ ਕ੍ਰਨ ਿੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਉਨਹਾਂ ਿੀ ਸਿੀਦਖਆ
ਕ੍ੀਤੀ ਿੈ ।
ਸੀ. ਸਿੇਂ ਸੀਿਾ
ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਿਰਜ ਕ੍ਰਨ ਲਈ, ਿਾਿਕ੍ ਉਪ੍ਰੋਕ੍ਤ ਿਾੱ ਸੇ ਿਏ ਦਕ੍ਸੇ ਵੀ ਿੈਨਲ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਿੇ
ਿਨ (ਿਾਿਕ੍ ਿੀਆਂ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਅੰਿਰੂਨੀ ਿਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਪ੍ੁਆਇੰਟ (ਏ) ਵੇਖੋ) । ਜੇ
ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦਲਖਤੀ ਰੂਪ੍ ਦਵਾੱ ਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕ੍ੀਤੀ ਿਈ ਿੈ, ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. 5 ਕ੍ਾਰਜਕ੍ਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਿੇ
ਅੰਿਰ ਇਾੱਕ੍ ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ / ਜਵਾਿ ਭੇਜਣ ਿੀ ਕ੍ੋਦਸ਼ਸ਼ ਕ੍ਰੇਿੀ । ਇਕ੍ ਵਾਰ ਿਾਿਲੇ ਿੀ ਜਾਂਿ ਿੋ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਿਾਅਿ, ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਜਾਂ ਤਾਂ ਿਾਿਕ੍ ਨੂੰ ਅੰਤਿ ਜਵਾਿ ਿੇਵੇਿਾ ਜਾਂ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦਿਲਣ ਤੇ ਇਕ੍
ਿਿੀਨੇ ਿੇ ਅੰਿਰ ਿੋਰ ਸਿੇਂ ਿੀ ਿੰ ਿ ਕ੍ਰਨ ਿਾ ਇਰਾਿਾ ਰਾੱ ਖਿਾ ਿੈ ।
ਜੋ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰ ਿੀਆਂ ਿਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੀ ਪ੍ਦਰਪ੍ੇਖ ਦਵਾੱ ਿ ਵੇਦਖਆ ਜਾਵੇਿਾ
ਅਤੇ ਿਰ ਸੰ ਭਵ ਕ੍ੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ।
ਦਕ੍ਸੇ ਵੀ ਿੁਾੱ ਿੇ ਤੇ ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਿੇ ਸਟੈਂਡ ਿਾ ਸੰ ਿਾਰ ਿਾਿਕ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ।
ਦਜਿੜੀਆਂ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਦਵਿ ਸ਼ਾਿਲ ਿਸਦਲਆਂ ਿੀ ਜਾਂਿ ਲਈ ਕ੍ੁਝ ਸਿਾਂ ਿਾਿੀਿਾ ਿੈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕ੍ਾਰ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ।
ਉਪ੍ਰੋਕ੍ਤ ਪ੍ਾਾੱਦਲਸੀ ਿੀ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਤੇ ਸਿੀਦਖਆ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਏਿੀ, ਸੰ ਸ਼ੋਦਧਤ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤੇ ਜਿੋਂ
ਵੀ ਕ੍ੋਈ ਨਵੀਂ ਤਿਿੀਲੀ ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਿੁਆਰਾ ਿਾਿਕ੍ਾਂ ਿੀਆਂ ਫਦਰਆਿਾਂ / ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਸੰ ਭਾਲਣ ਦਵਾੱ ਿ ਸ਼ਾਿਲ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਿੈ, ਦਜਸ ਦਵਾੱ ਿ ਨਵਾਂ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਿੈਨਲ ਸ਼ਾਿਲ ਕ੍ਰਨਾ ਸ਼ਾਿਲ
ਿੈ, ਸ਼ਾਿਲ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ, ਜੇ ਕ੍ੋਈ ਿੈ ।
ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰੀਆ ਸੰ ਦਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰ ਿਾਰ ਕ੍ਰਨ ਿਾ ਢੰ ਿ
ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰੀਆ ਸੰ ਦਿਤਾ, ਤਰਜੀਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ੍ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵਾੱ ਿ ਜਾਂ ਇਕ੍ ਭਾਸ਼ਾ ਦਜਸ ਨੂੰ
ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਿੁਆਰਾ ਸਿਦਝਆ ਜਾਂਿਾ ਿੈ, ਨੂੰ ਵਾੱ ਖ-ਵਾੱ ਖ ਦਿਾੱ ਸੇਿਾਰਾਂ ਿੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲਈ ਕ੍ੰ ਪ੍ਨੀ ਿੀ
ਵੈਿਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਾਉਣਾ ਿਾਿੀਿਾ ਿੈ । ਿੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਾਪ੍ੀਆਂ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕ੍ਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ ।
ਿਿੁਤ ਦਜਆਿਾ ਦਵਆਜ ਿਾ ਦਨਯਿ
• ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਨੇ ਦਵਆਜ ਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਦਸੰ ਿ ਅਤੇ ਿੋਰ ਖਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ
ਉਦਿਤ ਅੰਿਰੂਨੀ ਦਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਕ੍ਦਰਆਵਾਂ ਦਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ੀਤੀਆਂ ਿਨ ।
• ਏਿੀਐਫਐਲ ਨੇ ਦਵਆਜ ਿਰ ਿਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਿੈ, ਦਰਣ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਲਈ ਦਵਆਜ ਿੀ
ਿਰ ਦਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਪ੍ੂੰ ਜੀ ਿੀ ਲਾਿਤ, ਿਾਰਦਜਨ ਅਤੇ ਜੋਖਿ ਪ੍ਰੀਿੀਅਿ ਨੂੰ ਦਧਆਨ ਦਵਾੱ ਿ
ਰਾੱ ਖਿੇ ਿੋਏ ।

• ਵਸੂਲੀ ਿਈ ਦਵਆਜ ਿਰ ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਿੀ ਦਵਾੱ ਤੀ ਤਾਕ੍ਤ, ਰੈਿੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਿੁਕ੍ਾਿਲੇ ,
ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਿਾ ਦਪ੍ਛਲਾ ਇਦਤਿਾਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਖਿ ਿੇ ਅਪ੍ਿਰੇਡ ਕ੍ਰਨ ਤੇ
ਦਨਰਭਰ ਕ੍ਰਿਾ ਿੈ ।
• ਐਕ੍ਸਪ੍ੋਜਰ ਲਈ ਲਾਿੂ ਦਵਆਜ ਿਰ ਿਾ ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਜਾਂ ਿਰਾਿਕ੍ ਨੂੰ ਦਿਨੈਪ੍ਾੱ ਤਰ ਦਵਾੱ ਿ ਪ੍ਰਿਟ
ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਿੀਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਨਜੂਰੀ ਪ੍ਾੱ ਤਰ ਦਵਾੱ ਿ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾੱ ਦਸਆ ਜਾਣਾ ਿਾਿੀਿਾ ਿੈ ।
• ਦਵਆਜ ਿੀ ਿਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਏਿੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਨੂੰ ਉਿ ਸਿੀ ਿਰਾਂ ਿਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਿੋਵੇ,
ਦਜਨਹਾਂ ਦਵਿੋਂ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ੍ ਦਲਾੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ।
ਵਧੇਰੇ ਦਵਆਜ ਵਸੂਲਣ ਿਾਰੇ ਦਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਂ
ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਨੇ ਦਵਆਜ ਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਦਸੰ ਿ ਅਤੇ ਿੋਰ ਖਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ
ਉਦਿਤ ਅੰਿਰੂਨੀ ਦਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਕ੍ਦਰਆਵਾਂ ਦਨਰਧਾਰਤ ਕ੍ੀਤੀਆਂ ਿਨ । ਇਸ ਸਿੰ ਧ ਦਵਾੱ ਿ, ਦਰਣ
ਿੀਆਂ ਦਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੇ ਸਿੰ ਧ ਦਵਾੱ ਿ ਪ੍ਾਰਿਰਸ਼ਤਾ ਿਾਰੇ ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰੀਆ ਸੰ ਦਿਤਾ ਦਵਾੱ ਿ
ਿਰਸਾਏ ਦਿਸ਼ਾ ਦਨਰਿੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਧਆਨ ਦਵਾੱ ਿ ਰਾੱ ਦਖਆ ਜਾਵੇਿਾ ।
ਿੁਪ੍ਤਤਾ
ਏ) ਜਿ ਤਾੱ ਕ੍ ਿਾਿਕ੍ ਿੁਆਰਾ ਅਦਧਕ੍ਾਰਤ ਨਿੀਂ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਸਾਰੀ ਦਨੈੱਜੀ
ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਨਜੀ ਅਤੇ ਿੁਪ੍ਤ ਰਾੱ ਖੇਿਾ ।
ਿੀ) ਜਿ ਤਾੱ ਕ੍ ਿਾਿਕ੍ ਿੁਆਰਾ ਅਦਧਕ੍ਾਰਤ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਿੇਠਾਂ ਦਿਾੱ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ
ਿਾਿਦਲਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਕ੍ਸੇ ਵੀ ਿੋਰ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਿੇ ਿੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਿਰ ਨਿੀਂ ਕ੍ਰੇਿਾ:
• ਕ੍ਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਦਨਯਿਕ੍ ਕ੍ਾਨੂੰਨਾਂ ਿੁਆਰਾ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕ੍ਰਨਾ ।
• ਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਿਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕ੍ਰਨਾ ਜਨਤਾ ਿਾ ਫਰਜ ਿਣਿਾ ਿੈ ।
• ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਜਿਾਰ ਿੀ ਸਦਿਿਤੀ ਨਾਲ ਸਿੂਿ ਕ੍ੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ੍ਿਾ ਿੈ ।
• ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਇਸਿੀ ਵਰਤੋਂ ਦਕ੍ਸੇ ਿੋਰ ਨੂੰ ਿਾਰਕ੍ੀਦਟੰ ਿ ਿੇ ਉਿੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿਾਿਕ੍ਾਂ ਿਾਰੇ
ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਿੇਣ ਿੇ ਕ੍ਾਰਨ ਵਜੋਂ ਨਿੀਂ ਕ੍ਰੇਿਾ ।
ਦਵਦਵਧ
ਵਰਤਿਾਨ ਦਵਾੱ ਿ ਏ.ਿੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਸੋਨੇ ਿੇ ਿਦਿਦਣਆਂ ਜਾਂ ਵਪ੍ਾਰਕ੍ ਵਾਿਨ ਦਵਾੱ ਤ ਿੇ ਜਿਾਂ ਕ੍ਰਨ ਿੇ
ਦਵਰੁਾੱ ਧ ਦਰਣ ਿੇਣ ਿੀ ਕ੍ਲਪ੍ਨਾ ਨਿੀਂ ਕ੍ਰਿੀ । ਇਨਹਾਂ ਉਤਪ੍ਾਿਾਂ ਿੀਆਂ ਸਤਿ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਿੀ ਸੂਰਤ
ਦਵਾੱ ਿ, ਐਫ.ਪ੍ੀ.ਸੀ. ਪ੍ਾਾੱਦਲਸੀ ਨੂੰ ਉਦਿਤ ਰੂਪ੍ ਦਵਾੱ ਿ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ, ਆਰਿੀਆਈ ਿੁਆਰਾ
ਿਾੱ ਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਨਰਿੇਸ਼ਾਂ ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ।

