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ਸੈਟਿਨ ਟਿਨਸਰਵ ਟਿਟਿਿਡ ( ਐਸ. ਐਿ. ਐਿ ) ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੇਕਟਿਸ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾ ਨੰ ਉਹਨਾਾਂ ਅਟਭਆਸਾ ਨੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਿਹੜੇ ਟਕ ਐਸ.
ਐਿ. ਐਿ ਦਆਰਾ ਟਦਿੱਤੀਆ ਿਾ ਰਹੀਆਾਂ ਟਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾ ਬਾਬਤ ਅਪ੍ਣਾਏ ਿਾਣੇ ਹਨ । ਐਸ. ਐਿ. ਐਿ ਦਾ ਿਿੱਖ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾ ਨੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਸਿੇਂ ਅਤੇ
ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਕਿ ਇਿੱਕਠਾ ਕਰਿ ਸਿੇਂ ਇਿੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਿਦ ਸਰਟਵਸ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੇਕਟਿਸ ਕੋਡ ਇਸ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਦੀ ਨਾਿਕ ਸਟਥਤੀ ਨੰ
ਵਾਚਨਾਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਾਣ ਦੀ ਇਿੱਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟਸਧਾਾਂਤ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਿਦਟਕ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸਿੀ ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਸਿਝਦਾਰ ਪ੍ਹੰਚ ਅਪ੍ਣਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਿ ਡਾਇਰੈਕਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੀ ਹੇਠ ਟਿਖੀ ਟਵਸ਼ਤਾਰ ਨਾਿ ਟਦਿੱਤੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੇਕਟਿਸ ਿਾਗ ਕਰਵਾਉਣ ਿਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿੱਿ ਨੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਟਕ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਹਿੱਸੇਦਾਰਾ ਨੰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਿ ਟਿਸ ਟਵਿੱਚ ਟਕ ਕਈ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਟਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਤੇ ਉਤਪ੍ਾਦ ਟਿਵੇ ਟਕ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ, ਟਨਰਪ੍ਿੱਖ
ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਿ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਇਿੱਕ ਠੋ ਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਈ ਟਿਿੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ।

ਕੋਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹਨ ਟਕ
a. ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਿ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
b. ਚੰਗੀ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰ ਉਤਪ੍ਾਦ ਨੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਾਂ ਸਿਝਨ ਿਈ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਾਿਾ ਿੈਸਿਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
c. ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨੰ ਦਰ ਕਰਨ ਿਈ ਤਰੀਟਕਆਾਂ ਨੰ ਿਿਬਤ ਕਰਨਾ ।

ਕਰਿੇ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਿੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ
ੋ ਟੈ ਸੰਗ
1.
2.

3.

ਕਰਿਦਾਰ ਨਾਿ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਿੇ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦਆਰਾ ਸਿਝੀ ਿਾਣ ਵਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ।
ਕਰਿੇ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਿੱਤਰ ਟਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਿਰਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਟਿਹੜੀ ਟਕ ਕਰਿਦਾਰ ਨੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਿਹੜੀ ਟਕ ਕਰਿਦਾਰ ਨੰ
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂਟਕ ਹੋਰ ਐਨ.ਬੀ.ਐਿ.ਸੀ ਦਆਰਾ ਟਦਿੱਤੀਆਾਂ ਿਾਣ ਵਾਿੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾ ਵਾ ਟਨਯਿ ਵਾ ਸ਼ਰਤਾ ਨਾਿ ਿਤਿਬ ਦੀ ਤਿਣਾ ਕੀਤੀ
ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਰਿਦਾਰ ਦਆਰਾ ਸਹੀ ਿੈਸਿਾ ਟਿਆ ਿਾ ਸਕੇ । ਕਰਿਾ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਿੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਿ ਿਗਾਏ ਿਾਣ ਵਾਿੇ ਦਸਤਾਵੇਿਾਾਂ ਵੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ।
ਕੰਪ੍ਨੀ ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰ ਕਰਿੇ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਿੱਤਰ ਦੀ ਰਸ਼ੀਦ ਿਾਰੀ ਕਰੇਗੀ । ਅਟਿਹੀ ਰਸ਼ੀਦ ਟਵਿੱਚ , ਅਟਿਹੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ................. ਟਿਆਦ
ਟਿਸ ਟਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਿੱਤਰ ਦਾ ਟਨਪ੍ਿਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗੀ, ਵੀ ਦਿੱਸੀ ਿਾਵੇਗੀ ।

ਕਰਿੇ ਦਾ ਿਿਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਟਨਯਿ / ਸ਼ਰਤਾਾਂ
ਐਸ. ਐਿ. ਐਿ ਿੰਿਰੀ ਪ੍ਿੱਤਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਿਾਾਂ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰ ਉਸ ਦਆਰਾ ਸਿਝੀ ਿਾਣ ਵਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟਵਚ ਉਸ ਨੰ ਿੰਿਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ
ਵਾਿੇ ਕਰਿੇ ਦੀ ਰਕਿ ਦੇ ਨਾਿ - ਨਾਿ ਸਿਾਨਾ ਦਰ ਦੀ ਟਵਆਿ ਵਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਸੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਆਰਾ ਟਨਯਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਾਂ ਤੇ ਟਦਿੱਤੀ
ਗਈ ਸਟਹਿਤੀ ਨੰ ਆਪ੍ਣੇ ਟਰਕਾਰਡ ਟਵਿੱਚ ਰਿੱਖੇਗਾ । ਆਿਤੋਰ ਤੇ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਵਿੱਿੋਂ ਟਿਆਦਾ / ਿਰਿਾਨਾ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਟਵਆਿ ਿਗਾਉਂਣ ਦੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦੀ
ਹੈ । ਿੇਕਰ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੇਰ ਨਾਿ ਹੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਿਈ ਕੋਈ ਿਰਿਾਨਾ ਿਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਾਂ ਇਹ ਗਿੱਿ ਕਰਿੇਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਟਵਿੱਚ ਵਿੱਡੇ ਅਿੱਖਰਾ ਟਵਿੱਚ ਦਿੱਟਸਆ
ਿਾਵੇਗਾ ਸਹੀ ਟਵਆਿ ਦੇ ਟਸਧਾਾਂਤ ਅਤੇ ਟਵਆਿ ਵਾ ਹਰ ਖਰਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਨਰਾਧਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੀ, ਅਤੇ ਵਪ੍ਾਰਕ ਔਕੜਾ , ਰੈਗਿੇ ਿਰੀ ਅਤੇ
ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ, ਬਿਾਰ ਦੀਆਾਂ ਕੀਿਤਾਾਂ ਨੰ ਟਧਆਨ ਟਵਿੱਚ ਰਿੱਖਕੇ ਸਿੀਟਖਆ ਦੇ ਅਟਧਣ ਰਟਹਣਗੇ । ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਆਰਾ ਟਨਯਿਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਤੇ ਟਦਿੱਤੀ
ਗਈ ਸਟਹਿਤੀ ਨੰ ਕੰਪ੍ਨੀ ਆਪ੍ਣੇ ਟਰਕਾਰਡ ਟਵਿੱਚ ਰਿੱਖੇਗੀ ।

ਟਨਯਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਟਵਿੱਚ ਬਦਿਾਓ ਦੇ ਨਾਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ
a.

ਕੰਪ੍ਨੀ ਟਨਯਿਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਸਿੇਤ ਕਰਿਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਨਸਚੀ ,ਟਵਆਿ ਦਰ , ਸਰਟਵਸ ਚਾਰਟਜ਼ਸ , ਪ੍ਟਹਿਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਟਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਟਕਸੇ ਤਬਦੀਿੀ ਬਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰ ਉਸ ਦਆਰਾ ਸਿਝੀ ਿਾਣ ਵਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟਵਿੱਚ ਨੋ ਟਿਸ ਦੇਵੇਗੀ ।

b.

ਕੰਪ੍ਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਟਕ ਟਵਆਿ ਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਟਚਆਾਂ ਟਵਿੱਚ ਤਬਦੀਿੀ ਟਸਰਿ ਸੰਭਾਵਨਾਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਕ
ਸਹੀ ਸ਼ਰਤ ਕਰਿੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਟਵਿੱਚ ਪ੍ਾਈ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

c.

ਕੰਪ੍ਨੀ ਦਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨੰ ਵਾਟਪ੍ਸ ਿੰਗਣ ਿਾਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਿੈਸਿਾ ਕਰਿੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾ ਦੀ ਸਿਾਨਤਾ ਟਵਿੱਚ ਟਿਆ ਿਾਵੇਗਾ ।

d.

ਕੰਪ੍ਨੀ, ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਤੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਟਖਿਾਿ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾਵੇ ਟਵਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਿ ਦੀ ਵਸਿੀ
ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਆਰਾ ਟਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਾਰੀ ਟਸਟਕਉਰੀਿੀਆਾਂ ਛਿੱਡ ਟਦਿੱਤੀਆਾਂ ਿਾਣਗੀਆਾਂ । ਿੇਕਰ ਟਕਸੇ ਕੇਸ ਟਵਿੱਚ ਸੈਿ ਆਿ ਹਿੱਕ ਵਰਤਨਾ

ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰ ਅਟਿਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਿ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਿ ਨੋ ਟਿਸ ਭੇਟਿਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟਵਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾ
ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਟਸਆ ਿਾਵੇਗੀ ਟਿਹੜੀਆਾਂ ਟਕ ਦਾਵੇ ਦੀ ਰਕਿ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਤਰਾਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤਿੱਕ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਿ ਰਿੱਖੀਆਾਂ ਿਾਣਗੀਆਾਂ ।

ਆਿ ਤੌਰ ਤੇਂ
1.

ਐਸ. ਐਿ. ਐਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਕੰਿਾ ਟਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ਨਾਿੇ ਟਵਿੱਚ ਟਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਨਯਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਟਵਿੱਚ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟਬਨਾਾਂ ( ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਟਕ
ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਿਾਣਕਾਰੀ , ਟਿਹੜੀ ਟਕ ਪ੍ਟਹਿਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਸੀ ਹੋਵੇ ਟਧਆਨ ਟਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ) ਦਖਿਅੰਦਾਿੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ।

2.

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਆਰਾ ਕਰਿੇ ਦੀ ਰਕਿ ਸਟਹਿਤੀ ਿਾਾਂ ਕਝ ਹੋਰ ਤਬਾਦਿਾ ਕਰਨ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੰਪ੍ਨੀ ਿੇਕਰ ਉਸ ਨੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਿ
ਤਾਾਂ 21 ਟਦਨਾਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰ ਦਿੱਸੇਗੀ । ਅਟਿਹਾ ਤਬਾਦਿਾ ਕਾਨੰਨ ਦੀ ਸਿਾਨਤਾ ਟਵਿੱਚ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾ ਿਤਾਬਕ
ਹੋਵੇਗਾ ।

3.

ਕਰਿੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਬਤ ਐਨ. ਬੀ. ਐਿ. ਸੀ ਨੰ ਬੇਿੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਿੇ ਤਰੀਟਕਆਾਂ ਟਿਵੇ ਟਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰ ਿਗਾਤਾਰ ਅਿੀਬ ਸਿੇਂ ਤੇ
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਰਟਜ਼ਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਈ ਬੰਟਦਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਟਿਵੇਂ ਟਕ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ
ਸ਼ਕਾਇਤਾ ਟਵਿੱਚ ਐਸ. ਐਿ. ਐਿ ਦੇ ਸਿਾਿ ਵਿੱਿੋ ਰਿੱਖੇ ਟਵਹਾਰ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਿਿ ਹੰਦੀ ਹਨ । ਐਸ. ਐਿ. ਐਿ ਇਿ ਗਿੱਿ ਨੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਵੇਗਾ ਟਕ ਉਸ ਦੇ ਸਿਾਿ ਨੰ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਨਾਿ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਿ ਟਵਹਾਰ ਕਰਨ ਿਈ ਿਰੇਟਨੰਗ ( ਟਸਖਿਾਈ ) ਟਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ।

ਬੋਰਡ ਆਿ ਡਾਇਰੈਕਿਰ ਦੀਆਾਂ ਟਿਿੇਵਾਰੀਆਾਂ
a.

ਬੋਰਡ ਆਿ ਡਾਇਰਕੈਿਰ ਨੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਝਗਟੜਆਾਂ ਦਾ ਟਨਪ੍ਿਾਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਸੰਸਥਾ ਟਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸਹੀ ਝਗੜਾ ਟਨਪ੍ਿਾਉ ਤੰਤਰ
ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਕ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਿੈਸਟਿਆਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਝਗੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਉੱਚੇ
ਪ੍ਿੱਧਰ ਤੇ ਸਣੇ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਨਪ੍ਿਾਏ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ ।

b.

ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਟਨਪ੍ਿਾਓ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਰ ਤੇ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਟਸਰ ਸਿੀਟਖਆ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ । ਅਟਿਹੇ ਸਿੀਟਖਆਵਾਾਂ ਦੀ
ਇਿੱਕਠੀ ਟਰਪ੍ਰੋਿ ਬੋਰਡ ਨੰ ਟਨਯਿਤ ਅੰਤਰਾਿ ਦੇ ਟਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ।

ਪ੍ਬਟਿਕ ਨੋ ਟਿਸ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਝਗੜਾ ਟਨਪ੍ਿਾਓ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ ਦੇ ਨੋ ਡਿ ਅਿਸਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਿਸਰ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ
ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰੇਗਾ ।

ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੀ ਐੱਿ.ਪ੍ੀ.ਸੀ. ਪ੍ਾਿਸੀ ਟਵਚ ਤਬਦੀਿੀੰ
ਿਿੱਖ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਅਟਧਕਾਰੀ/ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇ ਸਿੇ ਦੇ ਟਨਰਦੇਸ਼ਕ ਐਿ. ਪ੍ੀ. ਸੀ ਪ੍ਾਿਸੀ ਿਾਾਂ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਟਨਰਦੇਸ਼ਾ ਨੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ ਿਾਾਂ

ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਵੈਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿੀ ਦੀਆਾਂ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਟਸਰ ਹੋਣ ਵਾਿੀਆਾਂ ਿਰਰਤਾਾਂ / ਤਬਦੀਿੀਆਾਂ / ਸੋਧਾਾਂ ਦੇ ਿਤਾਬਕ ਸੋਧਣ ਿਈ ਅਟਧਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ
।
ਅਪ੍ਨਾਉਣਾ
ਇਸ ਪ੍ਾਟਿਸੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਿ ਅਤੇ ਸਿਾਨਾ ਸਿੀਟਖਆ ਦੋਰਾਨ ਉਹਨਾਾਂ ਟਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਿਾਓ ਬੋਰਡ ਆਿ ਡਾਇਰੈਕਿਰਜ਼ ਦਆਰਾ
ਅਪ੍ਣਾਏ ਿਾਣਗੇ ।

