
 

ਰਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ  – ਏਰਕਰਕਿਤ ੋਕਾ ਕੀਮ 2021 
ਿਮ ੁੱ ਖ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 

ਕੀਕ੍ਕਿਤ ਰਕਾਰ ਮਜਨਾ, 2021 12 ਨਵੰਫਯ, 2021 ਤੋਂ ਰਾਗ ੂਹ। ਇਹ ਮਜਨਾ ਆਯਫੀਆਈ ਦ ਰਕਾਰ ਤੰਤਯ ਨੰੂ ਕ੍ਨਯੱਖ ਫਣਾ ਕ 'ਇੱਕ ਯਾਸ਼ਟਯ 
ਇੱਕ ਰਕਾਰ' (One Nation One Ombudsman) ਕ੍ਵਧੀ ਅਣਾਉਂਦੀ ਹ। ਇਹ ਆਯਫੀਆਈ ਦੀਆਂ ਭਜੂਦਾ ਕ੍ਤੰਨ ਰਕਾਰ ਸਕੀਭਾਂ ਨੰੂ ਕੀਕ੍ਕਿਤ 
ਕਯਦਾ ਹ ਜ ਕ੍ਕ ਇਸ ਿਕਾਯ ਹਨ (i) ਫੈਂਕ੍ਕੰਗ ਰਕਾਰ ਸਕੀਭ, 2006; (ii) ਗਯ-ਫੈਂਕ੍ਕੰਗ ਕ੍ਵੱਤੀ ਕੰਨੀਆਂ ਰਈ ਰਕਾਰ ਸਕੀਭ, 2018; ਅਤ (iii) 

ਕ੍ਡਜੀਟਰ ਰਣ-ਦਣ ਰਈ ਰਕਾਰ ਸਕੀਭ, 2019 

> ਾਗੂ ਸੋਣ ਯੋਗਤਾ: ਬਾਯਤੀ ਕ੍ਯਜ਼ਯਵ ਫੈਂਕ ਵਰੋਂ ਯਗੂਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬ ਇਕਾਈਆਂ (ਕ੍ਜਵੇਂ ਕ੍ਕ ਫੈਂਕਾਂ/ਨ.ਫੀ.ਪ.ਸੀ/ਭੈਂਟ ਕ੍ਸਸਟਭ ਯਟਯ) 

> ਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਰਨਵਾਰਣ ਈ ਿਰਕਰਰਆ:  

I. ਕ੍ਿਕਾਇਤ ਦ ਆਧਾਯ: ਸਵਾ ਕ੍ਵੱਚ ਘਾਟ ਕ੍ਜਸ ਦੀ ਵਜਹਾ ਕ੍ਨਮਕ੍ਭਤ ਇਕਾਈ (ਆਯ.ਈ) ਦਾ ਕਾਯਜ/ਗਰਤੀ ਹਵ ਤਾਂ ਕ੍ਨਿੱਜੀ ਤਯ ਉੱਤ ਜਾਂ ਕ੍ਕਸ 
ਅਕ੍ਧਕਾਕ੍ਯਤ ਿਤੀਕ੍ਨਧੀ ਯਾਹੀਂ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਯ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ। 

"ਅਕ੍ਧਕਾਕ੍ਯਤ ਿਕ੍ਤਕ੍ਨਧੀ" ਦਾ ਭਤਰਫ ਹ ਵਕੀਰ ਤੋਂ ਕ੍ਫਨਾਂ ਕਈ ਹਯ ਕ੍ਵਅਕਤੀ ਜ ਕ੍ਕ ਰਕਾਰ ਦ ਸਾਹਭਣ ਕਾਯਵਾਈਆਂ ਕ੍ਵੱਚ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਯਤਾ ਦੀ 
ਿਤੀਕ੍ਨਧਤਾ ਕਯਨ ਰਈ ਕ੍ਵਧੀਵਤ ਤਯ ਉੱਤ ਕ੍ਨਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕ੍ਗਆ ਹਵ ਅਤ ਕ੍ਰਖਤੀ ਯੂ ਕ੍ਵੱਚ ਅਖਕ੍ਤਆਯ ਿਾਤ ਹ (ਜਦ ਤੱਕ ਵਕੀਰ ਖੁਦ ੀਕ੍ਿਤ 
ਕ੍ਵਅਕਤੀ ਨਾ ਹਵ)। 

ਕ੍ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਸਕੀਭ ਤਕ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਆਵਗੀ, ਇਨਹ ਾਂ ਭਾਭਕ੍ਰਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ: 

a) ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਯਤਾ ਨੇ ਸਕੀਭ ਦ ਤਕ੍ਹਤ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਯਨ ਤੋਂ ਕ੍ਹਰਾਂ, ਸਫੰਧਤ ਕ੍ਨਮਕ੍ਭਤ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਖਤੀ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹ ਅਤ 

i. ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤਯ ਉੱਤ ਕ੍ਨਮਕ੍ਭਤ ਇਕਾਈ ਦੁਆਯਾ ਯੱਦ ਕਯ ਕ੍ਦੱਤਾ ਕ੍ਗਆ ਹ, ਅਤ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਯਤਾ ਜਵਾਫ 
ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹ; ਜਾਂ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਯਤਾ ਨੰੂ ਯਗੂਰਕ੍ਟਡ ਇਕਾਈ ਵੱਰੋਂ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਿਾਤ ਕਯਨ ਦ ਫਾਅਦ 30 ਕ੍ਦਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ 
ਕਈ ਜਵਾਫ ਨਹੀਂ ਕ੍ਭਕ੍ਰਆ ਹ; ਅਤ 

ii. ਯਗੂਰਕ੍ਟਡ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤਕਯਤਾ ਨੰੂ ਕ੍ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਫ ਿਾਤ ਹਣ ਤੋਂ 1 ਸਾਰ ਫਾਅਦ ਰਕਾਰ ਨੰੂ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ 
ਹ ਅਤ ਜਕਯ ਕ੍ਿਕਾਇਤ ਦਯਜ ਕਯਵਾਉਣ ਦੀ ਕ੍ਭਤੀ ਦ 1 ਸਾਰ 30 ਕ੍ਦਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵੀ ਜਵਾਫ ਿਾਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। 

b) ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਾਯਵਾਈ ਦ ਉਸ ਕਾਯਨ ਦ ਸਫੰਧ ਕ੍ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹ ਜ ਕ੍ਹਰਾਂ ਹੀ ਹਠ ਕ੍ਰਖ ਿਕਾਯ ਹ :  

i. ਇੱਕ ਰਕਾਰ ਦ ਸਾਹਭਣ ਕ੍ਵਚਾਯ-ਅਧੀਨ ਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਕਾਰ ਦੁਆਯਾ ਭਕ੍ਯਟ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ਕ੍ਨਟਾਯਾ ਜਾਂ ਡੀਰ ਕੀਤਾ ਕ੍ਗਆ 
ਹ, ਬਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਯਤਾ ਤੋਂ ਿਾਤ ਹਇਆ ਹਵ ਜਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਯਤਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ 
ਸੰਫੰਕ੍ਧਤ ਕ੍ਧਯਾਂ ਦ ਨਾਰ; 

ii. ਕ੍ਕਸ ਵੀ ਅਦਾਰਤ, ਕ੍ਟਿਕ੍ਫਊਨਰ ਜਾਂ ਆਯਕ੍ਫਟਿਟਯ ਜਾਂ ਕ੍ਕਸ ਹਯ ਪਯਭ ਜਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਸਾਹਭਣ ਕ੍ਵਚਾਯ-ਅਧੀਨ ਹ; ਜਾਂ, ਕ੍ਕਸ ਵੀ 
ਅਦਾਰਤ, ਕ੍ਟਿਕ੍ਫਊਨਰ ਜਾਂ ਆਯਕ੍ਫਟਿਟਯ ਜਾਂ ਕ੍ਕਸ ਹਯ ਪਯਭ ਜਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਦਆੁਯਾ, ਬਾਵੇਂ ਉਸ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਯਤਾ ਤੋਂ ਿਾਤ ਹਇਆ 



ਹਵ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਂ ਸੰਫੰਕ੍ਧਤ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਯਤਾਵਾਂ/ਕ੍ਧਯਾਂ ਕ੍ਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧਯ ਦ ਨਾਰ ਭਕ੍ਯਟਾਂ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ਕ੍ਨਟਾਯਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਗਆ 
ਹਵ ਜਾਂ ਕ੍ਨਟਾਇਆ ਕ੍ਗਆ ਹਵ। 

c) ਇਹ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਗਾਰੀ-ਗਰਚ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫਤੁਕੀ ਜਾਂ ਕ੍ਘਨਾਉਣੀ ਕ੍ਕਸਭ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹ; 

d) ਅਕ੍ਜਹ ਦਾਅਕ੍ਵਆਂ ਰਈ, ਸੀਭਾ ਕਟ, 1963 ਦ ਅਧੀਨ ਕ੍ਨਯਧਾਕ੍ਯਤ ਸੀਭਾ ਦੀ ਕ੍ਭਆਦ ੱੁਗਣ ਤੋਂ ਕ੍ਹਰਾਂ ਯਗੂਰਟਡ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ 
ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ;  

e) ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤਕਯਤਾ ਸਕੀਭ ਦੀ ਧਾਯਾ 11 ਕ੍ਵੱਚ ਕ੍ਨਯਧਾਕ੍ਯਤ ਕੀਤ ਅਨੁਸਾਯ ੂਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਿਦਾਨ ਕਯਦਾ ਹ; 

f) ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਯਤਾ ਦਆੁਯਾ ਕ੍ਨਿੱਜੀ ਤਯ 'ਤ ਜਾਂ ਕ੍ਕਸ ਵਕੀਰ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਕ੍ਕਸ ਅਕ੍ਧਕਾਕ੍ਯਤ ਿਤੀਕ੍ਨਧ ਯਾਹੀਂ ਦਾਇਯ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕ੍ਕ 
ਵਕੀਰ ਦੁਖੀ ਕ੍ਵਅਕਤੀ ਨਾ ਹਵ। 

 

III. ਸਕੀਭ ਦ ਤਕ੍ਹਤ ਕ੍ਕਸ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਸਾਂਬ-ਸੰਬਾਰ ਨਾ ਕਯਨ ਦ ਆਧਾਯ ਉਹ ਹੰੁਦ ਹਨ ਕ੍ਜੰਨਹ ਾਂ ਕ੍ਵੱਚ ਅਕ੍ਜਹ ਭਾਭਰ ਸ਼ਾਭਰ ਹੰੁਦ ਹਨ ਕ੍ਜਵੇਂ ਕ੍ਕ -  
a) ਕ੍ਕਸ ਆਯ.ਈ ਦਾ ਵਾਯਕ ਕ੍ਨਯਣਾ/ਵਾਯਕ ਪਸਰਾ; 
b) ਇੱਕ ਆਉਟਸਯਕ੍ਸੰਗ ਇਕਯਾਯਨਾਭ ਨਾਰ ਸੰਫੰਕ੍ਧਤ ਇੱਕ ਕ੍ਵਕਯਤਾ ਅਤ ਇੱਕ ਆਯ.ਈ ਦ ਕ੍ਵਚਕਾਯ ਕ੍ਵਵਾਦ; 

c) ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਜ ਰਕਾਰ ਨੰੂ ਕ੍ਸੱਧ ਤਯ 'ਤ ਸੰਫਕ੍ਧਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ; 
d) ਕ੍ਕਸ ਆਯ.ਈ ਦ ਿਫੰਧਨ ਜਾਂ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਅਕ੍ਧਕਾਯੀਆਂ ਦ ਕ੍ਖਰਾਪ ਆਭ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ; 
e) ਕ੍ਵਵਾਦ ਕ੍ਜਸ ਕ੍ਵੱਚ ਕ੍ਕਸ ਕ੍ਵਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਗ ੂਕਯਨ ਵਾਰੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਆਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦ ਹ ਕਾਯਵਾਈ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ; 
f)  ਸਵਾ ਆਯਫੀਆਈ ਦ ਯਗੂਰਟਯੀ ਅਕ੍ਧਕਾਯ ਖਤਯ ਕ੍ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ; 
g) ਆਯ.ਈ ਦ ਕ੍ਵਚਕਾਯ ਕ੍ਵਵਾਦ; ਅਤ 
h) ਕ੍ਵਵਾਦ ਕ੍ਜਸ ਕ੍ਵੱਚ ਕ੍ਕਸ ਆਯ.ਈ ਦ ਕਯਭਚਾਯੀ-ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਦ ਕ੍ਯਸ਼ਤ ਨੰੂ ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। 

> ਕ੍ਿਕਾਇਤ ਦਯਜ ਕਯਵਾਉਣ ਦ ਰਈ ਿਕ੍ਕਕ੍ਯਆ:  

           ਰਕਾਰ ਦ ਕਰ ਕ੍ਿਕਾਇਤ ਦਯਜ ਕਯਵਾ 

(ਆਯ.ਈ ਤੋਂ ਜਵਾਫ ਿਾਤ ਹਣ ਦ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦ ਅੰਦਯ-
ਅੰਦਯ ; ਜਾਂ ਆਯ.ਈ ਤੋਂ ਜਵਾਫ ਨਾ ਿਾਤ ਹਣ ਤ ਇੱਕ 

ਸਾਰ ਅਤ 30 ਕ੍ਦਨ ) 

A) ਸੀ.ਭ.ਸ (https://cms.rbi.org.in); ਜਾਂ 

B) ਸੈਂਟਯਰਾਈਜ਼ਡ ਯਸੀਦ ਅਤ ਿਸਕ੍ਸੰਗ ਸੈਂਟਯ 
(ਸੀਆਯੀਸੀ) ਰਈ ਇਰਕਟਿਾਕ੍ਨਕ ਜਾਂ 
ਬਕ੍ਤਕ ਭਡ (ਪਾਯਭਟ ਨੱਥੀ ਹ) 

ਈਮੇ: CRPC@rbi.org.in  

ਤਾ: ਸੀਆਯੀਸੀ, ਆਯਫੀਆਈ, ਸੈਂਟਯਰ ਕ੍ਵਸਟਾ, 
ਸਕਟਯ 17, ਚੰਡੀਗਿਹ-160 017। ਸੰਯਕ ਕੇਂਦਯ ਕ੍ਵਖ 
ਟਰ-ਪਿੀ ਨੰਫਯ – 14448 ਦ ਨਾਰ ਸੰਯਕ ਕਯ (ਸਭਾਂ - 
ਸਵਯ 9:30 ਵਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 5:15 ਵਜ ਤੱਕ) 

 

ਆਯ.ਈ ਨੰੂ ਕ੍ਰਖਤੀ 
 ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ 

           30 ਕ੍ਦਨਾਂ ਦ 
ਅੰਤ 'ਤ 

 

           ਜਕਯ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ੂਯੀ 
ਤਯਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤਯ ਉੱਤ 
ਆਯ.ਈ ਦੁਆਯਾ ਯੱਦ ਕਯ 
ਕ੍ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਗਾਹਕ 
ਜਵਾਫ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹ ਜਾਂ 
ਆਯ.ਈ ਤੋਂ ਕਈ ਜਵਾਫ ਨਹੀਂ 
ਿਾਤ ਹੰੁਦਾ ਹ। 

  ਜਕਯ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕ੍ਕਸ 
ਹਯ ਪਯਭ ਕਰ 
ਕ੍ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਹ। 

 

 

       

         
       

          

           

https://cms.rbi.org.in/
mailto:ਈਮੇਲ:%20CRPC@rbi.org.in


> ਰਟ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਅੱਗ ਅੀਰ:  

 

o ਰਕਾਰ ਦਫ਼ਤਯ ਦਆੁਯਾ ਕ੍ਕਸ ਅਵਾਯਡ ਜਾਂ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਯੱਦ ਕਯਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤਕਯਤਾ, ਅਵਾਯਡ ਜਾਂ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਯੱਦ 
ਕਯਨ ਦੀ ਕ੍ਭਤੀ ਦ 30 ਕ੍ਦਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ, ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਕ੍ਨਯਦਸ਼ਕ, ਖਤਕਾਯ ਕ੍ਸੱਕ੍ਖਆ ਅਤ ਸੁਯੱਕ੍ਖਆ ਕ੍ਵਬਾਗ (ਸੀਈੀਡੀ), 
ਆਯਫੀਆਈ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ। 

o ਰਟ ਅਥਾਯਟੀ, ਜਕਯ ਸੰਤਸੁ਼ਟ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ ਕ੍ਕ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤਕਯਤਾ ਕਰ ਸਭੇਂ ਦ ਅੰਦਯ ਅੀਰ ਨਾ ਕਯਨ ਰਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਯ 
ਕਾਯਣ ਸਨ, ਤਾਂ 30 ਕ੍ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਯ ਕ੍ਭਆਦ ਦੀ ਆਕ੍ਗਆ ਦ ਸਕਦੀ ਹ। 

> ਕ੍ਿਕਾਇਤ ਕ੍ਨਵਾਯਣ:  

o ਰਕਾਰ ਦ ਸਨਭੁੱ ਖ ਸਾਯੀਆ ਂਕਾਯਵਾਈਆਂ ਸੰਖ ਿਕ੍ਵਯਤੀ ਦੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ। 
o ਸੁਕ੍ਵਧਾ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਵਾ ਕ, ਯਾਜ਼ੀਨਾਭ ਜਾਂ ਕ੍ਵਚਰਕ੍ਗਯੀ ਦ ਯਾਹੀਂ ਕ੍ਨਟਾਯਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਕ੍ਹਤ ਕਯਦਾ ਹ ਜਕਯ ਨਹੀਂ ਹ ਾਉਂਦਾ ਹ, ਤਾਂ    

ਇਨਾਭ/ਆਯਡਯ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ 

ਨੋਟ: 

 

 ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਵਕਰਕ ਕ੍ਵਵਾਦ ਕ੍ਨਟਾਯਣ ਕ੍ਵਧੀ ਹ। 
 

 ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤਕਯਤਾ ਨੰੂ ਅਦਾਰਤ, ਕ੍ਟਿਕ੍ਫਊਨਰ ਜਾਂ ਆਯਕ੍ਫਟਿਟਯ ਜਾਂ ਕ੍ਕਸ ਹਯ ਪਯਭ ਜਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹ। 

 

 

ਹਯ ਵਯਕ੍ਵਆਂ ਰਈ, ਕ੍ਕਯਾ ਕਯਕ ਆਈਆਈਪਰ ਦੀ ਵਿੱਫਸਾਈਟ, www.iifl.com ਜਾਂ ਆਯ.ਫੀ.ਆਈ ਦੀ ਵਿੱਫਸਾਈਟ, www.rbi.org.in ਕ੍ਵਖ 
ਉਰਫਧ ਸਕੀਭ ਵਯਕ੍ਵਆ ਂਨੰੂ ਵਖ। ਸਕੀਭ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤੀਕਾੀ ਸਾਡੀਆ ਂਫਿਾਂਚਾਂ ਕ੍ਵੱਚ ਵੀ ਉਰਫਧ ਹ, ਜ ਕ੍ਕ ਫਨਤੀ ਕੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤ ਹਵਾਰ ਦ ਰਈ 
ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। 
 

http://www.iifl.com/
http://www.rbi.org.in/

