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ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ??
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ਅੰਦਰਨੂੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਿਾਰਣ ਵਿਧੀ

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਿਾਰਣ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ

 ਸ਼ਾਿਾ/ਏ.ਟੀ.ਐਮ

 ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਚੈਟ / ਗੱਲ ਕਰੋ

 ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ/ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ

 ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜੁੜੋ

 ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੋਿਲ ਅਫਸਰ ਨੰੂ ਵਲਿੋ

 ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ

ਤੇ ਦੱਸੇ ਿਤੇ ਤੇ ਭੇਜੋ

 ਸ਼ਾਿਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਲਈ, 

ਸਰਕਲ ਨੋਿਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ

 ਵਿਰੰਸੀਿਲ ਨੋਿਲ ਅਫਸਰ ਨੰੂ ਭੇਜੋ

 PNO ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿੱੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ

ਕਵਲੱਕ ਕਰਕੇ

 ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ

'ਤੇ ਦੱਸੇ ਿਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੋ

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਿਾਰਣ ਦਾ ਪਵਿਲਾ ਪੜਾਅ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਿਾਰਣ ਦਾ ਦਜੂਾ ਪੜਾਅ
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ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਬੈਂਵਕੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਿ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ -

ਬੈਂਵਕੰਗ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਅੰਪਾਇਰ

1. ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਿੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਿੀ

ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ
ਬੈਂਵਕੰਗ ਓਮਬਿਸਮੈਨ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ

2. ਬੈਂਵਕੰਗ ਓਮਬਿਸਮੈਨ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਿੀਆਾਂ ਬੈਂਵਕੰਗ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨੰੂ

ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਗਤ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਵਹਤ

ਤਰੀਕਾ ਹੈ

3. ਬੈਂਵਕੰਗ ਓਮਬਿਸਮੈਨ ਸਕੀਮ ਬੈਂਵਕੰਗ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ
ਕਮੀਆਾਂ ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
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ਵਿਕਲਿਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਿਾਰਣ ਵਿਧੀ
ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ- ਏਕੀਵਕਰਤ ਲੋਕਿਾਲ ਸਕੀਮ, 2021
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਿੰੂ ਵਕਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਐਿ ਬੀ ਐਫ ਸੀ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿੈ ਤਾਂ ਿੱਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕਦਮ?

ਬੈਂਕ/ਐਿ ਬੀ ਐਫ

ਸੀ

ਆਰਬੀਆਈ ਓਮਬਡਸਮੈਿ ਦਾ

ਦਫ਼ਤਰ

ਕਦਮ 1
• ਬੈਂਕਾਾਂ/ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਾਿਾਿਾਾਂ ਜਾਾਂ
ਿੱੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਲਿਤੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ

• ਤੁਹਾਿੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਬੈਂਕਾਾਂ/ਐਨ ਬੀ ਐਫ ਸੀ ਲਈ 30 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਉਿੀਕ

ਕਰੋ।
• ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਾਂ/ਐਨ ਬੀ ਐਫ ਸੀ ਦਆੁਰਾ ਵਦੱਤੇ ਗਏ
ਮਤੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਕਦਮ 2 'ਤੇ ਜਾਓ

ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਿਮੈਵਟਰਕਸ

ਸ਼ਾਖਾ ਪਰਬੰਿਕ→ ਜੋ਼ਿਲ ਦਫ਼ਤਰ→ ਮੁੱਖ
ਦਫ਼ਤਰ

ਕਦਮ 2
• https://cms.rbi.org.in 'ਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ

ਿਰਬੰਧਨ ਵਸਸਟਮ ਿੋਰਟਲ 'ਤੇ

ਬੈਂਕਾਾਂ/NBFCs ਵਿਰੁੱਧ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਕਰੋ। ਜਾਾਂ;

• ਕੇਂਦਰੀਵਕਰਤ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਿਰੋਸੈਵਸੰਗ ਸੈਂਟਰ, 
ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ ਨੰੂ ਸੰਬੋਵਧਤ ਹੱਥ
ਵਲਿਤ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ

• ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਾਲਾਾਂ ਲਈ, ਟੋਲ
ਫਰੀ ਨੰਬਰ 14448 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਮਿੀਿੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਿੱਲ

ਜਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਿਕ ਿੱਲਿਿੀ ਂ ਵਦੱਤਾ
ਵਗਆ

ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ

ਕਦਮ 3
• ਗਾਹਕ 30 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਅਿੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਿੀਲ

ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਲੋਕਿਾਲ ਦਆੁਰਾ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੇ

ਗਏ ਹੱਲ ਤੋਂ ਿੁਸ਼ ਨਹੀ ਾਂਹਨ
• ਅਿੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ

ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ

ਵਿਿਟੀ ਗਿਰਨਰ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮਿੀਿੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਿੱਲ

ਜਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਿਕ ਿੱਲਿਿੀ ਂ ਵਦੱਤਾ
ਵਗਆ
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• ਆਿਣੇ ਿਾਸਿਰਿ, ਵਿੰਨ, ਓ ਟੀ ਿੀ, ਸੀ ਿੀ ਿੀ, ਆਵਦ
ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਿੀ ਸਾਾਂਝਾ ਨਾ
ਕਰੋ

• ਕਦੇ ਿੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਲੰਕਾਾਂ 'ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀ ਾਂ ਐਸ
ਐਮ ਐਸ, ਈਮੇਲ ਜਾਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ ਿਲੇਟਫਾਰਮਾਾਂ
ਰਾਹੀ ਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਵਿਜੀਟਲ ਬੈਂਵਕੰਗ
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ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਵਿਜੀਟਲ ਬੈਂਵਕੰਗ ਵਕਵਰਆਿਾਾਂ

ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਬੈਂਵਕੰਗ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਸੰਬੰਿੀ ਕਰਿ ਿਾਲੀਆਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਂਕਾਾਂ/ਸੇਿਾ ਿਰਦਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਿੱੈਬਸਾਈਟਾਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਿੱੈਬਸਾਈਟਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, https:// - ਵਜੱਥੇ 's' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿੱੈਬਸਾਈਟ

ਆਿਣੇ ਮੋਬਾਈਲ/ਲੈਿਟਾਿ/ਿੀਸੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਭੁਗਤਾਨ/ਵਿੱਤੀ ਐਿਾਾਂ ਤੋਂ ਲੌਗ ਆਉਟ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਿਾਮੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਐਿਸ ਨੰੂ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ

ਬੈਂਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਿਲੇਟਫਾਰਮਾਾਂ ਿਰਗੀਆਾਂ ਧੋਿਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਵਦੱਿ ਿਾਲੀਆਾਂ ਿੈਬਸਾਈਟਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਿੈਬਸਾਈਟਾਾਂ/ਯੂਆਰਐਲਾਾਂ ਦੇ ਸਿੈਵਲੰਗਾਾਂ

ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਲਈ ਵਕ ਈਮੇਲਾਾਂ ਿਰਮਾਵਣਕ ਿਵਤਆਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਈਮੇਲਾਾਂ ਦੇ ਸਿੈਵਲੰਗ ਅਤੇ ਵਸਰਲੇਿਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ

ਐਸਐਮਐਸ/ਿਟਸਐਿ/ਈਮੇਲਆਵਦ ਰਾਹੀ ਾਂਿਰਾਿਤ ਕੀਤੇ ਛੋਟੇ ਯੂ ਆਰ ਐਲ/ਗੂਗਲਫਾਰਮਾਾਂ 'ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਿਧਾਨ ਰਹੋ।

ਬੈਂਕਾਾਂ/ਈ-ਕਾਮਰਸ/ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਿੱੈਬਸਾਈਟਾਾਂ ਨੰੂ ਵਲੰਕ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਿੈਮ ਮੇਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੌਕ/ਅਨਸਬਸਕਰਾਈਬ/ਵਰਿੋਰਟ ਕਰੋ

ਔਨਲਾਈਨ ਉਤਿਾਦ ਿਰੀਦਣ/ਿੇਚਣ ਿੇਲੇ ਸਾਿਧਾਨ ਰਹੋ। ਯੂ ਿੀ ਆਈ ਰਾਹੀ ਾਂ ਿੈਸੇ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੰਨ/ਿਾਸਿਰਿ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਵਨਯਮਤ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੱੈਟਿਰਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਿਣੇ ਮੋਬਾਈਲਆਿਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸਿੰਰਕਕਰੋ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਲਈ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸ ਐਮ ਐਸ/ਈਮੇਲਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਹਾਿੀ ਿਵਹਲਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਕੋਈ ਓ ਟੀ ਿੀ ਵਤਆਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ

 ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੰਿਨੀ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਾਂ, ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਉਹ ਰਵਜਸਟਰਿਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾਇਕਾਈ ਹੈ

 ਵਜੱਥੇ ਿੀ ਅਵਜਹੀ ਸਹਲੂਤ ਉਿਲਬਧ ਹੈ, ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਿਰਮਾਵਣਕਤਾ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰੋ

ਏ ਟੀ ਐਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿੰਨ ਦਾਿਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਿਣੇ ਦਜੂੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਿੈਿ ਨੰੂ ਢੱਕੋ

ਜੇਕਰ ਨਕਦੀ ਨਹੀ ਾਂ ਿੰਿੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਏ ਟੀ ਐਮ 'ਤੇ 'ਰੱਦਕਰੋ' ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ਵਦਿਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ।

 ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਗਾਹਕ ਦੇਿਭਾਲ ਨੰਬਰ ਕਦੇ ਿੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰੂਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਸੀ ਿੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ,ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਅਹਾਤੇ ਨੰੂ ਛੱਿਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਆੁਰਾ ਨਕਦ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ

ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਕੋਈ ਿਾਧੂ ਵਿਿਾਈਸ ਕਾਰਿ ਸੰਵਮਲਨ ਸਲਾਟ ਜਾਾਂ ਏ ਟੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੀਿੈਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
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ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਵਿਜੀਟਲ ਬੈਂਵਕੰਗ ਵਕਵਰਆਿਾਾਂ

ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਬੈਂਵਕੰਗ ਲਈ ਿਾ ਕਰਿ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

 ਅਜਨਬੀਆਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਓ ਵਕਉਾਂਵਕ ਿਰਮਾਣ ਿੱਤਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਵਸਮ ਕਾਰਿ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਸਾਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਏ ਟੀ ਐਮ ਕਾਰਿ 'ਤੇ ਵਿੰਨ ਨਾ ਵਲਿੋ ਜਾਾਂ ਿੇਬਸਾਇਟਾਾਂ/ਵਿਿਾਈਸਾਾਂ/ਜਨਤਕ ਲੈਿਟਾਿਾਾਂ/ਿੈਸਕਟਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਨੰੂ ਸੇਿ ਨਾ
ਕਰੋ।

ਬੈਂਕਾਾਂ, ਬੀਮਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਵਦ ਤੋਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਏਜੰਟ ਿਜੋਂ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ ਅਤੇ ਉਿਭੋਗਤਾ ਨਾਮ, ਿਾਸਿਰਿ, ਕਾਰਿ ਦੇ

ਿੇਰਿੇ/ਵਿਨ/ਸੀਿੀਿੀ/ਓਟੀਿੀ, ਜਨਮ ਵਮਤੀ, ਆਧਾਰ ਨੰੂ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਿਾਓ। ਨੰਬਰ, ਿਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਆਵਦ।

ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਾਂ,ਐਸ ਐਮਐਸ, ਸੋਸ਼ਲਮੀਿੀਆ, ਈਮੇਲਾਾਂ ਆਵਦ ਤੋਂ ਸੇਿਾ ਿਰਦਾਤਾਿਾਾਂ ਦੇ ਸੰਿਰਕ ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਦੀ ਿੋਜ ਨਾ ਕਰੋ।

ਅਣਜਾਣ/ਅਣਿਛਾਣਕੀਤੇ ਵਲੰਕਾਾਂ 'ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਣਿਛਾਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਣਿਛਾਤੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਐਿਸ ਨੰੂ ਿਾਊਨਲੋਿਨਾ ਕਰੋ।

ਆਿਣੇ ਬੈਂਕ ਿਾਵਤਆਾਂ/ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਾਰਿਾਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਕਵਮਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਹੋਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਵਦਓ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਿੈਸੇ ਨੰੂ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਿਾਤੇ ਦੀ ਦਰੁਿਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿੁਵਲਸ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਿੇ ਕੇਿਾਈਸੀ ਿੇਰਵਿਆਾਂ/ਿਾਤਾ ਿੇਰਵਿਆਾਂ/ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਿ ਿੇਰਵਿਆਾਂ/ਵਿੰਨ/ਸੀਿੀਿੀ/ਓਟੀਿੀ ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਾਂ ਕਾਲਾਾਂ/ਈਮੇਲਾਾਂ/ਐਸਐਮਐਸਦਾ ਜਿਾਬ ਨਾ ਵਦਓ।

ਅਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ਯੋਗ ਲਾਟਰੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ਾਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਈਮੇਲਾਾਂ/ਕਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿਰਮਾਣ ਿੱਤਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰੋ

ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਨਾ ਵਦਓ ਵਕ ਿੱਿੀ ਰਕਮ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਲਈ ਕੁਝ ਰਕਮ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਾਂ ਲੋਨ ਿਰੋਸੈਵਸੰਗ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਧੋਿਾਧੜੀ ਨਾ ਕਰੋ

ਿੈਸੇ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ/ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਲੇਂਸ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ/ਨੌਕਰੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੇ ਿਾਈ ਸੀ ਅੱਿਿੇਟ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼/ਿਾਅਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸੰਦਸ਼ੇਾਾਂ

ਦਾ ਜਿਾਬ ਨਾ ਵਦਓ।

ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ/ਸੁਰੱਵਿਅਤਤਤਕਾਲ ਲੋਨ 'ਤੇ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿਰਮਾਣ ਿੱਤਰ ਦਾਿਲਨਾ ਕਰੋ

ਉਸੇ ਵਿਿਾਈਸ 'ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਵਰੰਗ ਐਿਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵਜੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਐਿਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਅਣਜਾਣ ਭੁਗਤਾਨਐਿਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਕਊ ਆਰ ਕੋਿਾਾਂ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਯੂ ਿੀ ਆਈ ਵਿੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੈਸੇ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰਨਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਚਾਰਵਜਗੰ ਿੁਆਇੰਟਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵਕਉਾਂਵਕ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਮਾਲਿੇਅਰ ਨੰੂ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਿਾਟਾ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਬੈਂਵਕੰਗ

• ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਲਈ ਵਸਰਫ ਿਰਮਾਵਣਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਰਾਊਜ਼ਰਾਾਂ ਅਤੇ ਐਚ ਟੀ ਿੀ ਿੀ ਐਸ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿੱੈਬਸਾਈਟਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਬੈਂਕ
ਦਾ ਯੂ ਆਰ ਐਲ ਟਾਈਿ ਕਰੋ (S ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੈ)। ਯੂ ਆਰ ਐਲ ਵਿੰਿੋ (ਵਚੱਤਰ) ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਵਚੰਨਹ (ਲਾਕ) ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ

• ਅੱਿਰਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਿਰਾਾਂ (#.", @. $ ਆਵਦ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਆਿਣੇ ਿਾਸਿਰਿ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਓ।

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂਆਿਣਾ ਿਾਸਿਰਿ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ

• ਆਿਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਾਂ ਐਿਾਾਂ (ਬੈਂਕਾਾਂ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕਾਾਂ, ਿਾਵਲਟ ਆਵਦ) ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਨਾਲ ਅਿੱਿੇਟ ਰੱਿੋ

• ਆਿਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਿੀ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੈਂਕ ਿਾਤੇ ਨਾਲ ਵਲੰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਸ ਐਮ ਐਸ/ਈ-ਮੇਲ ਚੇਤਾਿਨੀ ਸੇਿਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਸਾਧਾਰਨ/ਅਣਅਵਧਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ

• ਔਨਲਾਈਨ ਿੋਜ ਦਆੁਰਾ ਕਦੇ ਿੀ ਆਿਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਨਾ ਿਹੁੰਚੋ।

• ਕਦੇ ਿੀ ਲੌਗਇਨ ਿਰਮਾਣ ਿੱਤਰਾਾਂ ਨੰੂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਿੋਰਟਲਾਾਂ/ਸੇਿਾ ਿਰਦਾਤਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਿਰਮਾਣ ਿੱਤਰ ਦਾਿਲ/ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਜਨਤਕ ਉਿਕਰਨਾਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ/ਮੁਫਤ ਿਾਈਫਾਈ ਿਰਗੇ ਅਸੁਰੱਵਿਅਤ/ਿੱੁਲਹ ੇ ਨੱੈਟਿਰਕਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

• ਕਦੇ ਿੀ ਆਿਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਵਕੰਗ ਵਿੰਨ ਜਾਾਂ ਇੰਟਰਨੱੈਟ ਬੈਂਵਕੰਗ ਆਈ ਿੀ, ਿਾਸਿਰਿ ਅਤੇ ਓ ਟੀ ਿੀ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਿੀ ਸਾਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ (ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ

ਸਮੇਤ)

ਕਰਿ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਿਾ ਕਰਿ ਿਾਲੀਆਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ
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ਯੂਨੀਫਾਈਿ ਿੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ ਿੀ ਆਈ)

• ਯੂ ਿੀ ਆਈ ਐਿ ਨੰੂ ਅੱਿਿੇਟ ਰੱਿੋ

• ਇਸ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਿਾਰੀ/ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰੋ

• ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਨੰੂ ਿਰਭਾਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਾਂ ਰਕਮ ਅਤੇ ਲਾਭਿਾਤਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

• ਆਿਣਾ ਵਿੰਨ ਕਦੇ ਿੀ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ

• ਿਵਹਲਾਾਂ ਿਰਾਿਤਕਰਤਾ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ/ਿੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਿੈਸੇ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਕਰਿ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਿਾ ਕਰਿ ਿਾਲੀਆਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ

12



ਿਿਤਕਾਰ ਜਾਗਰਕੂਤਾ - ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀਆਾਂ ਅਤੇ ਧੋਿਾਧੜੀ

ਵਿਵਸੰ਼ਗ - ਕੇਿਾਈਸੀ-
ਅੱਿਿੇਸ਼ਨ, ਿਾਤੇ/ਵਸਮ-ਕਾਰਿ ਨੰੂ
ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਨ, ਿੈਵਬਟ ਕੀਤੀ
ਰਕਮ ਨੰੂ ਕਰੈਵਿਟ ਕਰਨ ਦੇ
ਬਹਾਨੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਗੁਿਤ
ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਨੰੂ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ / ਗੈਰ-ਬੈਂਕ
ਈ-ਿਾਵਲਟ ਿਰਦਾਤਾਿਾਾਂ /
ਦਰੂਸੰਚਾਰ ਸੇਿਾ ਿਰਦਾਤਾਿਾਾਂ ਤੋਂ
ਹੋਣ ਦਾ ਵਦਿਾਿਾ ਕਰਨ
ਿਾਲੀਆਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਾਂ, ਆਵਦ

ਵਫਵਸੰ਼ਗ - ਧੋਿਾਧੜੀ ਿਾਲੀਆਾਂ
ਈਮੇਲਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਐਸਐਮਐਸ
ਜੋ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ
ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਵਕ
ਸੰਚਾਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ / ਈ-
ਿਾਵਲਟ ਿਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਿਤ
ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਨੰੂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਲੰਕ ਸ਼ਾਮਲਹਨ।

ਵਰਮੋਟ ਐਕਸੈਸ - ਗਾਹਕ ਨੰੂ
ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ /
ਕੰਵਿਊਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ
ਐਿਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰਨ
ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਦਆੁਰਾ ਜੋ ਉਸ
ਗਾਹਕ ਵਿਿਾਈਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ
ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਿੇਟਾ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਿੈਸੇ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
'ਆਿਣਾ ਯੂ ਿੀ ਆਈ ਵਿੰਨ
ਦਾਿਲ ਕਰ'ੋ ਿਰਗੇ ਸੁਨੇਵਹਆਾਂ
ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ
ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਯੂ ਿੀ ਆਈ
ਦੀ 'ਇਕੱਠੀ ਬੇਨਤੀ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਦੀ ਦਰੁਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਿੱੈਬਿੇਜਾਾਂ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ 'ਤੇ
ਬੈਂਕਾਾਂ/ਈ-ਿਾਵਲਟ ਿਰਦਾਤਾਿਾਾਂ ਦੇ
ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿੋਜ
ਇੰਜਣਾਾਂ ਆਵਦ ਦਆੁਰਾ
ਿਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।

ਧੋਿੇਬਾਜ਼ ਗੁਿਤ ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਿਭੋਗਤਾ ਆਈਿੀ, ਲੌਗਇਨ / ਟਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਿਾਸਿਰਿ, ਓਟੀਿੀ (ਿਨ ਟਾਈਮ ਿਾਸਿਰਿ), 

ਿੈਵਬਟ/ਕਰੈਵਿਟ ਕਾਰਿ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਿੰਨ, ਸੀਿੀਿੀ, ਵਮਆਦ ਿੱੁਗਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੋਿੇਬਾਜ਼ਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਿਾਸ ਢੰਗ ਹਨ -
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ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੋਿਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕਦਮ

ਆਿਣੇ ਬੈਂਕ/ਐਨ ਬੀ ਐਫ ਸੀ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਿਾਤੇ/ਕਾਰਿ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਬਲੌਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਲਿਤੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਕੋਆਰਿੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ/ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਹੈਲਿਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਲਾਭਿਾਤਰੀ ਿਾਵਤਆਾਂ (ਿਾਵਤਆਾਂ) ਵਿੱਚ ਫੰਿ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣੀ ਸ਼ਾਿਾ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ/ਐਨ ਬੀ ਐਫ ਸੀ ਤੁਹਾਿੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਵਨਿਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮਾਮਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਓਮਬਿਸਮੈਨ ਕੋਲ ਭੇਜੋ।
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ਵਿਜੀਟਲ/ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਿਾਧੜੀ ਦੀ
ਰੋਕਥਾਮ

• ਤੁਰੰਤ ਚੇਤਾਿਨੀਆਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ
ਆਿਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ

• ਮੋਬਾਈਲ, ਈਮੇਲ ਜਾਾਂ ਿਰਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਿੀ ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ
ਬੈਂਵਕੰਗ ਿੇਟਾ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ

• ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਵਕੰਗ ਲਈ ਵਸਰਫ ਿਰਮਾਵਣਤ, ਸੁਰੱਵਿਅਤ
ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਿੱੈਬਸਾਈਟਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ

• ਜਨਤਕ, ਿੱੁਲਹ ੇ ਜਾਾਂ ਮੁਫਤ ਨੱੈਟਿਰਕਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਬੈਂਵਕੰਗ ਤੋਂ ਬਚੋ

• ਆਿਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਵਕੰਗ ਿਾਸਿਰਿ ਅਤੇ ਵਿੰਨ
ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲੋ

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਿ, ਿੈਵਬਟ ਕਾਰਿ, ਕਰੈਵਿਟ
ਕਾਰਿ, ਿਰੀਿੇਿ ਕਾਰਿ ਗੁਆਚ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ
ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਬਲੌਕ ਕਰੋ।
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ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੀਤੀ

 ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧੋਿਾਧੜੀ ਦੀ ਿੋਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਧੀ;

 ਅਣਅਵਧਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਜੋਿਮਾਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਸਟਮਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿਾੜ)ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵਜਹੀਆਾਂ
ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਿੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਮਾਿਣ ਲਈ ਵਿਧੀ;

 ਜੋਿਮਾਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਉਿਾਅ;

 ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਬੈਂਵਕੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਿਾਧੜੀ ਤੋਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਿਾਰ-ਿਾਰ
ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿਰਣਾਲੀ

 ਗੈਰ-ਅਵਧਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਬੈਂਵਕੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਰਵਹਤ ਅਤੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ

ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ- ਗਾਿਕਾਂ ਿੰੂ ਇਲੈਕਟਰਾਵਿਕ ਬੈਂਵਕੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਮਵਿਸੂਸ

ਕਰਿ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ
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ਬੈਂਵਕੰਗ ਵਿੱਚ
ਤਕਿਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ

• ਵਡਜੀਟਲ ਬੈਂਵਕੰਗ 'ਸੁਵਿਿਾਜਿਕ' ਅਤੇ 'ਸੁਰੱਵਖਅਤ' 
ਿੀ ਿੈ। ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ, ਵਕਤੇ ਿੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰੋ।

• ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਿੀਆਾਂ ਉ ਾਂਗਲਾਾਂ 'ਤੇ
ਬੈਂਵਕੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

• ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਮਾਾਂ ਬਚਾਉਾਂਦਾ ਹੈ

• ਿੱਿ-ਿੱਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ
ਵਿਕਲਿ

• ਐਨ ਈ ਐਫ ਟੀ, ਆਈ ਐਮ ਿੀ ਐਸ, ਯੂ ਿੀ ਆਈ
ਅਤੇ ਬੀ ਬੀ ਿੀ ਐਸ 24x7 ਉਿਲਬਧ ਹਨ
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*99# ਿਾਇਲ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ

ਚੁਣੋ

ਆਿਣੇ ਬੈਂਕ

ਦੇ ਆਈਐਫ

ਐਸ ਕੋਿ ਦੇ

ਿਵਹਲੇ 4 ਅੰਕ
ਦਾਿਲ ਕਰੋ

ਬੈਂਕ ਿਾਤਾ

ਚੁਣੋ

ਤੁਹਾਿਾ ਿਰਚੁਅਲ

ਭੁਗਤਾਨ ਿਤਾ (ਿੀ
ਿੀ ਏ) ਜਾਾਂ ਯੂ ਿੀ
ਆਈ ਆਈਿੀ

ਮੋਬਾਈਲ @upi

ਹੋਿੇਗਾ

*99*7*1# ਿਾਇਲ
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੀਇਨ

ਕਰਕੇ ਯੂ ਿੀ ਆਈ ਵਿੰਨ

ਬਣਾਓ

ਏ ਟੀ ਐਮਕਾਰਿ ਦੇ

ਆਿਰੀ 6 ਅੰਕ ਅਤੇ
ਏ ਟੀ ਐਮਕਾਰਿ ਦੀ

ਵਮਆਦ ਿੱੁਗਣ ਦਾ

ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ

• ਆਿਣੇ ਯੂ ਿੀ ਆਈ ਵਿੰਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀ ਾਂ

ਲਾਭਿਾਤਰੀ ਦੇ ਿਰਚੁਅਲਿਤੇ ਨੰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਕਸੇ ਿੀ
ਲਾਭਿਾਤਰੀ ਨੰੂ ਵਨਰਵਿਘਨਫੰਿ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰਸਕਦੇ

ਹੋ।

• ਜੇਕਰ ਲਾਭਿਾਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿਰਚੁਅਲਿਤਾ ਨਹੀ ਾਂਹੈ, 
ਤਾਾਂ ਆਈਐਫਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਿਾਤਾ ਨੰਬਰਜਾਾਂ ਬੈਂਕ

ਿਾਤੇ ਜਾਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਨਾਲ ਜੁੜੇਆਧਾਰ ਨੰਬਰ
ਰਾਹੀ ਾਂਲਾਭਿਾਤਰੀ ਨੰੂ ਫੰਿ ਟਰਾਾਂਸਫਰਕਰਨ ਦਾ

ਵਿਕਲਿ ਿੀ ਉਿਲਬਧ ਹੈ।

• "998 ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਿੀ ਯੂ ਿੀ ਆਈਅਤੇ #998 'ਤੇ
ਰਵਜਸਟਰਿਿਰਾਿਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਫੰਿ ਟਰਾਾਂਸਫਰਕਰ

ਸਕਦਾ ਹੈ

ਭੀਮ ਐਿ

ਿਾਊਨਲੋਿ

ਕਰੋ

ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋ਼ਿ ਜਾਂ ਇੰਟਰਿੱੈਟ ਤੱਕ ਪਿੁੰਚ ਿਿੀ ਂ ਿੈ?
*99# ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਡਜੀਟਲ ਜਾਓ

ਇੱਕ ਿਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਯੂ ਐਸ ਐਸ ਿੀ ਕੋਿ (*99#) ਿਾਇਲ ਕਰਕੇ ਵਬਨਾਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਚਰ ਫੋਨ/ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ

ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਬੈਂਕ ਿਾਵਤਆਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਿੈਸੇ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਿੱੈਟ ਦੀ ਪਿੁੰਚ ਿਾਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋ਼ਿ ਿੈ?
ਯੂਿੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ ਪੀ ਆਈ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਿਰਤਦੇ ਿੋਏ ਵਡਜੀਟਲ ਜਾਓ

ਇੱਕ ਿਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱ ਟ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚ ਿਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਬੈਂਕ ਿਾਵਤਆਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਿੈਸੇ ਟਰਾਾਂਸਫਰ

ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦਾ ਹੈ

ਐਿਿੋਲਹੋ , 
ਵਿਿਾਈਸ ਨੰੂ
ਰਵਜਸਟਰ

ਕਰਨਲਈ
ਇੱਕਬਾਹਰੀ
ਐਸਐਮਐਸ
ਭੇਵਜਆਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

ਲੌਗਇਨ ਿਾਸਕੋਿ

ਬਣਾਓ ਅਤੇ

ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਿਾਤਾ

ਚੁਣੋ

ਤੁਹਾਿਾ ਿਰਚੁਅਲ

ਭੁਗਤਾਨ ਿਤਾ (ਿੀ
ਿੀ ਏ) ਜਾਾਂ ਯੂ ਿੀ
ਆਈ ਆਈਿੀ

ਮੋਬਾਈਲ @upi

ਹੋਿੇਗਾ

ਅੰਦਰ ਕੰੁਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਯੂ

ਿੀ ਆਈ ਵਿੰਨ ਬਣਾਓ

ਏ ਟੀ ਐਮਕਾਰਿ ਦੇ

ਆਿਰੀ 6 ਅੰਕ
ਏ ਟੀ ਐਮਕਾਰਿ ਦੀ

ਵਮਆਦ ਿੱੁਗਣ ਦਾ

ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਿੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ

'ਤੇ ਓ ਟੀ ਿੀ ਿਰਾਿਤ
ਹੋਇਆ ਹੈ

• ਆਿਣੇਯੂ ਿੀਆਈ ਵਿੰਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂਕਰਕੇ, ਤੁਸੀ ਾਂ
ਲਾਭਿਾਤਰੀਦੇ ਿਰਚੁਅਲਿਤੇ ਨੰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਕਸੇ

ਿੀਲਾਭਿਾਤਰੀ ਨੰੂ ਵਨਰਵਿਘਨਫੰਿ ਟਰਾਾਂਸਫਰ

ਕਰਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰਲਾਭਿਾਤਰੀਦਾ ਕੋਈ
ਿਰਚੁਅਲਿਤਾਨਹੀ ਾਂਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਈਐਫਐਸਸੀ

ਅਤੇਿਾਤਾ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀ ਾਂਲਾਭਿਾਤਰੀ ਨੰੂ ਫੰਿ
ਟਰਾਾਂਸਫਰਕਰਨਦਾ ਵਿਕਲਿ ਿੀਉਿਲਬਧਹੈ।

ਇੱਕ ਿਾਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਇੱਕ ਿਾਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5
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ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਿੱਿਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ
ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਲਈ ਿੋਰਸਟੈਿ ਬੈਂਵਕੰਗ ਸੇਿਾਿਾਾਂ

ਆਰਬੀਆਈ ਿੇ ਬੈਂਕਾਂ ਿੰੂ ਸੀਿੀਅਰ ਿਾਗਵਰਕਾਂ ਲਈ
ਬੈਂਵਕੰਗ ਸੁਵਿਿਾਜਿਕਬਣਾਉਣਲਈ ਵਕਿਾ ਿੈ

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਿੱਰ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ
ਆਿਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੁਵਨਆਦੀ ਬੈਂਵਕੰਗ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਿਰਾਿਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

• ਬੈਂਕ ਆਿਣੇਆਿ ਹੀ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੇ ਵਰਕਾਰਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਉਿਲਬਧ
ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਕੇਿਾਈਸੀ ਅਨੁਕੂਲ
ਿਾਤੇ ਨੰੂ 'ਸੀਨੀਅਰ ਵਸਟੀਜ਼ਨ ਿਾਤੇ' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਵਦੰਦੇ ਹਨ।

• ਬੈਂਕ ਆਿਣੀਆਾਂ ਸ਼ਾਿਾਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਵਿਤ ਕਾਊ ਾਂਟਰਿਰਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ
ਬੈਂਵਕੰਗ ਲੋੜਾਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਵਮਲਦੀ ਹੈ
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 ਬੈਂਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਾਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸਾਰੀਆਾਂ

ਬੈਂਵਕੰਗ ਸੁਵਿਧਾਿਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਚੈੱਕ ਬੱੁਕ ਸਹਲੂਤ

ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਦੇ ਚੈੱਕ, ਏਟੀਐਮ ਸਹਲੂਤ, ਨੱੈਟ

ਬੈਂਵਕੰਗ ਸਹਲੂਤ, ਲਾਕਰ ਸਹਲੂਤ, ਵਰਟੇਲ ਲੋਨ,

ਕਰੈਵਿਟ ਕਾਰਿ ਆਵਦ, ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਭੇਦਭਾਿ ਦੇ

ਵਦਰਸ਼ਟੀਹੀਣ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।

 ਬਰੇਲ ਕੀਪੈਡ ਿਾਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ

ਿਾਲਾ ਏਟੀਐਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ

ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਿੂਰੀਆਾਂ

ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 ਬੈਂਕ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਰੈਂਿ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਏਟੀਐਮ/ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਏਟੀਐਮਜ਼ ਤਾਂ ਜੋ

ਿਹੀਲਚੇਅਰ ਉਿਭੋਗਤਾ / ਅਿਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਾਂ

ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਿਰਬੰਧ ਇਸ

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਵਕ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਉਚਾਈ

ਿਹੀਲਚੇਅਰ ਉਿਭੋਗਤਾ ਦਆੁਰਾ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਿੱਚ

ਕੋਈ ਰੁਕਾਿਟ ਿੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ।

 ਬੈਂਕ ਿੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਿੇਸ਼ ਦਆੁਰ 'ਤੇ ਰੈਂਪ

ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਿਾ ਕੇ ਉਵਚਤ ਕਦਮ ਚੱੁਕਦੇ ਿਿ ਤਾਾਂ

ਜੋ ਅਿਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ/ਿਹੀਲਚੇਅਰ ਉਿਭੋਗਤਾ ਬੈਂਕ

ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਾਿਾਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਿੱਿ-ਿੱਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਲਈ ਬੈਂਵਕੰਗ ਸੇਿਾਿਾਾਂ
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ਬੈਂਵਕੰਗ ਸੇਿਾਿਾਾਂ MSME/ਸਿੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਾਂ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹਨ

ਐਸ ਐਚ ਜੀ ਬਚਤ ਖਾਵਤਆਂ ਲਈ

ਕੇਿਾਈਸੀ: 

• SHG ਦੇ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਿਾਤੇ ਨੰੂ ਿੋਲਹਣ ਿੇਲੇ

SHG ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਕੇਿਾਈਸੀ
ਿੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।

• ਸਾਰੇ ਅਹਦੁੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਕੇਿਾਈਸੀ ਤਸਦੀਕ ਕਾਫੀ
ਹੋਿੇਗੀ।

• ਹਾਲਾਾਂਵਕ, SHG ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਿਾਤਾ ਿੋਲਹਣ ਲਈ

ਅਵਧਕਾਰਤ ਅਹਦੁੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਿੇਿ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ
SHG ਦਾ ਮਤਾ ਜਮਹਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਾਰਵਜਿ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਮਾਪਦੰਡ

• ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਸਐਚ ਜੀ ਐਸ ਤੋਂ ਕੋਈ

ਕੋਲੈਟਰਲ ਸੁਰੱਵਿਆਿਰਾਿਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ
• ਕਾਰਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ

ਸੰਭਿ ਹੈ ਜੇਕਰ
ਐਸ ਐਚ ਜੀ ਐਸ ਕਈ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ
ਸਫਲਤਾਿੂਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਸ ਐਚ ਜੀ ਐਸ ਨੇ ਵਿਛਲੇ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਦੀ
ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਸ ਐਚ ਜੀ ਐਸ ਨੇ ਕਰੈਵਿਟ ਸਹਲੂਤ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿੈਇੱਛਤ ਬੱਚਤ

• ਸਿੈਇੱਛਤ ਬੱਚਤਾਾਂ ਨੰੂ ਦੋ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨਾਲ ਵਗਵਣਆ

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
 ਗਰੁੱਿ ਕਾਰਿਸ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਨਾ
 ਗਰੁੱਿ ਕਾਰਿਸ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਿਜੋਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-

ਗਰੁੱਿ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
• ਸਿੈ-ਇੱਛਤ ਬੱਚਤਾਾਂ ਨੰੂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ

ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨਲਈ ਿੀ ਵਗਵਣਆ
ਜਾਿੇਗਾ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਐਸ ਐਚ ਜੀ ਨੰੂ ਲਾਭ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਾਂਵਕ ਐਸ ਐਚ ਜੀ ਨੰੂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਿੱਿੀ

ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਐਚ ਜੀ
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਵਕ ਕੀ

ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਿੈ-ਇੱਛਤ ਬੱਚਤ ਵਿਆਜ
ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਾਾਂ ਗਰੁੱਿ ਤੋਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ
ਅਨੁਿਾਤਕ ਵਹੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ।
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ਧੰਨਿਾਦ
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