
ശ്രീറ ാം ശ്ര ന്സ്പ ര്ട്ട് ഫിന ന്സ കമ്പനി  ലിമിറ്റഡ് 

ഉചിതമ യ നരപരിശ്കമങ്ങള് 

ആമുഖാം 

വ്യക്തിഗത ഉപഭ ോക്തോക്കളുമോയി ഇടപോടുകള് നടത്തുന്ന സമയം മികച്ച ഭകോർപഭേറ്റ് നടപടികളുടട  ോഗമോയി 

പ്പയത്നിക്കുന്നത്തിനുംനയോയമോയരീതിയിലുള്ളമോനദണ്ഡങ്ങള്നിശ്ചയിക്കുന്ന 

ഫിനോൻഷ്യൽപ്പോക്ടീസഭകോഡിനോയുള്ളഭനോൺബോങ്ിംഗ്ഫിനോൻസകമ്പനികളുടടമോർഗനിർഭദശങ്ങള്ആർബി
ഐപ്പഭതയകമോയി എഴുതിയുണ്ടോക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

വ്ർഗ്ഗം, ജോതി, നിേം, മതം, ലിംഗം, വവ്വ്ോഹികസ്ഥിതി അടലെങ്ിൽ  വവ്കലയങ്ങള് എന്നിവ്യുടട 

അടിസ്ഥോനത്തിൽ ഒട്ടും വ്ിഭവ്ചനമിലെോടത ഭയോഗയതയുള്ള എലെോ അഭപക്ഷകർക്കും വ്ോയ്പ 

ല യമോക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടട ഭപോളിസിയോണ് അത്. എലെോ ഉപഭ ോക്തോക്കളുമോയി സ്ഥിരമോയും 

സപഷ്ടമോയും ടപരുമോേുക എന്നതോണ് ഞങ്ങളുടട നയം. ഞങ്ങളുടട ജീവ്നക്കോർ സഹോയം,ഭപ്പോത്സോഹനം, 

ഭസവ്നം എന്നിവ് വ്ളടര നയോയമോയും, ഉചിതമോയും സ്ഥിരമോയതും ആയ രീതിയിൽ  വ്ോഗ്ദോനം 

ടചയ്ും.ഞങ്ങളുടട കമ്പനി ടവ്ബ്വസറ്റിൽ ടഫയർ പ്പോക്ടിസ ഭകോഡ് ടകോടുത്തുടകോണ്ട് ഞങ്ങളുടട 
ഉപഭ ോക്തോക്കളുമോയി ആശയവ്ിനിമയം നടത്തുകയും ടചയ്ും. 

വ്ോയ്പക്കോരനിൽ നിന്നു ഈടോക്കുന്ന ചോർജുകള്/ ഫീസുകള്  ഉചിതമോയി അവ്ടര  അേിയിക്കും എന്ന് ഞങ്ങള് 

ഉേപ്പു നൽകുന്നു.ഈ ടസൌകരയങ്ങടള സംബന്ധിച്ച വ്യവ്സ്ഥകളും നിബന്ധനകളും  വ്ോയ്പക്കോരനിഭലക്ക് 

എത്തിക്കും.വ്ോയ്പ ടകോടുക്കുന്ന തീരുമോനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടോകുന്ന വ്ിവ്ോദങ്ങള്ക്കും തർക്കങ്ങള്ക്കും 

ഞങ്ങള് സ്ഥോപിച്ച പരോതിപരിഹോര  സംവ്ിധോനം വ്ഴി ഉചിതമോയി പരിഹരിക്കടപ്പടും എന്ന് പ്പതിജ്ജ 

ടചയ്ുന്നു. 

മോർക്കറ്റിങ്ങ്, വ്ോയ്പ തുടക്കം, ഭപ്പോസസ്ിംഗ്, ഭസവ്ന, ഭശഖരണ പ്പവ്ർത്തനങ്ങള് തുടങ്ങിയവ് ഉള്ടപ്പടട 

ഞങ്ങളുടട പ്പവ്ർത്തനങ്ങളുടട എലെോ ഭമഖലകളിലും കമ്പനിയുടട ഉചിതമോയ  വ്ോയ്പ രീതികള്ള് 

ബോധകമോയിരിക്കും. ജീവ്നക്കോരുടട ഉത്തരവ്ോദിത്തം,ഭമൽഭനോട്ടം ,ഓഡിറ്റിംഗ് പ്പവ്ർത്തനങ്ങള്,പരിശീലനം , 

സോഭങ്തിക എന്നിവ്യുടട അടിസ്ഥോനത്തിൽ ടഫയർ പ്പോക്ടിസ ഭകോഡുമോയുള്ള ഞങ്ങളുടട പ്പതിജ്ഞോബദ്ധത 

ഭബോദ്ധയടപ്പടുത്തും. 

ഉചിതമോയ വ്ോയ്പോ പ്പവ്ർത്തനങ്ങള്ക്കുഭമൽ ഉണ്ടോഭകണ്ട ശക്തമോയ പ്പതിജ്ഞോബദ്ധതയുടട പ്പതിഫലനത്തിനു   

ഭവ്ണ്ടി നടപ്പിലോക്കുന്ന എലെോ പ്പവ്ർത്തനങ്ങള്ക്കും കൂടോടത എലെോ ജീവ്നക്കോരും ഈ പ്പതിജ്ഞോബദ്ധതടയ പറ്റി  

ഭബോധവ്ോൻമോർ ആകുന്നതിനും ഭവ്ണ്ടി കമ്പനിയുടട ഡയേക്ടർ ഭബോർഡും മോഭനജ്ടമന്റ് ടീമും 

ഉത്തരവ്ോദിത്തം ഏടറ്റടുക്കുന്നു.പ്ശീേോം പ്ടോൻസഭപോർട്ട് ഫിനോൻസ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് അതിൻടേ കക്ഷികള്ക്ക്  നലെ 

നിലവ്ോരത്തിൽ തടന്ന ഭസവ്നങ്ങള് നൽകുന്നതിൽ പ്പതിജ്ഞോബദ്ധത പുലർത്തുന്നു. 

ഞങ്ങള് വ്ോഗ്ദോനം ടചയ്ുന്ന(നിലവ്ിൽ വ്ോഗ്ദോനം ടചയ്ുന്നത് അടലെങ്ിൽ  ോവ്ിയിൽ പരിചയടപ്പടുത്തുന്നഭതോ 

ആയ)   എലെോ ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടടയും ഭസവ്നങ്ങളുടടയും എലെോ വ്ി ോഗങ്ങളിലും   ഇത്തരം ടഫയർ പ്പോക്ടിസ 

ഭകോഡ് പ്പഭയോഗിക്കുന്നു. 

പ്ബോഞ്ച് മുഭഖന, ഭഫോണിലൂടട, ഇന്റേർടനറ്റ് വ്ഴി അടലെങ്ിൽ മഭറ്റടതങ്ിലും രീതി ഉപഭയോഗിഭച്ചോ, എന്ന 

ഭവ്ർതിരിവ്ിലെോടത നിലവ്ിൽ ഞങ്ങള് ഉപഭയോഗിക്കുന്നഭതോ ആയവ് അടലെങ്ിൽ  ോവ്ിയിൽ 

പരിചയടപ്പടുത്തുന്നഭതോ ആയ എലെോ ഭസവ്നങ്ങള്ക്കും ടഫയർ പ്പോക്ടിസ ഭകോഡ് ബോധകമോയിരിക്കും. 

  



നിര്ണ്ണ യക വ്യ ഖയ നങ്ങള് 

1) വ് യ്പയ്കുള്ള അ്പക്ഷകള ാം അവ്യുടര നരപരിശ്കമങ്ങള ാം 

(a) വ്ോയ്പയ്ക്കുള്ള  അഭപക്ഷോ ഭഫോമുകളിൽ വ്ോയ്പക്കോരൻടേ തോത്പരയടത്ത ബോധിഭച്ചക്കോവ്ുന്ന  

വ്ിവ്രങ്ങള് ഉള്ടപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്, അതോയത് മറ്റ് NBFC കള് നൽകുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവ്സ്ഥകളും 
ഉപഭയോഗിച്ച് അർത്ഥപൂർണ്ണമോയ രീതിയിൽ തോരതമയം ടചയ്ുവ്ോനും, കൂടോടത വ്ോയ്പക്കോരന്റ 

കോരയപ്പോപ്തിയുള്ള തീരുമോനടമടുക്കുവ്ോനും സോധിക്കുന്നു. അഭപക്ഷോഭഫോേത്തിടനോപ്പം 
സമർപ്പിഭക്കണ്ടതോയ ഭരഖകള് വ്ോയ്പയ്ക്കുള്ള അഭപക്ഷോഭഫോേത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കും. 
ഉപഭ ോക്തോവ്ിനു നൽകുന്ന വ്ോയ്പക്കുള്ള അഭപക്ഷോഭഫോേവ്ും അനുമതി കത്തും സം വ്ിക്കുവ്ോൻ 
ഇടയുള്ള നഷ്ടങ്ങടളക്കുേിച്ചും വ്ിശദമോക്കും കൂടോടത വ്യതയസത വ്ി ോഗങ്ങളിടല വ്ോയ്പക്കോർക്കുള്ള 

വ്യതയസത പലിശ നിരക്കിടനക്കുേിച്ചുള്ള കോരണവ്ിവ്രണങ്ങളും അഭതോടടോപ്പം ഇത് കമ്പനി 
ടവ്ബ്വസറ്റിൽ ല യമോക്കുകഭയോ  അടലെങ്ിൽ ഉചിതമോയ നയൂസഭപപ്പേുകളിൽ പ്പസിദ്ധീകരിക്കുകഭയോ 
ടചയ്ും. പലിശനിരക്കിൽ എടെങ്ിലും വ്യതയോസം  വ്രുത്തുഭമ്പോള് പരിഷ്കരിച്ച വ്ിവ്രങ്ങള് 
അേിയിക്കും. 

(b) വ്ോയ്പോ അഭപക്ഷകള്ക്കുള്ള വകപ്പറ്റൽ രസീത് നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു  സംവ്ിധോനം കമ്പനി 
രൂപടപ്പടുത്തും. വ്ോയ്പ അഭപക്ഷകള് തീരുമോനിക്കടപ്പടുന്ന സമയപരിധിയും വകപ്പറ്റൽ രസീതിൽ 
സൂചിപ്പിക്കും. 

(c) ടക.വവ്.സിമോനദണ്ഡങ്ങള്പൂർത്തീകരിക്കോനുംനിയമപരവ്ുംനിയമോനുസൃതവ്ുമോയആവ്ശയങ്ങള്അം
ഗീകരിക്കുന്നതിനും ഉപഭ ോക്തോവ്ിൻടേ പക്കൽ 
നിന്നുംകമ്പനിക്ക്ആവ്ശയമോയവ്ിവ്രങ്ങടളപ്പറ്റിവ്ോയ്പോഅഭപക്ഷോഭഫോേത്തിൽ 
വ്ളടരവ്യക്തമോയിഅേിയിക്കും.ഒരുഡോറ്റോഭബപ്സൂപീകരിക്കുന്നതിനോയിഉപഭ ോക്തോവ്ിനു, അവ്ൻടേ 
/അവ്ളുടടകുടുംബടത്തസംബന്ധിച്ചകൂടുതൽവ്ിവ്രങ്ങള്ക്കോയിഞങ്ങള്ക്ക്ആവ്ശയടപ്പടോം; 
എന്നോൽഈവ്ിവ്രങ്ങള്ഉപഭ ോക്തോവ്ിനു , അവ്ൻ/അവ്ള്ക്ക് ഇഷ്ടമോടണങ്ിൽമോപ്തംനൽകിയോൽ 
മതിയോകും. 

2) വ് യ്പ മൂലയനിര്ണ്ണയവ്ുാം നിധനകളനകള് /വ്യവ്സ്ഥകള്   

വ്ോയ്പക്കോരന്റ അനുമതി നൽകിടക്കോണ്ടുള്ള  കത്ത് മുഖോെരം  കമ്പനി അേിയിക്കും  അടലെങ്ിൽ വ്ോയ്പ 

അനുവ്ദിച്ച തുകഭയോടടോപ്പം വ്ോർഷ്ിക പലിശയുള്ടപ്പടടയുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവ്സ്ഥകളും കൂടോടത 

അഭപക്ഷിഭക്കണ്ടുന്ന രീതിയും വ്ോയ്പക്കോരൻ ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവ്സ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതും 
അതിൻടേ ഭരഖകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. 

വ്ോയ്പക്കോരനുള്ള വ്ോയ്പ അനുമതി കത്തും എലെോ ആശയവ്ിനിമയങ്ങളും മോതൃ ോഷ്യിഭലോ അടലെങ്ിൽ 
വ്ോയ്പക്കോരന്റ മനസ്ിലോകുന്ന  ോഷ്യിഭലോ ആയിരിക്കണം. 

വ്ോയ്പ അനുമതിനൽകുന്ന സമയഭത്തോ അടലെങ്ിൽ വ്ോയ്പ വ്ിതരണം ടചയ്ുന്ന സമയഭത്തോ വ്ോയ്പക്കോരന്റ 

കമ്പനി വ്ോയ്പോ കരോേിൻടേ പകർപ്പ് നൽകണം. 

3) നിധനകളനകളിലുാം വ്യവ്സ്ഥകളിലുാം ഉള്ള മ റ്റങ്ങള്  ഉല്പ്പടലടരയുള്ള 
വ് യ്പ വ്ിതരണാം 
(a) വ്ോയ്പ തിരിച്ചടവ്ിൽ  തോമസം ഉണ്ടോയോല്  പിഴഭയോടുകൂടിയ പലിശ കമ്പനി ഈടോക്കുന്നതോണ് 
എന്ന് വ്ോയ്പ കരോേിൽ  വ്യക്തമോയ അക്ഷരത്തില്  സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കണം.  

(b) വ്ിതരണ പട്ടിക,പലിശ നിരക്കുകള് ,ഭസവ്ന ചോർജ്ജുകള് , മുൻകൂർടകോടുക്കല്  ചോർജ്ജുക്  
എന്നിവ് ഉള്ടപ്പടുത്തിടക്കോണ്ട്  നിബന്ധനകളിലും വ്യവ്സ്ഥകളിലും എടെങ്ിലും മോറ്റം 
ഉടണ്ടങ്ിൽ  കമ്പനി വ്ോയ്പ്ക്കോരന്റ ഭനോട്ടിസ നൽകും. കൂടോടത പലിശ നിരക്കിടല 
വ്യതയോസങ്ങളും ആയത്  പിൽക്കോല പ്പോബലയഭത്തോടട ആയിരിക്കും എന്ന്  ഞങ്ങ്  ഉേപ്പു 



നൽകും. തദനുസരണമുള്ള അനുഭയോജയ വ്യവ്സ്ഥകള്  കൂടി വ്ോയ്പ കരോേില്  
ഉള്ടക്കോള്ളിക്കുന്നതോണ്.  

(c) തിരിച്ചു വ്ിളിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമോനം/ പണമടവ്ു തവരിതടപ്പടുത്തുക അടലെങ്ിൽ  കരോേിടെം 
കീഴിൽ  ഉള്ള നിർവ്ഹണം എന്നിവ് വ്ോയ്പ കരോേിന്റ അനുസരിച്ചോയിരിക്കും. 

(d) വ്ോയ്പ കരോേിൽ  ഒരു തിരിടച്ചടുക്കല്  വ്യവ്സ്ഥ കൂടി ഉള്ടപ്പട്ടിരിക്കും അത്കൂടോടത  
വകവ്ശം ടവ്യ്ക്കുന്നതിന്റ മുൻപ് ഭനോട്ടിസ പിരീഡ്   സംബന്ധിച്ച വ്യവ്സ്ഥകള് , ഭനോട്ടിസ പിരീഡ് 
പരിതയജിക്കുന്നതിനുള്ള   സോഹചരയങ്ങള് , സുരക്ഷടയ സംബന്ധിച്ച നടപടിപ്കമങ്ങള് ,  
വ്സതുവ്ിടെം വ്ിൽപ്പന/ ഭലലത്തിനു മുൻപ് വ്ോയ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനു വ്ോയ്പക്കോരന്റ ഒരു 
അവ്സോന ചോൻസ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച വ്യവ്സ്ഥകള് , വ്ോയ്പക്കോരന്റ വ്ീടണ്ടടുക്കൽ  നടപടി 
സവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്  കൂടോടത വ്സതുവ്ിടെം വ്ിൽപ്പന/ ഭലലത്തിനുള്ള 
നടപടിപ്കമങ്ങള്  എന്നിവ്യും കൂടി അടങ്ങിയിരിക്കണം. 

(e) നിയമപ്പകോരം കമ്പനിയ്ക്ക് കടക്കരനിൽ  നിന്നും  ഈടോക്കികിട്ടോനുള്ള  എടെങ്ിലും  തുകകഭളോ  
അവ്കോശങ്ങഭളോ  ഇലെോത്തപക്ഷം  കടക്കോരൻ  മുഴുവ്ന്റ  തുകകളും  തിരിച്ചടയ്ക്കുകഭയോ  
അടലെങ്ിൽ   കമ്പനി അവ് ഈടോക്കുകഭയോ  ടചയ്ുന്നിടത്ത് , കമ്പനിയ്ക്ക്  നൽകിയിട്ടുള്ള  
എലെോ ജോമയങ്ങളും  വ്ിടർത്തുന്നതോണ്. അപ്പകോരം ജോമയത്തിഭേല്   ഏടതങ്ിലും  
തട്ടിക്കിഴിക്കലുകള്   , അവ്കോശങ്ങള്  , ഉള്ളപക്ഷം  അവ്ഭശഷ്ിക്കുന്ന ബോധയതകളുടട 
പൂർണ്ണവ്ിവ്രങ്ങളും ഇപ്പകോരം  ഒരു നടപടി  സവീകരിക്കുന്നതിനു  വ്ന്ന സോഹചരയവ്ും  
വ്ിവ്രിച്ച്  കടക്കോരനു  ഭനോട്ടിസ  നൽകുവ്ോന്റ  ഉള്ളതോയത്  കടങ്ങ്   തീരുന്നതു വ്ടര / 
തീർക്കുന്നത് വ്ടര  ടി ജോമയം തട ു ടവ്യ്ക്കോവ്ുന്നതും ആണ്. 

4) രഹസ്യ ത്മകത 

(a) ഉപഭ ോക്തോക്കളുടട അനുമതി ഇലെോത്തിടഭത്തോളം അവ്രുടട വ്യക്തിപരമോയ ഭരഖകള്  
സവകോരയമോയും രഹസയമോയും ഞങ്ങള്  വകകോരയം ടചയ്ുന്നതോണ്. 

(b) ഉപഭ ോക്തോക്കളുടട അനുമതി ഇലെോത്തിടഭത്തോളം തോടഴ പേയുന്ന അസോധോരണമോയ അവ്സ്ഥകള്  
ഒഴിടക ഉള്ള മറ്റ് അവ്സങ്ങളിൽ  ഇടപോടുകളുടട വ്ിശദോംശങ്ങള്  ടവ്ളിടപ്പടുതുന്നതലെ 

 നിയമപ്പകോരഭമോ അടലെങ്ിൽ കരയനിർവ്ഹണ നിയമത്തിഭനോ ഭവ്ണ്ടി വ്ിവ്രങ്ങള് നൽഭകണ്ടി 
വ്രുഭമ്പോള് 

 ടപോതുജനങ്ങള്ക്കു ഭവ്ണ്ടി വ്ിവ്രങ്ങള് പരസയടപ്പടുഭത്തണ്ടി വ്രുഭമ്പോള് 

 ബോങ്ുകള്ക്ക്/സോമ്പത്തിക സ്ഥോപനങ്ങള്ക്ക്/ഞങ്ങളുടട സ്ഥോപനങ്ങള്ക്ക് അടലെങ്ിൽ 
പങ്ോളിത്തമുള്ള സ്ഥോപനങ്ങള്ഭക്കോ ഭവ്ണ്ടി വ്ിവ്രങ്ങള് നൽഭകണ്ടി വ്രുഭമ്പോള്(ഉദോ : വ്ഞ്ചന 

തടയോൻ ആവ്ശയം ഉള്ളഭപ്പോള്) 

 ഈ കോരണങ്ങള് വ്ിപണന ആവ്ശയങ്ങള്ക്കോയി മറ്റോർടക്കങ്ിലും നല്കോൻ  ഉപഭയോഗിക്കുന്നതലെ. 

5) ടപ തുവ് യത് 

(a) വ്ോയ്പ കരോേിൽ  നിർഭേശിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവ്സ്ഥകള്ക്കും ഉപോധികള്ക്കും അലെോടത കടം 
വ്ോങ്ങുന്നവ്രുടട കോരയങ്ങളിൽ  സ്ഥോപനം ഇടടപടുന്നതലെ (ഭനരടത്ത കടം വ്ോങ്ങിയ ആള്   
ടവ്ളിടപ്പടുത്തോത്ത പുതിയ വ്ിവ്രങ്ങള്  പ്ശദ്ധയിൽ  ടപട്ടോൽ  മോപ്തം സ്ഥോപനം 
പരിഭശോധിക്കുന്നതോണ്) 

(b) കടക്കോരടെം വ്ോയ്പ അക്കൌണ്ട് മോറ്റുന്നതിനുള്ള അഭപക്ഷ ല ിച്ചതിനു ഭശഷ്ം സ്ഥോപനത്തിടെം 
അനുവ്ോദഭമോ അടലെങ്ിൽ  എതിർഭപ്പോ, അഭപക്ഷ ല ിച്ച 21 ദിവ്സത്തിനുള്ളിൽ  കടക്കോരടന 
അേിയിക്കുന്നതോണ്. അത്തരം മോറ്റം നിയമപ്പകോരവ്ും കരോർ  അടിസ്ഥോനത്തിലും 
സുതോരയമോയിരിക്കും. 



(c) വ്ോയ്പ വ്ീടണ്ടടുക്കുന്ന കോരയത്തിൽ  സ്ഥോപനം ഒരിക്കലും ഇടപോടുകോടര ശലയടപ്പടുതുന്നതലെ. 
അതോയത് നിരെരം അസമയത്ത് ഇടപോടുകോടര ശലയടപ്പടുത്തുകഭയോ ഭദഭഹോപപ്ദവ്ം 
ടചയ്ുകഭയോ ഇലെ. 

കൂരുതല്പ്പസ്ഹ യങ്ങള് 

 

പര തികള്: 

എടെങ്ിലുംനിഭവ്ദനം/ പരോതിഉടണ്ടങ്ിൽ, അഭപക്ഷകൻ / വ്ോയ്പക്കോരൻ 
ബന്ധടപ്പട്ടപ്ബോഞ്ചിടനഭരഖോമൂലംഅേിയിക്കണം.പ്ബോഞ്ച്ഉഭദയോഗസ്ഥർപരിഹോരത്തിനോയിഉടൻതടന്നപ്പഭമയംഎ
ടുക്കും. 

 

പര തിപരിഹ രസ്ാംവ്ിധ നാം 

ഉത്പന്നങ്ങളുമോയുംഭസവ്നങ്ങളുമോയും ബന്ധടപ്പട്ട എലെോ തർക്കങ്ങളും സംബന്ധിച്ചുള്ള മുഴുവ്ൻ 

വ്ിശദോംശങ്ങളും സവീകരിച്ച തീയതി മുതൽ 30 ദിവ്സത്തിനകം അവ് ഭകള്ക്കുകയും തീർപ്പോക്കുകയും  ടചയ്ും. 

തോടഴപ്പേയുന്ന‘പരോതിപരിഹോരസംവ്ിധോനം'  സ്ഥോപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

തീരുമ ന നില പരിഹ ര നില 

പ്ബോഞ്ച് നില ഭസോണൽ ഓഫീസ നില 

ഭസോണൽഓഫീസ നില പരോതിപരിഹോരഓഫീസർ 

 

പര തിപരിഹ രാം–ധനകളടലര നുള്ളവ്ിവ്രങ്ങള് 

പരോതികളുടടകോരയത്തിൽനിങ്ങള്ക്ക് പരോതിപരിഹോരഉഭദയോഗസ്ഥടനബന്ധടപ്പടോം, 
തോടഴപ്പേയുന്നഏടതങ്ിലുംമോർഗത്തിലൂടടഞങ്ങടളബന്ധടപ്പടുക: 

പരോതിയുടടഭപര്- 

പരോതിപരിഹോര ഉഭദയോഗസ്ഥൻടേ ഭപര്ർ: മിസ്റ്റർപി.  

പ്ശീധരൻഇടമയിൽ: sridharanp@stfc.in 

തോടഴപേയുന്നവ്ിലോസത്തിൽഞങ്ങളുടടഓഫീസിഭലക്ക്ഒരുഭരഖോമൂലമുള്ളആശയവ്ിനിമയംനിങ്ങള്ക്ക്അയ
യ്ക്കോം: 

പര തിപരിഹ ര ഉ്്യ ഗസ്ഥര് 

പ്ശീേോംപ്ടോൻസഭപോർട്ട് ഫിനോൻസ കമ്പനിലിമിറ്റഡ് മൂകോംബികഭകോംപ്ലക്സ, മൂന്നോംനില, 

നമ്പർ4 ഭലഡിഭദസികഭേോഡ്, വമലോപ്പൂർ, ടചവന്ന-600 004. 

തമിഴ്നോട്, ഇെയ. ഭഫോൺ:91-44-24990356 

 

കമ്പനിയുടടപരോതിപരിഹോരഉഭദയോഗസ്ഥൻടേതീരുമോനത്തിൽ വ്ോയ്പക്കോരന്റ തൃപ്തിയിടലെങ്ിൽ, 
തോടഴപേയുന്നവ്ിലോസത്തിൽആർബിഐയുടടഭനോൺബോങ്ിംഗ്സൂപ്പർവ്ിഷ്ൻഡിപോർട്ട്ടമൻേിൻടേേീജിയണൽ
ഓഫീസേുടടചുമതലയുള്ളഓഫീസടേഅവ്ൻസമീപിഭച്ചക്കോം: 

mailto:sridharanp@stfc.in


 

 

ജനേൽമോഭനജർ 

ഭനോൺബോങ്ിംഗ് സൂപ്പർവ്ിഷ്ൻഡിപ്പോർട്ട്ടമൻേിൻടേടചവന്നേീജിയണൽഓഫീസ, 

ഭഫോർട്ട്ലോസിസ, രോജോജിസോലോയി, ടചവന്ന - 600 001, ഇെയ. 

ഭഫോൺ: +91 44 25361631 

ഇടമയിൽ: dnbschennai@rbi.org.in 

ടഫയർപ്പോക്ടീസഭകോഡിന്റടേ അനുവ്ർത്തന ആനുകോലിക അവ്ഭലോകനത്തിൻടേ ഭപ്കോഡികരിച്ച 

ഒരുേിഭപ്പോർട്ടും മോഭനജ്ടമൻേിൻടേ വ്ിവ്ിധതലങ്ങളിലുള്ള പരോതിപരിഹോര സംവ്ിധോനത്തിൻടേ 
പ്പവ്ർത്തനവ്ും നിശ്ചിത ഇടഭവ്ളകളിൽ ഡയേക്ടർ ഭബോർഡിന്റ / കമ്മറ്റിക്ക് അതിൽ നിർഭേശിക്കടപ്പടുന്ന 

പ്പകോരം സമർപ്പിക്കോം. 

 

അഭിശ്പ യങ്ങള ാംനിര്്േരങ്ങള ാം 

ഞങ്ങളുടടഭസവ്നങ്ങള്ടമച്ചടപ്പടുത്തോൻസഹോയിക്കുന്നതിന്റഞങ്ങളുടടഭസവ്നടത്തക്കുേിച്ചുള്ളഫീഡ്ബോക്ക്ന
ൽകോൻഞങ്ങളുടടഉപഭ ോക്തോക്കഭളോടുഅ യർത്ഥിക്കുന്നു. 

 

്മ ണിറ്ററിാംഗ് 

ഭകോഡ് പോലിക്കുന്നതു ഉേപ്പോക്കോൻ ഞങ്ങള്ക്ക്ഒരുപരോതിപരിഹോരഓഫീസർഉണ്ട്.ഞങ്ങളുടടഇൻഭേണൽ 
ഓഡിറ്റിങ്ങ് നടപടികള്ഞങ്ങള് ഭകോഡ് പോലിക്കുന്നുടണ്ടന്ന്ഉേപ്പുവ്രുത്തുന്നു. 

പരോതിപരിഹോരസംവ്ിധോനംഉള്ടപ്പടടയുള്ളടഫയർപ്പോക്ടീസഭകോഡിൻടേ അനുവ്ർത്തന 

അവ്ഭലോകനംമോഭനജ്ടമൻ് പതിവ്ോയിനടത്തുകയുംഏഭകോപിതേിഭപ്പോർട്ട് 
സമയോസമയങ്ങളിൽഡയേക്ടർഭബോർഡിൽസമർപ്പിക്കുകയുംടചയ്ുന്നു. 

 

്ക ഡ് സ്ാംധനകളിച്ച ള്ളകൂരുതല്പ്പവ്ിവ്രങ്ങള് 

ഭകോഡ്ഞങ്ങളുടട ടവ്ബ്വസറ്റിലും കൂടോടത പകർപ്പുക ള്അ യർത്ഥനപ്പകോരവ്ും  ല യമോകും. 
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