
श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लिलमरे्ड 

योग्य व्यावहारीक ननर्बधं 

पररचय   

 

रिझर्व ह् बॅंकेने नॉन-बँककिं ग फायनान्स किं पन्यािंसाठी योग्य र्वयाव्ािीक कृतीसाठी का्ी  मागहदर्हक तत्तत्तव े
तयाि केली आ्ेत जी  वयैक्ततक ग्रा्कार्ी र्वयव्ाि किताना आणि सवोत्ततम कॉपोिेट योजनेचा भाग 
म््िून कायह कितात.  

 

विंर्, जात, ििंग, धमह, लल िंग, ववैाह्क क्थिती ककिं वा अपिंगत्तवाच्या आधािावि भेदभाव न किता सवह पात्र 
अजहदािािंसाठी कजह उत्तपादने उपलब्ध कििे ्े आमच ेधोिि आ्े आणि असेल. आमच ेधोिि म््िज े
सवह ग्रा्कािंना सातत्तयाने आणि  योग्य वागिूक देिे. आमच ेकमहचािी योग्य, न्याय्य व ससुिंगत 
पद्धतीने स्ाय्य, प्रोत्तसा्न आणि सेवा प्रदान कितील. आम््ी आमच्या ग्रा्कािंना किं पनीच्या 
वेबसाईटवि आमच्या योग्य  र्वयाव्ािीक ननबधंािंची माह्ती देऊ. 
 

कजहदािािंना  र्लु्क योग्य प्रकािे कळववले जाईल याची आम््ी खात्री करू. सवुवधेसिंबिंधीच े ननयम आणि 
अटी सिंभार्वय कजहदािािंना हदल े जातील. आम््ी अस े वचन देतो की कजह देिा-या ननिहयािंमधून 
उद्भवलेल्या वववादािंच ेथिावपत तक्राि ननवािि यिंत्रिेद्वािे योग्य ननिाकिि केले जाईल. 
 

किं पनीच े योग्य र्वयाव्ािीक ननबधं आमच्या र्वयव्ािाच्या सवह पलैूिंवि जस े माकेहटिंग,कजाहची 
सरुुवात,प्रकक्रया, सेवा आणि सिंकलन कक्रया हयािंवि लाग ू ्ोतील. योग्य र्वयाव्ािीक ननबधंा बद्दल  
आमची बािंधधलकी कमहचािी जबाबदािी, देखिेख आणि लेखापिीक्षि कायहक्रम, प्रलर्क्षि आणि 
तिंत्रज्ञानाच्या दृष्टीन ेप्रदलर्हत केली जाईल. 
 

आमची कायहप्रिाली  योग्य कजह देण्याबाबत  आमची मजबतू प्रनतबध्दता दर्हववत ेआणि सवह 
कमहचायांना त्तया बािंधधलकीची जािीव आ्े याची खात्री किण्यासाठी ननयमावली  प्रथिावपत किण्याची  
जबाबदािी सिंचालक मिंडळाच ेसिंचालक आणि र्वयवथिापन दल यािंची आ्े. श्रीिाम ट्रान्सपोटह फायनान्स 
किं पनी लललमटेड त्तयािंच्या ग्रा्कािंना सवोच्च दजाहची सेवा प्रदान किण्यासाठी कहटबद्ध आ्े. 
 

्े र्वयाव्ािीक ननबधं आम््ी हदलेल्या सवह प्रकािच्या उत्तपादनािंवि आणि सेवािंवि लाग ू्ोतात. (सध्या 
ऑफि केलेले ककिं वा भववष्यकाळात सादि केले जाऊ र्कत)े 
 

्े र्वयाव्ािीक ननबधं उपिोतत आम््ी हदलेल्या सवह प्रकािच्या उत्तपादनािंवि आणि सेवािंवि लाग ू्ोतात 
जिी त ेर्ाखेत, फोनवि, इिंटिनेटवि ककिं वा कोित्तया्ी अन्य पद्धतीने प्रदान केल्या आ्ेत ज्या आम््ी 
सध्या वापित आ्ोत ककिं वा भववष्यात वापरु  र्कतो. 



प्रमखु कर्टव्य े

 

1) कर्ाटसाठी अर्ट आणि तयांचे प्रोसेलसगं 
 

(a) कजाहच्या अजाहमध्ये, कजहदािाच्या ह्तावि परििाम ्ोिाऱ्या  आवश्यक माह्तीचा समावरे् असेल, 

जेिेकरुन इति एनबीएफसीिंनी हदलेल्या अटी व र्तींर्ी अिहपिूह तलुना केली जाऊ र्केल आणि 

कजहदािाद्वािे सधूचत ननिहय घेतला जाऊ र्केल. कजह अजाहचा फॉमह, अजाहसोबत जमा कििे 

आवश्यक कागदपत्रािंना सधूचत किेल. कजाहचा अजह आणि ग्रा्कािंना हदलेले मिंजुिी पत्र वेगवेगळ्या 
शे्रिीतील कजाहवि वेगवेगळी र्वयाजदि आकािायची  जोखीम आणि तकह सिंगत शे्रिीसधुाििेचा  
दृक्ष्टकोन प्रकट किेल आणि तचे किं पनीच्या वेब-साइटवि उपलब्ध केल ेजाईल ककिं वा सिंबिंधधत 

वतहमानपत्रात प्रकालर्त केले जाईल. र्वयाज दिािंमध्ये बदल झाल्यास माह्ती अद्यावत  केली जाईल. 

 

(b) किं पनी सवह कजह अजह प्राप्त झाल्याची पोचपावती देण्याची एक प्रिाली तयाि किेल. र्तयतो, ज्या 
वेळेत कजह घेिा-या अजाहचा ननकाल लावला जाईल ती  वेळ पोचपावतीमध्ये दर्हववली जाईल. 

 

(c) किं पनीने केवायसी ननयमािंचे पालन किण्यासाठी आणि कायदेर्ीि आणि ननयामक आवश्यकतािंच े

पालन किण्यासाठी ग्रा्कािंकडून जी माह्ती एकत्र कििे आवश्यक आ्े ती कजहववषयक अजाहचा 
फॉमह थपष्टपिे थपष्ट किेल. आम््ी ग्रा्क आणि त्तयाच्या / नतच्या कुटुिंबाचा  डटेाबेस तयाि 

किण्यासाठी अनतरितत माह्तीची ववनिंती करु; पििंत ु्ी माह्ती ग्रा्क त्तयाच्या /नतच्या इच्छेने देत 

असेल ति. 

 

2) कर्ट मलूयांकन आणि अर्ी / शर्ी 
किं पनी  अटी व र्तीस् मिंजूि झालेल्या कजाहची ितकम, वावषहक र्वयाज दि आणि त्तयाच्या अजह 
किण्याची पद्धत कजहदािास मिंजुिीपत्रात  ककिं वा अन्य ललणखत थवरूपात कळवेल आणि कजहदािाने या 
अटी आणि र्तीचा थवीकाि केल्याची नोंद ठेवेल. 
 

कजाहच े  थवीकृती पत्र आणि कजहदािासोबत झालेले सवह ललणखत र्वयव्ाि थिाननक भाषते ककिं वा 
कजहदािास  समजेल अर्ा भाषते असेल. 
 

कजाहच्या मिंजूिी ककिं वा ववतििाच्या वेळेस किं पनी कजहदािाला कजहकिािाची प्रत सादि किेल. 
 

3) ननयम व अर्ींमधीि र्बदिांसहहर् कर्ाटचे वार्प 
(a) कजाहची उर्ीिा  पितफेड केल्यास  किं पनीकडून दिंडात्तमक र्वयाज आकािल ेजाईल, ्े कजह 

किािनाम्यामध्ये ठळक अक्षिात नमदू केले जाईल. 

(b) किं पनी देयक, ववतििाच े वेळापत्रक, र्वयाज दि, सेवा र्लु्क, आगाऊ र्लु्क इत्तयाहदच्या अटी 
व र्तींमध्ये कोित्तया्ी बदलाची सचूना देईल. आम््ी ्े देखील सनुनक्श्चत करू की र्वयाजदि 



आणि र्लु्कातील  बदल केवळ सिंभार्वयतवेि परििाम कितील. या सिंदभाहत एक योग्य अट 
कजह किािामध्ये समाववष्ट केली जाईल. 

(c) किािानसुाि देयक ककिं वा कामधगिीची गती वाढववण्याचा ननिहय कजह किािाच्या अनरुुप असेल. 

(d) कजाहच्या किािात पनु््ा ताब्यात घेण्याचा (re-possession) clause असेल तसेच ताब्यात 
घेण्यापवूी नोटीसच्या कालखिंडातील तितदुी, ज्या परिक्थितीत नोटीसचा कालावधी माफ केला 
जाऊ र्कतो, सिुक्षा ताब्यात घेण्याची प्रकक्रया, मालमत्ततचे्या ववक्री / लललावापवूी कजाहची 
पितफेड किण्यासाठी कजहदािाला अिंनतम सिंधी देण्याची तितदू, कजहदािाकड े पनु््ा कब्जा 
देण्याची  प्रकक्रया आणि मालमत्तता ववक्री / लललाव प्रकक्रया हया सवह बाबतीतले ननयम 
असतील.  

(e) सवह देयकािंची पितफेड झाल्यावि ककिं वा कजाहच्या िकबाकीच्या पितफेडीनिंति जि किं पनीचा 
कोित्तया्ी कायदेर्ीि अधधकािानसुाि ककिं वा धाििाधधकािानसुाि अन्य दावा नसल्यास किं पनी 
सवह लसतयरुिटीज कजहदािास पित किेल. जि लसतयरुिटीज पित न देण्याचा अधधकाि वापिला 
जायचा असेल ति, कजहदािाला उवहिीत दावे आणि ज्या अटी अिंतगहत किं पनी लसतयरुिटीज 
कायम ठेवण्यासाठी पात्र आ्े त्तयाबद्दल सिंपिूह माह्तीस् त्तयाबद्दल नोटीस देण्यात येईल. 

 

4) गपु्र्र्ा 
(a) ग्रा्काद्वािे अधधकृत केल्यालर्वाय आम््ी सवह वयैक्ततक माह्ती खाजगी आणि गोपनीय 

म््िून ्ाताळू 

(b) ग्रा्काद्वािे अधधकृत केल्यालर्वाय, आम््ी खालील अपवादात्तमक बाबीिंर्वयनतरितत इति 
कोित्तया्ी गोष्टीस् र्वयव्ाि तपर्ील उघड कििाि ना्ी: 

 आम््ाला कायदेर्ीि ककिं वा ननयामक ननयमािंद्वािे माह्ती प्रदान किायची असल्यास 

 जि ्ी माह्ती उघड किण्यासाठी जनतपे्रनत  कतहर्वय असल्यास 

 जि ह् माह्ती  बँक / ववक्त्ततय सिंथिा / आमच ेगट आणि सिंलग्न किं पन्यािंकड ेप्रदान कििे आमच्या 
ह्ताच ेअसल्यास (उदा. फसविूक प्रनतबिंध). 

 आम््ी ग्रा्काबद्दल इति कोिासाठी्ी ववपिनाच्या ्ेतसूाठी माह्ती देण्याच्या या काििाचा वापि 

कििाि ना्ी. 
 

5) सामान्य 
(a) कजह देिा-या किािाच्या अटी आणि ननयमािंमध्ये प्रदान केलले्या उद्देर्ािंलर्वाय किं पनी कजहदािाच्या 

कायाहत ्थतक्षेप किण्यापासनू पिावतृ्तत ्ोईल. (जोपयतं नवीन माह्ती, पवूी कजहदािाने खुलासा 
केलेला ना्ी, अर्ी किं पनीच्या ननदर्हनास आली आ्े.) 

 

(b) उधाि खात्तयाच े्थतािंतिि किण्यासाठी कजहदािाकडून केलले्या ववनिंतीच्या बाबतीत, सिंमती असो 



ककिं वा अन्यिा जि किं पनीचा आक्षेप असल्यास, ववनिंती प्राप्त झाल्याच्या तािखेपासनू 21 हदवसािंत 

कळववण्यात येईल. अर्ा ्थतािंतििाची पतूहता कायद्याच्या अनरुूप असलेल्या पािदर्ी किाि 

अटीिंनसुाि ्ोईल. 

 

(c) कजाहच्या वसलू किण्याच्या बाबतीत, किं पनी अनधुचत छळविूक कििाि ना्ी. उदा. कजहदािािंना 
ववधचत्र वेळेस त्रास देिे, कजह वसलुीसाठी र्ततीचा(माि्ाि ) वापि इ. 

 
पढुीि सहाय्य 

 

र्क्रारी: 
कोिती्ी तक्राि असल्यास, अजहदाि / कजहदािािंना सिंबिंधधत र्ाखेत लेखी कळवावे लागेल. र्ाखा अधधकािी 
ताबडतोब त्तया बाबीच ेननवािि किण्यास सरुुवात किेल. 

 

र्क्रार ननवारि यतं्रिा 
तक्रािीिंच्या सिंदभाहत सिंपिूह माह्ती प्राप्त झाल्याच्या तािखेपासनू 30 हदवसािंच्या आत उत्तपादने  आणि 
सेवािंच्या सिंबिंधातील सवह वाद सनुावल्या जातील. 
 

खालील 'तक्राि ननवािि यिंत्रिा' लावण्यात आली आ्े. 

 

ननिटय स्र्र 

 

ननराकरि दर्ाट 
 

र्ाखेचे थति 

 

क्षेत्रीय कायाहलयीन थति 

 

क्षेत्रीय कायाहलयीन थति 

 

तक्राि ननवािि अधधकािी 
 

 

र्क्रार ननवारि - सपंकट  र्पशीि 

 

तक्राि ननवाििाच्या बाबतीत आपि तक्राि ननवािि अधधकायाहर्ी सिंपकह  साधू र्कता, कृपया खालीलपकैी 
कोित्तया्ी प्रकािे सिंपकह  साधा: 

 

तक्राि - 
ननवािि अधधकािी: श्री. पी. श्रीधिन ईमेल: sridharanp@stfc.in 

तमु््ी खालील पत्तत्तयावि आमच्या कायाहलयात लेखी सिंपकह  पाठव ूर्कता: 

 

तक्राि ननवािि अधधकािी 
श्रीिाम ट्रान्सपोटह फायनान्स किं पनी लललमटेड मकुाक्म्बका  कॉम्प्लतेस, 3 िा मजला, 

mailto:sridharanp@stfc.in


4 लेडी देसाई िोड, मायलापिू, चेन्नई -600 004. 

तालमळनाडू, भाित दिूध्वननिः 9 -44-249 9 356 

 

जि कजहदाि किं पनीचे तक्राि ननवािि अधधका-याच्या ननिहयावि समाधानी नसेल ति तो आिबीआयच्या गिै-बँककिं ग 

पयहवेक्षि ववभागाच्या प्रादेलर्क कायाहलयाच्या प्रभािी खालील पत्तत्तयावि सिंपकह  साधू र्कतात: 

 
म्ार्वयवथिापक 

गिै-बँककिं ग पयहवेक्षि ववभाग चेन्नई प्रादेलर्क कायाहलय, 

फोटह ग्लॅलसस , िाजाजी सलाई, चेन्नई- 600 001, भाित 

टेललफोन: +91 44 25361631 

ईमेल: dnbschennai@rbi.org.in 

 

योग्य र्वयाव्ािीक ननबधंािंच ेअनपुालन आणि ववववध थतिािंवि तक्राि ननवािि यिंत्रिेच ेर्वयवथिापन यािंचा एकत्रत्रत 

अ्वाल ननयलमत अिंतिानें सिंचालक मिंडळाकड े/ सलमतीकड ेसादि केला जाऊ र्कतो. 
 

अलिप्राय आणि सचूना 
आमच्या सेवा सधुािण्यास मदत किण्यासाठी आम््ी आमच्या ग्रा्कािंना आमच्या सेवेबद्दल अलभप्राय प्रदान 

किण्यास ववनिंती कितो. 

 

देखरेख 

ननबधंािंची अिंमलबजाविी सनुनक्श्चत किण्यासाठी आमच्याकड ेतक्राि ननवािि अधधकािी आ्ेत. आमची अिंतगहत 

ऑडडटीिंग प्रकक्रया आम््ी ननबधंािंची पतूहता किीत असल्याची खात्री करुन घेत े. 

योग्य र्वयाव्ारिक ननबधंािंच ेअनपुालन आणि तक्राि ननवािि पद्धतीचा आढावा ननयलमतपिे र्वयवथिापनाकडून 

घेतला जाईल आणि त्तयाचा एकत्रत्रत अ्वाल सिंचालक मिंडळाकड ेवेळोवेळी जमा केला जाईल. 

 

ननर्बधंार्बद्दि अधधक  माहहर्ी 
ननबधं  आमच्या वेबसाइटवि उपलब्ध असतील  आणि प्रत  ववनिंतीवि उपलब्ध करून हदली जाईल. 

 

mailto:dnbschennai@rbi.org.in

