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ఫెయిర్ ప్రాక్టసీ్ కోడ్ 

ERFL ఫైనాన్స్  లిమిటెడ్ (కంపెనీ/ ERFL), వయ వసా్థత్మ కౌంగా మఖ్య మైన నాన్-డపాజిట్ టేకిౌంగ్ కౌంపెనీ 

కోసౌం రిజరై్  బ్య ంక్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వై రా జారీ చేసిన మాస్రీ్ డైరెక్షన్సను అనుస్రించి మరియు 

డపాజిట్ టేకిౌంగ్ నాన్-బ్య ౌంకిౌంగ్ ఫైనాన్షయిల్ కౌంపెనీలు (NBFCలు), కసమ్్లతో వయ వహరిౌంచేటప్పు డు 

నాయ యమైన పద్ధతుల కోసౌం గ్కిౌంద కోడ్ను స్వీ కరిౌంచార్డ. 

 

ఫెయి్ గ్పాక్టస్్ట కోడ్ (FPC) కిౌంద వాటిన్ష కవ్ చేయడాన్షకి ఉదే్దశౌంచబడౌంద: 

 

• ర్డణాల కోసౌం ద్రఖాస్తులు మరియు వాటి గ్పాసెసిౌంగ్ 

• లోన్ మదౌంప్ప మరియు న్షబౌంధనలు/షరతులు 

• న్షబౌంధనలు మరియు షరతులలో మార్డు లతో సహా ర్డణాల పౌంపిణీ 

• స్థధారణ న్షబౌంధనలు మరియు 

• ఫిర్లయ దుల పరిషా్క ర వధానౌం 

 

1. రుణాల కోస్ం దరఖాస్తులు మరియు వాటి ప్రాసెసింగ్ 

 

(a) లోన్/లోన్ సదుపాయాన్షకి సౌంబౌంధౌంచిన మొత్ుౌం సౌంబౌంధత్ సమాచారౌం సౌంబౌంధత్ 

ర్డణ ద్రఖాస్తు ఫారమ్(ల)లో లేదా ఇత్ర మోడ్ల దీా ర్ల (ట్మ  షీట్, టీజ్లు మొద్లైనవ) 

అౌందుబ్టులో ఉౌంచబడుతుౌంద. లోన్ ద్రఖాస్తు ఫారమ్ సగ్కమౌంగా పూరిు చేసిన ద్రఖాస్తు 

ఫారమ్తో పాటు సమరిు ౌంచాలిి న డాకుయ మౌంటరను కూడా సూచిస్తుౌంద. 

 

(b) ఫ్లక రయిౌంట్కు ర్డణాన్షకి సౌంబౌంధౌంచిన అన్షి  కరస్థు ౌండెన్ి లు, లోన్ డాకుయ మౌంట్లు, 

రీకాల్ నోటీస్తలు మొద్లైనవాటిన్ష మాత్ృభాషలో లేదా ఫ్లక రయిౌంట్ అరౌాం చేస్తకుని  భాషలో 

స్వీ కరిౌంచే అవకాశౌం ఉౌంటుౌంద. ఈ గ్పయోజనౌం కోసౌం ఫ్లక రయిౌంట్ త్గిన ఎౌంపికను ఎౌంచుకోవడౌం 

దీా ర్ల ర్డణ ద్రఖాస్తు ఫారమ్లో అత్న్ష/ఆమ/దాన్ష గ్పాధానయ త్ను సూచిౌంచాలి. 

 

(c) పూరిు చేసిన ద్రఖాస్తు ఫారమ్ల రస్వదు సగ్కమౌంగా గురిుౌంచబడుతుౌంద. ద్రఖాస్తుదార్డలు ఈ 

వషయౌంలో రస్వదు కోసౌం పట్ుబటవ్లసి ఉౌంటుౌంద. 

 

(d) ర్డణ ద్రఖాస్తు యొకా  ఫ్లసినాన్ష న్షర్లధ రిౌంచడాన్షకి ద్రఖాస్తుదార్డ కౌంపెనీన్ష దాన్ష రిజిస్్ ు 

కార్లయ లయౌంలో సౌంగ్పదౌంచవలసిన స్తమార్డ కాలపరిమినన్ష కూడా రస్వదు సూచిస్తుౌంద. 

 

2. లోన్స మదంపు మరియు నిబంధనలు/షరతులు 

 

(a) కౌంపెనీ గ్ెడట్ మదౌంప్ప గ్పగ్కియ మరియు వధానాలకు అనుగుణౌంగా ర్డణ ద్రఖాస్తులు 

అౌంచనా వేయబడతాయి. ర్డణ ద్రఖాస్తుకు అకిా లెడ్మ్ౌంట్లో సూచిౌంచిన ర్డణ ద్రఖాస్తును 

అౌంచనా వేసే వయ వధలో గ్ెడట్ మదౌంప్ప (ఆమోద్ౌం/నరసా రణ) ఫలిత్ౌం యొకా  ర్డణ 

ద్రఖాస్తులో ఫ్లక రయిౌంట్ అత్ను/ఆమ/వార్డ ఎౌంచుకుని  భాషలో సలహా ఇవీ బడుతుౌంద. 

 

ర్డణౌం ఆమోద్ౌం పౌందన త్రీ్ల త్, కౌంపెనీ మౌంజూర్డ చేసిన ర్డణౌం మొతాుని్ష , వారికి వడ్డు 

రేటు, డఫాల్ ్వడ్డు రేటు మరియు ఇత్ర మఖ్య మైన న్షబౌంధనలు మరియు షరతులు మొద్లైనవ మౌంజూర్డ లేఖ్ 

దాీ ర్ల లేదా ఫ్లక రయిౌంట్ ఎౌంచుకుని  భాషలో కరస్థు ౌండెని్  కోసౌం ద్రఖాస్తు ఫారమ్లో తెలియజేస్తుౌంద. ఆలసయ మైన 

నరిగి చెలిరౌంచినౌందుకు జరిమానా వడ్డు, ఏదైనా ఉౌంటే, కౌంపెనీచే వసూలు చేయబడతాయి వౌంటివ, ర్డణ ఒపు ౌంద్ౌం,  



 

 

 

 

 

మౌంజూర్డ లేఖ్ మొద్లైన వాటిలో బోల్ులో పేరా్క నాలి. అటువౌంటి న్షబౌంధనలు మరియు షరతుల అౌంగీకారౌం 

కౌంపెనీచే అలాగే ఉౌంచబడుతుౌంద. 

 

(b) ఫ్లక రయిౌంట్తో న్షబౌంధనలు మరియు షరతులతో పాటుగా, ద్రఖాస్తు చేసే వధానౌంతో సహా, 

మౌంజూరైన ర్డణ మొత్ుౌం, వరి ుౌంచే వారికి వడ్డు రేటును సూచిౌంచే ఒపు ౌందాన్షి  కౌంపెనీ 

కుదుర్డు కుౌంటుౌంద. ఒపు ౌంద్ౌం యొకా  షెడ్యయ ల్(లు) మరియు అనుబౌంధౌం(ల)తో పాటుగా 

పేరా్క ని  ఒపు ౌంద్ౌం కాపీ ఫ్లక రయిౌంట్ ఎౌంచుకుని  భాషలో ఫ్లక రయిౌంట్కు అౌందౌంచబడుతుౌంద. 

 

3. నిబంధనలు మరియు షరతులలో మారుు లతో స్హా రుణాల పంపిణీ 

(a) చెలిరౌంప్ప షెడ్యయ ల్, వడ్డు రేటుర , సరీీ స్ట ఛారీల్ు,  మౌంద్స్తు చెలిరౌంప్ప ఛారీల్ు మొద్లైన 

వాటితో సహా న్షబౌంధనలు మరియు షరతులలో ఏవైనా మార్డు లు ఖాతా న్షరిషే ్ మార్డు ల 

వషయౌంలో ర్డణగ్రహీత్లకు వయ కి ురత్ౌంగా తెలియజేయబడతాయి మరియు ఇత్ర్డల వషయౌంలో 

అద్ద వధౌంగా ఉౌంటుౌంద. కౌంపెనీ యొకా  నమోదత్ కార్లయ లయౌం / కార్కు రేట్ కార్లయ లయౌంలో లేదా 

వెబ్సైట్లో అౌందుబ్టులో ఉౌంటుౌంద లేదా కౌంపెనీ న్షర ణయిౌంచినటరయితే గ్పిౌంట్ మీడయా 

దీా ర్ల పౌంపిణీ చేయబడుతుౌంద. 

 

(b) వఫ్లడ్డు రేటుర మరియు ఛారీల్లో మార్డు లు భవషయ తుులో అమలు చేయబడతాయి. ఈ 

గ్పభావాన్షకి త్గిన షరతు ర్డణ ఒపు ౌంద్ౌంలో చేరు బడుతుౌంద. 

 

(c) ఒపు ౌంద్ౌం గ్పకారౌం చెలిరౌంప్ప లేదా పన్షతీర్డను రీకాల్ / వేరవౌంత్ౌం చేయాలనే న్షర ణయౌం 

కౌంపెనీతో ర్డణగ్రహీత్ దీా ర్ల అమలు చేయబడన ర్డణ పగ్తాల యొకా  న్షబౌంధనలు మరియు 

షరతులకు అనుగుణౌంగా ఉౌంటుౌంద. 

 

(d) లోన్కు సౌంబౌంధౌంచిన అన్షి  సెకూయ రిటీలు ర్డణాల యొకా  పూరిు మరియు చివరి 

చెలిరౌంప్ప రస్వదుపై వడుద్ల చేయబడతాయి ర్డణగ్రహీత్లపై ర్డణ పగ్తాల గ్కిౌంద్ కౌంపెనీ లేదా 

మరేదైనా వయ కి ు కలిగి ఉని  ఏదైనా చటబ్ద్ధమైన లేదా ఒపు ౌంద్ హకుా  లేదా తాతాా లిక హకుా  లేదా 

సెట్-ఆఫ్ హకుా కు లోబడ ఉౌంటుౌంద. సెట్-ఆఫ్ యొకా  అటువౌంటి హకుా ను 

ఉపయోగిౌంచాలౌంటే, ర్డణగ్రహీత్ మిగిలిన ఫ్ల రయిమ్ల గురిౌంచి పూరిు వవర్లలతో మరియు 

సెకూయ రిటీలు లేదా హకుా  నుౌండ సెకూయ రిటీలు/వగ్కయాన్షి  కొనస్థగిౌంచే లేదా సెట్ ఆఫ్ చేసే 

హకుా ను పౌంద్ద షరతులతో పాటు దాన్ష గురిౌంచి నోటీస్త ఇవీ బడుతుౌంద. సెకూయ రిటీలను బదలీ 

చేయడాన్షకి లేదా అమమ కాన్షకి వచిు న ఆదాయాన్షి  కౌంపెనీ అమలు చేస్తుౌంద. ఇత్ర బకాయిలతో 

పాటు ర్డణాల పూరిు మరియు చివరి చెలిరౌంప్ప సౌంద్రభ ౌంలో, ఏదైనా ఉౌంటే, ర్డణగ్రహీత్ / కసమ్్ 

నుౌండ అభయ రనాను స్వీ కరిౌంచిన తేదీ నుౌండ 1 నెలలోప్ప కౌంపెనీ “No outstandin g dues” సరిఫ్ికేట్ జారీ 

చేయబడుతుౌంద. 

(e) అన్షి  నోటీస్తలు, ర్డణ ద్రఖాస్తు ఫారమ్లో ఫ్లక రయిౌంట్ ఎౌంచుకుని  భాషలో లోన్కు 

సౌంబౌంధౌంచి కరస్థు ౌండెన్ి  చేయబడుతాయి. 

4. వైకలయ ం(లు) ఉనన  దరఖాస్తుద్వరు 

వైకలయ ౌం కారణౌంగా శారీరకౌంగా / ద్ృష్టల్ోపౌం ఉని  ద్రఖాస్తుదార్డలకు ర్డణ సౌకర్లయ లతో సహా ఉత్ు తుులు 

మరియు సౌకర్లయ లను వసురిౌంచడౌంలో కౌంపెనీ వవక్ష చూపదు. వార్డ ఇత్ర ద్రఖాస్తుదార్డలతో సమానౌంగా 

పరిరణౌంచబడతార్డ మరియు కౌంపెనీ గ్ెడట్ గ్పగ్కియ మరియు పాలస్వ గ్పకారౌం వారి ద్రఖాస్తు మరిట్పై 

న్షరీ హిౌంచబడుతుౌంద. వైకలయ ౌం (లు) ఉని  ద్రఖాస్తుదార్డలను అరౌాం చేస్తకోవడాన్షకి , ఎౌంచుకోవడాన్షకి 

మరియు సమచిత్మైన ఉత్ు ను లేదా ర్డణ సదుపాయాన్షి  పౌంద్దౌందుకు వీలుగా అన్షి రకాల సహాయౌం 

అౌందౌంచబడుతుౌంద. 



 

 

 

 
 

 

5. సాధారణ నిబంధనలు 

 

గ్పయోజనాల కోసౌం త్పు  మరియు ర్డణ పగ్తాల న్షబౌంధనలు మరియు షరతులోర  అౌందౌంచిన వధౌంగా 

(a) లేదా ర్డణగ్రహీత్ ఇౌంత్కు మౌందు వెలరడౌంచన్ష కొత్ు సమాచారౌం కౌంపెనీ ద్ృష్టక్ి వసేు త్పు , 

కౌంపెనీ ర్డణగ్రహీత్ వయ వహార్లలోర  జోకయ ౌం చేస్తకోకూడదు. 

 

(b) ర్డణగ్రహీత్ నుౌండ ర్డణ ఖాతా బదలీ కోసౌం అభయ రనా అౌందన సౌంద్రభ ౌంలో, సమమ న లేదా 

ఇత్రగ్తా, అౌంటే కౌంపెనీ యొకా  అభయ ౌంత్రౌం, ఏదైనా ఉౌంటే, అభయ రనా అౌందన తేదీ నుౌండ 21 

రోజులలోప్ప తెలియజేయబడుతుౌంద. 

 

(c) ర్డణాల రికవరీ వషయౌంలో, కౌంపెనీ అనవసరమైన వేధౌంప్పలు చేయకూడదు, అౌంటే ర్లగ్న 

సమయాలోర  ర్డణగ్రహీత్ను న్షరౌంత్రౌం ఇబబ ౌంద పెటడ్ౌం, ర్డణాల రికవరీ కోసౌం దాడ చేయడౌం 

వౌంటివ చేయకూడదు మరియు చటప్రౌంగా మాగ్త్మే న్షరీ హిౌంచాలి. 

 

(d) రిటైల్ ఫైనాన్షి ౌంగ్ ఉత్ు తుుల కోసౌం, కో-ఆబ్లరగౌంట్(లు)తో లేదా లేకుౌండా వయ కి ురత్ 

ర్డణగ్రహీత్లకు వాయ పారౌం కాకుౌండా ఇత్ర గ్పయోజనాల కోసౌం మౌంజూర్డ చేయబడన అన్షి  

ఫ్ల ర టిౌంగ్ రేట్ ట్మ  లోన్లపై కౌంపెనీ ో్ఫ్లకోరజ్ ఛారీల్ు/మౌంద్స్తు చెలిరౌంప్ప పెనాలీల్ను వసూలు 

చేయదు. 

 

6. వడీ్డ ఛారీలీు: 

 
(a) న్షధుల ఖ్ర్డు , మారిన్్ మరియు రిస్టా  గ్పీమియౌం మొద్లైన సౌంబౌంధత్ అౌంశాలను 

పరిరణనలోకి తీస్తకున్ష ర్డణాలు మరియు అడీా నుి లు, గ్పాసెసిౌంగ్ మరియు ఇత్ర ఛారీల్పై 

వధౌంచే వడ్డు రేటును న్షర ణయిౌంచడాన్షకి డైరెకర్ ర బోర్డు వడ్డు రేటు నమూనాను ఆమోదౌంచిౌంద. వడ్డు 

రేటు మరియు వవధ వరా్లల ర్డణగ్రహీత్లకు వేరేీ ర్డ వడ్డు రేటును వసూలు చేయడాన్షకి రిస్టా  

యొకా  ఫ్లసా్థయి మరియు హేతుబద్ధత్ ద్రఖాస్తు ఫారమ్లో ర్డణగ్రహీత్కు లేదా కసమ్్కు 

తెలియజేయబడుతుౌంద మరియు అౌంగీకరిౌంచిన వడ్డున్ష మౌంజూర్డ లేఖ్లో సు షౌ్ంగా 

తెలియజేయాలి. 

 

(b) వడ్డు రేటుర మరియు నష్్కల ఫ్లసా్థయికి సౌంబౌంధౌంచిన వధానౌం కూడా కౌంపెనీ వెబ్సైట్లో 

అౌందుబ్టులో ఉౌంచబడతాయి. వడ్డు రేటరలో మార్డు  వచిు నప్పు డలార  వెబ్సైట్లో 

గ్పచురిౌంచబడుతుౌంద లేదా గ్పచురిౌంచబడన సమాచారౌం నవీకరిౌంచబడుతుౌంద. 

 

(c) వడ్డు రేటు వారికి రేటురగా ఉౌంటుౌంద, త్దాీ ర్ల ర్డణగ్రహీత్ ఖాతాకు వధౌంచబడే ఖ్చిు త్మైన రేటర 

గురిౌంచి తెలుస్తకుౌంటార్డ. 

 

7. ప్రీవెన్స్  రిప్రడెస్ల్ మెకానిజం 

 
ఫెయి్ గ్పాక్టస్్ట కోడ్న్ష అమలు చేయడౌం కౌంపెనీ బ్ధయ త్. ర్డణగ్రహీత్లు/కసమ్్లతో లావాద్దవీలు సజావుగా 

మరియు అవాౌంత్ర్లలు లేకుౌండా ఉౌండేలా కౌంపెనీ గ్పన గ్పయతి్ ౌం చేస్తుౌంద. ర్డణగ్రహీత్/కసమ్్ దాీ ర్ల 

కౌంపెనీ ద్ృష్టక్ి తీస్తకుర్లబడన ఫిర్లయ దు ఏదైనా త్ీ రిత్రనన పరిషా రిౌంచబడుతుౌంద. 



 

 

 

 
ఔట్సోరిి ౌంగ్ ఏజెనీి  అౌందౌంచే సేవలకు సౌంబౌంధౌంచిన సమసయ లతో సహా కౌంపెనీ కారయ న్షరీ్ల హకుల 

న్షర ణయాల వలర ఉత్ు ని మయ్యయ  అని్ష  వవాదాలు / ఫిర్లయ దులు వారి ద్ృష్టక్ి తీస్తెళ్లరన త్రీ్ల త్ వౌంటార్డ  

 

 

 

మరియు పరిషా రిౌంచబడతాయి.ఫ్ల 

ఫెయి్ గ్పాక్టస్ెస్ట కోడ్కు అనుగుణౌంగా మరియు వవధ ఫ్లసా్థయిల న్షరీ హణలో ఫిర్లయ దుల పరిషా్క ర 

యౌంగ్తాౌంరౌం యొకా  పన్షతీర్డతో కాలానుగుణ సమీక్ష యొకా  ఏక్టకృత్ న్షవేదక గ్కమ వయ వధలో బోర్డు ఆఫ్ 

డైరెకర్ రకు (లేదా దాన్ష కమిటీకి) సమరిు ౌంచబడుతుౌంద. 

 
ఫిర్లయ దుల పరిషా్క ర అధకారి ("GRO") మరియు RBI యొకా  ఫ్లసా్థన్షక కార్లయ లయౌం యొకా  సౌంగ్పదౌంప్ప 

వవర్లలు (ఒక నెల వయ వధలో ఫిర్లయ దు / వవాదాని్ష  పరిషా రిౌంచకపోతే, సౌంగ్పదౌంచవచుు ) అన్షి  శాఖ్లు / 

గ్పద్దశాలలో గ్పద్రిశ ౌంచబడతాయి కౌంపెనీ త్న వాయ పార్లన్షి  న్షరీ హిస్తుౌంద. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ఈడెలైీ స్ట రిటైల్ ఫైనాని్  లిమిటెడ్ (కౌంపెనీ/ ERFL), నాన్-బ్య ౌంకిౌంగ్ ఫైనాన్షయిల్ కౌంపెనీల (NBFCలు) కోసౌం 

రిజ్ీ  బ్య ౌంక్ ఆఫ్ ఇౌండయా జారీ చేసిన ఆద్దశాలను అనుసరిౌంచి, కసమ్్లతో వయ వహరిౌంచేటప్పు డు నాయ యమైన 

పద్ధతుల కోసౌం గ్కిౌంద కోడ్ను స్వీ కరిౌంచిౌంద. ఫెయి్ గ్పాక్టస్్ట కోడ్ (FPC) కిౌంద వాటిన్ష కవ్ చేయడాన్షకి 

ఉదే్దశౌంచబడౌంద: 

 

లెవల్ - 1 ర్డణగ్రహీత్లు నేర్డగా గ్బ్ౌంచ్ మేనేజ్న్ష సౌంగ్పదౌంచి, గ్బ్ౌంచ్లో న్షరీ హిౌంచబడే 

కౌంప్ెరౌంట్ రిజిస్్ లో అత్న్ష/ఆమ ఫిర్లయ దు/ఆౌందోళనను నమోదు చేయవచుు . ఫిర్లయ దు 

చేయాలనుకునే ర్డణగ్రహీత్లకు సౌంబౌంధత్ గ్బ్ౌంచ్ అధకారి మారనా్షరేశేౌం చేస్థుర్డ. 

ర్డణగ్రహీత్ కిౌంద ఛానెల్లలో ఏవేన్ష ఫిర్లయ దులు / ఫిర్లయ దులను కూడా దాఖ్లు 

చేయవచుు : 

ఇమయిల్ ఐడ:  assistance@eclf.com;  

టోల్ గ్ీ: 1-800-1026371-సోమవారౌం – శుగ్కవారౌం (ఉద్యౌం 10 నుౌండ స్థయౌంగ్త్ౌం 5 

వరకు) 

లెవల్ – 2 స్వీ కరిౌంచిన గ్పనసు ౌంద్న పటర కసమ్్ అసౌంత్ృపిుగా ఉని టరయితే, అత్ను/ఆమ గ్కిౌంద 

చిర్డనామాలో ఫిర్లయ దుల పరిషా్క ర అధకారిన్ష కూడా సౌంగ్పదౌంచవచుు :-  

ఫ్ల మమన స్తదీపు మజుౌందా్ 

మొద్టి అౌంత్స్తు, 3B, ర్లజేౌంగ్ద్ పా్ా , పూస్థ రోడ్, నూయ ఢిలీర- 110005  

టెలి న్  నౌం. +91 (11) 4004 2301; 

ఇమయిల్ ఐడ: grievances@eclf.comఫిర్లయ దుల పరిషా్క ర అధకారి ఫిర్లయ దుదార్డన్షకి 

వీలైనౌంత్ త్ీ రగా స్వీ కరిౌంచిన గ్పశి లు / ఫిర్లయ దులు / ఫిర్లయ దులకు పరిషా్క రౌం / 

గ్పనసు ౌంద్నను అౌందౌంచడాన్షకి గ్పయని స్థు ర్డ. 

లెవల్ – 3 ఫిర్లయ దు / ఫిర్లయ దులు ఒక నెల వయ వధలో పరిషా రిౌంచబడకపోతే, ర్డణగ్రహీత్ / కసమ్్ / 

ద్రఖాస్తుదార్డ దీన్షకి అపీు ల్ చేయవచుు :- 

అధకారి - ఇన్ ఛా్ ్

డపా్మ్ౌంట్ ఆఫ్ నాన్-బ్య ౌంకిౌంగ్ సూప్వజన్ రిజ్ీ  బ్య ౌంక్ ఆఫ్ ఇౌండయా 

3వ అౌంత్స్తు, మర్లఠా మౌంద్ ద్రరా, బైకులార , మౌంబై సెౌంగ్టల్, మౌంబై - 

400008;  

టెలి: +91 22-23084121/ 23028436 ఫాయ కి్ : +91 22-23022011 

ఇమయిల్ ఐడ - dnbsmro@rbi.org.in 
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 ద్వని పరిష్కా ర ప్రపప్రియతో ాటుగా ాటించాలి్ న ాయింట్లు: 
 

1) పైన పేరా్క ని  సమాచారౌం కసమ్ర ర గ్పయోజనౌం కోసౌం కౌంపెనీ వాయ పారౌం లావాద్దవీలు జరిగే 

గ్బ్ౌంచ్లు / గ్పద్దశాల వెలుపల కూడా గ్పద్రిశ ౌంచబడుతుౌంద మరియు రిఫరెన్ి  పరు స్ట 

కోసౌం అటువౌంటి న్షయమిౌంచబడన అధకార్డల వద్ ే కూడా అౌందుబ్టులో 

ఉౌంచబడుతుౌంద. 
 

2) సౌంబౌంధత్ ఉదోయ గి / రిలేషన్ ష్టప్ మేనేజ్ దీా ర్ల ఏదైనా ఫిర్లయ దు / ఫిర్లయ దు అౌందన 

పక్షౌంలో, ఫిర్లయ దు అౌందనపు టి నుౌండ 2 రోజులలోప్ప అత్ను/ఆమ దాన్షన్ష కసమ్్ సరీీ స్ట 

టీమ్ & గ్గీవెన్ి  రిగ్డెసల్ ఆీస్కు ఫిర్లయ దులు / ఫిర్లయ దుల పరిషా్క రౌం త్ీ రగా 

న్షఫ్లర్లధ రిౌంచడాన్షకి న్షవేదౌంచాలి. 
 

3)  ఫిర్లయ దు / ఫిర్లయ దులకు సౌంబౌంధౌంచిన అవసరమైన వవర్లలను కసమ్్ సరీీ స్ట టీమ్ & 

గ్గీవెన్ి  రిగ్డెసల్ ఆీస్కు అౌందౌంచడౌం మరియు ఫిర్లయ దు / ఫిర్లయ దులను 

పరిషా రిౌంచడౌం సౌంబౌంధత్ ఉదోయ గి / రిలేషన్షపి్ మేనేజ్ యొకా  బ్ధయ త్. 

 
8. ాలసీ యొకా  స్మీక్ష 

 
ఈ కోడ్ 15 మారిు , 2013 నుౌండ అమలోర కి వస్తుౌంద మరియు రిజ్ీ  బ్య ౌంక్ ఆఫ్ ఇౌండయా జారీ చేసిన 

సరా్డ య ల్లు, డైరెక్షనుర మొద్లైన వాటి మరియు కౌంపెనీ అనుసరిౌంచే పద్ధతుల వెలుగులో ఎపు టికప్పు డు 

సవరిౌంచబడౌంద / మారు బడౌంద. ఈ ఫెయి్ గ్పాక్టస్్ట కోడ్ యొకా  సమమ న మరియు వవధ ఫ్లసా్థయిల 

మేనేజ్మౌంట్లలో ఫిర్లయ దుల పరిషా్క ర యౌంగ్తాౌంరౌం యొకా  పన్షతీర్డను కాలానుగుణౌంగా సమీక్షౌంచడాన్షకి 

కౌంపెనీ అౌందస్తుౌంద. 

 


