
   ഉപഭ ോക്തൃ പരോതി പരിഹോര സംവിധോനം 

അവഭ ോകനം  

 

“സ്വതന്ത്ര” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്വതന്ത്ര മൈകന്ത്രോഫിൻ മന്ത്ൈവറ്്റ ലിൈിറ്റഡ് 

ശക്തൈോയതുും ഉചിതൈോയതുൈോയ ൈരോതി ൈരിഹോര സ്ുംവിധോനും സ്ഥോൈിച്ചു, 

ഇത്ഉൈക ോക്തോക്കൾഉന്നയിക്കുന്നൈരോതിരൾ/കചോദ്യങ്ങൾമരരോരയും പ്പചയ്യോൻ 

അനുവദ്ിക്കുന്ന ന്ത്ൈന്ത്രിയപ്പയ നിർവചിക്കോൻ ലക്ഷ്യൈിടുന്നു. 

സ്വതന്ത്രയ്ക്്കഉൈക ോക്തൃ സ്ുംതൃപ്തി അതിപ്പെ വിജയത്തിപ്പെ കരന്ത്രൈോണ്. ഉൈക ോക്തൃ 

സ്ുംതൃപ്തിക്കോയി ഞങ്ങൾ ന്ത്ൈതിജ്ഞോബദ്ധരോണ്. ൈരോതി ൈരിഹോര സ്ുംവിധോനും 

ൈുരളിൽ ൈറഞ്ഞ ലക്ഷ്യകത്തോപ്പടയോണ് രൂൈരൽെന പ്പചയ്തിരിക്കുന്നത്. 

 

 ക്ഷ്യം: 

ഉൈക ോക്തൃ ൈരോതിരളുപ്പടയുും കചോദ്യങ്ങളുപ്പടയുും ൈരിഹോരും ഉടനടി 

രോരയക്ഷ്ൈൈോയി ഉറെോക്കുന്നതിന ്ൈരോതി ൈരിഹോര സ്ുംവിധോനും ലക്ഷ്യൈിടുന്നു. 

പരോതികളുടെ രീതികൾ: 

1. ബ്രോഞ്ച്മോഭനജര്ക്കുള്ള ഉപഭ ോക്തൃ ഭകോൾ: ഉൈകയോക്തോക്കൾക്്ക ന്ത്ബോഞ്്ച 

ൈോകനജരുപ്പട കരോൺടോര്റ്്റ വിശദ്ോുംശങ്ങൾ നൽരിയിട്ടുണ്്ട, 

ഉൈകയോക്തോക്കൾക്്ക ന്ത്ബോഞ്്ച ൈോകനജപ്പര വിളിച്ച് ൈരോതി കരഖപ്പെടുത്തോും; 

കഫോകളോ അെുരൾ പ്പചയ്യുരയുും ൈരിഹോരങൾ നൽരുരയുും പ്പചയ്യുന്നു. 

ഞങ്ങളുപ്പട ക്ലയന്റുരൾക്്ക നൽരിയ കലോൺ രോർഡിൽ ന്ത്ബോഞ്്ച ൈോകനജരുപ്പട 

കരോൺടോര്റ്്റ വിശദ്ോുംശങ്ങൾ ൈരോൈർശിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

2. ഭെോൾ ബ്രീ ടഹൽപ്്പല ൻ നമ്പറിൽ ഭനോഡൽ ഓരീസര്ക്ക് 

ഉപഭ ോക്തൃ ഭകോൾ: ഉൈക ോക്തോവ് ഉന്നയിക്കുന്ന എപ്പരങ്കിലുും ൈരോതിരൾ / 

കചോദ്യങ്ങൾ ൈരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്വതന്ത്ര ഒരു ന്ത്ൈകതയര കടോൾ ന്ത്ഫീ 

പ്പഹൽെ്മലൻ നമ്പർ അതോയത ്18002679911 സ്ജ്ജൈോക്കി. കടോൾ ന്ത്ഫീ പ്പഹൽെ് 

മലൻ നമ്പർ മരരോരയും പ്പചയ്യുന്നത് ഒരു സ്ൈർെിത കനോഡൽ ഓഫീസ്റോണ്, 

തോപ്പനയിപ്പല സ്വതന്ത്ര ഓഫീസ്ിൽ ന്ത്ൈവർത്തിക്കുന്ന കനോഡൽ ഓഫീസ്ർ 

കരഖപ്പെടുത്തുന്നു ൈരോതി, കഫോകളോ അെുരൾ പ്പചയ്യുരയുും ൈരിഹോരും 

നൽരുരയുും പ്പചയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുപ്പട ക്ലയന്റുരൾക്്ക നൽരിയ കലോൺ 

രോർഡുരളിൽ കടോൾ ന്ത്ഫീ പ്പഹൽെ്മലൻ നമ്പർ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

3. പരോതി പരിഹോര ഓരീസറികുള്ള ഉപഭ ോക്തൃ ഭകോൾ: ൈരോതി 

ൈരിഹോര ഓഫീസ്റുപ്പട കരോൺടോര്റ്്റ വിശദ്ോുംശങ്ങൾ എല്ലോ സ്വതന്ത്ര 

ന്ത്ബോഞ്ചുരളുപ്പടയുും അറിയിെ് കബോർഡിൽ ന്ത്ൈദ്ർശിെിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ൈരിഹരിക്കപ്പെടോത്ത ഏപ്പതങ്കിലുും ൈരോതിരൾക്കുും കചോദ്യങ്ങൾക്കുും 

ഉൈക ോക്തോവിന് ൈരോതി ൈരിഹോര ഓഫീസ്ർക്്ക കനരിട്്ട വിളിക്കോൻ രഴിയുും. 

 

4. ഉപഭ ോക്തോകളുടെഭരഖോമൂ മുള്ളപരോതികൾ: ഉൈകയോക്തോക്കൾക്്ക 

ന്ത്ബോഞ്്ച, പ്പഹഡ് ഓഫീസ്് വിലോസ്ും നൽരിയിട്ടുണ്്ട, അവിപ്പട കരഖോൈൂലൈുള്ള 

ൈരോതി മരപ്പരോകണ്ടോ പ്പരോറിയർ വഴികയോ സ്ൈർെിക്കോും. ന്ത്ബോഞ്്ച തലത്തിൽ 

കരഖോൈൂലൈുള്ള ൈരോതി ന്ത്ബോഞ്്ച ൈോകനജർക്്ക സ്ൈർെിക്കണും അപ്പല്ലങ്കിൽ 

ൈരോതി കബോക്സിൽ ഉകൈക്ഷ്ിക്കോും. പ്പഹഡ് ഓഫീസ്് തലത്തിൽ ൈരോതിരൾ 

ൈരോതി ൈരിഹോര ഓഫീസ്ർക്്ക സ്ൈർെിക്കണും / അ ിസ്ുംകബോധന പ്പചയ്യണും. 

 

5. രീൽഡിട പരോതികൾ: സ്ോമ്പത്തിര ൈരിശീലനും, ന്ത്രൂെ് വിലയിരുത്തൽ, 

ന്ത്രൂെ് ൈീറ്റിുംരുരൾ എന്നിങ്ങപ്പനയുള്ള ഏപ്പതോരു കഫോറത്തിലുും 

ഉൈക ോക്തോക്കപ്പള രണ്ടുൈുട്ടുന്ന ഏപ്പതങ്കിലുും സ്വതന്ത്ര സ്റ്റോഫുരൾക്്ക 



അവരുപ്പട കരഖോൈൂലകൈോ വോക്കോലുള്ള ൈരോതിരകളോ കചോദ്യങ്ങകളോ 

സ്ൈർെിക്കോൻ രഴിയുും. ൈിക്ക അവസ്രങ്ങളിലുും, ഉകദ്യോരസ്ഥർ ൈരോതി / 

കചോദ്യങ്ങൾ തൽക്ഷ്ണും ൈരിഹരിക്കുും. ഉടനടി ൈരിഹോരും സ്ോധയൈപ്പല്ലങ്കിൽ, 

അത്തരും ൈരോതിരൾ / കചോദ്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട കനോഡൽ ഓഫീസ്ർക്കുും 

ന്ത്ൈവർത്തന കൈധോവിക്കുും അയയ് ക്കുും. ൈരോതിരപ്പളക്കുറിച്ച് കനോഡൽ 

ഓഫീസ്ർക്്ക വയക്തത ല ിക്കുും, ന്ത്ബോഞ്്ച വഴി ഉൈക ോക്തോവിന് ൈരിഹോരും 

നൽരുും. 

 

6. ഉപഭ ോക്തോകടള ബ്പതിനിധീകരിച്ച് ഏജന്സികളി ൂടെയുള്ള് രോഹയ 

പരോതികൾ: പ്പൈോതുജനങ്ങൾ, റിസ്ർവ് ബോങ്ക്, ഇൻഡസ്്ന്ത്ടി ഓുംബുഡ് സ്മോൻ, 

പ്പസ്ൽഫ് പ്പറരുകലറ്ററി ഓർരമനകസ്ഷനുരൾ, എ ുംഎഫ് ഐ എൻ, സ്ർക്കോർ 

എന്നിവയിലൂപ്പട ഉൈക ോക്തോവിന ് കവണ്ടി ൈരോതിരൾ. ഏജൻസ്ിരൾ, 

കൈോലീസ്്, അ ി ോഷരർ, സ്ോൈൂഹിര ന്ത്ൈവർത്തരർ തുടങ്ങിയവപ്പര ന്ത്ബോഞ്്ച 

തലത്തിൽ അപ്പല്ലങ്കിൽ തോപ്പനയിപ്പല സ്വതന്ത്ര ഓഫീസ്് ആസ്ഥോനൈോയുള്ള 

കനോഡൽ ഓഫീസ്ർ കരഖപ്പെടുത്തുും. ഈ ൈരോതിരൾക്്ക ഉചിതൈോയ 

ൈരിഹോരങ്ങൾ നൽരുും. അതിനോൽ, ൈുരളിൽ സ്ൂചിെിച്ച അത്തരും 

ഏജൻസ്ിരളിൽ നിന്ന ് ൈരോതിരൾ ല ിക്കുന്ന ഏപ്പതോരു സ്റ്റോഫുും അവപ്പര 

ന്ത്ബോഞ്്ച 

ൈോകനജർ/കനോഡൽഓഫീസ്റുൈോയിബന്ധപ്പെടുത്തുവോൻകവണ്ടനടൈടിരൾഎ

ടുക്കണും  

 

സ്ൈയ ൈരിധി: ഇവിപ്പട സ്ൂചിെിച്ച നിർദ്ദിഷ്ട സ്ൈയത്തിനുള്ളിൽ ൈരോതിരൾ 

കചോദ്യങ്ങൾ ൈരിഹരിക്കുും 

പ്പലവൽ 1: ന്ത്ബോഞ്്ച ൈോകനജർ– 5 ന്ത്ൈവർത്തിദ്ിവസ്ങൾ 

പ്പലവൽ2:സ്വതന്ത്രതോകനഓഫീസ്ിലുള്ളകനോടൽഓഫീസ്ർ–7 ന്ത്ൈവർത്തിദ്ിവസ്ങൾ 

 

ഉന്നതോധികോരികൾകു ലകമോറ്റംടെയ്യൽ: 

 

ഉൈക ോക്തൃ ൈരോതി സ്വീരരിച്ച് 5 ന്ത്ൈവൃത്തി ദ്ിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ 

ൈരിഹരിക്കപ്പെടോത്ത എല്ലോ ൈരോതിരളുും കചോദ്യങ്ങളുും ന്ത്ബോഞ്്ച ൈോകനജർ 

തോപ്പനയിപ്പല സ്വതന്ത്ര ഓഫീസ്ിപ്പല കനോഡൽ ഓഫീസ്ർക്്ക നൽരണും.. 

ൈരോതി ല ിച്ചതുൈുതൽ 7 ന്ത്ൈവൃത്തി ദ്ിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ കനോഡൽ ഓഫീസ്ർക്്ക 

ൈരോതിരൾ / കചോദ്യങ്ങൾ ൈരിഹരിക്കോൻ രഴിയുന്നിപ്പല്ലങ്കിൽ, രമ്പനി നികയോരിച്ച 

ൈരോതി ൈരിഹോര ഓഫീസ്ർക്്ക ഇക്കോരയും വിശദ്ീരരിക്കണും. ൈരോതി ൈരിഹോരങ്ങൾ 

അത്തരും ൈരോതിരൾ / കചോദ്യങ്ങൾ ൈരിഹോരത്തിനോയി ഫുംര്ഷണൽ പ്പഹഡിന് 

മരൈോറുും. 

ൈരോതിയുപ്പട ൈരിഹോരത്തിൽ ഉൈക ോക്തോവിന് തൃപ്തിയിപ്പല്ലങ്കിൽ, അവർ 

ഉൈക ോക്തോവിന് നൽരിയ കലോൺ രോർഡിൽ അച്ചടിച്ച മൈകന്ത്രോഫിനോൻസ്് 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂഷൻസ്് പ്പനറ്്റ വർക്്ക (എുംഎഫ്ഐഎൻ) കടോൾ ന്ത്ഫീ നമ്പർ - 18002700317 

കലക്്ക ൈരോതി സ്ൈർെിക്കോും 

ഒരു ൈോസ്ത്തിനുള്ളിൽ സ്വതന്ത്ര ൈരോതി / കചോദ്യങ്ങൾ ൈരിഹരിച്ചിപ്പല്ലങ്കിൽ, 

ഉൈക ോക്തോവിന് ആർബിഐ - ൈുുംമബയിപ്പല ഡിഎൻബിഎസ്ിന്പ്പറ റീജിയണൽ 

ഓഫീസ്ിപ്പല ഓഫീസ്്-ഇൻ-ചോർജികലക്്ക ഇവിപ്പട സ്ൂചിെിച്ച വിലോസ്ത്തിൽ 

അ യർത്ഥിക്കോും: 



 

ഓഫീസ്ർ ഇൻ ചോർജ് ,  
റിസ്ർവ് ബോങ്ക് ഓഫ് ഇരയ  
ഡിെോർട്്ടപ്പൈെ ്  ഓഫ ് പ്പനോൺ ബോങ്കിങ് സ്ൂൈർവിഷൻ  
ഓപ്പെോസ്ിറ്്റ ൈുുംമബ  പ്പസ്ന്ത്െൽ റയിൽകവ  കസ്റ്റഷൻ  
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ഭമോണിറ്ററിംഗ് & റിവയൂ ടമകോനിസം 

 

ൈരോതി രജിസ്റ്റർ പ്പചയ്യുന്നതികനോ അപ്പല്ലങ്കിൽ അകനവഷിക്കുന്നതികനോ എല്ലോ 

ന്ത്ബോഞ്ചുരളുും ഒരു ൈരോതി രജിസ്റ്റർ സ്ൂക്ഷ്ിക്കുും, എല്ലോ ന്ത്ബോഞ്ചുരളിലുും ൈരോതി 

കബോക്സ് ന്ത്ൈദ്ർശിെിക്കുും. എല്ലോ തിങ്കളോഴ്ചയുും ബോക്്ക ഓഫീസ്് എക്സിരയൂട്ടീവ് അതത് 

ന്ത്ബോഞ്ചുരളിൽ ല ിച്ച ൈരോതിരളുപ്പടയുും കചോദ്യങ്ങളുപ്പടയുും വിശദ്ോുംശങ്ങളുും 

ൈരോതി / കചോദ്യ ൈരിഹോരത്തിന്പ്പറ നിലയുും രഴിഞ്ഞ പ്പവള്ളിയോഴ്ച വപ്പര കനോഡൽ 

ഓഫീസ്ർക്്ക പ്പൈയിൽ വഴി സ്ിസ്ി ന്ത്ബോഞ്്ച ൈോകനജർ, റിസ്ക ് ഓഫീസ്ർ, ഏരിയ 

ൈോകനജർ. അവകലോരന ആവശയത്തിനോയി കനോഡൽ ഓഫീസ്ർ എല്ലോ ന്ത്ബോഞ്ചുരളിൽ 

നിന്നുും ല ിച്ച വിശദ്ോുംശങ്ങൾ ഏരീരരിക്കുരയുും കടോൾ ന്ത്ഫീ നമ്പറിൽ ല ിച്ച 

ൈരോതിരളുപ്പട വിശദ്ോുംശങ്ങളുും ൈരിഹോര നിലയുും സ്ഹിതും ൈരോതി ൈരിഹോര 

ഓഫീസ്ർക്കുും സ്ീനിയർ ൈോകനജ് പ്പൈെിനുും മരൈോറുും. 

എല്ലോ ൈരോതിരളുും സ്ൈയബന്ധിതൈോയി കനോഡൽ ഓഫീസ്ർക്്ക റികെോർട്്ട 

പ്പചയ്തിട്ടുകണ്ടോ എന്ന് ന്ത്ൈതിൈോസ് അടിസ്ഥോനത്തിൽ റിസ്ക് ഓഫീസ്ർ ഓഡിറ്്റ പ്പചയ്യുും. 

ൈരോതിരളുപ്പട തൃപ്തിരരൈോയ ൈരിഹോരും ൈരികശോധിക്കുന്നതിന ് സ്ോമ്പിൾ 

അടിസ്ഥോനത്തിൽ റിസ്ക് ഓഫീസ്ർ ൈരോതി രജിസ്റ്റർ പ്പചയ്യുന്നവപ്പര വിളിക്കുും, 

വയതിയോനങ്ങൾ ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ റിസ്ക് ഓഫീസ്ർ റീജിയണൽ റിസ്ക് പ്പഹഡിന് റികെോർട്്ട 

പ്പചയ്യുും, രൂടോപ്പത റീജിയണൽ റിസ്ക് പ്പഹഡ് അത് റിസ്ക് പ്പഹഡിന് റികെോർട്്ട പ്പചയ്യുും . 


