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ফেয়াৰ প্ৰ্য়াকটিছ ফক়াড – 2016-17 

পাতলে 

ি়াি়া মিৰছ ে়াইনেন্স লিলমনিনড ("ফক়াম্প়ােী ") ভ়াৰতীয লৰজ়াভভ ফেঙ্কৰ ("RBI") ম়াষ্ট়াৰ ড়াইনৰকশ্বে DNBR-ৰ ফেত্ৰত গ্ৰ়াহকসকিৰ 

অেুশীিেৰ ক়াৰ্ ভকৰী অৱনি়াকে প্ৰ্দ়াে কলৰেলি এই ফেয়াৰ প্ৰ্য়াকটিছ ফক়াড ("ফক়াড") গ্ৰহণ কলৰনছ। ফক়াম্প়ােীনয গ্ৰ়াহকক প্ৰ্দ়াে 

কৰ়া লেত্তীয সুলেধ়া আৰু ফসৱ়াৰ ফেত্ৰত PD. 008/03.10.119/2016-17 অেুসৰণ কলৰে। এই ফক়ানড গ্ৰ়াহকসকিক ফতওঁনি়ানক ি়াভ 

কলৰে িগ়া লেত্তীয সুলেধ়া আৰু ফসৱ়াৰ সন্দভভত অৱগত লসদ্ধ়ান্ত ফি়াৱ়াত সহ়ায কলৰে আৰু ফক়াম্প়ােীনয অেুনম়াদে আৰু লেতৰণ 

কলৰে পৰ়া লৰ্নক়ানে়া ঋণৰ ফেত্ৰত প্ৰ্নৰ়্াজয হ'ে। 

ফক়াম্প়ােীনি়াৰ ফৱে চ়াইিত ইংৰ়াজী আৰু স্থ়ােীয ভ়াষ়াত এই ফক়াড উপিব্ধ কৰ়া হ’ে। ফক়াম্প়ােীনয ইয়াৰ সকনি়া শ়াখ়া ক়াৰ্ ভ়ািয 

ফচৌহদত ইংৰ়াজী আৰু স্থ়ােীয ভ়াষ়াত এই ফক়াড প্ৰ্দশ ভে কলৰে। 

1. ক াডৰ উনেশ্য 

এই ফক়াডনি়া লেকলশত কৰ়া হহনছ: 

• গ্ৰ়াহকৰ হসনত ফিেনদেত লেম্নতম ম়ােদণ্ড লেধ ভ়াৰণ কলৰ ভ়াি, লেৰনপে আৰু লেশ্ব়াসনৰ়্াগয পদ্ধলতৰ প্ৰ্চ়াৰ কৰ়া 

• গ্ৰ়াহকসকনি ফসৱ়াসমূহৰ পৰ়া ফতওঁনি়ানক ৰ্ুক্তিসংগতভ়ানৱ লক আশ়া কলৰে প়ানৰ ফসই লেষনয ভ়ািদনৰ েুক্তজে পৰ়ালক 
স্বচ্ছত়া েৃক্তদ্ধ কৰ়া 

• েজ়াৰ শক্তিসমূহক প্ৰ্লতনৰ়্ালগত়াৰ জলৰযনত উচ্চ পলৰচ়ািে়া ম়ােদণ্ড ি়াভ কলৰেলি উৎস়ালহত কৰ়া; 

• গ্ৰ়াহক আৰু ফক়াম্প়ােীৰ ম়াজত এক লেৰনপে আৰু ফসৌহ়াদভযপূণ ভ সম্পকভ েৃক্তদ্ধ কৰ়া। 

2. আমাৰ মুখ্য প্ৰলতশ্ৰুলত আৰু ক াষণাসমূহ 

আলম আম়াৰ সকনি়া গ্ৰ়াহকৰ হসনত ফিেনদে কনৰ়ানঁত দেত়ানৰ, লেৰনপেভ়ানৱ আৰু লেষ্ঠ়ানৰ ক়াম কলৰম: 

• এই ফক়াডৰ প্ৰ্লতশ্ৰুলত আৰু ম়ােদণ্ড পূৰণ কলৰ আলম আগেন ়াৱ়া লেত্তীয স়ামগ্ৰী আৰু ফসৱ়াসমূহৰ ে়ানে, আৰু আম়াৰ 
কম ভচ়াৰীসকনি অেুসৰণ কৰ়া প্ৰ্ক্তিয়া আৰু অেুশীিেনে়াৰ; 

• সকনি়া লেত্তীয ফসৱ়াই সকনি়া প্ৰ়্াসংলগক আইে আৰু লেযম ম়ালে চি়ানি়া লেক্তিত কৰ়া; 

• ফপছ়াদ়াৰী, েম্ৰ আৰু দ্ৰুত ফসৱ়া প্ৰ্দ়াে কৰ়া; 

• লেত্তীয ফিেনদেৰ ফেত্ৰত চতভ আৰু লেযম, খৰচ, অলধক়াৰ আৰু দ়াযেদ্ধত়াৰ সটিক আৰু সমযমনত প্ৰ্ক়াশ প্ৰ্দ়াে কৰ়া। 

আলম গ্ৰ়াহকক আম়াৰ লেত্তীয স়ামগ্ৰী আৰু ফসৱ়াসমূনহ ফকনেলক ক়াম কনৰ ফসই লেষনয েুক্তজেলি সহ়ায কলৰম, ইয়াৰ দ্ব়াৰ়া: 

লহন্দী আৰু/ে়া ইংৰ়াজী আৰু/ে়া স্থ়ােীয ভ়াষ়া ে়া ঋণ িওঁত়াই েুক্তজ ফপ়াৱ়া ভ়াষ়াত লেত্তীয আচঁলেনে়াৰৰ লেষনয ফমৌলখক আৰু 

লিলখত তথ্য/ফৰ়্াগ়ানৰ়্াগ প্ৰ্দ়াে কৰ়া; 

আম়াৰ লেজ্ঞ়াপে আৰু প্ৰ্চ়াৰমূিক লিখলে সমূহ ৰ়্ানত স্পষ্ট হয আৰু লেভ্ৰ়ালন্তকৰ েহয; 

ফিেনদেনে়াৰৰ লেত্তীয প্ৰ্ভ়াৱনে়াৰ েণ ভে়া কৰ়া; 

গ্ৰ়াহকক লেত্তীয আচঁলে ে়াছলে কৰ়াত সহ়ায কৰ়া। 

আলম ভুি ফহ়াৱ়া কথ়্ানে়াৰৰ হসনত দ্ৰুত আৰু সক্তিযভ়ানৱ ফম়াক়ালেি়া কলৰম: 

• ভুিনে়াৰ ফস়ােক়ানি সংনশ়াধে কৰ়া; 

• গ্ৰ়াহকৰ অলভনৰ়্াগনে়াৰ দ্ৰুতভ়ানৱ সম়াধ়াে কৰ়া; 

• ৰ্লদ গ্ৰ়াহকসকি এলতয়াও আম়াৰ সহ়াযত সন্তুষ্ট েহয ফতনন্ত ফতওঁনি়াকৰ অলভনৰ়্াগ ফকনেদনৰ আগুৱ়াই লেে ি়ানগ ফসই 
লেষনয গ্ৰ়াহকসকিক অৱগত কৰ়া; 

• অজ়ালেনত আনৰ়াপ কৰ়া লৰ্নক়ানে়া চ়াজভ উিি়াই লদয়া। 

• কম ভচ়াৰীৰ অেুপৰ্ুি আচৰণৰ ফেত্ৰত জে়ােলদলহ ফহ়াৱ়া আৰু সংনশ়াধেীমূিক েযৱস্থ়া গ্ৰহণ কৰ়া 



3. বৈষমযহীে েীলত 

আলম আম়াৰ গ্ৰ়াহকসকিক লিংগ, জ়ালত ে়া ধম ভৰ আধ়াৰত হেষময েকনৰ়া। 

4. ঋণৰ ৈানৈ আনৈদে আৰু ইযাৰ প্ৰক্ৰিযা ৰণ: 

a) ফক়াম্প়ােীনয জ়ালৰ কৰ়া ঋণ আনেদে প্ৰ্-পত্ৰত প্ৰ্নয়াজেীয তথ্য অন্তভুভি হ’ে ি়ালগে লৰ্নয ঋণগ্ৰহণক়াৰীৰ স্ব়াথ্ ভক প্ৰ্ভ়ালৱত 

কনৰ ৰ়্ানত ঋণগ্ৰহণক়াৰীনয জ্ঞ়াত লসদ্ধ়ান্ত ি’ে প়ানৰ। ঋণৰ আনেদে প্ৰ্-পত্ৰত ঋণৰ আনেদে প্ৰ্-পত্ৰৰ িগনত জম়া লদেিগীয়া েলথ্-

পত্ৰও কথ়্াও উনেখ কলৰে ি়ালগে। 

b) ফক়াম্প়ােীনয সকনি়া ঋণৰ আনেদেৰ ে়ানে স্বীকৃলত ৰলচদ জ়ালৰ কলৰে ি়ালগে। ঋণৰ আনৱদেনে়াৰ লেশ (21) লদেৰ লভতৰত ে়া 

এনে েলধ ভত সমযৰ লভতৰত লেষ্পলত্ত কৰ়া হ'ে লৰ্সকনি়া ফেত্ৰত সম্পূণ ভ ফহ়াৱ়া আনৱদে প্ৰ্পত্ৰ প্ৰ়্াপ্ত কৰ়াৰ ত়ালৰখৰ পৰ়া ঋণ িওঁত়া 

আৰু ফক়াম্প়ােীৰ ম়াজত প়াৰস্পলৰক ভ়ানৱ সন্মত হ'ে প়ানৰ আৰু জ়াৰী কৰ়া স্বীকৃলতৰ ওপৰত ফসইনে়াৰ উনেখ কৰ়া হ'ে। 

c) ৰ্লদ ফক়ানে়া অলতলৰি লেৱৰণ / েলথ্পত্ৰৰ প্ৰ্নয়াজে হয, ফসইনে়াৰ তৎেণ়াৎ ঋণ িওঁত়াসকিক অৱগত কৰ়া হ'ে। 

d) আনেদেক়াৰী ে়া ঋণ িওঁত়াৰ সকনি়া ফৰ়্াগ়ানৰ়্াগ আনেদেক়াৰী ে়া ঋণ িওঁত়াই েুক্তজ ফপ়াৱ়া ভ়াষ়াত থ়্ালকে। 

5. ঋণ মূিযাঙ্কে আৰু লেযমাৱিী/চততাৱিী: 

a) ফক়াম্প়ােীনয ঋণ িওঁত়াৰ ঋণৰ ফৰ়্াগযত়াৰ ওপৰত এক ৰ্নথ়্ালচত লেচ়াৰ কলৰে, লৰ্ আনেদেৰ ওপৰত লসদ্ধ়ান্ত ফি়াৱ়াৰ ে়ানে এক 

গুৰুত্বপূণ ভ ম়াপক়াটি হ'ে। মূিয়াযেনি়া ফক়াম্প়ােীৰ ফিলডি েীলত, লেযম আৰু প্ৰ্ক্তিয়াৰ হসনত স়ামঞ্জসযপূণ ভ হ'ে। 

b) ঋণ িওঁত়াক লিলখত অেুনম়াদে পত্ৰ, অেুনম়ালদত ঋণৰ পলৰম়াণ ে়া অেয প্ৰ্ক়ানৰ অৱগত কৰ়া হ'ে। উি পত্ৰখেত ে়ালষ ভক সূতৰ 

হ়াৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰ্নয়াগৰ পদ্ধলতসহ চতভ়াৱিী আৰু লেযম়াৱিী থ়্ালকে আৰু ঋণ িওঁত়াই এই চতভ়াৱিী আৰু লেযম়াৱিী গ্ৰহণ কৰ়ানি়া 

ইয়াৰ ফৰকডভত ৰ়ালখে। 

c) ফক়াম্প়ােীনয ঋণ িওঁত়াৰ স্ব়ােৰৰ হসনত উি অেুনম়াদে পত্ৰৰ ওপৰত ঋণ িওঁত়াৰ পৰ়া গ্ৰহণনৰ়্াগযত়া প্ৰ়্াপ্ত কলৰে "মই /আলম 

ফম়াৰ/ আম়াৰ দ্ব়াৰ়া প ়া আৰু েুক্তজ ফপ়াৱ়া সকনি়া চতভ়াৱিী আৰু লেযম়াৱিী স্বীক়াৰ কনৰ়া"ঁ। ফক়াম্প়ােীনয এনে গ্ৰহণনৰ়্াগযত়াৰ ফৰকডভ 

েজ়াই ৰ়ালখে। 

d) ঋণ মঞ্জৰু/ লেতৰণৰ সমযত সকনি়া ঋণ িওঁত়াক ঋণ চুক্তিত উদ্ধৃত গ়াটঁি লদয়া সকনি়া েলথ্-পত্ৰ প্ৰ্লতলিলপৰ হসনত 

ফক়াম্প়ােীনয ঋণ চুক্তিৰ প্ৰ্লতলিলপ দ়ালখি কলৰেলি ে়াধয হ'ে। ফক়াম্প়ােীনয লেক্তিত কলৰে ি়ালগে ফৰ্ ঋণ চুক্তি আৰু সকনি়া 

ঋণগ্ৰহণক়াৰীক প্ৰ্দ়াে কৰ়া সকনি়া চতভ আৰু লেযম আৰু সুতৰ হ়াৰ ি়াম ভ শ্বীিৰ আক়াৰত থ়্ানক, লৰ্নি়া ঋণ চুক্তিৰ হসনত সংিগ্ন কৰ়া 

হ’ে। 

e) ফক়াম্প়ােীনয ঋণ চুক্তিত েল্ড আখৰত পিমলক পলৰনশ়াধ কৰ়াৰ ে়ানে আনৰ়াপ কৰ়া শ়াক্তিমূিক সূতৰ কথ়্া উনেখ কলৰে। 

6. চততাৱিী আৰু লেযমাৱিীৰ পলৰৱততেসহ ঋণ লৈতৰণ: 

a) ফক়াম্প়ােীনয সুতৰ হ়াৰৰ আলহভ গ্ৰহণ কলৰনছ আৰু সুতৰ হ়াৰ, প্ৰ্ক্তিয়াকৰণ আৰু অেয়ােয চ়াজভ ৰ়্ানত অতযলধক েহয ফসইনি়া 

লেধ ভ়াৰণ আৰু লেক্তিত কৰ়াৰ ে়ানে উপৰু্ি আভযন্তৰীণ েীলত আৰু পদ্ধলতৰ ফেমৱকভ কলৰনছ। ফক়াম্প়ােীনয ঋণ আৰু অলগ্ৰম ধেৰ 

সুতৰ হ়াৰ, প্ৰ্ক্তিয়াকৰণ আৰু অেয়ােয চ়াজভসমূহ ওপৰত উনেখ কৰ়া আভযন্তৰীণ েীলত আৰু পদ্ধলতসমূহ কনি়াৰভ়ানৱ প়ািে 

কৰ়ানি়া লেক্তিত কলৰে ি়ালগে। ফক়াম্প়ােীনি়াৰ ফৱেছ়াইিত (www.tmf.co.in) সুতৰ হ়াৰৰ মনডি উপিব্ধ কৰ়া হহনছ। 

b) ঋণ িওঁত়াই অেুনম়াদে পত্ৰৰ সকনি়া চতভ়াৱিী আৰু লেযম়াৱিী প়ািে কৰ়াৰ িনগ িনগ ঋণ লেতৰণ কৰ়া হ'ে 

c) লেতৰণৰ সমযসূচী, সূতৰ হ়াৰ, ফসৱ়া ম়াচুি, প্ৰ়্াক-পলৰনশ়াধ ম়াচুি আলদ সহ চতভ়াৱিী আৰু লেযম়াৱিীত লৰ্নক়ানে়া পলৰৱতভে হ'ফি 

ফক়াম্প়ােীনয ঋণ িওঁত়াক জ়ােেী লদে। ফক়াম্প়ােীনি়ানৱ এইনি়াও লেক্তিত কলৰে ফৰ্ সূতৰ হ়াৰ আৰু ম়াচুিৰ পলৰৱতভে ফকৱি 

সম্ভ়াৱযভ়ানৱ প্ৰ্ভ়ালৱত হয। 

7. লৈতৰণৰ লপছত তত্বাৱধাে: 

a) ধে পলৰনশ়াধ ে়া পলৰনৱশে ে়ালতি কৰ়া/ত্বৰ়ালিত কৰ়াৰ লৰ্নক়ানে়া লসদ্ধ়ান্ত ঋণ চুক্তিৰ হসনত স়ামঞ্জসযপূণ ভ হ’ে ি়ালগে। 

b) ঋণগ্ৰহণক়াৰীনয আগেন ়াৱ়া সকনি়া লছলকউলৰটি সকনি়া ে়ােদ ধে পলৰনশ়াধ কৰ়াৰ লপছত ে়া ঋণৰ ে়াকী থ্ক়া ধেৰ়ালশ উপিলব্ধ 

কৰ়াৰ লপছত মুকলি কৰ়া হ’ে, লৰ্নি়া ফক়াম্প়ােীনয ঋণ ফি়াৱ়াজেৰ লেৰুনদ্ধ থ়্ালকে পৰ়া আে ফক়ানে়া দ়ােীৰ ে়ানে লৰ্নক়ানে়া হেধ 

http://www.tmf.co.in/


অলধক়াৰ ে়া লিনযেৰ অধীেত। ৰ্লদ ফছি অেৰ এনে অলধক়াৰ প্ৰ্নয়াগ কলৰে িগ়া হয, ঋণ িওঁত়াক ে়াকী থ্ক়া দ়ােীনে়াৰৰ লেষনয 

সম্পূণ ভ লেৱৰণ আৰু প্ৰ়্াসলিক দ়ােীলেষ্পলত্ত ে়া পলৰনশ়াধ ফে়ানহ়াৱ়ালিনক ফক়াম্প়ােীনয লচলকউলৰটিনে়াৰ ৰখ়াৰ অলধক়াৰ থ্ক়া 

চতভনে়াৰৰ হসনত ইয়াৰ লেষনয জ়ােেী লদয়া হ'ে। 

c) ফক়াম্প়ােীনয ে়াহে পুেৰ দখিৰ সন্দভভত RBI-ফয জ়ালৰ কৰ়া লেনদভশে়া ম়ালে চলিে ি়ালগে। স্বচ্ছত়া লেক্তিত কলৰেলি, চুক্তি/ঋণ 

চুক্তিৰ চতভ়াৱিী আৰু লেযম়াৱিীত এইনে়াৰ সম্পকীয েযৱস্থ়াও থ়্ালকে: 

i. দখি ফি়াৱ়াৰ আগনত জ়ােেীৰ ময়াদ; 

ii. এনে পলৰলস্থলত ৰ়্াৰ অধীেত জ়ােেীৰ ময়াদ ফৰহ়াই লদে প়ালৰ; 

iii. লচলকউলৰটিৰ দখি ফি়াৱ়াৰ পদ্ধলত; 

iv. সম্পলত্ত লেিী / লেি়ামৰ আগনত ঋণ পলৰনশ়াধৰ ে়ানে ঋণ িওঁত়াক লদয়াৰ চূড়ান্ত সুনৰ়্াগ সম্পনকভ এক েযৱস্থ়া; 

v. ঋণ িওঁত়াক পুেৰ অলধক়াৰ লদয়াৰ প্ৰ্ক্তিয়া; আৰু 

vi. সম্পলত্ত লেিী / লেি়ামৰ প্ৰ্ক্তিয়া। 

8. সাধাৰণ 

a) ঋণ িওঁত়াই আগনত প্ৰ্ক়াশ েকৰ়া েতুে তথ্য ফক়াম্প়ােীৰ দৃটষ্টনগ়াচৰ ফে়ানহ়াৱ়ালিনক ঋণ চুক্তিত প্ৰ্দ়াে কৰ়া উনেশযৰ ে়ালহনৰ 

ফক়াম্প়ােীনয ঋণ িওঁত়াৰ লেষযত হিনেপ েকলৰে। 

b) ঋণ পুেৰুদ্ধ়াৰৰ ফেত্ৰত, ফক়াম্প়ােীনয ঋণ িওঁত়াসকিক অদ্ভূত সমযত আমলে কৰ়া, ঋণ পুেৰুদ্ধ়াৰৰ ে়ানে ে়াহু েি েযৱহ়াৰ 

কৰ়া আলদৰ দনৰ অৰ্থ়্া হ়াৰ়াশ়াক্তি েকলৰে। 

c) ঋণ ফি়াৱ়াজেৰ েযৱস়াযৰ লেনশষ পলৰলস্থলতত উনেখ কৰ়া সমযৰ ে়ালহৰত অেযথ়্া ফে়াে কলৰেিগীয়া েহ’ফি ফক়াম্প়ােীনয ফদ়াষী 

গ্ৰ়াহকক 0700 েজ়াৰ পৰ়া 2100 েজ়াৰ লভতৰত ফে়াে কলৰে। 

d) ফক়াম্প়ােীনয প্ৰ্নয়াজে হ’ফি ফদ়াষী গ্ৰ়াহকক ঋণগ্ৰহণৰ ওপৰত লেজৰ ওপৰত আনৰ়াপ কৰ়া লচলকউলৰটি েিেৎ কৰ়াৰ েযৱস্থ়া 

কলৰে প়ানৰ, ফকৱি ে়ােদ ধে আদ়ায কৰ়াৰ িেযনৰ আৰু সম্পলত্তৰ পৰ়া অদ্ভুত েঞ্চে়াৰ িেয েহ’ে। 

e) ফক়াম্প়ােীনয লেক্তিত কলৰে ফৰ্ ইয়াৰ সুৰে়া, মূিয়াঙ্কে আৰু উপিলব্ধ প্ৰ্নয়াগ কৰ়াৰ সমগ্ৰ প্ৰ্ক্তিয়ানি়া লেৰনপে আৰু স্বচ্ছ হ'ে। 

f) ঋণ িওঁত়াৰ এক়াউণ্ট স্থ়াে়ান্তৰৰ ে়ানে ঋণ িওঁত়াৰ পৰ়া অেুনৰ়াধ প্ৰ়্াপ্ত কৰ়াৰ ফেত্ৰত, সন্মলত ে়া অেযথ়্া, ফক়াম্প়ােীৰ আপলত্ত, 

ৰ্লদ থ়্ানক, এনে অেুনৰ়াধ প্ৰ়্াপ্ত কৰ়াৰ ত়ালৰখৰ পৰ়া লেশ (21) লদেৰ লভতৰত জনে়াৱ়া হ'ে। এনে স্থ়াে়ান্তৰ আইেৰ হসনত স়ামঞ্জসয 

ৰ়ালখ স্বচ্ছ চুক্তিগত চতভ়াৱিী অেুসলৰ হ'ে। 

g) ফক়াম্প়ােীনি়ানৱ লেক্তিত কলৰে ফৰ্ কম ভচ়াৰীসকিক উপৰু্ি প্ৰ্ক়ানৰ গ্ৰ়াহকৰ হসনত ফিেনদে কলৰেলি পৰ্ ভ়াপ্ত প্ৰ্লশেণ লদয়া 

হয। 

9. অলিন াগ লেষ্পলি প্ৰণািী 

a) ফক়াম্প়ােীনি়ানৱ গ্ৰ়াহকসকিৰ ে়ানে এি়া অলভনৰ়্াগ লেষ্পলত্ত প্ৰ্ণ়ািী স্থ়াপে কলৰনছ। ফক়াম্প়ােী আৰু ইয়াৰ আউিচচভ কৰ়া 

সংস্থ়ানে়াৰৰ হসনত সম্পলকভত সকনি়া অলভনৰ়্াগ অেুসৰণ, ফেলকং আৰু সম়াধ়ােৰ ে়ানে CRM-ত পঞ্জীযে কৰ়া হ'ে। CRM-ত 

উত্থ়ালপত অলভনৰ়্াগনে়াৰ লেধ ভ়ালৰত পলৰৱতভে সমযৰ লভতৰত সঁহ়ালৰ / সম়াধ়ােৰ ে়ানে উপৰু্ি লেভ়াগলি ফপ্ৰ্ৰণ কৰ়া হ'ে। 

b) ফক়াম্প়ােীনয লেষ্পলত্ত কৰ়া আৰু অমীম়াংলসত হহ থ্ক়া সকনি়া অলভনৰ়্াগৰ প্ৰ্নয়াজেীয এনেনিচে আৰু প্ৰ্লতনেদে লেযমীয়ালক 

লেভ়াগনে়াৰৰ সংলিষ্ট মুৰব্বী আৰু ফজযষ্ঠ পলৰচ়ািকক লদে। 

c) গ্ৰ়াহকৰ অলভনৰ়্াগৰ লেষ্পলত্তৰ সুলেধ়াৰ ে়ানে, ফক়াম্প়ােীনয লেম্নলিলখত ফিনভিনে়াৰ স্থ়াপে কলৰনছ। 



ফিনভি 1 

লেম্নলিলখত লৰ্নক়ানে়া এি়া 

• শ়াখ়াসমূহ : ফস়াম-শুি (ৰ়ালতপুৱ়া 9.30 েজ়াৰ পৰ়া সলিয়া 6.00 েজ়ালি) শলে (ৰ়ালতপুৱ়া 9.30 
েজ়াৰ পৰ়া 1.30 েজ়ালি) 

• গ্ৰ়াহক ফসৱ়া ফকন্দ্ৰ : 1800-209-0188 ফস়াম-শলে (পুৱ়া 9.00 েজ়াৰ পৰ়া সলিয়া 7.00 েজ়ালি) 

• ইনমইি কৰক Customercare@tmf.co.in 

• ফৱেছ়াইি :  www.tmf.co.in 

• ফহ়াৱ়ািছএপ : 7700910888 

• ম'ে়াইি এপ: “Tata Motors Finance – Customer One” এপ ড়াউেনি়াড কৰক 

ফিনভি 2 

ৰ্লদ অলভনৰ়্াগনি়া 10 লদেৰ লভতৰত সম়াধ়াে েহয (িৰ অেুসলৰ েৃক্তদ্ধ ফপ়াৱ়া অলভনৰ়্াগৰ ে়ানে প্ৰ্নৰ়্াজয) 

ফতনন্ত অেুগ্ৰহ কলৰ আম়াৰ গ্ৰ়াহক ফসৱ়া অলভনৰ়্াগ লেৰ়াময লেষয়া, শ্ৰীমতী ক্তজে়াি থ়্াক্ক়াৰৰ হসনত 

ফিনভি 1ত - 022-6181 5665 লদয়া ফৰে়ানৰন্স েম্বৰৰ হসনত ফৰ়্াগ়ানৰ়্াগ কৰক। 

- গ্ৰ়াহক ফসৱ়া লেভ়াগলি লিখক 

ি়াি়া মিছ ভ ে়াইনেন্স লিলমনিড, 2য মহি়া, A উইং, আই লথ্ংক ফিকনে়া ফকম্প়াচ, অে ফপ়াখৰণ ফৰ়াড েং 

2, থ়্ানে (পক্তিম) মহ়াৰ়াষ্ট্ৰ 400 601 

ফিনভি 3 

ৰ্লদ অলভনৰ়্াগনি়া 30 লদেৰ লভতৰত সম়াধ়াে েহয, গ্ৰ়াহকসকনি তিত লদয়া টিকে়াত  RBI-ৰ DNBS-ৰ 

আঞ্চলিক ক়াৰ্ ভ়ািযত ভ়াৰপ্ৰ়্াপ্ত লেষয়াৰ ওচৰত আনেদে কলৰে প়ানৰ: 

িাৰতীয লৰজািত কৈঙ্ক, অে়া-ফেক্তঙ্কং তত্ব়াৱধ়াে লেভ়াগ, মুম্ব়াই আঞ্চলিক ক়াৰ্ ভ়ািয, 3য মহি়া, ভ়াৰতীয 

লৰজ়াভভ ফেঙ্ক, সনু্মখত মুম্ব়াই ফচণ্নেি ফৰি ফষ্টচে, ে়াইকুে়া, মুম্ব়াই 400008। 

ইনমইি আইলড:dnbsmro@rbi.org.in 
 

10. সমনয সমনয প তানিাচো 

a) ফতওঁ ফক়াম্প়ােীনয গ্ৰ়াহকক প্ৰ্দ়াে কৰ়া ফসৱ়াসমূহৰ ওপৰত মত়ামত প্ৰ্দ়াে কলৰেলি অেুনৰ়াধ কলৰে। এইনি়া, কম ভচ়াৰীৰ দ্ব়াৰ়া 

ফপ়ােপিীয়া ফৰ়্াগ়ানৰ়্াগৰ জলৰযনত, ে়া customercare@tmf.co.in-ত ইনমইিনৰ়্ানগ, ইয়াৰ ফৱেছ়াইিত, মুখয ক়াৰ্ ভ়ািযলি পত্ৰ ফপ্ৰ্ৰণ 

কলৰ ে়া সমনয সমনয কলৰে পৰ়া লেলদভষ্ট গ্ৰ়াহক সন্তুটষ্ট জৰীপৰ জলৰযনত, কলৰে প়ালৰ। 

b) ফক়াম্প়ােীৰ দ্ব়াৰ়া পলৰচ়ািে়াৰ লেলভন্ন িৰত ফক়াড আৰু অলভনৰ়্াগ লেষ্পলত্ত প্ৰ্ণ়ািীৰ ক়াৰ্ ভকি়াপৰ এক স়ামলযক সমীে়া কৰ়া 

হ'ে আৰু এনে সমীে়াৰ এক একক্তত্ৰত প্ৰ্লতনেদে লেযমীয়া েযৱধ়ােত ফক়াম্প়ােীৰ পলৰচ়ািক মণ্ডিীৰ ওচৰত দ়ালখি কৰ়া হ'ে। 

ফক়াম্প়ােীনয এই সংলহত়াসমূহ েয়াৰ্য পদ্ধলত সংলহত়াৰ মনে়াভ়াৱ অেুসৰণ কলৰ আৰু ইয়াৰ েযৱস়াযৰ ফেত্ৰত প্ৰ্নৰ়্াজয হ’ে পৰ়া 

ধৰনণ ম়ালে চলিে ি়ালগে। 

থ়্ানে, 

29 আগষ্ট, 2022 ত়ালৰনখ অেুটষ্ঠত হেিকত পলৰচ়ািক মণ্ডিীনয অলন্তমে়াৰ পৰ্ ভ়ানি়াচে়া আৰু গ্ৰহণ কলৰলছি। 

কটা া: 

যদি আপদুি আপপোিোৰ িদিপত্ৰসমূহ অসমীযোত জমো দিব দবচোপৰ, ততপে অিগু্ৰহ 
কদৰ customercare@tmf.co.in ত আমোৰ সসপত তযোগোপযোগ কৰক আৰ ুআদম 7 দিিৰ দিতৰত 
আপপোিোক সহোয কদৰ সুখী হ'ম। 
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