
ଟାଟା ମ ାଟର୍ସ ଫାଇନାନ୍ସ ର୍ୀ ିତ | 

ଫେୟାର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ୍ଫ ାଡ୍ - 2016-17 | 

ପରିଚୟ 

ଟାଟା ଫ ାଟସସ ୋଇନାନ୍ ସ ଲଟ ଟଫଟଡ୍ (“କମ୍ପାନୀ”) ଏହଟ ଫେୟାର ଅଭ୍ୟାସ ଫ ାଡ୍ (“ଫ ାଡ୍”) ଗ୍ରହଣ  ରଟଛଟ ଯାହା ଗ୍ରାହ   ାନଙୁ୍କ ରଟଜଭ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅେ୍ ଇଣ୍ଡଟଆ 

(“ଆରବ୍ଟଆଇ”)  ାଷ୍ଟର ନଟଫଦସଶ "ଡଟ ଏନ୍ ଆର୍ ବ୍ଟ" ଅଭ୍ୟାସଗଡୁଟ  ଉପଫର ପ୍ରଭ୍ାବ୍ଶାଳୀ ସ ୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ  ରଟବ୍। ପଟଡଟ. 008/03.10.119/2016-17 ଯାହା 

ଗ୍ରାହ ଙୁ୍କ  ମ୍ପାନୀ ପ୍ରଦାନ  ରୁଥବି୍ା ଆଥି  ସବୁ୍ଟଧା ଏବ୍ଂ ଫସବ୍ା ସମ୍ବନ୍ଧଫର  ଓ ଏହା ୁ  ମ୍ପାନୀ ଅନୁସରଣ  ରଟବ୍ | ଏହଟ ସଂଫ ତ ଗ୍ରାହ  ାନଙୁ୍କ ଆଥ ି 

ସବୁ୍ଟଧା ଏବ୍ଂ ଫସବ୍ାର ନଟଷ୍ପତ୍ତଟଗଡୁଟ  ସମ୍ବନ୍ଧଫର ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ  ରଟବ୍ା  ୁସହଜ  ରଟବ୍ ଏବ୍ଂ  ମ୍ପାନୀ ଅନୁଫ ାଦନ ଏବ୍ଂ ବ୍ଟତରଣ  ରୁଥବି୍ା ଫ ୌଣସଟ ଋଣ 

ଉପଫର ଲାଗ ୁଫହବ୍ | 

 ମ୍ପାନୀର ଫେବ୍ସାଇଟ୍ ଫର ଇଂରାଜୀ ଏବ୍ଂ ଭ୍ଟନ୍ନ ଭ୍ଟନ୍ନ ଭ୍ାଷାଫର ଏହଟ ଫ ାଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଫହବ୍ |  ମ୍ପାନୀ ନଟଜର ସ ସ୍ତ ଶାଖା  ାଯସୟାଳୟ ପରଟସରଫର 

ଇଂରାଜୀ ଏବ୍ଂ ଭ୍ଟନ୍ନ ଭ୍ଟନ୍ନ ଭ୍ାଷାଫର ଏହଟ ଫ ାଡ୍ ପ୍ରଦଶତି  ରଟବ୍ | 

1. ଏହ ିମ ାଡ୍ ର ଉମେଶ୍ୟ 

ଏହଟ ଫ ାଡ୍  ୁ ବ୍ଟ ଶଟତ  ରାଯାଇଛଟ: 

• ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ସହଟତ  ାରବ୍ାରଫର ସବ୍ସନଟମ୍ ନ  ାନ ସ୍ଥଟର  ରଟ ଭ୍ଲ, ନୟାୟ ଏବ୍ଂ ବ୍ଟଶ୍ୱାସନୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ୁ ଫପ୍ରାତ୍ସାହଟତ  ରଟବ୍ା ପାଇ ଁ| 

• ଗ୍ରାହ ଙୁ୍କ ଫସବ୍ାଗଡୁଟ ରୁ ଫସ ାଫନ  ’ଣ ଆଶା  ରଟପାରନ୍ତଟ ଫସ ବ୍ଟଷୟଫର ଏ  ଉତ୍ତ  ବୁ୍ଝା ଣା ପାଇବ୍ା ୁ ସକ୍ଷ   ରଟବ୍ା  ୁସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃ୍ଦ୍ଧଟ  ରଟବ୍ା 
ପାଇ ଁ| 

• ଉଚ୍ଚ ଅପଫରଟଟଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡସ ହାସଲ  ରଟବ୍ା  ୁପ୍ରତଟଫଯାଗଟତା  ାଧ୍ୟ ଫର ବ୍ଜାର ବ୍ାହଟନୀ  ୁଉତ୍ସାହଟତ  ର; 

• ଗ୍ରାହ  ଏବ୍ଂ  ମ୍ପାନୀ  ଧ୍ୟଫର ଏ  ନଟରଫପକ୍ଷ ଏବ୍ଂ ଆନ୍ତରଟ  ସମ୍ପ ସ ୁ ଫପ୍ରାତ୍ସାହଟତ  ରଟବ୍ା ପାଇ ଁ| 

2. ଆ ର  ଖୁ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ମ ାଷଣା | 

ଆ ର ସ ସ୍ତ ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ସହଟତ  ାରବ୍ାର  ରଟବ୍ା ସ ୟଫର ଆଫ  ଦକ୍ଷତାର ସହଟତ, ଯଥାଥସ ଏବ୍ଂ ଯତ୍ନର ସହଟତ  ାଯସୟ  ରଟବୁ୍: 

• ଥ ି ଉତ୍ପାଦ ଏବ୍ଂ ଫସବ୍ା ପାଇ ଁଏହଟ ସଂଫ ତଫର ଥବି୍ା ପ୍ରତଟଶରୁ୍ତଟ ଏବ୍ଂ  ାନଦଣ୍ଡ ୁ ପରୂଣ  ରଟବ୍ା, ଆଫ  ପ୍ରଦାନ  ରୁ, ଏବ୍ଂ ଆ ର   ସଚାରୀ ାଫନ 
ଅନୁସରଣ  ରୁଥବି୍ା ପ୍ରକ୍ରଟୟା ଏବ୍ଂ ଅଭ୍ୟାସଗଡୁଟ ; 

• ସ ସ୍ତ ଆଥ ି ଫସବ୍ା ସ ସ୍ତ ପ୍ରଯଜୁୟ ନଟୟ  ଏବ୍ଂ ନଟୟ ାବ୍ଳୀ ୁ ପାଳନ  ରୁଛଟ ତାହା  ନଟଶ୍ଚଟତ  ରଟବ୍ା; 

• ବୃ୍ତ୍ତଟଗତ, ଫସୌଜନୟ ଏବ୍ଂ ଦ୍ରୁତ ଫସବ୍ା ଫଯାଗାଇବ୍ା; 

• ଆଥ ି  ାରବ୍ାର ସମ୍ବନ୍ଧଫର ସତ୍ତସ ଏବ୍ଂ ସତ୍ତସାବ୍ଳଟ,  ଲୂୟ, ଅଧ ିାର ଏବ୍ଂ ଦାୟଟତ୍ୱ ଗଡୁଟ ର ସଠଟ ୍ ଏବ୍ଂ ସ ୟାନୁବ୍ତ୍ତସୀ ପ୍ର ାଶ  ରଟବ୍ା | 

ଆ ର ଆଥ ି ଉତ୍ପାଦ ଏବ୍ଂ ଫସବ୍ାଗଡୁଟ   ଟପରଟ  ାଯସୟ  ଫର, ତାହା ଗ୍ରାହ ଙୁ୍କ ବୁ୍ଝାଇବ୍ାଫର ସାହାଯୟ  ରଟବୁ୍: 

ହଟନ୍ଦୀ ଏବ୍ଂ /  ଟମ୍ବା ଇଂରାଜୀ ଏବ୍ଂ /  ଟମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଭ୍ାଷାଭ୍ାଷୀ ଭ୍ାଷା  ଟମ୍ବା ଋଣଗ୍ରହୀତା ଦ୍ୱାରା ବୁ୍ଝାଯାଇଥବି୍ା ଭ୍ାଷା ବ୍ଟଷୟଫର ଆଥ ି ଫଯାଜନା 

ବ୍ଟଷୟଫର ଫ ୌଖ ି ଏବ୍ଂ ଲଟଖତି ସଚୂନା / ଫଯାଗାଫଯାଗ ପ୍ରଦାନ; 

ଆ ର ବ୍ଟଜ୍ଞାପନ ଫପ୍ରାତ୍ସାହନ ସାହଟତୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବ୍ଂ ବ୍ଟଭ୍ରାନ୍ତଟ ର ନୁଫହ ଁ ଫବ୍ାଲଟ  ନଟଶ୍ଚଟତ  ରଟବ୍ା; 

 ାରବ୍ାରର ଆଥ ି ପ୍ରଭ୍ାବ୍ ୁ ବ୍ୟାଖୟା  ରଟବ୍ା; 

ଆଥ ି ଫଯାଜନା ବ୍ାଛଟବ୍ା ପାଇ ଁଗ୍ରାହ ଙୁ୍କ ସାହାଯୟ  ରଟବ୍ା । 

ଭୁ୍ଲ୍ ଜଟନଟଷଗଡୁଟ  ସହଟତ ଆଫ  ଶୀଘ୍ର ଏବ୍ଂ ସକ୍ରଟୟ ଭ୍ାବ୍ଫର  ାଯସୟ  ରଟବୁ୍: 

• ଭୁ୍ଲଗଡୁଟ ୁ ଶୀଘ୍ର ସଂଫଶାଧନ  ରଟବ୍ା; 

• ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ଅଭ୍ଟଫଯାଗ ଶୀଘ୍ର ଫଯାଗଫଦବ୍ା; 

• ଯଦଟ ଆ ର ଗ୍ରାହ  ାଫନ ଆ ର ସାହାଯୟଫର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନଁ୍ତଟ ଫତଫବ୍ ଫସ ାନଙ୍କ ଅଭ୍ଟଫଯାଗ ୁ  ଟପରଟ ଆଗ ୁ ଫନବ୍ା ୁ ଆ ର ଗ୍ରାହ ଙୁ୍କ  ହଟବ୍ା; 

• ଅଜାଣତଫର ଆଦାୟ ଫହାଇଥବି୍ା ଫଯଫ ୌଣସଟ ଚାଜସ ୁ ଓଲଟପାଲଟ  ରଟବ୍ା | 

• ଅନୁପଯକୁ୍ତ   ସଚାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ସଂଫଶାଧନ  ାଯସୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ  ରଟବ୍ା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟୀ | 



3. ଅଣ ମେଦୋବ ନୀତି | 

ଲଟଙ୍ଗ, ଜାତଟ  ଟମ୍ବା ଧ ସ ଆଧାରଫର ଆଫ  ଆ ର ଗ୍ରାହ ଙ୍କ  ଧ୍ୟଫର ଫଭ୍ଦଭ୍ାବ୍  ରଟବୁ୍ ନାହଟ।ଁ 

4. ଋଣ ଏବଂ ମର୍ ାନଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଣ ପାଇ ଁ ଆମବଦନ: 

a)  ମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ  ରାଯାଇଥବି୍ା ଋଣ ଆଫବ୍ଦନ େ ସଫର ଆବ୍ଶୟ  ସଚୂନା ଅନ୍ତଭ୍ସୂ କ୍ତ ଫହବ୍ ଯାହା ଋଣ ଫନଇଥବି୍ା ବ୍ୟକ୍ତଟଙ୍କ ସଧୁ ଉପଫର ପ୍ରଭ୍ାବ୍ 

ପ ାଇବ୍ ଯାହା ଋଣଦାତାଙୁ୍କ ଏ  ସଚୂନାପରୂ୍ଣ୍ସ ନଟଷ୍ପତ୍ତଟ ଫନବ୍ା  ୁସକ୍ଷ   ରଟବ୍ | ଋଣ ଆଫବ୍ଦନ େ ସ ସହଟତ ଦାଖଲ  ରଟବ୍ା  ୁଆବ୍ଶୟ  ଦଲଟଲଗଡୁଟ ୁ  ଋଣ 

ଆଫବ୍ଦନ େ ସ ସଚୂଟତ  ରଟବ୍ | 

b) ସ ସ୍ତ ଋଣ ଆଫବ୍ଦନ ପାଇ ଁ ମ୍ପାନୀ ଏ  ସ୍ୱୀ ୃତଟ ରସଟଦ ପ୍ରଦାନ  ରଟବ୍ | ଋଣ ଆଫବ୍ଦନଗଡୁଟ  ଫ ାଡଟଏ (21) ଦଟନ  ଧ୍ୟଫର ନଟଷ୍ପତଟ ନଟଆଯଟବ୍  ଟମ୍ବା 

ଏହଟପରଟ ବ୍ଦ୍ଧିତ ସ ୟ ଯାହା ଟ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଏବ୍ଂ  ମ୍ପାନୀ  ଧ୍ୟଫର ପାରସ୍ପରଟ  ଭ୍ାବ୍ଫର ସହ ତ ଫହାଇପାଫର, ସ ସ୍ତ ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ପରୂ୍ଣ୍ସ ଫହାଇଥବି୍ା 

ଆଫବ୍ଦନ େ ସ ପାଇବ୍ା ଦଟନଠାରୁ ଏବ୍ଂ ପ୍ରଦାନ  ରାଯାଇଥବି୍ା ସ୍ୱୀ ୃତଟ ଉପଫର ସ ାନ ଭ୍ାବ୍ଫର ଦଶସାଯଟବ୍ |  

c) ଯଦଟ ଫ ୌଣସଟ ଅତଟରଟକ୍ତ ବ୍ଟବ୍ରଣୀ / ଦଲଟଲ ଆବ୍ଶୟ  ହୁଏ, ତାହା ତୁରନ୍ତ ଋଣ ଫନଇଥବି୍ା ବ୍ୟକ୍ତଟଙୁ୍କ ଅବ୍ଗତ  ରାଫହବ୍ | 

d) ଆଫବ୍ଦନ ାରୀ  ଟମ୍ବା ଋଣଦାତାଙୁ୍କ ସ ସ୍ତ ଫଯାଗାଫଯାଗ ଫସହଟ ଭ୍ାଷାଫର ଫହବ୍ ଫଯପରଟ  ଆଫବ୍ଦନ ାରୀ  ଟମ୍ବା ଋଣଗ୍ରହୀତା ବୁ୍ଝଟପାରଟଫବ୍ । 

5. ଋଣ  ଲୂ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ର୍ର୍ତ୍ସାବଳୀ / ର୍ର୍ତ୍ସଗଡୁି : 

a) ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଋଣ  ଲୂୟ ଉପଫର  ମ୍ପାନୀ ଏ  ଯତ୍ନଶୀଳ  ାଯସୟ  ରଟବ୍, ଯାହା ଆଫବ୍ଦନ ଉପଫର ନଟଷ୍ପତ୍ତଟ ଫନବ୍ା ପାଇ ଁଏ  ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ସ ପାରା ଟଟର 

ଫହବ୍ | ଏହାର  ଲୂୟାଙ୍କନ  ମ୍ପାନୀର ଫକ୍ରଡଟଟ୍ ପଲଟସଟ, ଆଦଶସ ଏବ୍ଂ ପଦ୍ଧତଟ ସହଟତ ଅନୁରୂପ ଫହବ୍ | 

b) ଏ  ଲଟଖତି  ଞ୍ଜରୁୀ ପତ୍ର,  ଞ୍ଜରୁ ଫହାଇଥବି୍ା ଋଣର ପରଟ ାଣ  ଟମ୍ବା ଅନୟଥା ଦ୍ୱାରା ଋଣ ତ୍ତସାଙୁ୍କ ଅବ୍ଗତ  ରାଯଟବ୍ | ଉକ୍ତ ଚଟଠଟଫର ବ୍ାଷି  ସଧୁ ହାର 

ଏବ୍ଂ ଏହାର ପ୍ରଫୟାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ସହଟତ ସତ୍ତସାବ୍ଳୀ ଏବ୍ଂ ସତ୍ତସାବ୍ଳୀ ରହଟବ୍ ଏବ୍ଂ ଏହଟ ସତ୍ତସଗଡୁଟ ର ଗ୍ରହଣୀୟତା ବ୍ଜାୟ ରହଟବ୍ ଏବ୍ଂ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହଟ 

ସତ୍ତସାବ୍ଳୀ ଗ୍ରହଣ ୁ ଫର ଡସଫର ରଖାଯଟବ୍। 

c)  “ ଁ ୁ/ ଆଫ  ସ ସ୍ତ ସତ୍ତସାବ୍ଳୀ ଏବ୍ଂ ସତ୍ତସ ଗ୍ରହଣ  ରୁଛୁ ଯାହା  ଁ/ୁଆଫ  ପଢଟଛଟ ଏବ୍ଂ ବୁ୍ଝଟଛଟ ”  ୟାପସନ୍  ସହଟତ  ଉକ୍ତ  ଞ୍ଜରୁୀ ପତ୍ରଫର ଋଣ ଫନଇଥବି୍ା 

ବ୍ୟକ୍ତଟଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର  ମ୍ପାନୀ ଋଣ ତ୍ତସାଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ  ରଟବ୍ ।  ମ୍ପାନୀ ଏପରଟ ଗ୍ରହଣର ଏ  ଫର ଡସ ବ୍ଜାୟ ରଖବି୍ | 

d) ଋଣ  ଞ୍ଜରୁ / ବ୍ଣ୍ଟନ ସ ୟଫର ସ ସ୍ତ ଋଣଦାତାଙୁ୍କ ଋଣ ଚୁକ୍ତଟଫର ଉଦୃ୍ଧତ ସ ସ୍ତ ଏନଫକ୍ଲାଜରର ଏ  ନ ଲ ସହଟତ  ମ୍ପାନୀ ସବ୍ସଦା ଋଣ ଚୁକ୍ତଟନା ାର ଏ  

 ପଟ ପ୍ରଦାନ  ରଟବ୍ା  ୁବ୍ାଧ୍ୟ ଫହବ୍ |  ମ୍ପାନୀ ନଟଶ୍ଚଟତ  ରଟବ୍ ଫଯଫ ୌଣସଟ ଚୁକ୍ତଟ ଏବ୍ଂ ସ ସ୍ତ ଋଣଦାତା ାନଙୁ୍କ ଦଟଆଯାଇଥବି୍ା ସ ସ୍ତ ଏନଫକ୍ଲାଜରଗଡୁଟ  ସତ୍ତସ 

ଏବ୍ଂ ସତ୍ତସାବ୍ଳୀ ଏବ୍ଂ ଏ  ଟ ସ ସଟଟ୍ ଆ ାରଫର ସଧୁ ହାର ଧାରଣ  ରଟଥାଏ, ଯାହା ଋଣ ଚୁକ୍ତଟ ସହଟତ ସଂଲଗ୍ନ ଫହବ୍ | 

e) ଋଣ ଚୁକ୍ତଟଫର ଫବ୍ାଲ୍ଡଫର ବ୍ଟଳମ୍ବ ପରଟଫଶାଧ ପାଇ ଁଧାଯସୟ ଫହାଇଥବି୍ା ଦଣ୍ଡଟତ ସଧୁ ବ୍ଟଷୟଫର  ମ୍ପାନୀ ଉଫେଖ  ରଟବ୍ | 

6. ର୍ର୍ତ୍ସ ଏବଂ ର୍ର୍ତ୍ସଗଡୁି ମର ପରିବର୍ତ୍ସନ ର୍ହିତ ଋଣ ବଣ୍ଟନ: 

a)  ମ୍ପାନୀ ସଧୁ ହାର  ଫଡଲ ଗ୍ରହଣ  ରଟଛଟ ଏବ୍ଂ ସଧୁ ହାର, ପ୍ରକ୍ରଟୟା ରଣ ଏବ୍ଂ ଅନୟାନୟ ଫଦୟ ଅତୟଧ ି ନୁଫହ ଁ ଫବ୍ାଲଟ  ନଟର୍ଣ୍ସୟ ଏବ୍ଂ ସନୁଟଶ୍ଚଟତ  ରଟବ୍ା 

ପାଇ ଁଉପଯକୁ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୀତଟ ଏବ୍ଂ ପଦ୍ଧତଟ ଗଠନ  ରଟଛଟ |  ମ୍ପାନୀ, ବ୍ଣ୍ଟନ ସ ୟଫର ସନୁଟଶ୍ଚଟତ  ରଟବ୍ ଫଯ ସଧୁ ହାର, ପ୍ରକ୍ରଟୟା ରଣ ଏବ୍ଂ ଋଣ ଏବ୍ଂ 

ଅଗ୍ରୀ  ଉପଫର ଅନୟାନୟ ଫଦୟ ଉପଫରାକ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୀତଟ ଏବ୍ଂ ପଦ୍ଧତଟ  ୁ ଡା ଡଟ ପାଳନ  ରୁଛଟ।  ସଧୁ ହାର  ଫଡଲ  ମ୍ପାନୀର ଫେବ୍ସାଇଟଫର 
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b) ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଫ ାଦନ ପତ୍ରର ସ ସ୍ତ ସତ୍ତସାବ୍ଳୀ ପାଳନ ଫହବ୍ା ପଫର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ  ରାଯଟବ୍ 

c) ବ୍ଟତରଣ  ାଯସୟସଚୂୀ, ସଧୁ ହାର, ଫସବ୍ା ଫଦୟ, ପ୍ରଟ-ଫପଫ ଣ୍ଟ ଚାଜସ ଇତୟାଦଟ ସତ୍ତସାବ୍ଳୀଫର ଫ ୌଣସଟ ପରଟବ୍ତ୍ତସନ ଫହଫଲ  ମ୍ପାନୀ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଏ  

ଫନାଟଟସ ୍ଫଦବ୍।  ମ୍ପାନୀ ନଟଶ୍ଚଟତ  ରଟବ୍ ଫଯ ସଧୁ ହାରଫର ପରଟବ୍ତ୍ତସନ ଫ ବ୍ଳ ଚାଜସ ଆଶା  ସୀ ଭ୍ାବ୍ଫର ପ୍ରଭ୍ାବ୍ଟତ ଫହବ୍ | 

7.  ବତିରଣର ପରବତି ତଦାରଖ୍: 

a) ଫଦୟ  ଟମ୍ବା  ାଯସୟଦକ୍ଷତା ୁ ପ୍ରତୟାହାର / ତ୍ୱରାନ୍ଟତି  ରଟବ୍ା  ୁଫଯଫ ୌଣସଟ ନଟଷ୍ପତ୍ତଟ  ଋଣ ଚୁକ୍ତଟ ସହଟତ ସ ାନ ଫହବ୍ | 

b) ଋଣଗ୍ରହୀତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ  ରାଯାଇଥବି୍ା ସ ସ୍ତ ସଟ ୁୟରଟଟଟ ସ ସ୍ତ ଫଦୟ ପରଟଫଶାଧଫର  ଟମ୍ବା ଅନୟ ଫ ୌଣସଟ ଦାବ୍ଟ ପାଇ ଁଫ ୌଣସଟ ଆଇନଗତ ଅଧ ିାର 

 ଟମ୍ବା ବ୍ଫ ୟା ଋଣର ବ୍ଫ ୟା ପରଟ ାଣର ହୃଦୟଙ୍ଗ  ଉପଫର  କୁ୍ତ ଫହବ୍,  ମ୍ପାନୀ ଋଣଗ୍ରହୀତା ବ୍ଟରୁଦ୍ଧଫର ଥାଇପାଫର | ଯଦଟ ଫସଟ ଅେ୍ ଅଧ ିାର ୁ 

 ାଯସୟ ାରୀ  ରଟବ୍ା  ୁପଡଟବ୍, ଫତଫବ୍ ଅବ୍ଶଟଷ୍ଟ ଦାବ୍ଟଗଡୁଟ  ଏବ୍ଂ ସମ୍ପକୃ୍ତ ସତ୍ତସଗଡୁଟ  ସ ାଧାନ ନଫହବ୍ା  ଟମ୍ବା ଫଦୟ ପ୍ରଦାନ ନଫହବ୍ା ପଯସୟନ୍ତ  ମ୍ପାନୀ 

ସଟ ୁୟରଟଟଟଗଡୁଟ  ବ୍ଜାୟ ରଖବି୍ା  ୁହ ଦାର ଥବି୍ା ସତ୍ତସଗଡୁଟ  ବ୍ଟଷୟଫର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ସ ସଚୂନା ସହଟତ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଫନାଟଟସ ୍ଦଟଆଯଟବ୍ | 
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c) ଯାନବ୍ାହାନ ପନୁଃ ନଟ ସାଣ ସମ୍ବନ୍ଧଫର  ମ୍ପାନୀ ଆରବ୍ଟଆଇ ଦ୍ୱାରା ଜାରଟ  ରାଯାଇଥବି୍ା ନଟଫଦସଶାବ୍ଳୀ ପାଳନ  ରଟବ୍। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସନୁଟଶ୍ଚଟତ  ରଟବ୍ା ପାଇ,ଁ 

ଚୁକ୍ତଟନା ା / ଋଣ ଚୁକ୍ତଟର ସତ୍ତସାବ୍ଳୀ ଏବ୍ଂ ସତ୍ତସଗଡୁଟ   ଧ୍ୟ ଏଥଫିର ଅନ୍ତଭ୍ସୁ କ୍ତ ଫହବ୍: 

i. ଦଖଲ  ରଟବ୍ା ପବୂ୍ସରୁ ବ୍ଟଜ୍ଞପ୍ତଟ  ଅବ୍ଧ;ି 

ii. ଫଯଉ ଁପରଟସ୍ଥଟତଟଫର ବ୍ଟଜ୍ଞପ୍ତଟ  ଅବ୍ଧ ିଛାଡ  ରାଯାଇପାରଟବ୍; 

iii. ସରୁକ୍ଷା ଅଧ ିାର  ରଟବ୍ାର ପଦ୍ଧତଟ; 

iv. ସମ୍ପତ୍ତଟ ବ୍ଟକ୍ରୟ / ନଟଲା  ପବୂ୍ସରୁ ଋଣ ପରଟଫଶାଧ ପାଇ ଁଋଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଦଟଆଯଟବ୍ାର ଅନ୍ତଟ  ସଫୁଯାଗ ସମ୍ବନ୍ଧଫର ଏ  ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା; 

v. ଋଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ପନୁଃ ପ୍ରତୟାବ୍ତ୍ତସନ  ରଟବ୍ାର ପଦ୍ଧତଟ;  ଓ 

vi. ସମ୍ପତ୍ତଟ ବ୍ଟକ୍ରୟ / ନଟଲା  ପାଇ ଁପଦ୍ଧତଟ | 

8. ର୍ଧାରଣ ୋମବ 

a) ଚୁକ୍ତଟନା ା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ  ରାଯାଇଥବି୍ା ଉଫଦଶୟ ବ୍ୟତୀତ  ମ୍ପାନୀ ଋଣଗ୍ରହୀତା  ାଯସୟଫର ହସ୍ତଫକ୍ଷପ  ରଟବ୍ ନାହଟ ଁ ଫଯପଯସୟନ୍ତ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଦ୍ୱାରା 

ପବୂ୍ସରୁ ପ୍ର ାଶ  ରାଯାଇ ନ ଥବି୍ା ନୂତନ ସଚୂନା  ମ୍ପାନୀ ନଜର ୁ ଆସଟବ୍। 

b) ଋଣ ପନୁରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗଫର,  ମ୍ପାନୀ ଅଯଥା ନଟଯସୟାତନା ଗ୍ରହଣ  ରଟବ୍ ନାହଟ ଁ ଫଯପରଟ ଟ ଋଣ ଫନଇଥବି୍ା ଫଲା ଙୁ୍କ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା  ଧ୍ୟଫର ହଇରାଣ  ରଟବ୍ା, 

ଋଣ ପନୁରୁଦ୍ଧାର ପାଇ ଁ ାଂସଫପଶୀ ଶକ୍ତଟ ବ୍ୟବ୍ହାର  ରଟବ୍ା ଇତୟାଦଟ | 

c)  ମ୍ପାନୀ 0700 ଘଣ୍ଟାରୁ 2100 ଘଣ୍ଟା  ଧ୍ୟଫର ଅପରାଧୀ ଗ୍ରାହ ଙୁ୍କ ଡା ଟବ୍ ଫଯପଯସୟନ୍ତ ଋଣଗ୍ରହୀତା ବ୍ୟବ୍ସାୟର ବ୍ଟଫଶଷ ପରଟସ୍ଥଟତଟ ଫସ ାନଙୁ୍କ ଅନୟ ଘଣ୍ଟା 

ବ୍ାହାଫର ଡା ଟବ୍ା ଆବ୍ଶୟ   ଫର ନାହଟ ଁ ଅନୟଥା  ଉଫେଖତି ଘଣ୍ଟା ବ୍ାହାଫର | 

d) ଯଦଟ ଆବ୍ଶୟ  ପଫଡ, ଫ ବ୍ଳ ଫଦୟ ଫେରସ୍ତ ପାଇ ଁଏ  ଉଫଦଶୟ ସହଟତ, ଅପରାଧୀ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଜସ  ରାଯାଇଥବି୍ା ସରୁକ୍ଷା ୁ  ାଯସୟ ାରୀ 

 ରଟବ୍ା ପାଇ ଁ ମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା  ରଟପାଫର ଏବ୍ଂ ସମ୍ପତ୍ତଟର ହଇରାଣ ହର ତ ଫହବ୍ ନାହଟ।ଁ 

e)  ମ୍ପାନୀ ନଟଶ୍ଚଟତ  ରଟବ୍ ଫଯ ଏହାର ସରୁକ୍ଷା,  ଲୂୟ ନଟଧସାରଣ ଏବ୍ଂ ଏହାର ହୃଦୟଙ୍ଗ   ରଟବ୍ାର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ସ ପ୍ରକ୍ରଟୟା ନୟାୟପରୂ୍ଣ୍ସ ଏବ୍ଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଫହବ୍। 

f) ଋଣଗ୍ରହୀତା ଆ ାଉଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇ ଁଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କଠାରୁ ଏ  ଅନୁଫରାଧ ଗ୍ରହଣ  ରଟବ୍ା ଫକ୍ଷତ୍ରଫର, ସମ୍ମତଟ  ଟମ୍ବା ଅନୟଥା ଅଥସାତ୍  ମ୍ପାନୀର ଆପତ୍ତଟ, 

ଯଦଟ ଥାଏ, ଫସହଟ ଅନୁଫରାଧ ଗ୍ରହଣ ତାରଟଖ ଠାରୁ ଫ ାଡଟଏ (21) ଦଟନ  ଧ୍ୟଫର ପଠାଯଟବ୍ | ଏହଟପରଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆଇନ ସହଟତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୁକ୍ତଟନା ା ଅନୁଯାୟୀ ଫହବ୍ | 

g)  ମ୍ପାନୀ ନଟଶ୍ଚଟତ  ରଟବ୍ ଫଯ ଗ୍ରାହ  ାନଙ୍କ ସହଟତ ଉପଯକୁ୍ତ ଢଙ୍ଗଫର  ାରବ୍ାର  ରଟବ୍ା ପାଇ ଁ  ସଚାରୀ ାଫନ ଯଫଥଷ୍ଟ ତାଲଟ ପ୍ରାପ୍ତ | 

9.  ଅେିମ ାଗ  ର୍ ାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

a) ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ପାଇ ଁ ମ୍ପାନୀ ଏ  ଅଭ୍ଟଫଯାଗ ସ ାଧାନ ପ୍ରକ୍ରଟୟା ପ୍ରତଟଷ୍ଠା  ରଟଛଟ।  ମ୍ପାନୀ ଏହାର ଆଉଟଫସାସିଂ ଏଫଜନ୍ଟ ସଗଡୁଟ  ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ ସ୍ତ ଅଭ୍ଟଫଯାଗ 

ଅନୁସରଣ,  ଓ ଟ୍ରା ଟଂ ଏବ୍ଂ ରଟଫଜାଲୁୟସନ୍ ପାଇ ଁଏ  CRM ଫର ପଞ୍ଜୀ ୃତ ଫହବ୍ | ସଟ ଆର୍ ଏ  ୍ଫର ଉଠାଯାଇଥବି୍ା ଅଭ୍ଟଫଯାଗଗଡୁଟ  ନଟଦିଷ୍ଟ ବ୍ଟଭ୍ାଗ  ଧ୍ୟଫର 

ପ୍ରତଟକ୍ରଟୟା / ରଟଫଜାଲୁୟସନ୍ ପାଇ ଁଉପଯକୁ୍ତ ବ୍ଟଭ୍ାଗ ୁ ପଠାଯଟବ୍ | 

b) ସଟନଟୟର  ୟାଫନଜଫ ଣ୍ଟ ଓ  ବ୍ଟଭ୍ାଗର ସମ୍ପକୃ୍ତ  ଖୁୟଙ୍କ ନଟ ଟଫର  ଓ ନଟୟ ଟତ ବ୍ୟବ୍ଧାନଫର ବ୍ଟଚାରାଧୀନ ଥବି୍ା ସ ସ୍ତ ଅଭ୍ଟଫଯାଗର  ମ୍ପାନୀ 

ଆବ୍ଶୟ ୀୟ ବ୍ଦ୍ଧିତ ରଟଫପାଟସ ନଟଶ୍ଚଟତ  ରଟବ୍। 

c) ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ଅଭ୍ଟଫଯାଗର ସ ାଧାନ ପାଇ ଁ ମ୍ପାନୀ ନଟମ୍ନଲଟଖତି ସ୍ତର ପ୍ରତଟଷ୍ଠା  ରଟଛଟ | 

ସ୍ତର 1 

ନଟମ୍ନଲଟଖତି  ଧ୍ୟରୁ ଫଯଫ ୌଣସଟ ଫଗାଟଟଏ | 

• ଶାଖା: ଫସା -ଶକୁ୍ର (9.30 ରୁ 6.00pm) ଶନଟ (9.30 ରୁ 1.30pm) 

• ଗ୍ରାହ  ଫସବ୍ା ଫ ନ୍ଦ୍ର: 1800-209-0188 ଫସା -ଶନଟ (ସ ାଳ 9.00 ରୁ ସନ୍ଧୟା 7.00) 

•  Customercare@tmf.co.in ଫର ଇଫ ଲ୍  ରନ୍ତୁ 

• ଫେବ୍ସାଇଟ୍: www.tmf.co.in 

• ହ୍ାିଟସ ୍ଆପ:୍ 7700910888 

• ଫ ାବ୍ାଇଲ୍ ଆପ:୍ ଡାଉନଫଲାଡ୍ ଆପ ୍“ଟାଟା ଫ ାଟସସ ୋଇନାନ୍ ସ - ଗ୍ରାହ  ଏ ” 

mailto:Customercare@tmf.co.in
http://www.tmf.co.in/


ସ୍ତର 2 

ଯଦଟ ଅଭ୍ଟଫଯାଗ 10 ଦିନ  ଧ୍ୟଫର ସ ାଧାନ ଫହାଇନଥାଏ (ଅଭ୍ଟଫଯାଗ ବୃ୍ଦ୍ଧଟ ପାଇ ଁସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଁପ୍ରଯଜୁୟ) ଦୟା ରଟ  

ଆ ର ଗ୍ରାହ  ଫ ୟାର ଅଭ୍ଟଫଯାଗ ଫରଫେସନାଲ ଅେଟ ସର ଶ୍ରୀ ତୀ ଜଟନାଲ ଠା ୁରଙ୍କ ସହଟତ ସ୍ତର 1 - 022-6181 5665 

OR ଫର ଦଟଆଯାଇଥବି୍ା ଫରେଫରନ୍ସ ନମ୍ବର ସହଟତ ଫଯାଗାଫଯାଗ  ରନ୍ତୁ | 

- ଗ୍ରାହ  ଫସବ୍ା ବ୍ଟଭ୍ାଗ ୁ ଫଲଖନ୍ତୁ | 

ଟାଟା ଫ ାଟସସ ୋଇନାନ୍ ସ ଲଟ ଟଫଟଡ୍, ୨ୟ  ହଲା, ଏ  େଟଙ୍୍ଗ,  ଁ ୁଭ୍ାବୁ୍ଛଟ ଫଟଫକ୍ନା  ୟାମ୍ପସ,୍ ଅେ ଫପାଖରାନ୍ ଫରାଡ୍ ନଂ 2, 

ଥାଫନ (ପଶ୍ଚଟ )  ହାରାଷ୍ଟର 400 601 

ସ୍ତର 3 

ଯଦଟ 30 ଦିନ  ଧ୍ୟଫର ଅଭ୍ଟଫଯାଗର ସ ାଧାନ ନହୁଏ, ଗ୍ରାହ  ାଫନ ନଟମ୍ନଫର ଦଟଆଯାଇଥବି୍ା ଠଟ ଣାଫର ଆରବ୍ଟଆଇର 

DNBS ର ଆଞ୍ଚଳଟ   ାଯସୟାଳୟଫର ଅେଟ ସର୍-ଇନ୍-ଚାଜସଙୁ୍କ ଆଫବ୍ଦନ  ରଟପାରଟଫବ୍: 

ରିଜେସ ବୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ, ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କଟଙ୍୍ଗ ତଦାରଖ ବ୍ଟଭ୍ାଗ,  ମୁ୍ବାଇ ଆଞ୍ଚଳଟ   ାଯସୟାଳୟ, ୩ୟ  ହଲା, ରଟଜଭ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ 

ଅେ୍ ଇଣ୍ଡଟଆ, ଓପ।  ମୁ୍ବାଇ ଫ ନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫରଳ ଫଷ୍ଟସନ, ବ୍ାଇ ୁଲା,  ମୁ୍ବାଇ 400008 | 

ଇମ ଲ୍୍ ଆଇ ଡି: dnbsmro@rbi.org.in 
 

10. ପ ସୟାୟ ର୍ ୀକ୍ଷା 

a) ପ୍ରଦାନ  ରାଯାଇଥବି୍ା ଫସବ୍ାଗଡୁଟ  ଉପଫର  ତା ତ ପ୍ରଦାନ  ରଟବ୍ା  ୁ ମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହ ଙୁ୍କ ଅନୁଫରାଧ  ରଟବ୍ |   ସଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଟଧାସଳଖ 

ଫଯାଗାଫଯାଗ  ାଧ୍ୟ ଫର,  ଟମ୍ବା ଇଫ ଲ  ାଧ୍ୟ ଫର customercare@tmf.co.in, ଏହାର ଫେବ୍ସାଇଟଫର, ଫହଡ ଅେଟ ସ ୁ ଚଟଠଟ  ଟମ୍ବା ନଟଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାହ  

ସଫନ୍ତାଷ ସଫବ୍ସକ୍ଷଣ  ାଧ୍ୟ ଫର ଏହା  ରାଯାଇପାରଟବ୍ | 

b) ଫ ାଡ୍ ର ଏ  ସା ୟଟ  ସ ୀକ୍ଷା ଏବ୍ଂ ବ୍ଟଭ୍ଟନ୍ନ ସ୍ତରର ପରଟଚାଳନା ସ୍ତରଫର ଅଭ୍ଟଫଯାଗର ସ ାଧାନ ଯନ୍ତ୍ରର  ାଯସୟ ାରଟତା  ମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନଟଆଯଟବ୍ ଏବ୍ଂ 

ନଟୟ ଟତ ବ୍ୟବ୍ଧାନଫର  ମ୍ପାନୀର ସ ୀକ୍ଷା ଫବ୍ାଡସଫର ଏହଟପରଟ ସ ୀକ୍ଷାଗଡୁଟ ର ଏ   ଟଶ୍ରଟତ ରଟଫପାଟସ ଦାଖଲ  ରାଯଟବ୍ | 

ଫ ଳା ଅଭ୍ୟାସ ସଂଫ ତର ଆତ୍ମା ଏବ୍ଂ ଏହାର ବ୍ୟବ୍ସାୟଫର ପ୍ରଯଜୁୟ ଢଙ୍ଗଫର  ମ୍ପାନୀ ଏହଟ ସଂଫ ତ ପାଳନ  ରଟବ୍ | 

ଥାଫନ, 

ଅଗଷ୍ଟ 29, 2022 ଫର ଅନୁଷ୍ଟ ଠତ  ଫବ୍ୈଠ ଫର ନଟଫଦସଶ  ଫବ୍ାଡସ ଦ୍ୱାରା ଫଶଷ ସ ୀକ୍ଷା ଏବ୍ଂ ଗ୍ରହଣ  ରାଯାଇଥଲିା। 

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: 

ଯଦଟ ଆପଣ ଏହଟ ପ୍ରଫଲଖ ଓଡଆ ଭ୍ାଷା ଫଲ ଚାହାନ୍ତଟ ଫଲଫଲ ଆ  ୁ customercare@tmf.co.in ଫଲ ଲଯାଗାଲଯାଗ ଫ ନ୍ତୁ | ଆଲ  ଖସୁଟଫ  ସଫହ ଏହ 

ପ୍ରଫଲଖ ଆପଣଙୁ୍କ ଓଡଆ ଭ୍ାଷାଫଲ ଏ  ସପ୍ତାହ  ଧ୍ୟଫଲ ଉଫପବ୍ଧ  ଫଲଫଇୁ 
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