শ্রীৰাম ট্রেন্সপর্ট ফাইনেন্স ট্র াম্পােী লিলমনর্ড
ৰিৰিষ্ট ক(A)
অ-বফেংকীয় ৰফত্তীয় বকোম্পোনীসকলি ফোবফ নযোয়োলি আঁচৰন
, 2018 :
এজন গ্ৰোহকি দ্বোিো অৰববমোগ দোৰিল কিোি ৰবৰত্ত
:
•

লভকক ৰিবিোধ নকিো সুদ/জভো িকো

•

প্ৰৰিৰনৰধত্ব নকিো বচক ফো লভকক সম্পন্ন কিো

•

অনুবভোৰদি ঋণি ৰিভোণ , চিয আৰু ৰনয়ভোেলীসভূহ , ফোৰষক
য হোিি সুদ ইিযোৰদি ৰফষবয় সূচীি নকিো

•

চুক্ৰিি বহোেো সোলসলৰনি ফোবফ , দোৰয়ত্বি ওিি থকো শুল্কি ফোবফ জোননী বমোগোন ৰনৰদয়ো

•

চুক্ৰি/ঋণ চুক্ৰিি স্বচ্ছিো সুৰনক্ৰিি কিোি ফযথ বহোেো
য

•
•

ৰচৰকউৰিিী/নৰথত্ৰসভূহ ভুকৰল কিোি ফযথ /য লভ বহোেো
চুক্ৰি/ঋণ চুক্ৰিি আইনীয়বোবে ফলফদ্ধ বহোেো ৰফল্ট -ইন ুনিদিলি বমোগোন ধিোি ফযথ বহোেো
য

•

এনৰফএপৰচি দ্বোিো আিৰফআইি ৰনবদযিোেলীসভূহ ভোৰন নচৰলবল

•

নযোয় আচিণি বকোিি ৰনবদযিোেলীসভূহ ভোৰন নচৰলবল
এজন গ্ৰোহবক বকবনকক অৰববমোগ দোৰিল কৰিফ োবি
?

এনৰফএপৰচ সম্পকীয়
ৰলৰিি প্ৰৰিৰনৰধত্ব

এক ভোহি অন্তি

মৰদবহ এনৰফএপৰচি
িো উত্তি প্ৰোপ্ত
নকবি ফো গ্ৰোহক
এনৰফএপৰচি উত্তিি
সসবি সন্িুষ্ট
বনোবহোেোবক থোৰকবল

মৰদবহ গ্ৰোহবক
বকোবনো প’িোভকল
নগ’বল

এনৰফএপৰচি
নযোয়োলি ওচিি
এটি অৰববমোগ দোৰিল
কৰিবল(এনৰফএপৰচি
িো উত্তি বোেোি
এক ফেিিকক কভ
সভয় হ’ফ নোলোবগ)

এজন নযোয়োবল বকবনকক ৰসদ্ধোন্ত লয়?
•
নযোয়োলটি প্ৰকৃৰিগিবোবে সেংৰিপ্তকিণ কিোি আগবি কোমৰফেিণী
য
• ভীভোেংসোি জৰিয়বি ৰনষ্পৰত্ত কিোক উন্নি কিো  মৰদবহ প্ৰোপ্ত নহয়, ুিস্কোি/আবদি জোৰি কিো
মৰদবহ নযোয়োলি ৰসদ্ধোন্তি সসবি সন্িুষ্ট নহ’বল, গ্ৰোহবক আীল কৰিফ োবিবন
?
হয়, নযোয়োলি ৰসদ্ধোন্তটি আীলবমোগয  আীল কিৃ
য ি: উ িোজযোল, আিৰফআই
বনোি:
• এইয়ো সহবে এক ৰফকল্প ৰফফোদ ৰনষ্পৰত্ত প্ৰক্ৰিয়ো|
• গ্ৰোহবক ৰমবকোবনো ৰিৰিবি অনয বকোবনো নযোয়লয়/প’িোভ/কিৃ
য িি ওচিকল সভোধোনি ফোবফ বমোেোি
স্বোধীনিো আবে|
এনৰফএপৰচ নযোয়োলি কোমযোলয়ি
য
টিকনো
ৰিজোবয বফেংক অপ ইক্ৰিয়ো 15,
বনিোজী সুবোষ থ,
ক’লকোিো - 700 001
এেটিৰি বকোি: 033
দূিবোষ নম্বি. 22304982
বপক্স নম্বি. 22305899
গুৰুত্বপূৰ্ টণ োকো :
যযককোক ো ইচ্ছু ক গ্ৰোহকক ইচ্ছো কযিকে আমোি ট েংকি শোখো পযিচোেকি ওচিত মজুত থকো টেোকপোে আচঁ য ি প্ৰযতযেযপ শোখোি কো
যযোেয়ি
ণ
পিো েোভ কযি পোযি ।
এই আঁচৰনি ৰফষবয় সৰেবিষ জোৰনফকলwww.rbi.org.in এই বেফচোইিি চোঁওক

