
టాటా మోటార్్స  ఫైనాన్్స  లిమిటెడ్ 

ఫెయిర్ ప్రాక్టసీెస్ నియమావళి- 2016-17 

పరిచయం 

టాటా మోటార్్  ఫైనాన్స్  లిమిటెడ్ (“కంపెనీ”) రిజర్్  బ్య ాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా (“RBI") పరాంగా కస్మీర్్లకు ప్రపభావవాంతమైన 

పద్ధతులను అాందాంచడానికి ఈ నిష్పా క్షిక ప్రపవర తనా నియమావళి (“కోడ్”) ను స్వ్ కరిాంచాంద) మాస్రీ్ డైరెక్షన్స  DNBR. PD. 

008/03.10.119/2016-17 ప్రపకారాం తన వినియోగదారులకు అాంద్బడే ఆరికి సౌకర్యయ లు మరియు సేవలు ఈ కాంపెనీ దా్ ర్య 

అనుస్రిాంచబడుతుాంద.   వినియోగదారులు ఉపయోగాంచుకోవాలి్ న ఆరికి స్దుాయాలు మరియు సేవలకు 

స్ాంబాంధాంచ స్మాచారాంతో కూడిన నిర ణయాలు తీసుకోవడానికి ఈ నియమావళి దోహద్పడుతూ, కాంపెనీ మాంజూరు చేసే 

లేక పాంపిణీ చేసే ఏదైనా రుణానికి ఇద వరి తసుతాంద. 

ఈ నియమావళిని కాంపెనీ వెబ్స్ టో్ల ఇాంగ్లషో్ మరియు ్ ి నిక భాషలలో అాందుబ్టులో ఉాంచనునాా రు. ఈ నియమావళిని 

కాంపెనీ తన ప్రబ్ాంచ్ కార్యయ లయాలనిా ాంటిలో ఇాంగ్లషో్ మరియు ్ ి నిక భాషలలో ప్రపద్రిి సుతాంద  

1. నియమావళి యొక్క  ఉదే్దశ్య ం  

 ఈ నియమావళి దేనికి అభివృదధ చేయబడిాంద: 

• వినియోగదారులతో వయ వహరిాంచేటపా్ప డు కనీస్ ప్రపమాణాలను సెట్ చేయడాం దా్ ర్య మాంచ, నాయ యమైన 
మరియు నమమ ద్గన విధానాలను ప్రోత్ హాంచడాం  

• వినియోగదారులు సేవల నుాంచ స్హేతుకాంగా ఏమి ఆశాంచవచుు  అనే దాని గురిాంచ మరిాంత మెరుగాా అరాిం 
చేసుకోవడానికి ారద్రి కతను పెాంచడాం  

• ోటీ దా్ ర్య, అధక ఆపరేటిాంగ్ ప్రపమాణాలను ాధాంచడానికి మారెె ట్ శకుతలను ప్రోత్ హాంచడాం; 

• వినియోగదారులు మరియు కాంపెనీ మధ్య  నిష్పా క్షికమైన మరియు సుహృదాా వ స్ాంబాంధానిా  ప్రోత్ హాంచడాం. 

2. మా కీలక్ క్ట్టుబాట్టు మరియు ప్పక్టనలు  

మన వినియోగదారులతో వయ వహరిాంచేటపా్ప డు మనాం వీటి దా్ ర్య స్మరవిాంతాంగా, నిష్పా క్షికాంగా మరియు ప్రశద్ధగా 

వయ వహరి తా ాం: 

• మేము అాందాంచే ఆరికి ఉతా తుతలు మరియు సేవలకు స్ాంబాంధాంచన ఈ నియమావళిలోని కటీుబ్టోు మరియు 
ప్రపమాణాలను చేరుకోవడాం మరియు మా సిబబ ాంద అనుస్రిాంచే ప్రపప్రకియలు మరియు అభాయ ాలు; 

• అనిా  ఆరికి సేవలకు స్ాంబాంధత చటీాలు మరియు నిబాంధ్నలకు అనుగుణాంగా ఉనాా యని ధ్ృవీకరిాంచడాం;  

• వృత్తతపరమైన, మర్యయ ద్పూర్ క మరియు వేగవాంతమైన సేవలను అాందాంచడాం; 

• ఆరికి లావాదేవీలకు స్ాంబాంధాంచ నియమనిబాంధ్నలు, ఖరుు లు, హకుె లు, అపా్ప లను ఖచు తమైన మరియు 
స్కాలాంలో వెలడోిాంచడాం. 

మా ఆరికి ఉతా తుతలు మరియు సేవలు ఎలా పనిచే తాయో వినియోగదారులు అరాిం చేసుకోవడానికి మేము దీని దా్ ర్య 

స్హాయపడతాము: 

ఆరికి పథకాల గురిాంచ హాందీ మరియు/లేదా ఇాంగషో్ మరియు/లేదా ్ ి నిక ప్రాాంతీయ భాష లేదా ఋణప్రగహీతకు 

అరమియ్యయ  భాషలో మౌఖికాంగా మరియు ర్యతపూర్ క స్మాచారాం/కమ్యయ నికేషన్స ఇవ్ డాం; 

మా ప్రపకటనలు, ప్రపమోషనల్ ాహతయ ాం సా్ షాీంగా మరియు తప్పా దారి పటిాీంచే విధ్ాంగా లేద్ని ధ్ృవీకరిాంచడాం; 

లావాదేవీల యొకె  ఆరికి చకెు లను వివరిాంచడాం; 

ఆరికి పథకానిా  ఎాంచుకోవడానికి ఖాతాదారుడికి స్హాయపడటాం. 

పొరాటు జరిగననపా్ప డు ఆ విషయాలతో మేము వేగాంగా మరియు ముాంద్సుతగా వయ వహరి తా ాం: 

• తపా్ప లను త్ రగా స్రిదదుుకోవడాం; 

• వినియోగదారు ఫిర్యయ దులను వేగాంగా పరిషె రిాంచడాం; 

• ఒకవేళ వినియోగదారులు ఇాంకా మా ాయాంతో స్ాంతృపిత చాంద్నటయోితే, వారి ఫిర్యయ దును ఏవిధ్ాంగా ముాందుకు 



తీసుకెళో్లలనే విషయానిా  మా వినియోగదారులకు తెలియజేయడాం; 

• అనుకోకుాండా విధాంచబడడ ఏవైనా ఛార్జలీను రివర్్  చేయడాం. 

• జవాబుదార్జగా ఉాండటాం మరియు సిబబ ాంద అనుచత ప్రపవర తన విషయాంలో దదుుబ్టు చరయ లు తీసుకోవడాం 

3. వివక్షత లేని విధానం 

 మా వినియోగదారుల మధ్య  లిాంగ, జాత్త లేదా మతాం ఆధారాంగా వివక్ష చూపిాంచాం. 

4. రుణాల కొరకు దరఖాస్తులు మరియు వాటి ప్ాసెసంగ్: 

a) కాంపెనీ దా్ ర్య జార్జ చేయబడడ ఋణ ద్రఖాసుత ఫార్యలోో ఋణప్రగహీత యొకె  ఆస్కి తపై ప్రపభావాం చూపిాంచే అవస్రమైన 

స్మాచారాం ఉాండాలి, తదా్ ర్య ఋణప్రగహీత వివేచనతో కూడిన నిర ణయాం తీసుకోవడానికి దోహద్పడుతుాంద. ఋణ 

ద్రఖాసుత ఫారాంతోాటుగా స్మరిా ాంచన డాకుయ మెాంట్ లను ఋణ ద్రఖాసుత ఫారాం తెలియజేసుతాంద. 

b) అనిా  ఋణ ద్రఖాసుతల కొరకు కాంపెనీ ఒక అాంగ్లకార రస్వదును జార్జ చేసుతాంద. ఋణ ద్రఖాసుతలను ఇరవై (21) 

రోజులోోగా పరిషె రిాంచాలి లేదా ఋణప్రగహీత మరియు కాంపెనీ మధ్య  పరసా్ రాం అాంగ్లకరిాంచన పొడిగాంచన స్మయాం 

అనిా విధాలుగా పూరిత చేసిన ద్రఖాసుత ఫారాం పూరిత చేసిన తేదీ నుాండి పేరె్క నబడుతుాంద మరియు ఇద జార్జ చేయబడడ 

అాంగ్లకార రశీదుపై పేరె్క నబడుతుాంద. 

c) ఒకవేళ ఏదైనా అద్నప్ప వివర్యలు/డాకుయ మెాంట్ లు అవస్రాం అయితే, వాటిని ఋణప్రగహీతలకు వెాంటనే 

తెలియజేయుట. 

d) ద్రఖాసుతదారుడు లేదా ఋణప్రగహీతతో జరిపే అనిా  కమ్యయ నికేషన్స లు ద్రఖాసుతదారుడు లేదా ఋణప్రగహీతకు 

అరమియ్యయ  భాషలో ఉాంచుట. 

5. ఋణ అప్రైజల్ మరియు/నియమనిబంధనలు. 

a) ఋణప్రగహీత యొకె  ప్రకెడిట్ యోగయ తపై కాంపెనీ తగన ప్రశద్ధను నిర్ హసుతాంద, ఇద ధ్రఖాసుతపై నిర ణయాం 

తీసుకోవడానికిఒక ముఖయ మైన ార్యమిత్త. మదాంప్ప కాంపెనీ యొకె  ప్రకెడిట్ ాలస్వలు, నిబాంధ్నలు మరియు ప్రపప్రకియలకు 

అనుగుణాంగా ఉాంటుాంద. 

b) ర్యతపూర్ క మాంజూరు లేఖ, మాంజూరు చేసిన రుణాం మొతతాం లేదా ఇతరప్రతా ఋణప్రగహీతకు స్మాచారాం 

ఇవ్ బడుతుాంద. వారికి వడ్డడరేటు మరియు దానిని అనువరితాంచే విధానాంతో స్హా నియమనిబాంధ్నలను ఈ లేఖలో 

పొాందుపరచాలి మరియు ఋణప్రగహీత ఈ నియమనిబాంధ్నలను ఆమోదాంచడానిా  రికారుడలో ఉాంచాలి. 

c) "నా/మేము చదవిన మరియు అరాిం చేసుకునా  అనిా  నియమనిబాంధ్నలను నేను/మేము అాంగ్లకరిసుతనాా ము" అనే 

శీరికి ప్రకిాంద్ ఋణప్రగహీత స్ాంతకాంతో పేరె్క నబడడ మాంజూరు లేఖపై కాంపెనీ ఋణప్రగహీత నుాంచ ఆమోదానిా  పొాందుతుాంద. 

అటువాంటి ఆమోదానిా  కాంపెనీ త్తరిగ నిర్ హసుతాంద. 

d) ఋణ మాంజూరు/పాంపిణీ స్మయాంలో ఋణ అప్రగమెాంట్ లో పేరె్క నబడడ అనిా  ఎన్స ్కోోజర్ ల కాపీతోాటుగా ఋణ 

అప్రగమెాంట్ యొకె  కాపీని ఋణప్రగహీతలు అాంద్రిక్ట కాంపెనీ తపా నిస్రిగా అాందాంచాలి్  ఉాంటుాంద. ఋణ ఒపా ాంద్ాం 

మరియు ఋణప్రగహీతలు అాంద్రిక్ట అాందాంచబడడ అనిా  ఎన్స ్కోోజర్ ్లోో నియమ నిబాంధ్నలు మరియు వడ్డడరేటు ఒక టర్మ  

షీట్ రూపాంలో ఉాంటాయని కాంపెనీ ధ్ృవీకరిసుతాంద, ఇద ఋణ ఒపా ాంద్ాంకు జతచేయబడుతుాంద. 

e) ఆలస్య ాంగా త్తరిగ చలిాోంచనాందుకు విధాంచే జరిమానా వడ్డడని కాంపెనీ పెద్ు అక్షర్యలతో ఋణ ఒపా ాంద్ాంలో పేరె్క నాలి. 

6. నియమనిబంధనల్లు  మారుు లతో సహా ఋణాల పంపిణీ: 

a) కాంపెనీ వడ్డడ రేటు నమ్యనాను అవలాంబాంచాంద మరియు వడ్డడ రేటోు, ప్రాసెసిాంగ్ మరియు ఇతర ఛార్జలీు అధకాంగా 

ఉాండవని నిర ణయిాంచడానికి మరియు ధ్ృవీకరిాంచడానికి తగన అాంతరతా సూప్రతాలు మరియు ప్రపప్రకియలను 

రూపొాందాంచాంద. ఋణము మరియు అడ్ా న్స్  లపై వడ్డడ రేటు, ప్రాసెసిాంగ్ మరియు ఇతర ఛార్జలీు పైన కనబరచన 

అాంతరతా పిఆర్ సూప్రతాలు మరియు విధానాలకు ఖచు తాంగా కటీుబడి ఉనాా యని పాంపిణీ స్మయాంలో కాంపెనీ 

ధ్ృవీకరిసుతాంద. వ్డ్డడ రేటు నమ్యనా కాంపెనీ వెబ్ సైట్ (www.tmf.co.in) లో అాందుబ్టులో ఉాంచబడిాంద 

b) ఋణప్రగహీత ఆమోద్ లేఖలో పేరె్క నా  అనిా  నిబాంధ్నలు, షరతులు నెరవేరిు న వెాంటనే రుణాం చలిాోంచబడుతుాంద. 

c) డిస్ట్సిబీ్యయ షన్స షెడ్యయ ల్, వడ్డడ రేటోు, స్ర్్జ స్ ఛార్జలీు, ప్రపీ-పేమెాంట్ ఛార్జలీు మొద్లైన వాటితో స్హా నియమనిబాంధ్నలోో 

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


ఏదైనా మారుా  జరిగనటయోితే, కాంపెనీ ఋణప్రగహీతకు నోటీస్ ఇవ్ా లి. వడ్డడ రేటు మరియు ఛార్జలీలో మారుా లు 

భవిషయ తుతలో మాప్రతమే జరిగేలా కాంపెనీ ధ్ృవీకరిాంచాలి. 

7. డిప్రసుబ్యయ షన్స తరువాత పరయ వేక్షణ: 

a) పేమెాంట్ లేదా పనితీరును ర్జకాల్/వేగవాంతాం చేసే ఏదైనా నిర ణయాం ఋణ ఒపా ాందానికి అనుగుణాంగా ఉాండాలి. 

b) ఈ హకుె ను వినియోగాంచుకోవాలాంటే, మిగలిన వాటాల గురిాంచ పూరిత వివర్యలతో ాటు, స్ాంబాంధత వాటాల 

పరిషె్ప రాం లేదా చలిాోంప్ప జరిగే వరకు కాంపెనీకి ఆ వాటాలను నిలుప్పకునే హకుె  ఉనా  షరతులతో ాటు, రుణప్రగహీతకు 

దీని గురిాంచ తెలియజేయాలి. అటువాంటి సెట్ ఆఫ్ హకుె ను ఉపయోగాంచాలాంటే, మిగలిన ్కెయోి ్లు మరియు 

స్ాంబాంధత ్కెయోి  పరిషె రిాంచబడే వరకు లేదా చలిాోంచే వరకు కాంపెనీ సెకూయ రిటీలను ఉాంచుకోవడానికి అరహత ఉనా  

షరతుల గురిాంచ పూ్రి త వివర్యలతో రుణప్రగహీతకు నోటీసు ఇవ్ బడుతుాంద. 

c) వాహనాలను త్తరిగ ా్ ధీనాం చేసుకునేాందుకు స్ాంబాంధాంచ RBI జార్జ చేసిన మారదా్రి కాలకు కాంపెనీ కటీుబడి 

ఉాంటుాంద. ారద్రి కతను నిర్యధ రిాంచడానికి, ఒపా ాంద్ాం/రుణ ఒపా ాంద్ాం యొకె  నిబాంధ్నలు మరియు షరతులు కూడా 

స్ాంబాంధాంచన నిబాంధ్నలను కలిగ ఉాండాలి 

i. ా్ ధీనత తీసుకోవడానికి ముాందు నోటీసు వయ వధ; 

ii. నోటీసు వయ వధని మినహాయిాంచగల పరిసితిులు 

iii. సెకూయ రిటీని ా్ ధీనాం చేసుకునే విధానాం; 

iv. ఆసిత అమమ కాం/వేలానికి ముాందు రుణానిా  త్తరిగ చలిాోంచడానికి ఋణప్రగహీతకు ఇవ్ా లి్ న తుద అవకాశాం గురిాంచ ఒక 

నిబాంధ్న; 

v. ఋణప్రగహీతకు త్తరిగ ా్ ధీనపరచుకునే ప్రపప్రకియ; 

vi. ఆసిత విప్రకయాం / వేలాం ప్రపప్రకియ. 

8. జనరల్ 

a) ఋణప్రగహీతదా్ ర్య ఇాంతకు ముాందు వెలడోిాంచని కొతత స్మాచారాం కాంపెనీ ద్ృష్టకీి వసేత తపా  ఋణ ఒపా ాంద్ాంలో 

ఇవ్ బడడ ఉదేుశ్యయ లకు మినహా ఋణప్రగహీత యొకె  వయ వహార్యలోో కాంపెనీ జోకయ ాం చేసుకోదు. 

b) ఋణాలను రికవర్జ చేసే విషయాంలో, అస్మాన స్మయాలోో ఋణప్రగహీతలను ఇబబ ాంద పెటడీాం, ఋణాలను రికవర్జ 

చేయడాం కొరకు కాండబలానిా  ఉపయోగాంచడాం వాంటి అనవస్రమైన వేధాంప్పలను కాంపెనీ ఆప్రశయిాంచర్యదు. 

c) ఋణప్రగహీత యొకె  వాయ ార్యనికి స్ాంబాందాంచ ప్రపతేయ క పరిసితిులలో పేరె్క నా  స్మయాలలో తపా  వారికి కాల్ 

చేయవలసి వసేత అపర్యధ్ వినియోగదారులకు కాంపెనీ 0700 గాంటల నుాండి 2100 గాంటల మధ్య  కాల్ చేసుతాంద. 

d) బ్క్టలను త్తరిగ పొాందాలనే లక్షయ ాంతో మరియు ఆసితని విచక్షణారహతాంగా కోలాో వడానిా  లక్షయ ాంగా చేసుకోకుాండా, ఒకవేళ 

అవస్రాం అయితే, అపర్యధ్ ఋణప్రగహీత నుాంచ వసూలు చేయబడడ సెకూయ రిటీని అమలు చేయడానికి  కాంపెనీ ఏరా్య టోు 

చేయవచుు . 

e) కాంపెనీ తన సెకూయ రిటీ, వాలుయ య్యషన్స మరియు దాని నైప్పణాయ నిా  అమలు చేసే మొతతాం ప్రపప్రకియ నిష్పా క్షికాంగా 

మరియు ారద్రి కాంగా  ఉాండేలా చూసుకుాంటుాంద. 

f) ఋణప్రగహీత ఖాతాను బదలీ చేయడాం కొరకు ఋణప్రగహీత నుాంచ అభయ రని అాందుకునా టయోితే, స్మమ త్త లేదా 

ఇతరప్రతా అాంటే కాంపెనీ యొకె  అభయ ాంతర్యలు ఏవైనా ఉాంటే, అటువాంటి అభయ ర ధన అాందుకునా  తేదీ నుాంచ ఇరవై (21) 

రోజులోోగా తెలియజేయాలి. . అటువాంటి బదలీలు చటీానికి అనుగుణాంగా ారద్రి కమైన ఒపా ాంద్ నిబాంధ్నలకు 

అనుగుణాంగా ఉాండాలి 

g) వినియోగదారులతో స్ముచతమైన ర్జత్తలో వయ వహరిాంచడానికి సిబబ ాందకి తగనాంత శక్షణ ఇచేు లా కాంపెనీ 

ధ్ృవీకరిాంచాలి.  



9. ఫిర్యయ దుల పరిష్కక ర యంప్రంగం` 

a) వినియోగదారుల కోస్ాం కాంపెనీ ఫిర్యయ దు పరిషె్ప ర యాంప్రతాాంగానిా  ఏరా్య టు చేసిాంద. కాంపెనీ మరియు దాని అవుట్ 

సోరి్ ాంగ్ ఏజెనీ్ లకు స్ాంబాంధాంచన అనిా  ఫిర్యయ దులు ఫాలోప్, ప్రటాకిాంగ్ మరియు పరిషె్ప రాం కొరకు CRMలో రిజిస్రీ్ 

చేయబడతాయి. CRMలో దాఖలుచేయబడడ ఫిర్యయ దులను నిరి ధష ీటర్ా అరాండ్ స్మయాంలో ప్రపత్తసా్ ాంద్న/పరిషె్ప రాం 

కొరకు అప్రోప్రపియా టిఇ డిార్ ీమెాంట్ లకు  పాంపబడుతుాంద. 

b) పరిషె రిాంచబడిన మరియు పెాండిాంగ్ లో ఉనా  అనిా  ఫిర్యయ దులను స్ాంబాంధత విభాగాధపతులకు మరియు స్వనియర్ 

మేనేజ్ మెాంట్ కు ప్రకమాంగా పెాంపొాందేలా మరియు రిోర్ ీచేసేలా కాంపెనీ చూసుకుాంటుాంద. 

c) వినియోగదారు ఫిర్యయ దుల పరిషె్ప ర్యనిా  సులభతరాం చేయడానికి, కాంపెనీ ఈ ప్రకిాంద ్ ి యిలను ఏరా్య టు చేసిాంద. 

1వ లెవెల్  

ఈ ప్రకిాంద వాటిలో ఏదైనా ఒకటి 

• శ్యఖలు: సోమ-శుప్రకవారాం (ఉద్యాం 9.30 నుాండి ాయాంప్రతాం 6.00 వరకు) శనివారాం 
(ఉద్యాం 9.30 నుాండి మధాయ హా ాం 1.30 వరకు) 

• వినియోగదారు కేర్ సెాంటర్ : 1800-209-0188 సోమ-శని (ఉద్యాం 9.00 నుాండి 
ాయాంప్రతాం 7.00 వరకు)  

• Customercare@tmf.co.in వద్ు ఇమెయిల్ 

• వెబ్ సైట్ :  www.tmf.co.in 

• వాట్ా ప్ : 7700910888 

• మొబ్సల్ యాప్: ఈ యాప్ " Tata Motors Finance – Customer One” ను డౌన్స లోడ్ 
చేయాండి.    

2వ లెవెల్ 

ఒకవేళ ఫిర్యయ దు 10 రోజుల్లు   పరిషె రిాంచబడనటయోితే (లెవల్ వార్జగా పెరిగన ఫిర్యయ దులకు 

వరి తసుతాంద) లెవల్ 1లో ఇవ్ బడడ రిఫరెన్స్  నెాంబరుతో ద్యచేసి మా వినియోగదారు కేర్ ప్రగ్లవెన్స్  

రిప్రెస్ల్ ఆఫీస్ర్ ్శీ మమత్త జినాల్ ఠకె ర్ ని స్ాంప్రపదాంచగలరు. 022-6181 5665 లేదా 

వినియోగదారు కేర్ డిార్ ీమెాంట్ కు ర్యయాండి 

టాటా మోటార్్  ఫైనాన్స్  లిమిటెడ్, 2వ్ రో్, ఎ విాంగ్, ఐ థాంక్ టెకాో  కాయ ాంపస్, ఆఫ్ ోప్రఖాన్స రోడ్ 

నెాం 2, థానే (వెస్)ీ మహార్యస్ట్ష ీ400 601 

3 వ లెవెల్  

ఒకవేళ ఫిర్యయ దు 30 రోజుల్లు   పరిషె రిాంచబడనటయోితే, వినియోగదారులు దగువ ఇవ్ బడడ 

చరునామాలో ఆర్ బ ఐ యొకె  DNBS యొకె  ర్జజనల్ ఆఫీసు వద్ు ఇన్స ఛార్ ీఆఫీస్ర్ కు అపాీ లు 

చేయవచుు : 

రిజర్స్  బాయ ంక్ ఆఫ్ ఇండియా, నాన్స బ్య ాంకిాంగ్ పరయ వేక్షణ విభాగాం, ముాంబ్స ప్రాాంతీయ 

కార్యయ లయాం, 3వ అాంతసుత, రిజర్్  బ్య ాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా, ముాంబ్స సెాంప్రటల్ రైల్ే  ్సేషీన్స 

ఎదురుగా, బ్సఖలోా, ముాంబ్స 400008. 

ఇమెయిల్ ఐడి: : dnbsmro@rbi.org.in 

 

10.   ఆవరున సమీక్ష    

a) అాందాంచే సేవలకు స్ాంబాంధాంచ ఫీడ్ బ్య క్ ఇవ్ మని కాంపెనీ వినియోగదారుని కోరుతుాంద. సిబబ ాంద దా్ ర్య నేరుగా 

స్ాంప్రపదాంచడాం దా్ ర్య లేదా  customercare@tmf.co.inఇమెయిల్ దా్ ర్య, దాని వెబ్ సైట్ లో, హెడాడ ఫీస్ కు లేఖలు 

ర్యయడాం దా్ ర్య లేదా నియతానుారాంగా నిర్ హాంచబడే  నిరి ుష ీవినియోగదారు స్ాంతృపిత స్రే్ ల ద్ా ర్య దీనిని 

చేయవచుు . 

b) నియమావళి మరియు వివిధ్ ్ ి యిలోో మేనేజ్ మెాంట్ లో ఫిర్యయ దుల పరిషె్ప ర యాంప్రతాాంగాం యొకె  పనితీరు గురిాంచ 

ప్రకమాం తపా కుాండా కాంపెనీ స్మీక్షిసుతాంద మరియు అటువాంటి స్మీక్షల యొకె  ఏక్టకృత నివేదకను కాంపెనీ యొకె  డైరెకరీ ో

బోరుడకు ప్రకమాం తపా కుాండా స్మరిా ాంచాలి. 

నిష్పా క్షిక ప్రపవర తనా నియమావళి యొకె  సూూ రి తని అనుస్రిాంచ మరియు తన వాయ ార్యనికి వరి తాంచే విధ్ాంగా కాంపెనీ ఈ 

ప్రపవర తనా నియమావళికి కటీుబడి ఉాంటుాంద. 

థానే 

ప్రకిాంద్టి ఆగసుీ 29న 2022, జరిగన బోరుడ ఆఫ్ డైరెకరీ ోస్మావేశాంలో ఇద స్మీక్షిాంచ ఆమోదాంచబడినద. 

mailto:Customercare@tmf.co.in
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mailto:Customercare@tmf.co.in


గమనిక్: 

మీరు ఈ పప్రతా నిా  తెలుగులో పొాందాలనుకొాంటే, ద్యచేసి customercare@tmf.co.in క మెయిల్ పొాంపొాండి. మేము 7 పనా  రోజులలో 

అ ాందుబ్టులో ఉ ాంచుప్రతము. 
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