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ਨਿਰਪੱਖ ਅਨਿਆਸ ਸੰਨਿਤਾ – 2016-17 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਫਾਈਿਾਾਂਸ ਸੋਨਿਊਸ਼ਿ ਨਿਮਨਟਡ ("TMF ਿੋਿਨਡੰਗਜ਼ ਨਿਮਨਟਡ ਦੀ "ਪੂਰੀ ਮਿਕੀਅਤ ਵਾਿੀ ਸਿਾਇਕ ਕੰਪਿੀ") ਿੇ ਿਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 

(“RBI”) ਮਾਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਿ DNBR ਦੇ ਰਪੂ ਨਵੱਚ ਗਾਿਕਾਾਂ ਿੰੂ ਅਨਿਆਸਾਾਂ ਦੀ ਪਰਿਾਵੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਿਈ ਇਸ ਨਿਰਪੱਖ ਅਨਿਆਸ ਸੰਨਿਤਾ 

(“ਕੋਡ”) ਿੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਿੈ। PD. 008/03.10.119/2016-17 ਨਜਸਿੰੂ ਕੰਪਿੀ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਿਕਾਾਂ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਿੀਆਾਂ ਨਵੱਤੀ ਸਿਿੂਤਾਾਂ ਅਤੇ 

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵੱਚ ਕੰਪਿੀ ਦਆੁਰਾ ਪਾਿਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਿ ਸੰਨਿਤਾ ਗਾਿਕਾਾਂ ਿੰੂ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਿੀਆਾਂ ਨਵੱਤੀ ਸੁਨਵਧਾਵਾਾਂ ਅਤੇ 

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵੱਚ ਸੂਨਚਤ ਫੈਸਿੇ ਿੈਣ ਦੀ ਸਿਿੂਤ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ ੇ'ਤ ੇਿਾਗੂ ਿੋਵੇਗੀ, ਨਜਸਿੰੂ ਕੰਪਿੀ ਮਿਜੂ਼ਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਿ।ੈ 

ਸੰਨਿਤਾ ਿੰੂ ਕੰਪਿੀ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਿਕ ਿਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਨਵੱਚ ਉਪਿਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਨਿਤਾ ਿੰੂ ਕੰਪਿੀ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਾਂਚ 

ਆਨਫਸ ਕੰਪਿੈਕਸਾਾਂ ਨਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਿਕ ਿਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਨਵੱਚ ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

1. ਸੰਲਿਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਇਸ ਸੰਨਿਤਾ ਿੰੂ ਇਸ ਿਈ ਨਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਿੈ: 

• ਗਾਿਕਾਾਂ ਿਾਿ ਨਵਿਾਰ ਕਰਿ ਿਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤਨਿ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਿਰੋਸੇਮੰਦ ਅਨਿਆਸਾਾਂ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਨਿਤ ਕਰਿ ਿਈ ਨਵਕਸਤ 
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਿ ੈ

• ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਿਈ ਨਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਗਾਿਕਾਾਂ ਿੰੂ ਇਸ ਗੱਿ ਦੀ ਨਬਿਤਰ ਸਮਝ ਪਰਾਪਤ ਿੋ ਸਕੇ ਨਕ ਉਿ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਕੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਿ। 

• ਉਚੱ ਸੰਚਾਿਿ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਿਈ, ਮੁਕਾਬਿੇ ਦਆੁਰਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਕਤਾਾਂ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਨਿਤ ਕਰਿ ਿਈ ਨਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਿੈ; 

• ਗਾਿਕਾਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿੀ ਨਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਦਿਾਵਿਾ ਵਾਿੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਨਿਤ ਕਰਿ ਿਈ ਨਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਿੈ। 

2. ਸਾਡੀਆਾਂ ਮ ੁੱਖ ਵਚਨਬੁੱਧਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਘਸ਼ੋਣਾਵਾਾਂ 

ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਿਕਾਾਂ ਿਾਿ ਨਿਪਟਣ ਦੌਰਾਿ ਿੇਠ ਨਿਖੀਆਾਂ ਗੱਿਾਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਿਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਿਗਿ ਿਾਿ ਕੰਮ ਕਰਾਾਂਗੇ: 

• ਨਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿਈ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀਆਾਂ ਵਚਿਬੱਧਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀ ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਿਾਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਾਂ ਅਤੇ 
ਅਨਿਆਸਾਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਿਾਾਂ, ਨਜਿ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ਼ ਪਾਿਣਾ ਕਰਦਾ ਿ;ੈ 

• ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਕ ੇਨਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਨਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਨਧਤ ਕਾਿੰੂਿਾਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਿ; 

• ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਕੇ; 

• ਨਵੱਤੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵੱਚ ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ, ਿਾਗਤਾਾਂ, ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਸਿੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਖੁਿਾਸਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਕੇ। 

ਅਸੀ ਾਂ ਗਾਿਕ ਦੀ ਇਿ ਸਮਝਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਾਂਗੇ ਨਕ ਿੇਠ ਨਿਖੀਆਾਂ ਗੱਿਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਾਡੇ ਨਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਿ: 

ਨਵੱਤੀ ਸਕੀਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਨਖਕ ਅਤੇ ਨਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸੰਚਾਰ ਨਿੰਦੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਥਾਿਕ ਸੂਬਾਈ ਿਾਸ਼ਾ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਦਆੁਰਾ 

ਸਮਝੀ ਗਈ ਿਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਦੱਸਕੇ; 

ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਕ ੇਨਕ ਸਾਡਾ ਨਵਨਗਆਪਿ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਸਾਨਿਤ ਸਪਸ਼ਟ ਿੈ ਅਤੇ ਗੰੁਮਰਾਿਕੰੁਿ ਿਿੀ ਾਂ ਿੈ; 

ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਵੱਤੀ ਪਰਿਾਵਾਾਂ ਦੀ ਨਵਆਨਖਆ ਕਰਕੇ; 

ਨਵੱਤੀ ਸਕੀਮ ਚਣੁਿ ਨਵੱਚ ਗਾਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ। 

ਅਸੀ ਾਂ ਿੇਠ ਨਿਖੀਆਾਂ ਗੱਿਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਗਿਤ ਿੋਣ ਵਾਿੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਿਾਿ ਜਿਦੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਿਾਿ ਿਨਜੱਠਾਾਂਗੇ: 

• ਗਿਤੀਆਾਂ ਿੰੂ ਜਿਦੀ ਿਾਿ ਠੀਕ ਕਰਕੇ; 

• ਗਾਿਕ ਦੀਆਾਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ 'ਤੇ ਜਿਦੀ ਿਾਜ਼ਰ ਿੋਕ;ੇ 

• ਸਾਡੇ ਗਾਿਕਾਾਂ ਿੰੂ ਇਿ ਦੱਸਕੇ ਨਕ ਜੇਕਰ ਗਾਿਕ ਿਾਿੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਿਿੀ ਾਂ ਿਿ, ਤਾਾਂ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਿੰੂ ਅੱਗੇ ਨਕਵੇਂ ਨਿਜਾਣਾ ਿੈ; 

• ਅਣਜਾਣੇ ਨਵੱਚ ਿਗਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਿਕ ਿੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ। 

• ਜਵਾਬਦੇਿ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਅਣਉਨੱਚਤ ਸਟਾਫ ਨਵਵਿਾਰ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਨਵੱਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 



3. ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਸੰਬਧੰੀ ਨੀਤੀ 

ਅਸੀ ਾਂ ਨਿੰਗ, ਿਸਿ ਜਾਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਿਕਾਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਿੇਦਿਾਵ ਿਿੀ ਾਂ ਕਰਾਾਂਗੇ। 

4. ਿੋਨ ਿਈ ਅਰਜੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਪਰਲਿਲਰਆ: 

a) ਕੰਪਿੀ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੋਿ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਿੇ ਫਾਰਮਾਾਂ ਨਵੱਚ ਿੋੜੀ ਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਿੰੂ ਪਰਿਾਵਤ 

ਕਰਦੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿੰੂ ਸੂਨਚਤ ਫੈਸਿਾ ਿੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਿੋਿ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਿਾ ਫਾਰਮ ਿੋਿ ਦੀ ਅਰਜੀ ਵਾਿੇ ਫਾਰਮ ਿਾਿ ਜਮ੍ਾ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਿੋੜੀ ਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਿੰੂ ਦਰਸਾਏਗਾ। 

b) ਕੰਪਿੀ ਿੋਿ ਵਾਿੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਿਈ ਇੱਕ ਪਰਾਪਤੀ ਵਾਿੀ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਿੋਿ ਦੀਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕੀ (21) ਨਦਿਾਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਜਾਾਂ ਇਸ ਸਮਾਿ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ,ੈ ਜੋ ਨਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿੀ ਨਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਨਿਮਤੀ ਿਾਿ ਿਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਾਿ 

ਿਰੇ ਗਏ ਨਬਿੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਸੀਦ 'ਤ ੇਦੱਨਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

c) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵੇਰਨਵਆਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਿਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਿੰੂ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

d) ਨਬਿੈਕਾਰ ਜਾਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿਈ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਉਸ ਿਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਿ, ਨਜਸ ਿਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਨਬਿੈਕਾਰ ਜਾਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਸਮਨਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। 

5. ਿੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮ ਿਾਾਂਿਣ ਅਤੇ ਲਨਯਮ/ਸ਼ਰਤਾਾਂ: 

a) ਕੰਪਿੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਕਰੈਨਡਟ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਉਨੱਚਤ ਨਧਆਿ ਰੱਖੇਗੀ, ਜੋ ਨਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਿਾ ਿੈਣ ਿਈ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪੂਰਿ ਮਾਪਦੰਡ ਿੋਵੇਗਾ। ਮੁਿਾਾਂਕਣ 

ਕੰਪਿੀ ਦੀਆਾਂ ਕਰੈਨਡਟ ਿੀਤੀਆਾਂ, ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਸਬੰਧ ਨਵੱਚ ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਿੋਵੇਗਾ। 

b) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿੰੂ ਨਿਖਤੀ ਮਿਜੂ਼ਰੀ ਪੱਤਰ, ਮਿਜੂ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੋਿ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਨਵੱਚ ਨਵਆਜ 

ਦੀ ਸਿਾਿਾ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਵਧੀ ਸਮੇਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਸ਼ਾਮਿ ਿੋਣਗੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਇਿਿਾਾਂ ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ 

ਸਵੀਨਕਰਤੀ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਨਰਕਾਰਡ ਨਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

c) ਕੰਪਿੀ "ਮੈਂ/ਅਸੀ ਾਂ ਉਿਿਾਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦ ੇਿਾਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਵੱਿੋਂ  ਪੜ੍ ੇਅਤੇ ਸਮਝ ੇਗਏ ਿਿ" ਨਸਰਿੇਖ ਿੇਠ 

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਿਾਿ ਉਕਤ ਮਿਜੂ਼ਰੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵੀਨਕਰਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਿੀ ਅਨਜਿੀ ਸਵੀਨਕਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਰਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗੀ। 

d) ਕੰਪਿੀ ਿੋਿ ਦੀ ਮਿਜੂ਼ਰੀ/ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਿੰੂ ਿੋਿ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤ ੇਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਿਾਿ-ਿਾਿ ਿੋਿ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਵੱਚ ਦਰਸਾਈਆਾਂ 

ਗਈਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਿਕਿਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਿਈ ਪਾਬੰਦ ਿੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਿੀ ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਏਗੀ ਨਕ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਿੰੂ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿੋਿ ਸੰਬੰਧੀ 

ਸਮਝੌਤ ੇਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘੇਰੇ ਨਵੱਚ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵਾਿੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਰਪੂ ਨਵੱਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਨਵਆਜ ਦਰ ਸ਼ਾਮਿ ਿੈ, ਜੋ ਨਕ ਿੋਿ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤ ੇਿਾਿ ਿੱਥੀ ਕੀਤੀ 

ਿੋਵੇਗੀ।  

e) ਕੰਪਿੀ ਿੋਿ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤ ੇਨਵੱਚ ਦੇਰੀ ਿਾਿ ਮੁੜ-ਿੁਗਤਾਿ ਿਈ ਵਸੂਿੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਿੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਆਜ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਕਰੇਗੀ। 

6. ਲਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਲਵੁੱਚ ਤਬਦੀਿੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ਿੋਨ ਦੀ ਵੰਡ: 

a) ਕੰਪਿੀ ਿੇ ਨਵਆਜ ਦਰ ਵਾਿਾ ਮਾਡਿ ਅਤੇ ਇਿ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਅਪਣਾਇਆ ਿੈ ਨਕ ਨਵਆਜ ਦਰਾਾਂ, ਪਰੋਸੈਨਸੰਗ ਅਤੇ 

ਿੋਰ ਖਰਚ ੇਬਿਤੁ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਾ ਿੋਣ ਿਈ ਢਕੁਵੇਂ ਅੰਦਰਿੂੀ ਨਸਧਾਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਾਂ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਿ। ਕੰਪਿੀ, ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਏਗੀ ਨਕ 

ਿੋਿ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ 'ਤੇ ਨਵਆਜ ਦਰ, ਪਰੋਸੈਨਸੰਗ ਅਤੇ ਿੋਰ ਖਰਚੇ ਉਪੱਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੰਦਰਿੂੀ ਨਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਿਾਿ ਪਾਿਣਾ ਕਰਦ ੇਿਿ। 

ਨਵਆਜ ਦਰ ਦਾ ਮਾਡਿ ਕੰਪਿੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.tmf.co.in) 'ਤ ੇਉਪਿਬਧ ਕਰਾਇਆ ਨਗਆ ਿੈ 

b) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਮਿਜੂ਼ਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਿ 'ਤ ੇਤੁਰੰਤ ਿੁਗਤਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

c) ਕੰਪਿੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਅਿੁਸੂਚੀ, ਨਵਆਜ ਦਰਾਾਂ, ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ, ਪੂਰਵ-ਿੁਗਤਾਿ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚੇ ਆਨਦ ਸਮੇਤ ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਵੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਿੀ ਦੀ 

ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿੰੂ ਇੱਕ ਿੋਨਟਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਪਿੀ ਇਿ ਵੀ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਏਗੀ ਨਕ ਨਵਆਜ ਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਖਰਨਚਆਾਂ ਨਵੱਚ ਬਦਿਾਅ ਨਸਰਫ਼ ਸੰਿਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਿੀ ਪਰਿਾਨਵਤ ਿੁੰਦ ੇਿਿ। 

7. ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲਨਗਰਾਨੀ: 

a) ਿੁਗਤਾਿ ਜਾਾਂ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਿੰੂ ਵਾਪਸ ਿੈਣ/ਤੇਜ਼ ਨਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਾ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤ ੇਦੇ ਅਿੁਕੂਿ ਿੋਵੇਗਾ। 

b) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਰਤੀਿੂਤੀਆਾਂ ਿੰੂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੁੜ-ਿੁਗਤਾਿ ਜਾਾਂ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਨਧਕਾਰ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਦਾਅਵੇ ਿਈ, ਕੰਪਿੀ ਕੋਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਸੈੱਟ ਔਫ਼ ਦੇ ਅਨਜਿ ੇਅਨਧਕਾਰ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿੰੂ ਬਾਕੀ ਰਨਿੰਦ ੇਦਾਅਨਵਆਾਂ ਅਤੇ ਉਿਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਨਵਆਾਂ ਦੇ ਿਾਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੋਨਟਸ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਜਸ 

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


ਦੇ ਤਨਿਤ ਕੰਪਿੀ ਸੰਬੰਨਧਤ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਾਾਂ ਿੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਤੱਕ ਪਰਤੀਿੂਤੀਆਾਂ ਿੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿੱਕਦਾਰ ਿ।ੈ 

c) ਕੰਪਿੀ ਵਾਿਿਾਾਂ ਿੰੂ ਮੁੜ-ਜਬਤ ਕਰਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵੱਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (RBI) ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 

ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ, ਸਮਝੌਤ/ੇਿੋਿ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤ ੇਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਵੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਵੀ ਿੋਣਗੀਆਾਂ: 

i. ਜਬਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਿਿਾਾਂ ਿੋਨਟਸ ਦੀ ਨਮਆਦ; 

ii. ਉਿ ਿਾਿਾਤ, ਨਜਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਤਨਿਤ ਿੋਨਟਸ ਦੀ ਨਮਆਦ ਿੰੂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ; 

iii. ਸੁਰੱਨਖਆ ਿੰੂ ਜਬਤ ਕਰਿ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ; 

iv. ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਵਕਰੀ/ਨਿਿਾਮੀ ਤੋਂ ਪਨਿਿਾਾਂ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਮੁੜ-ਿੁਗਤਾਿ ਿਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿੰੂ ਨਦੱਤ ੇਜਾਣ ਵਾਿੇ ਅੰਤਮ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਵਸਥਾ; 

v. ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਿਈ ਮੁੜ-ਜਬਤ ਕਰਿ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ; ਅਤੇ 

vi. ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਵਕਰੀ / ਨਿਿਾਮੀ ਿਈ ਨਵਧੀ। 

8. ਜਨਰਿ 

a) ਕੰਪਿੀ ਿੋਿ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤ ੇਨਵੱਚ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਿੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਨਿਆਾਂ ਨਵੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖ਼ਿ ਿਿੀ ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਕ ਕੰਪਿੀ ਦੇ 

ਨਧਆਿ ਨਵੱਚ ਅਨਜਿੀ ਕੋਈ ਿਵੀ ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਿੀ ਾਂ ਆਉਾਂਦੀ, ਨਜਸਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਪਨਿਿਾਾਂ ਖੁਿਾਸਾ ਿਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਿੋਵ।ੇ 

b) ਿੋਿ ਦੀ ਵਸੂਿੀ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਨਵੱਚ, ਕੰਪਿੀ ਬੇਿੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਦਾ ਸਿਾਰਾ ਿਿੀ ਾਂ ਿਵੇਗੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਨਵੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਿੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਿ ਕਰਿਾ, ਿੋਿ ਦੀ 

ਵਸੂਿੀ ਿਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਨਦ। 

c) ਕੰਪਿੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਾਿਕਾਾਂ ਿੰੂ 0700 ਵਜੇ ਤੋਂ 2100 ਵਜ ੇਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਕਾਿ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਾਂ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਥਤੀਆਾਂ ਨਵੱਚ ਉਿਿਾਾਂ ਿੰੂ 

ਦੱਸ ੇਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿਾ ਿੋਵੇ। 

d) ਜੇਕਰ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਕੰਪਿੀ ਨਸਰਫ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਿੀ ਕਰਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਿ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਨਖਆ ਿੰੂ ਿਾਗੂ ਕਰਿ 

ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਾਂਝਾ ਕਰਿਾ ਿਿੀ ਾਂ ਿੋਵੇਗਾ। 

e) ਕੰਪਿੀ ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਏਗੀ ਨਕ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ, ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੰੂ ਿਾਗੂ ਕਰਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਿੋਵੇ। 

f) ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਤਬਾਦਿੇ ਿਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱਿੋਂ  ਬੇਿਤੀ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ, ਸਨਿਮਤੀ ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਅਰਥਾਤ ਕੰਪਿੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇਕਰ ਕੋਈ 

ਿੋਵ,ੇ ਉਸਿੰੂ ਅਨਜਿੀ ਬੇਿਤੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਵੀਿ (21) ਨਦਿਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਜਿਾ ਤਬਾਦਿਾ ਕਾਿੰੂਿ ਦੇ ਅਿੁਕੂਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ 

ਸਮਝੌਤ ੇਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਿੁਸਾਰ ਿੋਵੇਗਾ। 

g) ਕੰਪਿੀ ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਏਗੀ ਨਕ ਗਾਿਕਾਾਂ ਿਾਿ ਢਕੁਵੇਂ ਢੰਗ ਿਾਿ ਿਨਜੱਠਣ ਿਈ ਅਮਿੇ ਿੰੂ ਢਕੁਵੀ ਾਂ ਨਸਖਿਾਈ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਿ।ੈ 

9. ਲਸ਼ਿਾਇਤ ਲਨਵਾਰਨ ਲਵਧੀ 

a) ਕੰਪਿੀ ਿੇ ਗਾਿਕਾਾਂ ਿਈ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਿ ਨਵਧੀ ਸਥਾਨਪਤ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਕੰਪਿੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਿਾਿ ਸੰਬੰਨਧਤ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਿੰੂ ਫਾਿੋ-ਅੱਪ, ਟਰੈਨਕੰਗ ਅਤੇ ਿੱਿ ਿਈ CRM ਨਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। CRM ਨਵੱਚ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਿੰੂ ਪਨਰਿਾਨਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਿੇਜਣ 

ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ / ਿੱਿ ਿਈ ਉਨਚਤ ਨਵਿਾਗਾਾਂ ਿੰੂ ਿੇਜ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

b) ਕੰਪਿੀ ਸੰਬੰਨਧਤ ਨਵਿਾਗਾਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸੀਿੀਅਰ ਪਰਬੰਧਿ ਿੰੂ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਿੱਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਿੰਨਬਤ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਿੋੜੀ ਾਂਦੇ ਵਾਧੇ 

ਅਤੇ ਨਰਪੋਰਨਟੰਗ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਏਗੀ। 

c) ਗਾਿਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਿਿੂਤ ਿਈ, ਕੰਪਿੀ ਿੇ ਿੇਠਾਾਂ ਨਦੱਤੇ ਪੱਧਰਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕੀਤੀ ਿੈ। 



ਿੈਵਿ 1 

ਿੇਠ ਨਿਨਖਆਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ 

• ਬਰਾਾਂਚਾਾਂ : ਸੋਮ-ਸੱੁਕਰ (ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 6.00 ਵਜ ੇਤੱਕ) ਸ਼ਿੀ (ਸਵੇਰ 9.30 ਵਜ ੇਤੋਂ ਦਪੁਨਿਰ 1.30 ਵਜ ੇ
ਤੱਕ) 

• ਗਾਿਕ ਦੇਖਿਾਿ ਕੇਂਦਰ : 1800-209-0188 ਸੋਮ-ਸ਼ਿੀ (ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 7.00 ਵਜ ੇਤੱਕ) 

• ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਈਮੇਿ ਕਰ ੋCustomercare@tmf.co.in 

• ਵੈੱਬਸਾਈਟ : www.tmf.co.in 

• WhatsApp : 7700910888 

• ਮੋਬਾਈਿ ਐਪ: “Tata Motors Finance – Customer One” ਐਪ ਡਾਊਿਿੋਡ ਕਰ ੋ

ਿੈਵਿ 2 

ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਕਾਇਤ 10 ਲਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੱਿ ਿਿੀ ਾਂ ਿੁੰਦੀ ਿ ੈ(ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਿੁਸਾਰ ਵਧਣ ਿਈ ਿਾਗੂ ਿੋਣ ਯੋਗ) 

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੈਵਿ 1 ਨਵੱਚ ਨਦੱਤ ੇਿਵਾਿਾ ਿੰਬਰ - 022-6181 5665 ਦੇ ਿਾਿ ਸਾਡੇ ਗਾਿਕ ਦੇਖਿਾਿ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਿ 

ਅਫਸਰ, ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਨਜ਼ਿਾਿ ਠੱਕਰ ਿਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾਾਂ 

- ਗਾਿਕ ਦੇਖਿਾਿ ਨਵਿਾਗ ਿੰੂ ਨਿਖੋ 

ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਫਾਈਿਾਾਂਸ ਨਿਨਮਟੇਡ, 2ਜੀ  ਮੰਨਜ਼ਿ, ਏ ਨਵੰਗ, ਆਈ ਨਥੰਕ ਟੈਕਿੋ ਕੈਂਪਸ, ਪੋਖਰਿ ਰੋਡ ਿੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਿਰ, ਠਾਣੇ 

(ਪੱਛਮੀ) ਮਿਾਰਾਸ਼ਟਰ 400 601 

ਿੈਵਿ 3 

ਜੇਕਰ 30 ਲਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਿੱਿ ਿਿੀ ਾਂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਗਾਿਕ ਿੇਠਾਾਂ ਨਦੱਤੇ ਪਤ ੇ'ਤ ੇRBI ਦੇ DNBS ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 

ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਿੰੂ ਅਪੀਿ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਿ: 

ਭਾਰਤੀ ਲਰਜਰਵ ਬੈਂਿ, ਗੈਰ-ਬੈਂਨਕੰਗ ਨਿਗਰਾਿੀ ਨਵਿਾਗ, ਮੁੰਬਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ, 3ਜੀ ਮੰਨਜ਼ਿ, ਿਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 

ਸਾਿਮਣੇ। ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਿ ਰੇਿਵੇ ਸਟੇਸ਼ਿ, ਬਾਈਕੁਿਾ, ਮੁੰਬਈ 400008। 

ਈਮੇਿ ਆਈ.ਡੀ.: dnbsmro@rbi.org.in 
 

10. ਆਵਰਤੀ ਸਮੀਲਖਆ 

a) ਕੰਪਿੀ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਿਈ ਗਾਿਕ ਿੰੂ ਬੇਿਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਨਜਿਾ ਸਟਾਫ ਦਆੁਰਾ ਨਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਦਆੁਰਾ, ਜਾਾਂ 

ਇਸਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ customercare@tmf.co.in 'ਤੇ ਈਮੇਿ ਦਆੁਰਾ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਿੰੂ ਪੱਤਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਖਾਸ ਗਾਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 

ਸਰਵੇਖਣਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

b) ਕੰਪਿੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਬੰਧਿ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿੈਵਿਾਾਂ 'ਤੇ ਸੰਨਿਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨਵਧੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 

ਅਨਜਿੀਆਾਂ ਸਮੀਨਖਆਵਾਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਨਰਪੋਰਟ ਨਿਯਨਮਤ ਅੰਤਰਾਿਾਾਂ 'ਤ ੇਕੰਪਿੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ (Board of Directors) ਿੰੂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕੰਪਿੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਨਿਆਸ ਦੀ ਸੰਨਿਤਾ ਦੀ ਿਾਵਿਾ ਦਾ ਪਾਿਣ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਇਸ ਸੰਨਿਤਾ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਜਸ ਤਰੀਕ ੇਿਾਿ ਇਿ ਇਸਦ ੇਵਪਾਰ 'ਤੇ 

ਿਾਗੂ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਠਾਣੇ, 

29 ਅਗਸਤ, 2022 ਿੰੂ ਿੋਈ ਮੀਨਟੰਗ ਨਵੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦਆੁਰਾ ਨਪਛਿੀ ਵਾਰ ਸਮੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਈ। 

ਨੋਟ: 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਪੂੰਜਾਬ  ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਚਾਹੁੂੰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾੀਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡੇ ਨਾਲ customercare@tmf.co.in 'ਤ ੇ
ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸ ੀਂ ਇਸਨ ੂੰ  7 ਵਦਨਾੀਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਾਉਣ ਦ  ਪ ਰ  ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਾੀਂਗ।ੇ 
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