
టాటా మోటార్్స  ఫైనాన్్స  సొల్యూ షన్స్  లిమిటెడ్ 

ఫెయిర్ ప్రాక్టసీెస్ నియమావళి- 2016-17 

పరిచయం 

టాటా మోటార్్  ఫైనాన్స్  సొల్యూ షన్స్  లిమిటెడ్ (“TMF") హోలిడింగ్్స  లిమిటెడ్ యొక్క  "పూర్త ియాజమాన్ూ ింలోని 

అనుబింధ క్ింపెనీ”) ర్తజర్్  బ్ూ ింక్ ఆఫ్ ఇిండియా (“RBI") పరింగా క్స్మీర్్లకు ప్రపభావవింతమైన్ పద్ధతులను 

అిందించడానికి ఈ నిష్పా క్షిక్ ప్రపవరనిా నియమావళి (“కోడ్”) ను స్వ్ క్ర్తించింద) మాస్రీ్ డైరెక్షన్స  DNBR. PD. 

008/03.10.119/2016-17 ప్రపకారిం తన్ వినియోగదారులకు అింద్బడే ఆర్తకి్ సౌక్ర్యూ లు మర్తయు సేవలు ఈ క్ింపెనీ దా్ ర్య 

అనుస్ర్తించబడుతుింద.   వినియోగదారులు ఉపయోగించుకోవాలి్ న్ ఆర్తకి్ స్దుాయాలు మర్తయు సేవలకు 

స్ింబింధించ స్మాచారింతో కూడిన్ నిర ణయాలు తీసుకోవడానికి ఈ నియమావళి దోహద్పడుతూ, క్ింపెనీ మింజూరు చేసే 

లేక్ పింపిణీ చేసే ఏదైనా రుణానికి ఇద వర్తసిుిింద. 

ఈ నియమావళిని క్ింపెనీ వెబ్స్ టో్ల ఇింగ్లషో్ మర్తయు ్ ి నిక్ భాషలలో అిందుబ్టులో ఉించనునాా రు. ఈ నియమావళిని 

క్ింపెనీ తన్ ప్రబ్ించ్ కార్యూ లయాలనిా ింటిలో ఇింగ్లషో్ మర్తయు ్ ి నిక్ భాషలలో ప్రపద్ర్తి సుిింద  

1. నియమావళి యొక్క  ఉదే్దశ్ూ ం  

 ఈ నియమావళి దేనికి అభివృదధ చేయబడిింద: 

• వినియోగదారులతో వూ వహర్తించేటపా్ప డు క్నీస్ ప్రపమాణాలను సెట్ చేయడిం దా్ ర్య మించ, నాూ యమైన్ 
మర్తయు న్మమ ద్గన్ విధానాలను ప్రోత్ హించడిం  

• వినియోగదారులు సేవల నుించ స్హేతుక్ింగా ఏమి ఆశించవచుు  అనే దాని గుర్తించ మర్తింత మెరుగాా అరిిం 
చేసుకోవడానికి ారద్రి క్తను పెించడిం  

• ోటీ దా్ ర్య, అధక్ ఆపరేటిింగ్స ప్రపమాణాలను ాధించడానికి మారెక ట్ శకిులను ప్రోత్ హించడిం; 

• వినియోగదారులు మర్తయు క్ింపెనీ మధూ  నిష్పా క్షిక్మైన్ మర్తయు సుహృదాా వ స్ింబింధానిా  ప్రోత్ హించడిం. 

2. మా కీలక్ క్ట్టుబాట్టు మరియు ప్పక్టనలు  

మన్ వినియోగదారులతో వూ వహర్తించేటపా్ప డు మన్ిం వీటి దా్ ర్య స్మరవిింతింగా, నిష్పా క్షిక్ింగా మర్తయు ప్రశద్ధగా 

వూ వహర్తాిిం: 

• మేము అిందించే ఆర్తకి్ ఉతా తిులు మర్తయు సేవలకు స్ింబింధించన్ ఈ నియమావళిలోని క్టీుబ్టోు మర్తయు 
ప్రపమాణాలను చేరుకోవడిం మర్తయు మా సిబబ ింద అనుస్ర్తించే ప్రపప్రకియలు మర్తయు అభాూ ాలు; 

• అనిా  ఆర్తకి్ సేవలకు స్ింబింధత చటీాలు మర్తయు నిబింధన్లకు అనుగుణింగా ఉనాా యని ధృవీక్ర్తించడిం;  

• వృత్తపిరమైన్, మర్యూ ద్పూర్ క్ మర్తయు వేగవింతమైన్ సేవలను అిందించడిం; 

• ఆర్తకి్ లావాదేవీలకు స్ింబింధించ నియమనిబింధన్లు, ఖరుు లు, హకుక లు, అపా్ప లను ఖచు తమైన్ మర్తయు 
స్కాలింలో వెలడోిించడిం. 

మా ఆర్తకి్ ఉతా తిులు మర్తయు సేవలు ఎలా పనిచేాియో వినియోగదారులు అరిిం చేసుకోవడానికి మేము దీని దా్ ర్య 

స్హాయపడతాము: 

ఆర్తకి్ పథకాల గుర్తించ హిందీ మర్తయు/లేదా ఇింగషో్ మర్తయు/లేదా ్ ి నిక్ ప్రాింతీయ భాష లేదా ఋణప్రగహీతకు 

అరమియ్యూ  భాషలో మౌఖిక్ింగా మర్తయు ర్యతపూర్ క్ స్మాచారిం/క్మ్యూ నికేషన్స ఇవ్ డిం; 

మా ప్రపక్టన్లు, ప్రపమోషన్ల్ ాహతూ ిం సా్ షిీంగా మర్తయు తప్పా దార్త పటిిీంచే విధింగా లేద్ని ధృవీక్ర్తించడిం; 

లావాదేవీల యొక్క  ఆర్తకి్ చకుక లను వివర్తించడిం; 

ఆర్తకి్ పథకానిా  ఎించుకోవడానికి ఖాతాదారుడికి స్హాయపడటిం. 

పొరాటు జర్తగన్న్పా్ప డు ఆ విషయాలతో మేము వేగింగా మర్తయు ముింద్సుిగా వూ వహర్తాిిం: 

• తపా్ప లను త్ రగా స్ర్తదదుుకోవడిం; 

• వినియోగదారు ఫిర్యూ దులను వేగింగా పర్తషక ర్తించడిం; 



• ఒక్వేళ వినియోగదారులు ఇింకా మా ాయింతో స్ింతృపి ిచింద్న్టయోితే, వార్త ఫిర్యూ దును ఏవిధింగా ముిందుకు 
తీసుకెళో్లలనే విషయానిా  మా వినియోగదారులకు తెలియజేయడిం; 

• అనుకోకుిండా విధించబడడ ఏవైనా ఛార్జలీను ర్తవర్్  చేయడిం. 

• జవాబుదార్జగా ఉిండటిం మర్తయు సిబబ ింద అనుచత ప్రపవరని్ విషయింలో దదుుబ్టు చరూ లు తీసుకోవడిం 

3. వివక్షత లేని విధానం 

 మా వినియోగదారుల మధూ  లిింగ, జాత్త లేదా మతిం ఆధారింగా వివక్ష చూపిించిం. 

4. రుణాల కొరకు దరఖాస్తులు మరియు వాటి ప్ాసెసంగ్: 

a) క్ింపెనీ దా్ ర్య జార్జ చేయబడడ ఋణ ద్రఖాసుి ఫార్యలోో ఋణప్రగహీత యొక్క  ఆస్కిపిై ప్రపభావిం చూపిించే అవస్రమైన్ 

స్మాచారిం ఉిండాలి, తదా్ ర్య ఋణప్రగహీత వివేచన్తో కూడిన్ నిర ణయిం తీసుకోవడానికి దోహద్పడుతుింద. ఋణ 

ద్రఖాసు ిఫారింతోాటుగా స్మర్తా ించన్ డాకుూ మెింట్ లను ఋణ ద్రఖాసు ిఫారిం తెలియజేసుిింద. 

b) అనిా  ఋణ ద్రఖాసుిల కొరకు క్ింపెనీ ఒక్ అింగ్లకార రస్వదును జార్జ చేసుిింద. ఋణ ద్రఖాసులిను ఇరవై (21) 

రోజులోోగా పర్తషక ర్తించాలి లేదా ఋణప్రగహీత మర్తయు క్ింపెనీ మధూ  పరసా్ రిం అింగ్లక్ర్తించన్ పొడిగించన్ స్మయిం 

అనిా విధాలుగా పూర్త ిచేసిన్ ద్రఖాసుి ఫారిం పూర్త ిచేసిన్ తేదీ నుిండి పేర్కక న్బడుతుింద మర్తయు ఇద జార్జ చేయబడడ 

అింగ్లకార రశీదుపై పేర్కక న్బడుతుింద. 

c) ఒక్వేళ ఏదైనా అద్న్ప్ప వివర్యలు/డాకుూ మెింట్ లు అవస్రిం అయితే, వాటిని ఋణప్రగహీతలకు వెింటనే 

తెలియజేయుట. 

d) ద్రఖాసుిదారుడు లేదా ఋణప్రగహీతతో జర్తపే అనిా  క్మ్యూ నికేషన్స లు ద్రఖాసుిదారుడు లేదా ఋణప్రగహీతకు 

అరమియ్యూ  భాషలో ఉించుట. 

5. ఋణ అప్రైజల్ మరియు/నియమనిబంధనలు. 

a) ఋణప్రగహీత యొక్క  ప్రకెడిట్ యోగూ తపై క్ింపెనీ తగన్ ప్రశద్ధను నిర్ హసుిింద, ఇద ధరఖాసిుపై నిర ణయిం 

తీసుకోవడానికిఒక్ ముఖూ మైన్ ార్యమిత్త. మదింప్ప క్ింపెనీ యొక్క  ప్రకెడిట్ ాలస్వలు, నిబింధన్లు మర్తయు ప్రపప్రకియలకు 

అనుగుణింగా ఉింటుింద. 

b) ర్యతపూర్ క్ మింజూరు లేఖ, మింజూరు చేసిన్ రుణిం మొతిిం లేదా ఇతరప్రతా ఋణప్రగహీతకు స్మాచారిం 

ఇవ్ బడుతుింద. వార్తకి్ వడ్డడరేటు మర్తయు దానిని అనువర్తిించే విధాన్ింతో స్హా నియమనిబింధన్లను ఈ లేఖలో 

పొిందుపరచాలి మర్తయు ఋణప్రగహీత ఈ నియమనిబింధన్లను ఆమోదించడానిా  ర్తకా్రుడలో ఉించాలి. 

c) "నా/మేము చదవిన్ మర్తయు అరిిం చేసుకున్ా  అనిా  నియమనిబింధన్లను నేను/మేము అింగ్లక్ర్తసుినాా ము" అనే 

శీర్తకి్ ప్రకిింద్ ఋణప్రగహీత స్ింతక్ింతో పేర్కక న్బడడ మింజూరు లేఖపై క్ింపెనీ ఋణప్రగహీత నుించ ఆమోదానిా  పొిందుతుింద. 

అటువింటి ఆమోదానిా  క్ింపెనీ త్తర్తగ నిర్ హసుిింద. 

d) ఋణ మింజూరు/పింపిణీ స్మయింలో ఋణ అప్రగమెింట్ లో పేర్కక న్బడడ అనిా  ఎన్స ్కోోజర్ ల కాపీతోాటుగా ఋణ 

అప్రగమెింట్ యొక్క  కాపీని ఋణప్రగహీతలు అింద్ర్తక్ట క్ింపెనీ తపా నిస్ర్తగా అిందించాలి్  ఉింటుింద. ఋణ ఒపా ింద్ిం 

మర్తయు ఋణప్రగహీతలు అింద్ర్తక్ట అిందించబడడ అనిా  ఎన్స ్కోోజర్ ్లోో నియమ నిబింధన్లు మర్తయు వడ్డడరేటు ఒక్ టర్మ  

షీట్ రూపింలో ఉింటాయని క్ింపెనీ ధృవీక్ర్తసుిింద, ఇద ఋణ ఒపా ింద్ింకు జతచేయబడుతుింద. 

e) ఆలస్ూ ింగా త్తర్తగ చలిిోంచన్ిందుకు విధించే జర్తమానా వడ్డడని క్ింపెనీ పెద్ు అక్షర్యలతో ఋణ ఒపా ింద్ింలో పేర్కక నాలి. 

6. నియమనిబంధనల్లు  మారుు లతో సహా ఋణాల పంపిణీ: 

a) క్ింపెనీ వడ్డడ రేటు న్మ్యనాను అవలింబించింద మర్తయు వడ్డడ రేటోు, ప్రాసెసిింగ్స మర్తయు ఇతర ఛార్జలీు అధక్ింగా 

ఉిండవని నిర ణయిించడానికి మర్తయు ధృవీక్ర్తించడానికి తగన్ అింతరతా సూప్రతాలు మర్తయు ప్రపప్రకియలను 

రూపొిందించింద. ఋణము మర్తయు అడ్ా న్స్  లపై వడ్డడ రేటు, ప్రాసెసిింగ్స మర్తయు ఇతర ఛార్జలీు పైన్ క్న్బరచన్ 

అింతరతా పిఆర్ సూప్రతాలు మర్తయు విధానాలకు ఖచు తింగా క్టీుబడి ఉనాా యని పింపిణీ స్మయింలో క్ింపెనీ 

ధృవీక్ర్తసుిింద. వడ్డడ రేటు న్మ్యనా క్ింపెనీ వెబ్ సైట్ (www.tmf.co.in) లో అిందుబ్టులో ఉించబడిింద 

b) ఋణప్రగహీత ఆమోద్ లేఖలో పేర్కక న్ా  అనిా  నిబింధన్లు, షరతులు నెరవేర్తు న్ వెింటనే రుణిం చలిిోంచబడుతుింద. 

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


c) డిస్ట్సిబీ్యూ షన్స షెడ్యూ ల్, వడ్డడ రేటోు, స్ర్్జ స్ ఛార్జలీు, ప్రపీ-పేమెింట్ ఛార్జలీు మొద్లైన్ వాటితో స్హా నియమనిబింధన్లోో 

ఏదైనా మారుా  జర్తగన్టయోితే, క్ింపెనీ ఋణప్రగహీతకు నోటీస్ ఇవ్ా లి. వడ్డడ రేటు మర్తయు ఛార్జలీలో మారుా లు 

భవిషూ తిులో మాప్రతమే జర్తగేలా క్ింపెనీ ధృవీక్ర్తించాలి. 

7. డిప్రసుబ్యూ షన్స తరువాత పరూ వేక్షణ: 

a) పేమెింట్ లేదా పనితీరును ర్జకాల్/వేగవింతిం చేసే ఏదైనా నిర ణయిం ఋణ ఒపా ిందానికి అనుగుణింగా ఉిండాలి. 

b) ఈ హకుక ను వినియోగించుకోవాలింటే, మిగలిన్ వాటాల గుర్తించ పూర్త ివివర్యలతో ాటు, స్ింబింధత వాటాల 

పర్తష్పక రిం లేదా చలిిోంప్ప జర్తగే వరకు క్ింపెనీకి ఆ వాటాలను నిలుప్పకునే హకుక  ఉన్ా  షరతులతో ాటు, రుణప్రగహీతకు 

దీని గుర్తించ తెలియజేయాలి. అటువింటి సెట్ ఆఫ్ హకుక ను ఉపయోగించాలింటే, మిగలిన్ ్కెయోి ్లు మర్తయు 

స్ింబింధత ్కెయోి  పర్తషక ర్తించబడే వరకు లేదా చలిిోంచే వరకు క్ింపెనీ సెకూూ ర్తటీలను ఉించుకోవడానికి అరహత ఉన్ా  

షరతుల గుర్తించ పూర్త ివివర్యలతో రుణప్రగహీతకు నోటీసు ఇవ్ బడుతుింద. 

c) వాహనాలను త్తర్తగ ా్ ధీన్ిం చేసుకునేిందుకు స్ింబింధించ RBI జార్జ చేసిన్ మారదా్రి కాలకు క్ింపెనీ క్టీుబడి 

ఉింటుింద. ారద్రి క్తను నిర్యధ ర్తించడానికి, ఒపా ింద్ిం/రుణ ఒపా ింద్ిం యొక్క  నిబింధన్లు మర్తయు షరతులు కూడా 

స్ింబింధించన్ నిబింధన్లను క్లిగ ఉిండాలి 

i. ా్ ధీన్త తీసుకోవడానికి ముిందు నోటీసు వూ వధ; 

ii. నోటీసు వూ వధని మిన్హాయిించగల పర్తసితిులు 

iii. సెకూూ ర్తటీని ా్ ధీన్ిం చేసుకునే విధాన్ిం; 

iv. ఆసి ిఅమమ క్ిం/వేలానికి ముిందు రుణానిా  త్తర్తగ చలిిోంచడానికి ఋణప్రగహీతకు ఇవ్ా లి్ న్ తుద అవకాశిం గుర్తించ ఒక్ 

నిబింధన్; 

v. ఋణప్రగహీతకు త్తర్తగ ా్ ధీన్పరచుకునే ప్రపప్రకియ; 

vi. ఆసి ివిప్రక్యిం / వేలిం ప్రపప్రకియ. 

8. జనరల్ 

a) ఋణప్రగహీతదా్ ర్య ఇింతకు ముిందు వెలడోిించని కొత ిస్మాచారిం క్ింపెనీ ద్ృష్టకీి వసే ితపా  ఋణ ఒపా ింద్ింలో 

ఇవ్ బడడ ఉదేుశ్యూ లకు మిన్హా ఋణప్రగహీత యొక్క  వూ వహార్యలోో క్ింపెనీ జోక్ూ ిం చేసుకోదు. 

b) ఋణాలను ర్తక్వర్జ చేసే విషయింలో, అస్మాన్ స్మయాలోో ఋణప్రగహీతలను ఇబబ ింద పెటడీిం, ఋణాలను ర్తక్వర్జ 

చేయడిం కొరకు క్ిండబలానిా  ఉపయోగించడిం వింటి అన్వస్రమైన్ వేధింప్పలను క్ింపెనీ ఆప్రశయిించర్యదు. 

c) ఋణప్రగహీత యొక్క  వాూ ార్యనికి స్ింబిందించ ప్రపతేూ క్ పర్తసితిులలో పేర్కక న్ా  స్మయాలలో తపా  వార్తకి కాల్ 

చేయవలసి వసే ిఅపర్యధ వినియోగదారులకు క్ింపెనీ 0700 గింటల నుిండి 2100 గింటల మధూ  కాల్ చేసుిింద. 

d) బ్క్టలను త్తర్తగ పొిందాలనే లక్షూ ింతో మర్తయు ఆసినిి విచక్షణారహతింగా కోలాో వడానిా  లక్షూ ింగా చేసుకోకుిండా, ఒక్వేళ 

అవస్రిం అయితే, అపర్యధ ఋణప్రగహీత నుించ వసూలు చేయబడడ సెకూూ ర్తటీని అమలు చేయడానికి  క్ింపెనీ ఏరా్య టోు 

చేయవచుు . 

e) క్ింపెనీ తన్ సెకూూ ర్తటీ, వాలుూ య్యషన్స మర్తయు దాని నైప్పణాూ నిా  అమలు చేసే మొతిిం ప్రపప్రకియ నిష్పా క్షిక్ింగా 

మర్తయు ారద్రి క్ింగా  ఉిండేలా చూసుకుింటుింద. 

f) ఋణప్రగహీత ఖాతాను బదలీ చేయడిం కొరకు ఋణప్రగహీత నుించ అభూ రని్ అిందుకున్ా టయోితే, స్మమ త్త లేదా 

ఇతరప్రతా అింటే క్ింపెనీ యొక్క  అభూ ింతర్యలు ఏవైనా ఉింటే, అటువింటి అభూ ర ధన్ అిందుకున్ా  తేదీ నుించ ఇరవై (21) 

రోజులోోగా తెలియజేయాలి. . అటువింటి బదలీలు చటీానికి అనుగుణింగా ారద్రి క్మైన్ ఒపా ింద్ నిబింధన్లకు 

అనుగుణింగా ఉిండాలి 

g) వినియోగదారులతో స్ముచతమైన్ ర్జత్తలో వూ వహర్తించడానికి సిబబ ిందకి తగన్ింత శక్షణ ఇచేు లా క్ింపెనీ 



ధృవీక్ర్తించాలి.  

9. ఫిర్యూ దుల పరిష్కక ర యంప్రంగం` 

a) వినియోగదారుల కోస్ిం క్ింపెనీ ఫిర్యూ దు పర్తష్పక ర యింప్రతాింగానిా  ఏరా్య టు చేసిింద. క్ింపెనీ మర్తయు దాని అవుట్ 

సోర్త్ ింగ్స ఏజెనీ్ లకు స్ింబింధించన్ అనిా  ఫిర్యూ దులు ఫాలోప్, ప్రటాకిింగ్స మర్తయు పర్తష్పక రిం కొరకు CRMలో ర్తజిస్రీ్ 

చేయబడతాయి. CRMలో దాఖలుచేయబడడ ఫిర్యూ దులను నిర్త ధష ీటర్ా అరిండ్ స్మయింలో ప్రపత్తసా్ ింద్న్/పర్తష్పక రిం 

కొరకు అప్రోప్రపియా టిఇ డిార్ ీమెింట్ లకు  పింపబడుతుింద. 

b) పర్తషక ర్తించబడిన్ మర్తయు పెిండిింగ్స లో ఉన్ా  అనిా  ఫిర్యూ దులను స్ింబింధత విభాగాధపతులకు మర్తయు స్వనియర్ 

మేనేజ్ మెింట్ కు ప్రక్మింగా పెింపొిందేలా మర్తయు ర్తోర్ ీచేసేలా క్ింపెనీ చూసుకుింటుింద. 

c) వినియోగదారు ఫిర్యూ దుల పర్తష్పక ర్యనిా  సులభతరిం చేయడానికి, క్ింపెనీ ఈ ప్రకిింద ్ ి యిలను ఏరా్య టు చేసిింద. 

1వ లెవెల్  

ఈ ప్రకిింద వాటిలో ఏదైనా ఒక్టి 

• శ్యఖలు: సోమ-శుప్రక్వారిం (ఉద్యిం 9.30 నుిండి ాయింప్రతిం 6.00 వరకు) శనివారిం 
(ఉద్యిం 9.30 నుిండి మధాూ హా ిం 1.30 వరకు) 

• వినియోగదారు కేర్ సెింటర్ : 1800-209-0188 సోమ-శని (ఉద్యిం 9.00 నుిండి 
ాయింప్రతిం 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 
చేయిండి.    

2వ లెవెల్ 

ఒక్వేళ ఫిర్యూ దు 10 రోజుల్లు   పర్తషక ర్తించబడన్టయోితే (లెవల్ వార్జగా పెర్తగన్ ఫిర్యూ దులకు 

వర్తసిుిింద) లెవల్ 1లో ఇవ్ బడడ ర్తఫరెన్స్  నెింబరుతో ద్యచేసి మా వినియోగదారు కేర్ ప్రగ్లవెన్స్  

ర్తప్రెస్ల్ ఆఫీస్ర్ ్శీ మమత్త జినాల్ ఠక్క ర్ ని స్ింప్రపదించగలరు. 022-6181 5665 లేదా 

వినియోగదారు కేర్ డిార్ ీమెింట్ కు ర్యయిండి 

టాటా మోటార్్  ఫైనాన్స్  లిమిటెడ్, 2వ్ రో్, ఎ విింగ్స, ఐ థింక్ టెకాో  కాూ ింపస్, ఆఫ్ ోప్రఖాన్స రోడ్ 

నెిం 2, థానే (వెస్)ీ మహార్యస్ట్ష ీ400 601 

3 వ లెవెల్  

ఒక్వేళ ఫిర్యూ దు 30 రోజుల్లు   పర్తషక ర్తించబడన్టయోితే, వినియోగదారులు దగువ ఇవ్ బడడ 

చరునామాలో ఆర్ బ ఐ యొక్క  DNBS యొక్క  ర్జజన్ల్ ఆఫీసు వద్ు ఇన్స ఛార్ ీఆఫీస్ర్ కు అపాీ లు 

చేయవచుు : 

రిజర్స్  బాూ ంక్ ఆఫ్ ఇండియా, నాన్స బ్ూ ింకిింగ్స పరూ వేక్షణ విభాగిం, ముింబ్స ప్రాింతీయ 

కార్యూ లయిం, 3వ అింతసుి, ర్తజర్్  బ్ూ ింక్ ఆఫ్ ఇిండియా, ముింబ్స సెింప్రటల్ రైల్ే  ్సేషీన్స 

ఎదురుగా, బ్సఖలోా, ముింబ్స 400008. 

ఇమెయిల్ ఐడి: : dnbsmro@rbi.org.in 

 

10.   ఆవరున సమీక్ష    

a) అిందించే సేవలకు స్ింబింధించ ఫీడ్ బ్ూ క్ ఇవ్ మని క్ింపెనీ వినియోగదారుని కోరుతుింద. సిబబ ింద దా్ ర్య నేరుగా 

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

ర్యయడిం దా్ ర్య లేదా నియతానుారింగా నిర్ హించబడే  నిర్త ుష ీవినియోగదారు స్ింతృపి ిస్రే్ ల ద్ా ర్య దీనిని 

చేయవచుు . 

b) నియమావళి మర్తయు వివిధ ్ ి యిలోో మేనేజ్ మెింట్ లో ఫిర్యూ దుల పర్తష్పక ర యింప్రతాింగిం యొక్క  పనితీరు గుర్తించ 

ప్రక్మిం తపా కుిండా క్ింపెనీ స్మీక్షిసుిింద మర్తయు అటువింటి స్మీక్షల యొక్క  ఏక్టక్ృత నివేదక్ను క్ింపెనీ యొక్క  డైరెక్రీ ో

బోరుడకు ప్రక్మిం తపా కుిండా స్మర్తా ించాలి. 

నిష్పా క్షిక్ ప్రపవరనిా నియమావళి యొక్క  సూూ ర్తనిి అనుస్ర్తించ మర్తయు తన్ వాూ ార్యనికి వర్తిించే విధింగా క్ింపెనీ ఈ 

ప్రపవరనిా నియమావళికి క్టీుబడి ఉింటుింద. 

థానే 

ప్రకిింద్టి ఆగసుీ 29న్ 2022, జర్తగన్ బోరుడ ఆఫ్ డైరెక్రీ ోస్మావేశింలో ఇద స్మీక్షిించ ఆమోదించబడిన్ద. 

mailto:Customercare@tmf.co.in
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గమనిక్: 

మీరు ఈ పప్రతా నిా  తెలుగులో పొిందాలనుకొింటే, ద్యచేసి customercare@tmf.co.in క్ మెయిల్ పొింపొిండి. మేము 7 పన్ా  రోజులలో 

అ ిందుబ్టులో ఉ ించుప్రతము. 
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