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మీకు ఏద ైనా ఫిర్యాదు లేదా సమసా ఉంట ే 

డ ీలాగ ేలాాండ న్ ఫ ైనాని్షయల్ సర్వీస స్ ఇండయిా ప ైవైటే్ లిమిటడె్ లో (కంప నీ)లో  కసటమర్ సర్వీసు అనదే ి  చాలా 

బలంగయ ప ందుపరచబడ ి ఉంద.ి  కంప నీ ఎదుగుదలలోనూ  ఖాతాదారులను న్షలిప ి ఉంచుకునేందుకు, 

విసతర్ ంచుకునేందుకు కసటమర్ సర్వీసు ముఖా పయత్ర పో షసిుత ందన్ష  మేము నముుతాం. 

మాతో మీరు సంతోషంగయ ఉంట ేమాకు త లియజయేండ.ి అంత ేకయదు ఏద నైా ఫిర్యాదు లేదా సమసా ఉనాా మాకు 

చ పపండ.ి  మీ అవసర్యలను అరథం చసేుకునేందుకు, మా ఉత్పత్తత లు, సేవలను న్షరంత్రం మెరుగుపరుచుకున ే

పరకరియలో దనీనా అవకయశంగయ మేము భావిసయత ం. 

ఫిర్యాదు నమోదు: కసటమర్  సౌకరాం కోసం ఏర్యపటు చసేిన దిగువన త లిపని మాధ్ామాల దాీర్య మీ పూర్ త వివర్యలు 

అందజేసూత  ఫరి్యాదు త లియజయేవచుు:               

 వ ండర్ ఫ నైాన్్ డివిజన్ అగ ి ఫ ైనాన్్ డివిజన్ 
ఈమెయిల్ సేల్్ / సేల్్ సపో రుట  / కసటమర్  సర్వీసు ఆఫసీర్ 

కు పంపయలి: mayihelpyou@dllgroup.com 
అందుబాటులో లేదు 

ఫో న్ 022 – 2482 3099 టోల్ ఫీర న ంబర్ . 18001236654 

ఉత్తర్యలు ఈ చిరునామాకు పంపాలి: సలే్్/సేల్్ సపో రుట /కసటమర్  సర్వీసు ఆఫసీర్, డ ీలాగ ేలాాండ న్ 
ఫ ైనాని్షయల్ సర్వీస స్ ఇండయిా ప ైవైటే్ లిమిటడె్ 
20/F, టవర్ A, ప న్షన్ సులా బిజిన స్ పయర్్, సనేాపతి బాపట్ మార్్, లోయర్ పర్ెల్, 
 ముంబయి 400013 

కంప ్ల ంట్ ర్ జిసటర్ హెడ్ ఆఫీసు/బ్ర ంచుల్లో  ఉంట ంద.ి 
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ఫిర్యాదు: 
అంద ంచిన తీర్మానంతో మీరు సంతృప్తి  చరందకపో తే, మీరు గ్రీవెన్స్ ర్డి్రసెల్ ఆఫసీర్ / నోడల్ ఆఫసీర్ (బ్యంక ంగ్ కమని 
ఆర్ిిక సంసిల కోసం అంబుడ్స్మన్స పథకం, 2018 మర్ియు డ్ిజిటల్ లావమదేవీల కోసం అంబుడ్స్మన్స పథకం క ంద) 
సంపదె ంచవచచు: సపమా పవమర్, టమీ్ లీడర్ - సేల్్ సపో ర్్20/F, టవర్ A, ప న్షన్ సులా బిజిన స్ పయర్్, సేనాపతి బాపట్ 
మార్్, లోయర్ పర్ెల్, ముంబయి 400013 
ఫో న్ న ంబర్:  +91 22 2482 3084 

ఈమెయిల్ అడరస్: sapna.pawar@dllgroup.com  

 

ఉనాత్ అధికయర్ కర ఫిర్యాదు చయేాలి్న అవసరం మీకు అన్షపసిేత : 
భూషణ్ కుమార్ గుపయత , సీన్షయర్ లీగల్ కౌన ్ల్ & కంపలయన్్ ఆఫసీర్  
20/F, టవర్ A, ప న్షన్ సులా బిజిన స్ పయర్్, సనేాపతి బాపట్ మార్్, లోయర్ పర్ెల్, ముంబయి 400013 
ఫో న్ న ంబర్: +91 22 2482 3158  

ఈమయెిల్ అడ్రస్: bhusan.gupta@dllgroup.com 

కంప్ెనీ సనీియర్ లీగల్ కౌనె్ ల్ & కంప్ెలైయెన్స్ ఆఫసీర్ ఒక న లలోపు పర్ ష్ర్ ంచబడకపో తే, మీరు ఎన్స బిఎఫ్సత 
అంబుడ్స్మన్స కమర్మయలయానిక  విజ్ఞప్తి  చయేవచచు: C/o ర్ిజ్ర్్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండ్ియా, ఆర్బిఐ బ కైులాై  ఆఫసీ్ బిల్డంగ్, 
ఎదచరుగ్మ. ముంబ ై సెంటలె్ ర్ లైవ్ సే్షన్స బ ైకులాై , ముంబ ై -400 008. ఎసీ్డ్ీ కోడ్స: 022 టెల్ఫో న్స నెం: 23028140, 
ఫమయక్్ నెం: 23022024, ఇమెయల్: nbfcomumbai@rbi.org.in, లవదా 
  
ఆఫసీర్-ఇన్స-ఛార్్, నాన్స-బ్యంక ంగ్ పరయవకే్షణ విభ్గం, ర్జి్ర్్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండ్ియా, ముంబ ై పమెంతీయ కమర్మయలయం, 
3 వ అంతసచి , ఎదచరుగ్మ. ముంబ ై సెంటలె్ ర్ ైలవ్ సే్షన్స, బ కైులాై , ముంబ ై - 400 008. 
 
మీ ఫరి్యాదు డజిిటల్ లావయదవేీ, 2019 కోసం అంబుడ్్మన్ పథకం కరంద ఏద నైా డిజిటల్ లావయదవేీకర సంబంధించినద ి
మర్ యు ఫరి్యాదు అందుకునా ఒక న లలోపు పర్ ష్ర్ ంచబడకపో తే, మీరు డజిిటల్ లావయదేవీ కోసం ఓంబుడ్్ మన్ కు 
విజఞపిత  చయేవచుు c/o-ర్ిజ్ర్్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండ్యిా, 4 వ అంతసచి , ఆర్ిిఐ బ ైకులాై  ఆఫీస్ బిల్డంగ్, ఆప్తి : ముంబ  ై
సెంటలె్ ర్ ైలవ్ సే్షన్స, బ ైకులాై , ముంబ  ై- 400 008. టెల్. No. 022 23022028, ఫమయక్్: 23033024, ఇమయెల్: 
odtmumbai1@rbi.org.in 

 
నాన్-బాాంకరంగ్ ఫ నైాని్షయల్ కంప నీల కోసం ఓంబుడ్్ మన్ పథకం, 2018 మర్ యు డిజిటల్ లావయదేవీల కోసం 
అంబుడ్్ మన్ పథకం, 2019: 
 

నాన్స-బ్యంక ంగ్ ఫెనైానిియల్ కంప్ెనీల కోసం Ombudsman సీీమ్, 2018 మర్ియు డ్ిజిటల్ లావమదవేీల కోసం 
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Ombudsman సీీమ్, 2019 యొకీ కమప్లీు https://www.dllgroup.com/in/en-in లో లభిస్మి య మర్ియు 

వీటతిో కూడ్ా అందచబ్టులో ఉనాాయ: 
ఆఫీస్ సయథ నం ఆఫీసర్ / ఇంటరాల్ ఫంక్షన్ 

ముంబ  ై ఫిర్యాదు పర్ ష్య్ర అధికయర్  
ఢిలైీ ఆపరేషన్స్ 

ఫరీదాబాద్ అడ్మినిస్ట్ర ేషన్ 

 

 

నాన్-బ్యాంక ాంగ్ ఫ ైనాని్షయల్ కాంప నీల కోసాం ఓాంబుడ్స్మన్ పథకాం యొకక ఉద్దేశ్యాం, 2018:  

నాన్స-బ్యంక ంగ్ ఫెనైానిియల్ కంప్ెనీల కోసం ఓంబుడ్స్మన్స పథకం, 2018 ర్ిజ్ర్్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండ్ియాలో ర్ిజిస్ర్ 

చేయబడ్ిన బ్యంక ంగ్ రహిత ఆర్ిిక సంసిల యొకీ కొనిా వర్మా లు అంద ంచ ే సేవల యొకీ కొనిా అంశమలకు 

సంబంధ ంచి, ఉచితంగ్మ ఫతర్మయదచల పర్ిష్మీర్మనిా అంద ంచడం. అటువంట ి ఫతర్మయదచల సంతృప్తి  లవదా పర్షి్మీరం 

మర్ియు దానితో అనచసంధానించబడ్ని విషయాలు. 

డిజిటల్ ట్ా నా్క్షన్్ కోసాం 2019 ఓాంబుడ్స్మన్ పథకాం ఉద్దేశ్ాం:  

డ్ిజిటల్ లావమదవేీల కోసం ఓంబుడ్మన్స పథకం యొకీ ఉదేేశ్యం ,2019 డ్ిజిటల్ చరలై్ంపులలో ప్ెరుగుతునా 

సంక ైష్తలనచ మర్యిు సవమళ్ళనచ పర్ిగణనలోక  తీసచకుంట,ే కస్మర్ విశమ్స్మనిా బలపర్చిేందచకు పతెేయకమెనై, 

ఖరుు-రహతి మర్ియు వేగవంతమెనై ఫతర్మయదచ పర్ిష్మీర విధానానిా అంద సచి ంద . 


