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ಪ�ಚಯ

ಧ� �ಾಲಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ���ೆ� ("DLSL") �ೇ�ಾ ಸಂ� �ೆ�ಾ�, ಉತ�ಮ �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಯನು� �ೕಡುವ�ದು
ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ತೃ��ಯ ಮಟ�ವನು� �ೆ��ಸುವ�ದು ನಮ� ಪ�ಮುಖ �ಾಳ��ಾ��ೆ. �ೊಸ �ಾ�ಹಕರನು� ಆಕ��ಸಲು
ಮತು� ಅ��ತ�ದ��ರುವ �ಾ�ಹಕರನು� ಉ���ೊಳ�ಲು ತ��ತ ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ� �ೇ�ೆಯನು� ಒದ�ಸುವ�ದು
ಅತ�ಗತ�. �ಾ�ಹಕರ ದೂರುಗಳ� ಮತು� ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ತ��ತ ಪ��ಾರದ ನಂತರ ಕ�� ಸಮಯದ�� ಗುಣಮಟ�ದ
�ೇ�ೆಯನು� ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾತ� �ಾರುಕ�ೆ� �ಾಲನು� �ೆ��ಸುವ�ದು ಮತು� �ಾ��ಂ� �ೌಲ�ವನು�
���ಸುವ�ದು �ಾಧ� ಎಂದು �ಾವ� ನಂಬು� �ೇ�ೆ.

ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ�ಾ�� ಪ��ೕಲ�ಾ �ಾಯ���ಾನವ� ಉತ�ನ�ದ �ೈ�ಷ��ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಯ �ತರ�ೆಯ��ನ
ನೂ�ನ�ೆಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.

ಈ DLSL ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರ ದೂರುಗಳ� ಮತು� ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ತ��ತ ಪ��ಾರವನು�
ಅನುಸ�ಸುವ ಗು�ಯನು� �ೊಂ��ೆ. ಇದು �ೊರಗು���ೆ ಏ�ೆ���ಂದ ಒದ�ಸ�ಾದ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ
ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಸಹ ವ�ವಹ�ಸುತ��ೆ.

ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರದ ಕು��ಾದ ನಮ� �ೕ�ಯು �ೆಳ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾದ ತತ�ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುತ��ೆ:

● �ಾ�ಹಕರನು� ಎ�ಾ� ಸಮಯದಲೂ� �ಾ�ಯಯುತ�ಾ� ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.
● �ಾ�ಹಕರು ಎತು�ವ ದೂರುಗಳನು� �ೌಜನ��ಂದ ಮತು� ಅನಗತ� �ಳಂಬ�ಲ��ೆ ವ�ವಹ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
● �ಂಚ��ಾರರು, �ೈ�ಕ�ಾ� �ಕಲ�ೇತನರು ಮತು� ��ಯ �ಾಗ�ಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ಆದ��ೆಯ

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ವ�ವಹ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
● �ಾ�ಹಕರು ಸಂ� �ೆ�ಳ�ೆ ತಮ� ದೂರುಗಳ�/ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� �ೆ��ಸುವ �ಾಗ�ಗಳ� ಮತು� ತಮ�

ದೂರುಗ��ೆ ಕಂಪ�ಯ ಪ������ಂದ ಅವರು ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ತೃಪ��ಾಗ�ದ��ೆ ಪ�ಾ�ಯ ಪ��ಾರ�ಾ��
ಅವರ ಹಕು�ಗಳ ಬ� �ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

● ಎ�ಾ� ದೂರುಗಳನು� ಸಮಥ��ಾ� ಮತು� �ಾ�ಯಯುತ�ಾ� ವ�ವಹ�ಸ�ೇಕು ಇಲ��ದ��ೆ ಅವ� ನಮ� �ಾ�� ಮತು�
ವ�ವ�ಾರವನು� �ಾ��ೊ�ಸಬಹುದು.

● ನಮ� ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ� ಉತ�ಮ ನಂ��ೆ�ಂದ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ��ಾಸ��ಗ��ೆ ಧ�ೆ��ಾಗದಂ�ೆ �ೆಲಸ
�ಾಡು�ಾ��ೆ.

ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ��ಾರ�ಾ �ಾಯ���ಾನವನು� �ೆಚು� ಅಥ�ಪ�ಣ� ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ�ಯ�ಾ�� �ಾಡಲು, ಅಂತಹ
ಉ� �ೇಶ�ಾ�� ರಚ�ಾತ�ಕ ವ�ವ� �ೆಯನು� ���ಸ�ಾ��ೆ. ಈ ವ�ವ� �ೆಯು ಬಯ�ದ ಪ��ಾರವ� �ಾ�ಯಯುತ ಮತು�
�ಾ�ಯಯುತ�ಾ��ೆ ಮತು� �ಯಮಗಳ� ಮತು� �ಯಂತ�ಣದ �ೌಕ���ೊಳ�ೆ ಇ�ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ�ಸುತ��ೆ.



ಆ�ಾಗೂ�, ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ಾಯ���ಾನಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು ಅವರು �ಾ�ೆ
�ಾಡಲು ಬಯ�ದ�ೆ �ಾವ��ೇ ದೂರು ಸ��ಸಲು �ಾವ� �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕ� ಐ�ಯನು� �ೊಂ�� �ೇ�ೆ
-grievance@dhani.com.

1. ದೂರು ಎನು�ವ�ದು ಸಂ� �ೆ�ೆ �ಾ�ದ ಅತೃ��ಯ ಅ�ವ����ಾ��ೆ, ಅದರ ಉತ�ನ�ಗಳ�, ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ
ದೂರುಗಳ �ವ�ಹ�ೆ ಪ�����ೆ ಸಂಬಂ���ೆ, ಅ�� ಪ����� ಅಥ�ಾ ಪ��ಾರವನು� ಸ�ಷ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಸೂಚ��ಾ�
��ೕ�ಸ�ಾ��ೆ.

ದೂ�ನ ಆ�ಾರಗಳ�:�ೇ�ೆಯ��ನ �ೊರ�ೆಯ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಕಂಪ�ಯ �ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೋಪ�ಂದ �ಾ�ತ�ಾದ
�ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು �ೕಜ�ೆಯ�ಯ�� �ೈಯ��ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಅ�ಕೃತ ಪ����ಯ ಮೂಲಕ ದೂರು ಸ��ಸಬಹುದು
(ಅಂದ�ೆ ಒಬ� ವ���, ವ�ೕಲರನು� �ೊರತುಪ��, ದೂರು�ಾರರನು� ಪ����ಸಲು ��ತ�ಾ� �ೇಮಕ�ೊಂಡ ಮತು�
ಅ��ಾರ ಒಂಬು�� ಮ� ನ ಮುಂ�ೆ ��ಾರ�ೆಗಳ�).

�ಾ�ಹಕರು ಒದ��ದ �ೇ�ೆಗಳ�� ತೃಪ��ಾಗ�ದ��ೆ ತಮ� ದೂರನು� �ೋಂ�ಾ�ಸುವ ಹಕ�ನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ದೂರು
ಸ��ಸಲು �ಾಲು� �ಾಗ�ಗ��ೆ - �ೈಯ��ಕ�ಾ�, ದೂರ�ಾ� ಮೂಲಕ, �ೕ�/�ೕ�� ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ
ಇ-�ೕ�/ಇಂಟ�ೆ�� ಮೂಲಕ. ಈ ಎ�ಾ� �ಾ�ೆ� ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೕಕ��ದ ದೂರುಗಳನು� ಸಮಥ��ಾ� ಮತು�
ತ��ತ�ಾ� �ವ��ಸ�ೇಕು. �ಗ�ತ ಸಮಯದ �ೌಕ���ೊಳ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ದೂರನು� ಪ�ಹ�ಸ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�
ಒದ��ದ �ಣ�ಯ�ಂದ ಅವರು ತೃಪ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಅವರು ತಮ� ದೂ��ೊಂ��ೆ RBI �ಾ���ದ �ಾ�ಂ�ಂ� ಅಲ�ದ
ಒಂಬು�� ಮ� ಕ�ೇ�ಯನು� ಸಹ ಸಂಪ��ಸಬಹುದು.

2. �ಾ�ಹಕರ ದೂರುಗಳ�/ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� �ವ��ಸಲು ಆಂತ�ಕ ಯಂ�ೊ�ೕಪಕರಣಗಳ�:

2.1 ದೂರು �ೋಂದ�:

�ಎ� ಎ� ಎ� ಒದ��ದ �ೇ�ೆಗ�ಂದ �ಾ�ಹಕರು ತೃಪ��ಾಗ�ದ��ೆ �ೕ� ನ��, ಬರವ��ೆಯ�� ಅಥ�ಾ ಎ�ೆ�ಾ���
��ಾನಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರು ಸ��ಸಬಹುದು.

ದೂರುಗಳ� ಮತು� ಸಲ�ೆಗಳನು� ��ೕಕ�ಸುವ ವ�ವ� �ೆಗಳನು� ಇ�� �ೕಡ�ಾ��ೆ.

�ಾ�ಹಕರು �ೆಳ�ೆ ���ದ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಮೂಲಕವ� ಕ�ೆ �ಾಡಬಹುದು. ಅವನ/ಅವಳ ದೂರನು�
�ೋಂ�ಾ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಅವನು/ಅವಳ� ಅನುಬಂಧ-ಎಸ��ೇಶ� ��� ನ�� �ೕಡ�ಾದ �ಾ����� ಪ��ಾರ
�ಾಳ�ಯನು� ಮತ�ಷು� �ೆ��ಸಬಹುದು. ದೂರು ಕ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೕ� ��ೕಕ���ಾಗ, ಕಳ��ಸುವವರು ಅ�ೇ ಕ�ಮದ��
ಅಥ�ಾ ಅವನ/ಅವಳ ದೂರನು� ಅಂ�ೕಕ�ಸುವ ಇ�ೕ� ಮೂಲಕ ಪ�����ಯನು� ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ.

2.2 ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮೂಲಕ ದೂರು:

�ಾ�ಹಕರು ನಮ� �ಾ�ಹಕ �ೇ�ಾ �ೇಂದ�ವನು� 0124-6555555 ನ�� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು.

ಮುಂ�ೆ �ಾವ��ೇ ದೂರನು� �ಾ� ��ಾ� ರೂಪದ�� ��ೕಕ���ಾಗ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ��ೇ ಪತ� ಇ�ಾ��ಗಳ ಮೂಲಕ,
ಅದನು� ��ಸ�� ನ�� �ಾಖ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� ಸಂದಭ�ಗಳ��, ನಮ� ಪ����ಯು �ಾ�ಹಕರನು�
ಅವನ/ಅವಳ ದೂ�ನ �ಖರ�ಾದ ಸ�ರೂಪವನು� ಕಂಡು��ಯಲು �ೇಗ�ೆ ಕ�ೆ �ಾ�/ಸಂಪ���.

�ಯಂತ�ಕರ ಮೂಲಕ ��ೕಕ��ದ ಎ�ಾ� ದೂರುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ, �ಾವ� ಅಂತಹ ಎ�ಾ� ದೂರುಗಳನು� ದೂರು
��ಸ�� ನ�� �ಾಖ�ಸು� �ೇ�ೆ. ಅಂತಹ ದೂರುಗಳನು� ��ೕಕ�� ಮತು� �ಾಖ��ದ ನಂತರ ನಮ� ಪ����ಗಳ�
�ಾ�ಹಕರನು� ಸಂಪ��ಸು�ಾ��ೆ ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ತು�ಾ�� ಪ�ಹ�ಸಲು ದೂ�ನ ಸತ�ಗಳನು� ಕಂಡು��ಯು�ಾ��ೆ.

2.3 �ೈಯ��ಕ�ಾ� ದೂರುಗಳ�:

�ಾ�ೆಗಳ�� ದೂರು ಪ�ಸ�ಕ ಲಭ���ೆ. �ಾ�ಹಕರು ಅದನು� �ಾ�ೆ�ಂದ ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು ಮತು� ಅದರ�� ಅವನ/ಅವಳ
ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� �ಾಖ�ಸಬಹುದು.
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�ಾ�ಹಕರು ನಮ� ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ�� ಸು�ಾರ�ೆ�ಾ� �ಾವ��ೇ ಪ�����/ ಸಲ�ೆಗ��ಾ� �ಾ�ೆಯ��
ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ ದೂರು/ಸಂದಶ�ಕರ ಪ�ಸ�ಕವನು� ಬಳಸಬಹುದು.

2.4 �ೕ�/ಇ-�ೕ� ಮೂಲಕ ದೂರುಗಳ�:

�ಾ�ಹಕರು ಅಂ�ೆ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಇ-�ೕ� ಮೂಲಕವ� ದೂರನು� ಸ��ಸಬಹುದು. ಇ-�ೕ� ಮೂಲಕ ��ೕಕ��ದ
ದೂರುಗಳನು� ಇ-�ೕ� ಮೂಲಕ ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ದೂರು ಕ�ೆ ��ೕಕ���ಾಗ, ಕಳ��ಸುವವರು ತಮ� ದೂ�ನ
��ೕಕೃ�ಯನು� ದೃ�ೕಕ�ಸುವ ಪ�ತು�ತ�ರವನು� ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ. DLSL ನ ಇ-�ೕ� ಐ�ಯ��ಯೂ ದೂರುಗಳನು�
ಸ��ಸಬಹುದು: grievance@dhani.com.

3. ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಪ��ಾರ:

3.1 ವತ��ೆಯ ಅಂಶಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ�:

ಅಂತಹ ದೂರುಗಳನು� �ೌಜನ��ಂದ, ಸ�ಾನುಭೂ��ಂದ ಮತು� ಎಲ���ಂತ �ೆ�ಾ�� ತ��ತ�ಾ� �ವ��ಸ�ೇಕು.
�ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ ಅಸಭ� ವತ��ೆ/ಅಸಭ� ವತ��ೆಯನು� ಶ�ನ� ಸ�ಷು��ೆಯ ಮಟ�ದ�� ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು ಮತು� ತ�ಣದ
ಕ�ಮ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು. DLSL, �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ಗಳ��, �ಬ�ಂ� ಸದಸ�ರು �ಾವ��ೇ ಪದ�ಯ
ದುವ�ತ��ೆಯನು� ಸ�ಸುವ��ಲ�.

3.2 ವ��ಾಟುಗಳ� / �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ�:

�ಾ�ಥ�ಕ�ಾ�, ಈ ವಗ�ದ��ನ ದೂರುಗಳ�/ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಪ��ಾರ�ೆ� �ಾ�ೆಯು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಪ��ೇಶ
/ ವ��ಾ�ನ �ದು�ಪ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಹಕರ ತೃ��ಯನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು �ಾ�ೆಯು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುತ��ೆ.
�ಾ�ಹಕರ ತೃ���ಾ� ದೂರು ಇತ�ಥ��ಾಗುವಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ವ�ದು �ಾ�ೆಯ ಪ�ಮುಖ ಕತ�ವ��ಾ��ೆ ಮತು� ಅವರು
ತೃ�� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ, ಸಮ�ೆ�ಯನು� ಉಲ�ಣ�ೊ�ಸಲು ಅವ��ೆ ಪ�ಾ�ಯ �ಾಗ�ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು. ಒಂದು
�ೇ� ,ೆ ಇದು �ಾ�ೆಯ ಮಟ�ದ�� ಪ��ಾರ�ಾಗ�ದ��ೆ, ಅವರು �ಾಗ�ದಶ�ನ/�ಣ�ಯ�ಾ�� ಪ�ಕರಣವನು� ಮುಖ�
ಕ�ೇ��ೆ ಉ� �ೇ�ಸಬಹುದು.

3.3 �ಾ�ಹಕರು 30 �ನಗ��ೆಳ�ೆ DLSL ಒದ��ದ ಪ��ಾರ�ಂದ ತೃಪ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಪ��ಾರ�ಾ�� ಅವನು/ಅವಳ� RBI
�ಾ���ದ �ಾ�ಂ�ಂ� ಅಲ�ದ ಒಂಬು�� ಮ� ಕ�ೇ�ಯನು� ಸಹ ಸಂಪ��ಸಬಹುದು. ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ಪ��
�ಾ�ೆಯ�� ಪ�ದ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

3.4 ನ�ೆಂಬ� 12 ರಂದು RBI �ೊರ��ದ ಇಂ��ೆ�ೕ�ೆ� ಒಂಬು�� ಮ� ��ೕ�, 2021 ರ ಅ�ಾ�ಯ IV ರ��
ಉ� �ೇ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಒಂದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ನ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಕಂಪ�ಯ �ರುದ� ದೂರು �ೊಂ�ರುವ �ಾವ��ೇ
�ಾ�ಹಕರು�ೇ, 2021 ಮತು� ಅದರ ನ�ೕಕರಣಗಳ� (�ವರಗ��ಾ�
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf �ೆ �ೇ� �ೕ�), ಸ�ತಃ ಅಥ�ಾ
ಅವರ ಅ�ಕೃತ ಪ���� (ಅ�ೊ��ೇ� �ೊರತುಪ��) ಮೂಲಕ ದೂರು �ೕಡಬಹುದು. ಸಂ�ೕ�ತ ಓಂಬು�� ಮ�
ಇ�� �ವ��ದ �ೕ�ಯ��.

4. �ಾಲ���ಳ�ೆ:

ದೂರುಗಳನು� ಸ��ಾದ ದೃ���ೋನದ�� �ೋಡ�ೇಕು ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇವ� ಪ�ೋ��ಾ� ಕಂಪ�ಯ �ೆಲಸದ�� �ರಂತರ
ಸು�ಾರ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೕಕ��ದ ದೂರುಗಳನು� �ಾಧ��ರುವ ಎಲ� �ೋನಗ�ಂದ �� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.
DLSL ಒಂದು ��ೕಕೃ�ಯನು� ಕಳ��ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ. ದೂರನು� ��ೕಕ��ದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಗ�ಷ� 30 �ನಗಳ��
ಪ�ಹ�ಸ�ೇಕು.

��ಧ ಸ�ರೂಪದ ದೂರುಗ��ೆ ಎಸ��ೇಶ� �ಾ����� �ೊಂ��ೆ ದೂರು ಪ��ಾರ ಪ����ಯನು� ವ�ವಹ�ಸುವ
ಸಮಯದ �ಾ����� ಅನು� ಅನುಬಂಧ-ಎಸ��ೇಶ� ��� ನ�� �ೕಡ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಹಕರ ದೂರುಗ��ೆಂ��ೆ ವ�ವಹ�ಸುವ
ಇ�ಾ�ೆಗಳ�/ಅ��ಾ�ಗಳ� ಅದನು� ಕಟು���ಾ�� �ಾ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.
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ದೂ�ನ �ೕ�ೆ �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� MIS ಅನು� ರ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಕಂಪ�ಯ ��ಯ ಅ��ಾ�ಗಳ ನಡು�ೆ ಅವರ
�ಾನ ಮತು� �ೆ��ನ ಸೂಚ�ೆಗ��ಾ� ಪ��ಾರ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

5. �ವ�� ��ಾ��ಸಂ

5.1 �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ/ ಅ�ಾಯ �ವ�ಹ�ಾ ಸ���ಂದ �ಾ�ಹಕ �ೇ�ಾ �ಮ�ೆ�

�ವ�ಹ�ೆಯ ಒಂದು ���ಷ� �ೇ�ಾ ಸ��ಯು �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಪ�ಮುಖ �ೇತ�ಗಳನು�
ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಕ�ಮಗಳನು� �ೊಂ��ೆ.

ಸ��ಯು ಪ�ಹ�ಸದ ದೂರುಗಳ�/ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಅದರ ಸಲ�ೆಯನು� �ೕಡಬಹುದು.

5.2 ಒಂಬು�� ಮ� �ೕಜ�ೆಯ ಪ��ಾರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಉ� �ೇಶ�ಾ�� ಪ��ಾನ �ೋಡ� ಅ��ಾ�:

�ೊಂದ �ಾ�ಹಕರು ತಮ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಕು�ತು ಪ��ಾನ �ೋಡ� ಅ��ಾ��ೆ �ೇರ�ಾ� ಈ �ೆಳ�ನ ��ಾಸ�ೆ�
ಬ�ೆಯಬಹುದು:

�ೆ,
��ೕ. ಸಂ�ೕ� ಕಶ��
ಪ��ಾನ �ೋಡ� ಅ��ಾ�
ಧ� �ಾಲಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ� ���ೆ�

�ಾ�� ಸಂ�ೆ� 108, 5 �ೇ ಮಹ�,
ಉ�ೊ�ೕಗ ��ಾ�, ಹಂತ-I,
ಗುರು�ಾ�� - 122016
Ph.: 120-6977800
ಇ�ೕ�:nodal@dhani.com

6. ಕ�ಾ�ಯ ಪ�ದಶ�ನ ಅಗತ��ೆಗಳ�:

DLSL ಒದ�ಸುತ��ೆ:

● ದೂರುಗಳ� ಮತು� ಸಲ�ೆಗಳನು� ��ೕಕ�ಸಲು ಸೂಕ� ವ�ವ� �ೆ.

● �ೋಡ� ಅ��ಾ�/�ಾ�ೆ ಮುಖ�ಸ�ರ �ೆಸರು, ��ಾಸ ಮತು� ಸಂಪಕ� ಸಂ�ೆ�.

● �ಾ�ಹಕ��ೆ DLSL ಬದ��ೆಗಳ �ೋ�/�ಾ�ಯಯುತ ಅ�ಾ�ಸ �ೋ�. .

● ಒಂಬು�� ಮ� �ೕಜ�ೆಯ ಪ�ಮುಖ �ೈ�ಷ��ಗಳ ಪ��ಾರ, �ಾ�ಹಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹು�ಾದ ಓಂಬು�� ಮ� ನ
�ೆಸರು ಮತು� ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�

● �ಾ�ೆಗಳ�� ಅವನ/ಅವಳ �ಾ���ಾ� �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ೕ�ಗಳ�, ಆ� �ಐ ಮತು� ಇತರ
ಅ��ಾ�ಗಳ� ಸಲ�ೆ �ೕ�ದ �ಾಖ�ೆಗಳ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಸಮಗ� ಸೂಚ�ಾ ಫಲಕ/ಪ�ಸ�ಕದ
ಪ�ದಶ�ನ.

7. �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ:
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�ಾ�ಹಕರ ��ೕ�ೆ/ಅವಶ�ಕ�ೆ/ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ತಮ� �ಬ�ಂ��ಂದ �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ �ೈಯ��ಕ ಸಂವಹನದ
ಮೂಲಕ ಉತ�ಮ�ಾ� ಪ�ಶಂ�ಸಬಹುದು ಎಂದು DLSL ಗುರು�ಸುತ��ೆ. ಒದ��ದ �ೇ�ೆಗಳ ಬ� �ೆ �ಾ�ಹಕರ�� ಅ��ನ
�ೊರ�ೆ�ಂ�ಾ� ಅ�ೇಕ ದೂರುಗಳ� ಉದ��ಸುತ��ೆ ಮತು� ಅಂತಹ ಸಂವಹನಗಳ� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಅಂತಹ �ೇ�ೆಗಳನು�
ಪ�ೆಯಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ ಮತು� ಇದು ನಂತರದ ಹಂತದ�� ಪ��ೆ�ಗಳ�/ದೂರುಗಳ ಸಂ�ೆ�ಯನು� ಕ��
�ಾಡುತ��ೆ.

8. �ೇ�ೆಯ�� ಸು�ಾರ�ೆ ಮತು� ದೂರುಗಳ �ವ�ಹ�ೆ�ಾ� �ಾ�ಾ�ಚರ�ಾ �ಬ�ಂ�ಯನು�
ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ�ೊ�ಸುವ�ದು:

8.1 ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ �ಾನ ಮತು� ಅ��ನ �ೊರ�ೆ�ಂ�ಾ� ದೂರುಗಳ� ಆ�ಾ� �ೆ ಸಂಭ�ಸುತ��ೆ. ಪ��ಾನ
�ೋಡ� ಅ��ಾ�ಯು �ೇಂ��ೕಯ ತರ�ೇ� �ೇಂದ�ಗ��ೆ ��ಧ ಹಂತದ �ಬ�ಂ�ಗಳ ತರ�ೇ� ಅಗತ�ಗಳ ಕು�ತು
ಪ�����ಯನು� �ೕಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

8.2 ��ನ� ��ಾಗಗಳ �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ DLSL ವ�ವಹ�ಸುತ��ೆ, ಇದು ಅ��ಾ�ಯ ವ��ಾ�ಸ ಮತು� ಘಷ��ೆಯ �ೇತ�ಗ��ೆ
�ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಮ�ೋ�ಾವ ಮತು� �ಾ�ಹಕ �ೆ�ೕ� ನಡವ��ೆ�ಂ��ೆ �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ
ವ�ವಹ�ಸಲು, ಮುಂಚೂ�ಯ �ಬ�ಂ�ಯ ಆ��ಯನು� ಎಚ���ೆ�ಂದ �ಾಡ�ೇಕು. �ೆ�ೆದ ಮನಸು� ಮತು� ಮುಖದ
�ೕ�ೆ ನಗು, �ಬ�ಂ� �ಾ�ಹಕರ ��ಾ�ಸವನು� �ೆಲ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. �ೋಪ�ೊಂಡ �ಾ�ಹಕರನು� ��ಾ�ಸಲು
ಅಗತ��ಾದ ಮೃದು �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು, ತರ�ೇ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಅ��ಾಜ� ಅಂಗ�ಾ�ರ�ೇಕು.
ದೂರುಗಳ�/ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ��ಾ�ಸಲು ಆಂತ�ಕ ಯಂ�ೊ�ೕಪಕರಣಗಳ� ಎ�ಾ� ಹಂತಗಳ�� ಸುಗಮ�ಾ�
ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ�ದು ಪ��ಾನ �ೋಡ� ಅ��ಾ�ಯ
ಜ�ಾ�ಾ���ಾ��ೆ.



ಅನುಬಂಧ- ಎಸ��ೇಶ� ���

ಪ�ಥಮ

ಮಟ�

�ಾ�ಹಕರು DLSL ನ ಹ��ರದ �ಾ�ೆ�ೆ �ೇ� �ೕಡಲು, ಕ�ೆ �ಾಡಲು ಅಥ�ಾ ಬ�ೆಯಲು
�ನಂ�ಸ�ಾ��ೆ.
�ಾ�ೆಯ ಮುಖ�ಸ�ರ �ೆಸರು:
ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�: �ೕ�, ಇ�ೕ� ಮತು� ಪ�ಣ� ��ಾಸ:
ಅಥ�ಾ ಇ�ೕ� ಕಳ��� support@dhani.com

ಎರಡ�ೇ ಹಂತ 7 �ೆಲಸದ �ನಗಳ�� �ಾಜ�ಾಗ�ದ��ೆ, �ಾ�ಹಕರ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರು ಸ���. �ೆಳ�ೆ
ಉ� �ೇ�ಸ�ಾ��ೆ:

�ಾ�ಹಕರು ನಮ� �ಾ�ಹಕ �ೇ�ಾ �ೇಂದ�ವನು� 0124-6555555 ನ�� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು.

ಅಥ�ಾ ಇ�ೕ� ಕಳ���grievance@dhani.com
ಮೂರ�ೇ

ಮಟ�

15 �ೆಲಸದ �ನಗಳ�� ದೂರು ತೃ��ಕರ�ಾ� ಪ�ಹ�ಸ�ದ��ೆ, �ಾ�ಹಕರು ನಮ� ಪ��ಾನ �ೋಡ�
ಅ��ಾ�ಯನು� ಇ�� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು:
��ೕ. ಸಂ�ೕ� ಕಶ��
ಪ��ಾನ �ೋಡ� ಅ��ಾ�
ಧ� �ಾಲಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ� ���ೆ�

�ಾ�� ಸಂ�ೆ� 108, 5 �ೇ ಮಹ�,
ಉ�ೊ�ೕಗ ��ಾ�, ಹಂತ-I,
ಹಂತ-4, ಗುರು�ಾ�� - 122016
ದೂರ�ಾ� 120-6977800, ಇ�ೕ�:nodal@dhani.com

�ಾಲ��ೇ
ಹಂತ

12 ನ�ೆಂಬ� 2021 ರಂದು �ಾರ�ೕಯ �ಸ�� �ಾ�ಂ� �ೊರ��ದ “ಇಂ��ೆ�ೕ�ೆ� ಓಂಬ�� ಮ�
��ೕ�, 2021” ಮತು� ಅದರ ನ�ೕಕರಣಗಳ ಪ��ಾರ, 30 �ನಗಳ�� ದೂರು ತೃ��ಕರ�ಾ�
ಪ��ಾರ�ಾಗ�ದ��ೆ, �ಾ�ಹಕರು ಉ� �ೇಶ�ಾ�� ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ �ೕಟ�� ಮೂಲಕ ಆ� �ೈ� ನ��
ದೂರು ಸ��ಸಬಹುದು. ಅಂದ�ೆ,https://cms.rbi.org.in.

ದೂರನು� ಎ�ೆ�ಾ��� ಅಥ�ಾ �ೌ�ಕ ��ಾನದ ಮೂಲಕ �ೇಂ��ೕಕೃತ ರ�ೕ� ಮತು� ಸಂಸ�ರ�ಾ
�ೇಂದ��ೆ� ಈ �ೆಳ�ನ �ೕ�ಯ�� ಸ��ಸಬಹುದು -

ಎ�ೆ�ಾ��� �ೕ�

ಇ�ೕ� ಐ�–crpc@rbi.org.in

ಅಂ�ೆ ��ಾಸ

�ೇಂ��ೕಕೃತ ರ�ೕ� ಮತು� ಸಂಸ�ರ�ಾ �ೇಂದ�,
�ಾರ�ೕಯ �ಸ�� �ಾ�ಂ�,
4�ೇ ಮಹ�, �ೆಕ�� 17,
ಚಂ�ೕಗಢ - 160017

�ೋ�-��ೕ ಸಂ�ೆ�: 14448 (��ಾರ�ೆ�ಾ�)
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