
ധനി േലാൺസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്
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പരാതി പരിഹാര നയം

ആ�ഖം

ധനി േലാൺസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ലിമി�ഡ് ("DLSL") ഒ� േസവന �ാപനെമ� നിലയിൽ, മിക�
ഉപേഭാ� േസവനം നൽകുകയും ഉപേഭാ�ാവിെ� സം��ി വർ�ി�ി�ുകയും െച��. �തിയ
ഉപേഭാ�ാ�െള ആകർഷി�ു�തിനും നിലവി��വെര നിലനിർ�ു�തിനും േവഗ�ി���ം
കാര��മ�മായ േസവനം നൽേക�ത് അത�ാവശ�മാണ്. ഉപേഭാ� പരാതിക�ം ആവലാതിക�ം ഉടനടി
പരിഹരി��ത് ഉറ�ാ�ിെ�ാ�് ഏ��ം �റ� സമയ�ി��ിൽ �ണനിലവാര�� േസവനം
നൽകു�തിലൂെട മാ�േമ വിപണി വിഹിതം വർ�ി�ി�ാനും �ാൻഡ് �ല�ം െക�ി���ാ�ം
സാധി� എ�് ഞ�ൾ വിശ�സി��.

ഉൽ�� സവിേശഷതകളിെല�ം േസവന വിതരണ�ിെല�ം േപാരാ�കൾ കെ���തിന് പരാതി
പരിഹാര�ി�� അവേലാകന സംവിധാനം സഹായി�ം.

ഈ ഡിഎൽഎസ്എൽ പരാതി പരിഹാര നയം ഉപേഭാ�ാവിെ� പരാതികൾ�ും ആവലാതികൾ�ും
േവഗ�ി�� പരിഹാരം ഉറ�ാ�ാൻ ല��മി��. ഔ�് േസാഴ് സ് െചയ് ത ഏജൻസി നൽകു�
േസവന��മായി ബ�െ�� �ശ് ന��ം ഇത് ൈകകാര�ം െച��.

പരാതി പരിഹാരെ��റി�� ഞ��െട നയം താെഴ�റ�� ത���ൾ പി�ട��:

● ഉപേഭാ�ാ�േളാട് എ�ായ് േ�ാ�ം നീതി�ർ�ം െപ�മാ�ം.
● ഉപേഭാ�ാ�ൾ ഉ�യി�� പരാതികൾ മര�ാദേയാെട�ം അനാവശ� കാലതാമസമി�ാെത�ം

ൈകകാര�ം െച��.
● െപൻഷൻകാർ, ശാരീരിക ൈവകല���വർ, �തിർ� പൗര�ാർ എ�ിവ�െട പരാതികൾ

�ൻഗണനാടിസ�ാന�ിൽ ൈകകാര�ം െച��.
● ത��െട പരാതികേളാ�� ക�നി�െട �തികരണ�ിൽ �ർണ� സം��രെ��ിൽ,

ഓർഗൈനേസഷനിെല അവ�െട പരാതികൾ/ആവലാതികൾ േബാധി�ി��തി��
വഴികെള�റി�ം ബദൽ പരിഹാര�ി�� അവ�െട അവകാശ�െള�റി�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്
�ർണ� മായി അറിയി�് നൽകിയി�ു�്.

● എ�ാ പരാതിക�ം കാര��മമാ�ം ന�ായമാ�ം ൈകകാര�ം െച�ണം, അ�ാ�പ�ം അവ ന�െട
�ശ�ി�ം ബിസിന�ി�ം ഹാനികരമാ�ം.

● ഞ��െട ജീവന�ാർ ന� വിശ�ാസേ�ാെട�ം ഉപേഭാ�ാ��െട താൽ�ര��ിന്
�ൻവിധികളില� ാെതയും �വർ�ി�ും.

പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ��തൽ കാര��മ�ം ഫല�ദ�മാ��തിന്, അ�രെമാ�
ല���ിനായി ഒ� ഘടനാപരമായ സംവിധാനം നിർ�ി�ി�ു�്. ഈ സംവിധാനം ആവശ�െ���



പരിഹാര�ൾ ന�ായ�ം നീതി���മാെണ�ം നൽകിയിരി�ു� ച���െട�ം നിയ�ണ��െട�ം
ച��ടി��ിലാെണ�ം ഉറ�ാ�ം.

എ�ി��ാ�ം, പരാതി പരിഹാര നടപടി�മ��മായി ബ�െ��്, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന്
എെ��ി�ം പരാതി ഉെ��ിൽ അത് േരഖെ���ാൻ ഞ�ൾ�് ഒ� സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡി
ഉ�് - grievance@dhani.com.

1. ഒ� ഓർഗൈനേസഷേനാട് അതിെ� ഉൽ���ൾ, അെ��ിൽ േസവന�ൾ, അെ��ിൽ
പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�� ��ിയ എ�ിവ�മായി ബ�െ�� അ��ി�െട �കടനമാണ് പരാതി,
അവിെട �തികരണേമാ പരിഹാരേമാ �ത��മാേയാ പേരാ�മാേയാ �തീ�ി��.

വ��ി പരാതി�െട അടി�ാന�ൾ: ക�നി�െട ഒ� ���ിേയാ ഒഴിവാ�േലാ �ലം േസവന�ിെല
�റവിന് കാരണമായ ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് �ീമിന് കീഴിൽ വ��ിപരമാേയാ അെ��ിൽ ഒ�
അംഗീ�ത �തിനിധി �േഖനേയാ പരാതി നൽകാവു�താണ് (അതായത്, ഒ� അഭിഭാഷകൻ ഒഴിെക,
േരഖാ�ലം നിയമി�െ���ം അധികാരെ���ിയ�മായ ഒ� വ��ി ഓം�ഡ് �ാെ� ��ാെക��
നടപടികളിൽ പരാതി�ാരെന �തിനിധീകരി�ക).

നൽകു� േസവന�ളിൽ ��നെ��ിൽ ഉപേഭാ�ാവിന് തെ� പരാതി രജി�ർ െച�ാൻ
അവകാശ��്. േനരിേ�ാ െടലിേഫാണി�െടേയാ െമയിൽ/തപാൽ വഴിേയാ ഇ-െമയിൽ/ഇ�ർെന�്
വഴിേയാ - പരാതി നൽകാൻ നാല് വഴിക��്. ഈ വഴികളി�െട ലഭി�� പരാതികൾ കാര��മമാ�ം
േവഗ�ി�ം ൈകകാര�ം െച�ണം. ഒ� ഉപേഭാ�ാവിെ� പരാതി നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ
പരിഹരി�ിെ��ിൽ അെ��ിൽ ഞ�ൾ നൽകിയ �േമയ�ിൽ ��നെ��ിൽ, അയാൾ�് തെ�
പരാതി�മായി ആർബിഐ �ാപി� േനാൺ ബാ�ിംഗ് ഓം���ാെ� ഓഫീസിെന�ം
സമീപി�ാ��താണ്.

2. ഉപേഭാ� പരാതികൾ/ആവലാതികൾ ൈകകാര�ം െച��തി�� നിർേ�ശ�ൾ :

2.1 പരാതി രജിേ�ഷൻ:

ഡിഎൽഎസ്എൽ നൽകു� േസവന�ളിൽ ��നെ��ിൽ ഒ� ഉപേഭാ�ാവിന് േഫാണിേലാ
േരഖാ�ലേമാ ഇലേ�ാണിക് മാർഗ� �ളിലൂെടേയാ പരാതി നൽകാം.

പരാതിക�ം നിർേ�ശ�ളും സ�ീകരി��തി�� �മീകരണ�ൾ ഇവിെട നൽകിയിരി�ു�ു.

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് താെഴ പറ�� െഹൽ�് ൈലൻ ന��കളി�െട�ം വിളി�ാ��താണ്.
അവെ�/അവ�െട പരാതി രജി�ർ െച�ാൻ അെ��ിൽ അവൻ/അവൾ അ�ബ�ം-എ�േലഷൻ
�ിഡിൽ നൽകിയിരി�ു� മാ�ി�് അ�സരി�് ��തൽ ആശ�കൾ വർ�ി�ി�ാം. ഒ� പരാതി
േകാേളാ െമയിേലാ ലഭി�േ�ാെഴ�ാം, അയ�യാൾ�് അേത േമാഡിൽ അെ��ിൽ അവെ�/അവ�െട
പരാതി അംഗീകരി�െകാ�് ഇെമയിൽ വഴി ഒ� �തികരണം ലഭി�ം.

2.2 െഹൽ�് ൈലൻ ന�ർ വഴി�� പരാതി:

ഉപേഭാ�ാവിന് 0124-6555555 എ� ന�റിൽ ഞ��െട ഉപേഭാ� േസവന േക��ിൽ ബ�െ�ടാം.

�ടാെത, ഏെത�ി�ം പരാതി ഹാർഡ് േകാ�ിയായി ലഭി�േ�ാൾ, അതായത് ഏെത�ി�ം ക�് �േഖന,
അത് ഒ� രജി�റിൽ േരഖെ����. അ�രം സ�ർഭ�ളിെലല� ാം, ഞ��െട �തിനിധി
ഉപേഭാ�ാവിെന അവെ�/അവ�െട പരാതി�െട �ത�മായ സ�ഭാവം കെ��ാൻ എ��ം േവഗം
വിളി��/ ബ�െ���.

െറ�േല�ർമാർ �േഖന ലഭി�� എ�ാ പരാതിക�മാ�ം ബ�െ��്, അ�രം എ�ാ പരാതിക�ം ഞ�ൾ
ഒ� പരാതി രജി�റിൽ േരഖെ����. അ�രം പരാതികൾ സ�ീകരി�ക�ം േരഖെ���ക�ം
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െച�തിന് േശഷം ഞ��െട �തിനിധികൾ ഉപേഭാ�ാ��മായി ബ�െ��ക�ം അവ അടിയ�ിരമായി
പരിഹരി��തിന് പരാതി�െട വ�തകൾ കെ��ക�ം െച��.

2.3 വ��ിപരമായ പരാതികൾ:

�ാ�കളിൽ ഒ� പരാതി ��കം ലഭ�മാണ്. ഒ� ഉപേഭാ�ാവിന് ശാഖയിൽ നി�് അത് േനടാ�ം
അതിൽ അവെ�/അവ�െട പരാതികൾ േരഖെ���ാ�ം കഴി�ം.

. ഞ��െട ഉ�പ���ം േസവന��ം െമ�െ����തിന് എെ��ി�ം ഫീഡ് ബാ�്/
നിർേ�ശ�ൾ�ായി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ാ�ിൽ ��ി�ിരി�� പരാതികൾ/സ�ർശക ��കം
ഉപേയാഗി�ാം

2.4 തപാൽ /ഇ-െമയിൽ വഴി�� പരാതികൾ:

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് തപാൽ വഴിേയാ ഇെമയിൽ വഴിേയാ പരാതികൾ സമർ�ി�ാം. ഇ-െമയിലിൽ
ലഭി�� പരാതികൾ ഇെമയിൽ വഴി സ�ീകരി�ം. ഒ� പരാതി േകാൾ ലഭി�േ�ാെഴ�ാം, അയ�യാൾ�്
തെ� പരാതി അംഗീകരി�തായി �ിരീകരി�� ഒ� മ�പടി തിരിെക ലഭി�ം. DLSL-െ� ഇ-െമയിൽ
ഐഡിയി�ം പരാതികൾ സമർ�ി�ാം: grievance@dhani.com.

3. പരാതിക�െട പരിഹാരം:

3.1 മേനാഭാവ�മായി ബ�െ�� പരാതികൾ:

അ�രം പരാതികൾ മാന�മാ�ം അ�ക�േയാെട�ം എ�ാ�ി��പരിയായി േവഗ�ി�ം ൈകകാര�ം
െച�ണം. ഉപേഭാ�ാ�േളാട് േമാശമായ െപ�മാ�ം/അപരിഷ് �തമായ െപ�മാ�ം സീേറാ േടാളറൻസ്
തല�ിൽ പരിഗണി�ക�ം ഉടനടി നടപടി സ�ീകരി�ക�ം േവണം. DLSL, ഒ� സാഹചര��ി�ം,
�ാഫ് അംഗ��െട ഏെത�ി�ം തര�ി�� േമാശമായ െപ�മാ�ം സഹി�ി�.

3.2 ഇടപാ�കൾ/�പവർ�ന�ളുമായി ബ�െ�� പരാതികൾ:

�ാഥമികമായി, ഈ വിഭാഗ�ിെല പരാതികൾ/ആവലാതികൾ പരിഹരി�ാ�� ഉ�രവാദി�ം
�ാ�ിനാണ്. എൻ�ടി / ഇടപാട് ശരിയാ�ൽ അെ��ിൽ ഉപേഭാ�ാ��െട സം��ി ഉറ�ാ��തിന്
�ാ�് ഉ�രവാദിയായിരി�ം. പരാതി ഉപേഭാ�ാവിെന ��ിെ���� തര�ിൽ
പരിഹരി�െകാ����ം ��ികരമെ��ിൽ ബദൽ മാർഗ�ൾ ഒ����ം �ാ�ിെ� പരമ�ധാനമായ
കടമയാണ്. �ാ�് തല�ിൽ ഇത് പരിഹരി�െ���ിെ��ിൽ, മാർഗ� നിർേ�ശം/പരിഹാര�ിനായി
അവർ�് േകസ് െഹഡ് ഓഫീസിേല�് റഫർ െച�ാം.

3.3 30 ദിവസ�ിനകം ഡിഎൽഎസ്എൽ നൽകു� പരിഹാര�ിൽ ഒ� ഉപേഭാ�ാവ് ��രെ��ിൽ,
അയാൾ�്/അവൾ�് പരിഹാര�ിനായി ആർബിഐ �ാപി� േനാൺ-ബാ�ിംഗ് ഓം���ാെ�
ഓഫീസിെന�ം സമീപി�ാ��താണ്. ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ൾ ഓേരാ �ാ�ി�ം
�ദർശി�ി�ും.

3.4 -12th നവംബർ 2021 ന് ആർബിഐ �റെ��വി� ഇ�േ��ഡ് ഓം�ഡ് �ാൻ �ീം, 2021-െ�
അ��ായം IV-ൽ പരാമർശി�ിരി�ു� ഏെത�ി�ം ഒേ�ാ അതിലധികേമാ കാരണ�ളാൽ
ക�നിെ�തിെര പരാതി�� ഏെതാ� ഉപേഭാ�ാ�ം അതിെ� അപ് േഡ�ക�ം (��തൽ
വിശദാംശ�ൾ�് സ�ർശി�ുക https://rbidocs.
rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf), ഇവിെട വിശദമാ�ിയിരി�� രീതിയിൽ
സംേയാജിത ഓം�ഡ് സ് മാന് സ�യം അെ��ിൽ അവെ� അംഗീ�ത �തിനിധി �േഖന (അഭിഭാഷകൻ
ഒഴിെക) പരാതി നൽകാം.
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4. സമയപരിധി:

പരാതികെള ശരിയായ വീ�ണേകാണിൽ കാണണം, കാരണം ഇത് പേരാ�മായി ക�നി�െട
�വർ�ന�ിൽ �ടർ�യായ �േരാഗതിയിേല�് നയി��. ലഭി�� പരാതികൾ സാധ�മായ എ�ാ
േകാ�കളിൽ നി�ം വിശകലനം െച�ം. DLSL ഒ� അംഗീകാരം അയ�ാൻ �മി�ം. പരാതികൾ ലഭി�
തീയതി �തൽ പരമാവധി 30 ദിവസ�ിനകം പരിഹരി�ണം.

പരാതിക�െട വിവിധ സ�ഭാവ�ൾ�ു� എ�േലഷൻ മാ�ി�് ഉപേയാഗി�് പരാതി പരിഹാര ��ിയ
ൈകകാര�ം െച��തി�� ൈടം മാ�ി�് അ�ബ�ം- എ�േലഷൻ �ിഡിൽ നൽകിയി�ു�്. ഉപേഭാ�
പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�� വ��ക�ം ഉേദ�ാഗ��ം അത് കർശനമായി പാലിേ����്.

പരാതിയിൽ ആ�കാലികമായ എംഐഎസ് ��ി�ക�ം ക�നി�െട �തിർ� ഉേദ�ാഗ�ർ�ിടയിൽ
അവ�െട അറിവി�ം �ടർ നിർേ�ശ�ൾ ഉെ��ിൽ അവർ�ിടയിൽ �ചരി�ി�ക�ം െച��.

5. റിവ� െമ�ാനിസം

5.1 ക�മർ സർവീസ് റിവ� മാേന�െമൻറ് സമിതി

ക�മർ സർവീസ് സമിതി എ� ഒ� �േത�ക േസവന സമിതി��്, അത് ഉപേഭാ� പരാതിക�െട
�ധാന േമഖലക�ം ഉപേഭാ� േസവനം െമ�െ����തി�� നടപടിക�ം ആ�കാലികമായി
അവേലാകനം െച��.

പരിഹരി�െ�ടാ� പരാതികൾ/പരാതികൾ എ�ിവ�ം സമിതി പരിഗണി�ക�ം ഉപേദശം
നൽകുകയും െച�ം.

5.2 ഓം�ഡ് �ാൻ �ീം �കാര�� പരാതികൾ�ായി �ിൻസി�ൽ േനാഡൽ ഓഫീസർ:

പരാതിെ�� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് അവ�െട പരാതികൾ സംബ�ി�് �ിൻസി�ൽ േനാഡൽ ഓഫീസർ�്
ഇനി�റ�� വിലാസ�ിൽ േനരി�് എ�താ��താണ്:

�ീ
സ�ീവ് കശ�പ്
�ിൻസി�ൽ േനാഡൽ ഓഫീസർ
ധനി േലാൺസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്
േ�ാ�് ന�ർ 108, 5 േ�ാർ,
ഉേദ�ാഗ് വിഹാർ, േഫസ്-1,
���ാം - 122016
Ph.: 120-6977800
ഇെമയിൽ: nodal@dhani.com

6. നിർബ�ിത ഡി�േ� ആവശ�കതകൾ:

DLSL നൽകു�ു:

● പരാതിക�ം നിർേ�ശ�ളും സ�ീകരി��തിന് ഉചിതമായ �മീകരണം.

● േനാഡൽ ഓഫീസർ / �ാ�് േമധാവിക�െട േപര്, വിലാസം, ബ�െ�ടാ�� ന�ർ.

● ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� DLSL-െ� �തിബ�തക�െട േകാഡ്/െഫയർ �ാ�ീസ് േകാഡ്. .
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● ഓം�ഡ് സ് മാൻ സ് കീമിെ� �ധാന സവിേശഷതകൾ അ�സരി�്, ഓം�ഡ് സ് മാെ� േപ�ം
ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ��ം,

● ഉപേഭാ�ാവിന് േവ�ി�� ഉപേഭാ� േസവന��മായി ബ�െ�� േപാളിസികൾ, ആർബിഐയും
മ�് അധികാരിക�ം ഉപേദശി�� േരഖകൾ �തലായവ അട�ിയ സമ�മായ േനാ�ീസ്
േബാർഡ്/ബു�് െല�് �ദർശി�ി�്ശാഖകളിെല അവ�െട വിവര�ൾ.

7. ഉപേഭാ�ാ��മാ�� ഇടെപടൽ:

ഉപേഭാ�ാവിെ� �തീ�കൾ/ആവശ��ൾ/ പരാതികൾ അവ�െട ജീവന�ാർ ഉപേഭാ�ാ��മായി
വ��ിപരമായി ഇടപഴ��തി�െട ��തൽ ന�ായി വിലമതി�െമ�് DLSL തിരി�റി��. ഓഫർ
െച�� േസവന�െള�റി�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ിടയിൽ അവേബാധമി�ാ� �ലമാണ് പല പരാതിക�ം
ഉയർ�ുവരു�ത്, അ�രം ഇടെപട�കൾ അ�രം േസവന�ൾ ലഭി�ാൻ ഉപേഭാ�ാ�െള
സഹായി�ക�ം അത് ന�ർ �റ�ക�ം െച��. പി�ീ�� ഘ��ിൽ േചാദ��ൾ/പരാതികൾ.

8. ഉൽ���െളയും േസവന�ിെല െമ�െ���ലി�ം പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച��തി�മായി
ഓ�േറ�ിംഗ് �ാഫിെന േബാധവൽ�രി�ുക:

8.1 േസവന�െള�ം �റി�� അറി�ം അവേബാധ�ം ഇ�ാ�തിനാൽ പലേ�ാ�ം പരാതികൾ ഉ�ാകാ��്.
�ിൻസി�ൽ േനാഡൽ ഓഫീസർ വിവിധ തല�ളി�� ജീവന�ാ�െട പരിശീലന ആവശ��െള�റി�്
േക� പരിശീലന േക��ൾ�് ഫീഡ് ബാ�് നൽേക�തു�്.

8.2 വ�ത�� വിഭാഗ�ളിൽ നി�� ഉപേഭാ�ാ��മായി ഡിഎൽഎസ്എൽ ഇടപാ�കൾ നട��, ഇത്
അഭി�ായവ�ത�ാസ�ൾ�ും സംഘർഷ േമഖലകൾ�ും കാരണമാകാം. േപാസി�ീവ്
മേനാഭാവേ�ാെട�ം ഉപേഭാ� സൗ�ദ െപ�മാ�േ�ാെട�ം ഉപേഭാ�ാ��മായി ഇടെപ��തിന്,
�ൻനിര ജീവന�ാെര തിരെ����ത് ��ാ�ർ�ം നട�ണം. �റ� മനേ�ാെട�ം �ഖ�്
��ിരിേയാെട�ം ഉപേഭാ�ാവിെ� വിശ�ാസം േനടിെയ��ാൻ ജീവന�ാർ�് കഴിയണം.
�േകാപിതരായ ഉപേഭാ�ാ�െള ൈകകാര�ം െച��തിന് ആവശ�മായ േസാ�് സ് കിൽസ് നൽകൽ
പരിശീലന പരിപാടിക�െട അവിഭാജ� ഘടകമായിരി�ണം. പരാതികൾ/പരാതികൾ ൈകകാര�ം
െച��തി�� ആ�രിക സംവിധാന�ൾ എ�ാ തല�ളി�ം �ഗമമാ�ം കാര��മമാ�ം
�വർ�ി�ു�ുെവ�് ഉറ�ാേ��ത് �ിൻസി�ൽ േനാഡൽ ഓഫീസ�െട ഉ�രവാദി�മായിരി�ം.



അ�ബ�ം- എ�േലഷൻ �ിഡ്

ആദ�

െലവൽ

DLSL ൻെറ ഏ��ം അ��� ശാഖ സ�ർശി�ാേനാ വിളി�ാേനാ എ�താേനാ
അഭ�ർ�ി�ു�ു.
�ാ�് േമധാവി�െട േപര്:
ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ൾ: േഫാൺ, ഇെമയിൽ, �ർണ� വിലാസം:
അെ��ിൽ support@dhani.com

ഹാജരായിെ�
�ിൽ

, ഉപേഭാ� െഹൽ�് ൈലൻ ന��കൾ വഴി പരാതി നൽകുക. �വെട �ചി�ി�ിരി��:

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ഞ��െട ഉപേഭാ� േസവന േക��ിൽ 0124-6555555 എ�
ന�റിൽ ബ�െ�ടാം.

വിലാസ�ിൽ ഇെമയിൽ അയയ് �ക grievance@dhani.com
��ാം

െലവൽ

, പരാതി 15 ���ി ദിവസ�ി��ിൽ ��ികരമായി പരിഹരി�ിെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിന്
ഞ��െട �ിൻസി�ൽ േനാഡൽ ഓഫീസെറ ബ�െ�ടാം:
�ീ. സ�ീവ് കശ�പ്
�ിൻസി�ൽ േനാഡൽ ഓഫീസർ
ധനി േലാൺസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്
േ�ാ�് ന�ർ 108, 5 േ�ാർ,
ഉേദ�ാഗ് വിഹാർ, ഘ�ം-I,
ഘ�ം-4, ���ാം - 122016
േഫാൺ 0120-6977800, ഇെമയിൽ: nodal@dhani.com

നാലാമെ�
െലവൽ

തല�ം അതിെ� അപ് േഡ�ക�ം അ�സരി�്, പരാതി 30 ദിവസ�ി��ിൽ ��ികരമായി
പരിഹരി�ിെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിന് �പകൽ�ന െച� േപാർ�ൽ വഴി ഓൺൈലനായി
പരാതി സമർ�ി�ാം. ഉേ�ശ�ം അതായത്, https://cms.rbi.org.in.

പരാതി ഇലേ�ാണിക് അെ��ിൽ ഫിസി�ൽ േമാഡ് വഴി�ം െസൻ�ടൈലസ്ഡ് രസീത്,
േ�ാസ�ിംഗ് െസ�റിേല�് ഇനി�റ�� രീതിയിൽ സമർ�ി�ാം -

ഇലേ�ാണിക് േമാഡ്

ഇെമയിൽ ഐഡി-crpc@rbi.org.in

തപാൽ വിലാസം

െസൻ�ടൈലസ്ഡ് രസീത്, േ�ാസ�ിംഗ് െസ�ർ,
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��,
നാലാം നില, െസ�ർ 17,
ച�ീഗഡ് - 160017

േടാൾ �ീ ന�ർ: 14448 (അേന�ഷണ�ിന്)
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