
தான� ேலா��அ��ச�வ �ச�லிமிெட�

(CIN:U74899DL1994PLC062407)

�ைறத����� ெகா�ைக

அறி�க�

தான� ேலா�� அ�� ச�வ �ச� லிமிெட� (“DLSL”) ஒ� ேசைவ அைம�பாக,
வா��ைகயாள�க��� ந�ல ேசைவைய வழ��வ��,
வா��ைகயாள�கள�� தி��திைய ேம�ப���வ�� எ�கள�
�த�ைமயான அ�கைறயா��. �திய வா��ைகயாள�கைள ஈ��பத���,
ஏ�கனேவ உ�ளவ�கைள� த�கைவ�பத��� உடன�ம���திறைமயான
ேசைவைய வழ��வ� அவசிய�. வா��ைகயாள�கள�� �கா�க� ம���
�ைறகைள உட���ட� நிவ��தி ெச�வைத உ�திெச��, �ைற�த
ேநர�தி� தரமான ேசைவையவழ��வத��ல�ம��ேம ச�ைத� ப�ைக
அதிக��ப� ம��� ப�ரா�� மதி�ைப உ�வா��வ� சா�தியமா�� எ��
நா�க� ந��கிேறா�.

�ைறகைள� த���பத�கான ம�ஆ�� ெபாறி�ைறயான� தயா���
அ�ச�க� ம��� ேசைவ வழ�கலி� உ�ள �ைறபா�கைள� க�டறிய
உத��.

இ�த DLSL �ைற த����� ெகா�ைக வா��ைகயாள� �கா�க� ம���
�ைறகைள உட���ட� நிவ��தி ெச�வைத உ�தி ெச�வைத
ேநா�கமாக� ெகா���ள�. அ��ேசா�� ஏெஜ�சி வழ��� ேசைவக�
ெதாட�பான சி�க�கைள��இ�ைகயா�கிற�.

�ைறகைள நிவ��தி ெச�வத�கான எ�கள�� ெகா�ைகயான� கீேழ
�றி�ப�ட�ப���ளெகா�ைககைள� ப��ப��கிற�:

● வா��ைகயாள�க� எ�லா ேநர�கள��� நியாயமாக நட�த�ப�வா�க�.
● வா��ைகயாள�களா� எ��ப�ப�� �கா�க� ம�யாைத�ட��
ேதைவய�ற தாமதமி�றி��ைகயாள�ப�கி�றன.

● ஓ��திய� ெப�ேவா�, உட� ஊன��ேறா� ம��� ��த
��ம�கள���ைறக�����ைமஅ��பைடய�� த���க�ப�கி�றன.

● வா��ைகயாள�க� த�க� �கா�க�/�ைறகைள நி�வன�தி���
வ���ப���வத�கான வழிக� ம��� அவ�கள�� �கா�க���
நி�வன�தி� பதிலி� அவ�க� ��ைமயாக தி��தி அைடயவ��ைல
எ�றா�, மா�� த����கான அவ�கள�� உ�ைமக� �றி��
��ைமயாக ெத�வ��க�ப���ள�.



● அைன�� �கா�க�� திறைமயாக�� நியாயமாக�� ைகயாள�பட
ேவ���, இ�ைலெயன�� அைவ எ�க� ந�ெபயைர��
வண�க�ைத�� ேசத�ப����.

● எ�க� ஊழிய�க� ந�ல ந�ப��ைக�ட��, வா��ைகயாள�கள��
நல�க���எ�த பாரப�ச��இ�லாம� பண�யா��வா�க�.

�ைறகைள நிவ��தி ெச��� ெபாறி�ைறைய மிக��
அ��த��ளதாக�� பய��ளதாக�� மா��வத�காக, அ�தைகய
��ைவ ேநா�கி ஒ� க�டைம�க�ப�ட அைம�� க�டைம�க�ப���ள�.
இ�த அைம�� ேகார�ப�� த��� நியாயமான� ம��� நியாயமான�
ம��� ெகா��க�ப�ட வ�திக� ம��� ஒ����ைறகள��
க�டைம�ப����இ��பைதஉ�தி ெச���.

எ�வாறாய���, �ைறத����� நைட�ைறக� ெதாட�பாக, எ�கள�ட�ஒ�
ப�ர�ேயக மி�ன�ச�ஐ�உ�ள� - grievance@dhani.com.

1. �கா� எ�ப� ஒ� நி�வன�தி�� அத� தயா���க� அ�ல� ேசைவக�
அ�ல� �கா�கைள� ைகயா�� ெசய��ைற�ட� ெதாட��ைடய
அதி��திய�� ெவள��பாடா��, அ�� பதி� அ�ல� த���
ெவள��பைடயாகேவாஅ�ல�மைற�கமாகேவா எதி�பா��க�ப�கிற�.

�கா�� காரண�க�: நி�வன�தி� ெசய� அ�ல� ேசைவய�� �ைறவா�
பாதி�க�ப�ட எ�தெவா� வா��ைகயாள�� தி�ட�தி� கீ� தன��ப�ட
�ைறய�� அ�ல� ஒ� அ�கீக��க�ப�ட ப�ரதிநிதி (அதாவ� ஒ�
வழ�கறிஞைர� தவ�ர,�ைறயாக நியமி�க�ப�ட ம��� எ������வமாக
அ�கீக��க�ப�ட ஒ� நப� �லமாக) �கா� அள��கலா�. �ைறத���பாள��
��நடவ��ைககள�� �கா�தாரைர ப�ரதிநிதி��வ�ப����க�).

வழ�க�ப�ட ேசைவகள�� தி��தி இ�ைலஎ�றா�வா��ைகயாள� தன�
�காைர� பதி� ெச�யஉ�ைமஉ��. ேந��, ெதாைலேபசி,அ�ச�/அ�ச�
அ�ல� மி�ன�ச�/இ�ட�ெந� �ல� �கா� அள��க நா�� வழிக�
உ�ளன. இ�த அைன�� வழிகள��� ெபற�ப�� �கா�க� திறைமயாக��
வ�ைரவாக�� ைகயாள�பட ேவ���. �றி�ப��ட கால�ெக����� ஒ�
வா��ைகயாள�� �கா� த���க�படாவ��டா� அ�ல� நா�க� வழ�கிய
த��மான�தி� அவ� தி��தியைடயவ��ைலஎ�றா�,அவ� தன� �கா�ட�
�ச�� வ�கியா� அைம�க�ப���ள வ�கி சாரா ஒ����ேம�
அ�வலக�ைத��அ�கலா�.

2. வா��ைகயாள� �கா�க�/�ைறகைள�ைகயாளஉ�இய�திர�:

2.1 �கா� பதி�:

ஒ� வா��ைகயாள� DLSL வழ��� ேசைவகள�� தி��தி அைடயவ��ைல
எ�றா�, ெதாைலேபசிய��, எ������வமாகஅ�ல�மி�ன�வழிகள��
�கா� அள��கலா�.

�கா�க� ம��� ஆேலாசைனகைள ெப�வத�கான ஏ�பா�க� கீேழ
ெகா��க�ப���ளன.

வா��ைகயாள�க� கீேழ �றி�ப�ட�ப���ள ெஹ��ைல� எ�க�
�லமாக�� அைழ�கலா�. அவர�/அவ�ைடய �காைர� பதி� ெச�ய
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அ�ல� இைண��-எ�கேலஷ� கி���� ெகா��க�ப���ள
ேம���ஸி�ப� அவ� கவைலைய ேம�� அதிக��கலா�. �கா� அைழ��
அ�ல� மி�ன�சைல� ெப�� ேபாெத�லா�, அ���ந� அேத
பய��ைறய�� அ�ல� அவர�/அவ� �காைரஒ���ெகா�டமி�ன�ச�
�ல� பதிைல� ெப�வா�.

2.2 ெஹ��ைல�எ��ல� �கா�:

வா��ைகயாள� எ�க� வா��ைகயாள� ேசைவ ைமய�ைத 0124-6555555
எ�ற எ�ண�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

ேம�� எ�தெவா� �கா�� க�ன நகலாக அதாவ� ஏேத�� க�த�
�லமாக ெபற�ப�டா�, அ� பதிேவ��� பதி� ெச�ய�ப��. இ�ேபா�ற
எ�லா நிக��கள���, வா��ைகயாள�� �கா�� ச�யான த�ைமைய�
க�டறிய எ�க� ப�ரதிநிதி வ�ைரவ�� வா��ைகயாளைர
அைழ�கிறா�/ெதாட�� ெகா�கிறா�.

க���பா�டாள�க� �ல� ெபற�ப�� அைன�� �கா�க� ெதாட�பாக��,
அ�தைகய �கா�க� அைன�ைத�� �கா� பதிேவ��� பதி� ெச�கிேறா�.
அ�தைகய �கா�கைள� ெப��, பதி� ெச�த ப�ற�, எ�க� ப�ரதிநிதிக�
வா��ைகயாள�கைள� ெதாட��ெகா��, �கா�� உ�ைமகைள�
க�டறி��அவ�ைறஅவசரஅ��பைடய�� த���க ேவ���.

2.3 ேந��வ�� �கா�க�:

கிைளகள�� �கா� ��தக� உ�ள�. ஒ� வா��ைகயாள� அைத கிைளய��
இ��� ெப��அதி� தன��ைறகைள பதி� ெச�யலா�.

வா��ைகயாள�க� எ�க� தயா���க� ம��� ேசைவகைள
ேம�ப���வத�கான ஏேத�� க���/ப���ைரக��� கிைளய��
ைவ�க�ப���ள �கா�க�/பா�ைவயாள� ��தக�ைத�

2.4அ�ச�/மி�ன�ச��ல� �கா�க�:

வா��ைகயாள�க� தபா� �லமாகேவா அ�ல� மி�ன�ச�
�லமாகேவா �கா�கைள� சம��ப��கலா�. மி�ன�ச� �ல� ெபற�ப��
�கா�க� மி�ன�ச� �ல� ஒ��� ெகா�ள�ப��. �கா� அைழ��
வ��ேபாெத�லா�, அ���ந� தன� �காைர ஒ���ெகா�டைத
உ�தி�ப���� பதிைல� ெப�வா�. DLSL இ� மி�ன�ச� ஐ�ய���
�கா�கைள பதி� ெச�யலா�: grievance@dhani.com.

3. த���:

3.1 மன�பா�ைமஅ�ச�க� ெதாட�பான�ைறக�:

அ�தைகய �கா�க� ம�யாைத�ட��, அ�தாப��ட��,
எ�லாவ�றி��� ேமலாக வ�ைரவாக�� ைகயாள�பட ேவ���.
வா��ைகயாள�கள�ட� தவறான நட�ைத/�ர���தனமான நட�ைத ஜ�ேரா
டாலர�� அளவ�� நட�த�ப�� உடன� நடவ��ைக எ��க�பட
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ேவ���. DLSL, எ�த ��நிைலய���, பண�யாள�க� எ�த ஒ� ப�ட�தி�
தவறான நட�ைதைய�� ெபா����ெகா�ளா�.

3.2 ப�வ��தைனக� / ெசய�பா�க� ெதாட�பான�ைறக�:

�த�ைமயாக, இ�த� ப��வ�� உ�ள �கா�க�/�ைறகைள� த���பத��
கிைள ெபா��பா��. �ைழ� / ப�வ��தைன தி��த� அ�ல�
வா��ைகயாள�கள�� தி��திைய உ�தி�ப���வத�� கிைள
ெபா��பா��. வா��ைகயாள�� தி��தி�காக �கா� த���க�ப�வைத��,
அவ� தி��தியைடயவ��ைல எ�றா�, சி�கைல அதிக��க மா��
வழிகைள வழ��வைத�� பா��ப� கிைளய�� �த�ைமயான
கடைமயா��. கிைள ம�ட�தி� அ� த���க�படாவ��டா�,
வழிகா��த�/த����காக அவ�க� வழ�ைக தைலைம அ�வலக�தி���
ப���ைர�கலா�.

3.3 ஒ� வா��ைகயாள� 30 நா�க���� DLSLவழ��� நிவாரண�தி� தி��தி
அைடயவ��ைல எ�றா�, அவ�/அவ� �ச�� வ�கியா�
அைம�க�ப���ள வ�கி அ�லாத �ைறத����� அ�வலக�ைத��
அ�கலா�. ெதாட�� வ�வர�க�ஒ�ெவா� கிைளய��� கா�ட�ப��.

3.4 தி�ட�, 2021 இ� அ�தியாய� IV இ� �றி�ப�ட�ப���ள ஏேத�� ஒ��
அ�ல� அத�� ேம�ப�ட காரண�க��காக நி�வன�தி� ம�� �கா� உ�ள
எ�தெவா� வா��ைகயாள��ஒ����ேம�அத� ���ப���க��
(வ�வர�க��� https://rbidocs ஐ� பா�ைவய�ட��.
rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf), தாமாகேவா அ�ல� அவர�
அ�கீக��க�ப�ட ப�ரதிநிதி �லமாகேவா (வழ�கறிஞைர� தவ�ர), கீேழ
வ�வ��க�ப���ள வ�த�தி� ஒ��கிைண�த �ைறத���பாள�ட� �கா�
ெச�யலா�.

4. கால�ெக�:

�கா�க� ச�யான க�ேணா�ட�தி� பா��க�பட ேவ���, ஏெனன��
இைவ மைற�கமாக நி�வன�தி� ெசய�பா��� ெதாட��சியான
��ேன�ற�தி�� வழிவ����. ெபற�ப�� �கா�க� சா�தியமான
அைன�� ேகாண�கள��� ஆ�� ெச�ய�ப��. DLSL ஒ� ஒ��ைகைய
அ��ப �ய�சி���. �கா�க� ெபற�ப�ட நாள�லி��� அதிகப�சமாக 30
நா�க����த���க�பட ேவ���.

�கா�கள�� ப�ேவ� இய��க��கான அதிக��� ேம���ஸுட� �கா�
நிவ��தி ெசய��ைறைய ைகயா�வத�கான ைட� ேம���� இைண��-
வ��வா�க� க�ட� ெகா��க�ப���ள�. வா��ைகயாள� �கா�கைள�
ைகயா�� �ைறக�/அதிகா�க� அைத� க���பாக� கைட�ப���க
ேவ���.

�கா�� ம�� அ�வ�ேபா� எ�ஐஎ� உ�வா�க�ப��, நி�வன�தி� ��த
அதிகா�க��� அவ�கள�� அறி� ம��� ேமலதிக அறி���த�க�
ஏேத��இ��தா�அவ�க���வ�நிேயாகி�க�ப�கிற�.



5. மதி�பா�� ெபாறி�ைறைய

5.1 வா��ைகயாள�கள�� �ைறக�/ இட� ேமலா�ைம� ��வா�
வா��ைகயாள� ேசைவ

ஒ� �றி�ப��ட ேசைவ� �� உ�ள�, இ� வா��ைகயாள� �ைறகள��
��கிய ப�திகைள�� வா��ைகயாள� ேசைவைய ேம�ப��த
எ��க�ப�ட நடவ��ைககைள��அ�வ�ேபா�மதி�பா�� ெச�கிற�.

இ�த �� த���க�படாத �கா�க�/�ைறகைள ப�சீலி�� அத�
ஆேலாசைனகைளவழ�கலா�.

5.2 ஒ����ேம� தி�ட�தி�ப� �கா�கள�� ேநா�க�தி�காக �த�ைம
ேநாட�அதிகா�:

பாதி�க�ப�ட வா��ைகயாள�க� த�க� �ைறகைள �த�ைம ேநாட�
அதிகா��� ேநர�யாக ப��வ���கவ�ய�� எ�தலா�:

தி�
. ச�சீ� கா�ய�
�த�ைம ேநாட�அதிகா�
தான� ேலா��அ��ச�வ �ச�லிமிெட�
ப�ளா� எ� 108, 5வ�மா�,
உ�ேயா�வ�ஹா�, க�ட�-I,
��கிரா� - 122016
Ph.: 120-6977800
மி�ன�ச�: nodal@dhani.com

6. க�டாய� கா�சி� ேதைவக�:

DLSLவழ��கிற�:

● �கா�க�ம��� ப���ைரகைள� ெப�வத�கான ெபா��தமான ஏ�பா�.

● ேநாட� அதிகா� / கிைள� தைலவ�கள�� ெபய�, �கவ� ம���
ெதாட�� எ�.

● வா��ைகயாள�க��கான DLSL இ� கடைமகள�� �றிய��/நியாயமான
நைட�ைற��றிய��. .

● ஒ����ேம�தி�ட�தி���கியஅ�ச�கள��ப�,

● வா��ைகயாள� ேசைவக� ெதாட�பான ெகா�ைகக�, �ச�� வ�கி
ம��� ப�ற அதிகா�களா� அறி���த�ப�ட ஆவண�க�
ேபா�றவ�ைற� ெகா�ட வ��வான அறிவ���� பலைக/��தக�ைத
வா��ைகயாள� கா�சிகிைளகள��அவள�தகவ�.

7. வா��ைகயாள�க�டனானெதாட��:

வா��ைகயாள�� எதி�பா���/ேதைவ/�ைறக�
வா��ைகயாள�க�டனான தன��ப�ட ெதாட�� �ல� அவ�கள��
ஊழிய�களா� சிற�பாக� பாரா�ட�ப�� எ�பைத DLSL அ�கீக��கிற�.

mailto:nodal@dhani.com


வழ�க�ப�� ேசைவக� �றி�� வா��ைகயாள�கள�ைடேய வ�ழி��ண��
இ�லாததா� பல �கா�க� எ�கி�றன, ேம�� இ�ேபா�ற ெதாட��க�
வா��ைகயாள�க��� அ�தைகய ேசைவகைள� ெபற உத�கி�றன,
ேம�� இ� எ�ண��ைகைய �ைற�கிற�. ப��ைதய க�ட�தி� ேக�வ�க�
/ �கா�க�.

8. தயா���க� ேசைவய�� ��ேன�ற� ம��� �கா�கைள�
ைகயா�வத�காகஇய�கஊழிய�கைளஉண�த�:

8.1 ம��� ேசைவக� ப�றிய அறி� ம��� வ�ழி��ண�� இ�லாததா�
�கா�க� அ��க� நிக�கி�றன.�த�ைம ேநாட� அதிகா� ம�திய பய��சி
ைமய�க��� ப�ேவ� நிைலகள�� உ�ள ஊழிய�கள�� பய��சி
ேதைவக��றி�� க��� ெத�வ��க ேவ���.

8.2 ெவ�ேவ� ப���கைள� ேச��த வா��ைகயாள�க�ட� DLSL
ைகயா�கிற�, இ� க��� ேவ�பா�க� ம��� உரா�� ப�திக���
வழிவ����. வா��ைகயாள�கைள ேந�மைறயான அ���ைற ம���
வா��ைகயாள� ந�� நட�ைத�ட� ைகயா�வத��, �� வ�ைச
ஊழிய�கள�� ேத�� கவனமாக ெச�ய�பட ேவ���. திற�த மன�ட�,
�க�தி� ��னைக�ட�, ஊழிய�க� வா��ைகயாள�கள�� ந�ப��ைகைய
ெவ�ல ����. ேகாபமைட�த வா��ைகயாள�கைள� ைகயா�வத���
ேதைவயான ெம�ைமயான திற�கைள வழ��த�, பய��சி� தி�ட�கள��
ஒ��கிைண�த ப�தியாக இ��க ேவ���. �கா�க�/�ைறகைள�
ைகயா�வத�கான உ� இய�திர� அைன�� ம�ட�கள��� சீராக��
திறைமயாக�� ெசய�ப�வைத உ�தி ெச�வ� �த�ைம ேநாட�
அதிகா�ய�� ெபா��பா��.



இைண��-வ��வா�க� க�ட�

�த�

நிைல

வா��ைகயாள�க� DLSL இ� அ�கி��ள கிைளைய�
பா�ைவய�டேவா, அைழ�கேவா அ�ல� எ�தேவா ேக���
ெகா�ள�ப�கிறா�க�.
கிைள� தைலவ��ெபய�:
ெதாட�� வ�வர�க�: ெதாைலேபசி, மி�ன�ச� ம��� ��
�கவ�:
அ�ல� support@dhani.com

இர�டா
� நிைல

7 ேவைல நா�க���� கல�� ெகா�ளவ��ைல எ�றா�,
வா��ைகயாள� உதவ� எ�க� �ல� �கா� ெத�வ��க��. கீேழ
�றி�ப�ட�ப���ள�:

வா��ைகயாள�க� எ�க� வா��ைகயாள� ேசைவ ைமய�ைத
0124-6555555 எ�ற எ�ண�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

அ�ல� grievance@dhani.com
��றா�

நிைல��

15 ேவைல நா�க���� �கா� தி��திகரமாக த���க�படாவ��டா�,
வா��ைகயாள� எ�கள� �த�ைம ேநாட� அதிகா�ைய இ��
ெதாட�� ெகா�ளலா�:
தி�. ச�சீ� கா�ய�
�த�ைம ேநாட�அதிகா�
தான� ேலா��அ��ச�வ �ச�லிமிெட�
ப�ளா� எ� 108, 5மா�,
உ�ேயா�வ�ஹா�, க�ட�-I,
க�ட�-4,��கிரா� - 122016
ெதாைலேபசி 120-6977800,மி�ன�ச�: nodal@dhani.com

நா�காவ
� நிைல

, 30 நா�க���� �கா� தி��திகரமாக� த���க�படாவ��டா�,
வா��ைகயாள� ஆ�ைலன�� �காைர� பதி� ெச�யலா�.
ேநா�க�அதாவ�, https://cms.rbi.org.in.

�காைர மி�ன� அ�ல� உட� �ைற �லமாக��
ைமய�ப��த�ப�ட ரசீ� ம��� ெசயலா�க ைமய�தி��
ப��வ���ைறய�� சம��ப��கலா� -

மி�ன�பய��ைற

மி�ன�ச�ஐ�-crpc@rbi.org.in

அ�ச��கவ�

ைமய�ப��த�ப�ட ரசீ� ம��� ெசயலா�கைமய�,
இ�திய �ச��வ�கி,
4வ�தள�, ப��� 17,
ச��க� - 160017

க�டணமி�லா எ�: 14448 (வ�சாரைண��)
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