
ధ� ల��� అం� స������ ��ట��

(CIN: U74899DL1994PLC062407)

������� ���ె�స�� �ాల�ీ

ప��చయం

ధ� ల��� అం� స������ ��ట�� ("DLSL") ఒక ���ా సంస��ా, మం� కస�మ� ��వను అం��ంచడం మ��య�
కస�మ� సంతృ�ి� �ా� �� ��ంచడం మ� ప���న ఆం�ోళన. ��త� కస�మర�ను ఆక���ంచ�����, అల��� ఇప�ట��� ఉన�
�ాట�� �ల�ప���వ����� త�ణ మ��య� సమర�వంత���న ��వను అం��ంచడం ��ల� అవసరం. కస�మ�
�ి�ా�దుల� మ��య� మ����దనలను త�ణ�� ప��ష���ంచడం ����ా �ాధ����నంత తక��వ సమయంల�
��ణ����న ��వను అం��ంచడం ����ా మ�త��� మ����� �ాట�ను ��ంచడం మ��య� బ�� ం� �ల�వను ����ంచడం
�ాధ�మవ�త�ంద� ��మ� �శ��ిసు� ���మ�.

�ి�ా�దుల ప���ా��ా��� సంబం��ం�న ��వ�� ���ా�జం ఉత��� �ీచ� ల� మ��య� స���� �ె�వ��ల� ల��ాలను
గ����ంచడంల� స�యపడ�త�ం��.

ఈ DLSL �ి�ా�దుల ప���ా�ర ���నం కస�మ� �ి�ా�దుల� మ��య� �ి�ా�దులను సత�ర�� ప��ష���ంచడం
ల��ం�ా ��ట�� క�ం��. ఇ�� అవ�� �� ���ం� ఏజ��� అం��ం�ే ��వలక� సంబం��ం�న సమస�ల�� క���
వ�వహ��సు� ం��.

�ి�ా�దుల ప���ా�రం��ౖ మ� �ాల�ీ ��ంద �����న� సూ��� లను అనుస��సు� ం��:

● కస�మ� ల� అ�� సమయ�ల�� ���యం�ా వ�వహ���ా� ర�.
● కస�మ� ల� ల�వ����న �ి�ా�దుల� మ�ా�దప�ర�కం�ా మ��య� అనవసర���న ఆలస�ం ల�క�ం��

ప��ష���ంచబడ���.
● �ింఛను��ర�ల�, �ా��రక �కల�ంగ�ల� మ��య� �ీ�య� �ిట�జ� ల �ి�ా�దులను ��ా ��న�త ఆ��రం�ా

ప��ష����ా� ర�.
● కస�మ� ల� తమ �ి�ా�దులక� కం��� ప��స�ందన�� ప�����ా సంతృ�ి� �ెందక�� �ే, సంస�ల�� �ా��

�ి�ా�దుల�/అభ�ంత�ాలను మ��య� ప����మ��య ప���ా��ా��� �ా�� హక��లను ��ం�ే మ��ా� ల గ���ం�
ప�����ా �ె�యజ�యబడ�త�ం��.

● అ�� �ి�ా�దులను సమర�వంతం�ా మ��య� ���యం�ా ప��ష���ం���, ల�క�� �ే అ� మ� ప��ష� మ��య�
�ా��ా�ా�� �ెబ���ా� �.

● మ� ఉ�ో�గ�ల� �త������� మ��య� కస�మర� ప��జ��లక� భంగం కలగక�ం�� ప� �ే�ా� ర�.

������� ���ె�స� ���ా�జ� ను మ��ంత అర�వంతం�ా మ��య� ప���వవంతం�ా �ేయ�����, అట�వంట� మ���ంప�
��సం ఒక ��ా�ణ�త�క వ�వస� ����ంచబ��ం��. ఈ వ�వస� ����న ప���ా�రం ���య���న మ��య� ���య���నద�
మ��య� ఇ��న �యమ�ల� మ��య� �యంత�ణల చట�ంల� ఉంద� ��ా� ��సు� ం��.

ఏ�ే���నప�ట���, �ి�ా�దుల ప���ా�ర ప����యలక� సంబం��ం�, ఏ�ౖె�� కస�మ� ఏ�ౖె�� �ి�ా�దు �ేయ�లనుక�ంట�
���� న�దు �ేయ����� మ� వద� ఒక ప��ే�క ఇ���� ఐ�� ఉం�� -grievance@dhani.com.
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1. �ి�ా�దు అ���� ఒక సంస�క�, ��� ఉత�త�� ల� ల��� ��వలక� ల��� �ి�ా�దుల �ర�హణ ప����యక� సంబం��ం�న
అసంతృ�ి�� వ�క�ం �ేయడం, ఇక�డ ప��స�ందన ల��� స�ష�త స�ష�ం�ా ల��� ప���ం�ా ఆ�ంచబడ�త�ం��.

�ి�ా�దు �క� �ారణ�ల�:��వల� ల��ా��� �ారణ���న కం��� చట�ం ల��� �స�రణ�� బ�ధప�ే ఏ కస�మ�
అ��� పథకం ��ంద వ����గతం�ా ల��� అ��కృత ప����� ����ా �ి�ా�దు �ేయవచు� (అన�ా ఒక వ����, ఒక
���య�ా�� �ాక�ం��, �ి�ా�దు��ర�క� ��ా ��ధ�ం వ��ంచ����� ��ా తప�ర�కం�ా �య�ంచబ��న మ��య�
అ���ారం క���న వ���� అంబ��� మ� మ�ందు ���రణల�).

అం��ం�న ��వల�� సంతృ�ి� �ెందక�� �ే తన �ి�ా�దును న�దు �ేసుక��� హక�� ���గ��ర���� ఉం��.
�ి�ా�దు �ేయ����� ��ల�గ� మ��ా� ల� ఉ���� - వ����గతం�ా, ట���� � ����ా, ����/�� �� ల���
ఇ-����/ఇంట���� ����ా. ఈ అ�� మ��ా� ల ����ా వ��న �ి�ా�దులను సమర�వంతం�ా మ��య� ��గం�ా
ప��ష���ం���. ����త గడ�వ�ల��ా కస�మ� �ి�ా�దు ప��ష���ంచబడక�� �ే ల��� ��మ� అం��ం�న ��జల��ష� ��
అతను సంతృ�ి� �ెందక�� �ే, అతను తన �ి�ా�దు�� RBI ఏ�ా�ట� �ే�ిన ���-బ��ం��ం� అంబ��� మ�
�ా�ా�లయ��� క��� సంప���ంచవచు�.

2. కస�మ� �ి�ా�దుల� / �ి�ా�దులను �ర���ంచ����� అంతర�త యం��� ల�:

2.1 �ి�ా�దు న�దు:

DLSL ����ా అం��ంచబ��న ��వల�� అతను/ఆ�� సంతృ�ి� �ెందక�� �ే, ���గ��ర�డ� �� � ల�,
��ా తప�ర�కం�ా ల��� ఎల�ా�� �� మ��ా� ల ����ా �ి�ా�దు �ేయవచు�.

�ి�ా�దుల� మ��య� సూచనలను �ీ�క��ంచ����� ఏ�ా�ట�� ఇక�డ ఇవ�బ��� �.

కస�మ� ��గ�వ �����న� ���� ల�ౖ� నంబ� ల ����ా క��� �ా� �ేయవచు�. అత�/ఆ�� �ి�ా�దును న�దు
�ేయ����� ల��� అనుబంధం-ఎస�ల�ష� ���� ల� ఇ��న మ��ట���� ప��ారం అతను/ఆ�� ఆం�ోళనను మ��ంత
��ంచవచు�. �ి�ా�దు �ా� ల��� ���� �ీ�క��ం�నప��డల�� , పం�ిన�ార� అ�ే �� ల� ల��� అత�/ఆ��
�ి�ా�దును అం��క��సూ� ఇ���� ����ా ప��స�ందనను �ీ�క���ా� ర�.

2.2 ���� ల�ౖ� నంబ� ����ా �ి�ా�దు:

కస�మ� మ� కస�మ� ���ా ��ం��� �� 0124-6555555ల� సంప���ంచవచు�.

ఇం�ా ఏ�ౖె�� �ి�ా�దు ��� �ా�ీ ర�పంల� అం��నప��డల�� అంట� ఏ�ౖె�� ల�ఖ �దల�ౖన �ాట� ����ా ���స�� ల�
న�దు �ేయబడ�త�ం��. అట�వంట� అ�� సంద�ా�ల�� , మ� ప����� అత�/ఆ�� �ి�ా�దు �క� ఖ��త���న
స����ా�� �ెల�సు��వ����� కస�మ� క� �ల�ౖనంత త�ర�ా �ా��/సంప����ా� ర�.

��గ��ల�టర� ����ా అం��న అ�� �ి�ా�దులక� సంబం��ం�, ��మ� అట�వంట� �ి�ా�దుల��ంట�� �ి�ా�దు
���స�� ల� న�దు �ే�ా� మ�. అట�వంట� �ి�ా�దులను �ీ�క��ం�, ���ా�� �ే�ిన త�ా�త మ� ప���ధుల�
కస�మ� లను సంప����ా� ర� మ��య� త�ణ ��ా �ప��కన �ాట�� ప��ష���ంచ����� �ి�ా�దుల�� �ాస��ాలను క���
�ెల�సుక�ంట�ర�.

2.3 వ����గతం�ా �ి�ా�దుల�:

�ాఖల వద� �ి�ా�దు ప�స�కం అందుబ�ట�ల� ఉం��. ఒక కస�మ� ���� �ాఖ నుం�� �� ందవచు� మ��య�
అత�/ఆ�� �ి�ా�దులను అందుల� న�దు �ేయవచు�.

మ� ఉత�త�� ల� మ��య� ��వలను ��ర�గ�పరచడం ��సం కస�మ� ఏ�ౖె�� అ���ా యం/సూచనల ��సం బ�� ం� ల�
ఉం�న �ి�ా�దు/సందర�క�ల ప�స��ా�� ఉప���ంచవచు�.

2.4 ����/ఇ-���� ����ా �ి�ా�దుల�:



కస�మ� �� �� ����ా ల��� ఇ-���� ����ా క��� �ి�ా�దును సమ���ంచవచు�. ఇ-���� ����ా
�ీ�క��ంచబ��న �ి�ా�దుల� ఇ-���� ����ా అం��క��ంచబడ���. �ి�ా�దు �ా� వ��నప��డల�� , పం�ిన�ార�
తన �ి�ా�దుక� సంబం��ం�న అం���ా�ా�� ��ా� ��సూ� ����� ప�త��త��ా�� అందుక�ంట�ర�. DLSL �క�
ఇ-���� ఐ��ల� క��� �ి�ా�దులను న�దు �ేయవచు�: grievance@dhani.com.

3. �ి�ా�దుల ప���ా�రం:

3.1 ��ౖఖ�� అం�ాలక� సంబం��ం�న �ి�ా�దుల�:

అట�వంట� �ి�ా�దులను మ�ా�దప�ర�కం�ా, �ానుభ���� మ��య� అ��ంట�కంట� ��గం�ా ప��ష���ం���.
కస�మ� ల�� అను�త ప�వర�న/�రట��ా ప�వ������ ��� ట�ల���� ల�వ� ల� ���త� �ేయ�� మ��య� త�ణ చర�
�సు���ా�. DLSL, ఎట�� ప���ి�త�ల�� నూ, �ిబ�ం�� �క� ఏ�ౖె�� ����� �క� దుర�సు ప�వర�నను స��ంచదు.

3.2 ల��ా�ే�ల� / �ార�కల��ాలక� సంబం��ం�న �ి�ా�దుల�:

ప���నం�ా, ఈ వర�ంల�� �ి�ా�దుల�/అభ�ంత�ాల ప���ా��ా��� �ాఖ బ�ధ�త వ��సు� ం��. ఎంట��/ల��ా�ే��
స����ద������ ల��� కస�మర� సంతృ�ి�� ��ా� ��ంచ����� బ�� ం� బ�ధ�త వ��సు� ం��. కస�మ� సంతృ�ి� �ెం�ేల�
�ి�ా�దు ప��ష���ంచబ�ేల� చూడడం మ��య� అతను సంతృ�ి� �ెందక�� �ే, సమస�ను �వ�తరం �ేయ�����
అత��� ప����మ��య మ��ా� లను అం��ంచడం బ�� ం� �క� ప���న ���. ఒక��ళ, అ�� బ�� ం� �ా� �ల�
ప��ష���ంచబడనట���ే, �ార� మ�ర�దర�కత�ం/��జల��ష� ��సం ��సును ప���న �ా�ా�లయ����
సూ�ంచవచు�.

3.3 30 ���లల�ప� DLSL అం��ం�న ప���ా�రం�� కస�మ� సంతృ�ి� �ెందక�� �ే, అతను/ఆ�� ���ె�స� ��సం RBI
ఏ�ా�ట� �ే�ిన ���-బ��ం��ం� అంబ��� మ� �ా�ా�లయ��� క��� సంప���ంచవచు�. సంప���ంప� �వ�ాల� ప��
�ాఖల� ప�ద���ంచబడ���.

3.4 నవంబ� 12న RBI జ��� �ే�ిన ఇంట����ట�� అంబ��� మ� �ీ��, 2021ల�� అ���యం IVల� �����న� ఏ�ౖె��
ఒకట� ల��� అంతకంట� ఎక��వ �ారణ�ల��ౖ కం�����ౖ �ి�ా�దు ఉన� ఎవ����� కస�మ�వ. ���ంద �వ��ం�న పద��ల�
ఇంట����ట�� అంబ��� మ�.

4. �ాల చట�ం:

�ి�ా�దులను స���న దృ���ణంల� చూ��� ఎందుకంట� ఇ� ప���ం�ా కం��� ప�ల� �రంతర ��ర�గ�దలక�
������ా� �. అం��న �ి�ా�దులను �ాధ����న అ�� ��ణ�ల నుం�� �����ి�ా� ర�. DLSL ఒక ర�ీదు� పంప�����
ప�య��సు� ం��. �ి�ా�దు �ీ�క��ం�న �ే�� నుం�� గ��ష�ం�ా 30 ���లల�ప� ప��ష���ంచబ���.

��ధ ర�ాల �ి�ా�దుల ��సం ఎస�ల�ష� మ��ట���� �� �ి�ా�దు ప���ా�ర ప����యను ��� �ేయ����� ట�ౖ�
మ��ట���� అనుబంధం-ఎస�ల�ష� ���� ల� ఇవ�బ��ం��. కస�మ� �ి�ా�దుల�� వ�వహ��ం�ే
���ా�� ��ంట�� /అ���ార�ల� ����� ఖ��తం�ా కట�� బ�� ఉం���.

�ి�ా�దు��ౖ క�మ�నుగతం�ా MIS ర��� ం��ంచబ��ం�� మ��య� కం��� �ీ�య� అ���ార�ల ����ా �ా�� జ�� నం
మ��య� తదుప�� సూచనల ��సం, ఏ�ౖె�� ఉంట� పం�ిణ� �ేయబడ�త�ం��.

5. స�� ���ా�జం

5.1 కస�మర� �������/���� ����� ��ం� క�ట� ����ా కస�మ� స���� ��వ��

����� ��ం� �క� ����ష� ���ా క�ట� ఉం��, ఇ�� కస�మ� �ి�ా�దుల �క� ప���న ��ా ం��లను మ��య�
కస�మ� ��వను ��ర�గ�పరచ����� �సుక�న� చర�లను �ాల�నుగ�ణం�ా స���సు� ం��.
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క�ట� ప���ా�రం �ా� �ి�ా�దుల�/అభ�ంత�ాలను క��� ప��గణనల��� �సుక�ంట�ం�� మ��య� ��� సల�ను
అం��ంచవచు�.

5.2 అంబ��� మ� పథకం ప��ారం �ి�ా�దుల ప��జనం ��సం �ి���ప� ��డ� అ���ా��:

బ���త కస�మర�� తమ �ి�ా�దులక� సంబం��ం� �ి���ప� ��డ� అ���ా���� ��ర��ా ఈ ���ం�� �ర���మ�ల�
��ా యవచు�:

క�,
��. సం�� కశ��
�ి���ప� ��డ� అ���ా��
ధ� ల��� అం� స������ ��ట��
�ా� � ��ం 108, 5వ అంతసు� ,
ఉ�ో�� ���, ���-I,
గ�ర���ా � - 122016
Ph.: 120-6977800
ఇ����:nodal@dhani.com

6. తప��స�� ప�దర�న అవస�ాల�:

DLSL అం��సు� ం��:

● �ి�ా�దుల� మ��య� సూచనలను �ీ�క��ంచ����� త��న ఏ�ా�ట�.

● ��డ� ఆ�ీస� / బ�� ం� ���� ��ర�, �ర���మ� మ��య� సంప���ంప� నంబ�.

● కస�మ� లక� DLSL �క� కట�� బ�ట� ���/���� ��ా ���� ���. .

● అంబ��� మ� పథకం �క� మ�ఖ� ల�ణ�ల ప��ారం, ���గ��ర�� సంప���ంచగల అంబ��� మ� ��ర�
మ��య� సంప���ంప� �వ�ాల�

● బ�� ం� లల� అత�/ఆ�� సమ���రం ��సం కస�మ� ��వలక� సంబం��ం�న �ాల�ీల�, ఆ� �ఐ మ��య� ఇతర
అ���ార�ల� సూ�ం�న ప��� ల� �దల�ౖన �ాట��� క���న సమగ� ��ట�సు బ� ర�� /బ�� ల�� � ప�ద���ంచడం.

7. కస�మ� ల�� పరస�ర చర�:

కస�మ� ల ����ణ/అవసరం/ మ����దనలను �ా�� �ిబ�ం�� కస�మ� ల�� వ����గతం�ా పరస�ర చర� �ేయడం
����ా ��ర��ా� ��చు���వచ�� DLSL గ����ం�ం��. అం��ం�ే ��వల గ���ం� కస�మ� లల� అవ�ాహన ల�క�� వడం
వల� ��ల� �ి�ా�దుల� ఉత�న�మవ���� మ��య� అల�ంట� పరస�ర చర�ల� కస�మ� ల� అట�వంట� ��వలను
�� ందడంల� స�యపడ��� మ��య� ఇ�� తదుప�� దశల� ప�శ�ల�/�ి�ా�దుల సంఖ�ను త���సు� ం��.

8. ��వల� ��ర�గ�దల ��సం ఆప��ట�ం� �ిబ�ం���� అవ�ాహన క��ంచడం & �ి�ా�దులను �ర���ంచడం:

8.1 ఉత�త�� ల� మ��య� ��వల��ౖ అవ�ాహన మ��య� అవ�ాహన ల�క�� వడం వల� �ి�ా�దుల� ��ల� తరచు�ా
జర�గ����. �ి���ప� ��డ� అ���ా�� ��ంద� ��ణ� ��ం��� లక� ��ధ �ా� �లల� �ిబ�ం�� ��ణ అవస�ాల��ౖ
అ���ా య��� �ె�యజ�యవల�ి ఉంట�ం��.

mailto:nodal@dhani.com


8.2 DLSL ��ధ ����ాల నుం�� కస�మ� ల�� వ�వహ��సు� ం��, ఇ�� అ���ా య ����లక� మ��య� ఘర�ణక�
�����యవచు�. కస�మ� ల�� �ానుక�ల దృక�థం�� మ��య� కస�మ� ���హప�ర�క ప�వర�న��
వ�వహ��ంచ�����, మ�ందు వర�స �ిబ�ం�� ఎం�ికను జ�గ�త��ా �ేయ��. ఓ��� ���ం� మ��య� మ�ఖం��ౖ
�ర�నవ����, �ిబ�ం�� కస�మ� �క� ��ా��ా�� ��ల�చు��గల�ా�. ��పం�� ఉన� కస�మ� లను
�ర���ంచ����� అవసర���న �ా�� �ి��� ను అం��ంచడం, ��ణ �ార�క�మ�లల� అంత�ా�గం�ా ఉం���.
�ి�ా�దుల�/అభ�ంత�ాలను �ర���ంచ����� అంతర�త యం��� ం�ా�� అ�� �ా� �లల� సజ�వ��ా మ��య�
సమర�వంతం�ా �ర���ం�ేల� చూసు��వడం �ి���ప� ��డ� అ���ా�� �క� బ�ధ�త.



అనుబంధం- ఎస�ల�ష� ����

ప�ధమ

�ా� �

DLSL �క� స�ప �ాఖను సంద���ంచ�����, �ా� �ేయ����� ల��� ��ా య����� కస�మ� ల�
అభ����ంచబ��� ర�.
బ�� ం� ��� ��ర�:
సంప���ంప� �వ�ాల�: �� �, ఇ���� మ��య� ప���� �ర���మ�:
ల��� వద� ఇ���� పంపం�� support@dhani.com

��ండవ �ా� � 7 ప�����ల�� �జర��ాక�� �ే, కస�మ� ���� ల�ౖ� నంబర� ����ా �ి�ా�దు �ేయం��. ���ంద
ప��ా� �ంచబ��ం��:

కస�మ� ల� మ� కస�మ� ���ా ��ం��� �� 0124-6555555ల� సంప���ంచవచు�.

ల��� వద� ఇ���� పంపం��grievance@dhani.com
మ�డవ��

�ా� �

�ి�ా�దు 15 ప� ����లల� సంతృ�ి� కరం�ా ప��ష���ంచబడక�� �ే, కస�మ� మ� ప���న ��డ�
అ���ా��� ఇక�డ సంప���ంచవచు�:
��. సం�� కశ��
�ి���ప� ��డ� అ���ా��
ధ� ల��� అం� స������ ��ట��
�ా� � ��ం 108, 5వ అంతసు� ,
ఉ�ో�� ���, ���-I,
���-4, గ�ర���ా � - 122016
�� � 120-6977800, ఇ����:nodal@dhani.com

��ల� వ �ా� � ��జ�� బ��ం� ఆ� ఇం��య� 12 నవంబ� 2021న జ��� �ే�ిన “ఇంట����ట�� అంబ��� మ� �ీ��,
2021” మ��య� ��� అ� �ే� ల ప��ారం, �ి�ా�దు సంతృ�ి� కరం�ా 30 ���ల�� �ా
ప��ష���ంచబడక�� �ే, కస�మ� ఆ ప��జనం ��సం ర��� ం��ం�న �� ర�� ����ా ఆ� ల�ౖ� ల� �ి�ా�దు
�ేయవచు�. అన�ా,https://cms.rbi.org.in.

ఎల�ా�� �� ల��� �ి�క� �� ����ా క��� ఈ ���ం�� పద��ల� ��ం���కృత ర�ీదు మ��య� ��ా ���ిం�
��ం��� ��� �ి�ా�దు సమ���ంచవచు� –

ఎల�ా�� �� ��

ఇ���� ID–crpc@rbi.org.in

త�ాల� �ర���మ�

��ం���కృత ర�ీదు మ��య� ��ా ���ిం� ��ంద�ం,
��జ�� బ��ం� ఆ� ఇం��య�,
4వ అంతసు� , ���ా� � 17,
చం��గ� - 160017

వ�యర��త ఉ�త నంబర�: 14448 (���రణ ��సం)
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