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तुम याकडे काह  त ार कंवा गा हाण ेआहे का ?   
 

द  लागे लँडेन फायनां शयल स वसेस इं डया ाय हेट ल मटेड (कंपनी) या येत ाहक सेवाभाव 
मो या माणात अंतः था पत आहे. आमचा असा व वास आहे क  ाहकांची धारणा आ ण व वास  
कंपनी या वाढ साठ  मह वपूण आहे.  
 

तु ह  आम या सेवेब दल संतु ट आहात कंवा  नाह  हे कृपया आ हाला सांगा. तुम याकड ेकाह  त ार 
कंवा गा हाणे अस यास तेह  आ हाला कळवा. आ ह  यास तुम या गरजा चांग या कारे समज यासाठ  
तसेच आम या सेवेत सतत सुधारणा आण यासाठ  एक मह वाच ेपाउल समजतो.    
 

त ार न दणी: तुम या सोयीसाठ  उपल ध क न दले या खाल लपैक  कोण याह  पयाया वारे, पूण 
तपशील देऊन तुमची त ार न दवू शकतात:  
 

 वडर फायना स वभाग कृषी फायना स वभाग  
इमेल  ाहक सेवा अ धकार  यांना संबोधून: 

mayihelpyou@dllgroup.com 
उपल ध नाह    

फोन  ०२२-२४८२ ३०९९  टोल-  . १८००१२३६६५४   
प    द  लागे लँडेन फायनां शयल स वसेस इं डया ाय हेट ल मटेड, २०/फ, टॉवर ए, 

पे न सुला बझनेस पाक, सेनापती बापट माग, लोअर परळ, मुंबई-४०० ०१३ येथ,े 
ाहक सेवा अ धकार  यांना संबोधून  

त ार 
न दवह   

मु य कायालय/शाखा या ठकाणी उपल ध 

 
वृ धी: 
तु हाला दले या नणयाब दला तु ह  समाधानी नस यास, तु ह  त ार नवारण अ धका याशी/ मुख  
नोडल अ धका याशी (एकाि मक लोकपाल योजना, 2021 अतंगत) संपक साधू शकता:  
भुषण घुगे, ट म ल डर - ऑपरेश स  
२०/फ, टॉवर ए, पे न सुला बजनेस पाक, सेनापती बापट माग, लोअर परेल, मुंबई-४०० ०१३.  
टेल फोन .: +९१ २२ २४८२ ३१६०  
इमेल अॅ ेस: bhushan.ghughe@dllgroup.com    
 
तु हाला ह  बाब अजून पुढे पाठवायची अस यास, कृपया यां याशी संपक साधा:  
भूषण कुमार गु ता, सनीअर ल गल कौि सल अँड पलायंस ऑफ सर   
२०/फ, टॉवर ए, पे न सुला बझनेस पाक, सेनापती बापट माग, लोअर परेल, मुंबई-४०० ०१३.  
टेल फोन .: +९१ २२ २४८२ ३१५८   
इमेल अॅ ेस: bhusan.gupta@dllgroup.com  
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तुम या त ार ला एका म ह या या आत तसाद न मळा यास, तुमची त ार पूणत: कंवा अंशतः 
नाकार यास अथवा तुमच ेसमाधान न झा यास, तु ह  लोकपालाकडे (https://cms.rbi.org.in) ऑनलाइन 
त ार दाखल क  शकता. त ार, लोकपाल योजनेअंतगत व हत नमु यात, सम पत ई-मेल 
(CRPC@rbi.org.in) वारे देखील दाखल केल  जाऊ शकते कंवा रझ ह बँक ऑफ इं डया (“RBI”), 
चौथा मजला, से टर -१७, चदं गड - 160017 येथ े थापन केले या 'क कृत पावती आ ण या क ' 
येथ ेभौ तक मोडम ये पाठ वल  जाऊ शकते. या य त र त, तु ह  हदं /इं जी/बहुभा षक संपक क ाशी 
टोल-  मांक – 14448 वर सकाळी 9:30 ते सं याकाळी 5:15 दर यान संपक साध ूशकता. संपक 
क  RBI या वैकि पक त ार नवारण यं णबेाबत मा हती/ प ट करण देईल आ ण त ार दाखल 
कर यासाठ  तु हाला मागदशन करेल. लोकपाल योजनेची एक त RBI या वेबसाइटवर 
(https://rbi.org.in) आ ण CMS पोटलवर (https://cms.rbi.org.in) उपल ध आहे. 
 

तु ह  भार  अ धकार , नॉन-बँ कंग पयवे ण वभाग, भारतीय रझव बँक, मुंबई ादे शक कायालय, 
तसरा मजला, समोर मुंबई स ल रे वे टेशन, भायखळा, मुंबई -400 008 यांचाबरोबरह  संपक साध ू
शकता. 
 

एकाि मक लोकपाल योजना, 2021 ची इतर ठळक वै श ये: 
 

कंपनी या कृ यामुळे अगर काह  काम न के यामुळे नाराज झालेला कोणताह  ाहक लोकपाल योजनतगत 
वैयि तक र या कंवा वक ल नसले या आ ण अ धकृतपण े नयु त केले या त नधीमाफत त ार न दव ू
शकतो. 'त ार' हणजे कंपनी या सेवेत कमतरता अस याचा आरोप करणारे लेखी कंवा इतर प धतीं वारे 
केलेले त न ध व आ ण लोकपाल योजनतगत दलासा मागण.े ‘सेवेतील कमतरता’ हणजे कंपनीने 
पुरवले या कोण याह  आ थक सेवेतील कमतरता कंवा अपुरेपणा, यामुळे ाहकाचे आ थक कंवा 
गैरआ थक नुकसान होऊ शकते. 
 
सेवेतील कमतरतेची कोणतीह  त ार लोकपाल योजनतगत खाल ल बाबींम ये अस ूशकत नाह : (अ) 
कंपनीचा यावसा यक नणय; (b) आउटसो सग कराराशी संबं धत व े ता आ ण कंपनी यां यातील ववाद; 
(c) लोकपालला थटे सबंो धत न केलेल  त ार; (d) कंपनीचे यव थापन कंवा अ धकार  यां या व ध 
सवसाधारण त ार ; (ई) कायदेशीर कंवा काय याची अंमलबजावणी करणा  या अ धका  यां या आदेशांचे 
पालन क न कंपनीने कारवाई सु  केलेला ववाद; (f) RBI या नयामक क ेत नसलले  सेवा; (g) 
नयमन केले या सं थांमधील पर पर वाद; आ ण (h) कमचार - नयो ता संबंधांचा समावेश असलेला 
ववाद. तसेच, लोकपाल योजनतगत त ार ची दखल कंपनीने नाकार याचा एक वषात कंवा कंपनीने 
उ र न द यास त ार चा तेरह (१३) म ह यांचा आताच घेतल  जाऊ शकेल. लोकपाल खाल ल कार या 
त ार ची दखल घेणार नाह  (i) लोकपालासमोर जी त ार आधीच लं बत आहे, कंवा याच 
त ारदाराकडून कंवा अनेक अशा त ारक याकडून, कंवा सबंं धत प ांपैक  एक अथवा अनेक प ांकडून 
तशीच कंवा याच व पा या त ार ची दखल लोकपालान घेतल  आहे / याच े नवारण केल ेआहे; (ii) 
कोण याह  यायालय, याया धकरण मंच कंवा ा धकरणासमोर लं बत कंवा नकाल  काढलेल े कंवा 
गुणव ेनुसार हाताळल  गेल , अस यास ती त ार याच त ारदाराकडून अथवा संबं धत एक कंवा अनेक 
त ारदार/प ाकंडून मळाल  असो; (iii) अपमाना पद कंवा फालतू कंवा ासदायक व पाची त ार; 
कंवा (iv) त ार मयादा कायदा, 1963 ची मुदत संप यानंतर केलेल  त ार. 

*** 


