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ਡੀਐਲਐਲ (ਡੀ ਲੇਜ ਲੇਂਡੇਨ) ਯੂਰਪ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ 
ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸ਼ਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ‘’ਚ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਫ਼ਤਰ 
ਰੱਖਦੀ ਹੈI ਕੰਪਨੀ ਰੋਬੋਬੈਂਕ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਹੈI  
 

ਦ ਲੇਜ ਲੇਂ ਡੇਨ ਫਾਈਨੇਂ ਸ਼ੀਅਲ ਸਰਹਵਸੇਜ ਇੰਡੀਆ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹਲਹਮਹਟਡ,  
CIN: U65900MH2011FTC221903 
20/ਐਫ, ਟਾਵਰ ਏ, ਪੇਨੀਨਸੂਲ ਹਬਜਨੈਸ ਪਾਰਕ, ਸੇਨਾਪਤੀ ਬਾਪਤ ਪਾਰਕ, ਲੋਅਰ 
ਪਰੇਲ, ਮ ੰਬਈ- 400013 

ਸੰਸਕਰਨ 11.0 (September 6, 2019) 

 

 
ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਮਸ਼ਸਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋ 

 

ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪਰਹਕਰਤੀ ਦ ਲਗੇ  ਲੇਂਡੇਨ ਫਾਈਨੇਂ ਸ਼ੀਅਲ ਸਰਹਵਸਜੇ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਰਾਈਵਟੇ ਹਲਹਮਹਟਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਪਰਹਕਹਰਆਵਾਂ ‘ਚ (“ਕੰਪਨੀ”) ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ੍ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈI ਸਾਡਾ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਹ ੈਹਕ ਸ਼ਰਸ਼ੇਠ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦ ੇਅਧਾਰ 
‘ਤ ੇਗ੍ਰਹਹਣ ਅਤੇ ਪਰਸਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਧ ੇਦਾ ਕੇਂਦਰਕ ਹੈI   
 

ਹਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਨੰੂ ਦੱਸ ੋਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਸਾਡ ੇਨਾਲ਼ ਖ ਸ਼ ਹੋI ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ ੋਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ 
ਰੱਖਦ ੇਹIੋ ਅਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਤ ਹਾਡੀਆ ਂਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਹਬਹਤਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦਰੌਾਨ ਮ ੱ ਖ ਪਰਭਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂI      
 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ: ਤ ਹਾਡੀ ਸ ਹਵਧਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤ ੇਹਨਮਨਹਲਹਖਤ ਚੇਨਲਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੰਦ ੇ
ਹੋਏ ਤ ਹਾਡੀ ਜਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: 
 

 ਸ਼ਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ਿੱਤ ਸ਼ਿਭਾਗ ਖੇਤੀ ਸ਼ਿੱਤ ਸ਼ਿਭਾਗ 

 ਈਮੇਲ ਹਵਕਰੀ / ਹਵਕਰੀ ਸਹਾਇਤਾ /ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਹਧਕਾਰੀ 
ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ: 

mayihelpyou@dllgroup.com 

 

ਮਜੌੂਦ ਨਹੀਂ 

ਫੋਨ 022 – 2482 3099 Toll-free No. 18001236654 
 

ਪੱਤਰ ਦ ਲਗੇ  ਲੇਂਡੇਨ ਫਾਈਨੇਂ ਸ਼ੀਅਲ ਸਰਹਵਸਜੇ ਇੰਡੀਆ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹਲਹਮਹਟਡ, 20/ਐਫ, ਟਾਵਰ ਏ, 
ਪੇਜ ਿੰ ਸੁਲਾ ਹਬਜਨੈਸ ਪਾਰਕ, ਸਨੇਾਪਤੀ ਬਾਪਤ ਪਾਰਕ, ਲੋਅਰ ਪਰਲੇ, ਮ ੰ ਬਈ- 400013 ‘ਤ ੇ
ਹਵਕਰੀ/ਹਵਕਰੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਹਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ  

ਹਸ਼ਕਾਇਤ 
ਰਹਜਸਟਰ 

ਮ ੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ/ਬਰਾਂਚ ‘ਤੇ ਆਯੋਹਜਤ 

 

ਵਾਧਾ: 
ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ  ਕੀਤ ੇਗਏ ਮਤ ੇਤੋਂ ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ  ਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜ ਵਾਰਣ ਅਜਿਕਾਰੀ /  ੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ 
( ਿੰ ਬੈਂਜਕਿੰਗ ਜਵਿੱ ਤੀ ਕਿੰਪ ੀਆ ਂਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਿੀ , ਅਤੇ ਜਡਿੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਿੀ ) 
 ਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ ਸਪ ਾ ਪਵਾਰ, ਟੀਮ ਲੀਡਰ - ਸੇਲ ਸਪਰੋਟ 20/ਐਫ, ਟਾਵਰ ਏ, ਪੇਜ ਿੰ ਸੁਲਾ ਹਬਜਨੇਸ 
ਪਾਰਕ, ਸਨੇਾਪਤੀ ਬਾਪਤ ਮਾਰਗ੍, ਲੋਅਰ ਪਰੇਲ, ਮ ੰ ਬਈ- 400013  
ਟੇਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ.: +91 22 2482 3084 

ਈਮੇਲ ਪਤਾ: sapna.pawar@dllgroup.com   
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ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਹਰੋ ਗ੍ਹਰਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਹਸਸੂ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹਨਮਨ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਰਹ:ੋ  

ਭੂਸ਼ਨ ਕ ਮਾਰ ਗ੍ ਪਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਅਨ ਪਾਲਨ ਅਹਧਕਾਰੀ 
20/ਐਫ, ਟਾਵਰ ਏ, ਪਜੇ ਿੰ ਸਲੁਾ ਹਬਜਨੇਸ ਪਾਰਕ, ਸੇਨਾਪਤੀ ਬਾਪਤ ਮਾਰਗ੍, ਲੋਅਰ ਪਰਲੇ, ਮ ੰ ਬਈ- 400013  

ਟੇਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ: +91 22 2482 3158 

ਈਮੇਲ ਪਤਾ: bhusan.gupta@dllgroup.com  

 

ਜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਹ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਗ੍ਆ ਜਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦ ੇ ਅੰਦਰ ਤ ਹਾਡੀ ਸੰਤ ਼ਿਟੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
 

ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲੋਕਪਾਲ ਸੀ / ਓ ਹਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਫਤਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਬਾਈਕ ਲਾ ਦਫਤਰ ਹਬਲਹਡੰਗ੍, 

ਅਗੇ੍. ਮ ੰ ਬਈ ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵ ੇ ਸਟੇ਼ਿਨ ਬਾਈਕ ਲਾ, ਮ ੰ ਬਈ -400008. ਐਸਟੀਡੀ ਕੋਡ: 022 ਟਲੈੀਫੋਨ ਨੰਬਰ: 
23028140, ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ: 23022024, ਈਮਲੇ: nbfcomumbai@rbi.org.in, ਜਾਂ 
 

ਇੰਚਾਰਜ ਅਹਧਕਾਰੀ, ਗੈ੍ਰ-ਬੈਂਹਕੰਗ੍ ਹਨਗ੍ਰਾਨੀ ਹਵਭਾਗ੍, ਹਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮ ੰ ਬਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਤੀਜੀ 
ਮੰਜ਼ਲ, ਸਾਹਮਣੇ. ਮ ੰ ਬਈ ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇ਼ਿਨ, ਬਾਈਕ ਲਾ, ਮ ੰ ਬਈ - 400 008. 
 

ਿ ੇਤੁਹਾਡੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਡਿੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ, 2019 ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਡਿੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ  ਾਲ ਸਬਿੰ ਜਿਤ 

ਹ ੈਅਤੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਹੀ ੇ ਦੀ ਕਿੰਪ ੀ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਹਿੱਲ  ਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਡਿੀਟਲ ਲੈਣ-
ਦੇਣ, ਸੀ-ਓ-ਜਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇਿੰਡੀਆ, 4 ਥਰੀ ਮਿੰ ਜਜ਼ਲ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ. ਭਾਰਤੀ ਜਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 

ਆਜਫਸ ਜਬਲਜਡਿੰਗ, ਓ.ਪੀ .: ਮੁਿੰ ਬਈ ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵ ੇਸਟਸੇ਼ , ਬਾਈਕਵਾਲਾ, ਮੁਿੰ ਬਈ - 400 008. ਟੈਲੀਫੋ   ਿੰ ਬਰ 022 

23022028, ਫੈਕਸ: 23033024, ਈਮਲੇ: odtmumbai1@rbi.org.in 

 

ਗੈ੍ਰ-ਬੈਂਹਕੰਗ੍ ਹਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ, 2018 ਅਤੇ ਹਡਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਯਜੋਨਾ, 2019: 

 

ਗੈਰ-ਬੈਂਜਕਿੰਗ ਜਵਿੱ ਤੀ ਕਿੰਪ ੀਆ ਂਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ, 2018 ਅਤੇ ਜਡਿੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਿ ਾ, 2019 
ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂhttps://www.dllgroup.com/in/en-in ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹ  ਅਤੇ ਇਹ ਾਂ  ਾਲ ਵੀ ਉਪਲਬਿ ਹ : 

ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਨ ਅਹਧਕਾਰੀ / ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜ 

ਮ ੰ ਬਈ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜ ਵਾਰਣ ਅਫ਼ਸਰ 

ਜਦਿੱਲੀ ਓਪਰੇਸ਼  

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪਰਸ਼ਾਸ  
 
ਗੈ੍ਰ-ਬੈਂਹਕੰਗ੍ ਹਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆ,ਂ 2018 ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਯਜੋਨਾ ਦਾ ਉਦ਼ੇਿ: 
 
ਗੈ੍ਰ-ਬੈਂਹਕੰਗ੍ ਹਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆ ਂਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਯਜੋਨਾ, 2018 ਦਾ ਉਦ਼ੇਿ ਹਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਹਜਸਟਰਡ 
ਗੈ੍ਰ-ਬੈਂਹਕੰਗ੍ ਹਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਕ ਝ ਼ਿਰਣੇੀਆ ਂਦ ਆਰਾ ਹਦੱਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਕ ਝ ਪਹਹਲਆੂ ਂਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, 
ਹ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮ ਫਤ ਹਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ ੋਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਹਜਹੀਆ ਂ ਹ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਼ਿਟੀ ਜਾਂ 
ਹਨਪਟਾਰਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ ੜ ੇਮਾਮਲੇ. 
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ਹਡਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ, 2019 ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇ਼ਿ: 
 
ਹਡਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇ਼ਿ, 2019 ਹਡਜੀਟਲ ਭ ਗ੍ਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਜਹਟਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਵ਼ਿਵਾਸ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਹਪਤ, ਲਾਗ੍ਤ-ਰਹਹਤ ਅਤੇ 
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹ਼ਿਕਾਇਤ ਹਨਵਾਰਣ ਹਵਧੀ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ. 
 

*** 


