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ଯଦି ଆପଣ�ର େଗାଟିଏ ଅଭିେଯାଗ କ�ି�ା ନାଲିଶ ରହଛି ି

�ାହକ େସବା ନୀତି ଡି ଲାେଗ ଲ�ାେ�ନ ଫାଇନାନସିଆଲ୍ ସଭ�େସସ ଇ�ିଆ ପିଭିଟି. ଏଲଟିଡି("କ�ାନୀ) ର ସମ" 
#$ିୟାଗଡିୁକେର ଦୃଢ ଭାବେର ସଂଲ+ କରାଯାଏ | �ାହକ ଭି.ିକୁ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ବୃ1ି କରିବା ମା2ମେର ଆେମ 
ଉ.ମ �ାହକ େସବା କ�ାନୀର ବୃ1ି ପାଇ ଁବହୁତ ଗରୁୁ5ପ7ୂ8 େବାଲି ବି9ାସ କରୁ | 
  
ଆପଣ ଆମ ସହତି ଖସିୁ ଅଛ=ି କି ନାହି ଁଦୟାକରି ଆମକୁ ଜଣା? | ଯଦି ଆପଣ@ର କିଛି ଅଭିେଯାଗ କABା ନାଲିଶ ରହଛିି 
େତେବ ମ2 ଦୟାକରି ଆମକୁ ଜଣା? | ଆେମ ଆପଣ@ର ଆବଶ�କତାଗଡିୁକୁ ଉ.ମ ରୂେପ ବୁଝିବା ନିମେ= ଏହାକୁ ଏକ 
ସେୁଯାଗ ଭାବେର େଦଖ ୁଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବେର ଆମର ଉEାଦଗଡିୁକ ଏବଂ େସବାଗଡିୁକର ବିକାଶ କରିବାର ଯାFାେର 
ଏକ ମଖୁ� େ#ରଣା ଭାବେର େଦଖ ୁ| 
 
ଅଭିେଯାଗ ପ�ୀକରଣ: ଆପଣ ନିଜର ସବିୁଧା ପାଇ ଁଉପଲH ଥ Jବା ନିA Kଲିଖ Jତ #ଣାଳୀରୁ େଯେକୗଣସି ମା2ମେର ଆପଣ 
ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ #ଦାନ କରି ଆପଣ@ର �ାହକ ଅଭିେଯାଗ ଦାୟର କରିପାରିେବ:  

       େଭ�ର ଫାଇନା�� ଡିଭିଜନ    ଏ"ି ଫାଇନା�� ଡିଭିଜନ 
ଇେମଲ୍ ଜଣାଇଦିଆଯାଏ େସଲସ/୍େସଲସ ୍

ସହାୟକ/ �ାହକ େସବା ଅଧ Jକାରୀ:  
mayihelpyou@dllgroup.com  

ଉପଲH ନାହି ଁ 

େଫାନ୍  ୦୨୨ - ୨୪୮୨ ୩୦୯୯  ଶfୁ-ମgୁ ନଂ. ୧୮୦୦୧୨୩୬୬୫୪ 
ଚିଠ ି ଜଣାଇଦିଆଯାଏ େସଲସ/୍େସଲସ ୍ ସହାୟକ / �ାହକ େସବା ଅଧ Jକାରୀ: ଡି 

ଲାେଗ ଲ�ାେ�ନ ଫାଇନାନସିଆଲ୍ ସଭ�େସସ ଇ�ିଆ #ାଇେଭଟ୍ ଲିମିେଟଡ, 
୨୦/ଏଫ, ଟାୱାର୍ ଏ, େପନିନସଲୁା ବଜିିେନସ ୍ ପାକ8, େସନାପତି ବାପତ ମାଗ8, 
େଲାୟର୍ ପାେରଲ୍, ମAୁ Bାଇ - ୪୦୦ ୦୧୩ 

ଅଭିେଯାଗ 
େରଜିoର୍ 

ମଖୁ� କାଯ8�ାଳୟ/ଶାଖା କାଯ8�ାଳୟଗଡିୁକେର ରଖାଯାଇଛି  

 

ଅଭିେଯାଗକରିବାର ଉପର%ର: 
ଯଦି ଆପଣ@ୁ ଦିଆଯାଇଥ Jବା ସମାଧାନେର ଆପଣ ସ?o ନାହ ଁା=ି େତେବ ଆପଣ ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ 
ଅଧ Jକାରୀ/େନାଡାଲ ଅଧ Jକାରୀ (ଅଣ-ବ�ା@ିp୍ ଫାଇନାନସିଆଲ୍ କ�ାନୀଗଡିୁକ ପାଇ ଁେଲାକପାଳ qିମ, ୨୦୧୮ 
ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ େନଣେଦଣ ନିମେ= େଲାକପାଳ qିମ ଅଧୀନେର)@ୁ େଯାଗାେଯାଗ କରିପାର=ି: ସr Kା ପାୱାର, 
ଦଳ ମଖୁ� ସେପାଟ8 ୨୦/ଏଫ, ଟାୱାର ଏ, େପନିନସଲୁା ବଜିିେନସ ୍ ପାକ8, େସନାପତି ବାପତ ମାଗ8, େଲାୟର୍ 
ପାେରଲ୍, ମAୁ Bାଇ - ୪୦୦ ୦୧୩ | 
େଟଲିେଫାନ୍ ନଂ.: +୯୧ ୨୨ ୨୪୮୨ ୩୦୮୪ 
ଇେମଲ୍ ଠକିଣା: sapna.pawar@dllgroup.com 
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ଯଦି ଆପଣ ଅଧ Jକ ଉwକୁ େନବାର ଆବଶ�କତା ଅନୁଭବ କର=ି, ଦୟାକରି ସ�କ8 କର?:  
ଭୂଷଣ କମୁାର ଗxୁା, ବରିyz ଆଇନ ପରାମଶ8ଦାତା ଏବଂ ଅନୁପାଳନ ଅଧ Jକାରୀ  
୨୦/ଏଫ, ଟାୱାର ଏ, େପନିନସଲୁା ବଜିିେନସ ୍ପାକ8, େସନାପତି ବାପତ ମାଗ8, େଲାୟର୍ ପାେରଲ୍, ମAୁ Bାଇ- ୪୦୦ 
୦୧୩ | 
େଟଲିେଫାନ୍ ନଂ.: +୯୧ ୨୨ ୨୪୮୨ ୩୧୫୮  
ଇେମଲ୍ ଠକିଣା: bhusan.gupta@dllgroup.com 
 
ଯଦି ଆପଣ@ର ଅଭିେଯାଗକୁ େଗାଟିଏ ମାସ ଭିତେର ଆପଣ@ର ସ?oି ଅନୁସାେର ସମାଧାନ କିA Bା ନିବାରଣ 
କରାଯାଇନାହି ଁେତେବ ଆପଣ ଆେବଦନ କରିପାର=ି:  

ଭାରତୀୟ ରିଜଭ8 ବ�ା@ର ଏନବିଏଫସି େଲାକପାଳ ସି/ଓ @ର କାଯ8�ାଳୟ, ଅରବଆିଇ ବାଇକୁଲା ଅଫିସ 
ବିଲଡିଂ, ଅେପାଜିଟ ମAୁ Bାଇ େସ~�ାଲ୍ େରଲେୱ େoସନ ବାଇକୁଲା, ମAୁ Bାଇ-୪୦୦ ୦୦୮. ଏସଟିଡି େକାଡ୍: ୦୨୨ 
େଟଲିେଫାନ୍ ନଂ: ୨୩୦୧୮୨୪୦, ଫା� ନଂ: ୨୩୦୨୨୦୨୪, ଇେମଲ୍: nbfcomumbai@rbi.org.in, କିA Bା 

ଅଫିସର ଇନଚାଜ8, ଡିପାଟ8େମ~ ଅଫ ନନ-ବ�ା@ିp୍  ସପୁରଭିଜନ, ରିଜଭ8 ବ�ା@ ଅଫ ଇ�ିଆ, ମAୁ Bାଇ 
ରିଜିଓନାଲ୍ ଅଫିସ, ଥାଡ8 େ�� ାର, ଅେପାଜିଟ ମAୁ Bାଇ େସ~�ାଲ୍ େରଲେୱ େoସନ ବାଇକୁଲା, ମAୁ Bାଇ-୪୦୦ 
୦୦୮| 

ଯଦି ଆପଣ@ର ଅଭିେଯାଗ ଡିଜିଟାଲ୍ େନଣେଦଣଗଡିୁକ ପାଇ ଁ େଲାକପାଳ qିମ,୨୦୧୯ ଅଧୀନେର େକୗଣସି 
ଡିଜିଟାଲ୍ େନଣେଦଣ ସ�କ�ତ ଏବଂ କ�ାନୀ ଅଭିେଯାଗ �ହଣ କରିବାର ଏକ ମାସ ଭିତେର ସମାଧାନ 
େହାଇନାହି ଁେତେବ ଆପଣ ଅABଡୁସମାନ ଫର୍ ଡଜିିଟାଲ୍  �ା�ା�ନସ, ସି/ଓ ରିଜଭ8 ବ�ା@ ଅଫ୍ ଇ�ିଆ, େଫାଥ8 
େ�� ାର୍, ଆରବିଆଇ ବାଇକୁଲା ଅଫିସ ବଲିଡିଂ, ଅେପାଜିଟ ମAୁ Bାଇ େସ~�ାଲ୍ େରଲେୱ େoସନ ବାଇକୁଲା, 
ମAୁ Bାଇ-୪୦୦ ୦୦୮. େଟଲିେଫାନ୍ ନଂ: ୦୨୨ ୨୩୦୨୨୦୨୮, ଫା�: ୨୩୦୩୩୦୨୪, ଇେମଲ୍: 
odtmumbai1@rbi.org.in େର ଆେବଦନ କରିପାର=ି | 

ଅଣ-ବ+ା�ି,୍- ଫାଇନାନସିଆଲ୍ କ.ାନୀଗଡୁକି ପାଇ ଁ େଲାକପାଳ 2ିମ, ୨୦୧୮ ଏବଂ ଡିଜଟିାଲ୍ 
େନଣେଦଣଗଡୁକି ନିମେ9 େଲାକପାଳ 2ିମ,୨୦୧୯: 
 
ଅଣ-ବ�ା@ିp୍ ଫାଇନାନସିଆଲ କ�ାନୀଗଡିୁକ ପାଇ ଁ େଲାକପାଳ qିମ, ୨୦୧୮ ଏବଂ େନଣେଦଣଗଡିୁକ ପାଇ ଁ
େଲାକପାଳ qିମ, ୨୦୧୯ର ନକଲଗଡୁିକ https://www.dllgroup.com/in/en-in େର ଉପଲH ଅେଟ ଏବଂ 
ଏଠାେର ମ2 ଉପଲH ଅେଟ: 

କାଯ;+ାଳୟ =ାନ ଅଧ?କାରୀ / ଆଭ+9ରୀଣ କାଯ;+ 

ମAୁ Bାଇ ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ଅଧ Jକାରୀ 
ଦି� �ୀ ଅପେରସନସ ୍

ଫରିଦାବାଦ #ଶାସନ 
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ଅଣ-ବ+ା�ି,୍ ଫାଇନାନସିଆଲ୍ କ.ାନୀଗଡିୁକ ପାଇ ଁେଲାକପାଳ 2ିମ, ୨୦୧୮ ର ଉେAଶ+: 
ଅଣ-ବ�ା@ିp୍ ଫାଇନାନସିଆଲ୍ କ�ାନୀଗଡିୁକ ପାଇ ଁେଲାକପାଳ qିମ, ୨୦୧୮ ର ଉେ�ଶ� େହଉଛି ମାଗଣାେର 
ଅଭିେଯାଗଗଡିୁକର ସମାଧାନ #ଦାନ କରିବା, ଏହା ରିଜଭ8 ବ�ା@ ଅଫ୍ ଇ�ିଆ ସହତି ପ�ୀକୃତ େହାଇଥ Jବା 
େକେତକ େ�ଣୀର ଅଣ-ବ�ା@ିp୍ ଫାଇନାନସିଆଲ୍ କ�ାନୀଗଡିୁକ �ାରା #ଦାନ କରାଯାଇଥ Jବା େକେତକ 
େସବାଗଡିୁକ ସ�କ�ତ େହାଇଥାଏ, ଏଭଳି ଅଭିେଯାଗଗଡିୁକ ଏବଂ େସମାନ@ ସହିତ ଜଡିତ ବିଷୟଗଡିୁକର ସ?oି 
ଏବଂ ସମାଧାନକୁ ସବୁିଧା #ଦାନ କରିବା ଅଣ-ବ�ା@ିp୍ ଫାଇନାନସିଆଲ୍ କ�ାନୀଗଡିୁକ ନିମେ= େଲାକପାଳ 
qିମ, ୨୦୧୮ ର ଉେ�ଶ� ଅେଟ | 

 
ଡିଜିଟାଲ୍ େନଣେଦଣଗଡିୁକ ପାଇ ଁେଲାକପାଳ 2ିମ, ୨୦୧୯ର ଉେAଶ+: 
ଡିଜିଟାଲ୍ େନଣେଦଣଗଡିୁକ ପାଇ ଁ େଲାକପାଳ qିମ, ୨୦୧୯ର ଉେ�ଶ� େହଉଛି ଡିଜିଟାଲ୍ େପେମ~ଗଡିୁକ 
େ�Fେର ସoିୃେହଉଥ Jବା ଅଧ Jକରୁ ଅଧ Jକ ଜଟିଳତା ଏବଂ ଚ�ାେଲ�ଗଡିୁକୁ ବିଚାର କରି �ାହକ ମେନାବଳକୁ ଦୃଢ 
କରିବା ପାଇ ଁଉ�ଗ8ୀକୃତ, ମାଗଣା, ଏବଂ ଚ�ଳ ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ବ�ବ�ା #ଦାନ କରିବା | 
 

*** 


