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ఫిరాాదుల పరిష్ాకర యంతార ంగం:  

ఏద ైనా పిమయాదు ఉంట,ే ఈ కూంద విఴమ ంచిన విధానంలో పమ ష్యారం కోసం కసటమర్లు తమ 
పిమయాదులు/గ్రవీెన్ససలను త లియజేయఴచ్ుు మమ యు నమోదు చేయఴచ్ుు: 

I. పిమయాదుల నమోదు: 
 

a. బర్ ంచి- మయతపూరవక పిమయాదు రూపంలో తమ పిమయాదుల మ జిస్ట్ట షేన్స కోసం కసటమర్లు బర్ ంచి 
కయమయాలయాతుి సందమ శంచ్ఴచ్ుు; 

b. ఈబెభల్: కసటమర్లు తమ పిమయాదును ఈబెభల్ wecare@hfs.in దావమయ పంపఴచ్ుు. 
c. లేఖలు: కసటమర్ ఈ చిరునామాకు మయయఴచ్ుు: కసటమర్ సమరవస్, హీమయనందాతు ప ైనాతుషయల్ 

సమరవస్ట స్  ైవైేట్ లిమిటెడ్, 9ఴ అంతసుు , స్టిగ్యా టఴర్స, టెకయిలజీ స్ట్ట టే్, హీమయనందాతు 
తజినెస్ తృయర్ా, తొృ వెై, ముంబభ- 400076. 

 కసటమర్లు తమ పిమయాదు గుమ ంచి కం తూతో జమ ్ పరతి కమెసయపండ న్ససలో తమ దరఖాసుు  
నంబరు లేదా లోన్స అక ంట్ నంబరు తపపకుండా మయయాలి. 

 ఈ కసటమర్ పిమయాదు పమ ష్యార యంతరా ంగం పరంగ్య నామరహిత పిమయాదులు 
పమ షామ ంచ్బడఴు. 

 
II. పమ ష్యార పరకూయీ: 

 

 పిమయాదు అందిన మీదట, కం తూ సహేతుకబైెన సమయం లోపు, పిమయాదుదామ తుకూ దీతు 
ఎకయిలెడ్్బెంట్ పంపుతుంద.ి అందిన పిమయాదులతూి నమోదు చేయబడతాభ మమ యు 
వీట ి సవఫ్ఴం మమ యు పదధతి కూడా జాడ త లుసుకోబడతాభ మమ యు అప్డేట్ 
చేయబడతాభ. 

 పిమయాదును పమ షామ ంచిన తరువయత మ కయరుు లోో  పిమయాదులను మూస్టివేశయరతు అధికయమ  
తుమయా మ ంచ్ుకుంట్రు. 

 పిమయాదు అందిన 30 మోజుల లోపు పిమయాదులు పమ షామ ంచ్బడేలా చ్ూస్ట్ందుకు పిమయాదుల 
పమ ష్యార అధికయమ  పిమయాదు స్ట్టటస్తు సమరాఴంతంగ్య పరావేక్షుసయు రు. 

 కవేళ కం తూకూ మమ ంత సమయం అఴసరబైెతే,  ైన త లియజేస్టిన కయల ఴాఴధి లోపు 
పమ షామ ంచ్డంలో జాపాం జరగడాతుకూ గల కయరణాలను కసటమర్కూ కం తూ త లియజేసుు ంది. 

 
  



   

 

III. ఎసాలేషన్స మాాటిరక్సస 

 ైన త లియజేస్టిన ఴాఴధిలో కం తూ ఇచిున పమ ష్యారంతో కసటమర్ సంతృిుచ ందకతోృ తే, ఈ పిమయాదును 
కసటమర్ ఉనిత సయా భకూ తీసుకెళళఴచ్ుు: 

గ్రీవనె్సస మ డ రసల్ ఆపస్ర్ మమ యు నోడల్ ఆపస్ర్ 
శీ్ర ధీరజ్ మిటటల్ 
హీమయనందాతు ప ైనాతుషయల్ సమరవస్ట స్  ైవైటే్ లిమిటడె్, 9ఴ అంతసుు , స్టగి్యా, టకెయిలజీ స్ట్టటే్, 
హీమయనందాతు తజినసె్ తృయర్ా, తృొ వెై, ముంబభ- 400076. 
టెలితౄో న్స నం.: 022 25763789 
ఈబెభల్- dheeraj.mittal@hfs.in 

గ్రవీెన్సస/పిమయాదు 30 మోజుల లోపు పమ షామ ంచ్బడకతోృ తే, కసటమర్ ఈ కూంద ి వయమ కూ కూడా అ్పలు 
చేసుకోఴచ్ుు: 

డుతృయరుట బెంట్ ఆఫ్ నాన్సబ్ాంకూంగ్ సూపర్విజన్స, 
మ జరువ బ్ాంక్స ఆఫ్ ఇండుయా, ముంబభ మరజినల్ ఆప్స్, 3ఴ అంతసుు , ఆర్తఐ తలిుంగ్, 
ముంబభ స్ట ంటరల్ మెైలేవ స్ట్టషన్స ఎదురుగ్య, బ ైకలా, ముంబభ-400008. 
టెలితౄో న్స నం.: 022 2308 4121 
తౄయాక్సస నం.: 022 2302 2011 

ఈబెభల్: dnbsmro@rbi.org.in 
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