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બિન-િેંબ િંગ નાણા ીય  િંપનીઓ માટે સિં બિત િો પાિ યોજના, 2021 

ગ્રાહ  દ્વારા ફબરયાદ દાખિ  રવા માટેના  ારણો  
1.  લેખિતમ ાં જાણ કરવ મ ાં ખિષ્ફળત િ  ખકસ્સ મ ાં, ખિયમો અિ ેશરતો, વ ખષિક વ્ય જ દર અિે અરજી પ્રખિય  સ થ ેમ ન્ય લોિિી રકમ. 

2.  જો ઉધ ર લેિ ર ખિષ્ફળ જાય અથવ  સમજ્ય  મજુબ સ્થ ખિક ભ ષ મ ાં મ ન્ય ખિયમો અિે શરતોમ ાં સૂખિત ફેરફ રોિી પૂરતી સૂિિ  આપવ િો 

ઇિક ર કર;ે 

3.  ઋણ લેિ ર દ્વ ર  સમજાયેલી સ્થ ખિક ભ ષ મ ાં માંજૂર ખિયમો અિે શરતોમ ાં પ્રસ્ત ખવત ફેરફ રો કરવ  પર પૂરતી સૂિિ  આપવ મ ાં ખિષ્ફળત  

અથવ  ઇિક ર; 

      4.  ઉધ ર લેિ ર/ગ્ર હકિે પય િપ્ત પૂવિ સૂિિ  ખવિ  શુલ્ક વસૂલવ ; 

      5.  NBFC મ ટે વ જબી પે્રખટટસ કોડ પર ખરઝવિ બેંકિી મ ર્િદખશિક િી કોઈપણ અન્ય જોર્વ ઈઓ અિે ખદશ ઓિુાં પ લિ િ કરવુાં. 

6. ખરઝવિ બેંક ઓફ ઈખન્ડય  (RBI) દ્વ ર  ખિખદિ ષ્ટ કરવ મ ાં આવેલ કોઈપણ અન્ય આધ ર. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ફખરય દ દ િલ કરવ િી ક યિવ હી 

A. ફખરય દી અથવ  તેિ  અખધકૃત પ્રખતખિખધ દ્વ ર  સ્પષ્ટપણે જણ વેલ ફખરય દ પર યોગ્ય રીતે સહી કરવી જોઈએ.. 

(i) ફખરય દીિુાં િ મ અિે સરિ મુાં, 

(ii) NBFC િી શ િ  અથવ  રખજસ્ટડિ  ઓખફસિુાં િ મ અિે સરિ મુાં કે જિેી સ મે ફખરય દ દ િલ કરવ મ ાં આવી છે, 

(iii) હકીકતો જ ેફખરય દિે જન્મ આપે છે, 

(iv) ફખરય દિે જન્મ આપત  તથ્યો, 

B. ફખરય દીિે થયેલ  િુકસ િિી પ્રકૃખત અિે હદ, અિે મ ાંર્વ મ ાં આવેલી ર હત. 

C. ઈલેક્ટ ર્ ોનિક માધ્યમથી કરવામાાં આવેલી ફનરયાદ પણ લોકપાલ દ્વારા સ્વીકારવામાાં આવશ.ે  

D. લોકપાલ કેન્દ્ર સરકાર અથવા નરઝવવ બેંક અથવા અન્દ્ય િાણાકીય નિયમિકારો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી અિે નિકાલ મા્ે તેમિી પાસ ેમોકલવામાાં 

આવેલી આ યોજિા દ્વારા આવરી લેવામાાં આવતી ફનરયાદોિ ાં પણ ધ્યાિ રાખશ.ે 

 લોકપ લ કેવી રીતે ખિણિયો લે છે? 

  *લોકપાલ સમક્ષ સાંનક્ષપ્ત કાયવવાહી * સમાધાિ દ્વારા પ્રમો્સવ સે્લમેન્દ્ -> જો રદ િ કરવામાાં આવે, તો શ ાં જીસસ એવોર્વ  / ઓર્વર આપી શકે છે? 

 જો ગ્રાહ  િો પાિના બનણણયથી સિંતુષ્ટ ન હોય તો શુિં તે અપીિ  રી શ ે છે?                                                                                        

હ , જો લોકપ લિો ખિણિય અપીલપ ત્ર હોય, તો યોજિ  હેઠળિ  અપીલ અખધક રી આરબીઆઈિ  ઉપભોક્ત  ખશક્ષણ અિે સાંરક્ષણ ખવભ ર્િ  પ્રભ રી 

એખટઝક્યુખટવ ખડરટેટર હશ.ે 

નૉધ:- 

  • તે વૈકનપપક નવવાદ નિરાકરણ પદ્ધનત છે, ક્લાયન્દ્ િે કોઈપણ તબકે્ક નિવારણ મા્ે અન્દ્ય અદાલતો / ફોરમ / સત્તાવાળાઓ પાસે જવાિી સ્વતાંત્રતા છે. 

  • આ યોજિા 12મી િવેમ્બર 2021થી લાગ  કરવામાાં આવશ.ે યોજિાિી વધ  નવગતો મા્ે, કૃપા કરીિે www.rbi.org િી મ લાકાત લો. 

સાંબાંખધત NBFC િે 

લેખિત, કૉલ / 

ઇલેટટર ોખિક રજૂઆત 

 

સૈટિન કે્રટિિકેર નેિવકક  ટિટિિેિ 
િુખ્ય નોિિ ઓટિસર (PNO):  

શ્રી અટનિ ક્વાત્રા 

કોર્પોરિે ઓટિસ: પ્િોિ નંબર 492, ઉદ્યોગ ટવહાર, િેઝ III, 

ગુરુગ્રાિ, 

હટરયાણા , 122016 ભારત 

ફોિ િાંબર: 0124-4715400 

ટોલ ફ્રી િાંબર: 18002123123 

ઈ-મેલ: clientgrievance@satincreditcare.com 

 

મખહિ િ  અાંતે 

 

જો એક મખહિ િી અાંદર NBFC તરફથી કોઈ જવ બ િ 

મળે અથવ  ગ્ર હક NBFCિ  પ્રખતસ દથી અસાંતુષ્ટ હોય. 

જો ગ્ર હકે કોઈપણ 

ફોરમિો સાંપકિ  કયો િથી 

NBFC લોકપ લ સ થે ફખરય દ દ િલ કરો 

(NBFC જવ બ પછી એક વષિથી વધુ િહીાં) 

ફખરય દો મ ટે: કૃપ  કરીિે આિ  પર લિો: 

NBFC લોકપ લ કેન્રીયકૃત રસીદ અિે પ્રખિય  કેન્ર C/o ભ રતીય ખરઝવિ બેંક, િોથો મ ળ, 

સેટટર 17, િાંદીર્ઢ - 160017 

કૉલ્સ મ ટે: ખહન્દી, અાંગે્રજી અિે આઠ પ્ર દેખશક ભ ષ ઓમ ાં ટોલ-ફ્રી િાંબર - 14448 (સવ ર ે9:30 થી 5:15 વ ગ્ય  સુધી). 

ઈલેટટર ોખિક ફખરય દો મ ટે: https://cms.rbi.org.in, ઈ-મેલ - crpc@rbi.org.in. 

 

mailto:info@satincreditcare.com
http://www.satincreditcare.com/
http://www.rbi.org/

