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ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರ ೇಟೆಡ್ ಓಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್ಸ್ಕ ೇಮ್ ಫಾರ್ ನಾನ್-ಬ್ಯ ಂಕಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸಸ ಯಲ್ ಕಂಪನ್ಸೇಸ್, 2021 

ಗ್ರ ಂಡ್ಸ  ಫಾರ್ ಫೈಲಂಗ್ ಕಂಪ್ೇಂಟ್ ಬೈ ಏ ಕಸ್ಟ ಮರ್ 

1. ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡಿ್ಡ  ದರ ಮತ್ತು  ಅರ್ಜಿಯ ವಿಧಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಲದ 

ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಲಿಖಿತ್ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ; 

2. ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ  / ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಸಥ ಳಿೀಯ ಭಾಷೆಯಲಿಿ  ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ 

ಅಥಿವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲಿಿ  ಒದಗಿಸಲು ನಿರಾಕರಣೆ ಅಥವಾ ವಿಫಲವಾದರೆ; 

3. ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಅಥಿವಾಗುವಂತೆ ಸಥ ಳಿೀಯ ಭಾಷೆಯಲಿಿ  ಮಂಜೂರಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳಲಿಿ  ಮಾಡಲಾಗುತಿು ರುವ 

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಾಕಷ್ಟು  ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಲು ವಿಫಲತೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಣೆ; 

4. ಸಾಲಗಾರ/ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು  ಪೂವಿ ಸೂಚನೆ ಇಲಿದೆ ಶುಲಕ ಗಳನ್ನು  ವಿಧಿಸುವುದು; 

5. NBFC ಗಾಗಿ ನ್ಯಾ ಯಯುತ್ ಆಚರಣೆಗಳ ಕೀಡ್ನಲಿಿ  ರಿಸರ್ವಿ ಬ್ಾ ೊಂಕ್ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳ ನಿರ್ದಿಶನಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಯಾವುರ್ದ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ಪಾಲಿಸದಿರುವುದು. 

6. ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸರ್ವಿ ಬ್ಾ ೊಂಕ್ (RBI) ನಿದಿಿಷು ಪಡ್ಡಸಬಹುದಾದ ಯಾವುರ್ದ ಇತ್ರ ಗ್ರ ೊಂಡ್. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ದೂರು ಸ್ಲ್ಸುವ ವಿಧಾನ 

A. ದೂರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೂರುದಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ್ ಪರ ತಿನಿಧಿ ಸಪ ಷು ವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು. 

(i) ದೂರುದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ವಿಳಾಸ, 

(ii) ದೂರು ಸಲಿಿ ಸಿದ NBFC ಯ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ನೀೊಂದಾಯಿತ್ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ವಿಳಾಸ, 

(iii) ದೂರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಂಗತಿಗಳು, 

(iv) ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಉೊಂಟಾದ ನಷು ದ ಸವ ರೂಪ ಮತ್ತು  ಪರ ಮಾಣ ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಕೀರಲಾಗಿದೆ. 

B. ಎಲೆಕಾು ಾನಿಕ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಡದ ದೂರನ್ನು  ಸಹ ಓೊಂಬುಡ್್ಮನ್ ಸಿವ ೀಕರಿಸುತ್ತು ರೆ 

C. ಕೊಂದರ  ಸಕಾಿರ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವಿ ಬ್ಾ ೊಂಕ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರ ಕರು ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು  ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 

ರವಾನಿಸಲಾದ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ದೂರುಗಳನ್ನು  ಸಹ ಒೊಂಬುಡ್್ಮನ್ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 

ಒಂಬುಡ್ಸ ಮನ್ ಹೇಗ್ ನ್ಸಧಾಾರ ತೆಗ್ದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾ ರೆ? 
* ಒೊಂಬುಡ್್ಮನ್ನ ಮೊಂದೆ ಸಂಕಿ್ಷಪು  ಪರ ಕ್ಷರ ಯೆಗಳು *ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಾ ಥಿವನ್ನು  ಉತೆು ೀರ್ಜಸುತ್ು ದೆ-> ತ್ಲುಪದಿದದ ರೆ, ಪರ ಶಸಿು /ಆರ್ದಶವನ್ನು  

ನಿೀಡಬಹುದು 

ಓಂಬುಡ್ಸ ಮನ್ ನ್ಸಧಾಾರದಿಂದ ತೃಪಾ ರಾಗದಿದದ ರೆ ಗ್ರರ ಹಕರು ಮೇಲ್ಮ ನವಿ ಸ್ಲ್ಸ್ಬಹುದೇ? 
ಹೌದು, ಓೊಂಬುಡ್್ಮನ್ ನಿಧಾಿರವು ಮೇಲಮ ನವಿಯಾಗಿದದ ರೆ, RBI ಯ ಗಾರ ಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾಯಿನಿವಾಿಹಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು 

ಯೀಜನೆಯ ಅಡ್ಡಯಲಿಿ  ಮೇಲಮ ನವಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. 
ಸೂಚನೆ:   

 ಇದು ಪಯಾಿಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಗಾರ ಹಕರು ಯಾವುರ್ದ ಹಂತ್ದಲಿಿ  ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಯಾವುರ್ದ 

ನ್ಯಾ ಯಾಲಯ/ವೇದಿಕೆ/ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಸಂಪಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವ ತಂತ್ರ ಾ ವನ್ನು  ಹೊಂದಿರುತ್ತು ರೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯು 12ನೇ ನವೊಂಬರ್ 2021 ರಿೊಂದ ಜಾರಿಯಲಿಿದೆ, ಯೀಜನೆಯ ಹೆಚಿಿ ನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು  ಭೇಟಿ ನಿೀಡ್ಡ  
www.rbi.org 

NBFC ಗೆ ಲಿಖಿತ್, 

ಕರೆ/ಎಲೆಕಾು ಾನಿಕ್ 

ಪಾರ ತಿನಿಧಾ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ 

ಸ್ಯಯ ಟಿನ್ ಕ್ರರ ಡಿಟೆಕ ೇರ್ ನೆಟ್ವ ರ್ಕಾ ಲಮಿಟೆಡ್ 

ಪರ ಧಾನ ನೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ (PNO): 

ಶ್ರ ೇ. ಅನ್ಸಲ್ ಕಾವ ತ್ತರ  

ಕಾರ್ಪಿರೇಟ್ ಕಚೇರಿ: ಪಿಾಟ್ ಸಂಖೆಾ . 492, ಉದ್ಾ ೀಗ್ 

ವಿಹಾರ್, ಹಂತ್ III, ಗುರುಗಾರ ಮ್, 

ಹರಿಯಾಣ, 122016 ಭಾರತ್ 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 0124-4715400 

ಟೇಲ್ ಫ್ರ ೇ ಸಂಖ್ಯಯ : 18002123123 
ಇ-ಮೇಲ್: clientgrievance@satincreditcare.com 

ತಿೊಂಗಳ ಕನೆಯಲಿಿ  

NBFC ಯಿೊಂದ ಒೊಂದು ತಿೊಂಗಳಳಗೆ 

ಉತ್ು ರವನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸದಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಗಾರ ಹಕರು 

NBFC ಯ ಪರ ತಿಕ್ಷರ ಯೆಯಿೊಂದ ಅತೃಪು ರಾಗಿದದ ರೆ 

ಗಾರ ಹಕರು ಯಾವುರ್ದ 

ವೇದಿಕೆಯನ್ನು  

ಸಂಪಕ್ಷಿಸದಿದದ ರೆ 

ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಓೊಂಬುಡ್್ಮನ್ಗೆ ದೂರು 

ಸಲಿಿ ಸಿ (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಯಿೊಂದ ಉತ್ು ರ 

ಬಂದ ಒೊಂದು ವಷಿದ ನಂತ್ರ ಅಲಿ ) 

ಲಖಿತ ದೂರುಗಳಿಗ್ರಗಿ: ದಯವಿಟ್ಟಟ ್ಕ್ರಳಗಿನ್ವಿಳಾಸ್ಕ್ರಕ ್ಬರೆಯಿರಿ:  
NBFC ಓೊಂಬುಡ್್ಮನ್ ಸೊಂಟ್ರ ಲೈಜಿ್ಡ ರೆಸನ್ಪ ು  ಅೊಂಡ್ ರ್ಪರ ಸಸಿೊಂಗ್ ಸೊಂಟ್ರ್ ಸಿ/ ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸರ್ವಿ ಬ್ಾ ೊಂಕ್, 4th ಫಿ್ೀರ್,  

ಸಕು ರ್ 17 ಚಂಡ್ಡೀಗಢ – 160017 
ಕರೆಗ್ರಗಿ: ಟೀಲ್-ಫ್ರ ೀ ಸಂಖೆಾ  – 14448 (9:30 am to 5:15 pm) ಹಿೊಂದಿ, ಇೊಂಗಿಿ ಷ್ ಮತ್ತು  ಎೊಂಟ್ಟ ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲಿಿ  

ಎಲೆಕಾಟ ರ ನ್ಸರ್ಕ್ದೂರುಗಳಿಗ್ರಗಿ: https://cms.rbi.org.in, ನಲ್ ್ದೂರು್ದಾಖಲಸ್ ಇ-ಮೇಲ್: – crpc@rbi.org.in, 
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