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नॉन-बँक िं ग फायनान्शियल  िं पन्ािंसाठी ए ान्ि  लो पाल योजना, 2021 

                                            ग्राह ाने तक्रार दाखल  रण्याची  ारणे 
1. लिखित स्वरुपात कळलिण्यात अयशस्वी, मंजूर केिेल्या कजााची रक्कम अटी ि शतींसह िालषाक व्याज दर आलि अजा करण्याची पद्धत; 

2. स्थालिक भाषेत लकंिा कजादारािा समजिेल्या भाषेत मंजूरी पत्र/ मंजुरीच्या अटी ि शती प्रदाि करण्यात अपयश लकंिा िकार; 

3. कजादारािा समजल्याप्रमािे स्थालिक भाषेत मंजूर अटी ि शतींमधे्य प्रस्तालित बदिांबाबत पुरेशी सूचिा देण्यात अपयश लकंिा िकार; 

4. कजादार/ग्राहकािा पुरेशी पूिासूचिा ि देता शुल्क आकारिे; 

5. लिदेशांचे पािि ि करिे आलि NBFC साठी ररझि्हा बँकेच्या लदशालिदेशांच्या इतर कोित्याही तरतुदीचें पािि ि करिे. 

6. ररझर्व्ा बँक ऑफ इंलिया (RBI) द्वारे लिलदाष्ट केल्यािुसार इतर कोितेही कारि. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तक्रार दाखल  रण्याची प्रकक्रया 
A. तक्रारदार लकंिा त्याच्या अलिकृत प्रलतलििीिे स्पष्टपिे िमूद केिेल्या तक्रारीिर रीतसर स्वाक्षरी केिी पालहजे. 

(i) तक्रारदाराचे िाि आलि पत्ता, 

(ii) NBFC च्या शािेचे लकंिा िोदंिीकृत कायााियाचे िाि आलि पत्ता ज्यालिरुद्ध तक्रार केिी आहे, 

(iii) तक्रारीिा जन्म देिारी तथे्य, 

(iv) तक्रारकत्याािा झािेल्या िुकसािाचे स्वरूप आलि त्याची व्याप्ती आलि मालितिेिी मदत. 

B. इिेक्ट्र ॉलिक माध्यमातूि केिेिी तक्रार देिीि िोकपािािे स्वीकारिी जाईि 

C. कें द्र सरकार लकंिा ररझि्हा बँक लकंिा इतर लित्तीय लियामकांकिूि प्राप्त झािेल्या आलि त्यांच्या लिपटाराकरता 

त्यांच्याकिे पाठििेल्या तक्रारीही िोकपाि या योजिेत समालिष्ट करतीि. 

लो पाल कनणणय  सा घेतो? 
* िोकपािासमोर संलक्षप्त कायािाही *समजाव्दारे समझोत्यािा चाििा देते-> पोहोचिे िाही तर, पुरस्कार/ऑिार जारी करू शकतात 

लो पालच्या कनणणयावर समाधानी नसल्यास ग्राह  अपील  रू ि तो  ा? 
          होय, िोकपाि लििाय अपीि करण्यायोग्य असल्यास, आरबीआयच्या ग्राहक लशक्षि आलि संरक्षि लिभािाचे प्रभारी कायाकारी संचािक 

या योजिेअंतिात अपीिीय अलिकारी असतीि.. 

टीप:- 

• ही एक पयाायी लििाद लिराकरि यंत्रिा आहे, ग्राहकािा कोित्याही टप्प्यािर लििारिासाठी इतर न्यायािय/मंच/अलिकारी यांच्याकिे 

जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे. 

• योजिा 12 िोर्व्ेंबर 2021 पासूि िािू होईि, योजिेच्या अलिक तपशीिांसाठी, कृपया www.rbi.org िा भेट द्या. 

संबंलित NBFC िा 

िेिी, 

कॉि/इिेक्ट्र ॉलिक 

प्रलतलििीत्व 

सॅकटन के्रकिट ेअर नेटव ण  कलकमटेि 

प्रधान नोिल अकध ारी (PNO): श्री अकनल क्वात्रा 

 ॉपोरेट ऑकफस: प्लॉट निंबर 492, उद्योग कवहार, फेज 

III, गुरुग्राम, हररयाणा 

122016 भारत 

फोन निंबर: ०१२४-४७१५४०० 

टोल फ्री क्रमािं : १८००२१२३१२३ 

ई-मेल: clientgrievance@satincreditcare.com 

मलहन्याच्या शेिटी 

NBFC किूि एक मलहन्याच्या आत उत्तर ि 

लमळाल्यास लकंिा ग्राहक NBFC च्या 

प्रलतसादािर असमािािी असल्यास 

जर ग्राहकािे 

कोित्याही मंचाशी 

संपका  साििा िसेि 

NBFC िोकपाि किे तक्रार दािि 

करा (NBFC च्या उत्तरािंतर एक 

िषाापेक्षा जास्त िाही) 

तक्रारीसंाठी: कृपया येथे लिहा: 

NBFC िोकपाि कें द्रीकृत पािती आलि प्रलक्रया कें द्र C/o भारतीय ररझर्व्ा बँक, 4था मजिा, 

सेक्ट्र 17, चंदीिि - 160017 

कॉिसाठी: टोि-फ्री क्रमांक – १४४४८ (सकाळी ९:३० ते संध्याकाळी ५:१५) लहंदी, इंग्रजी आलि आठ प्रादेलशक भाषांमधे्य 

इिेक्ट्र ॉलिक तक्रारीसंाठी: https://cms.rbi.org.in, ई-मेि – crpc@rbi.org.in, येथे तक्रार िोदंिा. 
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