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ଅଣ-ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ ଆର୍ଥକି କମ୍ପାନୀଗଡୁିକ ପାଇ ଲଁ ାକପାଳ ଲ ାଜନନା, 2021

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଲ ାଗ ପଞି୍ଜକରଣ ର ପ୍ରକି୍ରୟା

1. ଅନୁମ ୋଦିତ ଋଣ ର ପରି ୋଣ ସହତି ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ନିୟ ୋବଳୀ ସହ ବୋରି୍ଷକ ସଧୁ ହୋର ଏବଂ ପ୍ରମୟୋଗର ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପକତମର ଲିଖତି ଆକୋରମର ଜଣୋଇବୋମର

ବିଫଳ ମହବୋ | 

2. ଅନୁମ ୋଦିତ ଋଣ ର ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ନିୟ ୋବଳୀ କୁ ଋଣ ଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ କଥତି ଭୋର୍ଷୋମର କିମ୍ବୋ ତୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ବୁଝୋଯୋଉଥବିୋ ଭୋର୍ଷୋ ମର ପ୍ରଦୋନ କରିବୋମର ବିଫଳ

ମହବୋ କିମ୍ବୋ ପ୍ରତୟୋଖୟୋନ କରିବୋ

3. ଅନୁମ ୋଦିତ ଋଣ ର ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ପରିବରି୍ତ୍ତ ନିୟ ୋବଳୀ କୁ ଋଣ ଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ କଥତି ଭୋର୍ଷୋମର କିମ୍ବୋ ତୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ବୁଝୋଯୋଉଥବିୋ ଭୋର୍ଷୋ ମର ପ୍ରଦୋନ କରିବୋମର

ବିଫଳ ମହବୋ କିମ୍ବୋ ପ୍ରତୟୋଖୟୋନ କରିବୋ

4. ଋଣ ଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ/ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଯମଥଷ୍ଟ ପବୂତ ସଚୂନୋ ବିନୋ ଚୋଜତ ଆଦୋୟ କରିବୋ |
5. ଅଣ ବୟୋଙି୍କଙ୍ଗ ଆଥକି କମ୍ପୋନୀ ପୋଇ ଁନିରମପକ୍ଷ ଆଚରଣ ସଂହତିୋ ପୋଇ ଁଭୋରତୀୟ ରିଜଭତ ବୟୋଙ୍କ ଗୋଇଡଲୋଇନର ନିମଦତଶୋବଳୀ ଏବଂ ଅନୟ ବୟବସ୍ଥୋ କୁ

ପୋଳନ ନକରିବୋ |
6. ଭୋରତୀୟ ରିଜଭତ ବୟୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ନିମଦତଶତି ଅନୟ ମକୌଣସି ପଷୂ୍ ଠଭୁ ି |

NBFC କୁ  ିଖତି, କ ୍

/ଇଲ ଲଟ୍ ରାନକ୍ି

ପ୍ରତନିିଧତି୍ୱ

ସାଟିନ୍ ଲକ୍ରଡିଟ୍ ଲକୟାର ଲନଟୱାକକ  ିମିଲଟଡ୍

ପି୍ରନ୍ିପିା ୍ ଲନାଡା ୍ ଅଫିସର (PNO):
ଶ୍ରୀ ଅନ ି କ୍ୱା

କମପତୋମରଟ୍ ଅଫିସ:୍ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 492, ଉମଦୟୋଗ ବିହୋର, ପଯତୟୋୟ 3, 
ଗରୁୁଗ୍ରୋ ,

ହରିୟୋଣୋ, 122016 INDIA 

ଲଫାନ୍ ନଂ: 0124-4715400
ଲଟା ୍ ଫି୍ର ନଂ: 18002123123

ଇ ଲମ ୍: clientgrievance@satincreditcare.com

ମାସ ଲେଷଲରତ୍ର|

ଯଦି NBFC ରୁ ଏକ  ୋସ  ଧ୍ୟଲର ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ
କରୋଯୋଏ ନୋହି କିମ୍ବୋ ଗ୍ରୋହକ NBFC ର
ପ୍ରତିକ୍ରିୟୋୟଲର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ

ଯଦି ଗ୍ରୋହକ ମକୌଣସି

ମଫୋର ୍
ନିକଟକୁ ଯୋଇ ନୋହୋନି୍ତ

NBFC ଲ ାକପାଳଲର ଏକ ଅଭିଲ ାଗ

ଦାଖ କରନ୍ତୁ (NBFC ରଉତ୍ତର
ର ଏକ ବ୍ଷକ ମଧ୍ୟଲର)

For Physical Complaints: Please write to: 

NBFC Ombudsman Centralized Receipt and Processing Centre C/o Reserve Bank of India, 4th Floor, 

Sector 17, Chandigarh – 160017 

For Call: Toll-free number – 14448 (9:30 am to 5:15 pm) Hindi, English, and in eight regional languages 

For Electronic Complaints: Lodge the complaint at https://cms.rbi.org.in, E-Mail – crpc@rbi.org.in,

ଅଭିଲ ାଗ ଦାଖ ର ପ୍ରକି୍ରୟା

A. ଅଭିମଯୋଗକୋରୀ କିମ୍ବୋ ତୋଙ୍କ ପ୍ରୋଧକିୃତ ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦସ୍ତଖତ କରୋଯିବ. 

(i) ଅଭିମଯୋଗକୋରୀଙ୍କ ନୋ ଏବଂ ଠିକଣୋ, 

(ii) NBFC ର ଶୋଖୋ କିମ୍ବୋ ପଞ୍ଜୀକୃତ କୋଯତୟୋଳୟ ର ନୋ ଏବଂ ଠିକଣୋ ଯୋହୋ ବିରୁଦ୍ଧମର ଅଭିମଯୋଗ କରୋଯୋଏ, 

(iii) ଅଭିମଯୋଗର କୋରଣ ପ୍ରଦୋନ କରୁଥବିୋ ତଥୟଗଡୁିକ , 

(iv) ଅଭିମଯୋଗକୋରୀଙ୍କ କ୍ଷତି ର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରି ୋଣ, ଏବଂ ଆଶୋକରୁଥବିୋ ଉପଶ 

B. ଇମଲମଟ୍ ରୋନିକ୍ ଉପୋୟ  ୋଧ୍ୟ ମର କରୋଯୋଇଥବିୋ ଅଭିମଯୋଗକୁ ମଲୋକପୋଳ  ଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିୟବ
C. ମକନ୍ଦ୍ର ସରକୋର କିମ୍ବୋ ରିଜଭତ ବୟୋଙ୍କ କିମ୍ବୋ ଅନୟ ଆଥକି ନିୟୋ କ ଦ୍ୱୋରୋ ଗ୍ରହଣ କରୋଯୋଇଥବିୋ ଏହି ମଯୋଜନୋ ଦ୍ୱୋରୋ ମଲୋକପୋଳ  ଧ୍ୟ ଅଭିମଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିମବ ଏବଂ ଏହୋକୁ ବିଚୋର କରି ଏହୋର

ମଶର୍ଷ ସ ୋଧୋନ ଜଣୋଇମବ |

ଲ ାକପାଳ କିପରି ନିଷ୍ପତି୍ତ ନଏି?

* ମଲୋକପୋଳଙ୍କ ସ  ୍ଖୁମର ସଂଗଠନର ସଂକି୍ଷପ୍ତ ବିବରଣୀ ଆମପୋର୍ଷ ବୁଝୋ ଣୋ  ୋଧ୍ୟ ମର ସ ୋଧୋନ

ସବୁିଧୋ କରିଥୋଏ -> ଯଦିସ ୋଧୋନମର ପହଞ୍ଚି ହୁଏ ନୋହି,ଁ ରୋୟ /ନିମଦତର୍ଷ ଜୋରି କରିପୋମର

 ଦି ଲ ାକପାଳ ଙ୍କନଷି୍ପତି୍ତ ସହତି ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ତାପଲର ଲସ ଲକଉଠଁାଲର /କିପରି ଜନଣାଇଲବ୍?

ହ,ଁ ଯଦି ମଲୋକପୋଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତି ଆମବଦନ ମଯୋଗୟ ->ଗ୍ରୋହକ ଆପମଲଟ୍ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତିଜଣୋଇପୋରିମବ :ମଡପଟିୁ ଗଭର୍ଣ୍ତର, 

ସଚୂନୋ :-

• ଏହୋ ହଉଛି ବିବୋଦ ସ ୋଧୋନ ବୟବସ୍ଥୋର ଏକ ବିକଳ୍ପ ,ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ର କିଛି ସ ୋଧୋନ ପୋଇ ଅଁନୟ ନୟୋୟୋଳୟ/ମଫୋର ଙ୍୍କ ନିକଟମର ଆମବଦନ କରିବୋର ସ୍ୱୋଧୀନତୋ

ରହିଛି |
• ଏହି ମଯୋଜନୋର ଅଧକି ବିବରଣୀ ପୋଇ wଁww.rbi.org ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ |

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

