
স্পৰ্ শ

ট োল ফ্ৰি নম্বৰ

চেটিন চিোল মুক্ত নম্বৰৰ সৈতে চ োগোত োগ কৰক – 18002123123
য তকোতনো ধৰণৰ অযিত োগ/প্ৰযেক্ৰিযো/অনুৈন্ধোনৰ বোতব

অযিত োগ যনষ্পযি কোৰী দতল আত োনোৰ অযিত োগ  ঞ্জীযন কযৰব আৰু দহ িো

কম মযদনৰ যিেৰেআত োনোৰ অযিত োগ ৈমোধোন কযৰবলল চেষ্টো কযৰব।

অফ্ৰিয োগ পঞ্জী
গ্ৰোহতক চেওঁতলোকৰ শোখো কো মোলয বো আঞ্চযলক কো মোলযে অযিত োগ  ঞ্জীে

অযিত োগ দোযখল কযৰবলল শোখো প্ৰৱন্ধক/আঞ্চযলক চমতনজোৰৰ সৈতে ৈংত োগ

কযৰব  োতৰ।

আত োনোৰ অযিত োগৰআত োনোৰ ঋণৰ ও ৰে চকোতনো প্ৰিোৱ ন তৰ।

অফ্ৰিয োগ বোকচ
গ্ৰোহতক প্ৰযেতিো শোখো/অঞ্চলে অৱযিে অযিত োগ বোকেে যলযখে অযিত োগ 

দোযখল কযৰব  োতৰ আৰু আমোৰ কম মেোৰীৈকতল দহ ো কৰ্ শফ্ৰদনৰ যিেৰে 

ৈমৈযোতিো ৈমোধোন কযৰবলল চেষ্টো কযৰব।

আযম আত োনোক আশ্বোৈ যদওঁ চ  আত োনোৰ অযিত োগ চগো নীয ৰখো হ'ব।

ৰ্ুখ্য কো শোলয়লল ফ্ৰলফ্ৰখ্তঅফ্ৰিয োগ টেৰণ কৰক
 যদ আত োনোৰ অযিত োগ যনযদমষ্ট ৈমযৰ যিেৰে ৈমোধোন নহয, আ ুযন 

েলে উতেখ কৰো এইে.ও. টিকনোলল চ োন িীযোলক যলযখব  োতৰ

েধোন টনোযেল ফ্ৰবষয়ো:

শ্ৰী ুতঅফ্ৰনল টকোৱোট্ৰো

Email: clientgrievance@satincreditcare.com

Satin Creditcare Network Limited 

Plot No 492, Udyog Vihar, Phase- III, Gurugram Haryana 

Pin No- 122016 Phone No : 0124-4715400

ট োল ফ্ৰি নম্বৰ : 

18002123123
সৰ্য় : 8:00 AM to 6:30 PM

ফ্ৰদন : টসোৰ্বোৰৰ পৰো ৰ্ফ্ৰনবোৰলল 

(কৰ্ শফ্ৰদন)

এছ.ফ্ৰচ.এন.এল.-টয় আশ্বোস ফ্ৰদযয় ট  অফ্ৰিয োগ দোফ্ৰখ্ল কৰো স্বযেও গ্ৰোহকৰ সসযত উফ্ৰচত বযৱহোৰ কৰো হ'ব।

এমএফআইএনৰ সৈতে চ োগোত োগ কৰক :  যদ আ ুযন চেটিনৰ দ্বোৰো প্ৰদোন কৰো যৰজযলউশ্বনে ৈন্তুষ্ট নহয 

বো  যদ আ ুযন চকোতনো যৰজযলউশ্বন নো োয, আ ুযন আত োনোৰ অযিত োগ বকৃ্ৰি কযৰবলল এমএফআইএনৰ 

চিোল ফ্ৰী নম্বৰে কল কযৰব  োতৰ – 18001021080

লগতে,  যদ আত োনোৰ অযিত োগ এযেযোও এমোহৰ যিেৰে ৈমোধোন নহয, আ ুযন েলে উতেখ কৰো 

চ োগোত োগৰ যবৱৰণে িোৰেীয যৰজোিম চবঙ্কৰ সৈতে চ োগোত োগ কযৰব  োতৰ

Office In charge : Department of Non- Banking Supervision, 6, Sansad Marg, New Delhi – 110001, India

PH: (011) 2371 4456, 2373 9328, 23719466, FAX: (011) 2371 3672, 2375 2188,

Email: dnbsnewdelhi@rbi.org.in

mailto:clientgrievance@satincreditcare.com

