
Sparsh

ଟ ୋଲ୍ ଫି୍ର ନମ୍ବର |
କ ୌଣସି ପ୍ର ାରର ଅଭିକ ାଗ / ମତାମତ / ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇ ଁସାଟିନ୍ କଟାଲ୍ ଫି୍ର ନମ୍ବର -

18002123123 ସହତି କ ାଗାକ ାଗ  ରନ୍ତୁ | ଅଭିକ ାଗ ସମାଧାନ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ

ଅଭିକ ାଗ ପଞି୍ଜ ରଣ  ରିକେ ଏେଂ ଦଶ  ା ୟ୍ଦିେସ ମଧ୍ୟକର ଆପଣଙ୍କ ଅଭିକ ାଗର

ସମାଧାନ  ରିୋ ୁ କେଷ୍ଟା  ରିକେ |

ଅଭିଟ ୋଗ ଟରଜିଷ୍ଟର |
ଗ୍ରାହ କସମାନଙ୍କ ଶାଖା  ା ୟ୍ାଳୟ  ିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳି  ା ୟ୍ାଳୟକର ଅଭିକ ାଗ

କରଜିଷ୍ଟରକର ଅଭିକ ାଗ ଦାଖଲ  ରିୋ ୁ ଶାଖା ପରିୋଳ / ଆଞ୍ଚଳି ପରିୋଳ 

ସହତି ସଂକ ାଗ  ରିପାରିକେ | ଆପଣଙ୍କର ଅଭିକ ାଗ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଉପକର

କ ୌଣସି ପ୍ରଭାେ ପ ାଇେ ନାହି |ଁ

ଅଭିଟ ୋଗ ବୋକ୍ସ
ଗ୍ରାହ ପ୍ରକତୟ ଶାଖା / ଅଞ୍ଚଳକର ଅେସି୍ଥତ ଅଭିକ ାଗ େକ୍ସକର ଏ ଲିଖତି

ଅଭିକ ାଗ ଦାଖଲ  ରିପାରିକେ ଏେଂ ଆମର  ମ ୍ର୍ତ୍ା୍ମାକନ ଦଶ  ା ୟ୍ଦିେସ

ମଧ୍ୟକର ଏହି ସମସୟାର ସମାଧାନ  ରିୋ ୁ କେଷ୍ଟା  ରିକେ |

ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ନିଶି୍ଚତ  ରୁଛୁ କ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିକ ାଗ ୁ ଗପୁ୍ତ ରଖା ିେ |

ମଖୁ୍ୟ କୋ ୟ୍ୋଳୟକୁ ଲିଖ୍ତି ଅଭିଟ ୋଗ ପଠୋନ୍ତୁ |
 ଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିକ ାଗ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟକର ସମାଧାନ କହାଇନଥାଏ, 

ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ନିମ୍ନକର ଦିଆ ାଇଥେିା HO ଠି ଣା ୁ କଲଖପିାରିକେ|

ପ୍ରଧୋନ ଟନୋଡୋଲ୍ ଅଫିସର :

ଶ୍ରୀ ଅନଲି କ୍ୱୋ

Email: clientgrievance@satincreditcare.com

Satin Creditcare Network Limited 

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

Pin No- 122016 Phone No : 0124-4715400

ଟ ୋଲ୍ ଫି୍ର ନମ୍ବର:

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

Days: ଟସୋମରୁ ଶନବିୋର (କୋ ୟ୍ ଦବିସ)

ଅଭିଟ ୋଗ ଆସିବୋ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ନୟୋୟ ଦଆି ିବ ଟବୋଲି SCNL ନଶିି୍ଚତ କଟର
MFIN ସହତି କ ାଗାକ ାଗ  ରନ୍ତୁ:  ଦି ଆପଣ ସାଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ତ୍ ରିକଜାଲୁୟସକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନିଁ୍ତ  ିମ୍ବା  ଦି ଆପଣ କ ୌଣସି

ରିକଜାଲୁୟସନ୍ ନ ପାଆନି୍ତ, କତକେ ଆପଣMFIN ର କଟାଲ୍ ଫି୍ର ନମ୍ବର - 18001021080  ୁ  ଲ  ରିପାରିକେ |

ଅଧ ିନ୍ତୁ,  ଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିକ ାଗ ଏ ମାସ ମଧ୍ୟକର ସମାଧାନ କହାଇନଥାଏ, କତକେ ଆପଣ ନିମ୍ ନକର ଥେିା ସମ୍ପ ୍ େିେରଣୀ

ଉପକର ରିଜଭ୍ େୟାଙ୍କ ସହତି କ ାଗାକ ାଗ  ରିପାରିକେ |

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

ତ୍ର|

mailto:clientgrievance@satincreditcare.com

