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ਏਕੀਲਕਰਤ ਿੋਕਪਾਿ ਸਕੀਮ, 2021 ਦੀਆਂ ਪਰਮੁੱ ਖ ਲਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਤਾਿਾਂ 
 

ਿਾਗੂ: - ਰਿਜ਼ਿਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934, ਬੈਂਰਕੰਗ ਿੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਰਸਸਟਮ ਐਕਟ, 2007 ਦੀਆਂ 
ਧਾਿਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਿੈਗੂਲੇਰਟਡ ਇਕਾਈ (RE) ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। 

ਿੈਗੂਲੇਰਟਡ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਗੈਿ-ਬੈਂਰਕੰਗ ਰਵਿੱਤੀ ਕੰਪ੍ਨੀ ਜਾਂ ਰਸਸਟਮ ਭਾਗੀਦਾਿ ਰਜਸ ਨੰੂ ਸਕੀਮ ਰਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਭਾਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਕੋਈ 

ਹੋਿ ਇਕਾਈ ਰਜਸਨੰੂ ਰਿਜ਼ਿਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਿਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹੋਵ ੇਜੋ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

 

ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਧਆਨ ਨਾਿ ਦੇਣ ਿਾਿੇ ਮੱੁਦੇ: - 

 ਿੈਗੁਲੇਰਟਡ ਇਕਾਈ (RE) ਦਾ ਕਮਿਸ਼ੀਅਲ ਫੈਸਲਾ/ਰਨਿਣਾ। 

 ਰਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਿੈਗੂਲੇਰਟਡ ਇਕਾਈ ਦਿਰਮਆਨ ਆਉਟਸੋਿਰਸੰਗ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਵਿੱਚ ਝਗੜਾ। 

 ਰਸਿੱਧਾ ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਨੰੂ ਨਾ ਸੁਰਚਤ ਕੀਤੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ। 

 ਿੈਗੂਲੇਰਟਡ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਰਿਲਾਫ ਆਮ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ। 

 ਝਗੜਾ ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਲਾਗ ੂਲਾਗ ੂਕਿਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਸਿਨ ਕਿਨ ਲਈ ਿੈਗੂਲੇਰਟਡ ਇਕਾਈ ਦੁਆਿਾ ਕਾਿਵਾਈ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿ ਲਈ 

ਗਈ ਹੈ। 

 ਸੇਵਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਰਧਕਾਿ ਿੇਤਿ ਰਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

 ਿੈਗੂਲੇਰਟਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦਿਰਮਆਨ ਝਗੜਾ। 

 ਝਗੜਾ ਜੋ ਿੈਗੂਲੇਰਟਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਕਿਮਚਾਿੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਰਮਆਨ ਹੋਵੇ। 

 

 

ਸਕੀਿ ਦੇ ਤਮਿਤ ਮ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਕ 

 ਰਸ਼ਕਾਇਤਕਿਤਾ ਨੇ ਸਕੀਮ ਅੰਦਿ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ, ਿੈਗੂਲੇਰਟਡ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਰਲਿਤੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿਨੀ ਹੋਵ ੇਅਤੇ  

a. ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਪੂ੍ਿੀ ਤਿਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਰਸ਼ਕ ਿੂਪ੍ ਰਵਿੱਚ ਨਾਮੰਨਜ਼ੂਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸ਼ਕਾਇਤਕਿਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ 
ਰਸ਼ਕਾਇਤਕਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿੈਗੂਲੇਰਟਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਦੇ 30 ਰਦਨਾਂ ਰਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

b. ਰ਼ਿਕਾਇਤਕਿਤਾ ਨੰੂ ਿੈਗੂਲੇਰਟਡ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਰਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਿ ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਨੰੂ ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਿੱਥੇ ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ 
ਰਮਤੀ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 30 ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਰਮਲਦਾ। 

 ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਿਵਾਈ ਦੇ ਉਸੇ ਕਾਿਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਹੀ - 
a. ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਲੰਰਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਦੁਆਿਾ ਤਿੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੱਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਨਪ੍ਟਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ ਰ਼ਿਕਾਇਤਕਿਤਾ ਜਾਂ 1 ਜਾਂ 

ਵਿੱਧ ਰ਼ਿਕਾਇਤਕਿਤਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਧਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਰਮਲੇ। 

b. ਰਕਸੇ ਅਦਾਲਤ, ਰਟਰਰਬਊਨਲ ਜਾਂ ਸਾਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਲੰਰਬਤ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਿਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਿ 'ਤੇ ਹਿੱਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਨਪ੍ਟਾਇਆ 

ਰਗਆ ਹੈ। ਟਰੀਰਬਊਨਲ ਜਾਂ ਸਾਲਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ ਰ਼ਿਕਾਇਤਕਿਤਾ ਜਾਂ 1 ਜਾਂ ਵਿੱਧ ਰ਼ਿਕਾਇਤਕਿਤਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਧਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਰਮਲੇ। 

c. ਕਾਿਵਾਈ ਦੇ ਉਸੇ ਕਾਿਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਵਿੱਚ ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਰਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਰਟਰਰਬਊਨਲ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਅਪ੍ਿਾਰਧਕ ਜੁਿਮ ਰਵਿੱਚ ਼ਿੁਿੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁ੍ਰਲਸ 

ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਲੰਰਬਤ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਅਪ੍ਿਾਰਧਕ ਕਾਿਵਾਈ ਼ਿਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਦੁਿਰਵਵਹਾਿ ਜਾਂ ਧੋਿਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 ਅਰਜਹੇ ਦਾਅਰਵਆਂ ਲਈ ਰਲਰਮਟੇ਼ਿਨ ਐਕਟ, 1963 ਦੇ ਤਰਹਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਰਮਆਦ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਿੈਗੂਲੇਰਟਡ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

 ਰ਼ਿਕਾਇਤਕਿਤਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਧਾਿਾ 11 ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਪੂ੍ਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ। 

 ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਰਨਿੱਜੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਰ਼ਿਕਾਇਤਕਿਤਾ ਦੁਆਿਾ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਨਿੱਜੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਰ਼ਿਕਾਇਤਕਿਤਾ ਦੁਆਿਾ ਦਿਜ ਕਿਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ 

ਰ਼ਿਕਾਇਤਕਿਤਾ ਿੁਦ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। 

 
 
 
 



 

ਲ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਿਈ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਿਾਿੀ ਪਰਲਕਲਰਆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ਲ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਲਕਲਰਆ  

ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋ੍ਿਟਲ https://cms.rbi.org.in ਿਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਿਾਰਨਕ ਜਾਂ ਭੌਰਤਕ ਮੋਡ (ਪੂ੍ਿੀ ਤਿਹਾਂ 
ਦਸਤਿਤ ਕੀਤੇ) ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱਤੇ ਪ੍ਤੇ 'ਤ ੇਕੇਂਦਿੀਰਕਰਤ ਿਸੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਰਸੰਗ ਸੈਂਟਿ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਸਤਾਿਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।: 

 

ਕੇਂਦਰੀਲਕਰਤ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਪਰੋਸੈਲਸੰਗ ਕੇਂਦਰ,  

ਭਾਰਤੀ ਲਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ,  

ਚੌਥੀ ਮੰਲਜ਼ਿ, ਸੈਕਟ੍ਰ 17, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - 160017 

 

ਿੋਕਪਾਿ ਫੈਸਿਾ ਲਕਿੇਂ ਿੈਂਦਾ ਹੈ? 

 ਲੋਕਪ੍ਾਲ/ਰਡਪ੍ਟੀ ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਰ਼ਿਕਾਇਤਕਿਤਾ ਅਤੇ RE ਦਿਰਮਆਨ ਸਮਝਤੌੇ ਦਆੁਿਾ ਸੁਰਵਧਾ ਜਾਂ ਸੁਲਾਹ ਜਾਂ ਰਵਚੋਲਗੀ ਦਆੁਿਾ ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 

ਰਨਪ੍ਟਾਿ ੇਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਰਹਤ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਰ਼ਿ਼ਿ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ 

 ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਅਿੱਗੇ ਕਾਿਵਾਈਆਂ ਸੰਿੇਪ੍ ਰਵਵਹਾਿ ਦੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦ ੇਰਕਸੇ ਰਨਯਮ ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

 ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਲ ਉਦੋਂ ਮੰਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ: - 
a) ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਦ ੇਦਿਲ 'ਤ ੇRE ਦੁਆਿਾ ਰਨਪ੍ਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
b) ਰ਼ਿਕਾਇਤਕਿਤਾ ਨੇ ਰਲਿਤੀ ਜਾਂ ਹੋਿ(ਰਿਕਾਿਡ ਕੀਤੀ) ਰਵਿੱਚ ਸਰਹਮਤੀ ਰਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਕ ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਦ ੇਹਿੱਲ ਦਾ ਤਿੀਕਾ ਅਤੇ ਹਿੱਦ ਤਸਿੱਲੀਬਿ਼ਿ 

ਹੈ ਜਾਂ 
c) ਰ਼ਿਕਾਇਤਕਿਤਾ ਨੇ ਸਵੈ-ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪ੍ਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ 

 ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਧਾਿਾ 16 ਅਧੀਨ ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰੂ ਿਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਹੁਕਮ ਪ੍ਾਸ ਕਿੇਗਾ। 

 

NBFC ਨੰੂ ਰਲਿਤੀ ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੋ 

NBFC ਤੋਂ 30 ਰਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਿ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ 
NBFC ਤੋਂ 30 ਰਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਿ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ 

ਹੋਇਆ 

ਰ਼ਿਕਾਇਤਕਿਤਾ ਨੰੂ ਰਨਯਰਮਤ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਿੀਿਕ ਮੋਡ ਿਾਹੀਂ, 
ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਿ ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਨੰੂ ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਭੌਰਤਕ ਮੋਡ ਿਾਹੀਂ, ਰ਼ਿਕਾਇਤ 

ਦੀ ਰਮਤੀ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤੀਹ ਰਦਨਾਂ ਦ ੇ

ਅੰਦਿ ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰ਼ਿਕਾਇਤ 

ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਿਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ 

ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਪੂ੍ਿੀ ਤਿਹਾਂ/ਅੰ਼ਿਕ ਤੌਿ 

'ਤੇ ਿਿੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 

 

ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਹਿੱਲ ਕੀਤੀ 
ਗਈ 

NBFC ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ 
ਰ਼ਿਕਾਇਤਕਿਤਾ ਸੰਤੁ਼ਿਟ 

ਹੈ 

NBFC ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ 
ਰ਼ਿਕਾਇਤਕਿਤਾ ਸੰਤੁ਼ਿਟ ਨਹੀਂ 

ਹੈ 

https://cms.rbi.org.in/


ਅਪੀਿ ਅਥਾਰਟ੍ੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਿ 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

ਕੰਪਨੀ ਦ ੇਨੋਡਿ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ 

ਲਪਰੰ ਸੀਪਿ ਨੋਡਿ 

ਅਫਸਰ  
ਨੋਡਿ ਅਫਸਰ ਜੋ਼ਨ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ 

ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ       ਈਮੇਿ ਆਈਡੀ 

ਸਰੀ ਬੀ.ਐਮ. ਪ੍ਾਰਟਲ 

  

ਸਰੀ ਬੀ.ਐਮ. ਪ੍ਾਰਟਲ 

 

ਮੁੰ ਬਈ ਸ਼ਰੀਿਾਮ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਿਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪ੍ਨੀ ਰਲਰਮਟਡ, 

ਯੂਰਨਟ ਨੰ - 02ਏ, ਸਰਟਲਟ ਫਲੋਿ, ਫੋਿਚੂਨ ਪ੍ਲਾਜ਼ਾ, ਥੂਬ ੇ ਪ੍ਾਿਕ, 

ਰਸ਼ਵਾਜੀਨਗਿ, ਪੂ੍ਨੇ, ਮਹਾਿਾਸ਼ਟਿਾ -  411005 

7420066611 
Mumbainodal@st
fc.in 

ਸ਼ਰੀ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਿ 

ਰਸੰਨਹਾ 
ਨਵੀਂ ਰਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰੀਿਾਮ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਿਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪ੍ਨੀ ਰਲਰਮਟਡ,  

S/F-203, ਪ੍ਲਾਟ ਨੰ-20, ਰਕਰਸ਼ਨਾ ਪ੍ਾਿਕ ਰਵਊ ਪ੍ਲਾਜ਼ਾ, ਸੈਕ-20, 

ਦਵਾਿਕਾ, ਨਵੀਂ ਰਦਿੱਲੀ 110075 

011-
28070333          

Newdelhinodal@
stfc.in 

ਸ਼ਰੀ. ਸੁਜੋਏ ਭਿੱਟਾ ਕੋਲਕਿੱਤਾ ਼ਿਰੀਿਾਮ ਟਿਾਂਸਪੋ੍ਿਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪ੍ਨੀ ਰਲਰਮਟੇਡ, 
686, ਼ਿਿਾਚੀ ਟਾਵਿ, 4ਵੀਂ ਮੰਰਜ਼ਲ, ਸਪੇ੍ਸ 4ਬੀ, ਆਨੰਦਪੁ੍ਿ, ਈਐਮ 
ਬਾਈਪ੍ਾਸ, ਿੂਬੀ ਕਨੈਕਟਿ, ਕੋਲਕਾਤਾ 700107, ਪ੍ਿੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 

033-
44000201 

Kolkatanodal@stf
c.in 

ਸ਼ਰੀ.ਿਮੇਸ਼ ਪ੍ੀ ਬੀ 
 

ਚੇਨਿੱਈ ਸ਼ਰੀਿਾਮ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਿਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪ੍ਨੀ ਰਲਰਮਟਡ,  

ਸ਼ਰੀ ਟਾਵਿਸ, ਪ੍ਲਾਟ ਨੰ 14A ਸਾਊਥ ਫੇਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ, 

ਗੁਇੰਡੀ, ਚੇਨਿੱਈ-600032 

044- 
24990356  

Chennainodal@st
fc.in 

 

ਨੋਟ੍:  ਿੋਕਪਾਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤ ਲਿੱਚ ਉਪਿਬਧਤਾ ਿਈ ਬਰਾਂਚ ਮੈਨੇਿਰ ਕੋਿ ਉਪਿਬਧ ਹੈ, ਿੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੋਿੇ। 

 
 

ਸਕੀਮ ਦ ੇਹੋਰ ਿੇਰਲਿਆਂ ਿਈ Www.stfc.in  ਅਤੇ www.rbi.org ‘ਤੇ ਿਾਓ। 

ਜੇ ਰਸ਼ਕਾਇਤਕਿਤਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਧਾਿਾ 15(1) 

ਅਧੀਨ ਰਨਿਣੈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ 
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਧਾਿਾ 16(2)(c) ਤੋਂ 16(2)(f) 

ਅਧੀਨ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਨਾਮੰਨਜ਼ਿੂ ਹੋਣਾ। 

ਰਸ਼ਕਾਇਤਕਿਤਾ ਅਪ੍ੀਲ ਅਥਾਿਟੀ ਅਿੱਗੇ 

ਰਨਿਣੈ/ਨਾਮੰਨਜ਼ਿੂੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਰਮਤੀ ਦ ੇਤੀਹ 

ਰਦਨਾਂ ਅੰਦਿ ਅਪ੍ੀਲ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

http://www.rbi.org/

