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வங்கி-அல்லாத நிதி நிறுவனங்களுக்கான ஆம்புட்ஸ்மன் திடட்ம், 2018 

புகாரக்ளுக்கு, தயவு செய்து சதாடரப்ு சகாள்ளவும்: 

வாடிக்ககயாளர ்குகை தீர்த்தல் அதிகாரி: 

செயர ்   : எஸ். ொலாஜி 

ெதவி    : கம்செனி செகரட்டரி 

முகவரி   : ஐ ஐ டி எம் ரிஸரெ் ்ொரக்், 10-ஆவது தளம்,  

    ஃபெஸ் - 1, கனகம் கிராமம், தரமணி,  

   சென்னன - 600113, தமிழ்நாடு, இந்தியா 

சதானலபெசி எண் : +91 44 6668 7197 

சமானெல்   : +91 93810 11008 

மின்னஞ்ெல்   : balaji.s@dvarakgfs.com 
 
 

புகார ்ஒரு மாத காலத்துக்குள் தீரக்்கெ்ெடாவிட்டால், வாடிக்னகயாளர,் ஆர ்பி 

ஐ-இன் டி பி எஸ் பிராந்திய அலுவலகத்தின் சொறுெ்பு அதிகாரியிடம் 

முனையிடலாம்: 

ெதவி    : சொது பமலாளர ்

முகவரி   : பமை்ொரன்வ துனை, 

    ரிெரவ்் ொங்க் ஆஃெ் இந்தியா, ஃபொரட்் கிபளசிஸ், 

    ராஜாஜி ொனல, சென்னன – 600 001 

சதானலபெசி  : +91 44 2539 3406 

ஃபெக்ஸ்   : +91 44 2539 3797 

மின்னஞ்ெல்   : ssmnbfc2che@rbi.org.in 
 

பிரின்சிபல் நநாடல் ஆஃபீசர/்நநாடல் ஆஃபீசர ்

(எல்லா இடங்களுக்கும்) 

 

செயர ்   : எஸ். ொலாஜி 

ெதவி    : கம்செனி செகரட்டரி 

முகவரி   : ஐ ஐ டி எம் ரிஸரெ் ்ொரக்், 10-ஆவது தளம்,  

     ஃபெஸ் - 1, கனகம் கிராமம், தரமணி,  

    சென்னன - 600113, தமிழ்நாடு, இந்தியா 

சதானலபெசி எண் : +91 44 6668 7197 

சமானெல்   : +91 93810 11008 

மின்னஞ்ெல்   : balaji.s@dvarakgfs.com 
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என் பி எஃப் சி ஆம்புட்ஸ்மன் முகவரி மை்றும் இயங்கும் பகுதி 

கமய

ம்  

என் பி எஃப் சி 

ஆம்புட்ஸ்மன்  

அலுவலகத்தின் 

முகவரி  

இயங்கும் பகுதி  

சென்

னனi  

C/o ரிெரவ்் ொங்க் 

ஆஃெ் இந்தியா, 

ஃபொரட்் கிபளசிஸ், 

சென்னன - 600 001  

எஸ் டி டி பகாட்: 044  

சதானலபெசி எண்: 

25395964 ஃபெக்ஸ் 

எண்: 25395488  

தமிழ்நாடு, அந்தமான் நிபகாொர ் தீவுகள், 

கரந்ாடகா, ஆந்திரெ் பிரபதஷ், 

சதலங்கானா, பகரளா, யூனியன் பிரபதெம் 

லட்ெத்தீவுகள், யூனியன் பிரபதெம் 

புதுெப்ெரி 

மும்

னெi  

C/o ரிெரவ்் ொங்க் 

ஆஃெ் இந்தியா, ஆர ்

பி ஐ  

னெகுல்லா 

அலுவலகக் கட்டிடம், 

மும்னெ சென்ட்ரல் 

ரயில்பவ நினலயம் 

எதிபர, னெகுல்லா, 

மும்னெ – 400 008  

மகாராஷ்டிரா, பகாவா, குஜராத், மத்தியெ் 

பிரபதஷ், ெட்டிஸ்கர,் யூனியன் 

பிரபதெங்கள் தாதர்ா நாகர ் ஹபவலி, 

டாமன், டியூ. 

புது 

டில்லிi  

C/o ரிெரவ்் ொங்க் 

ஆஃெ் இந்தியா,   

ென்ஸத ்மாரக்், புது 

டில்லி – 110 001  

எஸ் டிடி பகாட்: 011  

சதானலபெசி எண்: 
23724856  

ஃபெக்ஸ் எண்: 
23725218–19  

டில்லி, உதத்ர ் பிரபதஷ், உதத்ரகாண்ட், 

ஹரியானா, ெஞ்ொெ், யூனியன் பிரபதெம் 

ெண்டிகர,் , ஹிமாெல் பிரபதஷ், மை்றும் 

ராஜஸ்தான் மை்றும் ஜம்மு காஷ்மீர ்

மாநிலம்  

சகால்

கத்தா  

C/o ரிெரவ்் ொங்க் 

ஆஃெ் இந்தியா,  

15, பநதாஜி சுொஷ் 

பராட், சகால்கதத்ா – 
700 001  

எஸ் டி டி பகாட்: 033  

சதானலபெசி எண்: 

22304982 ஃபெக்ஸ் 

எண்: 22305899  

பமை்கு வங்காளம், சிக்கிம், ஒடிஷா, 

அஸ்ஸாம், அருணாெல் பிரபதஷ், 

மணிெ்பூர,் பமகாலயா, மிபஸாராம், 

நாகாலாந்த், திரிபுரா, பீஹார ் மை்றும் 

ஜாரக்்கண்ட்  
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புகார்ககள அளிப்பதை்கான வழிமுகை 

 

 

 

 

 

 

 

  

குறிெ்பிட்ட 

என் பி எஃெ் 

சி-க்கு 

எழுத்து 

மூலமான 

பகாரிக்னக 

ஒரு மாத 

முடிவில் 

என் பி எஃெ் 

சி-

இடமிருந்து 

ெதில் 

வராவிட்டா

ல், அல்லது 

என் பி எஃெ் 

சி-இன் 

ெதிலால் 

வாடிக்னக

யாளர ்

திருெ்தி 

அனடயாவி

ட்டால் 

வாடிக்னக

யாளர ்எந்த 

ஒரு 

அனமெ்னெ

யும் 

அணுகவில்

னல 

என்ைால் 

என் பி எஃெ் 

சி 

ஆம்புட்ஸம

னில் புகார ்

சதரிவியுங்

கள் (என் பி 

எஃெ் சி-

இடமிருந்து 

ெதில் வந்து 

ஒரு 

ஆண்டுக்கு

பமல் 

ஆவதை்குள்) 
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இகைப்பு - வங்கி-அல்லாத நிதி நிறுவனங்களுக்கான ஆம்புட்ஸ்மன் 

திட்டம், 2018 
 

 

புகாருக்கான அடிப்பகடகள் 
 

1) வாடிக்னகயாளரால் அளிக்கெ்ெட்ட பின் பததியிட்ட காபொனலகனள 

பிரென்ட் செய்யாமல் இருத்தல், அல்லது அவை்னை பிரென்ட் செய்வதில் 

அதீதமான கால தாமதம்; 

2) வழங்கெ்ெட்ட கடன் சதானக மை்றும் ஆண்டுக்கான வட்டி விகிதம், அது 

விதிக்கெ்ெடும் முனை உள்ளிட்ட விதிமுனைகள் மை்றும் 

நிெந்தனனகனள எழுத்து மூலம் சதரிவிக்கத் தவறுதல்; 

3) வழங்கல் கடிதம், வழங்குதலுக்கான விதிமுனைகள் மை்றும் 

நிெந்தனனகள் ஆகியவை்னை உள்ளூர ் சமாழி, அல்லது கடன் 

செறுெவருக்குெ் புரியக் கூடிய சமாழியில் அளிக்கத் தவறுதல் அல்லது 

மறுத்தல்; 

4) வழங்கெ்ெட்ட விதிமுனைகள் மை்றும் நிெந்தனனகளில் செய்ய 

உத்பதசிக்கெ்ெட்டிருக்கும் மாறுதல்கள் ெை்றி பொதுமான முன் 

அறிவிெ்னெ உள்ளூர ் சமாழி, அல்லது கடன் செறுெவருக்குெ் புரியக் 

கூடிய சமாழியில் அளிக்கத் தவறுதல் அல்லது மறுதத்ல்; 

5) எல்லா நிலுனவத் சதானககளும் செலுத்தெ்ெட்ட பிைகு, ெத்திரங்கள் 

மை்றும் ஆவணங்கனள வாடிக்னகயாளருக்கு வழங்கத் தவறுதல், 

அல்லது வழங்குவதில் அதீத தாமதம்; 

6) கடன் செறுெவர/் வாடிக்னகயாளருக்குெ் பொதுமான முன் அறிவிெ்பு  

இன்றிக் கட்டணங்கனள விதித்தல்; 

7) (i) பினணெ ் சொதன்த வெெ்ெடுத்திக் சகாள்ளுமுன் முன்னறிவிெ்புக் 

காலம்; (ii) முன்ன்றிவிெ்புக் காலம் னகவிடெ்ெடுவதை்கான 

சூழ்நினலகள்; (iii) பினணெ ்சொதன்த வெெ்ெடுத்திக் சகாள்வதை்கான 

வழிமுனை; (iv) பினணெ ்சொதன்த விை்ெதை்கு/ ஏலம் பொடுவதை்கு முன், 

கடனனத் திருெ்பிெ ்செலுத்துவதை்கு இறுதி வாய்ெ்பு சகாடுெ்ெதை்கான 

விதி; (v) கடன் செை்ைவரிடம் சொத்னத மீண்டும் ஒெ்ெனடெ்ெதை்கான 

வழிமுனை; (vi) பினணெ ்சொத்னத விை்ெதை்கு/ ஏலம் பொடுவதை்கான 

வழிமுனை இனவ சதாடரெ்ாக ஒெ்ெந்தம்/ கடன் ஒெ்ெந்தத்தில் 

சவளிெ்ெனடத் தன்னமனய உறுதி செய்யத் தவறுதல்  

8) இந்திய ரிெரவ்் வங்கியால் வங்கி-அல்லாத நிதி நிறுவனங்களுக்கு 

வழங்கெ்ெட்டுள்ள கட்டனளகனளெ் பின்ெை்ைானம; 

9) இந்திய ரிஸரவ்் வங்கியால் வங்கி-அல்லாத நிதி நிறுவனங்களுக்கான 

நியாயமான நனடமுனைகளுக்கான வழிகாட்டல் பகாட்ொடின்  பவறு 

எந்த விதினயயும் பின்ெை்ைானம.  
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இந்தத் திட்டத்தின் நகல் அந்தந்த கிகளப் பபாறுப்பாளர்களிடமும் 

நநாடல் ஆஃபீசர்களிடமும் கிகடக்கும் 

 


