
�ைற த����� வழி�ைற & �ைற த���பாள�  தி�ட�தி� சிற�த அ�ச�க�
வா��ைகயாள� எ�தெவா� �ைறய���, அதாவ� கிைள/அ�வலக�தி�� வ�ைக ��த�, க�த�
எ��த�, மி�ன�ச� அ���த�, ேநர� அைழ�� ம��� எ�க� வைல�தள� �ல� தன� �காைரப்
பதி� ெச�யலா�.
நிைல உயர்த்தும் அணிவைக பின்வருமாறு:
நிைல 1:
வா��ைகயாள� ேசைவக் ��/நி�வன�தி� நி�வாகிக� வழ�கிய த��வில் வா��ைகயாள� தி��தி
அைடயவ��ைல அ�ல� 15 நா�க���� எ�தப் பதி�� கிைட�கவ��ைல எ�றா�, வா��ைகயாள�
இவருக்குப் புகார் அனுப்பலாம்:
�ைற தீர்ப்பாளர் (GRO): ெச�வ�. பாய� ேசாமான�
�கவ�: ெச��ர� ஹ��, சி.எ�.� ேரா�, வ��யநக� மா��, கலினா, சா�டா��� (கிழ��)
அ�ல� பின்வரும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அ����க�: payal.somani@centrum.co.inஅ�ல�
அைழ�க��: 9167997499 (ெமாைப�), 022-42159272 (ேல��ைல�) காைல 09:30 மண� �த� மாைல 06:00
மண� வைர, தி�க� �த� ெவ�ள� வைர.
�கா��கான பதி� 7 ேவைல நா�க���� வழ�க�ப��.
நிைல 2:
ஜி.ஆ�.ஓ வழ�கிய த��வில் வா��ைகயாள� தி��தி அைடயவ��ைல எ�றா� அ�ல�
வா��ைகயாள��� 30 நா�கள�� எ�கள�டமி��� பதி� வரவ��ைல எ�றா�, அவ� தன�
�ைறகைள நிைல உயர்த்திக���பா�டாள�ட� கீ��க�ட �கவ�யில் ெதரிவிக்கலாம்:

ெபா��� அதிகா�,
இ�திய �ச�� வ�கி,
வ�கி சாரா ேம�பா�ைவத் �ைற,
��ைப ப�ரா�திய அ�வலக�,
3-வ� மா�, டா�ட� ஏ.ப� நாய� சாைல,
��ைப ெச��ர� �ேடஷ� (மரா�தா ம�தி� திைரயரங்கத்துக்கு அ���), ைப���லா, ��ைப-400008

மி�ன�ச� முகவரி: helpdnbs@rbi.org.in

மா�றாக, நி�வன�திடமி��� 30 நா�க���� பதி� ெபறாவ��டா� அ�ல� வா��ைகயாள�
எ�.ப�,எஃ�.சி(+)-இ� பதிலி� அதி��தி அைட�தா�, வா��ைகயாள� எ�த ம�ற�ைத��
அ�கவ��ைல எ�றா�, வா��ைகயாள� எ�.ப�.எஃ�.சி �ைற த����� அதிகா���� ப��வ��
அ��பைடய�� �கா� அள��கலா� (எ�.ப�.எ�.சி-இலி��� பதி� ெபற்று ஒ� வ�ட�தி�� மிகாம�
இருந்தால்):
● காேசாைலக� வழ�க�படவ��ைல அ�ல� தாமதமாக வழ�க�ப�டன
● அ�மதி�க�ப�ட கடன�� அள�, வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனக�, வ�டா�திர வ�� வ�கித�

ேபா�றைவ ெத�வ��க�படவ��ைல.
● ஒ��த� க�த�/வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனகைள ப�ரா�திய ெமாழிய�� அ�ல� கட�

வா��பவ� ����ெகா��� ெமாழிய�� வழ��வதி� ேதா�வ� அ�ல� ம���
● ��ெமாழிய�ப�ட மா�ற�க��� ஒ�புதல்அள��க�ப�ட வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனகள��

ப�ரா�திய ெமாழிய�� அ�ல� கட� வா�கியவ� ����ெகா��� ெமாழிய�� ேபா�மான
அறிவ��ைப வழ��வதி� ேதா�வ� அ�ல� ம���.

● அைன�� நி�ைவத் ெதாைகையயும் திரும்பச் ெசலுத்திய பிறகும் பாதுகாப்பு ஈட்டுப் ப�திர ஆவண�கைள
விடுவிப்பதில் ேதா�வ�/தாமத�

● கட� வா�கியவ���ப் ேபாதிய ேநர�� அறிவ��� இ�லாம� க�டண�கைள வ�லி�த�
● ஒ�ப�த�/கட� ஒ�ப�த�தி� ச�ட���வமாக நைட�ைற�ப��த���ய உ�ளைம�க�ப�ட

மீண்டும் ைகயகப்படுத்துதல் ஒப்பந்தம்/கடன் உடன்படிக்ைகைய வழ��வதி� ேதா�வ�
● �ச�� வ�கிய�� உ�தர�கள் எ�.ப�.எஃ�.சி-.ஆ� ப��ப�ற�படாமல் இருத்தல்
● நியாயமான நைட�ைறக� ச�ட� �றி�த வழிகா��த�க� ப��ப�ற�படவ��ைல

எ�.ப�.எ�.சி �ைற தீர்ப்பாளர் (ஆ�.ப�.ஐ) ம��� ெசன்ட்ரம் ஃைபனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிட்டட் (CFSL) ேநாட�
அதிகா�கள�� �கவ� ம��� ெசய�ப�� ப�தி
வ.எ� ைமய� எ�.ப�.எஃ�.சி த���பாய

அ�வலக�தி� �கவ�
ெசய�பா��� ப�தி சி.எஃ�.எ�.எ�

ேநாட� அதிகா�

1. ெச�ைன C/o இ�திய �ச�� வ�கி,
ஃேபா�� கிளாசி�,
ெச�ைன 600 001
STD குறியீட்ெடண்: 044
ெதாைலேபசி எ�: 25395964
ெதாைலநக� எ�: 25395488
மி�ன�ச�: nbfcochennai@rbi.org.in

தமி�நா�, அ�தமா� ம���
நி�ேகாபா� த��க�, க�நாடகா,
ஆ�திரா, ெத��கானா, ேகரளா,
ல�ச�த�� ம���  ���ேச�
�ன�ய� ப�ரேதச�க�

தி�. அஜ�
ெநவா�யா
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2. ��ைப C/o இ�திய �ச�� வ�கி,
ஆ�.ப�.ஐ ைப��லா அலுவலகக்
கட்டிடம்
��ைப ெச��ர� இரய��
நிைலய� எதி��
ைப��லா, ��ைப - 400 008
STD குறியீட்ெடண்: 022
ெதாைலேபசி எ�: 23028140
ெதாைலநக� எ�:23022024
மி�ன�ச�: nbfcomumbai@rbi.org.in

மகாரா��ரா, ேகாவா, �ஜரா�,
ம�திய� ப�ரேதச�, ச�த��க�, தா�ரா
ம��� நக� ஹேவலி, டாம� ம���
ைட� �ன�ய� ப�ரேதச�க�

தி�. கி�ஷ�
ப�சா�

3. ��
தி�லி

C/o இ�திய �ச�� வ�கி,
ச�ச� மா��
�� தி�லி -110001
STD குறியீட்ெடண்: 011
ெதாைலேபசி எ�: 23724856
ெதாைலநக� எ�:23725218-19
மி�ன�ச�: nbfconewdelhi@rbi.org.in

ெட�லி, உ�தர�ப�ரேதச�,
உ�தரக��, ஹ�யானா, ப�சா�,
ச��க��ன�ய� ப�ரேதசம்,
இமா�சல� ப�ரேதசம்,இராஜ�தா�
ம��� ஜ��-கா�ம�� மாநில�

மய�� ஷ�மா

4. ெகா�க
�தா

C/o இ�திய �ச�� வ�கி,
15, ேநதாஜி �பா� ேரா�
ெகா�க�தா -700 001
STD குறியீட்ெடண்: 033
ெதாைலேபசி எ�: 22304982
ெதாைலநக� எ�:22305899
மி�ன�ச�: nbfcokolkata@rbi.org.in

ேம�� வ�க�, சி�கி�, ஒ�சா,
அசா�, அ�ணா�சல ப�ரேதச�,
மண����, ேமகாலயா, மிேசார�,
நாகலா��, தி��ரா, ப�கா� ம���
ஜா��க��

அ��த� ெட�நா�

(1) �ைறதீர்ப்பாளர்எ�வா� ��ெவ��பா�?
● �ைறதீர்ப்பாளரின் முன்பு முைறயீடுகள் சுருக்கமானைவயாகஇருக்கும்
● சமரச�க� �ல� ஏற்படும்த��ைவ ஊ��வ��பா�, சமாதான� ஆகவ��ைல எ�றா�, தீர்ப்பு/ஆைணைய

வழ�கலா�
(2) �ைறதீர்ப்பாளரின்��வ�� தி��தி இ�லாவ��டா� வா��ைகயாள� ேம��ைறய�� ெச�ய ���மா?
ஆ�, �ைறதீர்ப்பாளரின்���மீது ேம� �ைறய��  ெச�ய�த�கதாக இ��தா� -> ேம��ைறய��� ஆைணய�:
�ைண ஆ�ந�, �ச�� வ�கிஅவர்கைள அணுகலாம்
�றி��:

● இ� மா��வழியில் ச��ைசையத் த����� வழி�ைறயா��
● எ�தெவா� க�ட�தி�� த��� காண பிற நீதிமன்றம்/அைவ/ சட்டப்படி உரிைமயுள்ள ஆைணயத்ைதஅ�க

வா��ைகயாள���ச்�த�திர� உ��

குைறதீர்ப்பாயத் தி�ட�தி� நக� கிைள அதிகா�ய�ட� இ����.
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