
 
 

இ�திய �ச�	 வ�கி - ஒ��கிைண�த �ைறத���பாள� தி�ட� (ஒ����ேம! 
தி�ட�) 2021 

 
 

சிற�� அ�ச�க$ 
 

 

 

ம�கள�டமி�	
 �பாசி��கைள ஏ���ெகா��� ெசா��தி� அள� >= !.100 ேகா� ெகா&ட 
அைன�
 வ)கிசாரா நிதி நி�வன)க� + வா��ைகயாள- ெதாட-. நி�வன)க�(இைவ ந0)கலாக: 

உ�க�டைம3. நிதி நி�வன)க�, 4�கிய 4த5�� நி�வன)க�, உ�க�டைம3. கட� நிதி, ம��� 

கைல3. நடவ��ைகய6� கீ8�ள எ�.ப6.எஃ3.சி-�க�) ஆகியவ�றி�> இ	த >ைறத0-3பாள- தி�ட� 
ெபா�	
� 
 

"ேசைவ �ைறபா%" எ�ப
 ஒ� ஒ8)>ப��த3ப�ட நி�வன� ச�ட@-வமாகேவா அAல
 ேவ� 

வைகய6ேலா, வழ)க ேவ&�ய அத� நிதிD ேசைவய6A ஏ�ப�� ஏேதE� ஒ� >ைறபா� அAல
 அ
 
வழ)>� ேசைவ வா��ைகயாளF� ேதைவைய3 @-�தி ெசGயவ6Aைல எ�பதா>�. இ
 

வா��ைகயாள��> நHட� அAல
 ேசத�ைத ஏ�ப��தலா� அAல
 ஏ�ப��தாமI� ேபாகலா�. 

 
 

�கா� ெச'வத(கான காரண+க$ 
 

ஒ� ஒ8)>3ப��த3ப�ட நி�வன�தி� ெசயA அAல
 .ற�கண63பாA பாதி3.�>�ளா>� எ	தெவா� 

வா��ைகயாள��, "ேசைவ >ைறபா�" எ�பத� கீK வைரய��க3ப�டப�, தன�3ப�ட 4ைறய6A அAல
 

அ)கீகF�க3ப�ட ப6ரதிநிதி Lல� தி�ட�தி� கீK .கா- ெசGயலா�. 

 

�காைர இ,தி�ட,தி! கீ. ேபணாைம/கான காரண+க$ 

 

இ�தி�ட�தி� கீK எ��
�ெகா�ள 4�யாத .கா-கைள3 ப�றி அறிய, �ச�	 வ�கி ஒ��கிைண�த 

�ைறத���பாள� தி�ட�, 2021 இ! 10 ஆ� ப+�ைவ� பா-�க�� 

 

ஒ� வா1/ைகயாள� எ	வா3 �கா� ெச'யலா�? 

 
 

ச�ப	த3ப�ட 

எ�.ப6.எஃ3.சி-�> 

எ8த3@-வ க�த� 

 
 

ஒ� மாத 4�வ6A 

 

எ�.ப6.எஃ3.சி-
ய6டமி�	
 பதிA 

இAைல எ�றாA 

அAல
 

எ�.ப6.எஃ3.சி.ய6� 

பதிலிA 

வா��ைகயாள- 

தி�3தி 
அைடயவ6Aைல 
எ�றாA 

 

வா��ைகயாள- 

எ	த 

ஆைணய�ைதM� 
அNகவ6Aைல 

எ�றாA 

 

Fச-O வ)கி 
>ைறத0-3பாளFட� 

.கா- அள��க�� 

(எ�.ப6.எஃ3.சி-இ� 

பதிைல3 ெப�ற 

ஒ� 
வ�ட�தி�>�ளாக) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4த�ைம ஒ�)கிைண3. அதிகாFய6� ெபய- 

ம��� ெதாட-. வ6வர)க�  

  
 

ெபய- : மிP.3Q�தி சி) 

 

ெதாைலேபசி: 022 - 62260248 

 

மி�னRசA 4கவF: 

axisfinance.nodalofficer@axisfinance.in 
 

>ைறத0-3பாள- தி�ட�திA .கா- ெசGவத�கான 
ேபா-�டA: https://cms.rbi.org.in  

 

ைமய3ப��த3ப�ட ெப�தA ம��� ெசயலா�க 

ைமய�தி� (CRPC) ெதாட-. வ6பர)க�  

மி�னRசA 4கவF: crpc@rbi.org.in  

 

4கவF: ைமய3ப��த3ப�ட ெப�தA ம��� 

ெசயலா�க ைமய� (CRPC), இ	திய Fச-O வ)கி, 
4வ
 தள�, ெச�ட- 17, ச&�க- - 160017 

Toll Free No. – 14448 

திரு. கமலேஷ் குமார்  ஷா

9327099029

kamleshkumar@infinityfincorp.com

 ஒருங் கிணைந் த ஒம் புட் ஸ் மேன்  திட் டம் , 2021 இருந் து பயனுள் ளதாக இருக் கும்  நவம் பர்  12, 2021.
 
இந் திய ரிசர் வ்  வங் கியால்  கட் டுப் படுத் தப் படும்  அனைத் து நிறுவனங் களுக் கும்  பொருந் தும்
 
 (அதாவது, வங் கிகள்  / NBFCகள் /பேமெண் ட்  சிஸ் டம்  ஆபரேட் டர் கள் )



 

�ைறத���பாள� எ	வா3 ஒ� 516 ெச'கிற7?  

 

• >ைறத0-3பாள- 4�பாக நடவ��ைகக� ெபா
வாக S��கமாக இ��>� 

• SLகமான 4ைறய6A த0-ைவ அைடய ஊ�>வ6�கிற
 அ3ப�யான த0-ைவ ெபற4�யவ6Aைல 
என�A, ஒ� உ�தர�/ஆைணைய வழ)>கிற
 

 

�ைறத���பாள� வழ��� 51வ+9 வா1/ைகயாள�/� தி��தி இ9ைலெயன:9 வா1/ைகயாள� 

ேம95ைறய;% ெச'ய 51<மா?  

 

ஆ�, >ைறத0-3பாள- வழ)>� 4�� ேமA4ைறயU� ெசGய�V�யதாக இ�	தாA, ேமA4ைறயU�� 

அதிகாFயான, Fச-O வ)கிய6A இ	த தி�ட�ைத நி-வகி�>� ெபா�3.�ள நி-வாக இய�>நைர� ெதாட-. 

ெகா�ள�� 

 

 
 

 
 

கவன:/க6�: • இ
 .காைர� த0-3பத�கான  ஒ� மா�� வழியா>� 
• எ	த க�ட�திI� த0-��காக ேவ� ஏேதE� ந0திம�ற� / ஆைணய�/ அதிகாFைய அNக 

வா��ைகயாள��> 48 உFைம உ�ள
. 

 

தி�ட� >றி�த V�தA தகவI�> https://www.rbi.org.in ஐ3 பா-�க��. 

 
 




