
  

 

லழபளந்தழ ஃபளன்ரழனல் சர்வீறஸ் ழபபவயட் லிநழடெட்டின் புகளர் 

குபதவர்ப்பு பப 
 

 

புகளர் குபதவர்ப்பு பப:  

ஏவதனும் புகளர்கள் இருப்ழன், கவவம டகளடுக்கப்ட்டுள் யமழபபகள் யளனழளக 

யளடிக்பகனளர்கள் தங்கழன் புகளளழபத் டதளழனப்டுத்தளம் / குபகப 

எழுப்ளம்:  

I. புகளர்கபப் தழவு டசய்தல்: 
 

a. கழப - எழுத்துப்பூர்யப் புகளபளகக் கழப அலுயகத்தழற்கு வளழல் யந்து 

யளடிக்பகனளர்கள் புகளபபப் தழவு டசய்னளம்;  

b. நழன்ஞ்சல் : wecare@hfs.in எனும் நழன்ஞ்சல் பகயளழ யளனழளக 

யளடிக்பகனளர்கள் புகளர்கப அனுப்ளம் 

c. கடிதங்கள்: யளடிக்பகனளர்கபக் கடிதங்கபப் ழன்யரும் பகயளழக்கு 

அனுப்ளம்: யளடிக்பகனளர் வசபய, லழபளந்ததழழ ஃபளன்ஸினல் 

ழபபவயட் லிநழடெட், 9யது தம், சழக்நள ெயர்ஸ், டெக்ளஜழ வீதழ, 

லழபளந்தழ ழஸ்ஸ் ளர்க், டளபய, பம்ப - 400076.  

 யளடிக்பகனளர் தங்கழன் யழண்ணப் எண் அல்து கென் கணக்கு எண் 

ஏவதனும் ஒன்ப ஒவ்டயளரு தகயலுெனும் வசர்த்துப் புகளர் 

அனுப்ப்டுயபத உறுதழ டசய்து டகளள் வயண்டும்.  

 தகயல் குழப்ழெப்ெளநல் அனுப்ப்டும் புகளர்கள் இந்த யளடிக்பகனளர் 

குபதவர்ப்பு யமழபபனழல் தவர்க்கப்ெநளட்ெளது.  

 

II. தவர்வு டசனல்பப : 
 

 புகளர் கழபெக்கப்டற்வுென், ழறுயநளது, குழப்ழட்ெ களத்தழற்குள் 

புகளர் யந்து வசர்ந்தபநக்கள ஒப்புபகனழப அனுப்பும். டப்டும் 

அபத்துப் புகளர்களும் தழவு டசய்னப்டும் நற்றும் அடுத்ததளக அதன் 

தவர்வு நற்றும் தவர்வு யமழபபயும் கண்களணழக்கப்ட்டுத் டதளழயழக்கப்டும்.  



   

 

 புகளருக்கள தவர்வு யமங்கப்ட்ெவுென் தழயழல் உள் புகளர்கள் படித்து 

பயக்கப்டுயதழப அலுயர் உறுதழ டசய்து டகளள்யளர். 

 புகளர் குப தவர்ப்பு அலுயர் புகளர் ழப குழத்து தழன்நழகு யபகனழல் 

புகளர் யந்து வசர்ந்த ளள் பதல் 30 ளட்களுக்குள் அபய தவர்க்கப்ட்டு 

படித்து பயக்கப்டுகழன்யள என்பத கண்களணழப்ளர். 

 ஒருவயப ழறுயத்தழற்கு கூடுதல் வபம் அயசழனம் எழல், 

ழறுயநளது யளடிக்பகனளருக்கு குழப்ழெப்ட்ெ களத்தழற்குள் 

தவர்யழப்தழல் தளநதம் ஏற்டுயதற்கள களபணத்பதயும் தவர்யழப 

எப்வளது எதழர்ளர்க்களம் என்தற்கள கள யபபனபனழபயும் 

அழக்க வயண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

III. புகளர் குழு  

வநவ குழப்ழட்ெ கள எல்பக்குள் ழறுயத்தளல் யமங்கப்ட்ெ புகளருக்கள 

தவர்வு நழபயளக இல்ப எழல், யளடிக்பகனளர் புகளபப அடுத்த கட்ெ ழபக்கு 

எடுத்துச் டசல்ளம்:  

புகளர் குப தவர்ப்பு அலுயர் & வளெல் அலுயர் 

தழரு. தவபஜ் நழட்ெல்  

லழபளந்தழ ஃபளன்ரழனல் சர்வீறஸ் ழபபவயட் லிநழடெட் 

9யது தம், சழக்நள, டெக்ளஜழ வீதழ,  

லழபளந்தழ ழஸ்ஸ் ளர்க்,  

டளபய, பம்ப - 400076.  

டதளபவசழ எண்.: 022 25763789    

நழன்ஞ்சல் – dheeraj.mittal@hfs.in 

புகளர் / வகள்யழகள் 30 ளட்களுக்குள் தவர்க்கப்ெயழல்படனழல், வநற்டகளண்டு 

இதப அடுத்த உனர் ழபக்கு எடுத்துச் டசல்ளம்:  

யங்கழ-அல்ளத ழறுயங்கழன் வநற்ளர்பயக்கள துப  

இந்தழன ளழசர்வ் யங்கழ, பம்ப நண்ெ அலுயகம்,  

3யது தம், RBI ழல்டிங், பம்ப நத்தழன இபனழல் ழபனத்தழற்கு 

எதழளழல்,  

பகுள பம்ப – 400008.  

டதளபவசழ எண்.: 022 2308 4121  

டதளபகல் 022 2302 2011  

நழன்ஞ்சல்: dnbsmro@rbi.org.in 
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