
          

 

ಬಾರ್್ಕಲೇಸ್ ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಭಾರತಲಯ ಸಾಂಕ (ಶುಲ್ಕ ಗಳ ತಪ್ಸ ಲಲು) - ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಮತ್ತು  ಚಾಲ್ತು  ಖಾತೆ 

 
 

ಕರ . 

ಸಂ

ಖ್ಯಯ  

ಉತಪ ನ್ನ ದ ಹೆಸರು 
ಬಾರ್್ಕಲೇಸ್ ಉಳಿತಾಯ 

ಖಾತೆ 

ಬಾರ್್ಕಲೇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ 

ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ 

ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ  

ಅಕಾಂಟ್ 

ಬಾರ್್ಕಲೇಸ್ ಚಾಲ್ತು   

ಖಾತೆ 

    
1 

ಬಡಿ್ಡ  ದರ (ಕ್ಯಾ ಲೆಂಡರ್ 

ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೊ ಮೆ್ಮ  

ಪಾವತಿಸಬೇಕು) 

ವರ್ಷಕ್ಕೊ  2.50% ವರ್ಷಕ್ಕೊ  2.50% ಅನ್ವ ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ  

A. ಖಾತೆ ಬಾಕಿ ಅಗತಯ ತೆಗಳು 

2 

ಸರಾಸರಿ ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕ ಬಾಕಿ 

(ಕ್ಯಾ ಲೆಂಡರ್ ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕದ 

ಪ್ರ ಕ್ಯರ ಎಕ್ಯಾ ಬಿ 

ಲಕೊ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತ ದೆ) 

ಪ್ರ ತಿ ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೊ  ರೂ. 
200,000/- 

ಶೂನ್ಾ  ಬಾಕಿ 
ಪ್ರ ತಿ ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೊ  ರೂ. 
15,000,000/- 

3 

ಎಕ್ಯಾ ಬಿ ಅನ್ನು  

ನಿವಷಹಿಸದಿದದ ರೆ 

ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಶುಲ್ೊ ಗಳು 

ಕನಿರ್ಠ  ಬಾಾ ಲನ್್ಸ  ಕ್ಕರತ್ಯ 

1% ಅಥವಾ ರೂ. 1000/- 

ಇವುಗಳಲ್ಲಲ  ಯಾವುದು 

ಕಡ್ಡಮ್ಮಯೋ ಅದು 

ಅನ್ವ ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ  ರೂ. 4000/- 

B. ಚೆಕ್ ಪುಸು ಕ 

4 
ಸಮಾನ್ ಪಾವತಿಯ ಚೆಕ್ 

ಪುಸತ ಕ 
ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

C. ಹಣ ರವಾನೆಗಳು 

5 ಪಾವತಿ ಆದೇಶ (ಪಿಒ) ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

6 

ಬಾಕ್ಕಲ ೋಷಸ್ ಬಾಾ ೆಂಕ್ 

ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಲ  ಪಾವತಿಸಬೇಕ್ಯದ 

ಡ್ಡಮಾೆಂಡ್ ಡ್ರರ ಫ್್ಟ (ಡ್ಡಡ್ಡ) 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

7 

ಬಾಕ್ಕಲ ೋಷಸ್ ಬಾಾ ೆಂಕ್  ಇಲ್ಲ ದ 

ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಲ  ಪಾವತಿಸಬೇಕ್ಯದ 

ಡ್ಡಡ್ಡ (ವರದಿಗಾರ ಬಾಾ ೆಂಕ್ 

ವಾ ವಸ್ಥಥ ಯ ಮೂಲ್ಕ) 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

8 ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಿ  ಡ್ಡಡ್ಡ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

9 ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಿ  ರವಾನೆ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

10 

ಪಿಒ/ಡ್ಡಡ್ಡ/ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಿ  

ಡ್ಡಡ್ಡ ರದದ ತಿ / 

ಮರುಮೌಲ್ಾ ಮಾಪ್ನ್ 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

11 

ದೇಶಿೋಯ ವಿದುಾ ನೆ್ಮ ನ್ ಪಾವತಿ:  

ಐಎೆಂಪಿಎಸ್ / 

ಎನ್ಸ.ಇ.ಎಫ್ಟ.ಟಿ / 

ಆರ್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್  

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

12 

ಬಾಕ್ಕಲ ೋಷಸ್ ಬಾಾ ೆಂಕ್ ಆೆಂತ್ರಿಕ 

ಖಾತ್ಯೆಂದ ಖಾತ್ಗೆ 

ವಗಾಷವಣೆಗಳು 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

13 ದೇಶಿೋಯ ತ್ರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು 
ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

14 
ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಿವತ್ಷನೆ 

ಶುಲ್ೊ  

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 
ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

D. ಶಾಖಾ ವಹಿವಾಟುಗಳು 

15 

ಶಾಖಾ ವಹಿವಾಟುಗಳು – 

ನ್ಗದು ಠೇವಣಿ / 

ಹಿೆಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಕ 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

E. ಚೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳು 



16 

ಬಾಕ್ಕಲ ೋಷಸ್ ಶಾಖೆ  ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಲ  

ಡ್ರರ  ಮಾಡಲಾದ  ಬಾಹ್ಾ  

ಚೆಕ್ ಕಲಕ್ಷನ್ಸ (ಒಸಿಸಿ) 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

17 

ವರದಿಗಾರ ಬಾಾ ೆಂಕ್ 

ವಾ ವಸ್ಥಥ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಬಾಹ್ಾ  

ಚೆಕ್ ಸಂಗರ ಹ್ (ಒಸಿಸಿ) 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

18 ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಿ  ಚೆಕ್ ಸಂಗರ ಹ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

19 
ವಿತ್ರಿಸಿ ಹಿೆಂತಿರುಗಿಸಲಾದ 

ಚೆಕ್/ಇಸಿಎಸ್  

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

20 

ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾದ ಮತ್ತತ  

ಪಾವತಿಸದೆ ಹಿೆಂತಿರುಗಿಸಲಾದ 

ಚೆಕುೊ  

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

21 
ಚೆಕ್ ಪಾವತಿ ತ್ಡೆ 

ಸೂಚನೆಗಳು 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

22 

ಪಾವತಿಸಿದ ಚೆಕುೊ ಗಳ 

ಹ್ಳೆಯ ದಾಖಲಗಳು / 

ಪ್ರ ತಿಗಳು 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

F. ವಲಸಾ ಕ್್ಲ ಸಿಕ್ ಡೆಬಿಟ್-ಕಮ್-ಎಟಿಎಾಂ ಕ್ಲರ್ಡೇ 

23 ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಯಡ್ಷ ವಿತ್ರಣೆ ಶುಲ್ೊ  ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

24 

ಕಳೆದುಹೋದ / ಕದದ  / 

ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕ್ಯಡ್ಷ 

ಬದಲಾವಣೆ 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

25 
ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಯಡ್ಷ ಪಿನ್ಸ ನ್ ಮರು-

ಉತ್ಪಾ ದನೆ 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

26 
ದೈನಂದಿನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಯಡ್ಷ 

ಮಿತಿ 

ಎಟಿಎೆಂ ವಿತ್ ಡ್ರರ  ಮತ್ತತ  

ಪಿಒಎಸ್ / ಐವಿಆರ್ ಮತ್ತತ  

ಮಚಷೆಂಟ್ ವೆಬ್್ ೈಟ್ಗಳಾದಾ ೆಂತ್ 

ದೈನಂದಿನ್ ಮಿತಿ - 50,000 /- 

ರೂ. 

ಎಟಿಎೆಂ ವಿತ್ ಡ್ರರ  ಮತ್ತತ  

ಪಿಒಎಸ್ / ಐವಿಆರ್ 

ಮತ್ತತ  ಮಚಷೆಂಟ್ 

ವೆಬ್್ ೈಟ್ಗಳಾದಾ ೆಂತ್ 

ದೈನಂದಿನ್ ಮಿತಿ - 50,000 

/- ರೂ. 

ಎಟಿಎೆಂ ವಿತ್ ಡ್ರರ  ಮತ್ತತ  

ಪಿಒಎಸ್ / ಐವಿಆರ್ ಮತ್ತತ  

ಮಚಷೆಂಟ್ 

ವೆಬ್್ ೈಟ್ಗಳಾದಾ ೆಂತ್ 

ದೈನಂದಿನ್ ಮಿತಿ - 50,000 /- 

ರೂ. 

27 
ಅನ್ಾ  ಬಾಾ ೆಂಕ್ ವಿೋಸಾ ಎಟಿಎೆಂ 

ವಹಿವಾಟು (ದೇಶಿೋಯ) 

ನ್ಗದು ಹಿೆಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಕ : 

ಅನಿಯಮಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್                       

ಬಾಕಿ ವಿಚಾರಣೆ : ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

ನ್ಗದು ಹಿೆಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಕ 

: ಅನಿಯಮಿತ್ ಶುಲ್ೊ  

ರಹಿತ್                       

.   ಬಾಕಿ ವಿಚಾರಣೆ : 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

ನ್ಗದು ಹಿೆಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಕ : 

ಅನಿಯಮಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್                       

ಬಾಕಿ ವಿಚಾರಣೆ : ಶುಲ್ೊ  

ರಹಿತ್ 

28 

ಅನ್ಾ  ಬಾಾ ೆಂಕ್ ವಿೋಸಾ ಎಟಿಎೆಂ 

ವಹಿವಾಟು 

(ಅೆಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ರೋಯ) (ವಿದೇಶಿ 

ಕರೆನ್ಿ   

ಪ್ರಿವತ್ಷನೆ ಗುರುತ್ತ 3.50%) 

ನ್ಗದು ಹಿೆಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಕ : 

ಅನಿಯಮಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್                       

ಬಾಕಿ ವಿಚಾರಣೆ : ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

ನ್ಗದು ಹಿೆಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಕ 

: ಅನಿಯಮಿತ್ ಶುಲ್ೊ  

ರಹಿತ್                           

. ಬಾಕಿ ವಿಚಾರಣೆ : 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

ನ್ಗದು ಹಿೆಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಕ : 

ಅನಿಯಮಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್                       

ಬಾಕಿ ವಿಚಾರಣೆ : ಶುಲ್ೊ  

ರಹಿತ್ 

G. ಖಾತೆಯ ಹೇಳಿರ್ಕ 

29 
ಖಾತ್ಯ ಹೇಳಿಕ್ಕ / ಪಾಸ್ 

ಪುಸತ ಕ 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಪಾಸ್ ಪುಸತ ಕ 

(ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಲ  ಲ್ಭ್ಾ ) 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಪಾಸ್ 

ಪುಸತ ಕ (ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಲ  

ಲ್ಭ್ಾ ) 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಪಾಸ್ ಪುಸತ ಕ 

(ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಲ  ಲ್ಭ್ಾ ) 

30 
ವಿನಂತಿಯ ಮೇಲ ನ್ಕಲು 

ಹೇಳಿಕ್ಕ 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

H. ಇತರ ಶುಲ್ಕ ಗಳು 

31 ಬಡಿ್ಡ  / ಟಿಡ್ಡಎಸ್ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ  ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

32 ಸಹಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ನೆ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ  ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

33 ಎಫ್ಟ.ಐ.ಆರ್.ಸಿ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

34 ಸುಪ್ತ  ಖಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

35 ಖಾತ್ ಮುಕ್ಯತ ಯ ಶುಲ್ೊ ಗಳು ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

I. ಇತರ ಸೇವೆಗಳು 

36 
ಎಸ್.ಎೆಂ.ಎಸ್/ ಇಮೇಲ್ 

ಎಚಚ ರಿಕ್ಕ  

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 



37 
ಎನ್ಸ.ಎ.ಸಿ.ಎಚ್ ಹುಕುೆಂ 

ಸಾಥ ಪ್ನೆ 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

38 
ಎನ್ಸ.ಎ.ಸಿ.ಎಚ್ ನೇರ 

ಡೆಬಿಟ್ ಸಂಗರ ಹ್ಗಳು 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

39 
ಎನ್ಸ.ಎ.ಸಿ.ಎಚ್ ನೇರ 

ಕ್ಕರ ಡ್ಡಟ್ ಸಂಗರ ಹ್ಗಳು 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

40 
ಇಸಿಎಸ್ / ಎನ್ಸ.ಎ.ಸಿ.ಎಚ್ 

ಮರಳಿಸುವ ಶುಲ್ೊ ಗಳು 

ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ ಶುಲ್ೊ  ರಹಿತ್ 

 ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ೊ ವಿಲ್ಲ ದೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಸೌಲ್ಭ್ಾ ಗಳನ್ನು  ಬಾಾ ೆಂಕಿನ್ ಸಂಪೂಣಷ ವಿವೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿ 

ಬಾಾ ೆಂಕ್ ಅೆಂತ್ಹ್ ಕ್ಕಡುಗೆಗಳನ್ನು   ಕ್ಯಲ್ಕ್ಯಲ್ಕ್ಕೊ   ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. 

 ಶುಲ್ೊ ಗಳು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ಲ್ಲಲ ) ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ  ತ್ರಿಗೆಗಳಿೆಂದ ಪ್ರ ತ್ಾ ೋಕವಾಗಿರುತ್ತ ವೆ.  

 ನ್ವೆೆಂಬರ್ 01, 2022 ರಿೆಂದ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ ಬಾಾ ೆಂಕಿನ್ ಭಾರತಿೋಯ ಟ್ಯಾ ರಿಫ್ಟ (ಶುಲ್ೊ ಗಳ ತ್ಪ್ಿ ೋಲು) ಮತ್ತತ  

ಗಾರ ಹ್ಕರ ನಿಯಮಗಳು www.barclays.in ರಲ್ಲಲ  ಲ್ಭ್ಾ ವಿರುತ್ತ ವೆ. 

 ಬಾಾ ೆಂಕ್ ಶುಲ್ೊ ಗಳಲ್ಲಲ ನ್ ವಾ ತ್ಪಾ ಸ ಅಥವಾ ಹಸ ಶುಲ್ೊ ಗಳ ಪ್ರಿಚಯವನ್ನು  ಶಿೋಘ್ರ ದಲಲ ೋ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ 

ಅಗತ್ಾ ವಿಲ್ಲ ದಿದದ ರೆ, ಅಸಿತ ತ್ವ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಶುಲ್ೊ ಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಸಿ ಗಾರ ಹ್ಕರಿಗೆ 30 (ಮೂವತ್ತತ ) ದಿನ್ಗಳ ಎಚಚ ರಿಕ್ಕಯನ್ನು  

ನಿೋಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಹಸ ಶುಲ್ೊ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಚಯಸಬಹುದು. 

  ಸರಾಸರಿ ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕ ಬಾಕಿಯನ್ನು  (AQB) ಲಕೊ ಹಾಕುವ ವಿಧಾನ್ - ಎಕ್ಯಾ ಬಿ ಎೆಂಬುದು ಕ್ಯಾ ಲೆಂಡರ್ 

ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಲ  ದಿನ್ಗಳ  ಸಂಖೆಾ ಯೆಂದ ಭಾಗಿಸಿದ ಗಾರ ಹ್ಕರು ನಿವಷಹಿಸುವ ದೈನಂದಿನ್ ಮುಕ್ಯತ ಯದ 

ಶಿಲುೊ ಗಳ ಮೊತ್ತ ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.  

 ಗರಿರ್ಠ  ನ್ಗದು ಹಿೆಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಕ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ  ಬಾಾ ೆಂಕಿನ್ ಎಟಿಎೆಂನ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ರೂ.10,000. 

 

ಬಾಕ್ಕಲ ೋಷಸ್ ಬಾಾ ೆಂಕ್ ಪಿಎಲ್್ಲಯು ಇೆಂಗೆಲ ೆಂಡ್ಡನ್ಲ್ಲಲ  ನೋೆಂದಾಯತ್ವಾಗಿ ಪುರ ಡೆನಿಿಯಲ್ ರೆಗುಾ ಲೇಶನ್ಸ ಅಥಾರಿಟಿಯೆಂದ  

ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತತ  ಹ್ಣಕ್ಯಸು ನ್ಡತ್ ಪಾರ ಧಿಕ್ಯರ ಮತ್ತತ  ಪುರ ಡೆನಿಿಯಲ್ ರೆಗುಾ ಲೇಶನ್ಸ ಅಥಾರಿಟಿಯೆಂದ 

ನಿಯಂತಿರ ಸಲ್ಾ ಡುತ್ತ ದೆ. ಅದರ ಸದಸಾ ರು ಸಿೋಮಿತ್ ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಹೆಂದಿರುತ್ಪತ ರೆ. ನೋೆಂದಾಯತ್ ಸಂಖೆಾ .  1026167. 

ನೋೆಂದಾಯತ್ ಕಚೇರಿ: 1 ಚರ್ಚಷಲ್ ಪ್ಲ ೋಸ್, ಲಂಡನ್ಸ ಇ 14 5ಎಚ್ ಪಿ.  ಬಾಕ್ಕಲ ೋಷಸ್ ಬಾಾ ೆಂಕ್ ಪಿಎಲ್್ಲ  ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ   ತ್ನ್ು  

ಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಕ್ಯಯಷನಿವಷಹಿಸುವಲ್ಲಲ  ಭಾರತಿೋಯ ರಿಸರ್ವಷ ಬಾಾ ೆಂಕಿು ೆಂದ ನಿಯಂತಿರ ಸಲ್ಾ ಡುವ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ಪ್ಡೆದ 

ಅನ್ನಸೂರ್ಚತ್ ವಾಣಿಜ್ಾ  ಬಾಾ ೆಂಕ್  ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಧಾನ್ ಕಚೇರಿ: 801/808 ಸಿೋಜೆ ಹೌಸ್, ಶಿವಸಾಗರ್ ಎಸ್್ಥ ೋಟ್, ಡ್ರ. ಆನಿ 

ಬ್ಸ್ಥೆಂಟ್ ರಸ್ಥತ , ವೊಲ್ಲಷ, ಮುೆಂಬೈ 400 018, ಭಾರತ್.  


