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மண்டல ஊரக வங்கிகளின் பட்டியல் 
 

வ 

ண்  

நண்ட ஊபக வங்கி நாிம் 

1 அகாாத் உ.ி. கிபாநின் வங்கி, உ.ி 
2 ஆந்திப ிபததசம் கிபாதநா விகாஸ் வங்கி ஆந்திபப் ிபததசம் 

3 ஆந்திப ிபகதி கிபாநீா வங்கி ஆந்திபப் ிபததசம் 

4 அயணாச்ச ிபததசம் கிபாநப்பு வங்கி அயணாச்ச ிபததசம் 

5 அசாம் கிபாநின் விகாஷ் வங்கி அசாம்  

6 ஆரினவார்ட் கிபாநின் வங்கி உ.ி 
7 படரி கிபாநி ாங்க் ஒரிசா 

8 ாினா தவா கிபாநின் வங்கி உ.ி 
9 தங்கி கிபாநின் விகாஷ் வங்கி தநற்கு வங்காம்  

10 தபாடா பாஜஸ்தான் கிபாநின் வங்கி பாஜஸ்தான் 

11 தபாடா குஜபாத் கிபாநின் வங்கி குஜபாத் 

12 தபாடா யூ.ி. கிபாநின் வங்கி பாஜஸ்தான் 

13 ஹீார் தேத்ரின கிபாநின் வங்கி உ.ி 
14 காதவரி கல்தார் கிபநீா வங்கி கர்ாடகா  

15 பசதன்னா தகாதாவரி கிபநீா ாங்க் ஆந்திபப் ிபததசம் 

16 சட்டிஸ்கார் கிபாநின் வங்கி சத்தீஸ்கர் 

17 சிக்நகளூர் ககாடகு கிபதநா ாங்க் கர்ாடகா  

18 கடக்கான் கிபாதநா வங்கி ஸ்தடட் ாங்க் ஆந்திபா  
19 ததா குஜபாத் கிபாநின் வங்கி  குஜபாத் 
20 துர்க் பாஜ்ாந்த்காதவான் கிபாநின் வங்கி  சத்தீஸ்கர் 
21 ல்ாக் தீஹதி வங்கி ஜம்ப & காஷ்நீர் 

22 குர்கான் கிபாநின் வங்கி சிண்டிதகட் வங்கி  ஹரினாா 
23 கஹாடுட்டி தேத்ரின கிபாநின் வங்கி  பாஜஸ்தான் 
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24 ஹரினாா கிபாநின் வங்கி ஹரினாா 
25 ஹிநாச்சல் கிபாநின்  ஹிநாச்சல் ிபததசம் 

26 ஜம்ப & காஷ்நீர் கிபாநின் வங்கி ஜம்ப & காஷ்நீர் 

27 கஜய்ப்பூர் தார் கிபாநின் வங்கி  பாஜஸ்தான் 

28 ஜபுவா தார் தேத்ரின கிபாநின் வங்கி நத்தினப் ிபததசம் 

29 ஜார்கண்ட் கிபாநிங் வங்கி  ஜார்கண்ட் 

30 கிங்கா கிபாநி ாங்க்   ஒரிசா 

31 கர்ாடகா விகாஸ் கிபாநின் வங்கி கர்ாடகா 

32 காஷி தகாநி சாபத் கிபாநின் யூினன் 
ாங்க்  

உ.ி 

33 வங்கி கியஷ்ணா கிபாநின் வங்கி  கர்ாடகா 

34 தேத்திரினா கிசான் கிபாநின் ாங்க்  உ.ி 
35 ாங் ீடிஹங்கி கிபாநப்பு வங்கி அசாம் 

36 நத்தின ாபத் கிபாநின் வங்கி நத்தினப் ிபததசம் 

37 நத்தின கீார் கிபாநின் வங்கி   கீார் 

38 யூதகா வங்கி ம்..ீ நத்தினப் ிபததசம் 

39 நகாபாஷ்டிபா கிபாநின் வங்கி நகாபாஷ்டிபா 

40 நால்வா கிபாநின் வங்கி  ஞ்சாப் 

41 நணிப்பூர் கிபாந வங்கி  நணிப்பூர் 

42 தநகானா கிபாந வங்கி தநகானா 

43 தநவார் அஞ்சிக் கிபாநின் வங்கி  பாஜஸ்தான் 

44 ம்ஜிி கிபாநின் வங்கி  பாஜஸ்தான் 

45 நிதசாபாந யம் வங்கி நிதசாபம் 

46 ாகாந்த் கிபாநின வங்கி ாகாண்ட் 

47 பிடால் அதஜாபா தேரினா ாங்க்   உத்தபகண்ட் 

48 ர்நதா-நால்வா கிபாநின் வங்கி  நத்தினப் ிபததசம் 

49 ீஞ்சல் கிபாம்னா ாங்க்  ஒரிசா 

50 வட நார் கிபாநின் வங்கி சிண்டிதகட் தகபா 

51 ல்வன் கிபாந வங்கி தநிழ்ாடு 
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52 ாண்டினன் கிபாந வங்கி தநிழ்ாடு 

53 ப்பவாட்டி கிபாநின் வங்கி  ஹரினாா 

54 ாசிம் ாங்கா கிபாநின் வங்கி தநற்கு வங்கம் 

55 ிபகதி கிபாநின் வங்கி கர்ாடகா 

56 ப்பத்தாநா வங்கி சிண்டிதகட் வங்கி  உ.ி 
57 புடுபவ ாபதினார் கிபாந வங்கி புதுச்தசரி 

58 ஞ்சாப் கிபாநின் வங்கி ஞ்சாப் 

59 புயவன்சல் கிபாநின் வங்கி  உ.ி 
60 பாஜஸ்தான் கிபாநின் வங்கி பாஜஸ்தான் 

61 தபவா சிதி கிபாநின் வங்கி நத்தினப் ிபததசம் 

62 யஷ்குினா கிபாநி ாங்க்  ஒரிசா 

63 சநஸ்திர் தேத்ரின கிபாநின் வங்கி  கீார் 

64 சப்தாகிரி கிபபஜினி தங்க்  ஆந்திப ிபததசம் 

65 சர்வா யுி கிபாநின் வங்கி உ.ி 
66 சத்புபா ர்நதா தேத்ரின கிபாநின் வங்கி  நத்தினப் ிபததசம் 

67 சவுபாஷ்ட்பா கிபாநிங் வங்கி  குஜபாத் 

68 ஷர்தா கிபாநின் வங்கி  நத்தினப் ிபததசம் 

69 ஷிரினாஸ் கிபாநின் வங்கி  உ.ி 
70 கதன் நார் கிபாநின் வங்கி தகபா 

71 சர்குஜா தேத்ரின கிபாநின் வங்கி   சட்டிஸ்கர் 

72 சட்கஜ் க்பாநின் தங்க்  ஞ்சாப் 

73 திரிபுபா கிபாநின் வங்கி  திரிபுபா 

74 உப்கல் கிபாம்னா வங்கி ஒரிசா 

75 உட்டர் ாங்கா தேத்ரின கிபாநின் வங்கி  தநற்கு வங்கம் 

76 உட்டர் கீார் கிபாநின் வங்கி கீார் 

77 உத்தபாஞ்சல் கிபாநின் வங்கி  உத்தபாகண்ட் 

78 வஞ்சல் கிபாநின் வங்கி   ஜார்க்கண்ட் 

79 விதர்ா தேத்ரின கிபாநின் வங்கி  நகாபாஷ்டிபா 

80 விடிஷா தாால் தேத்ரின கிபாநின் வங்கி நத்தினப் ிபததசம் 

81 விஸ்தவஸ்வபனா கிபாநீா வங்கி  கர்ாடகா 

82 வாய்ங்க்ரிஷன் கங்கா க்பாநின்    நகாபாஷ்டிபா 
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