RBI Circular No.249/2007-08
Ref.DGBA.CDD.No.H.9362/13.04.137/2007-08

பிப்ரவாி 27, 2008
பாந்ரா 8, 1929(S)

ெபா ேமலாளர்
பாரத ஸ்ேடட் வங்கி மற் ம் அதன் கூட்டாளி வங்கிகள்
மற் ம் 17 ேதசிய வங்கிகள்
ஐசிஐசிஐ வங்கி மிெடட்/ஐ பிஐ மிெடட்
எச். .எஃப்.சி வங்கி மிெடட்/ஆக் ஸ் வங்கி மிெடட்
மற் ம் எஸ்எச்சிஐஎல்
அன் ைடயீர்,
6.5% ேசமிப் பத்திரங்கள் (2003) (வாி விதிக்கப்படாத) தி ப்பித்த தல்
மார்ச் 15, 2003 ேததியிட்ட 6.5% ேசமிப் பத்திரங்கள் (2003) (வாி விதிக்கப்
படாத) கடன் சுற்றறிக்ைக எண் CO.DT.13.01.298/H-3566/2002-03 குறித்த
சுற்றறிக்ைகையப் பார்க்க ம். மார்ச் 15, 2003 ேததியிட்ட அரசு அறிவிப்
எண்.F.4(9) W&M/2003ல் காணப்ப ம் நிபந்தைனக க்கு உட்பட் ெவளியிடப்
பட்ட ேமற்ப பத்திரங்கள் அந்தந்த தலீ களின் ேததிையப் ெபா த் மார்ச்
24, 2008
தல் தி ப்பி அளிக்க
திர்வைடந்தி ம். இந்திய அரசின், நிதி
அைமச்சகத்தின் ெபா ளாதார விவகாரத் ைற,
தில்
ெவளியிட்ட 22
பிப்ரவாி 2008 ேததியிட்ட பத்திாிைக ெவளியீ
தகவ க்காக இத் டன்
இைணக்கப்பட் ள்ள .
பத்திரப்பதிேவட் க் கணக்கில் ைவக்கப்பட் ள்ள
பத்திரங்களின்
திர் த் ெதாைகைய தி ப்பித்த தல் ெதாடர்பாக
கவர்
வங்கிகள் கட்டாயமாக பின்பற்ற ேவண் ய ெபா வான ெசயல் ைற
பின்வ மா :
1.

தலீட்டாள க்கு தகவல் த வ :
பத்திரப்பதிேவட் க் கணக்கில்
ைவக்கப்பட் ள்ள பத்திரங்களின் வரவி க்கும்
திர் த் ேததி குறித்த
தகவைல தலீட்டாள க்கு ஒ மாதத்திற்கு ன்னதாகேவ பிற்ேசர்க்ைக
(1)ல் (நகல் இைணக்கப்பட் ள்ள ) காணப்பட் ள்ள ப வத்தில் அ ப்பி
பத்திர
தலீட்டாளர்களின் கவனத்ைத ஈர்க்கலாம். இத்தகு தகவல்கள்
பதி அஞ்சல்/விைர அஞ்ச ல் அ ப்பப் படலாம். நி த்த குறிப் கள்
இல்லாத பத்திரப்பதிேவட்
தலீ க க்கு மட் ேம இத்தகு தகவல்
அ ப்பப்ப வ உ தி ெசய்யப்பட ேவண் ம்.

2.

திர் க்குப் பின்னர் வட் : ன்னேர குறிப்பிட்ட மார்ச் 15, 2003 ேததியிட்ட
சுற்றறிக்ைகயின் பத்தி 15ல் குறிப்பிட்டப ெவளியிடப்பட்ட ேததியி
ந்
5 ஆண் க க்குள் பத்திரங்கள்
திர்வைடந் தி ப்பித் தரப்ப ம். அந்தப்
பத்திரங்களின்
திர் த் ேததிக்குப் பின்னர் பத்திரத்தின் எந்த வட்
ம்
ேசரா .
ஆகேவ இத்தகு
தலீ களின்
திர் க்குப் பின்னர் வட்
கிைடயா
என்பைத இந்த தகவல் க தங்களில் தனியாகத் ெதளிவாகக்
குறிப்பி தல் அவசியம்.

3.

தலீட்டாளர்கள் பத்திரங்கள் மீதான ெபா ப்பிைன
i.

ii.

4.

த்

அ

ப் தல்:

அரசுப் பத்திரங்களின் விதிகள் 2007 பிாி 24(2)(b) (நகல் எங்களின்
சம்பர் 7, 2007 ேததியிட்ட DGBA.CDD.No.H.6298/11.29.002/2007-08
க தத்தின்
லம்
உங்க க்கு
அ ப்பப்ப கிற )யின்ப ,
பத்திரப்பதிேவட் க் கணக்கில் ஒ
தலீட்டாளர்
ைவத் ள்ள
பத்திரங்கள்
திர் த் ெதாைக அவ க்கு ெகா ப்
ஆைண
லமாகேவா அல்ல
‘வங்கிக் கணக்கில் மின்ன
நிதிமாற்றம்
லமாகேவா அளிக்கப்ப ம். இதன்ெபா ட் விதிகள் 24(2)(d)ன்கீழ்
பத்திர
தலீட்டாளர்கள் தங்களின் வங்கிக்கணக்கு விபரங்கைள
கவர் வங்கிகளிடம் அளித்திட ேவண் ம். இதனால் தலீட்டாளர்
சமர்ப்பித்
பத்திரங்களின் மதிப்ைப
பிற்ச்ேசர்க்ைக (1)ஐ
திர்வின்ேபா தி ப்பிக்ேகா ம் ேதைவயின்றி திர் த் ேததியில்,
கவர் வங்கிகள் தாமாகேவ திர்வைடந்த பத்திரங்களின் மதிப்ைப
வங்கிக்கணக்கில் வர
ைவத்
பின்னர் அதற்கான தகவைல ம்
அ ப்பிட
ம்.
இவ்வா
தாமாகேவ பத்திரப்பதிேவட் க்
கணக்கி ள்ள பத்திரங்களின் திர் மதிப்ைப பத்திர தலீட்டாளர்
வங்கிக்கணக்கில்
வர
ைவத்திட
வசதியாக
ேதைவயான
தகவல்க டன் வங்கிக்கணக்கில் மின்ன
ைறயில் வர
ைவத்திட ஒ ஆைணையப் ெபற்றிட ேவண் ம். இத்தைகய ஆைண
இல்லாதபட்சத்தில் இ வைர ெசய்த ேபால் பிற்ேசர்க்ைக 1A யில்
ெபா ப்
த்த ரசீைதப் ெபறலாம்.
அதன்ேபாில் பணத்ைத
தலீட்டாள க்குத் தி ப்பித் தரலாம்.
திர் த் தகவல் க தம்
(பிற்ேசர்க்ைக
1) ேமற்குறிப்பிட்ட மாற்றத்ைத உள்ளடக்கியதாக
வ வைமக்கப்பட் ள்ள .
தலீட்டாள க்கு அ ப்ப ேவண் ய
தகவல் க தம் மற் ம் ஆைணயின் ப வங்களின் நகல்கள்
இைணக்கப்பட் ள்ளன.
நிரந்தரக்
கணக்கு
எண்,
GIR
எண்
இைவயிரண் ம்
இல்லாதபட்சத்தில் ப வம் 60இல் தி ம்பப் ெப ம் பணத்தின் மதிப்
.1 லட்சத்திற்கும் அதிகமானால்

தலீட்டாள க்கு பணம் அளித்தல்
i.

பிற்ேசர்க்ைக 1Aன்ப
திர் க்கு ன்னேர ரசீ ெபறப்பட்டா ம்
பத்திரங்க க்கான
திர் த் ெதாைக
திர் த் ேததியில்தான்
அளிக்கப்ப கிற
என்பைத உ தி ெசய்திட ேவண் ம். அேத
ேபான்
மின்ன
ைறயில் பணம் அளிக்கப்ப ம்ேபா ,
தலீட்டாளாின் வங்கிக்கணக்கு திர் த் ேததியன் தான் (அதற்கு
ன்பாகக் கூடா ) வர ைவக்கப்பட ேவண் ம்.
திர் த் ேததி
மாற்
றிச்சட்டம் 1981ன்கீழ் மாநில அரசால் வி
ைற நாளாக
அறிவிக்கப்பட் விட்டாேலா அல்ல
ஞாயி க்கிழைம ேபான்ற
வி
ைற நாளாக அைமந் விட்டாேலா
திர் த் ெதாைகைய
அதற்கு தல் நாேள அளிக்கலாம்.

ii.

பத்திரப்பதிேவட் க் கணக்ைக ைவத்தி க்கும் வங்கிக்கிைளேய
பத்திரங்களின் திர் த்ெதாைகைய வழங்கேவண் ம்.
தலீட் ப்
பத்திரங்களின்
வைடந்த
ேததிகள்,
ெதாைக
ஆகியைவ
பத்திரப்பதிேவட் ல்
தவறாமல்
உாிய
ேமற்பாாிைவயி ம்
அதிகாாிகளின்
ைகெயாப்பத் டன்
உ திப்
ப த்தப்பட்
குறிப்பிடப்படேவண் ம்.

iii.

ஒேர
பத்திரப்பதிேவட் க்
கணக்கில்
பல்ேவ
தலீ கள்
ெசய்யப்பட்டால் ஒவ்ெவா
தலீ தி ப்பி அளிக்கப்ப ம் ேபா ம்
அ அந்த பதிேவட் க் கணக்கில் காட்டப்பட் , அவர ெமாத்த
தலீ கள் ஒவ்ெவா
தலீட்
வைக குறித்த
திர்
ேததி,
ெதாைக இவற்ேறா
பத்திரப்பதிேவட்
எண் குறிப்பிடப்பட் ,
திய
தலீட் த்
தகவல்
அறிக்ைக
தரப்பட
ேவண் ம்.
பத்திரப்பதிேவட் ல் காணப்ப ம் நி ைவ
தலீட் த் ெதாைக
அறிக்ைகயில் காட்டப்ப ம் ெமாத்த நி ைவ இரண் ம் ஒன்றாக
இ ப்ப உ தி ெசய்யப்பட ேவண் ம்.

5. ெகா ப்பாைண அளித்தல்:
தலீட்டாள க்கு ெகா ப்பாைணகள் லம்
பணம் அளிக்கப்ப மானால் அத்தகு ெகா ப்பாைணகள் தலீட்டாள க்கு
அளிக்கப்பட
திர் த்ேததிக்கு
ன்னதாகேவ
தயார்
நிைலயில்
ைவக்கப்படேவண் ம். தபா ல் அ ப்பப்ப ம்பட்சத்தில் அவர்க க்கு 1
நாள்
ன்னதாக ம் ஒ ேவைள
தலீட்டாளர்
தியவரானால் 3
நாட்க க்கு
ன்னதாகேவ ெசன்
ேச ம்ப பதி / விைர
தபா ல்
அ ப்பப்பட ேவண் ம்.
6. வட்
அ ப் தல்:
“திரளாத”
தலீட் த் திட்டங்களில் ஒ வர்
பத்திரப்பதிேவட் க் கணக்கில் தலீ ெசய்தி ந்தால் கைடசி ‘வி பட்ட’
காலத்திற்கு உாிய வட்
அச டன் ேசர்த்
தரப்ப ம்.
இத்தகு
தலீ க க்குாிய வட் க்கான அந்த குறிப்பிட்ட நபர்
தலீட் ப்
பணத்ைத தி ம்பப் ெபற ரசீ
ப வத்ைத
திர்
ேததியின் ேபா
அளித்திராதேபா ம், ‘வட் பற்றாைணகள்’ திர் ேததியில் அ ப்பப்பட
ேவண் ம்.
இவ்வா
வட் பற்றாைணகள்
தலீட்டாள க்கு
அ ப் ம்ேபா அத டன் அ ப்பப்ப ம் க தத்தில் அவ ைடய தலீ
குறிப்பிட்ட ேததியில் திர்வைடந் விட்ட தகவைல குறிப்பிடேவண் ம்.
தலீட்டாள க்கு அ ப்பப்ப ம் எல்லா க தங்களி ம் “ தலீட் ன் மீ
......... ேததி ( திர்
ேததி) யி
ந்
வட் “ேசகரம் ஆகா ” என்கிற
க்கிய வாசகம் தவறாமல் இடம்ெபற ேவண் ம்.
7. கணக்கி தல்: அச ம் வட்
ம் தனித்தனிேய கணக்கில் காட்டப்பட் ,
ெதாைக காட்டப்பட்
ஆவணப்பதி களாக ைவக்கப்பட ேவண் ம்.
அவ்வப்ேபா
ெவளியிடப்ப ம்
நைட ைறயி ள்ள
அறி
த்தல்களின்ப
தணிக்ைக/ேசாதைனக க்காக இந்த கணக்குகள்
தயாாித் பதி ெசய் ைவக்கப்பட ேவண் ம்.

8. இந்திய அரசிற்கு அறிக்ைக அளித்தல்: நியமிக்கப்பட்ட வங்கிக் கிைளகள்
தங்களின் பத்திரப்பதிேவட் க் கணக்கில் உள்ள
தலீ களில்
திர்வில்
தி ப்பிப் பணம் அளிக்கப்பட்டைவ மற் ம் நி ைவயி
ப்பைவ குறித்த
அறிக்ைகைய, மாதவாாியாக
தில் யில் உள்ள நிதி அைமச்சகத்தின்
ெபா ளாதார விவகாரத்
ைறக்கு, கணக்கு கட் ப்பாட்
அதிகாாிக்கு
அந்த வங்கிகளின் ெதாடர்
அ வலகம்
லம் அ ப்பிடேவண் ம்.
அசல், வட் க்கான ெதாைகப் பட் யல் தனித்தனிேய (MOP யின்
பிற்ேசர்க்ைக XI மற் ம் XIIன்ப ) தயாாிக்கப்படேவண் ம்.
9. ெசயல்பாட் எல்ைலயி ள்ள ெபா க்கடன் அ வலகத்திற்கு அறிக்ைக
அளித்தல்: வங்கிகளின் தத்தம் ெசயல்பாட் எல்ைலயி ள்ள ெபா க்கடன்
உள்ளப
அ வலகத்திற்கு இைணப் IVல் பகுதி Dயில் காட்டப்பட்
தகவல்கைளத் தவறாமல் மாதந்ேதா ம் அறிக்ைகயில் அளிக்க ேவண் ம்.
இவற்ேறா கூடேவ
MOPயின் இைணப்
XIIல் காட்டப்பட் உள்ளப
அசல், வட் க்கு தனித்தனிேய ெதாைகப் பட் யைலத் தயாாித்
அத டேன அ ப்பிடேவண் ம்.
10. நாக் ர், மத்திய கணக்குப் பிாி – ெசல ஈ ெசய்தல்: கவாி வங்கிகள்
தாங்கள்
வழங்கிய
ெகா ப் கைளப்
ெபா த்தவைர
ெகா ப்
ஒப்பந்தத்தின் பத்தி 1.14 மற் ம் 1.18ல் கண் ள்ளப ஈ ெசய் ெபற் க்
ெகாள்ளலாம்.
அச க்கும் வட் க்கும் தனித்தனிேய ெதாைகப்
பட் யல்கைளத் தயார் ெசய்
தங்களின் ெதாடர்
ைமயங்கள்
லம்
நாக் ாில் உள்ள மத்திய கணக்குப் பிாி க்கு வழக்கப்ப அ ப்பலாம்.
ஆனால்
‘இவ்வா
ேகாரப்ப ம்’
ெதாைகக்
கணக்குள்
உள்ளக
தணிக்ைகயாளர் அல்ல உடன் நிகழ் தணிக்ைகயாளரால் 100%
வ ம்
ேசாதிக்கப்பட்
அந்த ெதாைக
தலீட்டாள க்கு அளிக்கப்பட்ட
உ திப்ப த்தப்பட் அதற்கான சான்றிதழ் அளிக்கப் படேவண் ம்.
11. ஆவணப் பதி கள் பா காப் : ஆவணப் பதி கைளப் பா காப்ப குறித்த
த்தல்கள்
ெகா ப்
குறித்த ஒப்பந்தத்தின் பத்தி 1.22ல் உள்ள அறி
ட்பமாகப் பின்பற்றப்படேவண் ம்.
12. நியமிக்கப்பட்ட வங்கிக க்கு அறி ைர: ெப பாலான வங்கிக்கிைளகள்
தங்களின் ெசயல்பா கைள
வ மாக கணினி வழிேய ஆற்றி
வ கின்றன. ஆகேவ ேமற்குறிப்பிட்ட அறி
த்தல்கைள ெசயல்ப த்திட
ேதைவயான
ைறைம மாற்றங்கைள
ன்கூட் ேய ெசய் , இதனால்
நைட ைறயில்
எந்த
சிக்கல்க ம்
ேநராவண்ணம்
த ப்பேதா ,
தலீட்டாளர்க க்கு நல்ல ைறயில் ேசைவகள் ெசய்திட
ம். இந்த
சுற்றறிக்ைகயின் க த் கள் உடன யாக உாிய (நியமிக்கப்பட்ட)
வங்கிக்கிைளயின் கவனத்திற்கு ெகாண் ெசல்லப்பட ேவண் ம்.
13. ேமற்குறிப்பிட்ட
அறி
த்தல்கள்
எ த் க்காட்டாக
ெசால்லப்
பட்டைவேய அன்றி
ைமயானைவ என் க தப்பட
யா . ஆகேவ
அைவகள் ெகா ப்
ஒப்பந்தம், அரசுப்பத்திரங்கள் 2006, அரசு பத்திர

விதி ைறகள் 2007 ஆகியவற்ேறா
ேசர்ந்
ப த்
க த்தில் ெகாள்ள
ேவண் ம். இதில் ஏதாவ குறிப்பிட்ட சந்ேதகங்கள் ேகள்விகள் இ ந்தால்,
நியமிக்கப்பட்ட வங்கிகள்/கிைளகள் தங்களின் ெசயல்பாட் எல்ைலக்குாிய
ெபா க்கடன் அ வலகத்ைத அ கலாம்.
14. ெப த க்கு ஒப் தல்
கண்காணிக்க ம்.

அளிப்பேதா ,

இவற்ைறக்

கைடப்பி ப்பைத

தங்கள் உண்ைம ள்ள
(டாக்டர்.K.பா )
ைணப் ெபா ேமலாளர்.

பிற்ேசர்க்ைக

ேததி:

Ref.No. ……………………………….
ெப நர்:
( தலீட்டாளாின் ெபயர் மற் ம்

கவாி)

அன் ைடயீர்,
6.5% ேசமிப்

பத்திரங்கள் (2003) (வாி விதிக்கப்படாத) தி ப்பித்த தல்

நீங்கள் ெசய்த தலீ கள் கீழ்க்குறிப்பிட்ட திட்டங்களில் பின்வ ம் வைகயில்
திர்வைடந் ள்ளன என்பைத உங்க க்குத் ெதாிவிக்கிேறாம்.
பத்திரப்
பதிேவட்
கணக்கு
எண்

தலீட் த்
ேததி

திர் த்
ேததி

அசல்

வட்

ெமாத்தத்
ெதாைக

ெமாத்தம்

2. அரசுப் பத்திரங்களின் விதி ைறகள் 2007ன்ப , வங்கிக் கணக்குத்
தகவல்கைள
தலீட்டாளர்கள்
ன்னேம அளித்தி ந்தால், ேமற்குறிப்பிட்ட
தலீ கள் தாமாகேவ திர் க்குப் பின்னர் தி ப்பி அளிக்கப்ப ம். இதன்
ெபா ட்
மின்ன
ைறயில்
திர் த் ேததியன்
உங்களின் வங்கிக்
கண்க்குகளில் வர
ைவக்கப்ப ம்.
திர் ப் பணத்ைதப் ெபற தனியாக
விண்ணப்பேமா/ரசீேதா
அல்ல
பத்திரப்பதிேவட்
கணக்கின்
லப்ப வத்ைத அளிக்க ேவண் ய நிர்பந்தேமா அப்ேபா கிைடயா .
3. வங்கிக் கணக்குத் தகவல்கைள
தலீட்டாளர்கள் சமர்ப்பிக்காதபட்சத்தில்
இத் டன் இைணக்கப்பட்ட கட்டைள உாிைமப் ப வத்தில் அவற்ைற அளித்
ேதைவப்ப ம் இடங்களில் வங்கியின் சான் டன் அதைன அளிக்க ம்.
4. வங்கிக்கணக்கு குறித்த தகவல்கைள கட்டைள உாிைமப்ப வத்தில்
தராவிட்டால், அவர்கள் இந்த தகவல்கைள பிற்ேசர்க்ைக 1Aயில் ர்த்தி ெசய்
அவற்ேறா
ெரவின்
ஸ்டாம்ப் (அதற்குாிய இடத்தில்) ஒட் ய ரசீ டன்
அளித்தால் ெகா ப்பாைண அளிப்பதில் எங்க க்கு அ உதவியாக இ க்கும்.
5.

.1 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக
திர் த் ெதாைகைய ஒ
தலீட்டாளர்
ெப ம்ேபா நடப்பி
க்கும் அறி
த்தல்களின்பதி அவர் PAN/GIR எண்

(அைவயில்லாதபட்சத்தில் ப வம் 60ல் உ திெமாழி) பற்றி தகவல் அளிக்க
ேவண் ம்.
6.

பிப்ரவாி 28, 2003 ேததியிட்ட F 4(5)- W&M/2002 எண்ணிட்ட அரசின்
அறிக்ைகயின்ப
ேமற்குறிப்பிட்டப
தலீ களில் “ திர் த் ேததிக்குப்
பின்னர் தலீட் ல் வட் வ வாய் கிைடக்கா ”.
7. ேதைவப்ப

ம் தகவல்/ப வம் ஆகியவற்ைற 20 நாட்க க்கு ன்னராகேவ
அளித்தால், உங்க க்கு
திர் த் ேததியன்ேற
தலீட் ப் பணம் தி ப்பி
அளிக்கப்ப ம்.
தங்கள் உண்ைம ள்ள
ைகெயாப்பம்
(ெபயர் மற் ம் பதவி)

பிற்ேசர்க்ைக 1(A)

அ

ப் நர்

ெப நர்
வங்கிக்கிைள ேமலாளர்

அன் ைடயீர்,
6.5% ேசமிப்

பத்திரங்கள் (2003) (வாி விதிக்கப்படாத) தி ப்பித்த தல்

நான்/நாங்கள் கீழ்க்கண்ட என /எங்களின் பத்திரப் பதிேவட் கணக்கில் 6.5%
ேசமிப் பத்திரங்கள் திட்டம் 2003ன்ப உள்ள தலீ க க்கான திர் த்
ெதாைகைய ெகா ப்பாைண லம் அளிக்குமா ேவண் கிேறன்/ேறாம்.
பத்திரப்
பதிேவட்
கணக்கு
எண்

தலீட் த்
ேததி

திர் த்
ேததி

அசல்

வட்

ெமாத்தத்
ெதாைக

ெமாத்தம்

தங்களின் உண்ைம ள்ள
ைகெயாப்பம்/ப்பங்கள்
ெபயர்/கள்
•

என /எங்களின் ெகா ப்பாைண/கைள தபால்/குாியர் ேசைவ
என
ெபா ப்பில் அ ப்பலாம். அைத என்/எங்கள்
ட்
யாாிடம் நான்/நாங்கள் இல்லாதபட்சத்தில் ெகா க்கலாம்.

•

ேதைவயில்லாவி ல் இைத ேகா ட்

ரத்

ெசய்யலாம்.

லம்
ள்ள

ரசீ
ேசமிப்
பத்திரங்கள் 2003யில் ................ என /எங்கள
பத்திரப்
பதிேவட் கணக்கில் கீழ்க்குறிப்பிட்டப உள்ள தலீ களின் அசல் மற் ம்
அதில் ேசகரமான வட்
டன் ேசர்த்
.................( பாய்.............................)
(நியமிக்கப்பட்ட வங்கி/கிைளயின் ெபயர்) யிடமி ந் ெபற் க் ெகாண்ேடன்.
6.5%

எண்

ெபயர்

நிரந்தரக் கணக்கு எண்
(ெதாைக

1.

.1லட்சத்திற்கு ேமலானால்)

ெரவின்
ஸ்டாம்ப்

2.
3.

இடம்:
ேததி:

மின்ன

தீர்

ேசைவ (வர தீர் ) கட்டைள உாிைமப்ப வம்

( தலீட் ன்
திர்
ெதாைக/வட் த் ெதாைகைய வர த்தீர்
லம் ெப ம் வி ப்பத்ேதர் )
1.

ைறைம

தலீட்டாளர்/களின் ெபயர்/ெபயர்கள்:

2. உ ப்பினர் அைடயாள எண்/
பத்திரப் பதிேவட் கணக்கு

:

3. வங்கிக் கணக்கு குறித்த தகவல்கள்
A.
B.

C.
D.

வங்கியின் ெபயர்
:
வங்கிக்கிைள
:
கவாி
:
ெதாைலேபசி எண்
:
வங்கிக்கிைளயின் 9 இலக்க குறியீட் எண்:
(MICR காேசாைலயில் உள்ளப )
வங்கிக்கணக்கின் வைக (ேசமிப் /நடப் /ெராக்கக்கடன் கணக்கு)
கணக்கு குறியீட் எண்
:

E.

பதிேவட் /பதிேவட்

பக்க எண்

டன்:

F.

வங்கிக்கணக்கு எண்(காேசாைலப் த்தகத்தில் உள்ளப ):

(கீழ்க்குறிப்பிட்டப , வங்கியி
ந்
சான்றிதழ் ெபற
யாதபட்சத்தில்,
ேகா ட் ரத் ெசய்யப்பட்ட எ தப்படாத காேசாைல அல்ல அதன் நகல்
அல்ல
ேசமிப் க் கணக்குப்
த்தகத்தில்
தல்பக்க நகல் ஆகியவற்ைற
உங்களின் வங்கிக்கணக்கு குறித்த தகவல்கைள சாிபார்க்கும் ெபா ட்
சமர்ப்பிக்கலாம்)
ெசயல்ப த்தப்ப ம் ேததி
4. ேமற்குறிப்பிட்ட தகவல் உண்ைமயானைவ மற் ம்
ைமயானைவ என்
நான் உ தியளிக்கிேறன். நான் அளித்த தகவல்கள் சாியாக /
ைமயாக
இல்லாத காரணத்தால் வங்கியின் பாிவர்த்தைன நடத்தப்பட
யாமல்
ேபானாேலா அல்ல
தாமதமானாேலா அதற்கு நான் அந்த ெசயல்பாட்
நி வனத்ைத ெபா ப்பாளியாக்க மாட்ேடன். எனக்கு அளிக்கப்பட்ட வி ப்பத்
ேதர்
க தத்ைத ப த்ேதன். அதி ள்ளப என்னிடம் எதிர்பார்க்கப்ப ம்
ெபா ப்ைப
இத்திட்டத்தின்
பங்ேகற்பாளர்
என்ற
ைறயில்
நிைறேவற் ேவன்.
ேததி:

..........................
தலீட்டாளர் ைகெயாப்பம்

.................................................................................................
எங்களின் பதி
ஆவணங்களில் கண் ள்ளப
ேமேல ெகா க்கப்பட்ட
தகவல்கள் சாியானைவ என் உ தியளிக்கிேறன்.

வங்கியின்
ேததி

த்திைர
................
(வங்கியின் அங்கீகாிக்கப்பட்ட அதிகாாி)

