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ஏப்ரல் 15, 2008

UBD(PCB) BPD.No.40/12.05.001/2007-08

தைலைம நிர்வாக அதிகாாி
அைனத் பட் ய டப்பட்ட ெதாடக்க(நகர)
கூட் ற வங்கிகள்
அன் ைடயீர்,
ெபா

ேசைவக

க்கான நைட ைற மற் ம் ெசயல்பாட்

தணிக்ைகக்கு
(Committee on Procedures & Performance Audit on Public Services-CPPAPS) – (i)
உள் ர்/ெவளி ர் காேசாைலகைள உடன வரவாக்குவ (ii) உள் ர்/ ெவளி ர்
காேசாைலகைள வசூ த் ப் பணமாக்குவதற்கு எ த் க் ெகாள்ளப் ப ம் ேநரம் (iii)
தாமதமாக வசூ க்கப்ப வதற்காக ெச த்த ேவண் ய வட் விகிதம் –
ஆகியைவ குறித்த ெகாள்ைகைய ஏற்ப த் தல்
ாிசரவ் வங்கி வங்கிக க்கு கீழ்க்கண்ட விஷயங்கள் குறித்
அவ்வப்ேபா
உத்தர கைள பிறப்பித் க்ெகாண்
க்கிற என்பதைன நீங்கள் அறி ர்கள் அைவ,
(i) உள் ர்/ெவளி ர் காேசாைலகைள உடன யாக வர
ைவத்தல் (ii) உள் ர்/
ெவளி ர் காேசாைலகைள வசூ த் ப் பணமாக்குவதற்கு எ த் க் ெகாள்ளப் ப ம்
ேநரம் (iii) தாமதமாக வசூ க்கப்ப வதற்காக ெச த்த ேவண் ய வட் விகிதம். இ
சமபந்தமான உத்தர கள் வா க்ைகயாளர் ேசைவக்கான நம
ெதாகுப் ச்
சுற்றறிக்ைக UCBs vide UBD.BPD.(PCB)MC No.8/09.39.000/2007-08, ஜூைல 4, 2007ல்
உள்ள . இவ்விஷயத்தில் அதன் க்கிய உத்தர கள் கீேழ ெகா க்கப்பட் ள்ளன.
2. (i) உள்

ர்/ெவளி ர் காேசாைலகைள உடன

வர

ைவத்தல்:

ஒ
தனிப்பட்ட
கணக்கு
ைவத்தி க்கும்
வா க்ைகயாளர்
சமர்ப்பிக்கும்
உள் ர்/ெவளி ர் காேசாைலக க்கு 7500/- வைர உடன வர ைவத்தி மா
பட் ய டப்பட்ட நகர கூட் ற
வங்கிக க்கு அறி
த்தப்பட் ள்ள . இ
வா க்ைகயாளாின் வங்கிக்கணக்கு நல்ல
ைறயில் நடத்தப்ப கிறதா? என்ப
ேபான்ற சில நிபந்தைனக்க க்குட்பட்ட .
(ii) உள்

ர்/ ெவளி ர் உபகரணங்கள் பணம் வசூ ப்பதற்கான காலவைரயைற:

எம்ஐசிஆர்(MICR- Magnetic Ink Character Recognition) காந்தைம காேசாைல தீர்
ைறயில் நான்கு மகா நகர ைமயங்களில் ெவளி ர் காேசாைலகளில் பணம்
வசூ ப்பதற்கான கால வைரயைறைய வங்கிகள் நிர்ணயிக்கேவண் ம்.
இேத
ேபான்
மாநில தைலநகரங்கள், 100 வங்கி அ வலகங்க க்குேமல் உள்ள
ைமயங்கள் மற் ம் உள் ர் காேசாைலகள் ஆகியவற்றிற்கும் கால வைரயைற
நிர்ணயிக்கப்படேவண் ம்.

(iii) தாமதமாக பணம் வசூ

க்கப்ப வதற்கு வட்

அளிக்கப்ப வ

ெவளி ர் காேசாைலகள் மற் ம் இதர உபகரணங்கள் ஆகியவற்றிற்கு பணம்
வசூ க்க தாமதம் ஏற்ப ம் பட்சத்தில் வங்கிகள் ேசமிப்
வங்கி விகிதத்தில்
கீழ்க்கண்ட சூழ்நிைலகளில் வட்
வழங்கேவண் ம். ெவளி ர் காேசாைலகள்
அல்ல உபகரணங்கைள அந்தந்த வங்கியின் ெவளி ர் கிைளகள் மீ அல்ல ேவ
வங்கிகளின் கிைளகள் மீ
எ க்கப்பட் , வா க்ைகயாளர் கணக்கில் வர
ைவக்கப்படாமல்/வ பைவகள் ேசர்க்கப்படாமல் இ ந்தால் அல்ல உபகரணங்கள்
அளிக்கப்பட்ட 14 நாட்க க்குள் தி ப்பி அளிக்கப்படாவிட்டால் ேபான்ற சூழல்கள்
ஆகும்.
ெவளி ர் உபகரணங்க க்கு பணம் வசூ க்கும் ெபா
10/14
தினங்க க்குேமல் காலதாமதம் ஏற்ப ம்ெபா
அந்த காலகட்டத்திற்குாிய நிரந்தர
ைவப்பிற்கு அளிக்கப்ப ம் வட் ைய வங்கிகள் அளிக்கலாம். இ
தவிர நிரந்தர
ைவப்பிற்கு அளிக்கப்ப ம் வட் க்கு அதிகமாக 2% ெவளி ர் உபகரணங்க க்கு
பணம் வசூ க்க அதீத காலதாமதம் ஆனால் அளிக்கேவண் ம்.
3. ெகா ப் மற் ம் தீர்
ைறைமகளில் ஏற்பட் ள்ள ெதாழில் ட்ப வளர்ச்சி
மற் ம் ெசயல் ைற, நைட ைற ஆகியவற்றில் ஏற்பட் ள்ள தர மா தல்கள்
ஆகியைவ காரணமாக ஒேர ஒ ெதாகுப் விதிகள் மட் ம் பாிந் ைரக்கப்ப வ ,
ெபா த்தமாக இ க்கா . பல்ேவ நா களில் காேசாைலகளின் பணம் வசூ ப்
விஷயத்தில் தங்க க்ெகன ஒ
ெகாள்ைகைய ம்/நைட ைறகைள ம் வகுத் க்
ெகாள்ள ேவண்
ள்ள
ேம ம் வா க்ைகயாளாின் உாிைமகள் மற் ம் வங்கி
வா க்ைகயாளர்க க்கும் ெசய்யேவண் யைவ பற்றி ம் ெதாிவிக்கேவண்
ள்ள .
எனேவ ாிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட் ெநறிகைளவிட, வங்கிக க்கிைடேய உள்ள
ேபாட் யின்
லமாக வா க்ைகயாளர்க க்கு காேசாைலகளி
ந்
விைரவாக
பணம் கிைடத்திட வாய்ப்பி க்கிற .
4. ேமற்கண்டைவகைளக் க த்தில்ெகாண்
தனிப்பட்ட வங்கிகள் காேசாைல
தீர் க க்கான ஏற்பா களில், ெதாழில் ட்பத்திறன்,
ைறைமகள் மற் ம்
நைட ைறகள் உள்ளடக்கிய விாிவான மற் ம் ெவளிப்பைடயான ெகாள்ைகைய
ஏற்ப த்திட ேவண் ம். ேம ம் தற்ேபா ள்ள ஏற்பா கள் மற் ம் திறன்கைள
ம பாிசீலைன ெசய் , பணம் வசூ ப்பதற்கான காலகட்டத்ைத குைறத்திட
ேவண் ம். சி
தலீட்டாளர்களின் நலன்கள்
வ ம் பா காக்கப்ப வைத
உ தி ெசய்திட
கவனம் ெச த்த ேவண் ம். இந்திய வங்கிகளின் சங்கத்தின்
மாதிாி ெகாள்ைகேயா
ஒத்
நின்
ேம ம் ைவப் க் ெகாள்ைக டன்
ஒன்றிைணக்கப்பட்ட ஒ ெகாள்ைக இவ்விஷயத்தில் வகுக்கப்பட ேவண் ம்(உடன
பார்ைவக்கு நகல் இைணக்கப்பட் ள்ள ). வங்கிகள் தாங்கேள வகுத் க்ெகாண்ட
தரநியதிகைள பின்பற்ற
யாமல் ஏற்ப ம் தாமதங்க க்கு வங்கிகள் வட் அளிக்க
ேவண் ய ெபா ப்ைப அக்ெகாள்ைகயில் ெதளிவாக ெதாிவித்திட ேவண் ம். ேதைவ
ஏற்ப ம்ேபா , நஷ்ட ஈடாக வட் அளிப்பைத, வா க்ைகயாளர் ேகட்காமேலேய
ெகா த்திட ேவண் ம்.
எப்ப யி ந்தேபாதி ம் வா க்ைகயாளர்
ன்பி ந்த
நிைலையவிட ேமாசமான நிைலக்கு தள்ளப்பட் விடக்கூடா .

5. தற்ேபா ள்ள எங்கள உத்தர க டன் ெகாள்ைகைய வங்கியின் கு மத்திடம்
சமர்ப்பிக்கேவண் ம். கு வின் குறிப்பிட்ட அ மதி ெகாள்ைகயின் நியாயமான
தன்ைம மற் ம் எங்கள
வழிகாட் தல்க டன் உள்ள
என்பதற்கு வழங்கிட
ேவண் ம்.
6. வங்கிகள், அமலாக்கத்திற்கு
ன்பாக, காேசாைலயி
உங்கள
ெகாள்ைகயின் பிரதிைய இந்த
ைறக்கும்
மற்ெறா பிரதிைய தைலைம ெபா
ேமலாளர், இந்திய
மற் ம் தீர்
ைறைமகள்
ைற, ைமய அ வலகம்,
எங்கள ஆய் க்கும் ஒப் த க்கும் அ ப்பிடேவண் ம்.

ந்
பணம் வசூ க்கும்
மற் ம் ேமற்குறிப் டன்
ாிசர்வ் வங்கி, ெகா ப்
ம்ைப என்ற
கவாிக்கு

7. ெபற்றைமக்கு ஒப் தல் அளிக்க ம்.
தங்கள் உண்ைம ள்ள

தைலைமப் ெபா

(A.K.ெகளண்ட்)
ேமலாளர்-ெபா ப்

