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அைனத் பட் ய டப்பட்ட வணிக வங்கிகள்
(பிராந்திய கிராமப் ற வங்கிகள் நீங்கலாக)
அன் ைடயீர்
2007-08-ஆம் ஆண் ற்கான ஆண் க்ெகாள்ைக அறிவிப்பின் மீ
இைடக்கால சீராய் - வங்கிகளால் பணியமர்த்தப்ப ம் வசூல் கவர்கள்
2007-08-ஆம் ஆண் ற்கான ஆண் க்ெகாள்ைக அறிவிப்பின் மீ இைடக்கால
சீராய்வின் பத்தி 172 மற் ம் 173-ஐ (நகல் இைணக்கப்பட் ள்ள )
பார்ைவயி க. சமீபகாலமாக வங்கிகள் வசூல் கவர்கைள பணியமர்த்திய
ெதாடர்பாக ஏராளமான சச்சர கள் மற் ம் வழக்குகள் வங்கிக க்கு எதிராக
எ ந்தன. இ குறித்த தவறான பிரச்சாரங்கள் வங்கித் ைற ெமாத்தத்தின்
நற்ெபயைர பாதிக்கக்கூ ம் என்ற ஐயம் எ ந் ள்ள . ஆகேவ வங்கிகள்
வசூல் கவர்கைள பணி நியமனம் ெசய் ம்ெபா
ேமற்ெகாள்ளேவண் ய
ெகாள்ைக,
பழக்கவழங்கங்கள்
மற் ம்
நைட ைறகைள
தி த்தி
அைமக்கேவண் ய ேதைவ எ ந் ள்ள . ாிசர்வ் வங்கி இ குறித் வைர
வழிகாட் தல்கைள
அைனவாின்
ஆேலாசைனக க்காக
தன
இைணயதளத்தில் ெவளியிட்ட . ெப வாாியாக வங்கிகள் / தனிநபர்கள் /
நி வனங்கள் அளித்த க த் க்கைளத் ெதாடர்ந் வைர வழிகாட் தல்கள்
ஏற் ைடயதாக மாற்றியைமக்கப்பட்
இ தி வ வம் ெபற் ள்ள . அந்த
வழிகாட் தல்கள் கீேழ ெகா க்கப்பட் ள்ளன.
வசூல்

கவர்கைள பணி அமர்த் தல்

2.
வசூல் கவர்கைள பணி அமர்த் ம்ெபா
பின்வ ம் குறிப்பிடத்தக்க
விஷயங்கைள கவனத்தில் ெகாள் மா வங்கிகள் வ
த்தப்ப கின்றன.
(i)
இந்த வழிகாட் தல்களில்
கவர்கள் என்ற ெசாற்ெறாடர், வங்கி
நியமனம் ெசய் ம்
கைம நி வனங்கள், அவற்றின்
கவர்கள் மற் ம்
பணியாளர்கைளக் குறிக்கும்.
(ii)
வங்கிகள் மிகுந்த கவனத் டன்கூ ய வழி ைறகைளப் பின்பற்றி வசூல்
கவர்கைள பணி அமர்த்த ேவண் ம். அந்த வழி ைறகள் குறிப்பாக வசூல்
நைட ைறயில்
ஈ ப ம்
தனிநபர்கைள
பணி
அமர்த் ம்ேபா
கைடப்பி க்கப்பட ேவண் ம்.
நிதிச் ேசைவகைள ெவளியார் வசம்
ஒப்பைடக்கும் வசதிகள் குறித்த ாிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட் தல்கள் நவம்பர் 3,
2006 ேததியிட்ட
DBOD.No.BP.40/21.04.158/2006-07 சுற்றறிக்ைகயில்
குறிப்பிடப்பட் ள்ளன.
மிகுந்த கவனத்ேதா
வங்கிகள் கைடப்பி க்க
ேவண் ய
வழி ைறகள்
ேமற்குறிப்பிட்ட
சுற்றறிக்ைகயி ள்ள
வழிகாட் தல்கேளா ெபா ந்தக்கூ யதாக அைமந்திட ேவண் ம். ேம ம்

வங்கிகள் வசூ ல் ஈ ப ம்
கவர்கைள பணி நியமனம் ெசய்வதற்கு
ன்
அவர்களின் பின்னணி, காவல் ைறயிடம் அவர்கள் குறித்த விசாரைண
ஆகியவற்ைற மிகுந்த எச்சாிக்ைகேயா
ெசய்திடல் ேவண் ம். வங்கிகள்
அவர்களின் பின்னணி பற்றிய விசாரைணைய மீண் ம் எப்ேபா
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பதைன ம் அதன் கால இைடெவளி பற்றி ம்
வங்கிகேள தீர்மானிக்க ேவண் ம்.
(iii)
பணம் தி ப்பி அளிக்கத் தவறிய கடனாளிகள் குறித்த தகவல்கைள
கவர்க க்கு அ ப் ம்
ன்னேர, வங்கிகள் தங்களின் வசூல்
கைம
நி வனங்கள், கம்ெபனிகள் குறித்த தகவல்கைள உாிய அதிகாரத்ேதா
கடனாளிக க்கு ன்னறிவிப் ெசய்திடல் ேவண் ம். இவ்வா
வங்கிகள்
கடனாளிக்கு அ ப் ம் தகவல் சில ேநரங்களில் (ம ப் /தவிர்த்தல் /
இல்லாமல் இ த்தல் / ஏதாவ
ஒ
காரணத்தால்) ேசராமல் ேபாகலாம்.
ஆகேவ பிரச்சைனகைளத் தவிர்த்திட வசூ க்குச் ெசல் ம்
கவர்
வங்கியி
ந்
ெபற்ற அங்கீகாரக் க தம் மற் ம் அைடயாள அட்ைட
ஆகியவற்ைற வசூ க்குச் ெசல் ம்ேபா எ த் ச் ெசல்வ உபேயாகமாக
இ க்கும்.
ேம ம் வசூல் நடந் ெகாண்
க்கும் கால கட்டத்தில் வங்கி
கைமைய மாற்றக்கூ ம். அ குறித் வங்கி கடனாளிக்கு தகவல் ெதாிவிக்க
ேவண் ம். இ ப்பி ம் திய கவர் வசூ க்குச் ெசல் ம்ேபா அைடயாள
அட்ைட மற் ம் அங்கீகாரக் க தம் ஆகியவற்ைற எ த் ச் ெசல்வ
அவசியமாகும்.
(iv)
அறிவிப் க் க தம் மற் ம் அங்கீகாரக் க தம் மற்ற தகவல்கைள
அளிப்பேதா குறிப்பிடப்பட் ள்ள வசூல் கவாின் ெதாைலேபசி எண்கைளத்
தரேவண் ம்.
இவற்ேறா
வசூல்
கவ க்கும் கடனாளிக்கும் இைடேய
நடக்கும் ெதாைலேபசி உைரயாடல்கைள பதி
ெசய்
ைவக்கும் வசதி
இ ப்பைத வங்கிகள் உ திெசய்திடல் ேவண் ம்.
வங்கிகள் இதில்
ன்ெனச்சாிக்ைகேயா
ெசயல்பட் , ேமற்குறிப்பிட்ட வசதி இ ப்பைத
வா க்ைகயாளாிடம் ெதாிவிக்க ேவண் ம்.
(v)
வங்கிகள் நியமிக்கும் வசூல் கைவ நி வனங்கள், கம்ெபனிகள் குறித்த
அவ்வப்ேபாதிய தகவல்கைள வங்கியின் இைணயதளத்தில் ெவளியிடலாம்.
(vi)
கடனாளி ஏதாவ குைற அல்ல
கார் பதி ெசய்தி ந்தால் வங்கிகள்
அத்தகு கடனாளிகள் குறித்த விபரங்கைள அந்தப் கார் அல்ல குைற தீர்
ெசய்
க்கப்ப ம் வைர வசூல் கவர்க க்கு அ ப்பக்கூடா . ஆனால்
கடனாளி ெதாடர்ந் சி ைமயான / எாிச்ச ட் கிற கார்கைள அளிக்கிறார்
என்ப
சான் க டன் உ திப்ப த்தப்ப மானால் வங்கிக்கு இ
குறித்த
உ திப்பா
இ க்குமானால் இத்தகு
கார்கள் தீர் ெசய்யப்படாமல்
இ ந்தா ம் வசூல் ெசயல் ைறயில் வங்கி இறங்கலாம். கடனாளியின்
நி ைவ குறித்
நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடப்பி
க்குமானால், சூழைலப்
ெபா த் மிகுந்த எச்சாிக்ைக டன், உாிய ைறயில்
கைம நி வனங்களி
வங்கி நாடலாம்.

(vii) வசூல் நைட ைற குறித்
கடனாளிகள் அளித்தி ம்
கார்கைள
தீர் ெசய்ய ஒவ்ெவா
வங்கி ம் ஏதாவ
ஒ
ெசயல் ைறைமைய
ஏற்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த
ைறைம குறித்த தகவல்கைள ம்
கடனாளிக்கு
ன்னர் (iii)-ல் குறிப்பிட்ட ேபால்
கைவ நி வனம் குறித்த
தகவல் அளிக்கும்ேபாேத அ ப்பிட ேவண் ம்.
வசூல்

கவர்க

க்கான ஊக்கத்ெதாைக

(viii) சில வங்கிகள் வசூல்
கவர்க க்கு மிக க னமான இலக்ைக
நிர்ணயித்
அதிகமான ஊக்கத்ெதாைகைய ம் அளிக்க
ன்வ வ
ெதாியவந் ள்ள . இதன் காரணத்தால் சில வசூல் கவர்கள் அச்சு த் ம்,
வாதத்திற்கு இடமளிக்கும் ைறகைள ைகயா கின்றனர். ஆகேவ வங்கிகள்
வசூல்
கைவ நி வனங்க டன் ஒப்பந்தம் ெசய் ெகாள் ம்ேபா
அநாகாிகமான, சட்டத்திற்கு றம்பான, விவாதத்திற்கு இடமளிக்கும் வசூல்
ைறகைள பின்பற் வைத தவிர்த்தி மா அறி
த்த ேவண் ம்.
வசூல்

கவர்கள் பின்பற் ம்

ைறகள்

(ix)
பின்வ ம் சுற்றறிக்ைககைள பார்ைவயி க.
(a) கடனளிப்பவர்
பின்பற்றேவண் ய ெநறி ைறத் ெதாகுப் குறித்த வழிகாட் தல்கள் - ேம 5,
2003 ேததியிட்ட DBOD.Leg.No.BC.104/09.07.007 (b) நிதிச்ேசைவகைள
ெவளியார் வசம் ஒப்பைடத்தல் குறித்த வழிகாட் தல்கள் நவம்பர் 3, 2006
ேததியிட்ட DBOD.No.BP.40/21.04.158/2006-07
(c) கடன் அட்ைட
ெசயல்பா கள் குறித்த வழிகாட் தல்கள் ஜூைல 2, 2007 ேததியிட்ட
DBOD.FSD.BC.17/24.01.01/2007-08 இவற்ேறா
வா க்ைகயாள க்குாிய
வங்கியின் ெபா ப் கள் குறித்த ெநறி ைறத் ெதாகுப் பத்தி 6 (BCSBI Code).
வங்கிகள் கடன் வசூல்
ைறைய பின்பற் ம்ேபா
ேமற்குறிப்பிட்ட
வழிகாட் தல்கள்,
ெநறி ைறகைள
தவறாமல்
பின்பற் மா
அறி
த்தப்ப கிறார்கள்.
வசூல்

கவர்க

க்கான பயிற்சி

(x)
நவம்பர் 3, 2006 ேததியிட்ட சுற்றறிக்ைக DBOD.No.BP.40/
21.04.158/2006-07-யில் வங்கிகள் நிதியியல் ேசைவகைள ெவளியார் வசம்
ஒப்பைடப்பதில் உள்ள இடர்வர களின் கண்காணிப் குறித்த வழிகாட் தல்
அளிக்கப்பட் ள்ளன.
வசூல்
கவர்கள் தங்களின் ெபா ப் கைள
கவனமாக ம், கூ ணர் த்திற ட ம் ைகயாளப் பயிற்சி அளிக்கப்பட
ேவண் ம். குறிப்பாக கடனாளிகைள அைழக்கும் ேநரம் அவர்களின் தகவல்
குறித்த ரகசியம் காத்தல் ேபான்ற விஷயங்களில் கவனத்ேதா நடந் ெகாள்ள
பயிற்சி அளிக்கப்பட் ள்ளனர் என்பைத வங்கிகள் உ தி ெசய் ெகாள்ள
ேவண் ம்.

(xi) இந்திய வங்கியியல் மற் ம் நிதியியல் நி வனத்தின் Indian Institute of
Banking and Finance-ன் ஆேலாசைன டன் ேநர வசூல் கவர்க க்கு உாிய
ஒ சிறப்பான பயிற்சி ப ப்பிைன (குைறந்த பட்சம் 100 மணி ேநரம்) இந்திய
வங்கிகளின் கூட்டைமப் வ வைமத் த் தரேவண் ெமன்
ாிசர்வ் வங்கி
ேகட் க்ெகாண் ள்ள .
இத்தைகய
பயிற்சி
ப ப்
IIBF-ஆல்
அறி கப்ப த்தப்பட்ட பின் ேநர வசூல்
கவர்கள் இத்தகு பயிற்சியிைன
ேமற்ெகாண்
உாிய
சான்றிதைழப்
ெபறேவண் ெமன்பைத
வங்கி
உ திப த்திக்ெகாள்ளலாம்.
ேம ம் வங்கிகள் நியமிக்கும் இத்தகு ேசைவ
நி வனங்க ம் ேமற்குறிப்பிட்ட பயிற்சி சான்றிதழ் ெபற்றவர்கைளேய வசூல்
பணிகளில் அமர்த்தேவண் ம். நாெடங்கி ம் உள்ள ஏராளமான கவர்கள்
பயிற்சி ெபற ேவண் ய ள்ளதால் IIBF உடன் ஒ
ஏற்பாட்ைட
ெசய் ெகாண்
வங்கிகள் ேவ
நி வனங்கள் / தங்களின் பயிற்சிக்
கல் ாிகளிேலேய இத்தகு பயிற்சிக்கான ஏற்பா கைள ெசய்யலாம். இதனால்
பயிற்சியின் தரம் எல்லா இடங்களி ம் சீராக இ க்கும். எவ்வாறாயி ம்,
ஒவ்ெவா வசூல்
கவ ம், IIBF இந்தியா
வதி ம் நடத் ம் ேதர்வில்
ேதர்ச்சி ெபறேவண் ம்.
வங்கியில் அடமானம் ைவக்கப்பட்ட ெசாத்ைத ைகயகப்ப த் தல்
(xii) சமீபத்தில் உச்சநீதி மன்றத்தில் ஒ
வழக்கின்ேபா
வசூலாகாத
கடன்கைள வசூ க்கும்ேபா
அல்ல
வண் கள் ேபான்ற அடமானப்
ெபா ட்கைள ைகயகப்ப த் ம்ேபா ம் சட்டப் ர்வமான நைட ைறகைளேய
பின்பற்ற ேவண் ம். இைவ அைனத் ம் நாட் ன் சட்டத்ததிட்டங்க க்கு
உட்பட்டைவேய என்
தீர்ப்பில் கூறப்பட் ள்ள .
இ
ெதாடர்பாக
SARFAESI சட்ட ம், அடமானப்ெபா ளில் உாிைமப்பற்
(அமலாக்கம்)
விதிகள், 2002-ம் இயற்றப்பட்ட . அடமானப்ெபா ளில் வங்கிக்கு உள்ள
உாிைமைய நிைலநாட் வேதா
அவற்ைறத் ெதாடர்ந்
அைச ம் மற் ம்
அைசயாச் ெசாத் க்கைள ஏலம் வி தல் ேபான்றைவ குறித்த நைட ைறகள்
ெதளிவாக இவற்றில் விளக்கப்பட் ள்ளன.
ஆதலால் நீதிமன்றத்தின்
தைலயீ ன்றி குறிப்பிட்ட ெதாடர் ைடய சட்டங்களில் ெசால்லப்பட் ள்ள
தீர் கைளேய வங்கிகள் நா வ வி ம்பத்தக்கதாகும்.
(xiii) கடனாளி டன் ஒப்பந்தம் ெசய் ெகாள் ம்ேபா அடமானப் ெபா ைள
ைகயகப்ப த்திக்ெகாள்ள
தனியான
விதி ைறகள்
குறித்த
ஷரத்
எைவேய ம்
ஒப்பந்தத்திேலேய
பதி
ெசய்தி ந்தால்
அதில்
ெகா க்கப்பட் ள்ள அதிகாரத்ைத ேமற்ெகாள் வதற்கு
ன் அந்த ஷரத்
சட்ட ர்வமாகச் ெசல் ப யாகக் கூ யதான ஒன்
மற் ம் எ த்தி ம்
க த்தி ம்
இந்திய
ஒப்பந்தச்
சட்டத்தின்
க த் க்கேளா
அ
இய ைடயெதன் ம் வங்கி உ தி ெசய் ெகாள்ள ேவண் ய
அவசியம்.
இவற்ேறா கூடேவ ஒப்பந்தம் ெசய் ெகாள் ம் ேநரத்திேலேய இத்தைகய
அடமானப் ெபா ைள ைகயகப்ப த் ம் விதி ைறகள் குறித்த ஷரத் க்கள்
அதில் இடம்ெபற் ள்ள என்பைத ெதளிவாக கடனாளிக்கு எ த் ச் ெசால்ல

ேவண் ம். ஒப்பந்தத்தின் சட்டதிட்டங்கள் வங்கியின் வசூல் ெகாள்ைகக்கு
உட்பட்டதாக இ க்கேவண் ம்.
அவற்றில் பின்வ ம் விஷயங்கள்
குறிப்பிடப்பட்
க்க ேவண் ம். (a) ெபா ட்கைளக் ைகக்ெகாள் ம்ேபா
ன்னறிவிப் க்குத் ேதைவயான காலக்ெக (b) எந்ெதந்த சூழ்நிைலகளில்
இந்தக் காலக்ெக ைவ அ சாிக்கத் ேதைவயில்ைல (c)அடமானப் ெபா ைள
ைகயகப்ப த் ம் ெசயல் ைற (d) அடமானச் ெசாத்திைன விற்பதற்கு /
ஏலத்தில் வி வதற்கு ன் இ தியாக கடைன தி ப்பிக் கட்ட கடனாளிக்கு
ஒ
வாய்ப்
அளிப்பதற்கு
உாிய
ஷரத்
(e)
ைகயகப்ப த்திய
அடமானப்ெபா ைள
மீண் ம்
கடனாளியிடேம
தி ப்பித்த வதற்கு
பின்பற்றேவண் ய ெசயல் ைற (f) அடமானப் ெபா ளின் ஏலம் / விற்பைன
குறித்த ெசயல் ைற
மக்கள் குைறதீர் மன்றங்களின் பயன்பா
(xiv)
.10 லட்சத்திற்கும் குைறவான கடன்கள், தனிநபர் கடன்கள், கடன்
அட்ைட கடன்கள், ட் வசதி கடன்கள், குறித்த வழக்குகள் மக்கள் குைறதீர்
மன்றத்திடம் அ ப்பப்படலாம் என்
உச்சநீதி மன்றம் ெதாிவித் ள்ள .
இ குறித் 3 ஆகஸ்ட் 2004 ேததியிட்ட எண் DBOD.Leg.No.BC.21/09.06.002/
2004-05 உள்ள சுற்றறிக்ைகைய பார்க்குமா
வங்கிகைள ேவண் கிேறாம்.
இதன்ப கடன்கைள வசூ க்க சிவில் நீதிமன்றங்கள் ஏற்ப த்தி ள்ள மக்கள்
குைறதீர் மன்றங்கைள வங்கிகள் அ கலாம் என்
அறி
த்தப்ப கிற .
உச்சநீதி மன்றம் ெதாிவித் ள்ளப , .10 லட்சத்திற்கும் குைறவான கடன்கள்,
தனிநபர் கடன்கள், கடன் அட்ைட கடன்கள்,
ட் வசதி கடன்கள், குறித்த
வசூல் வழக்குக க்கு மக்கள் குைறதீர் மன்றத்ைத பயன்ப த்திக்ெகாள்ள
வங்கிகைள ஊக்குவிக்கிேறாம்.
கடன் ஆேலாசகர்கைள பயன்ப த் தல்
(xv) சில கடனாளிகள் பாிதாபத்திற்குாியவர்களாக க ைண டன் அவர்கைள
அ கேவண் ய கட்டாயம் வங்கிக்கு இ க்குமானால் அவர்க க்கு
தக்கவிதத்தில் ஆேலாசைன வழங்க கடன் ஆேலாசகர்களின் ேசைவகைள
வங்கி குறிப்பாக பயன்ப த்தலாம். வங்கிகள் இதற்கான ஒ ெசயல் ைற
திட்டத்திைன அைமத் க்ெகாள்ள ஊக்குவிக்கப்ப கிறார்கள்.
வங்கிகள் / அவற்றின் வசூல் கவர்க
3.

க்கு எதிரான கார்கள்

தன்ைமயானவர் என்கின்ற
ைறயில் வங்கிகள் தாங்கள் நியமித்த
கவர்களின் ெசயல்க க்கு ெபா ப்ேபற்கேவண் யவர்கள் ஆவார்கள்.
ஆகேவ கடன் வசூ ல் ஈ ப ம் தம
கவர்கள் ேமற்குறிப்பிட்ட
வழிகாட் தல்கள், அறி
த்தல்கள், (BCSBI-ன் ெநறி ைற உட்பட)
ஆகியவற்ைற கடன் வசூல் ெசயல் ைறயில் கைடப்பி ப்பைத வங்கிகள்
உ திெசய்திடேவண் ம்.

4.
ேமற்குறிப்பிட்ட
வழிகாட் தல்கைளப்
பின்பற்றாமல்
கண்டனத் க்குாிய வழி ைறகைள வங்கியின் வசூல் கவர்கள் பின்பற் வ
குறித்
ாிசர்வ் வங்கிக்கு வ ம் கார்கள் க ைமயானதாகக் க தப்ப ம்.
ாிசர்வ் வங்கி அ சமயம் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில், நீதி சார்ந்த அல்ல
ெசயல்பாட்
விஷயங்களில்
வசூல்
கவர்கைள
அந்த
வங்கி
பணியமர்த் வைதேய ஒ
குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு தைடெசய்யக்கூ ம்.
இத்தகு ெநறி ைறப் பிறழல்கள் ெதாடர்ந்தி மானால் இந்தத் தைடயின் இடம்
அல்ல காலத்ைத ாிசர்வ் வங்கி நீட் க்கக்கூ ம். ஒ வங்கியின் கடன் வசூல்
குறித்த ெகாள்ைக, நைட ைறப் பழக்கம் அல்ல
ெசயல் ைற குறித்
உயர்நீதி மன்றம் அல்ல
உச்சநீதி மன்றம் சில சட்டதிட்ட உத்தர கைள
பிறப்பித்தாேலா அலல ஒ வங்கி அல்ல அதன் இயக்குநர் / அ வலர் /
கவர்
மீ
ஏதாவ
தண்டைனக்
கட்டணம்
விதித்தாேலா
ேமற்குறிப்பிட்டவைகயிலான கண்காணிப் நடவ க்ைக அந்த வங்கியின் மீ
எ க்கப்ப ம்.
5.
கடன் வசூல் ெசயல் ைறயில் ேமற்குறிப்பிட்ட வழிகாட் தல்கைள
வங்கியின் பணியாளர்க ம் நைட ைறயில் பின்பற் வைத வங்கிகள் உ தி
ெசய்திட ேவண் ம் என் எதிர்பார்க்கப்ப கிற .
கால ைற ம ஆய்
6.
வசூல்
கவர்கைளப்
பணியமர்த்தி ம்
வங்கிகள்
தங்களின்
ெசயல் ைறயிைன கால ைறேதா ம் ம
ஆய்
ெசய்திடல் ேவண் ம்.
தங்களின் அ பவத்தில் சிலவற்ைறக் கற் , சில ேமம்பா கைளச் ெசய் ,
ாிசர்வ் வங்கியின் கவனத்திற்கு இவற்ைற ெகாண் வந் , வழிகாட் தல்கைள
ேமம்ப த்த இவ்வைகயில் சில ஆேலாசைனகைளத் ெதாிவிக்கலாம்.
தங்கள் உண்ைம ள்ள

தைலைமப் ெபா

(பிரசாந்த் சரன்)
ேமலாளர் (ெபா ப் )

2007-08-ஆம் ஆண் ற்கான ஆண் க்ெகாள்ைக அறிவிப்பின் மீ
இைடக்கால சீராய்வின் பத்தி 172 மற் ம் 173ன் பகுதிகள்
வங்கிகள் பணியமர்த் ம் வசூல்

கவர்கள்

172. சமீபகாலமாக வங்கிகள் வசூல்
கவர்கைள பணியமர்த்திய
ெதாடர்பாக ஏராளமான சச்சர கள் மற் ம் வழக்குகள் வங்கிக க்கு எதிராக
எ ந்தன. இ குறித்த தவறான பிரச்சாரங்கள் வங்கித் ைற ெமாத்தத்தின்
நற்ெபயைர பாதிக்கக்கூ ம் என்ற ஐயம் எ ந் ள்ள . ஆகேவ வங்கிகள்
வசூல் கவர்கைள பணி நியமனம் ெசய் ம்ெபா
ேமற்ெகாள்ளேவண் ய
ெகாள்ைக,
பழக்கவழக்கங்கள்
மற் ம்
நைட ைறகைள
தி த்தி
அைமக்கேவண் ய ேதைவ எ ந் ள்ள .
எனேவ வசூல்
கவர்கைள
பணியமர்த் ம்ேபா வங்கி குறிப்பிடப்ப ம் சில க்கியமான விஷயங்கைள
க த்தில் ெகாண் ெசயல்ப மா வங்கிகள் வ
த்தப்ப கின்றன.
173. வங்கிகளின் வசூல் கவர்கள் கண்டனத்திற்குாிய பழக்கவழக்கங்கைள
பின்பற் வ
குறித்
ாிசர்வ் வங்கிக்கு கார்கள் வ கின்றன. வங்கியின்
கண்காணிப்பாளராக இத்தகு கார்க க்கு வங்கிகள் இடமளிக்கக் கூடா
என்
ாிசர்வ் வங்கி க
கிற .
வசூல்
கவர்கள் கண்டனத்திற்குாிய
பழக்கவழக்கங்கைள பின்பற்றியதால் அவர்கைள பணிநியமனம் ெசய்த
வங்கிகள் மீ
உயர்நீதி மன்றம் அல்ல
உச்சநீதி மன்றம் சில சட்டதிட்ட
உத்தர கைள பிறப்பித்தாேலா அலல ஒ வங்கி அல்ல அதன் இயக்குநர் /
அ வலர் மீ ஏதாவ தண்டைனக் கட்டணம் விதித்தாேலா அத்தகு வங்கிகள்
வசூல்
கவர்கைள பணியமர்த் வதற்கு தற்கா கமாக (கண்டனத்திற்குாிய
பழக்கவழக்கங்கள் ெதாடர்ந்திட்டால் நிரந்தரமான) ாிசர்வ் வங்கி தைட
விதிக்கும். நவம்பர் 15, 2007ற்குள் இ குறித்த நைட ைறக்கான சுற்றறிக்ைக
ெவளியிடப்ப ம்.
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