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அைனத் பட் ய டப்பட்ட வணிக வங்கிகள்
(வட்டார கிராமிய வங்கிகள் நீங்கலாக)
அன் ைடயீர்,
வங்கிகளில் குைறதீர்க்கும்

ைறைம

22.2.2007
ேததியிட்ட
எங்கள
சுற்றறிக்ைக
DBOD.No.Leg.BC.60/
09.07.005/2006-07ஐ தய ெசய் பார்க்க ம். அதில் கார்கைள பாிசீ ப்ப
மற் ம் ெதாிவிப்ப
ெதாடர்பான உத்தர கள் வங்கிக க்குப் பிறப்பிக்கப்
பட் ள்ளன. வங்கிகளில் குைறகைள தீர்த் ைவக்க திறைமயான ைறைம
இ ந்தால் மட் ேம, கார்கைள பற்றி ெதாிவிப்ப ம் மற் ம் பாிசீ ப்ப ம்
சாியான
ைறயில்
ெசய்ய
ம்
என்ப
குறிப்பிடப்ப கிற .
வா க்ைகயாளர்களிடமி ந் ம்/மற்றவர்களிடமி ந் ம்
கார்கைள
ெபற
தகுந்த
ைறைமைய ைவத் க்ெகாள் மா
வங்கிகள் அறி
த்தப்
ப கின்றன.
குறிப்பாக
கார்கள் எங்கி ந்
வ கின்றன என்ப
ெபா ட்டல்ல, ஆனால் ேநர்ைமயான மற் ம் விைரவான தீர்
கார்க க்கு
வழங்கப்படேவண் ம் என் ம் வங்கிகள் அறி
த்தப்பட் ள்ளன.
2. வங்கிகள் கீழ்க்கண்டவா

அறி

த்தப்பட் ள்ளன.

i.

வா க்ைகயாளர்கள் கார்கைள பதி ெசய்வதற்கு வசதியாக, தங்கள
கிைளகளில் கார் பதிேவட்ைட எல்ேலார் கண்களி ம் ப ம்ப யான
இடத்தில் ைவப்பைத உ தி ெசய்திட ேவண் ம்.

ii.

கார்கைள ெபற்றைமக்கு ஒ
ைறைமைய ஏற்ப த்திடேவண் ம்.
இதில் கார்கள், க தங்கள்/ப வங்கள் லம் ெபறப்ப ம்.

iii.

பல்ேவ
மட்டங்களி
ந்
ெபறப்ப ம்
கார்கைளத் தீர்த்
ைவப்பதற்கு குறிப்பிட்ட காலவைரயைறைய நிர்ணயிக்கேவண் ம்.

iv.

அரசாங்கத்தின் வ ைம ஒழிப்
திட்டங்கள் மற் ம்
ன் ாிைமத்
ைறக்கான நிதி உதவி சம்பந்தமாக, கிராமப் றங்களி
ந்
வ ம்
கார்கைள விசாாித் த் தீர் ெசய்வைத உ தி ெசய்யேவண் ம்.

v.

குைறதீர்ப்
ைறைமயின் திறைன ேமம்ப த்த ம் வா க்ைகயாளர்கள்
விைரவாக ம், சாியான ைறயில் ெதாடர் ெகாள்ள ம், கார்க க்கு
தீர் க்காக அ கேவண் ய அதிகாாிகளின் ெபயர்கள், அேதா
அவர்கள ேநர ெதாைலேபசி எண், நகல ப்பி எண்,
ைமயான
கவாி (தபால்ெபட்
எண் கூடா ) மற் ம் மின்னஞ்சல்
கவாி
ஆகியைவ, கிைள அ வலகங்களில் அைனவ ம் பார்க்கும்ப யான
இடத்தில் ைவக்கப்படேவண் ம்.

3. ேம ம் எங்கள
சுற்றறிக்ைக எண் BC.60, 22.2.07 ேததியிட்டதன்ப
வங்கிகள் சு க்கமான
ைறயில்
கார்களின் எண்ணிக்ைக பற்றிய
விவரங்கைள ம் அதன் நிதியியல் விைள கள் ஆகியவற் டன் அளித்திட
ேவண் ம்.
இந்த அறிக்ைகயில் தைலைம அ வலகம்/கட் ப்பாட்
அ வலகம் மற் ம் கிைள அ வலகங்கள் ஆகியவற்றி
ந்
ெபறப்ப ம்
கார்கள் இடம்ெபற ேவண் ம். எனி ம், அ த்த ேவைல நாளில் தீர்த்
ைவக்கப்ப ம்
கார்கைள, வங்கிகள் ேமற்கண்ட அறிக்ைக பட் ய ல்
ேசர்க்கத் ேதைவயில்ைல.
இ
ஒ
ச ைகயாக அளிக்கப்ப வதால்,
வங்கிகள் அ த்த ேவைல நா க்குள் குைறகைளத் தீர்த்
ைவக்க வழி
வகுக்கும்.
4. ஒ
மாதத்திற்குள் கார்க க்கு தீர்
அளிக்கப்படாவிட்டால், அந்தந்த
கிைள/கட் ப்பா
அ வலகம், வங்கிக் குைற தீர்ப்பாளாின்கீழ் உள்ள
ெதாடர்
அதிகாாிக்கு,
கார் சம்பந்தமான அப்ேபாைதய நிைலபற்றி
ெதாிவிக்க ேவண் ம். இதனால் அந்த ெதாடர் அதிகாாி கார் சம்பந்தமாக
திறம்பட
ெசயல்பட
கிற .
வங்கியின் பதில் நடவ க்ைக தி ப்தி
அளிப்பதாக இல்லாதபட்சத்தில்,
வா க்ைகயாளர் அந்தந்த வங்கி
குைறதீர்ப்பாளைர அ க அவ க்கு உாிைம உண்
என்பதைன ெதளி
ப த்திட ேவண் ம்.
ஒ
கார் சம்பந்தமான தீர்விற்காக ஒ
வா க்ைகயாள க்கு வங்கிக் குைறதீர்ப்பாளைர அ கலாம் என்பைதத்
ெதாிவிக்கேவண் ம். அக்க தத்தில் அந்தப்பகுதியில் குைறதீர்ப்பாளர் பற்றிய
விவரங்கள் ேசர்க்கப்படேவண் ம்.
5. வங்கிகள், விளம்பரங்கள் லமாக ம் தங்கள இைணயதளம் லமாக ம்
குைறதீர்ப்
ைறைம பற்றி அைனவ ம் அறிந்திடச் ெசய்யேவண் ம்.
தங்கள் உண்ைம ள்ள
(பிரஷாந்த் சரண்)
தைலைமப் ெபா ேமலாளர்

