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அைனத் தைலைம நிர்வாக அதிகாாிகள்
நகர கூட் ற வங்கிகளின்
அங்கீகாிக்கப்பட்ட கவர் – I மற் ம் அங்கீகாிக்கப்பட்ட

கவர் – II

அன் ைடயீர்,
அெமாிக்க டாலாில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காேசாைலகள் – பணம் வசூ க்கும்
நைட ைறகளில் உள்ள ேமம்பா கள் – நகர கூட் ற வங்கிகள்

அெமாிக்க டாலாில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காேசாைலகள் பணம் வசூ ப்பதில்
ஏற்ப ம் கால தாமதங்கைளப் பற்றிய கார்களின் எண்ணிக்ைகைய அ த் ,
அத்தைகய காேசாைலக க்கு பணம் வசூ ப்பதில் ஏற்ப ம் கால அளைவ
குைறக்கும் வாய்ப்பிைன அறிய, வங்கிகள் காேசாைலகளி
ந்
பணம்
வசூ க்க கைடபி க்கும்
ைறகைளப் பற்றி, ாிசர்வ் வங்கி ஒ கள ஆய்
ெசய்த .
2. அளிக்கப்பட்ட க த் க்களின் அ ப்பைடயில், அங்கீகாிக்கப்பட்ட
கவர்
நகர கூட் ற வங்கிகள், வா க்ைகயாளர் நட் சார்ந்த காேசாைல பணம்
வசூ க்கும் ஏற்பா க க்கு கீேழ விளக்கி ள்ளவா
நடவ க்ைககைளத்
வங்கலாம்:
i.

நகர கூட் ற வங்கிகள் அெமாிக்க டால க்கான பணம் வசூ க்கும்
திட்டத்ைத ஒளி மைறவின்றி ம், தங்கள வழக்கமான காேசாைலக்கு
பணம் வசூ க்கும் ெகாள்ைகயின் ஒ
அங்கமாக ம் ைவத்தி த்தல்
ேவண் ம். காேசாைலக்கு பணம் வசூ த்த ல் பலவித ைறகைள ம்
அதற்கான ேநரம் மற் ம் கட்டணம் ஆகியைவ சாியான
ைறயில்
பின்பற்றப்பட ேவண் ம்.

ii.

இக்ெகாள்ைக வங்கி கிைளகளின் அறிவிப் பலைகயி ம்/இைணய
தளத்தி ம் பரவலாக ம் ெதளிவாக ம் காட்டப்படேவண் ம்.

iii.

மின்ன
ைறயில் பணம் அளிப்பதன் வசதி உட்பட, ேதைவ, வசதி,
கட்டணம் ஆகியைவகைள உள்ளடக்கிய வசூ க்கும்
ைற பற்றி
வா க்ைகயாள க்கு தகுந்த ைறயில் ெதாிவித்திட ேவண் ம்.

iv.

நகர கூட் ற
வங்கிகள் காேசாைலக்கு பணம் வசூ க்கும்
ெகாள்ைககைள அவ்வப்ேபா
ம
ஆய்
ெசய்
அெமாிக்காவில்
உள்ள காலத்ைத கு க்கும் ெசக் -21 வசதி, அதற்குாிய வங்கியில் ேநர
ைவப்
ைறைம உள்ளிட்ட, ேம ம் விைரவான வழிகைள
அறி கப்ப த்தேவண் ம்.

v.

கிைளகளி
ந் காேசாைலகைள ெதாடர் வங்கிக்கு (Correspondent
Bank – CB) அ ப் தற்கு ஆகும் ேநரத்ைத குைறத்திட வாய்ப் ண் .
அேத நாளில் காேசாைலகைள அ ப் வதால் அ ப் ம் ேநரம் 2
ந்
3 நாட்கள் குைறய வாய்ப் ண் . திற ம் நம்பகத்தன்ைம ம் ெகாண்ட
கூாியர்/தபால் ேசைவ அ ப் ம் காலகட்டத்ைத குைறத்தி ம்.

vi.

நகர கூட் ற வங்கிகள் அைனத் க் காேசாைலகைள ம் ஒ ேசைவ
ைமயத்தில் குவித்
அதன் லம் வ வம் ஏற்ப த் தல், குைறந்த
கட்டைமப்
கட்டணங்கள்
இவற்ேறா
அ ப் தல்/வசூ த்தல்
ேநரத்ைத குைறக்க யலலாம்.

vii.

அெமாிக்க டாலர் காேசாைலகைள வசூ ப்பதற்கான ேசைவக்
கட்டணங்கள் நகர கூட் ற
வங்கிகளால் தீர்மானிக்கப்பட்
அவர்கள அெமாிக்க டாலர் காேசாைல வசூ ப் க் ெகாள்ைகயின் ஒ
அங்கமாக இ க்கும்.

viii.

வா க்ைகயாளர் கணக்கில் வர ைவக்கப்ப ம் வைர நகர கூட் ற
வங்கிகள் வட் ெகா க்கும். இந்த வட் ேசமிப் வங்கி அ ப்பைடயில்
இ க்கும்.

ix.

தாமதமான காலகட்டத்திற்கு நஷ்ட ஈடாக, கூ தலான வட் ைய
வா க்ைகயாளர் ேகட்காமேலேய ெகா க்கேவண் ம்.

x.

நகர கூட் ற
வங்கிகள் அெமாிக்க டாலர் காேசாைல வசூ ப் க்
ெகாள்ைகயில் சிறிய மதிப்பிலான காேசாைலக க்கு உடன வர
ைவப்பைத ஒ ெகாள்ைகயாக்க ெகாளல் ேவண் ம்.

xi.

காேசாைலக க்கு பணம் வசூ ப்பதில் ஏற்ப ம் தாமதத்ைத குறித்
வா க்ைகயாளர்கள்
அளிக்கும்
கார்கள்
சாியான
ைறயில்
பாிசீ க்கப்பட் , தீர் காணப்பட ேவண் ம்.

xii.

நகர கூட் ற வங்கிகள் ெதாழில்
ைறயில் உள்ள நல்ல வழிகைள
ஆய்ந் ,
அவற்ைற
எங்ெகங்கு
ேமா,
அங்கங்கு
பிரேயாகிக்கேவண் ம்.

3. ெபற் க் ெகாண்டைமக்கு ஒப் தைல இந்திய ாிசர்வ் வங்கியின் மண்டல
அ வலகத்திற்கு அ ப்பி ைவக்க ேவண் கிேறாம்.
தங்கள் உண்ைம ள்ள
(A.K.ெகளண்ட்)
தைலைமப் ெபா ேமலாளர்

