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ஜூைல 17, 2009

தைலவர்/ நிர்வாக இயக்குநர்/தைலைம நிர்வாக அதிகாாிகள்
பட் ய டப்பட்ட அைனத் வணிக வங்கிக ம், பிராந்திய
கிராம வங்கிகள் உட்பட/நகர கூட் ற வங்கிகள்/
மாநில கூட் ற வங்கிகள்/மாவட்ட, மத்திய கூட் ற வங்கிகள்
தானியங்கி பணம் வழங்கும் வசதி அளிப்ேபார்.
அன் ைடயீர்,
தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரங்களின் தவ தல் காரணமான
பாிவர்த்தைனகைள சாி ெசய்தல் – கால வைரயைற
ேமற்கண்ட தைலப்பில் DPSS.NO.1424 மற் ம் 711/02.10.02/2008-09 என்ற
11.2.2009 ேததியிட்ட மற் ம் 23.10.2008 ேததியிட்ட சுற்றறிக்ைககைளப்
பார்க்க ம். தவறான ஏ எம் பாிவர்த்தைனகளால் பணம் கணக்கி
ந்
கழிக்கப்பட்
க்கும் பட்சத்தில் வா க்ைகயாளர்களிடமி ந்
காைரப் ெபற்ற
12 நாட்க க்குள் வங்கிகள் வா க்ைகயாளர்க க்கு அத்ெதாைக தி ப்பித்தர
ேவண் ம் என்பதற்கான உத்தர கள் அதில் உள்ளன. இந்த உத்தரைவ
வங்கிகள் சாியான
ைறயில் கைடபி க்கவில்ைல என்
ாிசர்வ் வங்கிக்கு
அதிக எண்ணிக்ைகயில் கார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. ேம ம், எங்கள
கவனத்திற்கு வந்த ஒ
விஷயம் பல்ேவ
வங்கிகள் மற்ற வங்கி
வா க்ைகயாளர்க க்கு பணம் எ ப்பதற்கு பல்ேவ
கைடசி ேததிகைள
நிர்ணயிக்கின்றன. இவ்விஷயங்கள் ாிசர்வ் வங்கியால் விாிவான ைறயில்
சீராய்
ெசய்யப்பட் ள்ளன.
வங்கிகள் கீழ்க்கண்ட உத்தர கைளக்
கைடப்பி க்கலாம்.
i.

தவ தலான ஏ எம் பாிவர்த்தைனகள் லம் கணக்கில் தவறான பற்
ைவக்கப்ப ம்ெபா
,
வா க்ைகயாளர்களிடமி ந்
கார்
ெபறப்பட்ட
12
ேவைலநாட்க க்குள்
வா க்ைகயாள க்கு
பி க்கப்பட்ட ெதாைகைய அளிக்கேவண் ம் என்ப
வங்கிக க்கு
கட்டாயமாக்கப்பட் ள்ள

ii.

கார் கிைடத்த 12 ேவைலநாட்க க்குள் வா க்ைகயாளாின் கணக்கில்
தவ ேநர்ந்த ெதாைகைய ேசர்ப்பிக்காவிட்டால் தாமதமாகும் ஒவ்ெவா
நாட்க க்கும்
.100/-ஐ பாதிக்கப்பட்ட வா க்ைகயாள க்கு நஷ்ட
ஈடாக அ ப்பப்படேவண் ம். ஏ எம் தவ த ன்
லம் உண்டான
பிரச்சைனைய நிவர்த்திெசய் ம் அேத நாளில், ேகாாிக்ைகயின்றிேய
வா க்ைகயாளர் கணக்கில் நஷ்டஈ ம் ேசர்க்கப்படேவண் ம்.

iii.

வா க்ைகயாள க்கு அளிக்கப்பட்ட நஷ்டஈட்ைட, அட்ைட ெவளியி ம்
வங்கி, தாமதித்திற்கு காரணமான விற்பைனயாளர் சார்பில் பணம்
ெப ம் (acquirer bank) வங்கியிடமி ந் ெபற உாிைம உண் . இேத
அ ப்பைடயில் ஏ எம் வைலதளத்ைத இயக்குேவார்க ம் தங்கள்
சார்பில் ஏற்ப ம் நஷ்டங்க க்காக வங்கிக க்கு இழப்பீ
வழங்க
ேவண் ம்.

iv.

தவ தலான
ஏ எம்
பாிவர்த்தைனகளால்
பாதிக்கப்ப ம்
வா க்ைகயாளர்க க்கு பணம் தி ம்ப அளிக்கும் ெசயல்பா கைள
உடன்நிகழ் தணிக்ைகயின் (concurrent audit) கீழ் ெகாண் வரலாம்.

v.

ஒவ்ெவா வங்கி ம் ஏ எம் பாிவர்த்தைனகைளப் பற்றிய காலாண்
ம சீராய்ைவ தன இயக்குநர்கள் மன்றத்திடம் சமர்ப்பிக்கேவண் ம்.
அதில்
அளிக்கப்பட்ட
அபராதங்களின்
அள ,
அவற்றிற்கான
காரணங்கள் மற் ம் அத்தைகய சம்பவங்கள் மீண் ம் நிகழாமல் இ க்க
எ க்கப்பட்ட நடவ க்ைககள் ஆகியைவ பற்றி ம் குறிப்பிடேவண் ம்.
குறிப் பற்றிய நக டன் க த் ப் பதி
கைள ம் ேசர்த் தைலைம
ெபா
ேமலாளர், இஂந்திய ாிசர்வ் வங்கி, ெகா ப்
மற் ம் தீர்
ைறைமகள் ைற, ம்ைப என்ற கவாிக்கு அ ப்பிட ேவண் ம்.

2. (2007 ன் சட்டம் 51) ெகா ப் மற் ம் தீர்
ைறைமகள் சட்டம் 2007ன்
பிாி
8ன்கீழ் இந்த உத்தர
பிறப்பிக்கப்ப கிற .
இச்சுற்றறிக்ைகயின்
ஷரத் க்கைள பின்பற்றாவிட்டால் ெகா ப்
மற் ம் தீர்
ைறைமகள்
சட்டம் 2007(2007 ன் சட்டம் 51) பாிந் ைரத் ள்ளப தண்டைனத் ெதாைக
ெச த்த ேநாி ம்.
3. இச்சுற்றறிக்ைகயின் நகைல நிர்வாக மன்றத்தின்
ெசய்ய ம்.

ன் ைவக்க ஏற்பா

4.ெபற்றைமக்கு ஒப் தல் அளிக்க ம்
தங்கள் உண்ைம ள்ள
(G. பத்மநாபன்)
தைலைமப் ெபா ேமலாளர்

