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அைனத் மாநில மற் ம் மத்திய கூட் ற
தைலைம நிர்வாகிகள்

சம்பர் 10, 2010
வங்கிகளின்

அன் ைடயீர்,
உங்கள் வா க்ைகயாளைர அறித ன் (KYC) வழிகாட் தல்கள்
சம்பளம் வாங்கும் பணியாளர்கள்
எங்களின் பிப்ரவாி 18, 2005 ேததியிட்ட RPCD. AML.BC.No.80/07.40.00/2004-05
எண் ள்ள ெதாகுப் ச்சுற்றறிக்ைக ட ள்ள உங்கள் வா க்ைகயாளைர
அறித ன் (KYC) வழிகாட் தல்கள் மற் ம் க ப் ப் பணப் ழக்கத்ைதத்
த க்கும்
ைறகள் குறித்தவற்றின் பிற்ேசர்க்ைக IIஐப் பார்க்க ம். அதில்
வங்கிக் கணக்குகைளத் ெதாடங்கிட, வா க்ைகயாளைர மற் ம்
கவாிைய
அைடயாளம் காண்பதற்கு ஏற் ைடய நம்பத்தகுந்த ஆவணங்களின் தன்ைம,
வைக மற் ம் தகவல் ஆகியைவ குறித்த ஒ பட் யல் தரப்பட் ள்ள .
2. சம்பளம் வாங்கும் பணியாளர்கள், அவர்தம் வங்கிக்கணக்குகைளத்
ெதாடங்கும்ேபா , அவர்க க்குப் பணி வழங்கியவாின் சான்றிதழ் அல்ல
க தத்ைத மட் ேம அவர்களின் அைடயாளம் மற் ம் கவாிச் சான்றாக சில
வங்கிகள் உங்கள் வா க்ைகயாளைர அறித ன் ேநாக்கத்தின்ெபா ட்
ஏற் க் ெகாள்கின்றன. இ எங்களின் கவனத்திற்கு ெகாண் வரப்பட் ள்ள .
இந்த வழக்கம் தவறான பயன்பாட் ற்கும், ேமாச க்கும் வழிவகுக்கும். ஆகேவ
வங்கிகள், ெபாிய நி வனங்கள்,
கழ்ெபற்ற கு மங்கள், அைமப் கள்
அளிக்கும் சான்றிதழ்கைள மட் ேம நம்பிடேவண் ம். ேம ம் இத்தகு க தம்/
சான்றிதழ் அளித்திட அந்நி வனங்கள் நியமித் ள்ள உாிய தகுதி ைடய
அதிகாாிகைள ம்
அறிந்தி க்கேவண் ம்.
ேம ம்,
க ப் ப்
பணப் ழக்கத்ைதத் த க்கும் விதிகளின்கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அ வலக
ாீதியாக மதிப் ைடய சான்
ஆவணங்களாகக் க தப்ப ம். (உம்.
பாஸ்ேபார்ட், ஓட் நர் உாிமம், வ மானவாிக் கணக்கு எண் அட்ைட,
வாக்காளர் அைடயாள அட்ைட) ஏேத ம் ஒன்றிைன அல்ல
கர்ேவார்
பயன்பாட்
ரசீ கள்(உங்கள் வா க்ைகயாளைர அறிதல் ேகாட்பாட் ன்
கீ ள்ள) ஏேத ம் ஒன்ைற பணி வழங்கியவாின் சான்றிதழ்/ க தத்ைதத்
தவிர ம் கூ தலாக அளிக்கும்ப
வங்கிகள், கு மங்கள்/நி வனங்கள்
ஆகியவற்றில்
பணி ாிேவாாின்
கணக்குகைளத்
ெதாடங்கும்ேபா
வ
த்தலாம்.

-23. இந்த வழிகாட் தல்கள் வங்கிகள் ஒ ங்கு ைறச்சட்டம் 1949 பிாி 35Aன்
மற் ம் க ப் ப் பணப் ழக்க த ப் ச் சட்ட விதிகள் 2005 (பாிவர்த்தைனகளின்
மதிப்
மற் ம் தன்ைமையக் குறித்
பராமாிக்க ேவண் ய ஆவணங்கள்
இவற்ைறப் பராமாிப்பதற்குாிய ெசயல் ைற மற் ம் வழி, தகவல் அளித்திட
ஆகும் ேநரம், வங்கிக் கு மங்களின் வா க்ைகயாளர் அைடயாளம் குறித்த
ஆவணங்கைள ேசாதித்
அறிதல் மற் ம் அவற்றின் பராமாிப் , நிதி
நி வனங்கள் மற் ம் இைடயீட்டாளர்கள்) ேமற்குறிப்பிட்டைவ குறித்த
விதிகளின் கீ ம் வழங்கப்ப கின்றன. இவற்றிற்கு றம்பாகேவா அல்ல
கட்டைளகைளப் ர்த்தி ெசய்யாமேலா இ ப்பின் சட்டப்ப விதிக்கப்ப ம்
அபராதங்க க்கு உள்ளாக ேநாி ம்.
4.
அ

ெபற்றைமக்கான
ப்ப ம்.

ஒப் தைல

தங்கள் உண்ைம ள்ள
(B.P. விஜேயந்திரா)
தைலைமப்ெபா ேமலாளர்
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வலகத்திற்கு

