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தைலைம நிர்வாக அதிகா�
ெதாடக்க நிைல நகர்ப்�ற �ட்�ற� வங்கிகள்/
அைனத்� மாநிலக் �ட்�ற� வங்கிகள்/
அைனத்� மாவட்ட மத்திய �ட்�ற� வங்கிகள்/
அன்�ைடய�ர்
�ட்�ற� வங்கிகள்

வா�க்ைகயாளர்கள�ன் வங்கிக் கணக்�ப் �த்தகத்தில் /

கணக்� அறிக்ைகய�ல் ப�வர்த்தைன வ�வரங்கள் பதி� ெசய்தல்
இந்திய �சர்வ் வங்கிய�ன் அக்ேடாபர் 26, 2010 ேததிய�ட்ட �ற்றறிக்ைக UBD. CO.
BPD (PCB) No. 18/12.05.001/2010-2011-ஐ�ம், அக்ேடாபர் 22, 2014 ேததிய�ட்ட �ற்றறிக்ைக
RPCD.CO.RCB.BC.No.36/07.51.010/2014-15-ய�ல் இைணப்ப�ல் பாரா 4.6.3-ஐ�ம் பார்க்க�ம்.
பண

ைவப்பாளர்க�க்�க்

தவறான

��ந்�ெகாள்ள

வா�க்ைகயாளர்க�க்�
கணக்கில்

உள்ள

ெதள�வாக

கணக்�ப்
��யாத

�த்தகங்கள்

பதி�கைளத்

அெசளக�யங்கள்
ப�வர்த்தைனகள்

கணக்�ப்

�த்தகங்கள்

/

கணக்கின்

தவ�ர்த்திடேவண்�ம்.

ஏற்படாமல்
�றித்த
/

பதி�ெசய்யப்பட்�ள்ளைத, �ட்�ற� வங்கிகள்

அறிக்ைகய�ல்

தவ�ர்க்�ம்

வ�வரங்கள்

அறிக்ைகய�ல்

ேம�ம்

ெபா�ட்�

��க்கமாகத்
கட்டாயமாகப்

உ�திெசய்திட ேவண்�ம்.

2. கணக்� ைவத்தி�ப்பவர்கள் தங்கள் கணக்�கைளச் ச�பார்க்க, பல வங்கிக�ம்
கணக்�ப்

�த்தகங்கள�ல்

வ�பரங்கைள
இைணப்ப�ல்
நல�க்காக,

ச�வர

மற்�ம்

அள�ப்பதில்ைல

/

அல்ல�

என்ப� எங்கள்

�றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�,
வங்கிகள்

கணக்�ப்பதி�கள�ல்

அறிக்ைகய�ல்

�ைறந்தபட்சம்
வழங்கேவண்�ம்

சிறந்த

கவனத்திற்� வந்�ள்ள�.

வா�க்ைகயாளர்கள்

ேதைவயான
என

ப�வர்த்தைன

வ�பரங்கைள

���

ேசைவ

அவர்கள�ன்

ெசய்யப்பட்�ள்ள�.

இைணப்ப�ல்

�றிப்ப�ட்�ள்ள

ப�வர்த்தைனகள�ன்

�ட்�க்காட்டப்பட்�ள்ள� அவற்ைற ��ைமயானதாகக்
3.

�ட்�ற�

வங்கிகள்

'ைவப்�த்ெதாைக

காப்ப��'

பட்�யல்

க�தக் �டா�.
பற்றிய

அவ்வப்ேபா� மா�ம் காப்ப�ட்� வரம்�த் ெதாைகைய�ம்
�ன்பக்கத்திேலேய ெத�வ�க்கேவண்�ம்.
இங்ஙனம்

(ந�ரஜ் நிகம்)
தைலைமப் ெபா�ேமலாளர்
இைணப்� – ேமேல �றிப்பட்டப�

மாதி�க்காக

தகவல்கைள�ம்

கணக்�ப் �த்தகத்தின்

இைணப்�
கணக்� அறிக்ைக / கணக்�ப் �த்தகத்தில் பதி� ெசய்யப்படேவண்�ய விபரங்கள்
பற்� விபரங்கள்

I
a. �ன்றாம்

தரப்பின�க்� பணம்
ெச�த்�தல்

i) பணம் ெப�பவாின் ெபயர்
ii) �ைற – பாாிமாற்றம், தீர்��ைற, கிைளக�க்கிைடேய, காலத்தில்
ெமாத்த

தீர்�

ெசய்தல்

(RTGS)/மின்ன�

பணப்பாிவர்த்தைன

(NEFT), பணம், காேசாைல (எண்)
iii) பணம் மாற்றப்பட்ட வங்கியின் ெபயர்- பணம் ெச�த்�தல் தீர்�
�ைற / கிைளக�க்கிைடேய பாிவர்த்தைன / காலத்தில் ெமாத்த தீர்�
ெசய்தல் (RTGS)/மின்ன� பணப்பாிவர்த்தைன (NEFT) �லம்

b. தனக்ேக பணம்
ெச�த்�தல்

c.

வைரேவாைல / ேப
ஆர்டர்ஸ் / பிற பணம்
ெச�த்�ம் சாதனங்கள்

d. வங்கிக் கட்டணங்கள்

i) தானாக பணம் ெச�த்�பவர் எனக் �றிப்பி�க

ii) பணம் ெச�த்தப்ப�ம் ஏ�எம் ெபயர் / வங்கிக் கிைளயின் ெபயர் /
மற்ற வங்கிக் கிைளயின் ெபயர்

i) பணம் ெச�த்�பவர் ெபயர் (��க்கமாக / ��க்கமான)
ii)

ெகா�க்�ம் வங்கியின் ெபயர் / வங்கிக் கிைளயின் ெபயர் /

ேசைவக் கிைளயின் ெபயர்
i) கட்டணங்களின் தன்ைம - கட்டணம் / கமிஷன் / அபராதம் இன்ன
பிற
ii)

கட்டணத்திற்கான

காேசாைல

(எண்)

காரணங்கள்

��க்கமாக

தி�ம்பியதற்�,

கமிஷன்

உதாரணத்திற்�,
/

வைரேவாைல

வழங்கப்பட்டதற்கான கட்டணம் / அ�ப்பியைமக்� (வைரேவாைல
எண்), காேசாைல ெபற்றதற்கான கட்டணம் (எண்), காேசாைல

e. தவறான வர�கைளத்
தி�த்தி/ மீட்டல்

f.

g.

கடன் / கட�க்கான
வட்�யின்
தவைணகைள மீட்டல்
நிைலயான ைவப்� /
ெதாடர் ைவப்�
உ�வாக்�தல்

h. விற்பைன ைமயத்தில்

ெசய்�ம் பாிவர்த்தைன

i.

ேவ� ஏேத�ம்

�த்தகம் வழங்கியைமக்�, எஸ்எம்எஸ் விழிப்�ட்டல்
��தல் பணம் தி�ம்பப் ெப�தல் இன்ன பிறவற்றிற்காக

கட்டணம்,

i) �த�ல் தவறான வர� பதியப்பட்ட ேததி
ii) தி�ம்பப் (மீட்�) ெபறப்பட்டதற்கான காரணம் ��க்கமாக
i) கடன் கணக்� எண்
ii) கடன் கணக்� ைவத்தி�ப்பவர் ெபயர்
i) நிைலயான ைவப்� / ெதாடர் ைவப்� / ரசீ� எண்

ii) நிைலயான ைவப்� / ெதாடர்ைவப்� கணக்� ைவத்தி�ப்பவர்
ெபயர்
i) பாிவர்த்தைன ெசய்த ேததி, ேநரம் மற்�ம் அைடயாள எண்
ii) விற்பைன ைமயம் இ�க்�மிடம்
i) ேமேல �றிப்பிட்�ள்ள அேத வைகயில் ேமற்ெகாண்� விவரங்கைள
வழங்க�ம்.

�றிப்� - பல வர�கைள ஒற்ைற பற்� கணக்கில் இ�க்�மானால், பணம் ெப�பவர்
ெபயர் / கணக்� எண் / கிைள / வங்கி ஆகிய விபரங்கைள பதி� ெசய்யப்படா�.
இ�ப்பி�ம், பல்வைகயில் பணம் கணக்கில் வர� ைவக்கப்பட்ட� என்ற உண்ைம
�ட்�க்காட்டப்ப�ம்.

II
a. ெராக்கமாக ெடபாசிட்

வர� ைவத்தல் விபரங்கள்
i) ெராக்கப் பணம் ைவப்� என்� �றிப்பிடப்ப�ம்
ii) ெடபாசிட் ெசய்தவர் ெபயர் – தன� / �ன்றாவ� நபர்

b. �ன்றாம் தரப்பினாிடமி�ந்�
பண வர�

i) ெச�த்தியவர் / நிதிமாற்றம் ெசய்பவாின் ெபயர்
ii)

�ைற – பாிமாற்றம், தீர்��ைற, கிைளக�க்கிைடேய,

உட�க்�டனான ெமாத்த தீர்� ெசய்தல் (RTGS)/மின்ன�
பண மாற்றம்(NEFT), பணம், இன்ன பிற
iii) நிதிமாற்றம் ெசய்�ம் வங்கியின் ெபயர், பணம் -தீர்� �ைற
/ கிைளக�க்கிைடேய பாிவர்த்தைன / உட�க்�டனான
ெமாத்த

தீர்�

ெசய்தல்

(RTGS)/மின்ன�

பண

மாற்றம்(NEFT) �லம்

c.

d.

தீர்� / ேசகாிப்� /
வைரேவாைல ஆகியவற்றின்
�லேம பணம் வழங்கப்ப�தல்
தவறான பற்�கைளத் தி�ம்பப்
ெப�தல்(கட்டணங்கள்உட்பட)

e. பண ைவப்பிற்� வட்�

i) வைரேவாைல வழங்�ம் வங்கியின் ெபயர்

ii) காேசாைல மற்�ம் வைரேவாைலயின் ேததி மற்�ம் எண்
i) �த�ல் தவறான பற்� பதியப்பட்ட ேததி
ii) தி�ம்பப் ெபறப்பட்டதற்கான காரணம் ��க்கமாக
i)

ேசமிப்�க் கணக்கில் / நிைலயான ைவப்�க்� வட்�

ெச�த்தப்பட்��ந்தால் �றிப்பிட ேவண்�ம்
ii)

f.

g.

நிைலயான ைவப்� / ெதாடர்
ைவப்�த் ெதாைக �திர்�
காலம்
கடன் வ�மானம்

h. ேவ� ஏேத�ம்

நிைலயான

ைவப்�களில்

வட்�

ெச�த்தப்பட்டால்

�றிப்பிட்ட ைவப்�த்ெதாைக கணக்� / ரசீ� எண்ைண
�றிப்பிட�ம்
i)
நிைலயான ைவப்� / ெதாடர் ைவப்�தாராின் ெபயர்
ii) நிைலயான ைவப்� / ெதாடர் ைவப்� கணக்� / ரசீ� எண்
iii) �திர்� ேததி
i) கடன் கணக்� எண்
i) ேபா�மான விவரங்கைள வழங்க�ம்.

