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ஜுன் 22, 2010

தைலவர்/நிர்வாக இயக்குநர்/தைலைம நிர்வாக அதிகாாி
அைனத் பட் ய டப்பட்ட வணிக வங்கிகள் (பிராந்திய கிராம வங்கிகள் உட்பட)
நகர கூட் ற வங்கிகள்/மாநில கூட் ற வங்கிகள்/மாவட்ட கூட் ற வங்கிகள்
அன் ைடயீர்,
காேசாைல வ வங்களில் பா காப் அம்சங்கைள ேமம்ப த்தி
ஒேரமாதிாியானைவயாக ஆக்குதல்
ேமற்குறிப்பிட்ட ெபா ள் குறித்த சுற்றறிக்ைக எண் DPSS.CO.CHD.No.1832/
04.07.05/2009-2010, பிப்ரவாி 22, 2010 ேததியிட்டைத கவனிக்கும்ப
ம் அதி ம்
குறிப்பாக, காேசாைலகளில் மாற்றங்கள் மற் ம் தி த்தங்கைளத் தவிர்த்தல் குறித்த
பிற்ேசர்க்ைகயி ள்ள பத்தி எண் 1.8ஐப் பார்ைவயி ம்ப ேகட் க்ெகாள்கிேறாம்.
இவற்றின் சட்டாீதியான ஏற் தன்ைம அமல்ப த் ம் ேததி ஆகியைவ குறித் வங்கி
மற் ம் ெபா மக்களிடமி ந்
விளக்கங்கள் ேகாாி குறிப் கள் வந் ள்ளன.
காேசாைலகளில் மாற்றங்கள் மற் ம் தி த்தங்கைளத் தவிர்த்தல் பற்றிய விதிகள்
குறித் பின்வ மா :

i.

காேசாைல வ வங்களில் பா காப்
அம்சங்கைள ேமம்ப த்தி தரத்தில்
அவற்ைற ஒேரமாதிாியானைவயாக ஆக்கிட ேவண் வதன் அவசியத்ைதப்
பாிசீ க்கும்ெபா ட் அைமக்கப்பட்ட ெசயற்கு வின் பாிந் ைரகள் மற் ம்
வங்கிக டனான க த் ைரக க்குப்பின்னர் விதிகள் பாிந் ைரக்கப்பட்டன.

ii.

காேசாைலயின் ெவவ்ேவ பகுதிகளில் ெசய்யப்ப ம் மாற்றங்களில் நிக ம்
ேமாச கைளக்
கட் ப்ப த்தி,
வா க்ைகயாள க்கும்
வங்கிக க்கும்
பா காப் அளிக்கும்ெபா ட் அறி கப்ப த்தப்பட்டன.

iii.

கணினிவழி ஊ கதிர்படம் லம் தீர் (CTS) ெசய்யப்ப ம் காேசாைலக க்கு
மட் ேம இைவ ெபா ந் ம். காேசாைல ேசகரம் ெசய் ம் வங்கி, இத்தகு
மாற்றங்கள், தி த்தங்கள் உைடய காேசாைலகைள
த ேலேய தீர் க்கு
ெகாண் ெசல் ம் நிைலயிேலேய ம த்திட ேவண் ம்.

iv.

இதரவைகயான காந்தைம எ த் கண்டறி ம் தீர் (MICR), அைவயல்லாத
தீர்
(Non-MICR),
கப்பிேய பணம் ெப ம் தீர்
மற் ம் தீர்
ைமயங்க க்கு ெவளிேய ேநர யாக நைடெப ம் தீர்
ஆகிய வைகயில்
தீர் ெசய்யப்ப ம் காேசாைலக க்கு இைவ ெபா ந்தா .

v.

ெச த் தல் மற் ம் தீர்
ைறைமச் சட்டம் 2007ல் இந்திய ாிசர்வ் வங்கிக்கு
அளிக்கப்பட் ள்ள சட்டாீதியான அதிகாரத்ைதப் பயன்ப த்தி இந்த விதிகள்
ெவளியிடப்ப கின்றன.

இதற்கான
விதிகள்
சம்பர்
2010
ந்
நைட ைறக்கு
வ ம்
வா க்ைகயாளர்க க்கு இைவ குறித்த அறி ட் , விழிப் ணர்
அளிக்குமா
வங்கிகள் அறி
த்தப்ப கின்றன. இதனால் இைட
களின்றி சுலபமாக இைத
நைட ைறப்ப த்த
ம். சுற்றறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள இதர விவரங்கள்
குறித்
இந்தியவங்கிகள் சங்கம் மற் ம் இந்திய ேதசிய ெச த் தல் கு மம்
ஆகியைவ தனிேய தகவல்கள் அ ப்பிவி ம்.
தங்கள

உண்ைம ள்ள

(அ ண் பஸ்ாிகா)
ெபா ேமலாளர்.

