
 
 

அனைத்து உரினைகளும் காப்புனைனையாைனை. 
சட்ைப்படி அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ை வைளியீட்டுச் சான்றிதழ் இல்லாைல், டி.பி.எஸ் (DBS) குழுைத்திற்கு வைளியய,  

இந்த ஆைணத்தின் எந்தவைாரு பகுதியும், எந்தவைாரு ைடிைத்திலும் ைீட்டுருைாக்கப்பைக் கூைாது. 
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1 ெழிகாட்டும் ககாள்லக 

 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கி காண்க அதன் சுற்றறிக்லக RPCD.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013-14 தததியிெெ்து தே 12, 2014 

இன் DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03 தததியிெெ்து ஜூன் 26, 2003 ேற்றுே் பதத்ி 11.4 (i)  கணக்கில் தபாதிய 

பண இருப்பு இல்லாத காரணத்தால், நிதியாண்டில் நான்கு நிகழ்வுகளில், காதசாலல எழுதிக்டகாடுப்பவரின் 

குறிப்பிெெ் கணக்கில் வலரயப்பெட்ிருந்த, ரூபாய் ஒரு தகாடி ேற்றுே் அதற்கு தேல் ேதிப்புள்ள காதசாலலக்கு 

ேதிப்பு ேறுக்கப்படுே் நிகழ்வில், காதசாலலலயப் பயன்படுத்துே் வசதியுள்ள கணக்குகலள இயக்குவதற்கு, 

புதத்ே் புதிய காதசாலலப் புத்தகே் எதுவுே் வழங்கப்பெ்டு இருந்திருக்காது என்கிற ஒரு நிபந்தலனலய 

அறிமுகப்படுத்துோறு வங்கிகலள அறிவுறுத்தியது. தேலுே், வங்கி தன் விருப்பப்படி தீரே்ானிக்குே் 

உரிலேயின் தபரில் நெப்புக் கணக்லக மூடுவது குறித்து ஆழ்ந்து ஆராயலாே். 

 

தற்தபாது, இந்திய ரிசரவ்் வங்கி காண்க அதன் சுற்றறிக்லக எண்.DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-17 தததியிெெ் 

ஆகஸ்ெ் 04, 2016, கணக்கு லவதத்ிருப்பவரால், காதசாலலகளுக்கு ேதிப்பு ேறுக்கப்படுவதன் காரணோக, 

வங்கிகள் எடுக்க தவண்டிய எதிர ் டசய்லகலய, வங்கிகள் தே் விருப்பப்படி தீரே்ானித்து டகாள்ளுோறு 

விெ்டுவிெ முடிவு டசய்துள்ளனர.் 

அது டதாெரப்ாக, டி.பி.எஸ் வங்கி இந்தியா லிமிடெெ ் (டி.பி.ஐ.எல்) காதசாலலக்கு ேதிப்பு ேறுக்கப்படுதல் 

டகாள்லகலய, கீதழ உள்ளவாறு வலரந்துள்ளது. 

 

2 ககாள்லக 

 

காச ாலைக்கு அடிக்கடி மதிப்பு மறுக்கப்படும் நிகழ்வுகளிை் நடெடிக்லக எடுத்தை் 

 

i. காதசாலலப் புதத்கத்லத வழங்குே் தநரத்தில், வாடிக்ககயாளரக்ள் பணம் செலுத்துவதற்கான தங்கள் 

ஈடுபாட்டுறுதிகய மதிக்கும் வககயில், கணக்கில் பபாதிய பண இருப்பு பராமரிக்கப்படுவகத உறுதி 

செய்வது அவரக்ளின் சபாறுப்பு என்று அவரக்ளுக்குத் சதரிவிக்கப்பட்டு இருந்திருக்க பவண்டும். 

 

ii. தற்தபாதுள்ள கணக்குகலள இயக்குவது டதாெரப்ாக, கீபே (iv) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தகனகய 

அறிமுகப்படுத்தும் பநாக்கங்களுக்காக, வங்கி புதிய காபொகலப் புத்தகத்கத வேங்கும் பநரதத்ில், 

புதிய நிபந்தகனயின் கூறுககளப் பற்றி அறிவுறுத்தும் கடிதத்கத வேங்கலாம். இது, 

வாடிக்லகயாளருக்கு வழங்கப்படுே் காதசாலலப் புதத்கத்தின் 1வது பக்கதத்ிலும், காபொகலப் 

புதத்கதத்ின் உடனிகணக்கப்பட்டுள்ள பவண்டுபகாள் சீட்டிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

iii. நிதியாண்டில், காபொகல எழுதிக்சகாடுப்பவரின் குறிப்பிடட் கணக்கில், ஐந்தாவது முகறயாக 

காபொகலக்கு மதிப்பு மறுக்கப்பெெ்ால், வங்கியானது, வாடிக்லகயாளரக்ளுக்கு காதசாலலகலள 

வழங்குவதற்கு முன், பமற்கூறிய நிபந்தகனக்கு அவரக்ளின் கவனத்கத ஈரக்்கும் வககயில், 

ெம்பந்தப்படட் கூறுக்கு எசச்ரிக்குே் அறிவுலரலய வழங்கலாே். 

 

iv. வாடிக்லகயாளரக்ளிெே் நிதி ஒழுக்கத்லத ஏற்குே்படி டசய்யுே் தநாக்கில், காபொகலகயப் 

பயன்படுத்தும் வெதியுள்ள கணக்குககள இயக்குவதற்கு,  

காபொகல எழுதிக்சகாடுப்பவரின் குறிப்பிடட் கணக்கில் வகரயப்படட்ிருந்த காபொகலக்கு, 

கணக்கில் பபாதிய பண இருப்பு இல்லாத காரணதத்ால், ஓராண்டில் ஆறு நிகழ்வுகளிை், மதிப்பு 

மறுக்கப்படும் நிகே்வில், வங்கியானது, காபொகலப் புத்தகத்கதப் பயன்படுத்தும் வெதிகயப் 

சபறுவதில் இருந்து, வாடிக்ககயாளரின் உரிகமகயப் பறித்து இருந்திருக்கும் என்கிற ஒரு 

நிபந்தகனகய வங்கி அறிமுகப்படுதத் பவண்டும். 

 

தேலுே், கணக்கு மறுசீராய்வு செய்யப்பட்டு, உன்னிப்பாக கண்காணிக்கப்பட பவண்டும். இயக்கக் 

குழு, மதிப்பு மறுக்கப்படட் காபொகலத் தரவுககள அகனத்து கிகளகளிலும் கண்காணிக்கும், ஒரு 

நிதியாண்டில் குறிப்பிடட் கணக்கில் பபாதிய பண இருப்பு இல்லாத காரணதத்ால், காபொகலக்கு 

மதிப்பு மறுக்கப்படட் நிகே்வுகளின் அடிப்பகடயில், வாடிக்ககயாளருக்கு உடனிகணக்கப்படட் 

பின்னிலணப்புகளின்படி கடிதங்கலள அனுப்ப தவண்டுே்.   

 

v. டபாருதத்ோனதாகக் கருதப்பெெ்ால், வங்கி 15 நாட்களுக்கு முன் பபாதிய அறிவிப்கபக் சகாடுத்து, 

கட்டணங்கள் / நிலுகவத்சதாகககள் ஏதாவது இருந்தால் அவற்கற மீட்டு, எஞ்சிய பண இருப்கப 

பணக்சகாடுப்பாகண / வகரபவாகல மூலம், வங்கியின் பதிவத ெட்ில் உள்ள முகவரிக்கு 

பதிவஞ்சலில் அனுப்புவதன் மூலே் கணக்லக மூெலாே். வங்கியானது, வாடிக்ககயாளர ் கடன் 

வெதிககளப் சபறும் கணக்குகளில் ஒப்பளிப்பு அதிகாரிகளின் / வாடிக்ககயாளர் த ாடர்புறவு 

மேலாளரின் (RM) அனுேதியுென் கணக்லக மூடுவதற்கு எண்ணுகிறது எனில், அபத பபான்ற 

எசச்ரிக்குே் அறிவுலரலய வழங்க தவண்டுே். 

 

vi. ேதிப்பு ேறுக்கப்பெெ் காதசாலலகள் அலனத்துே், தீரவ்கதத்ால் அல்லது காபொகலயில் எழுதப்சபற்ற 

வங்கியால், காபொகலக்கு மதிப்பு மறுக்கப்படட் குறிப்பாகணயுடன், அதில் "பபாதிய பண இருப்பு 

இல்கல" என்று காபொகலக்கு மதிப்பு மறுக்கப்பட்டதற்கான காரணத்லத சுெட்ிக்காெட்ி, வங்கிக்கு 



 
 

 பக்கம் 2 / 3 

ஒப்பகடக்கப்படுகின்ற காபொகலகளுக்கு மதிப்பு மறுக்கப்படட் நாளின் அடுதத் பணி நாளில், 

சதாகக சபறுநருக்கு / கணக்கு கவத்திருப்பவரக்ளுக்கு அனுப்பப்பட பவண்டும். 

 

vii. இந்திய ரூபாய் 1 பகாடி மற்றும் அதற்கு பமல் வகரயப்பட்ட, மதிப்பு மறுக்கப்பெெ் காதசாலல 

ஒவ்டவான்றுக்குே் டதாெரப்ான தரவுகளுே், பங்கு மாற்றங்கள் சபயரில் எந்தசவாரு சதாககயும் 

வகரயப்படட், மதிப்பு மறுக்கப்படட் காபொகலகள் சதாடரப்ான தரவுகளும், ஒவ்சவாரு நிதிக் 

காலாண்டுக்கும், தரப்பின் சபயர,் காபொகலயின் சதாகக, காபொகலக்கு மதிப்பு மறுக்கப்பட ெ் 

காரணே், வேங்கப்படட் வெதி, காபொகலக்கு மதிப்பு மறுக்கப்படட் நிகே்வுகள் பபான்ற 

விவரங்களுடன் காலாண்டு நிகலக்குழு (QSC) முன் கவக்கப்பட பவண்டும். 

 

3 முக்கியப் கபாறுப்புகள் 

 

இயக்கங்கள் 

i. ேதிப்பு ேறுக்கப்பெெ் காதசாலலகள் அலனத்துே், தீரவ்கதத்ால் அல்லது காபொகலயில் எழுதப்சபற்ற 

வங்கியால், காபொகலக்கு மதிப்பு மறுக்கப்படட் குறிப்பாகணயுடன், அதில் "பபாதிய பண இருப்பு 

இல்கல" என்று காபொகலக்கு மதிப்பு மறுக்கப்பட்டதற்கான காரணதக்த சுடட்ிக்காடட்ி, வங்கிக்கு 

ஒப்பலெக்கப்படுகின்ற காதசாலலகளுக்கு ேதிப்பு ேறுக்கப்பெெ் நாளின் அடுதத் பணி நாளில், 

சதாகக சபறுநருக்கு / கணக்கு கவத்திருப்பவரக்ளுக்கு அனுப்பப்பட பவண்டும். 

 

ii. இயக்கக் குழு, ேதிப்பு ேறுக்கப்பெெ் காதசாலலத் தரவுகலள அலனத்து கிலளகளிலுே் 

கண்காணிக்குே், ஒரு நிதியாண்டில் குறிப்பிெ்ெ கணக்கில் தபாதிய பண இருப்பு இல்லாத 

காரணதத்ால், காதசாலலக்கு ேதிப்பு ேறுக்கப்பெ்ெ நிகழ்வுகளின் அடிப்பலெயில், 

வாடிக்லகயாளருக்கு உெனிலணக்கப்பெெ் பின்னிலணப்புகளின்படி கடிதங்கலள அனுப்ப 

தவண்டுே். 

 

4 ஆட்சிமுலற 

 

4.1 உலடலமயுரிலம மற்றும் ஏற்பு ஒப்புதைளிக்கும் ஆலையம் 

 

இந்தக் டகாள்லகயானது, டதாழில்நுெப்ே் ேற்றுே் இயக்கங்கள் (T&O) துலறக்கு டசாந்தோனது ேற்றுே் 

வாரியதத்ால் அல்லது தபராளர ்குழுவால் ஏற்பு ஒப்புதலளிக்கப்பெெ்து. குறிப்பிெதத்க்க தாக்கத்லத 

ஏற்படுதத்ாத, ஆனால் தற்டசயலான அல்லது நிரவ்ாக இயல்பில் இருக்குே் எந்தடவாரு 

ோற்றங்களுக்குே், ஏற்பு ஒப்புதலளிக்குே் ஆலணயத்தால் ஒப்பமிெப்பெ தவண்டியதில்லல. 

 

4.2 விைகை்கள் 

 

ஒன்றுமில்லல 

  

4.3 மறுசீராய்வு 

 

டகாள்லகயானது, தவறு வலகயில் ததலவப்பெெ்ாலன்றி, ஆண்டுக்கு ஒருமுலற என்ற அடிப்பலெயில் 

ேறுசீராய்வு டசய்யப்பெ தவண்டுே். 

  



 
 

 பக்கம் 3 / 3 

பின்னிலைப்பு 1  அருஞ்க ாற்சகாலெ 

 

டபாருந்தாது 

 

பின்னிலைப்பு 2 கதாடர்பான ககாள்லககள் மற்றும் க ந்தரங்கள்  

 

காதசாலலக்கு ேதிப்பு ேறுக்கப்படுதல் - டசயல்முலற குறிப்பு 

 

பின்னிலைப்பு 3 ஏசதனும் சமைதிக தகெை் அை்ைது கபாருட்கள்  

 

ஒன்றுமில்லல 

 

பின்னிலைப்பு 4 விைகை்கள்  

 

நலடமுலறக்கு 

ெரும் சததி 

பிரிவு சமற்குறிப்பு 

எழுதியெர் 

மற்றும் 

சமற்குறிப்பு 

எழுதிய 

சததி 

ஏற்பு 

ஒப்புதைளித்தெர் 

மற்றும் ஏற்பு 

ஒப்புதை் சததி 

விைகை் விளக்கம் விைகலுக்கான 

காரைம் 

      

    
 

 

      

      

 

பின்னிலைப்பு 5 பதிப்பு ெரைாறு  

 

பதிப்பு 
கெளியீட்டு 

சததி 
முக்கிய மாற்றங்களின் சுருக்கவுலர 

1.0  டகாள்லக டவளியிெப்பெ்ெது 

2.0 29-ோரச்-்2017 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கி காண்க அதன் சுற்றறிக்லக 

RPCD.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013-14 தததியிெெ்து தே 12, 2014 இன் 

DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03 தததியிெ்ெது ஜூன் 26, 2003 ேற்றுே் பதத்ி 

11.4 (i)  கணக்கில் தபாதிய பண இருப்பு இல்லாத காரணதத்ால் நிதியாண்டில் 

நான்கு நிகழ்வுகளில் காதசாலல எழுதிக்டகாடுப்பவரின் குறிப்பிெெ் 

கணக்கில் வலரயப்பெ்டிருந்த ரூபாய் ஒரு தகாடி ேற்றுே் அதற்கு தேல் 

ேதிப்புள்ள காதசாலலக்கு ேதிப்பு ேறுக்கப்படுே் நிகழ்வில், காதசாலலலயப் 

பயன்படுத்துே் வசதியுள்ள கணக்குகலள இயக்குவதற்கு புத்தே் புதிய 

காதசாலலப் புதத்கே் எதுவுே் வழங்கப்பெ்டு இருந்திருக்காது என்கிற ஒரு 

நிபந்தலனலய அறிமுகப்படுத்துோறு வங்கிகலள அறிவுறுத்தியது. தேலுே், 

வங்கி தன் விருப்பப்படி தீரே்ானிக்குே் உரிலேயின் தபரில் நெப்புக் 

கணக்லக மூடுவது குறித்து ஆழ்ந்து ஆராயலாே். 

 

தற்தபாது, இந்திய ரிசரவ்் வங்கி காண்க அதன் சுற்றறிக்லக 

எண்.DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-17 தததியிெெ் ஆகஸ்ெ் 04, 2016, கணக்கு 

லவத்திருப்பவரால், காதசாலலகளுக்கு ேதிப்பு ேறுக்கப்படுவதன் 

காரணோக, வங்கிகள் எடுக்க தவண்டிய எதிர ்டசய்லகலய, வங்கிகள் தே் 

விருப்பப்படி தீரே்ானித்து டகாள்ளுோறு விெ்டுவிெ முடிவு டசய்துள்ளனர.் 

3.0 29-ஆகஸ்ெ்-2018 எழுத்து வடிவூெெ்ங்களில் ோற்றே். 

4.0 26-ஜூன்-2019 
முதல் டவளியீடு (டி.பி.எஸ் இந்தியா முழுதுே் டசாந்தோன துலண நிறுவனே் 

என்ற முலறயில் கூெ்டுநிறுவனோக பதிவுடசய்யப்பெ்ெலதத் டதாெரந்்து). 

 


