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இணைய வங்கி   
INTERNET BANKING 

 இணையம் மூலமாக 
நடத்தப்படும் வங்கி 
நடவடிக்ணககணை 
இணைய வங்கியியல் 
என்கிற ாம்.   

 இதணை மின்ைணு 
வங்கியியல் என்றும் 
கூ லாம்.  

 பல வங்கிகள் 
தாங்கறை உரிய 
இணைய தைத்ணத 
ணவத்துள்ைை.   
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இணைய வங்கி   
INTERNET BANKING 

 இணையம் மூலமாக 
கைக்கு பற் ிய 
தகவல்கள், 
றவண்டுதலின் றபரில் 
அ ிக்ணககள் மற்றும் 
காற ாணல 
புத்தகங்கள் 
வழங்குதல் ஆகிய 
ற ணவகணை 
தருகின் ை.   
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இணைய வங்கி   
INTERNET BANKING 

 1995-ல் அமமரிக்காவில் 
மதாடங்கப்பட்ட பர்ஸ்ட் 
ம க்யூரிட்டி மநட்ஓர்க் வங்கி 
தான் (First Security Network Bank) 
இணைய வங்கியியலின் 
முதல்படி.   

 இவ்வணக வங்கிகள் 
தாைியங்கி அட்ணட (ATM), 
வி ா காற ாணல மற்றும் 
மின்ைணு இயந்திரம் மூலம் 
உண்டியல் ம லுத்துணக 
வ திகணையும் வழங்குகி து.   
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இணைய வங்கி   
INTERNET BANKING 

 எடுத்துக்காட்டாக, 
நாம் www.onlinesbi.com 
இணைய தைத்தின் 
மூலம் பாரத 
ஸ்றடட் வங்கியின் 
இணைய தை 
வங்கி ற ணவணய 
மப லாம். 
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இணைய வங்கி ற ணவணய பயன்படுத்தி கீழ்காணும் 
நடவடிக்ணககணை ம ய்து மகாள்ைலாம்.   

 The following banking transactions can be done through the internet 

banking 
 

 1.நமது கைக்குகணை 
அணுகி பார்த்து 
இருப்புநிணலணய 
மதரிந்து மகாள்ைலாம். 

  2.றததி வாரியாகவும், 
மதாணக வாரியாகவும், 
நடவடிக்ணக 
வாரியாகவும் கைக்கு 
நிணலகணைப் பற் ி 
வி ாரணை ம ய்து 
மகாள்ைலாம். 
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இணைய வங்கி ற ணவணய பயன்படுத்தி கீழ்காணும் 
நடவடிக்ணககணை ம ய்து மகாள்ைலாம்.   

 The following banking transactions can be done through the internet 

banking 

  3.நமது 
வங்கியிலுள்ை 
கைக்குகைிணடறய 
நமது நிதி 
மாற் ங்கணை றகட்டு 
ம ய்து மகாள்ைலாம். 

  4. நமது 
கைக்கிலிருந்து 
மூன் ாவது நபருக்கு 
நிதி மாற் ங்கணை 
ம ய்து மகாள்ைலாம். 
 11/11/2017 8 MMS 



இணைய வங்கி ற ணவணய பயன்படுத்தி கீழ்காணும் 
நடவடிக்ணககணை ம ய்து மகாள்ைலாம்.   

 The following banking transactions can be done through the internet 

banking 

 5.காற ாணல 
புத்தகங்கணை றகட்டுப் 
மப லாம் 

  6. காற ாணல மீது பைம் 
வழங்கணல நிறுத்தும்படி 
றகட்கலாம்.  

 7. நமது கைக்கிலிருந்து 
பைவிணட மற்றும் வங்கி 
வணரறவாணல (Bank Cheque)  
கணை வழங்குமாறு 
றகட்கலாம்.  
11/11/2017 9 MMS 



இணைய வங்கி ற ணவணய பயன்படுத்தி கீழ்காணும் 
நடவடிக்ணககணை ம ய்து மகாள்ைலாம்.   

 The following banking transactions can be done through the internet banking 
 

 8. பருவ கால ணவப்பு  
(Term Deposit) மற்றும் 
 ி ப்புபருவகால 
ணவப்பு  (Special Term 

Deposit) வழங்கும்படி 
புதுப்பிக்கும்படி 
றகட்கலாம். 

  9. நமது கைக்கு 
 ம்பந்தமாக நிணல 
ஆணைகணை 
வங்கிக்கு 
மகாடுக்கலாம். 
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மின்ைணு நிதி மாற் ம் 
ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT) 

 காகித 
அடிப்பணடயிலாை 
காற ாணல, 
வணரறவாணல, லாப 
ஈவு மற்றும் வட்டி 
 ான் ாணைகணை 
கைக்கிலிட்டு  ரி 
ம ய்ய நீண்ட றநரம் 
ஆகி து.   
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மின்ைணு நிதி மாற் ம் 
ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT) 

 கைிைிணய 
பயன்படுத்துவத்தின் 
மூலம்  மின்ைணு  
வாயிலாக 
தகவல்கள் அதிக 
றவகமாக 
அனுப்பப்படுவதால் 
கைக்குகணை மிக 
விணரவில்  ரிகட்ட 
முடிகி து.   
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மின்ைணு நிதி மாற் ம் 
ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT) 

 புள்ைி விபர 
தகவல்கணை 
பயன்படுத்தி 
கைக்குகைிணடறய 
நிதி மாற் ம் 
ம ய்வணதறய 
மின்ைணு நிதி 
மாற் ம் 
என்கிற ாம்.   
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மின்ைணு நிதி மாற் ம் 
ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT) 

 மின்ைணு நிதி 
மாற் ம்  (EFT) என்பது 
ஒரு வாடிக்ணகயாைர் 
தைது வங்கிக்றகா 
அல்லது ஒரு வங்கி 
இன்மைாரு 
வங்கிக்றகா மின்ைணு 
மூலமாக 
அனுப்பப்பட்ட 
தகவல்கள் மூலம் 
ம ய்யப்படும் நிதி 
மாற் மாகும். 
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இந்தியாவில் மின்ைணு நிதி மாற் ம்: 
EFT in India 

 1. 1995-ல் இந்திய 
ணமயவங்கி 
மும்ணப, மடல்லி, 
கல்கத்தா மற்றும் 
ம ன்ணை ஆகிய 
மாநகரங்கைில் 
மின்ைணு தீர்வக 
முண ணய நிதி 
மாற் ம் ம ய்ய 
அ ிமுகப்படுத்தியது. 
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இந்தியாவில் மின்ைணு நிதி மாற் ம்: 
EFT in India 

 2. மமன்தட்டு மூலமாக 
புள்ைி விபரங்கணை ஒன்று 
ற ர்ந்து, கைக்கு தீர்க்கும் 
முண ணய வங்கிகைில் 
அ ிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 3. 1997-ல் இந்திய ணமய 
வங்கி மும்ணபயில் 
மின் ார கட்டைத்ணத 
ம லுத்துவதற்கு மின்ைணு 
தீர்வக ற ணவணய 
மதாடங்கியது. 
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காற ாணல  (CHEQUE) 

 மாற்றுமுண  
ஆவைச் ட்டம் 
1881-ன்படி 
"காற ாணல என்பது 
ஒரு கு ிப்பிட்ட 
வங்கியர் மீது 
வணரயப்பட்ட, 
றகட்கும் றபாது 
தரப்பட றவண்டிய 
ஒரு மாற்றுமுண  
உண்டியல் (Bills of 

Exchange) ஆகும்".  
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காற ாணலயில் மூன்று நபர்கள் 
 ம்பந்தப்பட்டுள்ைைர்.                                               

There are three parties to a cheque 
 

 1. வணரபவர் அல்லது 
எழுதுபவர்  Drawer :   

இவர் கு ிப்பிடப்பட்ட 
நபருக்கு கு ிப்பிட்ட 
அைவு பைத்ணத 
தருமாறு வங்கிக்கு 
ஆணையிட்டு 
காற ாணலணய 
எழுதுபவர் ஆவார்.  
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காற ாணலயில் மூன்று நபர்கள் 
 ம்பந்தப்பட்டுள்ைைர்.                                               

There are three parties to a cheque 

 2.எழுதப்படுறவார்  
(Drawee): காற ாணலயில் 
கண்டுள்ை மதாணகணய 
தருமாறு காற ாணல 
எந்த வங்கியருக்கு 
ஆணையிடப்படுகி றதா 
அவ்வங்கிறய 
எழுதப்படுவராவார். 
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காற ாணலயில் மூன்று நபர்கள் 
 ம்பந்தப்பட்டுள்ைைர்.                                               

There are three parties to a cheque 

  3. பைம் மபறுறவார் 
(Payee): 
காற ாணலயில் 
கண்டுள்ை பைம், 
யாருக்குத் தரப்பட்ட 
றவண்டுறமா அவறர 
பைம் மபறுபவர் 
ஆவார்.  

 எழுதுபவறர பைம் 
மபறுபவராகவும் 
இருக்கலாம்.  

 
11/11/2017 22 MMS 



காற ாணலயின் தன்ணமகணை கூறுக 

 The important Features of a Cheque 

 1. காற ாணல 
என்பது ஒரு 
எழுதப்பட்ட 
ஆவைம்:                       
An instrument in writing 

  மபன் ிலால் 
எழுதப்படுவது 
அனுமதிக்கப்படுவது 
இல்ணல  
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2. இது நிபந்தணையற்  ஒரு உத்தரணவக் 
மகாண்டுள்ைது:  

Contains an unconditional order  

 
  ில 
நிபந்தணைகளுக்கு 
உட்பட்டு பைம் 
தருமாறு 
ஆணையிட்டு 
எழுதப்படுவது 
ஒரு காற ாணல 
ஆகாது.  
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3. இது ஒரு கு ிப்பிட்ட வங்கியரின் றமல் 
எழுதப்படுவது: Drawn on a specified banker:  

ஒரு காற ாணல 
ஒரு கு ிப்பிட்ட 
வங்கியரின் மீது 
எழுதப்பட 
றவண்டும்.   

வங்கியரின் 
மபயர் மதைிவாக 
கு ிப்பிடப்பட 
றவண்டும்.   
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3. இது ஒரு கு ிப்பிட்ட வங்கியரின் றமல் 
எழுதப்படுவது: Drawn on a specified banker:  

 வழக்கமாக வங்கி 
தைது 
வாடிக்ணகயாைருக்கு 
அச் ிடப்பட்ட 
காற ாணல 
புத்தகங்கணை 
வழங்குகி து.   

 காற ாணலயில் 
வங்கியரின் மபயரும், 
அதன் கிணையுள்ை 
இடமும் 
கு ிப்பிடப்படுகி து.  
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4. கு ித்த அைவு பைம் மட்டுறம: 
Certain some of money only 

 வங்கியரால் 
தரப்படுமாறு 
ஆணையிடப்பட்ட 
பைம் அல்லது 
மதாணக, 
மதைிவாக 
கு ிப்பிடப்பட்ட 
மதாணகயாகவும், 
பைமாகவும் 
மட்டுறம இருத்தல் 
றவண்டும். 
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5. எழுதுறவார் ணகமயழுத்து: 
Signature of the Drawer 

 காற ாணலணய 
எழுதுபவர் அதில் 
தைது ணகமயாப்பத்ணத 
இட றவண்டும்   

 றமலும், 
இக்ணகமயாப்பம் 
வங்கியரிடமுள்ை 
மாதிரி 
ணகமயழுத்துடன் ஒத்து 
இருக்க றவண்டும். 
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6.றகட்கும்  றபாது  தரப்பட  றவண்டியது: 
Payable on demand 

 காற ாணலயில் 
கு ிப்பிட்டுள்ை 
மதாணக, றகட்கும் 
றபாது தரப்பட 
றவண்டியதாகும்.   

 றகட்கப்படாத 
காற ாணலக்கு 
பைம் தரப்பட 
றவண்டியதில்ணல.  
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7. பைம் மபறும் நபர் கு ிப்பிடப்பட்டவராக 
இருத்தல் றவண்டும்:  Payee to be certain 

 யாருக்கு பைம் தரப்பட 
றவண்டுறமா அவரது 
மபயர் மதைிவாக 
கு ிப்பிடப்பட றவண்டும்  
ஒரு கு ிப்பிட்ட 
நபருக்றகா அல்லது 
காற ாணலணய 
மகாைர்பவருக்றகா, 
பைம் தருமாறு 
காற ாணல 
எழுதப்படலாம். 
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காந்த ணம எழுத்து உைர்விகாற ாணல : 
(MAGNETIC INK CHARACTER RECOGNITION)  

 காந்த ணம எழுத்து 
உைர்வி 
காற ாணல மைித 
உணழப்ணபயும், 
நடவடிக்ணக 
காலத்ணதயும் 
குண க்க ஒரு 
நவைீ கால 
காற ாணலயாகும்.  
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காந்த ணம எழுத்து உைர்விகாற ாணல :  
(MAGNETIC INK CHARACTER RECOGNITION)  

இம்முண யில் 
இரும்பு ஆக்ணைடு 
கலந்த ணமணய 
உபறயாகித்து 
காற ாணலயில் 
எழுத்துக்கணை 
அச் டிக்கும் ஒரு 
நவைீ இயந்திரம 
பயன்படுத்தப்படுகி து.   
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காந்த ணம எழுத்து உைர்விகாற ாணல :  
(MAGNETIC INK CHARACTER RECOGNITION)  

 இந்த எழுத்துக்கள் 
மைிதர்கைாலும், கைிைியின் 
உைர்வு கருவிகைாலும் 
படிக்கப்பட முடியும்.  

 இக்காற ாணலயின் மீது 
முன்ைதாகறவ காந்த ணம 
எழுத்துக்கைால்  வங்கியின் 
அணடயாை எண், 
வாடிக்ணகயாைரின் கைக்கு 
எண் மற்றும் கற ா ணல எண் 
ஆகியணவ 

அச் டிக்கப்பட்டிருக்கும் 
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காந்த ணம எழுத்து உைர்விகாற ாணல :  
(MAGNETIC INK CHARACTER RECOGNITION)  

 இவ்வணக 
காற ாணல 
வங்கிக்கு 
அனுப்பபடும் றபாது 
கைிைியில் 
ம யல்முண க்கு 
அனுப்பப்படு 

முன்ைறர 
காற ாணலத் 
மதாணக 
கு ியிடப்படுகி து 
(encoded). 
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காந்த ணம எழுத்து உைர்வி காற ாணலயின் 
நன்ணமகள்:       Advantages of MICR cheque 

 1.காற ாணலகளுக்காை 
கைக்கு தீர்வக றநரம் 

மிகவும் 
குண க்கப்படுகி து.  

 2. இவ்மவழுத்துக்கள் 
சுலபமாக 
படிக்கக்கூடியதாக 
இருப்பதால் தவறுகள் 
மபருமைவு 
குண க்கப்படுகி து.  

11/11/2017 35 MMS 



காந்த ணம எழுத்து உைர்வி காற ாணலயின் 
நன்ணமகள்:       Advantages of MICR cheque 

 3. வங்கிகளுக்கிணடறயயாை 
கைக்கு தீர்வுகள் மிக 
விணரவாக நணடமபறுவதால், 
ஒவ்மவாரு வங்கியின் நிகர 
இறுதிநிணலணய விணரவில் 
மதரிந்து மகாள்ை முடிகி து.  

 4.மைிதர்கைால் 
வணகப்படுத்தப்படும் 
றவணலயும், மமாத்த மதாணக 
கைக்கிடும் றவணலயும் 
மபருமைவு 
குண க்கப்படுகி து. 
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காந்த ணம எழுத்து உைர்வி காற ாணலயின் 
குண பாடுகள்:  Limitations of MICR 

 1.இவ்வணக  காற ாணலகள்  
உயர்தர மற்றும்  ி ப்பு 
ணமயிைால்  தயாரிக்கப்பட 
றவண்டியுள்ைதால் ம லவு 
அதிகமாகி து.  

 2. இவ்வணக 
காற ாணலகணை 
ணகயாளுவதற்கு 
வாடிக்ணகயாைருக்கு 
பயிற் ி அைிக்கப்பட 
றவண்டியுள்ைது.  
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காந்த ணம எழுத்து உைர்வி காற ாணலயின் 
குண பாடுகள்:  Limitations of MICR 

 3.இவ்வணக 
காற ாணலயில் 
அடிக்கட்ணட 
இல்லாததால் 
வாடிக்ணகயாைருக்கு 
 ிரமம் ஏற்படுகி து. 
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காற ாணல கீ லிடுதல்  
CROSSING OF CHEQUES 

 காற ாணலயின் 
இடதுபக்க றமல் 
மூணலயில் இரு 
குறுக்குக் றகாடுகள் 
வணரதணலறய 
கீ லிடுதல் என்கிற ாம்.   

 காற ாணல மபறுநருக்கு 
மதாணகணய றநரடியாக 
வழங்க றவண்டாம்  எை 
வங்கியருக்கு இடும் 
உத்தரறவ 
கீ லிடுதலாகும்.   
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காற ாணல கீ லிடுதல்  
CROSSING OF CHEQUES 

 கீ லிடுதல் 
வங்கியருக்கு 
காற ாணலத் 
மதாணகணய எதாவது 
ஒரு வங்கியருக்கு 
மட்டும் தரும்படிறயா 
அல்லது 
வாடிக்ணகயாைரின் 
கைக்கில் வரவு 
ணவக்கும்படிறயா 
பைிக்கும் உத்தரவாகும். 
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காற ாணல கீ லிடுதல் – வணககள் 
CROSSING OF CHEQUES-KINDS   
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காற ாணல 

தி ந்த காற ாணல கீ லிட்ட காற ாணல 

மகாைர்பவர் 
காற ாணல (அ) 
ணவத்திருப்பவர் 
காற ாணல 

உத்தரவு 
காற ாணல 

மபாது 
கீ லிடுதல்   ி ப்பு 

கீ லிடுதல் 



காற ாணல கீ லிடுதல் – வணககள் 
CROSSING OF CHEQUES-KINDS   

1.தி ந்த காற ாணல : Open cheque 
 ஒரு தி ந்த 
கற ாணலக்கு, வங்கியின் 
பைம் மபறும், தரும் 
இடத்தின் வழியாக 
றநரடியாக பைம் 
தரப்படுகி து.  

 இக்காற ாணலணய பைம் 
தருமிடத்திறலறய 
பைமாக்கிக் மகாள்ை 
முடியும்.  

 இருவணக தி ந்த 
காற ாணலகள் உள்ைது. 
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அ. மகாைர்பவர் காற ாணல : 
Bearer Cheque 

 ஒரு காற ாணலயாைது,  
ஒரு கு ிப்பிட்ட 
நபருக்றகா அல்லது 
காற ாணலணய 
மகாைர்பவருக்றகா 
பைம் தருமாறு 
எழுதப்பட்டிருந்தால் 
அதற்கு மகாைர்பவர் 
காற ாணல என்று மபயர்.  

 உ.ம்: "தங்கராசு அல்லது 
மகாைர்பவருக்கு மகாடு" 
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ஆ.உத்தரவு காற ாணல 

Order cheque 

 ஒரு காற ாணல 
ஒரு கு ிப்பிட்ட 
நபருக்கு 
எழுதப்பட்டிருந்தால் 
அது உத்தரவு 
காற ாணல 
எைப்படும்.  

 உ.ம்: “தங்கராசுக்கு 
மகாடு” 
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கீ லிட்ட கற ாணல : 
Crossed cheque 

 "அன் றகா“ (& Co)  
"மாற் த்தக்கதல்ல" 
(Not Negotiable) என்  
வார்த்ணதகள் 
உள்ைடங்கிய 
இரண்டு குறுக்குக் 
றகாடுகள் உள்ை 
காற ாணலணய 
கீ லிட்ட காற ாணல 
என்கிற ாம்.    
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கீ லிடுதணல இரண்டு வணகயாக பிரிக்கலாம். 
Crossing may be classified into two types 

 

 

 1.மபாதுக்கீ லிடுதல்        

        General crossing        

 

 

 

 2. ி ப்பு கீ லிடுதல்.   
           Special crossing 
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