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1.  பபாதுக்கீறலிடுதல் : 
General crossing  

 அண்டு கம்பபனி (& Compony) 
அல்லது அதன் குறுக்கம் 
உள்ளடங்கிய இரண்டு 
குறுக்குக் ககாடுகளுடன் 
அல்லது பவறும் இரண்டு 
குறுக்குக் ககாடுகளுடன் 
"மாற்றத்தக்கதல்ல" என்ற 
வார்த்ததயுடகனா அல்லது 
இவ்வார்த்தத இல்லாமகலா 
உள்ள காக ாதல 
பபாதுக்கீறலிட்ட காக ாதல 
எனப்படுகிறது. 
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பபாதுக்கீறலிடுதலின் முக்கியத்துவம்: 
Significance of general Crossing 

 1. ஒரு காக ாதல 
பபாதுக்கீறலிடப்பட்டதாக 
இருந்தால், வங்கியர் 
அதற்கு கேரடியாக பணம் 
தரக்கூடாது.  

 இன்பனாரு வங்கியருக்கு 
மட்டுகம பணம் தருமாறு 
பணம் தரும் வங்கியர் 
பணிக்கப்படுகிறார்.  
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பபாதுக்கீறலிடுதலின் முக்கியத்துவம்: 
Significance of general Crossing 

 2. ஒரு கவதள 
இக்காக ாதலயானது 
பதாதலந்த  பின்னகரா 
அல்லது திருடப்பட்ட 
பின்னகரா 
பணமாக்கப்பட்டிருந்தால், 
அப்பணத்ததப் பபற்றவதர 
சுலபமாகக் கண்டு பிடிக்க 
முடியும்.  

 அதனால் கீறலிடுதல் 
பாதுகாப்தப உறுதி 
ப ய்கிறது. 
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2.  ிறப்பு கீறலிடுதல்:  
Special crossing 

 வங்கியரின் பபயர் 
காக ாதலயில் 
குறிக்கப்பட்டிருந்தால் அது 
 ிறப்பு கீறலிடுதலாகும்.  

 ஒரு வங்கியரின் பபயர் 
காக ாதலயில் 
"மாற்றத்தக்கதல்ல" என்ற 
வார்த்ததகளுடகனா அல்லது 
இந்த வார்த்தத இல்லாமகலா 
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் 
அக்காக ாதல  ிறப்பு 
கீறலிடப்பட்டதாகக் கருதப்படும்.   
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2.  ிறப்பு கீறலிடுதல்:  
Special crossing 

 காக ாதலயில்  
குறிப்பிடப்பட்ட 
அந்த 
வங்கியருக்காக 
மடடுகம  ிறப்பாக 
கீறலிட்டதாக 
கருதப்படும்".   

  ிறப்பு கீறலிடுதலில் 
இரண்டு குறுக்குக் 
ககாடுகள்  
அவ ியமில்தல 
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 ிறப்பு கீறலிடுதலின் முக்கியத்துவங்கள்: 
Significance of special crossing 

 1. இவ்வதக 
காக ாதலக்கு பணம் 
தரும் வங்கியர்  
காக ாதலயில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
வங்கியருக்ககா 
அல்லது அவரது 
வசூலிக்கும் 
முகவருக்ககா பணம் 
தர கவண்டும்.  
இவ்வதக கீறலிடுதல் 
மிகவும் பாதுகாப்பானது.  
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 ிறப்பு கீறலிடுதலின் முக்கியத்துவங்கள்: 
Significance of special crossing 

 2. உதாரணமாக 
ஒருவர், தங்கராசு 
என்பருக்கு 
ரூ.5,000/- க்கு 
க லம் பாரத ஸ்கடட் 
வங்கி காக ாதல 
வழங்கும் பபாழுது 
அக்காக ாதலயில் 
ICICI Bank Ltd., என்று 
குறிப்பிட்டிருந்ததாக 
தவத்துக் 
பகாள்கவாம்.   
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 ிறப்பு கீறலிடுதலின் முக்கியத்துவங்கள்: 
Significance of special crossing 

 இதில் பணம் தரும் 
வங்கியான க லம் 
பாரத ஸ்கடட் வங்கி 
அக்காக ாதல 
பதாதகதய ICICI 
வங்கிக்ககா அல்லது 
அதனது வசூலிக்கும் 
முகவருக்ககா பணம் 
தரகவண்டும். 
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பின் எழுதுல் (அ) கமபலழுதுதல் 

ENDORSEMENT 

 மாற்றத்தக்க 
ஆவணங்களின் 
பின் பக்கத்தில் 
பணம் 
பபறுபவரின் 
பபயதர 
எழுதுவததகய 
பின் எழுதுல் (அ) 
கமபலழுதுதல் 
என்கிகறாம்.   
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பின் எழுதுல் (அ) கமபலழுதுதல் 

ENDORSEMENT 

 காக ாதல கபான்ற 
மாற்றுமுதற 
ஆவணங்களின் மீது 
பணம் பபறும் உரிதம 
பபற்ற ஒருவர், தனது 
இவ்வுரிதமதய 
அவ்வாவணத்தின் 
பின்புறம் தகபயாப்பம் 
இடுவதன் மூலம் 
பிறருக்கு மாற்றித் 
தரமுடியும்.   
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பின் எழுதுல் (அ) கமபலழுதுதல் 

ENDORSEMENT 

 பின்எழுதி 
தகபயாப்பமிடுகவாதர 
"கமபலழுதுபவர்" 
(Endorser) என்றும் அதன் 
உரிதமதய பபறும் 
ேபதர 
"கமபலழுதப்பட்டவர்" 
(Endorsee) என்றும் 
அதழக்கப்படுகிறார்கள். 
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கமபலழுதுதலின் வதககள் : 
KINDS OF ENDORSEMENT 

 1. பபயர் குறிப்பிடாத 
கமபலழுதுதல் (Endorsement 

in blank) : பின்எழுதுபவர் 
யாருக்கு இம்மாற்றுமுதற 
ஆவணம் 
மாற்றித்தரப்படுகிறது 
என்பதத குறிப்பிடாமல், 
தனது தகபயாப்பம் 
மட்டுகம பின்புறம் 
இட்டால் அததன பபயர் 
குறிப்பிடாத திறந்த பின் 
எழுதல் என்கிகறாம்.   
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1.  பபயர் குறிப்பிடாத கமபலழுதுதல் 
(Endorsement in blank) : 

 ஆதலால், 
இவ்வாவணத்ததக் 
பகாணரும் 
ேபருக்கக, 
அவ்வாவணத்தின் 
பதாதக 
வழங்கப்படும்.  
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2. முழுதமயான அல்லது  ிறப்பு கமபலழுதுதல் 
(Endorsement in full or special endorsement) : 

 பின்எழுதுபவர் ஆவணத்தில் 
கண்டுள்ள பதாதகதய ஒரு 
குறிப்பிட்ட ேபருக்ககா அலலது 
அவரது உத்தரவு 
பபற்றவருக்ககா பணத்தத 
தருமாறு பணித்தால் அதற்கு 
முழுதமயான பின்எழுதுதல் 
என்கிகறாம்.  

 இதத  ிறப்பு பின்எழுதுதல் 
என்றும் கூறலாம்.  

 உதாரணம்: எல்.ராஜன்  அல்லது 
உத்தரவு பபற்றவருக்கு பகாடு  
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3. வதரயதற கமபலழுதுதல் 
(Restrictive Endorsement): 

 பின்எழுதுபவர் 
மாற்றுமுதற 
ஆவணத்தின் உரிதம 
மாறுததல வதரயதற 
ப ய்தால் அவ்வதக 
பின்எழுதுததல 
வதரயதற 
பின்எழுதுதல் 
என்கிகறாம்.  

 உதாரணம்:                 

எல். ராஜனுக்கு மட்டும் 
பகாடு 
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4. ேிபந்ததன கமபலழுதுதல் 
(Conditional Endorsement): 

 பின்எழுதுபவர்  
இந்த  ஆவணத்தின் 
மீது பபறும் 
உரிதமதய ஒரு 
ேிபந்ததனக்கு 
உட்படுத்தி 
இன்பனாருவருக்கு 
மாற்றம் ப ய்தால், 
இததன ேிபந்ததன 
பின்எழுதுதல் 
என்கிகறாம்.   
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4. ேிபந்ததன கமபலழுதுதல் 
(Conditional Endorsement): 

 இம்முதறயில் 
பின்எழுதப்பட்டவர் 
(Endorsee)  அதிலுள்ள 
ேிபந்ததனதய பூர்த்தி 
ப ய்த பின்னகர அதன் 
மீதான பணம் பபறும் 
உரிதமதய பபறுகிறார். 
உதாரணம். இரண்டு 
மாதங்களுக்குள் 
அபமரிக்காவிலிருந்து 
திரும்பி வந்தால் எல். 
ராஜனுக்கு பகாடு. 
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5. தன் பபாறுப்பில்லா கமபலழுதுதல்   
(Sans  Recourse Endorsement): 

 மாற்றுமுதற ஆவணம் 
மறுக்கப்படும் கபாது 
அதனால் எற்படும் 
பபாறுப்பிலிருந்து 
தன்தன விடுவித்துக் 
பகாள்ளும் வண்ணம், 
பின்எழுதுபவர் 
பின்எழுதிக் 
பகாடுத்ததலகய 
தன்பபாறுப்பில்லா 
கமபலழுதுதல் 
என்கிகறாம்.  
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5. தன் பபாறுப்பில்லா கமபலழுதுதல்   
(Sans  Recourse Endorsement): 

 “என்னிடம் 
திரும்பவராகத" 
என்பகத இதன் 
அர்த்தம்.  
இவ்வார்த்தத 
கமபலழுதிய பின் 
க ர்க்கப்படும் 
வார்த்ததயாகும். 
உதாரணம் :    
"ராஜனுக்கு பகாடு - 
என்னிடம் வராகத" 
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6. கடதம தவிர் கமபலழுதுதல்  
(Facultative Endorsement)   

 பின்எழுதுபவர்  மாற்றுமுதற 
ஆவணம் மறுக்கப்படும்கபாது 
(dishonour)  அதற்கான அறிவிப்பு  
(notice)  தனக்கு கததவயில்தல 
என்று தனது உரிதமதய விட்டுக் 
பகாடுத்து பின்எழுதினால்,  
அதுகவ அவமறியாதத அறிக்தக 
கததவயில்தல என்று 
கமபலழுதுதல் எனப்படுகிறது. 

 உதாரணம் : "ராஜனுக்கு பகாடு, 
மறுப்பிற்கான அறிவிப்பு உரிதம 
விட்டு பகாடுக்கப்படுகிறது". 
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காக ாதல மறுப்பு (Dishonour of Cheque) 

 வாடிக்தகயாளர்களின் 
காக ாதலக்கு பணமளித்தல் 
ஒரு வங்கியரின்  ட்டபூர்வ 
கடதமயாகும்.   

 கபாதுமான காரணமில்லாமல் 
ஒரு வங்கியர், தனது 
வாடிக்தகயாளரின் 
காக ாதலக்கு பணம் தர 
மறுத்தாகலா அல்லது 
தவறினாகலா, வங்கியர் 
தகுதியான ேல்ல 
காரணங்களின்றி பணம் தர 
மறுக்கக்கூடாது. 
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பின்வரும்  ந்தர்ப்பங்களில் வங்கியர் வாடிக்தகயாளரின் 
காக ாதலக்கு பணம் தர மறுக்கலாம்.  

The following are the circumstances under which a banker can refuse 

payment of the cheque 

 1.எழுதியவர் 
ததடப ய்தால் 

 2.வாடிக்தகயாளரின் 
இறப்பு பற்றிய தகவல் 

 3.வாடிக்தகயாளர் 
புத்திசுவாதீனம் 
இன்தம  

 4.  போடிப்புேிதல 

 5.  ேீதிமன்ற உத்தரவு 

 6. ஒதுக்கீட்டு ேியமன 
அறிவிப்பு 
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பின்வரும்  ந்தர்ப்பங்களில் வங்கியர் வாடிக்தகயாளரின் 
காக ாதலக்கு பணம் தர மறுக்கலாம்.  

The following are the circumstances under which a banker can refuse 

payment of the cheque 

 7. அறக்கட்டதள விதிகதள  
மீறுதல் 

 8.  காக ாதல 
பகாணர்பவரின் உரிதம 
குதறபாடு பதரியவரும்கபாது 

 9. கபாதிய ேிதியின்தம 

 10. பின் கததியிட்ட 

காக ாதல 

 11. காலாவதியான காக ாதல 

 12. தகபயாப்பம் மாறுதல் 
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பின்வரும்  ந்தர்ப்பங்களில் வங்கியர் வாடிக்தகயாளரின் 
காக ாதலக்கு பணம் தர மறுக்கலாம்.  

The following are the circumstances under which a banker can refuse 

payment of the cheque 

 13. முதறககடான 
கமபலழுதுதல் 

 14. எண்ணும் எழுத்தும் 
மாறும்கபாது 

 15. திருத்தங்கள் 

 16. காக ாதல 
உருவம் 

 17.கவறு கிதளயின் 
மீது 
எழுதப்பட்டிருந்தால் 
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தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரம்  
(Automatic Teller Machine) 

 தானியங்கி பணம் 
வழங்கும் இயந்திரம், 
வங்கியின் கட்டிடத்தின் 
உட்புறத்திகலா அல்லது 
பவளியிகலா, ோள் 
முழுவதும் 
வாடிக்தகயாளர்  
பணத்தத  வங்கியின்  
பபறுவதற்ககா அல்லது 
ப லுத்துவதற்ககா 
அதமக்கப்பட்ட ஒரு 
கருவியாகும்.  
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தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரம்  
(Automatic Teller Machine) 

 மத்திய 
கணினியுடன் 
பபாதுபதாதலகப ி 
வதலபின்னல்                 

மூலமாக 
இதணக்கப்பட்ட ஒரு 
 ிறப்பு அதமப்பு  
(Specialized Terminal) 

முதறயாகும்.   
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தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரம்  
(Automatic Teller Machine) 

 கணக்கு விபரங்கள் 
அடங்கிய காந்ததுண்டு 
உள்ளடங்கிய பிளாஸ்டிக் 
அட்தடதய உட்ப லுத்தி 
தனி அதடயாள 
எண்தண (Personal 

Identification Number) 

பகாடுப்பதன் மூலம் 
பல்கவறு வதகயான 
வங்கி ேடவடிக்தககதள 
கமற்பகாள்ள 
அனுமதிக்கிறது. 
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வாடிக்தகயாளருக்கு ேன்தமகள்: 
Advantages of ATMs to customers  

 1. இது  ோள் 
முழுவதும் க தவ 
புரிவதால், வங்கி 
ேடவடிக்தக கேரம் 
(Banking Time) பவகுவாக 
மிச் ப்படுத்தப்படுகிறது. 

 2.துரிதமான,  
திறதமயான,  
தவறுகளற்ற க தவ 
கிதடக்கிறது. 
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வாடிக்தகயாளருக்கு ேன்தமகள்: 
Advantages of ATMs to customers  

 3. வதலப்பின்னல் மூலமாக, 
அட்தட தவத்திருப்பவர் எந்த 
இடத்திலிருந்தும் பராக்கம் 
மற்றும் பல க தவகதள 
பபறலாம். 

 4. வங்கியின் எந்த கிதளக்கும் 
பணத்தத சுலபமாக மாற்றம் 
ப ய்யலாம். 

 5. எந்த கேரத்திலும் பணம் 
எடுக்கலாம் என்பதால், "எங்கும் 
கிதடக்கும் வங்கிவ தி" 
என்றும் கூறலாம். 
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வங்கியருக்கு ேன்தமகள்: 
Advantages of ATMs to Bankers 

 1.வங்கியில் வாடிக்தகயாளர் 
கூட்டம் பவகுவாக 
குதறக்கப்படுகிறது. 

 2. வங்கி கவதல கேரத்தத 
அதிகப்படுத்துதல் மற்றும் 
புதிய கிதளகள் திறத்தலுக்கு 
இது ஒரு மாற்று வழியாகும்.   

 இதனால் வங்கியின் 
ேிர்வாகச் ப லவுகள் 
குதறக்கப்படுகிறது.  
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வங்கியருக்கு ேன்தமகள்: 
Advantages of ATMs to Bankers 

 3. பகுத்தாய்வு மற்றும் 
புத்தாக்க கவதலகதள 
வங்கி ஊழியர்கள் 
கவனம் ப லுத்த 
உதவுகிறது. 

 4. தானியங்கி பணம் 
வழங்கும் இயந்திரங்கள் 
முக்கியமான இடங்களில் 
ேிறுவப்படுவதால், வங்கி 
வியாபாரத்தின் அளவு 
அதிகரிக்கிறது. 
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வங்கியருக்கு ேன்தமகள்: 
Advantages of ATMs to Bankers 

 5. பராக்கத்தத 
ஒரு 
இடத்திலிருந்து 
மற்பறாரு 
இடத்திற்கு 
எடுத்துச் 
ப ல்வததயும் 
மற்றும் பராக்கம் 
தகயாளுததலயும் 
தவிர்க்கிறது. 
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கடன் அட்தட (Credit Card): 

 இவ்வட்தட 
வங்கிகளால் 
வழங்கப்படுகிறது.   

 இது ஒரு  ிறிய 
பிளாஸ்டிக் அட்தட.   

 இதில் கடன் அட்தட 
பபற்றவரின் பபயர், 
அவரின் கணக்கு எண், 
ப ல்லுபடியாகும் 
காலம் ஆகியதவ 
இதன் மீது 
குறிக்கப்படுகிறது.  
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கடன் அட்தட (Credit Card): 

 இவ்வட்தடயின் பின், 
அவரது மாதிரி 
தகபயாப்பமும் 
உள்ளது.   

 இவ்வட்தட 
தவத்திருப்கபாருக்கு, 
இவ்வட்தடதய ஏற்றுக் 
பகாளளும் 
ேிறுவனங்கள் மற்றும் 
கதடகளின் பபயர்கள் 
அடங்கிய பட்டியல் 
தரப்படுகிறது.  
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கடன் அட்தட (Credit Card): 

 ஒரு மாதத்தில் 
அதிகபட் மாக 
பகாள்முதல் 
ப ய்யும் பதாதக 
அவ்வட்தட 
தவத்திருப்கபாருக்கு 
பதரிவிக்கப்படுகிறது.  
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கடன் அட்தட (Credit Card): 

 இவ்வட்தட 
தவத்திருப்பவர், 
பட்டியலிலுள்ள 
கதடகளில் பபாருள் 
அல்லது க தவதய 
பபறும்பபாழுது, இவர்கள் 
இவ்வட்தட 
ப ல்லுபடியாகும் காலம், 
அட்தட 
தவத்திருப்கபாரின் 
அதடயாளம் மற்றும் கடன் 
அளவு இவற்தற 
 ரிபார்க்கின்றனர். 
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கடன் அட்தட (Credit Card): 

 பபறப்பட்ட  பபாருள் 
மற்றும் க தவகள் பற்றிய 
விபரங்கதள கடன் அட்தட 
ர ீதில்   (Credit Card Voucher) 

குறிக்கப்படுகிறது.   

 இவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்ட 
ர ீதில் கடன் அட்தடயின் 
உருவம் அச் ிடும்  கருவி 
வழியாக மாற்றம் 
ப ய்யப்பட்டு 
அட்தடதாரரின் 
தகபயாப்பம் பபறப்படுகிறது 
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கடன் அட்தட (Credit Card): 

 இந்த ர ீதுகள், 
வங்கியரிடம் 
வழங்கப்படும்கபாது, 
வங்கியர் அவற்தற 
 ரிபார்த்தபின், 
அட்தடதாரரின் கணக்கில் 
பற்று தவக்கிறார்.    

 இதன்பிறகு, வங்கி 
அட்தடதாரரிடமிருந்து 
பபாதுவாக 10 லிருந்து 15 
ோட்களுக்குள் பணம் 
கட்டுமாறு கவண்டுகிறது.   
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கடன் அட்தட (Credit Card): 

 அட்தட வழங்கும்  ில 
வங்கிகள் பராக்கம் 
எடுக்கவும் அனுமதிக்கிறது.   

 இச்க தவக்கு 
அட்தடதாரர் க தவ 
கட்டணம் கட்ட கவண்டும்.   

 இப்பபாழுது, ஐ. ி.ஐ. ி.ஐ. 
வங்கி பராக்கம் 
எடுத்தலுக்கு மாதத்திற்கு 
2.95  தவதீம் வட்டி 
வசூலிக்கிறது. 
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