
ബാങ്്ക  ഇടപാടുകാരുടട  ശ്രദ്ധയ്്കക് 

 
ഒരു ബാങ്ക ് വായ്്ക്പയ്കിൽ അടക്കകണ്ടതായ്ക പലിരക്കയ്കാ മാസതവണക്കയ്കാ 

ടതാണ്ണൂറു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ കാലയ്കളവിൽ മുടങ്ങുകയ്കാടണങ്കിൽ 

അത്തരം വായ്്ക്പ ബാങ്കിനട്റ ബുകുകളിൽ   നിഷ്്ശ്കിയ്ക ആസ്തി  ( Non 

Performing Asset)  ആയ്കി മാറ്റടെടുന്നു. 
  

വായ്്ക്പാ  ബാദ്ധയത ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്കിൽ കൂടുതലാടണങ്കിൽ 

വായ്്ക്പകായ്കി ഈടു നൽകിയ്ക വസ്തു വിക്കേൽ ബാങ്കിന്  സർഫാസി ( 

SARFAESI)  2002  നിയ്കമ ശ്പകാരം നടപടി എടുകാവുന്നതാണ്. 

   

സർഫാസി (SARFAESI)  നിയ്കമം - വായ്്ക്പ എടുകുന്നവർ 

അറിഞ്ഞിരിക്കകണ്ട  വസ്തു തകൾ  
 
സർഫാസി ( SARFAESI) നിയ്കമശ്പകാരം  ഈടു നൽകിയ്ക വസ്തു  വില്പന നടത്തി 

ബാദ്ധയത ഈടാകി എടുകുന്നതിക്കലകായ്കി നിലവിലുള്ള നടപടി 

ശ്കമങ്ങൾ താടെ പറയ്കുന്നു: 
 

1. വായ്്ക്പ എടുത്ത ആൾകും ജാമയകാർകും കുടിശ്ശിക 

തിരിച്ചടയ്്കകാൻ  60  ദിവസം സമയ്കം അനുവദിച്ചുടകാണ്്ട ബാങ്ക ്

ഒരു  ഡിമാൻഡ് ക്കനാട്ടീസ് അയ്കകുന്നതാണ്. 
 

2. ഡിമാൻഡ് ക്കനാട്ടീസ് കിട്ടിയ്കക്കരഷ്ം  60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വായ്്ക്പ 

എടുത്ത  ആൾ എടെങ്കിലും തടസ്സം ക്കരഖാമൂലം അറിയ്കിച്ചാൽ, 

ബാങ്ക ്  തടസ്സവാദം കിട്ടി പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനകം വായ്്ക്പ 

എടുത്ത ആൾക് ക്കരഖാമൂലം മറുപടിനൽകുന്നതാണ്. 
 

3. വായ്്ക്പ എടുത്ത ആൾ/ ജാമയകാർ ഡിമാൻഡ ്ക്കനാട്ടീസ് കകപറ്റി  60 

ദിവസം കെിഞ്ഞിട്ടും ബാദ്ധയത തീർകാൻ തയ്യാറാകാത്ത പക്ഷം 

ബാങ്ക ് വസ്തു  ഏടറ്റടുകാനുള്ള നടപടികളുമായ്കി മുൻക്കപാട്ടു 

ക്കപാകുന്നതാണ്. 
 

4. ജാമയ  വസ്തു   എടറ്റടുകുന്നതുമായ്കി ബന്ധടെട്്ട ഇടപാടുകാരൻ 

സഹകരികാത്ത പക്ഷം ബാങ്ക ്  Chief Judicial Magistrate  ക്കകാടതിടയ്ക 

സമീപികുന്നതാണ് 
 

 

5. ക്കകാടതിവിധി ലഭ്യമാകുന്നമുറയ്്കക് ഈടുനൽകിയ്ക വസ്തു  ക്കകാടതി 

മുഖാെരം ബാങ്ക് ഏടറ്റടുകുന്നതാണ്  . ബാങ്ക ്വസ്തു  ഏടറ്റടുത്ത 

വിവരം രണ്ടു ശ്പമുഖ ദിനപശ്തങ്ങളിൽ പരസയം ടെയ്യുന്നതാണ് 
 

6. ജാമയവസ്തു വിന്ടറ മൂലയനിർണയ്കം നടത്തി റിസർവ് വില 

നിശ്ചയ്കിച്ചു ജാമയവസ്തു  ക്കലലത്തിന ്ടവകുന്നതാണ്  
 

7. ബാങ്കിനട്റ ക്കമൽ നടപടികൾ നടകുക്കപാെും വായ്്ക്പകാർക്കകാ 

ജാമയകാർക്കകാ ബാങ്കിടല ബാദ്ധയത തീർത്തു ഈടു നൽകിയ്ക 

വസ്തു  തിരിടക എടുകാവുന്നതാണ്. 



 

8. മുകളിൽ വിവരിച്ച ഒന്്ന മുതൽ ആറുവടരയ്കുള്ള നടപടി ശ്കമങ്ങൾ 

ബാങ്ക ്പൂർത്തിയ്കാകുന്ന  മുറയ്്കക്, കുടിശ്ശികകാർ ബാദ്ധയത തീർകാത്ത 

സാഹെരയത്തിൽ ബാങ്ക ്ഈടു വസ്തു    E auction മുക്കഖന ക്കലലത്തിൽ വച്ച ്

ബാദ്ധയത വസൂലാകാൻ ഉള്ള നടപടി ശ്കമത്തിക്കലകു കടകുന്നതാണ്. 
 

9. ക്കലല ക്കനാട്ടീസ് ബാങ്ക ് വായ്്ക്പകാർകും , ജാമയകാർകും 

രജിക്കേർഡ് ക്കനാട്ടീസ് വെി അയ്കച്ചു ടകാടുകുന്നക്കതാടടാെം ബാങ്കിനട്റ 

ടവബ്്കസറ്റിൽ ശ്പസിദ്ധികരികുകയ്കും  ടെയ്യും  
  

10. ക്കലല ക്കനാട്ടീസ് പുറടെടുവിച്ചു 30  ദിവസം കെിഞ്ഞുള്ള 

ദിവസമാണ് ക്കലലത്തിനായ്കി നിശ്ചെ്യ്കികുന്ന തീയ്കതി . 
 

11. ക്കലലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയ്കർന്ന തുകയ്്കക് ക്കലലം വിളികുന്ന ആളുടട 

ക്കപർക് (റിസർവ് വിലകു മുകളിൽ) ബാങ്ക് ക്കലലം സ്ഥിരടെടുത്തി 

ടകാടുകുന്നതാണ്. 
 

12. ക്കലലം പിടിച്ച വയക്്തി ക്കലലത്തുക ബാങ്കിൽ നിക്കക്ഷപികുന്ന 

പക്ഷം ടിയ്കാനട്റ ക്കപർക് ബാങ്ക ്   Sale  Certificate Issue  ടെയ്തു 

ടകാടുകുന്നതായ്കിരികും. 
 

13. ബാദ്ധയത കെിച്ചു ക്കലലതുകയ്കിൽ ബാകിയ്കുള്ള പക്ഷം അത് 

ജാമയവസ്തു വിന്ടറ ഉടമസ്ഥന് ബാങ്ക ്നല്കു ന്നതുമാണ്. 
 

14. നടപടി ശ്കമത്തിൽ ആക്കക്ഷപമുള്ള പക്ഷം വായ്്ക്പകാർകു  Debt 

Recovery Tribunal (Ernakulam) ൽ ഹർജി ക്കബാധിെികാവുന്നതാണ്     


