இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
पारतीय �रजंवर् ब�क
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in
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நவம்பர்

11, 2016

தைலவர் / நிர்வாக இயக்�நர் /
தைலைம நிர்வாக அதிகா�
ெபா�த்�ைற வங்கிகள் / தன�யார் �ைற வங்கிகள் /
ெவள�நாட்� வங்கிகள் / ப�ராந்திய கிராமப்�ற வங்கிகள் /
நகரக் �ட்�ற� வங்கிகள் / மாநில �ட்�ற� வங்கிகள் /
அன்�ைடய�ர்
500 மற்�ம் 1,000 �பாய் மதிப்ப�லக்க ேநாட்�கள் சட்டப்ப�
ெசல்�ப�யா�ம் நிைலய�லி�ந்� வ�லக்கிக்ெகாள்ளப்ப�கின்றன –
அறிக்ைக அள�த்தல் மற்�ம் கண்காண�ப்�
500

மற்�ம்

நிைலய�லி�ந்�

1,000

�பாய்

மதிப்ப�லக்க

வ�லக்கிக்ெகாள்ளப்பட்ட�

ேநாட்�கள்
ெதாடர்பாக

சட்டப்ப�
நவம்பர்

ெசல்�ப�யா�ம்

08,

பணேமலாண்ைமத் �ைற ைமய அ�வலகம் ெவள�ய�ட்ட �ற்றறிக்ைக

2016

DCM. (Plg) No.

1226/10.27.00/2016-17-ன் பத்தி 4-ஐப் (அறிக்ைக அள�க்�ம் �ைற) பார்க்க�ம்.
வங்கிகள்

�றிப்ப�ட்ட

வங்கி

ேநாட்�கள்

�றித்த

வங்கிக்� அ�ப்ப�டேவண்�வ� கட்டாயமா�ம்.

தினச�

அறிக்ைகைய

அன்�

இதன்ப�

இந்திய

�சர்வ்

இ� ெதாடர்பாக வங்கிகள் அள�க்�ம்

அறிக்ைகய�ல் மாற்றப்பட்ட ெராக்க ேநாட்�கள் மட்�மின்றி, கணக்கில் வர� ைவக்கப்ப�ம்
ேநாட்�கள் �றித்த தகவல்க�ம் அள�க்கப்படேவண்�ம்.
கள்ளேநாட்�கள்
இைணப்�-6

பற்றிய

மற்�ம்

6A

வ�வர�ம்
சற்ேற

தினச�

இவற்�ள் கண்�ப��க்கப்பட்ட

அள�க்கப்படேவண்�ம்.

தி�த்தியைமக்கப்பட்�ள்ளன

ஆகேவ,

ப�ன்

(இைணக்கப்பட்�ள்ளன).

ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட அறிக்ைக 6A, மின்னஞ்சல் �லம் ம�நாள் ேவைல ேநர��வ�ற்�ள்
அ�ப்பப்படேவண்�ம்.

2.

ேம�ம்,

ேமற்�றிப்ப�டப்பட்ட

2016-ம்

ஆண்�

�ற்றறிக்ைகய�ன்

பாரா

8-ல்

�றிப்ப�டப்பட்ட� ேபால், வங்கிகள் தம� ெதாடர்� அதிகா�கள�ன் வ�வரங்கைளப் ப�ன்வ�ம்
ப�வத்தில் நவம்பர்

11, 2016 ேவைலேநர ��வ�ற்�ள் மின்னஞ்சல் �லம் இந்திய �சர்வ்

வங்கிக்�த் ெத�வ�க்கேவண்�ம்.

வங்கிய�ன்
ெபயர்

ெதாடர்�
அதிகா�ய�ன்
ெபயர்

ெதாைலேபசி

நகல�ப்ப�

ெமாைபல்

மின்னஞ்சல்

எண்

எண்

எண்

�கவ�

(இ� எக்ெஸல் [EXCEL] வ�வ�ல் அ�ப்பப்படேவண்�ம்)

இங்ஙனம்

(P. வ�ஜய�மார்)
தைலைமப் ெபா�ேமலாளர்

இைணப்�-6
கட்�ப்பாட்� அ�வலகத்திற்� அள�க்கப்ப�ம்
தினச� அறிக்ைக ப�வம்
மாற்றப்பட்ட உயர் மதிப்ப�லக்க
�. 500 மற்�ம் �. 1000 ேநாட்�கள�ன் வ�வரங்கள்
வங்கிய�ன் ெபயர் –
வங்கிக்கிைளய�ன் ெபயர் –
IFSC –
�றிப்ப�டப்பட்ட ேநாட்�கைளப் ெபற்�க்ெகாண்ட நாள் வ�பரம்

�பாய் 500

�பாய் 1000

ெமாத்த மதிப்�

(எண்ண�க்ைக )

(எண்ண�க்ைக)

�பாய�ல்

பணமாக மாற்றிய�
கணக்கில் வர� ைவத்த�
ெமாத்தம்
கண்�ப��க்கப்பட்ட கள்ள
ேநாட்�கள்
வங்கிக் கிைளய�ன் ெபா�ப்பதிகா�ய�ன் ெபயர் மற்�ம் பதவ� –
ெபா�ப்பதிகா�ய�ன் ைகெயாப்பம் –
ேததி

–

இடம் -

இைணப்�-6A
இந்திய �சர்வ் வங்கி, பணேமேமலாண்ைமத்�ைற,
மத்திய அ�வலகத்திற்� தினச� அள�க்கப்ப�ம் அறிக்ைக ப�வம்
மாற்றப்பட்ட உயர் மதிப்ப�லக்க
�. 500 மற்�ம் �. 1000 ேநாட்�கள�ன் வ�வரங்கள்
வங்கிய�ன் ெபயர் –
ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட நாள் –
�றிப்ப�ட்ட ேநாட்�கள�ன் வ�பரம்
வ�பரம்
பணமாக மாற்றிய�
கணக்கில் வர� ைவத்த�
ெமாத்தம்
கண்�ப��க்கப்பட்ட கள்ள
ேநாட்�கள்

�பாய் 500

�பாய் 1000

ெமாத்த மதிப்�

(எண்ண�க்ைக )

(எண்ண�க்ைக)

�பாய�ல்

