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அைனத்

மாநில மற் ம் மத்திய கூட் ற

வங்கிகள்

அன் ைடயீர்,
தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரத்தி
ந் (ATM) பணம்
எ த்தல் மற் ம் இ ப் நிைல குறித் ேகட்டல் இவற்றிற்கான
வா க்ைகயாள க்கான கட்டணங்கள்
இந்தியாவில் வங்கிப் பாிவர்த்தைனக க்கு ஒ
க்கிய வாயிலாக தானியங்கி பணம்
வழங்கும் இயந்திரங்கள் (ATM – Automated Teller Machines) மிகுந்த க்கியத் வம்
ெபற் ள்ளன. தங்கள இயக்க எல்ைலைய அதிகாிக்க வங்கிகள் ஏ எம்(ATM)கைள
நி
கின்றன.
ஏ எம்(ATM)கள், பல்ேவ
வங்கி பாிமாற்ற வசதிகைள
வா க்ைகயாளர்க க்கு அளித்தா ம், பணம் எ த்தல் மற் ம் இ ப் நிைல பற்றி
தகவல் த வ ம் க்கிய ேசைவயாக ெகாண் ள்ள . 2007 சம்பர் கணக்கின்ப
இந்தியாவில் 32,342 ஏ எம்(ATM)கள் நி வப்பட் ள்ளன. ெபாிய வங்கிகள், தங்கள்
கிைளகள் பர வதற்கு ஈடாக அதிக அளவில் ஏ எம்(ATM)கைள நி
கின்றன.
அதிக வா க்ைகயாளர்கள் உள்ள மற் ம் நல்ல உபேயாகம் உள்ள இடங்களில்
ெப ம்பாலான
வங்கிகள்
ஏ எம்(ATM)கைள
நி
ம்
இடங்களாக
ேதர்ந்ெத க்கின்றன. ஒ வழங்கும் வாயிலாக ஏ எம்(ATM)களின் உபேயாகத்ைத
அதிகாிப்பதற்காக வங்கிகள் இ பக்க மற் ம் பலபக்க ஏற்பா கைள மற்ற
வங்கிக டன் ெசய்
ெகாண் , அதன்
லம் வங்கிகளிைடேய ஏ எம்(ATM)
வைலப்பின்னைல ஏற்ப த் கின்றன.
2. வா க்ைகயாளர்களிடமி ந் வசூலாக்கப்ப ம் கட்டணங்கள், வங்கிக்கு வங்கி
அவர்கள் பயன்ப த் ம் ஏ எம் வைலப்பின்ன க்கு ஏற்றவா
ேவ ப ம்.
இதனால்
ஒ
வா க்ைகயாளர்
ேவெறா
வங்கியின்
ஏ எம்(ATM)ஐ
பயன்ப த்தினால் அந்த ஒ
ஏ எம்(ATM) பாிவர்த்தைனக்கு எவ்வள
கட்டணம்
என்பைத
ன்ேப அறிய
வதில்ைல.
இதனால் மற்ற வங்கிகளின்
ஏ எம்(ATM)க்கைள ஒ
வா க்ைகயாளர் பயன்ப த் வதற்கான ஊக்கத்ைதக்
குைறக்கிற .
எனேவ ஒளி மைறவற்றத் தன்ைமைய உ திப்ப த் வ
அவசியமாகிற .
3. சர்வேதச அ பவம் சுட் க்காட் வ
என்னெவன்றால், பிாிட்டன், ெஜர்மனி
மற் ம் பிரான்ஸ் ேபான்ற நா களில் வங்கி வா க்ைகயாளர்கள் தங்கள் நாட்
ள்ள
அைனத் ஏ எம்(ATM)களி ம் இலவசமாக பாிவர்த்தைன ெசய்ய
ம். எனி ம்
ெவள்ைள அைடயாளச்சீட்
ெகாண்ட ஏ எம்(ATM)கள் அல்ல
வங்கிசாரா
அைமப் களால் நிர்வகிக்கப்ப ம் ஏ எம்களில் கட்டணமின்றி
யா . ெபா க்
ெகாள்ைக கண்ேணாட்டத்தில், சர்வேதச அளவில் ஒ ங்குப த் பவர் லம் கட்டண
வ வைமப்ைப ஒ ங்குப த்த ம் யற்சி ேமற்ெகாள்ளப்ப கிற . மிக நல்லெதா
சூழல் என்றால், நாட் ல் நி வப்பட்ட எந்த ஒ
ஏ எம்.மி ம் வா க்ைகயாளர்
அ கி கட்டணமின்றிப் பயன்ப த்திட வங்கிகள் சமமான ஒத் ைழப் டன் கூ ய
ன் யற்சி லம் நடந்திட ேவண் ம்.

4. இதன் விைளவாக, ாிசர்வ் வங்கி தன இைணயதளத்தில் ஒ அ கேவண் ய
அறிக்ைகைய அளித்
ெபா மக்களிடமி ந்
விமர்சனங்கைள வரேவற்ற .
ெபறப்பட்ட விமர்சனங்கள் பாிசீ க்கப் பட்டன. அளிக்கப்பட்ட க த் க்களின்
அ ப்பைடயில் ேசைவக் கட்டணங்கள் அைனத்
வங்கிகளா ம் கீழ்க்கண்டவா
அமலாக்கப்ப ம்.
வ.
எண்
1.
2.

3.

ேசைவ

கட்டணங்கள்

அந்தந்த
ஏ எம்(ATM)இல்
எந்த இலவசம் (உடன யாக)
ேசைவைய பயன் ப த்தினா ம்
மற்ற
வங்கி
ஏ எம்(ATM)களில் இலவசம் (உடன யாக)
இ ப்
நிைல
பற்றிக்ேகட்கும்
ெபா
மற்ற வங்கி ஏ எம்(ATM)களி
ந்
• ஒ
பாிவர்த்தைனக்கு
.20க்கு
பணம் எ த்தால்
ேமல்
வசூ க்கும்
வங்கிகள்,
இனிேமல் ஒ
பாிவர்த்தைனக்கு
.20க்கு மிகாமல் குைறத் க்
ெகாள்ள ேவண் ம்.
• 2009 ஏப்ரல் தல் ேததியி
ந்
ற்றி ம்
இலவசமாக
அளிக்கப்ப ம்.

5. ேமேல குறிப்பிடப்பட் ள்ள ேசைவகள் (1) மற் ம் (2) ஆகியவற்றிற்கு
வா க்ைகயாளாிடம் எந்த ஒ தைலப்பின்கீ ம் கட்டணம் வசூ க்கப் படா . ேசைவ
ற்றி ம் இலவசமாக் வழங்கப்ப ம்.
6. ேமேல குறிப்பிடப்பட் ள்ள ேசைவ (3) ற்கு கட்டணம் .20/- குறிப்பிடப் பட்ட
அைனத்ைத ம் உள்ளடக்கியதாகும் மற் ம் எவ்வள
ெதாைக எ த்தா ம் ேவ
எந்த கட்டணங்க ம் வா க்ைகயாளர்கள்மீ விதிக்கப் பட மாட்டா .
7. கீழ்க்கண்ட வைகயில் பணம் எ க்கும் பாிவர்த்தைனக க்கு
தாங்களாகேவ ேசைவ கட்டணங்கைள நிர்ணயித் க் ெகாண் ள்ளன.

வங்கிகள்

அ. கடன் அட்ைடகைளப் பயன்ப த்தி பணம் எ ப்ப
ஆ. ெவளிநாட் ல் உள்ள ஏ எம்.களில் இ ந் பணம் எ ப்ப
8. தங்கள
மண்டல அ
ஒப் தைல ெதாிவிக்க ம்.

வலகத்தில்

இந்த

சுற்றறிக்ைகையப்

ெபற்றதற்கான

தங்கள

உண்ைம ள்ள

(K. பட்டாச்சார்யா)
ெபா ேமலாளர்.

