RBI/2008-09/249
Ref.DGBA.CDD.No.H-3854/13.01.299/2008-09
தைலைமப் ெபா ேமலாளர்
பாரத ஸ்ேடட் வங்கி மற் ம் கூட்டாளி வங்கிகள்
17 ேதசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள்
தைலைம நிர்வாக இயக்குநர்
ஆக் ஸ் ேபங் ./ எச் எப்சி வங்கி . / ஐசிஐசிஐ வங்கி
/ ஐ பிஐ வங்கி . / SHCIL

அக்ேடாபர் 24, 2008

.

அன் ைடயீர்
நிவாரண / ேசமிப் ப் பத்திரங்கள் - வா க்ைகயாளாின் உாிைமகள்
ஏப்ரல் 22, 2004 ேததியிட்ட No.RBI/2004/181 (Ref.No.DGBA.CO.DT. No.13.
01. 299 /H-6252/2003-04) சுற்றறிைகையப் பார்ைவயிட ம். இதன்ப
கவர்
வங்கிகள்
நிவாரண
மற் ம்
ேசமிப் ப்பத்திரங்க க்கான
தலீட்
விண்ணப்ப வங்கைள
ஒேர
மாதிாியான
தர ைடயதாக,
அதில்
தலீட்டார்களின் உாிைமகள் மற் ம் கடைமகைள உள்ளடக்கியதாக
வ வைமத்திட ேவண் ம்.
2.
இ
ெதாடர்பாக வங்கி தி . எச். பிரபாகர் ராவ் தைலைமயில் ஒ
கு ைவ ஏற்ப த்தி ள்ள .
ேநர யாகேவா, வங்கிகள் / நி வனங்கள்
லமாகேவா ாிசர்வ் வங்கி ேமற்ெகாள் ம் ெபா மக்க க்கான ேசைவகைள
ேமம்ப த் ம்
யற்சிகைள
ஆய் ெசய்திட ம்,
அவற்றிற்கு
உாிய
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெசயல் ைறகைள அவர்க க்கு ஏற் ைடயதாகும்
வைகயில் ம ஆய் ெசய்திட ம் இந்த கு நி வப்பட் ள்ள . தற்ேபா
நைட ைறயில் உள்ள ேசமிப் ப்பத்திரங்க க்கான விண்ணப்பப்ப வங்களில்
குறிப்பிடப்பட்
க்கும்
தலீட்டாளர்களின் உாிைமகள் விாி ப த்தப்பட
ேவண் ம்.
தலீட்டாள க்கு திர் த் ேததி ெதாிவிக்கப்பட ேவண் ம் என்ற
தகவைல ம், ேம ம் ஒ
கவர் வங்கியி
ந்
கணக்கிைன மற்ெறா
கவர் வங்கிக்கு மாற்றிக்ெகாள்ள
தலீட்டாள க்கு உாிைம அளித்திட
ேவண் ம்.
திர் த் ெதாைகைய தி ப்பித் த வதில் தாமதம் இ ந்தால், வட்
(ேசமிப் க் கணக்கின் மீ ள்ள வட்
விகிதத்தில்) அளிக்கப்ப ம் என்பன
ேபான்ற தகவல்கைள விண்ணப்ப வம் தாங்கிவரேவண் ம்.
3.
அந்தக் கு வின் பாிந் ைரகள் ாிசர்வ் வங்கியினால் ஏற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப
8% ேசமிப்
(வாிவிதிப் க்கு உட்பட்ட)
பத்திரங்கள் 2003-ஐ ெவளியிட்
மற் ம் பராமாிக்கும்
கவர் வங்கிகள்
பிற்ேசர்க்ைகயில் குறிப்பிட் ள்ளப தி த்தப்பட்ட உாிைமகளின் பட் யைல
விண்ணப்பப் ப வத்தில் ேசர்க்கேவண் ம்.
4.
ெப வாாியான
பத்திரங்கள் ெவளியீ

வங்கிகளில் குறிப்பாக ெபா த் ைற வங்கிகளில்
மற் ம் பராமாிப் ெதாடர்பான ேவைலகள் (இதர

ேவைலகள்
கணினி லம்
ெசய்யப்பட்டேபாதி ம்)
வ மாக
கணினிமயமாக்கப்படவில்ைல
என்பைத
இக்கு
கவனித் ப்
பதி
ெசய் ள்ள .
பிைழகள் நிகழ்வதற்கான வாய்ப் கள் அல்ல
தலீட்டாள க்கு நஷ்டம் அல்ல அெசௗகாியத்ைத ஏற்ப த் ம் தாமதங்கள்
ஆகியவற்ைற குைறக்கும்ெபா ட்
கவர் வங்கிகள் ேசமிப் பத்திரங்கைள
காலத்ேத
பராமாிப்பைத
உ தி
ெசய் ம்வைகயில்
( ன்னேர
ெசய்திராவிட்டால்) இந்தப் பராமாிப் ெதாடர்பான பணிகைள
வ மாக
எந்திரமயமாக்கும்ப
கவர் வங்கிகள் அறி
த்தப்ப கின்றன.
5.
மின்ன
ேசைவ ைற (ECS and NEFT)
லமாக ேசமிப் ப்
பத்திரங்க க்கு உாிய வட் மற் ம் திர் த் ெதாைகைய தலீட்டாள க்கு
அ ப்பிைவக்க வசதியாக தலீட்டாளாின் வங்கிக் கணக்கு குறித்த தகவைல
ெபற்றிட வங்கிகள்
ைனந்
யற்சிகைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ெமன்
இக்கு
பாிந் ைர ெசய் ள்ள .
இ
குறித்
ெசப்டம்பர் 24, 2007
ேததியிட்ட சுற்றறிக்ைக எண். DGBA.CDD.No.H-3249/13.01.299/2007-08-ஐ
பார்ைவயி ம்ப
ேகட் க்ெகாள்கிேறாம்.
இதன்ப
தலீட்டாளர்க க்கு
வட்
மற் ம் அசைல அ ப்பிட
கவர் வங்கிகள் ECS/EFT வசதிகைள
உபேயாகிக்கும்ப
ேகட் க்ெகாள்ளப்ப கிறார்கள்.
இ வைர இவற்ைற
ெசயல்ப த்திடாத
கவர் வங்கிகள்
உடன் யாக ெசயல்ப த் ம்ப
ேகட் க்ெகாள்ளப்ப கிறார்கள். எங்ெகல்லாம் ECS /NEFT/RTGS வசதிகள்
உள்ளனேவா அவற்ைற உபேயாகித்
கவர் வங்கிகள் தலீட்டாளர்க க்கு
பணஅ ப்பீ கைள
ெசய்தி ம்ப
கவர்
வங்கிகள்
வ
த்தி
ேகட் க்ெகாள்ளப்ப கின்றன.
6.
உங்களின்
நியமிக்கப்பட்ட
அைனத்
வங்கிக்
கிைளக ம்
ேமற்குறிப்பிட்ட அறி
த்தல்கைள பின்பற் வைத உ திெசய்திட ேவண் ம்.
7.

ெபற் க்ெகாண்டதற்கு ஒப் தல் அளிக்க ம்.
தங்கள் உண்ைம ள்ள

(டாக்டர் ேக.பா )
ைணப் ெபா ேமலாளர்

பிற்ேசர்க்ைக
தலீட்டாளாின் உாிைமகள்
a.

தலீட்டாளாிடமி ந்
ெதாைக
ெராக்கப்
பணமாகப்
ெபற் ெகாள்ளப்பட்டால் பத்திரம் அேத நாளில் அளிக்கப்ப ம். ெதாைக
காேசாைல
லமாக ெபறப்பட்டால், காேசாைல பணமாக்கப்பட்ட
ேததியி
ந் பத்திரம் வழங்கப்ப ம்.

b.

பத்திரைவப் ச்
சான்றிதழ்
நாட்க க்குள் வழங்கப்ப ம்.

c.

தலீட் க்கான பணம் ெராக்கமாகக் ெகா க்கப்பட்ட நாளி
ந்
அல்ல காேசாைல பணமாக்கப்பட்ட நாளி
ந்
தலீட் ன்மீ வட்
கணக்கிடப்ப ம்.
அைரயாண்
வட்
ெகா ப்
ஆைணகள்
குறிக்கப்பட்ட ேததிக்கு ஒ மாதம் ன்னதாகேவ அளிக்கப்ப ம்.

d.

ெபப்ரவாி 1/ஆகஸ்ட் 1 ேததியில் வட்
வங்கிக் கணக்கில் வர
ைவக்கப்ப ம். ெகா ப்பாைண
லமாக அளிக்கப்ப மாயின் அைவ
கைடசியாகப் பதி ெசய்யப்பட்ட கவாிக்கு அ ப்பிைவக்கப்ப ம்.

e.

வட்
ெகா க்கப்ப வதற்கான தகவல்
ன்னதாகேவ அ ப்பி ைவக்கப்ப ம்.

f.

பத்திர திர் க்கான தகவல்
அ ப்பி ைவக்கப்ப ம்.

g.

தலீட்டாளர் ஊரகப் பகுதிகளில் வசிப்பவரானால், அவ க்கு வட்
மற் ம் அசைல கட்டணம் ஏ மில்லாத ேகட்ேபாைல அல்ல
மதிப்பிேலேய மாற்றிக்ெகாள்ள
ந்த காேசாைலயாக வழங்கிட வசதிகள்
உண் .

h.

ஒேர வங்கியின் ேவ கிைளக க்ேகா அல்ல ெவவ்ெவ வங்கியின்
கிைளக க்ேகா பத்திர கணக்குகைள மாற்றிக்ெகாள்ள வசதிகள் உண் .

i.

ேசமிப் பத்திரங்க க்கான
தலீ
விண்ணப்பம்,
திர் த் ெதாைக
ெப தல், மின்ன
ேசைவக்கான உாிைமக் கட்டைள ப வம் (ECS)
ஆகியைவ வங்கிகள் மற் ம் SHCIL-ன் இைணயதளத்தில் கிைடக்கும்.

j.

பத்திரத்தின் ஒ
தனி
தலீட்டாளர் அல்ல
ஒன் க்கும் ேமற்பட்ட
தலீட்டாளர் ஒ வைரேயா அல்ல அதற்கும் ேமற்பட்ட நபர்கைளேயா
வாாிசுதாரர்களாக நியமித் அந்த பத்திரங்களின் மதிப்ைப அவர்கள் ெபற
வழி ெசய்யலாம். கு யி ப்பாளர் அல்லாத இந்தியைர ம் வாாிசுதாரராக
நியமிக்கலாம்.

k.

பத்திரங்கள் வழங்கிய அ வலகத்தில் வாாிசுதாரர் நியமனம் பதி
ெசய்யப்ப ம். அந்த பதி க்கான சான்றித ம் அவாிடம் ெகா க்கப்ப ம்.

l.

வாாிசுதாரர் நியமனத்ைத மாற்ற
நியமனத்ைத பதி ெசய்திடலாம்.

விண்ணப்பம்

ெகா த்ததி

ந்

திர் த் ேததிக்கு ஒ

திர் த் ேததிக்கு ஒ

நிைனத்தால்

மாதம்

5

மாதம்

ன்னதாகேவ

அப்ேபா

திய

m.

பத்திரங்கள் வழங்கிய அ வலகத்திற்கு ஒ ேவண் தல் க தம் எ தி
நடப்பில் இ க்கும் வாாிசு நியமனத்ைத ரத் ெசய்திடலாம்.
தலீ
ெசய்த ேததியி
தலீ கள் திர்வைட ம்.

n.

ந்

ஆ

ஆண் க

க்குப்பின்

பத்திர

o.

தலீட்டாளர் மின்ன
ேசைவ லம் தலீட் ன் பணத்ைதத் தி ம்பப்
ெபற உாிைமக் கட்டைள (ECS mandate) ெகா த்தி ந்தால்
திர் த்
ேததியன்
உடன யாகத் தானாகேவ அந்த ெதாைக
தலீட்டாளர்
கணக்கில்
வரவில்
ைவக்கப்ப ம்.
அவ்வாறில்லாத
பட்சத்தில்
அ வலகத்தில் ரசீ அளித் பத்திரத்ைத தலீட்டாளர் தி ப்பித் தந்த 5
ேவைல நாட்க க்குள் தலீட் ன் திர் த் ெதாைக வழங்கப்பட்
வி ம்.

p.

ECS/NEFT/RTGS ேபான்ற மின்ன
ேசைவ
ைறைமக க்கான
வசதிகள் இ க்கும்பட்சத்தில் அைரயாண்
வட்
மற் ம்
திர் த்
ெதாைகைய
தலீட்டாளர் இவற்ைறப் பயன்ப த்திேய ெபறலாம்.
விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் ேதர்விைன விண்ணப்பத்தில் ெதளிவாகக்
குறிப்பிட்
விபரங்கைள அளிப்பதன்
லம் வட்
மற் ம்
திர் த்
ெதாைகையப் ெப வதில் தாமதத்ைத தவிர்க்கலாம்.

q.

தலீட் க்குாிய ெதாைகையப் ெப வதில் தாமதம் ஏற்ப ம்ேபா
அதற்குாிய இழப்பீடாக நடப்பி ள்ள ேசமிப் க்கணக்குக்குாிய வட்
விகிதத்தில் வட் வழங்கப்ப ம்.

r.

தலீட் ப் பத்திரங்கைள வழங்கும் அ வலகம் ேமற்குறிப்பிட்ட
வழிகாட் தல்களின்ப நடக்காவிட்டால், தலீட்டாளர் எ த் வ வில்
ஒ
காைர அங்குள்ள
கப்பிேல ப வத்ைதப் ெபற்
அ கி ள்ள
ாிசர்வ் வங்கியின் அ வலகத்திற்கு கீழ்க்குறிப்பிட்டப
கவாியின் மீ
எ தி அ ப்பலாம்.

மண்டல இயக்குநர்
இந்திய ாிசர்வ் வங்கி, கார் தீர்
(இடம்)
அல்ல

பின்வ ம்

ைமயம்

கவாிக்கும் அ

ப்பலாம் .

தைலைமப் ெபா ேமலாளர்
இந்தியாிசர்வ் வங்கி, ைமய அ வலகம்,
அரசு மற் ம் வங்கி கணக்குத் ைற
ைபகுல்லா ( ம்ைப ெசன்ட்ரல் ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் எதிாில் )
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