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தைலவர்/ நிர்வாக இயக்குநர்
ஆர். .ஜி.எஸ். ல் பங்குெப ம் அைனத்
வங்கிகளின் தைலைம நிர்வாக அதிகாாிகள்
அன் ைடயீர்,
உட

க்குடனான ெமாத்த தீர்

(ஆர். .ஜி.எஸ்.-RTGS) பாிவர்த்தைனகள்

ஆர். .ஜி.எஸ்
பாிவர்த்தைனகளின்
பாிமாணம்
மிகேவகமாக
அதிகாித் க் ெகாண்
க்கிற . 2008 மார்ச்சில் 0.72 மில் யனாக இ ந்த
ஆர். .ஜி.எஸ் பாிவர்த்தைனகள் 2009 மார்ச்சில் 1.94 மில் யனாக
அதிகாித்த . வா க்ைகயாளர் பாிவர்த்தைனகைள ஆர். .ஜி.எஸ்
லம்
ெசய்வ ஆர். .ஜி.எஸ் பாிவர்த்தைனகளில் 89% ஆக இ க்கும். சமீபத்தில்
பிரதான வங்கிக டன் நடந்த சந்திப்பில், பயன்ப த் ேவா க்கு மிக ம்
உபேயாகமாக இ க்கேவண் ம் என்ற ேநாக்கில் வா க்ைகயாளர்களின்
ஆர். .ஜி.எஸ் பாிவர்த்தைனகளின்
பாிமாணம் பற்றி நாங்கள் சீராய்
ெசய்ேதாம்.
இவ்விவாதங்களின்
அ ப்பைடயில்
ஆர். .ஜி.எஸ்
அங்கத்தினர்கள் நிைறேவற்ற ேவண் ய சில
கள் எ க்கப்பட்டன.
2.
DPSS(CO)No.1607/04.04.002/2007-2008, ஏப்ரல் 7, 2008 ேததியிட்ட
எங்கள
சுற்றறிக்ைக
வாயிலாக
அைனத்
ஆர். .ஜி.எஸ்
அங்கத்தினர்க க்கும் ாிசர்வ் வங்கி கம்பி
லம் பணப் பாிமாற்றம்
ெதாடங்கியேபா அதற்கான வழிகாட் ெநறிகைள நிைன கூறேவண் ம்.
R 41 பணி ைற அறிவிப்
ப வத்தின் மாதிாி இைணக்கப்பட் ள்ள .
அ ப் பவர் மற் ம் ெப பவர் பற்றிய விவரங்கள் எவ்வா
பணி ைற
அறி ப் ப வத்தில் இடம்ெபற ேவண் ம் என்ப ம் விளக்கப்பட் ள்ள .
கீேழ ெகா க்கப்பட் ள்ளப பணி ைற அறி ப் ப வத்தின் (R 41) 5500
மற் ம் 5561 என்ற எண்கள் உள்ள இடங்களில் வங்கிகள் தங்கள
விவரங்கைள ம் அளித்திட ேவண் ம்.
களம் 5500
வாி 1

அ ப் வாின் வங்கிக்கணக்கு எண்/
நாட் ன் குறிப்பிட்ட தனிப்பட்ட குறிப் ைர எண்/ 35X
கண் ெகாள்ள உத ம் எண்
வாி 2
அ ப் பவர்/ெச த் பவாின் ெபயர்
35X
X
வாி
3
கவாி மற் ம் வசிப்பிடம்
மற் ம் 4

களம் 5561
வாி 1
கணக்கு எண்
வாி 2
பயனாளியின் ெபயர்
வாி
3
கவாி மற் ம் வசிப்பிடம்
மற் ம் 4

[/34X]
35X
3*35X

3.
சில வங்கிகள் பணி ைற அறிவிப்பில் ேதைவயான விவரங்கைளக்
ெகா க்கின்றன. மற்றைவகள் வழிகாட் ெநறிகைள அமல்ப த்தவில்ைல.
எனேவ
மீண் ம்
வ
த்தப்ப வ
என்னெவன்றால்
ேநர யாக
நைட ைறப்ப த் ம் சூழ ல் (Straight through processing (STP)) தர நிர்ணயம்
என்ப
மிக ம் அவசியம். பணி ைற அறிவிப் ப வத்தில் ஒேர சீரான
தன்ைம எஸ். .பி. (STP)யின் ெவற்றிக்கு க்கிய மின்ேதைவயாகும்.
4.
ஆர். .ஜி.எஸ்.
வா க்ைகயாளர்கள்
பற் வரவ்
ஏ கள்/கணக்கு
அறிக்ைககளில் பல வங்கிகள் த ம் தகவல்கள் ஒேர சீரான தன்ைம இல்ைல
என்ப பற்றி கார் அளிக்கிறார்கள். சில வங்கிகள் “ஆர். .ஜி.எஸ். வர ”
என்
மட் ம், விவரங்கள் இல்லாமல் ெகா த்
வி கின்றன. மற்ற சில
வங்கிகள் வங்கிக்கணக்கு எண் அல்ல
பாிவர்த்தைனகளின்
. .ஆர்.
(UTR)எண் ேபான்றவற்ைற அளிக்கின்றன.
இ
பல்ேவ
வங்கிகளின்
ஒ ங்கிைணக்கப்பட்ட வங்கி வசதியால் சாத்தியமாகிற .
பணி ைற
வ வைமப்பில் உள்ள பல்ேவ கள அைமப் களி
ந் ெபறப்ப ம் தகவல்
அதற்கு உத கிற . இதனால் வா க்ைகயாளர் ஒேர ேததியில் வந்த பல்ேவ
ஆர். .ஜி.எஸ்
வர கைள
எங்ெகங்கி ந்
வந்தன
என்
ாிந்
ெகாள்வதி ம் பரஸ்பர தீர் களி ம் சிரம ம் ஏற்ப கிற .
5. இதன் லம் அறி
த்தப்ப வ என்னெவன்றால்
a. ஆர். .ஜி.எஸ். வர ெப ம் ஒ வங்கி வா க்ைகயாளாின் கணக்கு
அறிக்ைககள்/பற் வர ஏ கள் ஆகியவற்றில் அ ப் பவர ெபயர்
இடம்ெபற ேவண் ம்.
b. ஆர். .ஜி.எஸ். ல் அ
அறிக்ைககள்/பற் வர
இடம்ெபற ேவண் ம்.

ப் ம் ஒ வங்கி வா க்ைகயாளாின் கணக்கு
ஏ கள் ஆகியவற்றில் பயனாளியின் ெபயர்

இந்த ேநாக்கத்திற்காக, தகவல் கள எண்கள் 5500 மற் ம் 5561 ஆகியவற்றில்
அைனத்
வங்கிகளா ம் ஒேர சீராக ேமேல குறிப்பிட்டவா
வழங்கப்பட
ேவண் ம்.
வங்கிகளின் CBS நன்கு சீரைமக்கப்பட்
கள எண் 5500ல்
இரண்டாவ
வாியில்
ஆகியவற்றில்
ெப பவாின்
கணக்கு
அறிக்ைக/பற் வர
ஏ
மற் ம் கள எண் 5561ல் இரண்டாவ
வாியில்
அ ப் பவர கணக்கு அறிக்ைக/பற் வர ஏ ஆகியைவ குறிப்பிடப்பட
ேவண் ம். இ தவிர, ேவ ஏேத ம் தகவல்கள் ேதைவ/ பய ள்ளைவ என

வங்கிகள் க தினால் அவற்ைற ம் வங்கிகள் அளிக்கலாம்.
6.
அைனத்
ஆர். .ஜி.எஸ் வங்கிக ம் 2009 ஜுன் 1ஆம் ேததிக்குள்
ேமேல குறிப்பிட்ட வழிகாட் தல்கைளக் கைடபி க்க நடவ க்ைககைள
எ க்கேவண் ம்.
ெபற்றைமக்கு ஒப் தல் அளிக்க ம் மற் ம் எ க்கப்பட்ட நடவ க்ைக
பற்றிய அறிக்ைகைய காலேபாக்கில் அ ப்பிட ம்.
தங்கள் உண்ைம ள்ள
(G. பத்மநாபன்)
தைலைமப் ெபா ேமலாளர்

