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அைனத்
ைறைம அளிப்ேபார்
(விசா/மாஸ்டர் கார் /அெமாிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ்
அைனத் பட் ய டப்பட்ட வணிக வங்கிகள்
அன் ைடயீர்,
விற்பைன

ைனயத்தில் பணம் எ ப்ப

(Point of Sale –POS)

தற்ேபா
பிளாஸ் க் அட்ைடகைளப் பயன்ப த்தி பணம் எ க்கும் வசதி
தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரங்களில் மட் ேம (ATMs)உள்ள . 2009
ேம 31ல் நாட்
ள்ள ஏ எம்(ATM) மற் ம் விற்பைன
ைனயம் (POS)
ஆகியவற்றின் எண்ணிக்ைக ைறேய 44,857 மற் ம் 4,70,237 ஆகும். பற்
அட்ைடகளின் (Debit Cards) பயன்பா
பி.ஓ.எஸ். களில் நா க்கு நாள்
அதிகாித்
வ கிற .
பிளாஸ் க் பணம் பிரேயாக விஷயத்தில்
வா க்ைகயாளாின் வசதிைய அதிகாித்திட POSகளில் பணம் எ ப்பைத
அ மதிப்ப என் தீர்மானிக்கப் பட் ள்ள . ெதாடக்கத்தில், ஒ நாைளக்கு
.1000/வைர
என்
இந்தியாவில்
ெவளியிடப்பட் ள்ள
பற்
அட்ைடக க்கு இவ்வசதி உண் .
2. இவ்வசதி எவ்வித நிபந்தைனகளின்கீழ்
இைணப்பில் ெகா க்கப்பட் ள்ள .

அளிக்கப்ப கிற

என்ப

3. இவ்வசதிைய அளிக்க வங்கிகள், இயக்குநர்கள் கு மத்திடம் ஒப் தல் ெபற
ேவண் ம். இயக்குநர் கு மத்திடம் அளிக்கப்ப ம் குறிப்பில் ெபா ள் பற்றிய
குறிப் ,
வங்கி
எதிர்ேநாக்கும்
இடர்வர
மற் ம்
இடர்வரைவ
குைறப்பதற்கான நடவ க்ைககள் இடம்ெபற்றி க்க ேவண் ம்.
4. ெகா ப் மற் ம் தீர்
ைறைம சட்டம் 2007 (2007ன் சட்டம் 51) பிாி
18ன்கீழ் ாிசர்வ் வங்கிக்குள்ள அதிகாரத்தின் அ ப்பைடயில் இச்சுற்றறிக்ைக
ெவளியிடப்ப கிற .
தங்கள் உண்ைம ள்ள
(G.பத்மநாபன்)
தைலைமப் ெபா ேமலாளர்
இைணப் : ேமேல கண்ட ேபால

பிற்ேசர்க்ைக
விற்பைன

ைனயங்களில் பணம் எ க்க நிபந்தைனகள்

1.
இந்தியாவில் ெவளியிடப்ப ம் பற்
வசதி உண் .

அட்ைடக

க்கு மட் ேம இந்த

2.
விற்பைன
ைனயத்தில் ஒ
நாளில் எ க்கக்கூ ய
ெதாைக .1000/- என் நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ள .
3.
ஒ

அதிகபட்சத்

மிகுந்த கவனத் டன் பாிசீலைன ெசய்தபின், வங்கி குறிப்பி ம் எந்த
வணிக நி வனத்தி ம் இந்த வசதி ெசய் தரப்படலாம்.

4.
அட்ைட
வாங்காவிட்டா

ைவத்தி ப்பவர்,
ெபா ட்கைள
வாங்கினா
ம் இந்த வசதிைய பயன்ப த்திக் ெகாள்ளலாம்.

ம்

5.
விற்பைன நி வனத்தில் ெபா ட்கள் வாங்குவேதா , பண ம்
எ க்கப்பட்டால், கிைடக்கும் ரசீதில் எ க்கப்பட்ட பணம் தனியாகக்
குறிப்பிட் ம் காட்டப்படேவண் ம்.
6.
இத்தகு வசதிைய ெசய் த ம் வங்கி இ குறித்த கார்கைளத் தீர்
ெசய்திட தனியானெதா
ைறைய ஏற்ப த்த ேவண் ம்.
இ
குறித்த
கார்கள் வங்கிக் குைறதீர்ப்பாளர் திட்டத்தின் ெசயல்பாட்
எல்ைலக்குள்
அடங்கும்.
7.
இத்தகு வசதிைய அளித்திட
ைன ம் வங்கிகள் தத்தம் நிர்வாக
மன்றத்தின் அ மதிேயா
இந்திய ாிசர்வ் வங்கி ெசயல்பா
மற் ம்
ேமம்பாட் த் ைறக்கு வங்கிகள் ஒ ங்கு ைறச் சட்டம் 1949 பிாி 23ன்ப ,
அ கி விண்ணப்பித்
ஒ
ைற அ மதி ெபற்
ெசயல்படலாம்
(மன்றத்தின் குறிப் / அ மதியின் பிரதி இைணக்கப்படேவண் ம்).
-o0o-

