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தலைவர் ேற்றும் நிர்வாக இயக்குனர் /
தலைலே செயல் அதிகாரிகள் /

அலனத்துப் பட்டியைிடப்பட்ட வங்கிகள் (பிராந்திய கிராேப்புற வங்கிகள் உட்பட ) /
நகர கூட்டுறவு வங்கிகள் / ோநிை கூட்டுறவு வங்கிகள் /
ோவட்ட ேத்திய கூட்டுறவு வங்கிகள் /

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திர
இலணயதள இலணப்புகலள இயக்குமவார் /

அட்லடக்கு பணம் வழங்குமவார் இலணயதள இலணப்புகலள இயக்குமவார்/
சவள்லளச்ெீட்டு தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரம் இயக்குமவார்
அன்புலடயீர்
தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரங்கள் – அட்டைடய
டவத்து (CP) சசய்யப்படும் பரிவர்த்தடனகளில், இைர்
குடைத்தல்

மற்றும் பாதுகாப்பு நைவடிக்டககள்

காந்த பட்லட அட்லடகளுக்குப் பதிைாக இஎம்வி ெிப் (EMV Chip) ேற்றும் பின் (PIN)
அடிப்பலடயிைான அட்லடகள் வழங்கமவண்டும் என்று வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தும்
எங்களது
மே

07, 2015 மததியிட்ட சுற்றறிக்லக RBI/2014-15/589 DPSS (CO) PD No. 2112/ 02.14.003/2014-

2015 ேற்றும் ஆகஸ்டு 27, 2015 மததியிட்ட சுற்றறிக்லக RBI/2015-16/163 DPSS CO PD No.
448/02.14.003/2015-16-ஐயும் பார்க்கவும்.
2. நாட்டிலுள்ள விற்பலன முலனயக் கட்டலேப்பு, இஎம்வி ெிப் (EMV Chip) ேற்றும்
பின்

(PIN)

ஒட்டு

அட்லடகலள

சோத்த

ஏற்று

தானியங்கி

சதாடர்ந்து ஏற்றுக்சகாள்கிறது.
அட்லட

அடிப்பலடயில்

விவரங்கலள

பரிெீைிக்கும்

கட்டலேப்பு

விதத்தில்
காந்த

வெதி

அட்லட

செய்யப்பட்டுள்ளது.
பரிவர்த்தலனகலளத்

இதனால் இஎம்வி ெிப் (EMV Chip) ேற்றும் பின் (PIN)

செயல்பட்டாலும்,

எடுத்துக்சகாள்ளுதல்,

பிரதி

மபான்றலவகளுக்கு உட்பட மநரிடுகிறது.

பரிவர்த்தலனகளின்மபாது,
எடுத்தல்

ேற்றும்

தனிப்பட்ட
மோெடிகள்

இஎம்வி ெிப் (EMV Chip) ேற்றும் பின் (PIN)
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அட்லட

ஏற்பது

பாதுகாப்பு

கட்டாயோக்குவது

ேற்றும்

தானியங்கு

பணம்

அவெியோகிறது.

பத்திரத்தன்லேலய
வழங்கும்

இயந்திர

இது

மேம்படுத்துகிறது.

பரிவர்த்தலனகளின்
மேலும்

பரிவர்த்தலனகளின்

வங்கிகலள

“இஎம்வி

சபாறுப்பு

ோற்றத்திற்கு” தயார் செய்கிறது.

3. 2017-ஆம் ஆண்டு, செப்டம்பர் 30-ம் மததிக்குள், இந்தியாவில் உள்ள வங்கிகளும்
ேற்றும்

சவள்லள

மைபிள்

தானியங்கி

பணம்

வழங்கும்

இயந்திரங்கள்

இயக்குபவர்களும் தங்களிடேிருக்கும் தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரங்களில்
இ.எம்.வி ெிப் ேற்றும் பின் அட்லடகள் ஆகியவற்லறப் பரீெீைிப்பதற்கான வெதிகலள
நிறுவிடமவண்டும்.

புதிதாக

நிறுவப்படும்

தானியங்கி

பணம்

வழங்கும்

இயந்திரங்களில், அதலனத் சதாடங்கும்மபாமத இஎம்வி ெிப் ேற்றும் பின் அட்லடகள்
பரிெீைிக்கும்

வெதிகள்

ஏற்படுத்தப்படமவண்டும்.

பரிவர்த்தலனகளுக்குத்

தீர்வு,

செய்துசகாள்ளுவதற்காக,

தங்களது

ஏ.டி.எம்

ோற்றிக்சகாள்ளுதல்

தங்களது

குழுேத்தின்

ஏ.டி.எம். / அட்லட சநட்சவார்க் அளிப்பவருடன்

(ATM)

ஆகியலவகலள

ஒப்புதலுடன்

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

இலணந்துசகாள்ளைாம்.

4. மேலும், அட்லடகளுக்குப் பணம் செலுத்தும் முலறலேயில் ெீரான தன்லேலய
ஏற்படுத்திட,

மேமை

அடிப்பலடயில்

பணம்

சொல்ைப்பட்டுள்ள
அளிப்பலதக்

அத்தியாவெியங்கலள,

லகயாளும்

தங்களது

குறு

அட்லட

ஏ.டி.எம்.களிலும்

அேல்படுத்திடைாம்.
5.

இலணக்கப்பட்டுள்ள

படிவத்தில் ஜுன்

/

செப்சடம்பர்

/ டிெம்பர்

/ ோர்ச்

என்ற

ோதங்களில் அந்தந்த காைாண்டு முடிந்தபின்வரும் ோதத்தின் 15ம் மததிக்குள்

ஒரு

காைாண்டு அறிக்லக தலைலேப் சபாதுலேைாளர், இந்திய ரிெர்வ் வங்கி, சகாடுப்பு
ேற்றும்

தீர்வு

முலறலேத்

துலற

(DPSS),

லேய

அலுவைகம்,

மும்லப

என்ற

முகவரிக்கு அனுப்பப்படமவண்டும்.
6. பட்டுவாடா ேற்றும் தீர்வு முலறலேகள் ெட்டம் 2007-ன் (2007-ன் ெட்டம் 51) கீ ழ்
பிரிவு

18

ேற்றும்

பிரிவு

10

(2)

பிரிவின்

கீ ழ்

இந்த

வழிகாட்டு

உத்தரவு

பிறப்பிக்கப்படுகிறது.

இங்ஙனம்

(நந்தா S. தமவ)

தலைலேப் சபாதுமேைாளர்
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