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அன்�ைடய�ர்
தங்க பத்திரங்கள்

இந்திய

அர�

2015-16

அறிவ�ப்�

எண்

F.No.

4

(19)-W&M2014,

ேததிய�ட்டதில் ெத�வ�த்�ள்ளப�, தங்கப்பத்திரங்கள்

அக்ேடாபர்

30,

2015

2015-ஐ (பத்திரங்கள்) நவம்பர்

05, 2015 �தல் நவம்பர் 20, 2015 வைர ெவள�ய��வதாக ��� ெசய்�ள்ள�.
இந்த

�றிப்ப�ட்ட

இத்திட்டத்ைத

காலத்திற்�ள்ளாகேவ,

��க்க�ம்

��ம்.

�ன்னறிவ�ப்ப�ன்

இத்திட்டத்தின்

ேப�ல்

அர�

கட்டைளகள்

மற்�ம்

நிபந்தைனகள் ப�ன் வ�மா�.

1. �த�ட்�ற்கான த�தி

பத்திரங்கைள
சார்ப�ேலா
ெசய்யலாம்.
ெசலாவண�

இந்தியாவ�ல்

அல்ல�

��ய��க்�ம்

மற்ெறா�வ�டன்

நபர்,

இைணந்ேதா

தன�யாளாகேவா,
வாங்கி

இவற்றில்

இந்தியாவ�ல் ��ய��க்�ம் நபர் என்பதற்கான வ�ளக்கம்
ேமலாண்ைமச்

�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள�.

சட்டம்

1999-ல்

சட்டப்ப���

எண்

2(v)

ைமன�ன்
�த��
அந்நியச்

மற்�ம்

2(u)-ல்

2. பத்திரத்தின் வ�வம்
அர�ப்

பத்திரங்கள் சட்டம்

பத்திரங்கள�ன்

2006-ன் சட்டப்ப���

வ�வ�ேலேய

சான்றிதழ் ப�வம்

தங்க

பத்திரங்கள்

3 ல் �றி�ள்ளப�, அர�ப்

எண்

ெவள�ய�டப்ப�ம்.

ைவப்��ைமச்

�த�ட்டாள�க்� அள�க்கப்ப�ம். அைவ காகித வ�வ�லில்லா

கணக்கில் மாற்றத் த�தி�ைடய�.

3. ெவள�ய�ட்� ேததி
பத்திரம் ெவள�ய�டப்ப�ம் ேததி நவம்பர் 26, 2015.
நவம்பர்

05,

2015-லி�ந்�

பத்திரங்க�க்��ய

20,

நவம்பர்

அ�வலகங்கள�ல்

2015

வைர,

வ�ண்ணப்ப�த்�ப்

�த�ட்டாளர்கள்
ெபறலாம்.

இந்தப்

நவம்பர்

20,

2015-ற்� �ன்னதாகேவ இந்திய அர� அள�க்�ம் �ன்னறிவ�ப்ப�ன் ேப�ல் இந்த
ெவள�ய�� ��க்கப்படலாம்.

4. மதிப்ப�லக்கம்
பத்திரங்கள்

மதிப்ப��

�ைறந்தபட்ச
அதிகபட்சம்

�த��

1
ஒ�

கிராம்

தங்கத்தின்

நப�க்�

500 கிராம் தங்கம்.

�ட்�

ஒ�

வ�ைலயாக

நிதியாண்�ல்

�த�டானால்,

ெதாடங்�கிற�.

2

கிராம்

(ஒ�

நப�க்�

தங்கம்.
ேமல்

என்றால்) இந்த உச்சவரம்� �தல் �த�ட்டாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம்.

5. ெவள�ய�ட்� வ�ைல
பத்திரங்கள�ன்
தங்கத்தின்

வ�ைல
���

அேஸாஸிேயஷன்

ப�ன்வ�மா�
வ�ைலயாக

லிமிெடட்

–

இந்தியா
IBJA,

�ல்லியன்

�ந்ைதய

ெவள்ள�வைர) ெவள�ய�ட்ட வ�ைலய�ன் சராச�,
வ�ைலயாக நிர்ணய�க்கப்ப�ம்.

999

�ய்ைமயான

அன்ட்

ஜுவல்லர்ஸ்

நிர்ணய�க்கப்ப�ம்.

வாரத்தில்

(திங்கள்

�தல்

தங்கப் பத்திரத்தின் தங்க மதிப்ப�ட்�

6. வட்� வ�கிதம்
பத்திரத்தின் ெதாடக்க நிைல �த�ட்�த் ெதாைகய�ல் 2.75 வ��க்கா� (நிைலயான
வ�கிதம்) வட்� வழங்கப்ப�ம்.

வட்�, அைரயாண்�க்ெகா��ைற அள�க்கப்ப�ம்.

கைடசி தவைண வட்�யான�, பத்திரம் �திர்வைட�ம் ேபா� அசல் ெதாைக�டன்
ேசர்த்� வழங்கப்ப�ம்.

7. �த�ட்ைடப ெப�ம் அ�வலகங்கள்
பட்�யலிடப்பட்ட

வண�க

�றிப்ப�டப்பட்ட அஞ்சல்
வ�ண்ணப்பங்கைள

வங்கிகள்

(ஊரக

வங்கிகள்

ந�ங்கலாக)

மற்�ம்

சில

அ�வலகங்கள் இந்த தங்கப் பத்திரங்க�க்கான �த�ட்�

ேநர�யாகேவா

அல்ல�

�கவர்கள்

�லமாகேவா

ெபற்�க்ெகாள்ள அதிகாரம் அள�க்கப்பட்�ள்ளன.

8. பணம்ெச�த்�ம் வழி�ைறகள்
இந்தப்

பத்திரங்க�க்கான

ெதாைக

பணமாகேவா,

�லமாகேவா அல்ல� மின்ன� நிதி
வைரேவாைல

அல்ல�

காேசாைல

வைரேவாைல

/

காேசாைல

மாற்றம் �லமாகேவா ெச�த்தப்படலாம்.
ேமேல

�றிப்ப�டப்பட்டப�

எந்த

வங்கி

/

அஞ்சலகத்தில் ெச�த்தப்பட உள்ளேதா அதன் ெபய�ல் அள�க்கப்ப�ம்.

9. �த�ட்ைட ம� ட்ெட�த்தல்
i.

பத்திரங்கள�ன்

�திர்�காலம்

என்ப�

ெவள�ய�ட்�

நாள�லி�ந்�

ஆண்�களா�ம்.

என��ம்,

ெவள�ய�ட்�த்

ேததிய�லி�ந்�

ெதாடங்கியப�ன்,

�த�ட்�த்

ெதாைகைய,

வட்�

ஐந்தாம்

வழங்கப்ப�ம்

எட்�
ஆண்�

ேததிகள�ல்

ஒ�வர் �திர்�க்� �ன்னேர தி�ம்பப்ெபறலாம்.
ii.

இந்திய �ல்லியன் அன்ட் ஜுவல்லர்ஸ் அேஸாஸிேயஷன் லிமிெடட் – IBJAஆல்
�தல்

ெவள�ய�டப்ப�ம்
ெவள்ள�

999 �ய்ைமயான தங்கத்தின் கடந்த வார (திங்கள்

வைர)

���

�திர்�த்ெதாைக தி�ப்ப�த் தரப்ப�ம்.

வ�ைலய�ன்

சராச�

வ�ைலய�ல்

10. தி�ப்ப�த் த�தல்
�த�ட்ைடப்ெப�ம்

அ�வலகங்கள்,

�திர்�

நா�க்�

ஒ�

மாதம்

�ன்னதாக

�திர்� �றித்� �த�ட்டாளர்க�க்�த் தகவல் அள�த்தி�ம்.

11. SLR-க்� த�தி (சட்டப்�ர்வ ந� ர்ம வ�கிதம்)
இந்தப் பத்திரங்கள�ல் ெசய்யப்ப�ம் �த��கள் SLR-க்� த�தியானைவ.

12. பத்திரங்கைள அடமானம் ைவத்�க் கடன்
பத்திரங்கைள

கடன்க�க்�

இைணப்

ப�ைணயமாக

பயன்ப�த்திக்

ெகாள்ளலாம்.

இதில் கடன்/ அடமான வ�கிதம் என்ப�, தங்க நைகக் கடன�ல் உள்ள� ேபாலேவ,
அவ்வப்ேபா�

இந்திய

�சர்வ்

வங்கி

அறிவ�க்�ம்

வ�தத்தில்

அைமந்தி�ம்.

அதிகார�ர்வ வங்கிகள் தங்கள�ன் அடமானப் பத்திரப்பதிேவ�கள�ல் இந்த அடமானப்
பதிவ�ைனக் �றித்� ைவத்தி�ம்.
13. வ� வ�திப்�
பத்திர �த��கள�ன் ம� தான வட்� வ�வாய்,
வ�திப்ப�ற்�ள்ளா�ம்.

வ�மானவ�ச் சட்டம் 1961-ன்ப� வ�

தங்கத்தின் ம� தான �லதன வ� ேபாலேவ, �லதன லாப வ�

வ�திப்� (capital gains Tax) இதற்�ம் உண்�.

14. வ�ண்ணப்பம்
பத்திர

�த�ட்�ற்கான

வ�ண்ணப்பம்,

�றிப்ப�ட்ட

வ�ண்ணப்பப்ப�வம்

(Form

“A”)

அல்ல� அதி�ள்ள� ேபான்ேற வ�வரங்கள் அடங்கிய வைகய�ல், ெபயர், �கவ�
�த�� ெசய்யவ��க்�ம் தங்கத்தின் எைட
�றிப்ப�டப்பட்�

அள�க்கப்பட

ேவண்�ம்.

(கிராம்கள�ல்), ஆகியைவ ெதள�வாக
வ�ண்ணப்பத்ைதப்

ெப�ம்

அ�வலகம்

இதற்கான ஒ� ஒப்�ைகைய (ப�வம் “B”) வ�ண்ணப்பதார�க்� அள�க்�ம்.

15. நியமனம்
அர�ப் பத்திரச் சட்டம் 2006-ல் (ப��� 38) மற்�ம் அர�ப் பத்திர ெநறி�ைறகள் 2007
(�சம்பர் 1, 2007 ேததிய�ட்ட ப�தி III ப��� 4-ல் இந்தி அரசிதழில் ெவள�ய�டப்பட்ட�)
ஆகியவற்றில் உள்ளப�, பத்திர �த��க�க்கான நியமனம் மற்�ம் அைத ரத்�
ெசய்தல் �ைறேய ப�வம் ‘D’, ப�வம் ‘E’-ல் அள�க்கப்படேவண்�ம்.

16. மாற்றத்தக்கைவ
அர�ப் பத்திரச் சட்டம் 2006-ல் (ப��� 38) மற்�ம் அர�ப் பத்திர ெநறி�ைறகள் 2007
(�சம்பர் 1, 2007 ேததிய�ட்ட ப�தி III ப��� 4-ல் இந்தி அரசிதழில் ெவள�ய�டப்பட்ட�)
ஆகியவற்றில்

உள்ளப�

மாற்றத்திற்கான

ஒ�

ஆவணத்ைத

(ப�வம்

‘F’)

உபேயாகித்� இந்த பத்திரங்கைள மாற்ற���ம்.

17. வர்த்தகம் ெசய்யத்தக்கைவ
இந்திய

�சர்வ்

வங்கி

�றிப்ப��ம்

ேததிய�லி�ந்�

இந்த

பத்திரங்கள்

சந்ைதய�ல்

வர்த்தகம் ெசய்ய ஏற்றைவயா�ம்.

18. பத்திர வ�ற்பைனய�ல் தர�
�த��கைளப் ெப�ம் அ�வலகங்க�க்� கிைடக்�ம் வ�ண்ணப்பத்ெதாைக �. 100�
தர� அள�க்கப்ப�ம்.
க்� �.1 வதம்

அதில் 50% �த�� வர்த்தகத்ைத ஈட்�த்த�ம்

�கவர்கள் அல்ல� �ைண �கவர்க�க்� அள�க்கப்ப�ம்.

19.

இந்திய

அக்ேடாபர்

நிதியைமச்சகம்

8,

2008

(ெபா�ளாதார

ேததிய�ட்ட

F.

No.

4

வ�வகாரத்�ைற)

(13)

W

&

ெவள�ய�ட்�ள்ள

M/2008,

அறிவ�ப்ப�ல்

�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள இதர கட்டைளகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் இந்த பத்திரங்க�க்�ம்
ெபா�ந்�ம்.

இங்ஙனம்

(சந்தன் �மார்)
�ைணப் ெபா�ேமலாளர்

