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அன்�ைடய�ர்

தங்கப் பத்திரங்கள்
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தங்கப்பத்திரங்கள்
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2015-16 - ெசயல்�ைற வழிகாட்�தல்கள்

மற்�ம்

14.04.050/2015-16
ேகட்கப்ப�ம்

இந்திய

அக்ேடாபர்

ேகள்வ�கள்

�சர்வ்

30,

2015-ஐப்

அவற்றின்

இைணயதளத்தில் உள்ளன.

வங்கி

IDMD.CDD.No.939/

�ற்றறிக்ைக

பார்க்க�ம்.

பதில்கள்

இ�

www.rbi.org.in

�றித்�

அ�க்க�

என்ற

எங்கள்

இத்திட்டம் �றித்த ெசய்ல�ைறக்கான வழிகாட்�தல்கள்

கீ ேழ வழங்கப்பட்�ள்ளன.

1. வ�ண்ணப்பம்
வங்கிக்

கிைளகள�ல்,

வ�ண்ணப்பங்கள்

ேவைல

அள�க்கப்படலாம்.

�றிப்ப�ட்ட
ேநரத்தில்

எப்ேபா�

அ�வலகங்கள�ல்

நவம்பர்

��தலாக

5

வ�வரங்கள்

வ�ண்ணப்பதார்ர்கள�டமி�ந்� ெபற்�க்ெகாள்ளலாம்.
��ைமயாக

உள்ள�

ெசய்திடேவண்�ம்.

என்பைத

�தல்

அவற்ைறப்

�த�ட்டாளர்கள�ன்

நவம்பர்

20,

2015

ேதைவப்ப�கிறேதா,

வைர

அவற்ைற

வ�ண்ணப்பம் எல்லாவைகய��ம்
ெப�ம்

அ�வலகங்கள்

உ�தி

2. �ட்டாக �த�� மற்�ம் நியமனம்
பல்ேவ� வ�தமாக இைணந்� தன�நபர்கள் �த�� ெசய்யலாம்.

�தல் ெபய�ட்ட

�த�ட்டாளர் ஒன்�க்�ம் ேமற்பட்ட வா��தார்ர்கைள நியமிக்கலாம்.
வழக்கத்ைதப்

ப�ன்பற்றி

��தலாக

ேதைவப்ப�கின்ற

நடப்ப��ள்ள
வ�வரங்கைள

வ�ண்ணப்பதார�டமி�ந்� ெபற்�க் ெகாள்ளலாம்.

3. வ�ண்ணப்ப பணத்தின் ம� � வட்�
வ�ண்ணப்பதாரர் பணம் ெச�த்திய (வங்கிய�ல் அ� வர� ைவக்கப்ப�ம் நாள�லி�ந்�)
நாள�லி�ந்�, பத்திரம் ெவள�ய�டப்ப�ம் த�ர்� நாள் வைர (வ�ண்ணப்பதார�டமி�ந்�
பணம் எ�க்கப்பட்ட காலம்) அவர் அள�த்த �த�ட்�க்கான வ�ண்ணப்பத் ெதாைகக்�,
நடப்ப��ள்ள

ேசமிப்�க்

வ�ண்ணப்பதார�ன்

கணக்�

கணக்�,

வட்�

வ�கிதத்தில்

வ�ண்ணப்பத்ைதப்

வட்�

ெப�ம்

அள�க்கப்ப�ம்.

வங்கிய�ன்

வசம்

இல்லாதபட்சத்தில், வ�ண்ணப்பத்தில் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள வங்கிக் கணக்கிற்� மின்ன�
நிதிமாற்றம் �லமாக வட்�த் ெதாைக வர� ைவக்கப்ப�ம்.

4. ரத்� ெசய்தல்
பத்திரெவள�ய�� ���ம் நாள் (நவம்பர் 20, 2015) வைர �த�ட்� வ�ண்ணப்பத்ைத
ரத்� ெசய்ய அ�மதி உண்�.

வ�ண்ணப்பம் ரத்தானால், வ�ண்ணப்ப பணத்தின் ம� தான

வட்� வழங்கப்படா�.

5. அடமானப் பதி�
தங்கப்பத்திரங்கள்

இந்திய

அரசின்

பத்திரங்கள்.

பதி�கள் அர�ப் பத்திரங்கள் சட்டம் 2006-ன்ப�,

ஆகேவ,

பத்திரங்கள�ன்

அடமானப்

நடப்ப��ள்ள சட்ட வழி�ைறகைள

ஒட்�ேய அைமந்தி�ம்.

6. �கவர்கள�ன் ஏற்பா�
பட்�யலிடப்பட்ட வண�க வங்கிகள்
ேசமிப்�ப்

பத்திர

�கவர்கள்

(NSC)

“வங்கிசாரா நிதி
ஆகிேயாைர,

நி�வனங்கள்“

தங்கப்பத்திர

(NBFCs),

ேதசிய

வ�ண்ணப்பங்கைளப்

ெபற்�

வர்த்தகம்

ெசய்திட

ஏற்பா�

ெசய்�ெகாள்ளலாம்.

வங்கிகள்

தமக்ேகற்ப

இவர்க�டன் உடனப�க்ைக ஏற்பா�கைள ெசய்�ெகாள்ளலாம்.

7. இந்திய �சர்வ் வங்கிய�ல் e-�ேபர் �ைறய�ல் ெசயலாக்கம்
இந்திய �சர்வ் வங்கிய�ல் e-�ேபர் �ைறய�ல் தங்கப் பத்திரங்கள், பட்�யலிடப்பட்ட
வண�வங்கிகள் மற்�ம் �றிப�படப்பட்ட அஞ்சலகங்கள�ல் ெபா�மக்கள் �த�ட்�ற்காக
கிைடக்க வைக ெசய்யப்ப�ம்.
இைத
தங்கள்

�த�ட்டாளர்கள்
தகவல்கைள

ஏற்றலாம்.

அ�கலாம்.

அதில்

பதி�

வ�ண்ணப்பத்ைதப்
ெசய்யலாம்

ெப�ம்

அல்ல�

அ�வலகங்கள்

ெமாத்தமாக

தளத்தில்

வ�ண்ணப்பங்கள் தளத்தில் கிைடத்த�ம், உடேன இதற்கான உ�தி ஒப்�ைக

கிைடத்தி�ம்.
ெபற்ற

நிதி சார்ந்த ெநட்ெவார்க் �லமாக (Infinity or Internet)

அதன் வ�வரச் சீ ட்�ம் அ�ப்பப்ப�ம்.

அ�வலகங்கள்

ஒ�க்கீ ட்�

நாளான

தங்கள�ன்

தகவல்

26,

நவம்பர்

இைத ைவத்� வ�ண்ணப்பத்ைதப்

ேபைழைய

2015-ல்

ச�ெசய்�

�த�ட்டாளர்கள்

“ைவப்��ைமச் சான்றிதழ்”கள் கண�ன� வழி தயா�க்கப்ப�ம்.
அ�வலகங்கள்
அள�க்கலாம்.

அவற்ைறத்

தளவ�ரக்கம்

ெசய்�,

ெகாள்ளலாம்.
அைனவ�க்�ம்

வ�ண்ணப்பத்ைதப் ெபற்ற

அச்சிட்�

�த�ட்டாளர்க�க்�

மின்னஞ்சல் �கவ� ெகா�க்கப்பட்டால், அைவ �லமாக�ம் இைவ

வ�ண்ணப்பதாரர்க�க்� அ�ப்பப்படலாம்.

வ�ண்ணப்பதார�ன் �ேமட் கணக்� (காகித

வ�வ�லில்லா பத்திரக்கணக்�) வ�பரம் ெகா�க்கப்பட்டால், ஒ�க்கீ ட்� நாள�ல் அந்தக்
கணக்கில் பத்திர ெதாைக வர� ைவக்கப்ப�ம்.

8. ைவப்��ைமச் சான்றிதழ்
GSM தாள�ல்

A4 அளவ�ல் வண்ணம் கலந்தப� ைவப்��ைமச் சான்றிதழ் அச்சிட்�

அள�க்கப்படேவண்�ம்.

9. பராம�ப்� மற்�ம் ப�ன்தகவல்
வ�ண்ணப்பங்கைளப் ெபற்ற அ�வலகங்கள் (பட்�யலிடப்பட்ட வண�க வங்கிகள் மற்�ம்
�றிப்ப�டப்பட்ட

அஞ்சலகங்கள்)

வா�க்ைகயாளர்களாகக்

க�தி,

ெசய்திடேவண்�ம்.

பத்திரங்கள்

அவ்வப்ேபா�

��ப்ப�க்கப்படேவண்�ம்.
வ�ண்ணப்ப�த்தால்,

வ�ண்ணப்பதாரர்கைள

அந்த

�திர்�க்�

ெதாடர்பாகத்

ேதைவயான

அவர்கள்

அள�க்�ம்

�ன்னதாக

தகவல்க�ம்

தங்கள�ன்

பணத்ைதத்

ெபறப்பட்�

உ�ய

ேசைவகைள
வ�வரங்கள்

தி�ம்பப்

ெபற

நடவ�க்ைக

எ�க்கப்படேவண�ம்.

அ�வலகங்கள்

தாங்கள்

ெபற்ற

வ�ண்ணப்பங்கைள

�திர்�காலம் / தி�ப்ப�த்தரப்ப�ம்காலம் வைர பா�காத்� ைவத்திடேவண்�ம்.

10. ெதாடர்�ெகாள்ள வ�வரங்கள்
ஏேத�ம்

ேகள்வ�கள்

/

வ�ளக்கங்கள்

ேதைவப்பட்டால்

ப�ன்வ�ம்

�கவ�க்�

மின்னஞ்சல் அ�ப்பலாம்.
(a)

தங்கப் பத்திரம் – e.mail

(b)

வ�மானவ� ெதாடர்பாக – e.mail

இங்ஙணம்

(ராேஜந்திர �மார்)
தைலைமப் ெபா�ேமலாளர்

