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அங்கீகாிக்கப்பட்ட

கவர் வங்கிகள் – (வைக 1)

அன் ைடயீர்,
லாட்டாி, பண சுழற்சி திட்டங்கள், சுலபமான பணத்திற்கான
ேபா யான அறிவிப் ... ஆகியவற்றில் பங்ேகற்ப பணம் அ ப் தல்
சுற்றறிக்ைக எண்.22, A.P. (DIR.வாிைச) ேததி சம்பர் 7, 2000, A.P. (DIR. வாிைச)
சுற்றறிக்ைக எண்.02, ேததி ஜூைல 27, 2001, A.P. (DIR.வாிைச) சுற்றறிக்ைக எண்.49
ேததி ஜுன் 4, 2002 ஆகியவற்ைற பார்க்கும்ப அங்கீகாிக்கப்பட்ட
கவர் வங்கிகள்
வைக (1) ஐ ேகட் க்ெகாள்கிேறாம். அந்நியச் ெசலாவணி நிர்வாகச்சட்டம் 1999ன்கீழ்
லாட்டாி விைளயாட் த் திட்டத்தில் பங்ேகற்கும்ெபா ட்
எந்தெவா
வ வி ம்
பணம் அ ப் தல் தைடெசய்யப்ப கிற . இத்தகு தைடகள் லாட்டாி ேபான்ற
ெவவ்ேவ
ெபயர்களில் அதாவ
பணசுழற்சித் திட்டங்கள், பாிசுத்திட்டங்கள்,
வி
கள் ேபான்ற எவற்றி ம் பங்ேகற்கும் பணம் அ ப் தல்க க்கும் ெபா ந் ம்.
2. சமீபகாலத்தில் ேமாச
ேபர்வழிகளிடமி ந்
சுலபமான பணத்திற்கான
ேபா யான திட்டங்கள்/அறிவிப் கள் குறித் க தங்கள், மின்னஞ்சல், ைகேபசிகள்,
கு ஞ்ெசய்திகள்
லம் தகவல்கள் அதிக அளவில் வ வ
கவனத்திற்குக்
ெகாண் வரப்பட் ள்ள . ாிசர்வ் வங்கியின் க தப்ப வம் ேபான்ற ேபா யான
க தங்களில் உயர் அதிகாாிகள்,
த்த அதிகாாிகள் ைகெயாப்பமிட்ட
ேபால
ேதாற்றமளிக்கும்ப , சில தகவல்கள் சிலைர இலக்காக்கி அ ப்பப்ப கின்றன. பல
இந்தியக் கு மக்கள் இத்தகு ேபா யான அறிவிப் க க்கு ப யாகி, இதில்
அதிகப்பணத்ைத இழந் ள்ளனர். இத்தகு ேபா யான திட்டங்கள்/ேதர் கள் குறித்
பத்திாிைக மற் ம் மின்ன
ஊடகம்
லம் இந்திய ாிசர்வ் வங்கி பல ேநரங்களில்
ெபா மக்கைள எச்சாித் ள்ள .
இ
குறித்
அறி ட் ம் விழிப் ணர்
காம்க க்கும் திட்டமிடப் பட் ள்ள .
3. ேமாச ப் ேபர்வழிகள் ெவவ்ேவ ெபயர்களில் அதாவ பாிசீலைனக்கட்டணம்,
வாித்தீர் க் கட்டணம், மாற் க்கட்டணம், தீர் க்கட்டணம் என்
எளிதில்
ஏமா பவர்களிடமி ந் பணம் கறப்ப
இந்திய ாிசர்வ் வங்கியின் கவனத்திற்கு
ெகாண் வரப்பட் ள்ள . ேமாச களில் ப யாகிறவர்கள் இந்தியாவி ள்ள வங்கிக்
கணக்குகளில்
இவ்வா
பணத்ைத
ேபாடச்ெசால்
ண்டப்ப கிறார்கள்.
இந்தப்பணம் கணக்கி
ந் உடன யாக எ க்கப்ப கிற . தனிநபர்கள் மற் ம்
தனியார் நி வனங்கள் ெபயர்களில் பல்ேவ
கணக்குகள் பல்ேவ
வங்கிக்
கிைளகளில்
ஆரம்பிக்கப்பட் ,
பாிவர்த்தைனக்
கட்டணங்கள்
ேபான்றைவ
வசூ க்கப்ப வ ெதாியவந் ள்ள . ஆகேவ அங்கீகாிக்கப்பட்ட
கவர் வங்கிகள்
(வைக 1) இத்தகு கணக்குகைள ஆரம்பிக்கும்ேபா
அவற்றில் நடக்கும்

பாிவர்த்தைனகளின்ேபா ம்
கூ தல்
எச்சாிக்ைக ட ம்
விழிப் ணர் ட ம்
இ க்கும்ப
அறி
த்தப்ப கின்றன.
இந்தியாவில்
வசிக்கும்
ஒ வர்
ேநர யாகேவா, மைற கமாகேவா இவ்வாறான விதத்தில் பணத்ைத வசூ த்தல்
மற் ம் இந்தியாவிற்கு ெவளிேய பணம் அ ப் தல் ேபான்ற காாியங்களில்
ஈ பட்டால் அவர்மீ
அந்நியச் ெசலாவணி நிர்வாகச்சட்டம் 1999ஐ மீறியதற்காக
நடவ க்ைக எ க்கப்ப வேதா , உங்கள் வா க்ைகயாளைர அறிக(KYC)/க ப்
பண ஒழிப் த் தர அளைவகள் (AML) குறித்த விதி ைறகைள மீறியதற்காக ம்
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்.
4.
அங்கீகாிக்கப்பட்ட
கவர் வங்கிகள் (வைக 1) இந்த சுற்றறிக்ைகயின்
க த் க்கைள தன அங்கத்தினர்க க்கும் வா க்ைகயாளர்க க்குத் ெதாிவிக்க ம்.
த்தல்கள்
ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட A.P. (DIR.வாிைச) சுற்றறிக்ைகயி ள்ள அறி
குறித் அதிக அளவில் விளம்பரம் ெசய்ய ம். ேம ம் சம்பர் 7, 2007, ஜூைல
30,2009 ெவளியிடப்பட்ட ேபா யான அறிவிப் /சூதாட்ட ெவற்றிகள்/ சுலப பண
அறிவிப் கள் குறித்த பத்திாிைக ெவளியீட் ற்கும் அதிக விளம்பரம் அளிக்கலாம்.
5. அந்நியச் ெசலாவணி நிர்வாகச்சட்டம் 1999ன் சட்டப்பிாி 10(4), 11(1) மற் ம்
42ன்கீழ் உள்ள க த் க்களின்ப
இந்த சுற்றறிக்ைகயி ள்ள வழிகாட் தல்கள்
ெவளியிடப்ப கின்றன.
தங்கள் உண்ைம ள்ள

தைலைமப்ெபா

(சலீம் கங்காதரன்)
ேமலாளர் ெபா ப்

பத்திாிைக ெவளியீ

பத்திாிைக ெவளியீட் ப்பிாி : ைமய அ வலகம்
தபால் ெபட் எண் 406. ம்ைப 400 001
ெதாைலேபசி: 2266 0502
நகல ப்பி:2266 0358, 2270 3279
ெவளிநாட்

ந்
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ம வாக பணம் அ ப் வதாக ேபா யான விளம்பரங்கள்
விஷயத்தில் கவனமாக இ க்கும்ப
ெபா மக்க க்கு ாிசர்வ் வங்கி எச்சாிக்ைக

ாிசர்வ் வங்கிக்கும் மற் ம் இந்தியாவில் உள்ள வங்கிக க்கும் சில
ெவளிநாட்
அைமப் கள் பணம்/நிதி அ ப்பி ள்ளதாகக் கூ ம் ேபா யான
விளம்பரங்க க்கு இைரயாக ேவண்டாம் என்
ாிசர்வ் வங்கி ெபா மக்க க்கு
அறி
த் கிற .
ெதாியாத
அைமப் களிடமி ந்
வ ம்
இத்தைகய
திட்டங்கள்/அளிப் களில்
கலந்
ெகாள்ள
ெபா மக்கள்
பணம்
எ
ம்
அ ப்பக்கூடா .
சில ெவளிநாட்
அைமப் கள்/தனிப்பட்டவர்கள், இந்தியாவில் கு யி ந்
ெகாண்ேட
அத்தைகய
அைமப் க க்கு
பிரதிநிதியாகச்
ெசயல்ப ேவார்,
ெவளிநாட் ப் பணத்தில் ெப ந்ெதாைக உள்ளதாக ம், இந்தியாவில் உள்ள
தனிப்பட்டவர்கள்/அைமப் கள் (பள்ளிகள், ம த் வமைணகள்) ஆகிேயார்கள
வியாபாரம்/பணிக க்கு ெகா த்
உத வதாக க தங்கள் மற் ம் மின்னஞ்சல்
லமாக ெதாடர்
ெகாண்
விளம்பரம் ெசய்கின்றனர்.
இந்த ெதாடர்
கிைடத்த டன் ெதாடக்க நிைல ைவப் /தரகு அ ப்பிைவத்திட ஏ வாக
இ க்கும்ெபா ட்
தனியார்/இந்திய அைமப் களின் வங்கிக் கணக்குகளின்
விவரங்கள் ேகட்கப்ப கின்றன. இேத ேபான் , சமீப காலமாக ாிசர்வ் வங்கிக்கு
தனிப்பட்டவர்கள்/ அங்கீகாிக்கப்பட்ட
கவர்களிடமி ந் , ெவளிநாட் லாட்டாிப்
பாிசுத் திட்டத்தில் கிைடத்த பாிைசப் ெபற தரகு/ கட்டணமாக ெவளிநாட் ப் பணம்
ெச த் வ பற்றி ஒப் த ம்/ விளக்க ம் ேகட்கப்ப கின்றன. சில ெவளிநாட்
அைமப் கள் இந்தியாவில் உள்ள தனிப்பட்டவர்கள்/நி வனங்கள்/ அறக்கட்டைளகள்
ஆகிேயார்க க்கு குைறந்த வட் க்கு ெப ந்ெதாைக கடனாக வினிேயாகம் ெசய்ய
ாிசர்வ் வங்கியில் நிதி ெகா த் ைவக்கப்பட்
க்கிறதாக ம், ாிசர்வ் வங்கி ஒப் தல்
அளித்த பிறகு அந்த ெதாைக வி விக்கப்ப ம் என் ம் சில ெவளி நாட் அைமப் கள்
ஒ ெசய்திையப் பரப் கின்றன என ம், அவர்கள க த்ைத வ
த் ம்விதமாக
ாிசர்வ் வங்கியால் ெவளியிடப்பட்ட
ேபான்ற ைவப் ரசீ கள்/ சான்றிதழ்கைள
அவர்கள் ஆதாரமாகக் காட் கின்றனர் என்கின்ற இந்த தகவல் ாிசர்வ் வங்கிக்கு
கிைடத் ள்ள .

அந்நியச் ெசலாவணி நிர்வாகச் சட்டம் 1999ன்கீழ், பாிசுத் திட்டங்களில் கலந்
ெகாண்
பணம் அ ப் வ
என்ப
தைடெசய்யப்பட்டதாகும் என்பைத ாிசர்வ்
வங்கி இன்
ெதளி
ப த்தி ள்ள . ேம ம் பாிசுத்திட்டம் ேபான்
ேவ
ெபயர்களில் ெசயல்ப ம் திட்டங்கள், அதாவ
பண சுழற்சி திட்டம் அல்ல
பாிசு/வி
கைளப் ெப ம் ேநாக்கில் பணம் அ ப் வ
ேபான்றவற்றிற்கும்
இத்தைகய தைட ெபா ந் ம். இந்தியாவில் உள்ள தனிப்பட்டவர்கள்/ நி வனங்கள்/
அறக்கட்டைளகள்
ெபயாில்
எந்தக்
கணக்கும்
ாிசர்வ்
வங்கியால்
பராமாிக்கப்படவில்ைல, எந்த ெதாைக ம் வினிேயாகத்திற்காக ைவத்தி க்கப்
படவில்ைல என ம் ாிசர்வ் வங்கி ெதளி ப த் கிற .
ஆர். ரகுராஜ்
ைணப் ெபா ேமலாளர்
பத்திாிைக ெவளியீ :2007-2008/770

பத்திாிைக ெவளியீ

ெசய்தி ெதாடர்
ைற: ைமய அ
S.B.S. மார்க், ம்ைப 400 001
ெதாைலேபசி: 91 22 2266 0502
நகல ப்பி: 91 22 2270 3279

வலகம்
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ஜூைல 30, 2009
ேபா யான அளிப் /லாட்டாி பாிசுகள்/ம வான தலீட் த் திட்டங்கள் குறித்
எச்சாிக்ைக : ாிசர்வ் வங்கி
அந்நியச் ெசலாவணி நிர்வாகச் சட்டம், 1999-ன் கீழ் எந்த ஒ
லாட்டாித்
திட்டத்தி ம் பங்ேகற்கும் ெபா ட் எந்த ஒ வ வி ம் இந்தியாவி
ந் அந்நியச்
ெசலாவணி அ ப் தல் தைடெசய்யப்பட் ள்ள என்பைத இன்
மீண் ம் பாரத
ாிசர்வ் வங்கி ெதளி ப த் கிற . இேதா மட் மின்றி ேவ பல ெபயர்களில்
நடத்தப்ப ம், உதாரணமாக, பணச் சுழற்சித் திட்டம் அல்ல பண பாிசுக் கூப்பன்கள்
என்பன ேபான்ற லாட்டாி விைளயாட் கள் / திட்டங்கள் எவற்றின் ெபா ட் ம்
அந்நியச் ெசலாவணி அ ப் த க்கு இந்தத் தைடகள் ெபா ந் ம்.
பணத்ைத
தன்வசம் ைவத்தி ந் ெகா க்கும் ெபா ட் இந்தியாவில் தனிநபர்கள் / கு மங்கள்
/ அறக்கட்டைளகள் ெபயாில் பாரத ாிசர்வ் வங்கி கணக்குகைள ைவத்தி க்கவில்ைல.
ேம ம் தனிநபர்கள் ேசமிப்பாக பணத்ைத ைவக்கும் ெபா ட் பாரத ாிசர்வ் வங்கி
தனிநபர்க க்கு கணக்குகைள ெதாடங்குவதில்ைல. இத்தகு கணக்குகளில் பணத்ைத
ெபற் க்ெகாண்டதன் அைடயாளமாக எந்தவிதமான சான்றிதழ் அறி
த்தல் அல்ல
உ திப்பா அல்ல ரசீைத ாிசர்வ் வங்கி ெவளியி வதில்ைல.
ேபா யான விளம்பரங்கள் அல்ல
அறிவிப் கள் இவற்றால் ஈர்க்கப்பட்
அந்தக் கணக்குக க்கு பணம் அ ப்ப ேவண்டாம் என் ெபா மக்க க்கு ாிசர்வ்
வங்கி அறி
த் கிற . இத்தகு குற்றவாளிகைள பி க்க ஏ வாக ெபா மக்கள்
இத்தகு விளம்பர தகவல்கைள உடன யாக உள் ர் காவல் அதிகாாிக க்கு
ெதாிவிக்கலாம்.
பல இந்திய கு யி ப்பாளர்கள் இத்தகு கவர்ச்சிகரமான விளம்பரங்கைள நம்பி
ேமாசம்ேபாய் தங்களின் பணத்ைத சமீபகாலமாக இழந்தைதத் ெதாடர்ந்
ாிசர்வ்
வங்கி இத்தகு அறி ைரைய அளித் ள்ள .
ெவளிநாட் ல் உள்ள தனிநபர்கள் அல்ல
நி வனங்கள் (அவர்களின்
இந்தியாவில் வா ம் பிரதிநிதிகள் உட்பட) ெசய் வ ம் ேபா யான வி ப்பத் ேதர்
விளம்பரங்கள் / லாட்டாி பாிசுகள் / எளிதில் பணம் ெப க்கும் நிதிகள் ெதாடர்பான
அன்னியச் ெசலாவணி அ ப்பீ கள்
லமாக ஏமாந்
ேபாக ேவண்டாம் என்
பாரத ாிசர்வ் வங்கி கடந்த காலத்தில் பல்ேவ
த ணங்களில் ெபா மக்கைள

எச்சாிக்ைக ெசய் ள்ள . ெப ம்பா ம் க தங்கள், மின்னஞ்சல்கள், அைலேபசிகள்,
கு ஞ்ெசய்திகள் ஆகியவற்றின் லம் இத்தகு விளம்பரங்கள் ெசய்யப்ப கின்றன.
இ ேபான்ற வழக்கமான கடந்தகால ெசயல் ைறகேளா
இந்த ேமாச ப்
ேபர்வழிகள்
விதமான ஒ
ைறைய ம் கைடபி க்க ஆரம்பித் ள்ளன என்
ாிசர்வ் வங்கி ெதாிவிக்கிற .
தாங்கள் ெசய் ம் விளம்பரங்கள் ேநர்ைமயான
என்பைத நி பிக்கும் வைகயில் ேமாச யாக ாிசர்வ் வங்கியின் ேபா யான
சான்றிதைழ தயாாித் அதில் உயர் அதிகாாிகள் சிலாின் ேபா
ைகெய த்ைத ம்
ேபாட் மக்கைள ஏமாற் ம் ேவைலயில் இவர்கள் இறங்கி உள்ளனர். இவற்ேறா
நிற்காமல், ாிசர்வ் வங்கியின் உயர் அதிகாாிகைளப்ேபால ஆள்மாறாட்டம் ெசய்
ெதாைலேபசி எண்கைளக் குறிப்பிட்
ேபா யான மின்னஞ்சல்
கவாிகைள ம்
த கின்றனர். அவர்கள் இந்தியாவில் உள்ள வங்கிகளில் கணக்குகைள ஆரம்பித்
அவற்றில் கட்டணங்கள், வாிகள் என்ற ெபயாில் ெபா மக்கைள பணத்ைதப் ேபாட
ைவத்
பணம்
ேசர்ந்த ம்
விளம்பரங்கைளச்
ெசய்தவர்கேள
பணத்ைத
கணக்கி
ந் எ த் சு ட் க் ெகாண் ஓட்டம் பி க்கின்றனர். விளம்பரத்திற்கு
இைரயாகி கணக்கில் பணத்ைத ேபாட்ட நபர் இவ்வா பணத்ைத இழக்கிறார்.
ாிசர்வ் வங்கியின் இைணயதளத்தில் (www.rbi.org.in) இ குறித்
குறிப் கைளப் ப க்க ெபா மக்கள் அறி
த்தப்ப கிறார்கள்.
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ெவளியாகும்

அல்பனா கில்லாவாலா
க்கியப் ெபா ேமலாளர்

