RBI/2009-2010/228
DCM.No.Dir.NPD.3161/09.39.00(Policy)/2009-10

நவம்பர் 19,2009

தைலவர்/நிர்வாக இயக்குநர்/தைலைம தன்ைம அதிகாாி
அைனத் பட் ய டப்பட்ட வணிக வங்கிகள்
(பிராந்திய கிராமிய வங்கிகள் மற் ம் வட்டார வங்கிகள் உள்ளடக்கிய)
பட் ய டப்பட்ட மாநில கூட் ற வங்கிகள்/
பட் ய டப்பட்ட (ெதாடக்கநிைல) நகர கூட் ற வங்கிகள்
அன் ைடயீர்,
ேநாட் கைளப்பிாித்ெத த்தல் /ைகயா தல்–
ேநாட் கைளப் பிாித் வைகப்ப த் ம் இயந்திரங்கைள நி

தல்

அக்ேடாபர் 27,2009 அன்
ெவளியிடப்பட்ட 2009-10ஆம் ஆண் ற்கான
பணக்ெகாள்ைகயின் இரண்டாம் காலாண் ற்குாிய பாிசீ ைன அறிக்ைகயின்
176ஆம் பத்திையப் பார்க்க ம்.
2. சமீபகாலமாக ழக்கத்தி ள்ள ேநாட் களின் எண்ணிக்ைக அதிேவகமாக
அதிகாித்
வ வதா ம் கண் பி க்கப்பட் , ைகப்பற்றப்ப ம் கள்ள
ேநாட் களின்
எண்ணிக்ைக ம்
அதிகாித்
வ வதா ம்
இதில்
அக்கைற ைடய அைனவ ம் ேநாட் கைள வைகப்ப த்தி பிாித்ெத த்தல்
மற் ம் கள்ள ேநாட் க்ைள கண்டறி ம்
ைறகளில் உள்ள பிரச்சைனைய
தீர்க்க
யற்சிகைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ய
அவசியமாகும்.
கள்ள
ேநாட் கைளக் கண்டறிதல் அைவ மீண் ம் ழக்கத்திற்கு வராமல் த த்தல்
மற் ம் தரமான நல்ல ேநாட் கைள
ழக்கத்திற்கு அளித்த ம் மிகுந்த
க்கியத் வம் வாய்ந்த ஒன்றாகும்.
3. பணத்தாள் விநிேயாகத்திற்கான நைட ைற மற் ம்
ைறகள் குறித்த
உயர்மட்டக்கு தன அறிக்ைகைய ஆகஸ்ட் 2009ல் சமர்ப்பித்த . அதில்
பணத்தாள் ழக்கம் ேவகமாக அதிகாித் வ வைத ம் அதனால், நல்ல தரமான
சுத்தமான ேநாட் கேள
ழக்கத்தில் இ ப்பைத வங்கிகள் உ திெசய்திட
ேவண் ெமன்
கூறி, அதற்காக சில பாிந் ைரகைள
ன்ைவத் ள்ள .
வங்கிகள் வழியாக ேநாட் கள் வ ம்ேபாேத சிறந்த க விகைளப் பயன்ப த்தி
கள்ளேநாட் கைள கண்டறிவ அவசியமாகும்.
4. வங்கிேநாட் கள் .100 மற் ம் அதற்கு ேம ள்ள மதிப்பிலக்க ேநாட் கள்
அைவகைள நல்ல ேநாட்டா என்பைத ேசாதித்தறிந்
ழக்கத்திற்கு
தகுதியானைவயா
என்பைத இயந்திரங்கள்
லம் கண்டறிந்த பின்னேர,
கப் கள் மற் ம் தானியங்கி பண வழங்கும் இயந்திரங்கள்
லம்
ழக்கத்திற்கு ெவளியிடப்படேவண் ம். இதற்காக வங்கிகள் பின்வ மா
ெசயல்பட ேவண் ம்.

i.

மார்ச் 2010க்குள் சராசாியாக தினசாி ெராக்க வர
பாய்1ேகா
ம்
அதற்கு ேம ம் உள்ள வங்கிக்கிைளகளில் எல்லாம் இத்தகு
இயந்திரங்கள் பயன்ப த்தப்படேவண் ம்.

ii.

மார்ச் 2011க்குள்
சராசாியாக தினசாி ெராக்க வர
பாய்
50லட்சத்தி
ந்
1ேகா
வைர ள்ள வங்கிக்கிைளகளி ம் இத்தகு
இயந்திரங்கள் பயன்ப த்தப்படேவண் ம்.

5. இந்த இயந்திரங்கள் அவ்வப்ேபா இந்திய ாிசர்வ் வங்கி பாிந் ைரக்கும் தர
அள
கைளப் ர்த்தி ெசய்யேவண் ம்.
6.

இதன்ப
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ேததியிட்ட வழிகாட்

இத் டன் இைணக்கப்பட் ள்ள .

7. ெபற் க்ெகாண்டதற்கான ஒப் தல் அளிக்க ம்.
தங்கள் உண்ைம ள்ள
(ஆர். காந்தி)
தைலைமப் ெபா

ேமலாளர்.

இைணப் : ேமேல காண்க

நவம்பர்

19,2009

நவம்பர் 19,2009
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ேநாட் கைள வைகப்ப த்திப்பிாித்தல் –
ேநாட் கைளப் பிாித்தறி ம் இயந்திரங்கள் நிர்மானம்
வங்கிகள்

ஒ ங்கு ைறச்

சட்டம்

1949ன்

பிாி

35(A)ன்கீழ்

அதிகாரத்ைதப் பயன்ப த்தி ெபா நலன் க தி இைதச் ெசய்வ
ேதைவ என்பைதக் க த்தில் ெகாண்

உள்ள

அவசியம்/

இந்திய ாிசர்வ் வங்கி பின்வ ம்

வழிகாட் தைல வழங்கி ள்ள . தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரங்கள்
லம் அல்ல
ன்னர்,

வங்கி

.100 மற் ம் அதற்குேம

ாிசர்வ் வங்கி அவ்வப்ேபா
இயந்திரங்களின்
ேம

கப் கள்

லம்

லம்

ழக்கத்திற்கு பணம் அளிப்பதற்கு

ள்ள மதிப்பிலக்க ேநாட் கைள இந்திய

ெவளியி ம் தர அள
பாிசீ த் ,

கைளப்

வைகப்ப த்தி

ர்த்தி ெசய் ம்

அளித்திடேவண் ம்.

ம் பின்வ ம் கட்டைளைய ம் இந்திய ாிசர்வ் வங்கி பாிந் ைரக்கிற .
1. மார்ச் 2010க்குள் சராசாியாக தினசாி ெராக்க வர 1ேகா
பாய்க்கு
ேமலாக உள்ள அைனத்
வங்கிக்கிைளகளில் இயந்திரங்கைளப்
பயன்ப த்தத் ெதாடங்கிடேவண் ம்.
2. மார்ச் 2011க்குள்
சராசாியாக தினசாி ெராக்க வர
பாய்
50லட்சத்தி
ந்
1ேகா க்குள்
உள்ள
வங்கிக்கிைளகளில்
இயந்திரங்கைளப் பயன்ப த்தத் ெதாடங்கிடேவண் ம்.

V.K. சர்மா
நிர்வாக இயக்குநர்

