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NEFT/NECS/ECS திட்டங்களில் அங்கத்தினராக உள்ள வங்கிகளின்

தைலவர்/நிர்வாக இயக்குநர்/தைலைம நிர்வாக அதிகாாி
அன் ைடயீர்,
NEFT/NECS/ECS பாிவர்த்தைனகளில் வர /தி ம் தல் ஆகியவற்றில்

ஏற்ப ம் தாமதத்திற்கு வங்கிகள் அளிக்கேவண் ய அபராத வட்

சீரைமத்தல்

மின்ன
ைறயிலான ெச த் தல்களில் சி அளவிலான ெச த் தல்களில்
சமீபகாலத்தில்
அபாிமித
வளர்ச்சி
எண்ணிக்ைகயி ம்,
பரவ
ம்
ஏற்பட் ள்ளைத நீங்கள் அைனவ ம் அறி ர்கள். நம் நாட்
ள்ள ஏறத்தாழ
ECS
89
70,000 வங்கிக் கிைளகள் NEFT வசதிைய அளிக்கின்றன.
ைமயங்களில் கிைடக்கிற . ஜூைல 2010 மாதத்தில் மட் ேம NEFTல் 9
மில் யன், NECS/ECS ல் 25மில் யன் பாிவர்த்தைனகள் நைடெபற் ள்ளன.
ெச த் தல் ைறைம ெம வாக மின்ன
ஊடக ைறக்கு மா வதற்கான
நல்ல நிமித்தமாக இைதக் க தலாம். அேதேவைளயில், அங்கத்தினர் வங்கிகள்
வா க்ைகயாளர் ேசைவ மற் ம் திறைமக்கான அள
கைள க த்தில்
ெகாண் ெசயல்ப வ அவசியமாகும்.
நைட ைறக க்கான
வழிகாட் தல்கள்
மற் ம்
ெதாடர் ைடய சுற்றறிக்ைககள் மற் ம் அவ்வப்ேபா
நாங்கள் வழங்கும்
அறி
த்தல்கள்
ஆகியவற்றின்
க த் ப்ப
அங்கத்தினர்
வங்கிகள்
குறிப்பிட்ட கால ெக விற்குள் பயனாளிகள் கணக்கிற்கு வர ைவக்கப்பட
ேவண் ம் அல்ல
வர
ைவக்கப்பட
யாவி ல் (ஏேதாெவா
காரணத்தால்) பாிவர்த்தைன
த ல் ெதாடங்கி ம் வங்கி அல்ல
உத்தரவாதமளிக்கும் வங்கிக்கும் தி ப்பி அ ப்பப்படேவண் ம்.
இதில்
தாமதம் ஏற்ப மானால், அதற்ெகன குறிப்பிடப்பட் ள்ள அபராத விதிக க்கு
உட்பட ேநாி ம்.

NEFT/NECS/ECS

அபராதத்திற்குாிய பாிந் ைரகள் இத்தகு மின்ன
ஊடக ெச த் தல் சி
அளவிலான
ைறைமகளில் ஒேரமாதிாியாக இல்ைல. NECS மற் ம் ECS
வர
பாிவர்த்தைனகைள ெபா த்தவைர வங்கிகள் ெகா க்கேவண் ய
அபராத வட்
என்ப
நடப்பி ள்ள வங்கி விகிதம் +2% (நைட ைற
வழிகாட் தல் ைறேய பத்தி 15.4ன்ப மற் ம் பத்தி 29 ன்ப )ஆகும். NEFT
பாிவர்த்தைனக க்கு அபராத வட்
என்ப
வங்கி விகிதம் (நைட ைற
வழிகாட் தல் ைறேய பத்தி 6.7ன்ப ). இவற்றில் உபேயாகிக்கப்ப ம் தர
நிர்ணயவிகிதம்
ஒேர
மாதிாியானைவயாக்கிட ம்,
அபராதம்
குறித்த
க த் க்கைள எல்லா வைகயான
மின்ன
ஊடக (சி
அள )
ெச த் த ன் ைறகளில் சீரைமத்திட ம், பின்வ ம் தி த்தங்கள் ெசய்யப்
பட் ள்ளன.

NECS/ ECS வர

பயனாளிக்கு வர
ைவக்க ெக வான நாளி
ந் , உண்ைமயாக வர
ைவக்கப்பட்ட நாள் வைர உள்ள காலத்திற்கு நடப்பி ள்ள இந்திய ாிசர்வ்
வங்கியின் LAF ாிப்ேபாவிகிதத் டன் 2% கூட்டப்பட்ட விகிதத்தில் அபராத
வட் ைய, இ திகட்ட வங்கி(Destination Bank) அளிக்க கடைமப்பட் ள்ள .
அந்த அபராத வட் ேகாரப்படாத ேபாதி ம், அ
பயனாளியின் கணக்கில்
வர ைவக்கப் படேவண் ம்.
NEFT

பத்தி 6.7. பண மாற்றம் குறித்த பாிவர்த்தைனயில், பணம் ேச ம் இ திக்கட்ட
வங்கி ெகா த்த ெச த் தல் குறித்த அறி
த் த க்குப் பின்னர் வங்கியின்
பணியாளர் நடவ க்ைகயால் உள்ள கவனக்குைற , ேமாச ஆகியைவ பிைழ
ஆகியவற்றால் தாமதேமா அல்ல நஷ்டேமா ஏற்பட்டால், அதனால் இ திக்
கட்டத்தில் பயனாளிக்கு பணம் தாமதமாகச் ெசன் ேசர்ந்தால், இ திக்கட்ட
வங்கி அந்த தாமதமான காலகட்டத்திற்கு இந்திய ாிசர்வ் வங்கியின் LAF
ாிப்ேபாவிகிதத் டன் 2% கூட்டப்பட்ட விகிதத்தில் இழப்பீ வழங்கப்ப ம்.
ஏேதாெவா காரணத்தால் பணத்ைதத் தி ப்பி அ ப் ம் அறி
த் தல்ப
நடப்பில் தாமதம் ஏற்பட்டால், இ திக்கட்ட வங்கி அந்த பணத்ைதத் தி ப்பி
அளிப்பேதா
கூடேவ தி ப்பித்த ம் நாள்வைர இந்திய ாிசர்வ் வங்கியின்
ாிப்ேபாவிகிதத் டன் 2% கூட்டப்பட்ட விகிதத்தில் வட்
ம் அளிக்க
ேவண் ம்.
பத்தி 6.8ம் பின்வ மா

தி த்தியைமக்கப்பட்ட .

பாிவர்த்தைனகள்
நைடெபற் க்ெகாண்
க்கும்
ேநரத்தில்,
ெதாடங்கி ம் வங்கி NEFT பாிவர்த்தைனக்கான ேகாாிக்ைககைள ( கப்
அல்ல உடன் நிகழ் ைறயின் லம்) அ த்த பணித்ெதாகுதியில், எப்ப
ம்
ேகாாிக்ைகையப் ெபற்ற 2 மணிேநரத்திற்குள் ெசயல்ப த்திடேவண் ம். இைத
ர்த்தி ெசய்வதில் தாமதம் அல்ல தாமதம் ஏற்பட வாய்ப்பி ப்பின் அதைன
வா க்ைகயா க்கு காரணத் டன் ெதாிவித்திடேவண் ம்.
NEFT

நைட ைறக்கான
வழிகாட் தல்களில்
ேமற்குறிப்பிட்ட
மாற்றங்கைள
அங்கத்தினர் வங்கிகள் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த மாற்றங்கள்
உடன யாக நைட ைறக்கு வ ம்.
தங்கள

உண்ைம ள்ள

(ஜி.பத்மநாபன்)
தைலைமப் ெபா ேமலாளர்.

