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நவம்பர் 19, 2007

அைனத் பட் ய டப்பட்ட வணிக வங்கிகள்
(வட்டார கிராமிய வங்கிகள் தவிர)
அன் ைடயீர்,
தன் நிைன , ைள உதவியற்ற நிைல, ைளச் ெசயல்பாட் பாதிப்
மற் ம் பல் ைன அங்கஹீனங்கள் உைடேயா க்கு சட்ட ர்வ காப்பாளர்
சான்றிதழ் ேதசிய ெபா ப்பாட்சி கு சட்டம் 1999 வழங்கப்பட்ட
தன் நிைன , ைள உதவியற்ற நிைல, ைளச் ெசயல்பாட் பாதிப் மற் ம்
பல் ைன
அங்கஹீனங்கள்
உைடயவர்களின்
நல க்காக
ேதசிய
ெபா ப்பாட்சி எங்க க்கு அறி
த்தி ள்ளப கீழ்க்கண்ட ேகள்வி எ ப்பப்
ப கிற .
வங்கிகள் மற் ம் வங்கித் ைற சட்ட ர்வ காப்பாளர்
சான்றிதழ்கைள ஒப் க்ெகாள்வைத அ மதிக்க
மா?
2. ேதசிய ெபா ப்பாட்சி கு
குறிப்பி வ
என்னெவன்றால் ேமற்கண்ட
சட்டம்
பாரா மன்றத்தால்
இைசவளிக்கப்பட்
மனநிைல
பாதிப்
உைடயவர்க க்கு
சட்ட ர்வ/காப்பாளர்கள்
நியமனம்
ெசய்வைத
அங்கீகாிக்கின்ற .
இச்சட்டத்தின்கீழ் வட்டார அளவிலான கு க்கள்
ஏற்ப த்தப்பட்
மனநல பாதிப் உைடயவர்க க்கு சட்ட ர்வ காப்பாளர்
நியமிக்கப்ப வதற்கு இச்சட்டம் வைக ெசய்கிற . சட்ட ர்வ காப்பாளராக
நியமிக்கப்பட்டவர் ஒ வங்கிக்கணக்ைக வங்க ம், ெசயல்ப த்த ம் அவர்
அப்பதவியில் ெதாட ம்வைர
ம்.
3.இந்திய வங்கிகள் சங்கத்தின் ஆேலாசைனேயா இவ்விஷயம் பாிசீ க்கப்
ப ம் ெபா ப்பாட்சி கு வின் ேமற்ெசான்ன க த் க்கேளா
சங்கத்தின்
க த் க ம் ஒத் ப்ேபாயின.
ேம ம் மன நலசட்டம்
1987ன்
ஷரத் க்களின்ப , மாவட்ட நீதிமன்றங்கள், காப்பாளர்கைள நியமிக்க
அ மதி உண் .
4. இதனால் வங்கிகள் அறி
த்தப்ப வ என்னெவன்றால், வங்கிக் கணக்கு
வங்க ம்/இயக்க ம் மாவட்ட நீதிமன்றம் மற் ம் ேமற்ெசான்ன சட்டத்தின்
லம் உ வாக்கப்பட்ட வட்டார அளவிலான கு க்கள் ஆகியவற்றின் லம்
ெகா க்கப்பட்ட காப்பாளர் சான்றிதைழ நம்பலாம் என்பதாகும். வட்டார
அளவிலான கு க்களின் பட் யல் ேமற்ெசான்ன ெபா ப்பாட்சி கு விடம்
ஒப்பைடக்கப்பட்ட , இத் டன் இைணக்கப்பட் ள்ள .

5. இ விஷயத்தில் வங்கிகள் தங்கள கிைளக க்கு சாியான வழிகாட் தைல
அளிக்கும்பட்சத்தில் குைறபா ைடய நபர்களின் ெபற்ேறார்கள்/உறவினர்கள்
எவ்விதமான சிரமத்ைத ம் சந்திக்கமாட்டார்கள்.
தங்கள் உண்ைம ள்ள

தைலைமப் ெபா

(பிரஷாந்த் சரண்)
ேமலாளர்-ெபா ப்
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அஸ்ஸாம்

பிஹார்

4.

சட் ஸ்கார்
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7.

8.

ேகாவா
குஜ்ராத்

ஹாியானா

மாவட்டங்கள்
கிழக்கு
ேகாதாவாி,
கி ஷ்ணா,
நிஜாமாபாத், ெநல் ர், ஸ்ரீகாகுளம்,
சித் ர்,
கர் ல்,
அ லாபாத்,
வாராங்கல், நல்ேகாண்டா, காீம்நகர்,
பிரகாசம், ரங்கெரட் , விசாகபட் ணம்,
அனந்த ர், ேமடக், கடப்பா, கம்மாம்,
குண் ர், மஹ ப்நகர், விசயநகரம்,
ைஹதராபாத், ேமற்கு ேகாதாவாி
காம் ப், நாகான், நால்பாாி, ேஜார்ஹத்,
டார்ரங், காசார்,
ப்ாி, காிம்கஞ்,
ேசானித் ர்,
சிவசாகர்,
தின்சுகியா,
திப் கர், ேகால்பாரா, ைஹலகந்தி,
என்சி ஹில்ஸ், ேகாலாகாட், ல
மி ர்
நவாடா, க ஹார், பா வா, ெஷக் ரா,
ஞ்ஞர்,
கிஷன்கஞ்,
லகிஷாைர,
நாலந்தா,
மெத ரா,
ேராஹ்டாஸ்,
சிேயாஹர்,
ம பானி,
சுபால்,
ெபகுசாைர, ஜ யி, சிவான், பாட்னா,
ேபாஜ் ர், ேகாபால்கஞ், ைவஷா ,
சமஸ்தி ர்,
ர்னியா,
பாகல் ர்,
காகாியா
ேகாாியா, ஜான்ஜகிர்-ேசபா, பாஸ்தர்,
தான்திவாடா, ெரய் ர், மஹாஸுமந்,
ஜாஸ் ர்,
ெரய்கார்,
ேகார்பா,
சுர்ஹுஜா,
டர்க்,
பிலாஸ் ர்,
ஜஹதால் ர்,
கவர்தா,
தர்தாாி,
கன்ெஹர்
ெதற்கு,
ெதன்ேமற்கு,
வடகிழக்கு,
மத்திய,
தில் , வடக்கு, ேமற்கு,
வடேமற்கு, கிழக்கு
பானஜி
வால்சாத்,
ேமசானா,
ஜாம்நகர்,
சபர்கான்தா, தாஹுத், பாஹ்வ்நகர்,
ஜுனாகாத்,
சுேரந்தரநகர்,
சுரத்,
அமெர ,ேகடா,
விேதாதரா,
காந்திநகர், அஹமதபாத், ராஜ்காட்,
நவ்ஸாாி,
பா ச்,
கட்ச்,ஆனந்,
திடாங்க்ஸ்,
ேபார்பந்தர்,
நர்மதா,
பாஞ்ச்மஹால்
பானிபட், ஜிந், கர்நால், ஹிஸ்ஸார்,
பாஞ்குலா, ய னாநகர், அம்பாலா,
பாிதாபாத், சிர்ஸா, ைகதால், ேராதாக்,
கு ேசத்ரா, கார்ேகான், பிவானி,

ெமாத்த
இடங்கள்
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9.

ஹிமாசல் பிரேதசம்

10. ஜார்கண்ட்

11. கர்நாடகா

12. ேகரளா

13. மத்திய பிரேதசம்

14. மஹாராஷ் ரா

ேசாலன், உனா, கின்னார், கான்க்ரா,
சாம்பா, மண் , ஹமிர் ர், ஷிம்லா,
லஹால் &சிப்தி, பிலாஸ் ர், குல்லா,
சிர்மார்
ம்கா, பகார், ராஞ்சி, ெசைரேகலா,
சத்ரா, தன்பாத், ெபாகாேரா, கிழக்கு
சிங்பம், ஷேஹப்கான்ச், ஹஸாாிபாக்,
திேயாகார்,
கும்லா,பல ,
ேமற்கு
சிங்பம், ேலாஹர்தர்கா, ேகாடர்மா,
ஜாம்தாரா, லேதஹர்
பிஜ ர்,
பங்கல்ேகாேத,
உத்தர்
கன்னடா,
சிக்மங்க ர்,
தக்சிணா
கன்னடா, பிதார், ேகாடாகு, ஹாஸன்,
ெபல்லாாி,
சித்ரா ர்கா,
பங்க ர்
அர்பன், ெபல்காம், உ ப்பி, காடாக்,
ெரய்சூர்,
மந்தியா,
ெசமராஜாநகர்,
ைமசூர்,
தாவான்ேகேர,
தாம்கூர்,
குல்பார்கா, ேகாப்பால், பங்க ர் ரல்,
தார்வாத், ேகாலார், ஷிேமாகா
திாிசூர், பாலக்கா , தி வனந்த ரம்,
ஏர்னாகுளம், மாலா ரம், ேகாழிக்ேகா ,
ெகால்லம்,
ஆல ழா,
காசர்ேகா ,
கன் ர்,
ேகாட்டயம்,
வயநா ,
பத்தனம்திட்டா, இ க்கி
பர்வானி,
ேப ல்,
தாேமா,
தார்,
ேதவாஸ், இந் ர், குவா யர், காட்னி,
கார்ேகான்,
காந் வா,
மன்சாயர்,
நரசிங்க ர், நிமாச், ராஜ்கார், ரத்லம்,
சாஹர், சிவானி, சிதி, ஷாஹ்தால்,
ஷாஜ ர்,
சிவ ாி,
ஷ்ேயா ர்,
ெஷஹூர்,
திகாம்ஹர்,
உஜ்ஜன்,
உமாாியா, விதிஷா, ேரவா, சத்தா ர்,
ேபாபால், குணா, ஜபல் ர், சத்னா,
ஹர்தா, பன்னா, தின் ாி, சிந் வாரா,
ஜா வா, ெரய்சன், ேமார்னா, மந்லா,
பிந் , ேஹாஷான்காபாத், பாலகாத்,
பர்கான் ர்,
அ ப் ர்,
தாதியா,
அேசாக்நகர்
ேகாலா ர், நாசிக், லாத் ர், சந்தர ர்,
அேகாலா, பீத், பாந்ரா, நான் ர்பார்,
வர்தா, காத்சிேரா , ேதேன, அம்ராவதி,
ஓஸ்மானாபாத், சடாரா, பல்தானா,
ேல,
ேசாலா ர்,
ராத்நகிாி,
ேகாண் யா,
நாந்தித்,
நாக் ர்,
அரங்காபாத், யாவத்மால், ெரய்காத்,
ம்ைப சு ர்பான், ஹிங்ேகா , ேன,
சிந்
ர்க்,
அஹமத்நகர்,
சங்க் ,
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15. மணிப் ர்
16. ேமஹாலயா

17. மிேஜாரம்
18. நாகாலாந்

19. ஒாிஸ்ஸா

20. பஞ்சாப்

21. தமிழ்நா

22. திாி ரா
23. ராஜஸ்தான்

பார்பானி,
ம்ைப,
ஜால்ேகான்,
ஜால்னா
இம்பால் கிழக்கு, இம்பால் ேமற்கு,
பால், சுராசஂ ர்
ேமற்கு காசி மைல, கிழக்கு காேரா
மைல, ாி ேபாயி, ெஜயிந்தியா மைல,
ேமற்கு காேரா மைல, கிழக்கு காசி
மைல, ெதற்கு காேரா
ஐஜாவ், லாங் இ, மாமித், சாம்பாய்,
லாங்திைல, ேஜாலசிப், சர்ச்ஹிப்
ேகாஹிமா,
ேமாேகாசங்,
ஜுேஹன்ேபாேடா, மான், திமா ர்,
ேவாஹா, ேபக், ன்சங்
அங்குல்,
பாலாேசார்,
பாட்ராக்,
ேபாலாங்கிர்,
ேபாடா,
கட்டாக்,
ேயாகார்,
தான்கானல்,
ஜஹாட்சிங் ர், ஜாஜ்பர், கந்தமாலா,
ேகந்திரபாரா, ஹிேயாண்ஹார், கர்தா,
ேகாராபட், மால்கங்கிாி, ம ர்பாஞ்ச்,
நவாரங் ர், நாயாகார், ாி, சாம்பல் ர்,
சுந்தர்கார்,
நயாபாடா,
ஜார்சுகுடா,
கலஹண் , ராயாகாடா, ேசாேன ர்,
கஜபதி, பார்கார், கன்ஜம்
அம்ாிட்சார்,
பாதிந்தா,
பாித்ேகாட்,
ேஹாசியார் ர்,
தியனா, மான்ஸா,
ேமாகா,
பாட் யாலா,
ப்நகர்,
ஜலந்தர், பேதகர், ஸாகிப், சங்க ர்,
நவான்ஷார், கட்சார், க ர்தாலா
தி நீல்கிாீஸ்,
க்ேகாட்ைட, ேசலம்,
ேகாயம் த் ர்,
ெவல் ர்,
தி ச்சிராப்பள்ளி,
ராமநாத ரம்,
தி வண்ணாமைல, ஈேரா , வி
நகர்,
ெபரம்ப ர்,
தஞ்சா ர்,
நாமக்கல்,
கன்னியாகுமாி, தி வா ர், காஞ்சி ரம்,
தர்ம ாி,
த் க்கு , ேதனி, கட ர்,
சிவகங்ைக,
திண் க்கல்,
க ர்,
நாகப்பட் ணம்,
ெசன்ைன,
தி வள் ர்,
ம ைர,
வி ப் ரம்,
தி ெநல்ேவ
வடக்கு திாி ரா, ெதற்கு திாி ரா, ேமற்கு
திாி ரா, தாைல
ஆள்வார், ஜல் ர், சிேராஹி, சிஹார்,
ேதால் ர், பான்ஸ்வாரா, ராஜ்ஸமண்ட்,
தங்கார் ர்,
ேஜாத் ர்,
உைத ர்,
பாரத் ர், பா , பில்வாரா, ேடாங்,
ேகாடா, ெஜய்சால்மர், ஜுன்ஜு , சி ,

4

7

8
8

30

15

29

4

32

ஹ மன்கார்,
கர ,
பந்தி,
ஸ்ரீகங்காநகர்,
அஜ்மீர்,
பாத்மீர்,
பிகங்கர், சிட்டாங்கர், தசா, ெஜய் ர்,
பரன், சவாய் மேதா ர், நாகார், ஜலவர்
24. சிக்கிம்
25. உத்தரபிரேதசம்

26. உத்ராஞ்சல்

27. ேமற்கு வங்காளம்

கிழக்கு, ேமற்கு, ெதற்கு, வடக்கு
ஜ னாபர் மற் ம் ஷாஹாி ேசர்ந்த
அலஹாபாத் மாவட்டம், காங்காபார்
ேசர்ந்த
அலஹாபாத்
மாவட்டம்,
பாாியல் , ஜலான், லக்ேனா, பி பிட்,
ரேய
பாாியல் ,
சஹாரன் ர்,
சுல்தான் ர்,
பார் க்ஹாபாத்,
உன்ேணா, ெமாராதாபாத், பாஸ்தி, ஜிர்
ேல நகர், பேதஹ் ர் , கான் ர் நகர்,
சிதா ர், ஹமீர் ர், மீரட், ஹார்திேயா,
ஷாஜஹான் ர்,
மி ,
ைபஸாபாத்,
வாரணாசி, காஜியாபாத், ேகாராக் ர்,
பாக்பட்,
திேயாாியா,
அஸாம்கார்,
மிர்ஜா ர், ராம் ர், பாரா பாங்கி,
பிஜ் ர்,
சித்ரஹுட்,
ஜிபி
நகர்,
குஷிநகர், காஜி ர், ஆக்ரா, மணிப் ர்,
தான், சந்தா , பேராஜ்பாத்
அல்ேமாரா, ைநநிடால், ேதஹராடான்,
பேஹஸ்வர், ஹாித் வார், சாமவாத்,
சாேமா , ேதஹ்ாிகார்வால், உத்ஹம்
சிங் நகர்,
த்ரப்ராயாக், உத்தர்காசி,
பாாி கார்வால், பிேதாரகார்
பாங்குரா,
பர்ஹாம்,
பர்த்வான்,
கூச்ேபஹார்,
த
ண்
தினாஞ் ர்,
டார்ஜி ங், ஹூஹ் , ெஹளெரள,
ஜால்ைபகுாி,
மால்டா,
மித்னா ர்,
ர்சிதாபாத், நாதியா, 24 பியார்ஜிஸ்
ெதற்கு,
24
பியார்ஜிஸ்
வடக்கு,
யா,
உத்தர்
தினாஞ் ர்,
ெகால்கத்தா சிட் , கிழக்கு மிதினா ர்

இைணந்த தனி ாிைம பிரேதசங்கள்
சண் கார்

4

42

13

19

1

சண் கார்

2.

தாத்ரா மற் ம்
நாகர் ஹாேவ

சில்வாஸ்ஸா

1

3.

தாமன் மற்

தாமன், திய்

2

4.

பாண் ேசாி

பாண் ேசாி

1

திய்

1

