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அைனத் பட் ய டப்பட்ட வணிக வங்கிகள்
(பிராந்திய கிராம வங்கிகள் நீங்கலாக)
அன் ைடயீர்,
வங்கிக்கம்ெபனிகள் (நியமன) விதிகள் 1985 – நியமனத்திற்கு ஒப் தல்
அளிப்ப மற் ம் பற் வர ஏ கள்/நிரந்தர ைவப் ரசீ கள்
ஆகியவற்றில் நியமனதாராின் ெபயைரக் குறிப்பி வ
ைறயாக
ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட நியமனம்ப வம், நியமனத்ைத நீக்குதல்
மற் ம் மாற் தல் ஆகியவற்ைறப் ெபற் க்ெகாண்டதற்கான
ைறைமைய
சில வங்கிகள் ைவத் க்ெகாள்ளவில்ைல என்ப
எங்கள
கவனத்திற்கு
ெகாண் வரப்பட் ள்ள . ேம ம் சில வங்கிகளில் நியமனத்திற்கான ஒப் தல்
ைறைம,
ேசமிப்
வங்கிக்கணக்கு
ெதாடங்கும்
ப வத் டேனேய
இ ந்தா ம்
வா க்ைகயாள க்கு
அத்தைகய
ஒப் தல்
ெகா க்கப்
ப வதில்ைல. இ
ெதாடர்பாக வங்கி நி வனங்கள் வங்கிகள் (நியமன)
விதிகள்1985ன் விதி 2(9), 3(8) மற் ம் 4(9)ன்ப வங்கிகள், ைவப் தாரர்கள்/
பா காப் ெபட்டகத்ைத வாடைகக்கு எ த்தி ப்ேபா க்கு ைறயாக ர்த்தி
ெசய்யப்பட்ட நியமனப்ப வம் நியமனத்ைத மாற் தல் ஆகியவற்ைற ெபற் க்
ெகாண்டைமக்கு எ த்
ர்வமாக ஒப் தல் அளிக்கேவண் ம்.
2. எனேவ வங்கிகள், வங்கிகள் ஒ ங்கு ைற சட்டம் 1949 மற் ம் வங்கிகள்
நி வன (நியமன) விதிகள்1985 ஆகியவற்றின் ஷரத் க்கைள கண் ப்பாக
பின்பற் ம்ப அறி
த்தப்ப கின்றன. இதன்ப
ைறயாக ர்த்தி ெசய்யப்
பட்ட
நியமனப வம்,
நியமனத்ைத
நீக்குதல்
மற் ம்
மாற் தல்
ஆகியைவகைளப் ெபற் க் ெகாண்டைமக்கு ஒப் தல் வழங்குவதற்கு சாியான
ைறைமைய ஏற்ப த்திடேவண் ம்.
இத்தைகய ஒப் தல்கள் அைனத்
வா க்ைகயாளர்க க்கும், அவர்கள் ேகட்காவிட்டல் கூட அளிக்கேவண் ம்.
3. ேம ம் வா க்ைகயாளர்ேசைவ ( BC எண் 75, 2008 நவம்பர் 3) ெதாகுப் ச்
சுற்றறிக்ைகயின் பத்தி 19.4ஐ தய ெசய் பார்க்க ம். இதில் வங்கிகள் பற்
வர ஏ /நிரந்தர ைவப் ரசீ களில் “நியமனம் பதி ெசய்யப்பட் ள்ள ”
என்
எ தி, நியமன வசதி பயன்ப த்தப்பட் ள்ளைத ெதாிவிக்கும்
பழக்கத்ைத அறி கப்ப த்த அறி
த்தப் ப கின்றனர்.

4. இ
ெதாடர்பாக, ஒ
ஆேலாசைன ெபறப்பட் ள்ள .
இதன்ப
பற் வர ஏ /நிரந்தர ைவப் ரசீ கள் ஆகியவற்றில் நியமிக்கப்பட்டவாின்
ெபயைர
வங்கிகள்
குறிப்பிடேவண் ம்.
இம்மாதிாி
ெசய்வ
வா க்ைகயாளர்கள்/நியமிக்கப்பட்டவர்கள்
ஆகிேயா க்கு
உதவியாக
இ க்கும் என்பதால் வங்கிகள் வா க்கயாளர் ஒப் க்ெகாள் ம்பட்சத்தில்
நியமனம் பதி ெசய்யப்பட் ள்ள என்பேதா கூடேவ நியமிக்கப்பட்டவாின்
ெபயைர பற்
வர
ஏ /கணக்குகள் பற்றிய அறிக்ைக/நிரந்தர ைவப்
ரசீ கள் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடேவண் ம்.
தங்கள் உண்ைம ள்ள

தைலைமப் ெபா

(பிரஷாந்த் சரண்)
ேமலாளர்(ெபா ப் )

