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ÍüÈÈ¢ì¨¸ ±ñ:161:2019                                              ¿¡û: 05.11.2019 

«ýÀ¡÷ó¾ §¾¡Æ÷¸§Ç, 

 

வங்��ன் �ற்றாண்� �ழாைவ �றகக்ணிப�்ர ்! 
 

 11.11.1919 அன்� �வக்கப்படட் நம� வங்� வ�ம் 10.11.2019 அன்� 100 

ஆண்�கைளப் �ரத்�் ெசய்�, 11.11.2019 அன்� 101வ� ஆண்�ல் கால� 

எ�த�் ைவக்க�ள்ள�. வங்� �ற்றாண்� ஆரம்�தத்� �தல், நம� அ�ல 

இந�்ய அைமப்�ம், �ற சங்கங்க�ம் இநத் �றாவ� ஆண்�ல் வங்��ன் 

வளரச்�்�ல் ஊ�யரக்ள் மற்�ம் ஓய்� ெபற்ற ஊ�யரக்ளின் பங்களிப்ைப 

அங்�கரிக்�ம் வைக�ல், அவரக்�க்� �ற்றாண்� நிைன�ப்பரி� 

வழங்கேவண்�ம் என்� ேகாரிக்ைகைய ��தத்னர.் �றாவ� ஆண்� 

���ம் நிைல��ம், நிரவ்ாகம் இ� ��த�் எநத் அ��ப்ைப�ம் 

ெவளி�ட�ல்ைல. எனேவ, வங்� நிரவ்ாகம் வ�ம் 11.11.2019 அன்�ம், ேவ� 

�னங்களி�ம் நடதத்க்��ய �ற்றாண்� �ழாைவ �றக்கணிக்க அ�ல 

இந�்ய �னியன் வங்� ஊ�யர ்சங்கம் அைற�வல் ��த�்ள்ள�.  

 எநத் ஒ� நி�வனத�்ன் வளரச்�்க்�ம், அங்�ள்ள மனிதவளம் தான் 

�க்�யமான காரணம் என்பைத யா�ம் ம�க்க இயலா�. ��ய வங்�யாக 

�ம்ைப�ல் �வக்கப்படட் �னியன் வங்� வளரச்�் ெபற்�, இன்� இந�்ய 

அள�ல் ெபா�த�்ைற வங்�களில் ஐநத்ாவ� இடத�்ல் உள்ள� என்றால், 

அன்� �தல் இன்� வைர வங்��ன் வளரச்�்க்காக பா�படட் ஊ�யரக்ள், 

அ�காரிகளால் தான் என்ப� அைனவ�ம் அ�நத்ேத. இ�ப்��ம் வங்� 

நிரவ்ாகம் அதைன அங்�கரிக்க ��ம்பாத� �க�ம் வ�தத்ம் 

அளிக்கக்��ய ஒன்றா�ம்.  

 1979ஆம் ஆண்� வங்��ன் 60 ஆண்� �ழா�ன்ேபா�, அன்�ள்ள 

ஊ�யரக்�க்�ம், அ�காரிக�க்�ம் 14 நாட்கள் சம்பளம், 

நிைன�ப்பரிசாக வழங்கப்பட்ட� இன்�ம் நிைன� �றப்ப��ற�. 

அ�ேபாலேவ, 2009ஆம் ஆண்�, 90வ� ஆண்� நிைறைவெயாட்�, அன்� 

பணி�ல் இ�நத் அைனத�் ஊ�யரக்�க்�ம், அ�காரிக�க்�ம் 5 �ராம் 

தங்கக் கா� வழங்கப்படட்� இன்�ம் நிைன� �றப்ப��ற�. 

அ�ேபாலேவ, 1994ஆம் ஆண்� வங்��ன் 75 ஆண்� நிைற�ன்ேபா� ஒ� 

பயணப்ைப வழங்கப்பட�் அைனவரா�ம் நிராகரிக்கப்படட்� இன்�ம் 
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நிைன� �றப்ப��ற�. �ற்றாண்� �ழா�ைன ஒட�் எ��ேம 

வழங்கப்படாத�, �க�ம் வ�தத்த�்ற்�ம், ேவதைனக்�ம் உரிய�. 

 ஊ�யரக்ளின் எ�ரப்்ைப �� வங்��ன் பங்�கைள �ற்க 

நிரவ்ாகத�்ன் நிரப்நத்ம் காரணமாக ெப�ம்பான்ைமயான ஊ�யரக்�ம், 

அ�காரிக�ம் பங்�கைள வாங்�னர். இன்� வங்��ன் 

�தலாளிகளாக�ம், வா�க்ைகயாளர-்களாக�ம், 

ஊ�யர/்அ�காரிகளாக�ம் உள்ள அதத்ைகய ேதாழரக்�க்� நிரவ்ாகம் 

100வ� ஆண்�ல் அளிக்�ம் ெவ�ம�தான் என்ன? 

 இநத் �ற்றாண்� த�ணத�்ல், வங்��ன் நலனில் அக்கைர 

ெகாண்ட ஊ�யரக்ள், அ�காரிகள், ஓய்��யரக்ள், வா�க்ைகயாளரக்ள் 

ஆ�ேயா�க்� வங்� நிரவ்ாகம் வழங்��ள்ள அங்�காரம்தான் என்ன?  

 வங்� �ற்றாண்� �ழாைவ �ம்ைப�ல் ெகாண்டாட�ள்ள�. 

வங்��ன் வளரச்�்க்காக பா�படட் ஊ�யரக்ள், அ�காரிகள், 

ஓய்��யரக்ைளப் �றநத்ள்ளி, �ல ��ப்�டட் வா�க்ைகயாளரக்ைள 

மட�்ம் அைழத�் இநத் �ழா நைடெபற�ள்ள� 

வ�தத்மளிப்பாதாக�ள்ள�.  

 நம� அ�ல இந்�ய அைமப்� ஊ�யரக்�க்� ஒ� மாத 

ஊ�யதை்த�ம், ஓய்��யரக்�க்� ஒ� மாத ஓய்��யதை்த�ம் 

நிைன�ப்பரிசாக வழங்க ேகாரிக்ைக ��த�்ள்ள�. இ�வைர, நிரவ்ாகம் 

எநத்ப் ப�ைல�ம் ெதரி�க்க�ல்ைல. வங்�ைய அலங்கரிக்க�ம், 

மராதத்ான் ஓடட்ப்பநத்யம் நடதத்�ம், வா�க்ைகயாளரக்�க்� இனிப்�கள் 

வழங்க�ம், வா�க்ைகயாளரக்ளின் �றநத்நாைளக் ெகாண்டாட�ம் 

லடச்க்கணக்�ல் ெசல� ெசய்�ம் நிரவ்ாகம் ஊ�யரக்�க்�ம், 

அ�காரிக�க்� எ��ம் வழங்க �ன்வர�ல்ைல. 

 நிரவ்ாகத�்ன் தவறான நிைலப்பா� ஊ�யரக்�க்� 

மனக்��றைல ஏற்ப�த�்�ள்ள�. நம� வங்� என்� கால ேநரம் 

பாரக்்காமல் உைழதத் ஊ�யரக்�க்� �ற்றாண்� �ழா�ல் எ��ம் 

வழங்காத� அவரக்ள� உற்சாகதை்த �க�ம் பா�த�்ள்ள�.  

 த�ழகத�்ல் கஜா �ய�ன் காரணமாக பா�க்கப்படட் 

ஊ�யரக்�க்� கடன் வழங்க�ம் நிரவ்ாகம் ம�த�்�டட்�. தற்கா�க 

ஊ�யரக்�க்�ப் பணி நிரந்தரம் என்ற ேகாரிக்ைக�ம் இன்�ம் 

ஏற்கப்பட�ல்ைல.  

 ேமற்கண்டவற்ைற கணக்�ல் எ�த�்கெ்காண்ட அ�ல இந�்ய 

�னியன் வங்� ஊ�யர ் சங்கம், நம� ேதாழரக்ள் அைனவைர�ம், 

வங்��ன் �ற்றாண்� �ழாைவ �றக்கணிக்க அைற�வல் ��த�்ள்ள�. 

எனேவ, நம� ேதாழரக்ள் அைனவ�ம், வங்��ன் �ற்றாண்� �ழா 
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ெகாண்டாட்டங்கைளப் �றக்கணிக்�ம்ப� ேகட�்கெ்காள்�ேறாம். வ�ம் 

நவம்பர ் 10,11 ேத�களில் நாக்�ரில் நைடெபற�ள்ள அ�ல இந�்ய மத�்ய 

�� ேமற்ெகாண்� எ�க்கேவண்�ய நடவ�க்ைககைள ��� 

ெசய்ய�ள்ள�. 

 §¾¡Æ¨Á Å¡úòÐì¸Ù¼ý, 

   (அ.�தம்பரம்) 

         ெபா�ச ்ெசயலாளர ்


