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�ற்ற�க்ைக எண்:109:2019                          28.01.2019 

அன்பாரந்த் ேதாழரக்ேள ! 

இடமாற்ற�க�் �ண்ணப்�தத்ல் - மா�தல்கள் 
 

அ�ல இந�்ய �னியன் வங்� ஊ�யர ் சங்கத�்ற்�ம், நிரவ்ாகத�்ற்�ம் 

இைடேய 1988ஆம் ஆண்� இடமாற்றல் ஒப்பநத்ம் ைகெய�த�்டப்படட்�. 

ெதாடரந்�் பல மாற்றங்கள் ெசய்யப்பட�், இன்�ம் ெபா�த�்ைற வங்�களில் 

�றநத் ஒப்பநத்மாக ம�ப்�டப்ப��ற�. இன்ைறய �ழ்நிைலக்� ஏற்ப, அ�ல 

இந�்ய �னியன் வங்� ஊ�யர ் சங்கத�்ன் ேகாரிக்ைகைய ஏற்�, தற்ேபா� 

கா�தம் இல்லாமல் ஆன்ைலன் (online) �லம் இடமாற்ற�க்� �ண்ணப்�க்�ம் 

ேசைவைய நிரவ்ாகம் ஏற்ப�த�்�ள்ள�.  

23.01.2019 �தல் �னியன் பரிவார ் �லம் ஊ�யரக்ள் தங்கள் இடமாற்றல் 

�ண்ணப்பங்கைளப் ப�� ெசய்யலாம். நம� இடமாற்றல் ெகாள்ைக�ன் 

அ�ப்பைட�ல், ஒ� ஊ�யர ் அ�க படச்மாக 3 நகரங்க�க�் (Stations) (நம� 

மாநிலத�்ேலா அல்ல� ேவ� ஒ� மாநிலத�்ேலா) �ண்ணப்�க்கலாம். அ� த�ர, 

�ற மாநிலத�்ல் உள்ள �ைளக�் நான்காவதாக�ம் ��ப்பம் தரலாம். இ�ப்��ம், 

நிரவ்ாகத�்ன் �ற்ற�க்ைக�ல், �ற மாநிலத�்�ள்ள ஒ� �ைளக�் மட�்ேம 

�ண்ணப்�க்கலாம் என்� தவறாக ெதரி�க்கப்பட�்ள்ள� ��த�் 

நிரவ்ாகத�்ற்�ச ் �ட�்க்காடட்ப்பட�்ள்ள�. ேம�ம், ��சே்சரி மாநிலம் நம� 

இடமாற்றல், பத�உயர�் ெகாள்ைககளில், த�ழ்நாட�்ன் ப��யாக ஏற்�க ்

ெகாள்ளப்பட�்ள்ள�. தற்சமயம், அ� தனி மாநிலமாகக் காடட்ப்ப�வ�ம் 

நிரவ்ாகத�்ற்�ச ்�ட�்க்காடட்ப்பட�்ள்ள�.  

��தாக இடமாற்றல் ேகாரி �ண்ணப்�க்�ம் ஊ�யரக்�ம், ஏற்கனேவ 

ெகா�த�்ள்ள �ண்ணப்ப��ள்ள இடங்கைள மாற்ற ��ம்�ம் ஊ�யரக்�ம், 

�ண்ணப்பங்கைள ��ம்ப ெபற ��ம்�ம் ஊ�யரக்�ம் �னியன் பரிவார ்

வா�லாக தாங்கேள ேதைவயான மாற்றங்கைளச ்ெசய்�ெகாள்ளலாம்.  

ஏற்கனேவ �ண்ணப்�த�்ள்ள ஊ�யரக்ள் உடன�யாக தங்கள� 

�ண்ணப்பங்கைள �னியன் பரிவாரில் சரிபாரக்்�ம்ப� ேகட�்கெ்காள்�ேறாம். 

தவறான ேத�ேயா, தவறான �ைளகேளா ப�வா���நத்ால், உடன�யாக 

ெசன்ைன �ராந�்ய அ�வலகத�்ற்�ம், bhagwan.parab@unionbankofindia.com என்ற 

�ன்னஞ்ச�க்�ம், நம� சங்கத�்ற்�ம் 11.02.2019க்� �ன்னதாக தகவல் 

ெதரி�க்�ம்ப� ேகட�்கெ்காள்�ேறாம்.  

                               

            äÉ¢Âý Åí¸¢ °Æ¢Â÷ ºí¸õ (¾Á¢ú¿¡Î) 
AIBEA - AIUBEA ¯¼ý þ¨½ì¸ôÀð¼Ð 

                     º¢í¸ôâ÷ À¢Ç¡º¡, 3ÅÐ ¾Çõ, 164, Ä¢í¸¢ ¦ºðÊ ¦¾Õ, ¦ºý¨É - 600 001 
  ¦¾¡¨Ä §Àº¢ : 044-25358718, 9444058718  Á¢ý«ïºø : ubeutn@gmail.com 
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��தாக இடமாற்றல் ேகாரி �ண்ணப்�க்�ம் ஊ�யரக்ள் 31.03.2019 வைர, 

�னியன் பரிவாரில் �ண்ணப்�த�்�ட்�, ஒ� நகைல ெசன்ைன �ராந�்ய 

அ�வலகத�்ற்� அ�ப்பேவண்�ம்.  

ேமேல ���ள்ள �வரங்கள் ��தே்தா அல்ல� ேவ� சநே்தகங்கேளா 

இ�நத்ால் சங்க நிரவ்ா�கைள ெதாடர�் ெகாள்ள�ம். 

ஊ�யர ்அ�கப்பற்�க ்கடன் (Overdraft) 

அ�ல இந�்ய �னியன் வங்� ஊ�யர ்சங்கத�்ன் �யற்��ன் காரணமாக 

ஊ�யரக்�க்� அ�கப்பற்�க்கடன் உயரத்த்ப்படட்�. தற்ேபா�ள்ள �ழ�ல், 

அதைன ேம�ம் உயரத்�்ட நம� அ�ல இந�்ய அைமப்� ேகாரிக்ைக 

��த�்ள்ள�.  

அ�கப்பற்�க் கடன் ெப�ம் ஊ�யரக்ள் அதைன ��ைமயாக தாங்கள் 

ஓய்� ெப�ம்ேபா� ெச�த�்வ� க�னம் என்ற காரணத�்னால், கைட� 5 

ஆண்�களில், ஆண்�க்� 10% என்ற அ�ப்பைட�ல், 50% கடன் �ைறகக்ப்ப��ற�. 

�த�ள்ள 50% கடன் ஓய்�கால ெதாைக�ல் சரிெசய்�ெகாள்ளப்ப��ற�. 

இ�ப்��ம், இைவ கறாராக அமல் ப�தத்ப்பட�ல்ைல. கடநத் �ன்� மாதங்களாக 

இைவ க�ைமயாக அமல் ப�தத்ப்ப�வதால், பல ஊ�யரக்ள் தங்கள� 

சம்பளதை்தக்�ட ெபற இயலாத நிைல�ல் உள்ளனர். எனேவ, நம� அ�ல இந�்ய 

அைமப்� ஆண்�க்� 5% �தம் 25% மட�்ம் கடைனக ் �ைறக்க ேகாரிக்ைக 

��த�்ள்ள�. இ� ��தத் அ�ல இந�்ய அைமப்�ன் க�தத�்ன் உள்ளடகக்ம் �ேழ 

ெகா�க்கப்பட�்ள்ள�: 

 

“Sub:  Improvement in Staff Overdraft facility with measures to facilitate easy  
and hassle free repayment model. 
 

 

Please refer to the discussions we have been having with your office over the captioned 

issue for quite some time.. At present Bank is recovering the Staff Overdraft facility 

sanctioned to employees as under. 
 

1) During the last 5 years of service 50% of the limit is recovered by reducing the limit 

by 10% every year. 

2) Balance 50% is recovered from the terminal benefits receivable by the employees at 

the time of retirement. 
 

However we observe that the mechanism of recovering the part of overdraft by reducing the 

limit as per above point no 1 has been found wanting due to many reasons and the recent 

move of the Bank to set right all the staff over draft accounts by applying the clause strictly 

has resulted in no release of salary to almost  all such employees for last 2 months. Such 

employees are finding difficulties in maintaining themselves as the entire salary is going 

towards adjustment of overdraft to bring it under the specified limit .  
 

Hence there is a need to review the staff overdraft scheme to bring in measures that will 

facilitate easy and hassle free repayment cum adjustment of the facility. In the industry 

almost all the banks are extending such facility and they are recovering the entire over draft 

from the retirement benefits payable to the employees. However such arrangement will lead 

to a situation where substantial portion of the retirement benefits going towards repayment of 
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overdraft and other loans availed  by the employees and at the time of retirement employees 

hardly get any saving to maintain themselves after retirement. So we have to adopt to a 

model that will serve both the purposes. 
  

Hence we suggest that bank should recover one fourth of the staff overdraft limit in the last 5 

years of service of the employee by transferring the amount to a loan account at the 

beginning of the 5th year prior to retirement and through 60equal monthly instalments from 

the salary. Balance three fourth of the limit to be recovered from terminal benefits payable to 

the employee. We feel that above model will ensure easy and hassle free repayment model.  
 

Present staff overdraft limit was also reviewed and fixed some years back and the same 

requires improvement.  While considering our suggestion as above we also request for 

improving the staff overdraft limit to fall in line with the corrections on account of inflation and 

the requirement of employees. 

 

We hope Bank will consider our request in right perspective and do the needful at the 

earliest.”  

 

த�ழ்நா� வங்� ஊ�யர ்சம்ேமளனத�்ன் 23வ� மாநா� 

 த�ழ்நா� வங்� ஊ�யர ் சம்ேமளனத�்ன் 23வ� மாநா� வ�ம் �ப்ரவரி 3, 4 

ேத�களில் ெசன்ைன�ல் �றப்பாக நைடெபற�ள்ள�. நம� சங்கத�்��ந�், 12 

�ர�நி�க�ம், 14 பாரை்வயாளரக்�ம், 8 தன்னாரவ்த ் ெதாண்டரக்�ம் கலந�் 

ெகாள்ள��க்�றாரக்ள். மாநாட�்ன் �தல் நாள் நிகழ்ச�்களில் அைனத�் 

ேதாழரக்�ம் கலந�் ெகாள்ளலாம். எனேவ, ெசன்ைன��ம், �ற்�ப்�றங்களி�ம் 

உள்ள நம� ேதாழரக்ள் வ�ம் �ப்ரவரி 3ஆம் நாள் �வகக்�ழா�ல் கலந�் 

ெகாள்�ம்ப� ேகட�்கெ்காள்�ேறாம்.  

Migration to Finacle 10 

 தற்ேபா�ள்ள வங்��ன் கணக்�கைள நிரவ்�க்�ம் ெமன்ெபா�ைள 

ேமம்ப�த�்வதற்� நிரவ்ாகம் ��ெவ�த�்ள்ள�. ஏற்கனேவ ேமம்ப�தத்ப்படட் பல 

வங்�களில் பல �ரசச்ைனகள் இ�ப்பதாக தகவல்கள் வ��ன்றன. இநத் நிைல�ல் 

அவசர க��ல் இதைன நைட�ைறப்ப�தத்ேவண்டாம் என்� நம� அ�ல இந�்ய 

அைமப்�ம், அ�காரிகள் சங்கங்க�ம் நிரவ்ாகதை்தக ் ேகட�்கெ்காண்�ள்ளனர். 

அதைன ஏற்காமல், நிரவ்ாகம்  நைட�ைறப்ப�தத்�ள்ள�. 

 ��ய ெமன்ெபா��க்� மா�ம்ேபா� அைனவ�க்�ம் ேதைவயான 

ப�ற்�கள் வழங்கேவண்�ம். தற்ேபா� அவசரக��ல் 2 நாடக்ள் ப�ற்� அளிகக் 

��� ெசய்யப்பட�்ள்ள�. �ற வங்�கைள ஒப்��ம்ேபா�, இநத் ப�ற்� �க�ம் 

�ைற�. ேம�ம் இநத் ப�ற்�ைய ேகாைவ, ம�ைர ேபான்ற நகரங்களில் 

நடதத்�ள்ளனர். அப்ப� நடத�்னால், ஊ�யரக்�க்� நிரவ்ாகம் தங்�வதற்கான 

வச�ேயா அல்ல� அ�காரிக�க்� இைணயான தங்�வதற்கான ெதாைகேயா 

வழங்கேவண்�ம் என்� அ�ல இந�்ய அைமப்� ேகாரிக்ைக ��த�்ள்ள�.  

 தங்�ம் வச��ல்லாமல், ப�ற்�க்� அைழதத்ால் நம� ேதாழரக்ள் 

உடன�யாக “தாங்கள் வழங்�ம் பயணப் ப��ல் (Diem Allowance) என்னால் அங்� 
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தங்க இயலா�.  எனேவ என்னால் இநத் ப�ற்��ல் கலந�்ெகாள்ள இயலா�” என்� 

க�ததை்த ெகா�த�்�ட�், சங்கத�்ற்� ெதரி�க்க ேவண்��ேறாம். 

 ேதாழைம வாழ்த�்க்க�டன், 

 

             (அ.�தம்பரம்) 

        ெபா�ச ்ெசயலாளர ் 


