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�ற்ற�க்ைக எண்:152:2019                                03.10.2019 
 

அன்பாரந்த் ேதாழரக்ேள ! 

 

மத�்ய ெதா��ற�க ்�டட்ம் 
 

 

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

சங்கத�்ற்�ம் இைடேய கடநத் 27.09.2019 அன்� ெதா��ற�க் �டட்ம் 

நைடெபற்ற�.  இக்�டட்த�்ல் நம� அ�ல இந�்ய அைமப்�ன் நிரவ்ா�கள் 

ேதாழர்.R.மஞ்�நாத,் ேதாழர்.�ரனவ் படட்ாசச்ார�், ேதாழர்.R.D.படந்ாயக,் 

ேதாழர்.N.சங்கர,் ேதாழர். J.G.�நத்ர,் ேதாழர்.P.K.மேஹஸ்வரி, ேதாழர்.ர� யாதவ், 

ேதாழர்.T.�மார,் ேதாழர்.ேதேவந�்ர கேர, ேதாழர்.சஞ்�வ் தலால் ஆ�ேயார ்

கலந்� ெகாண்டனர.்  

 �னியன் வங்��டன் ஆந�்ரா வங்�, காரெ்பாேரஷன் வங்� 

ஆ�யைவ இைணவ� ��த�் ேப�ய ெபா�ேமலாளர ் (மனிதவளம்), இநத் 

இைணப்�ன் காரணமாக ஊ�யரக்ள் நலன்கள் பா�க்கப்படா� என்� 

உ��யளிதத்ார.் இநத்க் �ட்டத�்ல் �ழ்க்கண்ட ெபா�ள்கள் ��த�் 

�வா�க்கப்பட�், ���கள் காணப்படட்ன. 

1. தற்கா�க பணியாளரக்ள் பணி நிரநத்ரம் ��த�்ம், ��ய �ைணநிைல 

ஊ�யரக்ள் நியமனம் ��த�்ம், தைலைம நிரவ்ாகத�்டன் கலந�் 

���ெசய்யப்ப�ம். 

2. 2019-2020 ஆண்�ற்கான ��ய பத�கள் கண்ட�யப்பட�்ள்ள 

கா��டங்க�க்� �ைணநிைல ஊ�யரக்ளி��ந�் எ�தத்ரக்�க்�ம், 

எ�தத்ரக்ள்  அ�காரிகளாவதற்�ம் �ைர�ல் பத� உயர�்த ் ேதர�் 

நடதத்ப்ப�ம். 

3. தற்ேபா� நைடெபற்ற பத�உயர�்த ் ேதர�்களில், பத� உயரை்வ 

நிராகரிதத்வரக்�க்�ப் ப�லாகக் காத�்�ப்ேபார ் பட�்ய��ந�் 

ஊ�யரக்�க்� பணி உயர�் �ைர�ல் வழங்கப்ப�ம்.  

4. பத�உயர�்த ் ேதர�்களில் ேதால்�யைடநத்வரக்�க�் �ைர�ல் 

ம�ப்ெபண் வழங்கப்ப�ம். 

5. அ�ல இந�்ய அைமப்� �ைர�ல் ம�த�்வக்காப்�ட�்ற்� மாற்� 

�டட்தை்த�ம், ஓய்� ெபற்ற ஊ�யரக்�க்கான ம�த�்வ உத��ல் 

மாற்றங்கைள�ம், ��க்காப்�ட�்த�்டட்த�்ல் மாற்றங்கைள�ம் 

நிரவ்ாகத�்ற்� வழங்�ம். 

                               

            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, 9677048718  Á¢ý«ïºø : ubeutn@gmail.com 
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6. ஊ�யர ் சங்க நிரவ்ா�கள் நிரவ்ாகத�்ட��ந�் ஊ�யரக்ளின் இடமாற்றல் 

��தத் தகவல்கைளப் ெபற வ�வைக ெசய்யப்பட�் உதத்ர�கள் 

இடப்பட�்ள்ளன. 

7. மத�்ய அ�வலகம் பத�உயர�், பணிஉயர�், இடமாற்றல் ெபற்�ள்ள 

ஊ�யரக்ைள உடன் ���க்க �ராந�்ய அ�வலகங்கைள 

ேகட�்கெ்காண்�ள்ள�. 

8. ��ய �யாபார ேநரம் அ��க்கப்படட்�ன், பணம் ைகயா�ம் ேநரம், உண� 

இைடேவைள ��த�் நிரவ்ாகம் அ��க்�ம். 

9. வங்� நி�வ��ப்ேபா�க்�, 01.10.2019 அன்� நீ�மன்ற உதத்ர� 

ெபறப்படட்�ன், பணிகெ்காைட வழங்�வ� ��த�் ��� ெசய்யப்ப�ம். 

10. வங்�ப்பணி���க்�ம்ேபா� வங்�க்� வராம��தத்ல் மற்�ம் ��ய 

�ற்றங்க�கக்ாக தண்டைன ெபற்றவரக்ள் பணி�ல் இ�க்�ம்ேபா� 

இறநத்ால், வங்� க�ைன அ�ப்பைட�ல் ேவைல வழங்�வ� இயலாத நிைல 

உள்ள�. இதைன மாற்� அதத்ைகய ��ம்பதத்ா�க்� வங்�ப்பணி வழங்க 

நிரவ்ாகம் �யற்� ேமற்ெகாள்ள�ள்ள�. 

11. �ைணநிைல ஊ�யரக்ள் ��ம்�னால் வாகன ஓட�்களாக (Drivers) மாற 

வாய்ப்� அளிக்�ம் வைக�ல், பத� உயர�் ஒப்பநத்ம் ��தத்ப்பட�ள்ள�. 

வ�ங்கால ைவப்�நி� அறநிைலக ்�டட்ம் : 

 இநத் ஆண்�ற்கான வ�ங்கால ைவப்�நி� அறநிைலக் �டட்ம் கடநத் 

26.09.2019 அன்� நைடெபற்ற�. நம� �ர�நி� ேதாழர்.J.G.�நத்ர ்இநத்க்�டட்த�்ல் 

கலந�் ெகாண்டார். அவர� �யற்��ன் காரணமாக தற்ெபா� வழங்கப்ப�ம் 

வட�் 8.50 சத�தத�்��ந�் 01.10.2019 �தல் 8.65 சத�தமாக உயரத்த்ப்பட�்ள்ள�.  

ஓய்��ய அறநிைலக ்�டட்ம் : 

 இநத் ஆண்�ற்கான ஓய்��ய அறநிைலக் �டட்ம் கடநத் 26.09.2019 அன்� 

நைடெபற்ற�. நம� �ர�நி� ேதாழர். �ரனவ் படட்ாசச்ார�் இநத்க்�டட்த�்ல் 

கலந�் ெகாண்டார். இநத் நி� ��தத் �வரங்கள் : 

(ேகா�களில்) 

எண். இனம் 2018 2019 

1. ஓய்��ய ெமாதத் இ�ப்� 11,119 11,312 

2. வட�் வ�மானம் 936 989 

3. �த��கள் 11,876 12,251 

4. ஓய்��யம் (ெகா�க்கப்படட்�) 659 753 

5. வங்� வழங்�ய ெதாைக 742 0 

6. பணி���க்�ம் ஓய்��யதாரரக்ள் NA 15,154 

7. ஓய்��யம் ெப�பவரக்ள் 22,094 22,262 
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நம� �ர�நி�, கடட்ாய ஓய்� வழங்கப்படட்வரக்�க்� ஓய்��யம் 

வழங்க�ம், வங்�ப்பணி�ல் வயதான�ன் ேசரந்�் 5 ஆண்�கள் அ�கம் 

ெபற்றவரக்�க்� அ�க ஓய்��யம் வழங்க�ம் ேகாரிக்ைக ��தத்ார். கடநத் 

ஆண்� �.742 ேகா� வழங்�ய நிரவ்ாகம் நி�ணரக்ளின் பரிந�்ைர�ன் ேபரில் இநத் 

ஆண்� எநத்த ்ெதாைக�ம் வழங்க�ல்ைல.  

 

பணிகெ்காைட அறநிைலக ்�டட்ம் : 

 இநத் ஆண்�ற்கான ஓய்��ய அறநிைலக் �டட்ம் கடநத் 26.09.2019 அன்� 

நைடெபற்ற�. நம� �ர�நி� ேதாழர். P.K.மேஹஸ்வரி இநத்க�்டட்த�்ல் கலந�் 

ெகாண்டார். இநத் நி� ��தத் �வரங்கள் : 

  (ேகா�களில்) 

எண். இனம் 2018 2019 

1. பணிகெ்காைட ெமாதத் இ�ப்� 1183 1097 

2. வட�் வ�மானம் 103 100 

3. �த��கள் 1259 1180 

4. பணிகெ்காைட (ெகா�க்கப்படட்�) 137 183 

 வங்� நிரவ்ாகம் நி�ணரக்ளின் பரிந�்ைர�ன் ேபரில் பணிகெ்காைட 

அறநிைலக்� இநத் ஆண்� எநத்த ் ெதாைக�ம் வழங்க�ல்ைல. வங்� 

நி�வ��ப்ேபா�க்� பணிகெ்காைட வழங்க நம� �ர�நி� ேகாரிக்ைக ��தத்ார்.  

இறப்� நிவாரண நி�க ்��க�்டட்ம் : 

 இநத் ஆண்�ற்கான இறப்� நிவாரண நி�க் ��க ் �டட்ம் கடநத் 26.09.2019 

அன்� நைடெபற்ற�. நம� �ர�நி� ேதாழர்.R.D.படந்ாயக ் இநத்க்�டட்த�்ல் 

கலந�் ெகாண்டார். இநத் நி� ��தத் �வரங்கள் : 

  (ேகா�களில்) 

எண். இனம் 2018 2019 

1. இறப்� நிவாரண நி� ெமாதத் இ�ப்� 21.01 22.66 

2. வ�மானம் (உ�ப்�னரக்ளிட��ந�்) 3.54 3.51 

3. இறப்� நிவாரண நி� வழங்கப்படட்� (76 

நபரக்ள்) 

3.32 3.26 

 

ேதாழைம வாழ்த�்க�டன்,      

            (அ.�தம்பரம்) 

                  ெபா�ச ்ெசயலாளர ்
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��ச�் ப�� உ�ப்�னர ்

�றப்�க�்டட்ம் 
 

ேஹாடட்ல் அ�ண், ேப�ந�் நிைலயம் அ��ல் 
 

��ச�் - 20.10.2019 - காைல 10 மணி 
 

அைனவ�ம் வ�க 

 


