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ÍüÈÈ¢ì¨¸ ±ñ:162:2019                                                ¿¡û: 07.12.2019 

 

«ýÀ¡÷ó¾ §¾¡Æ÷¸§Ç, 

 

பத� உயர�்த ்ேதர�்கள் - ப�ற்� வ�ப�்கள் 
 

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

சங்கத�்ற்�ம் இைடேய ஏற்பட�்ள்ள பத� உயர�் ஒப்பநத்த�்ன் அ�ப்பைட�ல், 

நிரவ்ாகம் �ைணநிைல ஊ�யரக்ளி��ந�் எ�தத்ரக்�க்கான ேதரை்வ 29.12.2019 

அன்� நடதத்�ள்ள�.  

கடநத் பல ஆண்�களாக நம� சங்கம் பத� உயர�்த ் ேதர�்ல் கலந�் 

ெகாள்�ம் ஊ�யரக்�க்� ெதாடரந்�் ப�ற்� வ�ப்�கக்ைள நடத�்வ��ற�. 

இநத் ஆண்�ம், வழக்கம்ேபால ேதர�்க்� �தல் நாள் ப�ற்� வ�ப்�கக்ைள 

�ழ்க்கண்டப� நடதத் ��� ெசய்யப்பட�்ள்ள� : 

�ைணநிைல ஊ�யரக்�க�்: (Subordinate staff to Clerical cadre) 

இடம் : ேஹாடட்ல் இந�்யன் பாலஸ், எண்.68, �ர ்ெத�, ெசன்ைன - 600 001 

   (தைலைம தபால் அ�வலகம் �ன்�றம், கடற்கைர ர�ல் நிைலயம் எ�ரில்) 

நாள் : 28.12.2019 (சனிக�்ழைம) 

ேநரம் : காைல 10 மணி �தல் மாைல 5 மணி வைர 

 ம�ய உண�ற்� ஏற்பா�கள் ெசய்யப்பட�்ள்ள�. சங்க ேவ�பா� 

இல்லாமல் அைனத�் ஊ�யரக்�ம் இநத்ப் ப�ற்� வ�ப்�களில் கலந�்ெகாண்� 

வாய்ப்ைபப் பயன்ப�த�் பத�உயர�் ெபற வாழ்த�்�ேறாம். 

வங்�கள் இைணப்ைப எ�த�் �� �ல்��ல் தரண்ா 

 பாரத ஸ்ேடட ்வங்�, பாங்க் ஆப் பேராடா வங்� ஆ�யவற்�ன் இைணப்ைபத ்

ெதாடரந்�், ேம�ம் ஆ� வங்�கைள இைணக்க மத�்ய அர� ��� ெசய்�, 

அதைன எ�ரத்�் AIBEA-BEFI அைமப்�களின் சார�்ல் கடநத் 22.10.2019 அன்� ஒ� நாள் 

ேவைலநி�தத்�ம் நைடெபற்ற�.  

 தற்ேபா� வங்�த ் ெதா�ற்சங்கங்களின் �டட்ைமப்�ல் உள்ள அைனத�் 

சங்கங்க�ம் கலந�் ெகாள்�ம் தரண்ா ேபாராடட்ம் வ�ம் 10.12.2019 அன்� �� 

�ல்��ல் பாரா�மன்றத�்ற்� �ன்பாக நைடெபற�ள்ள�. அதைனத ் ெதாடரந்�், 

ேம�ம் ேபாராடங்க�க்� அைழப்� ��க்கப்பட�ள்ள�. 

                               

            äÉ¢Âý Åí¸¢ °Æ¢Â÷ ºí¸õ (¾Á¢ú¿¡Î) 
TNBEF- 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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ஊ�ய உயர�்ப் ேபச�்வாரத்ை்த 

 இ�தரப்� ஊ�ய உயர�்ப் ேபச�்வாரத்ை்தகள் ஏறக்�ைறய ���க்�வ�ம் 

�ழல் உ�வா��ள்ள�. அைனத�் வங்�க�ம் ெபா� ேமலாளரக்ள் வைர�லான 

அ�காரிக�க்� இ�தரப்� ேபச�்வாரத்ை்த �லம் ஊ�ய உயர�்க்� தங்கள� 

அங்�காரதை்த வழங்��ள்ளனர். ��ய ஓய்��யத ்�டட்த�்�ள்ள ஊ�யரக்�க�் 

நிரவ்ாகத�்ன் பங்களிப்� 14%ஆக உயரத்த் வங்� நிரவ்ாகங்கள் �ன்வந�்ள்ளன. 

ஊ�யரக்ளின் பங்களிப்� 10%ஆகேவ ெதாடர�ம் ஒப்�தல் வழங்கப்பட�்ள்ள�.  

 ஊ�ய உயர�்க்கான ெதாைக, �றப்� அலவன்ைச (special allowance) அ�ப்பைட 

சம்பளத�்டன் இைணப்ப�, ஓய்��யம், ��ம்ப ஓய்��யம் ஆ�யவற்ைற 

உயரத்�்வ�, ஐந�் நாள் ேவைலத�்டட்ம் ஆ�யைவ ��த�் ெதாடரந்�் 

ேபச�்வாரத்ை்த நைடெபற்� வ��ற�.  

உற்பத�்த�்ற�டன் இைணநத் ஊக�்�ப்�த ்ெதாைக : 

 இ�தரப்� ஊ�ய உயர�்க்� அப்பால், உற்பத�்த�்ற�டன் இைணநத் 

ஊக்��ப்�த ் ெதாைகைய வழங்க நிரவ்ாகம் �ன்வந�்ள்ள�. வங்���ள்ள 

அைனத�் ஊ�யரக்�க்�ம், அ�காரிக�க்�ம் இநத் ெதாைக, அவரக்ள் 

ஊ�யத�்ன் அ�ப்பைட�ல் கணக்�டப்பட�் வழங்கப்ப�ம். வங்��ன் ெமாதத் 

லாபம் (Operating Profit), வங்��ன் �த�ட�்ன் �தான வ�மானம் (Return on Assets) 

ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல், வங்��ன் ெசயல்�றனின் அ�ப்பைட�ல் 

ஊ�யரக்�க்� வ�டத�்ற்� 4 நாடக்ள் �தல் 21 நாடக்ள் வைர�லான ஊ�யம் 

ஊக்��ப்�த ் ெதாைகயாக வழங்கப்ப�ம். நிரவ்ாகத�்ன் �ன்ெமா�� �ேழ 

ெகா�க்கப்பட�்ள்ள� : 

 

 %  increase YoY in Operating 

Profit 

Return on Assets - ROA 

Category C 0.01 % to 7 % - 0.75 to – 0.25 

Category B 7.1 % to 15 % - 0.24 to 0 

Category A Above 15 % Above 0 

 

No. of days for which Establishment Cost shall be paid out 

Return on Assets 

 Category A B C 

 

Operating Profit  

(YoY Growth) 

A 21 14 10 

B 14 10 7 

C 10 7 4 

 

Pay Out as % of Establishment Cost  

 Category A B   C 

 A 5.75 % 3.84 % 2.74 % 
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Operating Profit  

(YoY Growth) 

B 3.84 % 2.74 % 1.92 % 

C 2.74 % 1.92 % 1.10 % 

   

வங்��ல் �யாபார ேநரத�்ல் மாற்றங்கள் : 

 தற்சமயம் எ�தத்ரக்ள் 6-1/2 மணி ேநர�ம், �ைணநிைல ஊ�யரக்ள் 7 மணி 

ேநர�ம் பணியாற்� வ��ன்றனர். வங்��ன் �யாபார ேநரம் ெபா�வாக காைல 10 

மணி �தல் 3.30 மணிவைர என்�ம் உள்ள�. பணம் ைகயா�ம் ேநரம் என்ப� 10 

மணி �தல் 2 மணி வைர�ம், 2.30 �தல் 3.30 வைர�ம் என்�ள்ள�. வங்�, �னியன் 

உடக்ரஷ்் என்� �ைளகளில் அ��கப்ப�த�்யேபா�, காைல 10 மணி �தல் 

இைட�டாமல் மாைல 3.30 அல்ல� 4 மணிவைர �ைளகள் �யாபரங்கைள 

ேமற்ெகாள்�ம் என்�ம் ெதரி�க்கப்படட்�. இ�ப்��ம் காசாளரக்�க்� 30 நி�ட 

உண� இைடேவைள�ம், �ற எ�தத்ரக்�க்� �ழற்� �ைற�ல் 30 நி�ட உண� 

இைடேவைள�ம் அளிக்கப்படட்�.  

 மத�்ய அர�ன் தைல�ட�்ன் காரணமாக, தற்ேபா� �யாபார ேநரம்/பணம் 

ைகயா�ம் ேநரம் காைல 10 மணி �தல் மாைல 4 மணி வைர என்� மத�்ய 

அ�வலகம் ெதரி�த�்ள்ள�. இ� ��த�் அ�ல இந�்ய அைமப்� �ரிவான 

க�தத�்ைன நிரவ்ாகத�்ற்� எ���ள்ள�.  

8வ� இ�தரப்� ஒப்பநத்ம் ஷரத�் எண் 31 (I) : “The Bank may depending upon its 

requirements, resorts to round-the clock and seven-days-a-week working and staggering of working hours 

at its branches/offices/service units”.  

8வ� இ�தரப்� ஒப்பநத்ம் ஷரத�் எண் 31 : “In supersession of clause 22(b) of the Bipartite 

Settlement dated 10
th

 August 1989, it is agreed that it sis the managements prerogative to introduce 

extended business hours, shift system in branches and seven day banking modules depending upon the 

business potentials, the needs and aspirations of the customers etc., without affecting the total working 

hours of the employees subject to statutory provisions of Shops and Establishments Act, wherever 

applicable”. 

 ேமற்கண்ட இ�தரப்� ஒப்பநத் �ரி�களின் அ�ப்பைட�ல், வங்�களின் 

�யாபார ேநரத�்ைன நிரவ்ாகம் மாற்� அைமக்கலாம். இ�ப்��ம் ஊ�யரக்ளின் 

பணிேநரம் மாற்றப்பட��யா�. வங்��ன் நடவ�க்ைக�ன் காரணமாக ஒ� 

எ�தத்ர ் 6-1/2 மணி ேநரத�்ற்� அ�கமாக பணியாற்ற ேநரிடட்ால், அவரக்�க்� 

ஓவர ்ைடம் வழங்கப்பட ேவண்�ம். 

 எனேவ, எ�தத்ரக்ள் 10 மணி�தல் 5 மணிவைர பணியாற்�னால் 

ேபா�மான�. ேவைல ஏதாவ� ெசய்யப்படாமல் இ�நத்ால், அ�காரிக�க்�த ்

ெதரி�த�் �ட�் �ட�்ற்�ச ் ெசல்லலாம். காசாளரக்ள் கணகை்க ��க்காமல் 5 

மணிக்�ச ் ெசல்ல இயலா�. எனேவ அவரக்ள் வ�ைக ப�ேவட�்�ம், safe-in, safe-out 

ரி�ஸ்டரி�ம் தாங்கள் ெசல்�ம் ேநரதை்த ப�� ெசய்�,  ஓவர ் ைடம் 
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வழங்கக்ேகாரி �ைள ேமலாளரிடம் ெதரி�க்க�ம். அவ்வா� ஓவர ் ைடம் 

வழங்கப்படா�டட்ால், உடன�யாக சங்கத�்ற்� ெதரி�க்க�ம்.  

 

ேவ�ர ்ப�� �றப்�க ்�டட்ம் : 

 நம� சங்கத�்ன் ெசயற்��க் �டட்ம் வ�ம் 14.12.2019 அன்� ேவ�ரில் 

நைடெபற�ள்ள�. அதைனெயாட�், அன்� காைல, ேவ�ர ் ப��ையச ் சாரந்த் 

ேதாழரக்ளின் �றப்�க ்�டட்ம் அன்� காைல �ழ்க்கண்டப� நைடெபற�ள்ள�:  

இடம்  : கண்ணப்பா பங்ஷன் ஹால், 4வ� தளம், K.K.டவர், கஜானா ஜ�வல்லரி  

  கட�்டம், அண்ணா சாைல, (officers line), ேவ�ர ்- 1. 

நாள்  : 14.12.2019 (சனிக ்�ழைம) 

ேநரம்  : காைல 10.00 மணி �தல் 12.00 மணி வைர 

உண�  : ம�யம் 12.05 மணி 

 ஊ�ய உயர�்ப்ேபச�் வாரத்ை்தகள், வங்�கள் இைணப்�, ��ப்பாக 

ஆந�்ரா வங்� - காரெ்பாேரஷன் வங்� ஆ�யைவ நம� வங்��டன் 

இைணக்கப்ப�வதால் எற்பட�ள்ள �ைள�கள், ஊ�யரக்ளின் எ�ரப்ாரப்்�கள், 

ேகாரிக்ைககள் ��த�் இநத்க ் �டட்த�்ல் �ரிவாக �வா�க்கப்பட�ள்ளதால், 

ேவ�ர், ��வண்ணாமைல மாவடட்ங்கைளச ் சாரந்த் அைனத�் ேதாழரக்�ம் 

தவறாமல் இநத்க் �டட்த�்ல் கலந�் ெகாள்�ம்ப� ேகட�்கெ்காள்�ேறாம்.  

ெசயற்��க் �டட்ம் ம�யம் ஒ� மணியள�ல் நைடெபற�ள்ளதால், 

உ�ப்�னரக்ள் �டட்ம் சரியாக 10 மணிக�் �வங்�, 12 மணிக�் நிைற�ெப�ம், 

எனேவ, ேதாழரக்ள் 10 மணிக்� வந�் �டட்ம் �றப்பாக நைடெபற தங்கள� 

ஒத�்ைழப்ைப வழங்கேவண்��ேறாம். �டட்த�்ல் கலந�்ெகாள்�ம் 

ேதாழரக்�க�் ேபாக�்வரத�் ேப�ந�்கக்டட்ணம் வழங்கப்ப�ம்.  

 §¾¡Æ¨Á Å¡úòÐì¸Ù¼ý,                
            

(அ.�தம்பரம்) 

       ெபா�ச ்ெசயலாளர ்


