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ÍüÈÈ¢ì¨¸ ±ñ:109:2020                                               ¿¡û: 06.02.2020 

«ýÀ¡÷ó¾ §¾¡Æ÷¸§Ç, 

 

வணிக �கவரக்ள் - தற்கா�க பணியாளரக்ள்  

அைமப்� மாநா� - ��ச�் 
(Business Correspondents & Temporary Employees) 

 

�னியன் வங்��ல் நம்�டன் பணியாற்�வ�ம், வணிக �கவரக்ள் மற்�ம் 

தற்கா�க பணியாளரக்�க்� பணி நிரநத்ரம், பணிப் பா�காப்�, ேமம்படட் 

ஊ�யம், வைரய�க்கப்படட் பணிவரன்�ைறகள் ெப�வதற்காக�ம், அவரக்ள� 

வாழ்க்ைகதத்ரதை்த உயரத்த்�ம், �யற்� ேமற்ெகாண்ட நம� சங்கம் 

அவரக்�க்காக இரண்� அைமப்�கைள கடநத் 02.02.2020 அன்� ��ச�்�ல் 

நைடெபற்ற மாநாட�்ல் ஏற்ப�த�்�ள்ள� என்ற தகவைல ம�ழ்ச�்�டன் 

ெதரி�த�்கெ்காள்�ேறாம். 

இநத் அைமப்� மாநாட�்ல், 250க்�ம் அ�கமான வணிக �கவரக்�ம், 

தற்கா�க பணியாளரக்�ம் கலந�்ெகாண்� இநத் மாநாடை்ட 

ெவற்�கரமாக்�னர். இநத் மாநாட�்ற்�, நம� சங்கத�்ன் அைவதத்ைலவர ்

ேதாழர்.P.�ரகாசம் அவரக்�ம், தைலவர ் ேதாழர.்N.T.A.ெசல்வராஜ் அவரக்�ம் 

தைலைம தாங்�னர். த�ழ்நா� வங்� ஊ�யர ் சம்ேமளனத�்ன் 

�ைணதத்ைலவ�ம், ��ச�் மாவடட் வங்� ஊ�யர ் சங்கத�்ன் 

ெபா�செ்சயலாள�மான ேதாழர்.G.ராமராஜ் அவரக்ள் மாநாடை்டத ் �வக்� ைவத�் 

உைரயாற்�னார். 1946ஆம் ஆண்� அ�ல இந�்ய வங்� ஊ�யர ் சங்கம் 

�வக்கப்படட்ேபா�, வங்� ஊ�யரக்ளின் நிைலைமையப் பற்� �ளக்�, ஒற்�ைம 

மற்�ம் ேபாராடட்ங்களின் காரணமாக இன்� வங்� ஊ�யரக்ள் ெபற்�ள்ள �றநத் 

பணிவரன்�ைறகள் ��த�் �வரிதத்ார ்.  

த�ழ்நா� வங்� ஊ�யர ் சம்ேமளனத�்ன் �ைணதத்ைலவ�ம், அ�ல 

இந�்ய நி�வ��ப்ேபார ் சங்கத�்ன் ெபா�செ்சயலாள�மான 

ேதாழர்.P.ெபான்�சச்ா� அவரக்ள் �றப்�ைரயாற்�னார். அவர ் 30 

ஆண்�க�க்��ன், நி�வ��ப்ேபார ் பணிநிைல ��த�்ம், அ�ல இந�்ய வங்� 

ஊ�யர ் சங்கத�்டன் இைணநத்�டன் ஏற்படட் மாற்றங்கள் ��த�்ம் �ரிவாக 

எ�த�்ைரதத்ார். தங்க�க�், தற்ேபா� ஊ�யர ் அநத்ஸ்த�், �ைறநத்படச் 

ஊ�யம், பணிப்பா�காப்�, பணிகெ்காைட ஆ�யைவ ெபறப்பட�்ள்ள� ��த�் 

அ�ல இந�்ய வங்� ஊ�யர ்சங்கத�்ற்� தன� நன்�ைய உரிதத்ாக்�னார். 

                               

            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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த�ழ்நா� வங்� நைக ம�ப்�டட்ாளரக்ள் சங்கத�்ன் �ைணதத்ைலவர ்

ேதாழர்.P.வரதராஜ் அவரக்ள் வாழ்த�்ைர வழங்�னார். அவர ் நைக 

ம�ப்�டட்ாளரக்ள்அ�ல இந�்ய வங்� ஊ�யர ் சங்கத�்ல் இைணவதற்� �ன் 

இ�நத் நிைலைமைய�ம், தற்ேபா� தாங்கள் ெபற்�ள்ள பா�காப்� ��த�்ம் 

�ளக்�னார். 

அ�ல இந�்ய அைமப்�ன் சார�்ல், அதன் �ைணசெ்சயலாள�ம், நம� 

சங்கத�்ன் ெசயலாள�மான ேதாழர்.T.�மார ் அவரக்ள், தற்கா�க ஊ�யரக்ள் பணி 

நிரநத்ரம் ெதாடரப்ாக அ�ல இந�்ய அைமப்� ெசய்�ள்ள பணிகைள �வரிதத்ார ்.  

இநத் அைமப்� மாநாட�்ல், 35க�் ேமற்படட் வணிக �கவரக்�ம், தற்கா�க 

பணியாளரக்�ம் �வாதத�்ல் கலந�்ெகாண்�, தாங்கள் வங்��ல் சந�்த�் வ�ம் 

�ரசச்ைனகள் ��த�் �ரிவாக எ�த�்ைரதத்னர்.  

இ��யாக, ெபா�செ்சயலாளர ் தற்கா�க பணியாளரக்ைள பணி நிரநத்ரம் 

ெசய்வதற்காக, சங்கம் எ�த�்ள்ள நடவ�க்ைககள் ��த�் �ரிவாக 

எ�த�்ைரதத்ார். அ�ேபாலேவ, வணிக �கவரக்ளின் �ரசச்ைனக�க�் �ர�் 

காண்பதற்கான நடவ�க்ைககள் ��த�்ம் எ�த�்ைரதத்ார். �தல் 

நடவ�க்ைகயாக, இ�வ�க்�ம் தனிதத்னியாக சங்கம் அைமகக்ேவண்�ம் என்ற 

���ன் அ�ப்பைட�ல், இ� சங்கங்கள் அைமக்கப்படட்ன. �ழ்கக்ண்ட ேதாழரக்ள் 

அநத் அைமப்�ன் நிரவ்ா�களாகத ்ேதர�் ெசய்யப்படட்னர்.  

�னியன் வங்� வணிக �கவரக்ள் சங்கம் (த�ழ்நா�) 

தைலவர ்    : ேதாழர.்M.காரத்�்ேகயன், �ைணதத்ைலவர், �.வ.ஊ.ச. 

ெசயல்தைலவர ்   : ேதாழர்.M.�னிவாசன், எண்�ர ்

ெபா�செ்சயலாளர ்   : ேதாழர.்N.க�ணாகரன், கட�ர ்

�ைணசெ்சயலாளரக்ள் : ேதாழர்.G.சதய்ா, மல்லச�த�்ரம் 

       ேதாழர்.R.��தவல்�, ��செ்சங்ேகா� 

       ேதாழர்.S.தாய் �காம்�ைக, வா�கண்ட�ரம் 

       ேதாழர்.A.��ஸ்�னாள், ம�லா��ைற 

ெபா�ளாளர ்   : ேதாழர்.P.�ரகாஷ், ��வா�ர ்

�றப்� அைழப்பாளரக்ள்: ேதாழர்.M.கைலமாமணி, ெசயலாளர், �.வ.ஊ.ச. 

       ேதாழர்.J.ேமாகன், �ைணசெ்சயலாளர், �.வ.ஊ.ச. 

       ேதாழர்.N.ெசந�்ல்�மார,் �ைணசெ்சயலாளர், �.வ.ஊ.ச. 

�னியன் வங்� தற்கா�க ஊ�யரக்ள் சங்கம் (த�ழ்நா�) 

தைலவர ்    : ேதாழர.்P.�ரகாசம், அைவதத்ைலவர், �.வ.ஊ.ச. 

ெசயல்தைலவர ்   : ேதாழர்.N.சாம்சன், ேசைவ �ைள, ேகாைவ 

ெபா�செ்சயலாளர ்   : ேதாழர்.S.�நத்ரப்ா�, �ராந�்ய அ�வலகம், ெசன்ைன 
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�ைணசெ்சயலாளரக்ள் : ேதாழர்.R.�ஜயலட�்�, �ங்கவாரச்த�்ரம் 

       ேதாழர்.Y.�வ்யா பார�, காந�்�ரம் 

       ேதாழர்.S.�ர�, மண்டல அ�வலகம், ெசன்ைன 

       ேதாழர்.K.சரவணன், ேகாசச்ைட 

       ேதாழர்.K.லாரன்ஸ், ULP, ம�ைர 

       ேதாழர்.M.தரம்ராஜா, �லநாயக்கன்பட�் 

       ேதாழர்.E.பாரத,் ந�கக்ாேவரி 

ெபா�ளாளர ்   : ேதாழர்.S.சந�்ர�மார,் TVS நகர், ேகாைவ 

�றப்� அைழப்பாளரக்ள்: ேதாழர்.C.�ரளி, ெசயலாளர், �.வ.ஊ.ச. 

       ேதாழர்.P.G.ர��மார,் �ைணசெ்சயலாளர், �.வ.ஊ.ச. 

       ேதாழர்.D.ராேஜஷ்�மார,் �ைணசெ்சயலாளர், �.வ.ஊ.ச. 

 �ைர�ல், இ� சங்கங்களின் நிரவ்ா�கள் �டட்ங்கள் நடதத்ப்பட�், 

அவரக்ள� �ன்ேனற்றத�்ற்� ேதைவயான நடவ�கை்ககள் எ�க்கப்பட�ள்ள�. 

��ய அைமப்�களின் சாரப்ாக அதன் ெபா�செ்சயலாளரக்ள் நன்� ெதரி�தத்னர். 

 மாநாடை்ட �றப்பாக நடத�்ய ��ச�் ப��ையச ் சாரந்த் ேதாழரக்ள் 

அைனவ�க்�ம், ��ப்பாக �ைணசெ்சயலாளர ் ேதாழர்.S.மேனாகரன் 

அவரக்�க்�ம், ெசயற்�� உ�ப்�னர ் ேதாழர்.B.�ேனாத�்மார ் அவரக்�க்�ம் 

நம� நன்�ையத ்ெதரி�த�்கெ்காள்�ேறாம். 

பத� உயர�்  

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

இைடேய ஏற்பட�்ள்ள ஒப்பநத்த�்ன் அ�ப்பைட�ல் எ�தத்ர ் பணி�டங்க�க்� 

நைடெபற்ற பத� உயர�்த ் ேதர�்ல், �ழ்க்கண்ட ேதாழரக்ள் ெவற்�ெபற்�ள்ளனர ்

என்ற தகவைல ம�ழ்ச�்�டன் ெதரி�த�்கெ்காள்�ேறாம். 

1. ேதாழர்.M.�மாைல, ேசலம் �ரதான �ைள 

2. ேதாழர்.A.தங்கராஜ், �த�்க்�� 

3. ேதாழர்.K.�ம�, காைரக்கால் 

4. ேதாழர்.R.ேகா�, ேவ�ர ்

5. ேதாழர்.M.ேநதத்ா�, மல்ல�ண்டா 

6. ேதாழர்.C.ெஜயா, ெநகமம் 

7. ேதாழர்.K.ஜான�ராமன், நங்கநல்�ர ்

8. ேதாழர்.K.மாரி�த�், ேகாைவ �ரதான �ைள 

ெவற்�ெபற்�, பத� உயர�் ெபற்�ள்ள அைனத�் ேதாழரக்�க�்ம் நம� 

சங்கத�்ன் சாரப்ாக வாழ்த�்க்கைளத ்ெதரி�த�்கெ்காள்�ேறாம்.  
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 §¾¡Æ¨Á Å¡úò�¸Ù¼ý,               

            

(அ.�தம்பரம்) 

       ெபா�ச ்ெசயலாளர ்


