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அன்பாரந்த் ேதாழரக்ேள ! 
 

தற்கா�க ஊ�யர ்பணி நிரநத்ரம் 

நம� அைமப்பான அ�ல இந�்ய �னியன் வங்� ஊ�யர ் சங்க�ம், 

�னியன் வங்� நிரவ்ாக�ம் இைணந�் �ம்ைப �ராந�்ய ெதா�லாளர ் அ�வலர ்

�ன்பாகத ் நம� வங்��ல் பணியாற்�ம் தற்கா�க பணியாளரக்ைளப் பணி 

நிரநத்ரம் ெசய்வதற்காக ஒ� வரலாற்�ச ் �றப்� �க்க ஒப்பநத்தை்த கடநத் மாரச் ்

12ஆம் நாள் ைகெய�த�்டட்னர ் என்ற தகவைல ம�ழ்ச�்�டன் 

ெதரி�த�்கெ்காள்�ேறாம். 

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

சங்கத�்ற்�ம் இைடேய �ம்ைப �ராந�்ய ெதா�லாளர ் நல அ�வலர ் �ன்� 

25.11.2013 அன்� ைகெய�த�்டப்படட் ஒப்பநத்த�்ன் அ�ப்பைட�ல், �னியன் 

வங்��ல் தற்கா�கமாகப் பணியாற்�ய 1165 ஊ�யரக்ள் பணி நிரநத்ரம் 

ெசய்யப்படேவண்�ம். இநத் ஒப்பநத்த�்ன் அ�ப்பைட�ல், வங்��ன் 7 

�ராந�்யங்கள் த�ர இதர �ராந�்யங்களில் �மார ்900 தற்கா�க ஊ�யரக்ள் பணி 

நிரநத்ரம் ெசய்யப்பட�், தற்ேபா� நிரநத்ரப் பணியாளரக்ளாகப் பணியாற்� 

வ��ன்றனர்.  

இதற்� �ன்பாக �ன்� �ைற, அ�ல இந�்ய �னியன் வங்� ஊ�யர ்

சங்கத�்ன் �யற்��ன் காரணமாக, வங்� நிரவ்ா�களின் வாகன ஓட�்கள் ஐந�் 

ஆண்�கள் பணியாற்�ய�ன் பணி நிரநத்ரம் ெசய்யப்படட்னர். நம� 2013ஆம் 

ஆண்� ஒப்பநத்த�்ன் அ�ப்பைட�ல், ேம�ம் காத�்�ப்ேபார ் பட�்ய��ள்ள 1165 

தற்கா�க ஊ�யரக்ள் பணி நிரநத்ரம் ெசய்யப்பட வ�வைக ெசய்யப்படட்�. 

இ�ப்��ம் ஒ� மாநிலத�்ல் நைடெபற்ற �ைறேக�களின் காரணமாக, 

காலதாமதம் ஏற்பட�், ஒப்பநத்ம் ��ைமயாக நிைறேவற்றப்பட�ல்ைல.  

தற்கா�க ஊ�யரக்ள் பணி நிரநத்ரம் ��த�் அ�ல இந�்ய �னியன் வங்� 

ஊ�யர ் சங்கம் ெதாடரந்�் நிரவ்ாகத�்டன் ேப� வநத்�. நிரவ்ாகத�்ன் 

காலதாமதத�்ன் காரணமாக, கடநத் நவம்பர ் மாதம் நாக்�ரில் நைடெபற்ற, அ�ல 

இந�்ய மத�்ய ���ன் ���ன் அ�ப்பைட�ல், 2013ஆம் ஆண்� ஒப்பநத்தை்த 

��ைமயாக நைட�ைறப்ப�த�்டக்ேகாரி அ�ல இந�்ய அைமப்� �ம்ைப 

�ராந�்ய ெதா�லாளர ்நல அ�வலைர அ��ய�.  

                               

            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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நிரவ்ாகத�்டன் நைடெபற்ற ேபச�்வாரத்ை்தகைளத ் ெதாடரந்�்,  �ம்ைப 

�ராந�்ய ெதா�லாளர ் அ�வலர ் �ன்� தற்கா�க பணியாளரக்ைளப் பணி 

நிரநத்ரம் ெசய்வதற்காக கடநத் மாரச் ் 12ஆம் நாள் ஒ� �தத்ரப்� ஒப்பநத்ம் 

ைகெய�த�்டப்படட்�.  

 

ஒப்பநத்த�்ன் உள்ளடகக்ம் :  

1. இநத் ஒப்பநத்ம் ஒ� வ�ட காலத�்ற்� நடப்�ல் இ�க்�ம். 

2. வங்�க ் �ைளகளி�ள்ள �ைணநிைல ஊ�யர ் கா��டங்கள், �ைளகளின் 

பரப்�, ேவைல�ன் தன்ைம, ெவளி�ல் ெசய்யேவண்�ய ேவைலகள், வங்��ன் 

க��லங்கள், �ரிவாக்க �ைளகள் ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் கா��டங்கள் 

கண்ட�யப்ப�ம். 

3. கடநத் 25.11.2013 ஒப்பநத்த�்ன் அ�ப்பைட�ல் �றப்படட் அைனத�் 

ப��கைள�ம் சாரந்த் தற்கா�க ஊ�யரக்ள் இநத் பணி நிரநத்ர 

நைட�ைற�ல் கலந�்ெகாள்ள அ�ம�கக்ப்ப�வர். வங்��ல் ேநர�யாகேவா, 

மைற�கமாகேவா பணியாற்�ம் �ழ்கண்ட தற்கா�க பணியாளரக்ள் 

பணிநிரநத்ரத�்ற்� த�� ெப�வர:் 

 �ைணநிைல ஊ�யரக்ளாக (Sub-staff - Housekeepers) பணியாற்�ேவார ்

 வங்��ல் �ன்சாரம் ெதாடரப்ான (Electric Installations) பணிகளில் ஈ�பட�்ள்ேளார். 

 வங்��ல் ெதாைலேப� ெதாடரப்ான (Telephone Installations) பணிகளில் 

ஈ�பட�்ள்ேளார ்

 வங்��ன் உண�நிைலயங்களில் (Canteen) பணியாற்�ேவார ்

 வங்��ன் ���ைற இல்லங்களில் (Guest House) பணியாற்�ேவார ்

 வங்� நிரவ்ா�களின் வாகன ஓட�்களாகப் (Personal Drivers) பணியாற்�ேவார்.  

அவரக்ள� வய� 45க�் �ழ் இ�க்கேவண்�ம். அவரக்ள் ஐநத்ாம் வ�ப்� ேதர�் 

ெபற்��கக்ேவண்�ம், ஆனால் +2 ேதர�் ெபற்��கக்க்�டா�.  

கடநத் ஐந�் ஆண்� காலத�்ல் �ைறநத்படச்ம் 360 நாடக்ள் ெதாடரந்ே்தா, 

இைடெவளி�டே்டா பணியாற்� இ�கக் ேவண்�ம்.  

கடநத் ஓராண்� காலத�்ல் �ைறநத்படச்ம் 30 நாடக்ள்  பணியாற்� இ�கக் 

ேவண்�ம். (ெமாதத்ம் 360 நாடக்ள் பணியாற்� இ�கக்ேவண்�ம்). 

4. கடநத் �ைற தற்கா�கப் பணியாளரக்�க்�, வங்� ��ய �ைணநிைல 

ஊ�யரக்ைள நியமனம் ெசய்�ம்ேபா�, �ன்�ரிைம வழங்கப்படட்�. இநத் 

�ைற, அவ்வா� இல்லாமல், வங்��ல் தற்சமயம், அதாவ� 12.03.2020 அன்� 

பணியாற்�ம் தற்கா�க ஊ�யரக்�க்� மட�்ேம பணி நிரநத்ரத�்ற்கான ேதர�் 

நைடெப�ம். எனேவ, ெவளியாடக்ள் இநத் ேதர�்ல் கலந�்ெகாள்ள இயலா�. 

இதன் காரணமாக வங்��ல் தற்சமயம் பணியாற்�ம் ேமேல ��ப்�டட் 
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அைனத�் தற்கா�க பணியாளரக்�ம், பணி நிரநத்ரம் ெப�வதற்கான �ழல் 

உ�வா��ள்ள�.  

5. தற்கா�க பணியாளரக்ள் அைனவ�ம், தற்சமயம் தாங்கள் ெசய்�வ�ம் 

ேவைலகள் ��த�்ம், அவரக்ள் பணியாற்�ய காலம் ��த�்ம் நிரவ்ாகத�்ற்�க ்

��ப்�டட் ப�வத�்ல் ெதரி�க்கேவண்�ம். 

6. இநத் பணிநிரநத்ரத�்ன்ேபா�, அர� ��களின்ப� இடஒ�க�்� வழங்கப்ப�ம்.  

7. மத�்ய அர� ேநரக்ாணல் �லம் �ைணநிைல ஊ�யரக்ைளத ் ேதர�் ெசய்ய 

தைட ��த�்ள்ளதால், ஒ� �லபமான எ�த�்த ் ேதர�்ன் �லம் பணிநிரநத்ரம் 

ெசய்யப்பட�ள்ள�.  

8. ஊ�யரக்ளின் ெமா�ய��ம், ப�ப்ப��ம் அவரக்ள் பணியாற்றத ் ேதைவயான 

அள� உள்ளதா என்பைத ேசா�க்�ம் அள�ல் ேதர�் நைடெப�ம். ��ப்பாகப் 

ெபா� அ��ம், எண்ண��ம் (General Awareness & Numerical Ability) ��தத் ேதர�் 

நைடெப�ம். இநத்த ் ேதர�்ல் பங்�ெப�ேவார ் �ைறநத்படட்மாக 30 

ம�ப்ெபண்க�ம், பட�்ய�னதத்வரக்�ம், பழங்���ன�ம் 25 

ம�ப்ெபண்க�ம் ெபறேவண்�ம்.  

9. ேதைவயான ஊ�யரக்ளின் எண்ணிக்ைகக்�ம் அ�கமாக உள்ள தற்கா�க 

ஊ�யரக்ள் காத�்�ப்ேபார ்பட�்ய�ல் ைவக்கப்ப�வாரக்ள். 

அ�ல இந�்ய �னியன் வங்� ஊ�யர ்சங்கத�்ன் சரித�்ரத�்ல் ேம�ம் ஒ� 

ைமல் கல்லாக இநத் சரித�்ர �க்�யத�்வம் வாய்நத் ஒப்பநத்ம் 

ைகெய�த�்டப்பட�்ள்ள� ��ப்�டதத்க்க�.   

இநத் ஒப்பநத்த�்ன் �லம் வங்��ல் பல ஆண்�களாக, பல்ேவ� 

ேவைலகைளச ் ெசய்� தற்கா�க ஊ�யரக்ளாகப் பணியாற்�வ�ம் 

அைனவ�க்�ம் வங்��ன் �ைணநிைல ஊ�யரக்ளாக பணி நிரநத்ரம் 

ெப�வதற்கான வாய்ப்� வழங்கப்பட�்ள்ள�.  

த�ழகத�்�ள்ள ��பான்ைமச ் சங்கத�்னர ் வழக்கம்ேபால, நம� அ�ல 

இந�்ய அைமப்ைப �மரி�த�் ஒ� �ற்ற�க்ைகைய ெவளி�ட�்ள்ளனர். (UBIEU-

TN/42/2018-20). அேத சமயம், அநத் அைமப்�ன் அ�ல இந�்ய ெபா�செ்சயலாளர ்

ேதாழர்.ெஜகன்நாத ் சக்ரவரத்�் அவரக்ள் நம� ஒப்பநத்தை்த வரேவற்� தன� 

அ�க்ைக�ல் �ழ்கக்ண்டப� ��ப்�ட�்ள்ளார ்: 

“We welcome this settlement of AIUBEA because it has been guaranteed in this settlement that all the 

vacancies will be filled up only by casual and temporary employees of Union Bank. In fact in our struggle since 2007 

we have been demanding this guarantee of permanent employment for all casual & temporary employees, of course 

without any condition”. 

கடநத் 08.03.2020 அன்� நைடெபற்ற தற்கா�க ஊ�யர ் சங்கத�்ன் 

ெசயற்��க் �டட்த�்ல் ��ப்�டட்ப�, நம� சங்கம் தற்கா�க ஊ�யரக்�க�் 

ேதைவயான ப�ற்� வ�ப்�கக்ைள நடதத்�ள்ள�. ேம�ம், அவரக்ள் ேதர�் 

எ�த�ம், அ� சமயம் தங்க�ம் ேதைவயான அைனத�் ஏற்பா�கைள�ம் நம� 

சங்கம் ெசய்�தர�ள்ள�.  
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அன்பாரந்த் தற்கா�க ஊ�யரக்ேள ! 

 உண்ைம உங்கள் �ன்ேன. கடநத் 02.02.2020 அன்� ��ச�்�ல் நைடெபற்ற 

உங்கள� சங்கத�்ன் அைமப்� மாநாட�்ல் ��யப�, உங்கள் பணி நிரநத்ரதை்த 

உ�� ெசய்�ம் ஒப்பநத்ம் அ�ல இந�்ய �னியன் வங்� ஊ�யர ் சங்கதத்ால் 

ைகெய�த�்டப்பட�்ள்ள�.  

 கடநத் காலத�்ல் �ன்� �ைற, வாகனஓட�்கள் �ைணநிைல 

ஊ�யரக்ளாக பணி நிரநத்ரம் ெசய்யப்பட்�ள்ள� அ�ல இந�்ய �னியன் வங்� 

ஊ�யர ்சங்கத�்ன் �யற்��னால் மட�்ேம என்பைத�ம் ேதாழரக்ள் அ�வாரக்ள். 

கடநத் நவம்பர ் 25, 2013 அன்� ைகெய�த�்டப்படட் அநத் வரலாற்�ச ்

�றப்��க்க ஒப்பநத்த�்ன் காரணமாக, 1165 தற்கா�க பணியாளரக்ள் 

பணிநிரநத்ரம் ெசய்ய வாய்ப்பளிக்கப்படட்�. 

��பான்ைமச ் சங்கதத்ால் ஏமாற்றப்படட்� ேபா�ம். ெசால்வைதச ்

ெசய்வ�ம், ெசய்வைத ெசால்வ�ம் AIUBEA அைமப்� மட�்ேம. உண்ைம நிைலைய 

ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள். �த�ள்ள தற்கா�க பணியாளரக்ைள�ம் நம� 

அைமப்�ல் இைண�ங்கள். 

�ைர�ல், நிரவ்ாகம் �ற்ற�கை்க ெவளி�ட�ள்ள�.  

உங்கள் அைனவ�க்�ம் �ரட�்கர வாழ்த�்கள். 

 ேதாழைம வாழ்த�்க�டன்,   

             (அ.�தம்பரம்) 

                  ெபா�ச ்ெசயலாளர ்

 

 


