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திட்டங்கள் – டசயை்பாடுகள் 
 

யூனியன் பாங்க் ஆப் இந்தியா பணியாளரக்ள் கூட்டுறவு சிக்கனம் மற்றும் கடன் 

சங்கம் கடந்ெ 1985 ஆம் ஆண்டு பம 17ஆம் நாள் கூட்டுறவு சங்கமாக ெமிைகெ்திை் பதிவு 

சசய்யப்பட்டு, 06.08.1985 முெை் சசன்ழனயிலுள்ள யூனியன் வங்கி ஊழியரக்ளின் 

நைனுக்காக சசயை்படெ் துவங்கியது.  பின்னர ் சசயை்படும் பகுதி, ெமிைகம் 

முழுழமக்கும் விரிவுபடுெ்ெப்பட்டது. 

 

கடந்ெ 21.02.1994 முெை் நமது சங்கமானது, பை மாநிை (Multi State) கூட்டுறவு 

சங்கமாக மெ்திய பதிவாளர ் (கூட்டுறவு), புதுதிை்லியிை் பதிவு சசய்யப்பட்டு ெமிை்நாடு, 

பகரளம், கரந்ாடகம் மற்றும் பாண்டிசப்சரி யூனியன் பிரபெச கிழளகளிலுள்ள யூனியன் 

வங்கி ஊழியரக்ளுக்காகப் (Award Staff) பணியாற்றி வருகிறது.  சங்கம் சபாது 

மகாசழபக் கூட்டெ்திை் ஜனநாயக முழறயிை் பெரவ்ு சசய்யப்படும் 13 

இயக்குனரக்ளாை் நிரவ்கிக்கப்பட்டு வருகிறது.  அவரக்ளின் பெவிக்காைம் மூன்று 

ஆண்டுகள் ஆகும். 

 

1. கடன்கள் 

 

(i) பிலணயக்கடன் (Surety Loan) 

 

ெற்சமயம் பிழணயக்கடனாக, அொவது மற்சறாரு ஊழியரின் பிழணயின் 

அடிப்பழடயிை், ரூ.6,00,000/- (ஆறு ைட்சம் மட்டும்) வழர, 120 மாெங்களிை் / அவரது 

வங்கிப் பணிக்காைெ்திை் திருப்பிச ் சசலுெ்தும் கடனாக, நிபந்ெழனகளுக்கு உட்பட்டு 

பரிசீலிக்கப்பட்டு வைங்கப்படுகிறது. 

 

(ii) பண்டிலகக் கடன் (Festival Loan) 

 

ெற்சமயம் பிழணயக்கடனாக, ரூ.25,000/- (இருபெ்து ஆயிரம் மட்டும்) வழர, 12 

மாெங்களிை் திருப்பிசச்சலுெ்தும் கடனாக, நிபந்ெழனகளுக்கு உட்பட்டு, 

பரிசீலிக்கப்பட்டு வைங்கப்படுகிறது. 

 

இந்ெ இரண்டு கடன்களுக்கும் ெற்பபாது வருட வட்டி 9.50%, தினசரி கடன் 

நிலுழவ (Daily Product Basis) அடிப்பழடயிை் வசூலிக்கப்படுகிறது. 

 

(iii) வதசிய வபரிடர் நிவாரணக் கடன் (National Calamity Loan) 

 

ெற்சமயம் பபரிடர ் நிவாரணக் கடனாக, ரூ.20,000/- (இருபது ஆயிரம் மட்டும்) 

வழர, 24 மாெங்களிை் திருப்பிச ் சசலுெ்தும் கடனாக, நிபந்ெழனகளுக்கு உட்பட்டு, 

பரிசீலிக்கப்பட்டு வைங்கப்படுகிறது.  இக்கடனுக்கு பங்கு மூைெனம் மற்றும் 

பிழணயாளர ் பெழவயிை்ழை, இக்கடனுக்கு ெற்சமயம் 8.50%  வட்டி 

வசூலிக்கப்படுகிறது. 

 



2. பங்கு மூைதனம் (Share Capital) : 

 

சங்கப் பங்குகளின் மதிப்பு ரூ.10/- ஒவ்சவாரு உறுப்பினரும் குழறந்ெபட்சம் 10 

பங்குகழள ழவெ்திருக்க பவண்டும்.  பமலும், எவ்வளவு பங்கு மூைெனம் உள்ளபொ, 

அென் 20 மடங்கு வழர பிழணக்கடன் / பண்டிழகக் கடன் சபறைாம்.  கடன் 

சபறும்பபாது, கடனிை் இருந்து பங்கு மூைெனெ்திற்கு பிடிெ்ெம் சசய்யும் வசதியும் 

உள்ளது.  கடந்ெ ஆண்டு (20-21) பங்கு மூைெனெ்திற்கு 10.00% ைாப ஈவு வைங்கப்பட்டது. 

 

3. லவப்புத்டதாலககள் : 

 

(i) சிக்கன லவப்பு (Thrift Deposit) 

 

ஓவ்சவாரு உறுப்பினரும் கட்டாயமாக குழறந்ெபட்ச பசமிப்புெ் சொழகயாக 

ரூ.700/- சசலுெ்ெபவண்டும்.  உறுப்பினர ் சங்கெ்திலிருந்து விைகும்பபாது இந்ெெ் 

சொழக திருப்பி ெரப்படும்.  ெற்சமயம் இெற்கான வட்டி 8%.  இந்ெ வட்டி நிதியாண்டின் 

கழடசி பவழைநாளிை் உறுப்பினரின் வங்கிக்கணக்கிை் சசலுெ்ெப்படும்.  விருப்பமுள்ள 

உறுப்பினரக்ள் அதிகமான பசமிப்புெ் சொழகழய ரூ.100/- மற்றும் அென் 

மடங்குகளாகச ்சசலுெ்ெைாம். 

 

(ii) அைகு லவப்பு (Unit Deposit) 

 

உறுப்பினரக்ள் பிழணக்கடன் / பண்டிழகக் கடன் சபறும்பபாது, பங்கு 

மூைெனெ்திற்கு இழணயாக, அைகு ழவப்புகழளயும் ழவெ்திருப்பது அவசியம்.  கடன் 

சபறும்பபாது, கடனிை் இருந்து அைகு ழவப்பிற்கு பிடிெ்ெம் சசய்யும் வசதியும் உள்ளது.  

கடந்ெ ஆண்டு அைகு ழவப்பிற்கு 9.0% வட்டி வைங்கப்பட்டது.  இந்ெ வட்டிெ்சொழக, 

வருடெ்தின் கழடசி பவழைநாளிை், அவரக்ளது வங்கிக் கணக்குகளிை் வரவு 

ழவக்கப்படும்.  

 

 

 

 

(iii) நிரந்தர லவப்புடதாலக (Fixed Deposits) 
 

கூட்டுறவு சங்கம் நிரந்ெர ழவப்பு (Fixed Deposit), ழவப்பு மறு முெலீடு திட்டம் 

(Deposit Reinvestment Scheme) மற்றும் சொடர ்ழவப்பு (Recurring Deposit) ஆகியழவகழள 

உறுப்பினரக்ளிடம் இருந்து ஏற்றுக்சகாள்கிறது. ழவப்பு காைம் ஒரு வருடம் மட்டுபம 

 

ழவப்புெ்சொழக / ழவப்பு மறு முெலீடு ஆகியவற்றிை் குழறந்ெபட்சம் ரூ.5,000/- 

முெலீடு சசய்யைாம்.  பமலும் ரூ.1,000/- மற்றும் அென் மடங்குகளிை் முெலீடு 

சசய்யைாம்.  சொடர ் ழவப்பு சொழக ரூ.100/- மற்றும் அென் மடங்குகளிை் 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்படும்.  ரூ.50,000/- அை்ைது அெற்கு பமை் ழவப்புெ் சொழகழய ஒபர 

ரசீொக ழவெ்துள்ள உறுப்பினரக்ள் விரும்பினாை் மாெ வட்டிழயப் 

சபற்றுக்சகாள்ளைாம்.  மற்றவரக்ளுக்கு காைாண்டு வட்டி மாரச்,் ஜீன், சசப்டம்பர ்

மற்றும் டிசம்பர ் மாெங்களின் கழடசி பவழைநாளிை் அவரக்ளின் வங்கிக் கணக்கிை் 

வரவு ழவக்கப்படும். 

 

இயக்குனர ்குழுவின் ஒப்புெலுடன் ழவப்புசொழகயிை் 90% வழர கடன் சபறவும், 

ழவப்புசொழகழய முதிரவ்ு காைெ்திற்கு முன்பு சபறவும் இயலும்.  ெற்பபாது 

ழவப்புகளுக்கான வட்டி 8% ஆகும்.  

 உறுப்பினரக்ள் சொடர ் ழவப்புகளிை் மாெ மாெம் ெங்களின்  விருப்பப்படி 

ெவழண சசலுெ்ெைாம்  
 

4. உறுப்பினர் நைத்திட்டங்கள் : 
 

(i) பிலணயாளர் நிவாரண நிதி (Surety Relief Fund) 

 



உறுப்பினரக்ள் மாெம் ரூ.10/- பிழணயாளர ் நிவாரண நிதிக்குச ் சசலுெ்ெ 

பவண்டும்.  இந்ெெ் சொழக திருப்பிெ் ெரபடமாட்டாது.  ஒரு உறுப்பினர ் வங்கி 

நிரவ்ாகெ்தின் ஒழுங்கு நடவடிக்ழக, சட்டரீதியான நடவடிக்ழக அை்ைது பவறு 

காரணெ்தினாை் சொடரந்்து இரண்டு வருடங்கள் (Continuous period of two years) ெங்கள் 

கடழனச ் சசலுெ்ெெ ் ெவறினாை், எை்ைா கூட்டுறவுச ் சங்கங்களும் அந்ெெ் சொழகழய 

அந்ெ உறுப்பினரின் பிழணயாளரிடம் வசூலிக்கின்றன.  ஆனாை் நமது சங்கெ்திை், 

பிழணயாளரக்ள் நைழனக் காப்பெற்காக, கடன் வாங்கியவரக்ளுக்கு பதிைாக, 

பிழணயாளர ் சசலுெ்ெபவண்டிய சொழக, பிழணயாளர ் நிவாரண நிதியிலிருந்து 

சசலுெ்ெப்படுகிறது. 
 

(ii) இறப்பு நிவாரண நிதி (Death Relief Fund) : 
 

ஒவ்சவாரு உறுப்பினரும் இறப்பு நிவாரணநிதிக்கு சந்ொவாக மாெம் ரூ.350/- 
சசலுெ்ெபவண்டும்.  இந்ெெ் சொழக மாொமாெம் பிற இனங்களுடன் வசூலிக்கப்படும்.  

சமாெ்ெ சொழகயும் உறுப்பினர ் சங்கெ்திலிருந்து விைகும்பபாது வட்டியிை்ைாமை் 

திருப்பிெரப்படும். 

 

எதிரப்ாராெவிெமாக ஒரு உறுப்பினர ் காைமானாை், அவரது குடும்பெ்ொருக்கு 

இந்ெ நிதியிை் இருந்து ரூ.3,00,000/- (ரூபாய் மூன்று ைட்சம் மட்டும்) அை்ைது இந்ெ 

நிதியிை் சசலுெ்ெப்பட்ட சொழகயின் 20 மடங்கு, எது குழறபவா அது வைங்கப்படும்.  

உறுப்பினர ் சங்கெ்திற்கு சசலுெ்ெபவண்டிய சொழககள் ஏொவது  இருந்ொை் ( If any) 

இந்ெ சொழகயிை் இருந்து கழிெ்துக் சகாள்ளப்படும். 

 

டசாந்த கட்டிடம் : 
 

கூட்டுறவு சங்கம், சசன்ழன பாரிமுழனயிை் உள்ள சிங்கபூர ் பிளாசா 

வளாகெ்திை் மூன்றாவது மாடியிை்714 சதுர அடிசகாண்ட, அென் சசாந்ெ கட்டிடெ்திை் 

இயங்கி வருகிறது. 
 

கணினிமயம் : 
 

கூட்டுறவு சங்கெ்தின் நிதி ஆண்டு ஏப்ரை் முெை் மாரச் ் வழர, சங்கெ்தின் 

கணக்குகள் முழுழமயாக கணினிமயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

விதிமுலறகள் : 

 

1. உறுப்பினராக விரும்பும் ஊழியரக்ள் விண்ணப்ப படிவங்கழள (Prescribed Form) 

முழறயாகப் பூரெ்்தி சசய்து, ரூ.125/- வழரபவாழையுடன் சங்கெ்திற்கு 

அனுப்பபவண்டும்.  (சங்கெ்தின் 10 பங்குகளுக்கு ரூ.100/- + பசரக்்ழகக் கட்டணம் 

ரூ.25/-) 
 

2. உறுப்பினர ் விண்ணப்பங்கழள பரிசீலிெ்து, ெகுதியின் அடிப்பழடயிை் 

இயக்குனர ்குழு விண்ணப்பொரழர உறுப்பினராக அனுமதிக்கும் உறுப்பினராக 

ஏற்கப்பட்ட ஊழியர ் குழறந்ெபட்சம் மூன்று ஆண்டுகள் உறுப்பினராக 

சசயை்படபவண்டும்.  அென்பின், விருப்பப்பட்டாை் சங்கெ்திலிருந்து 

விைகிக்சகாள்ளைாம். 

 

3. பவறு பணியாளர ் கூட்டுறவு சங்கங்களிை் உறுப்பினராக உள்ள ஊழியரக்ள், 

இந்ெச ் சங்கெ்திை் உறுப்பினராகச ் பசரெ்்துக் சகாள்ளப்படமாட்டாரக்ள் (Dual 

Membership not permitted). 

 

4. பரஸ்பர பிழணயின் (Mutual surety) அடிப்பழடயிை், அதிகபட்சமாக ரூ.600,000/- 

வழர பிழணயக்கடன் வைங்கப்படும்.  முெை் ஒரு மாெம் சந்ொ (one subscription 

deducted from pay) சபறப்பட்ட பின்னபர கடன் வைங்கப்படும்.  உறுப்பினரின் 

சமாெ்ெ சம்பளெ்தின் 20 மடங்கு அை்ைது அவரது பங்கு மூைெனெ்தின் 20 மடங்கு 

இதிை் எது குழறபவா, அந்ெெ் சொழக உறுப்பினருக்கு பிழணயக்கடனாக 

வைங்கப்படும். 



 

5. புதிொக பசரும் உறுப்பினரக்ளுக்கு, அவரக்ள் வங்கியிை் 13 ஆண்டுகளுக்கு பமை் 

பணியாற்றியிருந்ொை் முெற்கட்டமாக ரூ.1,00,000/- கடன் வைங்கப்படும்.  எட்டு 

மாெங்களுக்குப் பின் இந்ெெ் சொழக இரட்டிப்பாகும்.  ஒவ்சவாரு எட்டு 

மாெெ்திற்கும் கடன் சொழக உயரெ்்ெப்படும். 

 

6. புதிொக பசரும் உறுப்பினரக்ளுக்கு அவரக்ள் வங்கியிை் 13 ஆண்டுகளுக்கும் 

குழறவாகப் பணியாற்றியிருந்ொை் முெற்கட்டமாக ரூ.50,000/- கடன் 

வைங்கப்படும்.  எட்டு மாெங்களுக்குப் பின் இந்ெெ் சொழக இரட்டிப்பாகும்.  

ஒவ்சவாரு எட்டு மாெெ்திற்கும் கடன் சொழக உயரெ்்ெப்படும். 

 

7. திருமணம், மருெ்துவம், கை்வி பபான்ற சிறப்பு நிகை்வுகளுக்கு, இயக்குனர ்

குழுவின் முடிவின் அடிப்பழடயிை் அதிக கடன் வைங்கப்படைாம். 

 

8. ஒவ்சவாரு நான்கு மாெங்களுக்கும் கடழனப் (Renewal) புதுப்பிெ்துக்சகாள்ளைாம்.  

அந்ெ சமயம், உறுப்பினரின் நிலுழவயிலுள்ள கடன் சொழக கணக்கிை் 

எடுெ்துக்சகாள்ளப்பட்டு, மீெமுள்ள சொழக வைங்கப்படும்.  நான்கு 

மாெங்களுக்கு முன்னர ் கடழன புதுப்பிக்க விரும்பினாை், சமாெ்ெ கடன் 

சொழகழயயும் சசலுெ்தி புதிய கடன் சபறைாம். 

 

9.  கூட்டுறவு சங்கெ்திை் உறுப்பினரக்ளாகவுள்ள யூனியன் வங்கி ஊழியரக்ள் 

மட்டுபம பிழணயாளரக்ளாக இருக்க முடியும்.  உறுப்பினரக்ள், ெங்களுக்கு 

விருப்பமானவரக்ழள பிழணயாளரக்ளாகெ் பெரவ்ு சசய்துசகாள்ளைாம்.  கடன் 

சபறும் உறுப்பினர ்ழவெ்துள்ள அளவு பிழணயாளரும் பங்கு மூைெனமும், அைகு 

ழவப்பும் ழவெ்திருக்க பவண்டும். 

 

10. ெற்பபாதுள்ள சூைலிை், சகாடுக்கபவண்டிய சொழககள் பநரடியாக 

உறுப்பினரக்ளின் கணக்கிை் வரவு ழவக்கமுடியாவிடிை், அவரக்ளுக்கு 

அெ்சொழககள் காபசாழையாக வைங்கப்படும்.  

 

11. உறுப்பினரக்ளின் சந்ொ, கடன் ெவழண ஆகியழவ, யூனியன் பரிவார ் (Union 

Parivaar – HRMS Package) மூைம் சம்பளெ்திை் பிடிெ்ெம் சசய்யப்படும்.  

 

12. பங்கு மூைெனம் / அைகு ழவப்பு ஆகியழவ ஒதுக்கப்பட்ட மூன்று 

ஆண்டுகளுக்குப்பின், உறுப்பினர ் / பிழணயாளர ் கடன் சொழக ஏதும் 

இை்ைாதிருந்து பங்கு மூைெனெ்ழெ / அைகு ழவப்ழபெ் திருப்பி பகட்டாை், அந்ெ 

சொழக அவருக்கு வைங்கப்படும். 

 

13.  கழடசியாகப் பிழணயக்கடன் சபறப்பட்ட பெதியிலிருந்து நான்கு 

மாெங்களுக்குப் பின் பிழணயக்கடன் புதுப்பிக்கப்படும். 

 

14. வங்கியிலுள்ள அழனெ்து பிடிெ்ெங்களும், கூட்டுறவு சங்கெ்தின் பிடிெ்ெங்களும் 

பபாக வீட்டிற்கு எடுெ்துச ் சசை்லும் சம்பளம் சமாெ்ெ சம்பளெ்திை் 25%க்கும் 

அதிகமாக இருந்ொை் மட்டும் சங்கம் கடன் வைங்கும்.  உறுப்பினர ் கூட்டுறவு 

சங்கெ்திற்கு சசலுெ்ெ பவண்டிய சொழக சமாெ்ெ சம்பளெ்திை் 50% குழறவாக 

இருக்க பவண்டும். 

 

15. ஒரு உறுப்பினர ் மாொந்திர கடன் ெவழணழய முழுழமயாக சசலுெ்ெெ் ெவறி 

கடன் சொழக நிலுழவயிை் இருந்ொை், அந்ெக் காைகட்டெ்திை் அவரது 

பிழணயாளருக்கு எவ்விெ கடனும் வைங்கப்படமாட்டாது / புதுப்பிக்கவும் 

இயைாது. 

 

16. பண்டிழகக் கடன், பபரிடர ் நிவாரணக் கடன் சபற, உறுப்பினரின் சம்பளப் 

பட்டியலின் நகை் விண்ணப்பெ்துடன் இழணக்கப்பட பவண்டும். 



 

17. கடன் பெழவ இை்ைாெவரக்ளும் சங்க உறுப்பினரக்ளாக இழணந்து 

சகாள்ளைாம்.  அவரக்ளது பங்கு மூைெனம், அைகு ழவப்பு, பசமிப்பு ழவப்பு 

ஆகியவற்றிற்கு நை்ை வட்டி கிழடக்கும்.  பமலும், அவரக்ள் ெங்களது பசமிப்புெ் 

சொழகழய ழவப்பு நிதியாக ழவெ்து அதிக வட்டி சபறைாம். 

 

18. கூட்டுறவு சங்கெ்தின் உறுப்பினராகும் ஊழியரக்ள் குழறந்ெபட்சம் மாொமாெம் 

கீை்கண்ட சொழகழயச ்சசலுெ்ெபவண்டும். 

 

அ. சிக்கன ழவப்பு நிதி  ரூ.700/- (Refundable) 

ஆ. பிழணய நிவாரண நிதி ரூ.10/- (Non-refundable) 

இ. இறப்பு நிவாரண நிதி   ரூ.350/- (Refundable) 

சமாெ்ெம்    ரூ.1,060/- 

 

19. ஒரு ஊழியழர சங்கெ்திை் இழணப்பது, ஒரு உறுப்பினருக்கு கடன் வைங்குவது 

ஆகியழவ இயக்குனர ்குழுவின் அதிகாரெ்திற்கு உட்பட்டது. 

 

20. அதிகாரிகளாகப் பெவி உயரவ்ு சபறும் உறுப்பினரக்ள், ெங்கள் கடன் 

முழுவழெயும் சசலுெ்தி, சங்கெ்திலுருந்து விைகபவண்டும்.  பமலும், அவரக்ளுக்கு 

இறப்பு நிவாரண நிதியிலும் எந்ெ உரிழமயும் இை்ழை. 
 

21. கூட்டுறவு சங்கெ்திை் எவ்விெ பணப்பரிவரெ்்ெழனக்கும் (cash transaction) அனுமதி 

இை்ழை.  உறுப்பினரக்ள் ொங்கள் சசலுெ்ெபவண்டிய சொழககழள (other than 

salary deduction) சங்கெ்தின் வங்கி கணக்கிை் மின்னனுப் பரிவரெ்்ெழன மூைம் 

சசலுெ்ெபவண்டும்.  எக்காரணம் சகாண்டும் சங்கெ்தின் வங்கிக்கணக்கிை் 

பநரடியாக பணம் சசலுெ்ெகூடாது. 
 

22. உங்கள் சந்பெகங்களுக்கு கீை்கண்ட கூட்டுறவு சங்க நிரவ்ாகிகழள சொடரப்ு 

சகாண்டு விளக்கம் சபறைாம். 

 

திரு. V.சவற்றிபவை் 94447 86796 

திரு. E.நாபகந்திரன் 79044 80255 

திரு. S.சவங்கபடசன் 98400 35700 

திரு. S.சுபரஷ் 96001 68034 

திரு. S.பகாெண்டராமன் 80723 34767 

பொைழம வாை்ெ்துக்களுடன், 

 

(V.டவற்றிவவை்) 

தலைவர் 


