
 

தமி� மாநில	 

�றறிைக எ�:26                                                 ேததி:09.03.2015 

 
ஓ��திய பல!க" ம�#	 சில ெச�திக" 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 ஓ��திய பல�க� �ைறயான கால�தி� ெப�றிட கா��பேர  அ!வலக# 
ெவள$ய% &�ள உ�தரவ%� சாரா#ச�ைத)#, மன$த வள# ெதாட�பாக நம, ம�திய ச-க# 
ெகா&�,�ள க.த�தி� தமிழா/க�ைத)# உ-கள$� பா�ைவ/0 �� ைவ/கிேறா#. 
 
ஓ��திய பல!க" கால&ேத ெப�றிட கா()பேர+ அ-வலக வழிகா+0த1க" 

ஓ��திய பல�க� ஊழிய�க3/0 உ4ய கால�தி� கிைட/க ேவ5&# என நம, ம�திய 
ச-க# வலி)7�தியதி� அ.�பைடய%� 13.02.2015 அ�7 DOT, CCA ம�7# BSNL அதிகா4க� 
அட-கிய ஒG H ட# ெட�லிய%� நைடெப�ற, அத� அ.�பைடய%� வழிகா &த� 
உ�தரIகைள கா��பேர  அ!வலக# 02.03.2015 அ�7 ெவள$ய% &�ள,.   
1) ஓ�Iெபற உ�ள ஊழிய�கள$� அைன�, மK/கைள)# அவ� ஓ�I ெப7# ேததி/0 

ஆ7மாத-க3/0 ��பாகேவ ச#ப�த�ப ட CCA அ!வலக�தி�0 அK�ப ேவ5&#. 
அத�கான பண%கைள நம, அ!வலக-கள$� எ & மாத கால�தி�0 ��பாகேவ 
அவ4ட# மK/கைள ெப7# பண%க� ,வ-க ேவ5&#. 

2) அ�ப. அK�ப�ப&# ேததி வைரய%லான அைன�, வ%ஷய-க3# ச4 ெச�, அK�ப 
ேவ5&#. 

3) இதைன உ7தி ெச�ய மாநில அ!வலக-கள$� இG�, மK/கைள ெப7வத�0 அ�த 
ஊழிய�கைள ெதாட�P ெகா�ள ேவ5&#.  அQவா7 அவ� மK/கைள தர� தவறினா� 
மாநில இைணயதள�தி� அவர, ெபயைர ெவள$ய%ட ேவ5&#.  அவ� மK/கைள 
ெகா&�த உட� அவர, ெபய� இைணயதள�தி� இG�, உடன.யாக நR/கிவ%ட ேவ5&#.   

4) அ&�த 24 மாத-கள$� ஓ�I ெபற உ�ளவ�கள$� ப .யைல ஓQெவாG ஜனவ4 ம�7# 
ஜூைல 1# ேததிகள$!# ெவள$ய%ட ேவ5&#.  இதைன மாநில அ!வலக# ம�7# CCA 
அ!வலக-க3/0 அK�ப ேவ5&#.  மா�ற�, வ%G�பஓ�I, பண% வ%லக�, மரண# 
உ�ள$ டைவக� அQவ�ேபா, அதி� இைண/க ேவ5&#.   

5) ஒQெவாG ஓ�Iெபற உ�ளவ�கள$� மK/கைள அK�Pவத�0 ��, ேதைவய�ற கால 
தாமத�ைத தவ%�/0# வைகய%�, அைவ அைன�, அ#ச-கள$!# நிைறI ெப�7�ளதா 
எ�பைத ச4 பா�/க ேவ5&#.  அ./க. CCA அ!வலக-கள$லிG�, ேக க�ப&# 
ேக�வ%க� இ�,ட� இைண/க�ப &�ள,. 

6) மாநில அளவ%� DGM அளவ%லான ஒG அதிகா4 இத�0 ெபா7�பாக நியமி/க ேவ5&#.  
அவ� மாத# ஒG �ைற CCA அதிகா4க3ட� H.� ேபசி வG# ப%ரYசைனகைள தR�I 
காண ேவ5&#.   



 

நி(வாக&தி! HR PLAN ெதாட(பாக நம8 ச9க&தி! நிைலபா0 
வ�!ன�கள$� ப4�,ைர ம�7# HR PLAN ெதாட�பாக நம, ம�திய ச-க# 02.03.2015 

அ�7 BSNL� CMD/0 ஒG க.த# எ]தி)�ள,.  அதி� உ�ள வ%வர-கைள உ-கள$� 
பா�ைவ/0 ��ைவ/கிேறா#. 

”நில#, ஊழிய� 0.ய%G�P, காலிய%ட-கைள பணமா/0வ, ெதாட�பாக தன, 
ப4�,ைரகைள நி�வாக/ 0] ெதாைலெதாட�P ,ைற/0 அK�ப%)�ள,.  ஊழிய�க� இ�த 
நி7வன�தி� �/கியமான ப-0தார�க� எ�ற அ.�பைடய%� இ, ேபா�ற �/கிய 
�.Iகைள எ&/0# ��ன� அவ�கள$� ப%ரதிநிதிகைள கல�தாேலாசி/க ேவ5&ெமன 
நா-க� �தலி� ெத4வ%/க வ%G#Pகிேறா#.  த�ேபா, இ, ெதாட�பாக எ-க3/0 எ�த 
ஒG வ%வர�# ெத4யாம� உ�ேளா#.  எனேவ இ, ெதாட�பாக உடன.யாக 
ெதாழி�ச-க-கேளா& வ%வாதி/க ேவ5&# என/ ேக &/ ெகா�கிேறா#.   

மன$த வள# ெதாட�பாக நி�வாக/ 0]வ%� ப4�,ைரக� ெதாட�பாக கீ`க5டவ�ைற 
உ-கள$� பா�ைவ/0 ெகா5& வGகிேறா#.   

1. SSA/கைள AREA/களாக மா�7# வ%ஷய�தி�, ஊழிய�க� SSA ேகட�க� எ�ற 
அ.�பைடய%� அவ�கைள சிரம�,/0 உ�ளா/க/Hடா,.  SSA/கைள AREA/களாக 
மா�7# நைட�ைற எ�னெவ�7#, அதனா� ஊழிய�கள$� மb, ஏ�ப&# தா/க-க� 
ெதாட�பாக ெத4வ%/க ேவ5&#.   

2. சி/கலான திறைமகைள ைகெகா�வத�காக நி�வாக# ஒ�ப�த (OFF ROLL) 
அ.�பைடய%� ஆ கைள எ&/0# நி�வாக�தி� ���ய�சிய%ைன நா-க# 
க&ைமயாக எதி�/கிேறா#.  எனேவ அதைன ைகவ%ட ேவ5&ெமன ேக &/ 
ெகா�கிேறா#. 

3. ெடலிகா# ஃேப/ட4ய%� உ�ள ஊழிய�கைள, அவ�க� ஓ�I ெப7# வைர SUPER 
NUMERARY என ைவ�,/ெகா�வ, எ�பைத நா-க� க&ைமயாக எதி�/கிேறா#.  பல 
ஆ5& காலமாக, ப�ேவ7 காரண-க3/காக, ெடலிகா# ஃேப/ட4கள$� கGவ%க� 
ம�7# உபகரண-கைள தயா4�பத�0 பதிலாக, இ�த நி7வன�தி� உய� ம ட 
நி�வாக# தன$யா� நி7வன-கள$� இG�, வா-0வைதேய ��ன$ைல ப&�தி 
வ�த,.  ெடலிகா# ஃேப/ட4கள$� த�ேபாைதயான சி/கலான நிைல/0 இ�த 
ெகா�ைகக� தா� காரண#.  ெடலிகா# ஃேப/ட4கள$� P�தா/க# ெதாட�பாக எ-க� 
ச-க�தி� ெதள$வான ேகா4/ைககைள ஏ�கனேவ நி�வாக�தி� �� ைவ�,�ேளா#.  
BSNL/0 ேதைவயான கGவ%கைள)#, உபகரண-கைள)# தயா4�பத�0 இ�த 
ெடலிகா# ஃேப/ட4கள$� உ�ள பர�,ப ட நிலபர�ைப)#, அ-0�ள 
க டைம�ைப)#, அKபவ# வா��த மன$த வள�ைத)# பய�ப&�த ேவ5&#.  
இத�0 iலதன�#, நவ Rன ெதாழி�j ப அறிI ெகா5ட Pதிய ெதாழிலாள�கைள 
ேவைல/0 எ&�ப,# ேதைவ�ப&கிற,.  இ�த நி7வன�தி� நR5ட நாைளய நலைன 
கண/கி� ெகா5& நி�வாக# இ�த ��ெமாழிைவ ப4சீலி�, அ�� ப&�த 
ேவ5&#.   

4. 50% ஊழிய�க� உப4 எ�கி�ற வ�!ன� 0] ம�7# நி�வாக/ 0]வ%� 
கG�,/கைள நா-க� ��றி!# நிராக4�ப,ட�, அரசா-கதிட# இG�, ஊதிய 
உதவ% ெப7வ, எ�கிற கG�ைத)# நா-க� எதி�/கிேறா#.  கட�த ப�தா5&கள$� 
ஒG ல ச# ஊழிய�க� ஓ�I ெப�7�ள lழலி�, 50% ஊழிய�க� உப4 எ�கிற 



நி�வா/�தி� த�,வ# ஏ�7/ ெகா�ள �.யாத,.  த�ேபா,�ளைத வ%ட ஒG ல ச# 
ஊழிய�க� அதிகமாக இG�த ேபா,# 2005ஆ# ஆ5.� இ�த நி7வன# 10000 ேகா. 
mபா�கைள லாபமாக ஈ .ய, எ�ப, ம7/க �.யாத உ5ைம.  வGமான�தி 
ஏ�ப ட க&ைமயான இழ�ேப, த�ேபாைதய சி/க!/0 காரண#.  எனேவ இ�த 
நி7வன�தி� வGமான�ைத அதிக4�பத�கான வழி�ைறகைள க5& ப%./க 
ேவ5&#.  அரசா-க�திட# இG�, ஊதிய உதவ%ைய ேகாGவத�0 பதிலாக, 
கிராம�Pற தைரவழி ேசைவகளா� ஏ�ப&# நoட�தி�காக நியாயமாக அரசா-க# தர 
ேவ5.ய இழ�பp ைட நி�வாக# வலி)7�தி ெபற ேவ5&#.   
 

ேமேல Hற�ப ட வ%ஷய-கள$� மbதான ெபாG�தமான நடவ./ைககைள ேம�ெகா�ள 
ேவ5&ெமன ேக &/ ெகா�கிேறா#.” 
 

BSNL மன$தவள இய/0னராக திGமதி qஜாதா ேர ேத��ெத&/க� ப &�ளா� 
ெபா,�,ைற நி7வன-கள$� ேத�I வா4ய# (PSEB) BSNL� மன$தவள 

இய/0னராக (DIRECTOR(HR)) BSNL� த�ேபா, ED(FINANCE) ஆக உ�ள திGமதி qஜாதா ேர 
அவ�கைள ேத�I ெச�,�ள,.  கி ட�த ட i�றா5&க� காலியாக இG�த மன$தவள 
இய/0ன� பதவ% வ%ைரவ%� நிர�ப�பட உ�ள,.  இ, FORUM�தி� �/கியமான 
ேகா4/ைககள$� ஒ�7.  ஏ�கனேவ நிதி�,ைற இய/0னராக (DIRECTOR(FINANCE) PSEB திGமதி 
ேயாஜனா தாs அவ�கைள ேத�I ெச�,�ள,.  ெமா�த��ள இய/0ன�கள$� இர5& 
ெப5 இய/0ன�கைள BSNL வ%ைரவ%� ெபற உ�ள,.  திGமதி qஜாதா ேர அவ�கைள BSNL 
ஊழிய� ச-க# பாரா &கிற,. 

 
ேதசிய க<!சி1 =+ட&ைத வ>ைரவ>1 நட&8க 

 32ஆவ, ேதசிய/ கI�சி� H ட# .ச#ப� மாத�தி� நைடெப�ற,.  ஆனா� நி�வாக# 
அ�த/ H ட�ைத H ட இ,வைர எ�த ஒG நடவ./ைக)# எ&/கவ%�ைல.  03.03.2015 
அ�7 Sr.GM(SR) திG ஷமb# அ/த� அவ�கைள ச�தி�த BSNL ஊழிய� ச-க�தி� ெபா, 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப%ம�) அவ�க� ேம!# காலதாமத�ப&�தாம� இ�த/ H ட�ைத 
H ட ேவ5&# என வலி)7�தினா�.  ெவள$ நா& ெச�7�ள நம, DIRECTOR(HR) அவ�க� 
நா& திG#ப%யIட� அ&�த/ H ட�தி�கான ேததிைய அ&�த வார# �.I ெச�யலா# 
என Sr.GM(SR) ெத4வ%�தா�.   

 
 
   

வா`�,/க3ட�,                                                                                   
 

                                                                      ேதாழைம?"ள,  

 
(A.பாC ராதாகிDEண!) 

                                                                            மாநில ெசயலாள( 


