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ேதசிய க!"சி# $%ட '(!க) 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

14.05.2015 அ�� ��ெட�லிய�� நைடெப ற ெதசிய# க$�சி� %&ட'தி� 
நிக($க) ெதாட�பாக நம� ம'திய ச+க, ெவள.ய�&/)ள அறி#ைகய�� 
தமிழா#க'ைத கீேழ ெகா/'�)ேளா,.  

 
இ�த ேதசிய க$�சி� %&ட'தி 2 BSNL� DIRECTOR(HR) திA A.N.ராD 

அவ�க) தைலைம தா+கினா�.  ஊழிய� தரG� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�I 
அவ�க) கீ(கJட வ�ஷய+கைள %&ட'தி� �வ#க'தி� ெதLவ�'தா�. 

 
• ேதசிய க$�சி� %&ட, நட'�வதி� ஏ ப&/)ள அதNத கால தாமத'தி 2 தன� 

ஆ(�த கவைலைய பகி��� ெகாJடா�.  ேதசிய க$�சி� %&ட, எ�ப� மாநில 
ம �, தலம&ட க$�சி�கQ#2 ஒA ேமாசமான S�Tதாரணமாக மாறிவ�ட# 
%டா� எ�பைத ெதLவ�'தா�. 
 

• ேதசிய க$�சிலி� எ/#கGப&ட SV$க) Sைறயான கால'தி� அS�ப/'தG 
ப/வதி�ைல என ெதLவ�'தா�.  உதாரணமாக 30.01.2013 அ�� நைடெப ற 
28ஆவ� ேதசிய க$�சி� %&ட'தி� எ/#கGப&ட SVவான DRAUGHTS MANகQ#2 
ம �ெமாA JTO ேத�$ நட'தGப/, எ�ப� இ�னS, அSலா#கGபடவ��ைல.  
25.09.2014 அ�� நைடெப ற 31ஆவ� ேதசிய க$�சி� %&ட'தி� IMMUNITY FROM 
TRANSFER ெதாட�பான கா�Gபேர& அaவலக கVத'தி� மா ற, ெசDவ� என 
SV$ எ/#கGப&ட�.  என.T, அ�த கVத, 07.05.2015 அ�� தா� ெவள.ய�டG 
ப&ட�.  ேதசிய க$�சிலி� எ/#கGப&ட SV$கைள அSலா#2வதி� 
ஏ ப/கி�ற இ'தைகய காலதாமத, கா�Gபேர& நி�வாக'தி� திறைமய��ைமைய 
ெவள.#கா&/கிற� எ�� c&V# கா&Vனா�. 
   

• ேதைவGப&டெத�றா� ஊதிய மா ற ஒGப�த'ைத மா றியைம'தாவ� ஊதிய 
ேத#க நிைல ப�ரdசைனைய தN�$ காண ேவJ/, என 06.05.2015 அ�� நைடெப ற 
%&ட'தி� BSNL  நி�வாக'தி 2 RLC அறி$�'தி உ)ளா�.  RLCய�� இ�த 
அறி$ைர சLயான �Lதேலா/ அSலா#கGபட ேவJ/, எ��, ேக&/# 
ெகாJடா�.   
 

• மா றியைம#கGப&ட JTO ேத�$ வ�திக) ம �, E-1 ஊதிய வ�கித, ஆகியைவ 
ஒA வAட காலமாக BSNL இய#2ன� 2gவ�� ேத+கி கிட#கிற�.  ேமa, கால 
தாமதமி�றி இய#2ன� 2g இத 2 ஒG�த� தர ேவJ/,. 
 

• தைரவழி ச�தாதார�கQ#2 இர$ 9 மண� Sத� காைல 7 மண� வைர ‘வர,ப��லா 
இலவச அைழG�க)’ தி&ட'ைத நி�வாக, அறிவ�'�)ள�.  இ�த வசதி பண�ய�� 
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உ)ள ம �, ஓD$ ெப �)ள ஊழிய�கQ#2, வ�kதL#கGபட ேவJ/, 
எ��, ேக&/# ெகாJடா�.   
 

• அaவலக வளாக'தி 2) ெதாழி ச+க நடவV#ைககைள தைட ெசDI, 
கVத'ைத BSNL நி�வாக, உடனVயாக திA,ப ெபற ேவJ/,.  இ�ைலெயன.� 
நி�வன'தி� ெதாழி� அைமதி பாதி#கGப/, எ��, அவ� ெதLவ�'தா�.  
  

ஆ+ப- ெபா/%கள1" ம2தா" வ4வாத
 
 

1. 22.07.1997 'த# 08.09.2000 வைர நைடெப�ற/'(!க) அறிவ4�க;ப%ட 
ேத�!கள1# SC/ST ேபா%(யாள�க) ப4ர?சைனய4# இலாகா ேபா%( ேத�!கள1# 
தBதிகைள தள�CDவD:- உdச நNதிம�ற தN�Gப�� அVGபைடய�� இ�த 
ேத�$கள.� இட ஒ�#கீ/ அS�ப/'தGபட ேவJ/, என ஊழிய� தரGப�� 
க/ைமயாக வாதிடGப&ட�.  DOP&Tய�� ஒG�த� இ�றி நNதிம�ற உ'தர$க) 
அSலா#க இயலா� எ�பதா�, இ�த ப�ரdசைன DOP&T#2 ஏ கனேவ 
அTGபGப&/)ளதாக நி�வாக, ெதLவ�'த�. 
 

2. DOTய4# பண4யம�Cத;ப%ட ஊழிய�கH�கான ஓ+Jதிய ப4ர?சைனய4#, 
DOTய4" 15.06.2006 ஆ
 ேததிய4%ட க(த எ�:1-45/2003-B# உ)ள உCதர!கைள 
தி/
ப ெபPவD:- BSNL ஊழிய�கQ#2 அரc ஓDmதிய, வழ+2வத 2, BSNL� 
இA�� ெப�, ெதாைகய�� 60% என உ)ள க&/Gபா&ைட அரசா+க, நN#க 
ேவJ/, என ஊழிய� தரGப�� க/ைமயாக வாதிடGப&ட�.  வ�Lவான 
வ�வாத'தி 2 ப�� ஊழிய�கள.� வA'த+கைளI,, கA'�#கைளI, DOT#2 
ெதLவ�#க நி�வாக, ஏ �# ெகாJ/)ள�.   
 

3. BSNL MRS தி%டCைத மPபUசலீைன ெச+வD:-  ஊழிய�கள.� சிரம+கைள 
தN�Gபத 2 த ேபா�)ள BSNL MRS தி&ட'ைத ம�பLசீலிGபத கான ஒA 2gைவ 
அைம#க ேவJ/, என ஊழிய� தரG� க/ைமயாக வாதி&ட�.  த ேபா� இ�த 
தி&ட'தி� பV ஊழிய�க) ெசல$ ெசDI, ெதாைகய�� 50% ம&/ேம 
அவ�கQ#2 திA,ப கிைட#கி�ற� எ�ற அVGபைடய�� அ� ேகாரGப&ட�.  
ேமa,, ந�ல பல மA'�வமைனக) BSNL� EMPANALMENT� இA�� வ�லகி# 
ெகாJ/)ளன.  வ�வாத+கQ#2 ப�� ஊழிய� தரG� ேக&/# ெகாJடபV ஒA 
2gைவ உAவா#க நி�வாக, ஏ �# ெகாJட�. 
 

4. TMகளாக பதவ4 உய�Cத;ப%ட TSMகH�B ஜனாதிபCதிய உCதர!(Presidential orders) 
வழ�BவD:- 30.09.2000#2 S� TSM அ�தk� வழ+கGப&/ அத 2 ப�� 
நிர�தரமா#கG ப&டவ�கQ#2 ஜனாதிப'திய உ'தர$ வழ+கGப&/ வ�&ட�. 
ஆனா� 30.09.2000#2 S� TSM அ�தk� வழ+கGப&/ ேநரVயாக Telecom 
Mechanicகளாக பதவ� உய�$ வழ+கGப&டவ�கQ#2 இ�வைர ஜனாதிப'திய 
உ'தர$ வழ+கGபடவ��ைல.  ஜனாதிப'திய உ'தர$ அவ�கQ#2 வழ+கGபட 
ேவJ/, என ஊழிய� தரGப�� ேகாரGப&ட�.  மாநில+கள.� இA�� வ�வர+க) 
ேக&கGப&/)ளதாக$,, அ� வ�த ப�� DOTய�� ஒG�தa#2 ப�� அவ�கQ#2 
அவ�கQ#2 ஜனாதிப'திய உ'தர$ வழ+கGப/, என நி�வாக, பதிலள.'�)ள�. 
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5. மாநில ம�P
 அகில இeதிய ம%ட�கள1# WORKS COMMITTEEக) 
உ/வா�BவD:-  மாநில ம �, அகில இ�திய ம&ட+கள.a, WORKS 
COMMITTEEக) உAவா#கGபட ேவJ/, என ஊழிய� தரGப�� க/ைமயாக 
வாதிடGப&ட�.  மாவ&ட ம&ட+கள.a, WORKS COMMITTEEக) Sைறயான கால 
அவகாச'தி� நைடெப�வதி�ைல என க/ைமயாக எ/'�ைர'� அைவ 
Sைறயான கால'தி� நட'�வைத உ�தி ெசDய ேவJ/, என# %றின�.  
வ�வாத+கQ#2 ப�� மாநில ம&ட+கள.� WORKS COMMITTEEக) உAவா#2வ� 
எ�கிற ேகாL#ைகைய பLசீலிGபதாக நி�வாக, ஏ �# ெகாJட�.  மாவ&ட 
ம&ட+கள.� Sைறயான கால+கள.� WORKS COMMITTEEக) நட'�வைத உ�தி 
ெசDI, வைகய�� ேதைவயான நடவV#ைககைள எ/Gபதாக$, நி�வாக, உ�தி 
%றிய�. 
 

6. ேத�க நிைல ஊதிய
 (STAGNATION INCREMENT) கிைட�கெபறாதD, ம�P
 NEPP 
அ(;பைடய4# கிைட�க ேவ�(ய Increment கிைட�காதD  ஆகிய ப4ர?சைனக) 
தn�! காண;படேவ�-
. 

7. NEPP பதவ4 உய�வ4" ேபாD அ(;பைட ஊதிய
 BைறவD எ"கிற ஊதிய 
Bழ;பCதி�B (ABBERATION) தn�! காண;படேவ�-
. 
இ�த இரJ/ ப�ரdசைனகQ, RM, Group D ம �, Industrial ேகட�கள.� ஏ ப&/)ள 
ஊதிய ேத#கநிைல ெதாட��ைடய�.  06.05.2015 அ�� நைடெப ற 
ேபdcவா�'ைதய�� ேபா� RLC வழிகா&Vயைத ஊழிய� தரG� c&V# கா&Vய�.  
அ�த வழிகா&/தலி� BSNL நி�வாக, ஊழிய� தரGேபா/ ேபdc வா�'ைத நட'தி, 
ேதைவெய�றா� ஊதிய மா ற ஒGப�த'ைத மா றியைம'� %ட இ�த 
ப�ரdசைன#2 தN�$ காணGபட ேவJ/, எ�� %றGப&/)ள�.  வ�வாத+கள.� 
ேபா� ஊதிய ேத#க நிைல ப�ரdசைனயா� ெமா'தமாக 16,000 ஊழிய�க) 
பாதி#கGப&/)ளதாக$,, அதி� 8,501 ஊழிய�க) NE-3 ஊதிய வ�கித'தி� 
இAGபதாக$, நி�வாக, ெதLவ�'த�.  இ�த ப�ரdசைனய�� ம� பLசீலைன 
ெசD� DOT#2 பL��ைர#கGப/, என நி�வாக, ஏ �# ெகாJட�. 
  

8. பாலிய# ெதாeதர!கH�B எதிரான கமி%(ய4# ச�க�கள1"  ெப� 
ப4ரதிநிதிகைளo
 உ%ப-CDவD BறிCD:- இ�த# கமி&Vய�ைன சிறGபானெதாA 
கமி&Vயாக மா ற ச+க+கள.� மகள.� உ�Gப�ன�கைளI, இண#க ேவJ/, என 
ஊழிய� தரG� ேகாLய�.   க/ைமயான வ�வாத+கQ#2 ப�ற2, அரசி� ச&ட+க) 
அத 2 இட, தAவதி�ைல என#%றி அதைன ஏ க நி�வாக, ம�'� வ�&ட�. 
 

9. எ
.(.எ".எ# பBதிகள1# பண4யா�P
 ப4.எp.எ".எ#. ஊழிய�கH�B q.200 
மதி;ப4லான சி
 வழ�BவD BறிCD:-  எ,.V.எ�.எ� ப2திகள.� பண�யா �, 
ப�.எk.எ�.எ�. ஊழிய�கQ#2 �.200 மதிGப�லான சி, வழ+2மா� ஊழிய� தரG� 
உ�தியாக ேகாLய�.  இ�த 200� சி, கா�V� இதர ெதாைலேபசி நி�வன+கள.� 
எJகQ#2, ேபc, வசதி (OTHER NETWORK CALLS) ேகாLய�.   நி�வாக தரG� இ�த 
இA ேகாL#ைககைளI, பLசீலிGபதாக ஏ �)ள�. 
 

10. அeதமா" நிேகாப� தn!கைள ப4ரதான நில;பBதிoட" இைண�க 
கடr�க(ய4# ஒ.எஃ;.சி ேகப4)கைள பதி;பD BறிCD:-  அ�தமா� நிேகாப� 
தN$கQ#2, ப�ரதான நிலGப2தி#கான இைணGைப கடa#கVய��  ேகப�)கைள 
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பதிGப� �லமாக வழ+கGபட ேவJ/, என ஊழிய� தரG� ேகாLய�.  இ� 
இ�திய அரசா+க'தா� ம&/ேம ெசDயSVI, எ�� நி�வாக தரG�  %றிய�.  
என.T, த ேபா� அ�தமா� நிேகாப� மாநில நி�வாக, ெசa'தி வA, பாJ& 
வ�' க&டண+கைள உ) �ைற அைமdசகேம ஏ கலா, எ�ற தகவைல 
ெதLவ�'தன�. ேமa, த ேபா� அ�தமா� நிேகாப� மாநில நி�வாக,பைழய 
ேச&Vைல&VலிA�� ெப � வA, பாJ& வ�'கQ#2 பதிலாக �திய 
ேச&Vைல&/ கள.டமிA�� ெபறGப/, எ�பைதI, நி�வாக, ெதLவ�'த�. 
 

11. ஒ/'ைற எ"ற அளவ4# அeதமா" நிேகாப� மாநிலCதி# சனீ1ய� (.ஓ.ஏ 
ம�P
 (.(.ஏ �கைள vதிதாக ஆெள-;பD BறிCD:- அ�தமா� நிேகாப� 
மாநில'தி� ஊழிய�க) எ�த அள$#2 மிக$, சிரமமான �ழலி� 
பண�யா �கிறா�க) எ�பைத ஊழிய� தரG� வ�ள#கிய�. ேமa, அ,மாநில'தி� 
க/ைமயான ஆ) ப றா#2ைற நில$வைதI, வ�ள#கி, சிறG� ஆெள/G� ேதைவ 
எ�பைதI, வ�ள#கிய�. என.T, நி�வாக, �திய V.V.ஏ #கள.� ேநரV 
நியமன'ைத வ�ைர$ ப/'த ம&/, ஏ � ெகாJ/)ள�. 
 

12. ஒ/ நகரCதி" 8 கிேலா மி%ட� wரCதி�B) உ)ள கிராம பBதி�B
 அeத 
நக�CD�B வழ�க;;-வD ேபா#  HRA வழ�BவD BறிCD  ( அதாவD 26-2-2009 
ப4றB
 ெதாட�வD BறிCD):-  ப�ற ம'திய அரc ஊழிய�கQ#2 வழ+கிய� ேபால 
வ�ஜயவாடா ஆ&சிய� ெகா/'த சா�றித( அVGபைடய�� ேபார�கி கிராம'�#2, 
வ�ஜயவாடா நகர'�#2 வழ+2வ� ேபா�ற HRA ைவ 26-2-2009 #2 ப�ற2, நN&V#க 
ஊழிய� தரG� ேகாLய�.   நி�வாக, ம'திய அரc ஊழிய�கQ, 10 சத  HRA தா� 
ெப�கி�றன�, 20 சத, அ�ல என# %றி இைத ஏ கவ��ைல. 
 

13. காலியான ஊழிய� B(ய4/;v�கைள சிற;பாக பய"ப-CDவD BறிCD:-   
நNJட வ�வாத'�#2 ப�� இற�� ேபான ஊழியL�  �ைணவ�யA#2 
2Vய�AG�#கைள ஒ�#2வதி� ேபாடGப&/)ள நிப�தைனகைள தள�'த 
ஏ �)ள�. 
 

14. ந�ச# பBதிகள1# பண4vUo
 ஊழிய/�B சyக;பாDகா;v
, ப4ற 
சrைககைள நn%(;பD BறிCD:- அதிக வ�வாத'�#2 ப�� ந#ச� ப2திகள.� 
பண�யா �, ஊழிய�கQ#2 ச�கGபா�காG� அளைவகைள நN&V#க SVIமா என 
பLசீலிGபதாக %றிI)ள�. 

  
வா('�#கQட�, 

                                                        
ேதாழைமI)ள, 

 
 

 
(A.பாv ராதாகி/zண") 

                                                                           மாநில ெசயலாள� 


