
BSNL ஊழிய� ச�க
ஊழிய� ச�க
ஊழிய� ச�க
ஊழிய� ச�க
    
தமி மாநில
தமி மாநில
தமி மாநில
தமி மாநில
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வ#மானவ#மானவ#மானவ#மான    வ%வ%வ%வ%    இலாகாவ'ட
இலாகாவ'ட
இலாகாவ'ட
இலாகாவ'ட
    இ#)*இ#)*இ#)*இ#)*    BSNLBSNLBSNLBSNL�/�/�/�/    10,000 10,000 10,000 10,000 ேகா1ேகா1ேகா1ேகா1    2பா42பா42பா42பா4    ம�5
ம�5
ம�5
ம�5
    
சிலசிலசிலசில    ம6தியம6தியம6தியம6திய    ச�கச�கச�கச�க    ெச4திக8ெச4திக8ெச4திக8ெச4திக8    

அ:பா�)த ேதாழ�கேள, 
வ#மான வ% இலாகாவ'டமி#)* ெவ/ வ'ைரவ'= BSNL நி5வன
 10,000 ேகா1 

2பா4கைள ெபற உ8ள*.  இதைன BSNL CMD தி# அBப
 CவDதவா ெத%வ'6*8ளா�.  
E6தா�F தின6த:5 கா�GபேரH அIவலக6தி= நைடெப�ற ஒ# ச)திGப'= அவ� இதைன 
ெத%வ'6*8ளா�.  கட)த 15 ஆ�Fகளாக BSNL: கண�/கைள DOT, RECONCILE ெச4யாததா= 
வ#மான வ% இலாகா BSNLலிடமி#)* 10,000 ேகா1 2பா4கைள அதிகமாக வSலி6தி#)த*. 
ஏGரலி= நைடெப�ற இர�F நாHக8 ேவைல நி56த6தி: ேபா* FORUM இ)த ப'ரWசைனைய 
DOT ெசயல%ட
 எF6*W ெச:ற*.  01.05.2015 அ:5 நைடெப�ற ேபW� வா�6ைதய':ேபா* 
BSNL: கண�/கைள DOT ெவ/ வ'ைரவ'= RECONCILE ெச4ய நடவ1�ைகக8 
ேம�ெகா8ளGபF
 எ:5 DOT  ெசயலாள� Xறிய'#)தா�.  Yத= தவைணயாக 891 ேகா1 
2பா4கைள வ#மான வ% இலாகாவ'டமி#)* BSNL ெபற உ8ளதாக CMD ெத%வ'6*8ளா�. 
BSNLBSNLBSNLBSNL    ஊழிய� ச�க6தி�/ மா�5 இட
ஊழிய� ச�க6தி�/ மா�5 இட
ஊழிய� ச�க6தி�/ மா�5 இட
ஊழிய� ச�க6தி�/ மா�5 இட
::::----த�ேபா* BSNL ஊழிய� ச�க6தி�/ ெட=லிய'= D7, 
Telegraph Place, Gole Market எ:ற இட6தி= இட
 ஒ*�கGபHF இ#)த*.  இ)திய அரசா�க
 
இ)த இட6ைத ஜா�க�H மாநில அரசி�/ வழ�கிவ'Hட ப1யா= நம* ம6திய ச�க
 மா�5 
இட
 வழ�க ேவ�F
 என ேகா%ய'#)த*.  த�காலிகமாக த�ேபா* E*ெட=லிய'= உ8ள 
அ*= /ேராj சாைலய'= இட
 ஒ*�கGபHF8ள*.  வ'ைரவ'= BSNL ஊழிய� ச�க6தி�/ 
ெபா#6தமான இட
 வழ�கGபF
 என DIRECTOR(HR) நம* ெபா* ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப'ம:nவ'ட
 உ5தி அளo6*8ளா�.   
MTNL MTNL MTNL MTNL இலவச ேராமி� வசதி அறிYக
இலவச ேராமி� வசதி அறிYக
இலவச ேராமி� வசதி அறிYக
இலவச ேராமி� வசதி அறிYக
::::----  01.01.2016 Yத= MTNL நி5வனY
 இலவச ேராமி� 
வசதிைய அறிவ'6*8ள*.  இத: காரணமாக MTNL ச)தாதார�களoட
, அத: ேசைவ இ=லாத 
இட�களo=, ேராமி� கHடண6ைத MTNL நி5வன
 வSலி�கா* என ெதாைல ெதாட�E 
அைமWச� தி# ரவ'ச�க� ப'ரசா6 ெத%வ'6*8ளா�. 
M.S.S.M.S.S.M.S.S.M.S.S.ராவ':  ஓ4qதிய பல:க8 நி56ராவ':  ஓ4qதிய பல:க8 நி56ராவ':  ஓ4qதிய பல:க8 நி56ராவ':  ஓ4qதிய பல:க8 நி56தி ைவGEதி ைவGEதி ைவGEதி ைவGE::::----ேகரள மாநில Y:னா8 CGM M.S.S.ராj 
31.12.2015 அ:5 ஓ4s ெப�58ளா�.  ஆனா= அவ%: ஓ4qதிய
 ம�5
 ஓ4qதிய 
பல:கைள அைன6*
 நி56தி ைவ�கGபHF8ள*.  அவ#�/ PROVISIONAL PENSION மHFேம 
த�ேபா* வழ�கGபF
 என கா�GபேரH அIவலக உ6தரs ெத%வ'�கி:ற*.   அவர* ஊழ= 
நடவ1�ைகக8 மv* ஒw�/ நடவ1�ைக ேம�ெகா8ளGபHF8ளதாக ெத%ய வ#கிற*.  இ)த 
M.S.S.ராjதா: அவ#ைடய ஊழ= நடவ1�ைகக8 ெதாட�பாக நம* இைணய தள6தி= 
ெவளoய'Hடத�காக நம* ெபா* ெசயலாள� ேதாழ� P.அப'ம:n ம�5
 ம6திய ச�க6தி: 
இதர தைலவ�க8 மv* வ�கீ= ேநாHyD அBGப'ய'#)தா� எ:ப* /றிGப'ட6த�க*. 
IDA 4.5% IDA 4.5% IDA 4.5% IDA 4.5% உய�sஉய�sஉய�sஉய�s::::---- 01.01.2016 Yத= நம* ப{சGப1 4.5% உய�)*8ள*.  த�ேபா* ெப�5� 
ெகா�1#�/
 107.9%6*ட: 4.5% இைண)* 112.4% கிைட�/
.  DPE உ6தரs ெவளoய'Hட 
ப': இ* அYI�/ வ#
. 
7777ஆவ* உ5Gப'ன� ச%பா�GE *வ�/கிற*ஆவ* உ5Gப'ன� ச%பா�GE *வ�/கிற*ஆவ* உ5Gப'ன� ச%பா�GE *வ�/கிற*ஆவ* உ5Gப'ன� ச%பா�GE *வ�/கிற*::::----  7ஆவ* உ5Gப'ன� ச%பா�GE ேத�த= *வ�க 
உ8ள*.  7ஆவ* உ5Gப'ன� ச%பா�GE ேத�தைல �Yகமாக நட6திட 11.01.2016 அ:5 
அைன6* ச�க�களo: XHட6ைத E*ெட=லிய'= நம* கா�GபேரH அIவலக
 
XH1n8ள*.6ஆவ* உ5Gப'ன� ச%பா�Gப'= கல)*� ெகா�ட அைன6* ச�க�க|
 
அைழ�கGபHF8ளன.இ)த� XHட6தி= இ#)* 7ஆவ* உ5Gப'ன� ச%பா�GE ேத�த= *வ�க 
உ8ள*.  எனேவ அைன6* கிைள, மாவHட மாநில ச�க�க|
 7ஆவ* உ5Gப'ன� ச%பா�GE 
ேத�தைல ச)தி�க தயராக ேவ�Fெமன ம6திய ச�க
 ேகHF�ெகா�F8ள*. 



இைணய சம:பாH1�காக இைணய சம:பாH1�காக இைணய சம:பாH1�காக இைணய சம:பாH1�காக TRAITRAITRAITRAI�/ மகஜ� அBGEக�/ மகஜ� அBGEக�/ மகஜ� அBGEக�/ மகஜ� அBGEக::::----  “FREE BASICS BY FACEBOOK”  எ:ற 
ெபய%=  நம* இைணய சம:பாHF உ%ைம�/ எதிராக FACEBOOK நி5வன
 ஒ# 
தா�/தைல ெதாF6*8ள*.  இைணய சம:பாF எ:றா= நம�/ ேதைவயான அைன6* 
வைல6தள�க|�/
 எ)த ஒ# பா/பாF
 இ:றி நா
 ெச=I
 வசதி.  இைணயதள ேசைவ 
வழ�/
 நி5வன
 எ)த ஒ# வைல6தள6தி�/ ெச=வைதn
 தைட ெச4ய� Xடா*.  
இத�காக கHடண�கைள ேவ5 ேவறாக மா�ற� Xடா*.  எனேவ ந
 ேதாழ�க8 அைனவ#
 
WWW.fsmi.in  எ:ற இைணய தள6தி�/ உடன1யாக ெச:5 அதி= உ8ள மகஜைர 
ைகெயw6திHF TRAI�/ 07.01.2016�/ Y: அBGப'ட ேவ�F
. 
BSNL MRS BSNL MRS BSNL MRS BSNL MRS கமிH1ய': XHட
 கமிH1ய': XHட
 கமிH1ய': XHட
 கமிH1ய': XHட
 08.01.2016 08.01.2016 08.01.2016 08.01.2016 அ:5 XFகிற*அ:5 XFகிற*அ:5 XFகிற*அ:5 XFகிற*::::----     BSNL MRS திHட6தி: கீ ந=ல 
ம#6*வமைனகைள அ�கேவா, ம#6*வ வசதி ெபறேவா பல இட�பாFக8 ஏ�பHF8ள*.  
எனேவ ெகா=ெகா6தா அகில இ)திய மாநாH1= இ6திHட6ைத ம5 ப%சீலைன ெச4ய 
ேவ�F
 என Y1ெவF�கGபHட*.  இ* ெதாட�பாக ப%சீலைன ெச4ய ஒ# கமிH1 
உ#வா�கGபF
 என ேதசிய கs:சி= XHட6தி= Y1ெவF�கG பHட*. ஆனா= கா�GபேரH 
அIவலக6தி= ேதைவய�ற தாமத
 ஏ�பF6தGபHடதா= நம* ம6திய ச�க
 DIRECTOR(HR) 
அவ�களoட
 தன* கFைமயான அதி#Gதிைய பதிs ெச4த*.  இத�/ ப':னேர ஒ# /w 
அைம�கGபHட*.  இத: XHட
 08.01.2016 அ:5 நைடெபற உ8ள*.  ஊழிய�க8 ச)தி�/
 
ப'ரWசைனக|�/ த��s காண அைன6* Yய�சிகைளn
 நம* ம6திய ச�க
 எF�/
. 
அஹம* நக%= நம* வ'%வைட)த ம6திய ெசய�/wஅஹம* நக%= நம* வ'%வைட)த ம6திய ெசய�/wஅஹம* நக%= நம* வ'%வைட)த ம6திய ெசய�/wஅஹம* நக%= நம* வ'%வைட)த ம6திய ெசய�/w::::---- BSNL ஊழிய� ச�க6தி: 
வ'%வைட)த ம6திய ெசய�/w ப'Gரவ% 19 Yத= 21 வைர மரா6திய மாநில6தி= உ8ள 
அஹம* நக%= நைடெபற உ8ள*.  ம6திய ச�க நி�வாகிக|
, மாநில ெசயலாள�க|
, 
மாவHட ெசயலாள�க|
 ப�ேக�க உ8ளன�.  பா�ைவயாள�க8 அBமதி இ=ைல.   
78.2 78.2 78.2 78.2 ப{சGப1 இைணGப': அ1Gபைடய'= அலவ:Dக8ப{சGப1 இைணGப': அ1Gபைடய'= அலவ:Dக8ப{சGப1 இைணGப': அ1Gபைடய'= அலவ:Dக8ப{சGப1 இைணGப': அ1Gபைடய'= அலவ:Dக8::::----    நி�வாக6தி�/
 FORUM�/
 
இைடய'= 12.06.2012 அ:5 ேபாடGபHட ஒGப)த6தி= ஒ# சில அலவ:Dக8 68.8% ப{சGப1 
அ1Gபைடய'= த�காலிகமாக ஏ�5� ெகா8வதாகs
, 01.04.2013= அ* ம5 ப%சீலைன 
ெச4யs
 ஏ�5� ெகா8ளGப1#)த*.  ஆனா= அதைன நி�வாக
 இ*வைர 
ப%சீலி�கவ'=ைல.  அதைன உடன1யாக ப%சீலி�க ேவ�F
 எ:5 28.12.2015 அ:5 BSNL 
CMDஐ ேகHF� ெகா�ட*ட: நம* ம6திய ச�க
 அத�கான க1த
 ஒ:ைறn
 
ெகாF6*8ள*. 
ேநர1 நியமன ஊழிய�களo: ஓ4qதிய பல:க8ேநர1 நியமன ஊழிய�களo: ஓ4qதிய பல:க8ேநர1 நியமன ஊழிய�களo: ஓ4qதிய பல:க8ேநர1 நியமன ஊழிய�களo: ஓ4qதிய பல:க8::::----     28.12.2015 அ:5 BSNL CMDஐ ச)தி6த நம* 
ெபா* ெசயலாள� ேதாழ� P.அப'ம:n, ேநர1 நியமன ஊழிய�க|�கான ஓ4qதிய ப�கீF 
ெதாட�பாக இ5தி ெச4யGபடாததி�/ தன* வ#6த6ைத பதிs ெச4தா�.  01.10.2000�/ ப': 
பண' நியமன
 ெச4யGபHட பல RM  ேதாழ�க8 ஓ4qதிய பல: ஏ*மி:றி ஓ4s ெப�றைத 
�H1�காH1னா�.  DPE உ6தரவ': அ1Gபைடய'= அதைன உடன1யாக இ5தி ெச4ய 
ேவ�F
 என BSNL CMDஐ ேகHF� ெகா�ட*ட: நம* ம6திய ச�க
 அத�கான க1த
 
ஒ:ைறn
 ெகாF6*8ள*. 
ஊதிய ேத�க நிைலஊதிய ேத�க நிைலஊதிய ேத�க நிைலஊதிய ேத�க நிைல::::----    ஊதிய ேத�க நிைல ெதாட�பாக XHF ேபாராHட� /wsட: 11.01.2016 
அ:5 மாைல 3 மண'�/ நி�வாக
 ேபW� வா�6ைத நட6த உ8ள*.  21.12.2015 அ:5 BSNL 
ஊழிய� ச�க6தி�/
 DIRECTOR (HR) �/
 இைடேய நைடெப�ற ேபW� வா�6ைதய'= இ)த 
Y1s எF�கGபH1#)த*. 
ேகட�களo: ெபய� மா�ற
ேகட�களo: ெபய� மா�ற
ேகட�களo: ெபய� மா�ற
ேகட�களo: ெபய� மா�ற
::::---- 28.12.2015 அ:5 GM(Restg) தி# A.M./Gதா அவ�கைள ச)தி6த BSNL  
ஊழிய� ச�க6தி: ெபா* ெசயலாள� ேதாழ� P.அப'ம:n ேகட� ெபய� மா�ற6தி�/ நி�வாக� 
/wவ': ஒGEதைல ெபற அவ� எF6த Yய�சிக|�/ ந:றி ெத%வ'6த*ட:, இய�/ன� 
/wவ': ஒGEதைல வ'ைரவ'= ெபற ேதைவயான நடவ1�ைககைள எF�க ேவ�F
 என 
ேகHF� ெகா�டா�. 

வா6*�க|ட:,                                                                                             
               ேதாழைமnட:, 

 
                        (A.(A.(A.(A.பாE ராதாகி#�ண:பாE ராதாகி#�ண:பாE ராதாகி#�ண:பாE ராதாகி#�ண:))))    

                                                        மாநில ெசயலாள�மாநில ெசயலாள�மாநில ெசயலாள�மாநில ெசயலாள�    


