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BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:91                                                      ேததி:-17.01.2016 
 

ம"திய ச�க ெச$திக% 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 
�ைலய�� ஜிேயா�டனான ஒ�ப�த� :-  �ைலய�� ஜிேயா�டனான ஒ�ப�த� 
ெதாட�பாக CMD BSNL�� BSNL ஊழிய� ச க� ஒ! க"த� எ$தி%&ள'.  BSNL( உ&ள 
அைன*' ச க க+� BSNL� ,*தா�க*தி-காக க.� /ய-சிகைள ேம-ெகா1. 
வ!கி�றன.இ' ேபா�ற நிைலைம உ&ள ேபா' தகி.த*த க+�� ெபய� ேபான 
நி6வனமான �ைலய�� ஜிேயா நி6வன*ேதா. உட�பா. ேபா.� /�ன� 
FORUM*ேதா. நி�வாக� வ7வாதி*தி!�க ேவ1.�.  அரசா க*தி� நி�ப�த*தி� 
காரணமாகேவ நி�வாக� இ�த ஒ�ப�த*தி( இற கிய7!�க ேவ1.� என BSNL ஊழிய� 
ச க� ந�,வத-� பல காரண க& உ1..  எனேவ, �ைலய�� ஜிேயா�டனான 
ஒ�ப�த*தி� அைன*' அ�ச க& �றி*'� ச க*'ட� வ7வாதி�க ேவ1.� என 
ேகா� BSNL ஊழிய� ச க� நி�வாக*தி-� ஒ! க"த� ெகா.*'&ள'. 
 

DIRECTOR(HR) உட� ச�தி�,:- நம' ெபா' ெசயலாள� ேதாழ� P.அப7ம�% அவ�க+�, 

'ைண* தைலவ� ேதாழ� P.அேசாகா பா, அவ�க+� DIRECTOR(HR) தி!மி� :ஜாதா ேர 
அவ�கைள 12.02.2016 அ�6 ச�தி*' கீ<க1ட வ7ஷய கைள வ7வாதி*' உ&ளன�. 
 

 JTO LICE ேத�� /"�கைள ம6 ப�சீலைன ெச>வ':-  02.06.2013அ�6 நைடெப-ற 
ேத�� /"�கைள ம6 ப�சீலைன ெச>ய ஆ�திரப7ரேதச மாநில*தி( அைம�க�ப@ட 
EXPERT COMMITTEE ப��'ைரகைள ைஹதராபா* CAT உ6தி�ப.*தி%&ள' என ச க*தி� 
சா�ப7( ெத�வ7�க�ப@ட'.  இ�த தB��ப7-� ேம(/ைறயC. ெச>யாம( நி�வாக� இதைன 
அ/(.*த ேவ1.� என நம' தைலவ�க& ேக@.� ெகா1டன�.  ேமD�, தவறான 
ேக&வ7க+�� எ�ெத�த மாநில களE( F.த( மதி�ெப1 ெகா.�க�படவ7(ைலேயா, 

அ ெக(லா� /$ F.த( மதி�ெப1க& வழ கி ேத�� /"�க& ம6 ப�சீலைன 
ெச>ய�பட ேவ1.� என�� ேக@.� ெகா&ள�ப@.&ள'. 
 
01.01.2007�� ப7� பண7யம�*த�ப@ட வ7.ப@ட ஊழிய�க+���  ஊதிய உய�� :-  
01.01.2007�� ப7� பண7யம�*த�ப@. ஊதிய இழ�ைப ச�தி*' வ!கி�ற வ7.ப@ட 
ஊழிய�க+�� F.தலாக ஒ! ஆ1. ஊதிய உய�� ெதாைக வழ க 
ேவ1.� எ�கி�ற ேகா��ைகய7ைன ப�சீலி�க அைம�க�ப@ட கமி@" அவ�க+��� 
ஒ! F.த( ஆ1. ஊதிய உய�� ெதாைக வழ க ேவ1.� என ப��'ைர*'&ள'.  
எனேவ பாதி�க�ப@ட ேதாழ�க& ேமD� காலதாமதமி�றி நிவாரண� ெபற நி�வாக� �$ 
ம-6� BSNL BOARDகளE� ஒ�,தைல வ7ைரவாக ெபற நடவ"�ைகக& ேம-ெகா&ள�பட 
ேவ1.� என தைலவ�க& ேக@.� ெகா1டன�. 
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ேநர" நியமன ஊழிய�களE� ஓ>Uதிய பல�க&:-  ேநர" நியமன ஊழிய�க+�� 
ஊதிய*தி( 6% ஓ>Uதிய பல�களாக வழ க நி�வாக� எ.*'&ள /"� EF ெச�சனE( 
ேத கிய7!�பதாக ெத�ய வ!கிற'.  இ�த ப7ரZசைனைய வ7ைர�ப.*தி நி�வாக� �$ 
ம-6� BSNL BOARDகளE� ஒ�,தைல ெப6வத-கான நடவ"�கைள ேம-ெகா&ள 
ேவ1.� என DIRECTOR(HR) அவ�கைள நம' ச க� ேக@.� ெகா1ட'. 
 
SC/ST இட ஒ'�கீ.   :-  SC/ST ஊழிய�க+�கான இட ஒ'�கீ@"( DOP&T உ*தர�க& 
அ/லா�க�படாத ப7ரZசைனைய மd1.� DIRECTOR(HR) அவ�களE� கவன*தி-� ெகா1. 
ெச(ல�ப@ட'.  இத-காக அைம�க�ப@ட கமி@" வைரய6�க�ப@ட ஒ! மாத 
கால*தி-�& தன' அறி�ைகய7ைன சம�ப7�காத' ெதாட�பாக நம' தைலவ�க& ,கா� 
Fறின�.  இ�த ப7ரZசைனய7( DIRECTOR(HR) உடன"யாக தைலய7@. DOP&T உ*தர�க& 
வ7ைரவ7( அ/லா�க�ப.வைத உ6தி ெச>ய ேவ1.� என ேக@.� ெகா1டன�. 

ேம-க1ட அைன*' ப7ரZசைனகளED� தைலய7@. கவனE*' 
ேதைவயானவ-ைற ேம-ெகா&வதாக DIRECTOR(HR) உ6தி அளE*'&ளா�. 
 
அ'ஹா� PLI :- BSNL� வ!மான*ைத%�, ச�தாதார�களE� எ1ண7�ைகைய%� 
உய�*'வத-காக ஊழிய�க& க.ைமயான /ய-சிகைள எ.*' வ!வைத கண�கி( 
ெகா1. BSNL ஊழிய�க+�� அ@ஹா� PLIஐ வழ க ேவ1.ெமன வலி%6*தி BSNL 
CMD�� BSNL ஊழிய� ச க� க"த� எ$தி%&ள'.    ஊழிய�க& எ.*' வ!� 
/ய-சிக& ெப!� பலைன த�'&ள'.  அத� காரணமாக வ!மான/� ச�தாதார�களE� 
எ1ண7ைக%� �றி�ப7ட*த�க அளவ7( அதிக�*'&ள'.  இ�த சமய*தி( 
ஊழிய�க+�� அ@ஹா� PLI த!வ' BSNL� ,*தா�க*தி-கான ஊழிய�களE� 
மனநிைலைய ேமD� உய�*'� எ�6 அதி( �றி�ப7ட�ப@.&ள'. 
 
CMD /ட1ச2தி34:-  11.01.2016 அ�6 BSNL ஊழிய� ச க*தி� ெபா' ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப7ம�% அவ�க+�, தைலவ� ேதாழ� ப(பC�சி  அவ�க+� BSNL CMD தி!அiப� 
jவ�தவா அவ�கைள ச�தி*' கீ< க1ட வ7ஷய கைள வ7வாதி*'&ளன�.   
ேகட�கள61 ெபய� மா�ற
 ம�8
 E-1 ஊதியவ;கித
:-நி�வாக� �$வா( ஏ-கனேவ 
ஒ�,த( வழ க�ப@.&ள ேகட�களE� ெபய� மா-ற� ம-6� E-1 ஊதிய வ7கித� 
ஆகியவ-ைற வ!கி�ற இய��ன� �$� F@ட*தி( ஒ�,தைல ெபற ேவ1.� என 
BSNL CMD அவ�கைள தைலவ�க& ேக@.� ெகா1டன�. 
 
ேநர= நியமன ஊழிய�க?�கான ஓ$Aதிய ப�கீC:-  ேநர" நியமன ஊழிய�க+�� 
BSNL நி�வாக� வழ க ேவ1"ய ஓ>Uதிய ப கீ. ப7ரZசைன அசாதாரண தாமத*தி-� 
உ&ளா�க� ப@.&ள' எ�பைத தைலவ�க& :@"� கா@"%&ளன�.  BSNL� ஓ>Uதிய 
ப கீ. இ6தி ெச>ய� படாததா( இ�த ஊழிய�க+�கான ஓ>Uதிய தி@ட� இ�ன/� 
இ6தி ெச>ய� படவ7(ைல.  இத� காரணமாக ஓ>� ெப6� ேதாழ�க+���, இற�' 
ேபா�� ேதாழ�களE� �.�ப*தா!��� ெப!*த இழ�, ஏ-ப@. வ!கிற' எ�பைத%� 
அவ�க& :@"� கா@"ன�. 
 

இ�த ப7ரZசைனகைள அ�கைற%ட� கவனE�பதாக CMD  உ6தி அளE*'&ளா�. 
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FORUM  H=Iக%:-அகில இ�திய FORUM*தி� F@ட� 11.01.2016 அ�6 ெட(லிய7( 
தைலவ� ேதாழ� ச�ேத�வ� சி  அவ�க& தைலைமய7( நைடெப-ற'.  அைன*' 
/�கியமான ச க களE� தைலவ�க+� கல�'� ெகா1ட அ�த� F@ட*தி( 
‘,�னைக%ட� F"ய ேசைவ’ தி@ட*ைத ெவ-றிகரமாக அ/லா�க தல ம@ட 
அைம�,க+�� ேமD� சில வழிகா@.த(கைள ெகா.�க ேவ1.� என அைம�பாள� 
ேதாழ� P.அப7ம�% அவ�க& வலி%6*தினா�.  நB1ட வ7வாத க+�� ப7� கீ<க1ட 
/"�க& எ.�க�ப@டன:- 
01) ேசைவகளE� தர*ைத ேம�ப.*'வத-��, வ7யாபார நடவ"�ைககைள ேமD� 

/�ென.*'Z ெச(வத-�� ேதைவயான வழிகா@.த(கைள அகில இ�திய FORUM 
ஏ-கனேவ ெகா.*'&ள'.  இ�த தி@ட*தி� அ/லா�க� ெதாட�பாக மாவ@ட மாநில 
FORUMக& மாத� இ!/ைற ப�சீலி�க ேவ1.�.   

02) அைன*' CSCக& ம-6� BSNL அDவலக க& /�,� ,�னைக%ட� F"ய ேசைவ 
தி@ட�  ப-றி%�, BSNL வழ �� அைன*' ேசைவக& ெதாட�பா��� வ7�வான FLEX 
ேபன�க& ைவ�க ேவ1.�. 

03) அகில இ�திய FORUM ஏ-கனேவ ெகா.*'&ள வழிகா@.த(க& அ"�பைடய7(, 
மாவ@ட மாநில FORUMக& ஒqெவா! ஊழிய�கைள%� வ7யாபார நடவ"�ைககளE( 
ஈ.பட ஊ��வ7�க ேவ1.�.  அவ�க+�� ேகா@டா நி�ணய� ெச>ய ேவ1.�. 

04) அதிக இைண�,கைள ெகா1. வ!வத-காக ெபா' ம�க& ம*திய7( :-றறி�ைக 
வ7னEேயாகி�க ேவ1.�.   

05) த-ேபா'&ள ச�தாதார�கைள GPRS vல� BSNL� VALUE ADDED SERVICEகைள 
பய�ப.*'வத-காக பய7-6வ7�க ேவ1.�. 

06) அகில இ�திய ச க க+�� மாதா�திர அறி�ைகய7ைன அi�ப ேவ1.�. 
 

 

ஊதிய ேத�க நிைல :- 11.01.2016 அ�6 ஊதிய ேத�க நிைல ெதாட�பாக JAC ம-6� 
BSNL நி�வாக*தி-கிைடேய ேபZ: வா�*ைத  நைடெப-ற'.  நம'  ச க*தி� சா�ப7( 
ெபா' ெசயலாள� ேதாழ� P.அப7ம�% ம-6� 'ைண* தைலவ� ேதாழ� அேசாகா பா, 
ஆகிேயா� கல�'� ெகா1டன�.  நி�வாக*தி� சா�ப7( தி!மி� ம' அேராரா GM (ESTT), 
ம-6� தி! சிவச க� ப7ரசா* DGM(Estt) ஆகிேயா� கல�'� ெகா1டன�.   RM ம-6� Gr.D 
ேகட�களE( உ&ள ஊழிய�க& மிக ேமாசமாக பாதி�க�ப@.&ள இ�த ஊதிய ேத�க நிைல 
ப7ரZசைனைய தB�� காண ஏதாவ' வழி/ைறகைள க1. ப7"�க ேவ1.ெமன 
ெதாழி-ச க ப7ரதிநிதிக& நி�வாக*ைத வலி%6*தின�. நB1ட வ7வாத க+�� ப7� 
கீ<க1ட /"�க& எ@ட�ப@டன:-   
1) இர1. ஆ1.க+�� ஒ!/ைற எ�பத-� பதிலாக வ!ட� ஒ! /ைற ேத�க 

நிைல ஊதிய� வழ க ேவ1.�.  இ�த ப7ரZசைன�� DOTய7� ஒ�,தைல%� ெபற 
ேவ1.�.   நி�வாக தர�ப7( இ' ெதாட�பாக ப�சீலி�க ஏ-6�ெகா1ட'. 

2) ஊதிய ேத�க நிைல ஊதிய� ெப6� ஊழிய�க+�� அேத ேததிய7( NEPP பதவ7 
உய�� கிைட��� ப@ச*தி( ேத�க நிைல ஊதிய� ம6�க�ப.கிற'.  ஏெனனE( NE2 
ஊதிய*தி( ேத�க நிைல ஊதிய� ெப!� ேதாழ�க+�� அ'ேவ NE3 ஊதிய*தி� 
அதிகப@ச ஊதியமாக உ&ள'.  உதாரண*'ட� :@"�கா@ட�ப@ட ேபா' அதைன 
தB�� காண நி�வாக� ஏ-6� ெகா1.&ள'. 
 

OFFICIATING JTO�க?�O ஊதிய மா�ற
:-   11.01.2016 அ�6 தி! சிவச க� ப7ரசா* 
DGM(Estt) அவ�கைள ச�தி*த BSNL ஊழிய� ச க*தி� ெபா' ெசயலாள� ேதாழ� 
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P.அப7ம�% ம-6� 'ைண* தைலவ� ேதாழ� அேசாகா பா, ஆகிேயா� ச�யான 
/ைறய7( OFFICIATING JTO�க+�� 01.01.2007 /த( ஊதிய� நி�ணய� ெச>ய�பட 
ேவ1.� என வலி%6*தி%&ளன�.   அ�த ப7ரZசைனய7( தைலய7.வதாக அவ� உ6தி 
அளE*'&ளா�. 
பPச3ப= உய�I:- 01.01.2016 /த( ப|ச�ப" 112.4%ஆக உய��'&ளத-கான உ*தரவ7ைன 
BSNL கா��பேர@ அDவலக� 11.01.2016 அ�6 ெவளEய7@.&ள'. 
 
இலாகா ேத�Iக%:- JTO(E) பதவ7�கான LDCE  ேத�� 27.03.2016 அ�6�, UDC to Assistant 
Manager�கான LICE ேத�� 30.03.2016 அ�6� நைடெப6வதாக அறிவ7�, 
ெவளEய7ட�ப@.&ள'. 
 
QUARTERS ALLOTMENT:-  ஒ! ஊழிய!�� த�தியான TYPE��� ஒ! க@. உய��த TYPE  

�"ய7!�,கைள த-ேபா' ஒ! சில க@.�பா@.க+�� உ@ப@. ஒ'�கலா� என 
வ7திக& உ&ள'.  ஆனா( த-ேபா' ஊழிய�க& எ1ண7�ைக ெவ�வாக �ைற�' வ!� 
�ழலி( நிைறய �"ய7!�,க& காலியாக உ&ளதா(, அத-� ேம-ப@ட �"ய7!�,க& 
காலியாக இ!�ப7�, அதைன%� வழ க ேவ1.� எ�ற ேகா��ைகய7ைன BSNL ஊழிய� 
ச க� எ$�ப7%&ள'. 
 
JTO(T) ேத�I வ;திக% 2014V மா�ற
 ேதைவ:-  JTO(T) ேத�� வ7திக& 2014( த-ேபா' 
உ&ள வ7திகளE� ப" NE-9 ஊதிய வ7கித*தி( 5ஆ1. கால ேசைவ /"*தி!��� 
ஊழிய�க& ம@.ேம க(வ7 த�தி இ!�ப7i� JTO(T) ேத��கைள எ$த /"%�.  இ' 
க(வ7 த�தி%ைடய Sr.TOA ேகட�( உ&ள 20 வ!ட*தி-�� ேம-ப@ட ேசைவ உ&ள 
ேதாழ�க+�� ெப�ய பாதி�ைப ஏ-ப.*தி உ&ள'.  எனேவ இத-� த��த மாதி� JTO(T) 
ேத�� வ7திக& 2014( மா-ற� ெகா1. வர ேவ1.� எ�6�, அ' தி!*த�ப.� வைர 
ஒ! க@ட வ7ல�காக அைன*' ஊழிய�க+� ேத�� எ$த அiமதி�க ேவ1.� என 
நம' ம*திய ச க� கா��பேர@ அDவலக*தி-� க"த� எ$தி%&ள'. 
 
BSNL MRS பYசலீைன ெச$/
 OZவ;1 ['ட
:-  BSNL MRS தி@ட*ைத ப�சீலி�பத-காக 
அைம�க�ப@ட �$வ7� /த( F@ட� 08.01.2016 அ�6 நைடெப-ற'.  BSNL உழிய� 
ச க*தி� சா�பாக நம' ெபா' ெசயலாள� ேதாழ� P.அப7ம�% அவ�க+�, NFTE சா�பாக 
அத� ெபா' ெசயலாள� ேதாழ� ச�ேத�வ� சி  அவ�க+� கல�'� ெகா1டன�.  
நி�வாக தர�ப7( தி! S.K.சி�ஹா GM(Admn), தி! ரா� சாகா( Addl GM(SR) தி! S.H.ராq 
DGM(EF) ம-6� தி! ெசௗேல DM ஆகிேயா� ப ேக-றன�.  கீ<க1ட காரண களா( 
ஊழிய�க& இ�த தி@ட*தி� கீ< சிகிZைச ெபற ெப!� ச கட கைள ச�தி�கி�றன� என 
நம' ெபா' ெசயலாள� ெத�வ7*தா�:- 
அ) த-ேபா' ச�ைதய7D&ள வ7ைலகைள வ7ட CGHS க@டண க& �ைறவாக இ!�பதா(, 
எ�த ஒ! ந(ல ம!*'வமைன%� BSNL�� ஒ�,த( த!வதி(ைல.  ேமD�, பல 
சிகிZைசக+�� ஊழிய�க& த கள' ெசா�த பண*தி( இ!�' ெசல� ெச>ய ேவ1" 
உ&ள'. 
ஆ) BSNL ெபா!ளாதார ெந!�க"ய7( உ&ளதா( ம!*'வமைன ப7(க& தB�� கா1பதி( 
கால தாமத� ஏ-ப.கிற'.  அதனா( ந(ல ம!*'வ மைனக& BSNLஉட� உட�பா. 
ேபாட வ7!�,வதி(ைல. 
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எனேவ ஊழிய�க& ச�தி��� ச கட கைள கைளவத-� ஒ! வழி க1. ப7"�க 
ேவ1.� என நம' ெபா' ெசயலாள� ஆேலாசைன Fறினா�.  நB1ட ெந"ய 
வ7வாத க+�� ப7� கீ<க1ட /"�க& ேம-ெகா&ள�ப@டன:- 
1) BHEL, SBI, COAL INDIIA Ltd, உ&ளE@ட இதர ெபா'*'ைற நி6வன களE( உ&ள 

ம!*'வ சிகிZைச ெதாட�பாக ஆ<�' ப"*' பா��க ேவ1.�.   
2) BSNL நி6வன� MEDI CLAIM தி@ட*தி-� மாறலாமா என ஆேலாசி�க ேவ1.�. 
3) ேத கி%&ள ம!*'வ ப7(கைள உடன"யாக ெச@"( ெச>ய கா��பேர@ அDவலக� 

அைன*' மாநில நி�வாக க+��� க"த� எ$'வ'. 
4) ப7�ரவ� இ6தி வார*தி( அ.*த F@ட*ைத நட*'வ' 
  
02.06.2013V நைடெப�ற JTO LICE ேத�I H=Iக% ம8 பYசலீைன:- 02.06.2013 அ�6 
நைடெப-ற JTO LICE ேத�� /"�கைள ப�சீலி*' F.த( மதி�ெப1க& 
ேபா.வத-காக அைம�க�ப@ட �$�க&, பல மாநில களE( தவறான ேக&வ7க+��  
/$ மதி�ெப1க& ெகா.�காம(, �ைறவாக ெகா.�க�ப@.&ள'.  எனேவ 30ஆவ' 
ேதசிய க��சி( F@ட*தி( ஏ-6� ெகா1டப"  F.த( மதி�ெப1கைள வழ க 
ேவ1.� என நம' ெபா' ெசயலாள� ேதாழ� அப7ம�% அவ�க+� தைலவ� ேதாழ� 
ப(பC�சி  அவ�க+�, DIRECTOR(HR) தி!மதி :ஜாதா ேர அவ�கைள 07.01.2016 அ�6 
ேக@.� ெகா1டன�.  அவ!� நம' ச க*தி� க!*'�களE( உட�ப@டேதா. இ' 
ெதாட�பாக ேதைவயான நடவ"�ைககைள ேம-ெகா&வதாக  உ6தி அளE*'&ளா�. 
"ச�ப� மாத*தி( சாதைன:-  "ச�ப�, 2015(  BSNL ஒ! ,திய சாதைன பைட*'&ள'. 
BSNL நி6வன� "ச�ப� மாத*தி( 17.5 ல@ச� ,திய ெமாைப( ெதாைலேபசி 
இைண�,கைள வழ கி%&ள'.  இ' இ'வைர எ@"ய7ராத உயர�.  ேமD� "ச�ப� 
2015�� என நி�ணய7�க�ப@ட இல�ைக வ7ட 87.59% அதிக�.  தமிழக�, பCகா�, ஜா�க1@, 
ெகா(ெகா*தா, NE-1, ராஜ�தா�, ெச�ைன ம-6� மகாரா�@ரா ஆகிய மாநில க& 
இல�ைக தா1" இைண�,கைள ெகா.*'&ளன.  அைனவ!��� வா<*'�க&. 
  
 

வா<*'�க+ட�, 
 ேதாழைம%ட�, 

 
      (A.பா4 ராதாகி\]ண1) 

  மாநில ெசயலாள� 

 

 


