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BSNL" VRSகிைடயா'- BSNL CMD தகவ" ம�/
 ப1ற ெச3திக4 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

’எகானாமி�� ைட��’ ப�தி��ைக ெச�திய�� அ !பைடய�", 2016-17" BSNL" 
பண�யா./� 2,09,996 ஊழிய�கள2" 7% ஊழிய�க4 2017-18" பண� ஓ�7 ெபற உ4ளன�.  RTI 
ச>ட�தி� கீ@ ேக>க!ப>ட ேக4வ� ஒ�/�C 2017 ஏ!ர" மாத இ/திய�" 1,96,612 
ஊழிய�கேள இG!பா�க4 என பதி" ெகாH�க!ப>H4ளI.  ஊழிய� எJண��ைகைய 
Cைற�C� ேநா�ேகாH ெகாJH வர L�ெமாழிய!ப>ட VRS  தி>ட� நி/�தி 
ைவ�க!ப>H4ளதாக BSNL CMD  ெத�வ��I4ளா�.  
  
ெபய� மா�ற� 56 மா�றியைம78:-  BSNL" பண�யா./� RM, TM, Sr.TOA ம./� TTA 
ேகட�கT�கான ெபய� மா..� LUைம ெப./4ளI.  இ�V� பல ேகட�கள2� ெபய. 
மா.ற� நைடெபற ேவJ  உ4ளI.  7ஆவI உ/!ப�ன� ச�பா�!Y L �த ப��ன� இ�த� 
CUைவ மா.றியைம�க ேவJH� என BSNL ஊழிய� சZக� ெதாட��I வ.Y/�தி வ�தI.  
அதன !பைடய�", BSNL ஊழிய� சZக�தி� சா�ப�" ேதாழ� P.அப�ம�\ GS, ேதாழ� ப"ப�̂ 
சிZ President, ம./� ேதாழ� eவப� ச�கரவ��தி Dy.GS ஆகிேயாG�, NFTE  சா�பாக ேதாழ� 
C.ச�ேத�வ� சிZ GS ம./� ஜா�கJ> மாநில ெசயலாள� ேதாழ� மஹாவ k�சிZ 
ஆகிேயாG� ஊழிய� தர!Y உ/!ப�ன�களாக உ4ளன�.  நி�வாக�தி� சா�ப�" GM(EST), 
GM(Rect), GM(SR) ம./� GM(Restg&WS&I) ஆகிேயாG� உ/!ப�ன�களாக உ4ளன�.  இத� 
r>ட� வ�ைரவ�" r>ட!பட உ4ளI. 
 
JTO LICE ேத�> ?@>க4:-  JTO LICE ேத�7 L 7க4 ெவள2யாவI காலதாமதமாகி 
வGவI ெதாட�பாக திGமிC அன2மா ரா� GM(Rectt&Trg) அவ�கள2ட� 28.10.2016 அ�/ ெபாI 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�\ அவ�க4 வ�வாதி�தா�.  ஒG சில அதிகா�க4 வ�H!ப�" 
ெச�/ வ�>ட காரண�தா" Lதலி" ெத�வ��த ப  ேத�7 L 7க4 ெவள2யாக வ�"ைல 
எ�/� வ�ைரவ�" ேத�7 L 7க4 ெவள2ய�ட!ப>H வ�ட!பH� எ�/� அவ� உ/தி 
அள2�I4ளா�. 
 இ�த ேத�7 எUதி\4ள ஒG சில ேதாழ�கைள ஒG சில நப�க4 அtகி, அவ�க4 
ேத�வ�" 2 அ"லI 4 மதி!ெபJக4 Cைறவாக ெப./4ளதாக7�, பண� ெகாH�தா" 
அவ�க4 ேதைவயான தCதி மதி!ெபJக4 கிைட�க ஏ.பாH ெச�வதாக7� rறி\4ளன�.  
இI ெபா�யான தகவ"க4.  இதைன கா�!பேர> அvவலக�தி.C நமI ெபாI ெசயலாள� 
ெகாJH ெச�ற ேபாI JTO LICE ேத�7 Lைறக4 பாIகா!பானI, இI ேபா�ற 
ப��தலா>டZகT�C வா�!ப�"ைல எ�/� கா�!பேர> அvவலக� மிக உ/தியாக 
ெத�வ��I4ளI.  எனேவ இI ேபா�ற நப�கT�C வா�!பள2�க ேவJடா� என ம�திய 
சZக� ேக>H� ெகாJH4ளI. 
 



சம ேவைல�5 சம ஊதிய

மAற
:-   26.08.2016 அ�/ 
த.காலிக ஊழிய�கT�C உ�ைம உJH என தk�!பள2�I4ளI
ஊதிய�’ எ�ற ெகா4ைகய�� மwI வழZக!ப>ட தk�!
ஊழிய� எ�றி"லாம" அைன�I ஊழிய�கT�C�
உ�ைமைய வழZகி\4ளI என ெத�வ��I4ளI
 
22.02.2017 அA/ பாராDமAற
 ேநா�கி
ெட"லிய�" r ய BSNLCCWF
நைடெப/� ேவைளய�" 22.02
ெச�I4ளI.  இ�த ேபரண�
உதவ�கைள BSNL ஊழிய� சZக�தி� மாவ>ட சZகZக4 
சZக� ேக>H� ெகாJH4ளI
 

வா@�I�கTட�,                                               
               

     
 


 ெபற ஒ7பFத ஊழிய�கD�5
 உHைம உ�I
அ�/ நிர�தர ஊழிய�கT�C இைணயான ஊதிய�ைத ெப/வத.C 

உ�ைம உJH என தk�!பள2�I4ளI
எ�ற ெகா4ைகய�� மwI வழZக!ப>ட தk�!ப�", நிர�தர� அ"லI த.காலிக 

ஊழிய� எ�றி"லாம" அைன�I ஊழிய�கT�C�, இ�த வ�தி ெதள2வான ேநர யான 
உ�ைமைய வழZகி\4ளI என ெத�வ��I4ளI. 

பாராDமAற
 ேநா�கி ேபரண1-BSNLCCWF ?@>
SNLCCWF� ெசயலக r>ட�, பாராTம�ற ப>ெஜ> r>ட� ெதாட� 

02.2017 அ�/ பாராTம�ற� ேநா�கி ேபரண� நட�திட L 7 
இ�த ேபரண� ெவ.றி ெபற ஒ!ப�த ஊழிய� சZக
ஊழிய� சZக�தி� மாவ>ட சZகZக4 ெச�திட ேவJH�

சZக� ேக>H� ெகாJH4ளI.  

,                                               
                                 

      (A.
             

உHைம உ�I- உMச நNதி 
நிர�தர ஊழிய�கT�C இைணயான ஊதிய�ைத ெப/வத.C 

உ�ைம உJH என தk�!பள2�I4ளI. ‘சம ேவைல�C சம 
நிர�தர� அ"லI த.காலிக 

இ�த வ�தி ெதள2வான ேநர யான 

?@>:-  26.10.2016 அ�/ YI 
பாராTம�ற ப>ெஜ> r>ட� ெதாட� 

அ�/ பாராTம�ற� ேநா�கி ேபரண� நட�திட L 7 
சZக�தி.C ேதைவயான 

ெச�திட ேவJH� என ம�திய 

,                                                
    ேதாழைம\ட�, 

 
(A.பா8 ராதாகிOPணA) 

       மாநில ெசயலாள�         


