
BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:154                                                     ேததி:-10.03.2017 

ஓ()திய
க*�+ இர. ேநர இலவச அைழ123 தி4ட� அ6மதி ம�7� ப9ற ெச(திக;  

அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
இர� ேநர இலவச அைழ�� எ�கிற ச�தாதார�க��� வழ��� ச ைகய"ைன BSNL  

ஊழிய�க����, ஓ*� ெப,றவரக���� ந-./�க ேவ01� என BSNL ஊழிய� ச�க� ெதாட��3 
வலி456தி வ�37ள3.  த,ேபா3 அ�த ேகா9�ைகய": ஒ< ப�தி ஏ,5� ெகா7ள�ப.1 
ஓ*>திய�க��� இர� ேநர இலவச அைழ���கான வசதிைய ந-./63 09.03.2017 அ�5 நி�வாக� 
உ6தரைவ ெவளFய".17ள3. பண"ய": உ7ள ஊழிய�க���� இ�த வசதிைய ெப5வத,கான 
Hய,சிைய ம6திய ச�க� ெதாட��3 ேம,ெகா7��.  
BSNL ஊழிய
க*�கான ஊதிய மா�ற�:-  ெபா3 ெசயலாள� ம,5� 3ைண� ெபா3 ெசயலாள� 
ஆகிய இ<வ<�, 07.03.2017 அ�5 BSNL CMD அவ�கைள ச�தி63 ஊழிய�க��கான ஊதிய 
மா,ற6தி� நிைல எ�ன எ�5 வ"சா96தன�.  இ3 ெதாட�பாக DOT  ெசயலாள<�� வ"ைரவ": 
ஒ< PRESENTATION தர உ7ளதாக அவ� ெத9வ"637ளா�.   
 அதிகா9க��கான 3வ3  ஊதிய மா,ற� �Uவ"� வ"வர�க7 சில ஊடக�களF: ெவளFயாகி 
உ7ள3.  அத� பல ப9�3ைரகளF: ஊழிய�க��� சாதகமி:லாத பல அ�ச�க7 உ7ளன. 
�றி�பாக “வழ�க� W/ய த�ைம”(AFFORDABILITY) ெதாட�பான அ�ச� ஊழிய�க��� எதிராக 
உ7ள3.  த,ேபா37ள அரசா�க6தி� கா��பேர. ஆதர�, ெதாழிலாள� எதி��� நிைலபா1கைள 
கவனF�ைகய":, அரசா�க6தி,� ஒ< நி�ப�த6ைத ெகா1�பத,காக அைன63 அதிகா9க��, 
ஊழிய�க�� ஒ�5 ப.ட இய�க6தி,� தயாராக ேவ0/ய3 அவசிய�.   
 இ3 ெதாட�பாக வ"வாதி�க 15.03.2017 அ�5 மாைல 03.00 மண"�� BSNL MS ச�க 
அ வலக6தி: அைன63 அதிகா9க7 ம,5� ஊழிய� ச�க�களF� W.ட� நைடெபற உ7ள3.  
ம=�>� சாதி3?;ள BSNL:-   கட�த ப"�ரவ9 மாத6தி � BSNL நி5வன� 20 ல.ச6தி,�� 
ேம,ப.ட �திய ெமாைப: வா/�ைகயாள�கைள ெப,57ள3.  9ைலய�^ ஜிேயாவ"� 
க1ைமயான ேபா./ ம,5� ேமா/ அரசா�க� அ�நி5வன6தி,� வழ�கி வ<� க1ைமயான 
ஆதரவ",கிைடய": BSNL நி5வன�  ப"�ரவ9 மாத6தி: 21,86,137 இைண��கைள ெப,57ள3 
சிற�ப�சமா��.  உ6தரகா0. மாநில� நி�ணய"�க�ப.ட இல�ைக வ"bசி 261% இல�ைக 
அைட�37ள3.  நம3 தமிழக� 2,37,137 இைண��கைள ெகா163 இ�தியாவ"ேலேய அதிகமான 
இைண��கைள ெகா0ட மாநிலமாக திகdகிற3.  அைனவ<��� BSNL ஊழிய� ச�க6தி� 
வாd63�க7.  
ஓ()திய நிதி ம�7� பண9�ெகாைட நிதி அற�காவல
 +Bவ9C அ�கீகE�க1ப4ட 
ச�க�க*�+ இடமிCைல:-  BSNL: ேநர/யாக நியமி�க�ப.ட ஊழிய�களF� ஓ*>திய 
நிதிய"ைன4�, பண"�ெகாைட நிதிய"ைன4� பராம9�க அற�காவல� �U�கைள நி�வாக� 
உ<வா�கி47ள3.  இ�த இர01 �U�களF �, அ�கீக9�கப.ட ச�கமான BSNL ஊழிய� 
ச�க6தி,� ப"ரதிநிதி63வ� தர�படவ":ைல.  எனெவ ெபா3 ெசயலாள� ம,5� 3ைண� ெபா3 
ெசயலாள� ஆகிய இ<வ<�, 07.03.2017 அ�5 BSNL CMD அவ�கைள ச�தி63 நம3 க1ைமயான 
எதி��ைப பதி� ெச*4� வைகய": ஒ< க/த6ைத4� ெகா163 வ"வாதி6தன�.  இ�த 
வ"ஷய6தி: அ�கைற4ட� தைலய"1வதாக CMD உ5தி அளF637ளா�. 
தலம4ட க.FசிCக;:-  7வ3 உ5�ப"ன� ச9பா��� ேத�த: H/வைட�3 gமா� 10 மாத�க7 
ஆகி வ".டன.  இ�னH� நம3 தமிd மாநில6தி: இ<�3 ஒ< சில மாவ.ட�களF: இ<�3 
க��சி: உ5�ப"ன� ப./ய: வரவ":ைல.  எனேவ உடன/யாக மாவ.ட ச�க�க7 அதைன 
மாநில ச�க6தி,� அh�ப"ட ேவ01ெமன ேக.1� ெகா7கிேறா�. 
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WELFARE BOARD ம�7� SPORTS AND CULTURAL BOARD 
WELFARE BOARD ம,5� SPORTS AND CULTURAL BOARD 
காலதாமத�ப163கிற3.  இ�த ப"ரkசைனைய
ெசயலாள� ஆகிய இ<வ<�, 07
W.ட�கைள நட6த ேவ01� என வலி456தின�
உடன/ நடவ/�ைக�� உ5தி அளF637ளா�
R>தC ேநரS நியமன JE பதவ9க;
ப"�ன� ந-�க�ப.17ளவ�க����
JE�க7 பதவ"ய": W1த: இட�கைள ஒ3�க ேவ01� என 
ெபா3 ெசயலாள� ஆகிய இ<வ<�
ெகா0டன�.  அேத ேபால சில மாநில�களF:
மதி�ெப0க7 ெப,றவ�கைள� Wட ப9சீலி�கவ":ைல எ�பைத4� தைலவ�க7 g./� 
கா./னா�க7.  இ�த ப"ரkசைனைய ப9� அ/�பைடய"
BSNLெசா3?�கைள தFனUVைசயாக 
அ வலக�கைள4�, க./ட�கைள4� த�னFkைசயாக 
ெச*திக7 வ<கி�றன.  இ3 ெதாட�பாக ெபா3 ெசயலாள� ம,5� 3ைண�
ஆகிய இ<வ<�, 07.03.2017 அ�5 
தைலைமயக6தி� ஒ��த: இ�றி இ3 ேபா�5 நைடெபற� Wடா3 எ�பைத நம3 தைலவ�க7 
வலி456தியைத CMD  ஏ,5� ெகா0டா�
தகவ:கைள நம3 ம6திய மாநில ச�க�களF� கவன6தி,� ெகா01 வர ேவ01�
ஊழிய
 அதிகாEக; ஒ�7ைமX�
இய�க�கைள நட6த�Wடா3 என
BSNLEU, NFTE ம,5� SNEA ச�க�க���
ெதாழி,ச�க உ9ைமக����, ஊழிய�க7
சா� மண".  இ�த� க/த� தி<�ப�
அைன63 ஒ63ைழ��கைள4� 
08.03.2017 அ�ேற ஒ< க/த6ைத
க/த6தி� மm3 நடவ/�ைக எ1637ளா�
க/த6ைத, ம5 உ6தர� வ<� 
கா��பேர. அ வலக� ெவளFய".17ள3
உEய கால3திC ஓ()திய மா�ற�
ேவ01� என BSNL ஊழிய� ச�க�
எUதிய"<�த3.  BSNL ஊழிய� ச�க6தி�
gவப� ச�கரவ�6தி Dy.GS ஆகிேயா�
அ�5 ச�தி63 வ"வாதி6தன�.  
காலதாமத�ப16த�ப.1 வ"ட� Wடா3
நடவ/�ைககைள ஏ,கனேவ எ1637ளதாக��
மா,ற� உ9ய கால6தி: நைடெபற

வாd63�க�ட�,                                 
                                             

         

SPORTS AND CULTURAL BOARD R4ட�க; நைடெபறாத? ெதாட
பாக
SPORTS AND CULTURAL BOARD W.ட�க7 நட63வதி: நி�வாக� அத-த 

இ�த ப"ரkசைனைய ெபா3 ெசயலாள� ம,5� 3ைண� ெபா3 
07.03.2017 அ�5 BSNL CMD அவ�கைள ச�தி63 உடன/யாக இ�த� 

W.ட�கைள நட6த ேவ01� என வலி456தின�.  இதைன ஏ,5� ெகா
உடன/ நடவ/�ைக�� உ5தி அளF637ளா�. 

பதவ9க;:- Hத: ப./யலி: ேத��ெத1�க�ப.டதாக அறிவ"�க�ப.1 
ப"�ன� ந-�க�ப.17ளவ�க����, பண" நியமன� கிைட�க�W/ய வைகய":
�க7 பதவ"ய": W1த: இட�கைள ஒ3�க ேவ01� என ெபா3 ெசயலாள� ம,5� 3ைண� 

ெபா3 ெசயலாள� ஆகிய இ<வ<�, 07.03.2017 அ�5 BSNL CMD அவ�கைள ச�தி63� ேக.1� 
அேத ேபால சில மாநில�களF:, வைரய5�க�ப.ட மதி�ெப0கைள வ"ட W1தலாக 

மதி�ெப0க7 ெப,றவ�கைள� Wட ப9சீலி�கவ":ைல எ�பைத4� தைலவ�க7 g./� 
இ�த ப"ரkசைனைய ப9� அ/�பைடய": ப9சீலி�பதாக CMD 

ெசா3?�கைள தFனUVைசயாக DOT எ>3?� ெகா;வ? ெதாட
பாக
க./ட�கைள4� த�னFkைசயாக DOT எ163� ெகா7வ3 ெதாட�பான பல 

இ3 ெதாட�பாக ெபா3 ெசயலாள� ம,5� 3ைண�
அ�5 BSNL CMD அவ�கைள ச�தி63 வ"வாதி6தன�

தைலைமயக6தி� ஒ��த: இ�றி இ3 ேபா�5 நைடெபற� Wடா3 எ�பைத நம3 தைலவ�க7 
ஏ,5� ெகா0டா�.  இ3 ேபா�5 நிகd�க7 நைடெப5� சமய6தி: 

:கைள நம3 ம6திய மாநில ச�க�களF� கவன6தி,� ெகா01 வர ேவ01�
ஒ�7ைமX� BSNL நி
வாகZ�:- அதிகா9க��, 

என BSNL நி�வாக�, BSNL: உ7ள அ�கீக9�க�ப.ட
ச�க�க��� 08.03.2017 அ�5 ஒ< க/த6ைத
ஊழிய�க7-அதிகா9க7 ஒ,5ைம��� நி�வாக�
தி<�ப� ெபற�படவ":ைல எ�றா: நி�வாக6தி,�
 தா�க7 தி<�ப ெபற ேந91� என எkச963

க/த6ைத நி�வாக6தி,� ெகா16த3. நம3 
எ1637ளா�.  அத� வ"ைளவாக அ16த நாேள

 வைர நி56தி ைவ637ளதாக ெத9வ"
ெவளFய".17ள3.  

மா�ற�:-  ஓ*>திய�க��கான ஓ*>திய
ச�க� ெதாைல ெதாட�� 3ைறய"� MEMBER(SERVICES)

ச�க6தி� ெபா3 ெசயலாள� ேதாழ� P.
ஆகிேயா� தி< R.K.மி^ரா, MEMBER (SERVICES) DOT 

.  கட�த Hைற ஆனைத ேபால இ�த Hைற
Wடா3 என தைலவ�க7 g./�கா./னா�க7

எ1637ளதாக��, 01.01.2017 Hத: நைடெபற
நைடெபற MEMBER (SERVICES) உ5தி அளF637ளா�

,                                  
                                                                        

      
       

R4ட�க; நைடெபறாத? ெதாட
பாக..:-  
W.ட�க7 நட63வதி: நி�வாக� அத-த 

ெபா3 ெசயலாள� ம,5� 3ைண� ெபா3 
அவ�கைள ச�தி63 உடன/யாக இ�த� 

இதைன ஏ,5� ெகா0ட CMD அவ�க7 

Hத: ப./யலி: ேத��ெத1�க�ப.டதாக அறிவ"�க�ப.1 
பண" நியமன� கிைட�க�W/ய வைகய":, ேநர/ நியமன 

ெபா3 ெசயலாள� ம,5� 3ைண� 
அவ�கைள ச�தி63� ேக.1� 

வைரய5�க�ப.ட மதி�ெப0கைள வ"ட W1தலாக 
மதி�ெப0க7 ெப,றவ�கைள� Wட ப9சீலி�கவ":ைல எ�பைத4� தைலவ�க7 g./� 

CMD உ5தி அளF637ளா�.  
எ>3?� ெகா;வ? ெதாட
பாக:-  BSNL� 

எ163� ெகா7வ3 ெதாட�பான பல 
இ3 ெதாட�பாக ெபா3 ெசயலாள� ம,5� 3ைண� ெபா3 ெசயலாள� 

அவ�கைள ச�தி63 வ"வாதி6தன�.  BSNL 
தைலைமயக6தி� ஒ��த: இ�றி இ3 ேபா�5 நைடெபற� Wடா3 எ�பைத நம3 தைலவ�க7 

இ3 ேபா�5 நிகd�க7 நைடெப5� சமய6தி: 
:கைள நம3 ம6திய மாநில ச�க�களF� கவன6தி,� ெகா01 வர ேவ01�. 

, ஊழிய�க�� ஒ�5ப.ட 
அ�கீக9�க�ப.ட ச�க�களான 
க/த6ைத வழ�கிய3.  இ3 
நி�வாக� அ/�க நிைன��� 

நி�வாக6தி,� வழ�கி வ<� 
எkச963 BSNL ஊழிய� ச�க� 

 CMD உடன/யாக அ�த� 
நாேள, 09.03.2017 அ�5 அ�த 
வ"63 ம,ெறா< க/த6ைத 

ஓ*>திய ம,ற� ெச*ய�பட 
BER(SERVICES)�� ஒ< க/த� 
P.அப"ம�4 ம,5� ேதாழ� 

, MEMBER (SERVICES) DOT அவ�கைள 09.03.2017 
Hைற ஓ*>திய மா,ற� 

g./�கா./னா�க7.  இ3 ெதாட�பான 
நைடெபற இ<��� ஓ*>திய 
37ளா�.   

                           ேதாழைம4ட�, 

 
      (A.பா2 ராதாகி\]ணF) 

  மாநில ெசயலாள
 


