
BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:159                                                                  ேததி:-30.03.2017 
 

ம'திய ச�க ெச)திக*  
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
நி+வன�கள/0 இைண3பா5 ேவைல இழ36:-  ம�ற நி�வன�கைள கபள�கர� ெச��� 
ஜிேயாவ!� வ!ைல# $ைற%ப!� காரணமாக பல தன�யா� ெதாைல ெதாட�( நி�வன�க) 
இைணய உ)ளன.  ேவாேடாேபா� நி�வன� ஐ.யா ெச/0லா1ட2�, ஏ�ெச/ நி�வன� 
4ைலய�5 க�6ன�ேகஷ�ஸுட2� இைணய உ)ளன.  ேம0� இைண%(க) நைடெபற 
உ)ளன.  இ�த இைண%(கள�� காரணமாக ெதாழிலாள�க) ேவைல இழ#க% ேபாவ:� 
உ;ைம.  உதாரணமாக ேவாேடாேபா� – ஐ.யா இைண%ப!� காரணமாக 10,000 ?த/ 25,000 
ெதாழிலாள�க) ேவைல இழ%பா�க) என பCதி4#ைக ெச�திக) ெத4வ!#கி�றன.  
மைற?கமாக பண!ய!/ இ1�த ஊழிய�கைள�� கண#கி/ ேச�Cதா/ Eமா� ஒ1 லGச� 
ேவைல இழ%(க) ஏ�பH�.  ேம0� இைண%(க) நைடெபற இ1%பதா/ ேம0� 
ெதாழிலாள�க) ேவைல இழ#க உ)ளன�.  உலகளாவ!ய அளவ!/ இCதைகய இைண%(கI�, 
ைகமா�த/க) காரணமாக பல லGச#கண#கான ெதாழிலாள�க) ேவைல இழ#கி�றன�.  
ெப1 ?தலாள�கள�� நல�கைள கா%பா�றேவ இCதைகய இைண%(க) நைடெப�கி�றன.  
என�2� த�கள�� வாJவாதாரCைத இழ#$� லGச#கண#காேனா�கைள ப�றி யா1� 
கவைல%பHவதி/ைல.  ?தலாள�C:வCதி� ேகார ?க�கள�/ இ:K� ஒ��. 
கவன ஈ
36 தின'ைத ச�தியாக நட'தி9ேவா�:-  01.01.2017 ?த/ நைடெபற உ)ள ஊதிய 
மா�றCதி�காக ெப1�பா�ைமயான ஊழிய� ம��� அதிகா4 ச�க�கள�� ?த/ இைண�த 
இய#க� தா� 05.04.2017 அ�� நைடெபற உ)ள கவன ஈ�%( தின�.  அ�ைறய தின� 
அைனC: ெதாழிலாள�கI�, அதிகா4கI� ேகா4#ைக அGைட அண!ய ேவ;H�.  ச#தி 
வா��த வாய!� QGட�க) நடCத%பட ேவ;H�.  கிைள/ மாவGட ெசயலாள�க) ம�ற 
ச�க�கIட� இைண�: இத�கான தயா4%( பண!கைள சிற%பாக ெச�திட ேவ;H�.  
அரசா�கCதி�$ ச4யான தகவைல அ2%ப!Hேவா�. 
அதிகமாக வழ�க3ப;ட பண�:--  ஊழிய�கI#$ கட�த காலCதி/ அதிகமாக வழ�க%பGட 
பணCைத தி1�ப ப!.#க# Qடா: எ�கிற ப!ரSசைனைய தT�K கா;பத�$ கா�%பேரG  
அ0வலக� ஏ��# ெகா;ட:.  இத�காக மாநில நி�வாக�கள�ட� இ1�: இ:வைர எ�த 
ஒ1 பதி0� வரவ!/ைல.  எனேவ த�கள�� மாவGட�கள�/ உ)ள இ: ேபா�ற 
ப!ரSசைனக) உ)ளவ�கள�ட� இ1�: மாவGட ெசயலாள�க), ஒ1 ?ைறயUGைட%ெப�� 
உடன.யாக மாவGட நி�வாகCதி� Vலமாக அ2%ப! வ!GH அத� ஒ1 நகைல மாநில 
ச�கCதி� Vலமாக மCதிய ச�கCதி�$ அ2%ப! ைவ#க ேவ;H� என ேகGH# 
ெகா)கிேறா�. 
ராஜ பாஷா அதிகா? ேத
வ@ைன உடனBயாக நட'தி9க:-  ராWபாஷா அதிகா4#கான இலாகா 
ேத�K 02.12.2012 அ�� கைடசியாக நைடெப�ற:.  இ�த ஐ�தா;Hகள�/ ஏ�பGH)ள காலி 
பண!ய!ட�கைள�� கண#கி/ ெகா;H இ�த ேத�வ!ைன உடன.யாக நடCத ேவ;H� என 
நம: மCதிய ச�க� மன�த வள இய#$ன1#$ க.த� எXதி�)ள:. 
BSNL கா
3பேர; அCவலக'தி0 மதி36 2,300 ேகாB Eபா)க*:-  2017 மா�S 18ஆ� ேததி 
நைடெப�ற QGடCதி/ BSNL� ெசாC:#கைள த�ேபாைதய ச�ைத மதி%பUG.� ப. 
கண#ெகH#க ஊழிய�கI�, அதிகா4கI� ஒC:ைழ#க ேவ;H� என  CMD ேகGH 
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ெகா;டா�.  கண#கீGH ?ைறய!/ ஏ�பGH)ள மா�ற� காரணமாக இcவா� ச4யான 
மதி%பUGைட ெச�ேதா� எ�றா/ BSNL� ெச/வா#$ பல மட�$ உய1�.  ஜூ� 30ஆ� 
ேததி#$) இ�த பண!ய!ைன ?.#க ேவ;H�.   ?த/ கGடமாக (:ெட/லி ஜ�பCதி/ 
உ)ள BSNL கா�%பேரG அ0வலகCதி� மதி%ைப ஒ1 வார காலCதி/ மதி%பUH ெச�ய 
ேவ;H� என CMD அதிகா4கI#$ உCதரவ!Gடா�.  இcவா� ெச�ய%பGட கா�%பேரG 
அ0வலகCதி� மதி%( 2,300 ேகா. fபா�க).  இ: மிகK� உ�சாக� தர#Q.ய ெச�தி.  
இேத ேபா�� நாH ?Xவ:� உ)ள ஒGH ெமாCத மதி%( ப!ரமி#கCத#க வைகய!/ 
இ1#$�.  இ�த மதி%பUH ெச��� பண!ய!/ நா?� ப�ேக�ேபா�. 
இ5லாத ேகட
கள/0 ெபய
கைள நF�கி9க:-  நா�$ ?#கிய ேகட�களான RM, TM, Sr.TOA 
ம��� TTA ேகட�கள�� ெபய� மா�ற� நிகJ�த ப!�ன1�, இ�ன?� பல மாநில�கள�/ ERP 
திGடCதி/ அைவ ேச�#க%படவ!/ைல எனK� அதனா/ பல $ழ%ப�க) ஏ�பHவதாகK� 
ஊழிய� தர%ப!/ EG.# காGட%பGட:.  இ�த பண!ய!ைன உடன.யாக ெச�: ?.#க மாநில 
தைலைம ெபா:ேமலாள�கI#$ கா�%பேரG அ0வலக� உCதரவ!GH)ள:.  மாவGட 
ெசயலாள�க) இதி/ தைலய!GH மாநில ச�கCதி�$ தகவ/ தர ேவ;Hகிேறா�. 
JTO LICEேத
M NBMகைள உடனBயாக ெவள/ய@9க:-  11.12.2016 அ�� நைடெப�ற JTO LICE  
ேத�வ!� ?.Kகைள மா�S 31ஆ� ேததி#$) ?.C:வ!Hவதாக கா�%பேரG அ0வலக� 
உ�தி அள�Cதி1�த:.  ஆனா/ அ: நைடெபறவ!/ைல.  எனேவ மன�தவள இய#$ன� இ�த 
ப!ரSசைனய!/ தைலய!GH ேதைவயான நடவ.#ைககைள ேம�ெகா)ள ேவ;H� என நம: 
மCதிய ச�க� க.த� எXதி�)ள:. 
2016 JAO ேத
M வ@திகள/5 நமQ ம'திய ச�க� ேகா?R*ள மா�ற�க*:-  கா�%பேரG 
அ0வலக� ெவள�ய!GH)ள JAO ேத�K வ!திகள�/ இலாகா ஊழிய�கI#கான ஒ:#கீH 50%/ 
இ1�: 25%ஆக $ைற#க%பG.1�த:.  நம: மCதிய ச�க� இதைன கHைமயாக எதி�Cத:ட�  
கீJக;ட ேவ� சில மா�ற�கைள�� ேகா4�)ள:. 
அ) மாநில�கள�/ உ)ள காலி%பண!ய!ட�கள�/ 40%Cைத BSNL/ பண!(4�� ஊழிய�கைள# 
ெகா;H LICE Vலமாக நிர%ப%படேவ;H�.   
ஆ) மாநில�கள�/ உ)ள 10% காலி%பண!ய!ட�கைள ACCOUNTANT/JA/ LDCE (TA) ஆகிய 
ேகட�கள�/ பண!யா��� ஊழிய�கைள# ெகா;H LICE Vலமாக நிர%ப% பட ேவ;H�. 
இ) ேதைவயான த$திைய உைடய 5 ஆ;H ேசைவ ?.Cதவ�க) அைனவைர�� LICE ேத�K 
எXத அ2மதி#க%பட ேவ;H�.   
ஈ) இ�த வ!திய!ைன JAO ேத�K வ!திக) 2016 எ�பத�$ பதிலாக 2017 என இ1#க ேவ;H�. 
அனாமலி ப@ரSசைனய@5 தF
M ேவ�B..:-   நT;ட காலமாக ேத�கி�)ள அனாமலி 
ப!ரSசைன#$ தT�K காண BSNL கா�%பேரG அ0வலக� தன: ?�ெமாழிK#$ ஒ%(த/ 
வழ�க ேவ;. DOT#$ அ2%ப!�)ள:.  இ: ெதாட�பாக DOTய!/ உ)ள ச�ப�த%பGட 
அதிகா4கIட� BSNL ஊழிய� ச�க� பல?ைற வ!வாதிC:)ள:.  ஆனா/ ேதைவயான 
நடவ.#ைகக) ஏ:� எH#க%படவ!/ைல.  இ�த uJநிைலய!/ DOTய!� JOINT SECRETARY(Admn) 
தி1 அமிC யாதc அவ�கள�� தைலயUGைட# ேகா4 நம: மCதிய ச�க� க.த� 
எXதி�)ள:.  
வ@9ப;ட ேகட
கள/0 ெபய
 மா�ற�:- ேகட�கள�� ெபய� மா�ற# கமிG.ய!� QGட� 
24.04.2017 அ�� நைடெப�ற:.  வ!HபGட 12 Group.D ேகட�கI#$ ‘TELECOM ASSISTANT’ எ�ற 
ெபய� வழ�க ேவ;H� என நம: ச�கCதி� சா�பாக ப�ேக�ற ேதாழ� P.அப!ம�� GS, 
ேதாழ� ப/பU� சி� தைலவ� ம��� ேதாழ� Eவப� ச#கரவ�Cதி Dy.GS ஆகிேயா� ேகGH 
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ெகா;டன�.  கட�த QGடCதி/
உ)ள 19 ேகட�க) த�ேபா: நைட?ைறய!/
அ�த ஊழிய�கைள த�ேபா:)ள
மா�றிட ேவ;H� என ஊழிய�
நி�வாக� தர%ப!/ Qற%பGH)ள:
ம'திய ெசய�TU:-  அHCத மCதிய
நைடெபற உ)ள:.  அ�ேகேய 
நைடெப��.   
தமி� நா;B5 ஒ33Wத ஊழிய
கைள
மாநிலCதி/ ெச�:)ளைத ேபால
SKILLED/SKILLED) என வைக%பHC:வ:
அ0வலகCதி�$ வ!ள#க� ேகG.1�த:
Eவப� ச#கரவ�Cதி Dy.GS ம���
$%தா அவ�கைள ச�திC: இ:
தமிழக தைலைம ெபா: ேமலாள�
ெகா;டா�. 
BSNL-MTNL இைண36 ெதாட
பாக
கமிG. BSNL-MTNL இைண%ப!
அ2%ப!�)ளதாக பCதி4#ைக 
நடவ.#ைகக) ஏ:� எH#$� 
பாரத ப!ரதம1#$ BSNL ஊழிய�
அ) ப�$ ச�ைத பG.யலிலி1�:
ஆ) MTNL� கடைன அரசா�க� 
இ) MTNL ப$திகள�/ உ)ள வைலCதள�கைள
ெச�திட ேவ;H�. 
ஈ) BSNL ம��� MTNL ஊழிய�கள��
இட� ெபயY� பறைவக*:- 
4ைலய�5 ஜிேயா ெப1ைம 
ேபாவதாகK�, த� ச�தாதார�க
இைணய ேவ;H� எனK� ேக
ெவ�� 1.6 ேகா. ச�தாதார�க)
ெவ�� 13% ேப� மGHேம அத�
ஜிேயாவ!� இலவச�கI#காக 

வாJC:#கIட�,  
              

             

         
 

QGடCதி/ நி�வாகCதி� சா�பாக வழ�க%பGட
நைட?ைறய!/ இ/ைல எ��� EG.#காGட%பGட:

த�ேபா:)ள ?#கியமான நா�$ ேகட�களான ATT,TT, JE or OS/SOA
ஊழிய� தர%ப!/ ேகார%பGட:.  இ: ெதாட�பாக

Qற%பGH)ள:.  
மCதிய ெசய�$X ஜூ� 9 ?த/ 11 
 9ஆ� ேததி இரK 7 மண!#$ K.G.BOSE MEMORIAL TRUST 

ஊழிய
கைள வைக3ப9'த வ@ைரவ@5
ேபால தமிழகCதி0� பண Tயா��� ஒ%ப�த

வைக%பHC:வ: ெதாட�பாக தமிJ மாநில
ேகG.1�த:.  23.03.2017 அ�� ேதாழ�

ம��� ேதாழ� M.K.தேவ AGS ஆகிேயா� 
இ: ெதாட�பாக வ!வாதிCதன�.  ேதைவயான

ேமலாள� அவ�கI#$ வ!ைரவ!/ அ2%(வதாக

ெதாட
பாக ப@ரதமY�T கBத�:-  பாராIம�ற
இைண%ப!ைன ப4�:ைரC: பாராIம�றCதி�$

 ெச�திக) வ�:)ளன.  BSNL-MTNL 
 ?�ன� கீJக;ட நிப�தைனகைள நிைறேவ�ற

ஊழிய� ச�க� க.த� எXதி�)ள:.   
பG.யலிலி1�: MTNL வ!ல#க%பட ேவ;H�. 

 ஏ��# ெகா)ள ேவ;H�. 
வைலCதள�கைள (:%ப!#க அரசா�க�

ஊழிய�கள�� ஊதிய ?ைற ஒ�றாகேவ இ1#க
 ஆ� மாத காலCதி/ 12 ேகா. ச�தாதார�கைள
 ேபசிய:.  அத� இலவச கால� மா�S
கைள மாத� 99 fபா� கG. ‘JIO PR

ேகGH# ெகா;ட:.  ஆனா/ இ:வைர 
) மGHேம அத�$ வ!1%ப� ெத4வ!C:
� உ;ைமயான வா.#ைகயாள�க), 
 ெச�ற இட� ெபய1� பறைவக) தா�
 
                                      

                                              

       

வழ�க%பGட ேகட�கள�� பG.யலி/ 
EG.#காGட%பGட:.  எனேவ 

ATT,TT, JE or OS/SOA#களாக 
ெதாட�பாக ப4சீலி%பதாக 

11 வைர தி1வன�த(ரCதி/ 
K.G.BOSE MEMORIAL TRUST QGட� 

வ@ைரவ@5 வ@ள�க�:-  ேகரள 
ஒ%ப�த ஊழிய�கைள�� (SEMI 
மாநில நி�வாக� கா�%பேரG 
ேதாழ� P.அப!ம��GS, ேதாழ� 

 GM(Restg) தி1 அEெடா� 
ேதைவயான வழிகாGHதைல 
அ2%(வதாக அவ� ஏ��# 

ராIம�ற ம2#கள�� ம�தான 
பாராIம�றCதி�$ அறி#ைக 

MTNL இைண%( ெதாட�பான 
நிைறேவ�ற ேவ;H� என 

அரசா�க� BSNL#$ நிதி உதவ! 

இ1#க ேவ;H�. 
ச�தாதார�கைள ப!.Cததாக 

மா�S 31 உட� ?.ய% 
RIME MEMBERSHIP OFFER’/ 
 12 ேகா. ச�தாதா�கள�/ 
:)ளன�. அcவாெறன�/ 
 ம�றவ�க) 4ைலய�5 
�. 

     ேதாழைம�)ள,                  
       

 
     
(A.பா6 ராதாகிY[ண0) 

  மாநில ெசயலாள
 


