
BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:160                                                                  ேததி:-04.04.2017 
 

01.10.2000��� ப
� நிர�தரமா�க�ப�ட TSMக��� NEPP ம�&� சில ெச(திக)  
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

01.10.2000��� ப
� நிர�தரமா�க�ப�ட TSMகைள BSNL ஊழிய� ச)க* தன, 
க-ைமயான .ய/சிகள0� காரணமாக DOTய
4 பண
யம�5த�ப�டவ�களாக நி�வாக* 
அறிவ
5த,.  ஆனா4 NEPP தி�ட5தி� அ9�பைடய
லான பதவ
 உய�வ
/� அவ�கைள BSNL4 
பண
யம�5த�ப�டவ�களாக .9< ெச>த,.  எனேவ அவ�க��� நா�� ஆ@-க��� 
பதிலாக 8 ஆ@-கB கழி5ேத .த4 பதவ
 உய�< கிைட5,வCகிற,.  இவ�கB DOTய
4 
பண
யம�5த�ப�டவ�கB எ�பதா4 இவ�க��� .த4 பதவ
 உய�< தர�பட ேவ@-* என 
BSNL  ஊழிய� ச)க* ேகாEய,.  ஆனா4 நி�வாக* இதைன ஏ/க மG5த,.  பாதி�க�ப�ட 
சில ேதாழ�கB நHதிம�ற5தி/� ெச�றன�.  பIசா� ம/G* ஹிமாKச4 ப
ரேதச உய� 
நHதிம�ற)கB இவ�கB DOTய
4 பண
யம�5த�ப�டவ�கB எ�பதா4 நா�� ஆ@-கள04 
.த4 பதவ
 உய�< வழ)க�பட ேவ@-* எ�G உ5தரவ
�ட,.  உKச நHதிம�ற.* இதைன 
உGதி ெச>,Bள,.  இ�த LMநிைலய
4 இ�த உ5தரைவ நHதிம�ற5தி/� ெச�றவ�க��� 
ம�-* என வைரயG�க� Nடா, என<*, 01.10.2000�� ப
� நிர�தரமா�க�ப�ட அைன5, 
TSMக���* வழ)க�பட ேவ@-* என BSNL ஊழிய� ச)க* ேக�-� ெகா@-Bள,.  இ, 
கா��பேர� நி�வாக5தி� தHவ
ர பEசீலைனய
4 உBள,.  ெவ� வ
ைரவ
4 சாதகமான .9< 
வC* என எதி�பா��கலா*. 
 
ேநர+ நியமன JE�க/�0 பய2�சி:-  ேநர9 நியமன JE�க��� சா�றிதMகB சEபா��ப
/� 
மா�K 15ஆ* ேததி இGதி நாB என BSNL கா��பேர� அTவலக* .9< ெச>திC�த,.  
சா�றிதM சEபா��U ஒC சில மாநில)கைள தவ
ர அைன5, மாநில)கள0T* நிைற< ெப/G 
வ
�டதாக BSNL ஊழிய� ச)க5தி� ெபா, ெசயலாள� ேதாழ� P.அப
ம�W 03.04.2017 அ�G 
GM(Rectt) திCமி� அன0மா ரா> அவ�கைள ச�தி5தேபா, ெதEவ
5தா�.  இதர மாநில)க�* 
கா��பேர� அTவலக5தி4 இC�, சில வ
ள�க)கைள ேக�-Bளதாக<* ெதEவ
5தா�.  ஒC 
வார கால5தி/�B இதர மாநில)கள0T* சா�றிதM சEபா��U நிைற< ெப/Gவ
-* எ�G* 
அத/� ப
� ேத�< ெப/றவ�கB பய
/சி�� அb�ப�ப-வா�கB என<* GM(Rectt) 
ெதEவ
5,Bளா�. 
 
ேநர+ நியமன JE�க) ேத
3 ப4+ய5:- BSNL ஊழிய� ச)க5தி� ெபா, ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப
ம�W 03.04.2017 அ�G GM(Rectt) திCமி� அன0மா ரா> அவ�கைள ச�தி5த ேபா, 
இர@டாவ, ப�9யலி4 இட* ெபறாத .த4 ப�9யலி4 இட*ெப/ற ேத�வாள�கைளW* 
பண
யம�5த�பட ேவ@-* என நம, ேகாE�ைகய
ைன வலிWG5தினா�.  இத/� சாதகமாக 
பதிலள05த GM(Rectt), சா�றிதM சEபா��U .9�த ப
� ேபாதிய காலிய
ட)கB இC�த, எ�G 
ெசா�னா4 வ
-ப�ட ேத�வாள�க��� பண
 நியமன* ெதாட�பாக பEசீலி�கலா* எ�G 
ெதEவ
5தா�.  இ�த பண
ய
ைன வ
ைர< ப-5த ேவ@-* என நம, ெபா, ெசயலாள� 
ேக�-� ெகா@டா�. 
 



2 | P a g e  

 

ேம�0 வ�க CGM க3ஹா;தி�0 மா�ற�
�@ட�கைள பய�ப-5தி BSNL 
CGM திC R.N.ஜா ேம/� வ)க5திலிC�, மா/ற* ெச>ய�ப�-Bளா�
உBள NORTH EAST TASK FORCE
BSNL CMD�� நம, ம5திய ச)க* ந�றிைய ெதEவ
5,Bள,
 
வ2ைலவாசி 0ைற<=வ24டதா�
�ைற�,Bள,.  ச�ைதய
4 எ�த ஒC அ5தியாவசிய� ெபாCள0� 
ஆனா4 ேமா9 அரசா)க5தி� UBள0 வ
வர)கB வ
ைலகB �ைற�, வ
�டதாக 
ெதEவ
�கி�ற,.  இைத நா* ந*ப
ேய தHரேவ@-மா*
 
BSNL-MTNLஇைணBC :-  BSNL
ப
ரதமC�� க9த* எiதிய
C�த,
அத� ஊழிய�கள0� நல�கB பாதி�க�படாம4 இC�க நம, ச)க* .�ைவ5,Bள 
ேகாE�ைககைள நிைறேவ/ற ேவ@-* என 
ப
ரதமE� அTவலக* இ�த க9த5ைத 
ெபாC5தமான நடவ9�ைககைள ேம/ெகா@- 
ேவ@-* என ேக�-� ெகா@-Bள,

 
வாM5,�க�ட�,  

                                                       

         
 

க3ஹா;தி�0 மா�ற�:-  ேம/� வ)க மாநில5தி4 திEணா.4 
BSNL ஊழிய� ச)க5தி� மj, தா��தைல ெதா-5த ேம/�வ)க 

ஜா ேம/� வ)க5திலிC�, மா/ற* ெச>ய�ப�-Bளா�
NORTH EAST TASK FORCE4 பண
யம�5த�ப�-Bளா�.  இ�த நடவ9�ைகய
ைன எ-5த 
�� நம, ம5திய ச)க* ந�றிைய ெதEவ
5,Bள,. 

வ2ைலவாசி 0ைற<=வ24டதா�(!):-  01.04.2017 .த4 119.5%லிC�, 
எ�த ஒC அ5தியாவசிய� ெபாCள0� வ
ைலW* �ைறயவ
4ைல

அரசா)க5தி� UBள0 வ
வர)கB வ
ைலகB �ைற�, வ
�டதாக 
இைத நா* ந*ப
ேய தHரேவ@-மா*(!). 

BSNL-MTNL இைண�U ெதாட�பாக BSNL  
�� க9த* எiதிய
C�த,.  இ�த இைண�U நைடெபGவத/� .� 

அத� ஊழிய�கள0� நல�கB பாதி�க�படாம4 இC�க நம, ச)க* .�ைவ5,Bள 
நிைறேவ/ற ேவ@-* என BSNL ஊழிய� ச)க* ேகாEய
C�த,

ப
ரதமE� அTவலக* இ�த க9த5ைத DOTய
� ெசயலாளC�� அb�ப

ெபாC5தமான நடவ9�ைககைள ேம/ெகா@- BSNL ஊழிய� ச
ேவ@-* என ேக�-� ெகா@-Bள,.  

 
                                                       

                          

       

ேம/� வ)க மாநில5தி4 திEணா.4 
தைல ெதா-5த ேம/�வ)க 

ஜா ேம/� வ)க5திலிC�, மா/ற* ெச>ய�ப�-Bளா�.  அவ� க<ஹா5திய
4 
இ�த நடவ9�ைகய
ைன எ-5த 

லிC�, 117.2%ஆக IDA  
வ
ைலW* �ைறயவ
4ைல. 

அரசா)க5தி� UBள0 வ
வர)கB வ
ைலகB �ைற�, வ
�டதாக 

BSNL  ஊழிய� ச)க* பாரத 
இ�த இைண�U நைடெபGவத/� .� BSNL ம/G* 

அத� ஊழிய�கள0� நல�கB பாதி�க�படாம4 இC�க நம, ச)க* .�ைவ5,Bள 
ஊழிய� ச)க* ேகாEய
C�த,.  பாரத 

ய
� ெசயலாளC�� அb�ப
, அத� மj, 
ச)க5தி/� தகவ4 தர 

                                                       ேதாழைமWBள,                                
                                           

 
     
(A.பாC ராதாகிHIணJ) 

  மாநில ெசயலாள
 


