
BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:17                                                              ேததி:-25.08.2017 

ேநர' நியமன ஊழிய
கள*+ ஓ-.திய பல+க0 ம�1� இதர ெச-திக0 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

ேநர� நியமன� ெச�ய�ப�ட ஊழிய�கள�� ஓ��திய பல�க! ப"ர#சைன ந%&ட 

நா�களாக இ()*+ ெகா&ேட உ!ள*.  அரசி� உ)தர.கள�� ப� ேநர� நியமன 

ஊழிய�க/+0 ஓ��திய பல�களாக அவ�க! ஊதிய)தி2 30%ஐ நி�வாக� வழ7க ேவ&8�.  

EPF, DCRG ம@A� ஓ�. கால மB)*வ நல�க! என ஏ@கனேவ நி�வாக� 18%ஐ வழ7கி 

வBகிற*.  எனேவ மHதI!ள 12%ஐ ஓ��திய ப7கீடாக வழ7க ேவ&8�.  ஆனா2 நி�வாக� 

இதைன அம2ப8)தவ"2ைல.  நிAவன)தி� ெபாBளாதார சி+கைல+ கண+கி2 ெகா&8 

அத@0 3% ஒ*+0வதாக I�ெமாழி�*!ளன�.  ஆனா2 BSNL ஊழிய� ச7கI� இதர 

ச7க7க/� அதைன ஏ@A+ெகா!ளவ"2ைல.  27.07.2017 அ�A நைடெப@ற ஒB நா! ேவைல 

நிA)த)தி2 இ* ஒB I+கியமான ேகாT+ைகயாக இB�த*.  இ�த ேவைல நிA)த)தி@0 

ப"� நி�வாக� ேநர� நியமன ஊழிய�கள�� ஓ��திய ப7கீடாக 5சதவ"கித)ைத தBவதாக Vறி 

வBகி�ற*.  இ�த WXநிைலய"2 இ* ெதாட�பான வ"வாத)தி@0 நி�வாக� BSNL ஊழிய� 

ச7க)ைத அைழ)திB�த*.  22.08.2017 அ�A BSNL ஊழிய� ச7க)தி� ெபா*ெசயலாள� ேதாழ� 

P.அப"ம�Y ம@A� *ைண ெபா* ெசயலாள� ேதாழ� Zவப� ச+கரவ�)தி ஆகிேயாB+0�, 

நி�வாக)தி� தர�ப"2 DGM(Estt) திB சிவச7க� ப"ரசா) அவ�க/+0� இைடேய ேப#Z வா�)ைத 

நைடெப@ற*.  DGM(Estt) நி�வாக)தி� I�ெமாழிைவ Vறினா�.  அரசா7க உ)தரவான ேநர� 

நியமன ஊழிய�க/+0 30% ஓ��திய பல�க! வழ7க ேவ&8� என BSNL ஊழிய� ச7க� 

ெதTவ")த*.  என�`�, ேநர� நியமன ஊழிய�க/+0 ஓ��திய தி�ட� இதனா2 கால 

தாமதமாவைத கண+கி2 ெகா&8 ஓ��திய நிதி+0 5% எ�கிற நி�வாக)தி� I�ெமாழிைவ 

அமலப8)தலா� என நம* ச7க)தி� சா�ப"2 ெதTவ"+க�ப�ட*. அேத சமய� அரசா7க)தி� 

உ)தரவான 30% ஓ��திய பல�கைள ேநர� நியமன ஊழிய�க/+0 அமலா+கிட BSNL  

ஊழிய� ச7க� நி�வாக)திட� ெதாட��* Iய@சி+0� எ�பைத ெதள�வாக அவTட� 

ெதTவ")*!ள*.   

 

ெதாழிலாள
 நல இலாகா நி
ணய5670ள 8ைற9த ப:ச ஊதிய� கா�வ< 

ெதாழிலாள
க=�8� ெபா>97�:-  ெதாழிலாள�க/+கான 0ைற�த ப�ச ஊதிய)ைத மா@றி 

அைம)* அத@கான உ)தவைர ெதாழிலாள� நல இலாகா 19.01.2017 அ�A ெகஜ��c� 

ெவள�ய"�8!ள*.  இ* வைர BSNL2 பண" dTY� காZவ2 ஊழிய�க/+0 CDA ஊதிய 

வ"கித)தி� 0ைற�தப�ச அளவ"ேலேய ஊதிய� வழ7கி வர�ப8கிற*.  இ�த WXநிைலய"2 

த@ேபா* கா��பேர� அcவலக� ெதாழிலாள� நல இலாகா உ)தரவ"�8!ள 0ைற�தப�ச 

ஊதிய� காZவ2 ெதாழிலாள�க/+0� ெபாB�*� என ெதTவ")*!ள*.  ஏதாவெதாB மாநில 

அரசா7க� ெவள�ய"�8!ள 0ைற�த ப�ச ஊதிய� எ�ப* CDA ஊதிய வ"கித)தி� 0ைற�த 

ப�ச அளைவ வ"ட அதிகமாக இB�த* எ�றா2 அ�த மாநில அரசா7க� ெவள�ய"�8!ள 

0ைற�தப�ச ஊதிய)ைத காZவ2 ெதாழிலாள�க/+0� வழ7க ேவ&8� எ�பேத அத� 

ெபாB!. 
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கா
?பேர: அAவலக� ெவள*ய5:B0ள TELE DENSITY ம�1� ச9ைத ப�கீB அறி�ைக:- 

21.08.2017 அ�A கா��பேர� அcவலக� ெவள�ய"�8!ள ஒB அறி+ைகய"2 கீXக&ட 

வ"வர7க! ெதTவ"+க�ப�8!ளன:- 

• ஜூ� 20172 நா��2 ெதாைலேபசி இைண�dக! 6.04 மி2லிய�க/�, க�ப"ய"2லா 

ெதாைலேபசி இைண�dக! 6.19 மி2லிய�க/� அதிகT)* நா��� ஒ�8 ெமா)த 

ெதாைலேபசி இைண�dகள�� எ&ண"+ைக 1.21 ப"2லிய�களாக உ!ளன.   

• ஜூ� மாத)தி2 Tைலய�k ஜிேயா 60.25 ல�ச� இைண�dகைளY�, பாரதி ஏ�ெட2 

20.53 ல�ச� இைண�dகைளY�, BSNL நிAவன� 10.19 ல�ச� இைண�dகைளY� 

ெகா8)*!ளன.  

ெமா6த ெதாைலேபசிகள*<:-  

• 30.06.2017 அ�A!ள 1211.29 மி2லிய� ெதாைலேபசி இைண�dகள�2 BSNL ெகா8)*!ள 

இைண�dகள�� எ&ண"+ைக 117.74 மி2லிய�க!. 

• ச�ைத ப7கீ��2 5ஆ� இட� உ!ள BSNL� ப70 9.72%.  ஜூ� மாத)தி2 9.68%லிB�* 

9.72%ஆக.� 2017-182 9.63%லிB�* 9.72%ஆக.� உய��*!ள*.   

• ஜூ� மாத)தி2 10.19 ல�ச� இைண�dகைள ெகா8)*!ள BSNL நிAவன� 2017-182 

26.59ல�ச� இைண�dகைள அதிகT)*!ள*. 

க�ப5ய5<லா ெதாைலேபசிகள*<:- 

• 30.06.20172 உ!ள ஒ�8 ெமா)த க�ப"ய"2லா ெதாைல�ேபசிகள�� எ&ண"+ைகயான 

1187.30 மி2லிய�கள�2 BSNLவச� 104.53 ெதாைலேபசிக! உ!ளன.   

• ெதாைலேபசி ச�ைதய"2 5ஆ� இட� ப"�)*!ள BSNL� ச�ைத ப7கீ8 8.80%.  WLL2 

BSNL� ப70 1.80%I� GSM2 10.21%Iமாக உ!ள*.   

• ஜூ� மாத)தி2 11.78 ல�ச� இைண�dகைள ெகா8)*!ள BSNL நிAவன� 2017-182 

ெமா)தமாக 31.37 ல�ச� இைண�dகைள அதிகT)*!ள*. 

• 30.06.2017 வைரய"லான 2017-18ஆ� ஆ&8கள�2 ஒ�8 ெமா)த க�ப"ய"2லா 

ெதாைலேபசிக! 1.42% உய��*!ள ேபா* BSNL நிAவன� 3.09%ஐ உய�)திY!ள*. 

• 30.06.2017 அ�A ெமா)தமாக நா��2 உபேயாக� ப8)த�ப�8 வB�  

ெதாைலேபசிகள�� எ&ண"+ைக 1022.76 மி2லிய�க!.  அ* ஒ�8ெமா)த 

ெதாைலேபசிகள�2 86.17%.   

• சதவ"கித அ��பைடய"2 பய�ப8)த�ப�8 வB� 63.33% வா�+ைகயாள�கைள+ 

ெகா&8 BSNL நிAவன� 9வ* இட)தி2 உ!ள*.   

• ஐ�யா 101.37%, ஏ�ெட2 96.57% ேவாேடாேபா� 93.45%, டாடா 83.85%, Tைலய�k 77.35% 

பய�ப8)த�ப�8 வB� வா�+ைகயாள�கைள ெகா&டவ�களாக உ!ளன�. 

க�ப"Yட� V�ய �ரா�ேப&� இைண�dகள�2:- 

• ெமா)தI!ள 18.33 மி2லிய� இைண�dகள�2 BSNL நிAவன)திட� 9.73 மி2லிய� 

இைண�dக! உ!ளன.   

• ஜூ� மாத)தி2 0.07 மி2லிய� இைண�dகைள BSNL நிAவன� இழ�*!ள*.   

• ச�ைத ப7கீ��2 53.08%உட� BSNL Iதலிட)தி2 உ!ள* ஜூ� மாத)தி2 

53.76%லிB�* 53.08% ஆக இத� ச�ைத ப7கீ8 0ைற�*!ள*. 
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ெதா8?பாக:- 

• நா�8 ம+க! ெதாைகய"2 93.62%ஆக உ!ள TELE DENSITY ெட2லி ப0தி 255.32%ஆக 

Iதலிட)திc�, பpகா� கைடசிய"ட)தி2 60.88%ஆக.� உ!ளன.  க�ப"Yட� V�ய 

�ரா�ேப&� இைண�dகள�� TELEDENSITY 1.40% உ!ள ேபா* BSNL நிAவன� 0.74% 

ெகா8)*!ள*. 

• ெமா)தI!ள ெதாைலேபசிகள�2 ெச�ைன ம@A� ேகரள ப0திக! Iதலிட)திc�, 

ஒTசா ம@A� இமாசல ப"ரேதச ப0திக! 2ஆ� இட)திc� உ!ளன. 

• க�ப"ய"2லா ெதாைலேபசிகள�2 ெச�ைன ப0தி Iதலிட)திலி�, ேகரளா, ஒTசா 

ம@A� இமாசல ப"ரேதச� ஆகியைவ இர&டா� இட)திc� உ!ளன.    

 

நி1வன6தி+ உ�ப6தி திற+ 8ைற970ள7 ெதாட
பாக CMD�8 க'த�:- 

ெதாழி@ச7க7க உTைமக! மHதான நி�வாக)தி� தா+0தைல ெதாட��* BSNL2 உ!ள 

ச7க7க! நி�வாக)தி@0 ெகா8)* வ�த ஒ)*ைழ�ைப 01.07.2017 Iத2 வ"ல+கி+ 

ெகா&8!ளன.  ஊழிய�க/�, அதிகாTக/� த7க/+0 வ"தி+க�ப�ட பண"கைள 

ம�8ேம ெச�வா�கேள தவ"ர அதிக�ப�யான பண"கைள ெச�ய மா�டா�க! என 

நி�வாக)தி@0 க�த� qலமாக.� ெதTவ"+க�ப��B�த*.  இ�த க�த� ெகா8+க�ப�8 

ஒ�னைர மாத7க! ஆனப"�d� நி�வாக� இ* ெதாட�பாக ெதாழி@ச7க7கைள அைழ)* 

வ"வாதி+கவ"2ைல.  இத� காரணமாக நிAவன)தி� உ@ப)தி திற� கண"சமாக 

0ைற�*!ள*.  Tைலய�k ஜிேயாவ"� வBைக+0 ப"�d� ஒrெவாB மாதI� BSNL 

நிAவன� 20 ல�ச)தி@0 ேம@ப�ட இைண�dகைள ெகா8)* வ�*+ ெகா&�B�த*. 

உதாரணமாக ஜூ� மாத)தி2 26,96,993 இைண�dக! ெகா8+க�ப�ட*.  ஆனா2 ஜூைல 

மாத)தி2 அ* 17,75,953ஆக 0ைற�*!ள*.  BSNL� ெசய2பா�8) திற� 0ைற�தைதேய 

இ* கா�8கிற*.  எனேவ நி�வாக� ேப#Z வா�)ைதய"� qல� இத@0 த%�. காண 

ேவ&8� என ெதாழி@ச7க7க! சா�பாக க�த� ெகா8+க�ப�8!ள*.  

 

இ9திய நில�கM நி1வன6தி+ ஊதிய மா�ற ேபN� வா
6ைத BSNL�8 ஒ> பாட�:- 

COAL INDIA LTD எ�கிற ெபா*)*ைற நிAவன)தி2 ஊதிய மா@ற ேப#Z வா�)ைத 

*வ7கிY!ள*.  BMS உ!ள��ட அைன)* ம)திய ெதாழி�ச7+7க! இைண�* 

நி�வாக)*ட� ேப#Z வா�)ைத நட)*கி�றன.  ச7க7கள�� சா�பாக 25% ஊதிய நி�ணய 

பல� ேகாT+ைகயாக ைவ+க�ப�8!ள*.  Iதலி2 10% ம�8ேம தBவதாக I�வ�த 

நி�வாக� அைன)* ச7க7க/� ஒ�றாக வ�*!ளைத க&8 18% தர I�வ�*!ள*.  

என�`� அதைன ஏ@காத ச7க7க! அதிக�ப�யான நி�ணய பலைன ேக�8 வலிYA)தி 

வBகி�றன.  25% நி�ணய பலைன 5 ஆ&8 கால)தி@0 என ச7க7க! ேகாTY!ள* 

0றி�ப"ட)த+க*.  நம+0 கிைட)*!ள தகவலி� ப� 5 ஆ&8 கால)தி@0 20% ேம2 

அவ�க! ெபAவா�க! என ெதTய வBகிற*.  3வ* ஊதிய மா@ற+ 0(வ"� பT�*ைரக! 

ப)தா&8 கால)தி@0 அதிகப�ச நி�ணய பல� எ�ப* 15% என உ!ள* எ�ப* ேமc� 

0றி�ப"ட)த+க*.  3வ* ஊதிய மா@ற+ 0(வ"� பT�*ைரக! நில+கT நிAவன)தி@0� 

ெபாB�*�.  என�`� ெதாழி@ச7க7கள�� ஒ@Aைம காரணமாக 3வ* ஊதிய மா@ற+ 



0(வ"� பT�*ைரகைளY� மHறி

பாட� ப�+க ேவ&�ய அவசிய�

 

ெபா767ைற நி1வன�க0

அைம#சரக7க/+0 கீX உ!ள

சcைககைள ெபற+ Vடா* எ�A�

அைம#ச�க/+0 ப"ரதம� அறி.A)தி

ேபா�ற நிகX.க! நட�பதாக 

இrவாA அறி.A)தி உ!ளா�.  

சமய�, சமHப)தி2 NDA அரசா7க�தி�

BSNL உ!ள��ட ெபா*)*ைற நிAவன7கைள

ெபா*)*ைற நிAவன7கைள 

ெமா)தமாக நிA)த ேவ&8�. 

 

SNEA ெபா7 ெசயலாள
 ேதாழ


ப"ர#சைனகள�� த%�வ"@காக ேபாரா�ட7கைள

ேதாழ� K.ெசபk�ய`+0 BSNL 

0@ற�ப)திT+ைகைய ெகா8)*!ள*

நி�வாக)தி� நடவ�+ைகைய BSNL 

I�ன� இேத ேபா�ற 0@ற�ப)திT+ைகைய

வ"ள+க� ேகாB� க�த)ைத 

நி�வாக� வழ7கிY!ள அைன)*

க�த)ைதY� உடன�யாக திB�ப

 

ேதசிய கQ+சி< உ1?ப5னராக

ச7க)தி� ம)திய ெசயலக+ V�ட)தி2

ெசயலாள� ேதாழ� Zேரu 0மா�

என I�ெவ8+க�ப�டதி� அ��பைடய"2

ச7க� நி�வாக)தி@0 ெகா8)*!ள*

 

வாX)*+க/ட�, 

 

மHறி ெபற உ!ளன�.  இ�த ஒ@Aைமய"�

அவசிய� உ!ள*.  

நி1வன�க0 �ர�ட?பBவைத நி167க:-  

உ!ள ெபா*)*ைற நிAவன7கள�ட� இB�*

எ�A� 5 ந�ச)திர வ"8திகள�2 த7க+ 

அறி.A)தி உ!ளதாக ெச�திக! ெதTவ"+கி�றன

 ப"ரதமB+0 வ�த அறி+ைககள�� அ�பைடய"2

.  ப"ரதமT� இ�த நடவ�+ைக வரேவ@க)த+கேத

அரசா7க�தி� q�றா&8 கால சாதைனகைள வ"ள�பர�

நிAவன7கைள ெசலவ"ட ேமா� அரசா7க�

 Zர&8வைத அரசா7கI� அைம#ச�க/�

ேதாழ
 K.ெசபாS'யT�8 8�ற?ப6திM�ைக

ேபாரா�ட7கைள வ"8)தத@காக SNEA ெபா*

BSNL நி�வாக� அதிக�ப�யான த&டைன

ெகா8)*!ள*.  ேதாழ� K.ெசபாk�யைன பழிவா7க

BSNL ஊழிய� ச7க� வ�ைமயாக க&�+கி�ற*

0@ற�ப)திT+ைகைய ேதாழ� ரவ" ஷி2 வ�மா GS AIGETOA

 ேதாழ� ப"ரகலா) ரா� GS AIBSNLEA+0�

அைன)* 0@ற�ப)திT+ைககைளY�, வ"ள+க�

திB�ப ெபற ேவ&8� என BSNL ஊழிய� ச7க�

உ1?ப5னராக ேதாழ
 �ேரU 8மா
 GS BSNLMS:-  

V�ட)தி2 Zன�2 ெகௗத� JTOவ"@0 பதிலாக

0மா� அவ�கைள ேதசிய க.�சி2 உA�ப"னராக

அ��பைடய"2 24.08.2017 அத@கான க�த)ைத

ெகா8)*!ள*.   

ேதாழைமW0ள
 
 

(A.பாY ராதாகி>Uண+
மாநிலN

4 

ஒ@Aைமய"� qல� நாI� 

  த7கள* 

இB�* அனாவசிய 

 Vடா* எ�A� 

ெதTவ"+கி�றன.  இ* 

அ�பைடய"2 அவ� 

வரேவ@க)த+கேத.  அேத 

வ"ள�பர� ப8)த 

அரசா7க� உ)தரவ"�ட*.  

அைம#ச�க/� ஒ�8 

திM�ைக:-  ஊழிய� 

ெபா* ெசயலாள� 

த&டைன வ"தி�பத@கான 

பழிவா7க Iய@சி+0� 

க&�+கி�ற*.  இத@0 

GS AIGETOAவ"@0� 

+0� வழ7கிய*.  

வ"ள+க� ேகாB� 

ச7க� ேகாTY!ள*.   

  BSNL  ஊழிய� 

லாக BSNLMS ெபா* 

உA�ப"னராக நியமி�ப* 

க�த)ைத BSNL ஊழிய� 

ேதாழைமW0ள, 

ராதாகி>Uண+) 
மாநிலN ெசயலாள
 


