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BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:37                                               ேததி:-14.11.2017 

ேதசிய க$%சி& '($க) 
 
அ�பா�	த ேதாழ�கேள, 
 ஒ�தி ைவ�க�ப�ட 35வ� ேதசிய க��சி�  �ட! 14.11.2017 அ�( நைடெப+ற�.  
தி-மி/ 0ஜாதா ேர DIRECTOR(HR) இ	த�  �ட�தி+/ தைலைம தா?கினா�.  ேதசிய 
க��சிலி� ஊழிய� தர�B ெசயலாளராக உDள BSNL ஊழிய� ச?க�தி� ெபா� 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அபJம�K தன� �வ�க உைரயJ� கீMகNட பJரOசைனகைள P� 
ைவ�தா�. 
 
1. கட	த உ(�பJன� சQபா��பJ+/ பJ� இ�வைர ஒேர ஒ- ேதசிய க��சி�  �ட! 

தா� நைடெப+(Dள�.  இத+/ ேமலாவ� ேதசிய க��சி�  �ட�ைத /றி�பJ�ட 
கால இைடெவளR�/D நட�த ேவNS!. 

2. BSNL� நி�வாக� /T�!, இய�/ன� /T�! 15 சதவJகித ஊதிய நி�ணய பலVட� 
 Wய ஊதிய மா+ற�தி+/ சாதகமான தX�மான�ைத எS��Dளதாக ெதQய வ-கிற�.  
இத+காக நி�வாக�தி+/ ஊழிய� தர�பJ� ந�றிைய உQ�தா�கி� ெகாDகிேறா!. 

3. ஊதிய மா+ற�ைத அமலா�க ேவNS!, ம+(! �ைண டவ� நி(வன! அைம�பைத 
எதி���! 2017, Wச!ப� 12 ம+(! 13ஆ! ேததிகளR� BSNL ஊழிய�கD இரNS 
நா�கD ேவைல நி(�த! ெச[ய உDளன�.   ஊதிய மா+ற�ைத அமலா�க�!, 
�ைண டவ� நி(வன! அைம�பைத எதி���! அைன�� அதிகாQகD ம+(! 
ஊழிய� ச?க?கD இ(திவைர உ(தியாக ேபாராS!. 

4. DIRECTOR (HR) ம+(! அ?கீகQ�க�ப�ட ச?க?க\�/ இைடேய 16.10.2017 அ�( 
நைடெப+ற ேபO0 வா��ைதயJ� இ	த ஆNS PLI வழ?/வத+காக ஒ- /T 
அைம�க உட�பாS ஏ+ப�ட�. இ�வைர அ	த� /T அைம�க�படவJ�ைல.  இ	த 
/Tைவ உடனWயாக அைம��, காலதாமதமி�றி இ	த ஆNW+கான PLI யJைன 
நி�வாக! வழ?க ேவNS!.   

5. நி�வாக தX��பாய தX��பJ� அW�பைடயJ� Sr.ACCOUNTANTக\�/ GR.B அ	தc�ட� 
 Wய ஜனாதிப�திய உ�தரைவ மா+றி த-வத+/ DOTைய அdக நி�வாக! கட	த 
ேதசிய க��சி�  �ட�தி� ஏ+(� ெகாNட�.  இ	த PWைவ மe(! வைகயJ� 
நி�வாக! நி�வாக தX��பாய�தி� தX��பJ+/ எதிராக உய�நXதிம�ற�தி� PைறயfS 
ெச[�Dள�.  இ	த பJரOசைனயJ� கா��பேர� அgவலக! உQய நடவW�ைக 
ேம+ெகாDள ேவNS!. 

6. ஆர!ப�தி� தவ(தலாக GPFதி�ட! அமலா�க�ப�ட ஊழிய�களR�, ஊழிய�களR� EPF 
நிgைவ ெதாைக ெதாட�பாக ேதசிய க��சிலி� தைலவ� நி�வாக! EPF வJதிகளR� 
பW நட	��ெகாDள ேவNS! என வழிகா�WயJ-	தா�.  இ	த வழிகா�Sத� 
இ�வைர அமலா�க�படவJ�ைல எ�ப� வ-	த�த�க�. 

7. நி(வன�தி� B�தா�க�தி+காக BSNL� உDள அைன�� ஊழிய� ம+(! 
அதிகாQகளR� ச?க?கD PT ஒ��ைழ�ைபK! வழ?கி வ-! iழலி�, 
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அைமதியான ெதாழி+ச?க நடவW�ைககளான த�ணா, உNணாவJரத! 
ேபா�றவ+றி+/  ட நி�வாக! தைட வJதி�� உ�தர�கைள பJற�பJ��Dள�.  
நி�வாக! இதைன ம( பQசீலைன ெச[ய ேவNS!. 

8. ச?க�தி� உ(�பJன� அ�லாதவ�கைள க��சிலி� நியமன! ெச[வ� ெதாட�பாக 
ேகரள உய�நXதி ம�ற�தி� நைடெப+( வ	த வழ�/ PW	�வJ�ட�.  எனRV! 
ச?க�தி� உ(�பJன� அ�லாதவ�கைள அ?கீகQ�க�ப�ட ச?க?கD ெகாS�த 
க��சி� நியமன?கைள நி�வாக! ஏ+(� ெகாDளவJ�ைல.  இ� சQய�ல.  இ� 
ேபா�ற நியமன?கைள நி�வாக! ஏ+(� ெகாDள ேவNS!.   

9. JE இலாகா ேத�வJ+/ ெகாS�க�ப�ட அறிவJ�பJ� SC/ST ஊழிய�க\�/ /ைற	த 
ப�ச ெமா�த மதி�ெபNகD வைரய(�க�ப�SDள�.  /ைற	த ப�ச மதி�ெபNகைள 
/றி�பJடாம� BSNL ெவளRயJ�SDள 22.05.2017 ேததியJ�ட கWத எN 7-3/2016-Rectt.ஐ 
0�W� கா�W இ	த தவைற தி-�த ேவNS! என ேக�S�ெகாDள�ப�ட�. 

10. BSNL� பணJ BQK! ஊழிய�க\�/ த+ேபா� மாத! 200rபா[ மதி�BDள சி!கD 
வழ?க�ப�SDளன.  த+ேபா� s�( மாத?க\�/ வர!ப+ற இலவச 
அைழ�Bக\ட� தின! 1 GB ேட�டா�க\! ெகாS�க�பS! r.429/- தி�ட�ைத BSNL  
நி(வன! அறிPக�பS�திKDள�.  மாத! 200 rபா[க\�கான சி!கD எ�பத+/ 
பதிலாக ஊழிய�க\�/ இ	த 429 rபா[ தி�ட�ைத வழ?க ேவNS!.   

11. கட	த ஆNS நைடெப+ற JAO LICE ேத�வJ� ேத�Oசி ெப+ற ஊழிய�கD, அத+/ பJ� 
நைடெப+ற ம( பQசீலைன காரணமாக JAO பதவJ கிைட�காம� உDளன�.  வJSப�ட 
அைனவ-�/! JAO பதவJகD வழ?க ேவNS!. 

 

ஆ+ப- ெபா/0க) ம1தான வ4வாத� 
 

1) NEPP அமலா�க8தி& உ)ள பா;பா- ம�<� ;ைறகைள கைளய ேவ�-�. 
ஊழிய� தர�பJ� கீMகNட வJஷய?கைள ேகாQKDள�: 
a) NEPP உட�பா�W� 01.10.2000�/ பJ	ைதய ஊதிய உய�� ேம�நிைல� பS��த� 

ம�Sேம பதவJ உய�வJ� ப/தியாக ஏ+(� ெகாDள�பS!.  ஆனா�  நி�வாக! 
TTA�க\�/ 01.10.2000�தி� வழ?க�ப�ட உய� ஊதிய�ைத NEPPயJ� ஒ- ப/தியாக 
எS��� ெகாNSDள�.  இ� தவ(. 

b) அ	த உட�பா�W� பW பதவJ அW�பைடயJலான பதவJ உய��கD NEPPயJ� ஒ- 
ப/தியாக க-த�பட மா�டா�.  ஆனா� நி�வாக! இதைன மeறிKDள�. 

c) NEPP�/ வJ-�ப! ெதQவJ�த ேபா� Sr.TOA�களR� ஊதிய வJகித�ைத 7100லி-	� 
6550�/ /ைற�� வJ�ட�.  இ	த பJரOசைன தX�� காண�படேவNS!. 

d) DRIVERேகட-�/ 2002� உய� ஊதிய வJகித! வழ?க�ப�ட�.  அேத ேபால 
01.07.2004� LDC TA�கD TOA�களாக மா+ற�ப�டன�.  இவ+ைற NEPPயJ� Pத� 
பதவJ உய�வாக க-த�ப�SDள�.  DRIVER ேகட�க\�/ உய� ஊதிய வJகித! 
வழ?க�ப�ட ேபா�!, LDC TA�கD TOA�களாக மா+ற�ப�ட ேபாேதா FR 22(1(a)(1) 
தர�படவJ�ைல.  எனேவ அவ+ைற NEPPயJ� Pத� பதவJ உய�வாக க-த� 
 டா�.   

அ?கீகQ�க�ப�ட ச?க?க\�/! நி�வாக�தி+/! இைடேய இ� ெதாட�பாக வJQவாக 
வJவாதி�க வJைரவJ� நட�த�பட ேவNS! எ�(!, அதி� ஊழிய� தர�B வJQவான 
அவ�களR� நியாய�ைத ெதQவJ�க ஒ- வா[�B வழ?க ேவNS! எ�(! க��சிலி� 
தைலவ� தX��பளR��Dளா�.  
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2) ஜனாதிப8திய உ8தர$ ெகா-�க?ப0-, 01.10.2000�; ப4% பண4 நியமன� 
ெச+ய?ப0-)ள TSMகைள DOT ஊழியராகேவ க/தி 'த& பதவ4 உய
ைவ 8 
ஆ�-க) என இ&லாம& 4 ஆ�-களH& வழ�க ேவ�-�. 

இ	த ேகாQ�ைகயJைன ஏ+(�ெகாNS ஒ�Bதg�காக நி�வாக� /TவJ+/ ெகாNS 
ெச�ல நி�வாக தர�பJ� உ(தி அளR�க�ப�SDள�. 
   
3) JTO LICE ேத
வ4�; வ4�ண?ப4�க NE-9 ஊதிய வ4கித8தி& 5 ஆ�- ேசைவ 

'(8தி/�க ேவ�-� எ%கி%ற க0-?பா- தள
8த?பட ேவ�-�.  மாறாக NE-6 
ஊதிய வ4கித8தி& 5 ஆ�- ேசைவ எ%< இ/�க ேவ�-�. 

ஊழிய� தர�பJ� இ	த ேகாQ�ைக பQசீலி�க�பS! என நி�வாக தர�பJ� 
ெதQவJ�க�ப�ட�.  
 
4) BSNL& உ)ள கா�வ& ஊழிய
க) CDA வ4கித8தி& ;ைறSத ப0ச அளவ4& 

ஊதிய� ெப<கி%றன
.  CDA வ4கித8தி% ;ைறSத ப0ச அளைவ 7வT ஊதிய� 
;U ஏ�கனேவ மா�றியைம8T)ளT.  அSத மா�றியைம�க?ப0ட ஊதிய8ைத 
கா�வ& ஊழிய
கW�; வழ�க ேவ�-�. 

இ	த பJரOசைனைய நி�வாக! ம( பQசீலைன ெச[K! என தைலவ� உ(தி அளR�தா�. 
 
5) JUNIOR ACCOUNTANTலி/ST SENIOR ACCOUNTANT பதவ4 உய
வ4�; சாதகமாக ம8திய 

தZ
?பாய� ம�<� உய
 நZதி ம%ற� வழ�கி[)ள தZ
?\கைள அமலா�;வT 
ெதாட
பாக ஊழிய
 தர?ப4& வ4]வாக வ4வ]8தன
. 

ஊழிய� தர�பJ� இ	த ேகாQ�ைகயJ� மe� தைலவ� பQ� கா�Wனா�.  எனRV! 
நXதிம�ற�தி� இ	த பJரOசைன நிgைவயJ� உDளதா� இ� ெதாட�பாக எ	த ஒ- 
PW�! எS�க�படவJ�ைல. 
 
6) மாத8தி% 4வT சனH�கிழைம வ4-?\ வழ�க?பட ேவ�-� எ%கி%ற ேகா]�ைக 

ஊழிய
 தர?ப4& அU8தமாக '%ைவ�க?ப0டT. 
நி�வாக! இ	த� ேகாQ�ைகைய ஏ+(� ெகாDளவJ�ைல. 
 
7) ச�க8தி& உ<?ப4ன
க) அ&லாதவ
கைள க$%சிலி& நியமி?பT ெதாட
பாக 

ேகரள உய
நZதிம%ற8தி& இ/Sத வழ�; '($�; வSத ப4%ன/�, 
அ�கீக]�க?ப0ட ச�க�க) த�க) ச�க8தி% உ<?ப4ன
க) அ&லாதவ
கைள 
க$%சி_�; நியமி8T)ளைத நி
வாக� ஏ�<� ெகா)ள ம<8T வ/கி%றT. 
இத�; ஒ/ தZ
$ காண?படேவ�-� என வலி[<8த?ப0டT. 

இ	த பJரOசைனயJ� மe� Bதியதாக ஒ- ச�ட ஆேலாசைன ெபற�பS! என நி�வாக 
தர�பJ� உ(தி அளR�க�ப�SDள�. 
 
8) 78.2% IDA அ(?பைடய4& ம/8Tவ அலவ%b வழ�க?பட ேவ�-� என ஊழிய
 

தர?ப4& ேகார?ப0டT. 
இ	த பJரOசைன பQசீலி�க�ப�S வ-வதாக�!, ஒ- மாத கால�தி+/D 
PWெவS�க�பS! எ�( நி�வாக! ெதQவJ��Dள�. 
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9) சிவ4& ம�<� எல�0]�க& ப;திய4& உ)ள 0ரா?0bேம%கW�; ேம_� ஒ/ 
JTO LICE ேத
$ நட8த நி
வாக� ஏ�கனேவ ஒ8T� ெகா)ள?ப0ட ப4ரcசைன 
இTவைர அமலா�க?படவ4&ைல.  கா
?பேர0 அ_வலக8தி& உ)ள 
ESTABLISHMENT ப4]வ4& நி_ைவய4& உ)ளதாக ெத]ய வ/கிறT. 

இதைன வJைரவJ� அமலா�க தைலவ� ESTABLISHMENT பJQவJ+/ வழிகா�Wனா�. 
 
10) பல மாநில�களH& BSNL க�Wட?கைள DOT எS��� ெகாNSDள�.  சமeப�தி� 

க�நாடகா ம+(! பzசா� மாநில?களR� நைடெப+(Dள�.  த+ேபா� {நகQ� 
நைடெப+( வ-கி�ற�.  BSNL� P�கிய க�Wட?கD DOT/TERM CELLக\�/ 
வழ?க�பட�  டா� என ஊழிய� தர�பJ� ேகார�ப�ட�. 

CMD�/ ெதQயாம� எ	த ஒ- CGMP! BSNL� க�Wட?கைள DOT/TERM CELLக\�/ 
வழ?க PWயா� என தைலவ� பதிலளR�தா�.  ேமg! இ	த பJரOசைனயJ� BSNL� நல� 
பா�கா�க�பS! என அவ� உ(தி அளR��Dளா�. 
 
11)  BSNL ஊழிய
 ச�க� INDUSTRIAL ேகட
கW�கான ம< சரீைம?ைப '(�க 

ெதாட
ST வலி[<8தி வ/கி%றT.  இத�காக உ/வா�க?ப0ட ;Uவ4% 
ப]STைரைய நி
வாக� இTவைர ப]சலீி�கவ4&ைல.  இSத ப4ரcசைன ேம_� 
காலதாமதமி%றி '(�க?பட ேவ�-� என ேக0-�ெகா)ள?ப0டT. 

இ	த பJரOசைன சாதகமாக பQசீலி�க�பSெமன தைலவ� பதிலளR�தா�. 
 
வாM���க\ட�, 

                                                                              ேதாழைம[)ள, 
 
 

(A.பா\ ராதாகி/fண%) 
                                                                              மாநிலcெசயலாள
 
 


