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BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�: 75                                                         ேததி:- 12.06.2018 
 

நம' உய)*+ ஒள.ைய ப)ரகாசி�க 
CMD உட+ CORE COMMITTEE தைலவ
க; ச<தி=>�  

இதர ம@திய ச�க ெசBதிகC� 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள,  
 ஏ�கனேவ அறிவ��த ப� 11.06.2018 அ�� BSNL CMD ம��& நம( CORE COMMITTEE 
தைலவ�க012 இைடேயயான 67ட& நைடெப�ற( BSNL வள�9சி ெதாட�பாக 
வ�வாதி1க;ப7ட இ�த1 67ட�தி< BSNLEU, NFTE, SNEA ம��& AIBSNLEAவ�� ெபா( 
ெசயலாள�க@ கல�(1 ெகாAடன�.  அ�த1 67ட�தி< BSNL CMD கீCகAட 
D1கியமான வ�ஷயFகைள தைலவ�க0ட� பகி��(1 ெகாAடா�.  

Gைலய�H ஜிேயாவ�� சீ�2ைலவ�� காரணமாக BSNL த�ேபா( 
கLைமயான நிதி பGவ��தைன (CASH FLOW) ெநQ1க�ைய ச�தி�( வQகிற(.  
ெமாைப< ப�Gவ�< 2ைற�த ப7ச& 40% வQவாT இழ;U எ�ப( ஏ�ப7L வQவேதாL, 
;ரா7 ேபA7 ப�Gவ�< Uதியதாக தர;பL& இைண;Uகைள வ�ட W�� மடF2 
இைண;Uக@ ர�( ெசTய;ப7L வQவதாக அவ� ெதGவ��தா�.  ஊதிய& தQவத�2 
6ட த�ேபா( ப�ர9சைனைய ச�தி1க ேவA� உ@ள(.  நம( நி�வன& ஊதிய 
மா�ற�ைத பG�(ைர�(@ள காரண�தா< அரசாFக�திட& ஊதிய�தி�காக நிதி உதவ� 
ேக7க D�யா(.  எனேவ BSNL நி�வன�தி� ெபாQ7கைள வ��பைன ெசTவைத தா� 
அதிக அளவ�< ெசTய ேவA� உ@ள(.  வQவாைய உய��(வேத த�ேபாைதய 
அ�யாவசிய ேதைவ.  வQவாைய அதிகG1க கீCகAட D1கிய நடவ�1ைககைள BSNL 
ேம�ெகா@ள இQ1கிற(.   
 
CFA ப)*F:-  ;ரா7 ேபA7 ப�Gைவ ெபா��தவைர ெகாL1க;பL& Uதிய இைண;Uகைள 
வ�ட W�� மடF2 DISCONNECTION ஆகிற(.  கா;ப� ேகப�@க@ Wல& வழF2&ேபா( 
DATA ேவக�தி�2 வர&ப�Q1கிற(.  இQ�த ேபா(& மாத�தி�2 70GB DATAைவ 
வழF2வத� Wல& ச�தாதார�க@ அதைன பய�பL�த ஊ12வ�1க ேவAL&. 
 இரAடாவதாக WIRELESSஐ பய�பL�தி^&, CABLE TV இய12ன�கேளாL உட�பாL 
ேபா7L& 100 MBPS ேவக�(ட� 6�ய ;ரா7ேபA7 இைண;Uகைள வழFகa& 
தி7டமிட;ப7L@ள(.  இ�த ஏ�பா7�� Wல& BSNL� ;ரா7ேபA7 இல1ைக 20 
மடF2 உய��த தி7டமி7L@ள(.  இ�த இல1ைக அைடய ஒcெவாQ BSNL ஊழியQ& 
இத� வ��பைனயாளராக மாற ேவAL&.   
 
CM ப)*F:- Gைலய�H ஜிேயாவ�� ேபா7�ைய எதி�ெகா@ள, தன( வ��பைனைய மிக 
மிக ச1தியாக ேம�ெகா@ள தி7டமி7L@ள(.  இதைன அைடய சி<லைற 
வ��பைனயாள�க012 Dத< W�� மாத கால�தி�2 12% சdைகைய வழFக 
தி7டமி7L@ள(.  த�ேபா( ஜிேயா 9%&, ஏ�ெட< 5%& வழFகி வQகி�ற(. 
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EB ப)*F:- கட�த வQட& வQவாய�< கLைமயான பாதி;U இQ�த ேபா(, EB ப�Gaதா� 
நம( நி�வன�ைத கா;பா�றி உ@ள(.  எனgh&, அL�த 78 மாத கால�தி�2 
Gைலய�H ஜிேயா இ�த (ைறய�d& iைழய ேபாகிற(.  இ�த ஆAL EB ப�Gவ�� 
Wல&  500ேகா� jபாTகைள திர7ட நி�வன& தி7டமி7L@ள(.  இ�த இல1ைக 
அைடய FRANCHISEE1கைள பய�பL�த நி�வன& தி7டமி7L@ள(.   
 இGதியாக அவ
 IJ�ைகய)K ஒLெவாM ஊழியM� BSNL நிGவன@தி+ 
வ)�பைனயாளராக மாற ேவ�O� என� ேகPO�ெகா�டா
.  

CORE COMMITTEE வ)ைரவ)K QJ BSNL+ வ)�பைனையR�, 
வ)யாபார@ைதR� உய
@த ெபாM@தமான திPட�கைள உMவா�T� என நம' 
ெதாழி�ச�க தைலவ
க; உGதிRட+ QறிR;ளன
.  நாI� இ<த சவாைல 
ச<தி�க வ)ைர<' வ)ேவக@'ட+ ெசயKபOேவா�. நம' உய)*+ ஒள.யான 
நிGவன@தி�T ஏ�பPO;ள சவாைல ச<தி=ேபா�. 
 
CMDஉட+ ச<தி=>:-  BSNL ஊழிய� சFக�தி� ெபா( ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�^ 
அவ�க0& (ைண ெபா( ெசயலாள� ேதாழ� kவப� ச1கரவ��தி அவ�க0& 08.06.2018 
அ�� BSNL� CMD திQ அhப& lவாHதவா அவ�கைள ச�தி�( சில D1கியமான 
ப�ர9சைனகளg� மm( வ�வாதி�தன�.  அத� வ�வர& வQமா�:-  
1) BSNL ஊழிய�களg� ஊதிய மா�ற& ெதாட�பாக வ�வாதி1க இைண�த 2p ஒ�ைற 

உQவா1க ேதைவயான ஒ;Uதைல DOT வழFகிய ப��னQ& அதைன அைம1க 
ேதைவய�ற காலதாமத& ெசTய;பLவைத எL�(1 6றிய தைலவ�க@ 
உடன�யாக அைம1க வலி^��தின�.  (இவQட� வ�வாதி�த ப��ன� GM(SR) திQ 
A.M.2;தா அவ�கைள ச�தி�த நம( தைலவ�க@ CMDஉட� வ�வாதி1க;ப7ட 
வ�ஷய�ைத எL�(1 6றிய(ட�, கட�த ஊதிய மா�ற1 2p1 67ட& ஒ�றி� 
MINUTESஐ அவGட& வழFகின�.  ேமd& காலதாமதமி�றி அ�த1 2pைவ 
உQவா1க ேவALெமன நம( ம�திய சFக தைலவ�க@ ேக7L1ெகாAடைத அவ� 
ஏ��1 ெகாAL ேதைவயான நடவ�1ைககைள ேம�ெகா@வதாக உ�தி 
6றி^@ளா�.) 

2) இய12ன� 2pவ�< ேதFகிய�Q12& ஊழிய� ப�ர9சைனக@:- E1 ஊதிய வ�கித&, 
வ�Lப7ட ேகட�க01கான ஒQ ஆAL 6Lத< ஊதிய உய�a ம��& காkவ< 
ஊழிய�க01கான பண�1ெகாைட ஆகிய ப�ர9சைனக@ நqAட ெந�ய காலமாக 
இய12ன� 2pவ�< ேதFகி இQ;பைத k7�1கா7�ய நம( தைலவ�க@, இவ�ைற 
வ�ைரவ�< ஒ;Uத< ெப���தர ேவALெமன வலி^��தின�.  

3) JE LICE ேத�வ�< தள�a:-  28.01.2018 அ�� நைடெப�ற JE LICE ேத�வ�< ேத�a 
எpதிய 1800 ேபா7�யாள�களg< 111 ேதாழ�க@ ம7Lேம த2தி ெப�றைத CMD 
அவ�களgட& k7�1கா7�ய தைலவ�க@, ேக@வ��தாளg� தர& மிகa& அதிகமாக 
இQ�த�ைத^& எL�(ைர�தன�.  நம( சFக& இ�த ேத�a ONLINE Wல& நட�த1 
6டா( எ�கி�ற நம( ேகாG1ைகய�ைன^& கா�;பேர7 அdவலக& ஏ��1 
ெகா@ளாதைத^& k7�1கா7�ன�.  எனேவ 2008ஆ& ஆAL நைடெப�ற ேநர� 
நியமன TTA ேத�வ�< வழFக;ப7டைத ேபா�ற தள�a இதிd& வழFகேவAL& 
என நம( தைலவ�க@ வலி^��தின�.   

4) காkவ< ஊழிய�க012 7வ( ஊதிய1 2p பG�(ைரக@:- CDA ஊதிய வ�கித�தி� 
2ைற�த ப7ச அளவ�ேலேய காkவ< ஊழிய�களg� ஊதிய& வழFக; பLவைத 
k7�1கா7�ய நம( தைலவ�க@ அவ�களg� ஊதிய வ�கித& 7வ( ஊதிய 



மா�ற�தி�2 ப�� மா�றியைம1
மா�றி அைம1க ேவAL& எ��&

5) .ேதைவய�ற ெசலவ�னFகைள
ெசலவ�னFகைள 2ைற;ப(
ஏ�கனேவ ெதGவ��(@ள(
அைன�( சFகFகளg� 67ட&
ெபாQ�தமான நடவ�1ைகய�ைன
ேக7L1 ெகாAடன�.   

நம' தைலவ
கள.+ 
ப)ரVசைனகள.+ மW' ேதைவயான
அள.@';ளா
. 

  
வ)OபPட ேகட
கC�கான ெபய

2p, வ�Lப7ட ேகட�களg� மா�ற;ப7ட
அமலா1க ேதைவயான நி�வாக1
ேவALெமன DIRECTOR(HR) அவ�கைள
ேதாழ� P.அப�ம�^ அவ�க0&
ேகாG1ைக ைவ�தன�.  இத�2
ெகாAL@ளா�.  
  
GDS ஊழிய
கள.+ வ YரZெசறி<த
மா�ற& ெதாட�பாக அரk நியமி�திQ�த
ஏ�� அமலா1க ேவAL& என 
GDS ஊழிய�க@ நட�திய வ qரtெசறி�த
அைம9சரைவ அவ�கள( ேகாG1ைககைள
தைலைமய�லான ம�திய அைம9சரைவ
D�ைவ எL�த(.  ஒ�� ப7
ஊழிய�கைள^& அத�காக தி7டமி7L
தமிC மாநில சFக& தன( பாரா7Lத<கைள
 

வாC�(1க0ட�, 
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மா�றியைம1க;படவ�<ைல என ெதGவ��தன�
எ��& அவைர ேக7L1ெகாAடன�. 

ெசலவ�னFகைள 2ைற;ப( ெதாட�பாக:- 
2ைற;ப( ெதாட�பாக BSNL ஊழிய� சFக& தன(

ெதGவ��(@ள(.  ேமd& GM(BFCI) ம��& GM(SR) 
67ட& ஒ��& நைடெப��@ள(.  

நடவ�1ைகய�ைன ேம�ெகா@ள ேவAL& என நம(

 ேகா*�ைககைள கவன.@'� ெகா�ட 
ேதைவயான நடவJ�ைககைள ேம�ெகா;ள

ெபய
 மா�ற�:-  31.05.2018  அ�� 6�ய 
மா�ற;ப7ட ெபய�கைள ஏ��1 ெகாAL@ள(

நி�வாக1 2pவ�� 67ட ஒ;Uதைல வ�ைர�(
அவ�கைள 08.06.2018 அ�� ச�தி�த நம( ெபா(

அவ�க0&, ேதாழ� kவப� ச1கரவ��தி Dy.GS 
இத�2 ேதைவயானவ�ைற ெசTய 

வ YரZெசறி<த ேபாராPட� ெவ�றி:- GDS ஊழிய�க01கான
நியமி�திQ�த கமேலv ச�திரா கமி7�ய�� 
என இ�திய நாL Dpவ(& தபா< ப2திய�<

வ qரtெசறி�த 16 நா7க@ ேபாரா7ட�தி� வ�ைளவாக
ேகாG1ைககைள ஏ��1ெகாAட(.  ப�ரதம�

அைம9சரைவ 06.06.2018 அ�� 6�ய ேபா(
ப7L ஒ��ைமயாT ெதாட�9சியாT ேபாரா�
தி7டமி7L ேபாரா7ட�ைத நட�திய ெதாழி�சFகFக012&
பாரா7Lத<கைள ெதGவ��(1 ெகா@கிற(.  

                                                                        ேதாழைமR;ள

(A.பா>ராதாகிM\ண+
        மாநிலVெசயலாள


ெதGவ��தன�.  உடன�யாக 

 ேதைவய�ற 
தன( பா�ைவைய 

GM(SR) ஆகிேயாQட� 
.  அவ�றி� மm( 

நம( தைலவ�க@ 

 BSNL CMD இ<த 
ேம�ெகா;ள உGதி 

 ெபய� மா�ற1 
ெகாAL@ள(.  அதைன 

வ�ைர�( ெப�� தர 
ெபா( ெசயலாள� 
Dy.GS அவ�க0& 
 அவ� ஏ��1 

ஊழிய�க01கான ஊதிய 
கமி7�ய�� பG�(ைரகைள 

ப2திய�< பண�யா��& 
வ�ைளவாக ம�திய 

ப�ரதம� ேமா� 
ேபா( இத�கான 

ேபாரா� ெவ�ற GDS 
ெதாழி�சFகFக012& 

ேதாழைமR;ள, 

பா>ராதாகிM\ண+) 
மாநிலVெசயலாள
 


