
BSNLஊழிய	 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:86                                                  ேததி:-01.08.2018 
 

ந#�ட காலமாக ேத�கி� கிட�%� ஊழிய	 ப'ர)சைனகள,- .-ேன�ற�:- 
 
அ���ள ேதாழகேள,  

ந��ட காலமாக ேத�கி� கிட��� ப�ர�சைனகளான 7100லி%&' 6550�� 
�ைற�க+ப,ட Sr.TOA�கள3� ஊதிய வ�கித�, E1 ஊதிய வ�கித8தி9 ஊழியக:�� பதவ� 
உய<, வ�=ப,ட ேகடக:�� ஒ% ஆ�= @=த9 ஊதிய உய< மAB� TT இலாகா 
ேத< எE'வதA� 10ஆ� வ�+� க9வ� த�திைய தள8'வ' உ�ள3,ட ப�ர�சைனகள39 
தAேபா' ந9லெதா% G�ேனAற� ஏAப,=�ள'  இ&த ப�ர�சைனக� ெதாடபாக BSNL 
ஊழிய ச�க� 10.07.2018 அ�B ஒ% �றி+� ெகா=8' CMD BSNL இட� ஒ% க=ைமயான 
வ�வாத� நட8தியேபா' இ&த ப�ர�சைனகைள BSNL CMD அ�கைறQட� ேக,ட'ட�, 
சாதகமாக GRெவ=+பதாக<� உBதி அள38தி%&தா.   

இ&த ச&தி+ப�� ெதாட�சியாக 31.07.2018 அ�B ேதாழ P.அப�ம�Q GS BSNLEU, ேதாழ 
Wவப� ச�கரவ8தி Dy.GS மAB� ேதாழ S.ெச9ல+பா AGS ஆகிேயா தி% ெசௗர+ தியாகி 
Sr.GM(Estt) அவகைள ச&தி8' வ�வாதி8ததி� வ�வர� வ%மாB:- 
1. 7100 ஊதிய வ'கித3தி4 இ678 6550 ஊதிய வ'கித3தி�% %ைற�க:ப;ட Sr.TOA 

ப'ர)சைன:- NEPP தி,ட� அறிGக+ப=8த+ப,ட ேபா' ஏAகனேவ OTBP பதவ� உய< 
ெபAறி%&த ேதாழக� NEPP பதவ� உய<�� வ�%+ப� ெத^வ�8தன.  இதைனய=8' 
அவகள3� ஊதிய வ�கித� 7100லி%&' 6550�� �ைற�க+ப,ட'.  இ&த ப�ர�சைனைய 
BSNL ஊழிய ச�க� ெதாட&' நிவாக8திட� வ�வாதி8' வ&த'.  சம_ப கால� வைர 
நிவாக� இ&த ேகா^�ைகைய ஏAB� ெகா�ளவ�9ைல.  10.07.2018 அ�B CMDய�ட� 
நைடெபAற ச&தி+ப�A� ப�� நிவாக� இ&த ப�ர�சைனைய த�8' ைவ�க GR< 
ெச`'�ள'.  31.07.2018 அ�B நைடெபAற ச&தி+ப�� ேபா' இ&த ப�ர�சைனைய 
NOTIONAL BENEFITஉட� த�< கா�பதAகான நடவR�ைககைள கா+பேர, அcவலக8தி� 
ESTABLISHMENT ப�^< எ=8' வ%வதாக Sr.GM(Estt)ெத^வ�8'�ளா.  இதA� ப�� இ&த 
G�ெமாழி< நிவாக� �E மAB� இய��ன �Eவ�A� ெச9c�.  இதி9 ஓ`fதிய 
ப�ர�சைனQ� உ�ளட�கிQ�ளதா9 இ' DOTய�� ஒ+�தc�� ெச9ல ேவ�R உ�ள'.   

2. ஊழிய	க@�% E1 ஊதிய வ'கித3தி4 பதவ' உய	C:-  நிBவன8தி� மன3த வள 
தி,ட8ேதா= இதைன இய��ன �E இைண8தி%&த காரண8தா9 இ&த ப�ர�சைன 
ேத�க நிைலய�9 ைவ�க+ப,R%&த'.  CMDஉட� நைடெபAற ேப�W வா8ைத�� ப�� 
ஊழியக:�� E1 ஊதிய வ�கித8தி9 பதவ� உய< த%� ப�ர�சைனைய BSNL� மன3த 
வள தி,ட8தி9 இ%&' ப�^��� G�ெமாழிைவ இய��ன �Eவ�� @,டதிA� 
அh+ப நிவாக� GRெவ=8'�ள'.  வ�ைரவ�9 த�< கா�பதA� BSNL ஊழிய ச�க� 
ெதாட&' நடவR�ைக எ=���. 

3. வ'Dப;ட ேகட	க@�% ஒ6 FDத4 ஆ�D ஊதிய உய	C ெதாைக:-  01.01.2007 
Gத9 07.05.2008 வைர பண�யம8த+ப,= ஊதிய இழ+ைப ஈ=க,ட TTA�க:�� ஒ% 
@=த9 ஆ�= ஊதிய உய< ெதாைக வழ�க+ப,ட'.  ஆனா9 இதர ேகடக:�� 



அ' வழ�க+படவ�9ைல.  BSNL 
ப�ர�சைனைய த�< காண
கா�பத� jல� 01.01.2007
ஒkெவா% ஆ�=� @=தலாக
ஒ+�தைல நிதி+ ப�^< வழ�கி
இ%+பதாக<� Sr.GM(Estt) ெத^வ�8தா

4. TT ேத	C எIத ேதைவயான
க9வ� த�தி இ9லாத ஊழியக�
வ�ல�கள3�க+பட ேவ�=�
சம_ப கால� வைர இ&த ேகா^�ைக
வ�வாதி8த ப��ன இ&த
நிவாக� GR< ெச`'�ள'
ஊழியகள3� வ�வர�கைளQ�
வ�வர�கைளQ� ேகா^ 
எEதிQ�ள'.  மாநில நிவாக�கள3டமி%&'
நம' தைலவக� ேகா^�ைக
 

JE LICE ேத	C .MCகN மO
எEதியவக:�� தளவள3�க
வ%கி�ற'.  ெமா8தG�ள
ேதாழக� ேத< எEதியதி9 
ேகா^�ைகைய நம' ம8திய
நைடெபAற'�, அதி9 உய&த
ெவAறி ெபற GR&'�ள'.  
தளைவ ேபாலேவ இதிc� 
GயAசிகைள ேமAெகா�ட'
வா8ைதய�9 G�கிய8'வ� 
நடவR�ைககைள ேமAெகா�வதாக
m8ரா GM(Rectt) அவகேளா= 
Dy.GS மAB� ேதாழ S.ெச9ல+பா
எ�கிற BSNL ஊழிய ச�க8தி�
எ�B� அதி9 வ�ரவ�9 ஒ%
ெத^வ�8'�ளா.  BSNL ஊழிய
நடவR�ைக ேமAெகா�:�.  

வாq8'�க:ட�, 
                                                   

        

 

.  BSNL ஊழிய ச�க� CMD உட� வ�வாதி8த
காண நிவாக� GRெவ=8'�ள'.  

01.01.2007லி%&' 11.5 ேகாR rபா` ெசலவா��
@=தலாக 1.35 ேகாR rபா`க:� ெசலவா��
வழ�கி வ�,டதாக<�, இய��ன �Eவ��
ெத^வ�8தா. 

ேதைவயான 10ஆ� வ%:P க4வ' த%திய'4 
ஊழியக� TT இலாகா ேத< எEத வசதியாக

ேவ�=� என BSNL ஊழிய ச�க� ெதாட&'
ேகா^�ைக ஏAக+படவ�9ைல.  CMD உட�

இ&த ேகா^�ைகைய இய��ன �Eவ��
ெச`'�ள'.  இதAகாக ப8தா� வ�+� த�திெபAற

ைளQ�, மாநில வா^யாக உ�ள காலி+பண�ய�ட�க�
 மாநில நிவாக�க:�� கா+பேர,

நிவாக�கள3டமி%&' தகவ9கைள வ�ைர&'
ேகா^�ைக ைவ8த ேபா' Sr.GM(Estt) அதைன ஏAB�

மO பQசலீைன:- 28.01.2018 அ�B நைடெபAற
தளவள3�க ேவ�=� என BSNL ஊழிய ச�க�

ெமா8தG�ள 9185 காலி+பண�ய�ட�க:�� நைடெபAற
 111 ேதாழக� ம,=ேம ெவAறி ெபAB�ளன

ம8திய ச�க� எE+ப�ய'.  ஆ� ைல�
உய&த தர8திலான ேக�வ�க� இ%&ததாc�

.  எனேவ 20089 நைடெபAற DR TTA ேதவ�9
 வழ�க ேவ�=� என BSNL ஊழிய

ேமAெகா�ட'.  இ&த ப�ர�சைனQ� CMD உட�
 ெகா=8' வ�வாதி�க+ப,டதா9 இ' ெதாடபாக

ேமAெகா�வதாக CMD  உBதி அள38தா.  31.07.2018 
 ேதாழ P.அப�ம�Q GS BSNLEU, ேதாழ

ெச9ல+பா AGS ஆகிேயா ச&தி8த ேபா' தள<
ச�க8தி� ேகா^�ைக நிவாக8தா9 சாதகமாக

ஒ% சாதகமான GR< எ=�க+ப=�
ஊழிய ச�க� இ&த ப�ர�சைனைய ெதாட&'

  
          

          
          (A.பாPராதாகி6Tண-

                  மாநில)ெசயலாள	

வ�வாதி8த ப��ன இ&த 
.  இ&த ப�ர�சைன த�< 
ெசலவா��. இத� ப��ன 

ெசலவா��.  இதAகான 
�Eவ�� ஒ+�தc�� அh+ப 

 தள	C:- ப8தா� வ�+� 
வசதியாக, அதி9 ஒ%Gைற 

ெதாட&' வA�B8தி வ%கிற'.  
உட� BSNL ஊழிய ச�க� 

�Eவ�� ஒ+�தc�� அh+ப 
த�திெபAற, த�தி இ9லாத 

காலி+பண�ய�ட�க� ெதாடபான 
கா+பேர, அcவலக� கRத� 

வ�ைர&' ெபற ேவ�=� என 
ஏAB�ெகா�டா.  

நைடெபAற JE இலாகா ேத< 
ச�க� ெதாட&' வA�B8தி 

ைடெபAற ேதவ�9 1800 
ெபAB�ளன எ�பதா9 இ&த 

ைல� jலமாக ேத< 
இ%&ததாc� ஒ% சில ேதாழகேள 

ேதவ�9 ெகா=�க+ப,ட 
ஊழிய ச�க� க=ைமயான 

உட� நைடெபAற ேப�W 
ெதாடபாக ெபா%8தமான 

.  31.07.2018 அ�B தி%மி� uமிதா 
ேதாழ Wவப� ச�கரவ8தி 
தள< ெகா=�க ேவ�=� 
சாதகமாக ப^சீலி�க+ப=� 

எ=�க+ப=� எ�B� GM(Rectt) 
ெதாட&' ைகய�ெல=8' 

 ேதாழைமVNள, 

 
பாPராதாகி6Tண-) 
மாநில)ெசயலாள	  


