
BSNL ஊழிய
ச�க� 
தமி�மாநில� 

��றறி�ைக எ�:60                                                   ேததி:-10.04.2018 
 

2018- ஏ'ர) 3 +த) 5-ஆ� ேததி வைர அக
தலாவ0) நைடெப�ற ம4திய 
ெசய�56 78ட +9:க; 

அ�பா	
த ேதாழ	கேள, 
 

1. <ைண டவ
 க�ெபன?ைய எதி
4< ப0ர@சார+� ேபாரா8ட+�  

�ைண டவ	 க�ெபன� அைம��� ��ைவ� ைகவ !மா" ேகா#, அைன$� 
ெதாழி&ச(க(க) நட$தி வ+� ெதாட	,சியான ேபாரா/ட(க0�� ம$திய ெசய&�1 
2/ட�  பாரா/!�கைள$ ெத#வ $த�. என�5�,  �ைண டவ	 நி"வன$ைத 
ெசய6ப!$�வத&� ெதாைல ெதாட	8 இலாகா எ!$� வ+� ெதாட	 நடவ��ைகக) �றி$� 
2/ட$தி6 மி�
த கவைல ெத#வ �க; ப/ட�. எனேவ, அைன$� ெதாழி&ச(க(க) வ !$த 
அைன$� அைற2வ6கைள<� ெப+
திரளாக அண திர/� நட$தி!மா", அைன$� மாநில 
மாவ/ட, ச(க(க0��� ம$திய ெசய&�1 2/ட� அைற2வ6 வ !$�)ள�. அைன$� 
ெதாழி&ச(க அைற2வ6கைள நிைறேவ&"வேதா!, ெபா�ம�க) ம$திய 6 �ைண டவ	 
நி"வன$தி&� எதிராக த=வ ர ப ர,சார� ெச><� வைகய 6,  �!�ப உ";ப ன	கேளா! 
த	ணா, த=;ப
த� ஏ
தி ேபரண க), மாநில மாவ/ட ம/ட(கள�6 ப$தி#ைகயாள	 ச
தி;8  
ஆகியவ&ைற<� நட$த நடவ��ைக எ!�க ேவB!�. �ைண டவ	 க�ெபன� ��ைவ� 
ைகவ ட, ெச>ய இ$தைகய ெபா�ம�க) ம$திய லான ப ர,சார� மிக அவசிய�. நம� 
ம$திய தைலைமயக� இ� �றி$� அைன$� ெதாழி&ச(க(கேளா! வ வாதி���.  
 

2. ஊதிய மா�ற�  
ஊதிய மா&ற ப ர,ைனய 6 ஒ+ �றி;ைப� ெகாB! வர அைன$� ெதாழி&ச(க(க) 
எ!$�)ள நடவ��ைககைள ம$திய ெசய&�1 2/ட� பாரா/�ய�. மாB8மி� 
ெதாைலெதாட	8 ம
தி# இ;ப ர,ைனைய ம$திய அைம,சரைவய � ஒ;8தE�� ெகாB! 
ெச6வதாக உ"தி அள�$�)ளா	.  இ$தைகய FGநிைலய 6, ேமE� வ ழி;8ட� 
இ+��மா"�, இ"தி த=	ைவ எ/!� வைர ஊழிய	கைள ேபாரா/ட தயா	நிைலேயா! 
ைவ$தி+��மா"�, அைன$� ெதாழி&ச(க(கைள, ம$திய ெசய&�1 2/ட� ேக/!� 
ெகாB!)ள�. 
 

3. 3.5.2018 அAB கB'C அ8ைட ஆ
'பா8ட4தி�5 அண0 திர8Dத) 

ப �வ+� ேகா#�ைககைள ��ைவ$�, மதிய உணH இைடேவைளய 6 க";8 அ/ைட 
அண 
� ஆ	;பா/ட(கைள நட$திட ம$திய ெசய&�1 2/ட� ��H ெச>�)ள�. 
1. BSNL பண கைள அIர ேவக$தி6 ெவள�யா+��� ெகா!;பைத நி"$தி! ! 

2. BSNL நி"வன$தி� வ =B ெசலHகைள �ைற$தி! !  

3. பண ய 6 உ)ள ஊழிய	க) ம&"� ஓ>Kதிய	கள�� ம+$�வ வசதிகைள� �ைற�காேத ! 

4. ஒ;ப
த$ ெதாழிலாள	கைள பண  ந=�க� ெச>யாேத! 

5. SR. TOA ேகட#6 8திய நியமன(க) ெச>தி! ! 

 



4. நவ Eன தாராள மய� ெகா;ைககைள எதி
4<�, சHக ந)லிண�க4ைத 
ேம�பD4த:� ெதாட
@சியான ப0ர@சார�க; 

 
நவ =ன தாராள மய� ெகா)ைககைள எதி	$��, நா/�6 சLக ந6லிண�க$ைத 
ேம�ப!$தH� ெதாட	,சியான ப ர,சார(க) ேம&ெகா)ள ேவB�ய அவசிய$ைத ம$திய 
ெசய&�1 2/ட� வலி<"$திய�. 19.5.2018 அ�" ேதாழ	. ேமான� ேபாM அவ	கள�� 8- வ� 
நிைனH தின$ைத ��ன�/!, ேம&கBட இரB! தைல;8கள�6, “ேதாழ	. ேமான� ேபாM 
நிைனH ெசா&ெபாழிHக)” நட$தி!மா" ம$திய ெசயலக$ைத<�, மாநில, ச(க(கைள<�, 
ம$திய ெசய&�1 2/ட� பண $�)ள�. இ
த நிகG,சிைய மிக சிற;பான �ைறய 6 
நட$திட அைன$� மாநில, ச(க(க0� உடன� நடவ��ைககைள ேம&ெகா)ள ேவB!�. 
இ
த ெசா&ெபாழிHகைள வழ(க �&ேபா�� க+$�)ள அறிHஜ=வ க), ேபராசி#ய	க), 
ப$தி#ைகயாள	க) ேபா�றவ	கைள பய�ப!$தி� ெகா)ள ேவB!�. 
 
5) நிBவன4தி) வ E� ெசல:கைள� க8D' பD4<வ< 5றி4< அைன4< ம4திய 

ெசய�56 உB'ப0ன
கJ� ம4திய தைலைமயக4<�5 5றி'Cக; ெகாD�க 
ேவ�D�. 

BSNLஇ6 நைடெப"� வ =B ெசலHகைள� க/!;ப!$த ேவB�ய அவசர ேதைவ �றி$� 
ம$திய ெசய&�1 2/ட� மி�
த கவைலேயா! வ வாதி$த�.  நி"வன$தி� ப6ேவ" 
ம/ட(கள�6 நைடெப"� வ =B ெசலHக) �றி$� அைன$� மாநில, ெசயலாள	க0�, 
அகில இ
திய நி	வாகிக0� ம$திய தைலைமயக$��� ஒ+ �றி;8 வழ(க ேவB!� என 
��H எ!�க; ப/ட�. தலம/ட �றி;8கள�� அ�;பைடய 6, ம$திய தைலைமயக�, 
கா	;பேர/ நி	வாக$��� இ� �றி$� வ #வான அறி�ைக அள����. 16.4.2018- ��) இ
த 
அறி�ைக அள��க; பட ேவB!�. 
 

6. இள� ஊழிய
கJ�கான கL4தர�க� : 
ெசயX�க� மி�
த ெதாழி&ச(க இய�க$���) இள� ஊழிய	கைள� ெகாB! வர 
ேவB�ய அவசிய$��� ம$திய ெசய&�1 2/ட� அ1$த� ெகா!$� வ வாதி$த�. 
இதைன நைட�ைற; ப!$த அைன$� மாநில, ச(க(க0� இள� ஊழிய	 
க+$தர(க(கைள நட$த ேவB!� என ��H ெச>ய; ப/ட�. ேநர� நியமன ஜூன�ய	 
எZஜ=ன�ய	கள கண சமான எBண �ைகய 6 இ�க+$தர(க$தி&� அைழ�க சிற;8 கவன� 
ெசE$த; பட ேவB!�. 30.6.2018- ��) இ�க+$தர(க� நட$த; பட ேவB!�. 
 

7) ம4திய தைலைமயக ப5தி' பண� : 
ம$திய தைலைமயக ப�தி; பண$ைத, ெசE$�வ� �றி$த �
ைதய ெசய&�1 
2/ட$தி� ��Hக) அ�6ப!$த; படா$� �றி$� ம$திய ெசய&�1 2/ட� மி�
த 
கவைலேயா! ப#சீலி$த�. 
இ� �றி$� ப �வ+� ��Hக) எ!�க; ப/டன.  மாநில, ச(க(க) இ���Hகைள 
உடன�யாக அ�6ப!$த ேவB!�. 
1) 2016 ம&"� 2017- ஆ� ஆB!க0�கான, மாவ/ட வா#யான ப�தி; பண வ வர(கைள 
மாநில, ச(க(க), மாநில நி	வாக$திடமி+
� ெப&" 30.4.2018-��) ம$திய 
தைலைமயக$��� அ5;ப ேவB!�. 
2. சில மாநில(கள�6 8திய வ கித$தி6 அ6லாம6, பைழய வ கித$திேலேய ச(க$தி&கான 
ச
தா$ ெதாைக ப �$த� ெச>ய; ப!வதாக$ ெத#ய வ+கிற�. இ� ச#ய6ல. இ$தைகய 



மாநில, ச(க(க) 8திய வ கித$தி6 ச
தா ப �$த� ெச>ய உடன�யாக நடவ��ைக எ!�க 
ேவB!�. 
3. சில மாநில(கள�6, ம$திய தைலைமயக$��கான ப�தி; பண�
வழ(க; ப!வதாக$ ெத#கிற�
உ$தரHகைள  ம_"வதா��
ச(க$��கான ப�தி; பண$ைத அ5;
 

8) டா�ட
 ப0.ஆ
. அ�ேப4க
 ெஜயOதி 
இ
திய அரசியலைம;8, ச/ட$தி� சி&ப <�
ப .ஆ	.அ�ேப$க#� ப ற
த நா) 
வைகய 6 ெகாBடாட மாநில மாவ/ட, ச(க(க) அைன$� தயா#;8கைள<� ேம&ெகா
ேவB!� என ��H எ!�க;
ஊழிய	கள�� ப ர,ைனகைள$ த=	�க 
உ#ய �ைறய 6 வ ள�க; பட ேவB!�
 
9) ம4திய ெசய�56 78ட +9:கைள அ+லா�க ம4திய ச�க நி
வாகிகJ�5 

ம$திய ெசய&�1 2/ட ��Hகைள வ வாதி$� அ�லா�க 
மாநில, ச(க(க0� மாநில ெசய&�1 2/ட(கைள நட$த ேவB!�
சிற;பான �ைறய 6 அ�லா�க உதH� வைகய 6 ம$திய ச(க நி	வாகிக)
ெசய&�1 2/ட(கள�6 கல
�
மாநில(க0��� ம$திய ச(க நி	வாகிக) ெபா+;பா�க;ப/!)ளன	
தமிG மாநில ச(க$தி&� ம$திய ச(க$தி� அைம;8 ெசயலாள	 ேதாழ	 
வழிகா/�ட ேவB!�. அைன$� மாநில(க0��� ம$திய ச(க நி	வாகிக) 
ெபா+;பா�க;ப/!)ளன	.  அதன�;பைடய 6 தமிG மாநில ச(க$தி&� ம$திய ச(க$தி� 
அைம;8 ெசயலாள	 ேதாழ	 
ெதE(கானா மாநில(க0�� ேதாழ	 
மாநில, ெசய&�1 2/ட(கைள நட$�வேதா!
தைலைமயக$��� அ5;ப ேவB!�
 

ம4திய ெசய�56வ0A +9:கைள +6ைமயாக அமலா�5ேவா�
வாG$��க0ட�,  

        

மாநில, ச(க(க) 8திய வ கித$தி6 ச
தா ப �$த� ெச>ய உடன�யாக நடவ��ைக எ!�க 

ம$திய தைலைமயக$��கான ப�தி; பண�
வழ(க; ப!வதாக$ ெத#கிற�. இ�, ப�தி; பண� �றி$த 
உ$தரHகைள  ம_"வதா��.  இ$தைகய மாநில(கள�6, நி	வாகேம அகில இ
திய 
ச(க$��கான ப�தி; பண$ைத அ5;8வத&� உடன�யாக நடவ��ைக எ!�க ேவB!�

அ�ேப4க
 ெஜயOதி – 14.4.2018 அAB ெகா�டாDத)
இ
திய அரசியலைம;8, ச/ட$தி� சி&ப <�, சLக ந=தி காவல+மான டா�ட	 

அ�ேப$க#� ப ற
த நா) 14.4.2018 அ�" ெகாBடாட; ப!கிற�
வைகய 6 ெகாBடாட மாநில மாவ/ட, ச(க(க) அைன$� தயா#;8கைள<� ேம&ெகா
ேவB!� என ��H எ!�க;ப/ட�. இ
நிகG,சிகள�6, ப/�யலின ம&"� பழ(�� 
ஊழிய	கள�� ப ர,ைனகைள$ த=	�க BSNL ஊழிய	 ச(க� ேம&ெகாBட நடவ��ைககைள 

6 வ ள�க; பட ேவB!�. 

ம4திய ெசய�56 78ட +9:கைள அ+லா�க ம4திய ச�க நி
வாகிகJ�5 
ேவைல' ப�கீD : 

ம$திய ெசய&�1 2/ட ��Hகைள வ வாதி$� அ�லா�க 30
மாநில, ச(க(க0� மாநில ெசய&�1 2/ட(கைள நட$த ேவB!�
சிற;பான �ைறய 6 அ�லா�க உதH� வைகய 6 ம$திய ச(க நி	வாகிக)
ெசய&�1 2/ட(கள�6 கல
� ெகாB! வழிகா/�ட ேவB!�
மாநில(க0��� ம$திய ச(க நி	வாகிக) ெபா+;பா�க;ப/!)ளன	
தமிG மாநில ச(க$தி&� ம$திய ச(க$தி� அைம;8 ெசயலாள	 ேதாழ	 

அைன$� மாநில(க0��� ம$திய ச(க நி	வாகிக) 
அதன�;பைடய 6 தமிG மாநில ச(க$தி&� ம$திய ச(க$தி� 

அைம;8 ெசயலாள	 ேதாழ	 M.வ ஜய�மா	 நியமி�க;ப/!)ளா	
(க0�� ேதாழ	 S.ெச6ல;பா AGS நியமி�க;ப/!)ளா	

மாநில, ெசய&�1 2/ட(கைள நட$�வேதா!, அ� �றி$த அறி�ைகைய ம$திய 
தைலைமயக$��� அ5;ப ேவB!�. 

ம4திய ெசய�56வ0A +9:கைள +6ைமயாக அமலா�5ேவா�
 

(A.
       

மாநில, ச(க(க) 8திய வ கித$தி6 ச
தா ப �$த� ெச>ய உடன�யாக நடவ��ைக எ!�க 

ம$திய தைலைமயக$��கான ப�தி; பண�, மாநில, ச(க(கள�ட� 
ப�தி; பண� �றி$த  கா	;பேர/ அEவலக 

நி	வாகேம அகில இ
திய 
8வத&� உடன�யாக நடவ��ைக எ!�க ேவB!�. 

அAB ெகா�டாDத) : 
சLக ந=தி காவல+மான டா�ட	 

அ�" ெகாBடாட; ப!கிற�. இதைன சிற
த 
வைகய 6 ெகாBடாட மாநில மாவ/ட, ச(க(க) அைன$� தயா#;8கைள<� ேம&ெகா)ள 

ப/�யலின ம&"� பழ(�� 
ஊழிய	 ச(க� ேம&ெகாBட நடவ��ைககைள 

ம4திய ெசய�56 78ட +9:கைள அ+லா�க ம4திய ச�க நி
வாகிகJ�5 

30.4.2018- ��) அைன$� 
மாநில, ச(க(க0� மாநில ெசய&�1 2/ட(கைள நட$த ேவB!�. ��Hகைள 
சிற;பான �ைறய 6 அ�லா�க உதH� வைகய 6 ம$திய ச(க நி	வாகிக), மாநில 

ெகாB! வழிகா/�ட ேவB!�. அைன$� 
மாநில(க0��� ம$திய ச(க நி	வாகிக) ெபா+;பா�க;ப/!)ளன	.  அதன�;பைடய 6 
தமிG மாநில ச(க$தி&� ம$திய ச(க$தி� அைம;8 ெசயலாள	 ேதாழ	  ெகாB! 

அைன$� மாநில(க0��� ம$திய ச(க நி	வாகிக) 
அதன�;பைடய 6 தமிG மாநில ச(க$தி&� ம$திய ச(க$தி� 

வ ஜய�மா	 நியமி�க;ப/!)ளா	.   ஆ
திரா ம&"� 
நியமி�க;ப/!)ளா	.  30.4.2018-��) 

அ� �றி$த அறி�ைகைய ம$திய 

ம4திய ெசய�56வ0A +9:கைள +6ைமயாக அமலா�5ேவா�. 

ேதாழைம<)ள, 

 
(A.பாCராதாகிLTணA)  

  மாநிலெசயலாள
 


