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DOT DOT DOT DOT ெசயல!ட#ெசயல!ட#ெசயல!ட#ெசயல!ட#    நைடெப�றநைடெப�றநைடெப�றநைடெப�ற    ேப%
ேப%
ேப%
ேப%
    வா'(ைதவா'(ைதவா'(ைதவா'(ைத        
 

அ#பா'*த ேதாழ'கேள, 

 

 நம. வரலா�0 சிற12 மிக ஏ1ர4 21 ம�0	 22 இர�6 நா7க8 ேவைல 

நி0(த(தி�9 ப:#, அ*த ேவைல நி0(த(தி4 கல*. ெகா�ட ச;க;கள<# 

தைலவ'கைள DOT  ெசயலாள' 01.05.2015 அ#0 ேப%
 வா'(ைத9 அைழ(தி!*தா'.  

அத# அ=1பைடய:4 நைடெப�ற ேப%
 வா'(ைதய:4 BSNL ஊழிய' ச;க(தி# சா'ப:4 

நம. ெபா. ெசயலாள' ேதாழ' P.அப:ம#D அவ'க8 கல*. ெகா�டா'.  ெதாைல 

ெதாட'2 .ைற சா'பாக தி! ராேகE கா' SECRETARY DOT, ெச4வ: Kடா =ேயா=யா 

SPECIAL SECRETARY DOT, தி! உமா ச;க' JOINT SECRETARY DOT, ெச4வ: அ#ன< ேமாரP 

MEMBER(FINANCE), ம�0	 தி! N.K.91தா MEMBER(SERVICES) ஆகிேயா!	, BSNL நி'வாக(தி# 

சா'ப:4 தி! அXப	 Yவ(சவா CMD BSNL, ெச4வ: 
ஜாதா ேர ED (FINANCE) ம�0	 தி! 

ஷம\	 அத' SR. GM (SR) ஆகிேயா!	 கல*. ெகா�டன'.  நம. இர�6 நா7க8 

ேவைல நி0(த	 அரசா;க(திட	 ஒ! ந4ல தாக(ைத ஏ�ப6(திய. எ#பைத இ*த 

ேப%
 வா'(ைத ெவள<கா7=ய..  நைடெப�ற ேப%
 வா'(ைதய:# வ:வர;கைள கீேழ 

ெகா6(.8ேளா	.   

 

1) BWA  Pெப7ர	 க7டண	 6,700 ேகா= cபாdக8 தி!1ப:( த!வதிe	, USO 

நிதிய(திலி!*. த!வதாக gறிய 1,250 ேகா= cபாdக8 த!வதிe	 உ8ள பல(த 

காலதாமத(தி# ம\. நம. ஆ�*த வ!(த(ைத நம. தைலவ'க8 ெதhவ:(தன'.  

DOT ெசயலாள' பதிலள<ைகய:4,  BWA  Pெப7ர	 க7டண	 தி!1ப:(த!	 

ப:ர%சைனய:4 நம. ம(திய ெதாைலெதாட'2 அைம%சேர, நிதி அைம%ச!ட# 

ேபசிD8ளதாகi	, அ. வ:ைரவ:4 ப76வாடா ஆவத�9 ேதைவயான அைன(. 

நடவ=ைககj	 ேம�ெகா8ள1ப6	 எ#0 உ0தி அள<(தா'.  அேத ேபால USO 

நிதிய(திலி!*. வரேவ�=ய பண(ைதD	 வ:ைரவ:4 ெப0வத�9 உhய 

நடவ=ைகக8 எ6க1ப6	 எனi	 உ0தி அள<(தா'.   

 

2) BSNL உ!வான இ*த 14 வ!ட;கj9மான BSNL# கண9கைள DOT சh பா'(. 

ஒ12த4 (RECONCILIATION) தராத.	 BSNL# ெபா!ளாதார Pதிர(த#ைமேயா6 

இைண*.8ள ம�ெறா! lகியமான அ	ச	.  இத# காரணமாக DOT9 BSNL 



வழ;கிய Pெப7ர	 க7டண;க8 உ8ள<7ட DOT9 ெசdய1ப7ட ப76வாடாக8 

உ7பட அைன(தி# ம\.	 வ!மான வh வ:திக1ப7ட..  இத# காரணமாக 7000 

ேகா= cபாd9 ேம4 அதிக வ!மான வhைய BSNL நி0வன(திட	 இ!*. 

ெபற1ப768ள..  இ*த ப:ர%சைனய:4 வ!மான வh ேம4lைறயm76 

ஆைணய(திட	 நி'வாக	 lைறய:768ள..  BSNL# கண9கைள DOT சh பா'(. 

ஒ12த4 (RECONCILIATION) த*தா4 இ*த 7000 ேகா= cபாd BSNL9 தி!	ப கிைட9	.  

இத�கான நடவ=ைககைள உடன=யாக ேம�ெகா�6 l=க DOT-ஐ தைலவ'க8 

வ�20(தின'..  இ*த ப:ர%சைன சம\ப(தி4 தா# தன. கவன(தி�9 வ*.8ள. 

எ#0 gறிய DOT ெசயலாள', ேம மாத இ0தி98 அ. l=க1ப6	 என உ0தி 

அள<(.8ளா'.  

 

3) ஓdqதிய ப;கீ7=4 (PENSION CONTRIBUTION) BSNLஇட	 இ!*. அரசா;க	 அதிக 

பண(ைத ப:6;9வதி4 தம. க6	 எதி'1ப:ைன தைலவ'க8 ெதhவ:(தன'.  

அைன(. ம(திய அர
 ஊழிய'கj9	 ஓdqதிய ப;கீ6 எ#ப. அ=1பைட 

ச	பள(தி4 தா# கணகிட1ப6கிற..  ஆனா4 BSNL ஊழிய'க8 ப:ர%சைனய:4 அ. 

ஊதிய வ:கித(தி# உய'*த ப7ச அளவ:4 கணகிட1ப6கிற..  இதனா4 BSNLஇட	 

இ!*. வ!ட(தி�9 300 ேகா= cபாd எ#ற அளவ:4 கட*த எ76 ஆ�6களாக 

அரசா;க	 பறி(.8ள..  கட*த பல வ!ட;களாக FORUM இதைன எ6(. gறி 

இ!*த ேபா.	, DOT இதைன ப�றி கவைல படவ:4ைல.  இ*த c.2,400 ேகா=ைய 

cபாdகைள உடன=யாக BSNL9 தி!1ப:( தரேவ�6	 என தைலவ'க8 

வ�20(தின'.    இ*த ப:ர%சைனய:4 தைலய:6வதாக DOT ெசயலாள' உ0தி 

அள<(தா'.  

 

4) TERM CELL9 DEPUTE ெசdய1ப768ள BSNL ஊழிய'கj9 BSNL நி0வனேம ச	பள	 

வழ;கி வ!கிற..  இ1ப= வழ;க1ப7ட c.400 ேகா=ைய பல நிைனq7ட4கj9 

ப:ற9	 DOT தி!1ப:(தரவ:4ைல.  ேதைவயான நடவ=ைக உடன=யாக 

ேம�ெகா8ள1ப6	 என DOT ெசயலாள' உ0தி அள<(.8ளா'.   

 

5) க!வ:கைள ெப0வத�9 BSNL ெவள<ய:7ட ெட�ட'க8 ெதாட'*. ர(. 

ெசdய1ப7டதா4 7 வ!ட;களாக BSNL# வைல(தள வ:hவாக(ைத அரசா;க	 

தைட ெசd.8ளைத தைலவ'க8 
7=கா7=னா'க8.  ெதாைல ெதாட'2 

அைம%ச!	 சம\ப(தி4 இதைன உ0தி ெசd.8ளா'.  எனேவ க!வ:க8 

வா;9வத�9	, வைல(தள;கைள வ:hவா9வத�9	 ேதைவயான c.10,000 

ேகா=ைய cபாdகைள அரசா;க	 ஒ! சதவ:கித வ7=ய:4 BSNL9 கட# 

தரேவ�6	 என தைலவ'க8 ேகாhைக ைவ(தன'.  ஆனா4 இ*த ேகாhைக 

ஏ�0 ெகா8ள1படவ:4ைல. 



6) BSNL# கிராம12ற தைரவழி ேசைவகjகான நEட ஈ6 ப:ர%சைனய:4, BSNL 

நி0வன	 கிராம12ற;கள<4 28000 ெதாைலேபசி நிைலய;கைள ெகா�68ளதாகi	, 

அதனா4 BSNL நி0வன(தி�9 ஒtெவா! வ!டl	 10,000 ேகா= cபாdக8 நEட	 

ஏ�ப76 வ!கிற. என தைலவ'க8 
7= கா7=னா'க8.  ேமe	, கிராம12ற 

தைரவழி ேசைவகjகான நEட(ைத அரசா;க	 BSNL9 ஈ6க76	 என 2000ஆ	 

வ!ட	 BSNL உ!வா9	 ேபா. அரசா;கேம உ0தி அள<(.8ளைதD	 தைலவ'க8 


7=கா7=னா'க8.  USO நிதி uல	 BSNL# நEட;க8 ஈ6க7ட1ப76 வ!வதாக 

DOT  ெசயலாள' பதிலள<(தா'.   

 

7) ஓdqதியதார'கj9 78.2% பwச1ப= இைண12 ப:ர%சைனய:4, அைம%சரைவ 

9றி1ைப இ#னl	 DOT அX1பாதைத நம. தைலவ'க8 க6	 எதி'12ட# 
7= 

கா7=ய.ட#,  ேதைவய:4லாம4 பலவ!ட;களாக DOT காலதாமத	 ெசdவைதD	 


7= கா7=னா'க8.  DOTய:# காலதாமத(தினா4, ஓdqதியதார'க8 

சிரம1ப6ைதD	 நம. தைலவ'க8 எ6(.ைர(தன'.  ேமe	 காலதாமதமி#றி இ. 

ெசd. l=க1ப6	 என DOT ெசயலாள' உ0தி அள<(.8ளா'.   

 

8) 2000	 ஆ�=4 BSNLஆக மா0	 ேபா. உ0தி அள<க1ப7=!*த ேபா.	, இ.வைர 

BSNL9 ெசா(.க8 மா�றி(தரவ:4ைல என நம. தைலவ'க8 ெதhவ:(தன'.  பல 

மாநில;கள<4 BSNL# பல க7=ட;கைள த#ன<Eட(தி�9 DOT எ6(. 

ெகா�68ளைதD	 தைலவ'க8 ெதhவ:(தன'.  ெசா(.க8 மா�0வத�9 

ேதைவயான அைன(. நடவ=ைககைளD	 எ61பதாக DOT ெசயல' உ0தி 

அள<(.8ளா'. 

 

9) BSNL4 ஓdi ெப�றவ'கj9, வ!;கால ஓdqதிய மா�ற	 ப:ர%சைனய:4 

ஏழாவ. ஊதிய 9yவ:�9 பh*.ைரக ேவ�6	 எ#0 நம. தைலவ'க8 

ேகாhனா'க8.  ஏழாவ. ஊதிய9yவ:# வர	ப:�98 இ*த ப:ர%சைன வரா. என 

DOT ெசயலாள' ெதhவ:(தா'.  ஆனா4 இ*த ப:ர%சைன தz'i கா�பத�9 

ெபா!(தமான ம7ட(தி�9 பh*.ைரக1ப6	 என DOT ெசயல' உ0தி அள<(தா'.   

ேநரமி#ைம காரணமாக இதர ப:ர%சைனக8 வ:வாதிக1படவ:4ைல.  இ. 

DOTேயா6 ேமe	 வ:வாதிக1ப6	.     
    

வா�(.கjட#வா�(.கjட#வா�(.கjட#வா�(.கjட#,,,,    

                                                        ேதாழைமD8ளேதாழைமD8ளேதாழைமD8ளேதாழைமD8ள,,,,  

    
(A.(A.(A.(A.பா2 ராதாகி!Eண#பா2 ராதாகி!Eண#பா2 ராதாகி!Eண#பா2 ராதாகி!Eண#))))    
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