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பண
பண
பண
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அ&பா�/த ேதாழ�கேள, 

இ/திய நா3 %4வ6
 7ச
ப�, 20159 யா:�;
 GPF ப<3வாடா நைடெபற 
வ>9ைல.  ெச&ைன ம�)
 தமிழக*தி& பல மாவ<ட�கள@9 ஏ�ப<ட ெவ-ள*ைத 
பா�ைவய>ட வ/தி:/த BSNL CMDய>ட
 நா
 ைவ*த ேகாI�ைகய>& காரணமாகK
, நம6 
ம*திய ச�க
 ெட9லிய>9 தைலய><டதி& காரணமாகK
 தமிழக
 ம�)
 
ெச&ைனய>9 ம<3
 கட/த மாத
 GPF ப<3வாடா நைடெப�ற6.  இ/த ஜனவI 
மாத*தி9 இ6 வைர GPF ப<3வாடா நைடெபற வ>9ைல.  இ6 ஊழிய�க- ம*திய>9 
ெப:
 ;ழMப*ைத ஏ�ப3*தி உ-ள6.   
        

ஊழிய�க- தா�க- ச
பள*திலி:/6 ெசO*திய பண*திலி:/6 தா& GPF 
%&பண
 ேக<கிறா�க- எ&ப6 உ�ைமதா&. ஆனா9 ஊழிய�கள@ட
 இ:/6 
ப>7�கMப3
 GPF பண
 ஒ:நா- Rட காலதாமதமி&றி DOTய>ட
 வழ�கMப<3 
வ>3கி&ற6.  அ/த பண*ைத BSNL ஒ: நா- Rட ைவ*தி:�க %7யா6.  தன6 
ஊழிய�க- ேக<;
 GPF %&பண*ைத BSNL நி�வாக
 அவ�கU�; வழ�கி வ><3 
ப>&ன�தா& DOTய>ட
 இ:/6 வா�கி� ெகா-கிற6.  அVவா) BSNL நி)வன
 
ெகா3�;
 பண*ைத DOT %ைறயாக தி:Mப>* த:வதி9ைல.  இVவாறாக DOT, BSNL�; 
தரேவ�7ய பண
 �மா� 500 ேகா7ய>லி:/6 1,000 ேகா7 Wபா, வைர இ:/6 
வ:கிற6.  த�ேபா6 நிதி ெந:�க7ய>9 BSNL நி)வன
 இ:Mபதா9 GPF %&பண
 தர 
இயலவ>9ைல.  இத�காக வ�கிய>லி:/6 9.5% வ<7�; கட& வா�க ேவ�7ய 
Yநிைல உ-ளதாக நி�வாக தரMப>9 RறMப3கிற6.  இ6 ெதாட�பாக நம6 ம*திய 
ச�க
 DOTய>9 உ-ள MEMBER(Finance) ம�)
 BSNL9 உ-ள DIRECTOR(HR) ம�)
 CMD BSNL 
உ-ள@<ட உய� அதிகாIகள@ட
 நம6 ம*திய ச�க
 ெதாட�/6 வ>வாதி*6 வ/6-ள6.  
இ6 ெதாட�பாக 15.01.2016 அ&) நம6 ெபா6e ெசயலாள� ேதாழ� P.அப>ம&f மg�3
 
CMD BSNLஐ ச/தி*6 வ>வாதி*6 உ-ளா�.  அவ�  வ:
 வார*தி9 GPF %&பண
 
த:வத�கான நிதிய>ைன ஏ�பா3 ெச,வதாக ெதIவ>*6-ளா�.   

    
SC/ST SC/ST SC/ST SC/ST ஊழிய�கU�கான இட ஒ6�கீ<79ஊழிய�கU�கான இட ஒ6�கீ<79ஊழிய�கU�கான இட ஒ6�கீ<79ஊழிய�கU�கான இட ஒ6�கீ<79::::---- SC/ST  இட ஒ6�கீ<79 DOP&T உ*தரKக- 
அ%லா�கMபட ேவ�3
 எ&கி&ற BSNL ஊழிய� ச�க*தி& ேகாI�ைகய>ைன பIசீலி�க 
அைம�கMப<ட ;4 தன6 அறி�ைகய>ைன DIRECTOR(HR) அவ�கள@ட
 வழ�கி வ><டதாக 
GM(Rectt) தி: D.ச�கரவ�*தி நம6 ெபா6 ெசயலாள� ேதாழ� P.அப>ம&f அவ�கள@ட
 
ெதIவ>*தா�.  இலாகா ேத�Kகள@9 SC/ST ஊழிய�கU�; த;தி கா� தர*தி9 ேமO
 
தள�K அள@�க ேவ�3
 என பI/6ைர*ததாகK
 அவ� ெதIவ>*தா�.    இ/த� ;4 
பI/6ைர*த தள�Kக- %&ேததிய><3 அ%9ப3*தMபட ேவ�3
 எ&) நம6 ெபா6e 
ெசயலாள� வ�m)*தி உ-ளா�.  இ/த ப>ரeசைனைய BSNL ஊழிய� ச�க
 DIRECTOR(HR)  
ம�)
 CMD BSNL ஆகிேயாIட%
 வ>வாதி�க உ-ள6.   
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JTO LICE JTO LICE JTO LICE JTO LICE ேத�வ>9 R3த9 மதிMெப�க-ேத�வ>9 R3த9 மதிMெப�க-ேத�வ>9 R3த9 மதிMெப�க-ேத�வ>9 R3த9 மதிMெப�க-::::----    ேமO
 02.06.2013 அ&) நைடெப�ற JTO 
LICE ேத�வ>9 மாநில அளவ>9 EXPERT COMMITTEEக- தவறான ேக-வ>கU�; 
மதிMெப�க-  அள@*தைத ம) பIசீலைன ெச,6 ேதைவயான R3த9 மதிMெப�க- 
வழ�க ேவ�3
 எ&)
 அவ� ேக<3� ெகா�டா�.  இ/த ப>�சாைனய>9 ேதைவயான 
அறிK)*த9கைள வழ�க GM(Rectt) உ)தி அள@*6-ளா�.  
  
Iைலய&q ஜிேயா நி)வன*6டனான உட&பா3Iைலய&q ஜிேயா நி)வன*6டனான உட&பா3Iைலய&q ஜிேயா நி)வன*6டனான உட&பா3Iைலய&q ஜிேயா நி)வன*6டனான உட&பா3::::---- BSNL ஊழிய� ச�க*தி& ெபா6e 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப>ம&f அவ�க- 13.01.2016 அ&) BSNL CMD தி: அrப
 
sவqதவா அவ�கைள ச/தி*6 Iைலய&q ஜிேயா நி)வன*6ட& BSNL நி)வன
 
INFRASTRUCTURE SHARING ெச,6-ளதாக ெவள@யாகிf-ள தகவ9 ெதாட�பாக வ>வாதி*தா�.  
ஆனா9 Iைலய&q ஜிேயா நி)வன*6ட& INFRASTRUCTURE SHARING உட&பா3 ஏ6
 
நைடெபற வ>9ைலெய&) BSNL CMD ெதIவ>*தா�.  இதர ெதாைல*ெதாட�m 
நி)வன�கU�; வழ�கMப<டைத ேபா&) Iைலய&q ஜிேயா நி)வன*தி�;
  POI 
(POINT OF INTERCONNECTIVITY)f
, 100, 101 ேபா&ற LEVEL 1 ேசைவக- ம<3ேம 
வழ�கMப<3-ளதாகK
 அவ� ெதIவ>*தா�. 
 
7777ஆவ6 ஊதிய� ;4வ>& பI/6ைரைய பIசீலி�கஆவ6 ஊதிய� ;4வ>& பI/6ைரைய பIசீலி�கஆவ6 ஊதிய� ;4வ>& பI/6ைரைய பIசீலி�கஆவ6 ஊதிய� ;4வ>& பI/6ைரைய பIசீலி�க    ;4 அைமMm;4 அைமMm;4 அைமMm;4 அைமMm::::-  47 ல<ச
 
ம*திய அர� ஊழிய�கU�;
, 52 ல<ச
 ஓ,{தியதார�கU�;
 ஊதிய மா�ற
 ெச,ய 
அைம�கMப<ட 7ஆவ6 ஊதிய� ;4வ>& பI/6ைரகைள பIசீலிMபத�காக அைமeசரைவ 
ெசயலாள� தி: P.K.சி&ஹா தைலைமய>9 உய�ம<ட�;4வ>ைன ம*திய அர� நியமி�க 
%7K ெச,6-ள6.  இ/த தகவைல பாராUம&ற வ>வகார*6ைற அைமeச� 
ெவ�க,யா நாf3 ெதIவ>*தா�. 
 
ேநர7யாக ேநர7யாக ேநர7யாக ேநர7யாக TM TM TM TM ஆக நியமி�கMப<ட ஆக நியமி�கMப<ட ஆக நியமி�கMப<ட ஆக நியமி�கMப<ட TSMTSMTSMTSMகU�; ஜனாதிப*திய உ*தரKகU�; ஜனாதிப*திய உ*தரKகU�; ஜனாதிப*திய உ*தரKகU�; ஜனாதிப*திய உ*தரK::::- 14.05.20159 
நைடெப�ற ேதசிய� கK&சி9 R<ட*தி9 ேநர7யாக TM களாக நியமி�கMப<ட 
TSMகU�; ஜனாதிப*திய உ*தரK வழ�க ேவ�3
 என வ>வாதி�கMப<ட6.  இ/த 
ப>ரeசைனைய DOT�; பI/6ைர*6 அrMப BSNL கா�Mபேர< அOவலக
 மநில�கள@9 
இ:/6 வ>வர�கைள ேக<7:/த6.  பல நிைன{<ட9 க7த�க- அrMபMப<ட ேபா6
 
பல மாநில�கள@9 இ:/6 இ&ன%
 பதி9 அrMபMபடவ>9ைல.  எனேவ மg�3
 
நிைன{<ட9 க7த
 எ4தMப<3-ள6. 
 
7777ஆவ6 உ)Mப>ன� சI பா�Mm ேத�த9ஆவ6 உ)Mப>ன� சI பா�Mm ேத�த9ஆவ6 உ)Mப>ன� சI பா�Mm ேத�த9ஆவ6 உ)Mப>ன� சI பா�Mm ேத�த9::::-    கா�Mபேர< அOவலக
 ெவள@ய><ட 
அ<டவைணய>& ப7 7ஆவ6 உ)Mப>ன� சI பா�Mm ேத�தO�கான மr�கைள 
ேகா:வத�கான க7த
 14.01.2016 அ&) ெவள@ய><7:�க ேவ�3
.  ஆனா9 நி�வாக
 
அ&ைறய தின
 அ/த� க7த*ைத ெவள@ய>டவ>9ைல.  இ/த ப>ரeசைனைய PGM(SR) தி: 
ஷமg
 அ�தIட
 நம6 ெபா6e ெசயலாள� ேதாழ� P.அப>ம&f அவ�க- வ>வாதி*த 
ேபா6 ஒ: சில தின�கள@9 இ/த� க7த
 ெவள@ய>டMப3
 எ&) பதிலள@*6-ளா�.   
    
அைனவ:�;
 அைனவ:�;
 அைனவ:�;
 அைனவ:�;
 CONFIRMATION CONFIRMATION CONFIRMATION CONFIRMATION உ*தரKஉ*தரKஉ*தரKஉ*தரK::::- BSNLஆக மாறிய ப>&ன� ஊழிய�கU�; 
CONFIRMATION தரேவ�3மா எ&கி&ற ேக-வ> பல இட�கள@9 எ4MபMப3கிற6.  
ஒVெவா: மாநில*திO
 ஒVெவா: மாதிIயான நைட%ைற ப>&ப�றMப3கிற6.  
எனேவ 01.10.2000�; %&m
, ப>&m
 பண>யம�*தMப<ட அைனவ:�;
 ச<ட வ>திகள@& 
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ப7 CONFIRMATION உ*தரK தரேவ�3
 என கா�Mபேர< அOவலக
 உ*தரK 
ெவள@ய><3-ள6. 
 
JAO JAO JAO JAO ேத�K வ>திகள@9 ேத�K வ>திகள@9 ேத�K வ>திகள@9 ேத�K வ>திகள@9 CLARIFICATION:CLARIFICATION:CLARIFICATION:CLARIFICATION:- JAO ேத�K�கான mதிய ேத�K வ>திகள@9 GR.C 
எ&) இ:Mபத�; வ>ள�க
 அள@�க ேவ�3
 என ச/ேதக
 இ:/த6.  இத�; 9020-
17,430 ஊதிய வ>கிதேமா அ9ல6 அத�; ேம
ப<ட ஊதிய வ>கித*தி9 ஐ/6 ஆ�3 
கால*தி�; ேம9 பண>யா�)
 BSNL ஊழிய�க- த;தியானவ�க- எ&ற வ>ள�க*ைத 
கா�Mபேர< அOவலக
 ெவள@ய><3-ள6. 
 
இைட�கால இைட�கால இைட�கால இைட�கால PLI PLI PLI PLI ேக<3 ேக<3 ேக<3 ேக<3 CMD BSNLCMD BSNLCMD BSNLCMD BSNLஐ ச/திMmஐ ச/திMmஐ ச/திMmஐ ச/திMm::::----        15.01.2016 அ&) BSNL CMDஐ ச/தி*த 
நம6 ெபா6e ெசயலாள� ேதாழ� P.அப>ம&f அவ�க- இைட�கால PLI வழ�க ேவ�3
 
என மg�3
 வலிf)*தி உ-ளா�.  ஊழிய�கள@& க3ைமயான %ய�சிய>& காரணமாக 
mதிய இைணMmகைள ெப)வதி9 ஊழிய�கள@& க3
 %ய�சி காரணமாக நி)வன*தி& 
ெசய9பா3க- அதிகI*6-ள Yழலி9 இைட�கால PLI ெதாட�பாக BSNL நி�வாக
 
கவன@�க ேவ�3
 எ&) அவ� ெதIவ>*தா�.  7ச
ப�, 20159 நா3 %4வ6
 17.5 
ல<ச
 ெமாைப9 இைணMmகைள BSNL வழ�கிf-ளைத அவ� �<7�கா<7னா�.  இ6 
ெதாட�பாக பIசீலிMபதாக CMD BSNL ெதIவ>*6-ளா�. 

 
வா*6�கUட&,                                                

 ேதாழைமfட&, 

 
                        (A.(A.(A.(A.பாm ராதாகி:�ண&பாm ராதாகி:�ண&பாm ராதாகி:�ண&பாm ராதாகி:�ண&))))    
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