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BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:101                                                        ேததி:-21.05.2016 
 

ம!திய, மாநில ச�க ெச$திக% 
 
BSNL ஊழிய� ச�க!தி�& 'த(ைம அ�கீகார ச�க அ,த-. வழ�க0ப2ட.:-  2016 ேம 
மாத� 10ஆ� ேததி நைடெப�ற 7ஆவ� உ��ப�ன� ச� பா��  ேத�த! "#$க& 
ெவள(யானைத ெதாட�*� 19.05.2016 அ/� BSNL ஊழிய� ச2க3தி�4 "த/ைம அ2கீகார 
ச2க அ*த7� வழ2க�ப8வத�கான உ3தரவ�ைன9�, அத�கான ச;ைககைள வழ24� 
உ3தரவ�ைன9� கா��பேர< நி�வாக� ெவள(ய�<8&ள�. 
 
க4(சி5 உ70ப8ன�க% எ�ண8�ைக:-  7ஆவ� உ��ப�ன� ச�பா��  "#$க& 
ெவள(யானைத ெதாட�*� ெபற�ப<ட வா=4 எ?ண�=ைக அ#�பைடய�!, ேதசிய, மாநில 
ம��� தலம<ட க$/சி!கள(! BSNL ஊழிய� ச2க3தி�4 9 உ��ப�ன�கB�, NFTE 
ச2க3தி�4 5 உ��ப�ன�கB� ஒ�=க�ப<8&ளன. 
  
BSNL( ?!தா�க!தி�& ஒA ந�ெச$தி:-  பண�ப�றா=4ைறயா! தவ�3�= ெகா?8 
இI=4� BSNL நி�வன3தி�4 வIமான வ�3�ைறய�லிI*� 4900 ேகா# NபாOக& திI�ப 
கிைட3�&ள�.  இ� BSNL ம��� வIமான வ�3�ைற=4� இைடேய நைடெப�� வ*த 
தாவாவ�! ஏ�ப<#I=4� ஒI ந!ல திI�ப�.  அேத ேபால ெமாைப! ேசைவக& Qலமாக 
BSNL/ வIமான� ஏ�ர! மாத3தி! 9% உய�*�&ள� எ/ப�� ம�ெறாI மகிS$ தI� 
ெசOதி. 
 
07.06.2016�& '( மாவ2ட ெசய�&B�க%:-  19.05.2016 அ/� ெட!லிய�! T#ய BSNL 

ஊழிய� ச2க3தி/ ைமய=T<ட3தி!, 7ஆவ� உ��ப�ன� ச�பா��  ேத�த! "#$கைள 
மாவ<ட ம<ட2கள(! தா/ மிகUச�யாக ப�சீலி=க "#9� எ/பதா! BSNL ஊழிய� 
ச2க3தி/ அைன3� மாவ<ட ெசய�4V=கைள9�, 07.06.2016=4 "/ T<# மாவ<ட 
ெசயலாள�க& ேத�த! "#$கைள ப�சீலி3� மாநில ச2க2கB=4  ஒI 4றி�  அW�ப 
ேவ?8� எ/��, அவ�ைற ெதா43� மாநில ச2க2க& ம3திய ச2க2கB=4 ஒI 4றி�  
அW�ப ேவ?8� எ/�� "#$ ெசOய�ப<8&ள�.  எனேவ மாவ<ட ச2க2க& 
07.06.2016=4 "/ மாவ<ட ெசய�4V=கைள T<# வ�வாதி3� அறி=ைகய�ைன மாநில 
ச2க3தி�4 அW�ப ேவ?8� என தமிS மாநில ச2க� ேக<8= ெகா&கிற�.  அ*த 
ெசய�4V=கள(! மாவ<ட மாநா8 நட3�வ� ெதாட�பாக தி<டமிட ேவ?8� எ/�� 
மாநில ச2க� ேக<8= ெகா&கிற�. 
 
10.06.2016 அ(7 வ8Cவைட,த மாநில ெசய�&B:- தமிS மாநில BSNL ஊழிய� ச2க3தி/ 
வ��வைட*த மாநில ெசய�4V 10.06.2016 அ/� காைல ச�யாக 10.00 மண� அளவ�! 
X3�=4#ய�! நைடெபற உ&ள�.  அ*த= T<ட3தி! மாநில ச2க நி�வாகிக&, மாவ<ட 
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ெசயலாள�க&, கிைள ெசயலாள�கேளா8 அைன3� மாவ<ட ச2க நி�வாகிகB� ப2ேக�க 
ேவ?8�.  அ/� மாைல நம� ெவ�றி வ�ழா T<ட"�, 7ஆவ� அகில இ*திய மாநா<8 
வரேவ� = 4V அைம=4� நிகS$� நைடெப��.  ேதாழ�க& ெபI*திரளாக ப2ேக�க 
ேவ?8� என தமிS மாநில ச2க� ேக<8= ெகா&கிற�. 
 
ஜூைல18-20 வைர ம!திய ெசய�&B� G2ட
:-  7ஆவ� உ��ப�ன� ச�பா��  ேத�த! 
"#$கைள ப�சீலி�பத�கான ம3திய ெசய�4V= T<ட�  � ெட!லிய�! ஜூைல 18 
"த! 20 வைர நைடெபற உ&ள�. 
JAO LICE ேத�4 எB.வத�கான த&தி ேததிய8ைன மா�றி அைம�க ேவ�H
:- JTO LICE 
ேத�$ எV�வத�கான த4தி=கான ேததி ஜூைல 1 என இI=4� ேபா� JAO LICE ேத�$ 
எV�வத�கான த4தி=கான ேததி ஜனவ� 1 என உ&ளைத `<#=கா<# அதைன9� ஜூைல 
1ஆ� ேததி என மா�ற ேவ?8� என நம� ம3திய ச2க� மa?8� ஒI நிைனb<8� 
க#த3ைத மன(தவள இய=4னI=4 எVதி9&ள�.    
 
20135 நைடெப�ற JTO LICE ேத�4 'O4க% ம7 பCசலீைன:-  18.05.2016 அ/�  GM(Rect) 
திIமி4 அன(மா ராO அவ�கைள நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம/9, �ைண ெபா� 
ெசயலாள� ேதாழ� 7வப/ ச=கரவ�3தி ம��� SNATTA ச2க3தி/ �ைண ெபா� ெசயலாள� 
ேதாழ� `ன(! ெகௗத�ஆகிேயா� ச*தி3� 2013ஆ� ஆ?8 நைடெப�ற JTO LICE ேத�$ 
"#$கள(! ஒ/�=4� ேம�ப<ட ச�யான பதி! உ&ள ேக&வ�கB=4 T8த! மதி�ெப? 
வழ2கி ம� ப�சீலைன ெசOவத�கான வழிகா<8த!கைள மாநில தைலைம ெபா� 
ேமலால�கB=4 அW�ப ேவ?8� என வலி9�3தின�.  உ�ய நடவ#=ைககைள 
ேம�ெகா&வதாக GM(Rect) உ�தி அள(3�&ளா�.   

 
JTO LICE ேத�4களQ5 எதி�மைற மதி0ெப� 'ைறய8ைன நR�கிHக:- JTO LICE ேத�$கள(! 
தவறான வ�ைடகB=4 மதி�ெப?கைள 4ைற=4� "ைறயான எதி�மைற மதி�ெப? 
"ைறய�ைன ைகவ�ட ேவ?8� என BSNL  ஊழிய� ச2க"�, SNATTA$� ஏ�கனேவ 
நி�வாக3தி�4 க#த� எVதிய�I*தன.  அதன ெதாட�Uசியாக 16.05.2016 அ/� BSNL ஊழிய� 
ச2க3தி/ �ைண ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� 7வப/ ச=கரவ�3தி ம��� SNATTA ச2க3தி/ 
�ைண ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� `ன(! ெகௗத� ஆகிேயா� GM(Rect) திIமி4 அன(மா ராO 
அவ�கைள ச*தி3� வ�வாதி3தன�.  இதைன ப�சீலி�பதாக Tறிய GM(Rect), இ� ஒI 
ெகா&ைக "#$ எ/பதா! அதைன ெபாI3தமான நி�வாகியா! (COMPETENT AUTHORITY) 
ம<8ேம "#$ எ8=க "#9� எ/பைத9� ெத�வ�3தா�.         

 
EXCESS PAYMENT ப8O!த!ைத நி7!.வத�கான DOP&T உ!தரைவ அ'லா�&க:- கட*த 
கால3தி! வழ2க�ப<ட EXCESS PAYMENTஐ ப�#3த� ெசOய=Tடா� எ/கி/ற உUசநuதிம/ற 
தu��ப�/ அ#�பைடய�! DOP&T உ3தர$ ெவள(ய�<8&ள�.  ஆனா! இ�வைர கா��பேர< 
அ;வலக� இத�கான உ3தரைவ வழ2கவ�!ைல. BSNL ஊழிய� ச2க3தி/ ெபா� ெசயலாள� 
ேதாழ� P.அப�ம/9, தைலவ� ேதாழ� ப!பx�சி2 ம��� ேதாழ� 7வப/ ச=கரவ�3தி DGS 
ஆகிேயா� GM(Estt) திIமி4 ம� அேராராஅவ�கைள ச*தி3� இ*த உ3தரைவ உடன#யாக 
வழ2க ேவ?8� என வலி9�3தினா�க&.  ஆனா!  DOP&T உ3தரவ�ைன DOT இ/ன"� 
ENDORSEMENT ெசOயவ�!ைல என GM(Estt) ெத�வ�3தா�.  DOTய�லிI*� ENDORSEMENT ெப�� 
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பண�ய�ைன கா��பேர< அ;வலக� வ�ைர$ப83த ேவ?8ெமன தைலவ�க& ேக<8= 
ெகா?டன�.     
    
இர4 ேநர இலவச அைழ0?க% தி2ட!ைத BSNL ஊழிய�க[�&
 ஓ$]தியதார��&
 
வ8C4பH!.க:-  BSNL! பண�யா��� ஊழிய�கB=4�, ஓObதியதார�=4�, இர$ ேநர 
இலவச அைழ� க& தி<ட3ைத வ��$ப83த ேவ?8� எ/ற BSNL ஊழிய� ச2க3தி/ 
ேகா�=ைகய�ைன ெகா&ைக அளவ�! ஏ��= ெகா&வதாக ேதசிய க$/சி! T<ட3தி! 
நி�வாக� அறிவ�3திI*த�. ஆனா! இ�வைர அ"!ப83த�படவ�!ைல.  இ� ெதாட�பாக 
நம� அகில இ*திய ச2க3தி/ சா�பாக ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம/9, தைலவ� 
ேதாழ� ப!பx�சி2 ம��� ேதாழ� 7வப/ ச=கரவ�3தி DGS ஆகிேயா� GM(Admn) திI 
S.K.சி/ஹா அவ�கைள ச*தி3� ேதசிய க$/சி! T<ட3தி! ஏ��= ெகா?ட வ�ஷய3ைத 
அ"லப83�வதி! தாமத� ெசOய=Tடா� என வலி9�3தின�.  கா��பேர< அ;வலக3தி! 
இ� ெதாட�பாக ஆO$ ெசO� வIவதாக GM(Admn) ெத�வ�3தா�.  அதைன வ�ைர$ப83த 
ேவ?8� என தைலவ�க& வலி9�3தி உ&ளன�. 
      
GPF '(பண!தி�கான நிதி:-  GPF "/பண3தி�கான நிதி இ� வைர எ*த மாநில3தி�4� 
அW�ப�படாத� 4�3� நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம/9 அவ�க& GM(T&BPC)9ட/ 
20.05.2016 அ/� வ�வாதி3�&ளா�.  கா��பேர< அ;வலக3தி! நிதி�ப�றா=4ைற காரணமாக 
இத�கான நிதி வழ2க�படவ�ைல என அவ� ெத�வ�3�&ளா�.  இ� ெதாட�பாக DIRECTOR(FIN) 
உட/ நம� ெபா� ெசயலாள� வ�வாதி3�&ளா�.  அவI� வ�ைரவ�! நிதி ஒ�=கீ8 ெசOய 
"ய/� வIவதாக ெத�வ�3�&ளா�.    

 
மனQதவள இய�&னAட( ச,தி0?:- 
20.05.2016 அ/� . BSNL ஊழிய� ச2க3தி/ ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம/9, தைலவ� 
ேதாழ� ப!பx�சி2 ம��� ேதாழ� 7வப/ ச=கரவ�3தி DGS ஆகிேயா� DIRECTOR(HR) திIமி4 
`ஜாதா ேர அவ�கைள ச*தி3� கீSக?ட வ�ஷய2கைள வ�வாதி3தன�.   
1) ஜா
ெஷ2_� மாவ2ட ெசயலாள� பழிவா�&
 மா�ற5:-  BSNL ஊழிய� ச2க3தி/ 
ஜா�ெஷ<�� மாவ<ட ெசயலால� ேதாழ� ரா�நேர� ப�ரசா3 அவ�கைள கா��பேர< 
அ;வலக உ3தர$=B=4 மாறாக ��கா மாவ<ட3தி�4 பழிவா24த! நடவ#=ைகயாக 
மா�ற! ெசOய�ப<8&ளா�.  இ*த மா�ற! ர3� ெசOய�படேவ?8�. 
2) வாரணாசி மாவ2ட!தி5 பழிவா�&த5க% கைளய0படேவ�H
:-  பல வIட2கB=4 
"/  வாரணாசி மாவ<ட3தி! உ&ள BSNL ஊழிய� ச2க3தி/ 21 உ��ப�ன�க& மa� தவறாக 
FIRக& ேபாட�ப<8&ள� கா��பேர< அ;வலக� ம��� மாநில நி�வாக2கள(/ 
அறி$�3த!கB=4 மாறாக வாரணாசி மாவ<ட நி�வாக� ெசய!ப<8 வIவ� 
`<#=கா<ட�ப<ட�.  ஏ�கனேவ ஏ��= ெகா?டப# இ*த FIRக& வ�ல=கி= 
ெகா&ள�படேவ?8�. 
3) அனாமலிகளQ( தR�வ85 ேதைவய�ற காலதாமத
:-  மாநில2கள(! இI*� ேதைவயான 
தகவ!க& கிைட=கவ�!ைல எ/ற காரன3ைத ெசா!லி அனாமலிகள(/ தu�ைவ கா��பேர< 
அ;வலக� தu�=காம! ைவ3�&ள�.  இதி! தைலய�<8 "<8=க<ைடைய நu=க 
ேதைவயான நடவ#=ைககைள எ8=க ேவ?8ெமன மன(த வள இய=4னைர ேக<8= 
ெகா&ள�ப<ட�. 
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4) இலாகா ேத�4களQ5 SC/STஊழிய�க[�& மதி0ெப� தள�!.வதி5 DOP&T உ!தரைவ 
அ'லா�காம5 இA0ப.:-  DOP&T உ3தர$கைள அ"லா=4வத�காக கா��பேர< 
நி�வாக3தா! நியமிக�ப<ட கமி<#ய�/ ப�*�ைரக& இ/ன"� அ"லா=க�படவ�!ைல என 
`<#= கா<ட�ப<ட�.  DOP&T உ3தர$கைள "Vைமயாக அ"லா=4வத�கான 
நடவ#=ைககைள ேம�ெகா&ள ேவ?8� என தைலவ�க& ேக<8= ெகா?டன�. 
5) ஆ,திர மாநில JTO LICE 2013 ேத�4 'O4கைள ம7 பCசலீைன ெச$க:-ஆ*திர மாநில 
உய� நuதி ம/ற3தி! ஒI வழ=4 இI�பதா! கா��பேர< அ;வலக� JTO LICE 2013 ேத�$ 
"#$கைள ம� ப�சீலைன ெசOய ேவ?8� என ெவள(ய�<ட உ3தரவ�ைன ஆ*திர மாநில 
நி�வாக� அ"லா=கவ�!ைல எனைத தைலவ�க& `<#= கா<#னா�க&.  நuதிம/ற 
வழ=4க& திI�ப ெபற�ப<8 கா��பேர< அ;வலக3தி/ உ3தர$கைள அ"லா=க 
ேகா�=ைக வ�8=க�ப<ட�. 
6) ஒ(7�&
 ேம�ப2ட சCயான பதி5க% உ%ள ேக%வ8க[�& 'B மதி0ெப�க% 
வழ�&க:-  ம3திய நி�வாக தu��பாய3தி/ தu��ப�/ அ#�பைடய�! ஒ/�=4� ேம�ப<ட 
ச�யான பதி!க& உ&ள ேக&வ�கB=4 "V மதி�ெப?க& வழ2கி 2013 JTO LICE ேத�$ 
"#$கைள ம� ப�சீலைன ெசOய ேவ?8� என BSNL ஊழிய� ச2க� ஏ�கனேவ 
ேகா�ய�I*த�.  அ� அ"லா=க�படவ�!ைல என `<#=கா<ட�ப<ட�. 
7) GPF '(பண!தி�கான நிதி ஒ.�கீH:- GPF "/பண� வழ24வத�காக எ*த ஒI 
மாநில3தி�4� நிதி  ஒ�=கீ8 ெசOய�படவ�!ைல எ/பைத நம� தைலவ�க& `<#= 
கா<#னா�க&.  ேம;� காலதாமதமி/றி நிதி ஒ�=கீ8 ெசOய ேவ?8� என ேகா�=ைக 
ைவ=க�ப<ட�. 
 
 ேமேல ெசா!ல�ப<ட அைன3� வ�ஷய2கள(;� ேதைவயான நடவ#=ைககைள  
எ8�பதாக DIRECTOR(HR) உ�தி அள(3தா�.  SC/STஊழிய�கB=4 மதி�ெப? தள�3�வத�கான 
DOP&T உ3தர$கைள அ"லா=4வத�காக கா��பேர< நி�வாக3தா! நியமிக�ப<ட கமி<#ய�/ 
ப�*�ைரகB=4 நி�வாக= 4V ஒ� த! வழ2க வ�!ைல என DIRECTOR(HR) ெத�வ�3தா�.  
இ*த= T<ட3தி! கல*�= ெகா?#I*த GM(SR) திI A.M.4�தா அவ�க& இ*த ப�ரUசைனக& 
அைன3ைத9� தu�$ காண அைன3� ெச=ஷ/க& ம��� அதிகா�கள(ட� ெதாட�  ெகா?8 
க?காண��பா� என DIRECTOR(HR) ெத�வ�3தா�.  
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