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BSNL நி*வன,ைத லாபமைடய/ ெச1ய VRS தி4ட
 அவசியமா
- CMD BSNL 
 
INDIAN EXPRESS ப�தி��ைக�� CMD BSNL தி� அ�ப� ���தவா 24.05.2016 

அ() அள+�த ஒ� ேப./ய12 BSNL நி)வன�ைத லாபமைடய8 ெச;ய VRS தி.ட=� 
அவசிய� என ெத�வ1�?@ளாA.  BSNL நி)வன�தி2 2,10,000 ஊழியAகE� அதிகா�கE� 
உ@ளனA.  அவAகள+( சராச� வய? 50.  அவAகள+( ஊதிய�திHெகன 15,000 ேகா/ 
Iபா;க@ ெசலJ ெச;யKபLகிற?.  இ? ஏA இPதியா நி)வன� தன? ஒ.L ெமா�த 
உ@ நா.L ெவள+ நா.L ேசைவகE�காக ஈ./ய வ�மான�திH� இைணயான?.  
ஊழியAகE�� பய1Hசி அள+Kபத( Sல� அவAகள+( ெசய2திறைன ேம�பL�த 
நி)வன� =யHசி ெச;கிற? ஆனா2 அவAகள+( வயைத �ைற�க =/யா? எனJ� 
CMD BSNL ெத�வ1�?@ளாA. 

BSNLஐ லாபமா�கிட வ1�Kப ஓ;J தி.ட� வழிய2ல என CMD BSNL�� BSNL 
ஊழியA சWக� ெத�வ1�க வ1��Xகிற?.  அதH� உதாரண� MTNL நி)வன�.  அW� 
ஏHகனேவ S() =ைற வ1�Kப ஓ;J தி.ட� அ=லா�கிய ப1(ன�� அPத நி)வன� 
ெவ� ேவகமாக SZகி வ�கிற?.  BSNL2 வ1�Kப ஓ;J தி.ட�ைத அறி=கKபL�?� 
எPத =யHசிைய[� BSNL ஊழியA சWக� கLைமயாக எதிA��� என BSNL ஊழியA 
சWக� ெத�வ1�?@ள?. 
 
JTO ேநர= நியமன ேத�வ>? ெவ�றி ெப�ற BSNL ஊழிய�க@�A ஊதிய பாBகாCD:-  
BSNL ஊழியAக@ =ைறயாக அ�மதிெபH) ேநர/ நியமன JTO ேதAJ எ^தி ெவHறி 
ெபHறி�Pதா2 அவAகE�� Xதியதாக நியமன� ெச;யKப.டவAகைள ேபால2லாம2 
=ைறயான ஊதிய பா?காKX ெகாL�? ஊதிய நிAணய� ெச;யKபட ேவ_L� என 
காAKபேர. அ`வலக� உ�தரJ ெவள+ய1.L@ள?. 
 
2013ஆ
 ஆ�" காலிபண>ய>ட�க@�கான JTO LICE ேத�J ெவ�றிகரமாக 
நைடெப�*KளB:-  ேஜா�bA ம�திய தcAKபாய உ�தரJ வPத ப1(னண1ய12 2013ஆ� 
ஆ_L காலிபண1ய1டWகE�கான JTO LICE ேதAJ நைடெப)மா எ(ற அ8ச� ஊழியAக@ 
ம�திய12 இ�Pத?.  மிக அதிக அளவ1லான ேதாழAக@ இPத ேதAவ12 ேபா./ய1.டனA.  
ேக@வ1�தா@ பல�� அeசிய அளவ1H� க/னமானதாக இ2ைலெயன பWேகHற பல 
ேதாழAக@ ெத�வ1�தனA.  இPத ேதAJ நைடெப)வதH� நம? BSNL ஊழியA சWக� 
கLைமயாக =யHசி எL�தி�Pத?.  ேதAJ எ^திய அைன�? ேதாழAகE��� BSNL 
ஊழியA சWக� தன? பாரா.Lத2கைள ெத�வ1�?� ெகா@கிற?. 
 

GPF OPபண
:-  இPத மாத� GPF =(பண� வழW�வதH� ேதைவயான நிதி 
வராதி�Pத hZநிைலய12, தமிZ மாநில சWக� ம�திய சWக�தி( கவன�திH� ெகா_L 
ெச(ற?.  20.05.2016 அ() DIRECTOR(FIN) தி�மி� kஜாதா ேர அவAகள+ட� நம? ெபா? 
ெசயலாளA வ1வாதி�ததி( அ/Kபைடய12 இ() (24.05.2016) அைன�? மாநிலWகE��� 
ேதைவயான நிதிய1ைன காAKபேர. அ`வலக� வழWகி[@ள?.  



 
ஏ� இSதியா ம�*
 இSதியP ஏ�ைலPT இைணCேப அைன,B தவ*க@�A
 
காரண
- ஏ� இSதியா CMD தகவ?:-  திறைமயHற ெபா?�?ைற நி)வனWகE�கான 
உதாரணமாக ஏA இPதியா நி)வன� k./�கா.டKப.L வ�கிற?.  ஏA இPதியா 
நி)வன�தி( ேதா2வ1�� திறைமயHற ெதாழிலாளAகE� காரண� எ() lLதலாக 
ெசா2லKபLகிற?.  ஆனா2 ஏA இPதியா மH)� இPதிய( ஏAைல(� இைணKேப 
அைன�? தவ)கE��� காரண� என ஏA இPதிய நி)வன�தி( CMD தி� அmவான+ 
ெலாஹான+ ெத�வ1�?@ளாA.  இPத இர_L நி)வனWகைள[� இைணKப? என 
அரசாWக� =/J எLKபதH� =( வைர இPத இர_L நி)வனWகE�, சிறKபாக 
ெசய2ப.L வPதன.  தி� ெலாஹான+ தன? BLOGSPOT2, “உ_ைமயான காரண� ேவ) 
ஒ(றாக இ���� ேபா? நி)வன�தி( ேதா2வ1�� சாதாரண ஊழியAகைள �ைற 
l)வ? என�� வ��தமள+�கிற?” என �Hற� சா./[@ளாA.   
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