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BSNL ஊழிய� ச�க
 

தமி மாநில
 

 

��றறி�ைக எ�:110                                                               ேததி:-28.06.2016 

 

FORUM ��ட �� க!
 இ#ன ப&ற ெசயதிக!
 

 

அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

 
BSNL MS ச�க அ�வலக�தி� 23.06.2016 அ�  ேதாழ� !ேர# $மா� தைலைமய(� 

நைடெப,ற FORUM ./ட�தி� கீ1க2ட 345க6 ேம,ெகா6ள7ப/டன:-  
1. தலம�ட�கள)* க+வ&க- ப�றா�.ைற:-  தலம/ட�கள;� /ரா7 வய�, 5 PAIR 

ேகப(6க6, ஜCப� வய� உ6ள;/ட கEவ(க6 ம, C ெபாE/கள;� கFைமயான 
ப,றாG$ைற உ6ளதாக ெதHவ(Gக7ப/F6ளI.  இI ெதாட�பாக DIRECTOR(F\CFA) 
அவ�கைள ச�திGக 345 ெசTய7ப/F6ளI.  மாவ/ட ெசயலாள�க6 இI 
ெதாட�பான தகவ�கைள ம�திய ச�க�தி,$ ெதHவ(Gக ேவ2FC. 

2. இ#�க/0ட# ேசைவ:- இ�3க�Iட� ேசைவ தி/ட�தி� அ3லாGகC ெதாட�பாக 
வ(வாதி�த FORUM, ஏ,ப/F6ள 3�ேன,ற�க6 ெதாட�பாக தனI திE7திைய 
ெதHவ(�தI.  ஏ7ர� மாத�தி�C, BSNL நி வனC ெதாட��I அதிக7ப4யான ெமாைப� 
இைண7Xகைள வழ�கிY6ளI.  இதைன ேம�C 3�ெனF�IZ ெச�ல5C 
ஊழிய�கைள அதிக7ப4யாக இதி� ப�ேக,கZ ெசTய5C, மாவ/ட தைலநக�கள;�, 
‘FREE ROAMING’, ‘NIGHT FREE CALLING’  ‘FREE TO HOME’ உ6ள;/ட தி/ட�கைள மGக6 
ம�திய(� ப(ரபல7பF�IC வைகய(� ஊ�வல�க6 நட�த ேவ2FC என 345 
ெசTய7ப/F6ளI.  10.08.2016 அ�  அைன�I மாவ/ட தைலநக�கள;�C இத,கான 
ஊ�வல�க6 நட�த ேவ2FC.   இத� தகவைல ஒE க4த�தி� cலC BSNL CMDG$ 
ெதHவ(Gக7 ப/F6ளI.  

3. 78.2% ப6ச7ப� இைண7ப&# அ�7பைடய&* அலவ#:க- மா�ற
:-  LTC ம, C 
MEDICAL ALLOWANCE ஆகியவ,ைற மf2FC வழ�க ேவ2FC எ� C, 78.2% பiச7ப4 
அ47பைடய(� வ j/F வாடைக7ப4 உய��த ேவ2FC எ� C நி�வாக�ைத FORUM 
வ,X �தி உ6ளI.  இI ெதாட�பாக CMD BSNLG$ ஒE க4தC எkத7ப/F6ளI. 

4. GPF �#பண
 வழ�.
 அதிகார/ைத DOT எB/0� ெகா�ட0:-  இI ெதாட�பாக 
வ(வாதி�த FORUM, இI ெதாட�பாக TELECOM COMMISSION� MEMBER (FINANCE) அவ�கைள 
ச�தி�I, DOT இ�த அதிகார�ைத எF�IG ெகா2டா�C, GPF 3�பணC வழ�$வதி� 
எ�த ஒE தைடYC இEGகG .டாI என வ,X �த ேவ2FC எ� C 345 
ெசTய7ப/F6ளI. 

5. FORUM/தி* மF�B
 NFTE:-  FORUM�தி� இE�I NFTE வ(லகிG ெகா6வI எ�  
345 ெசTதைத வE�த�Iட� பHசீலி�த FORUM, தனI 34வ(ைன NFTE ச�கC ம  
பHசீலைன ெசTI, மf2FC FORUM�தி� நடவ4Gைககள;� ஈFபட ேவ2FC என 
இ�தG ./டC ஏகமனதாக ேவ2Fேகா6 வ(F�I6ளI. 
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78.2% ப6ச7ப� இைண7ப&# அ�7பைடய&* ஓJKதிJ மா�ற
:-  78.2% பiச7ப4 
இைண7ப(� அ47பைடய(� ஓToதியC மா,றC எ�கி�ற ப(ரZசைன நj2ட காலமக 
நி�ைவய(� உ6ளI.  ேகப(ன/ $றி7ப(ைன மா,றி எkIC ப4 சில கால�கpG$ 3� 
இ�த ேகா7ப(ைன ப(ரதம� அ�வலகC திE7ப( அq7ப( இE�தI. DOTய(� பதி�ட� 
ேகப(ன/4,$ இ�த ேகப(ன/ $றி7X அq7ப7ப/F6ளதாக ெதHய வ�I6ளI.  வ(ைரவ(� 
ேகப(ன/ இ�த ப(ரZசைனய(� ந�லெதாE 345 எFG$C என நCXகிேறாC. 
 
ம/திJ அர� ஊழிய�க!�. ஆதரவாJ ஜூைல 11* ஆ�7பா�ட
:-  11.07.2016 3த� 
நியாயமான ேகாHGைககைள 3�ைவ�I ம�திய அர! ஊழிய�க6 கால வைரய,ற 
ேவைல நி �தC ெசTய 34ெவF�I6ளன�.  ேபாராFC ம�திய அர! ஊழிய�கpG$ 
ஆதரவாக 11.07.2016 அ�  அைன�I மாவ/ட�கள;�C, ஆதர5 ஆ�7பா/ட�கைள 
ந/�திட ேவ2FC என ம�திய ெசயலகC அைற.வ� வ(/F6ளI.  
 
ேநர� நியமன ஊழிய�கள)# ஓJKதிய ப�கீB:-  இI ெதாட�பாக 24.06.2016 அ�  
MEMBER FINANCE திEமி$ அ�ன; ேமாரr அவ�கைள FORUM தைலவ�க6 ச�தி�I 
உைரயா4ன�.  இ�த ப(ரZசைனய(� DOT ம, C DEPARTMENT OF PENSION & PW 
ஆகியவ,றி� கE�IGகைள DEPARTMENT OF EXPENDITURE ேக/F6ளதாக அவ� 
ெதHவ(�I6ளா�.  

 
ம/திய ெசய�.Q:- ஜூைல மாதC 18 3த� 20 வைர XIெட�லிய(� BSNL ஊழிய� 
ச�க�தி� ம�திய ெசய,$k நைடெபற உ6ளI. 
 
JAO ம�R
 JTO ேத�  வ&திகள)* மா�ற
:- ஊழிய�க6 ச�திG$C கFைமயான 
ப(ரZசைனகள;� தj�5 ஏ,பFC வ2ணC JAO RR 2001 ம, C JTO RR 2014 ஆகியவ,றி� 
ஒE சில மா,ற�கைள ெசTய ேவ2FC என வலிY �தி BSNL ஊழிய� ச�கC 
DIRECTOR(HR)  அவ�கpG$ க4தC எkதிY6ளI. 

     
78.2% ப6ச7ப� இைண7S அ�7பைடய&* HRA மா�ற
:- 34ஆவI ேதசிய க5�சி� 
./ட�தி� 78.2% பiச7ப4 இைண7ப(� அ47பைடய(� HRA மா,றC ெசTய ேவ2FC 
எ�ற ேகாHGைக 3�ைவGக7ப/டI.  அதைன ஏ,க ம �த நி�வாகC SKILL UPGRADATION 
ALLOWANCEஐ ம/FC மா,ற ஏ, G ெகா2டI.  ஆனா� HRA மா,ற�தி,$ நி�வாகC 
.றிய கE�IGக6 ஏ,Xைடயதி�ைல எ�  ெதHவ(�I6ள BSNL ஊழிய� ச�கC 78.2% 
பiச7ப4 அ47பைடய(� HRA மா,றC ெசTய ேவ2FC என வ,X �தி நி�வாக�தி,$ 
க4தC எkதி உ6ளI.  
 
JE பதவ&க!�. ஆெளB7S:- ெமா�தC 2700 JE (TTA) பதவ(கpGகான ஆெளF7ப(,கான 
அறிவ(7ப(ைன நி�வாகC ெவள;ய(/F6ளI.  25.09.2016 அ�  இ�த ேத�5 நைடெப C.   
 
ஏ7ர* மாத/திX
 அதிக ெமாைப* ெதாைலேபசி இைண7Sகைள BSNL 
வழ�கி\-ள0:- சமfப�தி� TRAI ெவள;ய(/F6ள X6ள; வ(வர�கள;� ப4, நC நா/4� 
ெமா�த ெதாைலேபசி வா4Gைகயாள� எ2ண(Gைக மா�Z மாத�திலிE�த 1033 
மி�லியன;� இE�I ஏ7ர� மாத�தி� 1034 மி�லியனாக உய��I6ளI.  நகர7Xற 
வா4Gைகயாள�கள;� எ2ண(Gைக 607.21 மி�லியன;� இE�I 606.69 மி�லியனாக 
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$ைற�I6ளI.  ஆனா� கிராம7Xற வா4Gைகயாள� எ2ண(Gைக 449.17 மி�லியன;� 
இE�I 452.08 மி�லியனாக உய��I6ளI.  ஏ7ர� மாத�தி� BSNL 1.1 மி�லிய� 
வா4Gைகயாள�கைள அதிகH�I6ளI.  அத,$ ப(� உ6ள ஏ�ெட� நி வனC 9,78,230 
வா4Gைகயாள�கைளYC, ஏ�ெச� நி வனC 5,72,869 வா4Gைகயாள�கைளYC உய��தி 
உ6ளன.  என;qC தன;யா� நி வ��க6 ஒ/F ெமா�தமாக 91.2% ச�ைதய(ைன 
ப(4�I6ளI.  அேத சமயC 7ரா/ ேப2/ வா4Gைகயாள� எ2ண(Gைக 149.75 
மி�லியன;� இE�I 151.09 மி�லியனாக5C உய��I6ளI. 
 

மF�B
 ெதாழிலாள� நல]ச�ட�கைள மா�ற �ய�சி:-  ேமா4 அரசா�கC பதவ( 
ஏ,ற5ட�, 3தலாள;கpG$ சாதகமாக ெதாழிலாள� நலZச/ட�கைள மா,ற 3ய,சி 
எF�தI.  இ�த மா,ற�க6 cலC ெதாழிலாள�கைள ‘அம��த5C- Iர�த5C’ 
அதிகார�ைத 3தலாள;கpG$ வழ�க ேவ2FC எ�பேத அரசா�க�தி� எ2ணC.  
இ�திய நா/F ெதாழி,ச�க இயGகC தனI கFைமயான ேபாரா/ட�க6 cலC தனI 
எதி�7ைப பதி5 ெசTதI.   சிறிI காலC அைமதியாக இE�த ேமா4 அரசா�கC த,ேபாI  
மf2FC அ�த ெதாழிலாள� நலZச/ட திE�த�கைள அ3லாGக 3ய,சிGகிறI.  SHOP & 
ESTABLISHMENT ACT, EMPLOYEES PROVIDENT FUNDS & MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT 1952, 
MATERNITY BENEFITS ACT 1961 ம, C EMPLOYEES COMPENSATION ACT-1923 ஆகிய ச/ட�கைள 
திE�த 3ய,சிGகி�றI.  உைழG$C வ�Gக�ைத பாதிG$C எ�த ஒE ச/ட 
திE�த�ைதYC நாC கFைமயாக எதி�Gக ேவ2FC. 
 

05.07.2016 அ#R நைடெபற உ-ள ஆ�7பா�ட/ைத ெவ�றிகரமா�.க:-  BSNLEU, SNATTA 
ம, C BSNLMS  ஆகிய ச�க�கைளG ெகா2ட UNITED FORUM, BSNL இயG$ன� $kவ(� 
எதி�மைற நிைலபா/ைட எதி��I 05.07.2016 அ�  அைன�I கிைளகள;�C, கE7X 
அ/ைடயண(�I ஆ�7பா/டC நட�த ேவ2FC என அைற.வ� வ(/F6ளI.  E1 ஊதிய 
வ(கிதC, ேநர4 நியமன ஊழிய�கள;� ஓToதிய ப�கீF, 01.01.2007G$ ப(� 
பண(யம��த7ப/F வ(Fப/ட ேபான ஊழிய�கpG$ ஒE .Fத� ஆ2F ஊதிய உய�5 
ெதாைக ம, C கா!வ� ஊழிய�கpG$ பண(Gெகாைட ஆகிய ப(ரZசைனக6 நி�வாGG 
$kவ(� ஒ7Xதைல ெப,  இயG$ன� $kவ(� ஒ7Xத�G$ அq7ப7ப/F6ளI.  
ஆனா� நj2ட காலமாக இI இயG$ன� $kவ(டC ேத�கிY6ளI.  இI ெதாடரG.டாI.  
எனேவ இ�த ஆ�7பா/ட�ைத ./டண( ச�க�கpட� இைண�I ெவ,றிகரமாGகிட 
ேவ2FC என தமி1 மாநில ச�கC ேக/FG ெகா6கிறI.  
 

22.05.2016 அ#R நைடெப�ற JTO LICE ேத�  �� க-:  22.05.2016 அ�  நைடெப,ற JTO 
LICE ேத�வ(� 345க6 காலதாமதமாகி�ற வ(ஷயC ெதாட�பாக 20.06.2016 அ�  ேதாழ� 
P.அப(ம�Y, GS BSNLEU, ேதாழ� rவப� சGகரவ��தி Dy.GS ம, C ேதாழ� !ன;� ெகௗதC 
Dy.GS SNATTA ஆகிேயா� GM(Estt) திEமி$ மI அேராரா ம, C GM(Rectt) திEமி$ அன;மா 
ராT ஆகிேயாைர ச�தி�I வ(வாதி�தன�.  2007ஆC ஆ2F ேத�வ(� ெவ,றிெப,  
பண(யம��த7ப/F இ�த ேத�வ(� PROVISIONAL ஆக அqமதிGக7ப/ட அைன�I TTAGகள;� 
JTO ேத�5 345கைளYC ெவள;ய(ட நி�வாகC 345 ெசTI6ளதாக GM(Estt) 
ெதHவ(�தா�.  ைஹதராபா� CAT 18.05.2016 அ�  வழ�கிY6ள உ�தர5 ெதாட�பான LEGAL 
OPINIONGகாக கா�திE7பதாக GM(Rectt) ெதHவ(�தா�.  ேபZ! வா��ைதய(� கல�IG ெகா2ட 
தைலவ�க6 ெதாட�பான LEGAL OPINION வ�த5ட� 345கைள ெவள;ய(ட ேவ2FC 
எ�  ேக/FG ெகா2டன�.  அதைன அவ� ஏ, G ெகா2F6ளா� 
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 JTO LICE ப(ரZசைனய(�, ராஜrதா� மாநில நி�வாக�தி� ெசய� திறன,ற 
ெசய�பா/4� காரணமாக ேஜா��� CAT, ேத�5 345கpG$ தைட வ(தி�I6ளI.  
எனேவ நி�வாகC ேத�5 345கைள ெவள;ய(ட இயலாத நிைலG$ உ6ளாகி உ6ளI.  
ேத�5 345க6 ெவள;யாவத,$, இ�த இைடGகால தைடய(ைன நjGக ேதைவயான 
நடவ4Gைககைள உ தி ெசTய ேவ2FC என BSNL ஊழிய� ச�கC DIRECTOR(HR) 
அவ�கpG$ 24.06.2016 அ�  ஒE க4தC எkதி உ6ளI.  
 
.   ேம�C 2013ஆC ஆ2F நைடெப,ற JTO LICE ேத�வ(� ஒ� G$ ேம,ப/ட சHயான 
வ(ைடக6 உ6ள ேக6வ(கpG$ .Fத� மதி7ெப2 வழ�$C ப(ரZசைன ெதாட�பாக 
நி�வாக�தி,$ மf2FC ஒE க4�த�ைத நமI ம�திய ச�கC நி�வாக�தி,$ 
எkதிY6ளI.  
 

GPF  �#பண/ைத DOT வழ�.வ0 ெதாட�பாக:-  BSNL ஊழிய� ச�க�தி� கFC 
எதி�7ைபYC மfறி எதி�கால�தி� DOTதா� GPF 3�பண�ைத தEC என ெதHய வEகிறI.  
BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபாI ெசயலாள� ேதாழ� P.அப(ம�Y 20.06.2016 அ�  இ�த மாத 
GPF 3�பண�தி,கான நிதிய(ைன மாநில�கpG$ அq7ப ேவ2FC எ�  ேக/FG 
ெகா6ள GM(T& BFCI) அவ�கைள ச�தி�தா�.  அ7ேபாI அவ� GPF 3�பண�ைத 
வழ�$வத,கான ெபா 7ப(ைன DOT எF�IG ெகா2டதாக5C ெதHவ(�தா�.   இ�த மாதC 
பiசா7 மாநில�தி,$ GPF 3�பண�ைத DOT வழ�$வதாக5C, இ�ன3C இர2F 
மாத�தி� ம.ப( ம, C உ.ப(.(கிழG$) மாநில�கpG$ DOT வழ�க உ6ளதாக5C 
ெதHவ(�தா�.  GPF 3�பண�ைத DOT வழ�கினா�C, அத,கான SANCTIONஐ BSNLேல 
வழ�க ேவ2FC எ� C BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபாI ெசயலாள� வ,X �தினா�.  
இ�த ப(ரZசைன ெதாட�பாக TELECOM COMMISSIONன;� MEMBER (FINANCE) உட� வ(வாதிGக 
ேவ2FC என GM(T& BFCI) ெதHவ(�தா�.   BSNL ஊழிய� ச�கC அவEட� வ(வாதிG$C 
எ�  நமI ம�திய ச�கC ெதHவ(�I6ளI. 
  

23.06.2016 அ�  FORUM�தி� அைம7பாள� ேதாழ� P.அப(ம�Y, ேதாழ� ப(ரகலா� 
ராT GS AIBSNLEA, ேதாழ� K.ெசபாr4ய� GS SNEA ம, C ேதாழ� !ேர# $மா� GS BSNLMS 
ஆகிேயா� MEMBER (FINANCE) திEமி$ அ�ன; ேமாரr அவ�கைள ச�தி�I இ�த 
வ(ஷய�கைள வ(வாதி�தன�.  ேம�C GPF 3�பணC வழ�$வதி� எ�த ஒE தைடYC 
வ(திGகG .டாI என5C வ,X �தி உ6ளன�.  தைலவ�கள;� கE�IGக6 கவன�தி� 
எF�IG ெகா6ள7பFC என MEMBER (FINANCE) ெதHவ(�I6ளா�.      
 

TELECOM TECHNICIAN ம�R
 JUNIOR ENGINEER ேத� கைள வ&ைரவ&* நட/0க:-  கா�7பேர/ 
அ�வலகC ஏ,கனேவ ெவள;ய(/F6ள ேத�5 அ/டவைனய(� TELECOM TECHNICIAN (TM) 

ம, C JUNIOR ENGINEER (TTA)  ேத�5க6 ெதாட�பாக இடC ெபறவ(�ைல.  20.06.2016 அ�  
மf2FC நமI ெபாI ெசயலாள� ேதாழ� P.அப(ம�Y ம, C ேதாழ� rவப� சGகரவ��தி 
Dy.GS ஆகிேயா� GM(Estt) அவ�கைள ச�தி�I இ�த ேத�5கpGகான ேததிகைள உடன4யாக 
நி�ணயC ெசTய ேவ2FC என வலிY �தி உ6ளன�.  ேம�C ப�தாC வ$7X ேத�Zசி 
எ�றி�லாம� TELECOM TECHNICIAN ேத�வ(ைனYC, +2 த$திய(�லாம� JUNIOR ENGINEER 

ேத�வ(ைனYC ஒE க/ட தள�5 எ�ற 3ைறய(� நட�த ேவ2FC எ� C ேகாHGைக 
ைவ�I6ளன�.  இI ெதாட�பாக DIRECTOR(HR) ம/ட�தி�C வ(வாதிGக7பFC என நமI 
ம�திய ச�கC ெதHவ(�I6ளI.   
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அனாமலி ம�R
 ஊதிய ேத�க நிைல ப&ர]சைனக-:-  அனாமலி ம, C ஊதிய 
ேதGகநிைல ப(ரZசைனகைள வ(ைரவ(� தj�5 கா2பத,காக BSNL ஊழிய� ச�கC 
ெதாட��I கா�7பேர/ நி�வாக�ைத ெதாட��I வ,X �தி வEகி�றI.  20.06.2016 அ�  
மf2FC நமI ெபாI ெசயலாள� ேதாழ� P.அப(ம�Y ம, C ேதாழ� rவப� சGகரவ��தி 
Dy.GS ஆகிேயா� GM(Estt) அவ�கைள ச�தி�I வ(வாதி�I உ6ளன�.  அனாமலி ப(ரZசைனG$ 
ஒ7Xத�Gகாக DOTG$ அq7ப(Y6ளதாக GM(Estt)  ெதHவ(�I6ளா�.  ஏ,கனேவ ஓT5 
ெப,றவ�கpG$C, அனாமலி ப(ரZசைன தj�வ(னா� பய�ெபறG.4யவ�கpG$C, 
ஓToதிய�ைத DOT தா� மா,ற 34YC எ�பதா� இ�வா  ெசTய7ப/F6ளதாக5C  
ெதHவ(�தா�.  ஊதிய ேதGக நிைல ப(ரZசைன ெதாட�பாக ச�க�கpட� ஏ,ப/ட XHதலி� 
அ47பைடய(� EF ெசGஷqG$ ேகா7X அq7ப7ப/F6ளதாக5C ெதHவ(�தா�.  இ�த 
ப(ரZசைன EF ெசGஷன;� ெதாட��I வ(வாதிGக7பFC என ம�திய ச�கC 
ெதHவ(�I6ளI. 
 

 PLI ம�R
 DESIGNATION COMMITTEEகைள உடன�யாக ��Bக:-  20.06.2016 அ�  நமI ெபாI 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப(ம�Y ம, C ேதாழ� rவப� சGகரவ��தி Dy.GS ஆகிேயா� 
GM(Restg) திE A.M.$7தா அவ�கைள ச�தி�I PLI ம, C DESIGNATION COMMITTEEகைள 
./Fவத,$ கா�7பேர/ அ�வலகC தாமத7பF�தி வEவைத !/4Gகா/4னா�க6.  
வ(Fப/ட ேகட�கள;� ெபய� மா,ற�தி,காக DESIGNATION COMMITTEEையYC, PLI 
கமி/4ய(ைனYC உடன4யாக ./ட ேவ2FC எ�  வ,X �தியIட� இI ெதாட�பாக 
சில வ(வாத�கைளYC நட�திY6ளன�. 
 

 AIBSNLEAஅகில இaதிய தைலவராக ேதாழ� சிவ.மா� ேத� :- 17.06.2016 3த� ைம�H� 
நைடெப,ற AIBSNLEA அகில இ�திய மாநா/4� AIBSNLEA ச�க�தி� தமி1 மாநில ெசயல� 
ேதாழ� சிவ$மா� அகில இ�திய தைலவராக5C ேதாழ� ப(ரகலா� ராT ெபாI 
ெசயலாளராக5C ேத��ெதFGக7ப/F6ளன�.  தமி1 மாநில FORUM�தி� சிற7Xட� 
ப�கா,றி வEC ேதாழ� சிவ$மா� அகில இ�திய தைலவராக 
ேத��ெதFGக7ப/F6ளத,$C, இதர நி�வாகிகpG$C தமி1 மாநில BSNL ஊழிய� ச�கC 
தனI வா1�IGகைள ெதHவ(�IG ெகா6கிறI. 

 
வா1�IGகpட�,                                                

 
     ேதாழைமYட�, 

 
      (A.பாS ராதாகி+cண#) 

                மாநில ெசயலாள� 
 

 


