
  

BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:115                                                  ேததி:-11.07.2016 
 

"திய ெதாைல ெதாட�" அைம&சராக தி( மேனா* சி+ஹா ம�-
 இதர ெச/திக0 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

சம�ப�தி� நைடெப�ற ம�திய அைம�சரைவ மா�ற�தி� �திய ெதாைல ெதாட�� 
அைம�சராக உ�திர ப!ரேதச மாநில", காஜி$� ெதா%திய!� இ'�( ேத��ெத)*க+ப,ட தி' 
மேனா. சி�ஹா அவ�க0 ெபா1+� ஏ�10ளா�.  IIT(BHU)வ!� சிவ!� எ�ஜ<ன=யராக ப,ட" 
ெப�1 அேத நி1வன�தி� தன( M.Tech ப,ட�ைதB" ெப�10ளவ�.  �திய ெதாைல 
ெதாட�� அைம�சைர BSNL ஊழிய� சGக" வரேவ�கிற(.  
  
DIRECTOR(HR) ம�-
 CMD BSNL ஆகிேயா(ட+ நைடெபற இ(:த ச:தி;" த0ள= ைவ;":-  
08.07.2016 அ�1 BSNL ஊழிய� சGக" DIRECTOR(HR) அவ�கNடO", FORUM�தி� CORE 
COMMITTEE தைலவ�க0 CMD BSNL உடO" ச�தி+பதாக V�ன� தி,டமிட+ப,W'�த(.  
ஆனா� �திய அைம�சைர அவ�க0 ச�தி*க ேவYW இ'�ததா� இ�த இரY) ச�தி+�" 
த0ள= ைவ*க+ப,)0ள(.  
 
6 தன=யா� நி-வன�க?�@ 12,500 ேகாB Cபா/க0 கDட உFதரG:-  2006 ஆ" ஆY) 
Vத� 2010ஆ" ஆY) வைர*%மான கால�தி� ஏ�ெட�, ஐWயா, ேவாேடாேபா�, 
[ைலய�\, டாடா ம�1" ஏ�ெச� ஆகிய 6 தன=யா� நி1வனGக0 தGகள=� வ'வாைய 
46,045.75 ேகாW _பா`க0 வைர %ைற�(* கா,WB0ளன�.  வ'வாய!� பGகீ) எ�ற 
தி,ட�தி� அW+பைடய!� அரசாGக�தி�% க,ட ேவYWய 12,500 ேகாW _பா`கைள இத� 
bல" ம,)" ஏமா�றி உ0ளன�.  இ( த�ேபா( CAGய!னா� கY) ப!W*க+ப,ட 
காரண�தா� இ�த ஆ1 தன=யா� ெதாைல ெதாட�� நி1வனGகN*%" 12,500 ேகாW 
_பா`கைள க,ட ெதாைல ெதாட�� (ைற கWத" அO+ப!B0ள(.   
 
JTO LICE ேத�G MBGக0 ெவள=யாகியN:-  நம( ம�திய சGக�தி� ெதாட� Vய�சிய! � 
காரணமாக, 22.05.2016 அ�1 நைடெப�ற JTO LICE ேத�i VWiக0  08.07.2016 அ�1 
ெவள=யாகி உ0ள(.  அேத சமய" ஜூைல 2008*% ப!�ன� பய!�சி*% ெச�ற TTA 
ேதாழ�கள=� VWiக0 ந<திம�ற வழ*%கள=� காரணமாக நி1�தி ைவ*க+ப,)0ள( 
உ0ள=,ட சில %ைறபா)க0 நம( ம�திய சGக�தி� கவன�தி�% வ�(0ள(.  இ�த 
அைன�( ப!ர�சைனகைளB" வ!ைரவ!� த<��( ைவ*க உடனW நடவW*ைககைள 
ேம�ெகா0ள+ப)" என நம( ம�திய சGக" ெத[வ!�(0ள(.  ெவ�றி ெப�ற ேதாழ�க0 
அைனவ'*%" BSNL ஊழிய� சGக" தன( வாk�(*கைள ெத[வ!�(* ெகா0கிற(. 
 
மFதிய அர� ஊழிய�கள=+ ேவைல நி-Fத
 ஒFதி ைவ;":-  b�த ம�திய அைம�ச�க0, 
தி' ரா.நா�சிG, அ'Y ேஜ,லி ம�1" lேரm ப!ர� ஆகிேயா'ட� நைடெப�ற ேப�l 



வா��ைதகள=� அW+பைடய!� 
%nவான NJCAய!� தைலவ�க0
ஒ�தி ைவ�(0ளன�.  NJCA 
ப!ர�சைனகைள உய� ம,ட* %n ஒ�1 ப[சீலி�( 
எ)*க+ப)" என அைம�ச�க0 உ1தி அள=�(0ளன�
ப�தி[*ைக ெச`தி ஒ�ைற ெவள=ய!,)0ளா�
ைவ*க+ப,)0ள(.   
 
PLI ம�-
 ேகட� ெபய� மா�ற� @QவR+ SDட�கைள உடனBயாக SDTக
ேகட�கள=� ெபய� மா�ற*%nவ!� p,டGகைள Vைறயாக p,ட ேவY)" என 
ஊழிய� சGக" ெதாட��சியாக வ��1�தி வ�(0ள(
அைம+பாளராக த�ேபா( உ0ள தி' 
ெபா( ெசயலால� 08.07.2016 அ�1
p,ட ெவY)" என வ��1�தினா�
உ0ள காரண�தா� �திய PLI 
ெபா( ெசயலாள� l,W* கா,WB0ளா�
எ)*க GM(Restg) உ1தி அள=�(0ளா�

 
வாk�(*கNட�,                                               

         
 

வா��ைதகள=� அW+பைடய!� ம�திய அரl ஊழிய� சGகGகள=� p,) நடuW*ைக* 
தைலவ�க0 11.07.2016 Vத� நைடெபற இ'�த ேவைல நி1�த�ைத 

NJCA ைவ�(0ள ஊதிய உய�i ம�1" 
ப!ர�சைனகைள உய� ம,ட* %n ஒ�1 ப[சீலி�( 4 மாத கால�தி�%0 ஒ' VWi 

என அைம�ச�க0 உ1தி அள=�(0ளன�.  நிதி அைம�சக" இ( ெதாட�பாக 
ப�தி[*ைக ெச`தி ஒ�ைற ெவள=ய!,)0ளா�.  இத� அW+பைடய!� இ�த ேபாரா,ட" ஒ�தி 

ம�-
 ேகட� ெபய� மா�ற� @QவR+ SDட�கைள உடனBயாக SDTக
ட�கள=� ெபய� மா�ற*%nவ!� p,டGகைள Vைறயாக p,ட ேவY)" என 

ஊழிய� சGக" ெதாட��சியாக வ��1�தி வ�(0ள(.  இ�த இரY)* %n*கள=� 
அைம+பாளராக த�ேபா( உ0ள தி' A.M.%+தா GM(Restg) அவ�கைள 

அ�1 ச�தி�( ேமv" தாமதமி�லாம� இ�த* p,டGகைள 
p,ட ெவY)" என வ��1�தினா�.  ஆBத $ைஜ*% இ�னV" ஒ' சில மாதGகேள 

PLI பா�Vலா உடனWயாக உ'வா*%வ( அவசிய" என நம( 
ெபா( ெசயலாள� l,W* கா,WB0ளா�.  இ( ெதாட�பாக ேதைவ

உ1தி அள=�(0ளா�. 

,                                               

      (A.
       

கள=� p,) நடuW*ைக* 
Vத� நைடெபற இ'�த ேவைல நி1�த�ைத 

ைவ�(0ள ஊதிய உய�i ம�1" FITMENT உய�i ஆகிய 
மாத கால�தி�%0 ஒ' VWi 

நிதி அைம�சக" இ( ெதாட�பாக 
இத� அW+பைடய!� இ�த ேபாரா,ட" ஒ�தி 

ம�-
 ேகட� ெபய� மா�ற� @QவR+ SDட�கைள உடனBயாக SDTக:-  PLI ம�1" 
ட�கள=� ெபய� மா�ற*%nவ!� p,டGகைள Vைறயாக p,ட ேவY)" என BSNL 

இ�த இரY)* %n*கள=� 
அவ�கைள BSNL ஊழிய� சGக�தி� 

ச�தி�( ேமv" தாமதமி�லாம� இ�த* p,டGகைள 
ஆBத $ைஜ*% இ�னV" ஒ' சில மாதGகேள 

பா�Vலா உடனWயாக உ'வா*%வ( அவசிய" என நம( 
இ( ெதாட�பாக ேதைவயான நடவW*ைககைள 

,                                                
     ேதாழைமBட�, 

 
(A.பா" ராதாகி(Wண+) 

   மாநில ெசயலாள� 


