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BSNLஐ பா$கா�க ெதாழி�ச�க�க& CMD'ட) ச*தி+,  
ம�-
 இதர ெச0திக& 

 
 

அ�பா��த ேதாழ�கேள,  
 

08-09-2016 அ�� CMD தி� அ�ப� �வ�சவா ,ம��� BSNL –� உ#ள அைன�& 
ச'க'க#, அேஸாசிேயஷ�க#, ஆகிேயா� அட'கிய -.ட� நட�த&.  BSNLEU, NFTE, SNEA, 

AIBSNLEA, BSNL MS, TEPU, AIBSNLOA ம��� BEA ஆகிய அைம123கள4� ப5ரதிநிதிக# கல�& 
ெகா9டன�. BSNLEU ப5ரதிநிதிகளாக ேதாழ�க# P.அப5ம�=, GS ம��� ?வப� ச3ரவ��தி, 
Dy.GS .ஆகிேயா� கல�& ெகா9டன�.  CMD BSNL, அவ�க# Aைலய�? ஜிேயாவ5� CைழD 
காரணமாக ந� F� உ#ள சவாGகைள=�, அைத எதி� ெகா#ள நா� எI�த 
நடவJ3ைககைள=� வ5வA�தா�.  K.249/-3QBSNL  வழ'Q� அ�லிமிெட. ேட.டா 
தி.ட�ைத ம3க# ம�திய5G ப5ரபல1 பI�த ேவ9I� எ�றா�. வர இ�3Q� ேபா.Jய5� 
காரணமாக BSNL கண5சமான வ�வாT இழ1ைப ச�தி3க இ�1பதாகாD�, -Iதலான 
வாJ3ைகயாள�கைள ந� ப3க� ெகா9I வர ேவ9I�.  அத� Uல� ந� வ�வாைய 
-.ட ேவ9I� எ�றா�.   நம& ேசைவய5� தர�ைத F�ேன��வ& ம.Iேம வ�� 
ேபா.Jய5G நம& ெவ�றிைய உ�தி1 பI�&� எ�பத�Q அV�த� ெகாI�தா�.  .ேமW� 
அவ� -�ைகய5G BSNL� ெசயGபா.I லாப� 2015-16G K.3855 ேகாJ எனD�, இ�த 
ெபா�ளாதார ஆ9JG BSNL� ந.ட� K. 3500 ேகாJயாக Qைற�&#ள& எனD� ெதAவ5�தா� 

தைர வழி ம��� 1ரா.ேப9. ேசைவகள4� தர�ைத ேம�பI�&வத�Q 
ேதைவயான பராமA12 பண5கைள ெசTவத�Q க�வ5கள4� த.I1பாI மிக1ெபAய தைடயாக 
உ#ள& என BSNL ஊழிய� ச'க�தி� சா�பாக CMD BSNL கவன�தி�Q ெகா9I 
ெசGல1ப.ட&.  ேதைவயான நடவJ3ைகக# ேம�ெகா#ள1பI� என CMD BSNL உ�தி 
அள4�&#ளா�. 

 
1ைலய)2 ஜிேயாவ5) சவாைல ச*தி�க…….:-  Aைலய�? ஜிேயா வ5� வ�ைக 
அைன�& தன4யா� ெதாைல ெதாட�2 நி�வன'க_3Q� அ`ச�ைத ஏ�பI�தி உ#ள&.  
Aைலய�சி� வ�ைக BSNLஐ=� க9J1பாக பாதி3Q�.  ேசைவகள4� தர�ைத ேபா�3கால 
அJ1பைடய5G உய��திேனா� எ�றாG BSNL நி�வன�தாG இ�த சவாைல ச�தி3க FJ=�.  
எ�த ஒ� தன4யா� நி�வன�திடF� இGலாத அளவ5�கான தைரவழி ம��� 1ரா.ேப9. 
வச� உ#ள& இ�நி�வன�தி�Q மிக1ெபAய பல�.  Aைலய�? ஜிேயாவ5� சவாGகைள 
ச�தி3க இ�த ேசைவகள4� தர�ைத அவசரமாக ேம�பI�த ேவ9I�.  எனேவ நம& 
ேதாழ�க# இ�த பண5ய5G த'கள4� கவன�ைத -�ைம1பI�த ேவ9I�.   
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இைண+ைப ெப�- வ8
 ஊழிய8�9 ஊ�கெதாைக:-  BSNL தைரவழி ெதாைலேபசிய5ைன 
ெப�� வ�� ஊழிய�க_3Q K.100/-� 1ரா.ேப9Iடனான இைண12 என4G K.200/-�  
ஊ3க� ெதாைகயாக வழ'Qவ& என நி�வாக� FJெவI�&#ள&.  இ& 12.09.20163Q ப5� 
அFW3Q வ��.  ச�தாதார� Fதலாவ& ப5Gைல க.JயDட� ஊழிய�க_3Q இ�த பண� 
வழ'க1ப.I வ5I�.  
 
தண5�ைக ெச0ய+ப:ட 2015-16�கான BSNL) வரA ெசலA அறி�ைக:- 2015-16ஆ� 
ஆ9J�கான BSNL� வரD ெசலD அறி3ைகய5ைன BSNL ேபா�. ஏ��3 ெகா9I#ள&.  
அதிG உ#ள சில F3கிய வ5ஷய'க#:- 
01) 2009-103Q ப5� அதிக1பJயான வ�வாT.  இ�த ஆ9I ெமா�த வ�வாT 32,948 ேகாJ 
KபாTக#, கட�த ஆ9I 28.648 ேகாJ KபாTக#. 
02) ெசயGபா.J� Uலமான வ�வாT கட�த ஆ9ைட வ5ட 4.43% அதிகA�&#ள&.  இ�த 
ஆ9I 28.449 ேகாJ KபாTக#.  கட�த ஆ9I 27,242 ேகாJ KபாTக#. 
03) கட�த ஆ9I 8,234 ேகாJ KபாTகளாக இ��த நgட� இ�த ஆ9I 53% Qைற�& 3,800 
ேகாJ KபாTகளாக வ�&#ள&. 
04) கட�த ஆ9I 672 ேகாJ KபாTகளாக இ��த ெசயGபா.I லாப� எ�ப& இ�த ஆ9I 
3,854 ேகாJ KபாTகளாக உய��&#ள&.   
05) கட�3கான ெதாைக க.ட1ப.I வ5.ட&.  த�ேபா& 2,500 ேகாJ KபாTக# ம.Iேம 
கடனாக உ#ள&. 
 
அகில இ*திய மாநா:C தகவDக&:- 2016 Jச�ப� 31 FதG 2017 ஜனவA 3 வைர 
ெச�ைனய5G நைடெபற உ#ள அகில இ�திய மாநா.J�Q மாவ.ட வாAயான சா�பாள� 
எ9ண53ைகய5ைன நம& ம�திய ச'க�தி� அகில இ�திய ைமய� ெவள4ய5.I#ள&.  அகில 
இ�திய இைணயதள�திG எ9ண53ைகய5ைன பா��&3ெகா#ளD�.  அ�த அளவ5�கான 
சா�பாளக# ம��� பா�ைவயாள�க# ம.Iேம ஜனவA 1ஆ� ேததிய5லி��& மாநா.I 
அர'கின4�Q# அ�மதி3க1பIவா�க#.  Jசம1� 30ஆ� ேததி அ�ேற சா�பாள� பதிD 
நைடெப��.  31.12.2016 காைலய5G இ��ேத மாநா.I நிகh`சிக# &வ'கி நைடெபற 
உ#ளதாG Jச�ப� 30ஆ� ேததி மாைலய5ேலேய சா�பாள� பதிD நிைறD ெப��.  எனேவ 
சா�பாளக# ஒ�&ைழ3Qமா� ம�திய ச'க� ேக.I3 ெகா9I#ள&. 
 
44 ெபா$F$ைற நி-வன�கைள வ5�க நிதி ஆேயா� ப:IயD:- ேமாJ அரசாG 
ெபா&�&ைறகைள வ5�Q� ெபா�12 தர1ப.I#ள நிதி ஆேயா3 44 ெபா&�&ைறகள4� 
ப.Jயைல சம�ப5�&#ள&.  இைவகள4� ப'Q வ5�பைன அGல& அைவகைள தன4யா�3Q 
தாைர வா�1ப& அரசாG &வ'க1பI�.  அரi ெபா&�&ைறக# தன4யா� மயமா3க1படா& 
என அறிவ5�&3 ெகா9ேட இ��தாW� அரசி� நிதிஆேயா3 அைம12 வ5�பத�காக 
ெபா&�&ைறகைள அைடயாள' கா9பதிG பI ப5ஸியாக உ#ள&., நிதி ஆேயா3கி� 
தைலைம அதிகாA தி�.அமிதா1 கா�� 76 ெபா&�&ைறகள4� ப.Jயைல அரi3Q 
சம�ப5�&#ளதாகD�, அதிG சில நி�வன'க# Uட1பI� ேதைவ உ#ளதாகD� 
ெதAவ5�தா�. 
 



 

JAO LICE ேத�வ5D க8ைண மதி+ெப�க&
ேதாGவ5 அைட�த ஊழிய�க_3Q
நம& ம�திய ச'க� நி�வாக�&3Q
ெசயல� ேதாழ� P.அப5ம�=D�
அவ�கைள ச�தி�& வ5வாதி�தன�
வ5Aவாக எI�&ைர�தன�.  
வழ'QவதிGைல என பதிலள4�த 
ெதAவ5�& வ5.டா�. 
  
 ஊதிய ேபJ�வா�Fைத:- 7-9-2016 

?வப�ச3ரவ��தி=� தி�மிQ
ஊழிய�க_3கான ஊதிய ேப`i
வலி=��தின�. ேப`iவா��ைத
ஒ1ப�த� ைகெயV�தாவதிG 
வ5ஷய�ைத கவன41பதாக -றி=#ளா�
 

வாh�&3க_ட�,                                               
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ேத�வ5D க8ைண மதி+ெப�க&:- கட�த JAO LICE ேத�வ5G
ஊழிய�க_3Q க�ைண மதி1ெப9க# வழ'க ேவ9I

நி�வாக�&3Q கJத� எVதி=#ள&.  7-9-2016 

அப5ம�=D�, Dy GS ?வப�ச3ரவ��தி=� தி�மிQ
வ5வாதி�தன� . ேதைவயான நியாய'க_ட�

  என4�� நி�வாக� எ�த ேத�D3Q� 
பதிலள4�த DIR HR,  எனேவ இ�த ேகாA3ைகைய

2016 அ�� நம& ெபா&`ெசயல� ேதாழ� 
தி�மிQ iஜாதாேர (DIR HR) அவ�கைள 

ேப`i வா��ைதைய உடனJயாக &வ3க
ேப`iவா��ைத நq9ட கால� எI3Q� எ�பதாG

 உ#ள தாமத�ைத தவ5�3Q� என -றிேனா�
-றி=#ளா�. 

,                                               
       

      (A.
                 

ேத�வ5G சில மதி1ெப9களாG 
ேவ9I� என ஏ�கனேவ 

2016 அ�� நம& ெபா&` 
தி�மிQ iஜாதாேர (DIR HR) 

நியாய'க_ட� இ�த ப5ர`சைனைய 
 க�ைண மதி1ெப9க# 

ேகாA3ைகைய ஏ�க இயலா& என 

ேதாழ� P. அப5ம�=D�, Dy GS 
 ச�தி�& NON Executive 
&வ3க ேவ9I� என 

எ�பதாG, வ5ைரவான &வ3க� 
-றிேனா�. DIR (HR) இy 

,                                                
      ேதாழைம=ட�, 

 
(A.பா, ராதாகி8Kண)) 

           மாநில ெசயலாள� 


