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BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:147                                               ேததி:-04.02.2017 
 

200 %பா' சி� கா
() OFF NET வசதி�கான உ1தர3 ெவள6யாகிய7  
ம�8� சில ம1திய ச�க ெச'திக9 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

200 �பா� சி� கா��� OFF NET வசதி ப��சா��த அ� பைடய$� வழ%கிய& 
நி(�த [ப�*  பல மாத%க- ஆகிவ$�ட&.  அ�த வசதிைய ம01*� ஊழிய�க345 
வழ%க ேவ1*� என BSNL ஊழிய� ச%க� ெதாட��& வ<=(�தி வ�த&.  
மாநில%கள>� இ@�& தகவ�க- வரேவ1*� என கா� பேர� அBவலக� C�D 
எ*4காம� காலதாமத ப*�தி வ�த&.  நம& ெதாட��த வ<=(�த� காரணமாக 
கா� பேர� அBவலக� ஊழிய�க345 வழ%க ப�*-ள 200 �பா� சி�கா��� 50 
�பா�க345 OFF NET� நிர�தரமாக ேபG� வசதி4கான உ�தரைவ 02.02.2017 அ�( 
ெவள>ய$�*-ள&.  
 
ேநர( நியமன JE�க;�கான உ1தர3:-  ேநர� நியமன JE4கைள பண$யம��&வதி� 
இ@�த 5ழ ப� தL�4க ப�* அவ�கள& பண$ நியமன�தி<கான உ�தரைவ 01.02.2017 
அ�( கா� பேர� அBவலக� ெவள>ய$�*-ள&.  அத� அ� பைடய$� அவ�கள& 
சா�றிதNக- பOேசாதி4க ப�* 15.04.201745 C� அவ�கைள பய$<சி45 அQ ப 
ேவ1*�.  =தியதா4 BSNL 5*�ப�தி� இைணய இ@45� ேதாழ�கைள BSNL ஊழிய� 
ச%க� வ@க வ@க என வரேவ<கிற&. 
 
17.07.2016 நைடெப�ற JAO LICE ேத
3 A(3கைள பBசலீி17 இ8தி A(3க9 
அறிவFGH:- 17.07.2016 அ�( நைடெப<ற ேத�D C�Dகைள ம( பOசீலைன ெச�ய 
ேவ1*� என BSNL ஊழிய� ச%க� ெதாட��& வ<=(�தி வ�த&.  மி5�த 
காலதாமத�தி<5 ப$� நி�வாக� ம( பOசீலைன ெச�& இ(தி C�Dகைள  01.02.2017 
அ�( ெவள>ய$�*-ள&.  
 
பFரபல கIனட திைரGபட ந(க
 சிவராJ Kமா
 BSNLI சLதாதார
 ஆனா
:-  க�னட 
திைரTலக ஜா�பவா� டா4ட� ராV5மா� அவ�கள>� =த�வ@�, ப$ரபல க�னட 
கதாநாயகQமான தி@ சிவராV 5மா�  02.02.2017 அ�( BSNL� POST PAID ச�தாதாராக 
ஆகிT-ளா�.  BSNL ஊழிய� ச%க�தி� C�னண$ ேதாழ�களான ேதாழ� P.கிO[ ம<(� 
ேதாழ� R.K. ரா^ ஆகிேயா� இ�த ந�ச�திர வா�4ைகயாளைர அ_கி இைண�&-ளன�.  
இ�த ேதாழ�கைள BSNL ஊழிய� ச%க� வாN�&கிற&. 
 
TT ம�8� JE �க;�கான இலாகா ேத
ைவ ONLINE Nல� நட1த எதி
GH:- 
TT ம<(� JE 4க34கான இலாகா ேத�ைவ ONLINE `ல� நட�த கா� பேர� 
அBவலக� Cைன�&-ள&.  இதைன GM (Rectt &Trg) ெதOவ$�தா�.  எனேவ BSNL 
ஊழிய� ச%க� இ�த C�ைவ க*ைமயாக எதி��& GM(Rectt & Trg)கி<5 ஒ@ க�த� 
எlதிT-ள&. 
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கனரா வ�கிOடனான MOU நRS(�க ேவ�T�:-  ஊழிய�க345 ப�ேவ( கட�கைள 
வழ%5வத<5 கனரா வ%கிTட� BSNL நி(வன� ஏ<ப*�திT-ள MOU �ச�ப� 2016 
உட� C�D45 வ�&-ள&.  எனேவ இதைன நL�� பத<கான வ$ைரவான 
நடவ�4ைககைள ேம<ெகா-ள ேவ1*ெமன BSNL ஊழிய� ச%க� GM(T&BFCI)ஐ ேக�*4 
ெகா1*-ள&. 
 
ஹிLதி ெமாழிெபய
Gபாள
கைள ராJபாஷா அதிகாBகளாக உய
17� வ�ண� 
ம8 சரீைமGH ெச'க:-  BSNL நி�வாக�தி� பல காலமாக ேத%கி4 கிட45� 
ேகாO4ைகயான இைளய ம<(� `�த ஹி�தி ெமாழி ெபய� பாள�க345 ராVபாஷா 
அதிகாOகளாக பதவ$ உய�D ெப(� வ1ண� அ�த ேகட�கைள ம( சீரைம = ெச�ய 
ேவ1*� எ�பைத ேமB� காலதாமதமி�றி உடன�யாக தL�D காண ேவ1*� என  
நம& ம�திய ச%க தைலவ�க- தி@ D.ச4கரவ��தி PGM(Pers) அவ�கைள ச�தி�& 
வலிT(�தி உ-ளன�.  இத<கான C�ெமாழிைவ ெதாைல ெதாட�= &ைற45 
அQ ப$யதாகD�, அ& சில வ$ள4கக%கைள ேக�* தி@�ப வ�&-ளதாகD�, அைவ 
தயாராகி4 ெகா1*-ளதாகD� அவ� ெதOவ$�தா�.  வ$ைரவ$� பதி� அQ ப$ ெதாைல 
ெதாட�= &ைறய$� ஒ =த� ெப(வத<கான Cய<சிக- ேம<ெகா-ள ப*� எனD� 
அவ� உ(தி அள>�&-ளா�. 
 
BைலயIX ஜிேயாவFI கSடண சZைகக;�K TRAI ந�சாIறித� வழ�கிO9ள7:- 
த�Qைடய ெபா@ளாதார பல�ைத ைவ�&4 ெகா1*, இ�தியாவ$� மிக ெபOய 
பண4காரரான Cேக[ அ�பான> BSNL உ-ள>�ட அைன�& ெதாைல ெதாட�= 
நி(வன%கைளT� அழி4க நிைன4கிறா�.  அைன�& நி(வன%கைளT� ஒழி�த ப$� 
அதிக க�டண� `லமாக ம4கைள ெகா-ைளய�4க தி�டமி�*-ளா�.  Oைலய�u 
ஜிேயா அறிவ$�&-ள இலவச 5ர� அைழ =க- ம<(� ேட�டா4க- எ�ப& 
vைறயா*வத<கான க�டணேம.  Cதலி�  Oைலய�u ஜிேயா ”WELCOME OFFER” என 
Cதலி� ெதOவ$�த&. இ& ேபா�ற சBைகக- நவ�ப� 5ஆ� ேததி Cத� 90 
நா�க345 ம�*ேம என அறிவ$�த&.  ம01*� =�தா1* சBைக எ�ற ெபயO� 
மா�z 31ஆ� ேததி வைர நL���த&.  இ& ேவ( ெபயO� வழ%க ப*� Cதலி� 
ெகா*4க ப�ட சBைகய$� ெதாட�zசிேய.  இ& ச�ட ம0றேல.  ஆனா� இ�த =�தா1* 
சBைக எ�ப& ஆர�ப�தி� வழ%க ப�ட “WELCOME OFFER”� ெதாட�zசி அ�ல என TRAI 
ெதOவ$�&-ள&.  இ& அரசா%க� ம<(� ஒl%5Cைற ஆணய�தி� ம0& 
Oைலய�u ஜிேயா ெகா1*-ள ெச�வா4ைகேய கா�*கிற&. 
 
ப�K வF�பைன Nல� 72,500 ேகா( %பா'கைள திரSட ேமா( அரசா�க� திSட�:- 
அ*�த நிதியா1�� ெபா&�&ைற நி(வன%கள>� ப%5 வ$<பைன `ல� 72,500 ேகா� 
�பா�கைள திர�ட ேமா� அரசா%க� தி�டமி�*-ள&.  இ�த நிதியா1�� 
தி�டமி�*-ள 45,000 ேகா� �பா�கைள வ$ட இ& கி�ட�த�ட இர�� பான&.  இ& 
BSNL உ-ள>�ட ெபா&�&ைறகள>� ம0& ெதா*4க ப�*-ள க*ைமயான தா45தலா5�.  
ஏ<கனேவ ெபா& கா ப}�* நி(வன%கள>� ப%5 வ$<பைன `ல� 11,000 ேகா� 
�பா�கைள திர�ட அரசா%க� C�ெவ*�&-ள&. உைழ45� வ�4க� ஒ�( ப�* 
இ�த தா45தைல த*�& நி(�த ேவ1*�.  
 
ெதாழிலாள
 நல^சSட�க9 வFைரவF) அAலபT1தGபT� என நிதிநிைல 
அறி�ைக:-  நிதி அைமzச� அ@1 ெஜ�லி அவ�க- தா4க� ெச�ய ப�*-ள நிதி 
நிைல அறி4ைகய$� 5ைற�த ப�ச �லிைய மாதெமா�றி<5 18,000 �பாயாக உய��த 
ேவ1*� எ�கி�ற ெதாழி<ச%க%கள>� ேகாO4ைக ெதாட�பாக ஏ&� 
ெதOவ$4கவ$�ைல.  இ�திய உைழ45� ம4கள>� 90 சதவ$கிதமாக உ-ள அண$ 
திர�ட படாத த<காலிக ெதாழிலாள�கள>� ஊதிய� மிக மிக4 5ைறவாக உ-ள&.  
5ைற�த ப�ச ஊதிய�ைத 18,000ஆக உய��&வ& ெதாழிலாள�க345 உதD� 
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எ�பேதா* நா��� ெபா@ளாதார வள�zசி45� ஒ@ உ�& ச4தியாக இ@45�.  
ஏெனன>� மிகெப@மளவ$லான ெதாழிலாள�கள>� ஊதிய உய�D எ�ப& ெபா@�கள>� 
ேதைவகைளT� அதிகO4க ெச�T�.  ஆனா� இ& ெதாட�பாக நிதி நிைல அறி4ைகய$� 
ஏ&� ெதOவ$4க படவ$�ைல.  ஆனா� ெதாழிலாள� நலzச�ட தி@�த%கைள ெகா1* 
வர அரசா%க� ேவகமாக நடவ�4ைக எ*45� என நிதி நிைல அறி4ைக ெதOவ$4கிற&.  
ெதாழிலாள� நல ச�ட%க- மிக க*ைமயாக இ@ பதா�, Cத��டாள�க345 
சாதகமாக தி@�த%க- ெகா1* வர ேவ1*� என இ�திய ம<(� ப�னா�* 
நி(வன%க- அரசா%க�திட� �றி வ@கி�றன�.  இ�த ச�ட%க- காலாவதியாகி 
வ$�டதா� இவ<ைற மா<ற ேவ1*� என அவ�க- �(கி�றன�.  என>Q� இ�திய 
ெதாழிலாள> வ�4க�தி� க*ைமயான எதி� ப$� காரணமாக இ�த தி@�த%கைள 
அரசா%க�தா� ெச�ய இயலவ$�ைல.  த<ேபா& ெதாழிலாள� நலzச�ட தி@�த%கைள 
அரசா%க� வ$ைரவாக ெகா1* வ@� என நிதி நிைல அறி4ைகய$� 
ெதOவ$4க ப�*-ள&. 
 
ெபா717ைற நி8வன ெதாழி�ச�க�கள6I ேதசிய க_1தர�க1திI அைற`வ):-  
29.01.2017 அ�( அைன�& ெபா&�&ைற நி(வன ெதாழி<ச%க%கள>� ேதசிய 
க@�தர%க� ெப%க�@வ$� நைடெப<ற&.  அ�த க@�தர%க� ப�ேவ( 
ேகாO4ைகக34காக கீNக1ட இய4க%கைள நட�&வ& என தL�மாண$�&-ள&. 

 
ேகாB�ைகக9 

1) ெபா&�&ைற ப%5க- வ$<பைனைய அQமதிேயா�. 
2) ெபா&�&ைறகள>� ேக�திர ப%5வ$<பைனைய அQமதிேயா�. 
3) ப5தியாகேவா, ெமா�தமாக ெபா&�&ைறகைள தன>யா�மயமா4க அQமதிேயா�. 
4) BIFR ம<(� AIFR நி(வன%க- கைல4க அQமதிேயா�. 
5) நலிவைட�த ெபா&�&ைற நி(வன%கைள பலமான ெபா&�&ைறகளாக மா<ற 

ேவ1*�. 
6) எதி� வ@� ஊதிய ேபzG வா��ைதகைள கண4கி� ெகா1* ெதாழி<ச%க%கள>� 

��* ேபர உOைமைய உ(தி ெச�ய ேவ1*�.  
 

இய�க�க9 
1) ப$ ரவO 2845- நி(வன%க- வாOயாக தலம�ட, ம1டல, ேதசிய க@�தர%க%கைள 

நட�&வ&. 
2) G<றறி4ைக ெவள>ய$*வ&, த�ணா, வாய$� ��ட%க-, உணD இைடேவைள 

ஆ� பா�ட%கைள மா�z 2045- நட�&வ&. 
3) மா�z 30ஆ� ேததி க@ = அ�ைடயண$�& ஆ� பா�ட�/த�ணா `லமாக அகில இ�திய 

எதி� = தின� கைடப$� ப&. 
4) எதி�வ@� பாரா3ம�ற ப�ெஜ� ெதாடO� இர1டாவ& ப5திய$� ெட�லிய$� ேதசிய4 

க@�தர%க� நட�&வ&. 
5) ெபா@�தமான ேநர�தி� C�ெவ*�& அறிவ$4க ப*� ேததிய$� ேதச�தlவ$ய ேவைல 

நி(�த�தி<5 தயாராவ&. 
ெபா&�&ைற நி(வன ெதாழி<ச%க%கள>� க@�தர%க C�Dகைள ச4தியாக 

அமலா45ேவா�. 
 
 



ஏ
ெச) ேம�சிX வழ�கிலி_L7 மாறI சேகாதர
க
ெதாைல ெதாட�= அைமzச� தயாநிதி மாற� ம<(� அவர& சேகாதர� கலாநிதி மாற� 
ம<(� அைனவ@� 5<றம<றவ�க- என 
வழ%கிT-ள&.  2004 Cத� 2007
மாற� இ@�தா�.  அ�த சமய�தி� த�ன>ட� இ@�த ஏ�ெச�லி� ப%5கைள 
அன�தகி@[ணQ45 ெசா�தமான மேலசிய நி(வனமான ேம4சிu நி(வன�தி<5 
வ$<க தயாநிதி மாற� வ<=(�தினா� என ஏ�ெச�லி� வள�zசி அதிகாOயாக இ@�த 
சிவச%கர� CBIய$� ஒ@ =கா� ெகா*�தி@�தா�
நி@வன%க- `லமாக தயாநிதி மாறQ45 
அமலா4க ப$OD 5<ற� சா��ய&
எ�த ஒ@ Cகா�திரC� இ�ைல என 
நLதிம�ற�தி� உ�தரைவ எதி��& ேம� Cைறய}* ெச�ய இ@ பதாக அமலா4க ப$OD 
�றிT-ள&.  வBவான ஆதார%க- உ-ள இ& ேபா�ற ப$ரzசைனய$� வ$சாரைண 
ஏ&� இ�றி CBI நLதிம�ற� வ$*வ$�&-ள& அப�தமான& என ப$ரபல வழ4கறிஞ� 
ப$ரசா�� �ஷ� �றிT-ளா�. 
 
ெசா17� KவFGH வழ�கி) Kஜராத மாநில AIனா9 
த�டைன:-  அஹமதாபா�தி� உ-ள ஒ@ சிற = 
வழ4கி� `�றா1* சிைற த1டைனT�
தL� பள>�&-ள&.  5ஜரா� மாநில� பவநகO� 
கிர1 ப$ேர�ச� பேட� ஜனவO 
வ@மான�தி<5 ேம� 29.84 
ைவ�தி@�ததாக த1�4க ப�*-ளதாக 
 

வாN�&4க3ட�,                  
                                                                  

          
 
 

4 

வழ�கிலி_L7 மாறI சேகாதர
க9 வFTவFGH:- C�னா- ம�திய 
ெதாைல ெதாட�= அைமzச� தயாநிதி மாற� ம<(� அவர& சேகாதர� கலாநிதி மாற� 
ம<(� அைனவ@� 5<றம<றவ�க- என CBI நLதி ம�ற� 02.02.2017 

2007வைர ம�திய ெதாைல ெதாட�= அைமzசராக தயாநிதி 
அ�த சமய�தி� த�ன>ட� இ@�த ஏ�ெச�லி� ப%5கைள 

அன�தகி@[ணQ45 ெசா�தமான மேலசிய நி(வனமான ேம4சிu நி(வன�தி<5 
வ$<க தயாநிதி மாற� வ<=(�தினா� என ஏ�ெச�லி� வள�zசி அதிகாOயாக இ@�த 

ய$� ஒ@ =கா� ெகா*�தி@�தா�.  இத<காக இர1* ெமா�சியu 
நி@வன%க- `லமாக தயாநிதி மாறQ45 742 ேகா� �பா�க- ெகா*�ததாக 
அமலா4க ப$OD 5<ற� சா��ய&.  என>Q�, 5<ற� சா�ட ப�ட நப�க345 எதிராக 
எ�த ஒ@ Cகா�திரC� இ�ைல என CBI நLதி ம�ற� ெதOவ$�&-ள&

� உ�தரைவ எதி��& ேம� Cைறய}* ெச�ய இ@ பதாக அமலா4க ப$OD 
வBவான ஆதார%க- உ-ள இ& ேபா�ற ப$ரzசைனய$� வ$சாரைண 

நLதிம�ற� வ$*வ$�&-ள& அப�தமான& என ப$ரபல வழ4கறிஞ� 

�கி) Kஜராத மாநில AIனா9 AGM�K CBI 
அஹமதாபா�தி� உ-ள ஒ@ சிற = CBI நLதிம�ற� ெசா�&4 5வ$ = 

வழ4கி� `�றா1* சிைற த1டைனT�, 27 ல�ச �பா� அபராதC� வ$தி�& 
5ஜரா� மாநில� பவநகO� AGMஆக பண$யா<றி4 ெகா1�@�த 

கிர1 ப$ேர�ச� பேட� ஜனவO 1997லிலி@�& 2004 ஜனவO வைர அவ@ைடய 
84 ல�ச �பா�, அதாவ& 148 சதவ$கித� ெசா�& 

ைவ�தி@�ததாக த1�4க ப�*-ளதாக CBI அதிகாOக- ெதOவ$�&-ளன�

,                                               
                                                              ேதாழைமTட�

      (A.பாH ராதாகி_dணI
       மாநில ெசயலாள


C�னா- ம�திய 
ெதாைல ெதாட�= அைமzச� தயாநிதி மாற� ம<(� அவர& சேகாதர� கலாநிதி மாற� 

2017 அ�( தL� = 
வைர ம�திய ெதாைல ெதாட�= அைமzசராக தயாநிதி 

அ�த சமய�தி� த�ன>ட� இ@�த ஏ�ெச�லி� ப%5கைள 
அன�தகி@[ணQ45 ெசா�தமான மேலசிய நி(வனமான ேம4சிu நி(வன�தி<5 
வ$<க தயாநிதி மாற� வ<=(�தினா� என ஏ�ெச�லி� வள�zசி அதிகாOயாக இ@�த 

க இர1* ெமா�சியu 
ேகா� �பா�க- ெகா*�ததாக 

5<ற� சா�ட ப�ட நப�க345 எதிராக 
நLதி ம�ற� ெதOவ$�&-ள&.  இ�த CBI 

� உ�தரைவ எதி��& ேம� Cைறய}* ெச�ய இ@ பதாக அமலா4க ப$OD 
வBவான ஆதார%க- உ-ள இ& ேபா�ற ப$ரzசைனய$� வ$சாரைண 

நLதிம�ற� வ$*வ$�&-ள& அப�தமான& என ப$ரபல வழ4கறிஞ� 

CBI நRதிமIற� 
நLதிம�ற� ெசா�&4 5வ$ = 

ல�ச �பா� அபராதC� வ$தி�& 
றி4 ெகா1�@�த 

ஜனவO வைர அவ@ைடய 
சதவ$கித� ெசா�& 

அதிகாOக- ெதOவ$�&-ளன�. 

                              
ேதாழைமTட�, 

 
பாH ராதாகி_dணI) 

மாநில ெசயலாள
 


