
ேத�கி� கிட�	
 ஊழிய� ப�ர��சைனக� 
BSNL நி�வாக�தி� எதி�மைற அ���ைற காரணமாக ஊழிய�கள�� பல 

ப ர!சைனக$ ந%&ட காலமாக த%�( காண)படாம* இ,)பைத 2016 1ச2ப� 31 �த* 2017 
ஜனவ6 3 வைர ெச�ைனய * நைடெப8றBSNL  ஊழிய� ச9க�தி� அகில இ:திய மாநா; 
கவைலேயா; கவன��த=.   

இ:த அைன�= ப ர!சைனகைள?2 ேதசிய@க(�சி* ABட9கள�C2, கா�)பேரB 
அCவலக�தி* உ$ள F�த அதிகா6கள�ட�2 ம�திய ச9க2 பல �ைற வ வாதி�=$ள=.  
ஆ�)பாBட2, த�ணா, உ&ணாவ ரத2 ம8H2 ேவைலநிH�த2 உ$ள�Bட பல ெதாழி8ச9க 
நடவ1@ைககI2 நட�த)பB;$ளன.   இ:த அைன�= ப ர!சைனகI2, ம&டல 
ெதாழிலாள� நல ஆைணய� நட�திய ேப!Jவா��ைத@ ABட9கள�C2 வ வாதி@க)பBடன.  
அவ� இ:த ப ர!சைனகI@� த%�( காண ேவ&;2 என நி�வாக�தி8� வழிகாB;த* 
ெகா;�=$ளா�.  சில ப ர!சைனகள�* சில ��ேன8ற9க$ இ,:த ேபா=2, �@கியமான 
ப ர!சைனகளான, ஊதிய மா8ற�தி8கான இைண:த �K அைம)ப=, ஊதிய ேத@க2, NEPP  
அமலா@க�தி* உ$ள சிரம9கைள ந%@�வ=, BSNL* பண யம��த)பBடவ�கள�� ஓOPதிய 
திBட2, அனாமலிகI@� த%�(, ஒ)ப:த ம8H2 த8காலிக ஊழிய� ப ர!சைனக$ 
உ$ள�Bடைவக$ த%�வைடயாம* உ$ளன. 

இ:த மாநா; நி�வாக�தி� இ:த எதி�மைற அ���ைற@� தன= க;2 
எதி�)ைப ெத6வ )பேதா;, ந%&ட நாBகளாக ேத9கி@ கிட@�2 கீSக&ட ப ர!சைனகைள 
ேமC2 காலதாமத)ப;�தாம* த%�( காண ேவ&;2 என ேகா,கிற=. 
1. 01.01.2017 �த* அமலா@க)பட ேவ&1ய ஊதிய மா8ற�தி8கான ேப!J வா��ைதைய 

உடன1யாக =வ9�க. 
2. வ,டா:திர ேத@க நிைல ஆ&; ஊதிய உய�( வழ9கி ேத@க நிைல ப ர!சைன@� 

த%�( க&1;க. 
3. Tதிய PLI பா��லா உ,வா@�2 வைர 2015-16ஆ2 ஆ&18கான �ைற:த பBச PLIஆக 

XபாO 7,000/- வழ9கி;க. 
4. BSNL இய@�ன� �K ம8H2 DOT ஏ8கனேவ ஒ)Tத* வழ9கிய ப1 BSNL* 

பண யம��த)பBட ஊழிய�கI@� 3% நி�வாக ப9கீB;ட� A1ய ஓOPதிய திBட�ைத 
உடன1யாக அமலா@�.  அ:த நி�வாக ப9கீBைட 12% உய��=க. 

5. NEPP அமலா@க�தி* நி�வாக2 ஏ8ப;�தி?$ள சிரம9கைள கைள:தி;க. 
6. அைன�= ஊழிய�கI@�2, ஐ:தா&;@� ஒ, �ைற ேசைவ@கால�தி* ஐ:= பதவ  

உய�( கிைட@�2 வைகய * Tதிய பதவ  உய�( ெகா$ைக உ,வா@�க. 
7. ெடலிகா2 ஃேப@ட6கைள T�தா@க2 ெசOதி;க. 
8. த8காலிக ஊழிய�க$/TSM/ ஒ)ப:த ஊழிய�கI@� �ைற:த பBச Aலி, EPF, ESI 

உ$ள�Bட ெதாழிலாள� நல!சBட9கைள அமலா@�க. 
9. 01.10.2000* CDAவ லி,:= IDA வ கித�தி8� மாH2 ேபா= உ,வான அனாமலிகI@� 

த%�( கா&க. 
10. Tதியதாக ஆெள;)T நட�த ேவ&;2. 
11. அலவ�hகைள மா8ற ேவ&;2. 
12. DOP&T உ�தர(கள�� ப1 அைன�= பதவ  உய�( ேத�(கள�C2 SC/ST ஊழிய�கI@� 

த�தி மதி)ெப&கள�* கட:த கால�திலி,:ேத தள�( ெசOக. 



13. BSNL நி�வாக@ �K அj)ப ?$ள ப6:=ைரகைள BSNL Board உடன1யாக அjமதி 
ெகா;�தி;க. 
அ) 01.01.2007 �த* 07.05.2010 வைர பண யம��த)பBட வ ;பBட ேகட�கI@� ஒ, 
A;த* ஆ&; ஊதிய உய�( வழ9கி;க. 
ஆ) NEPP ஒ)ப:த)ப1 E1 ஊதிய வ கித2 வழ9கி;க. 
இ) த8காலிக ஊழிய�கI@� பண @ெகாைட. 

14. வ ;பBட ேகட�கI@கான ெபய� மா8ற2. 
15. நிH�த)பBட PLI, LTC ம8H2 ெம1க* அலவ�hகைள உடன1யாக தி,2ப வழ9�க.  
16. காலி)பண ய ட9க$ உ$ள இட9கள�ெல*லா2, BSNL கா�)பேரB அCவலக 

வழிகாB;த*க$ ப1 JTO/ JAO/ JE/TT  இலாகா ேத�(கைள மHமதி)பq; ெசOதி;க. 
17. SC/ST BACK LOG காலி)பண ய ட9கைள நிர)Tக.  
18. JTO/ JAO/ JE/ TT இலாகா ேத�(கI@கான த�திகைள தள��=க. 
19. 78.2% பtச)ப1 இைண)ப 8கான 01.01.2007 �த* 09.06.2013 வைர@�மான ெதாைகைய 

உடன1யாக வழ9கி;க. 
20. DOT கால�தி* பய 8சி =வ9கி BSNL* பண யம��த)பBட ஊழிய�கI@� ஜனாதிப�திய 

உ�தர( உடேன வழ9கி;க. 
21. த�தி உ$ள ஊழிய�கைள MANAGEMENT TRAINEE ேத�( எKத அjமதி�தி;க. 
22. PROMOTION COMMITTEE@� ப6:=ைர@க)பBட Sr.TOA/TM/Driver உ$ள�Bட ேகட�கI@� 

ஊதிய வ கித மா8ற2 ெசOதி;க.  அ:த@ கமிB1ைய Tனரைம�தி;க. 
23. CALL CENTERகைள OUTSOURCING ெசOவைத ைகவ B; BSNL ஊழிய�கைள ைவ�ேத 

ெசய*ப;�தி;க. 
24. வ ;பBட த8காலிக மhz�க$/TSMக$/ஒ)ப:த ஊழிய�கைள நிர:தரமா@கி;க. 
25. த8காலிக மhz�க$/TSMக$/ஒ)ப:த ஊழிய�கI@� அவ�க$ ெசO?2 பண கைள 

ெசO?2 நிர:தர ஊழிய�கI@� இைணயான ஊதிய2 வழ9கி;க.   
26. த8காலிக மhz�க$/TSMக$/ஒ)ப:த ஊழிய�கI@� IDA ச2பள வ கித9கள�� 

அ1)பைடய * ஊதிய2 நி�ணய2 ெசOதி;க. 
27. JUNIOR ACCOUNTANT ம8H2 SENIOR ACCOUNTANTகI@� பதவ  உய�( வழ9கி;க. 
28. ஐ:= நாBக$ வார2 அ*ல= 2 ம8H2 4ஆவ= சன�@கிழைமக$ வ ;�ைற எ�பைத 

அறி�க)ப;�=க. 
29. SA/JA@கள�� ப ர!சைனகள�* ேமC2 வழ@கி8� ெச*லாம*, அவ�கI@� சாதகமான 

த%�)Tகைள அம*ப;�=க. 
30. OFFICIATING JAO@கைள நிர:தர)ப;�=க. 
 

இ:த ப ர!சைனக$ ம{= உடன1யாக த%�(காண ேதைவயான நடவ1@ைககைள 
கா�)பேரB அCவலக2 எ;@க ேவ&;2 என இ:த மாநா; வ8TH�=கிற=.  ேப!J 
வா��ைத ம8H2 ெதாழி8ச9க நடவ1@ைகக$ Fலமாக இ:த ப ர!சைனக$ த%�( கா�2 
வ&ண2 நி�வாக�தி8� நி�ப:த2 ெசC�த ேவ&;2 என ம�திய ச9க�ைத இ:த மாநா; 
ேகB;@ ெகா$கிற=.  
 


