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ஊதிய மா�ற'தி�காக அ)ைட அண,-. வாய,�0)ட�க1 ம�2� சில ெச4திக1  
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 BSNL� உ�ள அைன�� அதிகா�க� ம��� ஊழிய� ச"க"கள#� $%ட� 15.03.2017 அ�� BSNL 
MS அ/வலக�தி� ேதாழ� 2ேர4 5மா� தைலைமய6� நைடெப�ற�.  BSNLEU, SNEA, AIBSNLEA, FNTO, 
SNATTA, AIBSNLOA, BTU, BEA ச"க"கள#� ப6ரதிநிதிக� இ�தB $%ட�தி� கல��B ெகாCடன�.  வ6�வான 
வ6வாத"கDB5 ப6� கீFகCட GHIக� எKBகLப%டன. 

� கீFகCட ப6ரMசைனகDB5 தN�I காணB ேகா� அரசா"க�தி�5 ஒQ மR ெகாKLப�; 

1. 3வ� ஊதிய மா�றB 5Tவ6� “AFFORDABILITY” ப6�வ6லிQ�� BSNLB5 வ6லBகள#��, BSNL 
ஊழிய�கDB5 ஊதிய மா�ற� அமலாBகிட ேவCK�. 

2. ஊதிய மா�ற�தி� கால அளI 5ஆCKகளாக இQBக ேவCK�. 
3. BSNL� ஓ\]தியதார�கDB5 ஓ\]திய மா�ற� ெச\திட ேவCK�. 
4. ேநரH நியமன ஊழிய�கDB5 30% ஓ\I கால பல�க� வழ"கிட ேவCK�. 

� 05.04.2017 அ62 அ)ைட அண,-. வாய,�0)ட�க1 நட'.வ.. 
அைன�� ச"க"கள#� GHைவ சிறL`ட� அமலாB5ேவா�. 

 

JTO LDCE காலி=பண,ய,ட�க1 கண�கீ@ ெதாட
பாக:- JTO LDCEBகான காலிLபண6ய6ட"க� 

கணBகீK ெதாட�பாக நம� தமிழக�தி� உ�ள 5ைறபாKகைள 2%HBகா%H அைவ 

கைளயLப%K Gைறயாக கணBகீK ெச\ய ேவCK� என தமிF மாநில ச"க� கHத� 

ெகாK�� நி�வாக��ட� வ6வாதி�� இQ�த�.  இ�த ப6ரMசைனைய நம� ம�திய 

ச"க�தி�5� ெகாCK ெச�ேறா�.  நம� ம�திய ச"க�தி� தைலயe%H� காரணமாக நா� 

2%HBகா%Hய கணBகீ%K Gைறதா� ச� எ�� ெதள#IபK�தி கா�Lபேர% அ/வலக� 

உ�தரI ெவள#ய6%K�ள�. (கHத எC;6-1/GEN/2016/Estt-IV dated 15.03.2017).  ம�திய ச"க�தி�5 

தமிF மாநில ச"க�தி� சா�பாக வாF��Bகைள� ெத�வ6��B ெகா�கிேறா�.  

 

நிAைவய,A1ள ப,ரDசைனகF�G தH
I காண 0@தJ ெசயலK�G கLத�:- 

ஊழிய�கDB5 E1 ஊதிய வ6கித�, 01.01.2007B5 ப6� பண6யம��தLப%K வ6Kப%ட 

ேகட�கDB5 $Kத� ஒQ ஆCK ஊதிய உய�I� ெதாைக, கா2வ� ஊழிய�கDB5 

பண6Bெகாைட ஆகிய ப6ரMசைனக� நி�வாகB 5Tவா� ஒL`த� அள#BகLப%K BSNL 

இயB5ன� 5Tவ6� ஒL`த� கிைடBகாம� நNCட காலமாக நி/ைவய6� உ�ள�.   எனேவ 

இவ�றி� தைலய6%K தN�I காண ேவCK� என BSNL இயB5ன� 5Tவ6� அரசி� 

ப6ரதிநிதியாக உ�ள ெதாைல ெதாட�` �ைறய6� $Kத� ெசயலQB5 BSNL ஊழிய� 

ச"க�தி� சா�பாக கHத� எTதLப%K�ள�. 
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35வ. ேதசிய� கI6சிJ 0)ட� ஓ'தி ைவ=N

ச�ய6�லாத காரண�தா� 17.03.2017 

ைவBகLப%K�ள�.  வ6ைரவ6�

ச"க� ேக%KB ெகாCK�ள�

 

பண,ய,J உ1ள ஊழிய
கF�G� இரI ேநர இலவச அைழ=N வசதி

ைல� ச�தாதார�கDB5 இரI

Gதலாகேவ, பண6ய6� உ�ள

ேவCK� என BSNL  ஊழிய�

ஓ\]திய�கDB5 இ�த 

ெவள#ய6%K�ள�.  இத�காக 

வசதிைய பண6ய6� உ�ள ஊழிய�கDB5�

 

நிதி இய�Gன
 பண,ய,ைன 

பதவ6 திQ K.C.G.K.ப6�ைள அவ�க�

இ�த ப6ரMசைனைய பல Gைற

உ�ளன.  என#R� இ�த பதவ6

இயB5னராக உ�ள திQமி5 2ஜாதா

கவன#�� வ�தா�.  அவQைடய

ெப���ளதா� நிதி இயB5ன�

கவன#Lபா�. 

 

ஐLயா ம�2� ேவாேடாேபா6 இைண=N இ-த வார� நைடெபறலா�

ஜிேயாவ6� ேபா%Hயா� கKைமயாக

இQ நி�வன"கD� இைண��

மாத"களாக இத�கான ேபM2

ெதாட�பான அறிவ6L` ெவள#யா5�

இைணLப6�காக இ�த இQ 

மதிLப6டLப%K�ளன.  இ�த 

இQLபா�.  `திய நி�வன�தி�

நி�வன� ெதாைல ெதாட�` ச�ைதய6�
வாF��BகDட�,                                 

                                             

         

வ. ேதசிய� கI6சிJ 0)ட� ஓ'தி ைவ=N:-  மன#த வள இயB5னQB5

17.03.2017 அ�� நைடெபறவ6Q�த ேதசியB 

வ6ைரவ6� இ�தB $%ட� நட�தLபட ேவCK�

ெகாCK�ள�. 

பண,ய,J உ1ள ஊழிய
கF�G� இரI ேநர இலவச அைழ=N வசதி

இரI ேநர இலவச அைழL` வசதி 

உ�ள ஊழிய�கDB5�, ஓ\]திய�கDB5�

ஊழிய� ச"க� வலிs��தி வ���ள�

 வசதிைய நN%H�� கா�Lபேர% 

 BSNL CMDB5 ந�றி ெத�வ6���ள நம�

ஊழிய�கDB5� நN%HBக ேவCK� எனB 

நிதி இய�Gன
 பண,ய,ைன CMD BSNL 0@தலாக கவனS=பா
:-  

அவ�க� பண6 ஓ\I  ெப�ற நா� Gத�

Gைற நம� ம�திய ச"கG�, FORUM� ைகய6ெலK�

பதவ6 இ� வைர நிரLபL படவ6�ைல.  

2ஜாதா ேர அவ�க� நிதி இயB5ன� ெபா�Lைபs�

அவQைடய அ�த $Kத� ெபா�L` கால�

இயB5ன� ெபா�Lைபs� நம� BSNL CMD 

ஐLயா ம�2� ேவாேடாேபா6 இைண=N இ-த வார� நைடெபறலா�

கKைமயாக பாதிBகLப%K�ள ேவாேடாேபா�

இைண�� `திய நி�வன� உQவாBக GHI

ேபM2 வா��ைத நைடெப�� வ�த�.  இ�த

ெவள#யா5� என ப�தி�Bைக ெச\திக�

 நி�வன"கள#� மதிL` தலா 40,000 

 `திய நி�வன�தி� தைலவராக 

நி�வன�தி� கட� 89,000 ேகாH vபா\க� என மதிLப6டLப%K�ள�

ச�ைதய6� 42%�ைத ெகாCடதாக இQB5�
,                                  

                                                                        

      
       

இயB5னQB5 உட� நல� 

 கI�சி� $%ட� ஒ�தி 

ேவCK� என BSNL  ஊழிய� 

பண,ய,J உ1ள ஊழிய
கF�G� இரI ேநர இலவச அைழ=N வசதி:-  BSNL ேலC% 

 அறிGகLபK�திய நா� 

ஓ\]திய�கDB5� இ�த வசதி நN%HBக 

வ���ள�.  கட�த வார� 

 அ/வலக� உ�தரI 

நம� ம�திய ச"க� இ�த 

 வலிs��திs�ள�. 

  BSNL� DIRECTOR(FINANCE) 

Gத� காலியாகேவ உ�ள�.  

ைகய6ெலK�� வ6வாதி�� 

.  G�னதாக மன#தவள 

ெபா�Lைபs� $Kதலாக 

கால� 28.02.2017உட� நிைறI 

BSNL CMD அவ�க� $Kதலாக 

ஐLயா ம�2� ேவாேடாேபா6 இைண=N இ-த வார� நைடெபறலா�:-  �ைலய�w 

ேவாேடாேபா� ம��� ஐHயா ஆகிய 

GHI ெச\��ளன.  பல 

இ�த வார�தி� இைணL` 

ெச\திக� ெத�வ6Bகி�றன.  

40,000 ேகாH vபா\களாக 

 5மார ம"கல� ப6�லா 

மதிLப6டLப%K�ள�.  இ�த 

இQB5�.   

                           ேதாழைமsட�, 

 
      (A.பாN ராதாகிKVண6) 

  மாநில ெசயலாள
 


