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BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:161                                                            ேததி:-08.04.2017 
 

ஒ( மண* ேநர ,-த. பண*ய*0 பல0க1 ம�2� சில ெச4திக1 
 
அ0பா
6த ேதாழ
கேள, 
 மா�� மாத�தி	 BSNL நி�வன� 29,52,251 �திய ெமாைப	 இைண��கைள ெகா"�#$ள#.  
&ைலய() ஜிேயாவ,( க"ைமயான ேபா-./0 இைடேய ந�மா	 இ2த சாதைனைய ெச4ய 
5.2#$ள#.  0ஜரா� மாநில� 2,82,982 இைண��கைள/ ெகா"�# 5த	 இட�ைத8�, 
உ.ப,.கிழ/0 மாநில� 2,54,542 இைண��கைள ெகா"�# இர<டா� இட�ைத8� ப,.�#$ள#.  
நம# தமிழக� 2,36,211 இைண��கைள/ ெகா"�# ?(றா� இட�ைத ப,.�#$ள#.  நம# 
இல/ைக 5Aைமயாக அைடய5.யவ,	ைல எ(றாD�, நா� சாதி�#$ேளா�.  இ2த 
சாதைன/0 நம# அகில இ2திய சEகEக$ வ,"�த அைறFவலான ஒHமண, ேநர F"த	 
பண, எ(கிற இய/க� தா( 5/கிய காரண�.  தைலைமய,( அைறFவைல சிரேமIெகா<" 
சாதி�த சாதைனயாள�கJ/0 தமிK மாநில சEக�தி( வாK�#/கைள ெத&வ,�#/ 
ெகா$கிேறா�. 
 
அகில இ6திய BSNL உைழ�;� மகள<
 க(=தர�க�:-  14.05.2017 அ(� ேபாபாலி	 நைடெபற 
இH2த அகிைல இ2திய BSNL உைழ/0� மகளN� கH�தரEக� ரய,	 பயண 5(பதிO 
சிரமமாக இH2த காரண�தா	 த$ளN ைவ/க�ப-" இH2த#.  07.04.2017 அ(� நைடெபIற 
அகில இ2திய சEக�தி( ைமய/ F-ட�தி	 இ2த கH�தரEக�ைத 08.07.2017 அ(� 
ைஹதராபா�தி	 நட�#வ# என 5.O ெச4ய�ப-"$ள#.  பEேகIபாள�க$ வ,வரEகைள 
ேசக&�# மாவ-ட ெசயலாள�க$, நம# மாநில உதவ, ெசயலாளH�, தமிK மாநில BSNL 
உைழ/0� மகளN� ஒHEகிைண��/ 0Aவ,( அைம�பாளHமான ேதாழ� P.இ2திரா அவ�கைள 
ெதாட�� ெகா$Jமா� ேக-"/ ெகா$ள�ப"கிறா�க$.   
 
ரா>பாஷா அதிகா@ இலாகா ேத
A:-  ராRபாஷா அதிகா&கJ/கான இலாகா ேத�ைவ நட�த 
ேவ<"� என BSNL ஊழிய� சEக� ெதாட�2# வI���தி வ2த#.  இ2த ேத�ைவ 
நட�#வதIகான பண,கைள கா��பேர- அDவலக� #வEகி உ$ள#.  தIேபா# 31.03.2017 வைர 
உ$ள காலி�பண,ய,டEக$ ெதாட�பான வ,வரEகைள மாநில நி�வாகEக$ வழEக ேவ<"� 
என உ�தரவ,-"$ள#.   
 
ெடலிகா� ெட�னDசிய0 இலாகா ேத
வ*�கான கFடண=ைத வ*ல�கி� ெகா1ள ேவ�-�:-  
0நம# ம�திய சEக�தி( ெதாட� 5யIசிகளN( காரணமாக ெடலிகா� ெட/ன Uசிய(கJ/கான 
இலாகா ேத�O 09.07.2017 அ(� நட�த�பட ேவ<"� என அைன�# மாநிலEகJ/0� 
கா��பேர- அDவலக� உ�தரO ெவளNய,-"$ள#.  நம# ேகா&/ைகய,ைன ஏI�, இ2த 
ேத�வ,	 5(ெமாழிய�ப-.H2த க��W-ட� ?லமாக நைடெபற இH2த ONLINE ேத�வ,I0 
பதிலாக ைகயா	 எAத/F.ய ேத�O நட�த�ப"�.   

அ2த ேத�வ,I0 OC/OBC ஊழிய�கJ/0 750/- ^பா8� SC/ST ஊழிய�கJ/0 500/- 
^பா8� என கா��பேர- அDவலக� க-டண� வ,தி�#$ள#.  இ2த ேத�O/ க-டண�ைத 
ர�# ெச4ய ேவ<"� என BSNL ஊழிய� சEக� GM(Rectt) திHமி0 அனNமா ரா4 அவ�களNட� 
வI���தி உ$ள#.  நம# ேகா&/ைகைய ப&சீலி/க அவ� இைச2#$ளா�. 
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GM(FP) உட0 ச6திMN:-  BSNL ஊழிய� சEக�தி( ெபா# ெசயலாள� மI�� #ைண�ெபா# 
ெசயலாள� ஆகிேயா� 06.04.2017 அ(� திH jனN	 0மா� GM(FP) அவ�கைள ச2தி�# கீKக<ட 
வ,ஷயEகைள வ,வாதி�தன�.   
1) JAO LICE ேத
A எUத ஊதிய வ*கித� எ0கிற கF-MபாFைட நD�;க:- JAO இலாகா ேத�O 

வ,திகளN	 9020-17430 ஊதிய வ,கித�தி	 க<.�பாக 5 ஆ<" கால ேசைவ ெச4திH/க 
ேவ<"� என வலி8��த�ப-.H2த#.  இதைன ஏIகனேவ ஆ-ேசப,�#$ள நம# ம�திய 
சEக� எ2த ஊதிய வ,கித�தி	 5 ஆ<"கால ேசைவ ெச4திH2தாD� ேத�O எAத 
அnமதி/க ேவ<"� என ேக-.H2த#.  இ2த ேகா&/ைகைய ப&சீலி�பதாக GM(FP) உ�தி 
அளN�#$ளா�.  

2) இலாகா ேத
வ*
கான அளA ;ைற�கMபட� ,டாV:- JAO ேத�O வ,திகJ/கான 
5(ெமாழிவ,	 இலாகா ேத�வ,Iகான பதவ,களN( அளைவ 50%லிH2# 25%ஆக 
0ைற/க�ப-.H2த#.  இதைன நம# ம�திய சEக� எதி��# இ2த அளO 50%ஆகேவ 
ெதாடர ேவ<"� என வலி8��தி உ$ள#.  ேபாதிய அளவ,லான ஊழிய�க$ இ2த 
ேத�வ,I0 வ,<ண�ப,/காத காரண�தா	 இ2த 0ைற�� 5(ெமாழிய�ப-"$ளதாக GM(FP) 
ெத&வ,�தா�.  ஆனா	 இqவா� 0ைற/க�பட/ Fடா# என நம# ம�திய சEக� 
வI���தி உ$ள#.  

3) 17.07.2016 அ02 நைடெப�ற ேத
வ*�; ,-த. பதவ*க1:-  17.07.2016 அ(� நைடெபIற 
JAO ேத�O 5.Oகைள ம� ப&சீலைன ெச4த காரண�தா	 5(ன� அறிவ,/க�ப-" 
பய,Iசி/0� ெச(ற ேதாழ�கJ/0 F"தலாக 300/0� ேமIப-ட ேதாழ�க$ த0தி 
ெபI�$ளன�.  அறிவ,/க�ப-ட காலி�பண,ய,டEகJ/0 F"தலாக தமிழக� உ$ளN-ட சில 
மாநிலEகளN	 ப,ர�சைன ஏIப-"$ள#.  எனேவ, அைன�# த0தி ெபIற ேதாழ�கJ/0� 
பதவ, உய�O கிைட/0� வைகய,	 F"த	 பதவ,கைள அnமதி/க ேவ<"� என நம# 
சEக� கா��பேர- அDவலக�திI0 ஏIகனேவ க.த� எAதி8$ள#.  இ2த ேகா&/ைகைய 
கவனN�பதாக GM(FP) உ�தி அளN�#$ளா�. 

 
அதிகMபWயாக வழ�கிய ஊதிய=தி�கான ப*W=த=ைத நி2=Vக:- ஊழிய�கJ/0 
அதிக�ப.யாக வழEக�ப-ட ஊதிய�ைத ப,.�த� ெச4ய/Fடா# எ(பதIகாக 
தலம-டEகJ/0 கா��பேர- அDவலக� வழிகா-"த	கைள ெகா"�#$ள#.  இ2த 
வழிகா-"தலி( ப. அத( த0தி/ேகIப ஒqெவாH தனN�ப-ட ப,ர�சைனைய8� கா��பேர- 
அDவலக� 5.O ெச48�.  கா��பேர- அDவலக� இ�தி 5.O எ"/0� வைர 
அதிக�ப.யாக வழEக�ப-ட ஊதிய�ைத ப,.�த� ெச4வைத நி��தி ைவ/க ேவ<"� என 
BSNL ஊழிய� சEக� 5ைறய,-"$ள#.  இ# ெதாட�பாக கா��பேர- அDவலக� இ#வைர 
5.O எ"/கவ,	ைல.  இ2த ப,ர�சைன ெதாட�பாக மனNத வள இய/0னHட( நம# ெபா#� 
ெசயலாளH�, #ைண ெபா# ெசயலாளH� 05.04.2017 அ(� வ,வாதி�தன�.  ப,.�த� ெச4வைத 
நி��#வ# ெதாட�பான 5.ைவ கா��பேர- அDவலக� வ,ைரவ,	 5.O ெச48� எ(� 
பதி	 அளN�தா�.  
 
01.10.2000�; ப*0 பண* நியமன� ெச4யMபFட TSMகY�; 4 வ(ட=தி. Zத. பதவ* உய
A:-  
01.10.2000/0 ப,( பண, நியமன� ெச4ய�ப-ட TSMகJ/0 4 வHட�தி	 5த	 பதவ, உய�O 
வழEக�பட ேவ<"� என பrசா� மI�� இமா�சல ப,ரேதச உய� நUதிம(றEக$ வழEகிய 
தU��ைப உ�ச நUதிம(ற� ச& என உ�தரவ,-ட ப,( அ# ேபா(ற அைன�# ேதாழ�கJ/0� 
அமலா/க ேவ<"� என மனNதவள இய/0ன&ட� 05.04.2017 அ(� நைடெபIற F-ட�தி	 
BSNL ஊழிய� சEக� வI���தி உ$ள#.  இ2த ப,ர�சைனய,	 ப&Oட( F.ய 5.ைவ 
எ"�பதாக உ�தி அளN�#$ளா�.   
 
ப[சாM ேநஷன. வ�கி\ட0 MOU:- BSNL ஊழிய�கJ/0 ப	 ேவ� கட(க$ வழE0வதIகாக 
பrசா� ேநஷன	 வEகி8டனான �&2#ண�O ஒ�ப2த� �#�ப,/க�ப-"$ள#. 
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வ*-பFட DR JE ேத
வாள
கைள 
ப-.யலி	 5த	 ப-.யலி	 
ேபானவ�கJ/0� பண, வழEக ேவ<"�
ெச4# வHகிற#.  அ�தைகய jமா�
ேகா&/ைக.  இ2த ப,ர�சைனைய 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப,ம(8 மI��
தIேபா# நைடெபI� வH� சா(றிதK
என அவ� பதிலளN�#$ளா�.  
 
35ஆவV ேதசிய கA0சி. ,Fட�
கO(சி	 F-ட� மனNத வள இய/0ன&(
வ,ைரவ,	 அ2த/ F-ட�ைத F-ட
ெசயலாளH�, #ைண�ெபா# ெசயலாளH�
வ,ைரவ,	 F"� என மனNத வள இ4/0ன�
 
ஊழ. அதிகா@ CBIய*. ப*WபFடா

GMஆக இH2த G.C.ப,.கா, ெதாட��சியாக
ப	ேவ� 5ைறேக"களN	 ஈ"ப"வதாகO�
ஊழிய� சEக� ெதாட�2# கா��பேர-
அDவலக� அதைன க<"/ ெகா$ளவ,	ைல
அnமதி/க ஒH ல-ச� ^பா4 லrச�
 
@ைலய0c ஜிேயாவ*0 Nதிய 
தி-டமான ‘SUMMER SURPRISE PLAN’ஐ
அ2த வழிகா-"தைல ஏI�/ ெகா$வதாக
இைடய,	 &ைலய() ஜிேயாவா	
அரசாEக�திI0 வரேவ<.ய ைலெச
அைம�ச� திH மேனாR சி(ஹா அவ�கJ/0
 
இ6திய ரய*.ேவைய தன<யா
மயMப-=V�
தனNயா�மயமா/0� 5யIசிய,( 
அைம�பதIகான ஒ��தைல ம�திய
ேமIப-ட நி�வனEக$ இH2தா	
ம�திய அைம�சரைவய,( இ2த
அnமதி/க�ப"வா�க$ எ(பதIகான
அnமதி/க�ப-டெத(றா	 க"ைமயா(
தனNயா� நி�வனEகJ/0 ஊ/க�
நாசமா/0வதIகான அைன�# நடவ.
 
                         வா�=V�கYட0
                                                       

                                          
           
      
      
           

 ப@சலீி�க ேவ�-�:- ேநர. நியமன JE/கJ/கான
 ெபய� இட�ெபI�, இர<டா� ப-.யலி	
ேவ<"� என BSNL ஊழிய� சEக� ெதாட��சியாக

jமா� 70 ேதாழ�கJ/0� பண, வழEக ேவ<"�
 மனNத வள இய/0ன&ட� 05.04.2017 அ(�

மI�� #ைண�ெபா# ெசயலாள� ஆகிேயா�
சா(றிதK ப&ேசாதைன/0 ப,( இ2த ப,ர�சைன

,Fட�:- 17.03.2017 அ(� நைடெப�வதாக இH2த
இய/0ன&( உட	 நல/ 0ைறவா	 ஒ�தி

F-ட ேவ<"� என மனNத வள இய/0ன&ட�
ெசயலாளH� ேவ<" ேகா$ வ,"�தன�.  

இ4/0ன� உ�தி அளN�#$ளா�.   

ப*WபFடா
:- ஒ&சா மாநில�தி	 MICROWAVE PROJECT
ெதாட��சியாக பல ஆ<"க$ அேத பதவ,ய,	

ஈ"ப"வதாகO� 0Iற� Fறி அவைர மாIற ேவ<"�
கா��பேர- அDவலக�தி	 வலி8��தி வ2த#.  ஆனா	

ெகா$ளவ,	ைல.  தIேபா# ஒH ஒ�ப2த/காரH/0
லrச� வாE0� ேபா# CBIஆ	 ைக8� களOமாக

 திFட=தி�; TRAI தைட:- &ைலய() 
ஐ வ,ல/கி/ ெகா$ள ேவ<"� என TRAI அறிO��தி
ெகா$வதாக &ைலய() ஜிேயா அறிவ,�#$ள#

ஜிேயாவா	 #வ/கி ைவ/க�ப-"$ள க-டண 8�த�தி(
ைலெச() க-டண�தி	 30% 0ைற2#$ளதாக
அவ�கJ/0 எAதி8$ள 12 ப/க க.த�தி	 

தன<யா
மயMப-=V� மிகZ�கிய ZWA:-  இ2திய
 5/கிய�ப.யாக ரய,	ேவ/கான ஒAE05ைற

ம�திய அைம�சரைவ 05.04.2017 அ(� வழEகி8$ள#
இH2தா	 ம-"ேம ஒAE05ைற ஆைணய� இH/0�

இ2த 5.O ரய,	 ேபா/0வர�தி	
எ(பதIகான ெதளNவான அறி0றி.  ரய,	ேவய,	
க"ைமயா( ரய,	 க-டண உய�O இH/0�.  
ஊ/க� ெகா"�# தIேபா#$ள இ2திய ரய,	
நடவ./ைககைள8� அரj ேமIெகா$J�. 

வா�=V�கYட0,  
                                                                                ேதாழைம\1ள

       
     
     
        (A.பாN ராதாகி(fண0
            மாநில ெசயலாள


/கJ/கான ேத�O 
ப-.யலி	 வ,"ப-" 
ெதாட��சியாக 5யIசி 

ேவ<"� எ(பேத நம# 
அ(� நம# ெபா#� 

ஆகிேயா� வலி8��தின�.  
ப,ர�சைன ப&சீலி/க�ப"� 

இH2த35ஆவ# ேதசிய/ 
ஒ�தி ைவ/க�ப-ட#.  

இய/0ன&ட� நம# ெபா#� 
.  அ2த/ F-ட� 

MICROWAVE PROJECT	 ADDITIONAL 
பதவ,ய,	 நU.�பதாD�, 

ேவ<"� என BSNL 
ஆனா	 கா��பேர- 

ஒ�ப2த/காரH/0 ஒH ப,	ைல 
களOமாக ப,.ப-டா�. 

 ஜிேயாவ,( �திய 
அறிO��தி உ$ள#.  

அறிவ,�#$ள#.  இதI0 
8�த�தி( காரணமாக 

0ைற2#$ளதாக DOT, ம�திய 
 ெத&வ,�#$ள#.   

இ2திய ரய,	ேவைய 
ஒAE05ைற ஆைணய� 
வழEகி8$ள#. ஒ(�/0� 

இH/0�.  எனேவ, 
ேபா/0வர�தி	 தனNயா�க$ 

ரய,	ேவய,	 தனNயா� 
.  ெம	ல ெம	ல, 
ரய,	ேவ #ைறைய 

ேதாழைம\1ள,                                

பாN ராதாகி(fண0) 
மாநில ெசயலாள
 


