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ஊழிய
 ச�க� ேகா0�ைக ம�1� சில ெச3திக4 
 
அ6பா
8த ேதாழ
கேள, 
 ப�தா� வ	
� ேத� ெபறாத ேதாழகைள�� TT ேத� எ�த அ�மதி�க ேவ��� 
எ !�, "த# NEPPய(# Sr.TOA�கள.  	ைற�க
ப/ட ஊதிய வ(கித�ைத உய�3வ3 
ெதாடபாக�� வ(வாதி�க மன.த வள இய�	ன6ட� BSNL ஊழிய ச:க� ேகா6�ைக 
வ(��3;ள3. 
 
ேதசிய க(6சி* :;ட=ைத வ,ைரவ,* நட=?க:-  மன.தவள இய�	ன6  உட# 
நல�	ைறவா# ஒ�தி ைவ�க
ப/ட 35வ3 ேதசிய க� சி# B/ட�ைத ேமC� 
காலதாமத
ப��தாம# உடனDயாக நட�த ேவ��� என ேதாழ P.அப(ம � GS BSNLEU 
மG!� ேதாழ Hவப  ச�கரவ�தி Dy.GS ஆகிேயா GM(SR) திQ A.M.	
தா அவகைள 
12.04.2017 அ ! சWதி�3 வலி�!�தின.  மன.த வள இய�	னQட  கலWதாேலாசி�3 
வ(ைரவ(# ேததிைய இ!தி
ப��3வதாக உ!தி அள.�3;ளா. 
 
JAO LICE ேத
( FG(க4 ப0சலீைன:-  17.07.2016 அ ! நைடெபGற JAO LICE ேதவ(  
"D�கைள ம!ப6சீலைன ெச]ததி  வ(ைளவாக சில மாநில:கள.# அதிக அளவ(லான 
ேதாழக; த	தி ெபG!;ளன.  எனேவ ஏGகனேவ தGகாலிகமாக பதவ( உய� 
வழ:க
ப/�, ம!ப6சீலைனய(C� த	தி ெபGற ேதாழக_�	 பதவ( உய� கிைட�	� 
வைகய(# அதிகமான பதவ(க_�	 ஒ
�த# வழ:க ேவ��� என BSNL ஊழிய ச:க� 
ெதாடW3 வG�!�தி வWத3.  இ3 ெதாடபாக 11.04.2017 அ ! ேதாழ P.அப(ம � GS 
BSNLEU மG!� ேதாழ Hவப  ச�கரவ�தி Dy.GS ஆகிேயா DGM(FP) திQ Hன.# ராa�� 
அவகைள சWதி�3 வ(வாதி�தன.  இ3 ெதாடபாக தைலவக; வ(வாதி�	� ேபா3 இ3 
ெதாடபாக எWத மாநில�திலிQW3� எWத ஒQ தகவC� வரவ(#ைல என அவ 
ெத6வ(�தா.  இ3 ெதாடபாக மாநில ச:க:க; கவன.�க ேவ��� என ம�திய ச:க� 
வழிகா/Dய3. 
 12.04.2017 அ ! மாநில ச:க நிவாகிக; ேதாழ S.ெச#ல
பா, ேதாழ A.பா� 
ராதாகிQbண , ேதாழ M."Qைகயா CGM(O) மாவ/ட தைலவ ேதாழ K.V.சிவ	மர  
மG!� மாவ/ட ெசயலாள ேதாழ S.அ �மண( இ3 ெதாடபாக PGM(Fin) திQ ரவ( 
அவகைள சWதி�3 வ(வாதி�தன.  நா� ஏGகனேவ ேகா6யபD JTO LICE 
காலி
பண(ய(ட:க; கண�கீ� ெச]தைத ேபா# கண�கீ� ெச]3�, ஏGகனேவ 
தGகாலிகமாக பதவ( உய� வழ:க
ப/�, ம!ப6சீலைனய(C� த	தி ெபG! பதவ( 
உயவ(G	 ேபாதிய பதவ( இ#லாத ப(ரhசைனைய�� 	றி
ப(/� கா
பேர/ 
அCவலக�திG	 கDத� எ�த ேவ��� என வலி�!�தி உ;ேளா�.  அவQ� இ3 
ெதாடபாக வ(வர:கைள ேசக6�க DGM(F) அவகைள� ேக/�� ெகா�டா.  13.04.2017 
அ ! ேதாழ A.பா� ராதாகிQbண  மG!� K.V.சிவ	மர  ஆகிேயா DGM(F) அவகைள 
சWதி�3 ஆவன ெச]ய வலி�!�தின.  அவQ� ஓ6Q தின:கள.# அWத� கDத�ைத 
தயா ெச]3 கா
பேர/ அCவலக�திG	 அ�
ப உ!தி அள.�3;ளா.  



அதிகIபGயாக வழ�கIப;ட ஊதிய=ைத
உhச நjதிம ற தj
ப(  அD
பைடய(#
நி!�3வ3 ெதாடபாக ப6சீலி�க
இ3வைர எWத மாநில தைலைம
அCவலக�திG	 ஒQ கDத� 
வW3;ள3.  மாநில ெசயலாளக;
ச:க� ேக/�� ெகா��;ள3. 
 மாநில ச:க� இ3 ெதாடபாக
ெதாடபாக வ(வாதி�த3.  இ3வைர
அ�
�வ3 ெதாடபாக நடவD�ைக
எ�திய 17.03.2017 கDத� மாவ/ட:க_�	
ெசயலாளக; ெத6வ(�த அD
பைடய(#
இதைன மாவ/ட:க_�	 உடனDயாக
மாவ/ட ெசயலாளக; இ3 ெதாடபாக
ப(ரhசைன உ;ள ேதாழகள.  கDத�ைத
ேவ��� என மாவ/ட ச:க:க_�	
 
ெதாழி�சாைல உ�ப=தி -ைற(
ெவள.ய(/�;ள �;ள. வ(வர:கள. 
	ைறW3;ள3.  அ3 நா 	 
மாத�தி# 1.9% அதிக6�3 இQWத
ப(
ரவ6, 2017# 	ைறW3;ள3.  
வ(வர:கள.  பD சி#லைற பண
மாதகால�தி# அதிகமானதா	�. 
  
  
                         வா�=?�கKட6

                                          
 
           
      
           

2 

ஊதிய=ைத ப,G=த� ெச3வ? நி1=?வ?
அD
பைடய(# அதிக
பDயாக வழ:க
ப/ட

ப6சீலி�க கா
பேர/ அCவலக� ஏG!� ெகா�ட3
தைலைம ெபா3ேமலாள அCவலக�தி# இQW3�

 Bட வரவ(#ைல என ம�திய ச:க�திG	
ெசயலாளக; இWத ப(ரhசைனய(# தைலய(ட ேவ���

ெதாடபாக DGM(F) அவகைள 13.04.2017 அ !
இ3வைர 3 கDத� ம/�ேம வW3;ள3 

நடவD�ைக எ��3;ளதாக ெத6வ(�தா.  கா
பேர/
மாவ/ட:க_�	 ENDORSE ெச]ய
படவ(#ைல என

அD
பைடய(# அ3 ெதாடபாக அவQ�	 ெத6வ(�க
ப/ட3
உடனDயாக ENDORSE ெச]ய அவ ஏG!�

ெதாடபாக மாவ/ட நிவாக:க_ட  வ(வாதி�3
கDத�ைத மாநில நிவாக�திG	 அ�
ப

ச:க:க_�	 மm��� நிைனn/�கிேறா�.   

-ைற( ம�1� சி*லைற பண வ M�க� அதிக0IN
வ(வர:கள.  பD நா/D  ெதாழிGசாைல 

 மாத கால�தி# 	ைறWத அளவா	�.  2016 
இQWத ெதாGசாைல உGப�திைய ஒ
பo/D#

.  ேமC� ம�திய �;ள.ய# அCவலக�
பண வ j�க� மாh 3.8%ஆக அதிக6�3;ள3

வா�=?�கKட6,  
                                                                                
ேதாழைமO4ள

                                           

     
      (A.பாN ராதாகிQRண6
            மாநில ெசயலாள


நி1=?வ? ெதாடரபாக:- 
வழ:க
ப/ட ஊதிய�ைத 

ெகா�ட3.  ஆனா# 
இQW3� கா
பேர/ 
ச:க�திG	 ெத6ய 

ேவ��� என ம�திய 

அ ! சWதி�3 இ3 
 எ !� அதைன 


பேர/ அCவலக� 
என சில மாவ/ட 
ெத6வ(�க
ப/ட3.  

ஏG!� ெகா��;ளா.  
வ(வாதி�3 இWத 

அ�
ப ஏGபா� ெச]ய 

க0IN :- அரசா:க� 
 உGப�தி 1.2% 
.  2016 ப(
ரவ6 

ஒ
பo/D# 1.2% 	ைறவாக 
அCவலக� ெவள.ய(/�;ள 

அதிக6�3;ள3  இ3 ஐW3 

                                                                                
ேதாழைமO4ள,                                

பாN ராதாகிQRண6) 
மாநில ெசயலாள
 


