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ஊதிய மா�ற	 எ�க� உ�ைம 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 ம�திய அரசா�க�தா� ம�திய ெபா���ைற நி�வன�தி� பண�யா �! 
அதிகா"க#$கான ஊதிய மா ற! &றி�� ப"��ைர$க அைம$க'ப(ட 3வ� ஊதிய 
மா ற$ &+ லாபம-(.! ெபா���ைற நி�வன�க#$& ம(.! ஊதிய மா ற! 
ெச/திட ப"��ைர��0ள�.  ஒ3ெவா4 நி�வன�தி� லாபம-(.! த�ைம$ேக ப 15%, 
10% ம �! 5% FITMENT BENEFIT ெச/ய ப"��ைர��0ள�.  அ'ப@ெயனA� BSNL 
உ0ளA(ட நEட�தி� இய�&! ெபா���ைறக#$& ஊதிய மா ற�ைத அ�த$ &+ 
ப"��ைர$கவ��ைல.   

ெபா���ைற நி�வன�கைள சீரழி$க ேவH.! எ�� ெசய�ப(.$ 
ெகாH@4$&! ம�திய அரசா�க! இ�த ப"��ைரைய ம-றி சாதாரணமாக BSNL� 
பண�யா �! ஊழிய�க#$&! அதிகா"க#$&! ஊதிய மா ற�ைத ெச/�வ�.! என 
ந!ப�வ�ட J@யா�.  அதிகா"க0 ம �! ஊழிய�களA� ஒ��ப(ட ச$தி வா/�த 
ேபாரா(ட�க0 ம(.ேம இதைன சாதி$க J@K!.  BSNL� பண�யா �! அைன�� 
ஊழிய�க#!, அதிகா"க#! இ�த$ க4�திைன J+ைமயாக ஏ �$ ெகாH.0ளன�.  
ஊழிய�களA� மன உண�ைவ M"�� ெகாHட CMD BSNL அவ�க#!, 15% FITMENT 
BENEFITஉட� ஊதிய மா ற�தி & DOT ம �! DPE ெசயலாள�க#$& ப"��ைர�� 
க@த! எ+திK0ளா�.  இ� வரேவ க�த$க அ!சமாக இ4�தாR!, இ� நி�வாக�தி� 
ப"��ைர ம(.ேம.  ஆனா� இ�த ப"��ைரய�ைன அரசா�க! ஏ �$ெகா0ள 
ேவH.!.  எனேவ நம� நியாயமான ஊதிய மா ற�தி காக BSNL� பண�யா �! 
ஊழிய�க0 ம �! அதிகா"களA� ஒ�� ப(ட ேபாரா(ட! மிக மிக அவசிய!.   

அரசா�க�தி� சTக கடைமகளான ெபா4ளாதார Uதியாக பல� தராத 
கிராம'Mற ம �! ெதாைலVர ப&திக#$ெக�லா! ேசைவ த4வ� எ�பைத 
நிைறேவ றி வ4வதாR!, அவசர கால! ம �! இய ைக ேப"ட� 
கால�களAெல�லா! சிற'பான ேசைவ த4கி�ற காரண�தாR!, 14வ� நிதி$&+ BSNL 
நி�வன�ைத J�X"ைம ெபா���ைற நி�வனமாக அறிவ��த�.   இ�திய ம$க#$& 
தரமான ேசைவகைள ச"யான வ�ைல$& கிைட$கY ெச/வதி� BSNL ெப4! ப�கா றி 
வ4கிற�. 2011-12� 27933 ேகா@ ^பாயாக இ4�த BSNL� வ4வா/ 2015-16ஆ! 
வ4ட�தி� 32818 ேகா@ ^பா/களாக உய���0ள�.  2013-14� 691 ேகா@ ^பா/க0 
ெசய�பா(. நEட�ைத ச�தி�த BSNL, 204-15� 672 ேகா@ ^பா/கைளK!, 2015-16� 3856 
ேகா@ ^பா/கைளK! ெசய�பா(. லாபமாக ஈ(@K0ள�.  ேமR! ெதாைல ெதாட�M 
நி�வன�தி� பண�யா றி வ�த ஊழிய�க#$& ந�ல எதி�கால! உ0ள� எ�ற உ�தி 
ெமாழி ெகா.�த காரண�தாேலேய அவ�க0 BSNL$& வ�4'ப! ெத"வ��தன�.  அவ�க0 
அ3வா� வ�4'ப! ெத"வ�$காம� இ4�தி4�தா� அவ�க#$& 01.01.2016 Jத� 
ஓ/cதிய மா ற��ட� 7வ� ஊதிய$ &+ ப"��ைரய�� பல�கைள 
அXபவ��தி4'பா�க0.   

T�றாவ� ஊதிய மா ற$ &+வ�� ப"��ைரகளA� dட அரசா�க�தி� 
&றி'ப�(ட ேதைவக#$காக உ4வா$க'ப(ட ெபா���ைற நி�வன�க#$& அத� 
ப"��ைரயான ‘க(.'ப@யான’(AFFORDABILITY) ப�"வ�லி4�� வ�ல$& அளA$கலா! என 
உ0ள�.  ம�திய அரசா�க�தி� Mதிய ெதாைல ெதாட�M ெகா0ைக-1999� ேநா$க�கைள 
அைடவத காகேவ BSNL உ4வா$க'ப(.0ளதா� BSNL நி�வன�ைத T�றாவ� 



ஊதிய$ &+வ�� இ�த ‘AFFORDABILITY’ ப�"வ�லி4�� வ�ல$& அளA$க'பட ேவH.!.  
ேமR!, இ�த ஊதிய மா ற�தா� ஏ ப.! d.த� ெசலவ�ன�கைள த�களA� ெசா�த 
வள�திலி4�ேத த�களா� ஈ.க(@$ ெகா0ேவா! என BSNL நி�வாகJ! 
ெத"வ���0ள�.   

CCS(PENSION) வ�திகளA� ப@ ஓ/cதிய! ெப�! ம�திய அரl ஊழிய�க#$& 
ஓ/cதிய மா ற! கிைட$&! ேபா� அேத வ�திகளA�ப@ ஓ/cதிய! ெப�! BSNL 
ஊழிய�க#$& அ�த ஓ/cதிய மா ற�ைத ம�$க J@யா�.  ஆனா� BSNL 
ஓ/cதிய�களA� ஓ/cதிய மா ற! எ�ப� BSNL ஊழிய�களA� ஊதிய மா ற! 
நைடெப ற ப��னேர நைடெப�! எ�பதா� அதைன ம�$க J@யா�.  ேமR! 
Mதியதாக பண�யம��த'ப(ட 30,000 Mதிய ெபாறிய�ய� ப(டதா"கைளK! BSNL� த$க 
ைவ$க ஊதிய மா ற! அவசிய!.  க.ைமயான ேபா(@ய�ைன ச�தி�� வ4! 
ேவைளய�� அவ�க0 இ�லாம� ேபா(@ைய ச�தி'ப� மிக மிக சிரம!.  ேநர@ நியமன 
ஊழிய�க#$& 2வ� ஊதிய மா ற$ &+ ப"��ைர�த 30% ஓ/m கால பல�கைள BSNL 
நி�வன! இ�னJ! அம�ப.�தாம� உ0ள�.  இ� ஒ(. ெமா�த ேநர@ நியமன 
ஊழிய�களA� எதி�கால சTக பா�கா'ைபேய ம�'பத & சமமானதா&!.   

எனேவ கீnகHட ேகா"$ைககைள வலிK��தி M� ெட�லிய�� அைன�� 
ச�க�க#! கல�� ெகாHட 02.06.2017 d(ட�தி� கீnகHட இய$க�கைள நட��வ� 
என J@m எ.$க'ப(.0ள�.   

ேகா��ைகக� 
� 01.01.2017 �த  ஊதிய மா�ற!ைத BSNL  அம  ப(!)க. 
� BSNL ஓ+,திய-க.�/ ஓ+,திய மா�ற!ைத அமலா�/க. 
� ஓ+,திய ப�கீ1ைட உ3ைமயான அ56பைட ச	பள!தி9 அ56பைடய:  

கண�கி(க. 
� ேநர5 நியமன ஊழிய-க.�/ 30% ஓ+,திய பல9கைள வழ�கி(க. 
� BSNL  ெதாழி�ச�க நடவ5�ைககைள தைட ெச+B	, கா-6பேர1 அDவலக 

உ!தரைவ திE	ப ெபFக. 
 

இய�க�க� 

� 20.06.2017  - த-ணா 

� 13.07.2017  - ஒE நா� அைடயாள உ3ணாவ:ரத	 

� 27.07.2017  - ஒE நா� ேவைல நிF!த	 
 

அகில இ�திய ச�க�களA� J@mகைள நம� தமிழக�தி� நா! 
ெவ றிகரமாக அமலா$&ேவா!.  ச�க ேவ�பா@�றி அைன�� ஊழிய�கைளK!, 
அதிகா"கைளK!, ஒ�றிைண'ேபா!.  இ�த இய$க�கைள ெவ றிகரமா$&ேவா!.  
நம� ஊதிய மா ற�ைத உ�தி ெச/ேவா!. 

 
வாn��$க#ட�, 

 
ேதாழைமK0ள, 

 

தமி� மாநில ெசயலாள-க� 
 

BSNLEU   SNEA    AIGETOA   TSOA   SNATTA    


