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ஊதிய மா�ற� ம�&� 'ைண டவ
 நி&வன� அைம-பைத எதி
/'  
த0வ1ரமான ேபாரா3ட�க4 ம�&� சில ெச6திக4 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

08.01.2018 அ�� �� ெட�லிய�� ��ய ALL UNIONS AND ASSOCIATIONS OF BSNL 
�+ட, 3வ� ஊதிய மா1ற3ைத அமலா5க6,, �ைண டவ� நி�வன, அைம3தைத தி:,ப 
ெப�வைத உ�தி ெச=ய6, த>வ�ரமான ேபாரா+ட@கைள A�6 ெச=வத1காக வ�வாதி3த�.  
FNTO ச@க3தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� K.ெஜயப�ரகாD தைலைமய�� நைடெப1ற அ�த5 
�+ட3தி� BSNLEU, NFTE, SNEA, AIBSNLEA, FNTO, BTEU, SEWA BSNL, AIGETOA, BSNL MS, TEPU, BSNL 
ATM ம1�, TOA BSNL ச@க தைலவ�கJ ப@K ெப1றன�.  நம� ேகாL5ைககைள 
ெவ�றைடவத1K ேபாரா+ட@கைள த>வ�ரMபN3த கீPகQட A�6கைள ஏகமனதாக 
எN5கMப+டன. 

ேபாரா3ட தி3ட�க4 
1) 30.01.2018 Aத� AUநாJ ச3யாகிரக3ைத ஐ�� நா+கJ நட3�வ�.  ALL UNIONS AND 
ASSOCIATIONS OF BSNL தைலவ�கJ ெட�லி கா�தி சமாதிய�� 30.01.2018 அ�� ’DரதாXசலி’ 
ெசY3தி ச3யாகிரக3ைத �வ5Kவ�. 
2) 30.01.2018 Aத� ’காலவைரய1ற வ�திMப� ேவைல’. 
3) 28.02.2018 அ�� ெப:�திரJ “சXசா� பவ� ேநா5கி ேபரண�”. 
4) ALL UNIONS AND ASSOCIATIONS OF BSNL தைலவ�கJ ஒ: வார கால3தி1KJ ம3திய ெதாைல 
ெதாட�� அைம^ச� தி: மேனா_ சி�ஹா, ெதாைல ெதாட�� �ைற ெசயலாள� ம1�, CMD 
BSNL ஆகிேயாைர ச�தி5க அைன3� Aய1சிகைளb, ேம1ெகாJவ�. 
5) �ைண டவ� நி�வன, அைமMபைத தி:,ப ெப�வத1கான  ச+ட d�வமான 
சா3திய@கைள கQடறிb, ெபா�Mப�ைன இ�த5 �+ட, SNEA தைலவ� ேதாழ� G.L.ேஜாகி 
ம1�, ேதாழ� ப�ரகலா3 ரா= GS AIBSNLEA ஆகிேயா:5K வழ@கிய�. 
6) ேபாரா+ட@கைள கQகாண�5க BSNLEU, NFTE, SNEA ம1�, AIBSNLEA ெபா� ெசயலாள�கைள 
ெகாQட ஒ: வழிகா+N, KUைவ உ:வா5கிய�. 
7) நம� ேகாL5ைககh5K ஆதர6 திர+N, வைகய�� 30.01.20185KJ அரசிய� க+சிகJ 
ம1�, ம3திய ெதாழி1ச@க தைலவ�கைள ச�திMப�. 

ேகா7�ைகக4 
அ) 01.01.2017 Aத� 15% ஊதிய நி�ணய பலjட� ��ய 3வ� ஊதிய மா1ற,, ஓ=lதிய 
மா1ற,, 2வ� ஊதிய மா1ற5 KUவ�� வ�Nப+ட ப�ர^சைனகJ ஆகியவ1ைற த>�6 கQ�N! 
ஆ) �ைண டவ� நி�வன, அைமMபைத தி:,ப ெப�!! 
இ) ஓ=6 ெப�, வயைத 60லி:�� 58ஆக Kைற5காேத; VRS தி+ட, ேதைவய��ைல!!! 
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DIRECTOR(HR) உட9 :ைறயான ச;தி-< 
ெவK நா+களாக ேத@கிbJள சில A5கியமான ம1�, ேத@கிbJள ப�ர^சைனகJ ெதாட�பாக 
வ�வாதி5க DIRECTOR (HR) அவ�கhட� ஒ: Aைறயான ச�திM� ேதைவ என BSNL ஊழிய� 
ச@க, ேகாLய�:�த�.  அ�த5 �+ட, 08.01.2018 அ�� நைடெப1ற�.  நம� ச@க3தி� 
சா�ப�� நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�b ம1�, ேதாழ� sவப� ச5கரவ�3தி Dy.GS 
ஆகிேயா:,, நி�வாக3தி� சா�ப�� தி:மிK sஜாதா ேர DIRECTOR (HR), தி: ேகஷv ராv 
GM(Estt), தி: A.M.KMதா GM(SR), தி: அஷுேடாD KMதா GM (Restg), தி: P.D.சிரான|யா GM(CA),  
தி: S.K.சி�ஹா GM(Admn) ம1�, தி: sன|�Kமா� GM (FP) ஆகிேயா� கல��5 ெகாQடன�.  
அ�த5 �+ட3தி� கீPகQட ப�ர^சைனகJ வ�வாதி5கMப+டன:-  
1) ஊதிய மா�ற� ெதாட
பாக வ1வாதி�க =3>� ?@:-  ஊழிய�கh5கான ஊதிய மா1ற, 

ெதாட�பாக DPE வழிகா+Nத� ெவள|ய�+NJளதா� ஊதிய மா1ற, ெதாட�பாக வ�வாதி5க 
ஒ: �+N5 KU உ:வா5க ேவQN, என BSNL ஊழிய� ச@க, ேக+NJள�.  நி�வாக 
அைம^சக, ேதைவயான ஒM�தைல வழ@க BSNL நி�வன, ஏ1கனேவ DOT5K 
எUதிbJளதாக ெதLவ�3த DIRECTOR(HR), DOT5K ேமY, ஒ: நிைனl+ட� க�த3ைத 
எU�வதாக ெதLவ�3தா�.   

2) EPF நிDைவ/ெதாைகய1E ஊழிய
களG9 ப�கீ3ைட ப1I-பைத நி&/த ேவ�>�:- இ� 
ெதாட�பாக 11.05.2017 அ�� நைடெப1ற ேதசிய5 க6�சி� �+ட3தி� எN5கMப+ட A�6 
இ� வைர அமலாகாதைத BSNL ஊழிய� ச@க, K1ற, �றிய�.  இத� ம�� GM(Estt) 
உடன�யக நடவ�5ைக ேம1ெகாJவா� என DIRECTOR(HR) உ�தி அள|3தா�.  இ� 
ெதாட�பான EPF கமிஷனL� க�த3தி� நகைல BSNL ஊழிய� ச@க, நி�வாக3தி1K வழ@க 
ேவQNெமன ேக+N5 ெகாJளMப+ட�. 

3) NEPP அமலா�க/திE உ4ள ப1ரJசைனக4:-  நி�வன, கNைமயான நிதி ெந:5க�ைய 
ேநா5கி ெச�வதாக6,, 2018 நிதி ஆQN கNைமயானதாக இ:5K, என6, DIRECTOR (HR) 
ெதLவ�3தா�.  அத� காரணமாக �Nதலான நிதி^sைம ஏ1பN, வைகய�� எ�த ஒ: 
ேகாL5ைகையb, ஏ1ப� மிK�த சிரம, என அவ� ெதLவ�3தா�.  நி�வன3தி� நிதி 
நிைலய�ைன கண5கி� ெகாQN BSNL ஊழிய� ச@க3தி� ேகாL5ைககைள GM(Estt) BSNL 
ஊழிய� ச@க3�ட� வ�வாதி5க அவ� வழிகா+�னா�.  

4) TT ேத
L எ@திட உ4ள 10ஆ� வ?-< த?திய1ைன ஒO :ைற தள
/த ேவ�>�:-  
ப3� நா+கh5KJ ேதைவயான தகவ�கைள மாநில@கள|ட, இ:�� ெபற GM(Estt)5K 
DIRECTOR(HR) வழிகா+�bJளா�. 

5) CATஉ/தரவ19 அI-பைடய1E Sr.ACCOUNTANTகU�? Group B அ;தZ' ம�&� உய
 
ஊதிய வ1கித� ஆகியவ�ைற வழ�?க:-  BSNL ஊழிய� ச@க, இ�த ப�ர^சைனைய 
ெதாட��� வலிb�3தி வ��Jள�.  31.10.2017 ேததிய�+ட DOTய�� க�த3தி�, 
Sr.ACCOUNTANTகh5K GROUP B அ�த�� வழ@க ேவQN, என BSNL5K ெதLவ�3�Jள�.  
Sr.ACCOUNTANTகh5K உடன�யாக GROUP B அ�த��,, உய� ஊதிய வ�கிதA, வழ@க 
ேவQN, என BSNL ஊழிய� ச@க, வலிb�3திய�.  இ�த ேகாL5ைகய�ைன அமலா5க 
GM(FP) ேதைவயான ேவகமான நடவ�5ைககைள ேம1ெகாJள ேவQN, என DIRECTOR(HR) 
ெதLவ�3தா�. 
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6) ஊழிய
கU�? 429 \பா6 தி3ட/ைத அமலா�?வ':-  இ� ெதாட�பான ேதசிய க6�சி� 
�+ட3தி� A�6 ெதாட�பான ேதவயான தகவ� ஒ: வார கால3தி1K A� தா� 
த@கள|ட, வ��Jளதாக ெதLவ�3த GM(Admn), இ� ெதாட�பாக பண�கJ நைடெப1� 
வ:வதாக6,, 10 நா+கh5KJ அத1கான உ3தர6 ெவள|ய�டMபN, எ��, ெதLவ�3தா�.   

7) ெபய
 மா�ற� ?@வ19 MINUTES:- 26.09.2017 அ�� நைடெப1ற ெபய� மா1ற5 KUவ�� 
வைர6 MINUTES� நி�வாக, ஒ: சில வ�ஷய@கைள நியாயம1� இைண3�Jள� என BSNL 
ஊழிய� ச@க, K1ற, சா+�ய�.  தி:3தMப+ட வைர6 MINUTES ஒ: வார கால3தி1KJ 
ெவள|ய�டMபN, என DIRECTOR(HR) உ�தி அள|3தா�.  

ேத@கிbJள ப�ர^சைனகh5K த>�6 காண சாதகமான A�6கைள எN3த DIRECTOR(HR) ம1�, 
அதிகாLகh5K BSNL ஊழிய� ச@க, தன� ந�றிகைள ெதLவ�3�5 ெகாQட�.  
 
ேநரI நியமன ஊழிய
களG9 ஓ6`திய ப�கீ> உய
L:-  ேநர� நியமன ஊழிய�கh5K 
ஓ=lதிய தி+ட3தி1கான நி�வன3தி� ப@கிைன அ�Mபைட ஊதிய, ம1�, DAவ�� 
3%லி:�� 5%ஆக 01.04.2017 Aத� உய�3தி கா�Mபேர+ அYவலக, 08.01.2018 அ�� உ3தர6 
ெவள|ய�+NJள�.   
 
வLJசOட9 =Iய மO/'வ தி3ட/திE மா�ற�:-  வ6^ச:ட� ��ய ம:3�வ 
தி+ட3திைன 68.8% IDA வ�லி:�� 78.2% IDAவ�1K மா1�, ேபா� 25 நா+கள|� இ:�� 23 
நா+களாக Kைற3� நி�வாக, த�ன|^ைசயாக சம�ப3தி� ஒ: உ3தரவ�ைன ெவள|ய�+ட�.  
இ�த த�ன|^ைசயான A�வ�1K BSNL ஊழிய� ச@க, எதி�M� ெதLவ�3தி:�த�.  08.01.2018 
அ�� நைடெப1ற �+ட3திY, நம� கNைமயான எதி�M� பதி6 ெச=யMப+ட�.  BSNL 
ஊழிய� ச@க3தி� ேகாண3ைத ஏ1�5 ெகாQட DIRECTOR(HR), இ�த ேகாL5ைகைய சாதகமாக 
பLசி�3� A�ெவN5க உ�தி அள|3�Jளா�. 
 
:தE ஊதிய மா�ற/திE ஊதிய/திE ஏ�ப3ட ?@-ப�க4:-  DOT ேகாLய�:�த சில 
வ�வர@கைள BSNL நி�வன, வழ@காத காரண3தா� இ�3 ப�ர^சைன DOTய�� ந>Qட காலமாக 
ேத@கி கிடMபைத நா, நம� இைணயதள3தி� ெவள|ய�+�:�ேதா,.  BSNL ஊழிய� ச@க3தி� 
இ�த �காைர ேக+ட DIRECTOR(HR), ேதைவயான வ�வர@கைள மாநில@கள|� இ:�� ெப1� 
ேமY, காலதாமதமி�றி DOT5K அjMப ேவQN, என GM(Estt)5K அறி6�3தினா�.  
  

வாP3�5கhட�,  
                                                                  ேதாழைமbJள, 

  
        (A.பா< ராதாகிOcண9)  

           மாநில ெசயலாள
 
 


