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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 

DIRECTOR(CM)ஆக தி1 R.K.மி3ட5 நியமன
:-  த�ேபா� MTNL� GMஆக பண�யா��� தி� 
R.K.மி"ட� BSNL� DIRECTOR(CM)ஆக நியமி.க/ப"01ளா�.  அவ�.3 நம� வா45�.க1.  
அவைர நம� ெபா�ெச:லாள� ேதாழ� P.அப�ம�= ம��� �ைண ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� 
>வப� ச.கரவ�5தி ஆகிேயா� 06.011.2015 அ�� ச�தி5� ேபசின�.  BSNL� E5தா.க5தி�3 
ெப�� பFகா�ற.HIய ெமாைப� ேசைவகைள ேம�ப05த BSNL ஊழிய� சFக5தி� KL 
ஒ5�ைழ/E கிைட.3� என அவ�க1 ெதOவ�5தன�.  BSNL� கட�த கால ெப�ைமகைள 
மP"க தாQ� சிற�த Kய�சிகைள ெச:வதாக DIRECTOR(CM) ெதOவ�5தா�.  24.11.2015 அ�� 
BSNL ஊழிய� சFக� நட5த உ1ள க�5தரFகி� கல��. ெகா1ள ேவT0� எ�கி�ற 
தைலவ�களU� ேவT0ேகாைள அவ� ஏ��. ெகாTடா�. 
 
ேகட� ெபய� மா�ற
:- 03.11.2015 அ�� BSNL ஊழிய� சFக5தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப�ம�= ம��� ேதாழ� >வப� ச.கரவ�5தி Dy.GS, ஆகிேயா� BSNL� CMD தி� அQப� 
Yவ>தவா அவ�கைள ச�தி5� ேகட� ெபய� மா�ற ப�ரZசைனய�� 28.07.2015 அ�� ஏ�ப"ட 
ஒ/ப�த� இ�� வைர அKலா.க/படாதத�3 தFகளU� அதி�/திைய ெதOவ�5தன�.  
H"0. 3Lவ�� ஏ��. ெகாTட அI/பைடய�� TTA ேகட�.3 JUNIOR ENGINEER எ�ற 
ெபயைர வழFக ேவT0� என, அத�3 ேதைவயான ஆதாரFகaட� க0ைமயாக 
வாதி"01ளன�.  ேமb� NE-11 ஊதிய வ�கித5தி�3 கீழான Sr.TOA.கa.3 
K�ெமாழிய/ப"01ள ெபயO� ஒ� சிறிய மா�ற� ேதைவ/ப0வதாகf� ெதOவ�5�1ளன�.  
இத�3 ஆவன ெச:வதாக BSNL CMD ெதOவ�5�1ளா�. 
  இத� ப��ன� 04.11.2015 அ�� இவ�க1 GM(Restg) தி� A.M.3/தா அவ�கைள=� ச�தி5� 
இ�த ப�ரZசைனைய வ�ைரfப05த ேக"0. ெகாTடன�. 
  06.11.2015 அ�� GM(Restg) தி� A.M.3/தா அவ�கைள ச�தி5�, NE-11 ஊதிய வ�கித5தி�3 
கீழான Sr.TOA.கa.3 K�ெமாழிய/ப"01ள ெபயO� ஒ� சிறிய மா�ற5ைத ஏ�ப05த 
ெபய� மா�ற. 3Lவ�� ஒ� H"ட� அவசிய� எ��� அதைன வ�ைரவ�� H"ட ேவT0� 
எ��� நம� தைலவ�க1 ேக"0. ெகாTடன�. 
  
NEPPய:5 மா�ற
:-  BSNL நி�வாக5�ட� 30.10.2008� BSNL ஊழிய� சFக� NEPPய�� ேபா"ட 
உட�பா"I� 01.10.2000 Kத� 01.10.2004 வைரய�லான கால5தி� ெப�ற OTBP, BCR ேபா�ற 
ேசைவ.கால5தி� அI/பைடய�லான பதவ� உய�fக1 ம"0ேம NEPPய�� Kத� பதவ� 
உய�வாக எ05�. ெகா1ள/பட ேவT0� என இ��த�.  ஆனா� உட�பா"ைட மPறி  
01.10.2000.3 ப�� ெப�ற TM, TTA உ1ளU"ட பதவ� அI/பைடய�லான பதவ� உய�fகa� 
NEPPய�� Kத� பதவ� உய�வாக எ05�. ெகா1ள/ப"0 வ�கிற�.  எனேவ இதி� நியாய� 
வழFக ேவT0� என BSNL ஊழிய� சFக� மPT0� ஒ� கIத5ைத DIRECTOR(HR) 
அவ�கa.3 எLதி=1ள�. 
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MTSஐ =ைலய>? வா�AகிறB:- MTS ெபயO� இயF3� SISTEMA INDIA நி�வன5ைத அனU� 
அ�பானUய�� Oைலய�> க�lனUேகஷ�> (RCOM) வாFக உ1ள�.  இ� 
நி�வனFகa.3� இைடேய ஒ/ப�த� ஒ�� ஏ�ப"01ள�.  அத� அI/பைடய��, 300 
மி�லிய� அெமO.க டால�க1 மதி/E1ள RCOM� 10 சதவ�கித பF3க1 SISTEMA வ��3 
ெசா�தமா3�.  ேமb� SISTEMA நி�வன�, அ05த ப5� ஆT0களU� இ�திய அரn.3 
ெசb5த ேவTIய >ெப."ர� க"டணமான 392 ேகாI pபா:கைள RCOM ெசb5��.  
SISTEMAவ��3 இ�தியாவ�� 9 மி�லிய� ச�தாதார�க1 உ1ளன�.  இ�திய ெமாைப� 
ெதாழிலி� இ� தா� மிக/ெபOய இைண/E. 
 
வ:Cப3ட கா�வ5 ஊழிய�கைள நிரFதரGபC"B-CMDய:ட
 ேகா=�ைக;- BSNL ஊழிய� 
சFக5தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�=, ேதாழ� >வப� ச.கரவ�5தி, Dy.GS., BSNLEU, 
ேதாழ� அனUேமq மி5ரா SG BSNLCCWF ம��� ேதாழ� VAN ந�uதிO தைலவ� BSNLCCWF 
ஆகிேயா� 04.11.2015 அ�� CMD தி� அQப� Yவ>தவா அவ�கைள ச�தி5� வ�0ப"ட 
காnவ� ஊழிய�கைள நிர�தர/ப05�வத�கான ஒ� தி"ட5ைத ெகாT0 வ�வதாக 
நி�வாக� ேதசிய கf�சி� H"ட5தி� ெகா05த உ�திெமாழிைய அK�ப05தேவT0� என 
ேக"0. ெகாTடன�.   இ�த ப�ரZசைனைய பOfட� பOசீலி/பதாக CMD ெதOவ�5தா�. 
 
இFதியாவ:5 தாலிபா>க%?:-  க�நாடக KதலைமZச� சீ5தாராைமயா அவ�களU� தைலைய 
�TI5�, அதி� கா�ப�� வ�ைளயட/ேபாவதாக க�நாடக மாநில5தி� உ1ள சிேமாகாவ�� 
பாஜக ெசயலாளரான S.N.ெச�னபச/பா மிர"I=1ளா�.  க�நாடக மாநில Kத�வ�, “நா� 
மா"IைறZசிேயா, ப�றிய�� இைறZசிேயா அ�ல� ேவ� ஏதாவ� இைறZசிேயா 
உTபதிலி��� யா�� எ�ைன த0.க KIயா�” எ�� ெசா�ன� தா� இத�3 காரண�.  
தைலைய �TI/ப� உ1ளU"ட அறி.ைகக1 சாதாரணமாக தாலிபா�க1 தா� 
ெவளUய�0வா�க1.  ஒ� சில அைம/Eக1 ம��� தைலவ�களU� ’தாலிபா� 
மன/பாFகி’ைன5தா� இ�த பாஜ க தைலவO� அறி.ைக நம.3 நிைனf ப05�கிற�. 
 
ேகப:% B�KGL ம�M
 தி13C:-  அரசி� ப�ேவ� நி�வனFகளா�, BSNL� ேகப�1க1 
மிக/ெபOய அளவ�� �TI.க/ப0வ� ெதாட�பாக 30.10.2015 அ�� BSNL ஊழிய� சFக� 
ம5திய ெதாைல ெதாட�E அைமZச�.3 கIத� எLதிய�.  அத� அI/பைடய�� 03.11.2015 
அ�� கா�/பேர" அbவலக� அைன5� தைலைம ெபா� ேமலாள�கa.3� ஒ� கIத� 
எLதி=1ள�.  இ�த ப�ரZசைனய�� ெபா�/பான அதிகார5தி� உ1ளவ�க1 அ.கைற=ட� 
உ1ளதாகf�, பாதி.க/ப"ட ேகப�1க1 ெதாட�பாக காவ� நிைலய5தி� Eகா� ெகா0.க/ப"0 
அ�த நி�வனFகளUட� இ��� நqட ஈ0 ெப�வத�3 வழிகா"I=1ள�.  இ� ெதாட�பாக 
மாதா�திர அறி.ைகய�ைன அைன5� தைலைம ெபா�ேமலாள�கa� கா�/பேர" 
அbவக5தி�3 அறி.ைக அQ/ப ேவT0� எனf� அறிf�5த/ப"01ள�. 
 
தNவ:ரவாத ெமாழிய:5 ஷா1�கா> ேப�கிறா�-ஆதி"யநா":- பாஜக ம��� RSS 
தைலவ�களU� சகி/E த�ைமய��ைம.3 எ�ைலக1 இ�லாம� ேபா:வ�"ட�.  ஹி�தி 
திைர/பட நIக�  ஷா�.கா� தா� அவ�கள� சமPப5திய இல.3.  அவ� நா"I� வள��� 
வ�� சகி/Eத�ைமய��ைம ெதாட�பான தன� கவைலய�ைன ெதOவ�5தி��தா�. உடனIயாக 
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பாஜக தைலவ�  வ�ஜ:வா�கியா, ஷா�.காQைடய இதய� பாகி>தானU� உ1ளதாக 
ெதOவ�5தா�.  பாஜக MP ஆதி5யநா5, ஷா�.கா� த|வ�ரவாத ெமாழிய�� ேபnவதாக 
ெசா�கிறா�.  பாகி>தாQ.3 ெச�வதாக ஷா�.கா� எ05த KIைவ வரேவ�பதாக 
ெசா�கிறா�.  ஹி��.க1 அவர� திைர/பட5ைத பா�/பைத நி�5தி வ�"டா� அவ�� 
சாதாரண K>}மாக மாறிவ�0வா� எ�பைத ஷா�.கா� EO��. ெகா1ள ேவT0� 
எ��� அவ� Hறி=1ளா�.  பாஜக ம��� RSS� 3றி.ேகா1 ேதச5ைத K�ேன��வத�ல.  
ஆனா� ம.கைள மத~தியாக ப�O5� அத� �ல� அரசிய� ஆதாய� அைடவ� தா� 
எ�பைத இ�திய ம.க1 வ�ைரவாக EO�� வ�கி�றன�.  
 
மா�றGப3ட CGHS ப3Kய5 ஏ�L:- CGHS நி�வன� 2014ஆ� ஆT0 தன� வ�ைல/ப"Iயைல 
மா�றியைம5தி��த�.  ஆனா� BSNL நி�வன5தி� பல மாநிலFகளU� CGHS� 2010ஆ� 
ஆT0 வ�ைல/ப"Iயைலேய அK�ப05தி வ�தன.  இைத மா�ற ேவT0ெமன BSNL 

ஊழிய� சFக� 12.10.2015 அ�� கா�/பேர" அbவலக5தி� உ1ள GM(Admn).3 கIத� 
எLதிய�.  அத� அI/பைடய�� கா�/பேர" அbவலக� 05.11.2015 அ�� Eதிய ப"Iயைல 
அK�ப05த ேவT0� என மாநிலFகa.3 கIத� எLதி=1ள�. 
 
அTவலக நிகUகைள பட
 ப:K�க� VடாB:- அbவலக5தி� நைடெப�� H"டFகளU� 
நிக4fகைள அ�த H"ட5தி� தைலவO� அQமதிய��றி பட� ப�I/ப� ச"ட/பI தவ� 
எ��� அ� BSNL CDA  வ�திகளU� எTக1 4,5,11 ம��� 13� அI/பைடய�� 3�றமா3� 
என கா�/பேர" அbவலக� உ5தரவ�"01ள�.  
 
ம1"Bவ ப:5க% தN�U- CGHSவ:ைலGப3Kய5:-  பல மாநிலFகளU� OUTDOOR 
TREATMENTகa.3 CGHS வ�ைல/ப"Iயைல பய�ப05�வதாக ெதOய வ��1ள�.  ஆனா�  
OUTDOOR TREATMENTகa.கான ெசலfகa.3, வ�டா�திர உZசவர�E ம��� 17.04.2015 
ெவளUய�ட/ப"01ள கIத எT: BSNL/Admn.I/15-6/14 வழிகா"0த�கைள ம"0ேம கண.கி� 
எ05�. ெகா1ள/படேவT0�. INDOOR TREATMENTகa.3 ம"0ேம CGHS வ�ைல/ப"Iய� 
ெபா����.  எனேவ க"0/பா"0கa.31 க"0பா"0.கைள உ�வா.3வ� சOய�ல என 
கா�/பேர" அbவலக� 05.11.2015 அ�� ெவளUய�"01ள BSNL/Admn.I/15-9(5)/15 எ�கி�ற உ5தரf 
ெதOவ�.கி�ற�.  
  
ம1"Bவ ப:5கைள கால தாமதGபC"தாேத:- ம�5�வ ப��கைள கால� தா45தாம� 
உடனIயாக த|�f காண ேவT0� என அைன5� மாநில தைலைம ெபா� ேமலாள�கa.3� 
கா�/பேர" அbவலக� உ5தரவ�"01ள�. 
 
BSNL-MTNL இைணGL:-  BSNL-MTNL இைண/E ெதாட�பாக IIM Bangalore வழFகி=1ள 
அறி.ைகய�ைன ம5திய அரசாFக� அ.கைற=ட� பOசீலி5� வ�வதாக ெச:திக1 
ெதOவ�.கி�றன.  ப5திO.ைக ெச:திகளU� பI IIM Bangalore வழFகி=1ள ஒ� K�ெமாழிf 
எ�ப� ஒ� Eதிய நி�வன5ைத உ�வா.கி அத� �ைண நி�வனFகளாக BSNL ம��� MTNL 
ஆகியவ�ைற ைவ5�. ெகா1வ� எ�பதா3�.  ம�ெறா� K�ெமாழிf எ�ப�, பF3 
ச�ைதய�� ப"Iயலிட/ப"ட MTNLஐ அதிலி��� எ05�வ�"0, BSNL உட� இைண/ப�.  
அதி� BSNL� �ைண நி�வனமாக MTNL இ�.3�. 
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TM ேத�U எZத க5வ: தAதி:-  TM ேத�f எLத ப5தா� வ3/E ேதைவ எQ� 
க�வ�த3திைய நி�வாக� ெவளUய�"01ள�.  ப5தா� வ3/E பI.காத ஊழிய�கa� ேத�f 
எLத வா:/E ெகா0.3� வைகய�8� ஒ� க"ட Kய�சியாக வரf1ள TM ேத�f.3 ப5தா� 
வ3/E க�வ� த3திைய தள�5த ேவT0� என BSNL ஊழிய� சFக� ேகாO.ைக 
ைவ5தி��த�.  இ� ேத.க நிைலைய அைட��1ள RM ஊழிய�களU� எTண�.ைகைய=� 
3ைற.3�.  இ� ெதாட�பாக பலKைற நி�வாக5�ட� நம� ம5திய சFக� வ�வாதி5� 
இ��த�.  எனUQ� நம� ேகாO.ைகய�ைன ஏ�க ம�5� ஒ� கIத5ைத ெகா05�1ள�.  
  
JTO இலாகா ேத�U:-  JTO இலாகா ேத�fகைள நட5�வதி� ஏ�ப"01ள கால தாமத5தி�3 
தFகளU� வ�5தFகைள GM(Estt) தி�மி3 ம� அேராரா அவ�களUட� நம� ெபா� ெசயலாள� 
ேதாழ� P.அப�ம�= ம��� �ைண ெபா� ெசயலாள� ேதாழ�  >வப� ச.கரவ�5தி 
ஆகிேயா� ெதOவ�5தன�. தFகள� மாநிலFகளU� உ1ள காலி/பண�ய�டFகளU� வ�வரFகைள 
31.10.2015.31 அQ/ப ேவT0� என கா�/பேர" அbவலக� மாநிலFகa.3 கIத� எLதி 
உ1ள�.  எனUQ� ஒ� சில மாநிலFக1 ம"0ேம ெகா05�1ள�.  ம�ற மாநிலFக1 இ�த 
வ�வரFகைள எ/ெபாL� அQ/ப� கா�/பேர" அbவலக� எ/ெபாL� ேத�f.கான தயாO/E 
பண�கைள ெச:=� எ�ப� ெதOயவ��ைல.  இ� ெதாடரபாக வ�ைர�� ெசய�ப"0 JTO  
இலாகா ேத�fகைள வ�ைரவ�� நட5த ேவT0� என நம� ெபா� ெசயல��, �ைண ெபா� 
ெசயலாள�� GM(Estt)ஐ ேக"0. ெகாTடன�.  அவ�� ஆவன ெச:வதாக ஏ��. 
ெகாT01ளா�. 
 
GM(HR)கள\> V3ட
:- பல ஊழிய� ப�ரZசைனகளU�, மாநில அbவலகFகளU� இ��� 
வ�வரFகைள கா�/பேர" அbவலக� ேக"கிற�.  எனUQ� மாநில அbவலகFக1 அவ�ைற 
ெபா�"ப05தாம� இ�/ப� வாI.ைகயாக இ�.கிற�.  வ�வரFக1 வராத காரண5தா�, பல 
K.கிய ப�ரZசைனக1 ஒ/Eதb.காக நி�வாக. 3L/ இய.3ன� 3Lவ��3 அQ/ப KIயாத 
நிைல ஏ�ப0கிற�.  இத� காரணமாக பல ஊழிய�களU� ப�ரZசைனக1 கா�/பேர" 
அbவலக5தி� ேதFகி. கிட.கிற�.  அனாமலி ம��� JTO காலி/பண�ய�டFக1 ஆகியைவ 
அவ�றி� ஒ� சில உதாரணFகளா3�.  இ� ெதாட�பாக BSNL ஊழிய� சFக� தன� 
வ�5த5ைத DIRECTOR(HR)இட� பதிf ெச:த�.  த�ேபா� இ�த ப�ரZசைன.3 த|�f காண 
அைன5� மாநில GM(HR)கa.கான H"ட� ஒ�றி�3 கா�/பேர" அbவலக� அறிவ�/E 
ெகா0.க உ1ளதாக ெதOய வ�கிற�. 

 
வா45�.கaட�,                                                

                                                                  ேதாழைம=ட�, 

 
(A.பாL ராதாகி1^ண>) 

                                                                               மாநில ெசயலாள� 


