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��றறி�ைக எ�:59                                                       ேததி:-25.08.2015 
 

அகில இ$திய ச�க ைமய�%&ட ()*க+
, 
-ரா& ேப�& ெதாட�பாக  JAC க)த(
 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 
நம� அகி� இ�திய ச�க�தி� ைமய���ட� 25.08.2015 அ�$ ெட�லிய'� நைடெப(ற�.  
அதி� கீ+க,ட -./க0 ேம(ெகா0ள1ப�டன:- 
 
க*4சி5 உ7-ப8ன�க::- ேகரள உய� ந7திம�ற உ�தரவ'� காரணமாக ந�மா� நம� 
��டண' ச�க உ$1ப'ன�கைள க/�சி� உ$1ப'ன�களாக நியமி�க இயலவ'�ைல.  BSNL 
ஊழிய� ச�க�தி� க?ைமயான -ய(சிக@�A ப'�னB� ந7திம�ற�தி� இB�� 
சாதகமான -./கைள ெபற -.யவ'�ைல.  இ�த C+நிைலய'� நம� ��டண' ச�க 
உ$1ப'ன�க@�காக ஒ��கி ைவ�க1ப�.B�த க/�சி� உ$1ப'ன�க0 இட�கைள BSNL 
ஊழிய� ச�க உ$1ப'ன�கைள ெகா,? நிர1ப அகில இ�திய ச�க�தி� ைமய� ��ட� 
-./ ெசE�0ள�.  எனேவ மாவ�ட ெசயலாள�க0 தலம�ட க/�சி�க@�கான 
-�ெமாழி/கைள மாநில ச�க�தி� Gல� ம�திய ச�க�தி(A அH1ப ேவ,?கிேறா�. 
 
ேதசிய க*4சி5 உ7-ப8ன�க::-  ேமேல ெசா�ன -./களI� அ.1பைடய'� ேதசிய 
க/�சி� உ$1ப'ன�களாக கீ+ க,ட ேதாழ�கைள நியமி�க அகில இ�திய ச�க�தி� 
ைமய���ட� -./ ெசE�0ள�:- 
1) ேதாழ� P.அேசாகா பாL, �ைண� தைலவ� (CHQ) 
2) ேதாழ� ைசபா� ெச�A1தா ெபாBளாள� (CHQ) 
3) ேதாழ� R.K.மிSரா, மாநில ெசயலாள� UP(East) 
4) ேதாழ� அேசா� பY� மாநில ெசயலாள� ராஜ[தா�. 
 

ெபா; ெசயலாள� வ8>-?:-  நம� அகில இ�திய ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப'ம�\ 
அவ�க0 ெசா�த காரண�க@�காக 04.09.2015 -த� 20.09.2015 வைர வ'?1ப'� ெச�ல 
இB1பதா� இ�த கால�தி� நம� �ைண ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� [வப� ச�கரவ��தி 
அவ�க0 ெபா$1L ெபா� ெசயலாளராக பண'யா($வா�.  
 
-ரா& ேப�& ேசைவகள@4 தரAைத உய�Aத JACய84 ஆேலாசைன:- 
1ரா� ேப,� இைண1Lகைள வழ�Aவ� ம($� பராம_1ப� ஆகிய பண'கைள 
தனIயாB�A தB� நி�வாக� Aaவ'� ஆேலாசைனகைள BSNL ஊழிய� ச�க� க?ைமயாக 
எதி��� வ�த�.  JACய'� உ0ள ப'ற ச�க�க@ட� ேச��� நி�வா���ட� இர,? 
-ைற ேபde வா��ைத நைடெப(ற�.  இ�த� ��ட�களI� 1ரா� ேப,� ேசைவகளI� 
தர�ைத உய��த தனIயாB�A வழ�Aவ� அவசிய� எ�பைத நி�வாக�தா� நிfப'�க 
-.யவ'�ைல.  இத� ெதாட�dசியாக 1ரா�ேப,� ேசைவகளI� தர�ைத உய��த 
கீ+க,ட ஆேலாசைனகைள CMD BSNL�A JAC வழ�கி\0ள�:- 



1) 1ரா�ேப,� ேசைவகளI� தர�ைத உய���வத(A ேகப'0 பa�க0தா� தைடயாக 
உ0ள�.  எனேவ BSNL நி�வாக� பaத(ற ேகப'0 வைல�தள�ைத உBவா�க 
ேதைவயான நடவ.�ைககைள ேம(ெகா0ள ேவ,?�. 

2) அiவலக ேநர�தி(A ப'�L�, வ'?-ைற நா�களIi�, 1ரா� ேப,� பa�கைள ச_ 
ெசEய ’அ�1பண'1L உண�/ட� �.ய Aa’ ஒ�ைற அைம�க ேவ,?�.  கட�த 
கால�தி� இB�தைத ேபால ஷி1� l�. ம($� அைழ�A� ேபா� வர��.ய CALL 
DUTY�கைள உBவா�Aவைத �ட நி�வாக� ப_சீலி�கலா�.   

3) 1ரா�ேப,� ேசைவகளI� அoவ1ேபா� அறி-க1ப?�த1ப?கி�ற Lதிய ெதாழி� 
p�ப�கைள ைகயாள��.ய வைகய'� RM, TM, TTA�க@�A ‘INSERVICE TRAINING’ வழ�க 
நடவ.�ைக எ?�க ேவ,?�. 

4) 1ரா�ேப,� பa�கைள உடன.யாக ச_ ெசEய ைல�[டா1க@�A ேதைவயான 
ெபாB�கைள\�, உபகரண�கைள\� தலம�ட�தி� கிைட1பைத நி�வாக� உ$தி 
ெசEய ேவ,?�. 

5) Lதியதாக உBவாகி வBகி�ற அ?�A மா. A.ய'B1Lக0 ம($� காலண'களI� 
இB�A� ச�தாதார�க@�A உடன.யாக 1ரா� ேப,� ேசைவகைள வழ�Aவத(A 
உடன.யாக Lதிய ேகப'0கைள பதி�க ஏ(பா? ெசEய ேவ,?�. 

 
33ஆவ; ேதசிய க*4சி5 %&டAதி�D வழ�க-ப&>:ள %>த5 ப8ரEசைனக::-   
33 ஆவ� ேதசிய க/�சி� ��ட�தி� வ'வாதி1பத(காக Sr.TOA(G), TM ம($� TTA 
ேகட�க@�A வ'B1ப மா(ற�க@�A வ'தி�க1ப�?0ள தைடகைள ந7�Aவ�, 
ஊழிய�க@�A வழ�க1ப?� ப�ேவ$ அலவ�[கைள மா(றியைம1ப�, ேதசிய 
க/�சி� ம($� நிைல�Aa�களI� வழ�க1ப�ட ப�ேவ$ உ$தி ெமாழிகைள 
அ-லா�Aவ� ம($� வ'?ப�ட ஊழிய� ேகட�க@�கான ெபய� மா(ற� ெசEவ� ஆகிய 
நா�A Lதிய ப'ரdசைனகைள ஊழிய� தர1ப'� சா�பாக வழ�க1ப�?0ள�. 

வா+���க@ட�, 
                                                           ேதாழைம\0ள,  

 
         (A.பா? ராதாகிGHண4) 

                                                                                    மாநில ெசயலாள� 

 
 


