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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 01.11.2016 அ�� BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா  ெசயலாள� ேதாழ� P.அப#ம�% 
அவ�க'ட�, ேதாழ� )வப� ச*கரவ��திDy.GS BSNLEU ம1�2 ேதாழ� )ன45 ெகௗத2Dy.GS 
SNATTA ஆகிேயா� கா�:பேர; அ<வலக�தி5 உ>ள DIRECTOR(HR) திFமிG )ஜாதா ேர 
அவ�கைள ச�தி�   ைணடவ� நி�வன2 அைம*G2 Lய1சி*G த�கள4� கM2 
எதி�:ப#ைன ெதOவ#�தன�.  அத1G பதிலள4�த DIRECTOR(HR)  ைண டவ� நி1வன2 
அைம:பத1கான அைமPசரைவ* Gறி:ப#1G ம�திய ெதாைலெதாட�R அைமPச� ஒ:Rத5 
வழ�கிவ#;டதாகT2, இத� ப#�ன� அ  அைமPசரைவ* V;ட�தி5 வ#வாதி*க:பM2 
எ��2 ெதOவ#�தா�.  இ�த LWT BSNL நி�வன�திைன சீரழி:பதாக உ>ளதா5, அதைன 
தM*க ஊழிய�க> அைன�  Lய1சிகைள%2 ேம1ெகா>வா�க> என ெதாழி1ச�க  
தைலவ�க> ெதOவ#�தன�.   
 இ  ெதாட�பாக எதி�கால நடவW*ைகக> ெதாட�பாக வ#வாதி*க அைன�  
ச�க�கள4� V;ட�ைத 16.11.2016 அ�� மாைல 3 மண#*G BSNL MS ச�க அ<வலக�தி5 
நட�திட BSNLEU, NFTE ஆகிய இர\M அ�கீகO*க:ப;ட ச�க�கள4� ெபா  
ெசயலாள�க'2 V;டாக அறிவ#:ப#ைன ெவள4ய#;M>ளன�. 
 
கட4த கால-தி5 தவ&தலாக வழ�க6ப.டஅதிக6ப/யான ெதாைகய8ைன ப8/-த
 
ெச3யாத9�:- ஊழிய�க'*G கட�த கால�கள45 தவறாக வழ�க:ப;ட VMத5 
ெதாைககைள ப#W*க தைட ெச]  ேபாட:ப;ட DOP&T உ�தரவ#ைன DOT Endorse 
ெச]யவ#5ைல எ�பதா5 BSNL நி�வன�தி5 அ�த உ�தரT இ�னL2 அLலா*க:படாம5 
உ>ள .  இ  ெதாட�பாக DOTய#5 உ>ள DDG(Estt) திF S.K. ெஜய#� அவ�கைள BSNL ஊழிய� 
ச�க�தி� ெபா  ெசயலாள� ேதாழ� P.அப#ம�% அவ�க> 02.11.2016 அ�� ச�தி�  கWத2 
ஒ�றிைன%2 ெகாM�  ஊழிய�க> பM2  யர�கைள எM� ைர�தா�.  இதி5 தைலய#;M 
ேதைவயான நடவW*ைகக> ேம1ெகா>ள:பM2 என  DDG(Estt) சாதகமாக பதிலள4� >ளா�. 
 
ஊதிய மா�ற� ): அைம6ப" ெதாட�பாக:-  01.01.2017 Lத5 நைடெபற ேவ\Wய ஊதிய 
மா1ற�திைன வ#வாதி:பத1கான Ghவ#ைன வ#ைரவ#5 அைம*க ேவ\M2 என BSNL 
ஊழிய� ச�கL2, United Forum2 ெதாட��  வ1R�� வ ட�, 08.09.2016 அ�� த�ணா 
ேபாரா;ட�ைத%2, 20.09.2016 அ�� உ\ணாவ#ரத ேபாரா;ட�ைத%2 நட�தி%>ளன.  இ�த 
noநிைலய#5 DOT ம1�2 DPEய#� உ�தரT இ5லாம5 இ�த* Ghைவ அைம*க LWயா  
என கா�:பேர; அ<வலக2 கWத2 ஒ�� ெவள4ய#;M>ள .  அதிகாOகள4� ஊதிய 
மா1ற�தி1காக அைம*க:ப;M>ள 3ஆவ  ஊதிய பO� ைர*Gh ஒF சில மாத�கள45 
அத� பO� ைரகைள வழ�க உ>ள noநிைலய#5 ஊழிய�க'*கான ஊதிய மா1ற2 
ெதாட�பாக ேபP) வா��ைத* Gh அைம*காத  சOய5ல எ��2, கா�:பேர; 



அ<வலக�தி� இ�த நிைலபா;ைட ஏ1�* ெகா>ள LWயா  எ��2
அைன�  ஊழிய� ச�க�கைள%2 ஒ�� திர;W இய*க நட�த உ>ளதாகT2 நம  
ச�க�தி� சா�பாக ெதOவ#� >ேளா2
 இ  ெதாட�பாக உ�தரTகைள ெவள4ய#
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப#ம�% அவ�க> 
DIRECTOR (PSU-1) அவ�கைள 
BSNL� L�ெமாழிTக> DOT
இர\M ப#ரPசைனகள4<2, தைலய#;M ேதைவயான நடவW*ைககைள ேம1ெகா>வதாக 
DIRECTOR (PSU-1) உ�தி அள4� >ளா�
 
BSNL5 பண8யா�&
 DOT ஊழிய�கB�) 
அ*5ப,-"க:- 7ஆவ  ஊதிய மா1ற*
ஊழிய�க'*G அLலா*க ேவ\M2
ச�க2 02.11.2016 அ�� திFமிG ம  அேராரா 
இதைன பOசீலி*க அைம*க:ப;M>ள Gh 
இ  ெதாட�பாக LWெவM*க:பM2 எ��2 அவ� பதிலள4� >ளா�
 
2015-16ஆ
 ஆ�/�கான JTO LICE 
நைடெப�வதாக உ>ள 2015-16
ேததி 07.11.2016 வைர த>ள4ைவ*க:ப;M>ள 
ைவ*க* Vடா  என ேதாழ� 
BSNLEU ம1�2 ேதாழ� )ன45 ெகௗவத2
அன4மா ரா] அவ�கள4ட2 வ1R��தி உ>
நைடெப�2 என உ�தி அள4� >ளா�
 
ஒ6ப4த ஊழிய� ப8ரJசைனய85 அ�கீகL�க66.ட ச�க�களNO ப�)
ப#ரPசைனகைள அ�கீகO*க:ப;ட ச�க
21.10.2016 ேததிய#;ட கா�:பேர; அ<வலக
DIRECTOR(HR) திFமிG )ஜாேத 
ஊழிய� ச�க�தி� ெபா  ெசயலாள� 
BSNLEU ம1�2 ேதாழ� )ன45 ெகௗத2
அதிகாOக'ட� V;M ேச��த ஒ:ப�த தார�க5 நி�வன�தி
பண�திைன ெகா>ைள அW:பைத க\ைண sW ேவW*ைக பா�*க LWயா  எனT2 
அவ�க> மன4த வள இய*GனOட2 ெதள4வாக எM� ைர� >ளன�

  
 

வாo� *க'ட�,                                               
               

     

அ<வலக�தி� இ�த நிைலபா;ைட ஏ1�* ெகா>ள LWயா  எ��2
அைன�  ஊழிய� ச�க�கைள%2 ஒ�� திர;W இய*க நட�த உ>ளதாகT2 நம  
ச�க�தி� சா�பாக ெதOவ#� >ேளா2. 

இ  ெதாட�பாக உ�தரTகைள ெவள4ய#ட ேவ\M2 என BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா  
அப#ம�% அவ�க> 02.11.2016 அ�� DOTய#5 உ>ள 

அவ�கைள ேக;M* ெகா\டா�.  ேம<2 அனாமலிகள4� தt�வ#1கான 
DOTய#� ஒ:Rத<*காக கா�திF:பதாகT2 ெதOவ#�தா�

தைலய#;M ேதைவயான நடவW*ைககைள ேம1ெகா>வதாக 
உ�தி அள4� >ளா�. 

ஊழிய�கB�) 7வ" ஊதிய மா�ற� ):வ8O பL4"ைரகைள 
ஆவ  ஊதிய மா1ற* Ghவ#� பO� ைரகைள BSNL

அLலா*க ேவ\M2 எ�� ெதாட�Pசியாக வ1R��தி வF2 
அ�� திFமிG ம  அேராரா GM(Estt) அவ�கைள ச�தி�  வ#வாதி�த 

இதைன பOசீலி*க அைம*க:ப;M>ள Gh நவ2ப� 7ஆ2 ேததி Vட உ>ளதாகT2
ெதாட�பாக LWெவM*க:பM2 எ��2 அவ� பதிலள4� >ளா�.

JTO LICE ேத�Qகைள த0ளN ைவ�காத9�
16ஆ2 ஆ\W1கான JTO LICE ேத�வ#1G வ#\ண:ப#*க க

த>ள4ைவ*க:ப;M>ள . இதைன காரணமாக Vறி ேத�வ#ைன த>ள4 
ைவ*க* Vடா  என ேதாழ� P.அப#ம�% GS BSNLEU, ேதாழ� )வப� ச*கரவ��தி

ம1�2 ேதாழ� )ன45 ெகௗவத2 Dy.GS SNATTA ஆகிேயா� 
அன4மா ரா] அவ�கள4ட2 வ1R��தி உ>ளன�. அவF2 ேத�T அேத ேததிய#5 க\W:பாக 
நைடெப�2 என உ�தி அள4� >ளா�. 

த ஊழிய� ப8ரJசைனய85 அ�கீகL�க66.ட ச�க�களNO ப�)
Pசைனகைள அ�கீகO*க:ப;ட ச�க�கள4ட2 Vட வ#வாதி*க*V

கா�:பேர; அ<வலக உ�தரவ#1G த�கள4� கMைமயான எதி�:ப#ைன 
திFமிG )ஜாேத ேர அவ�கள4ட2 01.11.2016 அ�� நைடெப1ற V;ட�தி5 

ஊழிய� ச�க�தி� ெபா  ெசயலாள� ேதாழ� P.அப#ம�%, ேதாழ� )வப� ச*கரவ��தி
ேதாழ� )ன45 ெகௗத2Dy.GS SNATTA ஆகிேயா� ெதOவ#�தன�

அதிகாOக'ட� V;M ேச��த ஒ:ப�த தார�க5 நி�வன�தி
பண�திைன ெகா>ைள அW:பைத க\ைண sW ேவW*ைக பா�*க LWயா  எனT2 

ள இய*GனOட2 ெதள4வாக எM� ைர� >ளன�. 

,                                               
                                 

      (A.
             

அ<வலக�தி� இ�த நிைலபா;ைட ஏ1�* ெகா>ள LWயா  எ��2, வ#ைரவ#5 
அைன�  ஊழிய� ச�க�கைள%2 ஒ�� திர;W இய*க நட�த உ>ளதாகT2 நம  

ஊழிய� ச�க�தி� ெபா  
ய#5 உ>ள திF பவ� G:தா 

ேம<2 அனாமலிகள4� தt�வ#1கான 
Rத<*காக கா�திF:பதாகT2 ெதOவ#�தா�.  இ�த 

தைலய#;M ேதைவயான நடவW*ைககைள ேம1ெகா>வதாக 

வ" ஊதிய மா�ற� ):வ8O பL4"ைரகைள 
BSNL5 பண#யா1�2 DOT 

எ�� ெதாட�Pசியாக வ1R��தி வF2 BSNL ஊழிய� 
அவ�கைள ச�தி�  வ#வாதி�த .  

Vட உ>ளதாகT2, அ�� 
. 

ேத�Qகைள த0ளN ைவ�காத9�:-  11.12.2016 அ�� 
G வ#\ண:ப#*க கைடசி 

இதைன காரணமாக Vறி ேத�வ#ைன த>ள4 
ேதாழ� )வப� ச*கரவ��தி Dy.GS 

� gm(Rectt &Trg) திFமிG 
அவF2 ேத�T அேத ேததிய#5 க\W:பாக 

த ஊழிய� ப8ரJசைனய85 அ�கீகL�க66.ட ச�க�களNO ப�):- ஒ:ப�த ஊழிய� 
*Vடா  என ெதOவ#*G2 

கள4� கMைமயான எதி�:ப#ைன 
அ�� நைடெப1ற V;ட�தி5 BSNL 

ேதாழ� )வப� ச*கரவ��திDy.GS 
ஆகிேயா� ெதOவ#�தன�.  ஊழ5 

அதிகாOக'ட� V;M ேச��த ஒ:ப�த தார�க5 நி�வன�தி� ேகாW*கண*கான 
பண�திைன ெகா>ைள அW:பைத க\ைண sW ேவW*ைக பா�*க LWயா  எனT2 

 

,                                                
    ேதாழைம%ட�, 

 
(A.பாR ராதாகிSTணO) 

       மாநில ெசயலாள�   


