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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 ஊதிய மா�ற� ம��� �ைண டவ� நி�வன� அைம�ப� ெதாட�பான அைன�� 
ச!க" #$ட� ெட%லிய'% NFTE அ,வலக�தி% 26.09.2017 அ�� நைடெப�ற�.  அ�த" 
#$ட�தி% BSNLEU, NFTE, SNEA, AIBSNLEA, AIGETOA, BTEU, SEWA BSNL, BSNL MS, BSNL OA 
ம��� TOA (BSNL) ஆகிய ச!க!களA� நி�வாகிகB கல��" ெகாCடன�.  இதி% ப!ேக�ற 
அைன�� தைலவ�கE�, ஊதிய மா�ற� ம��� �ைண டவ� நி�வன ப'ரGசைனகளA% 
ஒ�� ப$ட உ�தியான ேபாரா$ட!கB ேதைவ எ�பைத வலிK��தி ேபசினா�கB.  
ேம,� ெபL�பாலான ச!க!களA� தைலவ�கB, ஊதிய மா�ற ப'ரGசைனய'% தM�N 
காCபத�O�, �ைண டவ� நி�வன� அைம�பைத தP�� நி��திடN� ேதைவயான 
ஒ��ைமைய உ�தி�பP�திட இத�கான ேபாரா$ட!கைள ஒேர அைம�ப'� கீR நட�த 
ேவCP� எ�கிற அவ�களA� வ'L�ப�ைத ெதSவ'�தன�.  வ'வாத!கB T�� 
ெபறாததா%, இ�தி TUN எP"க 04.10.2017 அ�� காைல 11 மண'"O மWCP� #Pவ� 
என TUN எP"க�ப$PBள�.  
 
வ56ப0ட ேகட
கள-. ெபய
 மா�ற�:-  வ'Pப$ட ேகட�களA� ெபய� மா�ற� ெதாட�பாக 
வ'வாதி"க 26.09.2017 அ�� #$P" OZவ'� #$ட� நைடெப�ற�.  இ�த" #$ட�தி% 
BSNL ஊழிய� ச!க�தி� சா�ப'% நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப'ம�K, தைலவ� 
ேதாழ� ப%ப\�சி! ம��� Dy.GS ேதாழ� _வப� ச"கரவ��தி ஆகிேயாL�, நி�வாக�தி� 
சா�ப'% திLமிO அனAமா ரா`GM(Estt), திL A.M.O�தா GM(SR), திL அஷுேடாf O�தா 
GM(Restg) ம��� திL ேகசi ராi GM(Trng) ஆகிேயாL� கல��" ெகாCடன�.  

Jamadar, Telegraph Overseer, Lineman, Telegraphman, Carpenter, Mason, Plumber, Painter, 
AC mechanic, Sewerman, Welder, Technician (TF), Wireman, Pump Operator, Lift Operator, AC Operator 
ம��� Operator (E&M) ஆகிய ேகட�கைள JOINT TELECOM TECHNICIAN (JTT) என ெபய� 

மா�ற� ெச`வ� எ���, 4 ப'SNகளA,� உBள TOA"களA� ெபயைர JUNIOR OFFICE 
ASSOCIATE(JOA) என மா��வ� எ��� ஏ��" ெகாBள��ப$PBள�.  ேம,� ஏேத�� 
ேகட�களA� ெபய� மா�ற� வ'Pப$PBள� எ�றா% ஊழிய� தர�� உ��ப'ன�கB 
அ"ேடாப� 10ஆ� ேததி"O T� நி�வாக தர�ப'�O ெதSவ'"க ேவCP� எ��� TUN 
ெச`ய�ப$PBள�.   

ேவ� ஏேத�� ேகட�கB வ'P�ப$UL�தா%, மாவ$ட ெசயலாள�கB மாநில 
ச!க�தி�O� ம�திய ச!க�தி�O� அ"ேடாப� 10ஆ� ேததி"O T� ெதSவ'"க ேவCP�. 
 
NEPPய59 :ைற�க;ப0ட Sr.TOA�கள-. ஊதிய வ5கித�:- இ�த ப'ரGசைன ெதாட�பாக 
26.09.2017 அ�� GM(Estt) திLமிO அனAமா ரா` அவ�கைள நம� ெபா� ெசயலாள� 
உBளA$ட ம�திய ச!க தைலவ�கB ச�தி�� பாதி"க�ப$ட ஊழிய�களA� சிரம!கைள 



கண"கி% ெகாCP வ'ைரவான நடவU"ைக ேதைவ என வலிK��திKBளன�. அவL� 
இ�த ப'ரGசைனய'% கவன� ெச,��வதாக ெதSவ'��Bளா�. 
 
JE இலாகா ேத
வ5�கான அறிவ5;B:-  26.09.2017 அ�� GM(Estt) திLமிO அனAமா ரா` 
அவ�கைள ச�தி�த நம� ெபா� ெசயலாள� உBளA$ட ம�திய ச!க தைலவ�கB 
வ'ைரவ'% JE இலாகா ேத�வ'�கான அறிவ'�ைப ெவளAய'ட ேவCP� என வலிK��தின�. 
ேம�O வ!க� ம��� ெகா%ெகா�தா ஆகிய மாநில!களA% இL�� தகவ%கB 
வரவ'%ைல எ�பைத GM(Estt) ெதSவ'தா�.  உடனUயாக அ!கிL�� ேதைவயான 
தகவ%கைள ெப�� ேம,� காலதாமதமி�றி JE இலாகா ேத�வ'�கான அறிவ'�ைப 
ெவளAய'ட ேவCP� என நம� ேதாழ�கB வலிK��தி உBளன�.  
 
ஒ*தி ைவ�க;ப063ள ேதசிய கD.சி9 /0ட�:- 26.09.2017 அ�� GM(SR) திL A.M. 
O�தா அவ�கைள ச�தி�த நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப'ம�K உBளA$ட ம�திய 
ச!க தைலவ�கB ஒ�தி ைவ"க�ப$ட ேதசிய கN�சி% #$ட�ைத அ"ேடாப� 30 அ%ல� 
31ஆ� ேததி நட�த ேவCP� என ேகாS"ைக ைவ�தன�.  ேதைவயான நடவU"ைககைள 
ேம�ெகாBள GM(SR)  உ�தி அளA��Bளா�.     
 
தமிழக ஒ;பEத ஊழிய
கF�கான ஊதிய�:- 26.09.2017 அ�� GM(T&BFCI) திL Y.N.சி! 
அவ�கைள ச�தி�த நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப'ம�K தமிழக�தி% ஒ�ப�த 
ஊழிய�கE"கான ஊதிய� வழ!Oவதி% உBள கால தாம�த�ைத _$U" கா$U அத�O 
ேதைவயான நிதிய'ைன வழ!க ேவCP� என வலிK��தினா�.  ேம,� NE-1 ம��� NE-2 
ஆகிய மாநில!கE"O ஊதிய�ைத T� #$U வழ!Oவத�O ேதைவயான நிதிய'ைன 
வழ!க ேவCP� எனN� வலிK��தின�.  ேதைவயான நடவU"ைககைள எP�பதாக 
GM(T&BFCI) ெதSவ'��Bளா�.   
 
/6தலாக வழ�க;ப0ட ஊதிய� ப5G*த�:-  ஊழிய�கE"O தவ�தலாக வழ!க�ப$ட 
#Pத% ஊதிய� ப'U�த� ெதாட�பான உGச நMதிம�ற தM��ைப அமலா"க ேவCP� என 
BSNL ஊழிய� ச!க� ெதாட��� வலிK��தி வLகி�ற�.  DIRECTOR(HR) அவ�கEட� 
04.09.2017 அ�� நைடெப�ற ேபG_ வா��ைத ம��� அத� ெதாட�Gசியாக GM(Estt) 
அவ�கEட� நைடெப�ற வ'வாத!கE"O ப'� 16.09.2017 அ�� மாநில தைலைம ெபா� 
ேமலாள�கE"O ஒL வழிகா$Pதைல கா��பேர$ அ,வலக� ெவளAய'$ட�.  அத� பU, 
06.02.2014"O T�ைதய ப'ரGசைனகளA% மாநில தைலைம ெபா� ேமலாள�கேள TUN 
ெச`யலா� எ���, அத�O ப'� ப'U�த� ெச`ய�ப$ட ப'ரGசைனகைள கா��பேர$ 
அ,வலக�தி�O அ��ப ேவCP� எனN� வழிகா$ட�ப$UL�த�.  26.09.2017 அ�� 
GM(Estt) அவ�களAட� நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப'ம�K அவ�கB வ'வாதி�தா�. 
எனேவ மாநில ச!க!கB 06.02.2014"O T�ைதய ப'ரGசைனகைள அ�த�த மாநில 
நி�வாக��ட� வ'வாதி"க ேவCP� எனN�, அத�O ப'�ைதய ப'ரGசைனகைள கா��பேர$ 
அ,வலக�தி�O மாநில நி�வாக!கB அ���வைத உ�தி ெச`ய ேவCP� எனN� 
மாநில ெசயலாள�கைள ம�திய ச!க� ேக$P" ெகாCPBள�. 
 வாR��"கEட�, 

               ேதாழைமKBள,  
                                                                                          

                                               
          

    (A.பாB ராதாகிJKண.) 
                      மாநில ெசயலாள
 


