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ஊதிய ேததிகள'( மா�ற� ம�)� சில ம*திய ச�க ெச,திக- 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
  AUABய�� CORE COMMITTEE தைலவ�க�ட� 1.06.2018 அ�% CMD நட(திய ேப*+ 
வா�(ைதய�� ேபா, BSNL� நிதி ெந12க3  காரணமாக ஊதிய8 வழ9:8 ேததிகள;< 
மா=ற8 நைடெப%8 எ�பைத @சகமாக ெதBவ�(, இ1�தா�.  அ, ெதாட�பான உ(தரF 
ஒ�ைற கா�HபேரI அJவலக8 18.06.2018 அ�% ெவள;ய�IKLள,.  அத�ப3 Gr.A 
அதிகாBக�2: ப�ரதி மாத8 5ஆ8 ேததிய�J8, இதர�க�2: 1ஆ8 ேததிய�J8 ஊதிய8 
வழ9கHபK8 எ�%8 அ�த ேததிய�< வ�KQைற வ�த, எ�றா< அK(த பண� நாள;< 
ஊதிய8 தரHபK8 எ�%8 ெதBவ�2கHபIKLள,.  நம, வ1வாைய வ�யாபார8 ம=%8 
வ�=பைனய�� Rல8 அதிகB2க ேவS3ய கIடாய8 உLளைதேய இ, ெதBவ�2கி�ற,.  
இ, ெதாட�பாக 26.06.2018 அ�% நைடெபற உLள AUAB TIட(தி< வ�வாதி2கH பK8. 
 
./�ப� க1/2பா/ ஊ�க*ெதாைக நி)*த�:-  சி% :K8ப Qைறைய ஊ2:வ�2க 
ம(திய அர+ இ, வைர :K8ப2 கIKHபாK ெசU, ெகாL�8 அர+ ஊழிய�க�2: ஒ1 
ஊ2க(ெதாைக வழ9கி வ�தி1�த,.  01.07.2017 Qத< ம(திய அர+ ஊழிய�க�2: இ�த 
ஊகக(ெதாைகைய நி%(தHபIK வ�Iட,.  இதைன +I32 காI3 BSNL ஊழிய�க�2:8 
இ�த ஊ2க(ெதாைகைய 01.07.2018 Qத8 நி%(,வதாக கா�HபேரI அJவலக8 19.06.2018 
அ�% ஒ1 உ(தரF ெவள;ய�IKLள,. 
 
BSNL ஊழிய
 ச�க அகில இ5திய மாநா/ ேததிகள'( மா�ற�:-  BSNL ஊழிய� ச9க(தி� 
9வ, அகில இ�திய மாநாK ைம@B< 2019 ஜனவB 4ஆ8 ேததி Qத< நைடெப%8 என 
Qதலி< அறிவ�2கHபI31�த,.  ஆனா< சில தவ��2க Q3யாத காரண9களா< நம, 
9வ, அகில இ�திய மாநாK 2019 ஜனவB 8 Qத< 11 வைர நைடெப%8.  அகில இ�திய 
மாநாI3=: Q�ைதய ம(திய ெசய=:[ ஜனவB 7ஆ8 ேததி நைடெப%8.   
 
ேதசிய க67சி( 81ட*தி( ஊழிய
 தர2; ெசயலாள
 <7ைவ*த ேகா>�ைகக-:-  
12.06.2018 அ�% நைடெப=ற 36ஆவ, ேதசிய கF�சி< TIட(தி< BSNL ஊழிய� ச9க(தி� 
ெபா, ெசயலாள� ம=%8 ேதசிய கF�சிலி� ஊழிய� தரH] ெசயலாள1மான ேதாழ� 
P.அப�ம�_ அவ�கL தன, ,வ2க உைரய�< ேநர3 நியமன ஊழிய�க�2: 30% ஓUbதிய 
பல�கL உLள;Iட பல ேகாB2ைககைள Q�ைவ(தி1�தா�.  ேதசிய கF�சி< 
தைலவரான DIRECTOR(HR) அவ�கL அவ=றி=: தன, சாதகமான பதிைல ெதBவ�(,8 
இ1�தா�.  இ�த ப�ர*சைனகைள_8 ேதசிய கF�சிலி� MINUTES< ெவள;ய�ட ேவSK8 
எ�% BSNL ஊழிய� ச9க(தி� சா�பாக GM(SR) அவ�க�2: க3த8 ெகாK2கHபIKLள,.       
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WELFARE COMMITTEE 81ட�:- WELFARE COMMITTEE TIட(ைத நட(,மா% ஏ=கனேவ நம, 
ச9க8 CMD BSNL அவ�கள;ட8 பல Qைற வலி_%(தி_8 இ,வைர அத=கான அறிவ�H] 
ெவள;ய�டH படவ�<ைல. எனேவ தி1. எi.ேக. சி�கா, ெபா, ேமலாள� (ADMN)  அவ�கைள 
நம, ச9க( தைலவ�கL 19.06.2018 அ�% ச�தி(,, TIட(தி=கான அறிவ�Hைப 
ெவள;ய�Kமா%  மjSK8  வலி_%(தின�. வ�ைரவ�< ேதைவயான நடவ32ைக 
எK2கHபK8 எ�% ெபா, ேமலாள� (ADMN) அவ�கL உ%தியள;(,Lளா�. 
 
ஊதிய மா�ற ேபI�வா
*ைத:- ஊதிய மா=ற ேப*+வா�(ைதைய நட(,வத=கான 
TIK2:[ைவ அைம(திKமா%, நி�வாக(ைத நம, ச9க8 கKைமயாக நி�Hப�தி(, 
வ1கிற,.  இ, :றி(, ஏ=கனேவ BSNL CMD அவ�க�டk8, இய2:ந� (HR) 
அவ�க�டk8 வ�வாதி2கH பIKLள,.  ேமJ8, சமjப(தி< நைடெப=ற 36- வ, ேதசீய 
கF�சி< TIட(திJ8 இHப�ர*ைன எ[HபH பIKLள,.  இ(தைகய @mநிைலய�<, நம, 
ச9க( தைலவ�கL தி1. ஏ.எ8. :Hதா, ெபா, ேமலாள� (SR) அவ�கைள 19.06.2018 அ�%  
ச�தி(,, TIK2 :[ைவ அைம(திKமா% மjSK8 வலி_%(தின�.  அதிக பIச8 அK(த 
வார(தி=:L TIK2 :[ அைம2கH பK8 எ�% ெபா, ேமலாள� (SR) அவ�கL உ%தி 
அள;(,Lளா�.   
 
DOT -யா( ைகயக2ப/*த2ப1ட BSNL –இ7 க1Lட�க- ம�)� அMவலக வளாக�க-:-
DOT -யா< ைகயகHபK(தHபIட BSNL–இ� கI3ட9கL ம=%8 அJவலக வளாக9கL 
:றி(, ஏ=கனேவ நம, ச9க8 CMD BSNL அவ�க�ட� வ�வாதி(தி1�த,.  இதைன( 
ெதாட��,, நம, ெபா,* ெசயலாள� ேதாழ�. ப�. அப�ம�_ அவ�க�8, ,ைணH ெபா,* 
ெசயலாள� ேதாழ�. iவப� ச2ரவ�(தி அவ�க�8 19.06.2018 அ�% தி1. ெஹ*.சி. ப�(, 
நி%வன ெசயலாள� அவ�கைள ச�தி(, இ, :றி(, வ�வாதி(தன�.  இHப�ர*ைனய�< 
உLள சIட நிைலைமகL :றி(, நி%வன ெசயலாள� வ�ள2கினா�. TKத< வ�வர9க�8 
ெப=%2 ெகாLளH பIடன.  இன; இHப�ர*ைனைய அரசா9க(தி� உய�மIட(தி< நம, 
ச9க8 ெகாSK ெச<லFLள,. 
 
N.7100 ஊதிய வOகித பOரIைன, ெடலிகா� ெட�னRஷிய7 இலாகா ேத
6, .ழ5ைத 
பராம>2; வO/2; ஆகிய பOரIைனக-:-  நம, ெபா,* ெசயலாள� ேதாழ�. ப�. அப�ம�_ 
அவ�க�8, ,ைணH ெபா,* ெசயலாள� ேதாழ�. iவப� ச2ரவ�(தி அவ�க�8 
தி1.ெசௗரH தியாகி, ெபா, ேமலாள� (ESTT) அவ�கைள 19.06.2018 அ�% ச�தி(, ப��வ18 
ப�ர*ைனகL :றி(, வ�வாதி(தன�.   
1) N. 7100 ஊதிய வOகித*திலிU5V N. 6550 ஊதிய வOகித*தி�.� ெகா�/ வர2 ப1ட 

Sr.TOA�கள'7 பOரIைன:- இய2:ந� (HR) அவ�க�டk8, ெபா, ேமலாள� (ESTT) 
அவ�க�டk8 பல Qைற இHப�ர*ைன :றி(, ஏ=கனேவ வ�வாதி2கH பI31�த,. 
நி�வாக8 இ�த2 ேகாB2ைகைய நிராகB(, வ�Iட,.  இ(தைகய @mநிைலய�<, 
பாதி2கH பIட பல ஊழிய�கள;டமி1�, ம(திய ச9க(தி=: ஆேலாசைன வ�,Lள,.  
இHப�ர*ைன தq�2கH பIடா< எழ2T3ய ஊதிய நிJைவ( ெதாைகைய வ�IK(தர 
தயாராக உLளதாக அவ�கL ெதBவ�(,Lளன�.  இ�த நிப�தைனேயாK, 
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இHப�ர*ைனைய( தq�2க Q�வ1மா% ெபா, ேமலாள� (ESTT) அவ�கள;ட8 ேகாB2ைக 
ைவ2கH பIட,.  இதைனH பBசீலிHபதாக அவ� உ%தியள;(,Lளா�.   

2) ெடலிகா� ெட�னRஷிய7 பதவOகY�. இலாகா ேபா1L* ேத
வO( க(வO* 
த.தியO( ஒU <ைற சMைக  வழ�.த(:- பல Qைற இHப�ர*ைன நி�வாக(,ட� 
வ�வாதி2கH பIட,. என;k8 நி�வாக8 ம%(, வ�Iட,.  19.06.2018 அ�% நைடெப=ற 
TIட(தி<, ெபா, ேமலாள� (ESTT) அவ�கள;ட8,  ப�� த9கிய அசா8 ம=%8 
வடகிழ2: மாநில9கள;< காலிய�ட9கL உLளைத_8, க<வ�( த:தி உLள 
ஊழிய�கL இ<ைல எ�பைத_8 +I32 காI3, அ8மாநில9கைள* ேச��த 
ஊழிய�க�2: உதF8 வைகய�< மjSK8 இ2ேகாB2ைக, Q�ைவ2கH பIட,. 
இ2ேகாB2ைகைய மjSK8 பBசீலிHபதாக ெபா, ேமலாள� (ESTT) ஏ=%2 ெகாSடா�.  

3) .ழ5ைத பராம>2; வO/2; .றி*த அரசா�க உ*தர6கைள BSNL  ெவள'யO/த(:- 
:ழ�ைத பராமBH] வ�KH] :றி(,, ப<ேவ% தி1(த9கைள_8, 
வழிகாIKத<கைள_8 இ�திய அரசா9க8 அrவHேபா, ெவள;ய�IK வ1கிற,.  
ஆனா< இ�த அரசா9க உ(தரFகL BSNL– ஆ< Qைறயாக ெவள;ய�டH பKவதி<ைல.  
நி�வாக(ேதாK பல Qைற நம, ச9க8 இHப�ர*ைனைய வ�வாதி(,Lள,.  ெபா, 
ேமலாள� (ESTT) அவ�க�ட� 19.06.2018 அ�% நைடெப=ற ேப*+ வா�(ைதய�� ேபா,, 
நம, ச9க8 இHப�ர*ைனைய மjSK8 எ[Hப�ய,.  வ�வாத(தி=:H ப�ற:, :ழ�ைத 
பராமBH] வ�KH] :றி(த அைன(, அரசா9க உ(தரFக�8 BSNL– இ< கைடHப�32கH 
பKவத=கான உ(தரைவ ப�றHப�2க ெபா, ேமலாள� (ESTT)  அவ�கL ஏ=%2 
ெகாSடா�. 
 

வாm(,2க�ட�, 
                                                                           ேதாழைம\-ள, 
 
 
                 (A.பா; ராதாகிU^ண7) 
                                                                         மாநிலI ெசயலாள
  

 


