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 BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�: 94                                       ேததி:-27.08.2018 
ேகரள ெவ+ள நிவாரண-தி�. ஒ0 நா+ அ23பைட ஊதிய� 

ம�6� சில ெச7திக+ 
அ���ள ேதாழ�கேள, 

23.08.2018 அ�� நைடெப�ற AUAB  � ட!தி#, வ%&'�' ஊழிய�கள*� 
ஊதிய!திலி&,- ஒ& நா� அ/0பைட ச'பள!ைத ப%/!- ேகரள மாநில 
4தலைம5ச6� ேப6ட� நிவாரண நிதி89 அ:0�' ப/ நி�வாக!தி�9 ஆேலாசைன 
வழ=க 4/> ெச?ய0ப ட-.  அ,த 4/ைவ 24.08.2018 CMDஐ ச,தி!- AUAB 
தைலவ�க� ெத6வ%!தன�.  இதி# ஆவன ெச?வதாக அவ� உ�தி அள*!-�ளா�. 
 
AUAB தைலவ
க+ CMD BSNLஉட> ச?தி3@:-  23.08.2018 அ�� நைடெப�ற AUAB 
� ட!தி# எJ!த 4/வ%� அ/0பைடய%# ேதாழ� P.அப%ம�L GS BSNLEU, ேதாழ� 
C.ச,ேதRவ� சி= GS NFTE, ேதாழ� ப!மனாப ராU AGS SNEA, ேதாழ� ரவ% ஷி# வ�மா GS 
AIGETOA, ேதாழ� ம#லிகா�ஜுனா PRES., BSNLMS, ேதாழ� ேரவதி ப%ரசா! AGS ATM ம��' 
ேதாழ� H.P.சி= Dy.GS BSNLOA ஆகிேயா� BSNL CMD தி& அ:ப' ^வா_தவா அவ�கைள 
24.08.2018 அ�� ச,தி!தன�. ஊதிய மா�ற', ஓ?aதிய மா�ற', ஓ?>திய ப=கீJ 
ம��' 4G_ெப8 ர' ஒ-8கீJ ஆகிய வ%ஷய=கள*# ம!திய அைம5ச� ெகாJ!த உ�தி 
ெமாழி அமலா8க0படாதத�கான த=கள*� ஆc,த ேவதைனைய தைலவ�க� CMDய%ட' 
ெத6வ%!தன�.  இ- ெதாட�பாக வ%வாதி8க DOT ெசயலாள� ம��' AUAB 
தைலவ�கd89 இைடேயயான ஒ& � ட!தி�9 ஏ�பாJ ெச?- தர ேவfJெமன 
CMDய%ட' ேக J8 ெகாfடன�.  அத�கான க/த' ஒ��' ெகாJ8க0ப J�ள-.   50 
நிமிட' நைடெப�ற இ,த8 � ட!தி# கால' ேவகமாக கட,- ெச#வதா#, 
காலதாமதமி�றி ஊதிய மா�ற!ைத 4/8க ேவகமான நடவ/8ைகக� எJ8க0பட 
ேவfJ' என தைலவ�க� ேக J8 ெகாfடன�. ேமh' ேநர/ நியமன 
ஊழிய�கd8கான ஓ?aதிய பல�க� ப%ர5சைனய%# ஓ?aதிய நிதி8கான நி�வாக!தி� 
ப=கீ ைட அதிக68க ேவfJ' எ��' ேக J8 ெகாfடன�.  அைன!ைதL' ேக J8 
ெகாfட CMD ேதைவயான நடவ/8ைககைள ேம�ெகா�ள உ�தி அள*!தா�.   
 
AUAB ABட C2Dக+:-  BSNL MS அhவலக!தி# 23.08.2018 அ�� ேதாழ� ரவ% ஷி# 
வ�மா GS AIGETOA தைலைமய%# நைடெப�ற AUAB � ட!தி# ேதாழ� P.அப%ம�L GS 
BSNLEU, ேதாழ� iவப� ச8கரவ�!தி Dy.GS BSNLEU, ேதாழ� C.ச,ேதRவ� சி= GS NFTE, 
ேதாழ� K.S.ேசஷா!6 Dy.GS NFTE, ேதாழ� A.ராஜெமௗலி Tres. NFTE, ேதாழ� K.ெசபா_/� 
GS SNEA, ேதாழ� ரவ% ஷி# வ�மா GS AIGETOA, ேதாழ� iேரR 9மா� GS BSNLMS, ேதாழ� 
ம#லிகா�ஜுனா PRES BSNLMS, ேதாழ� ேரவதி ப%ரசா! AGS ATM ம��' ேதாழ� H.P.சி= Dy. 
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GS BSNLOA ஆகிேயா� கல,-8 ெகாfடன�.  ேகரள ெவ�ள!தி# உய%6ழ,தவ�கd89 
ஒ& நிமிட அoசலி ெசh!திய ப%� நைடெப�ற வ%வாத=கd89 ப%� கீcகfட 
4/>க� எJ8க0ப டன:- 
1. வ%&'�' ஊழிய�கள*� ஊதிய!திலி&,- ஒ& நா� அ/0பைட ச'பள!ைத 

ப%/!த' ெச?- ேகரள 4தலைம5ச� ேப6ட� நிவாரண நிதி89 அ:0�' ப/ CMD 
BSNL89 க/த' எp-வ-. 

2. ஊதிய மா�ற', ஓ?aதிய மா�ற', உfைம ஊதிய!தி� அ/0பைடய%# 
ஓ?aதிய ப=கீJ, 4G ஒ-8கீJ ம��' ஓ?aதிய பல�க� ஆகியைவ ெதாட�பாக 
கJைமயான வ%வாத' நைடெப�ற-.  இ,த வ%ஷய=க� ெதாட�பாக வ%வாதி8க 
ெதாைல ெதாட�� -ைறய%� ெசயலாள&ட� ஒ& ச,தி0ப%�9 ஏ�பாJ ெச?L' 
ப/ உடன/யாக BSNL CMDஐ ச,தி!- வ���!-வ- எ�� 4/> ெச?ய0ப ட-.  
ம!திய அைம5ச� ெகாJ!த வா89�திக� அமலா8க0படாத- ெதாட�பாக ம!திய 
ெதாைல ெதாட�� அைம5ச6� OSDைய வ%ைரவ%# ச,தி!- வ%வாதி0ப- எ��' 
4/> ெச?ய0ப ட-.   

3. ஓ?aதிய ப=கீ ைட உfைமயான ஊதிய!தி� அ/0பைடய%# வழ=9வ- 
ெதாட�பாக நிதி!-ைற இைண அைம5ச� ம��' ப%ரதம� அhவலக இைண 
அைம5ச� ஆகிேயா� qலமாக நிதி அைம5சக' ம��' ப%ரதம� அhவலக!-ட� 
வ%வாதி0ப-.  ேமh' ஓ?aதிய ப=கீJ கண8கிJவ- ெதாட�பாக DOP&T உ!தர> 
அமலா8க0படாத- ெதாட�பாக அைம5சரைவ ெசயலாள&89 க/த' எp-வ- 
எ��' 4/> ெச?ய0ப ட-.  

4. ஓ?aதிய பல�க� ெதாட�பாக ஏ�கனேவ CMD BSNL89 க/த' எpத0ப J�ள-. 
AUAB தைலவ�க� CMD BSNLஐ ச,தி!- வ%ைரவ%# இ- ெதாட�பாக வ%வாதி0ப- எ�� 
4/> ெச?ய0ப ட-.  2nd PRC அமலா8க' ெதாட�பாக பாராdம�ற!தி# ம!திய 
ெதாைல ெதாட�� அைம5ச� ெகாJ!த உfைம89 �ற'பான பதி# ெதாட�பாக ம!திய 
ெதாைல ெதாட�� அைம5ச&89 க/த' எp-வ- எ��' 4/ெவJ8க0ப ட-. 

 
ெதாைல ெதாட
@ EைறயF> ெசயலாளைர ச?தி�க…:-  ெதாைல ெதாட�� -ைறய%� 
ெசயலாளைர ச,தி8க ேநர' ஒ-89' ப/ ேக J ெதாைல ெதாட�� -ைறய%� 
ெசயலாள&89', அவைர ச,தி0பத�கதான ஏ�பாJகைள ெச?ய ேவfJ' என 
வலிL�!தி CMD BSNL89' AUAB தைலவ�க� க/த' எpதிL�ளன�.  
 
ஊழிய
களG> ேத�கி� கிட�.� பFரHசைனக+ இய�.ன
 .KவF> ஒ3@தL�. 
ெசMகிறE:-  ஊழிய�கd89 E1 ஊதிய வ%கித', Sr.TOA ஊதிய வ%கித' 71—லி&,- 655089 
9ைற8க0ப ட-, வ%Jப ட ஊழிய�கd89 ஒ& �Jத# ஆfJ ஊதிய உய�> ெதாைக 
ம��' காiவ# ஊழிய�கd89 பண%8ெகாைட ஆகிய ப%ர5சைனக� ெதாட�பாக CMD BSNL 

உட� நைடெப�ற வ%வாத=க� ஏ�கனேவ ெத6வ%8க0ப /&,த-.  அ,த ச,தி0ப%�9 ப%� 
கா�0பேர  அhவலக!தி� பல ப%6>கd' இ,த ப%ர5சைனக� தy�வ%�காக உ6ய 
நடவ/8ைகக� எJ!தன.   
 21.08.2018 அ�� ேதாழ� P.அப%ம�L GS, ேதாழ� iவப� ச8கரவ�!தி Dy.GS ம��' 
ேதாழ� S.ெச#ல0பா AGS ஆகிேயா� தி& ெசௗர0 தியாகி Sr.GM(ESTT)ஐ ச,தி!- இ,த 
ப%ர5சைனகள*� த�ேபாைதய நிைலய%ைன வ%சா6!தன�.  வ%Jப ட ஊழிய�கd8கான ஒ& 
�Jத# ஆfJ ஊதிய உய�> ெதாைக ம��' காiவ# ஊழிய�கd8கான பண%8ெகாைட 



 

ஆகிய ப%ர5சைனகd8கான BOARD
வ% டதாக ெத6வ%!தன�. ஊழிய�கd89
தயா68க0ப J வ&வதாக ெத6வ%!தன�
� ட' நைடெப�'. 
 Sr.TOA8கள*� ஊதிய வ%கித
இைடேய ேமh' வ%வாத' நைடெப�ற-
கீc Sr.TOA8க� ெப�ற பதவ%
தவ%�0பத�காக NEPP தி ட!தி�
ேவfJ' எ�� ஊழிய� தர0ப%#
பதிலள*!தா�.  இ- ெதாட�பாக
உட�பாJ' எதி�வ&' இய89ன�
என நம- தைலவ�க� ேகா6L�ளன�
 
JAO RRM மா�ற�:- JAO RR#
BSNL ஊழிய� ச=க' ஏ�கனேவ
தி&மி9 _மிதி ச>!6 அவ�கைள
ெகாfJ வர ேவf/ய மா�ற=க�
வ% டதாக அவ� ெத6வ%!-�ளா�
 
ஒ3ப?த ஊழிய
க+ ஊதிய-தி
கா>
ஆகிய மாநில=கள*# ஒ0ப,த
ெதாட�பாக 21.08.2018 அ�� GM(BFCI)
அவ&' வ%ைரவ%# அத�கான
 
ஓ7Rதிய ப�கீT பFரHசைன�.
ஓ?aதிய ப=கீJ ப%ர5சைன
ெதாட�� அைம5ச� 24.02.2018
அமலா8க0பJ' என உ�தி
காண0படவ%#ைல.  இ,த வ%ஷய!தி#
பா�ைவ89 ெகாfJ வ&' 
எpதிL�ள-.  ஊதிய வ%கித!தி�
உfைம ஊதிய!தி� அ/0பைடய%#
உ!தரைவ உடன/யாக அமலா8க
என ேக J8 ெகா�ள0ப J�ள-

வாc!-8கdட�, 
   

 
      

  

     

BOARD MEMO இய89ன� 9pவ%� ஒ0�தh89
ஊழிய�கd89 E1 ஊதிய வ%கித ப%ர5சைன8கான
ெத6வ%!தன�.  ஆக_  மாத இ�திய%#

வ%கித 9ைற0� ெதாட�பாக BSNLEU தைலவ�க�
நைடெப�ற-.  NEPP அமலா8க!தி�9 
பதவ% உய�ைவ, ஊதிய வ%கித 9ைற0�

தி ட!தி� கீc ெப�ற 4த# பதவ% உய�வாக
தர0ப%# ேக J8 ெகா�ள0ப ட-.  இத�9

ெதாட�பாக ஓ6& தின=கள*# வ%வாதி8க0பJ'
இய89ன� 9p8 � ட!தி� ஒ0�தh89 
ேகா6L�ளன�. 

# சில மா�ற=கைள ெகாfJ வர ேவfJெமன
ஏ�கனேவ ெகாJ!த க/த!தி� அ/0பைடய%#

அவ�கைள ச,தி!- நம- தைலவ�க� வ%வாதி!தன�
மா�ற=க� இய89ன� 9pவ%� ஒ0�தh89

ெத6வ%!-�ளா�.   

ஊதிய-தி
கா> நிதி ஒE�கீT:-  ேம�9 வ=க'
ஒ0ப,த ஊழிய�கள*� ஊதிய!தி�கான 

GM(BFCI)ஐ நம- தைலவ�க� ேந6# ச,தி!-
அத�கான நடவ/8ைக எJ0பதாக உ�தி அள*!-�ளா

பFரHசைன�. தU
D காண நிதி அைமHச0�.
ப%ர5சைன இ�ன4' தy�> காண0படவ%#ைல

24.02.2018 அ�� இ,திய அரசா=க!தி� 
உ�தி ெமாழி அள*!த ப%��' இ,த

வ%ஷய!தி# நிதி அைம5ச� தி& ப%}_
 வைகய%# BSNL  ஊழிய� ச=க' 21.08.2018

வ%கித!தி� உய�,த ப ச அளவ%�9 எ�பத�9
அ/0பைடய%# ஓ?aதிய ப=கீJ ெபற0பட ேவfJ'
அமலா8க ேதைவயான நடவ/8ைகக� ேம�ெகா�ள0பட

ெகா�ள0ப J�ள-.  

               

      
       

(A.பா@ ராதாகி0Wண>
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ஒ0�தh89 அ:0ப0ப J 
ப%ர5சைன8கான BOARD MEMO 

திய%# இய89ன� 9p8 

தைலவ�க� ம��' Sr.GM(Estt) 
 4� OTBP தி ட!தி� 

9ைற0� ப%ர5சைனைய 
உய�வாக எJ!-8 ெகா�ள 
இத�9 Sr.GM(Estt) சாதகமாக 

வ%வாதி8க0பJ'.  இதி# ஏ�பJ' 
 அ:0ப0பட ேவfJ' 

ேவfJெமன வலிL�!தி 
அ/0பைடய%# 21.08.2018 அ�� GM(FP) 

வ%வாதி!தன�.  JAO RR# 
ஒ0�தh89 அ:0ப0ப J 

வ=க' ம��' தமிழக' 
 நிதி ஒ-8க0படாத- 

ச,தி!- வ%வாதி!-ளன�.  
அள*!-�ளா.�  

அைமHச0�. க2த�:- BSNL� 
காண0படவ%#ைல.  ம!திய ெதாைல 

 உ!தர> BSNLலிh' 
இ,த ப%ர5சைன89 தy�> 
ப%}_ ேகாய# அவ�கள*� 

21.08.2018 அ�� க/த' 
எ�பத�9 பதிலாக வா=9' 

ேவfJ' எ�கிற அரi 
ேம�ெகா�ள0பட ேவfJ' 

         ேதாழைமL�ள,  

பா@ ராதாகி0Wண>) 
               மாநிலH ெசயலாள
.  


