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 BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�: 95                                                ேததி:-28.08.2018 

மன'த வள இய�+ன,ட. ெபா12ெசயலாள
 ேதாழ
 P.அப5ம.6 ச7தி89 
 
அ���ள ேதாழ�கேள, 
 27.08.2018 அ�� BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா!"ெசயலாள� ேதாழ� P.அப%ம�' 
மன)த வள இய,-ன� தி.மி- /ஜாதா ேர அவரகைள ச3தி�! கீ5க6ட வ%ஷய�கைள 
வ%வாதி�தா�. 
 
1) JE LICE ேத
? @A?கB பCசலீைன:-  ஜனவ9 மாத: நைடெப<ற JE LICE ேத�B 
CDBகள)E மிக -ைற3த எ6ண%,ைகய%E மHIேம ஊழிய�க� ெவ<றி ெப<றைத 
ெதாட�3! BSNL  ஊழிய� ச�க: மதிJெப6கள)E தள�ைவ தர ேவ6Iெமன 
ெதாட�"சியாக நி�வாக�ைத வ<���தி வ.கிற!.  கட3த ேதசிய கB�சிE KHட�திE 
இ3த ப%ர"சைன எLJபJபHட ேபா! மன)தவள இய,-ன� சாதகமாக ப9சீலி,க ஏ<�, 
ெகா6டா�.  நி�வாக: இதிE சில நடவD,ைகக� ேம<ெகா�ளJபHடதாக ெத9ய 
வ3தாN: இ�தி CDB இ!வைர எI,கJபடவ%Eைல.  27.08.2018 அ�� நம! 
ெபா!"ெசயலாள� இ3த ப%ர"சைனைய எLJப%ய ேபா! GM(Rectt) ஒ. பய%<சி,- 
ெச���ளதாகB:, அவ� ெசJட:ப� CதE வார: வ3தBட� இ�தி CDB எI,கJபI: 
என மன)த வள இய,-ன� ெத9வ%�!�ளா�. 
 
2) பண5 நF�க� ெசGய8பHட ஒ8ப7த ெதாழிலாள
கைள மJ�K� பண5�+ எK8ப1:-  
ெசலவ%ன�ைத -ைற,-: நடவD,ைகயாக 30% எ�ற அளவ%<- ஒJப3த ஊழிய�கைள 
ேவைல நZ,க: ெச[ய கா�JபேரH அNவலக: உ�தரவ%HD.3த!.  ெப.:பாலான 
மாநில�கள)E இ3த உ�தரB அமலா,கJபHI ஒJப3த ஊழிய�க� பண% நZ,க: 
ெச[யJபHI உ�ளன�.  இதன)ைடேய, பண% நZ,க: ெச[யJபHட ஒJப3த ஊழிய�கைள 
ம]6I: பண%,- எI�! மா�ெகHD� பண%கள)E லாபகரமாக பய� பI�த ேவ6I: 
என BSNL ஊழிய� ச�க: ேகா9,ைக ைவ�த!.  இ! ெதாட�பாக CMD BSNLஇட: 
வ%வாதி�த ேபா! அவ� சாதமாக பதிலள)�தி.3தா�.  ம]6I: இ3த ப%ர"சைனைய 
27.08.2018 அ�� மன)தவள இய,-ன9ட: வ%வாதி,ைகய%E, ேதைவயான 
நடவD,ைககைள ேம<ெகா�வதாக அவ� உ�தி அள)�தா�.  
 
3) மMதிய ச�க ேகாHடா ெதாட
பான கா
8பேரH அOவலக உMதர?:-  BSNL ஊழிய� 
ச�க�தி<- அதிக9,கJபHட ச3தாைவ அத� உ�Jப%ன�கள)� ஊதிய�திE இ.3! 
ப%D,கB:, நம! ம�திய ச�க�தி<கான ேகாHடாைவ ேநரDயாக அத� 
தைலைமயக�தி<- அ_Jப ேவ6I: எனB: கா�JபேரH அNவலக: ஏ<கனேவ 
தைலைம ெபா! ேமலாள�க`,- கDத�கைள எLதி'�ள!.  ஆனாE இ�னC: சில 
மாநில�கள)E இ�� வைர அ3த உ�தரB அமலா,கJபடவ%Eைல.  இ! ெதாட�பாக 



 

27.01.2018 அ�� மன)தவள இய,-ன9ட: வ%வாதி�த ேபா!
GM(HR)கள)ட: ேதைவயான ச9பI�!: நடவD,ைககைள ேம<ெகா�ள ேபச ேவ6I: 
என கா�JபேரH அNவலக GM(SR)
 
4) Sr.TOA�கள'. ஊதிய வ5கித� 
அ�� CMD BSNLஉட� வ%வாதி,கJபHட ேபா! இ3த ப%ர"சைன,- தZ�B காண அவ� 
உ�தி அள)�தா�.  இத� ெதாட�"சியாக கா�JபேரH அNவலக�தி� 
இ3த ப%ர"சைன,- தZ�B காண ேதைவயான நடவD,ைககைள ேம<ெகா6I வ.கிற!
பாதி,கJபHட Sr.TOA,கள)� !யர�கைள CDB கHI: வைகய%E வ%ைரவ%E 
உ�தரBகைள ெவள)ய%ட ேவ6I: என 
27.08.2018 அ�� மன)த வள இய,-ன9ட: வ%வாதி�த ேபா! 
நடவD,ைககைள ேம<ெகா�வதாக உ�தி அள)�!�ளா�

 

வா5�!,க`ட�, 

   
 

      
  

     

அ�� மன)தவள இய,-ன9ட: வ%வாதி�த ேபா!, 
கள)ட: ேதைவயான ச9பI�!: நடவD,ைககைள ேம<ெகா�ள ேபச ேவ6I: 

GM(SR) அவ�க`,- அவ� வழிகாHD'�ளா�

�கள'. ஊதிய வ5கித� 7100லி,71 6550ஆக +ைற�க8பHட1
உட� வ%வாதி,கJபHட ேபா! இ3த ப%ர"சைன,- தZ�B காண அவ� 
இத� ெதாட�"சியாக கா�JபேரH அNவலக�தி� 

இ3த ப%ர"சைன,- தZ�B காண ேதைவயான நடவD,ைககைள ேம<ெகா6I வ.கிற!
,கள)� !யர�கைள CDB கHI: வைகய%E வ%ைரவ%E 

உ�தரBகைள ெவள)ய%ட ேவ6I: என BSNL  ஊழிய� ச�க�தி� ெபா!"ெசயலாள� 
அ�� மன)த வள இய,-ன9ட: வ%வாதி�த ேபா! 

நடவD,ைககைள ேம<ெகா�வதாக உ�தி அள)�!�ளா�.  

               

      
       

(A.பா9 ராதாகி,Zண.
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, ச:ப3தJபHட மாநில 
கள)ட: ேதைவயான ச9பI�!: நடவD,ைககைள ேம<ெகா�ள ேபச ேவ6I: 

வழிகாHD'�ளா� 

ஆக +ைற�க8பHட1:-  10.07.2018 
உட� வ%வாதி,கJபHட ேபா! இ3த ப%ர"சைன,- தZ�B காண அவ� 
இத� ெதாட�"சியாக கா�JபேரH அNவலக�தி� ESTABLISHMENT ப%9B 

இ3த ப%ர"சைன,- தZ�B காண ேதைவயான நடவD,ைககைள ேம<ெகா6I வ.கிற!.  
,கள)� !யர�கைள CDB கHI: வைகய%E வ%ைரவ%E 

ஊழிய� ச�க�தி� ெபா!"ெசயலாள� 
அ�� மன)த வள இய,-ன9ட: வ%வாதி�த ேபா! அத<- ேதைவயான 

         ேதாழைம'�ள,  

பா9 ராதாகி,Zண.) 
               மாநில2 ெசயலாள
.  


