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அ���ள ேதாழ�கேள, 
 BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா�� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�!, ேதாழ� "வப� 
ச$கரவ��தி Dy.GS ம)*+ ேதாழ� அன-ேம. மி�ரா VP ஆகிேயா� 07.09.2018 அ�* 
Sr.GM(Estt) தி> ெசௗர@ தியாகி அவ�கைள சBதி�� கீDகEட ப�ர�சைனக� ெதாட�பாக 
வ�வாதி�தன�. 

1. JTO இலாகா ேத
: அறிவ;%1:-  JTO இலாகா ேத�வ�ைன நட�த ேவEL+ என கடBத  
சில மாத�களாகேவ BSNL ஊழிய� ச�க+ நி�வாக�ைத ெதாடா�B� வலி!*�தி 
வ>கி�ற�.  இ� ெதாட�பான OPைவ, கா�@பேரQ அRவலக�திS ESTABLISHMENT 
ப�WX எL$க ேவEP!�ள�.  ESTABLISHMENT ப�WX, BSNLS அமலாக இ>$Y+ CPSU 
HIERARCHY காரணமாக ஒ> சில வ�ள$க�கைள$ PERSONAL ப�Wவ�ட+ ேகQL�ள�.  
என-`+ PERSONAL ப�Wவ�லி>B� எBத ஒ> வ�ள$கO+ இ�வைர அ`@ப@படவ�Sைல.  
இBத ேதைவய)ற கால தாமத�தி� மa� த�கள-� வ>�த�ைத ெதWவ���$ ெகாEட 
BSNL ஊழிய� ச�க தைலவ�க�, ேமR+ கால தாமதமி�றி JTO இலாகா ேத�வ�)கான 
அறிவ�@ைப ESTABLISHMENT ப�WX ெவள-ய�ட ேவEL+ என வலி!*�தின�.  நம� 
தைலவ�கள-� உண�Xகைள �WB�$ ெகாEட Sr.GM(Estt) ேதைவயான நடவP$ைககைள 
வ�ைரவாக ேம)ெகா�வதாக உ*தி அள-�தா�.   
 

2. Sr.TOA�கள.> ?ைற�க%ப(ட ஊதிய வ;கித�:-  இBத ப�ர�சைனைய வ�வாதி�த நம� 
தைலவ�க�, இBத தc�X காலதாமதமாவதாக "QP$காQPன�.  இ*தி OPX 
எL$க@பLவத)Y O�பாக கா�@பேரQ அRவலக+ ெவள-ய�QL�ள பைழய 
உ�தரXகைள பWசீலி$க ேவEPய அவசிய+ உ�ளதாக Sr.GM(Estt) ெதWவ��தா�.  இBத@ 
பண�ய�ைன ESTABLISHMENT ப�WX ெசd� வ>வதாகX+,  ேதைவயான நடவP$ைகக� 
வ�ைரவ�S எL$க@பL+ எ�*+ ெதWவ��தா�. 
 

3. TTஇலாகா ேத
: எ@A ஒC க(ட தள
::-  ப�தா+ வY@� பP$காத ேதாழ�கைள TT 
இலாகா ேத�X எfத ஒ> Oைற அ`மதி$க ேவEL+ என நம� BSNL ஊழிய� ச�க+ 
ெதாட��சியாக வலி!*�தி வ>கி�ற�.  கா�@பேரQ அRgலக+ இ� ெதாட�பாக சில 
வ�வர�கைள மாநில தைலைம ெபா� ேமலாள�கள-ட+ ேகQL�ள�.  ஆனாS எBத 
ஒ> மாநில�திS இ>B�+ அத)கான தகவSக� தர@படவ�Sைல.  இBத hDநிைலய�S, 
இய$Yன� Yfவ�� அ`மதி$Y ேமR+ கால தாமதமி�றி இBத O�ெமாழிைவ 
அ`@ப� ைவ$க ேவEL+ எ�* Sr.GM(Estt) அவ�கள-ட+ BSNL ஊழிய� ச�க 
தைலவ�க� ேகQL$ ெகாEட ேபா� அவ� ஆவன ெசdவதாக உ*தி அள-���ளா�. 

 



ஊதிய மா�ற�:- BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா�� ெசயலாள� ேதாழ� 
"வப� ச$கரவ��தி Dy.GS ம)*+ ேதாழ� அன-ேம. மி�ரா 
CGM (Legal) ம)*+ ஊதிய மா)ற$ Yfவ�� தைலவ>மான தி> 
சBதி�� ஊதிய மா)ற�தி)கான ேப�" வா��ைத ெம�வாக நக�வ� ெதாட�பான த�கள-� 
வ>�த�கைள ெதWவ��தன�.  
தைலவ�க�, சா�தியமான Y*கியெதா> கால அளவ�)Y� இBத ஊதிய மா)ற 
ப�ர�சைன$Y தc�X காண ேவEPய ேதைவைய ெதWவ��தன�
ெபா*ைம!ட� ேகQL$ ெகாEட இBத ஊதிய மா)ற$ Yfவ�
ேப�" வா��ைதைய ேவக@பL�திட 

 BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா�� ெசயலாள� ேதாழ� 
ச$கரவ��தி Dy.GS ம)*+ ேதாழ� அன-ேம. மி�ரா 
தி> A.M.Y@தா அவ�கைள சBதி�� ஊதிய உட�பாQைட ேவக@பL��+ வைகய�S ஊதிய 
மா)ற$ Yfவ�S உ�ள ஊழிய� தர@� ம)*+ நி�வாக தர@� உ*@ப�ன�கள-ைடேய 
ேதைவயான ஒ> ஒ>�கிைண@ைப உ>வா$கி� தரேவEL+ என ேகQL$ ெகாEடா�
ேதசிய கX�சிS mQட�திS ெகாL$க@பQட வா$Y*
ேதசிய கX�சிலி� 37வ� mQட�ைத ெச@ட+ப� மாத�தி)Y� நட�த ேவEL+ என$ 
ேகQL ெகாEடன�.  இவ)றிS ேதைவயானவ)ைற ெசdவத)Y 
அள-���ளா�. 

ஊதிய மா�ற ப;ரDசைனய;F பாராGம>ற வ;வ
தைலவ
க5 ச0தி%1:-  AUAB 
பாராnம�ற வ�வகார�கn$கான அைம�சW தி> அ�ஜு� ரா+ ேம$வாS அவ�கைள 
சBதி�� ஊதிய மா)ற+, ஓdrதிய மா)ற+
ஆகிய ேகாW$ைகக� அட�கிய ம`ைவ
ெதாட�� அைம�ச� பSேவ* பண�கள-S இ>@பதாS ஓW> தின�கள-S அவைர சBதி$க 
ஏ)பாL ெசdவதாக பாராnம�ற வ�வகார�கn$கான அைம�ச� ெதWவ��தா�
நம� தைலவ�கnட� அைம�சைர சBதி$க வ>வதாக உ*தி அள-���ளா�
இBதிய மாநாQL தயாW@� பண�கn$கான க�நாடக மாநில ெசய)Yfவ�)காக 
ஊழிய� ச�க�தி� ெபா��ெசயலாள� ேதாழ� 
ெச�*�ளதாS ேதாழ� "வப� ச$கரவ��தி 

வாD��$கnட�, 

     

 
     

   

     
 
 

ஊழிய� ச�க�தி� ெபா�� ெசயலாள� ேதாழ� 
ம)*+ ேதாழ� அன-ேம. மி�ரா VP ஆகிேயா� 

ம)*+ ஊதிய மா)ற$ Yfவ�� தைலவ>மான தி> 
சBதி�� ஊதிய மா)ற�தி)கான ேப�" வா��ைத ெம�வாக நக�வ� ெதாட�பான த�கள-� 

.  எதி�வ>+ நாடாnம�ற ேத�தைல "QP$காQPய நம� 
சா�தியமான Y*கியெதா> கால அளவ�)Y� இBத ஊதிய மா)ற 

ப�ர�சைன$Y தc�X காண ேவEPய ேதைவைய ெதWவ��தன�.  
ெபா*ைம!ட� ேகQL$ ெகாEட இBத ஊதிய மா)ற$ Yfவ�� தைலவ�

" வா��ைதைய ேவக@பL�திட உ*தி அள-���ளா�. 

ஊழிய� ச�க�தி� ெபா�� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�!
ம)*+ ேதாழ� அன-ேம. மி�ரா VP ஆகிேயா� 

ைள சBதி�� ஊதிய உட�பாQைட ேவக@பL��+ வைகய�S ஊதிய 
மா)ற$ Yfவ�S உ�ள ஊழிய� தர@� ம)*+ நி�வாக தர@� உ*@ப�ன�கள-ைடேய 
ேதைவயான ஒ> ஒ>�கிைண@ைப உ>வா$கி� தரேவEL+ என ேகQL$ ெகாEடா�
ேதசிய கX�சிS mQட�திS ெகாL$க@பQட வா$Y*திைய உ*தி@பL��+ வைகய�S 

வ� mQட�ைத ெச@ட+ப� மாத�தி)Y� நட�த ேவEL+ என$ 
இவ)றிS ேதைவயானவ)ைற ெசdவத)Y 

�ற ப;ரDசைனய;F பாராGம>ற வ;வகார�கG�கான அைமDசைர 
AUAB தைலவ�கைள$ ெகாEட ஒ> Yf 

பாராnம�ற வ�வகார�கn$கான அைம�சW தி> அ�ஜு� ரா+ ேம$வாS அவ�கைள 
ஓdrதிய மா)ற+, ஓdrதிய ப�கீL ம)*+ 

ஆகிய ேகாW$ைகக� அட�கிய ம`ைவ வழ�கின�.  08.09.2018 அ�* ம�திய ெதாைல 
ெதாட�� அைம�ச� பSேவ* பண�கள-S இ>@பதாS ஓW> தின�கள-S அவைர சBதி$க 
ஏ)பாL ெசdவதாக பாராnம�ற வ�வகார�கn$கான அைம�ச� ெதWவ��தா�
நம� தைலவ�கnட� அைம�சைர சBதி$க வ>வதாக உ*தி அள-���ளா�
இBதிய மாநாQL தயாW@� பண�கn$கான க�நாடக மாநில ெசய)Yfவ�)காக 
ஊழிய� ச�க�தி� ெபா��ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�! அவ�க� ெப�கt� 
ெச�*�ளதாS ேதாழ� "வப� ச$கரவ��தி Dy.GS இBத சBதி@ப�S கலB�$ ெகாEடா�

                         

      
       

(A.
                    

ஊழிய� ச�க�தி� ெபா�� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�!, ேதாழ� 
ஆகிேயா� 07.09.2018 அ�* 

ம)*+ ஊதிய மா)ற$ Yfவ�� தைலவ>மான தி> H.C.பB� அவ�கைள 
சBதி�� ஊதிய மா)ற�தி)கான ேப�" வா��ைத ெம�வாக நக�வ� ெதாட�பான த�கள-� 

எதி�வ>+ நாடாnம�ற ேத�தைல "QP$காQPய நம� 
சா�தியமான Y*கியெதா> கால அளவ�)Y� இBத ஊதிய மா)ற 

.  நம� வ�வாத�கைள 
� தைலவ�, ஊதிய மா)ற 

அப�ம�!, ேதாழ� "வப� 
ஆகிேயா� 07.09.2018 அ�* GM(SR) 

ைள சBதி�� ஊதிய உட�பாQைட ேவக@பL��+ வைகய�S ஊதிய 
மா)ற$ Yfவ�S உ�ள ஊழிய� தர@� ம)*+ நி�வாக தர@� உ*@ப�ன�கள-ைடேய 
ேதைவயான ஒ> ஒ>�கிைண@ைப உ>வா$கி� தரேவEL+ என ேகQL$ ெகாEடா�.  

திைய உ*தி@பL��+ வைகய�S 
வ� mQட�ைத ெச@ட+ப� மாத�தி)Y� நட�த ேவEL+ என$ 

இவ)றிS ேதைவயானவ)ைற ெசdவத)Y GM(SR) உ*தி 

கார�கG�கான அைமDசைர AUAB 
தைலவ�கைள$ ெகாEட ஒ> Yf 08.09.2018 அ�* 

பாராnம�ற வ�வகார�கn$கான அைம�சW தி> அ�ஜு� ரா+ ேம$வாS அவ�கைள 
ஓdrதிய ப�கீL ம)*+ 4G vெப$Qர+ 

அ�* ம�திய ெதாைல 
ெதாட�� அைம�ச� பSேவ* பண�கள-S இ>@பதாS ஓW> தின�கள-S அவைர சBதி$க 
ஏ)பாL ெசdவதாக பாராnம�ற வ�வகார�கn$கான அைம�ச� ெதWவ��தா�.  அவ>+ 
நம� தைலவ�கnட� அைம�சைர சBதி$க வ>வதாக உ*தி அள-���ளா�.  அகில 
இBதிய மாநாQL தயாW@� பண�கn$கான க�நாடக மாநில ெசய)Yfவ�)காக BSNL 

அப�ம�! அவ�க� ெப�கt� 
இBத சBதி@ப�S கலB�$ ெகாEடா�.  

                     ேதாழைம!�ள,  

(A.பா1 ராதாகிCJண>) 
               மாநிலD ெசயலாள
. 


