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��றறி�ைக எ�:132                                                ேததி:-08.10.2016 
 

ேத�"க# ம�$
 இதர ெச(திக# 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள,  
 
JTO LICE ேத�" ெதாட�பாக GM(Rectt &Trg)உட> ச?தி@A:- 03.10.2016 அ�� நம� ெபா� 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�� அவ�க  தி"மி# அன%மா ரா' GM(Rectt &Trg) அவ�கைள 
ச�தி5� JTO LICE ேத�< ெதாட�பாக கீ?க@ட ப�ரAசைனக  வ�வாதிBகCபDட�:- 

i) ேக வ�5தாள%G உ ள ப#தி A வ�G உ ள இலBகண ப�L< கMைமயாக<N 
உய��த தர5திON உ ள�.  அ� மDMமGலாமG பல தவறான ேக வ�கQN 
உ ளன.  எனேவ மதிCபSM ெச'�N ேபா� இவTைற கணBகிG எM5�B 
ெகா QN பU ெபா� ெசயலாள� ேகDMB ெகா@டா�. 

ii) 24.09.2016 அ�� நைடெபTற JTO LICE ேத�வ�Tகான KEY ெவள%ய�டCபடவ�Gைல.  
எனேவ அதைன உடனUயாக ெவள%ய�MவேதாM ேத�< ZU<கQN வ�ைரவ�G 
ெவள%ய�ட ேவ@MN என<N ேகDMBெகா@டா�. 

iii) ேமON 11.12.2016G நைடெபற உ ள ேத�< த ள% ைவBகCபடாமG அேத ேததிய�G 
நட5த ேவ@MN எ��N ேகDMB ெகா@டா�.  

  JAO ேத�வDE ெவ�றி ெப�றவ�கF�G பயD�சி:-  நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப�ம�� அவ�க   தி" [ன%G #மா� GM(FP) மT�N தி"மி# அன%மா ரா' GM(Rect & 
Trg) ஆகிேயாைர 03.10.2016 அ�� ச�தி5� 17.07.2016 அ�� நைடெபTற JAO ேத�வ�G 
ெவTறி ெபTற ேதாழ�கQB# JAO பய�Tசிைய உடனUயாக �வ_க ேவ@MN என 
வலி��5தினா�.  அத� அUCபைடய�G கா�CபேரD அOவலகN உ5தர< ெவள%ய�Dடதி� 
அUCபைடய�G 24.10.2016 ZதG JAO  பய�Tசி வ#C`க  �வ_கCபட உ ளன. 
 
TT ம�$
 JE இலாகா ேத�"கF�கான ேததிைய உடனIயாக நி�ணய
 
ெச(யேவ�K
:- BSNL ெவள%ய�DM ள ேத�<கள%� அDடவைணய�G TT மT�N JE 
இலாகா ேத�<கQBகான ேததி இGலாமG இ"Cபைத [DUB காDU கா�CபேரD 
அOவலக5திT# நம� ம5திய ச_கN Z�னேர கUதN ெகாM5� ள�.  இ� ெதாட�பாக 
தி"மி# ம� அேராரா GM(Estt) மT�N தி"மி# அன%மா ரா' GM(Rect & Trg) ஆகிேயாLடN 
நம� ெபா� ெசயலாள� 03.10.2016 அ�� வ�வாதி5தா�.  இ�த ஆ@M வழBகமான 
ேத�<கQட� e�� JTO இலாகா ேத�<க  நட5தCபட ேவ@Uய�"�ததாG இ�த 
ேத�<க  நட5த இயலவ�Gைல என GM(Estt) ெதLவ�5தா�.  என%fN, நம� ெபா� 
ெசயலாள� TT மT�N JE இலாகா ேத�<க  Zைறயாக நட5தCபட ேவ@Uயதி� 
அவசிய5ைத [DUBகாDU இ�த ேத�<கQBகான ேததிகைள அDடவைணய�G #றிCப�ட 
ேவ@MN என வலி��5தி உ ளா�.  
 04.10.2016 அ�� ேதாழ� [வப� சBகரவ�5தி Dy.GS அவ�க  தி"மி# ம� அேராரா 
GM(Estt) அவ�கைள ச�தி5� ேபசியதி� அUCபைடய�G இதTகான உ5தரைவ மாநில 
நி�வாக_கQB# வ�ைரவ�G வழ_க நி�வாகN ஏT�B ெகா@M ள�.     



  
JAO 2001 ேத�" வDதிகளME உ#ள ேதைவய�ற கNK@பாKகைள நO�Gக:- BSNL ஊழிய� 
ச_க5தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�� அவ�க  03.10.2016 அ�� தி" [ன%G 
#மா� GM(FP) அவ�கைள ச�தி5� JAO 2001 ேத�< வ�திகள%G உ ள கீ?க@ட #ைறகைள 
நkBக ேவ@MN என வலி��5தி உ ளா�.   

i) எ�த ஒ" ஊதிய வ�கித5திG இ"�தாON ஐ�தா@M ேசைவ ZU5த அைன5� 
ஊழிய�கQN ேத�< எnத அfமதிBகCபட ேவ@MN. 

ii) JTO ேத�< வ�திகள%G உ ள� ேபால அதிக பDச வய� எ�ப� 55 ஆக இ"Bக 
ேவ@MN. 

iii) வய� கணBகிMN ேபா� அதTகான ேததி ஜனவL 1 என இ"Cபைத ஜூைல 1ஆக 
மாTற ேவ@MN.   

நk@ட வ�வாத_கQB# ப�� நம� ேகாLBைககைள ஏT�B ெகா@ட GM(FP) 2001ஆN 

ஆ@M JAO ேத�< வ�திகள%G ேதைவயான மாTற_கைள ெகா@M வர ேதைவயான 

நடவUBைககைள ேமTெகா ள உ�தி அள%5� ளா�.  

 

GATE ேத�" மதி@ெப� அI@பைடயDE JTO ேநரI ேத�":- ேநரU நியமன JTO ேத�< 
ெதாட�பாக 03.10.2016 அ�� நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�� அவ�க , GM(Rect) 
தி"மி# ம� அேராரா அவ�கைள ச�தி5� வ�வாதி5தா�.  இதT# ேமG ேநரU நியமன 
JTO ேத�வ�ைன BSNL நட5தா� எ��N, அதT# பதிலாக வ�@ணCப�5தவ�க , GATE 
ேத�வ�G ெபTற மதிCெப@க  அUCபைடய�G ேத�< ெச'யCபMவா�க  என<N அவ� 
ெதLவ�5தா�.  ெபா"Dெசலைவ�N, சிரம_கைள�N தவ��CபதTகாக இrவா� ஏTபாM 
ெச'யCபDM ள�.  
 
SERVICE SIM CARDE OFF-NET வசதி:-  ேதாழ� P.அப�ம�� GS BSNLEU 03.10.2016 அ�� 
GM(Admn) தி" R.K.சி�ஹா அவ�கைள ச�தி5� SERVICE SIM CARDகள%G இ�வைர வழ_கி 
வ�த 50 yபா'கQBகான OFF-NET ேப[N வசதி அBேடாப� மாத5திலி"�� வ�லBகிB 
ெகா ளCபDM ள� ெதாட�பாக கUதN ெகாM5� வ�வாதி5தா�.  இ�த வசதி உடனUயாக 
ஊழிய�கQB# மz@MN வழ_க ேவ@MN என வT`�5தினா�.  GM(Admn) அவ�கQN 
ேதைவயான நடவUBைககைள ேமTெகா ள உ�தி அள%5� ளா�.   இ� ெதாட�பாக 
04.10.2016 அ�� மாநில நி�வாக_கQB# வ�ளBகN ேகDM கா�CபேரD அOவலகN கUதN 
எnதி� ள�. 
 
CMDஉட> ச?தி@A:- 03.10.2016 அ�� நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�� அவ�க  
03.10.2016 அ�� BSNL CMDஐ ச�தி5� 2016, UசNப� 31 ZதG 2017 ஜனவL 3ஆN ேததிவைர 
ெச�ைனய�G நைடெபற உ ள BSNL ஊழிய� ச_க5தி� 8ஆவ� அகில இ�திய 
மாநாDUT# வரேவ@MN என அைழCப�த? ெகாM5தா�.  நம� அைழCைப ஏT�B 
ெகா@ட CMD மாநாDUG உைர நிக?5த ஏT�B ெகா@டா�.   
 அ5�ட� 2014-15Bகான PLI உடனUயாக வழ_க நடவUBைக ேமTெகா ள ேவ@MN 
எ�ற நம� ேகாLBைகய�ைன ஏT� நடவUBைக ேமTெகா ள உ�தி அள%5� ளா�.  
ேமON Lைலய�| ஜிேயாவ�� கMைமயான வ�ைல #ைறCப�� காரணமாக BSNL 
ச�திB#N சவாGகைள பTறி வ�வாதி5தன�.  `5தா@M ZதG BSNL 
அறிZகCபM5த< ள `திய திDட5தி� eலN Lைலய�| ஜிேயாைவ வ�ட #ைறவான 
வ�ைலய�G ேசைவ தர< ளதாக CMD ெதLவ�5தா�.  `திய திDட_கைள மBக  ம5திய�G 



ப�ரபலCபM5த BSNL ஊழிய� ச_கZN FORUMZN Zn ஒ5�ைழC` ெகாMB#N என 
ேதாழ� P.அப�ம�� உ�தி அள%5� ளா�. 
 
ஒ@ப?த ஊழிய� பDரXசைனகF�G கா�@பேரN அYவலக
 உZதர":- ஒCப�த ஊழிய� 
ப�ரAசைனய�G பG ேவ� மாவDட/ மாநில நி�வாக_க , த_கQB# ெதாட�ப�Gைல 
எ��N, இ�னZN பல காரண_கைள ெசாGலி அவ�க  ப�ரAசைனய�G தைலய�டாமG 
தவ��5� வ"கி�ற�.  ஆனாG அவ�கQBெகGலாN வ�ளBகN ெகாMB#N வ@ணN 
கா�CபேரD அOவலகN இர@M உ5தர<கைள ெவள%ய�DM ள�.  ஒCப�த 
ஊழிய�கQB# காேசாைல eலமாகேவா வ_கி eலமாகேவா சNபளN பDMவாடா 
ெச'யCபடேவ@MN எ�ப� அதிG ஒ��.  EPF & ESI வ�ஷய5திG BSNL நி�வாகN தா� 
PRINCIPAL EMPLOYER எ�பைத உ�தி ெச'�N, எனேவ ஒCப�த ஊழிய�கள%� 
ப�ரAசைனகள%G BSNL நி�வாகN தன� ெபா�Cைப உண��� ெசயGபட ேவ@MN எ��N 
ஆண�5தரமாக வலி��5தி�N கUதN ெகாM5� ள�.  நGல உ5தர<கைள 
ெவள%ய�DM ள கா�CபேரD அOவலக5திT# பாராDMதGகைள ெதLவ�5�B 
ெகா கிேறாN.  மாவDட மாநில நி�வாக_க  இன%யாவ� ஒCப�த ஊழிய�க  
ப�ரAசைனகள%G Zைறயாக, அBகைறயாக ெசயGபMவா�களா? ( கா�CபேரD அOவலக 
கUத எ@க :- 1) 2-1/2015-WS & I dated 05.10.2016 2) 2-1/2015-WS & I/(ii) dated 07.10.2016). 
 
ேதாழ� H.L..ம�கN மைற":- AITEU Class III(N) ச_க5தி� அகில இ�திய �ைண5 
தைலவராக<N, BSNL ஊழிய� ச_க5தி� NTR மாநில தைலவராக<N பல ஆ@M காலN 
பண�யாTறிய e5த ேதாழ� H.L.மBகD உடG நலB #ைற< காரணமாக 05.10.2016 அ�� 
தன� 76ஆவ� வயதிG காலமானா�.  BSNL ஊழிய� ச_க5தி� e5த தைலவரான ேதாழ� 
மBகD அவ�கள%� மைறவ�T# BSNL ஊழிய� ச_கN தன� அ�சலிைய உL5தாBகிB 
ெகா கிற�. 
 

வா?5�BகQட�, 
  ேதாழைம�ட�, 

 
      (A.பாA ராதாகி\]ண>) 

                            மாநில ெசயலாள� 

 
 
 
 
 
 

 


