ന

ോൺ എക്ിസ ക്യുട്ടീവ് ജീവ ക്കോരുടെ ചിരക്ോലമോയി
പരിഹരിക്കടെെോടെ ക്ിെക്കുന്ന പ്പശ്നങ്ങൾക്ക്
പരിഹോരം ക്ോണോ ുള്ള െെസ്സങ്ങൾ ീങ്ങുന്നു

ന ോൺ എക്ിസ ക്യുട്ടീവ് ജീവ ക്കോരുടെ ക്ഴിഞ്ഞ ക്ുടെ ക്ോലമോയി
ന
പരിഹരിക്കടെെോടെ ക്ിെക്കുന്ന പ്പശ്ങ്ങ
ളിൽ ഉണ്ടോയിരുന്ന െെസ്സങ്ങൾ
മോെി പരിഹോരത്തി ്
വഴി
ടെളിഞ്ഞ
വിവരം
സനതോഷപൂർവ്വം
അെിയിക്കുക്യോണ്. 7100-200-10100 സ്ടക്യിലിലുള്ള സീ ിയർ െി.ഒ.എ
വിഭോഗം ജീവ ക്കോടര NEPPയിൽ ഓപ്ഷൻ
ൽക്ിയനെോൾ 6550-185-9325
സ്ടക്യിലിനലക്ക്
െരം
െോഴ്ത്തടെട്ടെ്,
വിട്ടുനപോയ
വിവിധ
ക്ോഡെുക്ളിടല
ജീവ ക്കോർക്ക്
ഒരു
അധിക്
ഇൻപ്ക്ിടമ ്െ്
അ ുവദിക്കൽ, TT LDCEപരീക്ഷയ്ക്ക് SSLC വിദയോഭയോസ നയോഗയെ എന്ന
ിബന്ധ യിൽ
ഒരു
പ്പോവശ്യം
ഇളവ്
അ ുവദിക്കൽ,
ന ോൺ
സ
എക്ിക്യുട്ടീവ്
ജീവ ക്കോർക്ക്
E1
സ്കക്യിലിൽ
പ്പനമോഷൻ
ന
െുെങ്ങിയവോയോണ് ഈ പ്പശ്ങ്ങൾ. ഈ പരിഹരിക്കടെെോടെ ക്ിെക്കുന്ന
ന
പ്പശ്ങ്ങ
ളിൽ
ഒരു
പരിഹോര
സോദ്ധ്യെ
ടെളിഞ്ഞെ്
10-07-2018 ്
CMDയുമോയി
BSNLEU
ന െോക്കൾ
െത്തിയ
ചർച്ചയുടെ
അെിസ്ഥോ ത്തിലോണ്. ( ഈ ചർച്ചയുടെ വിശ്ദോംശ്ങ്ങൾ മ്മുടെ ടവബ്
ന
കസറ്റിൽ ടക്ോെുത്തിട്ടുണ്ട്) ആ ചർച്ചയിൽ CMD പ്പശ്ങ്ങ
ടള വളടര
ടഗൌരവനത്തോടെ
വീക്ഷിക്കുക്യും
പരിഹരിക്കോ ോവശ്യമോയ
െപെിക്ൾ
സവീക്രിക്കോടമന്നും
ഉെെു
ൽക്ിയിരുന്നു. ഇനെോൾ
നക്ോർെനെറ്റ്
ഓഫീസ്
ക്ുെച്ചു
ക്ോലമോയി
പരിഹരിക്കടെെോടെ
ക്ിെക്കുന്ന ഈ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കോ ോവശ്യമോയ
െപെിക്ൾ
സവീക്രിച്ചു െുെങ്ങി. CMD യുമോയി െത്തിയ ചർച്ചയുടെ െുെർ െപെി
എന്ന രീെിയിൽ ഇന്ന് പ്ശ്ീ ടസൌരഭ് െയോഗി (Sr.GM(Estt))യുമോയി BSNLEU
ന െോക്കളോയ സ:പി.അഭിമ യു, സ:സവപൻ ചപ്ക്വർത്തി, സ:എസ്.ടചല്ലെ
എന്നിവർ പടെെുത്തു. ചർച്ചയുടെ വിശ്ദോംശ്ങ്ങൾ ചുവടെ.
1. സീ ിയർ െി.ഒ.എ ജീവ ക്കോരുടെ 7100-200-10100 സ്ടക്യിലിൽ
ിന്നും 6550-185-9325 സ്ടക്യിലിനലക്ക് െരം െോഴ്ത്തടെട്ട പ്പശ്നം:
NEPP
െെിലോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ OTBP ലഭിച്ച സീ ിയർ െി.ഒ.എ
ജീവ ക്കോർ ഓപ്ഷൻ
ൽക്ിയനെോൾ അവരുടെ ശ്മ്പളം 100-200-10100
സ്ടക്യിലിൽ
ിന്നും
6550-185-9325
സ്ടക്യിലിനലക്ക്
െോഴ്ത്തടെട്ടു. BSNLEU അന്നുമുെൽക്കു െടന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ
ിരതരമോയി ഇെടപട്ടുടക്ോണ്ടിരിക്കുക്യോണ് പക്ഷ അെുത്ത ക്ോലം
വടര മോന ജ്ടമ ്െ്
മ്മുടെ ഈ ഡിമോ ്െ് അംഗീക്രിച്ചിരുന്നില്ല. 10-072018 ് BSNLEU ന െോക്കൾ CMD യുമോയി
െത്തിയ ചർച്ചയുടെ
ന
അെിസ്ഥോ ത്തിൽ
ഈ
പ്പശ്ം
പരിഹരിക്കോൻ
മോന ജ്ടമ ്െ്

െീരുമോ ിച്ചു. ഇന്ന്
Sr.GM(Estt)
ഉമോയി
െത്തിയ
ചർച്ചയിൽ
എസ്റ്റോബ്ലിഷ്ടമ ്െ് വിഭോഗം ഒരു ന ോഷണൽ ആ ുക്ൂലയനത്തോെുക്ൂെി
ന
ഈ പ്പശ്ം
പരിഹരിക്കോ ുള്ള
ിർനേശ്ം മോന ജ്ടമ ്െ് ക്മ്മിറ്റിക്ക്
സമർെിക്കോൻ
െപെിക്ൾ
സവീക്രിച്ചുവരുന്നെോയി
ട
അെിയിച്ചു. മോന ജ്ടമ ്െ് ക്മ്മിറ്റി അംഗീക്രിച്ചെി ുനശ്ഷം ഡയെക്ർ
നബോർഡും െുെർന്ന് ടപൻഷൻ ബോദ്ധ്യെ വരുന്ന വിഷയമോയെി ോൽ
DOTയും അംഗീക്രിനക്കണ്ടെുണ്ട്.
2. ന ോൺ എക്ിസ ക്യുട്ടീവ്
പ്പനമോഷൻ:

ജീവ

ക്കോർക്ക്

E1

സ്കക്യിലിൽ

ട മോർ ഈ വിഷയടത്ത ക്മ്പ ിയുടെ HR Plan
നബോർഡ് ഓഫ് ഡയെക്ർ
ഉമോയി ബന്ധിെിക്കോൻ െീരുമോ ിച്ചെി ്ടെ പശ്ചോത്തലത്തിൽ ഈ
വിഷയം
മരവിെിച്ചു
ിർത്തിയിരുന്നു. 10-07-2018 ്
CMD യുമോയി
െത്തിയ ചർച്ചയുടെ അെിസ്ഥോ ത്തിൽ മോന ജ്ടമ ്െ് ഈ വിഷയം HR
Plan ഉമോയി ബന്ധിെിക്കോടെ നബോർഡി ്
ിർനേശ്ം സമർെിക്കോൻ
െീരുമോ ിച്ചിട്ടുണ്ട്. BSNLEU ഈ വിഷയത്തിൽ
ിരതരമോയി ഇെടപട്ട്
പരിഹരിക്കോൻ പ്ശ്മിക്കുന്നെോണ്.
3. വിട്ടുനപോയ വിഭോഗം ജീവ
അ ുവദിക്കൽ:-

ക്കോർക്ക് ഒരു അധിക്് ഇൻപ്ക്ിടമ

്റ്

01-01-2007ൽ
ശ്മ്പളം
പരിഷ്ക്കരിച്ചനെോൾ
01-01-2007 ും
07-052010 ുമിെയിൽ ന രിട്ട്
ിയമിെരോയ ജീവ ക്കോർക്ക് ശ്മ്പളത്തിൽ
ക്ുെവ് അ ുഭവടെട്ടു. ഇെിൽ TTA വിഭോഗം ജീവ ക്കോർക്ക് മോപ്െം ഒരു
അധിക് ഇൻപ്ക്ിടമ ്െ് അ ുവദിക്കുക്യുണ്ടോയി. സമോ മോയ രീെിയിൽ
ശ്മ്പളത്തിൽ
ക്ുെവ്
വന്ന
മറ്റ്
വിഭോഗം
ജീവ ക്കോർക്കും
ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അധിക് ഇൻപ്ക്ിടമ ്െ് അ ുവദിക്കണടമന്ന മ്മുടെ
ആവശ്യം
മോന ജ്ടമ ്െ്
അംഗീക്രിക്കുക്യും
പരിഹരിക്കോൻ
െീരുമോ ിക്കുക്യും ടചയ്തു. 01-01-2007 മുെൽക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അധിക്
ഇൻ പ്ക്ിടമ ്െ് അ ുവദിക്കുന്നെി ് 11.5 നക്ോെി രൂപയുടെ അധിക് ചിലവ്
വരുടമന്ന് ക്ണക്കോക്കിയിട്ടുണ്ട് െുെർന്നുള്ള ചിലവ് ഓനരോ വർഷവും
1.35നക്ോെി
വരുടമന്നും
ക്ണക്കോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നു
െന്ന
ചർച്ചയിൽ കഫ ോൻസ്
വിഭോഗം
ഈ
ചിലവി ്
അംഗീക്ോരം
ൽക്ിയെോയി Sr.GM(Estt)
മ്മുടെ ന െോക്കടള അെിയിച്ചു. ഇെ് ഇ ി
നബോർഡ് അംഗീക്രിനക്കണ്ടെുണ്ട്.
4. TT LDCE പരീക്ഷയ്ക്ക് വിദയോഭയോസ നയോഗയെ SSLC നവണടമന്ന
ിബന്ധ യിൽ ഒരു പ്പോവശ്യടത ഇളവ് അ ുവദിക്കൽ.:-

SSLC നയോഗയെയില്ലോത്ത ജീവ ക്കോർക്ക് TT LDCE പരീക്ഷടയഴുെോൻ ഒരു
െവണനത്തക്ക് ഇളവ് അ ുവദിക്കണടമന്ന് BSNLEU
ിരതരമോയി
ആവശ്യടെട്ടുടക്ോണ്ടിരിക്കുക്യോണ് അെുത്തക്ോലം വടര ഈ ആവശ്യം
അംഗീക്രിക്കടെട്ടിരുന്നില്ല. 10-07-2018 ് CMD യുമോയി BSNLEU
െത്തിയ
ന നബോർഡി ്ടെ
ചർച്ചയുടെ അെിസ്ഥോ ത്തിൽ മോന ജ്ടമ ്െ് ഈ പ്പശ്ം
അംഗീക്ോരത്തി ോയി
സമർെിക്കോൻ
െീരുമോ ിച്ചു. ഇെി ോയി
സർക്കിളുക്ളിൽ
ിന്നും SSLC നയോഗയെ ഉള്ളവരും ഇല്ലോത്തവരും,
ഒഴിവുക്ൾ
എന്നീ
വിവരങ്ങൾ
നശ്ഖരിക്കോൻ
െീരുമോ ിച്ചു. ഈ
വിവരങ്ങൾ എപ്െയും നവഗം നശ്ഖരിക്കണടമന്ന് BSNLEU ആവശ്യടെട്ടു
അെ് Sr.GM(Estt) അംഗീക്രിച്ചു.

