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ம!தியம!தியம!தியம!திய    ச�ச�ச�ச�கககக    ெச#திக$ெச#திக$ெச#திக$ெச#திக$    
அ&பா�(த ேதாழ�கேள, 
 
+திய+திய+திய+திய    ெபா,ெபா,ெபா,ெபா,    இ&.ர&0இ&.ர&0இ&.ர&0இ&.ர&0    தி1ட
தி1ட
தி1ட
தி1ட
:- BSNL 8 பண:+;<
 ந
 அைன!, ஊழிய�க>�?
  LIC 
நிBவன
 காDபE1F தி1ட
 வழ�கி<$ள, நா
 அறி(தேத. அைத 1-8-2014�? ப:ற? BSNL 8 
பண:ய:8 ேச�(த ஊழிய�க>�? நI1J�க இயலாததா8 அவ�க>�? +திய ெபா, இ&.ர&0 
தி1ட!ைத LIC அறிவ:!,$ள,. எனேவ 1-8-2014 � ? ப:ற? பண:ய:8 ேச�(த ஊழிய�கைள 
ப�றிய தகவ8கைள LIC ேக1F$ள,. 
 
பKசDபJ உய�MபKசDபJ உய�MபKசDபJ உய�MபKசDபJ உய�M : 1-10-2015 Nத8 5.3 சத
 பKசDபJ உய�(,$ள,. இ!ேதாF ெமா!த 
பKசDபJ 102.6 சத!திலிP(, 107.9 சதமாக உய�கிற,. 
 
BSNL நிBவனநிBவனநிBவனநிBவன    நாைளநாைளநாைளநாைள    ஒ1Jஒ1Jஒ1Jஒ1J    மனSதமனSதமனSதமனSத    வளவளவளவள    இய�?ன�இய�?ன�இய�?ன�இய�?ன�    திPமதிதிPமதிதிPமதிதிPமதி    �ஜாதா�ஜாதா�ஜாதா�ஜாதா    ேரேரேரேர    அவ�க$அவ�க$அவ�க$அவ�க$    எUதியஎUதியஎUதியஎUதிய    கJத
கJத
கJத
கJத
::::---- 
”கF
 ேபா1J�கிைடேய  ச;யான இட!ைத ப:J�க ஒP ேம8ேநா�கிய பயண!ைத ,வ�கி<$ேளா
. 
கJன உைழDைப ெதாட�(, கா!தா8 எ(த இல�?
 அைடய NJயாத ெதாைலவ:8 இ8ைல. நிBவன 
+!தா�க!தி�?
, வள�Wசி�?
 பாFபட ஒPமனதாக உBதி எFDேபா
.” என அைறXவ8 
ெகாF!,$ளா�.  
  

GPF பண!ைத திPDப:� ெகாFபண!ைத திPDப:� ெகாFபண!ைத திPDப:� ெகாFபண!ைத திPDப:� ெகாF:-  கா�Dபேர1 அYவலக
 நிதி ஒ,�காத தா8 BSNL 
ஊழிய�க>�? ெசDட
ப� மாத!தி8 GPF N&பண
 வழ�கDபடவ:8ைல. கா�Dபேர1 
அYவலக!திஅ ேக1டா8 BSNL ெசலவழி!த பண!ைத உ;ய கால!தி8  DOT 
திPDப:!தரவ:8ைல எ&கிற,. ` 890 ேகாJ `பா# அaவாB DOT ய:டமிP(, 
வரேவ�J<$ளதாக  XறDபFகிற,. BSNL  ெசலவழி!,$ள ,ைகைய உடனJயாக 
வழ�க�ேகா; ம!திய ச�க
 ெடலிகா
 கமிஷc�? கJத
 எUதி<$ள,.  
 
ஏமா�B ேவைலஏமா�B ேவைலஏமா�B ேவைலஏமா�B ேவைல::::-   மனSத சNதாய
 இ&B ச(தி!,� ெகா�F$ள ஒP ெப;ய ஆப!, fமி 
ெவDபமயமாத8.  பPவ நிைலய:8 கFைமயான மா�ற�கைள உலக
 இ&B ச(தி!,� 
ெகா�F$ள,.  fவ: ெவDபமயமாவத�? லாப ெவறி ப:J!த ப&னா1F நிBவன�க$தா& 
ெப;ய அளவ:�? காரண
 எ&ப, உலகறி(த ரகசிய
.  ெஜ�மனSைய சா�(த ப&னா1F கா� 
க
ெபனSயான ேவா8�0வாக&, வாகன +ைக ப;ேசாதைனகைள ஏமா�Bவத�கான ஒP 
ெம&ெபாPைள தன, கா;8 நிBவ:<$ள, சமgப!தி8 க�Fப:J�கDப1F$ள,.  இ(த 
ேமாசJ�? ப:&னா8 அ(த நிBவன!தி& CEO, மா�1J& வ:ென�ேகா�& தன, பதவ:ய:லிP(, 
ராஜினாமா ெச#,$ளா�.  த�ேபா, இதர ப:ரசி!தி ெப�ற கா�களான ஆJ ம�B
 0ேகாடா 
ஆகியவ�றிY
 இ, ேபா&B வாகன +ைக ப;ேசாதைனய:8 ஏமா�B
 ெம&ெபாP$க$ 
நிBவDப1F$ள, க�F ப:J�கDப1F$ள,.  ஆJ நிBவன
 21 ல1ச
 கா�களSY
, 0ேகாடா 
நிBவன
 12 ல1ச
 கா�களSY
 இ, ேபா&B ஏமா�Bகைள ெச#,$ளன.   
  



 

 ெபா,!,ைற வ�கிகளS8 அரசி& NதiF ெபா,!,ைற வ�கிகளS8 அரசி& NதiF ெபா,!,ைற வ�கிகளS8 அரசி& NதiF ெபா,!,ைற வ�கிகளS8 அரசி& NதiF 52%52%52%52%�? ?ைற�கDபF
 என அP�? ?ைற�கDபF
 என அP�? ?ைற�கDபF
 என அP�? ?ைற�கDபF
 என அP����    ேஜ1லிேஜ1லிேஜ1லிேஜ1லி:-   
ப�? வ:�பைனய:& இBதி ?றி�ேகா$ ஒ1F ெமா!த தனSயா�மய
தா& எ&ப, ெதாழி�ச�க 
இய�க�களS& கP!,.  உலக வ�கிய:& வழிகா1Fத8 ம�B
 +திய தாராளமய ெபாPளாதார 
ெகா$ைககளS& அJDபைடய:8 ெபா,!,ைறகைள ஒ1F ெமா!தமாக தனSயா�மயமா�?வைத 
ேநா�கி அரசா�க
 ெச&B ெகா�JP�கிற,.  ம!திய நிதி அைமWச� அP& ேஜ1லிய:& 
அறி�ைக இதைன மg�F
 நி`ப:!, உ$ள,.  28.09.2015 அ&B நைடெப�ற இ(திய 
வ�கிகளS& மாநா1J8 கல(,� ெகா�F ேப�
 ேபா, ெபா,!,ைற வ�கிகளS8 உ$ள 
அரசி& ப�ைக 52%�?
 ?ைறவாக ெகா�F வர அர� Nய�சி ெச#, வPவதாக அவ� 
ெத;வ:!, உ$ள, எ&ப, ேமாJ அரசா�க
 வP
 ஆ�FகளS8 எ&ன ெச#ய ேபாகிற, 
எ&பைத ெத;வ:�கி&ற,.  ெபா,!,ைற வ�கிகளS8 தன, Nதi1ைட 52% என அரசா�க
 
ெகா�F வ(த, எ&றா8 மிக வ:ைரவ:8 அதைன 49%ஆக மா�றி வ:Fவா�க$.  அ, ஒ1F 
ெமா!த தனSயா� மயமா�க8 தா&.  வ�கி ,ைறய:8 ேமாJ அரசா�க
 இதைன தா& ெச#ய 
ேவ�F
 என ெபP NதலாளSக$ வ:P
+கிறா�க$.  இ!தைகய நாசகர NJவ:ைன இ(திய 
ெதாழிலாள� வ��க
 இதைன எதி�!, ேபாராட ேவ�F
.     
  

BSNL MRS கமி1J அைம!த8கமி1J அைம!த8கமி1J அைம!த8கமி1J அைம!த8::::----  14.05.2015 அ&B நைடெப�ற 32ஆவ, ேதசிய கM&சி8 
X1ட!தி8 BSNL MRS தி1ட!ைத ப;சீலி�க ஒP ?U அைமDப, என NJM ெச#யDப1ட,. 
மP!,வ ெசலMகைள திP
பD ெபBவதி8 ஊழிய�க$ பF
 சிரம�கைள கண�கி8 ெகா�F 
இ(த NJM எF�கDப1ட,.  ஆனா8 நா&? மாத�க$ கழி(த ப:&னP
, கா�Dபேர1 
அYவலக!தி& நி�வாக ப:;M இ(த கமி1Jய:ைன அைம�க தைடகைள ஏ�பF!தி வPகிற,.  
இ(த கமி1Jய:ைன வ:ைரவ:8 அைம�க ேவ�F
 என நம, ம!திய ச�க
 மனSத வள 
இய�?னP�? கJத
 எUதி<$ள,. 
 
ேதசிய கM&சி8 X1ட
ேதசிய கM&சி8 X1ட
ேதசிய கM&சி8 X1ட
ேதசிய கM&சி8 X1ட
::::---- 33ஆவ, ேதசிய கM&சி8 X1ட
 16.10.2015 அ&B காைல 11 
மண:�? மனSத வள இய�?ன� திPமி? �ஜாதா ேர அவ�களS& தைலைமய:8 நைடெபB
.  
15.10.2015 அ&B ஊழிய� தரD+ Pre COUNCIL X1ட
 நைடெபற உ$ள,. 
 
வா!,�க>ட&,                                                
                                                                        ேதாழைம<ட&,  
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