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எ� : UF/124        ேததி :  7.4.2016. 

ெப-ந� 

தி.. ஏ. எ�. 0�தா, 

ெபா2ேமலாள� (SR),BSNL கா��பேர�அ9வலக�, 

பார;ச�சா�பவ�, ஜ�ப;, 2தி=லி – 110001. 

ஐயா, 

ெபா.@ : ேபாரா�டஅறிவB� – 0றி;2. 

பா�ைவ. : எ� :BSNL/7-2//2016 ேததி 6.4.2016. 

ேமCகாD� பா�ைவயB= 0றி�பB�ட SR பBEFஎ�D@ள 

கGத;தி�பG, பB�வ.வனவCைற த�கள2 பEவான கவன;2I0I 

ெகா�J வரவB.�கிேற�. 7- வ2 உ-�பBன� சEபா�� ேத�தைல 

நட;2வதCகான ஏCபாJக@ நைடெபC- வ.� LMநிைலயB=, Nத�ைம 

அ�கீகார பBரதிநிதி;2வ ச�கமான BSNLஊழிய�ச�க�, ெதாழிலைமதி 

0ைலவதCகான நிைலைமைய உ.வாIகிய2 ேபா�ற ஒ. சி;திர;ைத 

உ.வாI0கி�ற வைகயB= ேமCகாD� கGத� உ@ள2 எ�ப2, மிகF� 

2ரதி.Qடமான2. இ2 NCறி9� உ�ைமகSI0 ற�பானதா0�.  

தCேபா2 TNகமCற Lழ= உ.வாIக�ப�ட2 ேவ-யாரா9ம=ல ; 

நி�வாக;தா= தா� எ�ப2 தா� உ�ைம. 

Nைறயான அவகாச;2ட� தகவ= அள�Iகாம=, PLI –Iகான 

��JI0YவB� ��ட;ைதI ��JவதCகான நி�வாக;தி� NGவBலி.Z2 

தா� இZத NY�பBர[ைன\� 2வ�கிய2.  ஒேர ஒ.நா@ N�பாக 

தகவலள�;2;தா� இI��ட� ��ட�ப�ட2 எ�பேத உ�ைம.  இ2 

ேபா�ற நிகM[சிக@ இதC0 N� நடZதேதயB=ைல.  BSNL 

ஊழிய�ச�க;தி� ெபா2[ெசயலாள� ��ட;தி= கலZ2ெகா@ள NGயாத 

தன2 நிைலைய; ெதEவB;த பB�ன.�, 30.3.2016 அ�-, நி�வாக;தா= 

��ட� நட;த�ப�J@ள2. அவசர அவசரமாக ��JI0YவB� ��ட;ைத 

நட;2வதCகாக, நி�வாக�, BSNL ஊழிய�ச�க� ெதEவB;த எதி��ைப\� 

ஒ2Iகி ைவ;2வB�ட2.  நி�வாக;தி�இZதநடவGIைக, அந̂தியான2� 

ஒY�0 வBதிகைள ம_-வ2மா0�. 



ஒேர ஒ.நா@ N�பாக தகவைல அள�;2 PLI 0Y��ட� அவசரமாக 

ஏ� நட;த�ப�ட2 எ�ப2 0றி;2 ஒ�J ெமா;த ஊழிய�கSI0� BSNL 

நி�வாக� பதிலள�IகI கடைம�ப�J@ள2.  மிகமிகI 0-கிய இZத 

காலஅவகாச;தி=, 0YவB� ��ட;ைத நட;தியத� `ல�, BSNL நி�வாக�, 

யாைர மகிMவBIகவB.�பBய2? ேம9�, பBரதான அ�கீகார 

பBரதிநிதிச�க;தி� ெபா2[ெசயலாள� இZதஅவசர (?) ��ட;தி= 

கலZ2ெகா@ள இயலாத தன2 நிைலைமைய; ெதEவB;தபBற0�, நி�வாக� 

ஏ� ��ட;ைத நட;த N�வZத2 எ�பைதவBளIகேவ�J�.  BSNL 

நி-வன�, ஒ.தன�யா�நி-வனம=ல, அ2 இZதிய அரசி�கீM ெசய=பJ� 

ஒ. நி-வன� எ�பைத நி�வாக;2I0 நா�க@ நிைனb�ட 

வB.�கிேறா�. எனேவ, அதCகானவBதிNைறகS�, வGவ�கS� 

கைட�பBGIக�படேவ�J�. 

30.3.2016 அ�- நைடெபCற ��ட;தி= BSNL ஊழிய�ச�க� கலZ2 

ெகா@ளாம= இ.Z2�, நி�வாக� அள�Iக N� வZத PLI ெதாைகையI 

0றி;2 BSNL ஊழிய�ச�க� எcவா- அறிZ2 ெகா@ள NGZத2 எ�- 

ேமCக�ட கGத;தி= ேக�க�ப�J@ள2. PLI – ஆக ஓ� இர�J 

இலIகெதாைகைய அள�Iக வB.�வதாக CMD BSNL அவ�க@, BSNL 

ஊழிய�ச�க;திட� பலNைற ெதEவB;2@ளா� எ�பைதI 

0றி�பBடவB.�கிேறா�. BSNL ஊழிய�ச�க� அதைன ஏC-I 

ெகா@ளவB=ைல.அ2ம�Jம=ல, 29.3.2016 அ�-, BSNL ஊழிய�ச�க;தி� 

பBரதிநிதிக@, CMDBSNL – அவ�கைள[சZதி;த ேபா2 �ட, ஒ.பF�JI0 

இைணயான ெதாைகைய PLI – ஆக அள�Iக வB.�வதாக அவ� 

ெதEவB;தா�. BSNL  ஊழிய� ச�க� அதைன ஏC-Iெகா@ளவB=ைல. 

ஆனா9�, Nத�ைம அ�கீகார[ ச�க;ைத� றIகணB;2வB�J, NFTE 

ச�க� அZத; ெதாைகைய ஏC-I ெகா�டதா=, நி�வாக� 

அவசரஅவசரமாக 0YவB� ��ட;ைதI��Gய2 2ரதி.Qடவசமான2. 

எனேவ, அவசரகதியB= இZதI ��ட;ைத நட;திய Nைறயான2, CMD BSNL – 

அவ�கள�� ஒ�த= N;திைரைய� ெபC-@ள2 எ�- நா�க@ உ-தியாக 

நிைனIகிேறா�. 

எ�கள2 கGத;தி=, CMD BSNL -அவ�கSI0�, NFTE ச�க;2I0� ஒ. 

ரகசிய உட�பGIைக ஏCப�J@ள2 எ�- நா�க@ 0றி�பB�G.Zேதா�. 

எ�கள2 கGத;தி= எYத�ப�J@ள ஒcெவா.வா�;ைதயB9� நா�க@ 

உ-தியாக உ@ேளா�. ‘ரகசியஉட�பGIைக’ எ�ற ெசாCெறாட� அைவ 

மரைப ம_றிய ெசாCெறாடர=ல.BSNL ஊழிய�க@ ம_2 ஓ� அCப;ெதாைகைய 



திணB�பதCகாக ஒ. Eதைல CMD BSNL - அவ�கS�, NFTE ச�கN� 

ஏCபJ;திIெகா�டத� பBறேக 30.3.2016 அ�-.PLI – 0YவB���ட� 

நைடெபC-@ள2 எ�பைத நா�க@ இ�ேபா2� வலி\-;2கிேறா�. 

ஊழிய�கள�� Nத�ைம அ�கீகார[ச�க� எ�றNைறயB=, இதC0 எ�க@ 

எதி��பBைன; ெதEவB�பதC0�, �டேவ, ஊழிய�கSI0 நியாயமான. PLI  

வழ�க ேவ�J� என ேகா.வதC0� எ�கSI0 அைன;2 நியாய�கS� 

உ@ளன.   

BSNL ஊழிய�ச�க� ஒ. ெபா-�@ள ெதாழிCச�கமா0�.  கடZத 

கால;தி= நடZதைத� ேபாலேவ, 7- வ2 உ-�பBன� சEபா�� ேத�தைல 

TNகமாக நட;2வதC0 எ�கள2 ச�க� NYைமயான ஒ;2ைழ�ைப 

அள�I0�. 

ந�றி\ட�, 

த�க@ உ�ைம\@ள, 

பB. அபBம�\ 

அைம�பாள�. 


