
 

 

 

BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:164                                                                  ேததி:-27.04.2017 
 

BSNL& 'திய தி(ட�க* ம�+� பல ம-திய ச�க ெச/திக* 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள,  

அைன�� தன�யா� நி�வன�கைள� கா���� மிக�சிற"பான தி�ட�கைள BSNL 
நி�வன� அறிவ(��)ள�.   

1) 339 -பா. STVய(1 BSNL ெந�வ��கி34 கால வைரய(�றி இலவசமாக ேபச�8�ய 
வசதி ெகா9ட இ�த தி�ட�தி1 இதர ெந�வ��கி34 இலவசமாக ஒ; நாைள�4 25 
நிமிட�க>�, அத34 ேம1 ேப?வத34 ஒ; நிமிட�தி34 25 ைபசா@� ம�Aேம 
க�டணமாக ெபற"பAகிற�.  அ�ம�Aம1லாம1 இ�த தி�ட�தி1 இ�வைர 
வர�ப(1லா ேட�டா பய�பA�த@� அதி1 2 GB வைர உ�சப�ச ேவக�தி�� 
அத34 ேம1 4ைற�த ேவக�தி�� பய�பA�தி� ெகா)ளலா� எ�� இ;�தைத 
த3ேபா� ஒ; நாைள�4 3GB வைர உ�சப�ச ேவக�தி1 பய�பA�தி� ெகா)ள 
அFமதி�க"ப�A)ள�.  இ� 28 நா�க) வைர பய�பA�தலா�. 

2) 349 -பா. தி�ட�தி1 அேத 28 நா�க) வைர பய�பA�த� 8�ய ேநர�தி1 
அைன�� ெந�வ��கி34� கால வர�ப(�றி எ�தைன ேநர� ேவ9Aமானா�� 
க�டண� இ1லாம1 ேபசலா�.  இ�த 28 நா�க>�4 2GB ேட�டா உ�ச ப�ச 
ேவக�தி1 பய�பA�தி� ெகா)ளலா�. அத34 ேம1 4ைற�த ேவக�தி1 
வர�ப(�றி பயனபA�தி� ெகா)ளலா�. 

3) 333 -பா. தி�ட�தி1 90 நா�க>�4 எ1ைலய(1லா ேட�டா�கைள பய�பA�தி� 
ெகா)ளலா�.  ஒJெவா; நா>� உ�சப�ச ேவக�தி1 3GB�கைளK� அத34 ேம1 
80 KBPS ேவக�தி�� பய�பA�தி� ெகா)ளலா�.   

4) 395 -பா. தி�ட�தி1 71 நா�க>�4 எ1ைலய(1லா ேட�டா�கைள பய�பA�தி� 
ெகா)ளலா�.  ஒJெவா; நா>� உ�சப�ச ேவக�தி1 2GB�கைளK� அத34 ேம1 
80 KBPS ேவக�தி�� பய�பA�தி� ெகா)ளலா�. அ� ம�Aம1லாம1 BSNL 
ெந�வ��கி34 3000 நிமிட�க>�,  இதர ெந�வ��4க>�4 1800 நிமிட�க>� 
இலவசமாக ேபசி�ெகா)ளலா�.  அத34 ேம1 ேப?வத34 நிமிட�தி34 20 
ைபசா�க) ம�Aேம க�டணமாக ெபற"பA�. 

இைவ அைன��� BSNL PREPAID MOBILE ச�தாதார�க>�கான Wதிய தி�ட�க). 

இ� தவ(ர 01.05.2017 Xத1 அைன�� BROAD BAND தி�ட�க>�4� 4ைற�த ப�ச 
ேவகமாக 4MBPS இ;�4� என BSNL நி�வன� அறிவ(��)ள�. 
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ெபா� ம�க>�4 மிக"ெபYய அளவ(1 பய� த;� இவ3ைற பய�பA�தி நம� 
வா��ைகயாள� எ9ண(�ைகைய ேம�� 8�Aேவா�. நம� நி�வன�ைத 
வள"பA��ேவா�.  

மா�� மாத�தி1 29.5 ல�ச� இைண"Wகைள BSNL நி�வன� Wதிய சாதைன:-  ஜிேயா 
ஜுர�தா1 நாA திணறி� ெகா9A)ள ^_நிைலய(1, இதர ெதாைலேபசி நி�வன�க) 
ேபாரா�� ெகா9�;�4� ேநர�தி1, அர?��ைற நி�வனமான BSNL தன� 
வா��ைகயாள� எ9ண(�ைகைய 8�� சாதைன பைட��)ள�.   

BSNL ஊழிய� ச�க� தலைமய(1 அைன�� ச�க�க>� 8� ஒ; மண( ேநர 
8Aத1 பண( ெச.வ� எ�ற X�@ அமலாகிK)ள நிைலய(1 மா�� மாத�தி1 29.5 
ல�ச� Wதிய ெமாைப1 இைண"Wக) வழ�கி BSNL நி�வன� சாதைன ெச.�)ள�.   
 
நிதி இய�3னராக தி6மி3 �ஜாதா ேர:- மன�த வள இய�4ன� தி;மி4 ?ஜாதா ேர 
0103.2017 Xத1 ேம�� ஆ� மாத�க>�4 நிதி இய�4ன� ெபா�"ைபK� ேச��� 
பா�"பத3கான உ�தரைவ கா�"பேர� அ�வலக� ெவள�ய(�A)ள�.  BSNL ேபா�ற 
X�கியமான நி�வன�தி34 எ�� தன�யாக ஒ; இய�4னைர நியமி�காம1 8Aத1 
ெபா�"W வழ�4� அரசி� ேபா�4 ெதாட�கிற�. 

 
அதிகமாக வழ�க:ப(ட ஊதிய-ைத ப;<-த� ெச/ய�=டா> எ&கிற ப;ர?சைன:-  
BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெதாட� வ3W��த1 காரணமாக, ஊழிய�க>�4 வழ�க"ப�ட 
அதிக"ப�யான ஊதிய�ைத தி;�ப ப(��க� 8டா� எ�கிற உ�ச நbதிம�ற தb�"ைப 
ஒJெவா; ப(ர�சைனயாக ஆரா.�� X�ெவA"ப� என நி�வாக� ஏ3�� 
ெகா9A)ள�.  இ�ெதாட�பாக தைலைம ெபா� ேமலாள�க>�4 க�த� ஒ�ைறK� 
எdதிK)ள�.  ஆனா1 மாநில�கள�1 இ;�� எ�த ஒ; ப(ர�சைனK� வரவ(1ைல 
என கா�"பேர� அ�வலக� ெதாட��� 8றி வ;கிற�.  இ� ெதாட�பாக WTR ம3�� 
உ.ப(. கிழ�4 மாநில�கள�1 இ;�� ம�திய ச�க�தி34 வ��)ள f�� 
ப(ர�சைனகைல கா�"பேர� அ�வலக�தி1 உ)ள PGM(Estt)�4 நம� ம�திய ச�க� 
அF"ப(K)ள�. 
 
7100-200-10100 ஊதிய வ;கித-தி@ இ6A> 6550-185-9320 ஊதிய வ;கித-தி�3 Sr.TOA 
�களJ& ஊதிய வ;கித� 3ைற-த> ெதாடரபாக:-  NEPP�4 வ(;"ப� ெதYவ(�த ேபா� 
Sr.TOA�கள�� ஊதிய வ(கித�ைத 7100-200-10100லி;�� 6550-185-9320 எ�� 4ைற�த 
ப(ர�சைனைய தb�@ காண ேவ9A� என நம� ம�திய ச�க� ெதாட��� நி�வாக�ைத 
வலிK��தி வ��� ெகா9A)ள�.  இ� ெதாட�பாக DIRECTOR(HR) ம3�� PGM(Estt) 
ஆகிேயா;ட� ெதாட��� வ(வாதி�� வ;கிற�.  இத34 X�ன�  BSNL ஊழிய� ச�க� 
எdதிK)ள க�த�கைள எ1லா� இைண�� மo9A� ஒ;Xைற PGM(Estt)�4 ம3ெறா; 
க�த�ைத நம� ம�திய ச�க� 25.04.2017 அ�� எdதிK)ள�. 
 
ெடலிகா� ெட�னKசிய& இலாகா ேத
வ;�கான க@வ;த3திைய 3ைற�க PGM(Estt)�3 
க<த�:-  ெடலிகா� ெட�ன bசிய� இலாகா ேத�வ(3கான க1வ( த4திைய ப�தா� வ4"W 
இ;�க ேவ9A� எ�ற க�A"பா�ைட தள��த ேவ9A� என BSNL ஊழிய� ச�க� 
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ெதாட��� வலிK��தி வ��)ள�.  இ� ெதாட�பாக பல க�ட ேப�? வா��ைத 
நைடெப3�)ள�.  இ� ெதாட�பாக 26வ� ேதசிய க@�சி1 8�ட�தி1 நைடெப3ற 
வ(வாத�கைள எA��� கா�� நம� ம�திய ச�க� PGM(Estt) �4 க�த� மo9A� ஒ; 
க�த� எdதிK)ள�. 
 இ�த ேத�வ(3காக நி�ணய(�க"ப�ட ேத�@ க�டண�ைத ர�� ெச.ய ேவ9Aெமன 
நம� ம�திய ச�க� கAைமயாக வாதி�A)ள�.  19.04.2017 அ�� தி;மி4 அன�மா ரா. 
GM(Rectt) அவ�கைள ச�தி�� நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப(ம�K அவ�க) 
வலிK��திய ேபா� இ�த ப(ர�சைனைய நி�வாக� வ(வாதி�� வ;வதாக@�, 
சாதகமான X�@க) எA�க"படலா� என உ�தி அள���)ளா�.   
 
ஒ6 சில வ6ட�கT�3 U& BSNL ஊழிய
 ச�க� வ;V-த க6ைண நிதி 
அைம�3� தி(ட-ைத நிராகX-த நி
வாக� த�ேபா> U& வA>*ள>:-  ேசைவய(1 
உ)ள ஊழிய�க) இற�தா�க) எ�� ெசா�னா1 அவ�க) 4A�ப�தா;�4 நிதி உதவ( 
ெச.ய ஒ; க;ைண நிதிைய கா�"பேர� அ�வலக� உ;வா�க ேவ9A� எ��� 
அத34 வ(;"ப"ப�ட ஊழிய�கள�ட� இ;�� மாத�திர� ஒ; ெதாைகைய 
வ^லி�கலா� எ��� BSNL ஊழிய� ச�க� ஒ; சில வ;ட�க>�4 X� ஒ; 
ேகாY�ைகைய நி�வாக�திட� ைவ�த�.  ஆனா1 அ�த சமய�தி1 அத� மo� ஒ; 
கவன�ைத ெச��தாம1 நி�வாக� அதைன நிராகY�� வ(�ட�.  த3ேபா� நி�வாக� 
அேத ேகாY�ைகைய நம� க;���கைள� ேக�A க�த� ெகாA��)ள�.  அத� 
மoதான க;���கைள மாவ�ட மாநில ெசயலாள�க) அF"ப ேவ9A� என ம�திய 
ச�க� ேக�A� ெகா9A)ள�. 
 
e-KYCய;@ �ம-த:ப(ட க(V:பா(ைட தள
-த� ேகாX இய�3ன6�3 க<த�:-  e-KYC 
fல� ெமாைப1 சி� கா��கைள ACTIVATE ெச.ய"ப�A வ;கி�றன.  என�F� ஒ; 
ச�தாதார;�4 ஒ; e-KYC தா� ஒ; வா��ைகயாள� ேசைவ ைமய�தி1 வழ�க 
X�K� எ�ற க��"பாA உ)ள�.  இ� சி� கா��கைள ேவகமாக ACTIVATE ெச.வதி1 
ப(ர�சைன ஏ3ப�A)ள�.  இ�த� க�A"பா�ைட நb�க ேவ9A� என DIRECTOR(CM)�4 
க�த� ஒ�ைற நம� ம�திய ச�க� க�த� எdதிK)ள�. 
 
இர�டாவ> ப(<யலி@ இட� ெபறாத ேநர< நியமன JE ேத
வாள
களJ& 
ப;ர?சைனைய ம̂�V� நம> ம-திய ச�க� எV->*ள>:-  19.04.2017 அ�� தி;மி4 
அன�தா ரா. GM(Estt) அவ�கைள ச�தி�த நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப(ம�K 
அவ�க) இர9டாவ� ப��யலி1 இட� ெபறாத ேநர� நியமன JE ேத�வாள�கள�� 
ப(ர�சைனைய வ(வாதி�தன�.  2017 ேம மாத� 15ஆ� ேததி அ�� அைன�� 
ேத�வாள�க>� பய(3சி�4 அF"ப"ப�ட ப(�ன� தா� காலி"பண(ய(ட வ(வர�க) 
Xdைமயாக ெதYK� எ��� அத34 ப(�ன� அ� ெதாட�பாக X�ெவA�க"பA� 
எ��� அவ� பதிலள���)ளா�.  நம� ெபா� ெசயலாள� ேம 15�4 ப(� உடன�யாக 
இர9டாவ� ப��யலி1 இட� ெபறாத ேநர� நியமன JE ேத�வாள�கைள பYசீலி�க 
ேவ9A� என வலிK��தி உ)ளா�.   
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ேம_� ஒ6 ேநர< நியமன JE ேத
ைவ நட->க- BSNL ஊழிய� ச�க� ேகாY�ைக:-  
19.04.2017 அ�� நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப(ம�K ம3�� �ைண ெபா� 
ெசயலாள� ேதாழ� ?வப� ச�கரவ��தி ஆகிேயா� PGM(Estt) தி;மி4 ம� அேராரா 
அவ�கைள ச�தி�� JE�க) பல� JTOஆக பதவ( உய�@ ெப3�)ள ^ழலி1 JE ேகடY1 
உ)ள அதிகமான காலி"பண(ய(ட�கைள கண�கி1 ேகா9A ேம�� ஒ; ேநர� JE 
ேத�ைவ நட�த ேவ9A� என வலிK��தி உ)ளன�.  இதைன சYயான Xைறய(1 
கவன��� X�@ எA"பதாக தி; மி4 ம� அேராரா உ�தி அள���)ளா�. 
   
35ஆவ> ேதசிய கa&சி@ =(ட� 11.05.2017 அ&+ நைடெபறலா�:-  35ஆவ� ேதசிய 
க@�சி1 8�ட� அேநகமாக 11.05.2017 அ�� நைடெபறலா� என தி; A.M.4"தா GM(SR) 
ெதYவ(��)ளா�.  என�F� மன�த வள இய�4னY� ஒ"Wத��4 ப(� Xைறயாக 
அறிவ(�க"பA� எ��� ெதYவ(��)ளா�.  

 35ஆவ� ேதசிய� க@�சி1 8�ட�தி34 வழ�க"ப�ட ஆ.பA 
ெபா;�கைள ஊழிய� தர"W ெசயலாள� ேதாழ� P.அப(ம�K ஏ3கனேவ வழ�கிK)ளா�.  
இவ3றி1 நா�4 ஆ.பA ெபா;�கள�� ேம1 நடவ��ைக எA�க"ப�A வ(�டதாக@�, 
எA�க இ;"பதாக@� 8றி அவ3ைற ைகவ(ட ேவ9A� என ஊழிய� தர"ைப 
கா�"பேர� அ�வலக�தி� ஊழிய� உற@ (SR) ப(Y@ ேக�A� ெகா9A க�த� 
எdதிK)ள�.  இ� சYயான Xைற அ1ல என BSNL ஊழிய� ச�க� தன� 
ஆ�ேசபைனைய ெதYவ(��)ள�. 
 
BSNL ஊழிய
கT�3 GPF U&பண� வழ�3வைத DOT ஏ�+�ெகா*ள இ6�கிற>:-  
நம� ம�திய ச�க� X�னேர ெதYவ(�த ப� BSNL ஊழிய�க>�4 X� பண� 
வழ�4� ெபா�"ைப DOT ஏ3�� ெகா9A)ள�.  என�F� GPF X� பண� 
வழ�4வத3கான SANCTIONஐ த3ேபா�)ளைத ேபாலேவ மாவ�ட தைலைம 
அதிகாYகேள ெச.வா�க).  இத� காரணமாக எ�த வ(தமான W�வ(த க�A"பாAக>� 
இ;�கா�.  ஊழிய�கள�� வ�கி� கண�கி1 பண�ைத ெச���வைத ம�A� அ�த�த 
மாநில CCA�க) ெச.வா�க).  DOT இ�த ெபா�"ைப இர9A க�டமாக ேம3ெகா)>�.  
Xத1 க�ட�தி1 அwஸா�, பyகா�, கா�"பேர� அ�வலக�, ச��wக�, ஹYயானா, 
4ஜரா�, இமாசல ப(ரேதச�, ஜா�க9�, ம�திய ப(ரேதச�, ராஜwதா�, உ�தரா{ச1 
ம3�� ேம34 வ�காள� ஆகிய 12 மாநில�க) Xத1 க�ட�தி�� தமிழக� 
உ)ள��ட இதர மாநில�க) இர9டாவ� க�ட�தி�� DOT ஏ3�� ெகா)>�. 
 
வ;Vப(ட ேகட
கT�கான ெபய
 மா�ற-தி@ ஒ6மி-த க6-> ஏ�ப(V*ள>:-  
18.04.2017 அ�� வ(Aப�ட ேகட�க>�கான ெபய� மா3ற� 4dவ(� 8�ட� 
நைடெப3ற�.  நம� ெபா� ெசயலாள�, தைலவ� ம3�� �ைண" ெபா� ெசயலாள� 
ஆகிேயா� நம� ச�க�தி� சா�பாக கல��� ெகா9டன�.  வ(Yவான வ(வாத�க>�4 
ப(� ஆயா, ேபர�, ெப1தா�, ச@�கிதா�, �ள bன�, ட"திY, ஃபார}, கலாசி, ெப9 
ச@�கிதா�, மாலி, ஆப(w "~�, "~�, சஃபா.வாலா, }ரமி�, wவ b"ப�, வா} பா., 
�} பா., ேக� ேம�, வா�ட� ேம� ஆகிய 19 ேகட�க>�4 ASSISTANT TELECOM 
TECHNICIAN என ெபய� மா3ற� ெச.ய இ�த� 4dவ(1 ஒ;மி�த க;�� ஏ3ப�A)ள�. 
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இ�த 4dவ(1 ஒ;மி�த க;�� ஏ3ப�டெத�றா�� நி�வாக� 4dவ(� இ�தி 
X�@�4 உ�ப�ட�.  மoதX)ள ேகட�கள�� ெபய� மா3ற� ெதாட�பாக வ(வாதி�க 
அA�த 8�ட� 26.06.2017 அ�� நைடெப��. 
 
தKவ;ரவாதிகளJ& தா�3தலி@ ெகா@ல:ப(ட 25 BSF வ Kர
கT�3 அeசலி:-  
ச��wக� மாநில�தி1 உ)ள ?�மா எ�ற இட�தி1 தbவ(ரவாதிக) தா�4தலி1 25 
எ1ைல பா�கா"W பைட வ bர�க) ெகா1ல"ப�A)ளன�.  இதி1 தமிழக�ைத சா��த 
வ bர�க) fவ�.  ம�திய மாநில அர?க) மாேவாய(w� ப(ர�சைனக>�4 ஒ; அரசிய1 
தb�ைவ� காண தவறிK)ள� �ரதி;}டவசமா4�.  ேதச�ைத கா�4� தன� பண(ய(1 
ஈAப�A உய(Yழ�த 25 எ1ைல பா�கா"W பைட வ bர�க>�4 தன� அ{சலிைய BSNL 
ஊழிய� ச�க� உY�தா�4கிற�. அவ�கள� ப(Yவா1 வாA� அவரகள�� 
4A�ப�தா;�4 தன�  ஆ_�த இர�கைலK� ெதYவ(���ெகா)கிற�. 
 
ெபா>->ைற நி+வனமான LICய;@ அ�'தமான ெசய@பாV:-  கா"பy�A �ைறய(1 
உ)ள ெபா���ைற நி�வனமான LIC தன� ச�ைத ப�கீ�ைட ெதாட��� அதிகY�� 
வ;கிற�.  மா�� 20151 69.02%, மா�� 20161 70.04% எ�றி;�த LICய(� ச�ைத ப�கீA 
மா�� 20171 71.07%ஆக உய���)ள�.  கா"பy�A� �ைறய(1 இ�திய ம3�� ப�னா�A 
நி�வன�க) LICKட� ேபா�� ேபா�A வ�தா��, ெபா���ைற நி�வனமான LIC, மிக� 
சிற"பாக வா��ைகயாள�க>�4 தி;"திகரமான ேசைவைய ெகாA�� வ;வத� fல�  
தன� உ�தியான wதான�ைத த�க ைவ��� ெகா9A)ள�.  இ�த அ3Wதமான 
ெசய1பா��3காக LIC ம3�� அகில இ�திய கா"பy�A ஊழிய� ச�க� ஆகியவ3றி34 
BSNL ஊழிய� ச�க� தன� வா_���கைள ெதYவ(��� ெகா)கிற�. 
 
BSNL அதிகாXக* ச�க�களJ& =(டைம:' நட->� ேபாரா(ட�கT�3 BSNL 
ஊழிய
 ச�க� ஆதரa:-  ேநர� நியமன ஊழிய�க>�கான ஓ.@ கால பல�க) 
ம3�� சில ேகாY�ைககைள X�ைவ�� 25.04.2017 Xத1 ெதாட� உ9ணாவ(ரத�, 
ஒ�A ெமா�த சி� வ(A"W ம3�� வ(தி"ப� ேவைலKட� 8�ய காலவைரய3ற 
ெதாட� உ9ணாவ(ரத� என ப1ேவ� ேபாரா�ட�க>�4 JOINT FORUM OF BSNL 
EXECUTIVES ASSOSCIATIONS அைற8வ1 வ(�A)ள�.  அவ�க) நம� ம�திய ச�க�தி� 
ஆதரைவK�, ஒ;ைம"பா�ைடK� ேகாYK)ளன�.  நம� மாவ�ட மாநில ச�க�க) 
அவ�க>�4 Xd ஆதரைவ ெதYவ(�க ேவ9A� என நம� ம�திய ச�க� 
ேக�A�ெகா9A)ள�. 
  
ேமதின-ைத சிற:பாக ெகா�டாட ம-திய ச�க� அைற=வ@:-  
 BSNL உ)ள��ட ெபா���ைற நி�வன�கைள ப�4 வ(3பைன, ேக�திர ப�4 
வ(3பைன ம3�� தன�யா�மயமா�க1 உ)ள��ட ெசய1பாAக) fலமாக 
ெபா���ைறகைள சீரழி�4� தா�4த1கைள ேமா� அரசா�கX� அத� நிதி 
ஆேயா�4� ெதாA�� வ;கிற�.  ம�திய(1 ஆ>� பாஜக அரசா�கX�, ப1ேவ� 
மாநில அரசா�க�க>� ெதாழிலாள� நல ச�ட�கைள தி;��வ� எ�ற ெபயரா1 
இ�திய உைழ"பாள� வ��க� ேபாரா� ெப3ற பல ச�ைககைள தி;�ப ெப�கி�றன.  



 

 

மத�தி� ெபயரா1 மதவாத ச�திகளா1 உைழ�4� வ��க�தி� ஒ3�ைமையK
ேபாரா�ட�கைளK� பலவ bன"பA�த"ப�A வ;கி�றன
வ(ம�சி"பவ�க) ேதச வ(ேராதிக) என X�திைர 4�த"ப�A ேப�?Yைம 
ம��க"பAகிற�. 
  இ�த ஆ9A ேம தின�ைத ெகா�ேய3றி வாய(38�ட�கைள நட�தி
ேநர ேவைல�கான ேபாரா�ட� ம3�� ேம தின
வைகய(1 மிக�சிற"பாக ெகா9டாட ேவ9A� என ம�திய ச�க� அைற8வ1 
வ(�A)ள�.  இவ3�ட� கீேழ தர"ப�A)ள ப(ர�சைனகைளK� இ�த� 8�ட�கள�1 
ப(ரதான"பA�த ேவ9A� எ��� ேக�A� ெகா9A)ள�
அ) BSNL உ)ள��ட ெபா���ைற
வ(3பைன ம3�� தன�யா�மயமா�க1 8டா�
அைம�க� 8டா�. 
ஆ) ெதாழிலாள� நல�ச�ட�கள�1 ெகா9A வ��)ள தி;�த�கைள தி;�ப ெப�க
உைழ�4� வ��க� ேபாரா� ெப3ற உYைமகைள பறி�காேத
இ) ேப�?Yைம மoதான தா�4தைல தA�� நி���
தா�4தைல தA�� நி���. 
 அைன�� கிைள, மாவ�ட ச�க�க>� ேமதின� ெகா9டா�ட�கைள சிற"பாக 
நட�தி Wைக"பட�க>ட� ெச.திைய மாநில ச�க�தி34�
அF"ப( ைவ�க@�. 
 

வா_���க>ட�,  
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மத�தி� ெபயரா1 மதவாத ச�திகளா1 உைழ�4� வ��க�தி� ஒ3�ைமையK
ேபாரா�ட�கைளK� பலவ bன"பA�த"ப�A வ;கி�றன.  
வ(ம�சி"பவ�க) ேதச வ(ேராதிக) என X�திைர 4�த"ப�A ேப�?Yைம 

இ�த ஆ9A ேம தின�ைத ெகா�ேய3றி வாய(38�ட�கைள நட�தி
ேநர ேவைல�கான ேபாரா�ட� ம3�� ேம தின தியாகிகள�� தியாக�கைள ேபா3�� 
வைகய(1 மிக�சிற"பாக ெகா9டாட ேவ9A� என ம�திய ச�க� அைற8வ1 

இவ3�ட� கீேழ தர"ப�A)ள ப(ர�சைனகைளK� இ�த� 8�ட�கள�1 
ப(ரதான"பA�த ேவ9A� எ��� ேக�A� ெகா9A)ள�. 

உ)ள��ட ெபா���ைற நி�வன�கள�1 ப�4 வ(3பைன
வ(3பைன ம3�� தன�யா�மயமா�க1 8டா�.  BSNL1 �ைண டவ� நி�வன� 

ெதாழிலாள� நல�ச�ட�கள�1 ெகா9A வ��)ள தி;�த�கைள தி;�ப ெப�க
உைழ�4� வ��க� ேபாரா� ெப3ற உYைமகைள பறி�காேத. 

ேப�?Yைம மoதான தா�4தைல தA�� நி���.  ேதச�தி1 மதசா�ப(�ைம மoதான 

மாவ�ட ச�க�க>� ேமதின� ெகா9டா�ட�கைள சிற"பாக 
நட�தி Wைக"பட�க>ட� ெச.திைய மாநில ச�க�தி34�, ம�திய ச�க�தி34� 

                                                       ேதாழைமK)ள
                                               

     
(A.பா' ராதாகி6gண&

       மாநில ெசயலாள


மத�தி� ெபயரா1 மதவாத ச�திகளா1 உைழ�4� வ��க�தி� ஒ3�ைமையK� 
.  அரசா�க�ைத 

வ(ம�சி"பவ�க) ேதச வ(ேராதிக) என X�திைர 4�த"ப�A ேப�?Yைம 

இ�த ஆ9A ேம தின�ைத ெகா�ேய3றி வாய(38�ட�கைள நட�தி,  8 மண( 
தியாகிகள�� தியாக�கைள ேபா3�� 

வைகய(1 மிக�சிற"பாக ெகா9டாட ேவ9A� என ம�திய ச�க� அைற8வ1 
இவ3�ட� கீேழ தர"ப�A)ள ப(ர�சைனகைளK� இ�த� 8�ட�கள�1 

நி�வன�கள�1 ப�4 வ(3பைன/ ேக�திர ப�4 
1 �ைண டவ� நி�வன� 

ெதாழிலாள� நல�ச�ட�கள�1 ெகா9A வ��)ள தி;�த�கைள தி;�ப ெப�க.  

ேதச�தி1 மதசா�ப(�ைம மoதான 

மாவ�ட ச�க�க>� ேமதின� ெகா9டா�ட�கைள சிற"பாக 
ம�திய ச�க�தி34� 

ேதாழைமK)ள,                                

 
 

பா' ராதாகி6gண&) 
மாநில ெசயலாள
 


