
BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:16                                                              ேததி:-21.08.2017 

BSNL ஊழிய
 ச�க&தி' ம&திய ெசய�)* ம�+� இதர ெச.திக/ 
 

அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ம�திய ெசய��� �� ெட லிய"  2017 நவ)ப� 7 
ம�*) 8ஆ) ேததிகள-  நைடெபற உ1ள�.  அத�� 3� 2017 ெச4ட)ப� 16ஆ) ேததி 
ம�திய ெசயலக6 78ட) ராஜ;தா� மாநில) ெஜ<=>  நைடெபற உ1ள�.  
 
நவ�ப
 2ர3சி 4�றா�5 வ6ழா க7&தர�க�:- நா? 3�வ�) தமிழக) உ1ள-8ட 9 
ைமய�கள-  நவ)ப� �ர8சிய"� A�றாB? வ"ழா கC�தர�க) நட�த ேவB?) என 
BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ைமய6 78ட�தி  3FG எ?6க4ப8?1ள�. நவ)ப� 7ஆ) 
ேததி6� 3� நைடெபற ேவB?) எ�பதா  தமிH மாநில ைமய6 78ட�தி  இ� 
ெதாட�பாக வ"வாதி�� 3FG எ?6க4ப?). 
 
2017 நவ�ப
 9 9த: 11 வைர 2; ெட:லிய6: ெதாட
 த
ணா:-  08.08.2017 அ�* �� 
ெட லிய"  நைடெப�ற அைன�� ம�திய ெதாழி�ச�க�க1 ம�*) BSNL ஊழிய� ச�க) 
உ1ள-8ட Jேய8ைசயான ெதாழி�ச�க�கள-� ேதசிய கC�தர�கி  2017 நவ)ப� 9 3த  
11 வைர K�* நா8க1 ெதாட� த�ணா நட��வ� எ�* 3Fெவ?6க4ப8?1ள�.  
நேர�திர ேமாF அரசா�க�தி� ெதாழிலாள� வ"ேராத, கா�4பேர8 ஆதரG ெகா1ைககM6� 
எதிராக இ�த K�* நா8கள-N) ல8ச6கண6கான ெதாழிலாள�கைள திர8?வ� என 
3FG ெச<ய4ப8?1ள�.  நம� ச�க�தி� சா�ப"  ெபCமளG ெதாழிலாள�கைள K�* 
நா8கள-N) திர8டேவB?) என நம� அகில இ�திய ச�க�தி� ைமய6 78ட) 
தO�மான-��1ள�.  நம� மாவ8ட ச�க�க1 இத�கான தயா>4� பண"கைள உடனFயாக 
�வ�க ேவB?) என தமிH மாநில ச�க) ேக8?6 ெகா1கிற�. 
 
ஊதிய மா�ற&தி�காக ஒ'+ ப3ட ேபாரா3ட&தி: இைணய AIBSNLEA ச�க&தி�) 
அைழC2:-  AIBSNLEA ச�க�தி� இைணய தள�தி  ஒ�* ப8ட ேபாரா8ட�தி� Kலேம 
ஊதிய மா�ற�ைத அைடய 3FT) எ�* அத� ெபா� ெசயலாள� எ�திT1ளா�. அத� 
அF4பைடய"  நம� ெபா�U ெசயலாள� ேதாழ� P.அப"ம�T AIBSNLEA ச�க�தி�� ஒ�* 
ப8? ேபாரா8ட�தி�� அைழ4� வ"?�தா�.  அத�� சாதகமான பதிைல AIBSNLEA ெபா� 
ெசயலாள� ேதாழ� ப"ரகலா� ரா< ெகா?��1ளா�. 
  

ஊதிய மா�ற ப6ரDசைன�காக BSNL நி
வாக� ஒ7 )*ைவ உ7வா�கிG/ள;:- 
09.08.2017 அ�* அைன�� ச�க�கMட� நைடெப�ற 78ட�தி  ஊதிய மா�ற) 
ெதாட�பான ப"ரUசைனகM6காக ஒC ��ைவ உCவா6�வதாக BSNL CMD 
ெத>வ"�திC�தா�.  03.08.2017 அ�* DPE ெகா?��1ள கFத�தி� அF4பைடய"  BSNL  
ஊதிய மா�ற ப"ரUசைனைய எ]வா* அரசா�க�தி�� எ?�� ெச வ� எ�ப� 
ெதாட�பாக நி�வாக�தி�� ஆேலாசைன வழ��வேத இ�த6 ��வ"� பண". 
 



வ65ப3ட ேகட
கI�) ெபய
 மா�ற�
வ"வாதி6க அைம6க4ப8ட ��வ"�
 
ஒ&தி ைவ�கCப35/ள ேதசியகJ'சி:
அ�* நைடெப�ற 35வ� ேதசிய 
ெபாC8கேள வ"வாதி6க4ப8ட�.  
ைவ6க4ப8ட 78ட�ைத வ"ைரவ" 
அத�கான அறிவ"4� வராத நிைலய" 
தர4� ெசயலாளரான ேதாழ� 
எ�திT1ளா�.    
 
BSNL' ெமாைப: உKம&ைத ேமL�
வCட�தி  BSNL6� 20 ஆB?கM6�
அத� அF4பைடய"  2020  அ�த
ஆBFலிC�� தா� BSNL ெமாைப 
ெகாB? 2022ஆ) ஆB? வைர 
அரசா�க�தி�� கFத) எ�திT1ள�
 
Kைலய'M ஜிேயாவ6' ேபா3Oயா:
ஜிேயாவ"� ேபா8Fய"� காரணமாக
வCவாT) க?ைமயாக �ைற��ள�
பாரா8ட�த6க அ)ச).  BSNL CMD 
ெச<திய"� அF4பைடய"  2015-16
2016-17  28,477 ேகாFயாக உய���1ள�
 
வாH��6கMட�, 

 
  
 
 

மா�ற�:- வ"?ப8ட ேகட�கள-� ெபய� மா�ற)
��வ"� 78ட) 06.09.2017 அ�* நைடெப*). 

ேதசியகJ'சி: P3ட&ைத P3ட வலிG+&த:
 கG�சி  78ட�தி  ேநரமி�ைம காரணமாக
.  இ�த6 78ட�ைத ஒ�தி ைவ6�)

வ"ைரவ"  நட�த நி�வாக) உ*தி அள-�த�.  ஆனா 
நிைலய"  உடனFயாக அ�த6 78ட�ைத
 P.அப"ம�T 16.08.2017 அ�* DIRECTOR(HR)

ேமL� இர�5 ஆ�5க/ நR3O�க ேவ�5�
ஆB?கM6� ெமாைப  உ>ம�ைத அரசா�க)

அ�த உ>ம கால) 3FவைடT).  ஆனா 
ெமாைப  ேசைவகைள வழ�க ெதாட�கியைத

 அத� உ>ம�ைத நO8F6க ேவB?) என
எ�திT1ள�. 

ேபா3Oயா: BSNL' வ7வா. )ைறயவ6:ைல
காரணமாக அைன�� தன-யா� ெதாைல ெதாட��
�ைற��ள�.  ஆனா  BSNL� வCவா< �ைறயவ" ைல

.  BSNL CMD திC அfப) gவா;தவா ெகா?��1ள
16  28,449 ேகாF hபா<களாக இC�த 

உய���1ள�.  

ேதாழைமG/ள
 
 

(A.பா2 ராதாகி7Tண'
மாநிலD

2 

மா�ற) ெதாட�பாக 
 

வலிG+&த::- 11.05.2017 
காரணமாக 12 ஆ<ப? 

ைவ6�) ேபா� ஒ�தி 
ஆனா  இ�வைர 

78ட�ைத நட�த ஊழிய� 
DIRECTOR(HR)6� கFத) 

ேவ�5�:-  2000) 
அரசா�க) வழ�கிய�.  

ஆனா  2002ஆ) 
ெதாட�கியைத கண6கி  

என BSNL நி*வன) 

)ைறயவ6:ைல:- >ைலய�; 
� நி*வன�கள-� 

�ைறயவ" ைல எ�ப� 
ெகா?��1ள ப�தி>6ைக 

 BSNL� வCவா< 

ேதாழைமG/ள, 

ராதாகி7Tண') 
மாநிலD ெசயலாள
 


