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ெவ�றிகரமா�)ேவா� இய�க�கைள!  
ெவ-றைடேவா� ேகா/�ைககைள!! 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 
 அகில இ�திய ALL UNIONS AND ASSOCIATIONS OF BSNL ��வ!� அ�"பைடய!% அைன'( 
ம*ட+கள,-., 30.01.2018 �த% 5 நா*க789 ெதாட� ச'யாகிரக ேபாரா*ட. நட'த"பட 
ேவ=>..  30.01.2018 �த% வ!தி"ப� ேவைல ேபாரா*ட�. (வ+கிட ேவ=>..   இ�த 
ேபாரா*ட+கைள நா. ெவ?றிகரமா8கி>ேவா.. ச'யாகிரக ேபாரா*ட'தி?ெகன ப�த%கA 
ேபாட"ப*> அைன'( ஊழிய�க7. ப+ேக?பைத உDதி ெசEதிட ேதைவயான அைன'( 
நடவ�8ைககைளF. தல ம*ட'தி% ெசEதிட ேவ=>..  இ( ஒH அசாதாரணமான, ”ெசE 
அ%ல( ெச'( ம�” எ�கிற நிைல எ�பைத அைனவH. LM�( ெசய%படேவ=>..  நம( 
ேகாM8ைககள,� மN( ேகளா8காதாE இH89. அரசா+க'தி� கவன'ைத நம( ப8க. 
திH"Lவத?9 ேதைவயான ெநH8க�ய!ைன நம( ேபாரா*ட. ெகா>8கவ!%ைல எ�றா%, 
BSNL ஊழிய�கள,� எதி�கால. இH=> வ!>. எ�பைத நிைனவ!% ெகாAவ( அவசிய..  
எனேவ இ�த ேபாரா*ட+கைள �Oைமயான ெவ?றி ெபறPெசEய சா'தியமான அைன'( 
பண!கைளF. ேம?ெகாAவ( அவசிய.. 
 
BSNLEU ம�2� NFTE ச�க�க5ட- DIRECTOR(HR) ச>தி?@:- 25.01.2018 அ�D DIRECTOR(HR), 
BSNLEU ம?D. NFTE ச+க தைலவ�கைள அைழ'( ந.மா% அைறVவ% வ!ட"ப*>Aள 
ச'யாகிரக. ம?D. வ!தி"ப� ேவைல ஆகிய இய8க+கA ெதாட�பாக வ!வாதி'தா�.   
BSNLEU சா�பாக அத� ெபா( ெசயலாள� ேதாழ� P.அப!ம�F அவ�க7., NFTE சா�பாக அத� 
ெபாHளாள� ேதாழ� ராஜெமௗலி அவ�க7. ப+ேக?றன�.  த?ேபா(Aள ேமாசமான 
ெபாHளாதார [\நிைலைய ேம-. ேமாசமா89. வைகய!% எைதF. ெசEதிட ேவ=டா. 
என DIRECTOR(HR) தைலவ�கள,ட. ேக*>8 ெகா=டா�.  (ைண டவ� நிDவன. 
அைம'(Aள( ம?D. ஊதிய மா?ற. மD'(Aள( ஆகிய ப!ரPசைனகளா% ஊழிய�கA 
இ�D ெசE அ%ல( ெச'( ம� எ�ற நிைல89 தAள"ப*>Aளன�.  எனேவ ச'யாகிரக. 
ம?D. வ!தி"ப� ேவைல உAள,*ட ேபாரா*ட+க789 அைறVவ% வ!>8க ALL UNIONS AND 
ASSOCIATIONS OF BSNL தAள"ப*>Aள( எ�கிற வ!ஷய'ைதF. BSNLEU ெபா( ெசயலாள� 
ேதாழ� P.அப!ம�F அவ�கA DIRECTOR(HR) அவ�கள,ட. ெதMவ!'தா�.  அவH. இ( ேபா�ற 
ஒH V*ட'ைத அதிகாMகள,� ச+க+க7ட^. 29.01.2018 அ�D நட'த உAளதாக நம( 
தைலவ�கள,ட. ெதMவ!'(Aளா�.   



 
தமிழகAதிB ேமC� 8 ேநரD
ேநர� நியமன JE8கள,� ேத�வ!%
வராத காலி"பண!ய!ட+கA ஒH
இட+கைள நிர"Lவத?கான அ^மதி
நம( தமிழக'தி% நி-ைவய!%
ேவ=>. என தமி\ மாநில 
நகைல நம( ம'திய ச+க'தி?9
அ-வலக'தி?9 க�த. ெகா>'(
இ�த எ*> காலி"பண!ய!ட+கள,%
இட+கைள நிர"Lவத?கான 
அ-வலக. 25.01.2018 அ�D ெவள,ய!*>Aள(
ம'திய ச+க'தி?9 பாரா*>8கA
ச+க'தி� மனமா��த வா\'(8கA

வா\'(8க7ட�,  

          

ேநரD நியமன JE�க5�) உAதரH:-  2016ஆ.
ேத�வ!% ேத��ெத>8க"ப*> பண! நியமன.
ஒH �ைற நிர"ப"ப*ட(.  அதி-. 
அ^மதி கா�"பேர* அ-வலக'தி இH�(

நி-ைவய!% இH�( வ�த(.  இ�த காலி"பண!ய!ட+கைள
 BSNL ஊழிய� ச+க. நி�வாக'தி?9 

ச+க'தி?9 அ^"ப!ய(.  இ�த ப!ரPசைனைய
ெகா>'( நம( ம'திய ச+க. வ!வாதி'த(

காலி"பண!ய!ட+கள,% நbதிம�ற வழ8கி% உAள ஒH இட.
 த9தியான ேதாழ�கள,� ெபய� 
ெவள,ய!*>Aள(.  சMயாக தைலய!*> 

பாரா*>8கA.  பதவ! நியமன. ெப?DAள ேதாழ�க789
வா\'(8கA. 

ஆ. ஆ=> நைடெப?ற 
நியமன. ெப?D8 ெகாAள 

 காலியாக இH�த எ*> 
இH�( வராத காரண'தா%, 

காலி"பண!ய!ட+கைள நிர"ப!ட 
 க�த. ெகா>'( அத� 

ப!ரPசைனைய கா�"பேர* 
வ!வாதி'த(.  அத� அ�"பைடய!% 

இட. தவ!ர மNத�Aள ஏO 
 ப*�யைல கா�"பேர* 

 உ'தரைவ ெப?D'த�த 
ேதாழ�க789 தமி\ மாநில 

ேதாழைமFAள, 

 
(A.பா@ராதாகிKLண-)  
     மாநிலெசயலாள
 


