
 

தமி� மாநில	 

�றறிைக எ�:146                                             ேததி:-25.06.2014 

 
தன�யா�  ெபா#$#ைற வ&ேராத ேபா(	  

சில ம$திய ச*க ெச+திக,	 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
  

�திதாக ெபா��ேப�ற ம�திய ெதாைல� ெதாட�� அைம�ச� தி�. ரவ!ச"க� 
ப!ரசா� ெபா#�#ைற ெதாைல ெதாட�� நி�வன"களான BSNL ம��& MTNL ஆகியவ�ைற 
��தா(க& ெச)வத�* இ�த அரசா"க& ,�-.ைம வழ"*& என அறிவ!�# இ��தா�.  
அத�* அரசா"க& ேதைவயான க0டைம�� உதவ!கைள ெச)2& எ��& அறிவ!�# 
இ��தா�.  ெதாட��# அரசி� ஆதர3ட� பல ச4ைககைள அ-பவ!�# வ�த தன5யா� 
நி�வன"க6 அைம�ச.� இ�த அறிவ!�ப!�* எதிராக ஓலமிட #வ"கி உ6ளன�.  CREDIT 

SUISSE எ�கிற ஒ� ஆ)3 நி�வன& ‘அரசி� உ�தியான ஆதர3ட� :;ய ஒ� 
ேபா0;யாள� எ�ப# இ�த ெதாழி4(* ந<ல ெச)தி அ<ல’ என :றியதாக 22.06.2014 ‘THE 

HINDU” ப�தி.(ைக ெச)தி ெசா<கிற#.  இ�த ெச)தி தன5யா� நி�வன"கள5� *ர<தாேன 
ஒழிய ேவ� ஒ��மி<ைல.  அைம�ச� தன# வா��ைதகள5< உ�தியாக நி�பாரா அ<ல# 
அவ�& தன5யா� வைலய!< வ!ழ�ேபாகிறாரா எ�பதைன� ெபா��தி��# பா��ேபா& 

. 

30 அ	ச ேகா�ைகக/ ம0தான 12ட	:-  
 

அைன�# ஊழிய� ச"க"கD& இைண�# உ�வா(க�ப0ட :0F 
நடவ;(ைக(*Gவ!� சா�பாக 30 அ&ச ேகா.(ைகக6 09.04.2014 அ�� நி�வாக�திட& 
ெகாF(க�ப0ட#.  இதி< உ6ள ெப�&பாலான ேகா.(ைகக6 நJKட காலமாக ேத"கி( 
கிட(*& ,(கிய ப!ர�சைனக6.  நி�வாக&, :0F நடவ;(ைக( *Gவ!ட& ேப�L வா��ைத 
நட�த மா0ேடா& என ,;3 ெச)# BSNLEU ம��& NFTE (BSNL) ஆகிய இரKF 
ச"க"கைள ம0F& 27.06.2014 அ�� ேப�L வா��ைத(* அைழ�#6ள#.  20.06.2014 அ�� 
:;ய BSNL ஊழிய� ச"க�தி� அகில இ�திய ைமய& :0F நடவ;(ைக( *Gைவ ேப�L 
வா��ைத(* அைழ(கவ!<ைல என5< தன5யாக நா& ம0F& கல�# ெகா6வதி<ைல என 
,;3 ெச)#6ள#.  இத�கான க;த�ைத நம# ம�திய ச"க& நி�வாக�திட& 
ெகாF�#6ள#. NFTE ச"க,& இேத ,;ைவ�தா� எF�#6ளதாக ெத.கிற#.  26.06.2014 
அ�� மாைல 4 மண!(* :0F நடவ;(ைக( *Gவ!� :0ட& BSNL MS ச"க 
அ4வலக�தி< நைடெபற உ6ள#.   

 

 

 

 



ேதசிய க4 சிலி  நிைல(5 12ட	:-   

 

�தியதாக உ�வா(க�ப0ட நம# ேதசிய க3�சிலி� நிைல(*Gவ!� :0ட& 
26.06.2014 அ�� நைடெபற உ6ள#.  நம# ெபா#� ெசயலாள� ேதாழ� அப!ம�2, தைலவ� 
ேதாழ�.ந&Nதி. #ைண� ெபா# ெசயலாள� ேதாழ�.அன5ேமO மி�ரா ஆகிேயா� நம# 
ச"க�தி� சா�பாக அ�த(*Gவ!< கல�# ெகா6வா�க6.  நி�வாக� தர�ப!< ெபா# 
ேமலாள�(SR), ெபா# ேமலாள�(ESTT), ெபா# ேமலாள�(EF) ம��& #ைண ெபா# 
ேமலாள�(SR) ஆகிேயா� ப"ேக�பா�க6.  அ�த(*G ேதசிய க3�சிலி< எF(க�ப0ட 
,;3கள5� அ,லா(க& ெதாட�பாக ப.சீலி�பா�க6.  

 

யா6 அ7$த BSNL CMD?:-  

 

30 ஜூ� 2014(* ப!� BSNL� ,ைறயான  CMD யா� எ�ப# ெத.யவ!<ைல.  
அF�த BSNL CMDயாக ம�திய ஊழ< தF�� ஆைணய�தி� ஒ��த< ெப�� ெபா#�#ைற 
நி�வன"கD(கான ேத�3( *Gவா< ப.�#ைர(க�ப0ட தி�. அ-ப& Sவ�சவாவ!� 
ெபயைர அைம�சரைவய!� நியமன(*G ஏ��( ெகா6ள ம��# வ!0ட#.  என5-& 
ம�திய ஆ0சி மா�ற�தி�*�ப!� �திய அைம�ச.� க��#(கைள2& ேக0F ெதாைல 
ெதாட�� #ைற தி�&ப அ-��மா� அைம�சரைவய!� நியமன(*G :றி26ள#.  எனேவ 
த�ேபாைதய BSNL CMD 30.06.2014 அ�� ஓ)3 ெப�ற ப!� BSNL(* ,ைறயான CMD இ�(க 
மா0டா�.  BSNL< உ6ள CMD, இய(*ன�(HR), இய(*ன�(FINANCE) ஆகிய பதவ!கைள 
நிர��மா� �திய அைம�ச�(* நம# ம�திய ச"க& ஏ�கனேவ க;த& எGதி26ளைத 
நிைன3 :�கிேறா&. 

வாU�#(கDட�, 
ேதாழைம26ள, 

 
(S.ெச;ல<பா) 

மாநில> ெசயலாள6. 


