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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

ஜனவ� மாத�தி� BSNL நி�வன� 20 ல ச� ெதாைலேபசி இைண&'கைள 
ெகா(�)*ள).  இ) ஒ- 'திய சாதைன.  /ச�ப�, 2015� 17.5 ல ச� இைண&'கைள 
ெகா(�த BSNL இ�த மாத� இ�த வ3ய�த4 சாதனய3ைன நிக5�தியத6காக அைன�) 
ஊழிய�கைள8� அதிகா�கைள8� BSNL ஊழிய� ச9க� மனமார வா5�)கிற).  
அதிக&ப/யான இைண&'கைள ெகா(�த மாநில9கள<� ப /யலி� தமிழக� 1,80,839 
'திய ெமாைப� இைண&'கைள வழ9கி @�றா� இட� ெப6�*ள).  இதைன 
Bதலிட�தி64 ெகாC( வர உ�திேய6ேபா�. 

 
அகில இ:திய ச�க3பண,க;�காக ேதாழ� S.ெச-ல3பா:-  நம) மாநில 
தைலவ-�, அகில இ�திய ச9க�தி� உதவ3 ெபா) ெசயலாள-மான ேதாழ� 
S.ெச�ல&பா அகில இ�திய ைமய�தி� இ-�) பண3யா6�வத6காக ப3&ரவ� 1ஆ� 
ேததி ெட�லி ெச��*ளா�.   

 
ேதாழ� ேசஷகி+ ரா> மைற?:- JETA ச9க�தி� B�னா* ெபா) ெசயலாள� ேதாழ� 
ேசஷகி� ராM அவ�க* ெப9கN-வ3� 01.02.2016 அ�� மாரைட&பா� காலமானா�.  
ெதாைலெதாட�' )ைறயாக இ-�த ந� நி�வன� கா�&பேரஷனாக மா6ற&ப(வத64 
எதிரான ேபாரா ட�தி� அவ� உ�தி8ட� இ-�தா�.  ெதாழிலாள�கள<� நலQRகான 
பல ேபாரா ட9கைள தைலைம தா9கி நட�திய ேந�ைமயான தைலவ� எ�ற 
Bைறய3� எ��� அவ� ந� நிைனவ3� இ-&பா�.  அவர) மைறவ364 ந� 
அSசலிைய ெசT�)வ)ட�, அவர) ப3�வா� வா(� அவர) 4(�ப�தா-R4� SNEA 
ேதாழ�கUR4� நம) அQதாப9கைள ெத�வ3�)R ெகா*கிேறா�. 
 
CMD BSNL உடE CORE COMMITTEE ச:தி34:-  FORUM�தி� CORE COMMITTEE ம6�� CMD 
BSNL ஆகிேயா-R4 இைடேய 01.02.2016 ஒ- ச�தி&' நைடெப6ற).  ெப9கN-வ3� 
நி�வன� லாப�தி� இய9கவ3�ைல என<� BSNL ஊழிய�கUR4 ஊதிய மா6ற� 
நைடெபறா) என CMD BSNL ^றிய க-�)RகUR4 த9கள) வ-�த�ைத ேப_` 
வா��ைதய3� )வRக�திேலேய தைலவ�க* ெத�வ3�தன�.  அத64 ப3�ன� ேபசிய 
CMD BSNL தன<யா� நி�வன9கUட� INTRA CIRCLE ROAMINGகி64 (வைல�தள9கைள 
பகி��)R ெகா*வ)) BSNL நி�வன� எ(�) வ-� Bய6சிகைள வ3ளRகினா�.  இ�த 
d5நிைலய3� �ைலய�e ஜிேயா நி�வன�)ட� INTRA CIRCLE ROAMINGகி64 
உட�பா( ேபா(வைத தவ3ர ேவ� வழிய3�ைல எ��� ெத�வ3�தா�.  �ைலய�e 
ஜிேயாfட� ஒ&ப�த� ஏ6ப(�)� ேபா) அத� கட�த கால ெசய�பா(கைள8� 
கணRகி� எ(�)R ெகாC( எ_ச�Rைக8ட� இ-Rக ேவC(� என தைலவ�க* 
ெத�வ3�)*ளன�. 
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ெதாைலெதாட�4 இலாகாவ,E 4திய ெசயலாளராக திL J.S.தNப�:- ெதாைல ெதாட�' 
இலாகாவ3� இைண ெசயலாளராக இ-�த தி- J.S.தhபR ெசயலாளராக 
ெபா�&ேப6�*ளா�.  B�ன� ெசயலாளராக இ-�த ராேகi க�R CALL DROP ேபா�ற 
ப3ர_சைனகள<� தி-&திகரமாக ெசய�படவ3�ைல எ�ற காரண�தி6காக 
மா6ற&ப (*ளா� என ெசkதிக* ெத�வ3Rகி�றன.  J.S.தhபR அவ�கைள த�Qைடய 
ேத�f என ெதாைலெதாட�' அைம_ச� ரவ3 ச9க� ப3ரசா� ெத�வ3�)*ளா�. 
 
மா�O 10 –எதி�34 தின
:- ெச&ட�ப�-2, 2015 ேவைல நி��த�தி� ெதாட�_சியாக 2016 
மா�_-10ஆ� ேததி எதி�&' தின� கைடப3/R4� ப/ ம�திய ெதாழி6ச9க9க* 
அைற^வ� வ3 (*ளன.  ெபா)�)ைற நி�வன9கள<� ப94கைள வ36காேத, 
ஒ&ப�த ஊழிய�கUR4 4ைற�த ப ச ஊதியமாக l.15,000 என அறிவ3Rக ேவC(�, 
வ3ைலவாசி உய�ைவ க (&ப(�த ேவC(� எ�ப) உ*ள< ட ேகா�RைககURகாக 
இ�த இயRக�ைத ெவ6றிகரமாக நட�த ேவC(� என அைற^வ� வ3 (*ளன.  
நாB� அ�த இயRக�தி� Bmைமயாக ப9ேக6ேபா�. 
 
இ:திய Q.டைம3ப,- இL:R வ,லக ேவ�'மா? Tஜரா7 அரசா�க7தி�T உOச 
நNதிமEற
 ேக5வ,:- இ�திய ^ டைம&ப3� இ-�) வ3லக ேவC(மா என 4ஜரா� 
அரசா9க�தி64 01.02.2016 அ�� உ_சநhதி ம�ற� ேக*வ3 எm&ப38*ள).  இ�திய 
பாராUம�ற�தி� 2013ஆ� ஆC( நிைறேவ6ற&ப ட ேதசிய உணf பா)கா&' 
ச ட�ைத இ�ைறய ேததி வைர 4ஜரா� அரசா9க� அBலாRகாதத6காகேவ, உ_ச 
நhதிம�ற�, இ�த ேக*வ3ைய எm&ப38*ள).  ந� நா /� ஏைழ மRகUR4 உணf 
தான<ய9கைள வழ94வத6காக நிைறேவ6ற&ப ட இ�த ச ட�ைத அB�ப(�தாம� 
நா�4 Bைற தவைண வா9கி8*ள). இ�த ச ட� அBலாRக&ப டெத�றா� 
4ஜரா�தி� உ*ள 3.8 ேகா/ ஏைழ மRக* பய� ெப�வா�க*.  ஏ&ர� 2015 வைர 
4ஜரா� மாநில Bதலைம_சராக நேர�திர ேமா/ தா� இ-�தா� எ�ப)� 4றி&ப3ட� 
தRக).  அ�பான< ம6�� அதான<RகUR4 நேர�திர ேமா/ கா /ய உ�திய3ைன 
4ஜரா�தி� உ*ள ஏைழ எள<ய மRகUR4 கா டவ3�ைல எ�ப)தா� மிக&ெப�ய 
ேசாக�. 
 
JTO LICE ம�6
 TTA LDCE ேத�? VW?க5 ம6 ப+சலீைன:- 01.02.2016 அ�� 
DIRECTOR (HR) தி-மதி `ஜாதாேர அவ�கைள ச�தி�த நம) ெபா) ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப3ம�8 அவ�க* 2013� நைடெப6ற JTO LICE ேத�fகள<� தவறான ேக*வ3கUR4 
Bmைமயான ^(த� மதி&ெபCக* வழ9க&படாத  மாநில9கள<� ேத�f 
B/fகைள ம� ப�சீலைன ெசkய ேவC(� எ�� மpC(� ேக (R ெகாCடா�.  
அேத ேபால மகாராi ரா மாநில TTA LDCE ேத�f B/fகைள8� ம� ப�சீலைன 
ெசkய ேவC(� என ேக (R ெகாCடா�.  ேதைவயானவ6ைற ெசkவதாக 
DIRECTOR(HR) உ�தி அள<�தா�.  ெபா) ெசயலாள� GM(RECT)  தி- D.சRகரவ��தி 
அவ�கைள8� ச�தி�) இ�த ப3ர_சைனகைள தாமதமி�றி ம� ப�சீலைன ெசkயR 
ேக (R ெகாCடா�.  
 
AIBDPA அகில இ:திய மாநா':- AIBDPA ச9க�தி� 2ஆவ) அகில இ�திய மாநா( 2016 
ப3&ரவ� 2 ம6�� 3ஆ� ேததிகள<� அத� தைலவ� ேதாழ� அன�த ப டா_சா�ஜி 
தைலைமய3� ஆ�திர மாநில� தி-&பதிய3� நைடெப6ற).  நம) ெபா) ெசயலாள� 
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ேதாழ� P.அப3ம�8, 'ரவல� ேதாழ� VAN ந�rதி� உ*ள< ட பல தைலவ�க* கல�)R 
ெகாC( உைறயா6றின�.  அ�த மாநா /� ேதாழ� அன�த ப டா_சா�ஜி 
தைலவராகf�, ேதாழ� K.G.ெஜயராt ெபா) ெசயலாளராகf� ேதாழ� R.அரவ3�த� 
நாய� ெபா-ளாளாரகf� ஏகமனதாக ேத��ெத(Rக&ப (*ளன�.  நம) தமி5 
மாநில�தி� இ-�) ேதாழ� S.ேமாக� தாe அகில இ�திய )ைண�தைலவராகf�, 
ேதாழ� காள< ப3ரசா� அகில இ�திய அைம&' ெசயலாளராகf� மpC(� 
ேத��ெத(Rக&ப (*ளன�.  ேதாழ�கள<� பண3 சிறRக தமி5 மாநில ச9க�தி� 
மனமா��த வா5�)Rக*. 
 
PMSஐ PLI உடE இைண�காேத:- 'திய PLI கமி /ைய நி�ணய� ெசk) ெவள<ய3 ட 
க/த�தி� PMSஐ PLIஉட� இைண�) ெவள<ய3 (*ள).  இ) ெதாட�பாக ஏ6கனேவ 
அ&ேபாதி-�த DIRECTOR(HR) தி- A.N. ராk அவ�கUட� வ3வாதி�) நி�வன�தி� 
ேதசிய அளவ3லான உ6ப�தி திறன<� அ/&பைடய3� PLIவழ9க&பட ேவC(� என 
B/f ெசkய&ப ட வ3ஷய�.  ஆனா� கா�&பேர  அTவலக�தி� இ-�) இ) 
ேபா�ற க/த� ெவள<ய3ட&ப(வ) ஒ- ேமாசமான வ3ஷய�.  BSNL ஊழிய� ச9க� 
தன) க(ைமயான எதி�&ப3ைன DIRECTOR(HR) அவ�கள<ட� ெத�வ3�)*ள).  
 
JTO(T) LICE ேத�வ,�கான மாதி+ அறிவ,34:- JTO(T) LICE ேத�வ3ைன நட�)வத6கான 
தகவைல அைன�) CGMகUR4� கா�&பேர  அTவலக� ஏ6கனேவ அQ&ப38*ள).  
த6ேபா) அ�த ேத�வ36கான மாதி� அறிவ3&' ஒ�ைற8� கா�&பேர  அTவலக� 
ெவள<ய3 (*ள). 
 
இைணய சமதள
 ெதாட�பாக அரசிE VW?:-  ம�திய ெதாைல ெதாட�' அைம_ச� 
ரவ3 ச9க� ப3ரசா� தைலைமய3�, ப3ரதம� அTவலக இைண அைம_ச� ஜிேத�திர சி9 
ம6�� அறிவ3ய� ம6�� ெதாழி�v ப அைம_ச� ஹ�ஷ வ�த� ஆகிேயா� 
அட9கிய உய� ம டR 4m இைணய சமதள� ெதாட�பாக இ�தி B/ெவ(Rக 
உ*ள).  DATA க டண9க* ெதாட�பான ப��)ைரைய TRAI வழ9கிய உட� இ�தR 
4m ^(�.  எ�த சமய�திT� அ�த ப��)ைரக* ெவள<ய3ட&படலா� என 
எதி�பா�Rக&ப(கிற). 

 
வா5�)RகUட�,                                                

                                                                        ேதாழைம8ட�,  

 
      (A.பா4 ராதாகிL]ணE) 

                                                                       மாநில ெசயலாள� 

 
  

 


