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DIRECTOR (HR)

 

அ�பா��தேதாழ�கேள, 
நைடெப��� ெகா
����  ேபாரா"ட  ெதாட�பாக 

ஊழிய� ச&க'தி��  இைடேய இ�� ேப)� வா�'ைத நைடெப�ற+
ெபா+ ெசயலாள� ேதாழ� P.அப-ம�/
ெபா�ளாள� ேதாழ� �0த12 சி& ஆகிேயா� ப&ேக�றன�
தி�மி� �ஜாதாேர தி� D.ச�கரவ�'தி 
GM(SR) தி� ஷிேயா ச&க� ப-ரசா' 
ப&ேக�றன�.  NFTE ச&க'+ட� :"; ேச��+
வழ&�வ+ எ�ற <�ைவ BSNL CMD

ஏ�ப"����  சி�க>�� காரண  என 
சா"�னா�க@.  ேம> , இர
; இல�க 
உ@B��@ ைவ'+ (HIDDEN AGENDA) 

BSNL நி�வாக  :"�/@ள+ எ��  ��ற  சா"�னா�க@
<�/  வைர இ�த ப-ர)சைனய-0 ேம�ெகா
; எ�த நடவ��ைக/  ேம�ெகா@ள2படா+ எ�� 
DIRECTOR(HR) உ�தி அளC'தா�.  எ2ப� இ�2ப-D 
வழ&க ேவ
;  என UNITED FORUM

நி�வாக'தி� கடைம எ��  BSNL

உ�2ப-ன� சEபா�2F <�/  வைர ேம�ெகா
; எ�த ஒ� ேபாரா"ட<  இ��கா+ என 
ஊழிய� ச&க  உ�தி :றிய+.  
ெகா;'+ வ�த ஒ'+ைழ2ைப <Hைமயாக வ-
உ�தியாக ெதEவ-'+@ள+. 
2013 2013 2013 2013 JTO LICE    ேத�K <�Kக@ பEசீலைனேத�K <�Kக@ பEசீலைனேத�K <�Kக@ பEசீலைனேத�K <�Kக@ பEசீலைன
பEசீலைன ெசMவத�காக கா�2பேர" அ>வலக  மாநில&கB
உ@ள+ எ�� ெபா+ ெசயலாள� ேதாழ� 
SYLLABUS ேக@வ-க@, தவறான KEY

ேவ
;  என ெதளCவான வழிகா";த0 வழ&க ேவ
;  என ெபா+
ெகா
டா�. DIRECTOR(HR) ேதைவயானவ�ைற ெசMவதாக உ�தி
JAO LICE ேத�K எHத ேத�K எHத ேத�K எHத ேத�K எHத 55 55 55 55 என வய+ வர ைப உய�'த ேவ
; என வய+ வர ைப உய�'த ேவ
; என வய+ வர ைப உய�'த ேவ
; என வய+ வர ைப உய�'த ேவ
; 
என வய+ வர ைப உய�'த ேவ
;  என வலி/�'தி 
(HR) அவர�B�� க�த  ஒ�� எHதி/@ள+
<� ைவ'+ நம+ ெபா+ ெசயலாள� 
வலி/�'தி/@ளா�. 
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DIRECTOR (HR)    உட� ச�தி2Fஉட� ச�தி2Fஉட� ச�தி2Fஉட� ச�தி2F    

நைடெப��� ெகா
����  ேபாரா"ட  ெதாட�பாக BSNL நி�வாக'தி�� 
ஊழிய� ச&க'தி��  இைடேய இ�� ேப)� வா�'ைத நைடெப�ற+.  நம+ ச&க'தி� சா�பாக 

அப-ம�/, அைம2F ெசயலாள� ேதாழ� R.S.சKகா� ம��  உதவ- 
ெபா�ளாள� ேதாழ� �0த12 சி& ஆகிேயா� ப&ேக�றன�.  BSNL நி�வாக'தி� சா�பாக 

ச�கரவ�'தி GM(PERS) தி�மி� ம+ அேராரா GM(ESTT

தி� ஷிேயா ச&க� ப-ரசா' DGM(ESTT) ம��  தி� ரா  ஷகா0 Additional

ச&க'+ட� :"; ேச��+� ெகா
; ஊழிய�கB�� இர
; இ
BSNL CMD ஊழிய�களC� மP+ திண-�க <ய�சி'த+தா�

>�� காரண  என BSNL ஊழிய� ச&க'தி� ப-ரதிநிதிக@
இர
; இல�க PLIஐ இ�தி ெசMய ேவ
;  எ�கிற வ-ஷய'ைத 

(HIDDEN AGENDA) ஒ� நா@ அவகாச'தி0 PLI கமி"�ய-� அவசர�:"ட'ைத 
நி�வாக  :"�/@ள+ எ��  ��ற  சா"�னா�க@.  7ஆவ+ உ�2ப-ன� சE பா�2F 

த ப-ர)சைனய-0 ேம�ெகா
; எ�த நடவ��ைக/  ேம�ெகா@ள2படா+ எ�� 
எ2ப� இ�2ப-D , ஊழிய�கB�� நியாயமான �ைற�தப"ச 

UNITED FORUM வ�F�'+கிற+ எ�� , அ�த ப-ர)சைனைய த1�K கா
ப+ 
BSNL ஊழிய� ச&க  உ�தியாக :றிய+

உ�2ப-ன� சEபா�2F <�/  வைர ேம�ெகா
; எ�த ஒ� ேபாரா"ட<  இ��கா+ என 
.  எனCD  08.04.2016 <த0 நி�வாக'தி�� 

ெகா;'+ வ�த ஒ'+ைழ2ைப <Hைமயாக வ-ல�கி� ெகா@கிற+ எ��  

ேத�K <�Kக@ பEசீலைனேத�K <�Kக@ பEசீலைனேத�K <�Kக@ பEசீலைனேத�K <�Kக@ பEசீலைன:- இ�த� :"ட'தி0 2013 JTO LICE

பEசீலைன ெசMவத�காக கா�2பேர" அ>வலக  மாநில&கB�� எHதிய க�த  ெதளCவ-0லாம0 
உ@ள+ எ�� ெபா+ ெசயலாள� ேதாழ� P.அப-ம�/ �"��கா�னா�.  தவறான ேக@வ-க@

KEY உ@ளC"ட அைன'தி��  :;த0 மதி2ெப
க@ வழ&க 
ேவ
;  என ெதளCவான வழிகா";த0 வழ&க ேவ
;  என ெபா+ 

ேதைவயானவ�ைற ெசMவதாக உ�தி அளC'+@ளா�.
என வய+ வர ைப உய�'த ேவ
; என வய+ வர ைப உய�'த ேவ
; என வய+ வர ைப உய�'த ேவ
; என வய+ வர ைப உய�'த ேவ
; :-  JAO LICE ேத�K எHத 

என வய+ வர ைப உய�'த ேவ
;  என வலி/�'தி BSNL ஊழிய� ச&க  ஏ�கனேவ 
அவர�B�� க�த  ஒ�� எHதி/@ள+.  இ�த� :"ட'தி>  அ�த� ேகாE�ைகய-ைன 

<� ைவ'+ நம+ ெபா+ ெசயலாள� DIRECTOR (HR) அவ�க@ வ-ைர�+ பEசீலி�க ேவ
;  என 
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நி�வாக'தி�� , BSNL 

நம+ ச&க'தி� சா�பாக 
சKகா� ம��  உதவ- 

தி� சா�பாக DIRECTOR(HR) 
ESTT), தி� A.M.�2தா 

Additional GM(SR) ஆகிேயா� 
ஊழிய�கB�� இர
; இல�க'தி0 PLI 

ஊழிய�களC� மP+ திண-�க <ய�சி'த+தா� த�ேபா+ 
ஊழிய� ச&க'தி� ப-ரதிநிதிக@ ��ற  

ஐ இ�தி ெசMய ேவ
;  எ�கிற வ-ஷய'ைத 
கமி"�ய-� அவசர�:"ட'ைத 
ஆவ+ உ�2ப-ன� சE பா�2F 

த ப-ர)சைனய-0 ேம�ெகா
; எ�த நடவ��ைக/  ேம�ெகா@ள2படா+ எ�� 
ஊழிய�கB�� நியாயமான �ைற�தப"ச PLI 

அ�த ப-ர)சைனைய த1�K கா
ப+ 
ஊழிய� ச&க  உ�தியாக :றிய+.  ேம>  7ஆவ+ 

உ�2ப-ன� சEபா�2F <�/  வைர ேம�ெகா
; எ�த ஒ� ேபாரா"ட<  இ��கா+ என BSNL 

BSNL ஊழிய� ச&க  
�கி� ெகா@கிற+ எ��  BSNL ஊழிய� ச&க  

JTO LICE ேத�K <�Kக@ 
�� எHதிய க�த  ெதளCவ-0லாம0 

தவறான ேக@வ-க@, OUT OF 

உ@ளC"ட அைன'தி��  :;த0 மதி2ெப
க@ வழ&க 
 ெசயலாள� ேக";� 
. 
ேத�K எHத 55 வய+ 

ஊழிய� ச&க  ஏ�கனேவ DIRECTOR 

'தி>  அ�த� ேகாE�ைகய-ைன 
வ-ைர�+ பEசீலி�க ேவ
;  என 

,                                                
                                                                       ேதாழைம/ட�,  
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