
BSNL ஊழிய
 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 10.05.2016 அ�� BSNL� நைடெப�ற
ச!க" ப#ரமா&டமான ெவ�றி
ேத�தலி� ெப�ற வா+,க-:- 

BSNL ஊழிய

NFTE ச!க"   

  ெமா3த4-ள 35 மாநில!கள6�
ெப��-ள7.  NFTE ச!க" 7 மாநில!கள6�
 தமிழக3தி� BSNL ஊழிய�
ெப��-ள7.  தமிழக�தி� 
SSA�கள�� ெவ�றி ெப���ள�
  இ�த ெவ�றி சாதாரணமானத�ல
அகில இ�திய தைலவ�க=", 
தைலவ�க=", ெச>தி?ட 
அப@மிதமான ந"ப#+ைகய#� 
HATRICK ெவ�றி.  ெதாட
%சியான
நைடெப��-ள ரகசிய வா+ெகABC
ெப�றதி�ைல. 
 BSNL ஊழிய� ச!க" அ!கீகார"
பா7கா+கE", BSNL ஊழிய�கள6�
இ�திய நாA 4Fவ7" உ-ள
அ!கீகார3ைத பய�பA3தி வர
ஊதிய மா�ற3ைதH", ஊழிய�க=+,
தIவத�,மான ேபாரா?ட!கள6�
 இ�த ஆறாவ7 ெவ�றி+,
கிைளம?ட நி�வாகிக=+,", 
K?டண# ச!க!களான SNATTA, BSNLMS 
ஊழிய� அைமBப#� நி�வாகி
வா+கள63த அைன37 ஊழிய�க=+,"
பாரா?Aத�கைளH", ந�றிகைளH"
 இ�த ப#ரமா&டமான ெதாட�
ஊழிய�கள6� உ@ைமக=+கான
பா7கா+கE", BSNL ஊழிய�கள6�

வாN37+க=ட�, 

                                                                     

 ச(க�தி) DOUBLE HATRICK 

நைடெப�ற 7ஆவ7 ச!க அ!கீகார ேத�தலி�
ெவ�றி ெப��-ள7.  அகில இ�திய அளவ#�

ஊழிய
 ச(க.:- 81195 வா�5க
   :- 52367 வா+,க-  
மாநில!கள6� 27 மாநில!கள6� BSNL ஊழிய�

மாநில!கள6� 4தலிட3ைதெப��-ள7
ஊழிய� ச!க" 4972 வா+,கைளH", NFTE ச!க"

 ெமா�த6�ள 18 SSA�கள�� BSNL 
ெப���ள�. 
சாதாரணமானத�ல! நம7 அகில இ�திய ெபா7

, மாநில தைலவ�க=", மாவ?ட தைல
 கAைமயான உைழBப#� காரணமாகE"
 காரணமாகE" ெப��-ள ெதாட� 

ெதாட
%சியான 6ஆவ� ெவ�றி.  இ�திய ெபா737ைற
வா+ெகABC ேத�தலி� இ7 ேபா�ற

அ!கீகார" ெப�ற இ�த 12 ஆ&Aகள6�
ஊழிய�கள6� உ@ைமகைள ெவ�ெறABபத�,"

உ-ள ஊழிய�க- ெகாA3த7 இ�த
வர உ-ள Cதிய ஊதிய மா�ற3தி� ஊழிய�க=+,

ஊழிய�க=+, கிைட+க ேவ&Rய நியாயமான
ேபாரா?ட!கள6� ெவ�றி ெப�ேவா".   

ெவ�றி+, உைழ3தி?ட அகில இ�திய ச!க
, 4�னண# ேதாழ�கள+,", நம7

SNATTA, BSNLMS ம��" ேதாழ� ரவ S�திர� 
நி�வாகிக=+," BSNL ஊழிய� ச!க3தி� 
ஊழிய�க=+,", தமிN மாநில ச!க" மனதார

ந�றிகைளH" உ@3தா+கி+ ெகா-கிேறா". 
ெதாட� ெவ�றிைய மிக மனமகிNEட�

உ@ைமக=+கான நம7 ேபாரா?ட3ைத ெதாட�ேவா"
ஊழிய�கள6� உ@ைமகைள பா7கா+கE" ெதாட��7

      (A.
                                                                     மாநில ெசயலாள


DOUBLE HATRICK ெவ�றி 

ேத�தலி� BSNL ஊழிய� 
அளவ#� நைடெப�ற இ�த 

வா�5க�  

ஊழிய� ச!க" 4தலிட3ைத 
4தலிட3ைதெப��-ள7. 

ச!க" 5584 வா+,கைளH" 
BSNL ஊழிய
 ச(க. 10 

ெபா7 ெசயலாள� 7வ!கி, 
தைலவ�க=", கிைள ம?ட 

காரணமாகE", ஊழிய�கள6� 
 ெவ�றி.  இ� DOUBLE 

ெபா737ைற வரலா�றிேலேய 
ேபா�ற ெவ�றிைய யாI" 

ஆ&Aகள6� BSNL நி�வன3ைத 
ெவ�ெறABபத�," எA3த 4ய�சிக=+, 

இ�த அ!கீகார".  இ�த 
ஊழிய�க=+, ந�லெதாI 
நியாயமான PLI ெப��3 

ச!க, மாநில, மாவ?ட 
 ெவ�றி+, பாAப?ட 
 தைலைமய#லான SC/ST 
 மாெபI" ெவ�றி+, 

மனதார வாN37+கைளH", 

மனமகிNEட� ெகா&டாAேவா".  
ெதாட�ேவா".  BSNL நி�வன3ைத 

ெதாட��7 பாAபAேவா". 

ேதாழைமHட�,  

 
(A..பா> ராதாகி@Aண)) 

மாநில ெசயலாள
   


