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பாக BSNL CMD.ட/ அைன23 ச�க 

தைலவ
க5 ச6தி7' ம�8� ப9ற ெச:திக5 
 
அ/பா
6த ேதாழ
கேள, 

 02.06.2017 அ�� நைடெப�ற அைன�� ச�க�கள�� ��ட�தி� எ��க�ப�ட 
��வ!� அ��பைடய!� ஊதிய மா�ற�தி�கான இய�க�க' ெதாட(பாக வ!வாதி�க BSNL 
CMD அவ(கள�ட0 அைன�� ச�க ப!ரதிநிதிகள�� ச2தி�ப!�3 ஏ�பா� ெச5ய�ப�ட�.  
05.06.2017 அ�� காைல நைடெப�ற அ2த� ��ட�தி� ேதாழ( P.அப!ம�A GS BSNLEU, 
ேதாழ( C.ச2ேதEவ( சி� GS NFTE, ேதாழ( K.ெசபாE�� GS SNEA, ேதாழ( ப!ரகலா� ரா5 
GS AIBSNLEA, ேதாழ( ெமாஹி2த( சி� FNTO, ேதாழ( ப�M3மா( ேம�தா AIGETOA, ேதாழ( 
NேரO 3மா( GS BSNL MS, ேதாழ( Nன�� ெகௗத0 Dy.GS SNATTA, ேதாழ( ராேகO ேச�தி GS 
AIBSNLOA, ம��0 ேதாழ( ரானா ப!ரதா� GS BEA ஆகிேயா( ப�ேக�றன(.  அைமSசரைவ 
ெசயலாள( தைலைமய!� உ'ள 3U, 3வ� ஊதிய� 3U பM2�ைரய!� உ'ள 
AFFORDABILITY ப!Mவ!லிY2� BSNL�3 வ!ல�3 அள��ப� ெதாட(பாக பMசீலி�காம� 
அைமSசரைவ� 3றி�ைப இ�தி ெச5ய நடவ��ைக ேம�ெகா[� வYவதா� ேபாரா�ட 
இய�க�க\�3 த'ள�ப��Y�பதாக ெதாழி�ச�க தைலவ(க' BSNL CMDய!ட0 
ெதMவ!�தன(.  ேபாரா�ட இய�க�க\�3 ெதாழி�ச�க�க' அைற�வ� வ!���'ள 
]^நிைலய!�, இ2த ப!ரSசைனைய DPE ம�Y0 DOT ஆகிய ம�ட�க\�3 CMD BSNL 
வ_வாக எ���S ெச�ல ேவ[�0 எ��0 அவ(க' வலிA��தின(.  ஊதிய மா�ற 
ப!ரSசைனய!� �Uைமயாக ஊழிய(கேளா� தா� இY�பதாக CMD BSNL உ�திேயா� 
ெதMவ!�தா(.  ெதாழி�ச�க நடவ��ைககைள தைட ெச5A0 கா(�பேர� அ_வலக 
உ�தரைவ திY0ப ெபற ேவ[�0 எ��0 ச�க�கள�� தைலவ(க' ம̀� 
�வ�க�ப��'ள ஒU�3 நடவ��ைககைள ைகவ!ட ேவ[�0 எ��0 தைலவ(க' 
உ�தியாக ேகாM�ைக ைவ�தன(.  இ2த ப!ரSசைனய!_0 கவன��பதாக CMD BSNL உ�தி 
அள���'ளா(. 
 
சி<லைற வண9க� ெச:ய MOBILE VIRTUAL NETWORK OPERATOR(MVNO)ைவ 06.06.2017 Kத< 
BSNL நியமன�:- 05.06.2017 அ�� ெதாழி�ச�க தைலவ(க' BSNL CMDைய ஊதிய மா�ற0 
ெதாட(பாக ச2தி�த ேபா�, BSNL உட� இைண2� AERO VOYCE எ�கிற MOBILE VIRTUAL 
NETWORK OPERATOR தன� ேசைவகைள நாைள �த� �வ�க உ'ளதாக ெதMவ!�தா(.  
இ� ேபா�ற நைட�ைற நா��� இ�ேவ �தலாவ� ஆ30.  AERO VOYCE நி�வன0 
BSNLலிY2� அைழ�e ேநர�ைதA0, ேட�டாைவA0 வ!ைல�3 ெமா�தமாக வா�கி 
வா��ைகயாள(க\�3 சி�லைறய!� வ!�பைன ெச5A0.  இ� நம� வYவாைய 
பாதி�காதா எ�கிற நம� ெபா� ெசயலாளM� ேக'வ!�3 பதிலள��த BSNL CMD அ� நம� 
வYவாைய அதிகM�3ேம ஒழிய பாதி�கா� என ெதMவ!�தா(. 
 



கL/சி<கM�N த� ச�க�களO/
KP6த3:-  6வ� உ��ப!ன( சMபா(�e
ச�க0 ஒY வழ�3 ெதாட(2த�
உ��ப!ன(க' இ�லாதவ(கைள 
ைவ�க�ப�ட ேகாM�ைக.  இதைன
க�ைமயான �ய�சிகைள  ேம�ெகா[�
ஒ��ைழயாைம காரணமாக வYட�கண�கி�
]^நிைலய!� இ2த வழ�கி� இ�தி
தா�க� ெச5ய�ப�ட அ�கீகார 
நைடெப�� வ!�டதா� இ2த வழ�
ேபான� எ�� �றி இ2த வழ�ைக
அ�கீகM�க�ப�ட ச�க�க' த�க'
நியமன0 ெச5யலா0.  

 
வா�23�கMட/,  

                                          
 
           
      
           

�க�களO/ இ<லாதவ
கைள நியமன� ெச:.�
சMபா(�e ��வைட2த ப!� ேகரள உய( நfதிம�ற�தி�

ெதாட(2த�.  அ�கீகM�க�ப�ட ச�க�க' கg�சி�கள��
 நியமன0 ெச5ய� �டா� எ�பேத 

இதைன ��g�3 ெகா[� வர BSNL  
ேம�ெகா[� வ2த�.  இ2த வழ�கி� வாதிகள��
வYட�கண�கி� இ2த வழ�3 இU�த��க�

இ�தி வா5தா 26.05.2017 அ�� வ2த�.  
 ேத(த� கால0 ��வைட2� அ���

வழ�கி� ெதா��க�ப�ட வ!ஷய0 ெபாY�த0
வழ�ைக ���க நfதிம�ற0 ����'ள�.  இத�

த�க' வ!Y�ப�ப� கg�சி�க\�3 

                                                                                
ேதாழைம.5ள

                                           

     
      (A.பா' ராதாகிSTண/
            மாநில ெசயலாள


ெச:.� வழ�N 
நfதிம�ற�தி� FNTO 

கg�சி�கள��, அத� 
 அ2த வழ�கி� 

BSNL  ஊழிய( ச�க0 
வாதிகள�� ஒYவM� 

இU�த��க� ப�ட�.  இ2த 
.  இ2த வழ�கி� 

அ��� ஒY ேத(த� 
ெபாY�த0 இ�லாம� 

இத� காரணமாக 
 உ��ப!ன(கைள 

                                                                                
ேதாழைம.5ள,                                

பா' ராதாகிSTண/) 
மாநில ெசயலாள
 


