
BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:-4                                                                 ேததி:-07.06.2017 
ம&திய அரசி) 3 ஆ�, கால சாதைன(?) 
ெபா3&3ைற நி4வன�க6�7 ேவதைன 

அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 ம�திய�� ஆ�� பாஜக அர� ெபா��ேப�� ��� ஆ�  கால� நிைறவைட�' வ�(ட'.  
வ�ைலவாசி உய�,�, வ�வசாய�கள-� 'யர.�, நா(  ம/கள-� '�ப0க�� 1ைற�த 
பா2�ைல.  மாறாக க ைமயாக உய��'/ ெகா�ேட வ3கி�ற'.  ெதாழிலாள� நல தி3�த 
ச(ட0க4, 1ைற�தப(ச 5லிைய மாத� 18,000/-ஆக உய��தாத' உ4ள-(டைவக4, ம�திய 
அரசா0க�தி� தன-யா� நி�வன ஆதர, ெகா4ைகக�/1 மிக< சிற�த உதாரண0களா1�.   
 ெபா'�'ைற நி�வன0கள-� ப01 வ��பைனக4, பா'கா�> உ4ள-(ட 'ைறகள-� அ�நிய 
ேநர2 .த?  அதிக@�> ஆகியைவ அரசா0க�தி� ெபா'�'ைற வ�ேராத ெகா4ைகக�/1 
உதாரண0களா1�,   தன-யா� நி�வன0க4 4G ேசைவ ெகா �' பல மாத0க�/1 ப��C�, 
BSNL/1 ேதைவயான 4G Hெப/(ர� வழ0க ேவ� � எ�ற ேகா@/ைகய�ைன இ�� வைர 
ஏ�காம� இ3�ப' அத� BSNL வ�ேராத ெகா4ைகய�ைன கா( கிற'.  
 இLவா� BSNL�, ெபா'�'ைற நி�வன0க��, உைழ�பாள- ம/க�� ம�திய அரசி� 
ெகா4ைககளா� பாதி/க�ப(  இ3/1� ேபா' ம�திய அரசி� ��� ஆ�  கால 
சாதைனகைள வ�ள/கி நா  .Mவ'� 5(ட0கைள ேபா( / ெகா�23/கிற'.  அ' 
அவ�கள-� உ@ைமயாக இ3/கலா�.  அதி� நா� தைலய�ட ேவ�2ய அவசிய� இ�ைல.  
ஆனா� அ�த/ 5(ட0கைள ெபா'�'ைற நி�வன0கள-� ெசலவ�� நட�'வ' எ�த 
வைகய�� நியாய�? 
 BSNL கா��பேர( அOவலக 24.05.2017 ேததிய�(ட உ�தர, எ� CA/Mktg./33-1/2017� கீ[க�ட 
வ�ஷய0க4 ெசா�ல�ப( 4ள': 
1) ம�திய அரசி� ��றா�  கால� நிைறவைட�தைத ஒ(2 நா  .Mவ'� ’SABKA SAATH 

SABKA VIKAS’ ச�ேமளன� 583 இட0கள-� நைடெப�கிற'.   
2) ேம மாத� 27 .த� ஜூ� 15 வைர நைடெபற உ4ளன. 
3) இ�த 583 இட0கள-� தமிழக�தி� கg�, கி3hணகி@, தி3<சி நகர�, தி3<சி >றநக� ம��� 

ேதன- உ4ள-(ட நா  .Mவ'� 42 இட0கள-� இ�த நிக[<சிைய நட�'� ெபா��> BSNL/1 
வழ0க�ப( 4ள'.  ம�ற இட0கள-� இதர ெபா'�'ைற நி�வன0க4 ெபா��ைப ஏ��/ 
ெகா4�மா�.  

4) இத� ெபா34 இ�த 42 இட0கள-O� நைடெப�� இ�த வ�ள/க/ 5(ட0க�/1 BSNL 
நி�வன� ெசல, ெசiய ேவ� �.  ஒLெவா3 இட�தி� நைடெப�� 5(ட0க�/1� பல 
ல(ச/கண/கான gபாiகைள BSNL நி�வன� ெசல, ெசiய ேவ� �.   42 இட0கள-� 
ெசல, ெசiய ேவ� � எ�றா� பல ேகா2/கண/கான gபாiகைள ெசல, ெசiய 
ேவ� �.   

ெதாட��த ஆ(சியாள�கள-� ெபா'�'ைற வ�ேராத- தன-யா� ஆதர, ெகா4ைகக4 
காரணமாக கட�த சில ஆ� காலமாக BSNL நி�வன� ெதாட�<சியாக நhட�ைத ச�தி�' 
வ3கிற'.  BSNL� பண�யா��� ஊழிய�க��, அதிகா@க�� இைண�' ெதாட�<சியாக ஒ3 
மண� ேநர 5 த� பண� உ(பட பல தி(ட0கைள அமலா/கி வ3வதா� இ�த நி�வன�, தன' 
>�தா/க�ைத ேநா/கி வ�'/ ெகா�23/கிற'.  ஊழிய�க�/1�, அதிகா@க�/1� 01.01.2017 
.த� நைடெபற ேவ�2ய ஊதிய மா�ற�ைத/ 5ட BSNL� நிதி நிைலைமைய �(2/கா(2 



ம�/கி�ற அரசா0க� இ�ப2�ப(ட
ேம� �ம�'வ' அதிகார�ைத தவறாக

05.06.2017 அ�� கி3hணகி@
ச�ேமளன� நைடெப�ற'.  BSNL 
நட�'வைத க�2�' BSNL ஊழிய�
அைன�' கிைளகள-O� ஆ��பா(ட�
5(ட�திO� மாநில க,�சிலி�
S.ெச�ல�பா தன' அறி.க உைரய�O�

BSNL பண�ைத வ l�
ந�லெதா3 ேபாரா(ட�ைத நட�திm4ள
ேதாழ�கைளm� தமி[ மாநில ச0க�

வா[�'/க�ட�
                                                                   

இ�ப2�ப(ட ெசல,கைள BSNL உ4ள-(ட ெபா'�'ைற
தவறாக பய�ப �'வதா1�.   
கி3hணகி@ மாவ(ட� ஓo@� ’SABKA SAATH SABKA VIKAS’ 

.  BSNL பண�தி� இ' ேபா�ற அரசி� சாதைன வ�ள/க
ஊழிய� ச0க�தி� த�ம>@ மாவ(ட ச0க�

ஆ��பா(ட� நட�திய'.  06.06.2017 அ�� நைடெப�ற
க,�சிலி� ெசயலாள3�, நம' உதவ� ெபா' ெசயலாள3மான

உைரய�O� இதைன க�2�' ேபசிm4ளா�. 
வ l� ெசல, ெசiவைத/ க�2�' மிக<ச@யான

நட�திm4ள த�ம>@ மாவ(ட ச0க�ைதm�
ச0க� மனமார வா[�'கிற'. 

வா[�'/க�ட�, 
                                                                   ேதாழைமm4ள

 
 
(A.பா9

 

ெபா'�'ைற நி�வன0கள-� 

’SABKA SAATH SABKA VIKAS’ 
வ�ள/க 5(ட0கைள 

ச0க� 03.06.2017 அ�� 
நைடெப�ற மாநில க,�சி� 

ெசயலாள3மான ேதாழ� 

மிக<ச@யான ேநர�தி� 
ச0க�ைதm�, அைன�' 

 

 

ேதாழைமm4ள, 

பா9 ராதாகி:;ண)) 
மாநில ெசயலாள
  


