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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

நம� ம�திய ெசய���வ�� ��வ�� ப� ைஹதராபா�தி  08.07.2017 
அ�' அகில இ�திய BSNL உைழ/�0 மகள1� ஒ34கிைண67/ ��வ�� 
க3�தர4க0 மிக8சிற6பாக நைடெப�ற�.  250/�0 ேம�ப<ட ெப= ேதாழ�க> 
ப4ேக�ற இ�த க3�தர4கி  தமி? மாநில ச4க�திலி3�� 3 ஒ6ப�த ஊழிய�க> 
உ<பட 15 ெப= ேதாழ�க> ப4ேக�றன�.  BSNL ஊழிய� ச4க�தி� மாநில 
ெசயலாள� ேதாழ� A.பா7 ராதாகி3Dண� ம�'0 மாநில ெபா3ளாள� ேதாழ� 
K.சீன1வாச� ஆகிேயா30 கல��/ ெகா=டன�.    

ைஹதராபா� ெபா<� Hரா�I ெதI� ப கைல/ கழக�தி  
நைடெப�ற இ�த க3�தர4க�தி�� BSNL ஊழிய� ச4க�தி� அகில இ�திய 
தைலவ� ேதாழ� ப பJ� சி4, நம� மாநில �ைண�தைலவ� ேதாழ� T.ப�ேரமா 
உ>ள1<ட தைலைம/�� தைலைமேய�ற�.  CITU ச4க�தி� அகில இ�திய 
தைலவ� ேதாழ� ேஹமலதா க3�தர4ைக �வ/கி ைவ�� உைரயா�றினா�.  இ� 
ேபா�ற க3�தர4ைக ஏ�பாP ெசQத ம�திய ச4க�ைத பாரா<�ய அவ� இ�' 
ெப=க> ச�தி/�0 சவா கைளR0, ெப= ெதாழிலாள�க> ச�தி/�0 
சவா கைளR0, ம�திய அரசி� தவறான ெபா3ளாதார ெகா>ைகக> ப�றிR0 
வ�Sவாக எP��ைர�த�ட� ெப=க> ெதாழி�ச4க�தி  ப4கா�'வதி� 
அவசிய0 ெதாட�பாகU0 வ�வS�தா�. 
  ப��ன� BSNL ஊழிய� ச4க�தி� ெபா�8 ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�R 
வ�வாத/ �றி6ைப ��ைவ�� உைரயா�றினா�.  அவ� தன� உைரய�  BSNL 
அர4கி  ெதாழி�ச4க�தி  சிற6பாக பண�யா�றிய ெப= தைலவ�கள1� 
ெசய பாPகைள நிைனU W���, ெப=கX/கான உSைமகைள ம�றவ�க> 
ெகாP/க ேவ=�ய க3ைண ேதைவய� ைல.  ேபாரா� ெபற ேவ=P0 எ�' 
Wறிய�ட�, நா<�  ெப=கX/� எதிராக நைடெப'0 வ��ைறக> ெதாட�பாக 
Wறினா�.  BSNL அர4க�தி  நைடெப�ற சில ச0பவ4கைள எP��ைர�� 
நா<�  நைடெப'0 ெப=கX/கான எதிரான வ��ைறய�  நம� நி'வன�0 
வ�திவ�ல/க ல என எP��ைர�தா�.  ேமI0 01.01.2017 �த  நம/� 
வரேவ=�ய ஊதிய மா�ற�தி�கான ேபாரா<ட4கள1  நம� ெப= ேதாழ�க> 
ப4கா�ற ேவ=�யதி� அவசிய0 ெதாட�பாகU0, இதர ேதாழ�கXட� இ� 
ெதாட�பாக கல��ைரயா�ற ேவ=P0 எ�'0 எP��/ Wறினா�. 
  உணU இைடேவைள/� ப�� ப4ேக�ற மாநில4கள1  இ3�� 
ப�ரதிநிதிக> வ�வாத�தி  ப4ேக�றன�.  நம� தமிழக�தி� சா�ப�  நாக�ேகாவ�  
மாவ<ட�ைத சா��த ேதாழ� ெப�லி� அைலY ேமS சிற6பாக உைரயா�றினா�.  



வ�வாத4கX/� ப�� அகில இ�திய
��வ�� நி�வாகிக> ேத��ெதP/க6ப<டன�
மகள1� ஒ34கிைண67/ ��வ��
ெசயலாள30, தமிழக BSNL 
அைம6பாள3மான ேதாழ� P.இ�திரா
Z�' இைண அைம6பாள�கX0
ேத��ெதP/க6ப<P>ளன�.  
உைழ/�0 மகள1� ஒ34கிைண67/
ஏகமனதாக ��U ெசQய6ப<P>ள�
  அகில இ�திய BSNL 
P.இ�திரா அவ�கள1� தைலைமய� 
ப4கள16ைப அதிகS/�0 வ=ண0
ச4க�தி� மனமா��த வா?��/கைள
   வா?��/கXட�, 

                                                          
 
                   

                                                                     

ெபா01 ெசயலாள
 ேதாழ
 P.

அகில இ�திய BSNL உைழ���

இ�திய அளவ�  உைழ/�0 மகள1� ஒ34கிைண67/
ேத��ெதP/க6ப<டன�.  அகில இ�திய BSNL 

��வ�� அைம6பாளராக நம� தமி? 
BSNL உைழ/�0 மகள1� ஒ34கிைண67/

இ�திரா ஒ3மனதாக ேத��ெதP/க6ப<டா�
அைம6பாள�கX0, 17 கமி<� உ'6ப�ன�கX0

.  ஒ[ெவா3 ம�திய ெசய���வ���
ஒ34கிைண67/ ��வ�� W<ட0 நைடெப'0

ெசQய6ப<P>ள�.  
BSNL உைழ/�0 மகள1� ஒ34கிைண67/
தைலைமய�  ெதாழி�ச4க�தி  ெப=

வ=ண0 மிக8சிற6பாக ெசய பட 
வா?��/கைள ெதSவ���/ ெகா>கிேறா0.  

                                                          ேதாழைமR>ள

  (A.பா" ராதாகி�6ண7
                                                                     மாநில

 

P.அப8ம79   CITU தைலவ
 ேதாழ
 ேஹமலதா

 
உைழ��� மகள�
 ஒ��கிைண!"��#வ87

ேதாழ
 P.இ�திரா 

ஒ34கிைண67/ 
BSNL உைழ/�0 
 மாநில உதவ� 

ஒ34கிைண67/ ��வ�� 
ேத��ெதP/க6ப<டா�.  ேமI0 

உ'6ப�ன�கX0 ஏகமனதாக 
ெசய���வ��� ��70 

நைடெப'0 எ�' 

ஒ34கிைண67/ �� ேதாழ� 
ெப= ேதாழ�கள1� 

 தமி? மாநில 
 

ேதாழைமR>ள, 

ராதாகி�6ண7) 
மாநில ெசயலாள
                                                                   

 

ேஹமலதா 

ஒ��கிைண!"��#வ87 அைம!பாள
 



    

      ேமைடய8A தைலவ
கB            அகில இ�திய தைலவ
 ேதாழ
 பAபC
 
 

 

கல�0�ெகாDட சா
பாள
கB 
 

  

ேதாழ
 ரமாேதவ8 VP CITU ெதல�கானா     ேதாழ
 ெப
லி7 அைலG ேமH 
 

 

ேதாழ
 J.ச�ப$ ராJ CS ெதல�கானா   ேதாழ
 P.அேசாகா பா" CS ஆ�திரா 
 


