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தமி	 மாநில
��றறி�ைக எ�:57                       

�ைண டவ� நி�வன தி�!
அ�பா��த ேதாழ�கேள,  

��ெட�லிய�� காவ�
ப��ன� ALL UNIONS AND ASSOCIATIONS OF BSNL 
ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� C.ச�ேத'வ�
()ட*தி� BSNLEU, NFTE, SNEA, AIBSNLEA 
,-.கைள எ1*�2ளன�.   
1. காவ� �ைறய�� தைடைய56

ஆ�8பா)ட*தி� ப9ேக:; 
()ட6 பாரா)1த�கைள56

2. �ைண டவ� நி;வன*ைத
த@வ�ர8ப1*�வ� என இ�தB
மாவ)ட, மாநில ம:;6 கா�8பேர)
நட*�வ� என ,-. ெசDய8ப)12ள�
ெதாைல ெதாட�� �ைற கா)-52ள
எ�; ெசா�னா� காலவைரய:ற
நி�வாக*தி:E AUAB சா�பாக 

3. ஊதிய மா:ற ப�ரHசைனய��
24.02.2018 அ�; அைமHசLட�
DPEய�� ஒ8�தOBகாக ேகா8ப�ைன
வழ9க ேவP1ெமன 28.03.2018 
எ�;6 ,-ெவ1Bக8ப)ட�

4. 19.04.2018 அ�; �ைண டவ�
அைன*� மாநில தைலநக�களRO6
ஆSன�கSBE மT அளRBக
நி;வன*தி:E எதிரான மBக2
ேநாBகிய ேபரண�’ைய பயனப1*த

5. �ைண டவ� நி;வன*ைத
அ-8பைடய�� �� ெட�லி 
ேததிய�� ஒL ேதசிய கL*தர9ைக
பாராSம�ற உ;8ப�ன�கைள
,-. ெசDய8ப)12ள�. 

BSNL நி;வன*ைத கா8பா:;6 
ேவP16. இ�த இயBக9களR� 

வாX*�BகSட�, 

                                                                         

 

                                                                                 

 ஊழிய� ச&க 

தமி	 மாநில 
                                              

நி�வன தி�! எதிராக அ) த க*ட ேபாரா*ட&க-

காவ� �ைறய�னரா� ைக� ெசDய8ப)1 
ALL UNIONS AND ASSOCIATIONS OF BSNL தைலவ�க2 FNTO அOவலக*தி�

ச�ேத'வ� சி9 தைலைமய�� (- வ�வாதி*தன�
BSNLEU, NFTE, SNEA, AIBSNLEA ம:;6 FNTO ப�ரதிநிதிக2 ப9ேக:;

தைடைய56 மYறி சZசா� பவ� ,��
 ெவ:றி ெபறH ெசDத அைன*� ேதாழ�கSBE6

பாரா)1த�கைள56 ந�றிகைள56 ெத[வ�*�B ெகாPட�.
வன*ைத திL6ப ெபறHெசDவத:கான ேபாரா)ட9கைள
இ�தB ()ட6 ,-ெவ1*�2ள�.  இத:காக 

கா�8பேர) அOவலக9களR� ,�� ெபL�திர2
ெசDய8ப)12ள�.  �ைண டவ� நி;வன6
கா)-52ளப- BSNL இயBEன� E\ ஒ8�த�

காலவைரய:ற ேவைல நி;*த6 நைடெப;6
 ெத[வ�8ப� எ�;6 ,-ெவ1Bக8ப)ட�

ப�ரHசைனய�� உ2ள ,�ேன:ற9க2 Eறி*� வ�வாதிBக8ப)ட�
அைமHசLட� நைடெப:ற ேபH] வா�*ைதய�� 

ேகா8ப�ைன DOT அT8ப�52ள�.  வ�ைரவ��
28.03.2018 அ�; DPE ெசயலைர ச�தி*� 

க8ப)ட�.   
டவ� நி;வன*ைத திL6ப ெபற ேவP16 என

தைலநக�களRO6 “ஆSன� மாளRைகைய ேநாBகி 
அளRBக ேவP16 எ�;6 ,-ெவ1Bக8ப)ட�

மBக2 ம*திய�� ப�ரHசார6 ெசDய இ�த ‘ஆSன�
பயனப1*த ேவP16 எ�;6 ,-. ெசD�2ள�

நி;வன*ைத திL6ப ெபறேவP16 எ�ற 
 மாவல9க� ஹாலி� 2018, ேம மாத6 9 

கL*தர9ைக நட*�வ� எ�;6 அதி�
உ;8ப�ன�கைள உைரயா:ற அைழ8ப� எ�;6 இ�தB

 இ�த ேதச பBத ேபாரா)ட*தி� நா6 சBதியாக
 ,\ைமயாக ப9ேக:; ெவ:றி ெபறHெசDேவா6

                                                                                                 ேதாழைம.-ள

 

     (A.பா0 ராதாகி12ண3

                                                                                 மாநில4

                      ேததி:-28.03.2018 
ேபாரா*ட&க- 

 வ�1வ�Bக8ப)ட 
அOவலக*தி� NFTE 
வ�வாதி*தன�.  இ�த 
ப9ேக:; கீXகPட 

,�� நைடெப:ற 
ேதாழ�கSBE6 இ�த 

. 
ேபாரா)ட9கைள 
 12.04.2018 அ�; 

ெபL�திர2 த�ணா 
நி;வன6 ெசய�பட 
ஒ8�த� ெகா1BE6 

நைடெப;6 எ�பைத 
,-ெவ1Bக8ப)ட�.   

வ�வாதிBக8ப)ட�.  
 அ-8பைடய�� 

வ�ைரவ�� ஒ8�த� 
 வலி5;*�வ� 

என வலி5;*தி 
 ேபரண�” நட*தி 

,-ெவ1Bக8ப)ட�.  �ைண டவ� 
ஆSன� மாளRைக 

ெசD�2ள�.   
 ேகா[Bைகய�� 
9 அ�ல� 10ஆ6 

அதி� ,Bகியமான 
இ�தB ()ட*தி� 

சBதியாக ப9ேக:க 
ெபறHெசDேவா6. 

ேதாழைம.-ள, 

ராதாகி12ண3) 

மாநில4 ெசயலாள� 


