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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

2018 ஏ�ர� 3, 4 ம��� 5 ேததிகள�� அக�தலாவ!� "#ய BSNL ஊழிய� ச+க,தி� 

ம,திய ெசய�./ "0ட�, த� பண!கைள ெவள�யா4ட� ஒ�பைட�பதி� BSNL நி�வாக� அத7த 

ஆ�வ,9ட� ெசய�ப:வைத மி.�த கவைலேயா: ப4சீலி,த9.  

நம9 ஊழிய�களாேலேய ெச<9 =#>க> "#ய பண!க? உ0பட, ஒAெவாB 

ேவைலC� ெவள�யா4ட� ஒ�பைட>க� ப0: வBகிற9.  இ�த அய�பண!ய!� Fல� சில 

நப�க? ஆதாய� அைடயலா�.  இ�த அய�பண!கள�� Fல�, மிக� ெப4ய அளவ!�, BSNL 

நி�வன,தி� பண� ெவள�ேய ெச�கிற9 எ�ப9தா� ம�>க =#யாத உIைம. இ9 த:,9 

நி�,த�பட ேவI:�. 

BSNL �  Jதிய நியமன+கைள` ஊழிய�  ெபா�,த வைர, ஜூன�ய� எNஜ7ன�ய� ேகட4� 

ம0:ேம இ9வைர ேநர# நியமன� நைடெப�� வBகிற9.  மிக� ெப4ய அளவ!� பண! ஓ<Pக? 

உ?ள காரண,தா�, SR. TOA ேகட4� க:ைமயான ஆ0ப�றா>.ைற இB�த ேபா9�, SR. TOA ேநர# 

நியமன� நைடெப�வதி�ைல. எனேவ, SR. TOA ேகட4� ேநர# நியமன+கைள நி�வாக� 

ேம�ெகா?ள ேவI:�. 

ேமQ� ஏராளமான வ 7I ெசலPக?, BSNL நி�வன,தி� நிதிநிைலைமைய> 

க:ைமயாக� பாதி,9 வBகி�றன. ஏ�கனேவ இ9 .றி,9 BSNL ஊழிய� ச+க�, BSNL தைலைம 

நி�வாக இய>.ந�, இய>.ந�(நிதி) ஆகிேயா4� கவன,9>. ெகாI: வ�9?ள9.  சமRப,தி�, 

கா��பேர0 அQவலக,தி� நா�. அதிகா4க? Sல+காவ!�. ஒB கி4>ெக0 ேபா0#>., 

ெச�� வ�ததாக  நம>., ெத4ய வ�9?ள9. BSNL உய�ம0ட நி�வாக�, வ 7I ெசலPகைள> 

.ைற>.� மனநிைலைமய!� இ�ைல எ�பைதேய இ9 கா0:கிற9.  

அத�.� பதிலாக, நிதி ெநB>க# எ�ற ெபய4�, ஊழிய�கT>. த�ேபா9 அ=லி� 

உ?ள மB,9வ வசதிகைள> .ைற,9 நி�,தி வ!ட நி�வாக� =ய�சி ெச<9 வBகிற9. 

BSNL நி�வாக,தி� வ 7I ெசலPகைள> .ைற>க> ேகா4, ஒB வ!4வான .றி�ைப 

நி�வாக,9>. அள�>க, அக�தலா ம,திய ெசய�./ "0ட� =#P ெச<9?ள9.   



ஒ�ப�த ெதாழிலாள�க?

கா��பேர0 அQவலக�, மாநில

உ,தரவ!0:?ள9.  சிறிதளP பண,ைத

ந7Iட கால அ#�பைடய!�, இ9

வ!:�. ஏெனன��, ஒ�ப�த, ெதாழிலாள�க?

ஈ:ப:,த� ப0: வBகிறா�க?. 

இ�ப!ரVைனகைள =�ென:,9V

"0ட�, எதி�வB� 3.5.2018 

ெச<9?ள9. 

அ8ைறய தின�, நா9

இைடேவைளய<= ஆ
6பா.ட�க@

கவன

1. BSNL பண<கைள ெவளBயாC�+�

2. BSNL நிDவன)தி8 வ E�

3. பண<ய<= உ@ள ஊழிய
க@

+ைற�காேத ! 

4. ஒ6பHத) ெதாழிலாள
கைள

5. SR. TOA ேகடI= 7திய நியமன�க@

ேபாரா0ட,ைத ெவ�றிகரமாக

மாவ0டV ச+க+க? ேம�ெகா?Tமா�

வ!:,9?ள9.  தமிழக,தி� அைன,9 கிைளகள�Q� இ�த

ஆ��பா0ட’,ைத எ/VசிCட� நட,திட ேவI:� என தமிY மாநில ச+க� ேக0:> 

ெகா?கிற9.  

வாY,9>கTட�,  

        

 

ெதாழிலாள�க? எIண!>ைகைய> கண!சமாக>

மாநில தைலைம� ெபா9 ேமலாள�கT>.

பண,ைத ேசமி>க இ9 உடன#யாக பலனள�>க>

இ9 நம9 ேசைவகள�� தர,தி� க:ைமயான

ெதாழிலாள�க? மிக� ெப4ய அளவ!�

.  

=�ென:,9V ெச�Q� ேநா>.ட�, அக�தலா

3.5.2018 அ��, ”கவன ஈ��J தின�

நா9 0,வJ�, கD67 அ.ைடக@ அண<HJ

ஆ
6பா.ட�க@ நட)த6 பட ேவ�9�. 

கவன ஈ
67 தின ேகாI�ைகக@ 

ெவளBயாC�+� ெகா96பைத நிD)தி9 ! 

வ E� ெசல2கைள +ைற)தி9 !  

ஊழிய
க@ ம�D� ஓLMதிய
களB8 மC)Jவ

ெதாழிலாள
கைள பண< நE�க� ெசLயாேத! 

நியமன�க@ ெசLதி9 ! 

ெவ�றிகரமாக நட,திட அைன,9 நடவ#>ைககைளC�

ேம�ெகா?Tமா� அக�தலா ம,திய ெசய�./

தமிழக,தி� அைன,9 கிைளகள�Q� இ�த ’க��J அ0ைட அண!�த 

எ/VசிCட� நட,திட ேவI:� என தமிY மாநில ச+க� ேக0:> 

 

(A.
       

கண!சமாக> .ைற,9 வ!:மா�, 

ேமலாள�கT>. சமRப,தி� 

பலனள�>க> ":�. ஆனா�, 

க:ைமயான பாதி�ைப ஏ�ப:,தி 

அளவ!� பராம4�J� பண!கள�� 

அக�தலா ம,திய ெசய�./ 

தின�” அZச4,திட =#P 

அண<HJ, மதிய உண2 

மC)Jவ வசதிகைள� 

நடவ#>ைககைளC� அைன,9 மாநில 

ெசய�./ "0ட� அைற"வ� 

க��J அ0ைட அண!�த 

எ/VசிCட� நட,திட ேவI:� என தமிY மாநில ச+க� ேக0:> 

ேதாழைமC?ள, 

 
(A.பா7ராதாகிCQண8)  

  மாநிலெசயலாள
 


