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ஊதிய மா�ற�� இதர ப�ர�சைனக!�

அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
3rd PRCய�� அறி�ைக அரசா�க�திட� வழ�க!ப"# வ�"ட$

ச�ப�த!ப"ட இலாகா ெசயலாள�க(�) அதைன அ+!ப�,-ள$
வைர.ைறகள/� ப0 BSNL ஊழிய�க
வ"டார�கள/6 இ7�$ வ7� ெச8திக- 9:கி�றன
கிைட�க ேவ;0ய நியாய�ைத ெப:வத=) ஊழிய�க(� அதிகா>க(� ேபாரா"ட�தி=) தயாராக 
ேவ;#�. 
ஒ# அர�%&ைற நி(வன��, 4 
J.S.த.ப
:- >ைலய�@ ஜிேயாவ�� வ7ைக�) ப�� தன/யா� நி:வன�க- ஒ�றிைணவ$ நைடெபற� 
$வ�கி,-ள$.  ேவாேடாேபா� IDEA
வ�"ட$.  அன/6 அ�பான/ய�� >ைலய�ஸு� ஏ�ெச6K� இைணவத=கான நடவ0�ைகக- $வ�கி 
வ�"டன.  டாடா ெடலிெச�வ Lச@ ம=:� 
இைணவத=கான அறி)றிக- ெத�ப#கி�றன
ச�ைதய�6, நா�) தன/யா� நி:வன�க(�
இ7�)� என DOT ெசயலாள� தி7 
ேதசிய
 க12சி3 45ட%தி2 ேததிைய உடன8யாக அறிவ�
க ேவ�9�
கQ�சி6 9"ட�தி=கான ேததிைய கா�!பேர" அKவலக� 
ச�க�தி� ெபா$ ெசயலாள� ேதாழ� 
அவ�கைள 27.02.2017 அ�: ச�தி�$ மா�V இர;டாவ$ வார�தி6 ேதசிய� கQ�சி6 9"ட� நைடெபற
ேவ;#� என க#ைமயாக வ=W:�தி உ-ளா�
இ:தி ெச8வதாக அவ� உ:தி அள/�$-ளா�
ஆ5சிய; / கவ;ன; மாள>ைக ேநா
கி ேபரண�
கான அறிவ�@A வழCக@ப5ட&
ப�) வ�=பைன ெச8வ$ அ6ல$ ேக�திர ப�)தாரைர அ+மதி!ப$ எ�கிற நிதி ஆேயா�கி� 
ப>�$ைரகைள எதி��$�, $ைண டவ� நி:வன� அைம!பைத எதி��$�
இலவசமாக 4G@ெப�"ர� வழ�க ேவ;#� என வலி,:
அரசா�க� ெச8$ வ7� சாதக�கைள எதி��$� மா�V 
கவ�ன� மாள/ைக ேநா�கி ேபரண� நட�$வ$ என 
.0வ�=கான அறிவ�!ைப 27.02.2017 
 BSNL ஊழிய� ச�க�தி� மாவ"ட ச�க�க- இதர மாவ"ட ச�க�கைள அ\கி
தயா>!W பண�கைள உடன0யாக $வ�கிட ேவ;#�
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ஊதிய மா�ற�� இதர ப�ர�சைனக!�  

ய�� அறி�ைக அரசா�க�திட� வழ�க!ப"# வ�"ட$
ச�ப�த!ப"ட இலாகா ெசயலாள�க(�) அதைன அ+!ப�,-ள$.  

ஊழிய�க(�) ஊதிய மா=ற� நைடெப:வ$ சிரம� எ�: ந�பகமான 
வ7� ெச8திக- 9:கி�றன.  எனேவ அ#�த ஊதிய மா=ற�தி6 நம�) 

கிைட�க ேவ;0ய நியாய�ைத ெப:வத=) ஊழிய�க(� அதிகா>க(� ேபாரா"ட�தி=) தயாராக 

4 தன>யா; நி(வனCக!� ெபா#%தமான& என 
ைலய�@ ஜிேயாவ�� வ7ைக�) ப�� தன/யா� நி:வன�க- ஒ�றிைணவ$ நைடெபற� 

IDEAQட� இைணகிற$.  ெடலினா� நி:வன�ைத ஏ�ெட6 @வ Lக>�$ 
அன/6 அ�பான/ய�� >ைலய�ஸு� ஏ�ெச6K� இைணவத=கான நடவ0�ைகக- $வ�கி 

ெச�வ Lச@ ம=:� MTS ஆகிய நி:வன�க- >ைலய�@ க�_ன/ேகஷ�ஸுட� 
இைணவத=கான அறி)றிக- ெத�ப#கி�றன.  இ�த a]நிைலய�6 இ�திய ெதாைல ெதாட�W 

நா�) தன/யா� நி:வன�க(�, ஒ7 அரb�$ைற நி:வன.� இ7!ப$தா
ெசயலாள� தி7 J.S.தLப� PTI நி:வன�திட� ெத>வ��$-ளா�

ேதசிய
 க12சி3 45ட%தி2 ேததிைய உடன8யாக அறிவ�
க ேவ�9�
"ட�தி=கான ேததிைய கா�!பேர" அKவலக� இ:தி ெச8ய 

ச�க�தி� ெபா$ ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�, கா�!பேர" அKவலக�தி6 உ-ள 
அ�: ச�தி�$ மா�V இர;டாவ$ வார�தி6 ேதசிய� கQ�சி6 9"ட� நைடெபற

என க#ைமயாக வ=W:�தி உ-ளா�. ேமK� கால தாமதமி�றி ேதசிய� கQ�சி6 ேததிைய 
இ:தி ெச8வதாக அவ� உ:தி அள/�$-ளா�. 

கவ;ன; மாள>ைக ேநா
கி ேபரண�
கான அறிவ�@A வழCக@ப5ட&
8வ$ அ6ல$ ேக�திர ப�)தாரைர அ+மதி!ப$ எ�கிற நிதி ஆேயா�கி� 

$ைண டவ� நி:வன� அைம!பைத எதி��$�
"ர� வழ�க ேவ;#� என வலி,:�தி,�, >ைலய�@ ஜிேயா நி

வ7� சாதக�கைள எதி��$� மா�V 9ஆ� ேததி அைன�$ மாவ"ட ஆ"சிய�
கவ�ன� மாள/ைக ேநா�கி ேபரண� நட�$வ$ என BSNL6 உ-ள அைன�$ ச�க�க- எ#�த 

2017 அ�: DOT ெசயல>ட� வழ�க!ப"ட$.  
ஊழிய� ச�க�தி� மாவ"ட ச�க�க- இதர மாவ"ட ச�க�கைள அ\கி

தயா>!W பண�கைள உடன0யாக $வ�கிட ேவ;#�. 
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                                 ேததி:-27.02.2017 

 

ய�� அறி�ைக அரசா�க�திட� வழ�க!ப"# வ�"ட$.  அரசா�க.� அதைன 
.  3rd PRC நி�ணய��$-ள 

ஊதிய மா=ற� நைடெப:வ$ சிரம� எ�: ந�பகமான 
எனேவ அ#�த ஊதிய மா=ற�தி6 நம�) 

கிைட�க ேவ;0ய நியாய�ைத ெப:வத=) ஊழிய�க(� அதிகா>க(� ேபாரா"ட�தி=) தயாராக 

தன>யா; நி(வனCக!� ெபா#%தமான& என DOT ெசயலாள; 
ைலய�@ ஜிேயாவ�� வ7ைக�) ப�� தன/யா� நி:வன�க- ஒ�றிைணவ$ நைடெபற� 

ெடலினா� நி:வன�ைத ஏ�ெட6 @வ Lக>�$ 
அன/6 அ�பான/ய�� >ைலய�ஸு� ஏ�ெச6K� இைணவத=கான நடவ0�ைகக- $வ�கி 

வன�க- >ைலய�@ க�_ன/ேகஷ�ஸுட� 
இ�த a]நிைலய�6 இ�திய ெதாைல ெதாட�W 

ைற நி:வன.� இ7!ப$தா� ெபா7�தமாக 
நி:வன�திட� ெத>வ��$-ளா�.  

ேதசிய
 க12சி3 45ட%தி2 ேததிைய உடன8யாக அறிவ�
க ேவ�9�:-  35ஆவ$ ேதசிய 
 ேவ;#�.  BSNL ஊழிய� 

கா�!பேர" அKவலக�தி6 உ-ள GM(SR) தி7 A.M.)!தா 
அ�: ச�தி�$ மா�V இர;டாவ$ வார�தி6 ேதசிய� கQ�சி6 9"ட� நைடெபற 

ேமK� கால தாமதமி�றி ேதசிய� கQ�சி6 ேததிைய 

கவ;ன; மாள>ைக ேநா
கி ேபரண�
கான அறிவ�@A வழCக@ப5ட&:-  BSNL நி:வன�தி6 
8வ$ அ6ல$ ேக�திர ப�)தாரைர அ+மதி!ப$ எ�கிற நிதி ஆேயா�கி� 

$ைண டவ� நி:வன� அைம!பைத எதி��$�, BSNL நி:வன�தி=) 
>ைலய�@ ஜிேயா நி:வன�தி=) 

அைன�$ மாவ"ட ஆ"சிய�/ 
6 உ-ள அைன�$ ச�க�க- எ#�த 

ஊழிய� ச�க�தி� மாவ"ட ச�க�க- இதர மாவ"ட ச�க�கைள அ\கி, இத=கான 

                                                                  ேதாழைம,ட�, 

 
      (A.பாA ராதாகி#Nண2) 

  மாநில ெசயலாள; 


