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ஊழிய� ப�ர சைனகைள வ�வாதி�க
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

கீ�க�ட ப�ர�சைனகைள வ�வாதி�க
ம�திய ச�க� ேகா !"ள#.  
ஆகிேயா ட&� ேதசிய க'�சிலி)�
1) BSNL இய�1ன� 12வ�3 ேத�கி!"ள

ேகட�க4�கான 56த3 ஆ�6
பண��ெகாைட ஆகியைவ ெதாட�பாக
அ9ேபா# க'�சிைல தைலைம
வ�ைரவான ஒ9;த)�1 ேதைவயான
ஆனா3 இவ<றி3 இ#வைர எ�த

2) பதவ� உய�வ�3 Sr.TOA�களE� ஊதிய
அதிக �க ேவ�6�. 

3) ஊழிய�க4�1 தவHதலாக ெகா6�க9பIட
5டா# எ�கிற உ�ச நKதிம�ற உ�தரைவ

4) 01.10.20003 CDA வ�கித�திலிP�#
&ர�பா6க" கைளய9படேவ�6�

5) NEPPய�3 தவHதலாக அமலா�க9பIட
CSC பண�கைள தன'யா(�) தாைர
தனEயாP�1 தாைர வா��1� ேநா�க�ேதா6
தைலைம ெபா# ேமலாள�க4�1�
ேசைவ ைமய�கைள OUTSOURCE 
ஏ<ப6�#�.  BSNL3 ஏ<கனேவ 
நி�வாக�, இ# ேபா�ற &W'க"
கல�தாேலாசி�க ேவ�6�.  இதைன
ஆேலாசி�1� வைர இ�த &W'கைள
ச�க� கWத� எ2தி!"ள#. 
BENEVOLENT நிதி�கான ப.கீ0:- மரணமைட!�
உதவ� ெசX!� ேநா�க�ேதா6 BENEVOLENT 
ஊழிய�களEட� Z.500, Z600, Z700 
ெகா6�#"ள#.  இ# மிக'� அதிகமான
ப�W�த� ெசXயலா� என BSNL 
எனேவ BENEVOLENT நிதிய�ைன உPவா�1வத<காக
ச�க�களE� ப�ரதிநிதிகைள!� இைண�#
ம�திய ச�க� GM(Restg)�1 கWத� 

வா��#�க4ட�, 

 
 

BSNL ஊழிய� ச.க 
தமி	 மாநில 

                                             

வ�வாதி�க FORMAL MEETING ம�8 சில

வ�வாதி�க DIRECTOR(HR) இட� FORMAL MEETING 
.  இ�த ப�ர�சைனகைள பல&ைற Director (HR), GM (Estt.)

)� வ�வாதி�க9பI6"ள#.  
ேத�கி!"ள ப�ர�சைனகளான E1 ஊதிய வ�கித�

ஆ�6 ஊதிய ெதாைக ம<H� காjவ3 
ெதாட�பாக 35வ# ேதசிய க'�சிலி3 வ�வாதி�க9பI

தைலைம தா�கிய மனEதவள இய�1ன�, இய�1ன�
ேதைவயான நடவW�ைககைள ேம<ெகா"வதாக

எ�த ஒP &�ேன<ற&� ெத யவ�3ைல. 
ஊதிய வ�கித�ைத 7100லிP�# 6550ஆக 1ைற�த

ெகா6�க9பIட அதிக9பWயான ஊதிய�ைத 
உ�தரைவ அம3ப6�த ேவ�6�. 

வ�கித�திலிP�# IDA வ�கித�தி<1 மா<H� ேபா# 
கைளய9படேவ�6�. 

அமலா�க9பIட வ�ஷய�கைள ச  ெசXய ேவ�6�
தாைர வா��காேத:-  வாW�ைகயாள� ேசைவ 
ேநா�க�ேதா6 அதைன அமலா�க ‘BID DOCUMENT

ேமலாள�க4�1� கா�9பேரI அ)வலக� அm9ப�!"ள#.  
RCE ெசXவ# ஊழிய�க" ம�திய�3 க6ைமயான

 அதிக9பWயான ஊழிய�க" உ"ளன� எ�H
&W'க" எ6�1� &�ன� அ�கீக �க9பIட ெதாழி<ச�க�கைள

இதைன க6ைமயாக எதி��#�, அ�கீக �க9பIட
&W'கைள நிH�தி ைவ�1�பW!� BSNL CMD�1

மரணமைட!� ஊழிய�களE� 16�ப�தினP�1
BENEVOLENT நிதிைய உPவா�க நி�வாக� திIடமிI6
700 ம<H� Z.800 என ெதாைகைய ப�W�க ஒP
அதிகமான ெதாைகயா1�.  இத<காக ஊழிய�களEட�

 ஊழிய� ச�க� ஏ<கனேவ ஆேலாசைன
உPவா�1வத<காக அைம�க9பIட 12வ�3 
இைண�# ஒP 5I6 &Wைவ எ6�க ேவ�6�
 எ2தி!"ள#. 

(A.பா< ராதாகி(=ண>
மாநில 

                                             ேததி:-31.08.2017 

சில ெசEதிகF 

FORMAL MEETING ேதைவ என நம# 
Director (HR), GM (Estt.) 

வ�கித�, வ�6பIட 
 ஊழிய�க4�கான 
வ�வாதி�க9பIட#.  

இய�1ன� 12வ�� 
ேம<ெகா"வதாக 5றிய�P�தா�.  

1ைற�தைத மo�6� 

 ப�W�த� ெசXய� 

 ஏ<பIட ஊதிய 

ேவ�6�. 
 ைமய9 பண�கைள 

D DOCUMENT’கைள அைன�# 
.  வாW�ைகயாள� 

க6ைமயான தா�க�ைத 
எ�H 5றி வP� 
ெதாழி<ச�க�கைள 

அ�கீக �க9பIட ச�க�கேளா6 
�1 BSNL ஊழிய� 

16�ப�தினP�1 கqட�தி3 
திIடமிI6 அத<காக 
ஒP &�ெமாழிைவ 

ஊழிய�களEட� தலா Z.30/- 
ஆேலாசைன வழ�கி!"ள#.   

 அ�கீக �க9பIட 
ேவ�6� என நம# 

ேதாழைமGFள, 

ராதாகி(=ண>) 
மாநில  ெசயலாள� 


