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BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:29                                                           ேததி:-04.10.2017 
உ'தியான ஒ�'ைம உ*வான,- உ'தியான, ஊதிய மா�ற�! 

அத�கான ேபாரா1ட�கைள ெவ�றிகரமா�கி5ேவா�. 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

  

04.10.2017 அ�� �� ெட�லிய�� நைடெப ற அைன#� ச%க%கள&� 

'(ட#தி� ஊதிய மா ற ப�ர,சைன-. த/�0 காண02, �ைண டவ� நி�வன2 

அைம4பைத த5#� நி�#த02 ஒ7 வரலா � சிற4� மி-க 890 எ5-க4ப(5;ள�.  

BSNLEU, NFTE, SNEA, AIBSNLEA, FNTO, AIGETOA, SEWA BSNL, BSNL MS, BSNL OA, ATM ம �2 TOA 

BSNL ஆகிய ச%க%கள&� ப�ரதிநிதிக; இ�த- '(ட#தி� கல��- ெகாLடன�.  

ஒ �ைமைய பல4ப5#�வத . ந/Lட ெந9ய வ�வாத%க; நைடெப ற�.  ஊதிய மா ற 

ப�ர,சைன-. த/�0 காண02, �ைண டவ� நி�வன2 அைம4பைத த5#� நி�#த02 

ஒ �ைமைய பல4ப5#த ேவL52 என அைனவ72 க7தின�.  இ�திய�� ”BSNL� 

உ;ள அைன#� ஊழிய� ம �2 அதிகாOகள&� ச%க%க;” (ALL UNIONS AND ASSOCIATIONS 

OF BSNL) எ�ற ஒ ைற பதாைகய�� கீU ெசய�ப5வ� என 890 எ5-க4ப(ட�.  

இ�த- '(ட#தி� கீUகLட 890க; எ5-க4ப(டன:- 

 

1) ஊதிய மா ற2 ம �2 �ைண டவ� நி�வன2 அைம4பைத த5#� நி�#�வ� 

உ;ள&(ட ெபா� வான ப�ர,சைனகள&� ேம� ேபாரா(ட%கைள நட#த இத . ேம� 

BSNL� உ;ள அைன#� ஊழிய� ம �2 அதிகாOகள&� ச%க%கX2 ”BSNL� உ;ள 

அைன#� ஊழிய� ம �2 அதிகாOகள&� ச%க%க;” (ALL UNIONS AND ASSOCIATIONS OF 

BSNL) எ�ற ஒ ைற பதாைகய�� கீU ெசய�ப5வ�. 

 

2) நி�வன#தி ./அரசா%க#தி . ெகா5-.2 அறிவ�4�கள&� அைன#� ஊழிய� ம �2 

அதிகாOகள&� ச%க%கள&� ெபா� ெசயலாள�கX2 ைகெயZ#� இ5வ�. 

 

3) உடன8 ேபாரா1ட9தி�:� த;
< காண<� கீ�க�ட ப?ர@சைனகA அைடயாளB 

ப59தBப15Aள,: 

அ) 01.01.2017 CதD நைடெபற ேவ�8ய ஊதிய மா�ற9தி�: த;
< கா�ப, ம�'� 

2வ, ஊதிய மா�ற�:Eவ?D வ?5ப15 ேபான ேநர8 நியமன ஊழிய
களFG ஓIJதிய 

ப?ர@சைனகA ேபாGற ப?ர@சைனகK�: த;
< கா�ப,. 

ஆ) ,ைண டவ
 நி'வன� அைமBபைத த59, நி'9,வ,. 
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4) ேம�க�ட ப?ர@சைனகைள த;
< க�8ட கீ�க�ட இய�க�கைள நட9,வ,: 

அ) மாவ1ட, மாநில ம�'� கா
Bபேர1 அOவலக�களFD 16.10.2017 அG' 

ஆ
Bபா1ட� நட9,வ,. 

ஆ) 15.11.2017�:A அைன9, பாராKமGற உ'Bப?ன
கK�:� மR�கA ெகா5Bப,. 

இ) மாவ1ட, மாநில ம�'� கா
Bபேர1 அOவலக�களFD 16.11.2017 அG' மனFத 

ச�கிலி இய�க� நட9,வ,. 

ஈ) 2017 8ச�ப
 12 ம�'� 13ஆ� ேததிகளFD இர�5 நா1கA ேவைல நி'9த� 

நட9,வ,. 

உ) ப?ர@சைனகA �Cகமாக த;
�கBபடவ?Dைல எனFD அத�: ப?G காலவைரய�ற 

ேவைல நி'9த� நட9,வ,. 

5) ”BSNL� உ;ள அைன#� ஊழிய� ம �2 அதிகாOகள&� ச%க%க;” (ALL UNIONS AND 

ASSOCIATIONS OF BSNL)ள&� அ5#த '(ட2 23.10.2017 அ�� காைல 11 மண�-. BSNL MS 

அ]வலக#தி� நட#�வ�. 

  

அைன#� ச%க%கள&� அைற'வ�கைள நா2 ெவ றிகரமா-கி5ேவா2.  

கிைட-க4ெப ற இ�த அOய வா^4ைப பயன45#தி நா2 நம� ேகாO-ைககைள 

ெவ�றைடேவா2. 

 

வாU#�-கXட�,  
   ேதாழைம_;ள, 

 
        (A.பாV ராதாகி*WணG)  
           மாநில ெசயலாள
 


