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BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ம��ெமா� மக�தான சாதைன
ஊழிய�க 	கான சி! கா�"# வர!ப�ற அைழ()க !

தின! ஒ� 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

BSNL நி�வாக� �திய தி�ட�க� அறி�க�ப !த�ப � ேபா" 
மன� %ள&ர ெச*த தி�ட� தா� 
அதிக+!"�ள ,ழலி. BSNL 
ேட�டா கிைட0க ேவ1 � என எ1ண "வ�கிய ேநர!தி. மிக4ச+யா
ச�க� அ�த ப5ர4சைனைய ைகய5. எ !த"
தர�� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப5ம�8 தன" "வ0க உைரய5.
ெமாைப. தி�ட!தி:%� பதிலாக ;
எ�கிற ேகா+0ைகைய  ��ைவ!தா�
தி<மி% =ஜாேத ேர அவ�க� உடன?யாக இ

என&A�, ;. 429/- தி�ட� ஒ< நிர�தரமான தி�ட� அ.ல எ�H�
ஊழிய�கJ0% அ�.ப !த�பட �?யா" எ�H�
ப5+வ5லி<�" BSNL ஊழிய� ச�க!தி� ெபா"4 ெசயலாள<0% ஒ< க?த� தர�
இதைன ஏ:H0 ெகா�ளாத 
தி�ட!தி. உ�ள அ�ச�கைள0 ெகா1
ஊழிய�கJ0% அ�.ப !த ேவ1 � எ�H ேகா+
க?த� எLதியேதா  ேந+. ச�தி!"�
வ5வாதி!தா�.  BSNL ஊழிய� ச�க!தி� ேகா+0ைகய5� 
நி�வாக�, இHதியாக 05.06.2018 
உ!தரைவ� ப5ற�ப5!"�ள". (
இ!தி�ட!தி�ப?, BSNL ஊழிய�கJ0%
ப%திகள&S�), நாெளா�H0% 1

ஊழிய�கள&� ேகா+0ைகைய மிக4ச+யாக ஏ:H0 ெகா1  ெபா<!தமான சமய!தி. 
நி�வாக!திட� ��ைவ!", ெதாட�4சியாக தைலய5�  
நம" ம!திய ச�க!ைத தமிU மாநில ச�க� மனதார பாரா� கிற"
ெதாடர தமிU மாநில ச�க!தி� வாU!"0க�

வாU!"0கJட�, 
                                                   

 
 

              

BSNL ஊழிய� ச�க! 
தமி+ மாநில! 

                                                   
 

ஊழிய� ச�க�தி� ம��ெமா� மக�தான சாதைன
ஊழிய�க 	கான சி! கா�"# வர!ப�ற அைழ()க !

தின! ஒ� GB ேட1டா2!, 100 SMSக !

நி�வாக� �திய தி�ட�க� அறி�க�ப !த�ப � ேபா" 
மன� %ள&ர ெச*த தி�ட� தா� 429/- ;பா* தி�ட�.  ெமாைப. ேட�டா0கள&� பய�பா  

BSNL ஊழிய�கJ0%�, த�கள&� இலவச சி�கா��கள&. இலவச 
ைட0க ேவ1 � என எ1ண "வ�கிய ேநர!தி. மிக4ச+யா

ப5ர4சைனைய ைகய5. எ !த".  35- வ" ேதசீய கW�சி. X�ட!தி.
அப5ம�8 தன" "வ0க உைரய5. BSNL 

ெமாைப. தி�ட!தி:%� பதிலாக ;. 429/- ெமாைப. தி�ட!ைத அ�.ப !த ேவ1 � 
��ைவ!தா�. ேதசீய கW�சிலி� தைலவரா

உடன?யாக இ�த ேகா+0ைகய5ைன ஏ:H
தி�ட� ஒ< நிர�தரமான தி�ட� அ.ல எ�H�

ஊழிய�கJ0% அ�.ப !த�பட �?யா" எ�H�, கா��பேர� அSவலக!தி� நி�வாக� 
ஊழிய� ச�க!தி� ெபா"4 ெசயலாள<0% ஒ< க?த� தர�

 நம" BSNL ஊழிய� ச�க!தி� ெபா" ெசயலாள� 
தி. உ�ள அ�ச�கைள0 ெகா1?<0%� ஒ< ெபா<!தமான தி�ட!ைத 

அ�.ப !த ேவ1 � எ�H ேகா+ இய0%ந� (மன&த வள�
ேதா  ேந+. ச�தி!"�, ெபா"ேமலாள� (நி�வாக�) 

ஊழிய� ச�க!தி� ேகா+0ைகய5� நியாய!ைத மH0க �?யாத 
2018 அ�H ஊழிய�கJ0% ;.600/- ெமாைப. தி�ட!தி:கான 
. (உ!தரW எ1: No. 26-07/2018-T&C

ஊழிய�கJ0%, 90 நா�க� கால!தி:% வர�ப
1GB  ேட�டா ம:H� 100 SMSக� இலவசமாக வழ�க�ப �

ஊழிய�கள&� ேகா+0ைகைய மிக4ச+யாக ஏ:H0 ெகா1  ெபா<!தமான சமய!தி. 
ெதாட�4சியாக தைலய5�  அதைன ஏ:H0 ெகா�ள ைவ!த

நம" ம!திய ச�க!ைத தமிU மாநில ச�க� மனதார பாரா� கிற"
� வாU!"0க�.  

                                                             

       

                              ேததி:-05.06.2018 

ஊழிய� ச�க�தி� ம��ெமா� மக�தான சாதைன 
ஊழிய�க 	கான சி! கா�"# வர!ப�ற அைழ()க !,  

க ! 

நி�வாக� �திய தி�ட�க� அறி�க�ப !த�ப � ேபா" வா?0ைகயாள�கள&� 
ெமாைப. ேட�டா0கள&� பய�பா  

த�கள&� இலவச சி�கா��கள&. இலவச 
ைட0க ேவ1 � என எ1ண "வ�கிய ேநர!தி. மிக4ச+யாக நம" BSNL ஊழிய� 

வ" ேதசீய கW�சி. X�ட!தி. ஊழிய� 
BSNL ஊழிய�கJ0% ;. 200/- 

ெமாைப. தி�ட!ைத அ�.ப !த ேவ1 � 
ேதசீய கW�சிலி� தைலவராக இ<0%� DIRECTOR(HR) 

�த ேகா+0ைகய5ைன ஏ:H0 ெகா1டா�.. 
தி�ட� ஒ< நிர�தரமான தி�ட� அ.ல எ�H�, எனேவ, அ" 

கா��பேர� அSவலக!தி� நி�வாக� 
ஊழிய� ச�க!தி� ெபா"4 ெசயலாள<0% ஒ< க?த� தர�ப�ட".  

ஊழிய� ச�க!தி� ெபா" ெசயலாள� ;.429/- 
ெபா<!தமான தி�ட!ைத 
மன&த வள�) அவ�கJ0% 
) அவ�கைள8�  ச�தி!" 

நியாய!ைத மH0க �?யாத BSNL 
ெமாைப. தி�ட!தி:கான 
T&C-CM Date: 05.06.2018) 
ர�ப:ற அைழ��க� (MTNL 

இலவசமாக வழ�க�ப �. 
ஊழிய�கள&� ேகா+0ைகைய மிக4ச+யாக ஏ:H0 ெகா1  ெபா<!தமான சமய!தி. 

அதைன ஏ:H0 ெகா�ள ைவ!த 
நம" ம!திய ச�க!ைத தமிU மாநில ச�க� மனதார பாரா� கிற".  அத� சாதைனக� 

           ேதாழைம<=ள, 

(A.பா)ராதாகி�Aண�) 
    மாநிலDெசயலாள� 


