
BSNL

��றறி	ைக எ�:80                                              
ஊதிய மா�ற ேப��வா��ைத	கான ���	

அதைன வ!"த#	க ம�திய 
 

ஊதிய ேப	
 வா�ைத�கான ���� �� அைம�க 
�ழலி�, உடன!யாக அ"த ��ைவ 
ஊழிய ச$க% ெதாட"' 
A.M.�+தா அவகைள நம' ெபா' ெசயலாள ேதாழ 
வ.வாதி�த ேபா' ஒ0 வார கால�தி2�3 அ' அைம�க+ப�% என உ5தி 
அள6�தி0"தா.  அத7 அ!+பைட
10 நபக3 ெகா:ட �� அைம�க+பட உ3ளதாக;%
எ75%, ெதாழி2ச$க$க3 சாபாக ஐவ எ75% அதி� 
=வைர >7ெமாழிய ேவ:�% எ75%
ேவ:�% எ75 ேக��� ெகா:� ஒ0 க!த�ைத நிவாக% ெவள6ய.��3ள'

உடன!யாக இத2� பதிலள6
மா2ற�தி7 ேபா' ஊழிய தர+ப.� 
ேமA% இ' ப�ேவ5 அ%ச$
எ7பதா� ேதசிய க;7சிலி� உ3ளைத ேபால 
அBமதி�க ேவ:�% என

இ' ெதாடபாக நிவாக�திட% ஏ2கனேவ வ.வாதி��%
வசதியாக ஒ0 சிறிய �� ஒ7ைற அைம�தா� ேபா'% எ7ற 
நிவாக தர+ப.� >7ைவ�க+ப�ட'
ப.ர	சைனக3 உ3ளட$கிய.0
சDய�ல எ75 நம' ச$க% 
�றி+ப.ட+ப��3ள'.  
அவசிய% எ7ற காரண�தா� 
ச$க$கள67 உ5+ப.னகளாகேவா
க��+பா� வ.தி�க� �டா' 

வாF�'�கGட7, 
                               

       

BSNLஊழிய� ச&க'
தமி( மாநில' 

                                              
ஊதிய மா�ற ேப��வா��ைத	கான ���	+, 

அதைன வ!"த#	க ம�திய ச&க' ேகா#	ைக

ஊதிய ேப	
 வா�ைத�கான ���� �� அைம�க DOT 
அ"த ��ைவ அைம�க ேவ:�% என நிவாக�ைத

ட"' வ2K5�தி வ"த'.  இ5தியாக 19.06.2018 
நம' ெபா' ெசயலாள ேதாழ P.அப.ம7Q அவக3 

வ.வாதி�த ேபா' ஒ0 வார கால�தி2�3 அ' அைம�க+ப�% என உ5தி 
அத7 அ!+பைடய.� 28.06.2018 அ75 ஊதிய ேப	
 வா�ைத�கா

�� அைம�க+பட உ3ளதாக;%, அதி� நிவாக தர+ப.� ஐவ 
ெதாழி2ச$க$க3 சாபாக ஐவ எ75% அதி� BSNL ஊழிய ச$க% சாபாக 

=வைர >7ெமாழிய ேவ:�% எ75%, NFTE சாபாக இ0வைர
ேவ:�% எ75 ேக��� ெகா:� ஒ0 க!த�ைத நிவாக% ெவள6ய.��3ள'

உடன!யாக இத2� பதிலள6�'3ள BSNL ஊழிய ச$க%
மா2ற�தி7 ேபா' ஊழிய தர+ப.� 11 நபக3 இ0"தைத 
�!�கா�!Q3ள'

ப�ேவ5 அ%ச$கைள ெகா:�3ள ஒ0 >
எ7பதா� ேதசிய க;7சிலி� உ3ளைத ேபால 14 உ5+ப.னகைள ஊழிய தர+ப.2� 
அBமதி�க ேவ:�% என வ2K5�தி ஒ0 க!த�ைத எ�திQ3ள'

இ' ெதாடபாக நிவாக�திட% ஏ2கனேவ வ.வாதி��% 
வசதியாக ஒ0 சிறிய �� ஒ7ைற அைம�தா� ேபா'% எ7ற 
நிவாக தர+ப.� >7ைவ�க+ப�ட'. ஊதிய மா2ற% ப�ேவ5 
ப.ர	சைனக3 உ3ளட$கிய.0��% வ.ஷய% எ7பதா� நிவாக

நம' ச$க% மிக ெதள6வாக வ.வD�தைதQ% நம' க
.  இ"த வ.ஷய�தி� ஆழமான ஞான% ெகா:டவகG% 

அவசிய% எ7ற காரண�தா� ெதாழி2ச$க$கள67 சாபாக நியமி�க+ப�பவக3 
ச$க$கள67 உ5+ப.னகளாகேவா/ நிவாகிகளாகேவா தா7 இ0�க ேவ:�% 
க��+பா� வ.தி�க� �டா' எ75% நம' ச$க% ேக��� ெகா:�3ள'

                           ேதாழைம-.ள

          (A.பா3ராதாகி56ண8
           மாநில�ெசயலாள�

ஊழிய� ச&க' 

                                              ேததி:-28.06.2018 
 அைம=3  

ேகா#	ைக 

DOT ஒ+Kத� ெகா��'3ள 
அைம�க ேவ:�% என நிவாக�ைத BSNL 

2018 அ75 GM(SR) தி0 
அப.ம7Q அவக3 ச"தி�' 

வ.வாதி�த ேபா' ஒ0 வார கால�தி2�3 அ' அைம�க+ப�% என உ5தி 
அ75 ஊதிய ேப	
 வா�ைத�காக 

அதி� நிவாக தர+ப.� ஐவ 
ஊழிய ச$க% சாபாக 

சாபாக இ0வைர >7ெமாழிய 
ேவ:�% எ75 ேக��� ெகா:� ஒ0 க!த�ைத நிவாக% ெவள6ய.��3ள'.   

ஊழிய ச$க%, கட"த ஊதிய 
ைத 
�!�கா�!Q3ள'.  

ஒ0 >�கியமான ப.ர	சைன 
உ5+ப.னகைள ஊழிய தர+ப.2� 

ஒ0 க!த�ைத எ�திQ3ள'.   
 ேபா' அ!�க! �ட 

வசதியாக ஒ0 சிறிய �� ஒ7ைற அைம�தா� ேபா'% எ7ற த$க3 நிைலைய 
ஊதிய மா2ற% ப�ேவ5 சி�கலான 

எ7பதா� நிவாக�தி7 அ"த நிைல 
மிக ெதள6வாக வ.வD�தைதQ% நம' க!த�தி� 

"த வ.ஷய�தி� ஆழமான ஞான% ெகா:டவகG% 
7 சாபாக நியமி�க+ப�பவக3 

ேவா தா7 இ0�க ேவ:�% எ7ற 
எ75% நம' ச$க% ேக��� ெகா:�3ள'.   

ேதாழைம-.ள, 

 
பா3ராதாகி56ண8) 
மாநில�ெசயலாள� 


