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��றறி
ைக எ�: 121             

உட� பா��� ம�தான ெதாட� நடவ�
ைகக!
 
அ���ள ேதாழ�கேள, 

11.12.2018 அ�� நைடெப�ற 
தின� மாைலய!ேலேய AUAB 
மா�ற ப!ர&சைன ெதாட�பாக வ!வாதி)தன�
AUAB தைலவ�க*+,� இைடேய நைடெப�ற ேப&. வா�)ைதய!� ப!�னண!ய!0
ஊதிய மா�ற ப!ர&சைன+, த2�3 காண உ5ய நடவ6
என BSNL CMD அவ�கைள, AUAB 
CMD, வ!ைரவ!0 DoT, AUAB 
@Aட� நைடெப�� எ���
எ��� ெத5வ!)தா�.  
 
INSTITUTIONAL MECHANISM +�ட, வ-ைரவ-/ நைடெப0, என 
அைல+க�ைற வழB,வC, 
அமலா+,வC ம��� BSNL 
ப!ர&சைனகளD� த�ேபாைதய நிைல
@Eத0 ெசயலாள5ட� ேநர� ஒC+கி)தர ேகAE+ ெகா�வC என 
நைடெப�ற AUAB @Aட)தி0 G63 ெசHயIபAடC
க6த)ைத ெதாைல ெதாட�� Cைறய!� @Eத0 ெசயலாளJ+,
பAE வ!AடC.  03.12.2018 அ�� ம)திய ெதாைல ெதாட�� அைம&ச� வழிகாA6யப6 
INSTITUTIONAL MECHANISM உJவா+,வத�கான ேகாI� .��+, வ!டIபAE�ளC என 
ெதாைல ெதாட�� Cைற வAடாரBக� ெத5வ!+கி�றன
த�ேபாைதய நிைல ெதாட�பாக வ!
ப5சீலி+கIபE� எ��� ெத5வ!+கIபAE�ளC

வாQ)C+க*ட�,
           

 
      

  

     
 

BSNL ஊழிய� ச5க,
தமி6 மாநில, 

                                           

உட� பா��� ம�தான ெதாட� நடவ�
ைகக!

அ�� நைடெப�ற AUAB @Aட G63களD� அ6Iபைடய!0
AUAB தைலவ�க� BSNL CMD அவ�கைள சRதி)C 

மா�ற ப!ர&சைன ெதாட�பாக வ!வாதி)தன�.  ம)திய ெதாைல ெதாட�� அைம&சJ+,�
தைலவ�க*+,� இைடேய நைடெப�ற ேப&. வா�)ைதய!� ப!�னண!ய!0

ஊதிய மா�ற ப!ர&சைன+, த2�3 காண உ5ய நடவ6+ைககைள ேம�ெகா�ள ேவSE� 
AUAB தைலவ�க� வ���)தின�.  இத�, பதி0 அளD)த 

DoT, AUAB ம��� BSNL நி�வாக� ஆகிேயாJ+, இைடேயயான ஒJ 
@Aட� நைடெப�� எ���, அRத+ @Aட)தி0 இRத ப!ர&சைனைய வ!வாதி+கலா� 

+�ட, வ-ைரவ-/ நைடெப0, என 
, ஓHVதிய பBகளDI� அளDIபதி0 அர. வ!திகைள 
BSNL ஓHVதியதார�களD� ஓHVதிய மா�ற� ஆகிய 

� த�ேபாைதய நிைல ெதாட�பாக வ!வாதி+க ெதாைல ெதாட�� Cைறய!� 
@Eத0 ெசயலாள5ட� ேநர� ஒC+கி)தர ேகAE+ ெகா�வC என 

@Aட)தி0 G63 ெசHயIபAடC.  இC ெதாட�பான 
க6த)ைத ெதாைல ெதாட�� Cைறய!� @Eத0 ெசயலாளJ+,

அ�� ம)திய ெதாைல ெதாட�� அைம&ச� வழிகாA6யப6 
உJவா+,வத�கான ேகாI� .��+, வ!டIபAE�ளC என 

ெதாைல ெதாட�� Cைற வAடாரBக� ெத5வ!+கி�றன.  ேமW�, 
ெதாட�பாக வ!ைரவ!0 நட+க உ�ள அத� @Aட)தி0 

ப5சீலி+கIபE� எ��� ெத5வ!+கIபAE�ளC. 

, 
              

      
       

(A.
                    

ஊழிய� ச5க, 

                                  ேததி:-12.12.2018 

உட� பா��� ம�தான ெதாட� நடவ�
ைகக!  

@Aட G63களD� அ6Iபைடய!0, அ�ைறய 
அவ�கைள சRதி)C 3வC ஊதிய 

ம)திய ெதாைல ெதாட�� அைம&சJ+,�, 
தைலவ�க*+,� இைடேய நைடெப�ற ேப&. வா�)ைதய!� ப!�னண!ய!0, 3வC 

+ைககைள ேம�ெகா�ள ேவSE� 
இத�, பதி0 அளD)த BSNL 

நி�வாக� ஆகிேயாJ+, இைடேயயான ஒJ 
அRத+ @Aட)தி0 இRத ப!ர&சைனைய வ!வாதி+கலா� 

+�ட, வ-ைரவ-/ நைடெப0, என DoT:- BSNL+, 4G 
ஓHVதிய பBகளDI� அளDIபதி0 அர. வ!திகைள 

ஓHVதியதார�களD� ஓHVதிய மா�ற� ஆகிய 
ெதாட�பாக வ!வாதி+க ெதாைல ெதாட�� Cைறய!� 

@Eத0 ெசயலாள5ட� ேநர� ஒC+கி)தர ேகAE+ ெகா�வC என 11.12.2018 அ�� 
இC ெதாட�பான AUABய!� 

க6த)ைத ெதாைல ெதாட�� Cைறய!� @Eத0 ெசயலாளJ+, ஏ�கனேவ அ]IபI 
அ�� ம)திய ெதாைல ெதாட�� அைம&ச� வழிகாA6யப6  

உJவா+,வத�கான ேகாI� .��+, வ!டIபAE�ளC என 
, இRத ப!ர&சைனகளD� 

ைரவ!0 நட+க உ�ள அத� @Aட)தி0 

        ேதாழைம@!ள,  

(A.பாB ராதாகிCDண�) 
               மாநிலG ெசயலாள�.  


