
BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

 
ெசாைச�� பண�தி� ஏ� ல�ச �பா� ப�� ேவ!டா
 என 

நிராக��த தமிழக BSNL ஊழிய� ச�க *�டண+ ேதாழ�கேள!! சபா.!!! 
ெச/ைன RGB *�ட 2�3க4 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 

ெச�ைன ���ற� ச�க�தி� RGB ��ட� 03.01.2015 அ�% ெச�ைனய'( 
நைடெப*ற+.  அ6த7 *�ட�தி� ெசாைச�� நி�வாக
 அத/ RGB 
உ9:ப+ன�க;7< =திய ெச�ேபா/ வா�<வத>< எ/9 �.10,000/- (ப�தாய+ர
 
�பா�) ம>9
 �.2,500/- (இர!டாய+ர�J ஐL9)) மதி:=4ள American Tourister Bag 
ஒ/9
 ப��களாக வழ�கினா�க4.  ெமா�த
 194 RGB உ9:ப+ன�க4 உ4ளன�.  
இத/ ^ல
 ெசாைச��7< �மா� 24 ல�ச �பா�க4 ெசலவா<
. எனேவ கட6த 
ஆ!` 7.88 ேகா�யாக இc6த *�`ற3 ச�க�தி/ லாப
 இ6த ஆ!`, 6.19 
ேகா�யாக <ைற6J4ள fநிைலய+�, 18.12.2014 அ/9 ெச/ைனய+� நைடெப>ற 
தமி மாநில BSNL ஊழிய� ச�க *�டண+ய+� ெவ>றி ெப>ற RGB7களg/ 
*�ட�தி� இ:ப�:ப�ட ப��: ெபாc�கைள வா�க ேவ!�ய அவசிய
 இ�ைல 
எ/9 தமி மாநில BSNL ஊழிய� ச�க
 2/ைவ�த ஆேலாசைனைய ஏ>97 
ெகா!` 507<
 ேம>ப�ட RGB ேதாழ�க4 இவ>ைற நிராக��J4ளன�.  தமி 
மாநில�தி� உ4ள BSNL ஊழிய� ச�க RGB உ9:ப+ன�கேளா`, SNEA ச�க RGB 
ேதாழ�க;
, SEWA BSNL ச�க�ைத சா�6த ேதாழ� சிவராம/ (ேகாைவ) ம>9
 
ெச/ைன ெதாைலேபசிய+� உ4ள ஒc சில ேதாழ�க;
 இ6த ப��: ெபாcைளj
, 
பண�ைதj
 ேவ!டா
 என நிராக��J4ளன�.  ெச/ைன *�`ற3 ச�க�தி>< 
இத/ ^ல
 தமி மாநில BSNL ஊழிய� ச�க�தி/ தைலைமய+லான *�டண+ 
உ9:ப+ன�க4 �மா� ஏ� ல�ச �பா�கைள மிkச:ப`�தி உ4ளன�.  ெபா9:ப+� 
இ�லாவ+�டாl
 ஊழிய�களg/ நல/ கா7<
 அைம:= BSNL ஊழிய� ச�க�தி/ 
தைலைமய+லான *�டண+ தா/ எ/பைதj
, பண�தி>< மய�காத இ6த RGB 
ேதாழ�க4 இc7<
 வைர ஊழிய�களg/ பண�ைதj
 நில�ைதj
 கா:பா>ற 
2�j
 எ/ற ந
ப+7ைகையj
 இ6த ேதாழ�க4 நம7< ெத�ய:ப`�தி உ4ளன�.  
இ�த ேதாழ�க- அைனவ/01� தமி3 மாநில BSNL ஊழிய� ச�க� தன+ 
பாரா��த(கைள:�, வா3�+0கைள:� ெத;வ'�+0 ெகா-கிற+.  சாதாரண0 
கட=0கான வ�>ைய 1ைற0க ேவ?�� எ�கி�ற நம+ ேகா;0ைக ஏ*%0 
ெகா-ளBபடவ'(ைல எ�றாC� அ�த0 ��ட�தி( கீ3க?ட E>�க- ஏகமனதாக 
எ�0கBப��-ளன. 

 

1) ெசாைச�> உ%Bப'ன�கH01 வழ�கி வ/� க�BI�ட� கட� ெதாைக J.30,000/- 
ஆக உய��தBப�கிற+.  அ+ 05.01.2015 Eத( வழ�கBப��. 
2) 2013-140கான Dividend ெதாைக, 12%�ைத இ�த மாத�திேலேய (ஜனவ;,2015() 
வழ�கBப��. 



3) சாதாரண0 கட� ெதாைக J.5 ல�ச�திலி/�+ J.6 ல�சமாக உய��தBப��. 
4) சாதாரண0 கட� Y�% மாத�தி*1 ஒ/ Eைற எ�% இ/Bபைத மாதா மாத� 
வழ�க E>� ெச[யBப��-ள+.  
5) 1��ப ேசம நல நிதி0கான ச�தா மாதா மாத� J.800/-லி/�+ J.1200/- ஆக 
உய��தBப�கிற+.  இ�]ர�^ ெதாைக த*ேபா+-ள 4 ல�ச Jபா[ எ�ப+ 6 ல�ச 
Jபாயாக உய��தBப�கிற+. 
6) Thrift Fund ச�தா த*ேபா+-ள 500 Jபாய'லி/�+ 800 Jபாயாக உய��தBப�கிற+.  
அத*கான வ�> வ'கித� 8%லி/�+  9%ஆக உய��தBப�கிற+. 
7) hதியதாக வ'/Bப�தி� அ>Bபைடய'( RD தி�ட� அEC01 வ/கிற+.  RD0கான 
கால அள� 12,24,36,48 & 60 மாத�க- என இ/01�. அத*1 10% வ�> வழ�கBப��. 
8) RGB0கH0கான அம�� ஊதிய� 500 Jபாய'லி/�+ 1,000 Jபாயாக 
உய��தBப��-ள+. 
9) RGB0கH0கான தினBப> எ�ப+ 300 Jபாய'லி/�+ 500 Jபாயாக உய��தBப�கிற+.   

ேமேல வ;ைச எ? 3 லி/�+ 8 வைரயான E>�க- அைன�+� 90 
நா�கH01- ெட(லிய'( உ-ள ம�திய பதிவாள� ஒBhதைல ெப*% 
அE(ப��தBப�� என ெசாைச�> நி�வாக� ெத;வ'�+-ள+. 

இ�த0 ��ட�தி( ெவ-ளாj� கிராம�தி( உ-ள நில�ைத எ�ன ெச[வ+ 
எ�ப+ ெதாட�பாக எ�த ஒ/ வ'வாதE� நைடெபறவ'(ைல.  அைத ஊழிய�கH01 
நிலமாகேவ ப';�+0 ெகா�0க ேவ?��, நில� கிைட0காத ேதாழ�கH01 40,000 Jபா[ 
தரேவ?�� எ�கி�ற நம+ ேபாரா�ட� ெதாட/�.   

 
வா3�+0கHட�, 

                                                           ேதாழைம:-ள, 

 
(A.பா= ராதாகிc.ண/) 

                                                                     மாநில ெசயலாள�.         


