
BSNL 

தமி�
அராஜக
ைத எதி�
�

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

கட�த 19.8.2016 அ��, 
மாநில தைலைம அ�வலக�ைத
ெநா� கி!"ளன�.  க$க�தா
வ� க%டாயமாக 'ைழ�த 
ெகா()*�த ேதாழ�கைள� தா கியேதா+
இ�தா -தலி$ ச/க அ�வலக0
-(ட�க" த/க" ெசா�த 1%ைட 
வ2%டன�.  உடன)யாக BSNL 
ெபா8 ேமலாளைர அ:கி நடவ) ைக
அ�வலக�ைத திற<பத=- நடவ) ைக
அறி ைக பதி> ெச?ய நடவ) ைக
    

இ�த ச0பவ�தி�ேபா8
கா=றா)க", வ2ள -க" ஆகியைவ
மAதான தா -தலா-0.  ஆனா$
ெபா8 ேமலாள� காவ$8ைறய2$
திBணD$ கா/கிரE -(ட�கF -
திBணD$ கா/கிரE -(ட�களG�
வ�ைமயாக  க() கிற8.  
 

CMD BSNL அவ�கைள இ<ப2ரKைனய2$
எ+ -மா� நம8 ச/க�தி� ம�திய
எ+<பதாக அவ� உ�தியளG�தா�
படவ2$ைல. 
 

எனேவ, இ�தா -தைல 
24.8.2016 அ�� நட�தி+மா�
தைலைமயக0  அைறNவ$
நட�8வத=- அைன�8 தயாB<Oகைள!0

வாP�8 கFட�, 
                                                              

BSNL ஊழிய� ச�க�
தமி� மாநில� 

எதி�
� வ�ைமயான க�டன� �ழ��ேவா�

, க$க�தாவ2$ உ"ள BSNL ஊழிய� ச/க
அ�வலக�ைத திBணD$ கா/கிரE -(ட�க"
க$க�தா த�தி அ�வலக க%)ட�தி$ உ"ள

 திBணD$ கா/கிரE -(ட�க", 
தா கியேதா+, அ�வலக< ெபா*%கைள

அ�வலக0 க+ைமயான ேசத�8 - உ"ளான8
1%ைட  ெகா(+ அ�வலக�ைத< 

BSNL ஊழிய� ச/க ேதாழ�க", ேம=- வ/க
நடவ) ைக எ+ -மா� வலி!��தின�

நடவ) ைக எ+�தா�. ஆனா$, காவ$ 8ைறய2$
நடவ) ைக எ+ கவ2$ைல.   

ச0பவ�தி�ேபா8 ச/க அ�வலக�தி� ேமைஜ, நா=காலிக"
ஆகியைவ உைட க< ப%+"ளன. இ8 BSNL 
ஆனா$, இ�தா -த$   -றி�8 ேம=- வ/க

காவ$8ைறய2$ Oகா� அளG காத8 வ2ய<ைப 
-(ட�கF - த�திரமான ஆதரைவ அளG<பதாக�
-(ட�களG� இ�த ேகாைழ�தனமான ெசயைல

இ<ப2ரKைனய2$ உடன)யாக� தைலய2%+
ம�திய தைலைமயக0 வலி!��தி!"ள8

உ�தியளG�தா�.  ஆனா$ இ8வைர எ�த நடவ) ைக!0

இ�தா -தைல  க()�8 நா+ DSவ80 எSKசிகரமான
நட�தி+மா�, அைன�8 மாநில, மாவ%ட ச/க/கF -0
அைறNவ$ வ2+ கிற8.  இ�த ேபாரா%ட�ைத

தயாB<Oகைள!0 மாவ%ட ச/க/க" ெச?ய

                                                              

ச�க� 

�ழ��ேவா� ! 

ச/க�தி� ேம=- வ/க 
-(ட�க"  அ)�8 

உ"ள ச/க அ�வலக�தி$ 
, அ/- ேவைல ெச?8 

ெபா*%கைள அ)�8 ெநா� கின�.  
உ"ளான8. ப2�ன� அ�த 

 1%) வ2%+K ெச�� 
வ/க மாநில தைலைம< 

வலி!��தின�.    அவ� ச/க 
8ைறய2$ Dத$ தகவ$ 

நா=காலிக", ெபTUக", 
BSNL அ�வலக ெசா�8 க" 

வ/க மாநில தைலைம<  
 ஏ=ப+�8கிற8. அவ�, 
அளG<பதாக� ெதBகிற8.  
ெசயைல நம8 ச/க0 

தைலய2%+, உBய நடவ) ைக 
வலி!��தி!"ள8.  உBய நடவ) ைக 

நடவ) ைக!0 எ+ க< 

எSKசிகரமான ஆ�<பா%ட/கைள 
ச/க/கF -0 ம�திய 

ரா%ட�ைத DS ெவ=றிகரமாக 
ய ேவ(+0. 

                                                              ேதாழைம!"ள, 

 
(A.பாO ராதாகி*Yண�) 

மாநில ெசயலாள�. 


