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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

 
தமி� மாநில BSNL ஊழிய� ச�க�தி� வ��வைட�த ெசய"#$ ெச�ைன 

ஆன�தவ'லி தி(மண ம*டப�தி' மாநில தைலவ(+ அகில இ�திய உதவ� ெபா. 
ெச/லாள(மான ேதாழ� S. ெச'ல1பா தைலைமய�' மிக2சிற1பாக நைடெப"ற..   தமி� 
மாநில ச�க நி�வாகிக4 ம"5+ மாவ6ட ெசயலாள�க7ட� அைன�. கிைள 
ெசயலாள�க7+ ப�ேக"றன�.  

 
250;#+ ேம"ப6ட ேதாழ�க4 ப�ேக"ற அ�த வ��வைட�த தமி� மாநில 

ெசய"#$வ�"# வ�தி(�த அைனவைர=+ தமி� மாநில அைம1> ெசயலாள� ேதாழ� 
V.மண�ய� வரேவ"றா�.  நம. மாநில ச�க�தி� .ைண�தைலவ� ேதாழ� K. மா�A�. 
ப'ேவ5 தியாகிகைள நிைனB C��. அDசலி உைரயா"றினா�.  மாநில தைலவ� ேதாழ� 
S.ெச'ல1பா அவ�களE� தைலைம=ைர;# ப��ன� மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பா> 
ராதாகி(Gண� வ��வைட�த தமி� மாநில ெசய"#$வ�"கான அறி;ைகய�ைன A�ைவ�. 
உைரயா"றினா�.   

 
ெச�ைனய�' நைடெப"ற 8வ. அைன�தி�திய மாநா6I' மJ*K+ 

ெபா.2ெசயலாளராக ேத��ெதK;க1ப6ட ேதாழ� P.அப�ம�= இ�த ெசய"#$ைவ .வ;கி 
ைவ�. உைரயா"றினா�.  இவ� தன. .வ;க உைரய�', BSNL ஊழிய� ச�க�தி� 8வ. 
அைன�தி�திய மாநா6ைட நட�திய தமி� மாநில ச�க�ைத பாரா6IயேதாK, அ�த மாநா6I' 
எK;க1ப6ட அைன�. AIBகைள=+ மிக� ெதளEவாக எK�.ைர�தா�.  ேமN+ BSNL 
நி5வன�ைத >�தா;க+ ெச/ய ேவ*K+ எ�கிற நம. ேநா;க�ைத ெவ"றி ெபற2 
ெச/வத"காக 06.02.2017 அ�5 >.ெட'லிய�' CIய அைன�. ச�க C6ட�தி' எK;க1ப6ட 
AIBகைள=+ அத� அவசிய+ ப"றி=+ மிக�ெதளEவாக எK�.ைர�தா�.   

 
உணB இைடேவைள;# ப�� வ��வைட�த மாநில ெசய"#$வ�' ப�ேக"ற 

ேதாழ�க4, மாவ6ட�தி"# ஒ(வ� எ�ற அI1பைடய�' வ�வாத�தி' ப�ேக"றன�. மாநில 
ெசயலாள� ெதா#1>ைர வழ�கினா�.  அகில இ�திய ெபா.2ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�= 
அவ�க4 ேதாழ�களE� சில ேக4வ�க7;# வ�ள;க+ அளE�. நிைறBைர ஆ"றினா�.    
அத"# ப�� கீ�க*ட AIBகைள வ��வைட�த தமி� மாநில ெசய"#$ ஏகமனதாக ஏ"5; 
ெகா*ட.. 
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1. 8வ. அைன�தி�திய மாநா6ைட ெவ"றிகரமா;கிட கKைமயான உட' உைழ1ப�ைன 
ெசN�தி6ட ெச�ெதா*ட�க4, அ">தமாக நிதி=தவ� வழ�கிய ேதாழ�க4, வ�ள+பர+ 
த�.தவ�ய�க4, ம"5+ அைனவ(;#+ இ�த வ��வைட�த தமி� மாநில ெசய"#$ 
ந�றிகைள=+ பாரா6K;கைள=+ வா��.;கைள=+ ெத�வ��.; ெகா4கிற..   

2. எதி� வ(+ மா�2-8 ச�வேதச மகளE� தின+, மா�2-22 BSNL ஊழிய� ச�க அைம1> தின+, 
ஏ1ர' 14 டா;ட� பாபா சாேக1 அ+ேப�கா� அவ�களE� ப�ற�த தின+ ஆகிய தின�கைள 
மிக2சிற1பாக கைடப�I;க ேவ*K+ என வ��வைட�த தமி� மாநில ெசய"#$ 
AIெவK�.4ள..  

3. ப�1ரவ�-22  ஒ1ப�த ெதாழிலாள�க4 ேகா�;ைக;காக ெட'லிய�' நைடெபற உ4ள 
ேபரண�ய�' ஒ1ப�த ஊழிய�க7ட� ெப(+பாலான BSNL ஊழிய� ச�க�ேதாழ�க7+ 
ப�ேக"க ேவ*K+ என AIB ெச/ய1ப6K4ள.. 

4. ஜனவ�, 29,30 ம"5+ 31ஆ+ ேததிகளE' பண�த6K1பாK எதி�1> நடவI;ைக; #$வ�� 
நிக�2சிகளE' ப�ேக"54ள அைனவைர=+ வா��.வேதாK எதி�கால�தி' இ�த; 
#$வ�� நடவI;ைகக4 அைன�திN+ A$ைமயாக ப�ேக"க ேவ*K+ என ஏகமனதாக 
AIB ெச/ய1ப6K4ள..  

5. ப�1ரவ� 6ஆ+ ேததி ெட'லிய�' CIய அைன�. ச�க�களE� C6ட�தி' இ�த 
நிதியா*I' BSNL� வ(வா/ அதிக�1> எ�ப. அ�தியாவசிய ேதைவ எ�ற 
அI1பைடய�', ப�1ரவ� 10 Aத' மா�2 31 வைர BSNL' உ4ள அைன�. அதிகா�க7+, 
ஊழிய�க7+ தினA+ ஒ( மண� ேநர+ அதிகமாக பண�யா"5வ., அ�த அதிக1பIயான 
ேநர�தி' BSNL ெபா(6கைள மா�;ெக6I� ெச/வ. ம"5+ ப$.கைள நZ;#+ பண�களE' 
ஈKபKவ. என AIB ெச/ய1ப6K4ள..  BSNL நி5வன�தி� வ(வாைய அதிக�;க 
தி6டமிட1ப6K4ள இ�த நடவI;ைககைள தமிழக+ A$வ. அைன�. ச�க 
ேதாழ�கைள=+ ஒ�றிைண�. ெவ"றிகரமா;கிட ேதைவயான நடவI;ைககைள BSNL 
ஊழிய� ச�க+ கிைள/ மாவ6ட ம6ட�களE' ேம"ெகா4வ. என AIB 
எK;க1ப6K4ள.. 

6. BSNL சி5வன�தி� தனEயா�மயமா;க'/ேக�திர ப�# வ�"பைன எ�கிற நிதி ஆேயா;கி� 
AIBகைள அம'பK�த ேவ*K+ எ�கிற ப�ரதம� அNவலக�தி� கIத�ைத எதி��.+, 
.ைன டவ� நி5வன+ அைம1பைத எதி(�.+, BSNL நி5வன+ 4G ேசைவகைள 
வழ�#வத"# வசதியாக  அத"# இலவசமாக 700 MHz aெப;6ர+ வழ�க ேவ*K+ என 
வலி=5�தி=+, �ைலய�a ஜிேயா நி5வன�தி"# வழ�க1பK+ சNைககைள எதி��.+ 
மா�2 9 ஆ+ ேததி ராbபவ� ம"5+ மாவ6ட ஆ6சிய' அNவலக+ ேநா;கி ேபரண� 
நட�.வ. என அைன�. ச�க C6ட+ AIெவK�.4ள..  அதைன=+ தமிழக�தி' 
ெவ"றிகரமா;க இ�த வ��வைட�த மாநில ெசய"#$ AIB எK�.4ள.. 

7. 8வ. தமி� மாநில மாநா6ைட ஏ1ர' மாத�தி' ஈேரா6I' நட�.வ. எ�5 இ�த 
வ��வைட�த மாநில ெசய"#$ AIB ெச/த..  இத"காக ஆ#+ ெசலைவ ஈKக6ட 
ஈேராK மாவ6ட+ தவ�ர இதர மாவ6ட�க4 கீ�க*ட நிதிய�ைன வcலி�. மா�2 மாத+ 
15ஆ+ ேததி;#4 மாநில ச�க�தி"# அd1ப� வ�Kவ. எனB+, ேகாைவ, கடe�, CGM 
அNவலக+ ஆகிய மாவ6ட ச�க�க4 மா�2 மாத+ 15ஆ+ ேததி;#4 மாவ6ட 
மாநாKகைள AI�. வ�ட ேவ*K+ எ�5+ ெச�ைன வ��வைட�த மாநில ெசய"#$ 
AIெவK�.4ள..   



 

மாநில ெசய"#$வ�"#
அைன�தி�திய மாநா6ைட ெச�ைனய�'
இ�திய ெபா. ெசயலாள� ேதாழ�
தமி� மாநில ெசயலாள� ேதாழ�
ேதாழ� P.இ�திரா ஆகிேயா� 
மாவ6ட வா�யாக ெபா. ெசயலாள�
ெகௗரவ��தா�.   

 
இ�த வ��வைட�த தமி�

ப�ேக"ற ேதாழ�க7;# BSNL 
P.ச�திரேசக� ந�றி Cறி நிைறB

 
வ��வைட�த தமிழ 

அம'பK�.ேவா+.      
  
வா��.;க7ட�,                                               
                                                                  

         

மாநில மாநா63�கான மாவ6ட�க7�கான நிதி� ேகா6டா
 

வ. 
எ* 

மாவ6ட+ ந�ெகாைட
h

1 நZலகி� 10,000
2 ேகாைவ 40,000
3 ேசல+ 30,000
4 த�ம>� 20,000
5 கடe� 20,000
6 ேவe� 15,000
7 பா*I2ேச� 10,000
8 CGM(O) 20,000
9 CGM(P) 5,000

 

ெசய"#$வ�"# ப�� மாைல 4 மண� அளவ�' BSNL 
ெச�ைனய�' ெவ"றிகரமாக நட�திய ெச�ெதா*ட�கைள

ேதாழ� P.அப�ம�=, உதவ� ெபா.2 ெசயலாள�
ேதாழ� A.பா> ராதாகி(Gண�, BSNLWWCC தமி�

 வா��தி ேபசினா�க4.  அத"# ப��
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�= அவ�க4 

தமி� மாநில ெசய"#$ ம"5+ பாரா6K
BSNL ஊழிய� ச�க�தி� தமி� மாநில அைம1>
நிைறB ெச/தா�. 

 மாநில ெசய"#$வ�� AIBகைள

,                                               
                                                              

      
       

மாநில மாநா63�கான மாவ6ட�க7�கான நிதி� ேகா6டா

ந�ெகாைட 
h. 

வ. 
எ* 

மாவ6ட+ 

10,000 10  #ட�ைத 
40,000 11 தDைச 
30,000 12 காைர;#I 
20,000 13 தி(2சி 
20,000 14 நாக�ேகாவ�'
15,000 15 தி(ெந'ேவலி
10,000 16 m�.;#I 
20,000 17 வ�(.நக� 
5,000 18 ம.ைர 
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BSNL ஊழிய� ச�க�தி� 8வ. 
ெச�ெதா*ட�கைள அகில 

ெசயலாள� ேதாழ� S.ெச'ல1பா, 
தமி� மாநில அைம1பாள� 
ப�� ெச�ெதா*ட�க7;# 
 நிைனB ப�ைச வழ�கி 

பாரா6K வ�ழா ஆகியவ"றி' 
அைம1> ெசயலாள� ேதாழ� 

AIBகைள A$ைமயாக 

,                                                
                                                              ேதாழைம=ட�, 

 
      (A.பா: ராதாகி<=ண') 

  மாநில ெசயலாள
 
 

மாநில மாநா63�கான மாவ6ட�க7�கான நிதி� ேகா6டா 

ந�ெகாைட 
h. 
5,000 
5,000 

 5,000 
20,000 

நாக�ேகாவ�' 20,000 
தி(ெந'ேவலி 15,000 

 15,000 
15,000 
30,000 


