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BSNL 
தமி	 மாநில

��றறி�ைக எ�:162               

அேப�கா� ப�ற த நாைள�"
அ#பா� த ேதாழ�கேள, 
 ஏ�ர� 14 அ
� டா�ட� B.R.
அறிவ��க�ப���ள�. Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions (Department of Personal and Training)
05.04.2017 அ
� ேபா�ட உ>தரைவ BSNL 
ஓ&'திய�க)�கான ம+�,வ 
ேநாயாளFகG�கான மJ>�வ சிகிLைச�கான
வழNக�ப�� வOத� சி�கன நடவP�ைக
வழNக ேவQ�R என BSNL ஊழிய�
ஓVWதிய�க�, தNகளF
 Xற ேநாயாளF
சிரமNகைள சOதி>� வOததன�.  தYேபா�
இOத அலவ
ைஸ வழNக உ>தர]
பண�ய�� உ�ள ஊழிய�கG�_R இOத
ேநர/ நியமன JE�க)�கான பய��சி
ச`பா��X தமிழக>தி� நிைற] ெபY��ள
பய�Yசி �வNக உ�ள�.   
GPF ப67வாடாவ��கான நிதிைய உடன/யாக
நைடெபறாத bழலி�, இOத மாதR உடனPயாக
ம>திய சNகR GM(T&BFCI)ஐ ேநரPயாக
எhதிi�ள�. 
GPF :#பண வழ<"வைத DOT 
காரணமாக GPFலிJO� j
பணR 
சிரம>திY_ உ�ளாகி வJகி
றன�
சOதி>த BSNL ஊழிய� சNக தைலவ�க�
தாமதமி
றி வழNக ஏ�வாக ஒlெவா
வழNக ேவQ�ெமன ேக��� ெகாQ
அவ�களFடjR நம� ெபா�Lெசயலா
mவப
 ச�கரவ�>தி ஆகிேயா� வ�வா
வழN_R ெபாJ�ைப DOT ஏY�� ெகா
இ�தி ெசVய�ப�டா� jத� க�டமா
DOT ஏY��ெகா�GR.  எனFpR தY
அதிகார>ைத மாவ�ட தைலைம அதி
பண>ைத அOதOத மாநில>தி
 C
ெசVய�ப�R என எதி�பா��க�ப�கிற
                         வா	�,�க)ட#

                                          
 
           
      
           

BSNL ஊழிய� ச<க 
தமி	 மாநில 
                                                 

நாைள�" வ�7:ைற ம�A சில ெச&திகC

B.R.அRேப>கா`
 ப�றOத நாைள ஒ�P BSNL
Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions (Department of Personal and Training)

BSNL நி�வனR 11.04.2017 அ
� EMDORSE ெசV��ள�
 அலவ#D தைட நE�க:- வ]Lச� இ�லாம�

சிகிLைச�கான அலவ
r ஊழிய�கG�_R ஓVWதிய�கG�_R
நடவP�ைக எ
ற ெபய`� நி�>த�ப�PJOத�.  
ஊழிய� சNகR ெதாட�O� வYX�>தி வOத�.  வயதான

ேநாயாளF மJ>�வ ெசல]கைள திJRப 
தYேபா� கா��பேர� அsவலகR ஓVWதிய�கG�_

உ>தர] ெவளFய����ள�. இதY_ ந
றி ெத`வ�>��ள
இOத வசதிைய நt�P�க ேவQ�R என ேகா`i�ள�
பய��சி வ"GH ,வ�க:-  ேநரP நியமன JE

ெபY��ள bழலி� ெவYறி ெபYற அைனவJ�_R

உடன/யாக ஒ,�"க:-  மா�L மாதR யாJ�_R
உடனPயாக அதYகான நிதிய�ைன ஒ��க ேவQ�R

யாக சOதி>� வ�வாதி>�ட
, DIRECTOR(HR) அவ�கG�_R

DOT ஏ�A� ெகா�7Cள,:-  நி�வன>தி

 ெப�வதி� BSNL ஊழிய�க� ஒlெவாJ 

கி
றன�.  இ� ெதாட�பாக TELECOM COMMISSION

தைலவ�க�, மாநிலNகG�கான நிதிைய கா��

ெவாJ மாதjR DOT, BSNL நி�வாக>திY_ நிதி
Qடன�.  இ� ெதாட�பாக கடOத வாரR GM

லாள� ேதாழ� P.அப�ம
i மY�R �ைன ெபா�
வாதி>தன�.  வ�வாத>தி
 ேபா� GM(CA) அவ�க
ெகா�வெதன ஒJ j
ெமாழி] உ�ள� என 
மாக 11 மாநிலNகG�கான GPF j
பணR வ
தYகாலிகமாக GPF j
பணR வழN_வதY_ 
திகா`களFடேம இJ�_R.  ஊழிய�களF
 வNகி
CCA ெசs>�வா�.  இOத j
ெமாழி] 
ற�. 

வா	�,�க)ட#,  
                                                       
ேதாழைமKCள

                                           

     
      (A.பாH ராதாகி+Oண#
            மாநில ெசய

                                             ேததி:-11.04.2017 
ெச&திகC 

BSNL�_ வ��jைற 
Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions (Department of Personal and Training) 

ெசV��ள�. 
இ�லாம� ெவளF 
ஓVWதிய�கG�_R 
.  இதைன மyQ�R 
வயதான கால>தி� 

 ெபற க�ைமயான 
ஓVWதிய�கG�_ நி�>த�ப�ட 

ெத`வ�>��ள நம� சNகR, 
ேகா`i�ள�. 

JE�களF
 சா
றிதz 
அைனவJ�_R ஏ�ர� 17 jத� 

யாJ�_R GPF ப��வாடா 
ேவQ�R என நம� 
அவ�கG�_R கPதR 

நி�வன>தி
 நிதி ெநJ�கP 
 மாதjR மிக]R 

 MEMBER(FINANCE)ஐ 
�பேர� அsவலகR 
திைய j
பணமாக 
M(CA) திJ சிரனFயா 
�ெசயலாள� ேதாழ� 
க� GPF j
பணR 
 ெத`வ�>தா�.  இ� 
வழN_R ெபாJ�ைப 
 SANCTION ெசViR 
கி� கண�கி� அOத 

 வ�ைரவ�� இ�தி 

                                                   
ேதாழைமKCள,                                

பாH ராதாகி+Oண#) 
மாநில ெசயலாள� 


