
BSNL ஊழிய

தமி

உ�ய ேததிய��
கிைளக�

அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 மாத� ��வ�� பா�ப�� 
ப��வாடா ெச�ய�பட ேவ���.  
அரசா�க தி"# ெசா�தமான BSNL 
��ைமயாக ெபா*���.  ஆனா,
வ�� வ-�� எ�ற கனேவா� கா �0
ேவ1 யா*0#� ஊதிய� வரவ-,ைல
 இ� ெதாட�பாக வ-சா50ைகய-,
BANK OF INDIAவ-, ஊதிய கண0#
இதர வ�கிய-, ஊதிய0 கண0#
வ��=ள�.   

காரண ைத0 ேக�டா, UNITED BANK OF INDIA 
மாநில அBவலக தி, இ*�� பண�
வ-சா50ைகய-, கா��பேர� அBவலக தி,
தகவ, ெத5வ-0கி�றன�. 

யா� காரண� எ�ப� எ�கC0#
ேவைல வா�#� நி�வாக�, அவ�கC0#
நியாயமி,ைல.   

வ�கிகC0# மாைலய-, 
நி�வாக தி"# எ�ன நDட�?  பண�
ேநர தி, வ�கிகளF, ெசB தாத 
காரண�. 

நி
வாக�தி� இ�த அல சிய
ேவ"#$%, தமிழக�தி� உ�ள
வாய��கள'� ஆ
)பா ட% நட�திட
ெகா�கிற.. 

ெபா� ம0கC0# சிற�த 
G�த, ஒ* மண- ேநர ேவைல
ஊழிய�கC0# உ5ய ேநர தி, 
நி�வாக ைத க�J�ேபா�.  இ� ேபா�ற
எKச5�ேபா�. 

வாL �0கCட�,  

 

ஊழிய
 ச0க% 
தமி மாநில% 

ேததி

ேததிய�� ஊதிய% வழ01
கிைளக� ேதா2% ஆ
)பா ட% 

 உைழ0#� ெதாழிலாள�கC0# மாத இ1திய-,
.  ஒ* ��மாதி5 �தலாளFயாக இ*0க 
BSNL நி1வன தி, பண-யா"1� ஊழிய�கC0#�

ஆனா, ேம மாத� 31ஆ� ேததி ஊழிய�க= அைனவ*�
கா �0 ெகா�� இ*0ைகய-, அவ�களF, ஒ*

வரவ-,ைல.   
வ-சா50ைகய-, நம� OPERATIONAL ACCOUNT இ*0#� 

கண0# ைவ தி*�பவ�கC0# ஊதிய� கிைட �வ-�ட�
கண0# ைவ தி*�பவ�கC0# வரவ-,ைல 

UNITED BANK OF INDIA வ-"# 31.05.2017 அ�1 மதிய�
பண� அV�ப�ப�டதாக Gற�ப�ட�.  மாநில

அBவலக தி, இ*�ேத மதிய� தா� நிதி 

எ�கC0# ெத5யா�.  ஆனா, ஒWெவா* 
அவ�கC0# உ5ய ேநர தி, ஊதிய� வழ�காம,

 அV�X� பண ைத, காைலய-ேலேய
பண� இ,லாத #ைற இ,ைல.  இ*0#�
 நி�வாக தி� அல�சிய ேபா0#�, Yண0க�

அல சிய ேபா3ைக க"#�.%, 4ண3க�ைத
உ�ள அைன�. கிைளகள'7%, 01.06.2017 அ�2

நட�திட ேவ"=ெமன தமி மாநில 

 ேசைவ ெகா� திட ஊழிய�கC�, அதிகா5கC�
ேவைல ெச�தன� எ�ப� வரலா1.  அWவா1

 ஊதிய� ெகா�0க ேவ��� எ�ற சி�தைன
ேபா�ற நிகLKசி இ�ேவ கைடசியாக இ*0க

 
 

(A.பா@ ராதாகிBCண�
மாநில

 

ேததி:- 31.05.2017 

வழ01! 

இ1திய-, ஊதிய� 
 ேவ�Jய ம திய 

ஊழிய�கC0#� இ� 
அைனவ*� ஊதிய� 

ஒ* சிலைர தவ-ர 

 வ�கியான UNITED 
கிைட �வ-�ட� எ�1� 

 எ�1� ெத5ய 

மதிய� தா� நம� 
மாநில நி�வாக திட� 

 ஒ�0க�ப�டதாக 

 ஊழிய�களFட�� 
வழ�காம, இ*�ப� 

காைலய-ேலேய அV�ப-னா, 
இ*0#� பண ைத உ5ய 

�� தா� �0கிய 

4ண3க�ைத கைளய 
அ�2 அ7வலக 
 ச0க% ேக =3 

அதிகா5கC� தயாராக 
அWவா1 உைழ0#� 

சி�தைன இ,லாத 
இ*0க ேவ��� எ�1 

 ேதாழைமZ=ள, 

ராதாகிBCண�)  
மாநில ெசயலாள�.  


