
BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:-7                                                                 ேததி:-15.06.2017 

தி&வன)த*ர� ம,திய ெசய�./ 012க3 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 
2017 ஜூ� 9 �த� 11 வைர தி�வன�த�ர�தி� நைடெப"ற BSNL ஊழிய� ச+க�தி� ம�திய 
ெசய"-.வ/� கீ1க2ட �34க5 எ78க9ப:டன:- 
1. 27.07.2017 அ�> நைடெபற உ5ள ஒ� நா5 ேவைல நி>�த�ைத ச8தியாக 

ெவ"றிகரமா8கிட அைன�B மாநில ச+க+கCD, வ/Eவைட�த மாநில ெசய"-.8கைள 
நட�திட ேவ27D. என4D அதி� அைன�B கிைள ெசயலாள�கைளFD ப+ேக"க 
ெசGதிட ேவ27D என4D அதி� ம�திய ச+க�தி� இ��B ஒ� நி�வாகி ப+ேக"பா�க5 
என4D, ம�திய ெசய"-. �3ெவ7�B5ளB. 

2. 09.06.2017 அ�> தி�வன�த�ர�தி� நைடெப"ற மக�தான நவDப� �ர:சிய/� J"றா27 
வ/ழா ெவ"றிகரமாக நைடெப"றதி"- பாரா7த�கைள ெதEவ/�த ம�திய ெசய"-., 
அைன�B மாநில+களKLD, நவDப� �ர:சிய/� J"றா2ைட ெகா2டா7D வைகய/� 
M:ட+க5, க��தர+க+க5, வ-9�க5 நட�திட ேவ27D என வழிகா:3F5ளB.   

3. அகில இ�திய BSNL உைழ8-D மகளK� ஒ�+கிைண9�8 -.வ/� க��தர+ைக 08.07.2017 
அ�> ைஹதராபா�தி� நட�திட ம�திய ச+கD எ7�த �3வ/ைன பாரா:3ய ம�திய 
ெசய"-., அ�த8 M:ட�தி� BSNL ஊழிய� ச+க�தி� உப-.வாக அகில இ�திய BSNL 
உைழ8-D மகளK� -.வ/ைன அைம8க வழிகா:3F5ளB.  இ�த ஒ�+கிைண9�8 
-.வ/� M:டD ஒRெவா� ம�திய ெசய"-.ேவா7D இைண�B நைடெப>D.  அ�த8 
M:ட+களK� ப+ேக"க உ5ள ஒ�+கிைண9�8 -. உ>9ப/ன�களK� பயண9ப3ைய 
அ�த�த மாநில ச+கD ஏ">8 ெகா5ள ேவ27D என4D �34 ெசGய9ப:டB.   

4. ம�திய ச+க�தி"- 15 ல:ச VபாGகைள நிதியாக தர ��வ�B5ள ம�திய ப/ரேதச 
மாநில ச+க�திைன பாரா:3ய ம�திய ெசய"-., அ�த பண�ைத K.G.ேபாY நிைன4 
அற8க:டைள8- மா"றி, �B ெட�லிய/� உ5ள K.G.ேபாY பவனK� ஒ� சில 
மா"ற+கைள ெசGவB எ�>D �34 ெசGய9ப:டB.  ேமLD, K.G.ேபாY பவனK� உ5ள 
க��தர+க அைற8- ”ேதாழ� S.R.நாய8 நிைன4 ம2டபD” என ெபய� \:7வB எ�>D 
�34 ெசGய9ப:75ளB.   

5. ஒ9ப�த ஊழிய�கC8- -ைற�த ப:ச Mலி ம">D ச]க பாBகா9� தி:ட+களான EPF 
ம">D ESI ஆகியைவக5 ெதாட�பான கா�9பேர: அLவலகD ெவளKய/:75ள உ�தர4க5 
அமலாகாகைத வ��த�Bட� பதி4 ெசGத ம�திய ெசய"-., BSNL  ஊழிய� ச+க�தி� 
ஒRெவா� மாவ:ட, மாநில ச+க+கCD ஒ9ப�த ஊழிய�களK� ப/ரcசைனகைள 
ெபா��தமான ம:ட+களK� வ/வாதி�B தd�4 கா24D, தd�4 காண9படவ/�ைல எனK� 
அத"கான ேபாரா:ட+கைள நட�த ேவ27D எ�>D �34 எ78க9ப:75ளB. 



6. ஒRெவா� கிைளகC8-D 
வ/வர+கைள அைன�B மாநில
ச+க�தி"- அe9ப/ட ேவ27D

7. தரமான ெசGதிகைளFD, ஊழிய�கைள
இைணயதளD ெசய�ப:7 வ�வைத
வ/வாதி�த ம�திய ெசய"-.
ெசGதிகைள ம:7D ம�திய
ெசGதிகளK� �8கியமானவ"ைற
�3ெவ78க9 ப:75ளB. 

8. தாதா ேகாf பவனK� ேதைவயான
BSNLEU, NFTE ம">D P3 ச+க+க5
இ�த8 M:டD �3ெவ7�B5ளB

9. அ�தாமா�, ALTTC, BRBRAITT ம">D
-ைறவான அளேவ ச�தா வ�வதா�
ப+ேக"க ம�திய ச+கD அவ�கC8-
ம�திய ெசய"-. �3ெவ7�B5ளB

10. ERP அமலா8க�தி"- ப/� சில
மாநில நி�வாக+களKடD இ��B
அe9ப/ வ�கி�றன.  இB 
ச+க�தி"கான ப-தி9பண�ைத
அe9ப/ட ேவ27D என 
ெதEவ/�B வ/ட ேவ27D எ�>D
மாவ:ட வாEயான வ/வர+கைள
மாநில ச+க+க5 நடவ38ைக

11. 8வB அகில இ�திய மாநா:ைட
�3ெவ78க9ப:ட ேபாB, ஆரDப
ச+க�தி"- 10 ல:ச VபாG
ெசலவ/ன+களK� 5 ல:ச VபாG
ம�திய ெசய"-.வ/� ெதEவ/�B
தமி1 மாநில ச+க�தி"- வழ+க9ப:ட
இ�த ம�திய ெசய"-. �3ெவ7�B
ச+க�திடD ஒ9பைட8க ேவ27D
 

ம�திய ச+க�தி� �34கைள
 

வா1�B8கCட�
                                        

 எRவள4 Telecrusader  ப�திE8ைக 
மாநில ெசயலாள�கCD ஆகY: �த� 

ேவ27D. 
ஊழிய�கைள பய/">வ/8-D வ/தமாக4D 
வ�வைத ம�திய ெசய"-. பாரா:7கிறB

ெசய"-. அகில இ�திய ச+க ெசGதிக5 ம">D
ம�திய ச+க ெசGதிகைள ெவளKய/7D எ�>D

�8கியமானவ"ைற ெவளKய/ட ம�திய ச+கD ெவளKய/டலாD

ேதைவயான E9ேப� பண/கைள ெசGய4D, அத"கான
ச+க+க5 வ/கிதாcசார அ39பைடய/� ப/E�B8

�3ெவ7�B5ளB. 
ம">D INSPECTION CIRCLE ஆகிய சிறிய மாநில

வ�வதா�, அ�த மாநில ெசயலாள�க5 ம�திய
அவ�கC8- ஒ� வழி பயண9ப3ைய வழ+கலாD

�3ெவ7�B5ளB.   
சில மாநில ச+க+க5 ம�திய ச+க�தி"கான
��B ெப">8 ெகா27, கால தாமதமாக 
 தவ> எ�> t:38கா:3F5ள ம�திய 

ப-தி9பண�ைத மாநில நி�வாக+க5 ேநர3யாக ம�திய
 சDப�த9ப:ட மாநில ச+க+க5 மாநில
எ�>D இ�த ம�திய ெசய"-. �3ெவ7�B5ளB

வ/வர+கைள ம�திய ச+க�தி"- மாநில நி�வாகD
நடவ38ைக எ78க ேவ27D.   

மாநா:ைட ெச�ைனய/� தமி1 மாநில
ஆரDப க:ட பண/கC8காக ம�திய ச+கD

VபாG கடனாக ெகா7�தB.  அகில 
VபாG ப"றா8-ைற ஏ"ப:75ளதாக தமி1 

ெதEவ/�B, ம�திய ச+க�திடD இ��B நிதி
வழ+க9ப:ட ெதாைகய/� 5 ல:ச VபாGகைள

�3ெவ7�B மuத�5ள 5 ல:ச VபாGகைள 
ேவ27D எ�>D ேக:78 ெகா2டB. 

�34கைள �.ைமயாக அமலா8-ேவாD.

வா1�B8கCட�, 
                                                                   ேதாழைமF5ள

 
 
(A.பா*

 

 ேதைவ எ�கி�ற 
 வார�தி� ம�திய 

 ம�திய ச+க�தி� 
பாரா:7கிறB.  இB ெதாட�பாக 

ம">D மாநில ச+க 
எ�>D மாவ:ட ச+க 
ெவளKய/டலாD எ�>D 

அத"கான ெசல4கைள 
ப/E�B8 ெகா5வB என4D 

மாநில ச+க+கC8- 
ம�திய ெசய"-.வ/� 
வழ+கலாD என இ�த 

ச+க�தி"கான ப-தி9பண�ைத 
 ம�திய ச+க�தி"- 
 ெசய"-., ம�திய 
ம�திய ச+க�தி"- 

மாநில நி�வாக�திடD 
�3ெவ7�B5ளB.  ேமLD, 

நி�வாகD அe9�வத"- 

மாநில ச+கD நட�த 
ச+கD தமி1 மாநில 
 இ�திய மாநா:7 
 மாநில ச+கD இ�த 

நிதி உதவ/ ேகாEயB.  
VபாGகைள த5Cப3 ெசGய 

 உடன3யாக ம�திய 

. 

ேதாழைமF5ள, 

பா* ராதாகி&7ண9) 
மாநில ெசயலாள
  



     


