
 

தமி� மாநில	 

�றறிைக எ�:17                                              ேததி:22.01.2015 

 

ம�திய ச�க�தி� ெச திக! 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள,  
 நம� ம�திய ச�க� தன� இைணயதள�தி� ெவள�ய� !"ள ெச#திகள�� 
தமிழா$க�ைத உ�கள�� பா�ைவ$காக கீேழ ெகா!$கப !"ள�. 
 
GM(ESTT)உட� ச+தி,-:-  20.01.2015 அ�, நம� �ைண ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� .வப� 
ச$கரவ��தி BSNL� GM(ESTT) தி: R.K. ேகாய� அவ�கைள ச�தி�� கீ=க>ட 
ப�ர@சைனகைள வ�வாதி�தா�.  
  
01. TM$கான இலாகா ேத�வ�� ப�தா� வABC எ�கி�ற தAதிைய தள��த ேவ>!� என 
நம� �ைண ெபா� ெசயலாள� ேக !$ ெகா>டா�.  மாநில�கள�� உ"ள TM காலி 
பண�ய�ட�க" ெதாட�பாகF�, ப�தா� வABC தAதி ெபG,"ளவ�கள�� வ�வர�கைளH� 
மாநில தைலைம ெபா� ேமலாள�கள�ட� ேக !"ளதாகF�, அ�த வ�வர�க" கிைட�த 
ப��ன� ேதைவயான IJFக" ேமGெகா"ளBப!� எனF� GM(ESTT) ெதKவ��தா�.   
 
2) TTA இலாகா ேத�Fக" அறிவ�$கBபட ேவ>!� எ�,�, 10+2 தAதி இ�லாத TMகN$A 
தAதி ேத�F ஏGபா! ெச#ய ேவ>!� எ�,� நம� ச�க�தி� சா�பாக ேக டதGA, 
தAதி ேத�F ெதாட�பான ப�ர@சைன உ@சநPதிம�ற�தி� நிQைவய�� உ"ள� எ�,�, 
ேத�F வ�திகள�� அJBபைடய�� TTA இலாகா ேத�வ�ைன நட��வதGகான 
நடவJ$ைககைள நி�வாக� ேமGெகா"N� எ�,� GM(ESTT) ெதKவ��தா�.  
 
ெதாைல ெதாட/- 0ைறய1� DDG(ESTT) உட� ச+தி,-:-  19.01.2015 அ�, நம� �ைண 
ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� .வப� ச$கரவ��தி, ெதாைல ெதாட�C �ைறய�� DDG(ESTT) 
தி:R.K.மிTரா அவ�கைள ச�தி�� கீ=க>ட ப�ர@சைனகைள வ�வாதி�தா�. 
   
01) 01.10.2000�திQ� அதGA ப��ன:� பண� நிர�தர� ெச#யBப ட 110 TSMகN$கான 

ஜனாதிப�திய உ�தரF(PRESIDENTIAL ORDERS) வழ�கBபட ேவ>!� என நம� �ைண 
ெபா� ெசயலாள� ேக டதGA, அ� ெதாட�பாக உடனJ நடவJ$ைகக" 
ேமGெகா"ளBப!� என DDG(ESTT)உ,தி அள��தா�. 
  

02) Iத� ஊதிய மாGற�தி� ஏGப ட PAY ANAMOLY$கைள சK ெச#ய ேவ>!� என 
ேக டதGA அதGகான ேகாBCகைள வ�ைரF ப!�த ேதைவயான நடவJ$ைககைள 
ேமGெகா"வதாக DDG(ESTT) உ,தி அள��தா�.   
 
ம�திய ச�க�0ட� ெதாட/- ெகா!ள…:- ேபாரா ட�க" ெதாட�பான 
CைகBபட�கைளH�, ெச#திகைளH�, நம� கிைள மG,� மாவ ட ெசயலாள�க" பல� 
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த�கள�� ெமாைப� ெதாைலேபசிய�� உ"ள WHATSAPP ]ல� நம� ெபா� ெசயலாளK� 
ெதாைலேபசி$A அ^BCகி�றன�.  இ�திய நா! I_வ�� `G,B பயண� ெச#H� 
நம� ெபா� ெசயலாள:$A அ� சிரம�ைத ஏGப!���.  எனேவ ேதாழ�க", நம� 
ம�திய ச�க�திGA இ� ேபா�ற ெச#திகைள WHATSAPP ]ல� அ^BCவைத வ�!�� 
தபா� ]லமாகேவா அ�ல� மி�னaச� ]லமாகேவா ம !� அ^Bப ேவ>!�. 
 
TTA ேத/6 வ1திக!:-  25.08.2014 அ�, Cதிய TTA ேத�F வ�திக" அறிவ�$கBப !"ளன.  
இதைன இ,தி ெச#வதGA I�னதாக ெதாழிGச�க�கள�� க:��$க" ேக கBப ட�.  
ஆனா� அதி� TTA ேகடைர மாநில ேகடராக (CIRCLE CADRE) அறிவ�Bபதாக நி�வாக� 
ெதKவ�$கவ��ைல.  ஆனா� உ�தரவ�� அfவா, அறிவ��தேதா! இதGA I�னா� 
பண� நியமன� ெச#யBப ட TTA$க" மாவ ட ேகடராக இ:Bபா�க" எனF� gறBப ! 
உ"ள�.  இ� பல ப�ர@சைனகைள உ:வா$A�. ெதாழிGச�க�கேளா! கல�தாேலாசி$கB 
படாம� இ� ேபா�ற IJFகைள எ!Bப� சKய�ல எ�,� நம� ம�திய ச�க� கJத� 
எ_திH"ளேதா!, இ�த உ�தரவ�� உ"ள இ�த அ�ச� மாGறBபட ேவ>!� எ�,� 
அ� ெதாட�பாக ெதாழிGச�க�கேளா! வ�வாதி$கபட ேவ>!� எ�,� ேக !$ 
ெகா>!"ள�.  
 
ெதாைல ெதாட/- ேசைவகள8� ம90 ”; ைம பாரத வ>”:-  பாரத ப�ரதமரா� 
�வ$கBப !"ள “i#ைம பாரத” தி ட�திGகான நிதிைய உ:வா$க அரசா�க� ெதாைல 
ெதாட�C ேசைவகள�� மk� “i#ைம பாரத வK”ைய வ�தி$A� IயGசிய�� 
இற�கிH"ளதாக ப�திK$ைக ெச#திக" ெதKவ�$கி�றன. என�^� இ� க டண�ைத 
உய����.  நிதி@ச ட�தி� மாGற� ெகா>! வராம� இ� ேபா�ற Cதிய வKகைள 
உ:வா$க IJயா� என அரசா�க�ைத ATTORNEY GENERAL அறிF,�தி உ"ளதாகF� 
ெதKய வ:கிற�. 
 
ேதசிய ேபா?@கAகான KIT ALLOWANCE உய/6:- அகில இ�திய அளவ�லான 
ேபா Jகள�� ப�ேகGபவ�கN$கான KIT ALLOWANCEஐ  m.2,000/-லி:�� m.2,500/- ஆகF�, 
ேதசியB ேபா Jகள�� ப�ேகGபவ�கN$A m.2,500/-லி:�� m.3,000/- ஆகF� உய��தி 
BSNL தைலைமயக� உ�தரF ெவள�ய� !"ள�. 
 
ஓ Kதிய ப�கீM:- ஓ#rதிய� ெப,வதி� காலதாமத� ஆவைத தவ��$க ஆ, மாத 
கால�திGA" ஓ#F ெபற உ"ளவ�கள�� ஓ#rதிய ப�கீ ைட அவ�க" ெப,� ஊதிய 
வ�கித�தி� உய��த ப ச அளவ�� உடனJயாக கண$கி ! அதைன ெசQ�திட ேவ>!� 
எ�,�, அவ�க" எ�த மாநில�கள�� I�ன� பண�யாGறிய�:�தாQ� அவ�கள�� கட�த 
கால ஓ#rதிய ப�கீ ைட தGேபா� அவ� பண�யாG,� மாநில�கேள ெசQ�திட 
ேவ>!� எனF� கா�Bபேர  அQவலக� உ�தரவ� ! உ"ள�. 
 
ேதசிய க6�சிலி� நிைலNO P?ட	:-  BSNLஊழிய� ச�கI�, ேதசிய$ 
கF�சிலி� ஊழிய� தரBC�, நிைல$ A_$g ட�ைத$ g ட ேவ>!� என 
வலிH,�தி வ��"ள�.  அதனா� 27.01.2015 அ�, அ�த$ g ட�திைன நட�த நி�வாக� 
IJெவ!�தி:�த�.  என�^� சில ஊழிய� தரBC உ,Bப�ன�கள�� ேவ>!ேகாN$A 
இண�க ஒ�தி ைவ$கBப ட�.  தGேபா� அ�த$ g ட� 10.02.2015 அ�, நட�த IJF 
ெச#யBப !"ள�.   
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BSNL� -�தாக	 ெதா?/பான P?ட	 09.02.2015 அ�T நைடெபற உ!ள0:-  
நி,வன�தி� வள�@சி நடவJ$ைகக" ெதாட�பாக AறிBப� ட கால இைடெவள�ய�� 
ச�க�கேளா! நி�வாக� வ�வாதி$க ேவ>!� என BSNL ஊழிய� ச�க� ெதாட�@சியாக 
ேக ! வ��"ள�.  நி,வன�தி� C�தா$க�தி� அைன�� ஊழிய�கைளH� உ,தியாக 
கல��$ ெகா"ள@ ெச#ய இ� உதF� என BSNL ஊழிய� ச�க� உ,தியாக$ க:�கிற�.  
சிறி� கால�திGA  I� அBேபா� CMD ெபா,Bைப g!தலாக கவன���$ ெகா>J:�த 
தி: A.N.ரா# அவ�க" அ�த$ g ட�ைத நட��வதாக BSNL ஊழிய� ச�க�திட� உ,தி 
அள��தி:�தா�.  இ�த சமய�தி� BSNL� C�தா$க�திGகாக ஒ: கால வைரயGற ேவைல 
நி,�த�திGA FORUM அைற gவ� வ� !"ள�.  09.02.2015 அ�, அ� ேபா�ற ஒ: 
g ட�திைன நட�த நி�வாக� IJF எ!��"ளதாக BSNLஊழிய� ச�க�தி� ெபா� 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�H அவ�கள�ட� Sr.GM(SR) ெதKவ��� உ"ளா�.  நி�வாக�தி� 
இ�த IJவ�ைன BSNL ஊழிய� ச�க� வரேவGகிற�.  இ� ஒ: க ட நடவJ$ைகயாக 
இ�லாம� ஒ: ெதாட� நிக=வாக இ:$க ேவ>!� எனF� BSNL ஊழிய� ச�க� 
வ�:�Cகிற�. 
 
IMMUNITY FROM TRANSFERY பாரப?ச	 கைளய,பட ேவ�M	:- அதிகாKக" மG,� 
ஊழிய� ச�க�கN$A இைடேய IMMUNITY FROM TRANSFER� உ"ள பாரபச� கைளயBபட 
ேவ>!� என கா�Bபேர  நி�வாக�ைத BSNL ஊழிய� ச�க� ெதாட�@சியாக வGC,�தி 
வ�த�.   இதGA I�ன� இ:�த GM(SR) இ�த ேகாK$ைகைய க!ைமயாக எதி��� 
வ�தா�.  என�^� இ�த ப�ர@சைனைய ேதசிய$ கF�சி� g ட�தி� BSNL ஊழிய� 
ச�க� எ_Bப�ய ேபா� DIRECTOR(HR) அதைன தP�F காண ஏG,$ ெகா>டா�.  இ�த 
சமய�தி� தி: ஷமk� அ$த� Sr.GM(SR) ஆக ெபா,BேபG,"ளா�.  ேதசிய$ கF�சிலி� 
இ�த IJைவ அIலா$க ேவ>!� என அவைர BSNL ஊழிய� ச�க� பலIைற 
அyகிய ப��ன:�, இ� வைர எ�த நடவJ$ைகH� ேமGெகா"ளBபடவ��ைல எ�ப� 
ேவதைனயான வ�ஷய�.  21.01.2015 அ�, நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�H 
Sr.GM(SR) அவ�கைள ெதாட�C ெகா>! தன� க!� வ:�த�ைத ெதKவ��தேதா! 
உடனJயாக இதGகான உ�தரFக" ெவள�ய�டBபட ேவ>!� என$ ேக !$ ெகா>டா�.  
 

வா=��$கNட�, 
                                                                                       

ேதாழைமH"ள,  

 
(A.பா- ராதாகி[\ண�) 

                                                                            மாநில ெசயலாள/ 


