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ஊழிய� ப�ர�சைனக� ம!" நைடெப�ற ேப�� வா�(ைத 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 
ேகட� ெபய� மா�ற ப�ர�சைன�) த*�+ காண GM(Estt) உட5 வ�வாத6:- பல வ�ட�களாக 
ெசய�ப�� வ�� ெபய� மா�ற� கமி�� இ�ன"� தன# பண%ய%ைன "��க வ%�ைல.  
Sr.TOA ம�-� TTA ேகட�கள.� ெபய� மா�ற�க/ ெதாட�பாக இ�ன"� த0�1 
காண2படவ%�ைல.  12.05.2015 அ�- நைடெப�ற JAC :�ட;தி� ேசைவய%� <;த 
Sr.TOA�க=�> ‘SUPERINTENDENT’ எ�ற ெபய�� TTA�க=�> ’JUNIOR ENGINEER’ எ�ற 
ெபய�மாவ# >ைற�த ப�ச� வழ�க ேவJ�� எ�- த0�மாண%;#/ள#.  BSNL ஊழிய� 
ச�க;தி� ெதாட� வ�N-;த� காரணமாக ெபய� மா�ற� கமி��ய%� :�ட� 28.07.2015 
அ�- நைடெபற உ/ள#.  இ�த ப%�னண%ய%� நம# ெபா# ெசயலாள� ேதாழ� P.அப%ம�S 
அவ�க=�, #ைண ெபா# ெசயலாள� ேதாழ� Tவப� ச�கரவ�;தி அவ�க=� 17.07.2015 
அ�- GM(Estt) தி�மி> ம# அேராரா அவ�கைள ச�தி;# இ�த ப%ரZசைனைய ஆழமாக 
வ%வாதி;#  நம# ேகா\�ைககள.� நியாய;ைத காரண கா\ய�கேளா� எ�;#� :றி 
உ/ளன�.  GM(Estt) அவ�க=� இ�த "�ெமாழி1கைள ஆழமாக ப\சீலி�க ஒ;#� 
ெகாJ�/ளா�.   28.07.2015 அ�- நைடெபற உ/ள :�ட;தி� ஒ� _<க "�1 
எ�ட2ப�� என ந�Nகிேறா�. 
 
ஊதிய ேத�கநிைல ப�ர�சைன�) த*�+ காண வலி9:(த;:-  26.05.2015 அ�- RLCSட� 
நைடெப�ற ேபZ_ வா�;ைதய%� RM ம�-� Gr.D�கள.� ஊதிய ேத�க� ெதாட�பாக JAC 
தைலவ�க=ட�  ேபZ_ வா�;ைத நட;தி த0�1 காண ேவJ�� என BSNL நி�வாக;தி�>, 
RLC வழி கா��னா�.  ஆனா GM(Estt) ஒ� மாத கால� வ%�"ைறய%� ெச�- வ%�டதா� 
அ�த� :�ட� இ�- வைர நைடெபற வ%�ைல.  GM(Estt) அவ�க=ட� 17.07.2015 அ�- 
நைடெப�ற ேபZ_ வா�;ைதய%� இ�த ப%ரZசைன�> த0�1 காa� வைகய%� BSNL ஊழிய� 
ச�க;தி� தைலவ�க/ வ%வாதி;# உ/ளன�.  வ%ைரவ%� JAC தைலவ�க=ட� ேபZ_ 
வா�;ைத நட;த GM(Estt) உ-தி அள.;#/ளா�.   
 
அனாமலி ப�ர�சைனைய BSNL நி�வாகேம த*�+ காண ேவ
A6:- "த� ஊதிய 
மா�ற;தி� ேபா# ஏ�ப�ட அனாமலி ப%ரZசைனகைள த0�1 காண தன# "�ெமாழி1கைள 
BSNL நி�வாக� DOT�> அc2ப%ய%��த#.  BSNL ஊழிய� ச�க; தைலவ�க/ DOT 
அதிகா\க=ட� பல"ைற இ# ெதாட�பாக வ%வாதி;# உ//ன�.  பல மாத�க/ அ�த 



ேகா2ைப த�னக;ேத ைவ;தி��த DOT த�ேபா# அதைன BSNL�> தி�2ப% அc2ப%S/ள#.  
மdJ�� DOT �> தி�2ப% அc2பாம� இ�த ப%ரZசைனைய BSNL நி�வாகேம த0�1 காண 
ேவJ�� என நம# தைலவ�க/ வலிS-;தி உ/ளன�.  ஓfgதிய;தி� தா�க� ஏ�ப�� 
ப%ரZசைனயாக இ��தாh�, BSNL கா�2பேர� அhவலகேம "�1 எ�;#� ெகா/ளலா� 
என ெத\வ%�கி�ற DOT உ;தரவ%ைனS� அவ�க/ ேம�ேகா/ கா��S/ளன�.  நம# 
தைலவ�க/ >றி2ப%��/ள க�த;தி� ப%�னண%ய%� இ�த ப%ரZசைனைய ம- ஆf1 
ெசfய GM(Estt) ஏ�-� ெகாJ�/ளா�.  
 
BSNL ேநரB நியமன ஊழிய�களD5 ஓF+ கால பய5கG�) உடனB த*�+ ேதைவ:-  
ேநர� நியமன ஊழிய�க=�> ஓf1 கால பய�க/ ெதாட�பாக BSNL  நி�வாக;#ட� பல 
ஆJ�களாக ஊழிய� ச�க�க=�, அதிகா\க/ ச�க�க=� ேபZ_ வா�;ைதகைள நட;தி 
வ�#/ளனன.  ஆனா� இ�- வைர த0�1 காண2படவ%�ைல.   

அைன;# ெபா#;#ைற நி-வன�க=�, த�கள.� ஊழிய�கள.� ஓf1 கால 
பய�க=�காக அவ�கள.� அ�2பைட ஊதிய� ம�-� பiச2ப�ய%� 30 சதவ%கித;ைத 
வழ�க ேவJ�� என ெபா#;#ைற நி-வன�க=�கான இலாகா தன# 02.04.2009 
ேததிய%�ட அhவலக >றி2ப%� ெவள.ய%��/ள#.  அத� அ�2பைடய%� BHEL, COAL INDIA 
LTD., NTPC, POWER GRID, EIL, AAI ம�-� ெநfேவலி பo2N நில�க\ நி-வன� உ/ள.�ட 
ெபா#;#ைற நி-வன�க/ த�கள.� ஊழிய�க=�> இதைன அ"லா�கி வ�கிற#.  

BSNL நி-வன;ைத ெபா�;த வைர தன# ஊழிய�க=�> ஓf1 கால 
பல�களாக EPF�> 12 சதவ%கித"�, GRATUITY�> 4.5 சதவ%கித"�, POST RETIREMENT MEDICAL 
BENIFITS�> 1.5 சதவ%கித"� எ�ற கண�கி� இ#வைர ெமா;தமாக 18 சதவ%கித� ெசh;தி 
வ�கி�ற#.  எனேவ மdத"/ள 12 சதவ%கித;ைத ஓfgதிய நிதியாக ெசh;த ேவJ�� 
என ஊழிய� ச�க�க/ ெதாட��# வலிS-;தி வ�#/ள#.  ஆனா� #வ�க;தி� இ��ேத 
ஓfgதிய நிதி�> 2 சதவ%கித� ம��ேம ெசh;த "�S� என நி�வாக� ெத\வ%;# 
வ�த#.  த�ேபா# அதைன 3 சதவ%கிதமாக வழ�க "�வ�#/ள#.  12 சதவ%கித� ெசh;த 
ேவJ�ய இட;தி� ெவ-� 3 சதவ%கித� எ�- :-வ# மிக� >ைறவாக உ/ள 
காரண;தா� அதைன ஏ�-� ெகா/ள "�யா# எ�-�, இ�த ப%ரZசைன ந0Jடகாலமாக 
த0�1 காண2படாத காரண;தா�, ஊழிய�க/ ெவ-2பைட�#/ளன� எ�பைதS� >றி2ப%�� 
உடன�யாக இ�த ப%ரZசைன�> த0�1 காண ேவJ�ெமன நம# ம;திய ச�க� BSNL CMD 
அவ�க=�> 17.07.2015 அ�- ஒ� க�த� எoதிS/ள#. 

 
    ஊழிய� ப%ரZசைனகைள நி�வாக� உடன�யாக த0�1 காa� என ந�Nகிேறா�. 

 

வாr;#�க=ட� 

                                                                    ேதாழைமS/ள, 

 
(A.பாI ராதாகிJKண5) 

                                                                             மாநில ெசயலாள�. 


