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ஓ#$தியதார��& 78.2% ப*ச+ப, இைண+/ ம�0
 இதர ெச#திக2 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

05.07.2016 அ�� ��ய அைம�சரைவ 10.06.2013  த! BSNL ஓ'(தியதார*+, 
78.2% ப/ச0ப� இைண0ப34, ஒ06த! வழ7கி89ள:.  பல க<ட ேபாரா<ட7க>+, 
ப3ற, இ�� த@�A கிைடB:9ள:.  இதனா! பய� ெபற உ9ள அைனB: 
ஓ'(தியதார*+,F, ,GFப ஓ'(தியதார�க>+,F BSNL ஊழிய� ச7கF தன: 
வாIB:+கைள ெதJவ3B:+ ெகா9கிற:. 
 
BSNL ம�0
 DOT ஓ#$தியதார�கள;< ஓ#$திய �ைமகைள ம=திய அரேச ஏ�0� 
ெகா2@
- அைமAசரைவ C,D:-  BSNL ஓ'(தியதார�களK� ஓ'(திய Lைமய3ைன 
மBதிய அரேச  Mைமயாக ஏ4�+ ெகா9ள ேவOGF, 60:40 எ�ற  ைறய3ைன ந@+க 
ேவOGF எ�ப: BSNL ஊழிய� ச7கF ம4�F FORUM அைம06க9 நடBதி வ*F ப!ேவ� 
ேபாரா<ட7களK�  +கிய ேகாJ+ைககளK! ஒ��.  05.07.2016 அ�� நைடெப4ற 
அைம�சரைவ �<டBதி! நம: ேகாJ+ைகய3ைன மBதிய அைம�சரைவ ஏ4�+ 
ெகாOG9ள:.  இத4காக ஒ�� ப<G ேபாரா�ய அைனB: அதிகாJகைள8F, 
ஊழிய�கைள8F தமிI மாநில ச7கF மனதார பாரா<Gகிற:.  
  FORUMBதி� அைற�வலி� அ�0பைடய3! நைடெப4ற ஏ0ர! 21 ம4�F 22 ேததிகளK� 
நைடெப4ற ேவைல நி�BதBதி4, ப3� 01.05.2015 அ�� DOT ெசயலாள*ட� நைடெப4ற 
ேப�L வா�Bைதய3! நம: ேகாJ+ைககளான ஓ'(தியதார�க>+கான 78.2% ப/ச0ப� 
இைண06 ம4�F ஓ'(தியF வழ7,வத4, இ*�த 60:40 எ�ற  ைற ந@+க0பட 
ேவOGF எ�� ேகாJ+ைக ைவBதேபா: DOT ெசயலாள� அதைன ஏ4�+ ெகாOடா�.  
அத� அ�0பைடய3! உ*வா+க0ப<ட அைம�சரைவ+ ,றி06 இ�� மBதிய 
அைம�சரைவயா! ஏ4�+ ெகா9ள0ப<G9ள:.  இத4காக ேபாரா�ய ஊழிய�க>+,F, 
,றி0ப3ைன தயாJBத DOT ெசயலாள*+,F, அைம�சரைவய3! இ�த ப3ர�சைனைய எGB: 
வ3வாதிBத மBதிய ெதாைல ெதாட�6 அைம�ச*+,F FORUM தன: வாIB:+கைள 
ெதJவ3B:+ ெகா9கிற:. 
 
GM(Estt) உட< ம=திய ச�க
:- 05.07.2016 ஆ�0பா<ட அைற�வ! ெதாட�பாக 05.07.2016 
அ�� நி�வாகF நம: மBதிய ச7கBைத ேப�L வா�Bைத+, அைழBதி*�த:.  
ஊழிய�களK� ப3ர�சைனக9 இய+,ன� ,M+ �<டBதி! ஒ06தைல ெப�வத4, BSNL 
நி�வாகF எGB: வ*F நடவ�+ைகக9 ெதாட�பாக  GM(Estt) தி*மி, ம: அேராரா அவ�க9 
வ3ள+கமாக எGB:ைரBதா�.  உடன� த@�ைவ தவ3ர ேவ� எைத8F நFமா! ஏ4�+ 
ெகா9ள  �யா: என UNITED FORUM தைலவ�க9 ெதளKவாக ெதJவ3Bதன�.  இ�த மாதF 
ெட!லிய3! �ட உ9ள BSNL ஊழிய� ச7கBதி� மBதிய ெசய4,Mவ3! அGBத க<ட 
நடவ�+ைகக9 தி<டமிட உ9ளதாகAF ெதJவ3Bதன�.  UNITED FORUM சா�பாக ேதாழ� 
P.அப3ம�8 GS BSNLEU, ேதாழ� dவப� ச+கரவ�Bதி DGS BSNLEU, ேதாழ� ைசபா! ெச� 
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,0தா ெபா*ளாள� BSNLEU ம4�F ேதாழ� LனK! ெகௗதF Dy.GS SNATTA ஆகிேயா� 
நி�வாகBைத ச�திBதன�. 
 
JTO LICE ேத�D C,Dக2:- ேதாழ� P.அப3ம�8 GS BSNLEU, ேதாழ� dவப� ச+கரவ�Bதி 
DGS BSNLEU, ேதாழ� ைசபா! ெச� ,0தா ெபா*ளாள� BSNLEU ம4�F ேதாழ� LனK! 
ெகௗதF Dy.GS SNATTA ஆகிேயா� GM(Estt) தி*மி, ம: அேராரா அவ�கைள 05.07.2016 அ�� 
ச�திB: இைட+கால தைட இ!லாத மாநில7களK! JTO LICE ேத�A  �Aக9 ெவளKய3ட 
ேவOGF என வலி8�Bதின�.  இ�த ேத�வ34கான அறிவ30ைப ஒjெவா* மாநில 
தைலைம ெபா: ேமலாள�க>F தனKBதனKயாக ெகாGB:9ளதா!, ஒ* ,றி0ப3<ட 
மாநிலBதி! ெகாG+க0ப<G9ள இைட+கால தைட ம44 மாநில7க>+, ெபா*�தா: 
எ�பதா! இதர மாநில7க>+கான ேத�A  �Aகைள உடன�யாக ெவளKய3ட ேவOGF 
என நம: தைலவ�க9 வலி8�Bதினா�க9.  இ: ெதாட�பாக கவனK0பதாக GM(Estt)அவ�க9 
ெதJவ3Bதா�. ப3�ன� ேதாழ� P.அப3ம�8 GM(Rect) தி*மி, அனKமா ரா' அவ�கைள 
ச�திB: இேத ேகாJ+ைகய3ைன எM0ப3னா�.  இ�த ேகாJ+ைகய3ைன  Mைமயாக ஏ4�+ 
ெகாOட GM(Rect) ேதைவயான நடவ�+ைகய3ைன ேம4ெகா9ள உ�தி அளKB:9ளா�.  
 
SC/STஊழிய�க2 ெதாழி�ச�க உLைமகைள ம0�&
 நி�வாக
:-  கா�0பேர< 
அmவலகBதி! உ9ள SC/ST ப3Jவ3லி*�: 18.03.2016F ேததிய3<ட க�தBதி! SEWA BSNL 
உ�0ப3ன�க9 ேவ� எ�த ெதாழி4ச7கBதிmF இ*+க+ �டா: எ�� ெதJவ3B: உ9ள:.  
இ: SC/ST ஊழிய�க>+கான ெதாழி4ச7கBதி! ேச*F உJைமைய ம�+,F ெசயேல 
அ�றி ேவ� எ:AF கிைடயா: என BSNL ஊழிய� ச7கBதி� ெபா: ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப3ம�8 05.07.2016 அ�� GM(Pers) தி* D.ச+கரவ�Bதி அவ�கைள ச�திBத ேபா: 
ெதJவ3BதேதாG அ�த உBதரைவ உடன�யாக தி*Fப ெபற ேவOGF எ�� வ46�Bதி  
உ9ளா�.  இ: ெதாட�பாக ேதைவயான நடவ�+ைககைள ேம4ெகா9வதாக GM(Pers) உ�தி 
அளKB:9ளா�.  இ: ெதாட�பாக BSNL CMD அவ�க>+,F நம: மBதிய ச7கF க�த F 
எMதி  உ9ள:. 
 
ேபாராMட�கள;< காரணமாகேவ BSNL பாNகா�க+பMO2ளN:-  மBதிய தி<ட+ 
கமிஷr+, பதிலாக மBதிய அரசா! உ*வா+க0ப<G9ள ‘நிதி ஆேயா+’ ப7, வ34பைன 
ெச'ய ேவO�ய/uG வ3ழா நடBத0பட ேவO�ய ெபா:B:ைற நி�வன7களK� 
ப<�யைல பJ�:ைரB:9ள:.  அதி! BSNLF ஒ��.  இ: ெதாட�பாக 
அைம�சரக7க>+, இைடேயயான ெசயலாள�களK� �<டF ஒ�� நைடெபற உ9ள:.  
எ�ெத�த நி�வன7களK! ஊழிய�களKைடேய ,ைறவான எதி�06 உ9ளேதா அ�த 
ெபா:B:ைற நி�வன7களK! ம<GF ப7, வ34பைன/ேக�திரமான வ34பைன எ�பைத 
த4ேபா: பJசீலி+க உ9ளதாக அரசா7கBதி! உ9ள uBத அதிகாJ ஒ*வ� ெதJவ3B: 
உ9ளா�.  ப7, வ34பைன ம4�F தனKயா�மயமா+கm+, எதிராக BSNL! ெதாட��சியான 
ஒ�� ப<ட ேபாரா<ட7க9 ெபJய எOண3+ைகய3! நைடெப4�9ளைத நாF நிைனA 
பGBத வ3*F6கிேறாF.  BSNLஐ ப7, வ34பைன ம4�F தனKயா�மயமா+கலி! இ*�: 
பா:காBத: நம: ஒ�� ப<ட ேபாரா<ட7கேள எ�ப: த4ேபா: ெதளKவாகி உ9ள:.  
நாF BSNLஐ பா:கா+க தனKயா�மயமா+கm+, எதிராக/ப7, வ34பைன+, எதிராக 
ெதாட��: உ�தியாக ேபாராட உ�தி ஏ4ேபாF. 



 

 
NFTE தனN நிைலயRைன ம0பLசலீைன ெச#ய ேவ�O
 என 
தன: இைணய தளBதி! தன: ேதசிய ெசய4,M நைடெப�F வைர 
நடவ�+ைககளK! இ*�: வ3லகி இ*+க0ேபாவதாக 
தளBதி! ெவளKய3<G9ள:.  
�<டBதி! வ3வாதி+க0ப<G 
மxOGF FORUMBதி� நடவ�+ைகக>+, வரேவOGF 
எMதி உ9ள:. 
 
+2 த&தி இUலாத ேதாழ�க@�& 
ேத�A வ3திகளK� ப� JE LDCE 
அவசியமா+க0ப<G9ள:.  எனேவ 
த,தி (PRE QUALIFYING) ேத�A நடBத ேவOGF என
வ46�Bதி வ*கிற:.  எனேவ ஒ*  ைறயாவ: இ�த ேத�ைவ நடBத ேவOGF எ��F 
JE LDCE ேத�வ34கான ேததிய3ைன நி�ணய3+க ேவOGF எ��F 
DIRECTOR (HR) அவ�க>+, க�தF எMதி உ9ள:
 
தன;யா� மய=ைத Cறிய,=த ஹLயானா மி< வாLய ஊழிய�கள;< ேவைல நி0=த

ஹJயானா மாநிலBதி! 23 
ெதாட��சியான ேபாரா<ட7கைள ஹJயானா மி�வாJய ெதாழிலாள�களK� �<G 
நடவ�+ைக+ ,M நடBதி வ�த:
ஊழிய�க9 பண3 ந@+கF ெச'ய0ப<டா�க9
}ர ப,திக>+, மா4ற! ெச'ய0ப<டா�க9
உ9ள பாஜக அரசா7கF ேவைல நி�BதBைத உைட+க 
வ3<ட:.  ஆனா! ெபா: ம+களா! ெபJ:F ஆதJ+க0ப<ட 
ேபாரா<டBதி� காரணமாக ஹJயானா அரசா7கF ஒ* உட�பா<�4, வ�:9ள:
உட�பா<�� ப� அரசா7கF தன: தனKயா�மயமா+,F தி<டBதிைன தி*Fப ெப4�9ள:
அ: ம<Gம!லாம! ஒ0ப�த ஊழிய�க9கி� ஊதியBைத8F
அலவ�dகைள8F உய�BதAF உட�பாG ேபாட0ப<G9ள:
ஆதரAட� ��ய ெதாழிலாள�களK� ஒ�� ப<ட ேபாரா<ட7க9 ேமா� அரசா7கBதி� 
தவறான நவ @ன தாராளமய ெகா9ைககைள ப3�r+, த9ள  �8F எ�பைத இ�த 
ேவைல நி�BதF நம+, உண�B:கிற:
ெதாழிலாள�களK� ஒ��ப<ட ேபாரா<டBதி4,F அத� ெவ4றி+,F 
தன: வாIB:+கைள ெதJவ3B:+ ெகா9கிற:

  
வாIB:+க>ட�,                                               
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தனN நிைலயRைன ம0பLசலீைன ெச#ய ேவ�O
 என 
தன: இைணய தளBதி! தன: ேதசிய ெசய4,M நைடெப�F வைர 

இ*�: வ3லகி இ*+க0ேபாவதாக 27.05.2016 அ�� தன: இைணய 
.  இ: ெதாட�பாக 23.06.2016 அ�� நைடெப4ற 

�<டBதி! வ3வாதி+க0ப<G NFTE ச7கF தன: நிைலபா<�ைன ம� பJசீலைன ெச': 
Bதி� நடவ�+ைகக>+, வரேவOGF என FORUM 

த&தி இUலாத ேதாழ�க@�& JE�கான C< த&தி ேத�D நட=த ேவ�O

JE LDCE ேத�A எM:வத4, +2 
எனேவ +2 க!வ3 த,தி இ!லாத ேதாழ�க>+, 

ேத�A நடBத ேவOGF என BSNL ஊழிய� ச7கF ெதாட��சியாக 
எனேவ ஒ*  ைறயாவ: இ�த ேத�ைவ நடBத ேவOGF எ��F 

ேத�வ34கான ேததிய3ைன நி�ணய3+க ேவOGF எ��F 
அவ�க>+, க�தF எMதி உ9ள:. 

தன;யா� மய=ைத Cறிய,=த ஹLயானா மி< வாLய ஊழிய�கள;< ேவைல நி0=த

23 :ைண+ ேகா<ட7களK! தனKயா�மயமா+கm+, எதிரான 

ெதாட��சியான ேபாரா<ட7கைள ஹJயானா மி�வாJய ெதாழிலாள�களK� �<G 
நடவ�+ைக+ ,M நடBதி வ�த:.  இ�த ேபாரா<டBதி� காரணமாக 
ஊழிய�க9 பண3 ந@+கF ெச'ய0ப<டா�க9. �4�+கண+கான நி��தர ஊழிய�க9 ெதாைல 
}ர ப,திக>+, மா4ற! ெச'ய0ப<டா�க9.    அைனBதி4,F ேமலாக ஹJயானாவ3! 
உ9ள பாஜக அரசா7கF ேவைல நி�BதBைத உைட+க ESMA ச<டBைத க<டவ3IB: 

ஆனா! ெபா: ம+களா! ெபJ:F ஆதJ+க0ப<ட 80% 
ேபாரா<டBதி� காரணமாக ஹJயானா அரசா7கF ஒ* உட�பா<�4, வ�:9ள:
உட�பா<�� ப� அரசா7கF தன: தனKயா�மயமா+,F தி<டBதிைன தி*Fப ெப4�9ள:
அ: ம<Gம!லாம! ஒ0ப�த ஊழிய�க9கி� ஊதியBைத8F, 

உய�BதAF உட�பாG ேபாட0ப<G9ள:.  
ஆதரAட� ��ய ெதாழிலாள�களK� ஒ�� ப<ட ேபாரா<ட7க9 ேமா� அரசா7கBதி� 
தவறான நவ @ன தாராளமய ெகா9ைககைள ப3�r+, த9ள  �8F எ�பைத இ�த 
ேவைல நி�BதF நம+, உண�B:கிற:.  ஹJயானா மாநில மி� வாJய
ெதாழிலாள�களK� ஒ��ப<ட ேபாரா<டBதி4,F அத� ெவ4றி+,F 
தன: வாIB:+கைள ெதJவ3B:+ ெகா9கிற:. 

,                                               

      (A.
       

தனN நிைலயRைன ம0பLசலீைன ெச#ய ேவ�O
 என FORUM க,த
:-  NFTE 
தன: இைணய தளBதி! தன: ேதசிய ெசய4,M நைடெப�F வைர FORUMBதி� 

அ�� தன: இைணய 
அ�� நைடெப4ற FORUM 

ச7கF தன: நிைலபா<�ைன ம� பJசீலைன ெச': 
FORUM சா�பாக ஒ* க�தF 

�கான C< த&தி ேத�D நட=த ேவ�O
:- 6திய 
2 க!வ3 த,தி எ�ப: 

க!வ3 த,தி இ!லாத ேதாழ�க>+, ஒ*  � 
ஊழிய� ச7கF ெதாட��சியாக 

எனேவ ஒ*  ைறயாவ: இ�த ேத�ைவ நடBத ேவOGF எ��F 
ேத�வ34கான ேததிய3ைன நி�ணய3+க ேவOGF எ��F BSNL ஊழிய� ச7கF 

தன;யா� மய=ைத Cறிய,=த ஹLயானா மி< வாLய ஊழிய�கள;< ேவைல நி0=த
:-  
:ைண+ ேகா<ட7களK! தனKயா�மயமா+கm+, எதிரான 

ெதாட��சியான ேபாரா<ட7கைள ஹJயானா மி�வாJய ெதாழிலாள�களK� �<G 
இ�த ேபாரா<டBதி� காரணமாக 7,400 ஒ0ப�த 

4�+கண+கான நி��தர ஊழிய�க9 ெதாைல 
அைனBதி4,F ேமலாக ஹJயானாவ3! 

ச<டBைத க<டவ3IB: 
% ஊழிய�க9 ப7ேக4ற 

ேபாரா<டBதி� காரணமாக ஹJயானா அரசா7கF ஒ* உட�பா<�4, வ�:9ள:.  இ�த 
உட�பா<�� ப� அரசா7கF தன: தனKயா�மயமா+,F தி<டBதிைன தி*Fப ெப4�9ள:.  

, நிர�தர ஊழிய�களK� 
.  ெபா: ம+களK� 

ஆதரAட� ��ய ெதாழிலாள�களK� ஒ�� ப<ட ேபாரா<ட7க9 ேமா� அரசா7கBதி� 
தவறான நவ @ன தாராளமய ெகா9ைககைள ப3�r+, த9ள  �8F எ�பைத இ�த 

ஹJயானா மாநில மி� வாJய 
ெதாழிலாள�களK� ஒ��ப<ட ேபாரா<டBதி4,F அத� ெவ4றி+,F BSNL ஊழிய� ச7கF 

,                                                
     ேதாழைம8ட�, 

 
(A.பா/ ராதாகி\]ண<) 

   மாநில ெசயலாள� 


