
 

 

BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:130                                                ேததி:-01.10.2016 
 

BSNL அைம&' தின வா*+�க,
 இ.ன ப0ற ெச2திக,
 
 

அ�பா��த ேதாழ�கேள,  
BSNL உ�வாகி 16 ஆ��க� ���� 17ஆ! ஆ��"#� அ�ெய�&� 

ைவ(கி�ற�. இ�த நி-வன&ைத சீரழி(க அரசா2க�!, அைம4ச�க5! எ�&த �ய"சிகைள 
BSNL ேதா"க�&��ள�. த"ேபா� BSNL நி-வன! தன� ெபா�ளாதார சி(க7கள87 இ��� 
ம9�� வ���ளேதா�, இ� வ:ைரவ:7 லாபம9<�! நி-வனமாக மா-! எ�பைத அைனவ�! 
ஏ"-( ெகா���ளன�.  இ�த பதினா- ஆ��கள87, BSNLஐ சி(க7கள8லி���  
ம9<ெட�(க@!, அரசா2(&தி� சதி&தி<ட2கைள �றிய�(க@!, BSNL� அதிகாAக5!, 
ஊழிய�க5! வ CரDெசறி�த ேபாரா<ட2கைள நட&திE�ள�.  BSNLஐ பா�கா(க உ-தியாக 
நி�- ேபாரா�ய அைன&� ஊழிய�க5(#! BSNL ஊழிய� ச2க! தன� வாF&�(கைள 
ெதAவ:&�( ெகா�கிற�.  இ�த நி-வன! வ:ைரவ:7 ம9�� வர த2கள8� �G 
திறைமையE! ெவள8Hப�&த ேவ��! என BSNL7 பண:யா"-! ஊழிய�கைளE!, 
அதிகாAகைளE!, நம� ம&திJ ச2க! ேக<�( ெகா�கிற�. 

அைன*+ அர� இய4திர�க,
 5ைலய.6 ஜிேயாவ0. ப0.னா8:-  Aைலய�K ஜிேயா 
தன� ேசைவகைள �வ2#! நாள�-, அ�& நி-வன&தி� வ:ள!பர&தி7 நா<�� அைன&� 
ப&திA(ைககள8M!, �த7 ப(க&தி7 ப:ரதம� ேமா�ய:� NைகHபட! பய�ப�&தHப<���த�.   
ேமா� அரசா2க!, Aைலய�4 ஜிேயாைவ வMவாக ஆதA(கி�ற� எ�ற பலமான 
ெசJதிய:ைன அைனவ�! ெதA��( ெகா�டன�.  அத"# ப:� ஓPெவா� நா5! அரசி� 
அைன&� இய�திர2க5!, Aைலய�K ஜிேயாவ:"# ஆதரவாகேவ ெசய7ப�கி�ற�.  
உதாரணமாக BSNL  எPவா- Aைலய�K நி-வன&ைத வ:ட #ைறவான வ:ைலய:7 ேட<டா 
க<டண2கைள வா2க ��E! எ�- ெதாைல ெதாட�N �ைற ேக�வ: எGHப:E�ள�.  
29.09.2016 அ�- ‘Aைலய�K ஜிேயாவ:� க<டன2க�  ம"றவ�கைள Uைறயாட(V�யதாக 
இ7ைல’ என ெதாைலெதாட�N �ைற ெசயலாள� J.S.தCப( அறி(ைக ெவள8ய:<��ளா�. 
இ&தைகய ந"சா�றிதைழ Aைலய�K நி-வன&தி"# ெதாைல ெதாட�N ெசயலாள� ெகா�(க 
ேவ��ய அவசிய! ஏ�!  இ7ைல.  Aைலய�K நி-வன&தி� ேகா�(கண(கான 
அைழHNக� பாதிய:7 ���(கHப�வத"காக (CALL DROP) தன8யா� ெதாைல ெதாட�N 
நி-வன2கைள TRAIய:� தைலவ� தி� R.S.ஷ�மா எ4சA&��ளா�. அரசி"# ெசா�தமான BSNL 
நி-வன&தி� வள�4சி(# எ�த வ:தமான நடவ�(ைகE! எ�(காத ஆ<சியாள�க�, 
Aைலய�K நி-வன&தி"காக ஓ� ஓ� வ(கால&� வா2#வ� எத"காக? 

ேநர9 நியமன ஊழிய�கள;. ஓ2=திய நிதி:-   ேநர� நியமன ஊழிய�க5(# ஓJeதிய 
நிதி(# 3% வழ2#வ� எ�ற ��ெமாழிைவ DOT(# BSNL நி�வாக! அhHப:E�ள�.  
இத"கான ஒHNதைல DOT வழ2க ேவ��!. 

3000 >பா2 PLI�A நி�வாக AB ஒ&'த8:- 2014-15ஆ! ஆ��"கான PLIஆக m.3000/- 
வழ2#வ� எ�ற ��ைவ 28.09.2016 அ�- நைடெப"றா BSNL� நி�வாக( #G ஒHNத7 
அள8&� வ:<ட�.  இ�த ப:ர4சைன இய(#ன� #Gவ:� ஒHNதM(# ெச7ல ேவ�� உ�ள�. 
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மன;த வள இய�AனDட. ச4தி&':-  30.09.2016 அ�- BSNL ஊழிய� ச2க&தி� ெபா� 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப:ம�E அவ�க� மன8த வள இய(#ன� தி�மி# pஜாதா ேர அவ�கைள 
ச�தி&� கீFக�ட வ:ஷய2கைள வ:வாதி&தா�.   
1) அகில இ�திய மாநா<�"கான அைழHN:- ெச�ைனய:7 நைடெபற உ�ள BSNLஊழிய� 
ச2க&தி� அகில இ�திய மாநா<�7 நைடெபற உ�ள க�&தர2கி7 உைரயா"ற ேவ��! 
எ�ற அைழHப:தைழ நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப:ம�E அவ�க� மன8தவள 
இய(#னAட! ெகா�&தா�.  நம� அைழHைப ஏ"-( ெகா�ட மன8த வள இய(#ன�, 
மாநா<�7 உைரயா"ற ச!மத! ெதAவ:&தா�. 
2)  ேநர� நியமன ஊழிய�க5(கான ஓJeதிய நிதிைய உ�வா(#வ�:-  ேநர� நியமன! 
ெப"ற ஊழிய�கள8� ஓJeதிய ப2கீடாக  3% ஒ�(#வ� எ�கி�ற BSNL� ��வ:"# DOT 
ஒHNத7 அள8&த@ட�, ஓJeதிய நிதி உ�வா(#வத"கான சAயான �ய"சிைய நி�வாக! 
எ�(க ேவ��! என ெபா� ெசயலாள� ேக<�( ெகா�டா�.  
3)  JAO ேத�@ வ:திக� 20017 உ�ள சில க<�Hபா<�(கைள நC(#! வ:தமாக அ�த வ:திகள87 
தி�&த! ெகா�� வர ேவ��! என BSNL ஊழிய� ச2க! BSNL நி�வாக&�ட� 
வ:வாதி&��ள�.  17.07.2016L JAO LICE ேத�@ நைடெப"- ���த ப:�ன� இ� பAசீலி(கHப�! 
என அHேபா� நி�வாக! ெதAவ:&தி��த�.  எனேவ ஏ"கனேவ ஏ"-( ெகா�டப� 
ேதைவயான தி�&த2கைள இைண(க உடன� நடவ�(ைககைள ேம"ெகா�ள ேவ��! 
எ�-! நம� ெபா� ெசயலாள� ேக<�( ெகா���ளா�. 
4) BSNL7 இைண(கHபடாத ஊழிய�க5(# 7th CPC உ&தர@கைள அ�லா(#க:-  BSNL7 உ�ள 
ITS அதிகாAக5(# 7ஆவ� ம&திய ஊதிய( #Gவ:� பA��ைரக� அ�லா(கHப<��ளைத 
p<�(கா<�ய ெபா� ெசயலாள�, அ� இ�ன�! ஊழிய�க5(# அ�லா(கHபட வ:7ைல 
எ�பைதE! ெதAவ:&தா�.  அவ�க5(#! இ�த உ&தர@கைள உடன�யாக அ�லா(க 
ேவ��! என ெபா� ெசயலாள� ேக<�( ெகா���ளா�. 
5) அதிகமாக வழ2கHப<ட பண! ப:�Hபைத நி-&த ேவ��! என உ4சநCதிம�ற தC��Hப:ைன 
அ�லா(#! வைகய:7 DOP&T உ&தர@ BSNL7 இ�ன�! அ�லா(கHபடவ:7ைல.  இத� 
வ:வர2கைள ெசலவ:ன2க5(கான இலாகாவ:"# அhHப ேவ��ய அவசிய! இ7ைல.  
எனேவ கா�Hபேர< அMவலக&தி� நி�வாக ப:A@, ெசலவ:ன2க5(கான இலாகாவ:"# அத� 
ஒHNதM(காக அhHப ேவ��ய அவசிய! இ7ைல எ�பைத நம� ெபா� ெசயலாள� p<�( 
கா<�னா�. 
6) ேதசிய க@�சி7 அைமHN:- 7ஆவ� ச2க அ2கீகார ேத�த7க5(# ப:� ேதசியக@�சி7 
ம- நி�மாண! ெசJயHபடவ:7ைல எ�Hைத நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� அப:ம�E 
அவ�க� p<�(கா<�னா�.  ேமM! காலதாமத! இ�றி ேதசிய க@�சி7 
உ�வா(கHபடெவ��! என@! அவ� ேக<�( ெகா���ளா�. 
 நம� ெபா� ெசயலாள� எGHப:ய அைன&� க�&�(கைளE!,  ெபா-ைமயாக ேக<�( 
ெகா�ட மன8தவள இய(#ன�, ேதைவயான நடவ�(ைககைள ேம"ெகா�ளHப�! எ�-! 
அவ� உ-தி அள8&��ளா�. 
 
ெச.ைனய08 ம*திய ெசயலக FGட
:-  BSNL ஊழிய� ச2க&தி� ம&திய ெசயலக V<ட! 
2016, நவ!ப� 12 & 13 ேததிகள87 ெச�ைனய:7 நைடெப-!.  ெசHட!ப�-2 ெபா� ேவைல 
நி-&த!, ஊழிய�க5(கான ஊதிய மா"ற!, Aைலய�K ஜிேயா வ:�&��ள சவாலகைள 
ச�திHப�, PLI,  ேத2கிE�ள ப:ர4சைனக� ம9தான ேபாரா<ட2க� உ�ள8<ட வ:ஷய2க� 
வ:வாதி(கHப�! என ம&திய ச2க! ெதAவ:&��ள�.  இ�த ம&திய ெசயலக V<ட&ைத 
தமிF மாநில ச2க! நட&தி( ெகா�(#!.   
 
5.5%பJச&ப9 உய�L:- 01.10.2016 �த7 BSNL7 5.5 சதவ:கித பDசHப� உய�@ ஏ"ப<��ள�.  
01.10.2016 �த7 ெமா&த! 120.3%ஆக பDசப� வழ2கHப�!.  
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ச�வேதச ெதாழி�ச�க ச
ேமளன*தி8 ப�ேக�A
 நம+ ெபா+ ெசயலாள�:-  ச�வேதச 
ெதாழி"ச2க இய(க&தி� அைமHபான உலக ெதாழி"ச2க2கள8� ச!ேமளன(WFTU)&தி� 
17ஆவ� கா2கிரK ெத� ஆHA(காவ:7 உ�ள ட�ப� நகA7 2016, அ(ேடாப� 5 �த7 8 வைர 
நைடெபற உ�ள�.  இதி7 நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப:ம�E அவ�க� ப2ேக"க 
உ�ளா�. 
 
TT ம�N
 JE இலாகா ேத�Lகள;. ேததிகைள இNதி&பQ*+:-  இலாகா ேத�@க5(கான 
அ<டவைணைய கா�Hபேர< அMவலக! ெவள8ய:<ட ேபாேத  TT ம"-! JE இலாகா 
ேத�@க5(கான ேததிக� ெவள8ய:டHபடவ:7ைல.  இ� ெதாட�பாக BSNL ஊழிய� ச2க! 
ஏ"கனேவ நி�வாக&தி"# ஒ� க�த! எGதிய:��த�.  ஆனா7 இ� நா� வைர அத� ம9தான 
நடவ�(ைகக� ஏ�மி7ைல.  எனேவ உடன�யாக TT ம"-! JE இலாகா ேத�@க5(கான 
ேததிகைள நி�வாக! ெவள8ய:ட ேவ��! என நம� ம&திய ச2க! ம9��! ஒ� க�த! 
எGதிE�ள�. 
 
ஒ&ப4த ஊழிய�கள;. ேகா5�ைக தின
:- BSNL காpவ7 ம"-! கா�<ரா(< 
ெதாழிலாள�கள8� ச!ேமளன! (BSNLCCWF) 27.09.2016 அ�- நா� தGவ:ய அளவ:7 ேகாA(ைக 
தின! கைடப:�(க அைறVவ7 வ:<���த�.  தமிழக&தி7 அ�த ேபாரா<ட&ைத BSNL ஊழிய� 
ச2க�!  TNTCWU ச2க�! இைண�� நட&த அைறVவ7 வ:<���தன.  தமிழக! �Gவ�! 
அைன&� மாவ<ட2கள8M! இ�த ேபாரா<ட! ெவ"றிகரமாக நைடெப"ற�.  
 
ஓ2=திய ப�கீGைட வா�A
 ஊதிய*தி. அ9&பைடய08 வழ�A:- 6ஆவ� ஊதிய( 
#Gவ:� பA��ைரய:� அ�Hபைடய:7 ம&திய அரp ஊழிய�கள8� ஓJeதிJ ப2கீ<�"காக 
வழ2கHப�! ெதாைக வா2#! ஊதிய&தி� அ�Hபைடய:7 இ�(க ேவ��! என 
ெதAவ:&��ள�.  அ�த அ�Hபைடய:7  BSNL நி-வன ஊழிய�க5(கான ஓJeதிய&தி"காக 
அவ�க� வா2#! ஊதிய வ:கித&தி� அதிகப<ச அளவ:7 நி�ணய! ெசJயHப<� 
அரசா2(&தி"# ெகா�(கHப<� வ�கிற�.  இத� காரணமாகேவ ஊதிய ேத(க நிைலE! 
ஏ"ப�கிற�.  எனேவ இ�த  ப:ர4சைனைய தC�&� ைவ(க ேவ��! எ�- ஏ"கனேவ DOT 
ெசயலாள� ம"-! ��னா� அைம4ச� தி� ரவ: ச2க� ப:ரசா& ஆகிேயாAட! மh 
ெகா�(கHH<� வ:வாதி(கHப<��ள�.  இ�த வ:ஷய&தி7 இ�ைறய ெதாைல ெதாட�N 
அைம4சராக உ�ள மேனாx சி�ஹா அவ�க5(# ஒ� க�த! எGதிய�ட�, தC�&� ைவ(க 
ேவ��!  எ�-! FORUM&தி� அைமHபாள� ேதாழ� P.அப:ம�E அவ�க� க�த! 
எGதிE�ளா�.  
 
ேதாழ� ேத6ராS ஷ�மா மைற4தா�:-  தபா7 ப#தி ெதாழி"ச2க இய(க&தி� {&த 
தைலவ�க5� ஒ�வரான ேதாழ� ேதKராx ஷ�மா 24.09.2016 அ�- காலமானா�.  P4 
ச2க&தி� ெபா� ெசயலாளராக@!, NFPE ச!ேமளன&தி� �ைண ெபா� ெசயலாளராக@! 
பண:யா"றிய அவ� BSNL ஊழிய� ச2க&தி� ெந�2கிய ந�ப�.  தபா7 த�தி இய(க&தி� �� 
ெப�! தைலவரான ேதாழ� ஆதிநாராயணா அவ�கள8� மைறவ:"# ப:� P4 ச2க&தி� 
ெபா�HNகைள pம��( ெகா�� மிக4 சிறHபாக பண:யா"றியவ�.  அவர� மைறவ:"# BSNL 
ஊழிய� ச2க! தன� அDசலிைய உA&தா(கி( ெகா�கிற�. 
 
கDவ0கU ப�றா�Aைற-ம*திய ச�க*தி. வழிகாGQத8கU:-  ’இலவச இர@ ேநர 
அைழHNக�’ ம"-! ’இலவச ஞாய:- அைழHNக�’ ஆகிய தி<ட2க� காரணமாக அைன&� 
மாநில2கள8M!, BSNL� தைரவழி இைணHNக� ம"-! Hரா<ேப�< இைணHNக5(கான 
வ:�ணHப:HேபாA� எ�ண:(ைக அதிகA&� வ�கிற�.  ஆனாM!, இ�த இைணHNகைள 
வழ2#வத"# ேதைவயான க�வ:கைள த�வத"# மாவ<ட/மாநில நி�வாக2க� தய2#கிற�.  



 

 

இ� ேபா�- தகவ7க� பல மாவ<ட
மாவ<ட ச2க2க�, ேதைவயான
எGதி, அத� நகைல மாநில/ 
ெதாட�பாக மாநில நி�வாக&�ட�
கிைட&திட �ய"சி எ�(கHப�!
கா�Hபேர< அMவலக ம<ட&தி7
ேவகமாக எ�(க ம&திய ச2க! 
 
இலவச அைழ&'க,
, Aைற4த
Aைலய�K ஜிேயா இலவச அைழHNக�
ெதாைல ெதாட�N அர2கின87 ஒ�
BSNL நி-வன�!, இலவச அைழHNக�
Nதிய தி<ட2கைள அறி�கHப�&த
வ:ட மிக மிக #ைற@.  ேமM!
வ:ைல ேட<டா(க5! 4G ச�தாதார�க5(#
மிக அதிகமாக உ�ள 2G, 3G ச�தாதார�க5(#
 
RLC நட*திய கல4தா2L:-  நம�
(CENTRAL) 22.09.2016 அ�- கல�தாJவ:ைன
சா�பாக ேதாழ� pவப� ச(கரவ�&தி
ஆகிேயா�!, நி�வாக&தி� சா�ப:7
ம"-! A.K.சி�ஹா AGM (SR) 
ப:ர4சைனய:7 m.3,000/- என உட�பா�
ஆEத �ைஜ(# ��ன� இ�த
ேவ��! எ�- ஊழிய� த�HN
ஊதிய மா"ற&தி"காக அரசா2க!
ேப4p வா�&ைத நட&த தயாராக
வாத2கைளE! ேக<ட RLC, வ:ைரவ:7
நட&�வத"கான கமி<�ைய உ�வா(கிட
ெதாட�பாக 24.10.2016 அ�- ேப4p
தைலவ�க�, த2கள8� க�&�(கைள
வழிகா<�E�ளா�.  

 
வாF&�(க5ட�,                                               

     

     

4 

மாவ<ட/மாநில2கள87 இ��� ம&திய ச2க&தி"#
ேதைவயான க�வ:கள8� வ:வர2க5ட� மாவ<ட 

/ ம&திய ச2க2க5(# அhHப:ட ேவ��கிேறா!
நி�வாக&�ட� க�த! ெகா�&� ேப4p வா�&ைத நட&தி

�(கHப�!.  அ2#! ப:ர4சைன தCரவ:7ைல என87
ம<ட&தி7 இ�த ப:ர4சைனைய எ�(#!.  இத"கான

 ேக<�( ெகா���ள�. 

Aைற4த வ0ைலய08 ேடGடா�க,
 
அைழHNக� ம"-! #ைற�த வ:ைலய:7
ஒ� �க!ப&ைத உ�வா(கிE�ள�.  இ�த

அைழHNக� ம"-! #ைற�த வ:ைலய:7 ேட<டா(க5!
�கHப�&த உ�ள�.  இ� Aைலய�K ஜிேயாவ:�

ேமM!, Aைலய�K ஜிேயாவ:� இலவச அைழHNக5!
ச�தாதார�க5(# ம<�ேம கிைட(#!.  ஆனா7
ச�தாதார�க5(#! கிைட(#!. 

நம� 24 அ!ச ேகாA(ைககள8� ம9� REGIONAL LAB
கல�தாJவ:ைன நட&தினா�.  இ�த( V<ட&தி7

ச(கரவ�&தி Dy.GS BSNLEU ம"-! ேதாழ� S.S.ேதாமா�
சா�ப:7 தி� P.K.ஷ�மா DGM(SR), தி� சிேயா 

AGM (SR) ஆகிேயா�! ப2ேக"றன�.  2014-15ஆ!
உட�பா� எ<டHப<��ள� எ�பைத நி�வாகதர

இ�த பண! ப<�வாடா ெசJய RLC நி�வாக&தி"#
த�HN Vறியைத நி�வாக! ஏ"-( ெகா�ட�

அரசா2க! கமி<�ைய ேபா<ட ப:�ன�!, ஊழிய�
தயாராக இ7லாதைத RLCய:ட! #"ற! சா<�ன�
வ:ைரவ:7 ஊழிய�க5(# ஊதிய மா"ற&தி"கான
உ�வா(கிட ேவ��! எ�- வழிகா<�னா�
ேப4p வா�&ைத நைடெப-!, அத"# ��னேர

க�&�(கைள எG&� ��வமாக வழ2க 

,                                               
                                      

      (A.பா' ராதாகிDYண.
             

ச2க&தி"# வ�கி�ற�.  
 நி�வாக&தி"# க�த! 

ேவ��கிேறா!.  இ� 
நட&தி மாவ<ட2க5(# 
என87, ம&திய ச2க! 

இத"கான பண:கைள ெவ# 

 BSNL வழ�Aகிற+:-  
வ:ைலய:7 ேட<டா(க� என 

இ�த ேபா<�ைய ச�தி(க 
ேட<டா(க5! ெகா�ட 

ஜிேயாவ:� க<டண2கைள 
அைழHNக5!, #ைற�த 

ஆனா7 BSNL� தி<ட2க� 

REGIONAL LABOUR COMMISSIONER 
V<ட&தி7 ச2க2கள8� 
ேதாமா� Dy.GS BSNL MS 
 ச2க� ப:ரசா& DGM(Estt) 
ஆ! ஆ��"கான PLI 

நி�வாகதரHN ெதAவ:&த�.  
நி�வாக&தி"# வழிகா<ட 

ெகா�ட�.  அதிகாAக5(கான 
ஊழிய� தரHN ஊதிய மா"ற 

சா<�ன�.  இ� தரHN 
மா"ற&தி"கான ேப4p வா�&ைத 

வழிகா<�னா�.  இதர ப:ர4சைனக� 
��னேர ஊழிய� தரHN 
 ேவ��! என RLC 

,                                                

   ேதாழைமEட�, 

 
பா' ராதாகிDYண.) 

       மாநில ெசயலாள� 


