
BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:165                                                                  ேததி:-30.04.2017 
 

ேம தின� ெகா�டாட�க�� ஒ� சில ம�திய ச�க ெச�திக��  
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

இ�த ஆ�" ேம தின� ெகா�டாட�கைள ெகா$ேய%றி மிக'சிற(பாக 
ெகா�டா$"� ேபாேத கீ*க�ட ப+ர'சைனகைள-� ப+ரதானமாக ஊழிய�க/ ம�திய+0 ெகா�" 
ெச�றிட ேவ�"ெமன நம3 ம�திய ச�க� அறி45�தி-/ள3.   
 
அ) BSNL உ/ள=ட ெபா3 3ைற நி5வன�கள=� ப�> வ+%பைன/ ேக�திர ப�> வ+%பைன/ 
தன=யா�மயமா�க0 @டா3.  BSNL0 தன= 3ைண டவ� நி5வன� அைம�க� @டா3. 
ஆ) ெதாழிலாள� நல சட தி��த�கைள தி��ப ெப5க.  உைழ�>� வ��க� ேபாரா$ ெப%ற 
ெதாழி%ச�க உBைமகைள பறி�காேத. 
இ) ேப'CBைமய+� மDதான தா�>தைல ைகவ+".  நா$� மதசா�ப+�ைமய+� மDதான தா�>தைல 
த"�3 நி5�3. 
 ம�திய ச�க�தி� அைற@வE�ேக%ப இ�த ேமதின வ+ழாைவ சிற(பாக ெகா�டா$"ேவா�. 
 
BSNLஉட* ேம�ெகா�ட ,-./ண
1 ஒ3ப.த5ைத வ�கிக7 அமலா�க ேவ�9�:-  வ�கிக/ 
த�கள=� வ$ வ+கித�கைள >ைற�3/ள Fழலி0, BSNL ஊழிய�க/ தா�க/ ஏ%கனேவ வா�கிய 
கடன=0 மDதமி��>� ெதாைகய+ைன >ைற�த வ$�> மா%ற வ+�(ப� ெதBவ+�கி�றன�.  
ஆனா0 அHவா5 மா5வத%> ெப�� ெதாைகய+ைன கட ேவ�"� என வ�கிக/ 
ெதBவ+�கி�றன.  உதாரணமாக மDதJ/ள வ K" கடL�கான ெதாைக 10 லச�ைத >ைற�த 
வ$�> மா%ற 8,000 Pபா� கட வ%Q5�த( ப"கி�றன�.  இ�த ப+ர'சைனைய BSNL ஊழிய� 
ச�க� நி�வாக�தி� கவன�தி%> J�னேர ெகா�" ெச�5/ள3.  28.04.2017 அ�5 மD�"� 
நம3 ெபா3 ெசயலாள� ேதாழ� P.அப+ம�- GM(BFCI) தி� Y.N.சி� அவ�கைள ச�தி�3 
வ+வாதி�3/ளா�.  QB�3ண�4 ஒ(ப�த�ைத மD5� வ�கிகள=� ஒ(ப�த�ைத ர�3 ெச�வ3 
உ/ள=ட நடவ$�ைககைள ேம%ெகா/ள ேவ�"� என BSNLஊழிய� ச�க� ேகாB-/ள3.  இதி0 
த>�த நடவ$�ைக ேம%ெகா/ள GM(BFCI)  உ5தி அள=�3/ளா�. 
 
GPF* த�ேபாைதய நிைல:-  28.04.2017 அ�5 மD�"� நம3 ெபா3 ெசயலாள� ேதாழ� P.அப+ம�- 
GM(BFCI) தி� Y.N.சி� அவ�கைள ச�தி�3 GPF ெதாட�பாக வ+வாதி�தா�. 
 
அ) ப]சா(, ச$^க� ம%5� ேம%> வ�க� ஆகிய மாநில�கள=� GPF ப"வாடாைவ ஏ(ர0 
மாதேம DOT எ"�3� ெகா�ட3. 
ஆ) உ�தராகா�, ம.ப+, ராஜ^தா�, அ^ஸா�, பdகா�, ஜா�க�, >ஜரா�, ெகா0ெகா�தா, 
ெடலிகா� ^ேடா�^, ெடலிகா� ஃேப�டB, ETP, ETR, NE-1 ம%5� NE-2 ஆகிய மாநில�க��கான 
GPF ப"வாடாைவ ேம மாத�தி0 இ��3 DOT வழ�>�.  
இ) இதர மாநில�க��> GPF ப"வாடா ெச�-� ெபா5(ைப இ�னJ� DOT ஏ%5� ெகா/ளாத 
காரண�தா0 GPF ப"வாடாவ+%கான நிதிய+ைன கா�(பேர அEவலகேம வழ�>�. 
 



2 | P a g e  

 

7100லி=./ 6550�> >ைற�க3ப?ட 
வ+கித�திலி��3 6550 �> >ைற�க(பட அநKதிைய கைளய 
Jய%சி�3 வ�கிற3.  இ�த >ைற(Q நியாயம%ற3
ச�க� ெதாட��3 நி�வாக�திட� வாதி" வ�கிற3
க$த�கள=� அ$(பைடய+0 இ3 ெதாட�பாக ஒ� Qதிய வ+வாத�திைன நட�திட நி�வாக�
ெகா�"/ள3.  28.04.2017 அ�5 நைடெப%ற இ�த வ+வாத�தி0 நம3 ெபா3 ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப+ம�- அவ�க��, DGM(Estt) 
ப+ர'சைன தK�வ+%கான பல 
எட(படவ+0ைல.  வ+வாத� ெதாட��
ச�க� உ5தியாக உ/ள3. 
 
பண@ய@A உ7ள ஊழிய
கC�> இர1 ேநர இலவச அைழ3, வசதி
வழ�க(பட இர4 ேநர இலவச அைழ(Q வசதிய+ைன
ஊழிய�க��>� வழ�க  ேவ�"� என 
மா�'  9ஆ� ேததி ஓ�oதிய�க��> இ�த வசதிய+ைன நி�வாக� வழ�கிய3
ெதBவ+�த BSNL ஊழிய� ச�க� இ�த வசதிய+ைன பண+ய+0 உ/ள ஊழிய�க��>� உடன$யாக 
நK$�க ேவ�"ெமன வலி-5�திய3
ஆனாE� இ3வைர தK�4 காண
நK$(பைத கால தாமத(ப"�3
C$�கா$ உடன$யாக இத%
அவ�க��> ஒ� க$த�தி� 27.04
 
35வ/ ேதசிய க1*சிA F?ட�
என கா�(பேர அEவலக� அறிவ+(Q ெவள=ய+"/ள3
10.05.2017 அ�5 மாைல 3 மண+�>
 
ெபா/5/ைற நிGவன ச�க�களI*
அளவ+0 ெபா3�3ைற நி5வன ெதாழி%ச�க
Jைற ஒ� ெச�தி ப�திB�ைக 
ேதாழ�க/ ெகா�ட ஆசிBய� >qவ+0
ஒ�வ�.  28.04.2017 அ�5 ெட0லி
அத� Jத0 ப+ரதிைய CITU வ+�
ெசயலாள�கள=� ஒ�வரான ேதாழ�
  
   வா*�3�க�ட�,  

                                                       
                          

         
 

�> >ைற�க3ப?ட Sr.TOA ஊதிய வ@கித�:-  Sr.
�> >ைற�க(பட அநKதிைய கைளய BSNL ஊழிய� ச�க� ெதாட��3
இ�த >ைற(Q நியாயம%ற3, தK�4 கண(பட  இயE� என 

ச�க� ெதாட��3 நி�வாக�திட� வாதி" வ�கிற3.  சமDப�தி0 நம3 ம�திய ச�க� வழ�கிய 
க$த�கள=� அ$(பைடய+0 இ3 ெதாட�பாக ஒ� Qதிய வ+வாத�திைன நட�திட நி�வாக�

அ�5 நைடெப%ற இ�த வ+வாத�தி0 நம3 ெபா3 ெசயலாள� ேதாழ� 
) தி� சிவ ச�க� ப+ரசா� அவ�க�� கல�3� ெகா�டன�

ப+ர'சைன தK�வ+%கான பல வழிJைறக/ வ+வாதி�க(ப"/ளன
வ+வாத� ெதாட��.  இ�த ப+ர'சைனைய தK�4 கா�பதி0 நம3 ம�திய 

பண@ய@A உ7ள ஊழிய
கC�> இர1 ேநர இலவச அைழ3, வசதி
வழ�க(பட இர4 ேநர இலவச அைழ(Q வசதிய+ைன பண+ய+0 உ/ள

� வழ�க  ேவ�"� என BSNL ஊழிய� ச�க� ெதாட��3 வ%Q5�தி வ�த3
ஆ� ேததி ஓ�oதிய�க��> இ�த வசதிய+ைன நி�வாக� வழ�கிய3

ஊழிய� ச�க� இ�த வசதிய+ைன பண+ய+0 உ/ள ஊழிய�க��>� உடன$யாக 
ேவ�"ெமன வலி-5�திய3.  இ3 ெதாட�பாக CMD BSNL வைர

ண(படவ+0ைல.  இ�த வசதி பண+ய+
3வ3, பண+யா%5� ஊழிய�கைள உ%சா
%கான உ�தரவ+ைன ெவள=ய+ட ேவ�
4.2017 அ�5 நம3 ம�திய ச�க� எqதி-

வ/ ேதசிய க1*சிA F?ட�:-  35வ3 ேதசிய க4�சி0 @ட� 11.05.20
என கா�(பேர அEவலக� அறிவ+(Q ெவள=ய+"/ள3.  இதைன ஒ$ 

> தாதா ேகாu பவன=0 நைடெபற உ/ள3

ச�க�களI* F?9� >Nவ@* ெசOதி ப5தி-�ைக
ெதாழி%ச�க�கள=�  @"� >qவ+� சா�பாக
 ெகா�" வ�வ3 என J$4 ெச�ய(ப"/ள3
>qவ+0 நம3 ெபா3 ெசயலாள� ேதாழ�

ெட0லி CITU அEவலக�தி0 அத� ெவள=யd"
வ+� அகில இ�திய தைலவ� ேதாழ� K.ேஹமலதா

ேதாழ� ேதH ரா� ெப%5� ெகா�டா�. 

 
                                                       

                                          

       

.TOA�க��> 7100 ஊதிய 
ஊழிய� ச�க� ெதாட��3 

தK�4 கண(பட  இயE� என BSNL ஊழிய� 
சமDப�தி0 நம3 ம�திய ச�க� வழ�கிய 

க$த�கள=� அ$(பைடய+0 இ3 ெதாட�பாக ஒ� Qதிய வ+வாத�திைன நட�திட நி�வாக� ஏ%5� 
அ�5 நைடெப%ற இ�த வ+வாத�தி0 நம3 ெபா3 ெசயலாள� ேதாழ� 

தி� சிவ ச�க� ப+ரசா� அவ�க�� கல�3� ெகா�டன�.  இ�த 
ன. J$4 இ�னJ� 

இ�த ப+ர'சைனைய தK�4 கா�பதி0 நம3 ம�திய 

பண@ய@A உ7ள ஊழிய
கC�> இர1 ேநர இலவச அைழ3, வசதி:- ச�தாதார�க��> 
உ/ள, பண+ ஓ�4 ெப%ற BSNL 

ஊழிய� ச�க� ெதாட��3 வ%Q5�தி வ�த3.  2017, 
ஆ� ேததி ஓ�oதிய�க��> இ�த வசதிய+ைன நி�வாக� வழ�கிய3.  இத%காக ந�றி 

ஊழிய� ச�க� இ�த வசதிய+ைன பண+ய+0 உ/ள ஊழிய�க��>� உடன$யாக 
ைர வ+வாதி�க(ப"/ள3.  

ய+0 உ/ள ஊழிய�க��> 
சாகமிழ�க' ெச�-� என 

�"� என மD�"� CMD 
-/ள3.  

11.05.2017 அ�5 நைடெப5� 
இதைன ஒ$ ஊழிய� தர(Q� @ட� 

நைடெபற உ/ள3. 

ப5தி-�ைக:-  அகில இ�திய 
சா�பாக காலா�$%> ஒ� 

ெச�ய(ப"/ள3.  அத� y�5 
ேதாழ� P.அப+ம�- அவ�க�� 

ெவள=யd" வ+ழா நைடெப%ற3.  
ேஹமலதா ெவள=ய+ட CITU 

                                                       ேதாழைம-/ள,             
       

 
     
(A.பா, ராதாகி=Qண*) 

  மாநில ெசயலாள
 


