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அ���ள ேதாழ�கேள, 

இர�� ஆ�� கால இைடெவள���� ப��, தமி  மாநில க"�சி$ %&ட', 
ெச�ைன தைலைம ெபா)ேமலாள� அ*வலக+தி$, 6.6.2017 அ�2 தைலைம 
ெபா)ேமலாள� தி3மி�. N. 56�ழலி ITS அவ�க� தைலைமய�$ நைடெப;ற). 
ெபா)ேமலாள� (மன�தவள') தி3மி�. T.56ெகா? அைனவைர@' வரேவ;றா�.  

ஊழிய� தர�� தைலவ� ேதாழ�. K. நடராஜ� தன) அறிDக உைரய�$ BSNL 
ேசைவ தமிழக+தி$ மி�Hத D�ேன;ற' அைடH)�ள); இHத D�ேன;ற+தி;� 
நி�வாகD', ஊழிய�கJ' இைணH) பா�ப&டேத காரண' எ�பைதM N&?� கா&? 
எதி�கால+தி*' நம) ெசய$பா� ெதாட3' எ�2 %றினா�.  மாநில நி�வாக' ேசைவ 
ேம'பட எ�+த அைன+) வைகயான D� Dய;சிகJ�� ஊழிய� தர�� ஒ+)ைழ�� 
ந$கி@�ள).  மாநில ம&ட+தி$ உ�ள) ேபா�ற தP�" தலம&ட6கள�$ இண�கமான 
நிைல இ$ைல.  மாவ&ட ப�ரMசைனக� �றி+) ப��ன� வ�வாதி�கலா' எ�2' 
ெதQவ�+தா�.   

ஊழிய� தர�� ெசயலாள� ேதாழ� S.ெச$ல�பா அவ�க� தன) அறிDக 
உைரய�$ க"�சி$ %&ட+தி� இர�� ப�ரதான ேநா�க6க�, தமிழக+தி$ BSNL ேசைவ 
ேம'பா� �றி+த)', ஊழிய�கள�� ப�ரதான ப�ரMைனகJ�� தP�" கா�ப)ேம;  
ஆனா$ க"�சி$ %&ட' இர�� ஆ�� கால+)��� ப�� நைடெப2கிற); இHத 
%&ட+தி� வ�வாத+)�கான ப�ரMைனக� மா�M மாத+திேலேய அள��க� ப&?3H)' 
மிக கால தாமதமாக இ�%&ட' %&ட� ப&��ள); வ36கால+தி$ �ைறHத ப&ச' 4 
மாத6கJ�� ஒ3 Dைறயாவ) மாநில க"�சி$ %ட ேவ��' எ�2 
வலி@2+தி@', நி�வாக+)��� ெகா��க�ப&ட சில ப�ரMைனகைள நி�வாக' ேபச 
ம2+)�ள); �றி�பாக ஒ�பHத ெதாழிலாள�கள�� ப�ராவ�ட�& ஃப�& ெதாைக உQய 
ேநர+தி$ ப�ராவ�ட�& ஃப�& அ*வலக+)�� ெச*+த� பட ேவ��' எ�ப) உ&பட  
மாநில தைலைம ெபா) ேமலாள� அ*வலக உ+தர"க� அD$ப�+த� படாம$, BSNL  
நி2வன+தி� பண', ஒ�பHதகார�களா$ ெகா�ைளய?�க� ப�வ) �றி+)', ேம*', 
ஒ3 �ற' த�ம�Qய�$ நைடெப;ற ம+திய அரசி� சாதைன வ�ள�க� %&ட+)�� BSNL 
பண' பல ல&ச' TபாUக� வ�ரய' ெசUய� ப&��ள); ம2 �ற' பல ஒ�பHத 
தார�க� பல ல&ச�கண�கான TபாUகைள PF அ*வலக+தி$ ெச*+தாம$ உ�ளன�.  
இ) உ&பட ஒ�பHத ஊழிய� ப�ரMசைனகள�$ நி�வாக+தி� உ+தர"க� 
அமலா�க�படாம$ உ�ளன.  ம;2' மா�M 2015- இ$ ெச�ைன உய� நPதிம�ற' 
நி*ைவ+ ெதாைக�கான உ+தர" வழ6கி இர�� ஆ��கJ�� ப��ன3' ஓ� 
ஊழிய3��� %ட நி*ைவ+ ெதாைக அள��க� படவ�$ைல; மாநில நி�வாக+தி� ேம$ 
ந'ப��ைக உ�ளதா$ ச6க6க� சா�ப�$ நPதிம�ற அவமதி�� வழ�� ெதாடர� படாம$ 
உ�ள) ஆகிய அ'ச6கைள ெதள�வாக"' உ2தியாக"' எ�+)ைர+தா�. 
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தைலைம ெபா)ேமலாள� தன) தைலைம@ைரய�$, க"�சி$ %&ட' தாமத' 
�றி+) தா� வ3+த' ெதQவ��பதாக"', வ36கால+தி$ 4 மாத6கJ�� ஒ3 Dைற 
நட+த� ப�' எ�2', ஊழிய� தர��-நி�வாக தர�� எ�ற ேபதமி�றி, கடHத கால+தி$ 
��னைகேயா� ேசைவ, நலHதானா தி&ட6கைள சிற�பாக அD$ப�+தி, வ3மான+ைத 
அதிகQ+) அைன+) இல��கைள ெவ�ெற�+தத;� அைன+) ச6க6கJ��' 
ந�றிைய@', பாரா&��கைள@' ெதQவ�+)� ெகா�டா�. என�[' ஏ�ர$, ேம 
மாத6கள�$ இைண��கJ', வ3மானD' வ P Mசி அைடH)�ளைத� கவைல@ட� 
N&?�கா&?, வா?�ைகயாள� தள+ைத வ�Q"ப�+)வத� ]லேம இவ;ைற ேம'ப�+த 
D?@' எ�2', அைன+) உபகரண6கJ' மாநில அ*வலக+தி$ தயா� நிைலய�$ 
உ�ளன: மாவ&ட6க� க?த' எ_தினா$ ேதைவயான உபகரண6க� உடன?யாக 
வழ6க� ப�' எ�2' ெதQவ�+தா�.  ேம*' மாநில க"�சி$ ஆUப� ெபா3&கள�$ 
நP�க' ெசUய�ப&ட ஒ�பHத ஊழிய� ப�ரMசைனக� உ&பட அைன+ைத@' தன��ப&ட 
Dைறய�$ ேபசி தP�+)�ெகா�ளலா' எ�2', ஆUப� ெபா3&க� நP�க+தி$ ஊழிய� 
தர�ப�� அதி3�திைய MINUTES$ பதி" ெசU) ெகா�ள�ப�' எ�2' ெதQவ�+தா�. 
 
ப��வ3' ப�ரMைனக� வ�வாதி�க� ப&� D?"க� ேம;ெகா�ள�ப&டன : 

1. ப%
 அ��பைடய)லான நியமன+க� : 
31.3.2016 வைர மாநில அ*வலக+)�� வHத 135 ம[�க� பQசீலி�க� ப&�, 39 ேப3�� 
நியமன6க� ஒ��த$ அள��க� ப&��ளன.  த�ம�Qய�$ 2 ேப3��', ேவfQ$ 
ஒ3வ3��' வ��ப&��ள) N&?� கா&ட� ப&ட). வ��ப&ட ப&?ய$ தHதா$ 
அைவ@' பQசீலி�0க� ப�' எ�2', 2016-17 ஆ' ஆ�?;கான பQ" அ?�பைடய�லான 
பண� நியமன+தி;காக 1.4.2016 Dத$ 31.3.2017 வைர மாவ&ட அ*வலக6கJ�� 
வH)�ள ம[�க� 20 நா&கJ��� மாநில அ*வலக+)�� அ[�ப� பட ேவ��' 
என தைலவ� D?" ெதQவ�+தா�. 

2. நா,-றி�ேப/, டவ, ட1ள� உ�ள4,டவ567கான ெரா7க� பண1 : 
அைன+) ஊழிய�கJ��' T. 750 ஆக உய�+த� ப�' என D?" ெசUய� ப&ட). 

3. CYMN- இ, GSM எBகள4 94 ெலவ :  
94 ெலவலி$ சி' ப;றா��ைற உ�ளதா$ �திய 8300 ெலவ$ சி'கா�&கைள வ�;பைன 
ெசUய ேவ��' எ�2 ெதQவ��க�ப&ட).  என�[' கடHத இர�� மாத6கள�$ 22,100 
சி'கா�&க� 94 ெலவ$ சி'க� வழ6க�ப&��ள) எ�2', FRANCHISEகJ�� 20,600 சி' 
கா�&க� வழ6க�ப&��ள) எ�2' ெதQவ��க�ப&ட).    

4. ேசE ப)%
 ஊழிய�கF7- �G-ெபH, சி1கள4 ேபI1 ேநர அதிக%�� :  
வ�ஜU lமி$ உ�ள வ�கJ�� 200 TபாUகJ�� %�தலாக 300 TபாUக� 
வழ6�வத;கான உ+தர" 02.03.2017 அ�2 ெவள�ய�&��ளதாக"', அதைன 
மாவ&ட6கள�$ உடன?யாக அம$ப�+த உQய நடவ?�ைக எ��க� ப�' எ�2 
ெதQவ��க�ப&ட). 

5. �திய பதவ) உய�
 தி,ட அமலா7கKதி திLKத+க� :-  
ேசல', நPலகிQ மாவ&ட6கள�$ வ�3�ப' ெதQவ�+)�ள ஊழிய�கJ�� உடன?யாக 
அம$ப�+த�பட ேவ��' என ெதQவ��க�ப&��ள).  



3 

 

6. �ராெஜ7, வ)ஜH தி,டKதி மா�7ெக,�+ ப)%
 ஊழிய�கF7- இ�ெசB�N 
வழ+-த : 
மாவ&ட6கள�$ தவறான �Qத$ காரணமாக நி2+த� ப&?3Hத). 01.10.2015 Dத$ 
30.09.2017 வைர இ�ெச�?m வழ6க ஏ;கனேவ மாவ&ட6கJ�� வழிகா&�த$ 
வழ6க� ப&��ள), 

7. வ)தி-8- இ� அ��பைடய) தமி� மாநிலKதி5-� இடமா5ற மP7க� ஒ��த 
அள47க� பட ேவB/1 :   
தி3Mசி, காைர��?, ேவf�, பா�?MேசQ உ�ள�&ட மாவ&ட6கள�லி3H) 14 ம[�க� 
�றி�பாக D)�ள+nQலி3H) n+)��? ம;2' கடfQலி3H) பா�?MேசQ 
உ�ள�&ட இட மா;ற$ ப�ரMைனக� நி*ைவய�$ உ�ள) கவன+தி;� ெகா�� வர� 
ப&ட).  உடன?யாக தP��க� பட ேவ��' என D?" ெசUய� ப&ட). 

8. �Rைதய மாநில க
�சி S,ட ��வ)�ப�, அைனK� ஊழிய�கF7-1   BSNL   
ைபக� வழ+-த : 
நிதி ெந3�க? காரணமாக 5�+தி ெசUய D?யவ�$ைல. வ�ைரவ�$ வழ6க நடவ?�ைக 
எ��க� ப�'.   

9. தமிழக1 �Vவ�1, அWவலக1, ெதாைலேபசியக1, -�ய)L��, ஆH
 -�ய)L�� 
க,�ட+க� பராம%7க� ப/த : 
8 ேகா? TபாU ஒ)�கீ� ெசUய� ப&ட). 3.6 ேகா? TபாU ெசலவழி�க� ப&��ள). 
வ�ைரவ�$ நடவ?�ைக எ��க� ப�'. 

10. இ1Yன4,� இடமா5றக� தாமதமி�றி அ�லா7க1 : 
அைன+) இ'oன�&? இடமா;ற$கJ' அDலா�க� ப&��ளன. 

11. ெம�7க கமி,� : 
ெம?�க$ ப�$க� தாமத', %�த$ ம3+)வமைனகJ�� ஒ��த$ �றி+) உடன? 
நடவ?�ைக எ��க ெம?�க$ கமி&? ப��வ3' உ2�ப�ன�கைள� ெகா�� அைம�க� 
ப&��ள) : 
DGM (ADMN), DGM(FIN), AO(PENSION CELL), AGM(SR&WLF) ஆகிய அதிகாQக� ம;2' BSNL 
ஊழிய� ச6க+திலி3H)', NFTE ச6க+திலி3H)' தலா 2 ப�ரதிநிதிக�  

12. COAXIAL REPEATER STATION- கைள7 ைகயக� ப/K�த :-  
STRலி3H) மாநில+தி;� வழ6க�ப&ட இட6க� ைகயக�ப�+)வத;கான 
நடவ?�ைகக� ேம;ெகா�ள�ப&� வ3கிற). 

13. ஊழிய�க� MOU வ+கிகள4 வா+கிய கடP7கான ெதாைக தLவதி தாமத1 
ஏ5ப,டதா ப)�7க�ப/1 அபராத வ,�:-   
கா��பேர& அ*வலக' இத;கான நிதி ஒ)��வதி$ ஏ;ப&��ள தாமத' காரணமாகேவ 
இ) ஏ;ப&��ள) எ�2 ெதQவ��க�ப&ட).  இதனா$ ஏ;ப�' இழ�ைப ஊழிய�க� 
ஏ;2� ெகா�ள D?யா) என ஊழிய� தர�ப�$ ெதQவ��க�ப&டதா$ இHத 
ப�ரMசைனைய அகில இHதிய க"�சி*�� பQH)ைர�க D?" ெசUய�ப&��ள). 

14. TSM ேதாழ�கF7- 7வ� ஊதிய7 -V ப%R�ைர அமலா7க1:-  
இ) ெதாட�பாக கா��பேர& அ*வலக உ+தர" அமலா�க�ப&ட) என 
ெதQவ��க�ப&ட).  ஊழிய� தர�ப�$ இவ�கJ�� 7வ) ஊதிய� �_வ�� 
பQH)ைரய�ைன அமலா�க ேவ��' எ�2 வலி@2+த�ப&ட).  கா��பேர& 
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அ*வலக+தி$ வ�ள�க' ேக&� அமலா�க உ2தி அள��க�ப&��ள).  இவ�கJ�� 
மாதா மாத' Dத$ வார+தி$ ச'பள ப&�வாடா ெசUய நடவ?�ைக எ��க�ப�' 
எ�2' ெதQவ��க�ப&ட). 

15. ஊழிய�கF7- அதிகமாக வழ+க�ப,ட பணKைத திL1ப ப)��பைத நி6K�வ�:-   
இ) ெதாட�பாக மாவ&ட6கள�$ இ3H) தகவ$க� வரவ�$ைல என ெதQவ��க�ப&ட).  
கா��பேர& அ*வலக உ+தரைவ N&?�கா&? வ�ைரவ�$ அ[�ப ேவ��' என ஊழிய� 
தர�ப�$ வலி@2+த�ப&ட).  வ�ைரவ�$ கா��பேர& அ*வலக+தி;� அ[�ப உ2தி 
அள��க�ப&ட). 

16. �ராஜ7, சdசH தமிழகKதி அமலா7க1:-   
தமிழக தைலைம ெபா) ேமலாள� அ*வலக+தி*' �ராஜ�& சuசU 
அமலா�க�ப&டைத N&?�கா&? மாவ&ட6கள�$ வ��ப&ட இட6கள�*' இதைன 
வ�ைரவ�$ ெட�ட� கால' D?வைடHத"ட� அமலா�க வழிகா&?@�ளா�.   

17. வ)/ப,ட ப-திகF7- HRA:-   
இ) ெதாட�பான 2011 ம�க� ெதாைக கண�ெக��� வ�வர' மாநில நி�வாக+தி;� 
ஊழிய� தர�ப�$ வழ6க�ப&ட).  கா��பேர& அ*வலக+தி$ வ�ள�க' ேக&� 
அமலா�க�ப�' என ெதQவ��க�ப&ட). 

18. உ%ய ேததிய)லிLR� NEPP பதவ) உய�
:-   
ேதாழ� N.ராமசாமி SSS(O) ெச�ைன அவ�கள�� ப�ரMசைனைய நிதி ம;2' நி�வாக 
அதிகாQக� இைணH) வ�ைரவ�$ தP�" காண வழிகா&ட�ப&��ள).   

19. க"�சிலி$ எ��க�படாத ப�ரMசைனகள�$ ஒ�றான தலம&ட6கள�$ WORKS COMMITTEE 
ம;2' LOCAL COUNCIL %&ட6க� வ�ைரவாக"', உQய கால இைடெவள�ய�*' நட+த 
மாவ&ட ெபா) ேமலாள�கJ�� வழிகா&ட�ப&��ள). 

 
மி�Hத கால தாமத+தி;� ப�� இHத� %&ட' நைடெப;றா*' ந$லெதா3 

NDகமான Dைறய�$ நைடெப;ற).  ப�ரMசைனகள�� தP�வ�;� தைலைம ெபா) ேமலாள� 
தி3மி� N.56�ழலி ITS அவ�கள�� வழிகா&ட*', ம;ற அதிகாQகள�� NDகமான 
ஒ+)ைழ��' உதவ� ெசU)�ள).  இத;காக தமி  மாநில க"�சிலி� ஊழிய� தர�� 
சா�பாக வா +)�கைள ெதQவ�+)� ெகா�கிேறா'.  மாநில க"�சிலி� D?"க� 
வ�ைரவ�$ அமலா�க�ப�' என ந'�கிேறா'. 

வா +)�கJட�, 
ேதாழைம@�ள, 

K.நடராஜ�                                                                     S.ெசல�பா 
தைலவ�                                                               ெசயலாள� 

தமி  மாநில க"�சி$                                            தமி  மாநில க"�சி$ 


