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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
  

BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�� ம !" ேதாழ� 
#வப� ச%கரவ��தி Dy.GS ஆகிேயா� 15.09.2017 அ�! CMD BSNL தி3 அ4ப" 5வா6தவா 
அவ�கைள ச�தி�� PLIஆக 9.7,000/- உடன?யாக வழ�க வ @!�தினா�கA.  
Bைலய�6 ஜிேயாய�� சவாDகA, பண மதிFப�ழF@ ம !" GST அறிIக" ஆகிய 
சிரம�கJ%K இைடேய�" BSNL நDல ெசயDபாNைட ெசO�Aள� எ�பைத 
#N?%காN? நம� தைலவ�கA ேகாB%ைகைய நியாயFபQ�தி வ @!�தினா�கA.  இ�த 
வ�ஷய�திD உடன?யாக I?ெவQ%க வலி�!�தின�.  Bைலய�6 ஜிேயாவ�� 
வ3ைக, பண மதிFப�ழF@ ம !" GST அறிIக" ஆகியவ றி� காரணமாக வ3வாO 
கQைமயாக Kைற��AளதாD கட�த மாத ஊதிய" Sட வ�கிய�D OVERDRAFT எQ�� 
தா� ெகாQ%கFபNடதாக BSNL CMD ெதBவ��தா�.  ஆனாZ" ப[?ைக% கால" 
�வ�Kவத K I� நி�வாக" PLI வழ�க ேவ[Q" என தைலவ�கA கQைமயாக 
வாதா?�Aளன�. 
 
வா9�ைகயாள
 ேசைவ ைமய பண<கைள OUTSOURCING:- வா?%ைகயாள� ேசைவ 
ைமயF பண�கைள OUTSOURCING ெசOவ� ெதாட�பாக நி�வாக�தி� நடவ?%ைககJ%K 
BSNL ஊழிய� ச�க" தன� கQைமயான எதி�Fைப ெதBவ��த அ?Fபைடய�D 
நி�வாக�தி K" BSNL ஊழிய� ச�க�தி K" இைடேய ஒ3 வ�வாத" 15.09.2017 அ�! 
நைடெப ற�.  DIRECTOR (CFA) ெபா!Fைப SQதலாக கவன`%K" DIRECTOR(EB) தி3 
N.K.ேம�தா ம !" CGM NC NGN தி3 அன`D ெஜO� ஆகிேயா� நி�வாக�தி� சா�ப�Z", 
BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�� ம !" ேதாழ� #வப� 
ச%கரவ��தி Dy.GS ஆகிேயா� ச�க�தி� சா�ப�Z" இ�த வ�வாத�திD ப�ேக றன�.  
அ�கீகB%கFபNட ச�க�திைன ஆேலாசி%காமD இ� ேபா�ற I%கியமான ப�ரcசைனய�D 
நி�வாக" த�ன`cைசயாக I?ெவQ�ததி K த�கள`� கQைமயான எதி�Fப�ைன 
தைலவ�கA ெதBவ��தன�.  வா?%ைகயாள� ேசைவ ைமய நடவ?%ைககைள 
OUTSOURCING ெசOவதி� dல" ெப3மளவ�லான ஊழிய�கA உபBயாவ�கA எ�கிற 
த�கள`� கவைலைய�" ேதாழ�கA ெதBவ��தன�.  ேமZ" நி�வாக" இ�த 
Iய சிய�ைன ைகவ�NQ வ�NQ @தியதாக ஊழிய�கைள பண�%K எQ%க ேவ[Q" என 
கQைமயாக வாதிNடன�.  தன`யா� ெதாைல ெதாட�@ நி!வன�கள`� வா?%ைகயாள� 
ேசைவ ைமய�கJ%K இைணயாக நம� வா?%ைகயாள� ேசைவ ைமய�கள`� eழைல 
உ3வா%Kவத� அவசர ேதைவ உAளதாக நி�வாக�தி� சா�ப�D ெதBவ�%கFபNட�.  
ஊழிய�கA அதிகமாக பண� ஓOg ெப!வதாD ஏ பQ" ஊழிய� ப றா%Kைற 
ஏ பNQAளதாD வா?%ைகயாள� ேசைவ ைமய பண�கைள OUTSOURCING ெசOய ேதைவ 
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உAளதாகg" ெதBவ��தன�.   நi[ட வ�வாத�கJ%K ப�� கீjக[ட உட�பாQ 
ஏ பNட�:- 
1) நாQIlவ�" வா?%ைகயாள� ேசைவ ைமய பண�கைள OUTSOURCE ெசO�" 

நி�வாக�தி� I?g த காலிகமாக நி!�தி ைவ%கFபQ". 
2) நா�K ம[டல�கள`D உAள தலா d�! வா?%ைகயாள� ைமய�கைள பBNசா��த 

அ?Fபைடய�D OUTSOURCE ெசO� பா�Fப�. 
3) இத கிைடய�D நாQ Ilவ�" உAள வா?%ைகயாள� ேசைவ ைமய�கள`D 

பண�யா !" ஊழிய�கள`� எ[ண�%ைக வய� வ�பர�கைள நி�வாக" ேசகBFப�. 
நி�வாக" இ�த வ�வர�கைள ேசகB�த ப�� அத� அ?Fபைடய�D நி�வாக�தி K" 
ச�க�தி K" இைடேய ேமZ" ேபc# வா��ைத நைடெப!". 
 

GM(Estt) உடD ச'திEF:-  BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�� 
ம !" ேதாழ� #வப� ச%கரவ��தி Dy.GS ஆகிேயா� 15.09.2017 GM(Estt) தி3மிK அன`மா 
ராO அவ�கைளச�தி�� கீjக[ட வ�ஷய�கைள வ�வாதி�தன�:- 
1) NEPP IதD பதவ� உய�வ�D பல� ெபறாத 74 ெடலிகா" ெம%கான`%கள`� 

ப�ரcசைன%K தi�g க[டத K த�கள`� ந�றிைய தைலவ�கA 
ெதBவ���%ெகா[டன�. 

2) Sr.TOA%கள`� ஊதிய வ�கித" Kைற%கFபNட� ெதாட�பாக:-  NEPP பதவ� உய�வ�D 
Sr.TOA%கள`� ஊதிய வ�கித" 9.7100 லி3�� 9.6550ஆக Kைற%கFபNட� ெதாட�பாக 
நi[ட நாNகளாக BSNL ஊழிய� ச�க" வ�வாதி�� வ3கிற�.  இத K I�ன� இ3�த 
GM(Estt) இ�த ேகாB%ைகைய நிராகB�தி3�தா�.  04.09.2017 அ�! DIRECTOR(SR)உட� 
நைடெப ற ேபc# வா��ைதய�D இ�த ப�ரcசைன மs[Q" எlFபFபNட�.  இ�த 
ப��னண�ய�D மன`தாப�மான அ?Fபைடய�D இ�த ப�ரcசைனைய பBசீலி%க ேவ[Q" 
எ�! ேகாB%ைக ைவ%கFபNட�.  பாதி%கFபNட ேதாழ�கள`D ஒ3 சில� 7100 ஊதிய 
வ�கித" அமலா%கFபNட� எ�றாD கிைட%K" கட�த கால பணFபல�கைள% Sட 
வ�NQ% ெகாQ%க தயாராக உAளன� எ�ற ெசOதிைய�" நி�வாக�தி K ேதாழ�கA 
ெதBவ��தன�.   

3) ஊழிய�கJ%K அதிகமாக வழ�கFபNட பண" தி3"ப ப�?�த" ெசOவ�:-  கட�த 
கால�திD ஊழிய�கJ%K அதிகமாக வழ�கFபNட பண" தி3"ப ப�?�த" 
ெசOய%Sடா� எ�கிற நiதிம�ற உ�தரவ�� அ?Fபைடய�D ஓOg ெப!" 
ஊழிய�கள`� ஓOg கால பல�கள`D இ3�� அ�த பண�ைத ப�?�த" ெசOய% 
Sடா� என கா�FபேரN அZவலக�திD இ3�� மாநில தைலைம ெபா� 
ேமலாள�கJ%K ஒ3 க?த" எlத ேவ[Q" என BSNL ஊழிய� ச�க�தி� சா�ப�D 
ேகாரFபNQAள�.   

4) EPF நிZைவ� ெதாைகைய ஊழிய�கள`ட" இ3�� ப�?�த" ெசOய% Sடா�:-  இ�த 
ப�ரcசைன 35வ�ேதசிய% கg�சிD SNட�திD வ�வாதி%கFபNட�.  இ�த 
ப�ரcசைனய�D EPF சNட�தி� ப? நட%க ேவ[Q" என ேதசியகg�சிD தைலவ� 
வழிகாN?�Aளா�.  இ�த ப�ரcசைனைய ைகயா[Q வ�த ‘CORPORATE ACCOUNTS 
SECTION’ சமsப�திD ‘ESTABLISHMENT SECTION’%K ெகாQ��Aள�.  EPF சNடFப? 
ஊழிய�கள`� ப�கீNQ நிZைவ� ெதாைகைய ஊழிய�கள`ட" இ3�� ப�?�த" 
ெசOய% Sடா� என ெதாழி ச�க தைலவ�கA வலி�!�தின�.  இத கான 
வழிகாNQதDகைள தைலைமெபா� ேமலாள�கJ%K GM(Estt) வழ�க ேவ[Q" என 
வ @!�தி உAளன�. 

5) வ�QபNட NராFN6ேம�கJ%K சிறF@ JTO CIVIL/ELECTRICAL இலாகா ேத�g:-  28வ� 
ேதசிய கg�சிD SNட�திD இ�த ேத�வ�ைன நட�த நி�வாக" ஏ !% ெகா[ட�.  



அனாD இ�த ப�ரcசைன நi[ட
இ�த ேதசிய கg�சிD I?ைவ
தரFப�D வ @!�தFபQ�தFபNட�

ப�ரcசைனகA அைன�ைத�" ெபா!ைமயாக
பBசீலி%க உ!தி அள`��Aளா�. 
 
GM(Restg) உடD ச'திEF:- ேதாழ�
Dy.GS ஆகிேயா� 15.09.2017 அ�!
கீjக[Nட வ�ஷய�கைள வ�வாதி�தன�
1) BSNLEU, SNEA, AIBSNLEA, FNTO, AIGETOA 

எlதி�Aள க?த�தி� அ?Fபைடய�D
K[y3ட4" இைண%க% 
ேகாைள ஏ ! நி�வாக�தி�
ேகNQ%ெகா[டன�. 

2) BENEVOLENT FUND உ3வா%க"
ெதாைகைய வeலி%க ெகாQ%கFபNட
ஊழிய� ச�க" ஏ கனேவ க?த"
BENEVOLENT FUND திNட�ைத
எQ%K" I�ன� BSNL ஊழிய�
ேகNQ%ெகா[டன�.   

ேம க[ட இர[Q ப�ரcசைனகைள�"
உ!தி அள`��Aளா�.  

 

வாj��%கJட�, 
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நi[ட காலமாக அமலபQ�தFபடாமD ேத%கி
I?ைவ நி�வாக" அமலபQ�த ேவ[Q"

வ @!�தFபQ�தFபNட�.   
ெபா!ைமயாக ேகNட GM(Estt), அைன�ைத�"
 

ேதாழ� P.அப�ம�� GS ம !" ேதாழ� #வ
அ�! GM(Restg) தி3 அஷுேடா} KFதா அவ�கைள
வ�வாதி�தன�:  

BSNLEU, SNEA, AIBSNLEA, FNTO, AIGETOA உAள`Nடவ�கள`� ேகாB%ைகைய
அ?Fபைடய�D 5காKள�ைத வ�ஜியநகர��ட4"

 Sடா� என பB��ைர ெசO�Aளா�.  அவB�
நி�வாக�தி� I�ெமாழிைவ நி!�தி ைவ%ைக

உ3வா%க":-  BENEVOLENT நிதி%காக ஊழிய�கள`ட"
ெகாQ%கFபNட நி�வாக�தி� ஆேலாசைனைய

க?த" ெகாQ�தி3�த�.  இ�த% SNட�திD
 உ3வா%க ேவ[Q" எ�!" அத கான

ஊழிய� ச�க�ைத கல�தாேலாசி%க ேவ[Q"

ப�ரcசைனகைள�" கவன`�� ேதைவயானவ ைற 

                                                               ேதாழைம18ள

(A.பாF ராதாகிPQணD

மாநில

ேத%கி ைவ%கFபNட�.  
ேவ[Q" என ஊழிய� 

அைன�ைத�" சாதகமாக 

#வப� ச%கரவ��தி 
அவ�கைள ச��தி�� 

ேகாB%ைகைய ஏ ! CGM AP 
4" ஓ�ேகாைல 
அவB� ேவ[Q 

ைவ%ைக தைலவ�கA 

ள`ட" இ3�� ெபBய 
ஆேலாசைனைய எதி��� BSNL 

SNட�திD தாமதமி�றி 
அத கான இ!தி I?g 

ேவ[Q" எ�!" 

 ெசOய GM(Restg) 

ேதாழைம18ள, 

ராதாகிPQணD) 

மாநிலS ெசயலாள
 


