
BSNLஊழிய	 ச�க� 
தமி� மாநில� 
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2019 ஜனவ) 4-7 வைர ைம-). 9வ/ அகில இ2திய மாநா3  
ம�4� சில ம5திய ச�க ெச7திக8 

அ�பா�	த ேதாழ�கேள, 
அக�தலாவ�� ��ய BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ம�திய ெசய"#$ �%ட',  நம) 

அ*�த அகில இ	திய மாநா%ைட, க�நாடக மாநில', ைம-.வ�� நட�த /�0 
ெச1)2ள).  இ'மாநா%ைட, 2019 ஜனவ: 4 /த� 7-ஆ' ேததி வைர நட�)வ) என அகில 
இ	திய ச�க ைமய' /�0 ெச1)2ள).  அைத ஒ%�, அைன�) மாவ%ட மாநில 
மாநா*கA' நட�தி /�BகCபட ேவD*'.  அகில இ	திய மாநா%*B# /�பாக 
இ'மாநா*க2 /�BகCப%*, ப�ரதிநிதிகளE� ப�ேக"F உHதி ெச1யCபட ேவD*'. 
ஊழிய	க9�: ;திய ெமாைப. தி=ட�:- நம) ச�க' ெதாட�	) வலிIH�தி வ	த 
அ�Cபைடய��, ஊழிய�கAB# J.429/- ெமாைப� தி%ட�ைத அ/�ப*�)வ) ெதாட�பாக 
5.6.2018 அ�H கா�Cபேர% அOவலக' உ�தர0 ெவளEய�%�.	த).  இ) ெதாட�பாக 11.6.2018 
ேததிய�%ட க�த' Pல' ேமO' வ�வர�கைள ெவளEய�%*2ள).  ஊழிய�கAB# இ�தி%ட' 
1.7.2018 /த�  அ/�ப*�தC பட02ள). 
JE LICE ேத	வD. நியாய�:-  ஜனவ: மாத' நைடெப"ற JE LICE ேத�0 /�0கைள மH 
ப:சீலைன ெச1ய ேவD*' என BSNL ஊழிய� ச�க' ெதாட�	) /ய"சி ெச1) வ.கி�ற).  
12.06.2018 அ�H நைடெப"ற 36வ) ேதசிய க0�சி� �%ட�திO' இ) வ�வாதிBகCப%* 
உ2ள).  இ	த ேக2வ�க2 எXவாH தவறானைவ எ�ப) ெதாட�பாக ஒ. க�வ�யாள:ட' 
ெப"ற சிறCF க.�ைத நி�வாக�திட' BSNL  ஊழிய� ச�க' வழ�கி உ2ள).  இ) ெதாட�பாக 
15.06.2018 அ�H ேதாழ� Yவப� சBகரவ��தி Dy.GS ம"H' ேதாழ� அனEேம] மி�ரா VP 
ஆகிேயா� GM(Rectt) தி.மி# சமிதா O�ரா அவ�கைள ச	தி�), நம) ச�க' ேகா:யப� 
மதிCெபDகளE� தள�ைவ ஏ"ப*�தினா� ஒழிய அ	த ேத�0 எ$திய ேதாழ�கAB# 
இைழBகCப%ட அநhதிைய ச: ெச1ய /�யா) என வலிைமயாக வாதி%*2ளன�.  
அைன5/ச�க�களFGH=ட�:- F)தி�லிய�� உ2ள BSNLMS ச�க அOவலக�தி�, 26.6.2018 
அ�H ப�"பக� 2.30 மண�B# அைன�) ச�க�க2 ம"H' அைமCFகளE� �%ட' 
நைடெபH'.  ஊதிய மா"ற', )ைண டவ� நிHவன', BSNL F�தாBக' உ2ளE%ட ப�ேவH 
/Bகிய ப�ரjைனக2 #றி�) இB�%ட�தி� வ�வாதிBகC பட02ள) 
ஆGைலG Jல� ஓ7Lதிய	 :ைற ேக=;:- ஓ1lதிய�கABகான #ைற ேக%F ப�:0, 
கா�Cபேர% அOவலக ஊழிய� ெதாட�F ப�:வ�� கீm அைமBகCப%*2ள). கா�Cபேர% 
இைணயதள�தி� /த� பBக�தி� இத"கான ெதாட�ைப ஏ"ப*�திB ெகாD*, ஆ�ைல� 
Pலமாக ஓ1lதிய� #ைறகைளC பதி0ெச1யலா'.  இத"கான உ�தர0, கா�Cபேர% 
அOவலக 11.6.2018 ேததிய�%ட க�த' Pல' ெவளEய�டCப%*2ள). 
 



தலம=ட கMGசி. உ4OபDன	 PGெமாழிM:- மாவ%ட�களEO', மாநில� 
தைலைமயக�களEO' தலம%ட க0�சிலி� ஊழிய� தரCF உHCப�ன�கைள /� 
ெமாழிவத"# கா�Cபேர% அOவலக', சில க%*Cபா*கைள வ�திB#' வழிகா%*த�கைள 
ெவளEய�%*2ள). அத�ப�, மாவ%ட / மாநில தைலநகர�களE� பண�F:I' ஊழிய�க2 
ம%*ேம தலம%ட க0�சி�கAB# /�ெமாழியC பட /�I'. ஆனா�, வைரயHBகC படாத 
(NON TERRITORY ) மாநில�களE� நியமன அதிகார' கிைடயா), அ�# ஊழிய�க2 ேவ"HC 
பண� அ�Cபைடய�� ம%*ேம பண� ெச1கி�றன�.  எனேவ, வைரயHBகC படாத மாநில�களE� 
பண�F:I' ஊழிய�க2 / ஓ1lதிய�க2 தலம%டB க0�சி�கAB# /�ெமாழியCபட 
அqமதிBகC பட ேவD*' எ�H BSNL ஊழிய� ச�க' ேகா:I2ள).  கா�Cபேர% அOவலக' 
இ	த ேகா:Bைகைய ஏ"HB ெகாD* அத"கான வழிகா%*த�கைள வழ�கிI2ள). 
சிவD. / எல�=)க. ப:தி தலம=ட கMGசி.க8:- சிவ�� ம"H' எலB%:க� ப#திகளE� 
தலம%ட க0�சி�க2 அைமCபைத நிH�தி வ�டலா' என BSNL நி�வாக' அ�கீகார 
ச�க�கAB# ஏ"கனேவ ஓ� ஆேலாசைனைய அqCப�I2ள).  அக�தலாவ�� நைடெப"ற 
BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ம�திய ெசய"#$ �%ட�தி� இCப�ரjைன  வ�:வாக வ�வாதிBகC 
ப%ட).  அத� அ�Cபைடய��, தி.. ஏ.எ'. #Cதா GM (SR) அவ�கைள இ�H ச	தி�த நம) 
ச�க� தைலவ�க2,  சிவ�� ம"H' எலB%:க� நி�வாக�க2, மாவ%ட நி�வாக�கேளா* 
/$ைமயாக இைணBகC ப*' வைர அவ"றி"கான தனEயான தலம%டB க0�சி�க2 ெதாடர 
ேவD*' என உHதியாக� ெத:வ��தன�. GM(SR)  அவ�க2 BSNL ஊழிய� ச�க�தி� க.�) 
உ:ய வைகய�� கவன�தி� எ*�)B ெகா2ளC ப*' என உHதியளE�தா�.  
இளநிைல கண�: அதிகா) நியமன வDதி திS5த�க8:- GM(FP) அவ�கைள இ�H ச	தி�த 
நம) ச�க� தைலவ�க2,  இளநிைல கணB# அதிகா:கABகான நியமன வ�திகளE� 
தி.�த�கைள, ஏ"கனேவ நம) ச�க' ேகா:I2ளப� அ/�ப*�த ேவD*' என 
வலிIH�தின�. நா' வலிIH�)' தி.�த�களாவன : 
1. 9020 ஊதிய வ�கித�தி� 5 ஆD* பண�B கால�ைத நிப	தைனயாB#வைதB 

ைகவ�%*,  ேதைவயான க�வ�� த#தி உைடய, 5 ஆD* பண� /��த ஊழிய�க2, இள 
நிைல கணB# அதிகா: பதவ�Bகான இலாகா ேபா%�� ேத�0B# அqமதிBகC பட 
ேவD*'.  

2. உjச வய) வைரயைற எ�ப), 53 வயதிலி.	) 55 வயதாக உய��தC பட ேவD*'.  
3. இHதி ேததி எ�ப) ஜனவ: 1 எ�பத"#C பதிலாக ஜூைல 1 என மா"றC பட ேவD*'. 
சமtப�தி�தா� ெபாHCேப"HB ெகாD*2ள GM(FP) அவ�க2, இBேகா:BைகையC ப:சீலி�), 
ேதைவயான நடவ�Bைக எ*Cபதாக உHதியளE�தா�.  
இளநிைல கண�: அதிகா) (JAO) ேத	Mக8:- ெபா)j ெசயலாள� ேதாழ�. ப�. அப�ம�I, 
)ைணCெபா)j ெசயலாள� ேதாழ�. uவப� சBரவ��தி, )ைண� தைலவ� ேதாழ�. 
அனEேம] மி�ரா ஆகிேயா� தி.மி#. uமிதி ெசௗ�: GM(FP) அவ�கைள இ�H 
ச	தி�),  இளநிைல கணB# அதிகா: பதவ�கABகான இலாகா ேபா%�� ேத�ைவ வ�ைரவ�� 
நட�த ேவD*ெம�H வலிIH�தின�. கட	த ேத�0 2016 ஜூைல மாத�தி�, ஜனவ: 2016 
வைரB#மான காலிய�ட�கABகாக நட	த) எ�பைத அவ�க2 Y%�B கா%�ன�. 
GM(FP)  அவ�க2 இ	த ேகா:Bைகைய ஏ"HB ெகாD* ேதைவயான நடவ�Bைக எ*Cபதாக 
உHதியளE�தா� 
 



வ�கேதச5தி., மதYசா	ப�ற ப5தி)ைகயாள	 ெகாைல
ப�ரபல எ$�தாள.', ப�தி:ைகயாள.மான ஷாஜகா� பாBY அவ�க2 தன) 
ெகா�லCப%*2ளா�. அவ� மதjசா�ப"ற க.�)Bகைள /�ைவ�) வ	தவ�
இuலாமிய தhவ�ரவாதிகளா�
ஒ.வ�ப�� ஒ.வராக ெகா�லCப*வ) மிக0' கவைலயளEB#' ெச1தியா#'
தயாநிதிமாறGவழ�: – சி.பD
பய�பா%�"காக தன) அதிகார�ைத� தவறாக பய� ப*�தி தன) வ h%�� ச%ட வ�ேராதமாக 
ெதாைலேபசி நிைலய' அைம�த வழBகி� சிறCF நhதிம�ற�தா� /�னா2 ெதாைலெதாட�F 
)ைற அைமjச� தயாநிதி மாற� /�F வ�*வ�BகCப%டா�
சேகாதர� கலாநிதி மாற� ஆகிேயா� இXவழB
உய�நhதி ம�ற�தி� சி.ப�.ஐ. த"ேபா) மH சீரா10 மq அளE�)2ள)
வDசாரைணயD. PGனா8 நிதி அைமYச	
இரDடாவ) /ைறயாக /�னா2 நிதி அைமjச� ப
ேமBசீu வழBகி� பணCப:மா"ற #"றjசா%�� அ�Cபைடய�� இXவ�சாரைண நைடெப"H 
வ.கிற).   ப. சித'பர�தி� மக� கா��திய�� மt) இXவழB# ச'ப	தமான #"றCபதி0 
ெச1யCபடலா' என ஊடக�க2 ெத:வ�Bகி�றன
ஏ	-இ2தியா தனFயா	 மய�:-
அதைன� தனEயா� மயமாB#' அரசா�க�தி� /ய"சி ேதா�வ�யைட	)2ள)
இ	தியாைவ வா�க எவ.' /�வரவ��ைல
சOைககைள அளECபத� Pல' எCப�யாவ) ஏ�
அரசா�க' /ய"சிBகிற). அத"காக
பதிலாக 100% ப�#கைள வ�"க அரசா�க' ஆேலாசி�) வ.கிற)
மயமாB#வைத உHதிC ப*�த
சOைககைள அளEBக /�வ.' 
         வாm�)BகAட�, 
                                  

        
 

மதYசா	ப�ற ப5தி)ைகயாள	 ெகாைல:- 11.06.2018
ப�தி:ைகயாள.மான ஷாஜகா� பாBY அவ�க2 தன) 
அவ� மதjசா�ப"ற க.�)Bகைள /�ைவ�) வ	தவ�

இuலாமிய தhவ�ரவாதிகளா�, மதjசா�ப"ற எ$�தாள�கA', 
ஒ.வ�ப�� ஒ.வராக ெகா�லCப*வ) மிக0' கவைலயளEB#' ெச1தியா#'

பD.ஐ. ம4சரீா7M ம^:- ச� ெதாைலBகா%சி நிHவன�தி� 
கார�ைத� தவறாக பய� ப*�தி தன) வ h%�� ச%ட வ�ேராதமாக 

ெதாைலேபசி நிைலய' அைம�த வழBகி� சிறCF நhதிம�ற�தா� /�னா2 ெதாைலெதாட�F 
)ைற அைமjச� தயாநிதி மாற� /�F வ�*வ�BகCப%டா�.  தயாநிதி மாற�
சேகாதர� கலாநிதி மாற� ஆகிேயா� இXவழBகி� வ�*வ�BகCப%டைத எதி��) ெச�ைன 

த"ேபா) மH சீரா10 மq அளE�)2ள)
வDசாரைணயD. PGனா8 நிதி அைமYச	:- அ/லாBகC ப�:0 இயB#நரக�தா� 
இரDடாவ) /ைறயாக /�னா2 நிதி அைமjச� ப.சித'பர' வ�சா:BகC ப%டா�
ேமBசீu வழBகி� பணCப:மா"ற #"றjசா%�� அ�Cபைடய�� இXவ�சாரைண நைடெப"H 

சித'பர�தி� மக� கா��திய�� மt) இXவழB# ச'ப	தமான #"றCபதி0 
ெச1யCபடலா' என ஊடக�க2 ெத:வ�Bகி�றன 

- ஏ�-இ	தியா நிHவன�தி� 76% ப�#கைள வ�"பத� Pல'
அதைன� தனEயா� மயமாB#' அரசா�க�தி� /ய"சி ேதா�வ�யைட	)2ள)
இ	தியாைவ வா�க எவ.' /�வரவ��ைல.  எனேவ,  வா�#ேவா.B# ேமO' 
சOைககைள அளECபத� Pல' எCப�யாவ) ஏ�-இ	தியாைவ வ�"H வ�ட த"ேபா) 

அத"காக, 76% ப�#கைள வ�"#' தன) /	ைதய /�0B#C 
ப�#கைள வ�"க அரசா�க' ஆேலாசி�) வ.கிற).  

மயமாB#வைத உHதிC ப*�த, அரசா�க' தனEயா� க'ெபனEகAB# ேமO' ேமO' 
சOைககைள அளEBக /�வ.' எ�ப) ெசா�லி� ெத:ய ேவD�ய

                       ேதாழைம_8ள

       (A.பா;ராதாகிS`ணG
        மாநிலYெசயலாள	

11.06.2018 அ�H, வ�க ேதச�தி� 
ப�தி:ைகயாள.மான ஷாஜகா� பாBY அவ�க2 தன) 60- வ) வயதி� 
அவ� மதjசா�ப"ற க.�)Bகைள /�ைவ�) வ	தவ�.  வ�கேதச�தி�, 

, வைலCபதிவாள�கA' 
ஒ.வ�ப�� ஒ.வராக ெகா�லCப*வ) மிக0' கவைலயளEB#' ெச1தியா#'. 

ச� ெதாைலBகா%சி நிHவன�தி� 
கார�ைத� தவறாக பய� ப*�தி தன) வ h%�� ச%ட வ�ேராதமாக 

ெதாைலேபசி நிைலய' அைம�த வழBகி� சிறCF நhதிம�ற�தா� /�னா2 ெதாைலெதாட�F 
தயாநிதி மாற�, ம"H' அவர) 

கி� வ�*வ�BகCப%டைத எதி��) ெச�ைன 
த"ேபா) மH சீரா10 மq அளE�)2ள).  

அ/லாBகC ப�:0 இயB#நரக�தா� 
சித'பர' வ�சா:BகC ப%டா�.  ஏ�ெச�-

ேமBசீu வழBகி� பணCப:மா"ற #"றjசா%�� அ�Cபைடய�� இXவ�சாரைண நைடெப"H 
சித'பர�தி� மக� கா��திய�� மt) இXவழB# ச'ப	தமான #"றCபதி0 

ப�#கைள வ�"பத� Pல', 
அதைன� தனEயா� மயமாB#' அரசா�க�தி� /ய"சி ேதா�வ�யைட	)2ள). ஏ�-

வா�#ேவா.B# ேமO' 
இ	தியாைவ வ�"H வ�ட த"ேபா) 

ப�#கைள வ�"#' தன) /	ைதய /�0B#C 
 ஏ�-இ	தியாைவ� தனEயா� 

அரசா�க' தனEயா� க'ெபனEகAB# ேமO' ேமO' 
எ�ப) ெசா�லி� ெத:ய ேவD�யதி�ைல. 

ேதாழைம_8ள, 

 
பா;ராதாகிS`ணG) 
மாநிலYெசயலாள	 


