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 BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�: 85                                       ேததி:-21.07.2018 
ஒ'( ப*ட, உ(தியான ேபாரா*ட�களா1  

23யா4 எ'றைத சாதி5த BSNL ஊழிய
க6�7 வா�54�க9!  
 
அ���ள ேதாழ�கேள, 

 அைன�� BSNL ஊழிய�கைள��, அத� ஊழிய� ம��� அதிகா�க� ச க கைள�� 

BSNL ஊழிய� ச க� மனதார பாரா#$கிற�.  ஆ� ேதாழ�கேள, நா� )*யா� எ�ற 

வ-ஷய�ைத அைட0தி$� 1ர�ைத ெந3 கிய-34கிேறா�.  01.01.2017 )த9 நைடெபற 

ேவ:*ய ஊதிய மா�ற�தி�; BSNL ஊழிய�க� த;தி ெபறவ-9ைல என 3வ� ஊதிய 

மா�ற4;> (3RD PRC) ெத�வ-�த�.  ம�திய அைமEசரைவ�� அ0த அறிவ-Fைப ஏ��4 

ெகா:ட�.  BSNL ஊழிய�க� ஊதிய மா�ற�தி�;�, BSNL ஓIJதிய�க� ஓIJதிய 

மா�ற�தி�;� த;தியானவ�க� இ9ைலெயன DOT தன� 21.02.2018 ேததிய-#ட க*த�தி� 

Oல� ெத�வ-�த�.  எனPQ�, நம� ெதாட�Eசியான ேபாரா#ட க�, )ய�சிக� ம��� 

அறிR S�வமான உ�திக� பலைன தர �வ கி��ள�.  27.07.20179 நைடெப�ற ஒ3 

நா� ேவைல நி��த�, 2017, *ச�ப� 12 ம��� 13ஆ� ேததிகளP9 நைடெப�ற இர:$ 

நா#க� ேவைல நி��த�, 23.02.2018 அ�� நைடெப�ற வVவான சWசா� பவ� 

ேநா4கிய ேபரண- ம��� 2004;� ேம�ப#ட பாராYம�ற உ�Fப-ன�களPட� ெகா$�த 

மகஜ� ம��� எ:ண-லட காத இதர ேபாரா#ட க�, இ�� BSNL ஊழிய�கY4; ஊதிய 

மா�ற�ைத நிஜமா4கி உ�ள�.  ஆ� ேதாழ�கேள, BSNL ஊழிய�கY4கான ஊதிய 

மா�ற�தி�கான ேபE[ வா��ைத 20.07.2018 அ�� �வ கி��ள�.  ஊதிய மா�ற�ைத 

நிைறR ெசIய இ�ன)� ெவ; 1ர� நா� ேபாக ேவ:* உ�ள�.  எனPQ� ஊதிய 

மா�ற�தி�கான ேபE[ வா��ைத �வ கியேத ஒ3 மிகFெப�ய சாதைன தா�.  நா� 

சாதி���ேளா�.  நம� ஒ��ைம�� ஒ�� ப#ட ேபாரா#ட கYேம இதைன 

சா�தியமா4கி உ�ள�.  அைனவ34;� வா\��4க�. 
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ஊதிய மா�ற� 7;வ<' 2த1 =*ட�:- BSNL ஊழிய�களP� ஊதிய மா�ற�தி�கான 

இைண0த ;>வ-� )த9 ]#ட� [)கமான ^ழலி9 20.07.2018 அ�� நைடெப�ற�.  

இைண0த ;>வ-� தைலவரான தி3 H.C.ப0� CGM(LEGAL) தைலைமய-9 நைடெப�ற 

இ0த4 ]#ட�தி9 நி�வாக தரFப-9 தி3 ெசௗரF தியாகி Sr.GM(Estt), தி3மி; hமிதி 

ெசௗ�� GM(EF), தி3 A.M.;Fதா GM(SR) ம��� தி3 A.K.சி�ஹா DGM(SR) ஆகிேயா� 

ப ேக�றன�.  BSNL ஊழிய� ச க�தி� சா�பாக ேதாழ� P.அப-ம�� GS, ேதாழ� ப9பl�சி  

PRESIDENT, ேதாழ� [வப� ச4கரவ��தி Dy.GS, ேதாழ� அேசாகா பா� VP, ேதாழ� 

அனPேமp மி�ரா VP ம��� NFTE சா�பாக ேதாழ� C.ச0ேதhவ� சி  GS, ேதாழ� 

இhலா� அகம� PRESIDENT, ேதாழ� K.S.ேஷசா�� Dy.GS ஆகிேயா3� ப ; ெப�றன�.  

 �வ4க�திேலேய தி3 A.M.;Fதா GM(SR) அவ�க� அைனவைர�� வரேவ�றா�.  இ0த 

இைண0த4 ;>வ-� )த9 ]#ட�திைன வ-ைரவ-9 நட�தியத�; ஊழிய� தரF� 

உ�Fப-ன�க� நி�வாக�தி�; ந�றி ெத�வ-�தன�.  இய�ற அளவ-�; ;ைற0த கால 

அளவ-9 ஊதிய மா�ற�ைத இ�தி ெசIய த களP� )>ைமயான ஒ��ைழFைப 

அவ�க� உ�தி ப$�தின�.   

 அத� ப-�ன� DPE தன� 24.11.2017 ேததிய-#ட க*த�தி9 ஊழிய�களP� ஊதிய 

மா�ற�தி�; ெகா$���ள வழிகா#$த9களP9 உ�ள ப-�Rகைள நி�வாக தரFப-ன� 

வ-ள4கமாக எ$��4 ]றின�.  அதிகா�கY4;� ஊழிய�கY4;� இைடேயயான ஊதிய 

வ-கித�தி9 )ர:பா$கைள தவ-�4க ம�திய ெபா���ைற நி�வன க� 

)ைறFப$�தFப#ட பWசFப* இைணF� ம��� / அ9ல� )ைறFப$�தFப#ட 

நி�ணய�ைத ஏ��4 ெகா�ள ேவ:$� என அறிR��தFப#$�ள DPE வழிகா#$தலி� 

பாரா (vi) ெதாட�பான வ-ள4க�ைத ஊழிய� தரFப-9 ேகாரFப#ட�.  இத�கான 

வ-ள4க�ைத DPEய-ட� இ30� ெபறFப$� என நி�வாக தரFப-9 ெத�வ-4கFப#ட�. 

 31.08.20184;� ஊதிய ஒFப0த� ைகெய>�தா;� வைகய-9 ]#ட கைள அ*4க* 

ெதாட�Eசியாக நட�த ேவ:$� என ஊழிய� தரF� நி�வாக�தி�; ஆேலாசைன 

வழ கிய�.  இ� ெதாட�பான )>ைமயான ஒ��ைழFைப த3வதாக நி�வாக தரFப-9 

ெத�வ-4கFப#ட�. 

 இ0த ஊதிய மா�ற�தி�கான இைண0த ;>வ-� அ$�த ]#ட� 09.08.2018 அ�� 

மாைல 15.30 மண-4; நைடெப�� என )*R ெசIயFப#$�ள�.  இ0த4 ]#ட�தி9 

�திய ஊதிய வ-கித கைள உ3வா4;வ� ெதாட�பாக வ-வாதி4கFப$�. 

 

ஊழிய
க6�7 அதிக?ப3யான பலைன ெப�(5 தA� வைகய<1 இைணD4 

ெசய1பட BSNL ஊழிய
 ச�க2� NFTEH� 23I:-  20.07.2018 அ�� ஊதிய 

மா�ற�தி�கான இைண0த ;>வ-� ]#ட� )*வைட0தப-�, இய�ற அளR ;ைற0த 

கால அளவ-�;� ஊதிய மா�ற உட�பா#ைட எ#$வத�; ேதைவயான உ�திகைள 



 

ைகயா�வ� ெதாட�பாக இ0த கமி#*ய-9 உ�ள ஊழிய� தரF� உ�Fப-ன�க� ச0தி�� 

வ-வாதி�தன�.  ;ைற0த அளவ-லான கால�தி9

பலQட� ]*ய ஊதிய மா�ற�ைத இ�தி ெசIய 

ச க கY� ெந34கமாக இைண0� பண-யா��வ� என ஏகமனதாக )*R 

ெசIயFப#ட�.  �திய ஊதிய வ-கித க� 

வ-ஷய கைள இ0த4 ]#ட�தி9 வ-வாதி4கFப#ட�

அ$�த ஊதிய மா�ற�தி�கான இைண0த ;>வ-� ]#ட�தி9 இர:$ 

அ கீக�4கFப#ட ச க கY� ஒ3 இைண0த )�ெமாழிைவ நி�வாக�திட� 

வழ ;வ� எ��� )*R ெசIயFப#ட�

03.08.2018 அ�� காைல 10.00 மண-4; 

ச0திF� நைடெப��.   

 

J'( நா*க9 ெதாட
 உ�ணாவ<ரத5ைத ச�தியாக நட5த 

23I:-  24.02.2018 அ�� நைடெப�ற ]#ட�தி9 ம�திய ெதாைல ெதாட�� அைமEச� 

ெகா$�த வா4;�திகைள உடன*யாக அமலா4க ேகா� 

தின க� ெதாட� உ:ணாவ-ரத� நட�த 

20.07.2018 அ�� ச0தி�த BSNLEU 

வ-வாதி�தன�.  அதிகFப*யான ஆ#கைள திர#$வத� Oல� கா�Fபேர# அVவலக�தி9 

இ0த ேபாரா#ட�ைத ச4தியாக நட��வ� என )*R ெசIயFப#ட�

 

J'( நா*க9 உ�ணாவ<ரத5ைத ெவ�றிகரமா�7ேவா�

ஓIJதிய மா�ற�, BSNL4; 4

நி�வன�திடமி30� ஓIJதிய ப கீ$ ெப�வ� ஆகிய ேகா�4ைக

ஜுைல 24ஆ� ேததி )த9 நைடெபற உ�ள ெதாட� உ:ணாவ-ரத ேபாரா#ட�ைத 

ெவ�றிகரமா4க மாவ#ட ச க க� )) )ய�சி ேம�ெகா�ள ேவ:$�

உ:ணாவ-ரத� நைடெபற உ�ள O�� நா#களPV� அதிகFப*யான ஊழிய�கைள 

ப ேக�க ெசI�� வைகய-9 

க$ைமயான )ய�சிகைள ேம�ெகா�ள ேவ:$�

வா\��4கYட�, 

    
 

      
  

      
 

ைகயா�வ� ெதாட�பாக இ0த கமி#*ய-9 உ�ள ஊழிய� தரF� உ�Fப-ன�க� ச0தி�� 

;ைற0த அளவ-லான கால�தி9, ஊழிய�கY4; அதிகFப*யான 

பலQட� ]*ய ஊதிய மா�ற�ைத இ�தி ெசIய இர:$ அ கீக�4கFப#ட 

34கமாக இைண0� பண-யா��வ� என ஏகமனதாக )*R 

�திய ஊதிய வ-கித க� உ3வா4;வ� ெதாட�பான ப9ேவ� 

வ-ஷய கைள இ0த4 ]#ட�தி9 வ-வாதி4கFப#ட�.  09.08.2018 அ�� நைடெபற உ�ள 

அ$�த ஊதிய மா�ற�தி�கான இைண0த ;>வ-� ]#ட�தி9 இர:$ 

அ கீக�4கFப#ட ச க கY� ஒ3 இைண0த )�ெமாழிைவ நி�வாக�திட� 

வழ ;வ� எ��� )*R ெசIயFப#ட�.  இ0த )�ெமாழிைவ இ�தி ெசIய 

மண-4; NFTE அVவலக�தி9 ஊழிய� தரF� உ�Fப-ன�க� 

ெதாட
 உ�ணாவ<ரத5ைத ச�தியாக நட5த BSNLEU 

அ�� நைடெப�ற ]#ட�தி9 ம�திய ெதாைல ெதாட�� அைமEச� 

ெகா$�த வா4;�திகைள உடன*யாக அமலா4க ேகா� 24,25 & 26-07-2018 

தின க� ெதாட� உ:ணாவ-ரத� நட�த AUAB ஏ�கனேவ அைற]வ9 வ-$���ள�

BSNLEU ம��� NFTE தைலவ�க� 

அதிகFப*யான ஆ#கைள திர#$வத� Oல� கா�Fபேர# அVவலக�தி9 

ச4தியாக நட��வ� என )*R ெசIயFப#ட�.  

J'( நா*க9 உ�ணாவ<ரத5ைத ெவ�றிகரமா�7ேவா�:- 3வ� ஊதிய மா�ற�

4Ghெப4#ர� வழ ;வ� ம��� அர[ வ-திFப* 

நி�வன�திடமி30� ஓIJதிய ப கீ$ ெப�வ� ஆகிய ேகா�4ைககைள )�ைவ�� 

ஆ� ேததி )த9 நைடெபற உ�ள ெதாட� உ:ணாவ-ரத ேபாரா#ட�ைத 

ெவ�றிகரமா4க மாவ#ட ச க க� )) )ய�சி ேம�ெகா�ள ேவ:$�

உ:ணாவ-ரத� நைடெபற உ�ள O�� நா#களPV� அதிகFப*யான ஊழிய�கைள 

ப ேக�க ெசI�� வைகய-9 AUABய-9 உ�ள அைன�� அைமF�கYட� இைண0� 

க$ைமயான )ய�சிகைள ேம�ெகா�ள ேவ:$�.  

              ேதாழைம��ள

      
       

(A.பாN ராதாகிAOண'
                   மாநில ெசயலாள
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ைகயா�வ� ெதாட�பாக இ0த கமி#*ய-9 உ�ள ஊழிய� தரF� உ�Fப-ன�க� ச0தி�� 

ஊழிய�கY4; அதிகFப*யான 

இர:$ அ கீக�4கFப#ட 

34கமாக இைண0� பண-யா��வ� என ஏகமனதாக )*R 

ெதாட�பான ப9ேவ� 

அ�� நைடெபற உ�ள 

அ$�த ஊதிய மா�ற�தி�கான இைண0த ;>வ-� ]#ட�தி9 இர:$ 

அ கீக�4கFப#ட ச க கY� ஒ3 இைண0த )�ெமாழிைவ நி�வாக�திட� 

இ0த )�ெமாழிைவ இ�தி ெசIய 

அVவலக�தி9 ஊழிய� தரF� உ�Fப-ன�க� 

BSNLEU ம�(� NFTE 

அ�� நைடெப�ற ]#ட�தி9 ம�திய ெதாைல ெதாட�� அைமEச� 

2018 ஆகிய O�� 

ஏ�கனேவ அைற]வ9 வ-$���ள�.  

தைலவ�க� இ� ெதாட�பாக 

அதிகFப*யான ஆ#கைள திர#$வத� Oல� கா�Fபேர# அVவலக�தி9 

.   

வ� ஊதிய மா�ற�, 

hெப4#ர� வழ ;வ� ம��� அர[ வ-திFப* BSNL 

கைள )�ைவ�� 

ஆ� ேததி )த9 நைடெபற உ�ள ெதாட� உ:ணாவ-ரத ேபாரா#ட�ைத 

ெவ�றிகரமா4க மாவ#ட ச க க� )) )ய�சி ேம�ெகா�ள ேவ:$�.  ெதாட� 

உ:ணாவ-ரத� நைடெபற உ�ள O�� நா#களPV� அதிகFப*யான ஊழிய�கைள 

�� அைமF�கYட� இைண0� 

ேதாழைம��ள,  

பாN ராதாகிAOண') 
மாநில ெசயலாள
. 


