
BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:158                                                   ேததி:-22.07.2014 

ம#திய ெசயலக %&'க( 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 �� ெட�லிய�� உ�ள நம� ேக.ஜி. ேபா� பவன �, 20.07.2014 அ�& நம� BSNL 
ஊழிய� ச-க.தி� ம.திய ெசயலக /0ட1 அகில இ�திய தைலவ� ேதாழ� VAN.ந16தி7 
தைலைமய�� நைடெப8ற�.  ேதாழ� VAN ந16தி7 நம� ச-க ெகா:ய�ைன ஏ8றிய ப�� 
தியாகிக<=> அ?சலி ெச@.திய ப�� /0ட1 �வ-கிய�.  ேதாழ� VAN.ந16தி7 
தைலைமAைர ஆ8றிய ப�� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�A வ�வாத= >றிEப�ைன 
அறிFக1 ெசG� உைரயா8றினா�.  அவ� தன� உைரய�� மாறிA�ள HIநிைலய�� நம� 
ம.திய ெசயலக /0ட1 நைடெப&வைதA1, நேர�திர ேமா: அரசா-க1 கைடப�:.� 
வJ1 ஊழிய� வ�ேராத, ம=க� வ�ேராத ெகா�ைககைள ப8றிA1, ஊழிய�கள � 
ப�ரKசைனகைள தL�Eபதி� JAC எP.� வJ1 Fய8சிகைளA1 வ�7வாக எP.�ைர.தா�.  
ப-ேக8ற 19 அகில இ�திய ச-க நி�வாகிகள � வ�வாத-க<=> ப���, ஊழிய�கள � 
ப�ரKசைனக�, BSNL-� �.தா=க1 ம8&1 அைமEைப பலEபP.�வ� உ�ள 0டைவகள � 
மS� கீIகUட F:Vக� ேம8ெகா�ளEப0டன.   
 
1) BSNL-MTNL இைண12:- MTNL-� ப-> வ�8பைன ப�ரKசைன, அத� கPைமயான கட� 

Zைம ம8&1 இைணEப�� காரணமாக ஏ8பட உ�ள ஊழிய�க� ப�ரKசைனகள � ஒJ 
தL�V காணEபடாம� BSNL-MTNL இைணE� எ�ப� நைடெபற= /டா� என 
F:ெவP=கEப0ட�. 
 

2) JAC ேபாரா8ட�க(:- JAC-ய�� ேபாரா0ட-க<=> மாநில மாவ0ட ச-க-க� வ@வாக 
ஊழிய�கைள திர0ட ேவUP1 என ேக0P= ெகாUட ம.திய ெசயலக1 வ@வான JAC-
ய�� ேபாரா0ட-கள � ]ல1 தா� ஊழிய�கள � நியாயமான நLUட நா0களாக 
தL�=கEபடாத ப�ரKசைனகள � தL�V காண F:A1 என வலிA&.தி /றிA�ள�.  
அைன.� மாநில மாவ0ட-கள @1, நம� மாநில / மாவ0ட ெசயல�க� JAC-ய�ைன 
உJவா=கிட ேவUP1.  ேம@1 JAC-ய�� அைற/வலான 07.08.2014 அ�& நைடெபற 
உ�ள அ0ைட அண��� ஆ�Eபா0ட1 எ`1 இய=க.ைத வ@வாக நட.த ேவUP1 
எனV1 நம� ம.திய ெசயலக /0ட1 ேக0P= ெகாUட�.     
 

3) நவ ;ன தாராளமய ெகா(ைகக(, மத ந?லிண�க
, 10 அ
ச ேகாA�ைககளBC மDதான 
கE#தர�க�க(:- ஒJ சில மாநில-க� தவ�ர அைன.� மாநில-கள @1 இ�த 
கJ.தர-க1 நைடெப8றைத இ�த= /0ட1 பாரா0:ய�.  அ�த ஒJ சில 
மாநில-கள @1, இ�த= கJ.தர-க1 உடன:யாக நட.தEபட ேவUP1.  அேத ேபால 
இ�த கJ.தர-க-கைள மாவ0ட ம0ட-கள @1 நட.த ேவUP1 என F:ெவP.த 
ம.திய ெசயலக1, இத8கான பண�கைள நம� மாநில/ மாவ0ட ச-க-க� இ�த 
பண�ய�ைன சிறEபாக நட.த ேவUP1 எனV1 ேக0P= ெகாUட�.   
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4) கEவFகG
 ெபாE8கG
 இ?லாதH:- ராcேகா0 ம.திய ெசய8>d இ�த 

ப�ரKசைனைய அ=கைறAட� எP=க ேவUP1 எ�& F:V ெசGயEப0ட�. ப�ேவ& 
ெபாJ0க<1 கJவ�க<1 ேபாதாைமைய மாவ0ட ம0ட-கள � இJ�� அ�த�த 
மாநில ச-க-க� ேக0P ெபற ேவUP1 எ�பேத அ�த F:V.  மாநில அளவ�� 
அதைன ஒJ-கிைண.� மாநில தைலைம ெபா� ேமலாள�கள ட1 அள .�, மாநில 
நி�வாக1 அ�த ெபாJ0கைள ெப&வத8கான நடவ:=ைககைள ேம8ெகா�ள ெசா�ல 
ேவUP1.  கா�Eபேர0 அ@வலக.தி� இ�த ப�ரKசைனைய எP=க அ�த அறி=ைகய�� 
நகைல ம.திய ச-க.தி8> அ`Eப ேவUP1.  ஆனா� எ�த ஒJ மாநில ச-கF1 
இதைன அ`Eபவ��ைல.  ேசைவய�� தர.ைத ேம1பP.�வத8> அ.யாவசியமான 
இ�த F:ைவ அைன.� மாநில ச-க-க<1 உடன:யாக அF� பP.த ேவUP1 
என ம.திய ெசயலக1 ேக0P= ெகா�கிற�.  
  

5) அ) BSNL த�காலிக ம�J
 ஒ1பLத ஊழிய� ச
ேமளன கிைளகைள உEவா�NவH:- 
BSNLCCW-� மாநில ச-க-க� உJவா=கEபடாத அைன.� மாநில-கள @1 BSNL 
த8காலிக ம8&1 ஒEப�த ஊழிய� ச1ேமளன கிைளகைள உJவா=>வ� எ�ப� 
ராcேகா0 ம.திய ெசய8>dவ�� F:V.  இத8கான ப�ர.ேயாக BSNL ஊழிய� ச-க 
மாநில ெசய8>d=கைள நட.தி இ�த மாநில ச-க-கைள உJவா=க ேவUP1 
எ�ப�1 ராcேகா0 ம.திய ெசய8>dவ�� F:V.  அ�த F:வ�ைன இ�த ம.திய 
ெசயலக1 மSUP1 வலிA&.�வ�ட�, இ�த F:வ�ைன ேம@1 காலதாமதமி�றி 
அFலா=க ேவUP1 என ேக0P=ெகா�கிற�. 
 
ஆ) BSNL த8காலிக ம8&1 ஒEப�த ஊழிய� ச1ேமளன1 வ�P.��ள ேபாரா0ட 
அைற/வ�கள � நம� BSNL ஊழிய� ச-கF1 இைண�� ெகா�வ� எ�ப�V1 
ராcேகா0 ம.திய ெசய8>dவ�� F:V.  அைன.� மாநில/மாவ0ட ச-க-க<1 
இ�த ேபாரா0ட-கள � ச=தியாக கல��= ெகாUP ெவ8றிகரமா=க ேவUP1 என 
இ�த ம.திய ெசயலக /0ட1 வலிA&.�கிற�.   

 
6) 100 PபாQ நCெகாைட:- ம.திய ச-க.தி� ெபாJளாதார நிைலைய 

ேம1பP.�வத8காக அைன.� உ&Eப�ன�கள ட1 இJ�� தலா 100 gபாG ந�ெகாைட 
வHலி.� அ`Eப ேவUP1 எ�கிற hதியானாவ�� நைடெப8ற 6ஆவ� அகில 
இ�திய மாநா0:� F:வ�ைன பல மாநில-க� அFலா=கவ��ைல.  அ�த F:வ�ைன 
அFலா=கிய மாநில-க<1 அதைன Fdைமயாக ெசGய வ��ைல.  எனேவ 
அைன.� மாநில ச-க-க<1 இ�த ந�ெகாைட வHலிEைப Fdைமயாக ெசG� 
F:.� ம.திய ச-க.தி8> அ`Eப ேவUP1 என இ�த ம.திய ெசயலக1 ேக0P= 
ெகா�கிற�.   

 
7) ெகா?ெகா#தாவF? 7ஆவH அகில இLதிய மாநாS நைடெபJகிறH:- 2014 நவ1ப� 6 

Fத� 9 வைர ெகா�ெகா.தாவ�� நைடெபறV�ள 7ஆவ� அகில இ�திய மாநா0:� 
ஒ�=கEப0ட எUண�=ைகய�லான சா�பாள�க<1 பா�ைவயாள�க<1 ம0Pேம 
கல��= ெகா�ள ேவUP1 என ராcேகா0 ம.திய ெசய8>d F:V ெசG��ள�.  
இ�த F:வ�ைன கறாராக அF�பP.த ேவUP1 என இ�த ம.திய ெசயலக 
/0டF1 வலிA&.�கிற�.  ஒ�=கEப0ட எUண�=ைக=> ேம� எ�த 
பா�ைவயாள�க<1 அகில இ�திய மாநா0:8> வர=/டா�.  ேம@1 அகில இ�திய 
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மாநா0P மல� ஒ�& ெவள ய�ட வரேவ8�= >d தி0டமி0P�ள�.  மாநாP 
ெவ8றிகரமாக நைடெப8றிட அைன.� மாநில ச-க-க<1 வ�ள1பர-கைள ெப8&. 
த�� வரேவ8�= >dவ�8> ஒ.�ைழE� ந�க ேவUP1. 

 
8) ேக.ஜி.ேபாU நிைன' ம�J
 க?வF அற�க8டைளயFC சா�பாக ெட?லியF? 

நைடெப�ற ெதாழி�ச�க வN12:- ேக.ஜி.ேபா� நிைனV ம8&1 க�வ� 
அற=க0டைளய�� சா�பாக ெட�லிய�� 2014 ஏEர� 7 ம8&1 8 ேததிகள � 
ெதாழி8ச-க வ>E� நைடெப8ற�.  இ�த வ>E� மிகV1 பய`�ளதாக இJ�ததாக 
ப-ேக8ற அைனவJ1 ெத7வ�.தன�.  இ�த வ>E� அைன.� மாநில-கள @1 நட.த 
ேவUP1 என ம.திய ெசயலக1 F:V ெசG��ள�.   

 
9) மாநில மாநாSக( Nறி#த கால#தி? நட#தாதH:-  நம� அைமE� ச0ட.தி� ப: 

இரUP ஆUPக<=> ஒJ Fைற மாநில மாநாPக� நைடெபற ேவUP1.  இ�த 
கால அளV F:�த ப���1 ஒJசில மாநில-க த-கள � மாநாPகைள இ�வைர 
நட.தவ��ைல.  எனேவ அகில இ�திய மாநா0:8> F�� நட.தEபட ேவU:ய 
அைன.� மாநில மாநாPகைளA1 கU:Eபாக நட.தி F:=க ேவUP1 என இ�த 
ம.திய ெசயலக1 F:V ெசG��ள�. 

 
10) ச�வேதச நடவ&�ைக தின
:- 2014 அ=ேடாப� 3ஆ1 ேததி ச�வேதச நடவ:=ைக தின1 

கைடப�:=க ேவUP1 என உலக ெதாழி8ச-க-கள � ச1ேமளன1 F:V 
ெசG��ள�.  இ�த ஆUP கைடப�:=க உ�ள ச�வேதச நடவ:=ைக தின.தி� 
F=கிய ேகாஷ1 ‘ேவைலய��ைம’ எ�பேத.  இ�த அைற/வைல BSNL ஊழிய� ச-க1 
ச=தியாக நிைறேவ8&வைத மாநில ச-க-க� உ.தரவாதEபP.த ேவUP1.  இ� 
ெதாட�பான ேம@1 வ�வர-கைள ம.திய ச-க1 தJ1.   

 
11) ேதாழ� ேக.ஜி.ேபாU நிைன' தின
:-  ஒEப8ற ெதாழி8ச-க தைலவ� ேதாழ� 

ேக.ஜி.ேபாஸி� நிைனV தின1 :ச1ப� 11.  BSNL ஊழிய� ச-க1 இ�த தின.ைத 
ெதாட��� கைடப�:.� வJகிற�.  இ�த ஆUP1 இ�த தின.ைத மாநில/ மாவ0ட 
ச-க-க� மிகKசிற�த Fைறய�� கைடப�:=க ேவUP1 என ம.திய ெசயலக1 
ேக0P= ெகா�கிற�.   

 
வாI.�=க<ட�,  

ேதாழைமA�ள,  

 
(S.ெச?ல1பா) 

மாநில ெசயலாள�.        


