
 
 

BSNL ஊழிய� ச�க
 

தமிநா� ெதாைல�ெதாட�� ஒ�ப�த� ெதாழிலாள� ச�க
  
தமி மாநில
 

                                                                                                                 ேததி: 18-08-2014. 

 

     BSNL-� உைழ�� �ர!டைல ஒழி�ேபா
-26.08.2014     த�ணா�p 

 

அ$பா��த ேதாழ�கேள,  ேதாழிய�கேள , 

2014 ஜனவ) 18 ம*+
 19 ேததிகள,� �வேன-வ)� நைடெப*ற BSNL 

Casual/Contract Federation-$ அகில இ�திய ெசய*01வ2� ஒ�ப�த/த*காலிக 

ஊழிய�கள,$ ேகா)3ைகக43காக ேபாரா5ட�க6 நட�த தி5டமி5�6ள7.  2014 

ப2�ரவ) 7 8த� 9 வைர ரா9கா5:� நைடெப*ற BSNL ஊழிய� ச�க�தி$ ம�திய 

ெசய*01;
 ஒ�ப�த ஊழிய�கள,$ ேகா)3ைகக43காக BSNL ஊழிய� 

ச�க8
 இைண�7 இய3க�கைள நட�7வ7 என 8:; ெச=76ள7. அத$ 

அ:�பைடய2� 8த� க5டமாக 26.02.2014 அ$+ கீக!ட ேகா)3ைககைள 

வலி?+�தி ஆ��பா5ட ேபாரா5ட
 எ1Aசிேயா� 

நைடெப*+6ள7.ஆ��பா5ட�ைத நட�திய அைன�7 கிைளக430
 மாநில 

ச�க�கள,$ பாரா5�த�க6.  பாரா4ம$ற ேத�தைலெயா5: அ��த க5ட 

ேபாரா5ட�க6 த6ள, ைவ3க�ப5டன . த*ேபா7 ஒ�தி ைவ3க�ப5ட 

ேபாரா5ட�கைள ம+ப:?
 நட�7வெதன 8:; ெச=ய�ப5�6ள7. 

அதன:�பைடய2� அகில இ�திஅ அளவ2�  ஆக-5 26 ஆ
 ேததி (ெசEவா= 

கிழைம) த�ணா ேபாரா5ட
 நட�த தG�மான,3க�ப5�6ள7. தமிழக�தி� 

BSNLEU & TNTCWU  ச�க�க6 இைண�7 த�ணா ேபாரா5ட�ைத ச3தியாக நட�த 

ேவ!�
 என தமி மாநில ச�க�க6 ேக5�3 ெகா6கிற7. 

 

ேகா)3ைகக6 

 

1. வ2�ப5ட த*காலிக ம*+
 ஒ�ப�த� ெதாழிலாள�கைள நிர�தர� ப��த 

ேவ!�
. 

2. த*காலிக அ�த-7 ெப*ற ெதாழிலாள�க430 DOT–30� பதிலாக BSNL–இ� 

உ6ள 0ைற�த ப5ச ஊதிய�ைத வழ�க ேவ!�
. 

.3 ஒ�ப�த� ெதாழிலாள�க430 ம�திய அர� நி�ணய2�த 0ைற�த ப5ச 

ஊதிய
 வழ�க�படேவ!�
. 



   4. Semi Skilled, Skilled, Highly skilled ேபா$ற   பண2கள,� ஈ�ப5�6ள 

ஊழிய�க430 அத*ேக*றா�� ேபா� சமபள
 நி�ணய
 ெச=ய�ப5� 

வழ�க�படேவ!�
.  

 5. A, B, C  நகர தர வ)ைச3 ேக*ப நி�ணய23க�ப5ட ஊதிய
 வழ�க�பட 

ேவ!�
.  

 6. வ�கி3கண30 / காேசாைல \லமாக உ)ய கால�தி� ச
பள ப5�வாடா   

ெச=ய�படேவ!�
. 

7.  ஒ�ப�த3கார� மாறினா^
 ெதாழிலாள�க430 ெதாட�Aசியான பண2 

உ+தி  ெச=ய�படேவ!�
. 

8.  ச\க நல� தி5ட�களான பண23ெகாைட, ேபான-, EPF, ESI  வழ�க� பட 

ேவ!�
. 

9. த*காலிக/ஒ�ப�த� ெதாழிலாள�க430 நி+வன 0:ய2d��, வ G5� 

வாடைக� ப: வழ�க� பட ேவ!�
. 

10.EPF கண3ைக ஒ�ப�ததாரd30� பதிலாக 8த$ைம பண2 வழ�0பவ� 

7வ3க ேவ!�
 

11. அைடயாள அ5ைடைய நி+வன
 வழ�க ேவ!�
. 
12. BSNL வள�Aசி30
, வ2)வா3க�730
 ேதைவயான கdவ2கைள வா�கி  
BSNL ேசைவைய ேம
ப��த.  ேவ!�
ேவ!�
  
1133..  சமசம  ேவைல30ேவைல30  சமசம  ச
பள
ச
பள
  வழ�கவழ�க  ேவ!�
ேவ!�
,,.. 
14.  பழி வா�கைல ர�7 ெச=ய ேவ!�
.  
15. ேவைல நG3க
 ெச=ய�ப5டவ�கைள திd
ப ேவைல30 எ�3க ேவ!�
  
16.    BBSSNNLL CCaassuuaall aanndd CCoonnttrraacctt WWoorrkkeerrss FFeeddeerraattiioonn  ெதாழி*ச�க�ைதெதாழி*ச�க�ைத  அ�கீக)3கஅ�கீக)3க  
ேவ!�
ேவ!�
..  
  

BBSSNNLL  நி+வன�தி�நி+வன�தி�  நைடெப*+நைடெப*+  வd
வd
  உைழ��உைழ��  �ர!டைல�ர!டைல  த��7த��7  

நி+�தநி+�த  உ+திேயா�உ+திேயா�  ேபாரா�ேபாரா�ேவா
ேவா
......ேகா)3ைககைளேகா)3ைககைள  ெவ$ெற��ேபா
ெவ$ெற��ேபா
......  
  
                                                                                  வா�73க4ட$வா�73க4ட$,,  
  
 

    S.ெச�ல�பா                        C.வ2ேனா�0மா� 
மாநில ெசயலாள�                                                                                               மாநில ெசயலாள� 
        BSNLEU                                                           TNTCWU 

 

 


