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BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

��றறி�ைக எ�:170                                             ேததி:14.09.2014. 

ம"திய ச�க"திலி#$%…….. 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 
 JACய�� உ�ப"தி)ட+ இைண$த ஊ�க"ெதாைக(PLI) ேகா��ைக நியாயமான�.  
நி�வன� லாப ைத அைடயவ�"ைல எ�ற காரண ைத 'றி கட�த பல வ(ட)களாக 
BSNL  ஊழிய�க/�0 நி�வாக� PLIஐ ம� � வ(கிற�.  ஒ( ெபா� �ைற நி�வன தி� 
PLI எ�ப� லாப ேதா6 இைண�ததி"ைல எ�� மிக ெதள8வாக 'றி9:ள DPEய�� 
வழிகா=6தைல நி�வாக தி>0 கா=?9:ேளா�.  27.06.2014 அ�� JAC ம>�� 
நி�வாக தி>0 இைடேய நைடெப>ற ேபFG வா� ைதய�" DPEய�� வழிகா=6த" 
அ?Hபைடய�" நி�வன தி� லாப �ட� PLI வ�ஷய ைத இைண�க�'டா� எ�பைத 
ெதள8வாக எ6 �� 'றிேனா�.  அ� நி�வாக தா" ஏ>�� ெகா:ளHப=ட�.  அ�த� 
'=ட தி" எ6�கHப=ட K?வ�� அ?Hபைடய�", நி�வன தி� உ>ப தி  திற� 
அ?Hபைடய�" “Nதிய PLI பா�Kலா” உ(வா�0வத>0 ஒ( இைண�த� 0P உ(வா�0� 
பண� நைடெப>� வ(வதாக 'றிய�.  இ�த QRநிைலய�", Nதிய PLI பா�Kலா 
உ(வா�0� வைர ஆ9த Tைஜ�0  K� ஒ( மாத ஊதிய ைத இைட�கால PLIஆக தர 
ேவV6� என ேகா��ைக ைவ த�.  BSNLEUவ�� ெபா� ெசயல(� JACய�� 
அைமHபாள(மான ேதாழ� P.அப�ம�9 இரV6 Kைற நம� CMDைய ச�தி � 
இைட�கால PLI வழ)க ேவV6� என ேகா�9:ளா�. இ�த ேகா��ைக ஏ>கHபடவ�"ைல 
எ�றா", ேபாரா=ட தி" ஈ6ப6வைத தவ�ர ஊழிய�க/�0 ேவ� வழி ஏ�� இ"ைல.    
 
தி#4ப5"தா�6வைத தவ5ர BSNL ஊழியரக<�6 ேவ= வழி இ>ைல:-  அ6 த சில 
மாத)க: BSNL" ெதாட�Fசியாக ேபாரா=ட)க: நைடெபற உ:ள�.  PLI உ:ள8=ட 
ஊழிய�கள8� நியாயமான ேகா��ைகக: நி�வாக தா" ம��கHப=6 வ(கிற�.  E-1 
ஊதிய வ�கித� ம>�� மா>றHப=ட JTO ேத�^ வ�திக: உ:ள8=டைவக: நி�வாக� 
0Pவா" ஒHNத" தரHப=6 வ�=ட�.  நி�வன� ந_ட தி" இய)0வைத காரண� 
கா=? இய�0ன� 0P இவ>றி>0 ஒHNத" தர ம� � வ�=ட�. இய�0ன� 0Pவ�� 
இ�தH ேபா�0 ஏ>�� ெகா:ள K?யா�.  ஒ( Nற� நி�வகK�, அரசா)கK� 
நி�வன தி� ெபா(ளாதார நிைலைய N தா�க� ெச`ய எ�த ஒ( வ�ஷய ைத9� 
ெச`யவ�"ைல.  இ� ெதாட�பாக FORUM ெகா6 த ஆேலாசைனகைள 0Hைப ெதா=?ய�" 
வ cசHப=6 வ�=ட�.  ம�Nற� dலா`=? 0Pவ�� ப���ைரக/�, BSNL-MTNL 
ஆகியவ>ைற இைண�0� Kய>சி9�, இ�த நி�வன� ம>�� ஊழிய�கள8� எதி�கால� 
ெதாட�பாக மிர=?� ெகாV6:ள�.  இ�த QRநிைலய�", தி(Hப�  தா�0வைத தவ�ர 
ெதாழிலாள�க/�0 ேவ� வழி ஏ�� இ"ைல.  ஆ� ேதாழ�கேள, நா� ச�தியாக 
தி(Hப�  தா�க ேவV6�. 
 



2 

 

ேபாரா?ட�க@ அைறBவ5 அைழ�கிற%! நா
 D+ேன=ேவா
!!:- 23.09.2014 அ�� 
த�ணா, 30.09.2014 அ�� இரV6 மண� ேநர ெவள8நடHN ம>�� நவ�ப� மா  தி" ஒ( 
நா: ேவைல நி� த� ஆகியவ>றி>0 JAC அைற'வ" வ�=6:ள�.  ந�Kைடய 
நியாயமான ேகா��ைகக: ஏ>�� ெகா:ளHபடாததா" இ�த ேபாரா=ட)க: 
தவ���க K?யாததாகி வ�=ட�.  BSNL-MTNL இைணHN ம>�� dலா`=? 0P 
ப���ைரக/�0 எதிராக^�, BSNLஐ N தா�க� ெச`வத>கான உ�தியான வழிக: 
உ(வா�க ேவV6� எ��� ேகா� காலவைரய>ற ேவைல நி� த தி>0 அைற 'வ" 
வ�6வ� என FORUM K?^ ெச`�:ள�.  ெவ0 வ�ைரவ�" 'ட உ:ள FORUMமி� 
அ6 த� '=ட தி" இ�த ேபாரா=ட தி>கான ேததி அறிவ��கHபட உ:ள�.  
G()க ெசா"ல ேவV6� எ�றா", அ6 த சில மாத)க: ேபாரா=ட 
காலமாக^�, BSNL" Nய" வ cG� காலமாக^� இ(�கH ேபாகிற�.  தி(Hப�  
தா�0வைத தவ�ர நம�0 ேவ� வழி ஏ�� இ"ைல.  இ�த QRநிைலைய 
ச�திHபத>0 மாநில ம>�� மாவ=ட ெசயலாள�க: KPைமயாக தயாராக 
இ(�க ேவV6� என ம திய ச)க� ேக=6� ெகா:கிற�.  ஊழிய�க: ம>�� 
BSNL" உ:ள அைன � ெதாழிலாள�கள8� ஒ>�ைமைய பலHப6 �வத>0 
ேதைவயான K� Kய>சிகைள ேம>ெகா:ள ேவV6� என^� ேக=6� 
ெகா:கிற�.  எ�ெத�த மாநில/ மாவ=ட)கள8" JAC ம>�� FORUM 
உ(வா�கHபடவ�"ைலேயா அ)ெக"லா� உடன?யாக அைவ உ(வா�கHபட 
ேவV6�.  ஒ>�ைம இ"லாம" BSNLஐ காHபா>றேவா, நம� நியாயமான 
ேகா��ைககைள ெவ�றைடயேவா இயலா�.  ஆ� ேதாழ�கேள, ேபாரா=ட)க: 
அைற'வ� அைழ�கிற�! நா� K�ேன�ேவா�!!       
 
BSNL-MTNL இைண4H� B?ட"தி> ஊழிய� தர4H எதி�4H:- 12.09.2014 அ�� நைடெப>ற  
ெதாழிலாள�கள8� INTERSE SENIORITY ெதாட�பாக உ(வா�கHப=ட �ைண�0P '=ட தி" 
BSNL-MTNL இைணHN ெதாட�பாக ஊழிய� தரHN தன� எதி�Hைப ெத�வ� �:ள�.  FORUM 
'=ட தி� K?வ�� அ?Hபைடய�", MTNL� கட� ம>�� ப)0 வ�>பைன ஆகிய 
K�கிய ப�ரFசைனக: Kதலி" வ�வாதி � தc��கHபடாம" INTERSE SENIORITY ெதாட�பாக 
வ�வாதி�க K?யா� என ஊழிய� தரHN உ�Hப�ன�க: நி�வாக திட� ெத�வ� தன�.  
BSNL ம>�� MTNL அதிகா�க: K� BSNL ஊழிய� ச)க தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப�ம�9 இ�த K?ைவ வ��வாக வ�வ� தா�.  இதர ச)க)கள8� ப�ரதிநிதிக/� இேத 
நிைலைய எ6 � அரசா)க� Kதலி"  இைணHN ெதாட�பான K�கிய ப�ரFசைனக: 
ப>றி வ�வாதி�க ேவV6� எ�றன�.  எனேவ INTERSE SENIORITY ெதாட�பாக எ�த ஒ( 
வ�வாதK� நைடெபறவ�"ைல.  இ�திய�" அரசா)க தி>0 அkHNவத>காக ஊழிய� 
தரHN தன� க( ��கைள எP � T�வமாக வழ)க நி�வக� ேக=6� ெகாVட�.   
 
ஊழிய�களJ+ நியாயமான கவைலக@ தK�"% ைவ�காம> BSNL-MTNL இைண4H 
நட4பைத தL"% நி="த ேபாரா?ட�க@ நட"த FORUM DQR:-  12.09.2014 அ�� 
நைடெப>ற FORUM '=ட தி" கீRகVட K?^க: ஏகமனதாக எ6�கHப=6:ள�: 
1) BSNL-MTNL இைணHN ெதாட�பாக அரசா)க� ேவகமாக ெசய"ப6கிற�.  ஜூ� 2015 

இைணHப�>கான இல�0 எ�� நி�ணய��கHப=6:ள�.  MTNL� க6ைமயான LIABILITY 
ம>�� MTNL� 46.5% ப)0 வ�>பைன ம>�� ஊழிய� ப�ரFசைனக: ஆகிய 
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ஊழிய�கள8� K�கிய கவைலக: ெதாட�பாக அரசா)க� ேபசவ�"ைல.  இ�த 
ப�ரFசைனக: தc��கH படாம" இைணHN நைடெபற�'டா� என FORUM K?^ 
ெச`த�.   

2) BSNL-MTNL இைணHN ெதாட�பான ப�ரFசைனய�" காலவைரய>ற ேவைல நி� த தி" 
ஈ6ப= ஏ>கனேவ FORUM K?^ ெச`�:ள�.  12.09.2014 அ�� நைடெப>ற 
'=ட தி" BSNL-MTNL இைணHN ெதாட�பான ப�ரFசைனகேளா6, dலா`=? 0P 
ப���ைரக: ம>�� BSNL� N தா�க� ெதாட�பான ப�ரFசனக/� ேபாரா=ட 
ேகா��ைககள8" இைண�க ேவV6� என K?^ ெச`யHப=ட�.  வ�ைரவ�" 
நைடெபற உ:ள அ6 த FORUM '=ட தி" K?^ ெச`யHப6�. 

3) 12.09.2014 அ�� நி�வாக �ட� நைடெபற உ:ள INTERSE SENIORITY ெதாட�பான 
'=ட தி" MTNL� ப)0 வ�>பைன ம>�� LIABILITY ெதாட�பான ப�ரFFைனக: 
தc��கHபடாம" இ�த ப�ரFசைனய�" வ�வாதி�க K?யா� என நி�வாக �ட� 
ெத�வ�Hப� எ�� K?^ ெச`யHப=ட�. 

 
பாதி�க4ப?L@ள ஜ
D காTமU� ம�க<�6 BSNL+ ஊழிய�க@ ஆதரR:- 
K�ெனHேபா�� இ"லாத ெவ:ள� ம>�� இய>ைக ேபரழி^ காரணமாக பாதி�கHப=ட 
ஜ�K கா_மq� ம�க/�0 நிவாரணமாக BSNL ஊழிய�க: த)கள8� ஒ( நா: 
ஊதிய ைத வழ)க ேவV6� என ெதாைல ெதாட�N �ைறய�" உ:ள ெபா� �ைற 
நி�வனமான BSNL" உ:ள அைன � அதிகா�க: ஊழிய� ச)க)கள8� அைமHபான 
FORUM அைற'வ" வ�6 �:ள�.   
 200�0� ேம>ப=ட ம�க: இற��:ளன�.  ஒ( ல=ச தி>0� அதிகமான ம�க: 
காHபா>றHப=6:ளன�.  இ�னK� ஆய�ர�கண�கான ம�க: வ c=6� 'ைரகள8" 
உ:ளன�.  ராrவK�, வ�மானHபைட9� ம�கைள காHபா>�� பண�கள8" ஈ6ப=6 
உ:ளன�.  ஆய�ர�கண�கான வ c6க: தைரம=டமாகி உ:ள�.  இ� ஒ( ேதசியH ேப�ட�.  
தVண c� வ?�த ப�� தா� உVைமயான ந_ட� கண�கிட K?9�.  இ� ேபா�ற 
QRநிைலய�", அரசா)க� ம>�� ம�கள8� இைண�த Kய>சிகள8� sலேம இய"N 
நிைல தி(�ப K?9�.  ெவ:ள தி� காரணமாக ெவ0வாக பாதி�கHப=6:ள ஜ�K 
கா_மq�" க6ைமயாக பாதி�கHப=6:ள ெதாைல ெதாட�N ேசைவகைள ச� ெச`வத>0 
அைன � வ�தமான Kய>சிகைள9� BSNL ஊழிய�க: ேம>ெகா:ள ேவV6� என^� 
அத>0 ேதைவயான அைன � உதவ�கைள9� நி�வாக� ெச`ய ேவV6� என^� 
FORUM ேக=6� ெகாV6:ள�.   

 

 GM(Estt) உட+ ச$தி4H:- 11.09.2014 அ�� நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�9 
ம>�� அைமHN ெசயலாள� ேதாழ� M.C. பாலகி(_ணா ஆகிேயா� தி( R.K.ேகாய" 
GM(Estt)ஐ ச�தி � கீRகVட ப�ரFசைனகைள வ�வாதி தன�. 
1) BSNL" பண�N�9� ேதைவயான த0திகைள ெகாV6:ள ேகGவ" ஊழிய�கைள 

ெடலிகா� ெமகான8� LDCE ேத�^ எPத அkமதி�க ேவV6�. 
2) BSNL" உ:ள ேகGவ" ஊழிய�க/�0 கV?Hபாக 01.10.2000லி(�� EPF தி=ட� 

அKலா�க ேவV6�. 
3) 01.10.2000லி(�� TTA ம>�� ஓ=6ன� ேகட�க/�0 வழ)கHப=ட ஊதிய வ�கித 

உய�நிைலH ப6 தைல NEPP தி=ட தி� கீR Kத" பதவ� உய�வாக கண�கிடாம" 
அவ�க/�0 01.10.2004 அ�� Kத" பதவ� உய�^ வழ)கHபட ேவV6�. 
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CMD உட+ ச$தி4H:- 11.09.2014 அ�� BSNL ஊழிய� ச)க தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப�ம�9 ம>�� அைமHN ெசயலாள� ேதாழ� M.C. பாலகி(_ணா ஆகிேயா� BSNL CMD 
தி( A.N.ரா` அவ�கைள ச�தி � கீRகVட ப�ரFசைனகைள வ�வாதி தன�. 
1) ஜ�K கா_மq�" உ:ள BSNL ஊழிய�க: ெவ:ள தி� காரணமாக அைன ைத9� 

இழ�� வ�=ட காரண தா" அவ�க/�0 ஒ( மாத ஊதிய ைத ெபா(ளாதார 
உதவ�யாக உடன?யாக வழ)க ேவV6� என நம� ச)க தி� சா�பாக ேகா��ைக 
ைவ�கHப=6:ள�. 

2) கா�Hபேர= அzவலக தி� உய� நிைல 0P(HPC) ப�^ அ?Hபைடய�லான பண��0 
ேத��ெத6�கHப=6 மாநில)கள8" உVைமயான பதவ� நியமன� ெச`யHப6� 
K�ன� உய� க"வ� த0தி ெப>றி(Hபவ�க/�0 GROUP C பண� வழ)கHபட 
ேவV6� என நம� ச)க� ேக=6� ெகாV=�. 

3) ெடலிகா� |ேடா�| ப0திய�" ERP தி=ட� அறிKகHப6 தHப=டதா" பல 
சிரம)கைள ஊழிய�க: ச�தி�கி�றன�.  அ�த சிரம)க: உடன?யாக கைளயHபட 
ேவV6�.  ேமz� எ�த மாநில திz� ERP தி=ட� அவசர கதிய�" அK" ப6 தH 
பட�'டா� என^� ேக=6� ெகா:ளHப=6:ள�. 

4) ஆ9த Tைஜ�0 K� ஒ( மாத ஊதிய ைத இைட�கால PLIஆக வழ)க ேவV6� 
என மqV6� ேக=6� ெகாV6:ள�. 

5) BSNL" உ:ள ேகGவ" ஊழிய�க/�0 GRATUITY ACT அK" ப6 தHபட ேவV6� 
என^� ச)க தி� சா�பாக ேக=6� ெகா:ளHப=ட�. 

6) LABOUR ESTABLISHMENT CELL கா�Hபேர= அzவலக தி" ESTT ப��வ�� கீR 
ெசய"ப6வதா" ஒHப�த ஊழிய�கள8� ப�ரFசைன கா�Hபேர= அzவலக தி" உ:ள 
ADMN ப0தி�0 பதிலாக ESTT ப0திய�" ைகயாளHபட ேவV6� என ேக=6� 
ெகா:ளHப=ட�. 

ெதாழி>ச)க ப�ரதிநிதிகள8� வாத)கைள ெபா�ைமயாக ேக=6� ெகாVட CMD இவ>ைற 
தc�^ காr� வைகய�" ப�சீலிHபதாக உ�தி அள8 தா�. 
 

வாR ��க/ட�, 
ேதாழைம9:ள, 

 
(S.ெச>ல4பா) 

மாநில ெசயலாள�    

 

 

  


