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தமி� மாநில	 

�றறிைக எ�:25                                                 ேததி:09.03.2015 

 
ம�திய ச�க 
�றறிைக எ� 4 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 
  ம�திய ச�க�தி� ��றறி�ைக எ� 4� தமிழா�க�ைத கீேழ வழ�கி��ேளா .  அத� 
சாரா ச�ைத உ�வா�கி� ெகா�% அ%�த க&ட பண)கைள ெவ�றிகரமா�கிட 
பா%ப%ேவா . 

 
மிக சிற!பான பாரா%ம&ற	 ேநாகிய ேபரண( 

  
ஏ�கனேவ எ%�க,ப&ட -.வ)� அ.,பைடய)/ ஒ1 மிக ப)ரமா�டமான 

ேபரண) 25.02.2015 அ�6 ெட/லிய)/ நைடெப�ற9.  தன9 பார ப:ய�தி�; ஏ�ப BSNL 
ஊழிய� ச�க , அதிக,ப.யான உ6,ப)ன�கைள திர&.ய)1�த9. நி�ணய)�க,ப&ட இல�ைக 
மிBசி அைன�9 மாநில�கC  ஊழிய�கைள திர&.ய)1�தன�.  BSNL தைலைமயக�தி/ 
இ1�9 Dற,ப&ட ேபரண) ஜ�ப�, டா&FடாG மா�� வழியாக ெபா9�H&ட  நைடெப6  
ஜ�த� ம�த� வ�தைட�த9. இ�த ெபா9� H&ட�தி/ ேதாழ� தப� ெச� MP, GS CITU, 
ேதாழ� ப)ரேஜP உபா�யாயா GS BMS, ேதாழ� அம�ஜி� கQ� Secy, AITUC, ேதாழ� ஷிW 

ேகாபா/ மிPரா GS AIRF, தி1 தர வ Z� கா�தி MP AAP ம�6  FORUM�தி/ உ�ள 
ச�க�கள\� ெபா9 ெசயலாள�க� உைரயா�றினா�க�.  இ6தியாக ேதாழ� ச�ேதFவ� சி�, 
தைலவ� FORUM, அத� அைம,பாள� ேதாழ� VAN ந ^தி:, ேதாழ� P.அப)ம�� GS BSNLEU, 
ேதாழ� K.ெசபாF.ய� GS SNEA ம�6  ேதாழ� ப)ரகலா� ராG GS AIBSNLEA ஆகிேயா� 
உ�ளட�கிய ;b ப)ரதம ம�தி:ய)� அcவலக�தி�; ெச�6 மகஜைர ெகா%�த9.  
வரலா�6 சிற,D மி�க பாராCம�ற  ேநா�கிய ேபரண)ய)/ கல�9� ெகா�ட 
அைனவ1�;  நம9 ச�க�தி� சா�பாக வாd�9�கைள ெத:வ)�9� ெகா�கிேறா .  
ெட/லி ேபரண)ைய ெவ�றிகரமா�கிட அதிக,ப.யான ஊழிய�கைள திர&.ய மாவ&ட/ 
மாநில ெசயல�கC�; தன9 பாரா&%த/கைள ம�திய ச�க  ெத:வ)�9� ெகா�கிற9.   

 
2015 ஏ!ர* 21 ம�+	 22 ஆ	 ேததிகள.* இர�0 நா1 ேவைல நி+�த	 

  
27.02.2015 அ�6 D9ெட/லிய)/ H.ய FORUM, காலவைரய�ற ேவைல 

நி6�த�தி� தயா:,D பண)கைள வ)வாதி�த9.  தலம&ட�கள\/ ேபாதிய பண)க� நைடெபற 
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வ)/ைல என பரவலான க1�9 வ�த9.  ஒ1 சில ெப:ய மாநில�க� உ&பட பல 
மாநில�கள\/ மாநில அளவ)லான க1�தர�க�க� நைடெபறவ)/ைல.  ஒ1 ேகா. 
ைகெயb�9�க� ெபற ேவ�%ெமன அைற Hவ/ வ)ட,ப&.1�தாc , 25 ல&ச  
ைகெயb�9�க� ம&%ேம வ�9�ள9.  எனேவ ேவைல நி6�த தயா:,D பண)கைள 
-%�கி வ)டQ , BSNL� D�தா�க�தி�; ஆதரவாக ம�கள\� க1�9�கைள திர&%வத�; , 
இ�ன-  ச�6 கால அவகாச  ேதைவ என க1த,ப&ட9.  இைவ அைன�ைத�  
கண�கி/ ெகா�% FORUM கீdக�ட -.Qகைள எ%�9�ள9. 
 
1) 2015 மா�h 17 -த/ காலவைரய�ற ேவைல நி6�த  எ�பத�; பதிலாக 2015 ஏ,ர/ 21 
ம�6  22ஆ  ேததிகள\/ இர�% நா&க� ேவைல நி6�த  நட�9வ9.  

2) 2015 மா�h 12ஆ  ேததி ேவைலநி6�த அறிவ),D ெகா%,ப9. அ�ைறய தின  மாவ&ட/ 
மாநில/ அகில இ�திய ம&ட�கள\/ ச�தியான ஆ�,பா&ட�கைள நட�9வ9. 
3) BSNL� D�தா�க  எj  நம9 ேகா:�ைகய)� வ)ள பர,ப%�9  வைகய)/ 12.03.2015 
அ�6 மாநில தைலநக�கள\/ ப�தி:�ைகயாள� ச�தி,ைப நட�9வ9.   
4) எ�ெத�த மாநில�கள\/ மாநில அளவ)லான க1�தர�க�க� நைடெபறவ)/ைலேயா 
அ�ெக/லா  உடன.யாக மாநில அளவ)லான க1�தர�க�கைள நட�9வ9.  இ�9ட� 
மாவ&ட அளவ)லான க1�தர�க�க� நட�9வ9.  ம�6  அைன�9 கிைள, ெபா9�;b� 
H&ட�கைள�  நட�9வ9.  
5) ைகெயb�9 இய�க�தி�கான ேததி 31.03.2015 வைர நZ&.�க,ப&%�ள9.  அத�;� 
அைன�9 மாநில�கC , த�கC�; நி�ணய)�க,ப&ட இல�ைக எ&ட ேவ�% .   

 
இர�0 நா1 ேவைல நி+�த�ைத 34ெவ�றி ெபற ெச6ேவா	 

  
இர�% நா� ேவைல நி6�த�தி�; 1½ மாத�க� உ�ளன.  இ�த ேவைல 

நி6�த�ைத -b ெவ�றியைடயh ெசGய மாநில/ மாவ&ட ச�க�க� ஊழிய�க� 
ம�திய)c , ெபா9 ம�க� ம�திய)c  ச�தியான ப)ரhசார�ைத ேம�ெகா�ள ேவ�% .  
FORUM�தி� அைன�9  -.Qகைள�  கறாராக அ-லப%�த ேவ�% . FORUM �தி� 

மிக,ெப:ய அ�க�தின� எ�ற அ.,பைடய)/, FORUM�தி� அைன�9 உ6,ப)ன�கைள�  

இைண�9� ெகா�% இ�த ேவைல நி6�த�ைத 100% ெவ�றிகரமா�கQ , ைகெயb�9 

இய�க�ைத -bைமயைடயh ெசGயQ  ஒ1 ெப1  ெபா6,D BSNL ஊழிய� ச�க�தி�; 
உ�%.  இ�த, பண)கைள நம9 மாவ&ட மாநில ச�க�க� நிைறேவ�6  என ம�திய 
ச�க  க19கிற9.   

ம�திய ெசயலக 78ட 3:;க1 
  

26.02.2015 அ�6 D9ெட/லிய)/ BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ம�திய ெசயலக H&ட  

நைடெப�ற9.  நம9 அகில இ�திய தைலவ� ேதாழ� ப/பn� சி� தைலைமய)/, நம9 KG 
Bose பவன\/ நைடெப�ற அ�த� H&ட�தி/ ெமா�த-�ள 25 நி�வாகிகள\/ 23 ேதாழ�க� 
ப�ேக�றன�.  ம�திய அர� ஊழிய� மகாச ேமளன�தி� -�னா� ெபா9 ெசயலாள� 
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ேதாழ� S.K.வ)யாF ம�6  BSNL ஊழிய� ச�க�தி� -�னா� உதவ) ெபா9 ெசயலாள1 , 

-�னா� NTR மாநில ெசயலாள1மான ேதாழ� சி�9 சி� அவ�கள\� மைறவ)�; அBசலி 

ெசc�திய ப)�ன�, நம9 ெபா9 ெசயலாள� ேதாழ� P.அப)ம�� ப�ேக�ற அைனவைர�  
வரேவ�ற9ட�, வ)வாத� ;றி,ப)ைன -�ைவ�9 ேபசினா�.  நம9 ச�க�தி� Dரவல� 
ேதாழ� V.A.N. ந ^தி: வாd�9ைர வழ�கினா�.  9/லியமான வ)வாத�கC�; ப)�ன� 
கீdக�ட -.Qக� ஏகமனதாக எ%�க,ப&டன.   

1. BSNL ஊழிய� ச�க�தி� 7ஆவ9 அகில இ�திய மாநா&ைட ெவ�றிகரமா�கிட 
க%ைமயான உைழ,ைப ெசc�திய வரேவ�D� ;bவ)�; ம�திய ெசயலக  தன9 
-b மன9ட� H.ய பாரா&%த/கைள ெத:வ)�9� ெகா�கிற9.  கைடசி ேநர�தி/ 
மாநா&.� நிகdவ)ட�ைத மா�ற ேவ�.ய qழ/ ஏ�ப&டதா/ மிக,ெப:ய 
ெசலவ)ன�ைத வரேவ�D�;b ச�தி�க ேந:&ட9.  ம�திய ச�க�தி� ஆதரQ 
எ�பதி� அைடயாளமாக வரேவ�D� ;bவ)�; ஐ�9 ல&ச sபாGகைள 
ந�ெகாைடயாக வழ�;வ9 என -.ெவ%�க,ப&ட9. 

2. 25.02.2015 அ�6 நைடெப�ற பாராCம�ற  ேநா�கிய ேபரண)�; அதிக,ப.யான 
ேதாழ�கைள ப�ேக�கhெசG9 ெவ�றிகரமா�கிய மாநில ச�க�கள\� க%  
-ய�சிகC�; தன9 வாd�9�கைள இ�த�H&ட  ெத:வ)�கிற9.  இ�த அ�Dதமான 
பண)கைள ேம�ெகா�ட மாவ&ட/மாநில ச�க�கC�; தன9 ந�றிய)ைன 
ெத:வ)�9� ெகா�கிற9.   

3. JACய)� அைறHவலி� அ.,பைடய)/ நைடெப�ற 27.11.2014 ஒ1 நா� ேவைல 
நி6�த�ைத இ�த� H&ட  ப:சீலி�த9.  இ�த ெவ�றிகரமான ேவைல நி6�த  நா% 
-bவ9  மிகப)ரமா�டமாக நைடெப�6�ள9  இ�த வரலா�6 சிற,D மி�க 
ேவைல நி6�த�தி�காக ப�ேக�ற ஊழிய�க�, தைலவ�க� ம�6  JAC�; தன9 

பாரா&%த/கைள இ�த� H&ட  ெத:வ)�9� ெகா�கிற9.  JACய)� ேகா:�ைக 

சாசன�தி/ உ�ள -�கியமான ப)ரhசைனகைள தZ�Q காண ேவ�%  என BSNL 
நி�வாக�ைத இ�த� H&ட  ேக&%� ெகா�கிற9.  இ�த ப)ரhசைனகள\� மu9 
நி�வாக�9ட� ெதாட��9 வ)வாதி�க ம�திய ச�க�ைத இ�த�H&ட  ேக&%� 
ெகா�கிற9.   

4. ம�திய ச�க�தி� ப/ேவ6 நிைனv&%த/கC�; ப)�ன1  கீdக�ட மாநில�க�, 
ேவைல நி6�த  ெதாட�பான மாவ&ட அளவ)லான வ)வர�கைள தராத காரண�தா/ 
ஒ1 -bைமயான ப:சீலைனைய இ�த� H&ட�தி/ நட�த -.யவ)/ைல.  
அ�தமா�, பnகா�, இமாசல ப)ரேதச , ஜா�க�&, ேகரளா, மகாராP&ரா, ஒ:சா, Inspection 
Circle, TF ஜப/^�, TF ெகா/ெகா�தா ம�6  கா�,பேர& அcவலக  ஆகியைவ அ�த  

மாநில�க�.  10.03.2015�;� இ�த மாநில�க� இ�த வ)வர�கைள ம�திய ச�க�தி�; 
அj,ப ேவ�%  என இ�த� H&ட  ேக&%� ெகா�%�ள9.  இ�த ேவைல 
நி6�த  ெதாட�பான ஒ1 வ):வான ப:சீலைன அ%�த ம�திய ெசய�;bவ)/ 
நட�த,ப% .   

5. BSNL� D�த�க�தி�காக FORUM வ)%�த ேவைல நி6�த அைற Hவ/ ெதாட�பாக, 
அத� -.Qகைள அ-லா�க ேந�ைமயான -ய�சிகைள ேம�ெகா�ட அைன�9 
மாநில ச�க�கைள�  இ�த� H&ட  பாரா&%கிற9.  மிகப)ரமா�டமான மாநில� 



4 

 

தbவ)ய க1�தர�கைள� , ெப1  அளவ)லான ைகெயb�9 இய�க�கைள�  பல 
மாநில�க� நட�தி��ளன. 

6. அேத சமய  இ�j  பல மாநில�கள\/ மாநில அளவ)லான க1�தர�க�க� 
நைடெபறாதைத� , ைகெயb�9 இய�க  ச�தியாக நட�த,படாதைத�  இ�த� 
H&ட  கவன\�கிற9.  மuத-�ள மாநில�க� மாநில அளவ)லான க1�தர�க�கைள 
உடன.யாக நட�த ேவ�%  என இ�த� H&ட  தZ�மான\�கிற9.  ேமc  ஒ1 
ஊழிய1�; 50 ைகெயb�9�க� எj  இல�ைக அைன�9 மாநில�கள\c  
வ)ைரவ)/ எ&ட ேவ�%  எனQ  இ�த� H&ட  தZ�மான\�கிற9.   

7. FORUM அைறHவ/ வ)&%�ள ேவைல நி6�த�ைத ெவ�றிகரமா�கிட அைன�9  

தயா:,D பண)கைள�  ேம�ெகா�ள ேவ�%  என ;ஜரா�, ஜ - காPமu�, NTR 
ம�6  கா�,பேர& அcவலக மாநில ச�க�கைள ேக&%� ெகா�வெதன இ�த� 
H&ட  -.Q ெசG9�ள9. 

8. அ%�த ம�திய ெசய�;bைவ ஏ,ர/ கைடசி வார  அ/ல9 ேம -த/ வார�தி/ 
நட�திட இ�த� H&ட  -.Q ெசG9�ள9.  இ�த ம�திய ெசய�;bைவ நட�த 
பBசா, மாநில  ஏ�6� ெகா�%�ள9.   

 
FORUM ம�6  ம�திய ெசயலக� H&ட�தி� அைன�9 -.Qகைள�  திற பட 

அ-லா�க ேவ�%  என ம�திய ச�க  ேக&%� ெகா�கிற9.   
   

வாd�9�கCட�,                                                                                   
 

                                                                      ேதாழைம=1ள,  

 
(A.பாA ராதாகிBCண&) 

                                                                            மாநில ெசயலாளE 

 


