
BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:32                                                 ேததி:-31.03.2015 
 

ம!திய ச�க ெச#திக$  
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 
BSNL ATM ச�க,
 ேவைல நி.!த அறிவ01ைப ெகா3!4$ள4:-  ஏ�ர� 21 ம��� 22ஆ� 
ேததிகள�� நைடெபற உ!ள ேவைல நி�$த$தி�கான அறிவ&�ைப FORUM OF BSNL UNIONS AND 
ASSOCIATIONS 12.03.2015 அ�� ெகா9$தன.  BSNL ATM ச;க$தி� ெபா< ெசயலாள� ேதாழ� 
S.D.ச�மா அ�ைறய ேததிய&� ><ெட�லி?@ வர இயலாத காரண$தா� 24.03.2015 அ�� 
தன�யாக ஒE ேவைல நி�$த அறிவ&�ைப நி�வாக$தி�@ ெகா9$<!ளா�.  அதிகாFக! 
ம��� ஊழிய�க! அைனவE� ஒ�� ப9ேவா�.  ேவைல நி�$த$ைத HI ெவ�றியாக 
மா�றி9ேவா�.  BSNLஐ பா<கா?@� மக$தான கடைமைய நிைறேவ��ேவா�. 
 
ம!திய ச�க
 நி�வாக!4ட7 இ9த வார
 ச9தி!த ேபா4:- 31.03.2015 அ�� நம< ெபா< 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப&ம�L அவ�கM�, <ைண ெபா< ெசயலாள� ேதாழ� Nவப� 
ச?கரவ�$தி அவ�கM�, EXECUTIVE DIRECTOR (NB) திE Hகம< அTரஃ� கா� அவ�கைள 
ச�தி$< QA சா�றிதW வழ;@வதி� காX9� அதYத கால தாமத$தா� H�ைப ெடலிகா� 
ஃேப?டFய&� Xரா� வய� உ�ப$தி த9?க�பX9 உ!ளைத ZX[? காX[னா�க!.  இ�த 
ப&ர\சைன வ&ைரவ&� தY�] காண�ப9� என அவ� பதிலள�$தா�. 
 
BSNLஊழிய� ச;க$தி�@ த�ேபா< வழ;க�பX9!ள இட� ஏ�கனேவ ஜா�க`X மாநில 
அரசா;க$தி�@ ம$திய அரசா� வ&�க�பX9 வ&Xடதா� மா�� இட� வழ;க ேவ`9� 
எ�� ேகாFன�.  மா�� ஏ�பா9 வ&ைரவ&� ெசaய�ப9� என ED(NB) உ�தி அள�$<!ளா�. 
  
31.03.2015 அ�� நம< ெபா< ெசயலாள� ேதாழ� P.அப&ம�L அவ�கM�, <ைண ெபா< 
ெசயலாள� ேதாழ� Nவப� ச?கரவ�$தி அவ�கM�, Sr.GM(SR) திE ஷமe� அ?த� அவ�கைள 
ச�தி$< அ;கீகF?க�பXட ச;க;கள�� நி�வாகிகM?@ வழ;க�ப9� சgைகயான IMMUNITY 
FROM TRANSFER ப&ர\சைனய&� ெவள�ய&ட�பXட உ$தர] DOTய&� உ$தரவ&�@ மாறாக 
இE�பைத சFெசaய ேவ`9� என ேகX9? ெகா`டன�.  இ< ெதாட�பாக DIRECTOR (HR) 
அவ�கMட� ஏ�கனேவ வ&வாதி?க�பX9 இE�த<. Sr.GM(SR) வ&ைரவ&� திE$த� 
ெவள�ய&ட�ப9� என உ�தி அள�$தா�.  
 
IDA 0.2% உய�94$ள4:- நம?@ வழ;க�பX9 வE� IDA 01.04.2015Hத� 0.2% உய��< 
100.5%ஆக மாறி உ!ளதாக ெதFவ&?க�பX9!ள<. 
 
ெப�க?�கான ஊழிய� ABய0C1D:- த�ேபா<!ள வ&திகள�� ப[ ெப` ஊழிய�கM?@/ 
அதிகாFகM?@ ஊழிய� @[ய&E�ப&� 2% ஒ<?கீ9 உ!ள<.  அ< ேபானமானதாக இ�ைல 
எ�ற அ[�பைடய&� த�ேபா<!ள @[ய&E�> ம��� ெப` ஊழிய�க!/அதிகாFக! 
ெதாட�பான Nlலமான H�ெமாழி]கைள நி�வக$தி�@ அள�?க ேவ`9ெமன அைன$< 
தைலைம ெபா< ேமலாள�கM?@� கா��பேரX அgவலக� க[த� எIதிL!ள<. 
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ேதசிய கE7சிF GHட
:-  நம< ம$திய ச;க� எIதிய க[த$தி� அ[�பைடய&� ேதசிய 
க]�சி� mXட� 28.04.2015 அ�� நைடெப�� என நி�வாக� ெதFவ&$< உ!ள<.  
 
இலாகா ேத�EகளIF SC/ST ஊழிய�க?�A தள�E:-  பoசா� மாநில$தி� நட�< H[�த 
JTO(C) ேத�வ&� ஒE SC ேதாழE?@ த@தி மதி�ெப`ண&� தள�] வழ;க ேவ`9� என 
நம< ம$திய ச;க� ேகX[E�த<.  SC/ST ஊழிய�கM?@ ேபாX[ ேத�வ&� த@தி 
மதி�ெப`கள�� தள�] வழ;க ேவ`9ெமன DOPT வழிகாX9தலி� அ[�பைடய&� 
இத�ெகன ஒE @Iவ&� பFசீலைன?@ அq�ப� பXட<.  அ�த? @Iவ&� பF�<ைரயான 
SC/ST ஊழிய�கM?@ ேபாX[ ேத�வ&� த@தி மதி�ெப`கள�� தள�] வழ;க 
ேவ`9ெம�ப< எதி�கால ேத�]கM?@ மX9ேம ெபாE�<� என நி�வாக� 
பதிலள�$<!ள<. 
 
Lெப�Hர
 ஏல
 நிைறE�ற4:-  19 நாXக! நைடெப�ற Nெப?Xர� ஏல� 25.03.2015 அ�� 
நிைற] ெப�ற<.  115 Z�� ஏல$தி�@ ப&� ெமா$த ெதாைகயாக 1,09,874 ேகா[ tபாaகM?@ 
ஏல� எ9?க�பX9!ளன.  2010ஆ� ஆ`9 நைடெப�ற ஏல$தி� 1,06,000 ேகா[ tபாaக! 
கிைட$தன.  2015-16ஆ� ஆ`[� உFம� காலாவதியாக உ!ள 8 தன�யா� நி�வன;க! 
ஏல$தி� ப;ேக�றன.  அதிக ஏல$ெதாைகய&� காரணமாக அவ�கள�� கட�க! அதிகமா@� 
எ��� கXடண;க! உய�$த�ப9� என]� தன�யா� நி�வன;க! mற ஆர�ப&$<!ளன.    
 
Lெப�Hர
 வ0ைலய0ைன காரண
 ெசாFலி தனIயா� நி.வன�க$ நியாயம�ற 
ஆதய�கைள ெபற திHடமி3கி7றன- ம!திய அைமPச� ரவ0 ச�க� ப0ரசா!:- சமeப$திய 
Nெப?Xர� ஏல$தி� அதிக அளவ&லான ெதாைக ேகXக�பX9!ளதா� கXடண;கள�� உய�] 
இE?@� என தன�யா� நி�வன;க! mறி வEகி�றன.  @ர� அைழ�>கள�� நிமிட$தி�@ 5 
Hத� 7 ைபசா வைரய&g�, ேடXடா பய�பாX[�@ 1MB?@ 1 Hத� 2 ைபசா வைரய&g� 
உய�$த�ப9� என ஏ�ெட� அதிப� Zன�� மிXட� பா�தி ெதFவ&$<!ளா�.  கXடண;கைள 
உய�$த ேவ`[ய அவசிய� உ!ள< என Fைலய�N நி�வனH� ெதFவ&$<!ள<.  
ஆனா� ெதாைல ெதாட�> அைம\ச� ரவ&ச;க� ப&ரசா$ தன�யா� நி�வன;க!, Nெப?Xர� 
வ&ைலய&ைன காரண� ெசா�லி நியாயம�ற ஆதய;கைள ெபற திXடமி9கி�றன எ�� 
mறிL!ளா�.  இ�த Nெப?Xர� 20 வEட;கM?@ தன�யா� நி�வன;க! வச� இE?@� 
எ��� ஒE ஆaவ&� ப[, ஒE நிமிட$தி�@ 1.3 ைபசா தா� ெசல] அதிகF?@� என]� 
அவ� ெதFவ&$தா�.   
 

வாW$<?கMட�, 
                                                               ேதாழைமL!ள, 

 
(A.பாD ராதாகிCRண7) 

                                                                      மாநில ெசயலாள� 
 


