
BSNL ஊழிய
 ச�க� 
ேதசிய ெதாைல ெதாட
� ஊழிய
 ச�ேமளன� 
தமி�நா� ெதாைல ெதாட
� ஒ�ப த ெதாழிலாள
 ச�க� 

தமி� மாநில ெதாைல ெதாட
� ஒ�ப ! ெதாழிலாள
 ச�க� 
 

தமி� மாநில ச�க�க" 
ேததி:-13.06.2015 
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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

08.06.2015 அ�� மாநில நி�வாக��ட� ஏ�ப ட உட�பா "� அ"#பைடய&' 
12.06.2015 அ�� ம()*+ ேப,- வா��ைத நைடெப�ற�.  BSNL ஊழிய� ச6க�தி� சா�பாக 
ேதாழ� S.ெச'ல#பா AGS., ேதாழ� A.பா9 ராதாகி;<ண� CS, TNTCWU சா�பாக அத� உதவ& 
மாநில ெசயலாள� ேதாழ� C.பழனC,சாமி, NFTE ச6க�தி� சா�பாக ேதாழ� R.ப டாப& CS 
ம��+ ேதாழ� G.S.GரளCதர� ACS ம��+ TMTCLU சா�பாக மாநில ெசயலாள� ேதாழ� 
R.ெச'வ+  ஆகிேயா;+ ேப,- வா��ைதய&' கல��J ெகா)டன�.  நி�வாக�தி� சா�ப&' 
தைலைம ெபா� ேமலாள� தி; C.V. ெர " அவ�கL+, தி;மதி M6Nழலி PGM(O), தி; ரவ& 
PGM(F), தி; ரவ& பா9 GM(HR) ம��+ தி; M.ராஜி DGM(A) ஆகிேயா;+ கல��J ெகா)டன�.  
இ�த ேப,- வா��ைத மிகW+ பயXYளதாக அைம�த�.  நம� ஒ��ப ட ேபாரா ட 
அைற[வ' காரணமாக  மாநில நி�வாக�தி� ெப\ய அதிகா\கY அைனவ;+ ஒ#ப�த 
ஊழிய�களC� ப&ர,சைனய&' நம� உண�Wகைள 9\��J ெகா)*Yளன� எ�ப� ேப,- 
வா��ைதய&' ெதளCவான�.  இதி' கீ_க)ட G"WகY எ ட#ப டன:- 
  
1) ஒ�ப த ஊழிய
க" ஊதிய�:- 7ஆ+ ேததிJNY ஒ#ப�த ஊழிய�கLJN ஊதிய+ 

கிைடJகவ&'ைல எ�றா' ச ட ப&\W எ) 21(4) ப" நி�வாகேம ஊதிய+ வழ6க 
ேவ)*+ என நா+ வலிd��திdYேளா+.  ஒ#ப�த ஊழிய�கLJN ப&ரதி மாத+ 7ஆ+ 
ேததிJNY ஊதிய+ வழ6Nவைத மாவ ட6களC', அத�காக நியமிJக#ப*கி�ற 
அதிகா\கY உ�தரவாத+ ெசeவா�கY.  மாவ ட6களC' இ;�� ஒ#ப�ததா�ரகளC� 
ப&'கைள ப&ரதி மாத+ 2ஆ+ ேததிJNY மாநில அfவலக�தி�N அX#பW+,  5ஆ+ 
ேததிJNY மாநில நி�வாக+ அவ�கLJN பண+ அX#9வைத உ�தி ெசeயW+ 
வலிd��திேனா+.  மாவ ட6களC' இ;�� ப&'கY Nறி#ப& ட ேததிJNY 
அX#9வைத மாவ ட ச6க6கY உ�தி ெசeய ேவ)*+.  ப&�ன� ஒ#ப�த தார�களC� 
ப&'கைள மாநில அfவலக�தி�N அX#ப&ய ப&� அ�த டாNெம)  எ)ைண 
Nறி��, அ� ஒ#ப�த ஊழிய�களC� ஊதிய�தி�கான� என மாநில நி�வாக�தி�N 
தனCயாக Nறி#9 அX#ப&னா' அதைன தாமதமி�றி ெச "' ெசeய PGM(F) உ�தி 
அளC��Yளா�.  ேமf+ ஒ#ப�த ஊழிய�கLJN ஊதிய# ப "யைல வழ6க 
ஒ#ப�ததார;JN வழிகா டW+ ஏ��J ெகா)*Yளன�.   

2) EPF:- ஒgெவா; ஒ#ப�த ஊழிய;JN+ E-PASS BOOKகிைன மாவ ட�தி' உYள 
ெபா�#பான அதிகா\ எ*��J ெகா*#பா�.  ஒgெவா; ஒ#ப�த ஊழிய\� ெபய\' EPF 
பண+ க ட#ப*கி�றதா எ�பைத உ�தி ெசeய ேதைவயான நடவ"Jைககைள 
எ*#பதாக மாநில நி�வாக+ ெத\வ&�த�.  ஒ#ப�த ஊழிய�களC� EPF பண�ைத 



அவ�கY பண&யா�றJ["ய பNதிகளC' உYள EPF அfவலக6களCேலேய ஒ#ப�ததார� 
க ட ேவ)*+ என வலிd��தி உYேளா+.  நி�வாக+ அதைனd+ அறிW���வதாக 
ஏ��J ெகா)*Yள�. 

3) ESI CARD:- ESI CARD வழ6க#படாதவ�கLJN உடன"யாக அதைன எ*�� ெகா*Jக 
ஒ#ப�ததார�கைள க டாய#ப*�தி எ*�� தர நி�வாக+ ஏ��J ெகா)*Yள�. 

4) BONUS:- ெட)ட\' Nறி#ப& *Yள ப" ச ட#ப"யான BONUSஐ ெகா*Jக ைவJக 
ஒ#ப�ததார�கைள நி�வாக+ க டாய#ப*��+ என நி�வாக+ ஏ��J ெகா)*Yள�.  

5) அைடயாள அ/ைட:- ஒ#ப�த ஊழிய�கLJN ஒ; மாத கால�தி�NY அைடயாள 
அ ைடைய ஒ#ப�த தார� வழ6க ேவ)*+.  அதைன BSNL அதிகா\கY COUNTERSIGN 
ெசeய ேவ)*+ எ�� நா+ வலிd��திேனா+.  ஒ#ப�ததார�கைள வலிd��தி 
வ&ைரவ&' ஒ#ப�த ஊழிய�கLJN ெபா��தமான Gைறய&' அைடயாள அ ைட 
வழ6க நடவ"Jைக எ*Jக#ப*+ என நி�வாக+ பதிலளC��Yள�.   
 

பல இட6களC' ஒ#ப�த ஊழிய�கY த6களC� EPF பண�ைத வ;ட+ ஒ; Gைற 
Gkைமயாக எ*��J ெகாYவதாக நி�வாக+ ெத\வ&�த�. அ� ெதாட�,சியாக இ'லாம' 
வ;ட+ ஒ; Gைற எ*JN+ ப ச�தி' அவ�கLJகான ச ட M�வமான ஓemதிய+ 
உYளC ட பல�கY நிராக\Jக#ப*+ எ�பைத - "Jகா " அ�தைகய ேபாJகிைன 
நி�வாக+ ஊJNவ&Jக [டா� என நா+ ேக *J ெகா)ேடா+.  அதைன நி�வாக+ ஏ��J 
ெகா) �.  நம� ஒ#ப�த ஊழிய�கL+ இதைன ஏ��J ெகாYளJ[டா� என நா+ 
ேக *J ெகாYகிேறா+.  
 
 நி�வாக+ ேமf+ ந+மிட+ 9 to 7 இலவச அைழ#9கY தி ட�திைன பய�ப*�தி 
BSNL� ேல)  ைலைன அதிக\Jக ஒ��ைழJக ேவ)*+ எ��+, FAULT DURATIONஐ 
கண&சமாக NைறJகW+,  வ;வாைய அதிக\JகW+ ஒ��ைழJக ேவ)*+ என ேக *J 
ெகா)ட�.  நா+ எ6கY அகில இ�திய ம��+ மாநில FORUMகளC� G"Wகைள 
அவ�களCட+ ெத\வ&�� நா6கL+ ஒ��ைழJக தயாராக உYேளா+ எ�பைத உ�தி [றி 
வ��Yேளா+.   
  

ஒ#ப�த ேகா\Jைககைள ெவ�றைடய உ�தியாக ெசய'ப ட மாவ ட 
ச6க6கLJN பாரா *த'கைளd+ வா_��கைளd+ ெத\வ&��J ெகாYவேதா*,  
அJகைறdட� ேப,- வா��ைதய&' கல��J ெகா)* தq�W காண உ�தி அளC��Yள 
மாநில நி�வாக�தி�N எ6களC� ந�றிகைள உ\�தாJகிJ ெகாYகிேறா+.   

 
ேமf+ நி�வாக�தி� ேவ)*ேகாY ம *ம'ல, நம� வா_வாதார�ைத 

வf#ப*�திJ ெகாYள 9 TO 7 தி ட�ைதd+, இலவச ேராமி6 தி ட�ைதd+ மJகY 
ம�திய&' ப&ர,சார+ ெசe� BSNL� 9�தாJக�தி�N நம� பண&கைள ேசா�வ&�றி, 
உ�சாகமாe ஆ��ேவா+. BSNLஐ பா�கா#ேபா+. ேதச�ைத பா�கா#ேபா+. 
 
 வா_��JகLட�, 

ேதாழைமdYள, 
A.பா� ராதாகிFGண-  R.ப/டாபIராம-       C.வIேனா!7மா
       R.ெசJவ� 
 மாநில ெசயலாள
      மாநில ெசயலாள
     மாநில ெசயலாள
   மாநில ெசயலாள
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