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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
24.06.2015 அ�� BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா! ெசயலாள� ேதாழ�  P.அப$ம�& அவ�க(), 
ேதாழ� *வப� ச+கரவ��தி Dy.GS அவ�க() DIRECTOR (HR) தி9 A.N. ரா; அவ�கைள 
ச�தி�! BSNL இய+>ன�க@ A� நிCைவய$D உ@ள ஊழிய�க@ ப$ரFசைன ெதாட�பாக 
வ$வாதி�தன�.   
 
1. 01.01.2007 அ�ேறா அதJ> ப$�னேரா பண$யம��தLபMட TTA+க(+> அவ�களN� ஊதிய 

இழLைப ஈPகMட ஒ9 RPதD ஆTP ஊதிய உய�U ெதாைக வழ�க 19.06.2015 அ�� 
RWய இய+>ன� >X+ RMட�திD ஒLYதD வழ�கLபMடதாக DIRECTOR (HR) 
ெதZவ$�தா�.  ேமC), JTO ேத�U வ$திக@ மாJற), E1 ஊதிய வ$கித) உ@ளNMட 
ப$ரFசைனக(+> இய+>ன� >X ஒLYதD வழ�கவ$Dைல, ஆனாD அைவ 
‘RENUMERATIONS COMMITTEE”+> பZ�!ைர+கLபMP@ள!  என ெதZவ$�தா�.  அதJ> 
த�களN� ஆa�த எதி�Lைப நம! ேதாழ�க@ ெதZவ$�தன�.  (RENUMERATIONS COMMITTEE 
எ�றாD எ�ன? அ�த+ கமிMW DOTய$D உ@ள இய+>ன�கைள&), இய+>ன�களாக 
உ@ள ெவளN ஆMகைள&) ெகாTட கமிMW.  இவ�க@ தனNயாக அம��! BSNLD 
இ9+>) இய+>ன�க@ ெகாP�!@ள பZ�!ைரகைள ஏJ� ெகா@வதா இDைலயா? என 
AWெவPLபா�க@.  இ! BSNLD உ@ள இய+>ன�களாD இய+>ன� >Xவ$J> ெகாTP 
வரLபP) ப$ரFசைனக@ எ!வாக இ9�தாC), அதைன நிராகZ+க AW&).  இ! BSNL� 
இய+>ன�க@ பல) எ�ப! deய) எ�பேத இத� ெபா9@). 

2. CGMக(+> அதிகார) பரவலா+கLபPவதJ> A� நிராகZ+கLபMட த>தியான க9ைண 
அWLபைடய$லான பண$ நியமன ேகாZ+ைகக@ மfTP) பZசீலி+கLபடேவTP) என 
ேகாரLபMட!. 

3. ேகரள மாநில�திD சிவ$D ப>தி இைணLைப ைகவ$ட ேவTPெமன ேகாரLபMட!. 
4. ேமC), PLI கமிMW மJ�) ேகட� ெபய� மாJ�) கமிMW ஆகியைவ நiTட நாMகளாக 

RடாமD உ@ளைத&) jMW+காMWன�.   
ேமJRறிய அைன�! ப$ரFசைனகளNC) ேதைவயானவJைற ெச;வதாக DIRECTOR(HR) உ�தி 
அளN�தா�. 
 
GPF அ/வா2ைச WITHDRAWALஆக மா�%வ;:- ERP அறிAகLபP�தLபMட ப$� ERPய$D 
அ�த வசதி ெச;! தரLபடவ$Dைல எ�பதாD ஊழிய�க@ த�களN� GPF ADVANCEஐ 
WITHDRAWAL ஆக மாJறி+ ெகா@ள இயலவ$Dைல.  இ�த ப$ரFசைனய BSNL  ஊழிய� ச�க)  
GM(ERP)ய$ட வ$வாதி�! இ9�த!.  25.06.2015 அ�� நம! ெபா!ெசயலாள� ேதாழ� 



P.அப$ம�& அவ�க@ மfTP) தி9 ராம� அக�வாD அப$ம�& அவ�க@ மfTP) 
காசியாபா�திD உ@ள தி9 ராம� அக�வாD GM(ERP) அவ�கைள ச�தி�! உடனWயாக தi�U 
காண ேவTP) என ேகMP+ ெகாTடா�.  வ$ைரவ$D ஆவன ெச;வதாக அவ� உ�தி 
அளN�தா�. 
 
FORUM தைலவ!கைள சAதி�க DOT ெசயல�# ��த� ெசயல�# ம%BC:-  FORUM 
மJ�) DOT ெசயல9ட� 01.05.2015 அ�� நைடெபJற RMட�திD வழ�கLபMட உ�தி 
ெமாழிகைள பZசீலி+க ஒ9 ச�திLY ேதைவ என FORUM அைமLபாள� 08.06.2015 அ�� DOT 
ெசயல9+> ஒ9 கWத) ெகாP�தி9�தா�.  ஆனாD இ! வைர எ�த பதிC) 
தரLபடவ$Dைல.  25.06.2015 அ�� FORUM அைமLபாள� DOT ெசயலைர ச�தி+க ெச�றேபா!, 
அவ� RPதD ெசயலைர ச�தி+க Rறினா�.  ஆனாD RPதD ெசயலேரா இ�த 
paநிைலய$D, FORUM�!ட� எ�த வ$வாதA) ேதைவய$Dைல என ம��!@ளா�.  BSNL 
ஊழிய�க@ ஒMP ெமா�த ேவைல நி��த�திD ஈPபMP 2 மாத�க@ கட�! வ$Mட!.  
ேகாZ+ைககளND எ�த ஒ9 A�ேனJறA) இDலாத! மMPமDல, DOTய$� உய� 
அதிகாZக@ FORUM தைலவ�கைள ச�தி+க+ Rட தயராக இDைல.  அவ�க@ ெகாP�த 
உ�தி ெமாழிகளN� மf! எP+கLபMட நடவW+ைகக@ ெதாட�பாக R�வதJ> பதிD ஏ!) 
இDலாதேத இதJ> காரண).  26.06.2015 அ�� நைடெபற உ@ள FORUM  RMட) இ! 
ெதாட�பாக வ$வாதி�! ெபா��தமான AWU எP+>). 
 
ரயE�ேவ தனGயா! மயமா�கைல எதி!H; 30.06.2015 அ2% ஆ!Bபா/ட#:- 
நேர�திரேமாW அரசா�க) அைம�த ப$ேப+ ேதLரா; கமிMW ரய$Dேவைய தனNயா� மயமா+க 

தன! ஆேலாசைனகைள வழ�கி&@ள!. இ�த அறி+ைக+> எதிராக ஜூ� 30ஆ) ேததிைய 

“க9LY தின)” என கைடப$WLப! என ரய$Dேவ ெதாழிJச�க�க@ AWெவP�!@ள!. ரய$Dேவ 

!ைறைய தனNயா� மயமா+>வைத எதி��! ஆ�LபாMட) நட�த ேவTP) என டDெஹௗசி 
ம�திய ெசயJ>X அைறRவD வ$MP@ள!. எனேவ BSNL ஊழிய� ச�க�தி� கிைள மJ�) 

மாவMட ச�க�க@ ஜூ� 30ஆ) ேததி ரய$Dேவ !ைறைய தனNயா�மயமா+>வைத எதி��! 

ஆ�LபாMட) நட�த ேவTP) என ேதாழைம&ட� ேகMP+ ெகா@கிேறா) 
 

வாa�!+க(ட� 

                                                                    ேதாழைம&@ள, 

 
(A.பாC ராதாகி�Mண2) 

                                                                             மாநில ெசயலாள!. 


