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BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:71                                                       ேததி:-30.10.2015 

ம"திய ச�க ெச$திக% 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 
BSNL வ+வாைய உய�"த வ-யாபார நடவ1�ைககைள ேவகமாக ெச$க:- FORUM� ெதாட��த 
தைலய��க� ம��� BSNL நி�வாக&தி� 'ய�சிக� காரணமாக நி�வன&தி� 
ெசய,பா�கள-, .றி0ப1ட&த2க '�ேன�ற� ஏ�ப4��ள5.  உதாரணமாக ெச0ட�ப� 
மாத&தி, MNP 9லமாக ம4�� ஒ; ல4ச� ெமாைப, ச�தாதார�கைள BSNL ெப���ள5.  
இ5 ெப=ய சாதைனயா.�.  அேத ேபால தைரவழி ெதாைலேபசிய1� எதி�மைற வள�?சி@� 
ெவ�� 0.3% ம4�ேம என2 .ைற�5�ள5.  இ�ன'� ச�� D�த, 'ய�சி 
ேம�ெகாEேடா� எ�றா, தைர வழி ெதாைலேபசிய1F� வள�?சிைய கா4ட 'G@�.  
எனேவ நம5 ம&திய சHக� மாநில/மாவ4ட/கிைள சHகHகைள ெமாைப, ம��� தைரவழி 
ேசைவகள-� வ1யாபார நடவG2ைககைள D�தலா2க ேக4�2 ெகாE��ள5.  இ�த 
வ1யாபார நடவG2ைகக� ெதாட�பான ெசJதிகைள மாநில/ம&திய சHகHகK2. 
Lைக0படHக� ம��� தகவ,கKட� ெத=ய0ப�&தM�.  
  
BSNLMRS கமி51:-  14.05.2015 அ�� நைடெப�ற 32ஆவ5 ேதசிய கM�சி, D4ட&தி, BSNLMRS 
தி4ட&ைத ம� ப=சீலைன ெசJய ஒ; .T அைம2க ேவE�� என ஊழிய� தர0ப1, 
ேக4�2 ெகா�ள0ப4ட5. நி�வாக� அதைன ஏ��2 ெகாEட ேபா5� கா�0பேர4 
அFவலக&தி, உ�ள நி�வாக ப1=M ேதைவய�ற நிப�தைனகைள திண1&த5.  ெட,லிய1, 
உ�ளவ�க� ம4�ேம அ�த2 கமி4G2. நியமன� ெசJய ேவE�� ம��� அ�த D4ட&தி, 
கல�52 ெகா�பவ�கK2. ேபா2. வர&50 பG ம��� தின0பG வழHக0 படமா4டா5 
எ�பேத அைவ.  இ�த ேதைவய�ற நிப�தைனகைள BSNL ஊழிய� சHக� க�ைமயாக 
எதி�&த5.  மன-த வள இய2.ன=ட� இ�த ப1ர?சைனைய ெகாE� ெச�ற ேபா5 அதைன 
அவ� ஏ��2 ெகாEடா�.  அவர5 உ&தரவ1� ேப=, எ�த வ1தமான நிப�தைனகK� 
இ,லாம, நி�வாக ப1=M த�ேபா5 இரE� அHகீக=2க0ப4ட சHகHகள-ட� இ;�5� 
அத�கான '�ெமாழிைவ ேக4��ள5. 
 
இைட�கால PLI உடன1யாக வழ�::- BSNLEU ெபா5 ெசயலாள� ேதாழ� P.அப1ம�@ ம��� 
5ைண ெபா5 ெசயலாள� ேதாழ� Wவப� ச2கரவ�&தி ஆகிேயா� 27.10.2015 அ�� BSNL CMD 
தி; அ[ப� \வWதவா அவ�கைள ேநரGயாக ச�தி&5 ஊழிய�கK2. இைட2கால PLI 
வழHக ேவE�� என வலி@�&தி@�ளன�.  BSNL� வ;வாJ, ெமாைப, ம��� தைரவழி 
ெதாைலேபசி இைண0Lக� அைன&5� உய��5�ளைத ெதாழி�சHக தைலவ�க� ^4G2 
கா4Gன�.  ேமF�, இைட2கால PLI வழங.வதனா, ஊழிய�கள-� உ�சாக� D��.  அ5 
நம5 நி�வன&ைத ந`ட&தி, இ;�5 ெவள-2 ெகாண;� என வாதி4��ளன�.   
  
JTO பய-�சியாள�க;�: TA >?பண
 வழ�::-  2013ஆ� ஆE� நைடெப�ற JTO ேத�M 
'GMக� தமிழக&தி, சமcப&தி, ெவள-யாகி உ�ள5.  ேமF� TTA ேத�M 'GMகK� 
ெவள-யாகி@�ள5.  ேத�வ1, ெவ�றி ெப�றவ�க� த�ேபா5 பய1�சி2. ெச���ளன�.  
கா�0பேர4 அFவலக� நிதி வழHகாத காரண&தா, அவ�கK2. TA ADVANCE கிைட2க 
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வ1,ைல.  BSNL ஊழிய� சHக&தி� ெபா5 ெசயலாள� ேதாழ� P.அப1ம�@ கா�0பேர4 
அFவலக&தி, உ�ள GM(T&BFCI) தி; ய`வ�& நாராய� சிH அவ�கைள 26.10.2015 அ�� 
ச�தி&5 இ5 ெதாட�பாக வ1வாதி&தா�.  தமிk மாநில&தி�. ேதைவயான நிதிய1ைன ஒ52க 
உ�தி அள-&5�ளா�.  தமிk மாநில சHக'� இ5 ெதாட�பாக நம5 PGM(Fin) தி; ரவ1 
அவ�கைள ச�தி&5 ேபசி@�ள5.  அவ;� இ5 ெதாட�பாக ெதாட��5 கவன-0பதாக உ�தி 
அள-&5�ளா�. 
 
ேகட�களA? ெபய� மா�ற
:- ேகட�கள-� ெபய� மா�ற&தி, ஏ�ப4ட உட�பா4ைட 
அ'லா2.வதி, உ�ள கால தாமத&தி�. தன5 க�ைமயான ஆ4ேசபைனைய நம5 ெபா5 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப1ம�@ GM(RESTT) தி; A.M..0தா அவ�கைள 26.10.2015 அ�� ச�தி&5 
ெத=வ1&5�ளா�.  TTA 2கK2. JUNIOR ENGINEER எ�கி�ற ெபயைர ஏ��2 ெகாEடா, 
அனாமலி உ;வா.� என BSNL� MANAGEMENT COMMITTEE க;5வதாக அவ� ெத=வ1&தா�.  
அதனா, அனாமலி உ;வாகா5 என ப,ேவ� வ1வரHகKட� எ�&5ைர&த நம5 ெபா5 
ெசயலாள�, TTA 2கK2. JUNIOR ENGINEER எ�கி�ற ெபயைர வழH.வத�. ேதைவயான 
வ1வரHகைள நி�வாக&தி�. த;வதாக உ�தி அள-&5�ளா�. 
 
ஒCபDத ஊழிய� ப-ரEசைனய-F கா�Cபேர5 அHவலக
:- ஒ0ப�த ஊழிய�கள-� 
ப1ர?சைனகைள ேபச2 Dட மா4ேடா� என சில .4G அதிகா=க� ெசா,லி வ;கிற இ�த 
சமய&தி,, ஒ0ப�த ஊழிய�கK2. ேவைல வாJ0L அ4ைட, EPF அ4ைட ம��� ESI 
அ4ைடக� வழH.வைத உ�தி ெசJய ேவE�� என அைன&5 தைலைம ெபா5 
ேமலாள�கK2.� 28.10.2015 அ�� ஒ; கGத&ைத கா�0பேர4 அFவலக� எTதி@�ள5.  
ேமF� அேத ேததிய1, ெவள-ய14��ள ம�ெறா; கGத&தி, ஒ0ப�த ஊழிய�கK2. 
காேசாைல அ,ல5 ONLINE 9லமாகேவ ஊதிய� வழHக0பட ேவE�ேம ஒழிய 
பண0ப4�வாடா ெசJய2Dடா5 எ�பைத உ�தி ெசJய ேவE�� எ��� 
அறிM�&த0ப4��ள5. 
 01.10.2015 'த, பoச0பGைய உய�&தி  ம&திய ெதாழிலாள� நல ஆைணய� 
ெவள-ய14��ள உ&தரவ1ைன அ',ப�&5� பG கா�0பேர4 அFவலக� 20.10.2015 அ�� 
உ&தரவ14��ள5. 
 
பண-ய-F இ+�:
 ேபாI வ-ப"திF இ+DதவJ? :K
ப"தா+�: பJL 
அ1Cபைடய-லான பண- வழ�க ேவ�K
:-  16.10.2015 அ�� நைடெப�ற ேதசிய கM�சி, 
D4ட&தி, நைடெப�ற வ1வாத&ைத ெதாட��5 29.10.2015 அ�� மன-தவள இய2.ன� 
தி;மி. ^ஜாதாேர அவ�கேளா� இ�த ப1ர?சைனைய BSNL ஊழிய� சHக&தி� ெபா5 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப1ம�@ அவ�க� வ1வாதி&தா�.  .ஜரா& மாநில&தி, பண1ய1, இ;�த 
ேபா5 உய1=ழ�த இரE� ேதாழ�கள-� ப1ர?சைனகைள ப�றி வ1வாதி&தா�.  இ�த 
ப1ர?சைனகள-, ேதைவயானவ�ைற ெசJவதாக மன-தவள இய2.ன� உ�தி அள-&5�ளா�. 
 
ேகரள மாநில"திF ெதாட+
 கா5K த�பா�:- ேகரள மாநில நி�வாக&தா, BSNL ஊழிய� 
சHக&தி� ேகரள மாநில ெசயலாள� ேதாழ� K.ேமாகன� த�ேபா5 காச�ேகா4G�. 
இடமா�ற, ெசJய0ப4��ளா�.  'த�ைம அHகீக=2க0ப4ட சHக&தி� மாநில ெசயல;2. 
மா�றலி, IMMUNITY உ�ளெத�� கா�0பேர4 அFவலக உ&தரM உ�ள5.  எனேவ ேகரள 
மாநில நி�வாக&தி� உ&தரM த�ன-?ைசயான5 ம4�மி�றி பழிவாH.� நடவG2ைகயா.�. 
இதைன ர&5 ெசJய ேவE�� என நம5 ம&திய சHக� மன-தவள இய2.ன;2. கGத� 
எTதி@�ள5. 
 இ5 ம4�ம,லா5 BSNLEU ம��� SNEA தைலவ�க� மc5 ெதாடர0ப4��ள பழி 
வாH.த,கைள ர&5 ெசJய ேவE�� என ேதாழ� P.அப1ம�@, GS BSNLEU, DGS ேதாழ� 
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Wவப� ச2கரவ�&தி, ேதாழ� G.L.ேஜாகி Chairman SNEA, ேதாழ� K.ெசபாWGய� GS SNEA ம��� 
இ; சHக தைலவ�கK� ேநரGயாக மன-த வள இய2.னைர 28.10.2015 அ�� ச�தி&5 
இைண�த கGத� ஒ�� ெகா�&5 வ�L�&தி@�ளன�.  இதைன ெபா�ைமயாக ேக4ட மன-த 
வள இய2.ன� இ5 ெதாட�பாக உ�தியான நடவG2ைககைள ேம�ெகா�வதாக உ�தி 
அள-&தா�.   
 இத� அG0பைடய1, தைலவ�க� மcதான பண1ய1ைட நx2கHகைள@�, மா�ற, 
உ&தரMகைள@� ர&5 ெசJ@� பG ேகரள மாநில தைலைம ெபா5 ேமலாள;2. கா�0பேர4 
அFவலக� உ&தரM ப1ற0ப1&5�ள5. 
 
டா�ட� அCIF கலா
 ப�றி வ-"தியாசமான க+"I ெதJவ-"தவ+�: பJ�:- மைற�த 
ஜனாதிபதி டா2ட� அ05, கலா� ப�றி ஒ; வ1&தியாசமான க;&5 ெத=வ1&த ம&திய 
^��லா ம��� கலா?சார 5ைற அைம?ச� மேக` ச�மா அவ�கK2. த�ேபா5 
ப=சள-2க0ப4��ள5.  டா2ட� அ05, கலா� அவ�க� ஓJM ெப�ற ப1�ன� வாk�5 வ�த 
பHகளா த�ேபா5 அவ;2. ஒ52க0ப4��ள5.  இ5 ம&திய அைம?ச�கK2. 
வkHக0ப�வைத2 கா4GF� ெப=ய5.  “இWலாமியராக இ;�த ேபா5�, டா2ட� அ05, 
கலா� ஒ; ேதசிய உண�M மி2க, மன-தாப1மானமி2க ஒ; ெப;�தைலவ�” எ�� அவ� 
'�ன� Dறிய1;�தா�.  அவ;ைடய அறி2ைக, இWலாமிய�க� ேதசிய உண�M�, 
மன-தாப1மான'� இ,லாதவ�க� எ�ற அ�&த&தி, உ�ள5.  நி?சயமாக இ�த அறி2ைக 
ேதசஒ��ைம2. எதிரான5.  என-[� இ&தைகய வ1ஷம&தனமான அறி2ைக2. ப=சாக 
அவ;2. ஒ; ெப=ய பHகளா ஒ52க0ப4��ள5.  பாஜக அரசாHக� எ}வா� ேதச 
ஒ��ைமைய உய�&தி0 ப1G2கிற5 எ�பத�. இ5 ஒ; உதாரண� ஆ.�.   
 
ப�Lட? M1ய கா�கிரN தா? பாஜக:- ேதசிய ஜனநாய D4டண1 அரசாHக&தி� 
ெகா�ைகக�, ப^Mட� DGய காHகிரஸி� ெகா�ைகக� தாேன தவ1ர ேவெறா��மி,ைல.  
இ5 வா�பாJ அரசாHக&தி, ெதாைல ெதாட�L ம��� பH. வ1�பைன& 5ைற அைம?சராக 
இ;�த தி; அ;E ேஷா= அவ�கள-� வா�&ைதக� தாேன தவ1ர ேவெறா��மி,ைல. 
 
மா5K� கறி உ�பைத Pராதான ஆR�ேவத"தி? Sலவ� சரகா 
பJDIைர"I%ளா�:P.M.பா�கவா:- Lராதான ஆ@�ேவத&தி� 9லவ� என0ப�� சரகா மா4�2 
கறி உEபதி� பல�கைள ெத=வ1&5�ளா�.  ப,ேவ� உட, உபாைதக� உ�ள ம2கK2. 
அவ� மா4�2கறி உEண ப=�5ைர&5�ளா� என ப1ரபல வ1oஞான- P.M.பா�கவா 
ெத=வ1&5�ளா�. 
 ம&திய அரசாHக&தி� சகி0L& த�ைமய1�ைம ம��� ேக�வ1 ேக4பவ�க� ம��� 
அறிவ1யலி� மcதான தா2.த,கைள கEG&5 தி; P.M.பா�கவா அவ�க� தன2. 
வழHக0ப4ட ப&ம �ஷ� ப4ட&ைத தி;0ப12 ெகா�&5�ளா�.  அவ� CELLULAR AND 
MOLECULAR BIOLOGY ைமய&தி� Wதாபக� எ�பேதா�, ேதசிய அறிMசா� கமிஷன-� '�னா� 
5ைண& தைலவ;மாவா�.  மா4Gைற?சி உEபவ�கK2. எதிரான தா2.த,கைள அவ� 
சகி0L&த�ைம இ�ைம2. எ�&52 கா4டாக ெத=வ1&5�ளா�.  அவ� மத&ைத அரசியலி, 
கல2க2Dடா5 எ��� ெத=வ1&5�ளா�. 
 
ெவTCப-னாF நைடெபT
 :�ற�க% மUI நVதிம?ற�க% கKைமயாக இ+�:
-
தைலைம நVதிபதி:-  நம5 நா4G, ச4ட&தி�. Lற�பான வ1ஷயHக� அதிக=&5 வ;கிற5.  
மத&தி� ெபயரா, ெவ�0Lக� பர0ப0ப�கி�ற5.  நா4G, ெவ�0ப1னா, ஏ�ப�� .�றHக� 
அதிக=&5 வ;கி�றன.  இ�த2 .�றHகைள க�ைமயாக பா�2.� என தைலைம நxதிபதி 
தி; H.L.த&5 எ?ச=&5�ளா�.  மத அG0பைடவாதிகளா, M.M.க,L�கி ேபா�ற அறிவாள-க� 
ெகாைல ெசJய0ப�வத�. எதி�0L ெத=வ1&5 சாகி&ய அகாடமி வ1;5 ெப�றவ�க� 
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தHகள-� வ1;5கைள தி;0ப12 ெகா�&5 வ;� �kநிைலய1, இ�த அறிவ10L 
ெவள-யாகி@�ள5.  “இ�திய நா4G, ச4ட&தி� ஆ4சி நைடெப�� வ;கி�ற5.  அ5 அதxத 
'2கிய&5வ� வாJ�த5. ச4ட&தி� ஆ4சி நைடெப�வைத உய�&தி0 ப1G2க அைன&5 
'ய�சிகைள@� நxதிம�றHக� ெசJ@�.  ெவ�0ப1னா, ஏ�ப�2 .�றHகைள ெசJபவ�க� 
மc5 நxதிம�றHக� க�ைமயான நடவG2ைக எ�2.�” என இ�திய தைலைம நxதிபதி 
ெத=வ1&5�ளா�. 
 
ேவ�Tைம  இDதியாவ-? அழ:- ப1ரதம� நேர�திர ேமாG:- “இ�தியா ேவ��ைமக� நிைற�த 
நா�.  அ5 ப,ேவ� ப1=Mக�, மதHக�, ெமாழிக� ம��� சாதிகைள ெகாEட5.  இ�த 
ேவ��ைம நம5 அழ.” என சமcப&திய தன5 ‘ம� கி பா&’ எ�கிற வாெனாலிய1, ேப^� 
நிகk?சிய1� ேபா5 பாரத ப1ரதம� நேர�திர ேமாG ெத=வ1&5�ளா�.  மத&தி� ெபயரா, 
ப�ெகாைலக� நா4G, நட�5 வ;� ேநர&தி, ப1ரதம� வாJ திற2காம, இ;2கிற� 
எ�கி�ற வ1ம�சன� வ�5 ெகாEG;2.� ேநர&தி, ப1ரதம=� இ�த அறிவ10L ெவள-யாகி 
உ�ள5.  எனேவ ப1ரதம� ெவ�� அறிMைர Dறினா, ம4�� ேபாதா5.  ெவ�0L 
ப1ர?சாரHகைள@�, ெவ�0L ெகாைலகைள@� ெசJபவ�க� மc5 க�ைமயான நடவG2ைக 
அவ� எ�2க ேவE��. 
 
ISதVவ-ரவாத
 வள� 2003F அெமJ�காவ-? பைடெயKCP தா? >�கிய காரண
-ேடானA 
ப-ேள�:- உலக� இ��  IS தxவ1ரவாதிகளா,க�ைமயான ெகா�ைமகைள ெதாட��5 ச�தி&5 
வ;கி�ற5.  இ�த �த� எHகி;�5 வ�த5?  ம&திய கிழ2. நா�கள-� மc5 அெம=2கா 
நட&திய ஆ@த தா2.த,க� தா� ISஐ உ;வா2கிய5.  2003ஆ� ஆE� ஈரா2 நா4G� மc5 
அெம=2கா தா2.த, நட&5� ேபா5 அெம=2காMட� இைண�5 நி�ற இHகிலா�5 ப1ரதம� 
ேடான- ப1ேள� 12 ஆE�கK2. ப1�,த�ேபா5 அ0�வராக மாறி@�ளா�.  2003ஆ� ஆE� 
அெம=2காவ1� பைடெய�0L தா� ISஇ� உ;வா2க&தி�. காரண� எ�கி�ற ெசJதிய1, 
உEைம உ�ள5 என அவ� ெத=வ1&5�ளா�.  இ�த தவ�2காக த�ேபா5(?) அவ� ம�ன-0L 
ேக4��ளா�. 
 
ேநபாள"தி? >தF ெப� ஜனாதிபதியாக ப-"யா ேதவ- ப�டாJ ேத�L:- ப1&யா ேதவ1 
பEடா=, ேநபாள&தி� 'த, ெபE ஜனாதிபதியாக 28.10.2015 அ�� ேத��ெத�2க0ப4��ளா�.  
1993, ம�மமான 'ைறய1, கா� வ1ப&தி, பலியான க��ன-W4 க4சி(UML)� தைலவரான 
மத� .மா� பEடா=ய1� மைனவ1யான ப1&யா ேதவ1 ேநபாள க��ன-W4 க4சி(UML)ய1� 
5ைண& தைலவ�.  இத�. '�ன� ேநபாள நா4G� பா5கா0L&5ைற அைம?ச� உ�ள-4ட 
'2கிய ெபா�0Lகைள வகி&தவ�. 

 
வாk&52கKட�,                                                

                                                                ேதாழைம@ட�,  

 
(A.பாP ராதாகி+Xண?) 

                                                                     மாநில ெசயலாள� 
 

 


