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BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:81                                                           ேததி:-10.12.2015 
!"#$லி – 24-25, நவ
ப� 2015 – ம*திய ெசய�,- ./ட 1#2க3 

 
அ�பா��த ேதாழ,�கேள! 

நம� ம�திய ெசய��� ��ட�, 2015- நவ�ப�, 24-25 ேததிகள%&,   '� தி&லி, 
கேரா&பா*கி& உ,ள தாகா இ.ட�ேநஷன& ேஹா�டலி&, எ�3சிகரமாக நைடெப�ற�. ��ட 
அர7க�தி��, �ஜரா� மாநில 9�னா, ெசயலராக: பண<யா�றி மைற�த ேதாழ�. ஏ.எ�. 
பா�>& அவ�கள%� ெபய� ?�ட: ப�@A�த�. 28 மாநில3 ெசயலாள�கB�, 22 ம�திய ச7க 
நி�வாகிகB� ��ட�தி& கல�� ெகா.டன�. அகில இ�திய� தைலவ� ேதாழ�. ப&பC� சி7 
��ட�தி��� தைலைம வகி�தா�. �ைண: ெபா�3ெசயலாள� ேதாழ�. Dவப� ச*கரவ��தி, 
அEசலி தF�மான�ைத 9� ெமாழி�தா�. மைற�த தைலவ�கB*� ஒA நிமிட� ெமௗன அEசலி 
ெசI�த: ப�ட�. 
  ம�திய ெசய��� ��ட�ைத, சிஐ@Kவ<� அகில இ�திய ெசயலாள� ேதாழ�. ேக. 
ேஹமலதா �வ*கி ைவ�தா�. அவ� தன� உைரய<&,  ெச:ட�ப� 2 ேவைலநிL�த�தி� 
ெவ�றிைய* �றி���, ேவைலநிL�த�தி& 9�ைவ*க: ப�ட ேகாM*ைககைள வ<ள*கிN�, 
ேதசிய ஜனநாயக ��டண< அரசா7க�தி� ெதாழிலாள� வ<ேராதமான கா�:பேர� ஆதரP 
ெகா,ைகக, �றி��� ெதாட��� ப<ர3சார� ெசQய ேவ.@ய அவசிய� �றி��� வ<Mவாக: 
ேபசினா�.  

ெபா�3 ெசயலாள� ேதாழ�. ப<. அப<ம�N ேவைல அறி*ைகைய ��ட�தி& 
சம�:ப<�தா�.  அைன�� ம�திய ெசய��� உL:ப<ன�கB� வ<வாத�தி& திற�பட ப7ேக�L, 
ெபா�3 ெசயலாள� அறி*ைகைய ெச�ைம: பR�தின�.  

ெச:ட�ப� 2 ேவைலநிL�த�, BSNL -ஐ: '�தா*க� ெசQவத�கான ஊழிய�-அதிகாMக, 
ச7க7கள%� ��டைம:ப<� ெதாட�3சியான நடவ@*ைகக,, ஊழிய�க, ேகாM*ைககள%� 
த�ேபாைதய நிலவர�, ேகரள மாநில�திI�, ஜா�ெஷ�XMI� ஏ�ப�ட பழி வா7�� 
நடவ@*ைகக,, ச7க�ைத: பல: பR��வ�, த�காலிக  / ஒ:ப�த� ெதாழிலாள�க, ம�L� 
ஓQ[திய�கள%� ப<ர3ைனக, உ,ள%�ட அ�ச7க, வ<வாத�தி& ஆழமாக ஆQP ெசQய: 
ப�டன. ெபா�3 ெசயலாளM� ெதா�:'ைர*�: ப<ற�, அறி*ைக ஏகமனதாக ஏ�L* ெகா,ள: 
ப�ட�. ப&ேவL 9@Pக, ஏகமனதாக எR*க: ப�டன.  9*கிய அ�ச7கள%� ம\� 
தF�மான7க, நிைறேவ�ற: ப�டன. 

 

BSNL -ஐ5 !*தா�க
 ,றி*த எ-6சிகரமான க9*தர�க
 : 
ம�திய ெசய��� ��ட�தி� மL'ற�, 24.11.2015 அ�L மாைலய<&, உ�ேவக]�R� 

கA�தர7க�ைத BSNL ஊழிய� ச7க� ஏ�பாR ெசQதிA�த�. ம�திய ெசய��� 
உL:ப<ன�கேளாR, ராஜDதா�, ஹMயானா, பEசா:, உ.ப<. (ேம��), உ.ப<.(கிழ*�) ம�L� NTR 
மாநில7கள%லிA�� மாவ�ட3 ெசயலாள�கB� கA�தர7க�தி& கல�� ெகா.டன�.  

கA�தர7க�தி�கான ஏ�பாRகைளN�, ��ட அர7க�தி� அல7கார7கைளN�, 
கா�:பேர� அIவலக மாநில3 ச7க9�, NTR மாநில3 ச7க9� மிக3 சிற:பான 9ைறய<& 
ெசQதிA�தன�. 
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நம� அகில இ�திய� தைலவ� ேதாழ�. ப&பC� சி7 தைலைம தா7கிய 
இ*கA�தர7க�தி�� வAைக த�தவ�கைள �ைண: ெபா�3 ெசயலாள� ேதாழ�. Dவப� 
ச*கரவ��தி வரேவ�L உைரயா�றினா�.  கA�தர7க�தி�கான அறி9க உைரைய நம� ெபா�3 
ெசயலாள� ேதாழ�. ப<. அப<ம�N ��ட�தி& சம�:ப<��, கA�தர7ைக �வ*கி ைவ�தா�.  
அவைர� ெதாட���, நம� நிLவன�தி� தைலைம நி�வாக இய*�ந� -  திA. அbபc 
dவ�ஸவா, இய*�ந� (CFA) - திA. எ�.ேக.�:தா, இய*�ந�   (மன%த வள�) – திAமி� jஜாதா 
ேர ஆகிேயா� உைரயா�றினா�. ம�திய ெசயலக�தி� சா�ப<& அைம:'3 ெசயலA�, மாநில3 
ெசயலாள�மான ேதாழ�. ஆ�. எD. ெசௗஹா� ந�றிNைரயா�றினா�.  

இ�த* கA�தர7க� ��ட�தி�� வ�திA�த உய� ம�ட அதிகாMக, உ�பட 
அைனவA*�� உ�சாக�ைதN� உ�ேவக�ைதN� அள%�தேதாR,   ”BSNL '�தா*க� ெவ� 
ெதாைலவ<& இ&ைல” எ�ற வIவான ெசQதிையN� வழ7கிய�.     

 
ேதாழ�. V.A.N. ந
=தி> அவ�க@�, பாரா/A 

க&க�தா அகில இ�திய மாநா�@& ேதாழ�. V.A.N. ந�XதிM நம� அகில இ�திய ச7க�தி� 
நி�வாகி ெபாL:ப<& இA�� வ<Rவ<*க: ப�R ச7க�தி� 'ரவலராக� ேத��ெதR*க: ப�டா�. 
ெதாழி�ச7க இய*க��*� ேதாழ�. V.A.N. ந�XதிM ஆ�றிய ப7கிைனN�, இய*க�ைத 
வI:பR�த அவ� ேம�ெகா.ட தியாக7கைளN� ேபா�L� வ<த�தி&, 2015 ஜூ� மாத� 
ட&ெஹௗசிய<& நைடெப�ற ம�திய ெசய��� ��ட�தி& அவைர ெகௗரவ<*க தி�டமிட: 
ப�@A�த�. ஆனா& ேதாழ�. ஏ.எ�. பா�>& அவ�கள%� தி>� மரண� காரணமாக அ�நிகn3சி 
நைடெபறவ<&ைல.  

எனேவ, த�ேபாைதய ��ட�தி� 9த& நா, மாைலய<& இ�நிகn3சி நைடெப�ற�.  
]�த மாநில3 ெசயலாள�க, ேதாழ�க, ேஜ. ச�ப�ராc, எ�.எD.கா@யா�, சி.ேக.�.ட.ணா 
ம�L� ெபா�3 ெசயலாள� ேதாழ�. ப<. அப<ம�N ஆகிேயா� அவர� ப7கள%:ைப: பாரா�@ 
உைரயா�றின�.  �ைண� தைலவ� ேதாழ�. அன%ேமo மிDரா அவA*� நிைனP: பMசிைன 
வழ7கினா�. �ைண: ெபா�3 ெசயலாள� ேதாழ�. Dவப� ச*கரவ��தி அவA*� ெபா�னாைட 
ேபா��தி ெகௗரவ<�தா�.  

 
ம*திய ெசய�,- 1#2க3 : 

1) ெச:ட�ப� 2 ெபா�ேவைலநிL�த� ெபA�பாலான மாநில7கள%& ெவ�றிகரமாக 
நைடெப�L,ள�.  வரலா�L3 சிற:' மி*க இ�த ேவைல நிL�த�தி& ப7ேக�ற அைன�� 
ஊழிய�கB*�� ம�திய ெசய��� பாரா�R*கைள இதய X�வமாக� ெதMவ<��* ெகா,கிற�. 
இ�த ேவைலநிL�த�தி�கான ஆய�த: பண<கைள� திற�பட ேம�ெகா.ட அைன�� மாவ�ட3 
ெசயலாள�கB*��, மாநில3 ெசயலாள�கB*�� பாரா�R*கைள� ெதMவ<��* ெகா,கிர�. 
ேமI�, நவ Fன தாராளமய* ெகா,ைகக, �றி���, ம�திய ெதாழி�ச7க7கள%� 12 அ�ச 
ேகாM*ைகக, �றி��� ெதாட��� ப<ர3சார� ேம�ெகா,வ� எனP� ம�திய ெசய��� 9@P 
ெசQத�. 

2) BSNL நிLவன�தி� நிதி நிைலைமய<&  ஏ�ப�R,ள 9�ேன�ற7க, �றி�� ம�திய ெசய��� 
திA:தி ெதMவ<�த�.  மாநில3 ச7க7கB�, மாவ�ட3 ச7க7கB� ��டைம:ப<� இதர 
நி�வாகிகேளாR இைண��, தFவ<ரமான ச�ைத: பR��� பண<ைய3 ெசQவைதN�, ப�த�ற 
ேசைவ வழ7�வைதN� ேம�ெகா.டா& BSNL நிLவன�தி� '�தா*க� சா�தியமானேத !  என 
ம�திய ெசய��� அைற�வ& வ<R��,ள�.  

3) �ைண டவ� நிLவன� உAவா*க: பட ேவ.R� எ�ற ம�திய ம�திM சைபய<� 9@P BSNL 
நிLவன�தி� நலb*கானத&ல எ�ற 9@P*� ம�திய ெசய��� வ��,ள�.  ஏெனன%&, 
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அ�த� �ைண நிLவன�தி� ேக�திரமான ப7�தாரராக ஒA தன%யா� நிLவன� rைழ*க: 
படா� எ�பத�ேகா, எதி�கால�தி& அத� ப7�க, வ<�க: படா� எ�பத�ேகா எ�த 
உ�தரவாத9� இ&ைல. எனேவ, �ைண டவ� நிLவன� உAவா*க: பRவைத எதி��� 
அைன�� வ<தமான நடவ@*ைககைளN� ேம�ெகா,ள ம�திய ெசய��� 9@P ெசQ�,ள�. 

4) BSNL – MTNL நிLவன7க, இைண:ப<�� IIM - ெப7கu� நிLவன�தா& ஆேலாசைனயாக 
வழ7க: ப�R,ள ப&ேவL அ�ச7கைளN� �றி�� வ<வாதி�த ப<ற�, ேமI� இ� �றி�� 
��டைம:ப<& வ<வாதி:ப� எனP�, BSNL நிLவன�தி� நல�கைளN�, அத� 2.25 ல�ச� 
ஊழிய�கள%� நல�கைளN� பா�கா:பத�கான அைன�� நடவ@*ைககைளN� ேம�ெகா,வ� 
என 9@P ெசQய: ப�ட�.  

5) க�ப< வழி ப<ரா�ேப.� இைண:'கைள வழ7�வத���, பராமM:பத��� அய&பண<*� 
அbமதி:ப� �றி��, ��ட� வ<வாதி�த�.  இ� ெபA�பா�ைமயான ெடலிகா� 
ெமகான%*�கைளN�, TTA ஊழிய�கைளN� உபMயா*��.  அய&பண<ைய� தவ<�:பத�� நம� 
ச7க� அள%�த மா�L ஆேலாசைனகைள: பMசீலி*காம&, கா�:பேர� நி�வாக� அய&பண<ைய 
அbமதி:ப� �றி�� நம� ��ட� கவைலேயாR பMசீலி�த�.  ப<ரா�ேப.� ேசைவகள%& 
அய&பண<ைய அbமதி*�� ெபாL:ப�ற இ�த3 ெசயைல நிL��வத��, ம�திய 
தைலைமயக� வ<R*�� அைன�� அைற�வ&கைளN� 9*கிய��வ�ேதாR கவன%�� 
9�ைமயாக நிைறேவ�LமாL   அைன�� மாநில3 ச7க7கB*�� இ*��ட� அைற�வ& 
வ<R*கிற�. 

6) ேகரள மாநில�திI�, ஜா�ெஷ�XMI� ேம�ெகா,ள: ப�ட பழிவா7�த&க, �றி�� ம�திய 
தைலைமயக� எR�த நடவ@*ைகக, திA:தி அள%:பதாக ம�திய ெசய��� 9@P ெசQத�.   

7) ேநர@ நியமன ஊழிய�கB*� 30% ஓQPகால பல�க, அள%:ப� �றி�� நி�வாக� காலதாமத� 
ெசQவ� ப�றி ��ட�தி& ஆழமான கவைல ெதMவ<*க: ப�ட�.  ஓQ[திய நிதி*� 
ஊதிய�தி& 12% அள%:ப� �றி�த ��டைம:ப<� ேகாM*ைகைய உடன@யாக நிைறேவ�LமாL 
நி�வாக�ைத ��ட� வலிNL�திN,ள�. 

8) ட&ெஹௗசி ம�திய ெசய��� ��ட�தி� 9@வ<� அ@:பைடய<&, @ச�ப� மாத�தி& 
பய<லர7க7க, ஏ�பாR ெசQய: ப�R,ள� �றி�� ��ட� திA:தி ெதMவ<�த�.  
பய<லர7க7கைள ெவ�றிகரமாக நட��வத�கான அகில இ�திய ைமய�தி� 9@Pகைள 
அ9&பR��மாL மாவ�ட மாநில ச7க7கைள ��ட� வலிNL�தி உ,ள�.  

9) நம� ேசைவய<� தர�ைத ேம�பR��வதி& WORKS COMMITTEE ச*திமி*க ஆNதமாக: 
பய�பR�த: பட 9@N� எ�பைத ��ட� ம\.R� வலிNL��கிற�. எனேவ அ�த ��ட7க, 
ெதாட�3சியாக நட�த: பRவைத மாவ�ட3 ச7க7க, உ�தரவாத� ெசQய ேவ.R� எ�L 
��ட� வலிNL��கிற�.  ேமI� மாநில அளவ<லான WORKS COMMITTEE உAவா*க: பRவத�� 
ேதைவயான நடவ@*ைககைள எR*�மாL ம�திய தைலைமயக�ைத* ��ட� ேக�R* 
ெகா,கிற�. 

10) ட&ெஹௗசி ��ட�தி& 9@ெவR*க: ப�ட ப<ற��, ஹMயானா, NTR ம�L� ஜா�*க.� ஆகிய 
மாநில7கள%& மாநில கP�சி& ��ட� நைடெபறாத� �றி�� ��ட� கவைல ெதMவ<*கிற�.  
மாநில கP�சி& ��ட7க, நட��வத�� ேம�க.ட மாநில3 ச7க7க, உடன@யாக 
நடவ@*ைக எR*க ேவ.R�.  

11) ம�திய தைலைமயக�தா& ேக�க: ப�ட, ெச:ட�ப� 2 ேவைல நிL�த மாவ�ட வாMயான 
வ<வர7க, அட7கிய அறி*ைகைய பல மாநில3 ச7க7க, அb:பவ<&ைல.  மாவ�ட வாMயான 
உL:ப<ன� வ<வர7கைளN� அb:பவ<&ைல.  இவ�ைற மாநில3 ச7க7க, உடன@யாக 
அb:ப ேவ.R�.  எதி�கால�தி&, ம�திய தைலைமயக� ேக��� அறி*ைககைள� தவறாம& 
தாமதமி�றி மாநில3 ெசயல�க, அb:ப ேவ.R�. 
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12) 9தலாவ� ஊதிய நி�ணய�தி�ேபா� ஏ�ப�ட அனாமலிக, ச�ப�தமாக கா�:பேர� அIவலக� 
மாநில தைலைம ெபா� ேமலாள�கள%ட� வ<வர7கைள* ேக�R,ள�.  என%b� ெபA�பாலான 
மாநில7கள%லிA�� வ<வர7க, தர: படவ<&ைல. எனேவ, கா�:பேர� அIவலக�தி& 
இ:ப<ர3ைன தF�*க: படாம& உ,ள�. அைன�� மாநில3 ெசயலாள�கB� அவரவ� தைலைம: 
ெபா� ேமலாள�கைள3 ச�தி��, மாநில7கள%லிA�� இ�த வ<வர7க, உடன@யாக அb:ப: 
பRவைத உ�தரவாத� ெசQய ேவ.R�.   

13) ஊதிய ேத*க நிைல, 30% ஓQ[திய பல�க,, அனாமலிக,, ஓQ[திய�கB*� 78.2% இைண:', 
PLI நி�ணய�, SC/ST ஊழிய�கB*� த�தி மதி:ெப.கள%& தள�Pக,, ேகட� ெபய� மா�ற�, 
பதவ< உய�P ெதாட�பான ப<ர3ைனக, உ,ள%�ட ப<ர3ைனகB*� தF�P காண வ<ைர�� 
நி�வாக�ைத நி�:ப�தி*க ேவ.R� என ம�திய தைலைமயக�ைத* ��ட� ேக�R* 
ெகா,கிற�. 

14) டா*ட�. ப<.ஆ�.அ�ேப�கM� 125- வ� ப<ற�த தின வ<ழாைவ ஒ�@, கA�தர7க7க, ம�L� 
சிற:'* ��ட7க, ேபா�ற நிகn3சிகைள எ�3சிகரமாக நட��மாL, மாவ�ட ம�L� மாநில3 
ச7க7கைள ��ட� ேக�R* ெகா,கிற�. 

 
தB�மான�க3 

1) ெச:ட�ப� 2 ேவைலநிL�த� �றி���, 
2) BSNL '�தா*க� �றி���, 
3) நா�@& வள��� வA� சகி:'�த�ைமய<�ைமைய* க.@���,  மத ந&லிண*க�ைத 

வலிNL�திN�, 
4) தF�*க:படாத ப<ர3ைனகB*� தF�P காணP�, 
5) ஓQ[திய�கB*� 78.2% பEச:ப@ இைண:' வழ7க* ேகாMN�,   
6) BSNL ேசைவகைள ேம�பR�தP�, 
7) பவ�கிM�, ெரய<&ெட& ஆகிய BSNL –இ� ெபா���ைற நிLவன7கள%டமிA�� ேதசீய ஆ:@*க& 

ஃைபப� ெந�ேவா�*ைக எR�� அைத� தன%யாA*�� தாைர வா�*�� 9ய�சிைய எதி����,   
8) பEச: ப@ இைண:', ஊதிய மா�ற: ேப3j வா��ைத �றி���, 
9) ஊழிய�கB*� அரசிய& உMைமகைள அbமதி:ப� �றி��� 

��ட�தி& தF�மான7க, :நிைறேவ�ற: ப�டன. 
 '�தி&லி ம�திய ெசய��� ��ட�தி& எR*க: ப�R,ள 9@Pகைள ெவ�றிகரமாக 
அ9&பR�தி அைன�� ம�திய ச7க நி�வாகிகB�, மாநில – மாவ�ட3 ெசயலாள�கB� 
9�ைமயாக ஒ��ைழ*�மாL ெபா�3 ெசயலாள� ேக�R* ெகா.R,ளா�. 

BSNL ஊழிய� ச�க
 வாக ! 
ெதாழிலாள� ஒ�Hைம ஓ�,க ! 

 
வாn��*கBட�,                                                

                                                                     ேதாழைமNட�,  

 
      (A.பா! ராதாகி9KணM) 

                                                                            மாநில ெசயலாள� 


