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வ"#வைட%த ம&திய ெசய�() 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

 
மஹாரா��ரா மாநில� அஹம� நக�� BSNL ஊழிய� ச!க"தி� 

வ$�வைட�த ம"திய ெசய()*+ ,�ட� 19.02.2016 3த� 21.02.2016 வைர மிக4சிற6பாக 
நைடெப(ற�.  BSNL ஊழிய� ச!க"தி� அகில இ�திய தைலவ� ேதாழ� ப�ப8� சி! 
தைலைமய$� நைடெப(ற இ�த+ ,�ட"தி� BSNL ஊழிய� ச!க"தி� ம"திய ச!க 
நி�வாகிக9, மாநில ெசயலாள�க:ட� அைன"� மாவ�ட ெசயலாள�க:� 
ப!ேக(றன�.  எதி� வ=� ஏழாவ� ச!க அ!கீகார ேத�தைல ச�தி+)� உ(சாக"�ட� 
ேதாழ�க9 ப!ேக(ற இ�த வ$�வைட�த ம"திய ெசய()*வ$� ேதசிய+ ெகாAய$ைன 
தைலவ� ேதாழ� ப�ப8� சி! ஏ(றி ைவ+க, நம� ச!க+ெகாAய$ைன BSNL ஊழிய� 
ச!க"தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப$ம�C வ$Dணதி=� 3ழ+க!க:+கிைடேய 
ஏ(றி ைவ"தா�. 

 
தியாகிக9 FGப$+) அHசலி ெசI"திய ப$�ன� அனா�ப$ேர� எ�கிற 

பா�ைவய(ேறா� அைம6ப$� சா�பாக உண�4சிகரமான கைலநிகJ4சி நைடெப(ற�.   
ப$�ன� மகாரா��ரா மாநில ெசயலாள� ேதாழ� நளவாேட, வரேவ(K+)*வ$� 
தைலவ� ேதாழ� வ$�ட� அL�A, ம(M� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� வ$ஜO ஷிப!க� 
ஆகிேயா� வரேவ(Kைர ஆ(றினா�க9.  இ�த வ$�வைட�த ம"திய ெசய()*ைவ 
மஹாரா��ரா மாநில CITU ெபா� ெசயலாள� டா+ட� கர� �வ+கி ைவ"தா�.  BSNL 
ஊழிய� ச!க"தி� Kரவல� ேதாழ� VAN ந�Xதி� ம(M� அஹம� நக� ெபா� ேமலாள� 
தி= ெசாமானY ஆகிேயா� உைரயா(றின�.  ப$�ன� கட�த Z�றாD[களY� BSNL� 
K"தா+க"தி(காகL�, ஊழிய�களY� ப$ர4சைனகளY� த\�வ$(காகL� BSNL ஊழிய� 
ச!க� ெசO�9ளவ(ைற நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப$ம�C வ$�வாக வ$ள+கி 
ேபசினா�.   

 
அத� ப$�ன� நைடெப(ற வ$வாத"தி� கா�ம]� 3த� க�னYயா)ம�வைர 

உ9ள அைன"� மாநில!களYIமி=�� வ�தி=�த ேதாழ�க9 வ$வாத"தி� 
ப!ேக(றன�. நம� அகில இ�திய உதவ$ ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� S.ெச�ல6பா 
உ9ளY�ட ம"திய ச!க நி�வாகிக:� வ$வாத"தி� ப!ேக(றன�.  நம� தமிழக"தி� 
சா�ப$� தமிJ மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பாK ராதாகி=�ண�, நாக�ேகாவ$� மாவ�ட 
ெசயலாள� ேதாழ� M.ஜா�_ ம(M� ேசல� மாவ�ட உதவ$ ெசயலாள� ேதாழ� 
S.ஹ�ஹர� ஆகிேயா� ப!ேக(றன�.  7ஆவ� உM6ப$ன� ச�பா�6K, ”இ�3க"�ட� 
ேசைவ”, நிIைவய$� உ9ள ஊழிய�களY� ப$ர4சைனக9 ஆகியைவ இ�த 
வ$வாத!களY� 3+கிய க=வாக இ=�த�.  வ$வாத!களY� அA6பைடய$� கீJகDட 
த\�மான!க9 ஏகமனதாக நிைறேவ(ற6ப�ட�. 
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1) BSNLஐ பா�கா+க, ந�லெதா= ஊதிய மா(ற� ம(M� பHச6பA இைண6ைப ெபற, 
ஐ�தாD[க:+) ஒ= 3ைற என ஐ�� க�ட பதவ$ உய�வ$ைன ெபற, ஊதிய ேத+க 
நிைல+) த\�L காண, DOT ம(M� BSNL� நியமன� ெசOய6ப�ட ஊழிய�களY� 
ேகா�+ைககைள ெவ�றைடய ம(M� SC/ST ஊழிய�களY� த\�L காண6பட ேவDAய 
ப$ர4சைனக:+) த\�L காண அ�6பண$6Kட� ,Aய 3ய(சிக:�, ஒ�M ப�ட 
ேபாரா�ட!க:� ேதைவ.  ஒ(Mைம ம(M� ேபாரா�ட!களY� நாயக� BSNL  
ஊழிய� ச!க� தா� என கட�த கால அhபவ!க9 ெதளYவாக ெத�வ$+கி�றன.  
எனேவ 10.05.2016 அ�M நைடெபற உ9ள 7ஆவ� உM6ப$ன� ச�பா�6K ேத�தலி� 
BSNL ஊழிய� ச!க"தி() வா+களY+க ேவD[� என BSNL� உ9ள அைன"� 
ஊழிய�கைளC� இ�த வ$�வைட�த ம"திய ெசய()* ேக�[+ ெகா9கிற�. 
 

2) FORUM அைற,வ� வ$�[9ள “இ�3க"�ட� ேசைவ” தி�ட"ைத இ�த 
வ$�வைட�த ம"திய ெசய()* 3* மன�ட� வரேவ(கி�ற�.  இ�த தி�ட"ைத 
அ3�ப["�வதி� த(ேபா� ஏ(ப�[9ள ேவக"ைத )ைற+காம�, mM நா�க:� 
சிற6பாக ெகாD[ ெச�ல ேவD[�.  7ஆவ� உM6ப$ன� ச�பா�6K ேத�த� 
ப$ர4சார"தி� காரணமாக “இ�3க"�ட� ேசைவ” தி�ட� எ�த வ$த"திI� 
பாதி+க6ப�[ வ$ட+,டா� எ�கி�ற எ4ச�+ைகய$ைன இ�த வ$�வைட�த ம"திய 
ெசய()* வ$["�9ள�.   

 

 

3) உ9நா�[ ம(M� ப�னா�[ நிMவன!க:+காக பண$யா(Mபவ�க9, இ�திய 
நா�ைட மத அA6பைடய$� ப$�6பத(காக 3ய(சி ெசOகி�றன�.  IIT ெச�ைன, FILM 
AND TELEVISION INSTITUTE OF INDIA,, ைஹதராபா" ம"திய ப�கைல+ கழக�, 
ஜவக�லா� ேந= ப�கைல+ கழக�, ஜாதoX� ப�கைல+ கழக� உ9ளY�டைவகளY� 
நைடெப(ற நிகJ4சிக9 இத() உதாரண�.  (ேராஹி" ெவ3லாவ$� த(ெகாைல, 
க�ைனயா )மா�� ைக� உ9ளY�டைவ).  இ� ேபா�ற அரசிய� அம6K ச�ட� 
ம+க:+) ெகா["த உ�ைமக:+) எதிரான தா+)த�கைள இ�த வ$�வைட�த 
ம"திய ெசய()* கDA+கி�ற�.  அரசிய� அைம6K ச�ட� ம+க:+) வழ!கிய 
உ�ைமக:+) எதிரான தா+)த�கைள ெதா[+)� அைன"� 
க="ேதா�ட!கைளC� நிராக�+க ேவD[� என அைன"� BSNL ஊழிய�கைளC� 
இ�த வ$�வைட�த ம"திய ெசய()* ேக�[+ ெகா9கிற�.   

 

4) 01.01.2007� X_யமாக இ=�த பHச6பA இ�M 112.4%ஆக உய���9ள�.  எனேவ 
பHச6பAைய உடனAயாக ஊதிய"�ட� இைண"திட ேவD[� என இ�த 
வ$�வைட�த ம"திய ெசய()* ேக�[+ ெகா9கிற�.  ேமI� ஊழிய�க:+) 
01.01.2017 3த� நைடெபற ேவDAய ஊதிய மா(ற"தி(கான ேப4s வா�"ைதய$ைன 
உடனAயாக ேம(ெகா9ள ேவD[� எனL� இ�த வ$�வைட�த ம"திய ெசய()* 
ேக�[+ ெகா9கிற�.   

 

 

5) நேர�திர ேமாA அரசா!க� அ3லா+)� ெதாழிலாள� வ$ேராத நடவA+ைகக:+) 
எதிராக 2016, மா�4 10ஆ� ேததி எதி�6K தின"ைத கைடப$A+க ேவD[� என ம"திய 
ெதாழி(ச!க!க9 அைற,வ� வ$["�9ளன.  BSNLஐ K"தா+க� ெசOவ� எ�கி�ற 
ேகா�+ைகய$ைனC� உ9ளட+கி இ�த எதி�6K தின"ைத ச+தியாக நட"திட 
ேவD[� என இ�த வ$�வைட�த ம"திய ெசய()* ேக�[+ ெகா9கிற�.  
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6) வ=� இரD[ மாத!களY� வரL9ள கீJகDட தின!கைள ச+தியாக ெகாDடாAட 
ேவD[� என வ$�வைட�த ம"திய ெசய()* ேக�[+ ெகாD[9ள�. 
அ) மா�4 8 -ச�வேதச மகளY� தின� 
ஆ) மா�4 22 - BSNL ஊழிய� ச!க அைம6K தின�. 
இ) மா�4 23 -ேதாழ�க9 பக"சி!, s+ேதo ம(M� ரா_)= ஆகிேயா�� தியாக 
தின� 
ஈ) ஏ6ர� 14 - டா+ட� அ�ேப"க�� 125ஆவ� ப$ற�த தின�. 
உ) ேம 1 - ேம தின�. 
 

7)  இ�த வ$�வைட�த ம"திய ெசய()*ைவ சிற6பாக ஏ(பா[ ெசOதி=�த மகார��ரா 
மாநில4 ச!க� ம(M� அஹம� நக� ேதாழ�க:+) இ�த வ$�வைட�த ம"திய 
ெசய()* மனமா��த வாJ"�+கைள ெத�வ$"�+ ெகா9கிற�.  
 
 எதி�வ=� ஏழாவ� ச!க அ!கீகார ேத�தலிI� சிற6பான ெவ(றிைய ெபMேவா�, 
BSNLஐ லாபம]�[� நிMவனமாக மா(றி[ேவா�, BSNL ஊழிய�களY� அைன"� 
உ�ைமகைளC� ெப(றி[ேவா�, 01.01.2017 3த� சிற6பான ஊதிய உய�வ$ைன 
ெப(றி[ேவா� எ�ற உMதி6பா�Aைன ப!ேக(ேறா� மனதி� பதிய ைவ"த அஹம� 
நக� வ$�வைட�த ம"திய ெசய()* உ(சாக"�ட� நிைறL ெப(ற�.  இ�த 
ெசய()* ெகா["�9ள ெவளY4ச"தி� ெவ(றி நைடேபா[ேவா�.  

 
வாJ"�+க:ட�, 

                                                                    ேதாழைமCட�,  

 
         (A.பா- ராதாகி/0ண2) 

                                                                            மாநில ெசயலாள� 

 


