
1 

 

BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:107                                                          ேததி:-13.06.2016 
 

ஊதிய மா�ற"
 இதர ம%திய ச�க ெச'திக(
 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

  
3ஆவ+ ஊதிய மா�ற� ,- அைம/0:-  ெபா���ைற நி�வன�கள�� உ�ள 
அதிகா�கள�� ஊதிய வ கித�கைள மா"�வத"கான 3ஆவ� ஊதிய மா"ற% &'வ ைன 
அரசா�க* 10.06.2016 அ�� அைம���ள�.  ஓ12 ெப"ற ந3தியரச� சதி4 ச�திரா 
அவ�க� இ�த% &'வ � தைலவராக ெசய�ப7வா�.  இ�த% &' தன� அறி%ைகய ைன 
ஆ� மாத�க8%&� வழ�&* எ��* 01.01.2017 ;த� ஊதிய மா"ற* அ;� 
ப7�த<ப7* எ��* ெத�வ %கப=7�ள�.   
  

இ� அதிகா�க8%கான ஊதிய மா"ற% &'. இ� ேநர>யாக ஊழிய�க8%& 
ெபா?�தா�.  அ�கீக�%க<ப=ட ச�க�களா�, நி�வாக�க8ட� ேபBC வா��ைத நட�தி 
ஒ<ப�த* ஏ"ப=ட ப �னேர ஊழிய�க8%& ஊதிய மா"ற* நைடெப�*.  என�F*, 
3ஆவ� ஊதிய மா"ற% &'வா� நி�ணய* ெச1ய<ப7* FITMENT, RATE Of INCREMENT 
உ�ள�=டைவ ஊழிய�கள�� ஊதிய மா"ற�தி� ஒ? தா%க�ைத ஏ"ப7��*.  
ஊழிய�க8%கான ஊதிய மா"ற�தி"கான ேபBC வா��ைதய ைன �வ�க ேவS7* என 
BSNL ஊழிய� ச�க* ஏ"கனேவ நி�வாக�ைத ேக=7% ெகாS7�ள�.  நம� நி�வாக 
அைமBசகமான DOTய � வழிகா=7த� கிைட�த ப �ன� தா� ேபBC வா��ைத �வ�க 
;>X* என நி�வாக* பதிலள����ள�.  த"ேபா� 3ஆவ� ஊதிய மா"ற% &'வ ைன 
அரசா�க* நியமி���ள அ><பைடய � BSNL ஊழிய�கள�� ஊதிய மா"ற ேபBC 
வா��ைதய ைன �வ�க ேதைவயான வழிகா=7தைல ெகா7%க ேவS7* என DOTைய 
வ"Y��தி BSNL ஊழிய� ச�க* 13.06.2016 அ�� க>த* ெகா7���ள�.   
  
 BSNLஐ சரீழி�க ம�3ெமா4 "ய�சி:-  MTNL� ெமாைப� ேசைவகள�� வ �வா%க* 
ம"�* ெசய�பா7கைள வ?வாய � ப�கீ7 எ�ற ;ைறய � BSNL  ெச1ய ேவS7* 
என வ"Y���* வைகய � ெதாைல ெதாட�Y �ைற ஒ? ;�ெமாழிவ ைன 
ைவ���ள�.  MTNL தன� ெந?%க>ய லி?�� ெவள�வர உதவ  ெச1வ� அரசா�க�தி� 
கடைம.  அத"& மாறாக MTNL� ேசைவகைள BSNLஐ ேம"ெகா�ள ெசா�வ� எ�ப� 
BSNLஐ ேம[* சி%க[%& உ�ளா%&* வ ஷயமா&*.  இதைன க7ைமயாக எதி��� 
FORUM அைமBச?%& க>த* எ'தி உ�ள�.  BSNLஐ சீரழி%&* ம"�ெமா? ;ய"சி%& 
எதிராக ஊழிய�க8*, அதிகா�க8* எBச�%ைகXட� இ?%க ேவS7*.   
 
 CALL DROP ப=ர>சைன�, த@�A காண 60,000 டவ�கE:- CALL DROP ப ரBசைன ெதாட�பாக 
ெதாைல ெதாட�Y நி�வன�க8ட� ெதாைல ெதாட�Y ெசயலாள� தி? J.S.த3ப% 10.06.2016 
அ�� வ வாதி�தா�.  ஏ�ெட�, BSNL, IDEA, RELIANCE JIO ம"�* VODOFONE நி�வன�கள�� 
;%கிய நி�வாகிக� கல�� ெகாSடன�.  CALL DROP ப ரBசைன%& த3�2 காண 12,000 
ேகா> aபா1க� ெசலவ � 60,000 டவ�கைள அைம<பதாக ெதாைல ெதாட�Y 
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நி�வன�க� உ�தி அள��தன.  6 மாத* கழி�� நிைலைம ப�சீலி%க<ப7* என ெதாைல 
ெதாட�Y ெசயலாள� ப�தி�%ைகயாள�கள�ட* ெத�வ ���ளா�.  
 
அைன%+ ேகரள அைம>ச�க(
 BSNLJ இைண/0கைள ெப�3Eளன�:-  ேகரள 
மாநில�தி� Yதிதாக இட� ஜனநாயக ;�னண  ஆ=சி%& வ���ள�.  அ�த ஆ=சிய � 
பதவ  ஏ"��ள அைன�� அைமBச�க8* அவ�கள�� அதிகார c�வ இைண<Yகளாக 
BSNL� POST PAID இைண<Yகைள ெப"��ளதாக ேகரள மாநில GM(S&M CM) 
ெத�வ ���ளா�.  இ� ஒ? ந�ல ெச1தி.  BSNLஐ பல<ப7��* வைகய லான இட� 
ஜனநாயக ;�னண ய � அரசா�க�தி� இ�த நடவ>%ைகய ைன BSNL ஊழிய� ச�க* 
;' மன�ட� பாரா=7கிற�.   
 
22.05.2016 அJ3 நைடெப�ற JTO LICE ேத�A "PAகE:-  02.06.2016 அ�� நம� ெபா� 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப ம�X DIRECTOR(HR) ம"�* GM(Rect) ஆகிேயாைர ச�தி�த ேபா� 
ஓ�? தின�கள�� JTO LICE ேத�2 ;>2க� ெவள� வ?* எ�� lறிய ?�தன�.  
ஆனா� ெவள� வராத காரண�தா� 07.06.2016 அ�� மmS7* அவ� GM(Rect) அவ�கள�ட* 
வ வாதி�தா�.  இ�த ேத�வ � பல ந3திம�ற வழ%&க� உ�ளதா� அ� ெதாட�பாக 
ப�சீலி%க ஒ? &' அைம%க<ப=7�ளதாக ெத�வ �தா�.  இ� ெதாட�பாக ப�� 
நா=க8%&� ;>2கைள ெவள�ய ட ேவS7* என நம� ெபா� ெசயலாள� 
வலிX��தினா�.  இ� ெதாட�பாக 09.06.2016 அ�� நம� ெபா� ெசயலாள� 
நி�வாக�தி"& ஒ? க>த�ைதX* எ'திX�ளா�.  ேம[* அ�ைறய தின* நம� 
�ைண< ெபா�ெசயலாள� GM(Rect) அவ�கைள ச�தி�� உடன>யாக ேத�2 ;>2கைள 
ெவள�ய ட ேவS7* என வலிX��தினா�.  கா�<பேர= அ[வலக* நியமி���ள 
கமி=>ய � ஒ? உ�<ப ன� வ 7<ப � உ�ளதாக2* அவ� 13.06.2016 அ�� பண ய � ேசர 
உ�ளதாக2* ெத�ய வ?கிற�.  வ ைரவ � ;>2கைள ெவள�ய ட ேதைவயான 
அைன�� நடவ>%ைககைளX* ேம"ெகா�ள<ப7* என GM(Rect) உ�தி அள����ளா�.     
 
கAJசிQகE:-  7ஆவ� உ�<ப ன� ச�பா�<Y ேத�த� ெவ"றிகரமாக ;>2"��ள இ�த 
opநிைலய � ேதசிய, மாநில ம"�* தலம=ட க2�சி�க� அைம%க<பட ேவS7*.  
இ� ெதாட�பாக நம� ச�க�தி� அகில இ�திய ைமய%l=ட* வ ைரவ � l>  
வ வாதி�� வழிகா=7த�க� வழ�க<ப7*.  அத� அ><பைடய � ேதைவயான 
நடவ>%ைகக� எ7%க ேவS7* என மாவ=ட மாநில ச�க�கைள ம�திய ச�க* 
ேக=7% ெகாS7�ள�.     
 
"க
ம+ அலி மைறRதா�:-  ப ரபல &��BசSைட வ 3ர� ;க*ம� அலி 03.06.2016 அ�� 
காலமானா�.  உலகி� தைல சிற�த வ ைளயா=7 வ 3ர�கள�� அவ?* ஒ?வ�.  அெம�%க 
ஏகாதிப�திய* வ ய=னாைம தா%கிய ேபா� அத"& எதிராக &ர� ெகா7�த மிகBசிற�த 
மன�த ேநய* மி%கவ� ;க*ம� அலி.  அவர� மைறவ "& BSNL ஊழிய� ச�க* தன� 
அqசலிைய உ��தா%கி% ெகா�கிற�.    
 
10% JAO LICE ேத�A:-  10 சதவ கித ேகா=டாவ "கான JAO LICE ேத�2 28.08.2016 அ�� 
நைடெப�* என கா�<பேர= அ[வலக* அறிவ <Y ெகா7���ள�.  ெமா�த* 365 
காலி<பண ய ட�க8%& இ�த ேத�2 நைடெபற உ�ள�. 
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கனரா வ�கி தன+ வTP வ=கித�கைள உய�%திVEள+:-  BSNL நி�வாக�தி"&* கனரா 
வ�கி%&* ஊழிய�க8%& கட� த?வ� ெதாட�பாக  23.03.2016 அ�� Y���ண�2 
ஒ<ப�த* ேபாட<ப=ட�. த"ேபா� �ச�t வ�கிய � வழிகா=7த� அ><பைடய � 
கட�க8%கான வ=>கைள உய��தி உ�ளதாக கனரா வ�கி ெத�வ ���ள�.  
 
 VRS திTட
 ெதாட�பாக BSNL CMD க4%திQ மா�ற
:-  VRS தி=ட* ெதாட�பாக BSNL CMD 
சமmப�தி� INDIAN EXPRESS ப�தி�%ைக%& அள��த ேப=>ய � ெசா�ல<ப=ட க?��%க� 
ஊழிய�கள�ைடேய ஒ? வ?�த�ைத ஏ"ப7�தி இ?�த�.  அ�த ேப=>ய � BSNL 
நி�வன* லாபமைடய ேவS7ெமன�� VRS தி=ட* அவசிய* எ�� ெத�வ �தி?�தா�.  
FORUM�தி� CORE COMMITTEE  தைலவ�க� 30.05.2016 அ�� BSNL CMD ஐ ச�தி�� VRS 
தி=ட�ைத ஏ"�% ெகா�ள ;>யா� என உ�தியாக ெத�வ �தன�.  ேம[* VRS தி=ட* 
ெதாட�பாக அவர� க?��%க8%& ம�<ப ைன க>தமாக ெகா7�தன�.  இத"& ப �ன� 
02.06.2016 அ�� cனாவ � BSNL CMD ப�தி�%ைகயாள�கைள ச�தி�தா�.  அ�த 
ப�தி�%ைகயாள� ச�தி<ப � ேபா� BSNL� VRS தி=ட* அ;லா%க<பட மா=டா� என 
ெத�வ �தா�.  VRS ெதாட�பாக BSNL CMDய � இ�த க?�திைன நா* வரேவ"கிேறா*. 
 
ேகப=EகE பாதி/0�, உEளா�க/பY
 ேபா+ "ைறயான நடவP�ைக ேதைவ:-  
BSNL� கா<ப� ம"�* OFC ேகப �க� பாதி<ப "& உ�ளா%க<ப7வதா� BSNL� ேசைவக� 
க7ைமயாக பாதி%க<ப7கி�றன.  என�F* ேதைவயான ;�ெனBச�%ைக 
நடவ>%ைகக8*, ப � நடவ>%ைகக8* தலம=ட�கள�� எ7%க<ப7வதி�ைல.  FIR 
ேபாட ேவS>ய பல இட�கள�� அ� ேபாட<ப7வதி�ைல.  இ� ெதாட�பாக 34ஆவ� 
ேதசிய க2�சி� l=ட�தி� க7ைமயாக வ வாதி%க<ப=ட�.  இத� ெதாட�Bசியாக 
அைன�� தைலைம ெபா� ேமலாள�க8%&* கா�<பேர= அ[வலக* ஒ? க>த* எ'தி 
உ�ள�.  இ� ஒ<Y%& எ'த<ப=ட க>த* ேபால உ�ள�.  எனெவ ஒ? க7ைமயான 
நடவ>%ைகய ைன தலம=ட நி�வாக* எ7%க மாவ=ட மாநில ச�க�க� ேதைவயான 
அ'�த�ைத ெகா7%க ேவS7* என ம�திய ச�க* ேக=7% ெகாS7�ள�. 
 
உபகரண�கE ப�றா�,ைற ெதாட�பாக DIRECTOR(CFA)வ=�, கPத
:-  பல 
மாநில�கள�� ேதைவயான உபகரண�க� ப"றா%&ைறயாக உ�ள� என தகவ�க� 
வ���ள�.  31.05.2016 அ�� நைடெப"ற FORUM�தி� CORE COMMITTEE l=ட�தி� 
வ வாதி%க<ப=ட�.  இத� மm� உடன> நடவ>%ைக எ7%க ேவS7* என DIRECTOR 
(CFA)வ "& FORUM சா�பாக 02.06.2016 அ�� க>த* எ'த<ப=7�ள�.  
 

வாp��%க8ட�,                                                
                                                                        ேதாழைமXட�,  

 
      (A.பா0 ராதாகி4]ணJ) 

                                                                          மாநில ெசயலாள� 

 


