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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
ஊழிய�கள78 ப#ர%சைனகள78 ம9: BSNL இய�-ன� -)வ#8 எதி�மைற 
அ@-3ைற�- எதிராக 05.07.2016B கC0D அ1ைடயண#F: ஆ�0பா1ட
:-   

BSNL இய��ன� �� ஊழிய�கள�� ப�ர�சைனக  ம"# எதி�மைற 
நடவ)�ைகய�ைன ைகயா*+ வ,கிற#.  நி�வாக� ��வா. ஏ01� ெகா ள3ப4ட சில 
நியாயமான ப�ர�சைனக  BSNL இய��ன� ��வ�� ஒ37த8�� அ93ப3ப4+ ளன.  ஆனா. 
இய��ன� �� இத� ம"# ;)< எ+�காம. உ ள#.  ஊழிய�க>�� E1 ஊதிய வ�கிதAதி. 
பதவ� உய�< ப�ர�சைன இய��ன� ��வ�� ஒ37த8�� அ93ப3ப4+ ள#.  இ# கட�த 
இர*+ வ,டBகளாக இய��ன� ��வ�டC ேதBகி உ ள#.  அ# ேபாலேவ, ேநர) நியமன 
ஊழிய�க>�� ஓEFதிய பBகீ+, 01.01.2007�� ப�� பண�யம�Aத3ப4ட ஊழிய�கள�. 
வ�+ப4டவ�க>�� ஒ, ஆ*+ ஊதிய உய�< ெதாைக, காLவ. ஊழிய�க>�� 
பண��ெகாைட உ ள�4ட மிக ;�கியமான ப�ர�சைனக  இய��ன� ��வா. நM*ட காலமாக 
ேத�கி ைவ�க3ப4+ ள#.  ஊழிய� ப�ர�சைனக  ம"# இய��ன� ��வ�� எதி�மைற 
அN�;ைற�� எதிராக தன# க+ைமயான எதி�3ைப பதி< ெசEவ# என 14.06.2016 அ�1 
Q)ய BSNL ஊழிய� சBகAதி� அகில இ�திய ைமய�Q4டC ;)< ெசE# ள#.  UNITED 
FORUMAதி. உ ள Q4டண� சBகBகைள கல�தாேலாசிAத ப�� நா+ த�வ�ய அளவ�ேல 
05.07.2016 அ8G கC0D அ1ைடயண#F: ஆ�0பா1ட
 நடA#வ# என ;)< 
ெசEய3ப4+ ள#.  எனேவ அைனA# மாவ4ட/ மாநில சBகBக>C SNATTA ம01C BSNLMS 
ஆகிய சBகBகேளா+ இைண�# இ�த ேபாரா4டAைத ெவ0றிகரமா�கிட ேவ*+ெமன மAதிய 
சBகC ேக4+� ெகா*+ ள#. 
 
ேதாழ� -HஞானFத8 காலமானா�:-   

AIBDPA சBகAதி� ;�னா  அகில இ�திய ெபா,ளாள� ேதாழ� M.P.�]ஞான�த� 
14.06.2016 அ�1 காைல மரணமைட�தா�.  ேகரள மாநிலC ேகாழி�ேகா+ மாவ4டAதி� 
_�றாC ப�`< சBகAதி� மாவ4ட ெசயலாளராக சிற37ட� பண�யா0றியவ�.  சம"பAதி. 
நைடெப0ற AIBDPA சBகAதி� தி,3பதி அகில இ�திய மாநா+ வைர அத� ெபா,ளாளராக 
திறCபட ெசய.ப4டவ�.  தன# இ1தி _�L வைர ெதாழிலாள� வ��கAதி� ேபாராள�யாக 
ெசய.ப4ட ேதாழ� �]ஞான�தன�� மைறவ�0� BSNL ஊழிய� சBகC தன# அ]சலிைய 
உ`Aதா�கி� ெகா கிற#. 
 
BSNL ஊழிய�கள78 ஓ5Kதிய ப�கீM:-   

BSNL ஊழிய�க>�� ஓEFதிய பBகீடாக ஊழிய�க  வாB�C அ)3பைட 
சCபளAதி� அ)3பைடய�. வழBக ேவ*+ேம ஒழிய சCபள வ�கிதAதி� உ�ச ப4சAதி. BSNL 
நி1வனC DOT�� வழBக� Qடா# எ�1 FORUM ெதாட��# வ071Aதி வ,கிற#. ஊதிய ேத�க 
ப�ர�சைனக>�� இ#ேவ அ)3பைடயான காரணC.  இ�த ப�ர�சைனைய பாரா>ம�ற 
ேமலைவ உ13ப�ன� ேதாழ� T.K.ரBகராஜ� ெதாைல ெதாட�7 அைம�ச`டC ெகா*+ ெச�றா�.  
இ# ெதாட�பாக மAதிய ெதாைல ெதாட�7 அைம�ச� 30.05.2016 அ�1 ேதாழ� T.K.ரBகராஜ� 
அவ�கள�டC, இ�த ப�ர�சைன ப`சீலைனய�. உ ளதாக<C, வ�ைரவ�. இ1தி ;)< 
எ+�க3ப+C எ�1C ெத`வ�A# ளா�.  அைம�ச`டC இ�த ப�ர�சைனைய எ+A# ெச�ற 



 

பாரா>ம�ற உ13ப�ன� ேதாழ� T.K.ரBகராஜ� அவ�க>�� BSNL ஊழிய� சBகC ந�றிய�ைன 
ெத`வ�A#� ெகா கிற#. 
 
2014-15ஆ
 ஆ�M காலி0பண#ய#ட�க6�கான JTO LICE ேத�ைவ ஒ*தி ைவ�காமB 
நட*:க:-   

2014-2015 ஆC ஆ*+ காலி3பண�ய�டBக>�கான JTO LICE ேத�< 28.08.2016 அ�1 
நைடெபற உ ள#.  22.05.2016 அ�1 நைடெப0ற ேத�< ;)<க  தாமத3ப+வதா. ஊழிய�க  
மAதிய�. ஒ, நி�சயம0ற நிைலைம உ,வாகி உ ள#.  இ# ெதாட�பாக நம# ெபா# 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�i, ேதாழ� Lவப� ச�கரவ�Aதி Dy.GS., BSNLEU ம01C ேதாழ� 
Lன�. ெகௗதC Dy.GS SNATTA ஆகிேயா� 13.06.2016 அ�1 GM(Rectt) அவ�கைள ச�திA# 28.08.2016 
அ�1 நைடெபற உ ள JTO LICE ேத�வ�0கான அறிவ�3ைப 15.07.2016 அ�1 ெவள�ய�ட 
ேவ*+C என ேக4+� ெகா*டன�.  இதி. ஆவன ெசEவதாக அவ� உ1தி அள�A# ளா�. 

 
ேத�V 3+VகW ெவள7 வCவதிB Dதிய தட�கB:-   

22.05.2016 அ�1 நைடெப0ற JTO LICE ேத�< ;)<க  ெவள�வ,வத0காக நம# 
BSNL ஊழிய� சBகC ெதாட��# ;ய0சி ெசE# வ,கிற#.  நம# ெபா# ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப�ம�i, ேதாழ� Lவப� ச�கரவ�Aதி Dy.GS., BSNLEU ம01C ேதாழ� Lன�. ெகௗதC Dy.GS 
SNATTA ஆகிேயா� 13.06.2016 அ�1 GM(Rectt) தி,மி� அன�மா ராE ம01C GM(Estt) தி,மி� ம# 
அேராரா அவ�கைள ச�திA# இ�த ப�ர�சைனைய வ�வாதிAதன�.  RECRUITMENT கிைள ெச�ஷ� 
ேத�த. ;)<க  ெவள�ய�ட தயாராக உ ளதாக<C, ஆனா. ைஹதராபாA CAT-இ� உAதர< 
காரணமாகேவ அ# ெவள�ய�ட3படாம. உ ளதாக<C GM(Rectt) ெத`வ�Aதா�.  தி, ஹ`சிB TTA 
ம01C இதர�களா. ெதா+�க3ப4+ ள இ�த வழ�கி., வழ�கி� ;)வ�0� உ4ப4ேட ேத�< 
;)<க  இ,�க ேவ*+C என CAT தன# 18.05.2016 அ�1 ெவள�ய�4+ ள உAதரவ�� _லC 
ெத`வ�A# ள#.  ேத�< ;)<க  ெவள�வ,வத0� நி�சயC இ�த உAதர< தைடயாகேவ 
உ ள#.  ேதைவ3ப4டா., ேத�< ;)<கைள வ�ைரவ�. ெவள�ய�+வத0� ஒ, தா�கீைத 
ெதா+�க ேவ*+C என ெதாழி0சBக தைலவ�க  GM(Estt) அவ�கைள வ071Aதின�.  இத0� 
ேதைவயானவ0ைற ெசEவதாக GM(Estt) ெத`வ�Aதா�.   
 
22.05.2016 ேத�வ#ைன PROVISIONALஆக எ)த அ\மதி�க0ப1டவ�க6�-…….:-   

2007ஆC ஆ*+ TTAேத�வ�. ெவ0றி ெப01 30.06.2008�� ப�� பய�0சி�� 
அ93ப3ப4டவ�கைளiC, 22.05.2016 அ�1 நைடெப0ற JTO LICE ேத�வ�. அ9மதி�க ேவ*+C 
என BSNL ஊழிய� சBகC க+ைமயாக வாதி4ட#.  இதன�ைடேய CAT உAதர< ப) இ# ேபா�ற 
ஒ, சில ேதாழ�க  ேத�< எ�த அ9மதி�க3ப4டா�க .  இ�த தM�3ப�� அ)3பைடய�. இ# 
ேபா�1 ள அைனA# ேதாழ�கைளiC ேத�< எ�த அ9மதி�க ேவ*+C என BSNL ஊழிய� 
சBகC ேகா`ய#.   நி�வாகAதா. நம# ேகா`�ைக ஏ01� ெகா ள3ப4+, அவ�கைள ேத�< 
எ�த PROVISIONALஆக அ9மதிAத#.  என�9C இவ�க , 7திய ேத�< வ�திகள�� ப) உ ள 
த�தியான, 01.07.2013 அ�1 5 ஆ*+ கால ேசைவய�ைன ;)Aதி,�க வ�.ைல.  ேம8C 
�ழ3பBக  வராம. இ,3பத0காக, இ�த PROVISIONALஆக அ9மதி வழBக3ப4ட 
ேத�வாள�கைள ;ைறயானவ�களாக மா01வத0� ேதைவயான நி�வாக� ��வ�� ஒ37தைல 
கா�3பேர4 அ8வலகC ேகா`i ள#.  நி�வாக� �� இ�த வாரAதி. ஒ37தைல வழB�C என 
நC7கிேறாC.  இ# BSNL ஊழிய� சBகAதி� மிக3ெப`ய ெவ0றி.  

வாvA#�க>ட�,                                                
                                                                       ேதாழைமiட�,  

 
      (A.பாD ராதாகிC_ண8) 

                                                                          மாநில ெசயலாள� 


