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BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:109                                                  ேததி:-20.06.2016 
 

NLCய$% CITU ப$ரமா�டமான ெவ�றி ம�/
 சில ெச0திக1  
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

 
தமிழக�தி� உ�ள ேக�திரமான ெபா���ைற நி�வன�, ெந�ேவலி ப !" 

நில#க$ நி�வன�.  நா�& ஆ()க*#& ஒ, -ைற இ/& ெதாழி0ச/க அ/கீகார 
ேத�த� நைடெப��. இ�த ஆ() 17.06.2016 அ�� நைடெப0ற ேத�தலி� 
-த�-ைறயாக CITU ச/க� -த�ைம அ/கீக$#க!ப>ட ச/கமாக ெவ0றி ெப0��ள�.  
இ� வைர அ/கீக$#க!ப>ட ச/க/களாக இ,�தவ�க� ேத�தலி� வா#&க*#& பண� 
ெகா)#&� நிக@Aசி நைடெப0றி,�தாB�, அதைனC� மDறி NLC ஊழிய�க� த/களH� 
அ/கீக$#க!ப>ட  ச/கமாக CITU ச/கேம இ,#க ேவ()� என ெவ0றி ெபற 
ெச���ளன�.  ேபா>JயK>ட ஆ� ச/க/க� ெப0ற வா#&க� வKவர�:- 

CITU  - 4,828 
LPF  - 2,426 
ATP  - 2,035 
PTU  - 1,291 
BMS  -   87 
AITUC -   12 

    
ம�திய அரசி� தவறான ெபா,ளாதார ெகா�ைகக� ெபா���ைற 

நி�வன/கைள சீரழி#க �J#&� இ�த சமய�தி� இ�திய ெதாழிலாளH வ�#க�தி� ஈ>J 
-ைனயாக ெசய�ப)� CITU ச/க� இ� ேபா�ற ேக�திரமான ெபா���ைற நி�வன�தி� 
ெவ0றி ெப0றி,!ப� வரேவ0க�த#க�.  ெபா���ைறகைள பா�கா#&� ேபாரா>ட�தி0& 
மி&�த ஊ#க� த,� ெவ0றியா&�.  இ�த ெவ0றி#காக உைழ�தி>ட அைன�� 
தைலவ�க*#&�, ம0�� ெவ0றி ெப0��ள NLC CITU வK0&� தமி@ மாநில BSNL ஊழிய� 
ச/க� வா@��#கைள ெத$வK��# ெகா�கிற�. 
 
ஊதிய மா�ற
 ெதாட�பாக CMD BSNL இ@/….:-  BSNL நி�வன� நQட�தி� இ,�த� 
எ�றா� BSNL ஊழிய�க*#& 01.01.2017 -த� ஊதிய மா0ற� நைடெபறா� எ�� இர() 
மாத/க*#& -�" ெப/கR,வK� நைடெப0ற ஒ, S>ட�தி� CMD BSNL 
ெத$வK�தி,�தா�.  ஆனா� DPE  வழிகா>)த� அJ!பைடயK� BSNL நி�வன� நQட�தி� 
இய/கினாB�, அத� ஊழிய�க*#& 01.01.2017 -த� நைடெபற ேவ()� என BSNL 
ஊழிய� ச/க� CMD BSNLஇட� X>J#கா>JயK,�த�.   

17.06.2016 அ�� ைமY,வK� நைடெப0ற  AIBSNLEA ச/க�தி� அகில இ�திய 
மாநா>J� தன� உைரயK� BSNL ஊழிய� ச/க�தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அபKம�C 
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அவ�க� ஊதிய மா0ற பKரAசைனயK� BSNL ஊழிய� ச/க�தி� க,�திைன ெத$வK�தா�.  
01.01.2027#& -�" த0ேபா� பணKயK� உ�ள 80 சதவKகித ஊழிய�க*� அதிகா$க*� 
பணK ஓ�] ெப0� வK)வா�க� எ�பைத X>J# கா>J, அ�த ஊழிய�க*#& இ�த ஊதிய 
மா0ற� தா� இ�தியான ஊதிய மா0றமாக இ,#&�.  எனேவ, இவ�க� இ�த ஊதிய 
மா0ற�ைத ெபறவK�ைல எ�றா� அவ�க� த/களH� ஓ�^திய�தி� ெப$ய இழ!ைப 
ச�தி!பா�க�.  அவ�களH� இ�தி நா� வைர இ�த இழ!" இ,#&� எ�பைத ெபா� 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அபKம�C X>J# கா>Jனா�.  இ�தியK� 01.01.2017 -த� BSNL 
நி�வாக� ஊழிய�க*#கான ஊதிய மா0ற�ைத அ-�ப)�த ேவ()� என உ�தியாக 
ெத$வK�தா�.  அ�த# S>ட�தி� இ�தியாக உைரயா0றிய CMD BSNL தி, அ_ப� 
`abதவா, நம� ெபா� ெசயலாள$� வாத�திைன ஏ0�, ”3ஆவ� ஊதிய மா0ற�ைத 
நா� ெவ0றிகரமா#&ேவா�” என ெத$வK�தா�.  CMD யK� இ�த ேபAசிைன மி&�த 
ைக�த>டBட� அைவ வரேவ0ற�.  CMD BSNL� இ�த அறிவK!ைப BSNL ஊழிய� ச/க� 
மனதார வரேவ0கிற�. 
 
இலவச ேராமி� திBட
 ேமC
 ஒEவEட
 நFBGHI:-  BSNL� இலவச ேராமி/ 
தி>ட�ைத ேமB� ஒ, வ,ட� நf>J#க BSNL -J] ெச���ள�.  கட�த ஆ() BSNL 
அறிவK�த இ�த தி>ட� ம#களHைடேய மிக!ெப$ய வரேவ0ைப ெப0��ள�.  இ�த 
தி>ட�தி� gல� தன� வாJ#ைகயாள� தள�ைத BSNLஆ� மிக!ெப$ய அளவK� 
வKbத$#க -J���ள�.  இ� நா� வைர எ�த ஒ, தனHயா� நி�வன-� இ�த 
தி>ட�ைத அறி-க!ப)�த இயலவK�ைல எ�ப� &றி!பKட�த#க�.  இ�த Y@நிைலயK� 
இ�த தி>ட�ைத ேமB� ஒ, ஆ() கால� நf>J�� இ,!ப� வரேவ0க�த#க�. 
 
இJதிய ெதாைலெதாட�I ெதாழிலி%, BSNL ஒE K�கிய ேபாBGயாள�:-  ெமாைப� 
ேசைவயK� மிக ேவகமாக வள��� வ,� நி�வனமாக BSNL மாறிC�ள�, மிக ெப,ைம 
த,� வKஷயமா&�.  TRAI ெவளHயK>)�ள அறி#ைகயK� பJ பK!ரவ$ மாத� BSNL� 
வள�Aசி வKகித� 1.67%ஆ&�.  ஆனா� ஏ�ெட� நி�வன� 1.18%, ெவாேடாேபா� 1.04% 
ஐJயா ெச�Bலா� 0.85% வள�Aசி ம>)ேம க(டன.  ஒ>) ெமா�த ெதாைல ெதாட�" 
நி�வன/களH� வள�Aசி 0.85%ஆகேவ இ,�த�.  மா�A மாத�தி� ெதாழிலி� வள�Aசி 
வKகித� 0.68%ஆக இ,#&� ேபா� BSNL� வள�Aசி 1.79%ஆக உய����ள�.  ஒ, கால�தி� 
BSNL g@&� க!பைல! ேபா� இ,�த�.  BSNLஐ தனHயா� மயமா#க ேவ()� எ�� Sட 
தனHயா� நி�வன/க� ேகா$#ைக ைவ�தன.  ஆனா� நி�வாக�, FORUM ஆகியவ0றி� 
S>) -ய0சியK� காரணமாக இ�திய ெதாைல ெதாட�" ெதாழிலி� ஒ, பலமான 
ேபா>Jயாளராக த0ேபா� BSNL மாறிC�ள�. 
 
ஜா
ெஷBOP% நைடெப/
 காBடாBசிய$ைன எதி�QR…:-  ஜா�ெஷ>r� மாவ>ட ெபா� 
ேமலாளராக இ,�த ஊழ� ேப�வழி B.N.சி/, கட�த g�� ஆ()களாக அ/&�ள BSNL 
ஊழிய� ச/க�ைத சா��தவ�கைள ெதாட��� பழி வா/கி வ�தா�.  BSNL ஊழிய� ச/க�தி� 
ஜா�ெஷ>r� மாவ>ட ெசயலாள� ேதாழ� நேரQ !ராசா� அவ�கைள ெபா�யான 
&0றAசா0ைற Sறி க>டாய ஓ�] த(டைனைய வழ/கினா�.  அகில இ�திய ச/க� 
இ�த பKரAசைனைய கா�!பேர> அBவலக�தி� எ)�த காரண�தா� அ�த த(டைன ர�� 
ெச�ய!ப>ட�.  மD()� ஜா�ெஷ>r� ெபா� ேமலாள� நம� மாவ>ட ெசயலாளைர 



 

��கா மாவ>ட�தி0& க>டாய இடமா0ற�
-�னணK ேதாழ�க� மD� ெபா�யான &0ற/கைள Xம�தி &0ற!ப�தி$#ைககைள வழ/கி 
க)ைமயான த(டைனகைள வழ/கினா�
ம0�� DIRECTOR(HR) ஆகிேயாேரா) ெதாட�Aசியாக வKவாதி�த பK�ன,� பKரA
தfரவK�ைல.   

எனேவ கா�!பேர> அBவலக� -�" 
ேம0ெகா�வ� என ம�திய ச/க� -Jெவ)�� அத0கான அறிவK!ைப நி�வாக�தி0& 
வழ/கிய�.  நம� அறிவK!ைப க(ட பK�ன� கா�!பேர> அBவலக� ஜா�ெஷ>r� ெபா� 
ேமலாள� B.N.சி/ைக பvகா� மாநில� கயா மாவ>ட�தி0& மா0ற� ெச���ள�
ஊழிய� ச/க�தி0& கிைட�த ெவ0றி
வா/&த� நடவJ#ைகக� தf,� வைர நம� ேபாரா>ட� ெதாட,� என நம� ம�திய 
ச/க� அறிவK���ள�.  நியாயமான ேபாரா>ட
ம�திய ச/க�திைன தமி@ மாநில ச/க� மனதார வா@��கிற�

 
வா@��#க*ட�,                                               
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��கா மாவ>ட�தி0& க>டாய இடமா0ற� ெச�தேதா), BSNL 
-�னணK ேதாழ�க� மD� ெபா�யான &0ற/கைள Xம�தி &0ற!ப�தி$#ைககைள வழ/கி 
க)ைமயான த(டைனகைள வழ/கினா�.  நம� ம�திய ச/க� ெதாட�Aசியாக 

ஆகிேயாேரா) ெதாட�Aசியாக வKவாதி�த பK�ன,� பKரA

எனேவ கா�!பேர> அBவலக� -�" 12.07.2016 -த� ெதாட� உ(ணாவKரத� 
ேம0ெகா�வ� என ம�திய ச/க� -Jெவ)�� அத0கான அறிவK!ைப நி�வாக�தி0& 

நம� அறிவK!ைப க(ட பK�ன� கா�!பேர> அBவலக� ஜா�ெஷ>r� ெபா� 
பvகா� மாநில� கயா மாவ>ட�தி0& மா0ற� ெச���ள�

ஊழிய� ச/க�தி0& கிைட�த ெவ0றி.  ஆனாB� அ/&�ள ஊழிய�க� அைனவ$� பழி 
வா/&த� நடவJ#ைகக� தf,� வைர நம� ேபாரா>ட� ெதாட,� என நம� ம�திய 

நியாயமான ேபாரா>ட� க(J!பாக ெவ0றி ெப�� என நிwபK�த 
ம�திய ச/க�திைன தமி@ மாநில ச/க� மனதார வா@��கிற�.  

,                                               

      (A.
       

BSNL ஊழிய� ச/க�தி� 
-�னணK ேதாழ�க� மD� ெபா�யான &0ற/கைள Xம�தி &0ற!ப�தி$#ைககைள வழ/கி 

நம� ம�திய ச/க� ெதாட�Aசியாக CMD BSNL 
ஆகிேயாேரா) ெதாட�Aசியாக வKவாதி�த பK�ன,� பKரAசைன 

-த� ெதாட� உ(ணாவKரத� 
ேம0ெகா�வ� என ம�திய ச/க� -Jெவ)�� அத0கான அறிவK!ைப நி�வாக�தி0& 

நம� அறிவK!ைப க(ட பK�ன� கா�!பேர> அBவலக� ஜா�ெஷ>r� ெபா� 
பvகா� மாநில� கயா மாவ>ட�தி0& மா0ற� ெச���ள�.  இ� BSNL 

ஆனாB� அ/&�ள ஊழிய�க� அைனவ$� பழி 
வா/&த� நடவJ#ைகக� தf,� வைர நம� ேபாரா>ட� ெதாட,� என நம� ம�திய 

� க(J!பாக ெவ0றி ெப�� என நிwபK�த 

,                                                

     ேதாழைமCட�, 

 
(A.பாI ராதாகிETண@) 

   மாநில ெசயலாள� 


