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ஊதிய மா�ற ேப#� வா�%ைதைய உடேன )வ�*க ம�+
 சில ெச-திக. 
 
அ���ள ேதாழ�கேள, 

15.07.2016 அ�� மன�த வள இய��னைர ச!தி#த நம% ெபா% ெசயலாள� 

ேதாழ� P.அப*ம�+ ம,�- ேதாழ� .வப� ச�கரவ�#தி Dy.GS ஆகிேயா� 

ஊழிய�க5�கான ஊதிய மா,ற- ெதாட�பாக வ*ைரவ*8 வ*வாதி�க ேதைவயான 

நடவ9�ைககைள எ;�க ேவ<;- என ேக=;� ெகா<டன�.  01.01.2007 >த8 

அ>லா�க?ப=ட ஊதிய மா,ற ேப@. வா�#ைதக� நிைறA ெப�வத,� இர<; 

ஆ<;க5�� ேம8 ஆன% எ�பைத மன�த வள இய��னBட- ெதBவ*#தன�.  

த,ேபா% ெபா%#%ைற நி�வனCக5�கான இலாகா நியமி#%�ள 3RD PRC எ�ப% 

அதிகாBக5�கான ஊதிய மா,ற#ைத பB!%ைர��-.  எனேவ BSNL நி�வாக- ஊதிய 

மா,ற- ெதாட�பாக அCகீகB�க?ப=ட சCகCக5ட� ேப@. வா�#ைதைய உடன9யாக 

%வCக ேவ<;- என BSNL ஊழிய� சCக- வ,��#தி+�ள%.  இ% ெதாட�பாக நம% 

ம#திய சCக- க9த- ஒ�ைற+- வழCகி+�ள%.  மன�த வள இய��ன� இ% 

ெதாட�பாக கவன�?பதாக Mறி+�ளா�.   

ஒ0+ ப1ட ேபாரா11%தி�* BSNL ஊழிய� ச�க
 அைழ89:-  ப<9ைக கால#தி,� 

ஒP சில மாதCகேள உ�ள%.  �திய PLI பா�>லாைவ உPவா��- கமி=9ய*� 

M=ட#ைத M=;வத,ேகா, இ!த ஆ<; ஊழிய�க5�� ஒP நியாயமான PLI 

வழC�வத,ேகா தயாB8லாத மனநிைலய*8 தா� நி�வாக- உ�ள%.  எனேவ 

அCகீகB�க?ப=ட சCகCக� இர<;- இைண!% ேபாரா9 ஊழிய�க5�� நியாயமான PLI 

ெப,�# தர ேவ<9ய% தா� கால#தி� அவசிய-.  எனேவ ேதைவய,ற வ*வாதCகைள 

த,ேபா%- ெதாட�வைத ைகவ*=; ஒ�� ப=ட நடவ9�ைகக5�� வரேவ<;- என 

NFTE சCக#ைத நம% ம#திய சCக- ேக=;� ெகா<;�ள%. 

JTO LICE ேத�@ AB@க.:-  மன�த வள இய��ன� திPமி� .ஜாதா ேர அவ�கைள நம% 

ெபா% ெசயலாள� ேதாழ� P.அப*ம�+, ேதாழ� .வப� ச�கரவ�#தி Dy.GS, BSNLEU, ேதாழ� 

அX? >க�ஜி GS SNATTA, ேதாழ� .ன�8 ெகௗவத- Dy.GS SNATTA ஆகிேயா� 15.07.2016 

அ�� ச!தி#%, 22.05.2016 அ�� நைடெப,ற JTO LICE ேத�வ*8 PROVISIONAL ஆக 

அXமதி�க?ப=ட 2007ஆ- ஆ<; ப*Bைவ சா�!த அைன#% Dr.TTA�கள�� ேத�A 

>9Aகைள+- உடன9யாக அறிவ*�க ேவ<;- எ�� ேக=;� ெகா<டன�.  31.12.2007 

வைர ேத�Aக� நைடெப,ற Dr.TTA�கள�� >9Aகைள ம=;- ெவள�ய*;வ% எ�� 

கா�?பேர= அ_வலக- எ;#த >9A �ள�ப9யான `aநிைலைய உPவா�கி+�ள% 

எ�பைத ெதBவ*#தன�.  கீaக<ட இர<; வாதCகைள ெதாழி,சCக தைலவ�க� 

>�ைவ#தன�:- 

1) TTA ேத�Aகைள க9த- ெவள�ய*=ட ேததிய*லிP!% 6 மாதCக5��� நட#த 

ேவ<;- என அைன#% தைலைம ெபா% ேமலாள�க5��- கா�பேர= அ_cலக- 



16.08.2007 ேததிய*=ட தன% க9த எ< 10-1/2007-Rectt iல- ெதBவ*#திP!த%.  இ!த 

வழிகா=;த8 அ9?பைடய*8 2007 ஆ- ஆ<9,கான TTA ேத�Aக� 15.02.2018 வைர 

நட#தலா-.  கா�?பேர= அ_வலகேம இ?ப9 ஒP உ#தரைவ ெவள�ய*=ட ப*�, 

த,ேபா% 9ச-ப�, 2007 வைர நைடெப,ற ேத�வ*8 ெவ,றி ெப,ற TTA�க� தா� 

22.05.2016 அ�� நைடெப,ற ேத�வ*ைன எjத த�தியானவ�க� என எ?ப9 ெசா8ல 

>9+-. 

2) 01.01.2008�� ப*� ேத�A நைடெப,�, 30.06.2008�� >� பய*,சி�� ெச���ள பல 

TTA�கள�� JTO LICE ேத�A >9Aக� ஏ,கனேவ ெவள�யாகிவ*=ட%.  இ?ப9 

இP�ைகய*8 9ச-ப�, 2007�� >� ேத�A நைடெப,ற TTA�க� ம=;ேம 22.05.2016 JTO 

LICE ேத�A எjத த�தியானவ�க� எ�ற நிைலைய நி�வாக- எ;�க >9யா%. 

இ!த இர<; வாதCகைள+- >� ைவ#% 31.03.2008�� >� TTA ேத�A எjதி 

ெவ,றி ெப,ற அைன#% TTA�கள�� JTO LICE ேத�A >9Aகைள+- ெவள�ய*ட 

ேவ<;ெமன க;ைமயாக வ*வாதி#தன�.   

இ!த வாதCகைள ஏ,�� ெகா<ட மன�தவள இய��ன� ஒP சாதகமான >9வ*ைன 

வ*ைரவ*8 எ;?பதாக உ�தி அள�#%�ளா�.  மன�த வள இய��னB� சாதகமான 

அl�>ைற�� நம% ம#திய சCக- ந�றி ெதBவ*##� ெகா<;�ள%. 

9) ெடCலியDC நம) ம%திய ெசய�*E:- BSNL ஊழிய� சCக#தி� ம#திய ெசய,�j 

2016, ஜூைல 18 >த8 30 வைர �% ெட8லிய*8 நைடெபற உ�ள%.  CITU சCக#தி� 

அகில இ!திய தைலவ� ேதாழ� A.K.ப#மநாப� %வ�க உைர நிகa#த உ�ளா�.  இ!த 

%வ�க நிகa@சிய*8 நம% M=டண* சCக ெபா% ெசயலாள�களான ேதாழ� .ேரo �மா� 

BSNL MS, ேதாழ� அq? >க�ஜி SNATTA ஆகிேயாP- உைர நிகa#த உ�ளன�.  அ!த 

ம#திய ெசய,�jவ*8 7ஆவ% உ�?ப*ன� சB பா�?�, ெச?ட-ப� 2 அகில இ!திய ெபா% 

ேவைல நி�#த-,  8ஆவ% அகில இ!திய மாநா; உ�ள�=ட வ*ஷயCக� வ*வாதி�க?பட 

உ�ள%. 

”டா�ட� B.R.அ
ேப%க� 125”-அகில இJதிய கK%தர�க
:-  அஹம% நக� ம#திய 

ெசய,�jவ*� >9வ*� ப9 டா�ட� B.R.அ-ேப#க� அவ�கள�� 125ஆவ% ப*ற!த நா� 

கP#தரCக#திைன �%ெட8லிய*8 உ�ள க�வா8 பவன�8 19.07.2016 அ�� மாைல 16.00  

மண*�� நைடெபற உ�ள%.  [16.07.2016]Seminar on “125th Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar” to 

be held on 19th July, 2016.  BSNL ஊழிய� சCக#தி� �ரவல� ேதாழ� V.A.N.ந-�திB 

அவ�கள�� தைலைமய*8 நைடெபற உ�ள இ!த கP#தரCகி8 நம% அகில இ!திய 

ெபா% ெசயலாள� ேதாழ� P.அப*ம�+, CITU ெபா% ெசயலாள� ேதாழ� தப� ெச� ம,�- 

த�# ேஷாச� வ*;தைல >�னண*ைய சா�!த ேதாழ� G.மமதா ஆகிேயா� உைரயா,ற 

உ�ளன�. 

வாa#%�க5ட�,                                                
 

                   ேதாழைம+ட�, 

 
      (A.பா9 ராதாகிKNண0) 

                         மாநில ெசயலாள� 


