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ம!திய ெசய�#$ %&'க( ம�)
 நி�வாக!+ட- ச.தி/0 
 
அ���ள ேதாழ�கேள, 
 
 BSNL  ஊழிய� ச�க�தி� ம�திய ெசய��� ஜூைல 18 #த$ 20 வைர ெப*+ 
உ�சாக�-ட� �-ெட$லிய/$ நைடெப�ற-.  இ4த ம�திய ெசய���வ/�� அகில 
இ4திய தைலவ� ேதாழ� ப$ப5�சி� தலைம தா�கினா�.   

 
இ4த ம�திய ெசய���வ/�� வ4தி*4த அைனவைர7+ BSNL ஊழிய� 

ச�க�தி� ெபா- ெசயலாள� ேதாழ� P.அப/ம�7 வரேவ�றா�.  CITU ச�க�தி� அகில 
இ4திய தைலவ� ேதாழ� A.K.ப�மநாப� இ4த ம�திய ெசய���ைவ -வ?கி ைவ�- 
உைரயா�றினா�.  இவ� தன- -வ?க உைரய/$, BSNL ஊழிய� ச�க+ ெப�றி*?�+ 
இ4த ெதாட� ஆறாவ- ெவ�றிய/ைன வாA�திய-ட�, இ4த ெவ�றி ம�திய அரBகளC� 
தவறான ெபா*ளாதார ெகா�ைககD?� எதிராக நா+ நட�திய ேபாராFட�களC� 
காரணமாக கிைட�த ெவ�றி எ�H+ �றிIப/Fடா�.  ம�திய அரB கைடப/J�- வ*+ 
தவறான ெபா*ளாதார ெகா�ைக?� எதிராக நைடெபற உ�ள 2016,ெசIட+ப� 2 ெபா- 
ேவைல நிH�த�திைன BSNL$ உ�ள அைன�- ப�தி ஊழிய�கைள7+ திரFJ 
ெவ�றிகரமா?கிட BSNL ஊழிய� ச�க+ பாLபட ேவML+ எ�H+ ேகFL? ெகாMடா�. 

 
இவர- -வ?க உைர?� ப/� BSNL MS ச�க�தி� ெபா- ெசயலாள� ேதாழ� 

BேரO �மா� ம�H+ SNATTA ச�க�தி� ெபா- ெசயலாள� ேதாழ� அPI #க�ஜி 
ஆகிேயா� வாA�தி ேபசினா�க�.   

 
BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா- ெசயலாள� ேதாழ� P.அப/ம�7 அவ�க� 

7ஆவ- உHIப/ன� சRபா�I� ெதாட�பான ஆST ெசIட+ப� 2 ெபா- ேவைல நிH�த+ 
ம�H+ இ�H ந+ #� உ�ள கடைமக� ெதாட�பான ஆSபL ெபா*Fகைள சம�Iப/�- 
உைர நிகA�தினா�.  அவர- அறி#க உைர?� ப/�ன� நைடெப�ற வ/வாத�தி$ 
அைன�- மாநில ெசயலாள�கD+, ம�திய ச�க நி�வாகிகD+, Bமா� 16 மண/ ேநர+ 
ப�ேக�றன�.  இைடய/$ BSNL ஊழிய� ச�க�தி� �ரவல� ேதாழ� V.A.N.ந+VதிR அவ�க�  
தன- ஆேலாசைனகைள #�ைவ�- ம�திய ெசய��� உHIப/ன�கD?� 
வழிகாFJனா�.  W�H நாFக�, மிக சீRய #ைறய/னC$ ம�திய ெசய��� 
உHIப/ன�களC� நYMட ெநJய ஜனநாயகV�வமான வ/வாத�கD?� ப/�ன� ெபா- 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப/ம�7 அவ�க� 20.06.2016 அ�H மாைல ெதா�I�ைர 
வழ�கினா�. 

 
உ�சாக�-ட� நைடெப�ற இ4த ம�திய ெசய���வ/$ ெசIட+ப� 2 ெபா- 

ேவைல நிH�த+, 01.01.2017 #த$ நைடெபற உ�ள ஊதிய மா�ற+, ஊழிய�களC� நYMட 
நா� ேத�கி உ�ள ப/ரZசைனக�, மத ந$லிண?க+, BSNL� ��தா?க+, BSNL ம�H+ MTNL 
ஆகியவ�றி� ப��கைள ேக4திர ப��தார*?� வ/��+ நிதி ஆேயா?கி� பR4-ைரக� 
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ம�H+ ஓS\திய�கD?� 78.2% ப^சIபJ இைணI� ம�H+ BSNL  ஊழிய�கD?� அரB 
ஓS\திய+ வழ��வத�� இ*4த 60% எ�கி�ற உZசவர+� நY?கIபFட- ஆகிவ�றி$ 
கிைட�-�ள ெவ�றி ஆகியைவ ெதாட�பான தY�மான�க� நிைறேவ�றIபFடன. 

 
ேத�கி1(ள ப4ர6சைனக( த8�வ4�கான ேபாரா9ட�க(:-  ஊழிய�களC� ேத�கி7�ள 
ப/ரZசைனகD?� தY�T காண?ேகாR கீAகMட இய?க�கைள நட�-வ- என ம�திய 
ெசய��� #JT ெசS-�ள-: 
1) சிவ/0 ;/ப<ட- =&ய ேகா;�ைக அ9ைட அண4.+ ஆ�/பா9ட
 : 17.08.2016 
2) த�ணா          : 08.09.2016 
3) மாவ9ட மாநில அகில இ.திய ம9ட�களEF உ�ணாவ4ரத
  : 20.09.2016 
4) ப4ர6சைனக( த8ராவ49டாF அI!த க9ட நடவ&�ைகக( ேம�ெகா(வ+.  அதைன 

ம!திய ெசயலக
 %&' ெசJ1
.  
 
27.07.2016 அ-) ெவ�றி வ4ழா:- அரB ஓS\திய+ வழ��வதி$ இ*4த 60% உZசவர+� 
நY?கIபFட- ம�H+ ஓS\தியதார�கD?� 78.2% IDA  இைணI� ஆகிய நம- 
ேகாR?ைகக� ெவ�றி ெப�H�ளைத ம�திய ெசய��� பாராFJய-.  இ- அதிகாRக� 
ம�H+ ஊழிய�க� நட�திய 2015, ஏIர$ 21 ம�H+ 22 ேததிகளC$ நைடெப�ற ஒ�H 
பFட ேபாராFட�தி�� கிைட�திFட ெவ�றி எ�பைத ம�திய ெசய��� பதிT 
ெசS-�ள-.  இ4த ேவைல நிH�த�தி�� ப/� 01.05.2015 அ�H நைடெப�ற ேபZB 
வா��ைதய/$ தா� 60% உZசவர+� ம�H+ 78.2% IDA இைணI� ஆகிய ப/ரZசைனக� 
ெதாட�பாக அைமZசரைவ? �றிI� ஒ�ைற தா?க$ ெசSவதாக அரசி� சா�பாக 
ப�ெகL�த DOT ெசயலாள� உHதி அளC�தா�.  இ4த ஒIப4த�தி� காரணமாகேவ 05.07.2016 
அ�H நைடெப�ற அைமZசரைவ? eFட+ இரML ப/ரZசைனக� ெதாட�பாக #JT 
ெசS-�ள-.  இ4த ெவ�றிைய ெகாMடாL+ வைகய/$ நாL #�வ-+ 27.07.2016 அ�H 
சிறI�? eFட�க� Wல+ ஊழிய�களCைடேய வ/ள?கி eறி இனCI� வழ�கி ெகாMடாட 
ேவML+ என ம�திய ெசய��� #JT ெசS-�ள-.   இ4த நிகAZசிைய மாநில 
மாவFட ச�க�க� சிறIபாக ெகாMடாJ அத� �ைகIபட�கைள மாநில ம�திய 
ச�க�கD?� அfIப/ட ேவML+. 
 
ெச/ட
ப� 2 ேவைல நி)!த
 ெதாட�பாக சிற/0� கK!தர�க�க(:-  ெசIட+ப� 2 
ேவைல நிH�த�ைத BSNL$ ெவ�றிகரமா?கிட ச?தி வாS4த ப/ரZசார�ைத ஊழிய�க� 
ம�திய/$ ெகாML ெச$ல ேவML+ என ம�திய ெசய��� #JT ெசS-�ள-.  இ4த 
ேவைல நிH�த�தி� 12 அ+ச ேகாR?ைககைள ப/ரபலமா?�+ வைகய/$ அைன�- 
மாவFட+/மாநில�களCi+ சிறI� க*�தர�க�கைள ெவ�றிகரமாக நட�திட ேவML+  
  
BSNL ம�)
 MTNLF ேக.திர ப�#வ4�பைன எ-கிற நிதி ஆேயா�கி- 
%-ெமாழிவ4�# ம!திய ெசய�#$ க�டன
:-   20.07.2016 அ�H ெவளCயான இ4திய� 
எ?jப/ரj ப�திR?ைகய/$ BSNL ம�H+ MTNL$ ேக4திர ப��வ/�பைன ெதாட�பாக நிதி 
ஆேயா? ஆேலாசி�- வ*வதாக ெசSதி ெவளCயாகி உ�ள-.  வ/ைரவ/$ இ4த 
#Jவ/ைன அ#லா?�வத�� ேதைவயான நடவJ?ைகக� ேம�ெகா�ள ம�திய 
அைமZசரைவ?� பR4-ைர?கIபL+ எ�H அ4த ெசSதி ெசா$கிற-.  ேக4திர ப�� 
வ/�பைன எ�றா$ தனCயா� நிHவன+ ஒ�றி�� கண/சமான ப��க� வ/�கIபFL அ4த 
நிHவன�ைத BSNL� ேக4திர ப��தாரராக மா�Hவ- எ�H ெபா*�.  அத� ப/�ன� 
அ4த தனCயா� நிHவன+ நி�வாக�தி$ ப�� ெகா�D+.  இ- ஒ* ஆப�தான #JT.  
நிதி ஆேயா?கி� இ4த #Jைவ கLைமயாக கMJ�த ம�திய ெசய���, இதர 
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ச�க�கDட� ஆேலாசி�- அL�த கFட நடவJ?ைககைள ம�திய ச�க+ ேம�ெகா�ள 
ேவML+ என #JT ெசS-�ள-. 
 
நி�வாக!+ட- ச.தி/0:-  21.07.2016 அ�H BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா- ெசயலாள� 
ேதாழ� P.அப/ம�7 ம�H+ ேதாழ� Bவப� ச?கரவ��தி Dy.GS ஆகிேயா� தி* A.M. �Iதா 
GM(Restg) அவ�கைள ச4தி�-, பMJைக? கால+ ெந*��வதா$, �திய PLI ஃபா�#லா 
உ*வா?கIபட ேவML+.  எனேவ அத�கான கமிFJைய உடனJயாக eFட ேவML+ 
என ேகFL? ெகாMடேதாL, �திய ஃபா�#லா உ*வா?கIபடவ/$ைல எ�றா$ அத�� 
ப/� ஏ�பL+ வ/ைளTகD?� ெதாழி�ச�க�கைள ெபாHIபா?க? eடா- எ�H+ 
ெதRவ/�தன�.  ேமi+ தி* D.ச?கரவ��தி GM(Pers) அவ�கைள ச4தி�- SC/ST 
ஊழிய�கD?� ச�க+ ேச*+ உRைமைய மH?கIபFL�ளைத? கMJ�- BSNL ஊழிய� 
ச�க+ ெகாL�-�ள �காR� மv- உடனJ நடவJ?ைக ேதைவ எ�பைத வலி7H�தின�.  
கா�IபேரF அiவலக�தி� SCT ப/RT அfIப/7�ள B�றறி?ைகய/$ SEWA BSNL$ உ�ள 
SC/ST ஊழிய�க� ேவH எ4த ெதாழி�ச�க�திi+ உHIப/ன�களாக இ*?க? eடா- என? 
�றிIப/டIபFL�ள-.  இ4த உ�தரT ர�- ெசSயIபட ேவML+ என BSNL ஊழிய� 
ச�க+ மFLேம ேகாR?ைக ைவ�-�ள-.  SEWA BSNL எ�ப- ஒ* சWக நல அைமI�.  
அதி$ உHIப/ன�களாக உ�ள SC/ST ஊழிய�களC� ச�க+ ேச*+ உRைமைய மH?க 
#Jயா- எ�பேத BSNL ஊழிய� ச�க�தி� நிைலபாL.  இதி$ தைலய/FL வ/ைரவ/$ 
தY�T காMபதாக GM(Pers) உHதி அளC�-�ளா�. 

 
வாA�-?கDட�,                                                

 
  ேதாழைம7ட�, 

 
      (A.பா0 ராதாகிKTண-) 

                    மாநில ெசயலாள� 
 

 


