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அ7பா�9த ேதாழ�கேள, 

 
ஊழிய�க<��  கிைட�க ேவ�>ய 78.2 சதவ3கித ப?ச(ப> இைண() 

ஊழிய�கள@ைடேய ஒ�Bைம இCலாத காரணDதாC 01.01.2007 EதC கிைட�காமC 
ேபானG.  ஆனாC BSNL ஊழிய� ச�க� ஒ� ெதாைல ேநா!" பா�ைவேயா% அதிகா'க(!" 
வழ�"� சமய*தி+ ஊழிய�க(!"� 78.2% ப.ச/ப0 இைண/ைப அ3லா!க ேவ4%� 
எ67 ஒ/ப8த� ேபா9ட;.   

 
அத6 காரணமாக, ITS அதிகா'க(!" ஒ� சில ச@ைககைள BSNL நி�வாக� 

அறிவC*த ேபா; BSNL+ உEள அதிகா'கE மF7� ஊழிய� ச�க�களG6 H9டைம/பான 
FORUM கால வைரயFற ேவைல நி7*த அைறHவ+ வC%*த;. ேவ7 வழியC6றி 12.06.2012 
அ67 நி�வாக� நம;  ேகா'!ைகைய ஏF7 ெகா4ட;.  ஆனா+ DOT ஒ/Rத+ வழ�க 
தாமத/ப%*தியதா+ FORUM மS4%� 12.06.2013 3த+ ேவைல நி7*த அறிவC/R ெவளGயC9ட;.  
வCைளU? 10.06.2013 அ67 ெதாைல ெதாட�R ;ைற அதFகான உ*தரைவ ெவளGயC9ட;.  8,000 
ேகா0 WபாX நYட*தி+ இ�8த ேபா;� நா� ெவ6ேறா�.  இ; BSNL+ உEள FORUM 
H9டைம/R!" ேபாரா9ட*திF" கிைட*தி9ட 3த+ ெவFறி. 
 
ஓ��தியதார�க<�� 78.2% ப?ச(ப> இைண():-  பணCயC+ இ�!"� ஊழிய�கE 78.2% 
ப.ச/ப0 இைண/பCFகான பலைன 10.06.2013 3த+ ெபFற ேபா;�, ஓX[திய�க(!"  
கிைட!கவC+ைல.  01.01.2007 3த+ 10.06.2013 வைர பணC ஓXU ெபFற பல \F7!கண!கான 
ேதாழ�க(!"  பல ஆயCர!கண!கான WபாXகE இழ/R ஏFப9ட;.இ; ஓX[தியதா�க(!" 
இைழ!க/ப9ட க%� அந]தியா"�.  இ8த அந]திைய கைளய , BSNL ஊழிய� ச�க3�, 
அதிகா'கE மF7� ஊழிய�களG6 ஒ67ப9ட அைம/பான FORUM3�, AIBDPA ச�க3� பல 
க9ட ேபாரா9ட�கைள நட*தி`Eளன. 

 
BSNL+ ஊழிய� ச�க�களG6 H9% நடவ0!ைக!"a  ((JAC) 27.11.2014 அ67 

நட*திய ஒ� நாE ேவைல நி7*த� உEளG9ட பல ேபாரா9ட�கைள நட*தி`Eள;.   
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AIBDPA ச�க� ப+ேவ7 த�ணா!கE, உ4ணாவCரத�கE, CCA அ@வலக�கைள 
ேநா!கி ேபரணC, பCரதம�!" அ.ச+ அ9ைட இய!க� மF7� R;ெட+லியC+ ச.சா� பவ6 
ேநா!கிய ேபரணC உEளG9ட பல க9ட ேபாரா9ட�கைள நட*திய;ட6, ம*திய அைமfச�, பல 
அதிகா'கE உEளG9டவ�கைள ெதாட�8; ச8தி*; வலி`7*தி வ8த;.  

 
இ; ம9%ம+லாம+ FORUM OF BSNL UNIONS AND ASSOCIATIONS இ8த 3!கியமான 

ேகா'!ைகைய த�களG6 அைன*; ேபாரா9ட�களG@� மிக 3!கியமான ேகா'!ைகயாக 
இைண*தி�8த;.  இத6 உfச க9டமாக எ8த வCதமான ெபா�ளாதார ேகா'!ைக`� 
இைண!க/படாம+ FORUM சா�பாக நட*த/ப9ட 2015, ஏ/ர+ 21 & 22 ேததிகளG+ நைடெபFற 
இர4% நா9கE ேவைல நி7*த*தி@� ஓX[திய�க(!" 78.2%  இைண/R, மF7� BSNL 
இட� இ�8; அரi!" வ�� வ�மான*தி+ 60 சதவCகித� அளவCFகான ஓX[திய� 
ம9%ேம அரசி6 ெபா7/R ,, மSதிைய BSNLேல ஏFக ேவ4%� எ6கி6ற க9%/பா% ந]!க 
ேவ4%� எ6கி6ற ேகா'!ைக`� அதி+ ைவ!க/ப90�8த;. 

 
ஏ/ர+ மாத� நைடெபFற ேவைல நி7*த*தி6 ேகா'!ைககைள வCவாதி!க 01.05.2015 

அ67 அரசா�க*தி6 சா�பC+ ெதாைல ெதாட�R ;ைறயC6 ெசயலாள� உEளG9ட அதிகா'கE 
FORUM தைலவ�க(ட6 ேபfi வா�*ைதயC+ ஈ%ப9டன�.  அதி+ தா6 இ8த இர4% 
பCரfசைனகளG6 மS;Eள நியாய*ைத ஏF7! ெகா4ட ெதாைல ெதாட�R ;ைறயC6 
ெசயலாள�, இ8த பCரfசைனகE மS; ம*திய அைமfசரைவ!" ஒ� "றி/பCைன அk/Rவதாக 
உ7தி அளG*தா�.  அத6 அ0/பைடயC+ இ8த அைமfசரைவ "றி/R தயா� ெசXய/ப9ட;.  
இ8த அைமfசரைவ! "றி/ைப தயா'!கU�, அதி+ பல அைமfசரக�கE ேக9ட 
ச8ேதக�க(!", BSNL@� ெதாைல ெதாட�R ;ைற`� வCள!க�கைள தர ெசXவதF"� 
FORUM தைலவ�கE எ%*த 3யFசிகE ெகா.ச ந.சம+ல..  அவFைற எ+லா� அlவ/ேபா; 
நம; இைணயதள ெசXதிகளG+ ெத'வC*; உEேளா�.  இதF" இைடயC+ அத]த கால தாமத� 
ஏFப9ட ேபா; 22.12.2015 அ67 நா% தaவCய அளவC+ ஆ�/பா9ட3� நட*த/ப9ட;.   

 
BSNL+ உEள அைன*; அதிகா'கE, ஊழிய�களG6 ெதாழிFச�களG6 H9டைம/பான 

FORUM*தி6 அைறHவலி6 அ0/பைடயC+ நைடெபFற ஒ67 ப9ட, உ7தியான ெதாட� 
ேபாரா9ட�கE காரணமாக, 05.07.2016 அ67 நைடெபFற அைமfசரைவ! H9ட*தி+ 
அரசா�க� நம; ேகா'!ைககைள ஏF7! ெகா4ட;.  இ8த அைமfசரைவ! H9ட 
30வCைன ஒ90 18.07.2018 அ67 ெதாைல ெதாட�R ;ைற 40-13/2013-Pen(T)எ6கிற உ*தரU 
எ4 pல� 78.2% ப.ச/ப0 இைண/பCF" ஒ/Rத+ வழ�கி`Eள;.  அேத  ேபால 20.07.2016 
ேததியC9ட DOTயC6 க0த எ4: 40-13/2013-Pen(T) pல�,  BSNL ஊழிய�க(!" ஓX[திய� 
வழ�"வதF" அரசா�க� 36ன� வCதி*தி�8த 60 சதவCகித� எ6கிற க9%/பா90ைன 
ந]!கி`Eள;.  இத6 pல� 01.01.2007 3த+ 10.06.2013 வைர ஓXU ெபFேறா�க(!" பல6 
கிைட!க/பட உEள;.  அவ�களG6 ஓX[திய*தி+ ந+ல ெதா� 36ேனFற3� ஏFப%�. 

 
தா�கE நிராக'!க/ப9டவ�கE எ6கி6ற உண�வC+ இ�8த ஓX[தியதார�கE, 

இ67 மகிqfசி ெவEள*தி+ pqகி உEளன�.  இ; BSNL+ உEள அைன*; அதிகா'கE 
மF7� ஊழிய� ச�க�களG6 H9% 3யFசி!" கிைட*த மக*தா6 ெவFறி.  ஒF7ைம!" 



 

கிைட*த ெவFறி.  இ9த ெவ�
அ7B AIBDPA ம�B
 FORUMDதிC
QRட
 நடDதி இன@() வழ�கி
ஊழிய� ச�கDதி7 மDதிய ெசய��S
மாவ9ட*தி@� இ8த நிகqfசிைய
தமிq மாநில ச�க*திF" அk/பCட

 
ஆனா+ இ; ேதாழ� இrலா�

NFTE BSNL இ67 பCரfசார� 
வ�கி6றன�.   ஒ� நப� பCரதம�!"
த]�U காண/ப9ட; எ67 பCரfசார�
ஊழிய�கE, அதிகா'களG6 ஒF7ைமைய`�

 
27.07.2016 அ67 BSNL 

பCர�மா4டமாக ெகா4டா%ேவா�
கா!கU�, BSNL ஊழிய�களG6 
ெப�ைம ெகாEேவா�. 

 
வாq*;!க(ட6,                                               
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ெவ�றிைய நா
 அைனவ�
 ெகா�டாT

DதிC உUள அைனDG ேதாழ�கைளV


வழ�கி ெகா�டாட ேவ�T
 என )GெடCலிய3C
ெசய��S அைறQவC வ3RTUளG. 

நிகqfசிைய ெவFறிகரமாக சிற/பாக நட*தி 
அk/பCட ேவ4%கிேறா�.  

இrலா� அஹமதி6 பரா!கிரம 3யFசியா+
 ெசX; வ�கிற;.  ஒ� சில ேப� 

பCரதம�!" அk/பCய க0த*தி6 pலமாகேவ
பCரfசார� ெசXவ; ஊழிய�களG6 ஒ67 
ஒF7ைமைய`� சி7ைம/ப%*;� 3யFசியா"�

BSNL ஊழிய� ச�க� இ8த ஒF7ைம!"
ெகா4டா%ேவா�.  இ8த பCரfசைனகளG6 த]�வCF"�

 உ'ைமகைள ெவ6ெற%!கU� ேதைவயான

,                                               

      (A.
             

ெகா�டாT
 வைகய3C 27.07.2016 
ேதாழ�கைளV
 இைணDG வாய3� 

)GெடCலிய3C Q>ய BSNL 
 தமிழக*தி+ அைன*; 
 அத6 Rைக/பட�கைள 

3யFசியா+ கிைட*த; எ67 
 அவ�!" வCழாஎ%*; 

pலமாகேவ இ8த பCரfசைன 
 ப9ட ேபாரா9ட*ைத`�, 

3யFசியா"�.   

ஒF7ைம!" கிைட*த ெவFறிைய 
த]�வCF"�, எதி�கால*தி+ BSNLஐ 

ேதைவயான ஒF7ைம!" 

,                                                
    ேதாழைம`ட6, 

 
(A.பா) ராதாகி�Zண7) 
   மாநில ெசயலாள� 


