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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
  

தமி� மாநில BSNL ஊழிய� ச�க��, தமி�நா� ெதாைல ெதாட�! ஒ#ப�த 
ெதாழிலாள� ச�க�� இைண�& ஒ#ப�த ஊழிய�கள'� ப(ர*சைனக,-காக 27.07.2016 
அ�4 ெச�ைன தைலைம ெபா& ேமலாள� அ5வலக� ��! மாநில� த7வ(ய த�ணா 
ேபாரா8ட9தி:; அைற=வ> வ(�9தி?�தன.  நம& ேபாரா8ட அைற=வைல ஒ8@ 
மாநில நி�வாக� ேப*A வா�9ைத-; அைழ9தி?�த&.  அத� அ@#பைடய(> 26.07.2016 
அ�4 காைல 11.30 மண(யளவ(> ேப*A வா�9ைத நைடெப:ற&.  அ�த ேப*A 
வா�9ைதய(> நம& சா�பாக ேதாழ� S.ெச>ல#பா AGS BSNLEU, ேதாழ� A.பா! 
ராதாகி?Gண� CS BSNLEU, ேதாழ� M.�?ைகயா CP TNTCWU, ேதாழ� K.சீன'வாச� CT, 
BSNLEU ம:4� ேதாழ� R.மேக�திர� COS BSNLEU ஆகிேயா?�, நி�வாக9தி� சா�ப(>, தி? 
A#ரதா சா8ட�ஜி GM(HR), தி?மதி திV!ர A�தV DGM(A), தி? ஆXசேனய5 AGM(A) ம:4� 
தி? நாகராஜ� AGM(SR) ஆகிேயா� ப�ேக:றன�.   

 
நி�வாக9தி� தர#ப(> நா� ெகா�9த ேபாரா8ட அறிவ(#ப(> ெகா�-க#ப8ட 

ப(ர*சைனகY அைன9ைதZ� நி�வாக9தி� சா�ப(> 23.06.2016 அ�4 நட9த#ப8ட 
WEBINOR> அைன9& ெபா& ேமலாள�கள'ட�� வ(வாதி9&Yளதாக ெதVவ(-க#ப8ட&.  
ஒ#ப�த ஊழிய�கY ப(ர*சைனய(> �த��ைறயாக வ(வாதி-க#ப8ட& எ�ப& நம& 
ேபாரா8ட அைற=வ5-; கிைட9த �த> ெவ:றி.  இ#ப@#ப8ட �ய:சி ேம:ெகாYள# 
ப8டத:; நம& ச�க�கள'� சா�ப(> அவ�க,-; ந�றிையZ� பாரா8�த>கைளZ� 
ெதVவ(9&- ெகா]ேடா�.  ேம5� 27.07.2016 அ�4 நைடெப:ற ேப*A வா�9ைதய(> 
கீ�க]ட ப(ர*சைனகY வ(வாதி-க#ப8டன:- 

 
1. 20.05.2009 6த, ஒ�ப�த ஊழிய
க789 வழ�க�பட ேவ:;ய நி<ைவ. ெதாைக:-  

இ& ெதாட�பாக 26.06.2015 அ�ேற மாநில நி�வாக� ெகா�9த க@த9தி� மa& ஓரா]� 
கால� கழி�த ப(�!� எ�த ஒ? மாவ8ட நி�வாக�� நடவ@-ைக ேம:ெகாYள 
வ(>ைல எ�பைத க�ைமயாக A8@-கா8@ேனா�.  நி�வாக தர#ப(> ஈேரா� 
மாவ8ட9தி> இத:கான இ4திக8ட பண(கY நைடெப:4 வ?வதாக ெதVவ(9தன�.  
காைர-;@, தXைச ம:4� ;�பேகாண� ஆகிய மாவ8ட�கள'> நி5ைவ9 ெதாைக 
ப8�வாடா ஆகிவ(8டதாகd�,  ம&ைர மாவ8ட9தி> இ�த நி5ைவ9 ெதாைக 
ெபா?�தா& எ�4� அ�த�த மாவ8ட நி�வாக�கY ெதVவ(9&Yளதாக நி�வாக 
தர#ப(> ெசா>ல#ப8ட&.  இ�த நா�; மாவ8ட நி�வாக�க,� ெதVவ(9த தகவ>கY 
உ]ைம-; மாறான& எ�பைத நா� வ(ள-கமாக எ�9&- =றிேனா�.  அதைன 
நி�வாக� ஏ:4- ெகா]�, மாவ8ட நி�வாக�கள'ட� ஒ? வார கால9தி:;Yளாக 
எ79& g�வமான அறி-ைக ேகார#ப8�Yளதாகd�, அ& வ�த ப(�ன� இ& 
ெதாட�பாக உடன@ நடவ@-ைக எ�-க#ப�� எ�4� நி�வாக� =றிZYள&.  ேம5� 
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ஒ? மாத கால9தி:;Y அைன9& மாவ8ட�கள'5� நி5ைவ9ெதாைக வழ�க#பட 
ேவ]�� எ�ற நம& ேகாV-ைகய(ைன மாநில நி�வாக� ஏ:4- ெகா]�Yள&. 
 

2. 7ஆ� ேததி89> மாத ஊதிய�:- கி8ட9த8ட அைன9& மாவ8ட�கள'5�, ச8ட 
வ(திகள'� ப@ ப(ரதி மாத� 7ஆ� ேததி-;Y ஊதிய� வழ�க#ப�வதி>ைல எ�பைத 
A8@-கா8@ அதைன உ4தி#ப�9த மாவ8ட நி�வாக�கY அ-கைற எ�9&- 
ெகாYவதி>ைல எ�பைத நா� க�ைமயாக ஆ8ேசப(9ேதா�. ப(ரதி மாத� 7ஆ� 
ேததி-;Y ஒ#ப�த தார� ஊதிய� வழ�க வ(>ைல என'> ச8ட வ(தி எ] 21(4)� ப@ 
நி�வாக� 10ஆ� ேததி-;Y ஊதிய� வழ�க ேவ]�� என வலிZ49தி உYேளா�.  
மாவ8ட நி�வாக�க,ட� ேபசி இன'ேம> ஓiெவா? மாத�� 7ஆ� ேததி-; �� 
ஊதிய� வழ�;வைத உ4தி ெசjவதாக =றிZYள&.   
 

3. ேபான?:- ஒ#ப�த ஊழிய�க,-; பல மாவ8ட�கள'> ேபானk வழ�காத& 
ெதாட�பாக நா� A8@-கா8@ இதைன வழ�;வத:கான நடவ@-ைககள'> ஈ�பட 
ேவ]�� என ேகாVZYேளா�.  இ& ெதாட�பாக மாவ8ட நி�வாக�க,-; உ4தியான 
க@த� எ7த#ப�� எ�4 நி�வாக� =றிZYள&.   
 

4. EPF:- EPF> சிறி& ��ேன:ற� இ?�தா5�, இ�ன�� பல மாவ8ட�கள'> EPF 
க8�வதி> உYள ;ழ4ப@கைள எ�9&- =றிேனா�.  ;றி#பாக CGM 
அ5வலக9திேலேய வா�;� ஊதிய9ைத ;ைற9&- கா8@ EPF க8ட#ப�வைதZ� 
ஆனா> �79 ெதாைகய(ைனZ� நி�வாக9திட� ஒ#ப�த தார� வா�கி- 
ெகாYவைதZ� நா� ஆதர9&ட� வ(ள-கி- =றிேனா�.  EPF �ைறயாக க8டாததா>, 
ஒ#ப�த ஊழிய�கY பாதி-க#ப�வைதZ�, BSNL பண� ஒ#ப�ததார�களா> 
ைகயாட#ப�வைதZ� எ�9&- =றிேனா�.  ஒiெவா? மாத�� WAGE SLIP 
ெகா�9தா5�, E-PASS BOOK ம:4� UAN வழ�கினா5� அ& �ைறயாக க]காண(-க 
�@Z� எ�பைதZ� A8@-கா8@ நி�வாக� இதி> ஒ#ப�ததாரைர க8டாய#ப�9த 
ேவ]�� எ�4� ேகாVேனா�. இதைன �7ைமயாக நி�வாக� ஏ:4-ெகா]�, 
இத:காக மாவ8ட நி�வாக�க,-; உ4தியான உ9தரd வழ�க#ப�� எ�4 =றிய&. 
 

5. ESI:- இதி5� ��ேன:ற� இ?�தா5�, பல இட�கள'> ESI SMART CARD 
ெகா�-க#படாத& ெதாட�பாகd�, பல மாவ8ட�கள'> இத:கான பண9ைத ESI 
அ5வலக9தி> ெச59தாத& ெதாட�பாகd� மாநில நி�வாக9திட� எ�9&- 
=ற#ப8ட&.  இதைன �7ைமயாக நி�வாக� ஏ:4-ெகா]�, இத:காக மாவ8ட 
நி�வாக�க,-; உ4தியான உ9தரd வழ�க#ப�� எ�4 =றிய&. 

 

இ�த அைன9& ப(ர*சைனகைளZ� க]காண(-க மாவ8ட�கள'> ேபாட#ப8�Yள 
NODAL OFFICERSக,� இ& ெதாட�பாக கறாராக க]காண(-க உ9தரd ப(ற#ப(-க#ப�� 
எ�4 மாநில நி�வாக� உ4தி அள'9&Yள&.   

 
ேம5� ஒ#ப�த ஊழிய�கY ெசjZ� பண(கைள ெபா49& SKILLED, SEMI SKILLED ம:4� 

UNSKILLED என வைக#ப�9தி அத:ேக:ற ஊதிய� வழ�க#பட ேவ]�� என வ:!49தி 
உYேளா�.  இ& ெதாட�பாக மa]�� வ(வாதி-க நி�வாக� ஏ:4- ெகா]�Yள&. 
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இ& தவ(ர நாக�ேகாவ(> மாவ8ட 28.6 நா8கY ஊதிய ப8�வாடா ம:4� ேவnV> 
;ைற-க#ப8�Yள 4 பண(ய(ட�கY ெதாட�பாகd� கவன'-க மாநில நி�வாக� உ4தி 
அள'9&Yள&.  

 
ஒ#ப�த ஊழிய�கY ப(ர*சைனய(>, நி�வாக� நட9திZYள WEBINOR, ேபாட#ப8�Yள 

உ9தரdகY, ெதாட�*சியாக இ�த ப(ர*சைனய(> தைலய(�வதாக ெகா�9&Yள உ4தி 
ெமாழிகY, பதிைன�& நா8கY இைடெவள'ய(> இ& ெதாட�பாக ச�க�க,ட� 
மa]�ெமா? ேப*A வா�9ைத ஆகிய மாநில நி�வாக9தி� சாதகமான அo;�ைறகைள 
கண-கி> ெகா]� 27.07.2016 அ�4 நைடெப4வதாக இ?�த த�ணா ேபாரா8ட9ைத ஒ9தி 
ைவ#பதாகd�, வ(ைரவ(> இவ:றி> தp�d காண#படவ(>ைல என'> ேபாரா8ட� 
ெதாட?� எ�4� நி�வாக9திட� ெதVவ(9&Yேளா�. 

 
உ4தியான ேபாரா8ட அறிவ(#!�, ஊழிய�கள'ைடேய ஏ:ப8�Yள ெகா�தள'#!ேம இ�த 

��ேன:ற�க,-; அ@#பைடயான காரண�.  எனேவ நம& ேதாழ�கY நம& ேபாரா8ட 
=� வாைள தp8@ ைவ#ேபா�.  நியாய� கிைட-கவ(>ைல என'> வ5வான 
ேபாரா8ட�கள'� qல� நம& ேகாV-ைககைள ெவ�றைடேவா�.   

 
ஒ#ப�த ெதாழிலாள�கள'� சிரம9ைத !V�&- ெகா]� ேப*A வா�9ைத qல� தp�d 

காண ��வ�த ெபா& ேமலாள�, &ைண#ெபா& ேமலாள�, உதவ( ெபா& ேமலாள�கY 
ம:4� அத:; வழிகா8@ய மாநில தைலைம ெபா& ேமலாள� அவ�க,-;� நம& 
ச�க�கள'� சா�பாக ந�றிையZ� பாரா8�த>கைளZ� ெதVவ(9&- ெகாYகிேறா�. 

 
வா�9&-க,ட�, 
ேதாழைமZYள, 

 
A.பா� ராதாகிEFண0                                                   C.வ(ேனா. 9மா
 
மாநில ெசயலாள
                                                     மாநில ெசயலாள
 

BSNLEU                                                                     TNTCWU 
                  

    
 


