
 BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:127                                           ேததி:-06.09.2016 
 

08.09.2016 த�ணா ம�$
 இ&ன ப)ற ெச+திக, 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள,  

ஊழிய�கள�� ேத�கி� கிட��� ப�ர�சைனக� ெதாட�பாக 24 அ�ச 
ேகா"�ைககைள #�ைவ%& BSNL ஊழிய� ச�க%தி� தைலைமய�லான -.டண� 
அறிவ�%&�ள இர2டாவ& க.ட இய�கமான 08.09.2016 அ�9 நைடெபற ேவ2;ய 
த�ணா ேபாரா.ட%திைன ெவ<றிகரமா�கிட மாவ.ட/மாநில ச�க�க� அைன%& 
நடவ;�ைககைள>� ேம<ெகா�ள ேவ2?�.  இ�த இய�க%தி� ெச@திக� ம<9� 
AைகBபட�கைள ம%திய/மாநில ச�க%தி<� ெத"வ��க ேவ2?� என மாவ.ட 
ச�க�கைள மாநில ச�க� ேக.?� ெகா�கிற&. 

 
DDG(Estt)உட& ச6தி78:-  உ�ச நEதிம�ற தE�Bப�� அ;Bபைடய�F, கட�த கால%திF Group 
C &D ஊழிய�கO�� வழ�கBப.ட அதிகBப;யான ெதாைகய�ைன ப�;%த� ெச@ய� 
-டா& எ�9 DOP&T உ%தரS ெவள�ய�.?�ள&.  அ�த உ%தரைவ DOT Endorse 
ெச@யவ�Fைல எ�ற காரண%ைத கா.; BSNL அ�த உ%தரைவ அ#லா�க வ�Fைல.  
BSNL ஊழிய� ச�க%தி� ெபா& ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�>, ேதாழ� Yவப� 
ச�கரவ�%தி Dy.GS ம<9� &ைண%தைலவ� ேதாழ� அன�ேம[ மி%ரா ஆகிேயா� 
06.09.2016 அ�9 தி] S.K.ெஜய�� DDG(Estt) DOT  அவ�கைள  ச�தி%& DOP&Tஉ%தரைவ DOT 
Endorse ெச@ய ேவ2?� என� ேக.?� ெகா2டன�.  இதிF தைலய�.? ஆவன 
ெச@வதாக DDG(Estt) உ9தி அள�%&�ளா�. 
 #தF ஊதிய மா<ற%தி� ேபா& ஊழிய�கO�� ஏ<ப.ட அனாமலிகள�� 
தE�வ�<கான ஒBAதைல ேகா" BSNL நி9வன� DOT�� ஏ<கனேவ க;த� எeதி உ�ள&. 
ஓ@gதிய� ச�ப�தBப.;]BபதாF இதிF DOTய�� ஒBAதF ேதைவ.  ஆனாF இ&வைர 
DOT எ�த ஒ] #;S� எ?�காமF உ�ள&.  இ�த ப�ர�சைனய�F வ�ைரவாக தE�S 
காணBபடேவ2?� என ஊழிய� தரBA DDG(Estt) அவ�கைள ேக.?� ெகா2ட&.  
ேதைவயானவ<ைற ெச@வதாக அவ� உ9தி அள�%&�ளா�. 
 
20 ல9ச:தி�;
 அதிகமான இைண78கைள வழ�கி BSNL  மC�D
 சாதைன:-  
ஆகY., 2016F 20 ல.ச%தி<�� அதிகமான இைணBAகைள வழ�கி BSNL மh2?� 
சாதைன பைட%&�ள&.  22,30,000 ெமாைபF இைணBAக� வழ�க ேவ2?� என 
ஆகY. மாத%தி<� இல�� நிரணய��கBப.?�ள நிைலய�F BSNL நி9வன� ஆகY. 
மாத%திF 23,07,301 இைணBAக� வழ�கி உ�ள&.  தமிழக%தி� இல�கான 2,05,000%ைத 
தா2; 2,31,371 இைணBAக� வழ�கBப.?�ள&.  இ& 113% ஆ��.  இ�த சாதைனைய 
நிகm%தி  உ�ள ஊழிய�கO��� நி�வாக%தி<�� BSNL ஊழிய� ச�க� தன& 
வாm%&�கைள ெத"வ�%&� ெகா�கிற&. 
 
BSNL& 8:தா�க
 ெதாட�பாக BSNL CMDஉட& தைலவ�க, ச6தி78:-  BSNL� 
A%தா�க� ெதாட�பாக BSNL CMD ம<9� BSNLF உ�ள ச�க�கO��� இைடேயயான 
-.ட� 08.09.2016 அ�9 மாைல 4 மண��� நைடெபற உ�ள&.  க]வ�கள�� 



ப<றா��ைற  உ�ள�.ட #�கிய ப�ர�சைனக� ஏேதo� இ]Bப�� ம%திய ச�க%தி� 
கவன%தி<� ெகா2? ெசFல ேவ2?� என ம%திய ச�க� ேக.?� ெகா2?�ள&. 
 
GPFப9Dவாடாவ)�கான நிதி ஒJ�கீD:- 01.09.2016 அ�9 BSNL ஊழிய� ச�க%தி� ெபா& 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�> அவ�க� GM (T&BFC) தி] Y.N.சி� அவ�கைள ச�தி%& 
மாநில�கO�� GPF�கான நிதி ஒ&�கீ? ெதாட�பாக வ�வாதி%தா�.  உ"ய ேநர%திF நிதி 
ஒ&�கீ? ெச@யBபட ேவ2?� எ�9 ெபா& ெசயலாள� ேக.?� ெகா2டா�.  
ேதைவயானவ<ைற ெச@வதாக GM  உ9தி அள�%&�ளா�. 
 
PLI:- ெசBட�ப� 1ஆ� ேததி PLI கமி.;ய�F உ�ள ஊழிய� தரBA உ9Bப�ன�களான 
ேதாழ� P.அப�ம�> ம<9� ேதாழ� ச�ேதYவ� சி� ஆகிேயா� BSNL CMD தி] அoப� 
tuYதவா அவ�கைள ச�தி%& PLI ெதாட�பாக வ�வாதி%&�ளன�.  24.08.2016 அ�9 
நைடெப<ற PLI கமி.;� -.ட%திF நி�வாக தரBA #�ெமாழி�த 1,100 vபா@ எ�கிற 
ெதாைக மிக �ைறவாக உ�ளதாக இர2? ேதாழ�கO� எ?%&ைர%& இ�த 
ப�ர�சைனய�F CMDய�� தைலயw.ைட ேகா"ன�.  இ�த நி9வன%தி� A%தா�க%தி<காக, 
�றிBபாக கட�த 2/3 ஆ2?களாக ஊழிய�க� ஆ<றிவ]� சிறBபான ப�கிைன கண�கிF 
ெகா2?, நியாயமான ஒ] ெதாைகைய PLIஆக வழ�க ேவ2?� என வலி>9%தி 
உ�ளன�.  இ�த ப�ர�சைனய�F உ"ய கவன� ெசx%&வதாக CMD உ9தி அள�%&�ளா�. 
 24.08.2016 அ�9 நைடெப<ற PLI கமி.;� -.ட%திF வ]வா@ அதிக"BA ம.?ேம 
PLI வழ��வத<கான அளவ Eடாக இ]��� எ�9 நி�வாக தரBப�F -றBப.ட&.  
05.09.2016 அ�9 நைடெப<ற PLI கமி.;� -.ட%திF வ]வா@ அதிக"BA ம.?ேம 
அளவ Eடாக கண�கிF ெகா�ள� -டா& என ஊழிய� தரBA ெத"வ�%த&.  அத<� 
பதிலாக ெமாைபF, தைரவழி ம<9� Bரா.ேப2. ப�திகள�F வழ�கBப.ட Aதிய 
இைணBAக� ஆகியைவ>� அளவ E.;F கண�கிF ெகா�ள ேவ2?� என ேக.?� 
ெகா2டன�.  நி�வாக� ம<9� ஊழிய� தரBப�<கிைடேய ஒ]மி%த க]%& உ]வாகாத 
காரண%தாF இ�த ஆ2;<கான PLI ெதாட�பாக எ�த ஒ] #;S� எ.டபடவ�Fைல. 

 
வாm%&�கOட�,                                                

                ேதாழைம>ட�, 

 
      (A.பா8 ராதாகிNOண&) 

                  மாநில ெசயலாள� 
 
  
 


