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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
16.03.2017 அ�� ேதாழ� P.அப�ம�� ம��� ேதாழ� �வப� ச�கரவ�!தி ஆகிேயா� 16.03.2017 அ�� 
கா�%பேர& அ'வலக!தி) உ+ள PGM(Estt), GM(Rectt), GM(FP), FM(BFCI) ம��� GM(Admn) ஆகிேயாைர 
ச�தி!? பல ப�ர@சைனகைள வ�வாதி!?+ளன�.  எC�க%ப&ட ப�ர@சைனகE�, அதிகாFக+ 
தர%ப�) வழGக%ப&ட பதி)கE� கீேழ தர%ப&C+ளன:- 

� ேநர, நியமன JE�கள1ட� சா3றித� ச4பா
6ப73 சமய'தி8 NOC ேக;ப<:-  ஒL சில 
இடGகளN) ேநரP நியமன JE�களNட� சா�றிதS சFபா�%ப�� சமய!தி) NOC ேக&கி�றன� 
என நம? ம!திய சGக!தி� கவன!தி�V ெகாXC ெச)ல%ப&ட?.  Y�னதாக ஒL 
அர�!?ைறய�ேலா அ)ல? அர� நி�வன!திேலா ேவைல பா�!திL�தா�க+ எ�றா) 
ம&Cேம அ�த ேதாழ�க+ NOC ெப��!தர ேவXC� எ�பைத திLமிV அனNமா ராZ GM(Rectt) 
அவ�களNட� நம? தைலவரக+ ெதFவ�!தன�.  அவL� ெபாL!தமான Yைறய�) 
அறி[�!?வதாக உ�தி அளN!?+ளா�. 

� JTO LICE  ேத
? @,?க*:-  11.12.2016 அ�� நைடெப�ற JTO LICE ேத�[ YP[க+ 
இ�னY� ெவளNய�ட%படவ�)ைல.  இதைன  திLமிV அனNமா ராZ GM(Rectt) அவ�களNட� 
வ�சாF!தேபா?, ேத�வாள�களN� Vைறகைள��, கL!?�கைள�� கவனN%பத�காக 
நியமி�க%ப&ட நி^ன�க+ V_ Y�னேர ஒL Yைற `Pயதாக[�, ேஹாலி பXPைகய�ைன 
ஒ&P வ�?+ள வ�CYைற காரணமாக அ�த� V_வ�� YP[க+ இ�தி ெசZவதி) தாமத� 
ஏ�ப&C+ளதாக[� அவ� ெதFவ�!தா�.  அ�த� V_வ�� அறி�ைக வ�ைரவ�) இ�தி 
ெசZய%ப&C இ�த மாத இ�தி�V+ YP[க+ ெவளNய�ட%பC� என உ�தி அளN!?+ளா�. 

� ெடலிகா� ெட�ன Aசிய3 இலாகா ேத
?:-  TT LDCE ேத�[ கட�த ஆXC நட!த%படாததா) 
இ�த ஆXC கXP%பாக நட!த ேவXC�  என BSNL ஊழிய� சGக� ெதாட��? வலி��!தி 
வLகி�ற?.  இ? ெதாட�பாக GM(Rectt) அவ�களNட� வ�வாதி!த ேபா? TT LDCE 
ேத�[கE�கா� அ&டவைனய�ைன ெதFவ�!? மாநில தைலைம ெபா?ேமலாள� 
அ'வலகGகE�V கா�%பேர& அ'வலக!தி) இL�? வ�ைரவ�) தகவ) தர%பC� என 
ஏ��� ெகாXடா�.  

� அDஸா� ம�F� வடகிழ�H மாநில�கள18 இIJ< மா�ற8:-  அgஸா� ம��� 
வடகிழ�V மாநிலGகளN) பண�யம�!த%ப&ட ேநரP நியமன JE�க+ ெசா�த ஊL�V மா�ற) 
ேக&C வ�Xண%ப�!? பல ஆXCகளாக கா!?� கிட�தா�க+.  அவ�க+ த�ேபா? JTO 
ேத�வ�'� ெவ�றி ெப�ற பண� நியமனY� ெப�� வ�&டன�.  மiXC� மா�ற) 
வ�Xண%ப�%பத�ேக ேம'� 5ஆXC கால� கா!?�கிட�க ேவXPய நிைல உ+ள?. இ�த 
ப�ர@சைனைய திLமிV ம? அேராரா PGM(Estt) அவ�களNட� நம? தைலவ�க+ வ�வாதி!தன�.  
ேதசிய க[�சிலி) நம? சGக� ைவ!திL�த ஆZபC ெபாLளN� அP%பைடய�) இ? 
ேபா�� சிரமமான இடGகளN) பண�யா��� இ? ேபா�ற JTO�க+ ஓராXPேலேய 
வ�Xண%ப��கலா� என நி�வாக� YPெவC!?+ளதாக அவ� ெதFவ�!தா�. 
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� உLசநAதி ம3ற தA
6ப73 அ,6பைடய78 அதிக6ப,யாக வழ�க6ப;ட ெதாைக ப7,'த� 
ெச)வ< நிF'தி ைவ6M:-  ஊழிய�கE�V அதிக%பPயாக வழGக%ப&ட பண!ைத திL�ப 
ப�P!த� ெசZய� `டா? எ�கிற உ@ச நlதிம�ற தl�%ப�� அP%பைடய�) DoP&T ெவளNய�&ட 
உ!தரைவ BSNL நி�வாக� அமலா�காததி� அP%பைடய�) இ�த ப�ர@சைன ேதசிய� 
க[�சிலி� வ�வாத!தி�V நம? சGக� Y�ைவ!த?.  இ? ெதாட�பாக திLமிV ம? 
அேராரா PGM(Estt) அவ�களNட� நம? தைலவ�க+ வ�வாதி!தன�.  இ? ெதாட�பான நlXட 
வ�வாதGகE�V ப�� அதிக%பPயாக வழGக%ப&ட ெதாைக ெதாட�பான அைன!? 
ப�ர@சைனகளN'� கா�%பேர& அ'வலக� இ�தி YP[ எC�V�.  இ? ெதாட�பான அைன!? 
வ�Xண%பGகைள�� மாநில அ'வலகGக+ கா�%பேர& அ'வலக!தி�V அo%ப வழி 
கா&ட%ப&C+ள?.  கா�%பேர& அ'வலக� இ�தி YP[ எC�V� வைர இ�த ெதாைகய�ைன 
ப�P!த� ெசZவ? நி�!தி ைவ�க%பட ேவXC� என தைலவ�க+ ேக&C� ெகாXடன�.  
திLமிV ம? அேராரா PGM(Estt) அவ�க+ இதைன ஏ��� ெகாXடா�.  ேம'� 17.03.2017 அ�� 
அவL�V இ? ெதாட�பாக ஒL கPத!ைத�� நம? ம!திய சGக� எ_தி உ+ள?.  
மாவ&டGகளN) உ+ள இ? ேபா�ற ப�ர@சைனகைள மாவ&ட ெசயலாள�க+, மாநில 
சGக!தி�V எ_!? p�வமாக எ_தி அo%ப[�.  இதைன ெதாV!? மாநில சGக� ம!திய 
சGக!தி�V அo%ப� ைவ�V�. 

� ப'தா� வH6M ேத
Lசி ெபறாத RM ம�F� Gr.D�க* TT ேத
? எSத அTமதி:-  ப!தா� 
வV%^ ேத�@சி ெபறாத RM ம��� Gr.D�க+ TT LDCE ேத�[ எ_த ஒL க&டமாக அoமதி�க 
ேவXC� என நம? சGக� ெதாட��? வ�^�!தி வLகி�ற?.  மiXC� இ�த ப�ர@சைனைய 
திLமிV ம? அேராரா PGM(Estt) அவ�களNட� நம? தைலவ�க+ வ�வாதி!தன�.  நlXட 
வ�வாதGகE�V ப�� மiXC� இ? ெதாட�பாக கா�%பேர& அ'வலக!தி) உ+Lேளேய 
மiXC� பFசீலி�க PGM அவ�க+ ஏ��� ெகாXடா�.  நம? ம!திய சGகY� இ�த 
ப�ர@சைனய�) ெதாட��? தைலய�C�. 

� JE LICE ேத
ைவ உடன,யாக நட'<க:-  JE LICE ேத�ைவ உடனPயாக நட!த ேவXC� என 
நம? ம!திய சGக� ெதாட��? வலி��!தி வ�?+ள?.  இ�த ேத�[ கட�த ஆXC 
நைடெபறவ�)ைல எ�ப? Vறி%ப�ட!த�க?.  இ? ெதாட�பாக திLமிV ம? அேராரா PGM(Estt) 
அவ�களNட� நம? தைலவ�க+ வ�வாதி!தன�.  11.12.2016 அ�� நைடெப�ற JTO LICE ேத�[ 
YP[க+ ெவளNயான ப��னேர JE காலி%பண�ய�டGக+ நி�ணய� ெசZய இய'� என அவ� 
ெதFவ�!தா�.  அ�த YP[க+ வ�ைரவ�) ெவளNயாக இL%பதா), அ? ெவளN வ�த[ட� 
இத�கான நடவP�ைகக+ உடனPயாக ேம�ெகா+ள%பC� என அவ� உ�தி அளN!?+ளா�. 

� வ A;U� கடன18 HைறJத வ;,�H மாF� ேபா< ஊழிய
க* சJதி�H� ப7ரLசைனக*:-  
கி&ட!த&ட அைன!? வGகிகE� கட�கE�கான வ&P வ�கித!ைத, Vறி%பாக வ l&C� 
கடo�கான வ&P வ�கித!ைத Vைற!?+ள?.  ஏ�கனேவ வ l&C� கட� ெப��+ள BSNL 
ஊழிய�கE� இதி) பலனைடய ேவXC�.  Vைற�த வ&P வ�கித!தி�V கடைன மா�ற 
வ�L�^� ஊழிய�களNட� அrவா� ெசZய ேவXC� எனN) நி'ைவய�) உ+ள கட� 
ெதாைகய�) 0.5%!ைத க&ட ேவXC� என வGகிக+ நி�ப�த� ெசZகி�றன என நம? ம!திய 
சGக!தி�V வ�த ^கா�களN� அP%பைடய�) திL Y.N.சிG GM(T&BFCI) அவ�களNட� இ? 
ெதாட�பாக நம? தைலவ�க+ வ�வாதி!தன�.  இ? ெதாட�பாக வGகி நி�வாகGகளNட� 
வ�வாதி%பதாக GM(T&BFCI)  உ�தி அளN!?+ளா�. 

� Vன1ய3 வ�கிWட3  MOU M<6ப76M:-  UNION BANK OF INDIAஉடனான MOU YP�?+ள 
wSநிைலய�), இதைன ^?%ப��க ேவXCெமன BSNL ஊழிய� சGக� நி�வாக!ைத ேக&C� 
ெகாXPL�த?.  GM(T&BFCI)உட� 16.03.2017 அ�� வ�வாதி�V� ேபா? UNION BANK OF INDIA 
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உட� MOU ^?%ப�%பத�கான பண� YP�? வ�&டதாக ெதFவ�!தா�.  17.03.2017 அ�� MOU 
ைகெய_!தாகிவ�&ட?.  

� JAOேத
? வ7திகள18 திI'த�:- JAO ேத�[ வ�திகளN) கீSகXட திL!தGகைள ெசZய 
ேவXC� என BSNL ஊழிய� சGக� ெதாட��? வ�^�தி வ�?+ள?.   

1. எ�த ஊதிய வ�கித!தி) ஐ�? ஆXC ேசைவ YP!திL�தா'� அ�த ஊழியைர ேத�[ 
எ_த அoமதி�க ேவXC�. 

2. JTO ம��� JAO ஆகிய இரXC ேகட�கE� ஒேர ஊதிய வ�கித� உ+ள ேகட�க+ 
எ�பதா) JAO  ேத�வ��கான உ@ச வய? JTO ேத�வ��V உ+ளைத ேபால 55 என இL�க 
ேவXC�. 

3. ஐ�? ஆXC கால� எ�பைத ஜனவF 1) எ�பத�V பதிலாக ஜூைல 1) என மா�ற� 
ெசZதிட ேவXC�. 

இ�த ப�ர@சைனகைள மiXC� திL �னN) Vமா� GM(FP) அவ�களNட� நம? தைலவ�க+ 

வ�வாதி!தன�.  இத�காக உLவா�க%ப&ட கமி&P, BSNL ஊழிய� சGக� ேகாFய�L�த {�� 

ேகாF�ைககைள�� ஏ��� ெகாXC த� அறி�ைகய�ைன ெகாC!?+ளதாக அவ� 

ெதFவ�!தா�.  இ�த� V_வ�� பF�?ைரய�� அP%பைடய�), JAO ேத�[ வ�திகளN) 

மா�றGகைள நி�வாக�V_ ம��� இய�Vன� V_வ�� ஒ%^த'�V வ�ைரவ�) அo%ப� 

ைவ�க%பC� என[� அவ� உ�தி அளN!?+ளா�. 

� 17.07.2016  நைடெப�ற JAO ேத
வ7�H [Uத8 பதவ7கைள உIவ�Hக:-  17.07.2016 அ�� 
நைடெப�ற JAO  ேத�வ�� YP[க+ அறிவ��க%ப&C, அவ�க+ பய��சிைய�� YP!? பண� 
நியமனY� ெசZய%ப&டன�.  அத�V ப��ன� நைடெப�ற ம� பFசீலைனய�) ேம'� 300 
ேதாழ�க+ ெவ�றி ெப�றிL�தன�.  ேபாதிய பதவ�க+ இ)லாத காரண!தா) தமிழக�, ேகரளா 
உ+ளN&ட பல மாநிலGகளN) ஏ�கனேவ பண� நியமன� ெசZய%ப&ட JAO�க+ பல� பதவ�க+ 
இ)லாத காரண!தா) பண� இற�க� ெசZய% ப&C+ளன�.  பண� நியமன� ெசZய%ப&ட எ�த 
ஒL ேதாழைர�� பண� இற�க� ெசZயாத வைகய�) `Cத) பதவ�கைள வழGக ேவXC� 
என BSNL ஊழிய� சGக� ஏ�கனேவ கா�%பேர& அ'வலக!தி) ேகாF�ைக ைவ!திL�த?.  
இ? ெதாட�பாக மiXC� திL �னN) Vமா� GM(FP) அவ�களNட� நம? தைலவ�க+ 
வ�வாதி!தன�. அவL� இதி) ேதைவயான நடவP�ைகக+ எC�க உ�தி அளN!?+ளா�. 

� சIீைடக]�H பதிலாக பண� வழ�Hவ<:_  23.02.2017 அ�� நைடெப�ற சீLைட� V_வ�� 
`&ட!தி) சீLைட�V பதிலாக பண!ைத வழGVவ? என நி�வாக!தி� தர%ப�) ஒL 
Y�ெமாழி[ ைவ�க%ப&ட?.  இ? ஒL Y�கியமான ப�ர@சைன எ�ற அP%பைடய�) அC!த 
ம!திய ெசய�V_வ�) வ�வாதி!த ப��ன� தா� YP[ ெசZய YP�� எ�� GM(Admn) 
அவ�களNட� நம? தைலவ�க+ ெதFவ�!?+ளன�.  எனேவ கிைள ம��� மாவ&ட 
ெசயலாள�க+ தGகளN� கL!?�கைள ெதFவ��V� ப&ச!தி) நா� நம? மாநில சGக!தி� 
கL!திைன ம!திய சGக!தி�V ெதFய%பC!தலா�. 

� பண7ய78 இI�H� ஊழிய
க]�H இலவச இர? ேநர அைழ6Mக*:-  BSNL ஊழிய� 
சGக!தி� ேகாF�ைகய�ைன அC!? ஓZ|திய�கE�V இ�த வசதி வழGக%ப&C வ�&ட?.  
எனNo� பண�ய�) இL�V� ஊழிய�கE�V இ�த வசதி இ? வைர நl&P�க%படாத நிைலய�) 
இ? ெதாட�பாக  திL S.K.சி�ஹா GM(Admn) அவரகளNட� நம? தைலவ�க+ வ�வாதி!தன�.  
அ%ேபா? இ? பாரப&ச� எ��� பண�ய�) இL�V� ஊழிய�கE�V� இ�த வசதி கXP%பாக 
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நl&P�க ேவXC� எ��� வலி��!தின�.  அவL� இதைன உFய ம&ட!தி) வ�வாதி%பதாக 
உ�தி அளN!?+ளா�. 

� CMD BSNL உட3 FORUM தைலவ
க* சJதி6M:-  FORUM தைலவ�களான ேதாழ� P.அப�ம�� GS 
BSNLEU, ேதாழ� C.C.சிG GS NFTE, ேதாழ� K.ெசபாgPயா� GS SNEA ம��� ேதாழ� ப�ரகலா!ராZ 
GS AIBSNLEA ஆகிேயா� CMD BSNLஐ 17.03.2017 அ�� ச�தி!த ேபா? இ�த ஆXC Yத) 
க&டாயமாக ப��ப�ற ேவXPய ^திய கண�கீ&C Yைறய�ைன தைலவ�கE�V வ�ள�கினா�. 
”இ?வைர இ�திய நி�வனGக+ GAP எ�ற கண�கீ&C Yைறய�ைன ப��ப�றி வ�தன�.  
ஆனா) இ�த ஆXC Yத) நி�வனGக+ Ind AS எ�ற Yைறய�ைன கXP%பாக ப��ப�ற 
ேவXC� என அர� அறிவ�!?+ள?.  இ�த கண�கீ&C Yைறய�� பP நி�வனGகளN� 
ெசா!? மதி%ைப ேவ� வைகய�) மதி%ப~C ெசZய ேவXC�.  அத� பP 01.10.2000�V ப�� 
BSNL தன? Y�கிய வ�யாபார!தி) உLவா�க%ப&ட வLவாைய ைவ!? வாGகிய 
ெசா!?�கைள ம&Cேம அத� ெசா!? மதி%ப��V கண�கி) எC!?� ெகா+ள%பC�.  அேத 
சமய� ^திய கண�கீ&C Yைறய�� பP நில�, க&PடGக+ உ+ளN&ட அைன!? 
ெசா!?�களN� மதி%^கE� கண�கி) வL�.  இத�காக, BSNL தன? நில!தி� மதி%^க+ 
Y_வைத�� கண�கி) ெகாXC வர ேவXC�.  இ�த ஆXP� கண�கி) ெகாXC 
வLவத�V, இ�த நிலGகளN� ச�ைத மதி%ைப கண�கீC  ெசZ? அத�V ஒ%^த) வழGக  
KPMG ேபா�ற ஒL நி�வன!ைத BSNL  நியமி�க உ+ள?.  இதனா) BSNL நிலGகளN� ெசா!? 
மதி%^ Vைற�த ப&ச� 1,50,000 ேகாP �பாZக+ கண�கி) ெகாXC வர%பC�.  இ�த% 
பண�ய�ைன ஜூ� 30ஆ� ேததி�V+ YP�க ேவXC�.  BSNL� 1,50,000 ேகாP �பாZ மதி%^+ள 
ெசா!?�க+ கண�கி) ெகாXC வர%ப&ட? எ�றா) அ? நி�வன!தி� மதி%ைப ம�க+ 
ம!திய�) ெபLமள[ உய�!?�.” 
  இ�த பண�ய�ைன p�!தி ெசZய அதிகாFக+ ம��� ஊழிய� சGகGக+ தGகளN� 
Y_ைமயான ஒ!?ைழ%ைப தரேவXC� என CMD BSNL ேக&C� ெகாXடா�.  இதி) 
தGகEைடைய Y_ைமயான ஒ!?ைழ%ைப தLேவா� என கல�?� ெகாXட அைன!? 
தைலவ�கE� ெதFவ�!தன�.  BSNL� நில ெசா!?�க+ அைன!?� கண�கி�V ெகாXC 
வLவத�V தலம&டGகளN) நம? ேதாழ�க+ அைன!? வ�தமான உதவ�கைள�� ெசZய 
ேவXC� என ம!திய சGக� ேவXCேகா+ வ�C!?+ள?. 

� BSNL-MTNL இைண6M:- BSNL-MTNL இைண%^ ெதாட�பாக பலவ�தமான வத�திக+ ஊழிய�க+ 
ம!திய�) உலா வ�?� ெகாXC+ளைத கண�கி) ெகாXC CMDஐ ச�தி!த தைலவ�க+ இ? 
ப�றி வ�வாதி!தன�.  இ? ெதாட�பாக தன�V ஏ?� ெதFயா? என அவ� ெதFவ�!தா�.  
கீSகXட நிப�தைனகைள அர� ஏ�றா) ம&Cேம BSNL-MTNL இைண%ைப ஏ�� ெகா+ேவா� 
என தைலவ�க+ CMD BSNLஇட� ெதளNவாக உ�தியாக ெதFவ�!?+ளன�.   
1. MTNL� அைன!? கட�கைள�� அரசாGக� எC!?� ெகா+ள ேவXC�.  அ�த 

�ைமய�ைன BSNL மi? �ம!?� `டா?. 
2. BSNL ம��� MTNL ஊழிய�களN� ஊதிய� ஒேர மாதிFயாக இL�க ேவXC�.  இதி) 

பாரப&ச� ஏ?� இL�க� `டா?. 
3. MTNL ஏ�கனேவ பGV ச�ைதய�) ப&Pயலிட%ப&C உ+ள?.  எனேவ இேத நிைலய�) 

BSNL-MTNL இைண�க%ப&ட? எ�றா) அ? BSNL� பGV வ��பைன/ தனNயா�மய!தி�V 
இ&C@ ெச)'�.  எனேவ BSNLஉட� இைண�V� Y�ன� அரசாGக� MTNLஐ பGV 
ச�ைதய�லிL�? வ�ல�கி� ெகா+ள ேவXC�. 

தைலவ�களN� கL!?�கைள உFய Yைறய�) கவன!தி) ெகா+ள%பC� என CMD உ�தி 

அளN!?+ளா�. 
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� மI'<வ� HSவ73 [;ட�
`&ட�, GM(Admn) DOTய�) ஒL வ�வாத!தி) பGV ெப��� ெகாXPL�த காரண!தா) 
நைடெபறவ�)ைல.  ேம'� தாமதமி�றி இ�த� `&ட� நைடெபற ேவXC� என 
திL S.K.சி�ஹா அவ�கைள நம? தைலவ�க+ ேக&C� ெகாXட ேபா? அவL� அதைன 
வ�ைரவ�) `&Cவதாக உ�தி அளN!?+ளா

� ஒ6பJத ஊழிய
க* ப7ரLசைனய78 
& VP BSNLCCWF  ம��� ேதாழ� அனNேம� மி!ரா 
அoப� �வாgதவா அவ�கைள 
ேபரண�ய�� ேபா? அவFட� வழGக%ப&ட ேகாF�ைக மoவ�) உ+ள ப�ர@சைனக+ மi? 
வ�வாத� நட!தின�.  Vைற�த ப&ச ஊதிய�
கா�%பேர& அ'வலக� ெவளNய�&C+ள உ!தர[க+ அமலாவைத 
ேவXC� என� ேக&C� ெகாXடன�
ெதாைகைய ம&C� ெதாழிலாள�கE�V ெகாC!?வ�&C மiதY+ளைத அவ� திLP� 
ெகா+கிறா� என �&P�கா&Pனா�க+
பண!ைத�� அவ� திLP@ ெச)வைத�� �&P�கா&Pனா�க+
ப�ர@சைனய�) கா�%பேர& அ'வலக� ெவளNய�&C+ள உ!தர[க+ அமலாவைத கXகாண��க 
ஒL ப�Fைவ கா�%பேர& அ'வல
ேகாFனா�க+.  அேத ேபால அரசாGக!தா) ெகஜ&P) ெவளNய�ட%ப&C+ள ^திய ஊதியGக+ 
BSNL) உ+ள ஒ%ப�த ஊழிய�கE�V உடனPயாக அமலா�க ேவXC� என[� அவ�க+ 
ேக&C� ெகாXடன�.  இ�த ப�ர@சைனகளN) அ�கைற�ட� தைல
நடவP�ைககைள ேம�ெகா+வதாக 

� 01.01.2016 @த8 20 ல;ச bபா)களாக பண7�ெகாைடய73 உLசப;ச�
ஊதிய� V_வ�� பF�?ைரய�� அP%பைடய�) பண��ெகாைடய�� உ@ச ப&ச அள[ 
�பாயாக உய�!த%ப&C+ள?
இ? ெபாL�?� என அர� அறிவ�!?+ள?

� ம'திய அர� ஊழிய
கள13 ேகா4�ைகக* பாரா]ம3ற'தி8
16.03.2017 அ�� ேவைல நி�!த!தி) ஈCப&ட ேபா? அவ�களN� ேகாF�ைககE�V தl�
வலி��!தி பாராEம�ற ேமலைவய�) 
எ_%ப�னா�.  

7வ? ஊதிய� V_வ�� பாதகமான அ�சGகைள கைளய� ேகாF 
ம!திய அர� ஊழிய�க+ 16.
உ+ளன�.  ம!திய அர� ஊழிய� மகாச�ேமளன!தி� தைலைமய�) நைடெப�ற ேவைல 
நி�!த!தி�V ஆதரவாக நம? ம!திய சGக!தி� அைற`வ
ஈCப&ட BSNL ஊழிய� சGக!தி� 
அர� ஊழிய�க+ அைனவL�V� 
ெகா+கிற?. 

வாS!?�கEட�,                                 
                                             

         

மI'<வ� HSவ73 [;ட�:-  23.02.2017 அ�� நைடெப�வதாக இL�த மL!?வ� V_ 
ய�) ஒL வ�வாத!தி) பGV ெப��� ெகாXPL�த காரண!தா) 

ேம'� தாமதமி�றி இ�த� `&ட� நைடெபற ேவXC� என 
சி�ஹா அவ�கைள நம? தைலவ�க+ ேக&C� ெகாXட ேபா? அவL� அதைன 

வ�ைரவ�) `&Cவதாக உ�தி அளN!?+ளா�. 

ஒ6பJத ஊழிய
க* ப7ரLசைனய78 CMD BSNLஉட3 சJதி6M:-  ேதாழ� 
ம��� ேதாழ� அனNேம� மி!ரா SG BSNLCCWF 

அoப� �வாgதவா அவ�கைள 17.03.2017 அ�� ச�தி!? 22.02.2017 
ேபரண�ய�� ேபா? அவFட� வழGக%ப&ட ேகாF�ைக மoவ�) உ+ள ப�ர@சைனக+ மi? 

Vைற�த ப&ச ஊதிய�, EPF ம��� ESI உ+ளN&ட ப�ர@
கா�%பேர& அ'வலக� ெவளNய�&C+ள உ!தர[க+ அமலாவைத 
ேவXC� என� ேக&C� ெகாXடன�.  பல மாநிலGகளN) ஒ%ப�த�கார� ஒL Vைற�த 
ெதாைகைய ம&C� ெதாழிலாள�கE�V ெகாC!?வ�&C மiதY+ளைத அவ� திLP� 

�&P�கா&Pனா�க+.  ேம'� ெதாழிலாள�கE�, நி�வாகY� ெகாC�V� 
பண!ைத�� அவ� திLP@ ெச)வைத�� �&P�கா&Pனா�க+
ப�ர@சைனய�) கா�%பேர& அ'வலக� ெவளNய�&C+ள உ!தர[க+ அமலாவைத கXகாண��க 
ஒL ப�Fைவ கா�%பேர& அ'வலக!தி) உLவா�க ேவXCெமன தைலவ�க+ அ_!தமாக 

அேத ேபால அரசாGக!தா) ெகஜ&P) ெவளNய�ட%ப&C+ள ^திய ஊதியGக+ 
) உ+ள ஒ%ப�த ஊழிய�கE�V உடனPயாக அமலா�க ேவXC� என[� அவ�க+ 

இ�த ப�ர@சைனகளN) அ�கைற�ட� தைல
நடவP�ைககைள ேம�ெகா+வதாக CMD BSNL உ�தி அளN!?+ளா�. 

ல;ச bபா)களாக பண7�ெகாைடய73 உLசப;ச�
ஊதிய� V_வ�� பF�?ைரய�� அP%பைடய�) பண��ெகாைடய�� உ@ச ப&ச அள[ 
�பாயாக உய�!த%ப&C+ள?.  BSNL/MTNL) இைண�க%ப&ட ஊழிய�கE�V� 
இ? ெபாL�?� என அர� அறிவ�!?+ள?. 
ம'திய அர� ஊழிய
கள13 ேகா4�ைகக* பாரா]ம3ற'தி8 :-

அ�� ேவைல நி�!த!தி) ஈCப&ட ேபா? அவ�களN� ேகாF�ைககE�V தl�
வலி��!தி பாராEம�ற ேமலைவய�) CITUவ�� ெபா? ெசயலாள� ேதாழ� தப� ெச� Vர) 

பாதகமான அ�சGகைள கைளய� ேகாF 10 
.03.2017 அ�� ப�ரமாXடமான ேவைல நி�!த!ைத நட!தி 

ம!திய அர� ஊழிய� மகாச�ேமளன!தி� தைலைமய�) நைடெப�ற ேவைல 
நி�!த!தி�V ஆதரவாக நம? ம!திய சGக!தி� அைற`வைல ஏ�� ஆதர[ ஆ�%பா&ட!தி) 

ஊழிய� சGக!தி� அைன!? ேதாழ�கE�V� ேபாரா&ட!தி) பGேக�ற ம!திய 
அர� ஊழிய�க+ அைனவL�V� BSNL ஊழிய� சGக� தன? வாS!?�கைள ெதFவ�!?� 

,                                  
                                                                        

      
       

அ�� நைடெப�வதாக இL�த மL!?வ� V_ 
ய�) ஒL வ�வாத!தி) பGV ெப��� ெகாXPL�த காரண!தா) 

ேம'� தாமதமி�றி இ�த� `&ட� நைடெபற ேவXC� என GM(Admn) 
சி�ஹா அவ�கைள நம? தைலவ�க+ ேக&C� ெகாXட ேபா? அவL� அதைன 

ேதாழ� P.அப�ம��, GS BSNLEU 
 ஆகிேயா� CMD BSNL திL 

2017 அ�� BSNL CCWF நட!திய 
ேபரண�ய�� ேபா? அவFட� வழGக%ப&ட ேகாF�ைக மoவ�) உ+ள ப�ர@சைனக+ மi? 

உ+ளN&ட ப�ர@சைனக+ மi? BSNL 
கா�%பேர& அ'வலக� ெவளNய�&C+ள உ!தர[க+ அமலாவைத CMD BSNL உ�தி ெசZய 

பல மாநிலGகளN) ஒ%ப�த�கார� ஒL Vைற�த 
ெதாைகைய ம&C� ெதாழிலாள�கE�V ெகாC!?வ�&C மiதY+ளைத அவ� திLP� 

நி�வாகY� ெகாC�V� EPF 
பண!ைத�� அவ� திLP@ ெச)வைத�� �&P�கா&Pனா�க+.  ஒ%ப�த ஊழிய� 
ப�ர@சைனய�) கா�%பேர& அ'வலக� ெவளNய�&C+ள உ!தர[க+ அமலாவைத கXகாண��க 

க!தி) உLவா�க ேவXCெமன தைலவ�க+ அ_!தமாக 
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