
BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:-2                                                                 ேததி:-03.06.2017 
ஊதிய மா�ற� காண கள� அைம)ேபா� 

அைன,- ச�க�கள./ 0த1 க2ட ேபாரா2ட அைற5வ1  
27.07.2017 ஒ8 நா9 அைடயாள ேவைல நி:,த�1-- 

அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
01.01.2017 �த� நைடெபற உ�ள ஊதிய மா ற! எ#வள% �&கியமான( எ�ப( ந! 

அைனவ)! அறி�தேத.  உைழ*பாள+கள+� நியாயமான ேகா,&ைகக� எ(%! ேபாராடாம� 
அைட�ததி�ைல.  இ�0 நா! நம( நியாயமான உ,ைமயான ஊதிய மா ற1தி காக ேபாராட 
தயாராேவா!. 

அதிகா,க2&காக அைம&க*ப3ட 3வ( ஊதிய மா ற& 56 தன( ப,�(ைரகைள 
அறிவ71(�ள(.  அதி� உ�ள ”நி0வன1தி� வழ9க இயல&:;ய அள%(AFFORDABILITY)” ப7,வ7� 
ப;, BSNL ஊழிய�க� ஊதிய மா ற1தி 5 த5தி இ�லாதவ�களாக உ�ளன�.  அ�த ப7,% 
ெத,வ7*பதாவ(:- 
“ஊதிய மா�ற,தா1 ஏ�பட�5=ய 5>த1 ெசலவ@ன�, அBத நி:வன,தி/, கடBத C/: 
நிதியா�>கள./ வD�E 0Bைதய சராசD லாப,தி/ 20 சதவ@கித,தி�E மிகாம1 இ8�க 
ேவ�>�.”    
  2009-10ஆ! ஆNO �த� BSNL நி0வன! லாபமP3டாத காரண1தா�, இய ைகயாகேவ 
அத� ஊழிய�க� ஊதிய மா ற1தி 5  த5தி இ�லாதவ�களாக மாறி வ7Oகி�றன�.  BSNL 
ஊழிய�க� ஊதிய மா ற பயைன அைடR! வNண!, 3வ( ஊதிய மா ற& 56வ7� இ�த 
ப7,வ7லி)�( அவ�க2&5 வ7ல&5 அள+&க ேவNO! என BSNL� உ�ள ச9க9க� ேகா,&ைக 
வ7O1தி)�தன.  நம( இ�த ேகா,&ைக&5 BSNL நி�வாக! ஆதர% ெத,வ71தி)�த(.  DOT 
ெசயலாளராக தி) J.S.தUப& இ)&5! வைர நம( ேகா,&ைக&5 DOTR! தன( ஆதரைவ 
வழ9கிய7)�த(.  ஆனா� த ேபா( DOT தன( நிைலய7ைன மா றி& ெகாNO வ73ட(.  
அைமVசரைவ ெசயலாள� தைலைமய7� நைடெப ற கட�த ஊதிய மா ற& 56 மPதான 
:3ட1தி�, 3வ( ஊதிய மா ற 56வ7� ப,�(ைரய7� உ�ள AFFORDABILITY ப7,வ7லி)�( BSNL 
ஊழிய�க2&5 வ7ல&5 அள+&க ேவNO! எ�0 ேகா,&ைக ைவ&கவ7�ைல.  BSNL� 
பண7யா 0! ஊழிய�கைளR! அதிகா,கைளR! DOT ஒ3Oெமா1தமாக ைகக6வ7 வ73ட(.  
த ேபா( 3வ( ஊதிய மா ற& 56வ7� மPதான அரசா9க1தி� �;%க� இ0தி ெசXய*ப3O 
வ)கி�றன.  5ைற�த ப3ச! இ�த YZநிைலய7லாவ( BSNL ஊழிய�க� ஒ3O ெமா1தமாக ஒேர 
5ரலி� ெபா)1தமான இய&க9க� [லமாக த9கள+� உண�%கைள ெத,வ7&க ேவN;ய( மிக 
மிக அவசிய!.  இ( ஒ) வாZவா? சாவா? எ]! YZநிைல.   

இ( ெதாட�பாக 02.06.2017 அ�0 :;ய அைன1( ச9க9கள+� :3ட1தி� BSNL 
ஊழிய� ச9க! சா�பாக ேதாழ� P.அப7ம�R, ேதாழ� `வப� ச&கரவ�1தி, ேதாழ� ேகா5� ேவாரா 
ஆகிேயா)!, NFTE சா�பாக அத� ெபா)ளாள� ேதாழ� A.ராஜ ெமௗலி அவ�க2!, SNEA சா�பாக 
ேதாழ� G.L.ேஜாகி, ேதாழ� K.ெசபாf;ய�, ேதாழ� M.S.அட`� ஆகிேயா)!, AIBSNLEA சா�பாக அத� 
ெபா( ெசயலாள� ேதாழ� ப7ரகலா1 ராX அவ�க2!, FNTO சா�பாக ேதாழ� ெமாஹி�த� சி9, 
AIGETOA சா�பாக ேதாழ� ரவ7 ஷி� வ�மா ம 0! ேதாழ� B.ல& jமN ஆகிேயா)!,  BSNLMS 
சா�பாக ேதாழ� ச�னா! சி9 ம 0! ேதாழ� ேதாம� ஆகிேயா)!, ATM சா�பாக ேதாழ� ேரவதி 
ப7ரசா1, BTU சா�பாக ேதாழ� ஹ, சி9 ம 0! BSNLOA சா�பாக ேதாழ� H.P.சி9 ஆகிேயா� 
ப9ேக றன�.  ேதாழ� ப7ரகலா1ராX தைலைமய7� நைடெப ற இ�த :3ட1தி� 27.07.2017 அ�0 



ேவைல நி01த! நட1(வ( உ�ள+3ட ேபாரா3ட இய&க9க� �;% ெசXய*ப3O�ளன
நி01த அறிவ7*ப7� அைன1( ச9க9கள+� ெபா( ெசயலாள�க2! ைகெய61திOவெத�0!  
அரசா9க! ம 0! நி�வாக1(டனான இதர ெதாட�mகள+� அைம*பாள� ேதாழ� 
ைகெய61திOவா� எ�0! �;% ெசXய*ப3O�ள(

இ�த& :3ட! �;�த%ட� ேதாழ� 
ேகா5� ேவாரா (BSNLEU), ேதாழ� 
ேதாழ� ெமாஹி�த� சி9 (FNTO), 
ேதாழ� ேதாம�(BSNLMS), ஆகிேயா)!
ஆகிேயா� ேநர;யாக NFTE அnவலக1தி 5 ெச�0 அத� ெபா( ெசயலாள� ேதாழ� ச�ேதfவ� 
சி9 அவ�கைள ச�தி1( வ7வாதி1தன�
இய&க9கள+� அவசிய! ெதாட�பாக அவ,ட! ெத,வ71( ஒ�0 ப3ட இய&க1தி 5 வரேவNO! 
என ேக3O& ெகாNடன�.  :3ட1தி� எO&க*ப3ட �;%கைள எO1(& :றிய தைலவ�க� 
ேதைவ*ப3டா� ேததிகைள மா 
ேதாழ�க2ட� கல�தாேலாசி1( சாதகமான �;%கைள எO*பதாக 
ேதாழ� ச�ேதfவ� சி9 உ0தி அள+1(�ளா�

அnவலக வளாக1தி� ெதாழி ச9க நடவ;&ைககைள நட1திOவத கான தைடய7ைன 
BSNL நி�வாக! 06.05.2017 அ�0 பா;யாலா மாவ3ட 
தைடய7ைன 08.05.2017 ேததிய73ட க;த1தி� [லமாக அைன1( தைலைம ெபா( 
ேமலாள�க2&5! கா�*பேர3 அnவலக! ெத,வ71(�ள(
வளாக1தி 5� ெதாழி ச9க நடவ;&ைக&ைள நி�வாக! தைட ெசX(�ள(
அnவலக1தி� க;த1ைத `3;& கா3; பல தைலைம ெபா( ேமலாள�க�
உNணாவ7ரத! ேபா�ற நடவ;&ைகக2&5 தைட வ7தி1( ச9க9க2&5 க;த! ெகாO1(�ளன�
02.06.2017 அ�0 நைடெப ற அைன1( ச9க :3ட1தி� இ�த உ1தரவ7 5 கOைமயான கNடன! 
ெத,வ71(�ளேதாO எ�த வ7த நிப�தைனR! இ�றி உடன;யாக வ7ல&கி& ெகா�ள ேவNO! 
என நி�வாக1ைதR! ேக3O& ெகாNO�ள(

ேபாரா2ட�கH� ேகாD�ைககH�
ேகாD�ைகக9:- 

� 01.01.2017 0த1 நைடெபற ேவ�=ய ஊதிய மா�ற� ம�:� ஓJKதிய மா�ற,ைத 
0=L ெசJக! 

� ேநர= நியமன ஊழிய
கள./ ஓJKதிய பல/கைள உடன=யாக 0=L ெசJக
� BSNL1 ெதாழி�ச�க நடவ=�ைககைள தைடெசJO� கா
)பேர2 அPவலக�

அ/: ெவள.ய@2ட க=த,ைத நிபBதைனய@1லாம1 தி8�ப ெப:க
இய�க�க9:- 

� 20.06.2017 அ/: நா> தQவ@ய த
ணா
� 13.07.2017 ஒ8 நா9 அைடயாள உ�ணாவ@ரத�
� 27.07.2017 ஒ8 நா9 அைடயாள ேவைல நி:,த�
இய&க9கைள ெவ றிகரமா&கிOேவா!

வாZ1(&க2ட�, 

                                                                       

 

ேவைல நி01த! நட1(வ( உ�ள+3ட ேபாரா3ட இய&க9க� �;% ெசXய*ப3O�ளன
நி01த அறிவ7*ப7� அைன1( ச9க9கள+� ெபா( ெசயலாள�க2! ைகெய61திOவெத�0!  
அரசா9க! ம 0! நி�வாக1(டனான இதர ெதாட�mகள+� அைம*பாள� ேதாழ� 
ைகெய61திOவா� எ�0! �;% ெசXய*ப3O�ள(.  

இ�த& :3ட! �;�த%ட� ேதாழ� P.அப7ம�R, ேதாழ� `வப� ச&கரவ�1தி
ேதாழ� G.L.ேஜாகி, ேதாழ� K.ெசபாf;ய�, 

, ேதாழ� ரவ7 ஷி� வ�மா (AIGETOA), ேதாழ� ச�னா! சி9 ம 0! 
ஆகிேயா)!, ேதாழ� ேரவதி ரசா1(ATM) ம 0!

அnவலக1தி 5 ெச�0 அத� ெபா( ெசயலாள� ேதாழ� ச�ேதfவ� 
சி9 அவ�கைள ச�தி1( வ7வாதி1தன�.  ஊதிய மா ற1ைத ெவ றிகரமா&கிட ஒ�0 ப3ட 
இய&க9கள+� அவசிய! ெதாட�பாக அவ,ட! ெத,வ71( ஒ�0 ப3ட இய&க1தி 5 வரேவNO! 

:3ட1தி� எO&க*ப3ட �;%கைள எO1(& :றிய தைலவ�க� 
 0வத 5 :ட தயாராக உ�ளதாக%! 

ேதாழ�க2ட� கல�தாேலாசி1( சாதகமான �;%கைள எO*பதாக 
ேதாழ� ச�ேதfவ� சி9 உ0தி அள+1(�ளா�. 

அnவலக வளாக1தி� ெதாழி ச9க நடவ;&ைககைள நட1திOவத கான தைடய7ைன 
அ�0 பா;யாலா மாவ3ட நUதிம�ற1தி� ெப 0�ள(

ேததிய73ட க;த1தி� [லமாக அைன1( தைலைம ெபா( 
ேமலாள�க2&5! கா�*பேர3 அnவலக! ெத,வ71(�ள(.  இத� [ல! அnவலக 
வளாக1தி 5� ெதாழி ச9க நடவ;&ைக&ைள நி�வாக! தைட ெசX(�ள(

வலக1தி� க;த1ைத `3;& கா3; பல தைலைம ெபா( ேமலாள�க�
உNணாவ7ரத! ேபா�ற நடவ;&ைகக2&5 தைட வ7தி1( ச9க9க2&5 க;த! ெகாO1(�ளன�

அ�0 நைடெப ற அைன1( ச9க :3ட1தி� இ�த உ1தரவ7 5 கOைமயான கNடன! 
,வ71(�ளேதாO எ�த வ7த நிப�தைனR! இ�றி உடன;யாக வ7ல&கி& ெகா�ள ேவNO! 

என நி�வாக1ைதR! ேக3O& ெகாNO�ள(.  
ேபாரா2ட�கH� ேகாD�ைககH�… 

0த1 நைடெபற ேவ�=ய ஊதிய மா�ற� ம�:� ஓJKதிய மா�ற,ைத 

நியமன ஊழிய
கள./ ஓJKதிய பல/கைள உடன=யாக 0=L ெசJக
1 ெதாழி�ச�க நடவ=�ைககைள தைடெசJO� கா
)பேர2 அPவலக�

அ/: ெவள.ய@2ட க=த,ைத நிபBதைனய@1லாம1 தி8�ப ெப:க

அ/: நா> தQவ@ய த
ணா. 
நா9 அைடயாள உ�ணாவ@ரத� 

ஒ8 நா9 அைடயாள ேவைல நி:,த� 
இய&க9கைள ெவ றிகரமா&கிOேவா!!!  ஊதிய மா ற1ைத ெப றிOேவா!

  
                                                                       

ேவைல நி01த! நட1(வ( உ�ள+3ட ேபாரா3ட இய&க9க� �;% ெசXய*ப3O�ளன.  ேவைல 
நி01த அறிவ7*ப7� அைன1( ச9க9கள+� ெபா( ெசயலாள�க2! ைகெய61திOவெத�0!  
அரசா9க! ம 0! நி�வாக1(டனான இதர ெதாட�mகள+� அைம*பாள� ேதாழ� P.அப7ம�R 

ேதாழ� `வப� ச&கரவ�1தி, ேதாழ� 
, ேதாழ� M.S.அட`� (SNEA), 
ேதாழ� ச�னா! சி9 ம 0! 

ம 0! ேதாழ� ஹ, சி9(BTU) 
அnவலக1தி 5 ெச�0 அத� ெபா( ெசயலாள� ேதாழ� ச�ேதfவ� 

 ற1ைத ெவ றிகரமா&கிட ஒ�0 ப3ட 
இய&க9கள+� அவசிய! ெதாட�பாக அவ,ட! ெத,வ71( ஒ�0 ப3ட இய&க1தி 5 வரேவNO! 

:3ட1தி� எO&க*ப3ட �;%கைள எO1(& :றிய தைலவ�க� 
 ெத,வ71(�ளன�.  ம ற 

ேதாழ�க2ட� கல�தாேலாசி1( சாதகமான �;%கைள எO*பதாக NFTE ெபா( ெசயலாள� 

அnவலக வளாக1தி� ெதாழி ச9க நடவ;&ைககைள நட1திOவத கான தைடய7ைன 
நUதிம�ற1தி� ெப 0�ள(.  இ�த 

ேததிய73ட க;த1தி� [லமாக அைன1( தைலைம ெபா( 
இத� [ல! அnவலக 

வளாக1தி 5� ெதாழி ச9க நடவ;&ைக&ைள நி�வாக! தைட ெசX(�ள(.  கா�*பேர3 
வலக1தி� க;த1ைத `3;& கா3; பல தைலைம ெபா( ேமலாள�க�, ஆ�*பா3ட!, த�ணா, 

உNணாவ7ரத! ேபா�ற நடவ;&ைகக2&5 தைட வ7தி1( ச9க9க2&5 க;த! ெகாO1(�ளன�.  
அ�0 நைடெப ற அைன1( ச9க :3ட1தி� இ�த உ1தரவ7 5 கOைமயான கNடன! 

,வ71(�ளேதாO எ�த வ7த நிப�தைனR! இ�றி உடன;யாக வ7ல&கி& ெகா�ள ேவNO! 

0த1 நைடெபற ேவ�=ய ஊதிய மா�ற� ம�:� ஓJKதிய மா�ற,ைத 

நியமன ஊழிய
கள./ ஓJKதிய பல/கைள உடன=யாக 0=L ெசJக! 
1 ெதாழி�ச�க நடவ=�ைககைள தைடெசJO� கா
)பேர2 அPவலக�, 08.05.2017 

அ/: ெவள.ய@2ட க=த,ைத நிபBதைனய@1லாம1 தி8�ப ெப:க! 

ஊதிய மா ற1ைத ெப றிOேவா!!!! 

                                                                       ேதாழைமR�ள, 
 
 
(A.பாW ராதாகி8Xண/) 

மாநில ெசயலாள
 


