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நம� நியாயமான ேபாரா�ட�க�
� தைட வ"தி
�# நி$வாக%ைத
 க�&%� 

நி$வாக%தி�� ெகா(%� வ)த ஒ%�ைழ,ைப
அைன%� ச�க�கள01 

அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
  27.06.2017 அ�� அைன�� ச�க�கள�� ��ட� 
K.ெசபா"#யா� தைலைமய'( நைடெப*ற�
��ட�தி� ேநா-க� ெதாட�பாக 
ெதாழிலாள�கள�� அ#.பைடயான உ0ைமகைள த1-2� 
அ�த- ��ட� க1ைமயாக க3#�த�
ம*�� ஊழிய� ச�க�க5 தன� 67ைமயாக ஒ��ைழ
நலைன கண-கி( ெகா31 ஊழிய�க:� அதிகா0க:�
ேம( �1தலான பண'கைள ெச;� வ=கி�றன�
>�வமான உ0ைமகளான அைமதியான எதி�.@ இய-க�கைள- �ட தைட
கா�.பேர� நி�வாக� ெதாட�Cசியாக க#த�க:-2 ேம( க#த�கைள ெவள�ய'�1 வ=கி�ற�
இ�தியாக வ�த க#த�தி( த�ணா ேபாரா�ட�க5 �ட ேவைல நி��தமாக கண-கி( 
ெகா5ள.ப1� எ���, அத*கான ஊதிய ெவ�1 அமலா-க.ப1� எ��� ெத0வ'-க.ப
வ'0வான வ'வாத�க:-2 ப'� நி�வாக�தி*2 ெகா1�� வ=� அைன�� ஒ��ைழ.@-கைளD� 
01.07.2017 6த( வ'ல-கி- ெகா5வ� என அைன�� ச�க�கள�� ��ட�தி( 6#E 
ெச;ய.ப�15ள�.  எனேவ 01.
தவ'ர இதர பண'கள�( எ�E� ஈ1பட ேவ3டா� என அைன�� ச�க�கள�� ��ட� ேக�1- 
ெகா5கிற�. 
 
  இ�த நி�வன�ைத பா�கா-க ஒ= மண' ேநர �1த( பண' உ�பட அைன�� வ'தமான 
6ய*சிகைளD� நம� அகில இ�திய ச�க�க5 ேம*ெகா31 வ=� ேநர�தி(
ஊதிய உய�E உ5ள��ட ேகா0-ைகக:-காக நா� இய-க� நட��� ேபா� கா�.பேர� நி�வாக� 
நம� ேபாரா�ட இய-க�கைள தைட ெச;கிற�
ேபா-கிைன அGமதிேயா� எ�� நம� ம�திய ச�க�க5 6#ெவ1��5ள�
சிைறவாச�, ஏ� எ�றா( வனவாச�
க31 வாளாய'=-க நா� அ#ைமக5 அ(ல
ஒ��ைழ.ைப நி�வாக� மதி-கவ'(ைல எ�பதா( நா� நம� ஒ��ைழ.ைப நி���ேவா�
நி�வாக�தி*2 ெகா1��வ�த ஒ��ைழ.ைப 
ேகா0-ைகயான ேபாரா�ட�கைள தைட ெச;D� உ�தரைவ 
ஒ��ைழ.ைப நி���ேவா�.  நி�வாக�ைத உணரC ெச;ேவா�

வாI��-க:ட�, 
                                                                       

BSNL ஊழிய$ ச�க#
தமி3 மாநில# 

                                                                

நம� நியாயமான ேபாரா�ட�க�
� தைட வ"தி
�# நி$வாக%ைத
 க�&%� 
நி$வாக%தி�� ெகா(%� வ)த ஒ%�ைழ,ைப 01.07.2017 :த; நி<%�ேவா#

அைன%� ச�க�கள01 அைற=வ; 

அ�� அைன�� ச�க�கள�� ��ட� SNEA ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� 
ெசபா"#யா� தைலைமய'( நைடெப*ற�.  அத� அைம.பாள� ேதாழ� 

��ட�தி� ேநா-க� ெதாட�பாக எ1��ைர�தா�.  அைமதியான ேபாரா�ட�க5 உ5ள��ட 
ெதாழிலாள�கள�� அ#.பைடயான உ0ைமகைள த1-2� BSNL  நி�வாக�தி� அட-26ைறைய 
அ�த- ��ட� க1ைமயாக க3#�த�.  இ�த நி�வன�தி� @னரைம.ப'*காக அதிகா0க5 
ம*�� ஊழிய� ச�க�க5 தன� 67ைமயாக ஒ��ைழ.ைப ெகா1�� வ=கிற�
நலைன கண-கி( ெகா31 ஊழிய�க:� அதிகா0க:�, த�கள�� வைரய�-க.ப�ட பண'க:-2 
ேம( �1தலான பண'கைள ெச;� வ=கி�றன�.  ம� @ற�தி( ெதாழிலாள�கள�� ச�ட 
>�வமான உ0ைமகளான அைமதியான எதி�.@ இய-க�கைள- �ட தைட

ெதாட�Cசியாக க#த�க:-2 ேம( க#த�கைள ெவள�ய'�1 வ=கி�ற�
இ�தியாக வ�த க#த�தி( த�ணா ேபாரா�ட�க5 �ட ேவைல நி��தமாக கண-கி( 

அத*கான ஊதிய ெவ�1 அமலா-க.ப1� எ��� ெத0வ'-க.ப
வ'0வான வ'வாத�க:-2 ப'� நி�வாக�தி*2 ெகா1�� வ=� அைன�� ஒ��ைழ.@-கைளD� 

6த( வ'ல-கி- ெகா5வ� என அைன�� ச�க�கள�� ��ட�தி( 6#E 
.07.2017 6த( நம� ஊழிய�க:�, அதிகா0க:� த�கள�

தவ'ர இதர பண'கள�( எ�E� ஈ1பட ேவ3டா� என அைன�� ச�க�கள�� ��ட� ேக�1- 

இ�த நி�வன�ைத பா�கா-க ஒ= மண' ேநர �1த( பண' உ�பட அைன�� வ'தமான 
6ய*சிகைளD� நம� அகில இ�திய ச�க�க5 ேம*ெகா31 வ=� ேநர�தி(
ஊதிய உய�E உ5ள��ட ேகா0-ைகக:-காக நா� இய-க� நட��� ேபா� கா�.பேர� நி�வாக� 
நம� ேபாரா�ட இய-க�கைள தைட ெச;கிற�.  நி�வாக�தி� இ�த ஜனநாயக வ'ேராத 
ேபா-கிைன அGமதிேயா� எ�� நம� ம�திய ச�க�க5 6#ெவ1��5ள�

எ�றா( வனவாச�’ எ�ப� ேபால BSNL நி�வாக� ெசய(ப1� எ�றா( அதைன 
வாளாய'=-க நா� அ#ைமக5 அ(ல.  இ�த நி�வன�ைத பா�கா-க நா� ெகா1-2� 

ஒ��ைழ.ைப நி�வாக� மதி-கவ'(ைல எ�பதா( நா� நம� ஒ��ைழ.ைப நி���ேவா�
�வ�த ஒ��ைழ.ைப 01.07.2017 6த( நி���ேவா�

ேகா0-ைகயான ேபாரா�ட�கைள தைட ெச;D� உ�தரைவ நி�வாக� தி=�ப ெப�� வைர நம� 
நி�வாக�ைத உணரC ெச;ேவா�.  

                                                                       

ச�க# 

                                                                ேததி:-28.06.2017 
நம� நியாயமான ேபாரா�ட�க�
� தைட வ"தி
�# நி$வாக%ைத
 க�&%� 

:த; நி<%�ேவா#! 
வ;  

ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� 
அத� அைம.பாள� ேதாழ� P.அப'ம�D 

அைமதியான ேபாரா�ட�க5 உ5ள��ட 
நி�வாக�தி� அட-26ைறைய 

இ�த நி�வன�தி� @னரைம.ப'*காக அதிகா0க5 
.ைப ெகா1�� வ=கிற�.  நி�வன�தி� 

வைரய�-க.ப�ட பண'க:-2 
ம� @ற�தி( ெதாழிலாள�கள�� ச�ட 

>�வமான உ0ைமகளான அைமதியான எதி�.@ இய-க�கைள- �ட தைட ெச;D� வைகய'( 
ெதாட�Cசியாக க#த�க:-2 ேம( க#த�கைள ெவள�ய'�1 வ=கி�ற�.  

இ�தியாக வ�த க#த�தி( த�ணா ேபாரா�ட�க5 �ட ேவைல நி��தமாக கண-கி( 
அத*கான ஊதிய ெவ�1 அமலா-க.ப1� எ��� ெத0வ'-க.ப�15ள�.  

வ'0வான வ'வாத�க:-2 ப'� நி�வாக�தி*2 ெகா1�� வ=� அைன�� ஒ��ைழ.@-கைளD� 
6த( வ'ல-கி- ெகா5வ� என அைன�� ச�க�கள�� ��ட�தி( 6#E 

அதிகா0க:� த�கள�� பண' 
தவ'ர இதர பண'கள�( எ�E� ஈ1பட ேவ3டா� என அைன�� ச�க�கள�� ��ட� ேக�1- 

இ�த நி�வன�ைத பா�கா-க ஒ= மண' ேநர �1த( பண' உ�பட அைன�� வ'தமான 
6ய*சிகைளD� நம� அகில இ�திய ச�க�க5 ேம*ெகா31 வ=� ேநர�தி(, நம� நியாயமான 
ஊதிய உய�E உ5ள��ட ேகா0-ைகக:-காக நா� இய-க� நட��� ேபா� கா�.பேர� நி�வாக� 

நி�வாக�தி� இ�த ஜனநாயக வ'ேராத 
ேபா-கிைன அGமதிேயா� எ�� நம� ம�திய ச�க�க5 6#ெவ1��5ள�.  “இ� எ�றா( 

நி�வாக� ெசய(ப1� எ�றா( அதைன 
இ�த நி�வன�ைத பா�கா-க நா� ெகா1-2� 

ஒ��ைழ.ைப நி�வாக� மதி-கவ'(ைல எ�பதா( நா� நம� ஒ��ைழ.ைப நி���ேவா�.  நா� 
நி���ேவா�.  நம� நியாயமான 

தி=�ப ெப�� வைர நம� 

                                                                       ேதாழைமD5ள, 
 
 
(A.பாB ராதாகிCDண1) 

மாநில ெசயலாள$ 


