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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

 BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா��ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�  ம!"# ேதாழ� 
$வப� ச&கரவ��தி Dy.GS. ஆகிேயா� 17.09.2018 அ�" மன3தவள இய&5ன� தி6மி5 
$ஜாதா ேர அவ�கைள ச�தி�� கீ:க;ட ப�ர�சைனக= ெதாட�பாக வ�வாதி�தன�.  

1. த�ேபா34ள க5.சி6 வ7திகைள ந8
93 ேபாக: ெச<த6:-  சம>ப�தி? 
கா�@பேரA அBவலக# ெவள3ய�AC=ள சில அறிE"�த?க=, கE�சி?க= 
நட��வ� ெதாட�பாக த!ேபா� உ=ள வ�திகைள நH��� ேபாக�ெசIய& JKய 
வைகய�? உ=ளைத நம� தைலவ�க= $AK&காAKன�.  இ� ேபா�ற 
அறிE"�த?க= ெவள3ய�C# L�ன� ேதசிய கE�சிலி� ெசயலாளMட# 
கல�தாேலாசி�தி6&க ேவ;C# எ�"# $AK& காAKனா�க=.  இத!கான 
மா!" ஏ!பாCகைள ெசIய GM(SR)&5 DIRECTOR (HR) உ�தரவ�Aடா�. 
 

2. பண7 ந8�க� ெச<தி>ட ஒ0ப/த ஊழிய
கைள ம@�A� பண7�+ எA0ப3:- 
கா�@பேரA அBவலக# ெவள3ய�AC=ள கKத�தி� அK@பைடய�? 30% ஒ@ப�த 
ஊழிய�க= பண� நH&க# ெசIய@பAC=ளன�.  இவ�கைள ம>;C# பண�&5 
எC��, வண�க நடவK&ைககள3? ஈCபC�த ேவ;C# என BSNL ஊழிய� ச�க# 
ஏ!கனேவ ேகாMய�6�த�.  இ�த L�ெமாழிைவ CMD BSNL# வரேவ!"=ளா�.  
அத� ப��ன� மன3தவள இய&5ன6# BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ேகாM&ைக 
ெதாட�பான ேதைவயான நடவK&ைககைள ேம!ெகா=ள ேவ;C# என 
கா�@பேரA அBவலக�தி� ESTABLISHMENT ப�Mவ�!5 அறிE"�தி இ6�தா�.  
இ�த& JAட�தி? இ� ெதாட�பாக ம>;C# வ�வாதி&க@பAட�.  இ�த 
ேகாM&ைகய�ைன ஏ!"& ெகா;ட மன3தவள இய&5ன�, பண� நH&க# 
ெசIய@பAட ஒ@ப�த ஊழிய�கைள ம>;C# பண�&5 எC@பத!5 ேதைவயான 
வழிகாACத?கைள ெவள3ய�ட ேவ;C# என GM(Restg)கி!5 உ�தரவ�Aடா�.  
 

3. ப9தா� வ+01 த+தி இ6லாத ஊழிய
கB�+ TT இலாகா ேத
5 எDத ஒ, 
க>ட அFமதி:-  ப�தா# வ5@e த5தி இ?லாத ஊழிய�க= ெடலிகா# 
ெட&ன Hசிய� இலாகா ேத�E எfத ஒ6 கAட தள�E வழ�க ேவ;C# என 
BSNL ஊழிய� ச�க# ெதாட��சியாக ேகாM வ6கி�ற�.  இ�த ப�ர�சைன தH�E 
காண@படாம? நH;ட காலமாக ேத�கி& கிட&கிற�.  இ� ெதாட�பாக வ�வாதி&க 
நி�வாக தர@ப�? ஒ6 JAட�ைத& JAட ஏ!பாC ெசI மா" SR.GM(Estt) 
அவ�கg&5 மன3த வள இய&5ன� வழிகாAKனா�. 
 



4. கா�வ6 ஊழிய
கள'. ஊதிய மா�ற�:- 7வ� ம�திய அர$ ஊதிய&5fவ�� 
அK@பைடய�? கா$வ? ஊழிய�கள3� ஊதிய�ைத மா!றி அைம&5# பK BSNL 
ஊழிய� ச�க# ெதாட��� வ!e"�தி வ6கி�ற�.  த!ேபா� 3,300 கா$வ? 
ஊழிய�க= மACேம இ6@பைத $AK&காAKய நம� தைலவ�க=, இத!5 
5ைறவான ெசலேவ ஆ5# எ�பைத # ெதMவ��தன�.  இ�த ப�ர�சைன 
வ�ைரவ�? தH�E காண@பட ேவ;C# என ஊழிய� தர@ப�? கCைமயாக 
வாதிட@பAட�.  இ�த ப�ர�சைனைய பMசீலி&க மன3த வள இய&5ன� உ"தி 
அள3��=ளா�. 
   

5. ேதசியக5.சிலி. 37வ3 H>ட�:-  36ஆவ� ேதசிய கE�சி? JAட�தி? 
ெச@ட#ப� மாத�திேலேய அC�த JAட# நைடெப"# என உ"தி 
அள3&க@பAட�.  ஆனா? இ� நா= வைர ேததி இ"தி ெசIய@படவ�?ைல.  
ேமB# கால தாமதமி�றி இ�த& JAட�ைத JAட ேவ;C# என நம� 
தைலவ�க= ேகAC& ெகா;டன�. அ&ேடாப� மாத# Lத? வார�தி? இ�த& 
JAட# நைடெப"# என மன3தவள இய&5ன� உ"தி அள3��=ளா�.  

 
வா:��&கgட�, 

                           ேதாழைம =ள,  
                                                                                          

                                              
         

  (A.பா1 ராதாகி,Lண.) 
                   மாநில ெசயலாள
 


