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ஊதிய மா�ற� %&வ() 6ஆவ, -.ட�  
2019, ஜனவ3 8 & 9 இர�7 நா.க8 ெபா, ேவைல நி;<த� 
BSNLEU 9வ, அகில இ@திய மாநா.7 ேததிகளBC மா�ற�.  

 
அ�பா�	தேதாழ�கேள,  
  ஊழிய�க��கான ஊதிய மா�ற� ��வ�� 6ஆவ� இைண	த� #$ட& 
28.09.2018 அ�- நைடெப�ற�.  ��வ�� அைன0� உ-2ப�ன�க�& கல	�� 
ெகா4ட இ	த� #$ட0தி5 ஊதிய வ�கித6கைள இ-தி2 ப70�வத�கான 
வ�வாத6க8 நைடெப�ற�.  ஊழிய� தர2ப��� கிைட0த அைன0� 
உதாரண6கைள:& ைவ0� கண�கிட2பதி� அ;2பைடய�5 NE4 ம�-& NE5 
ஆகிய ஊதிய வ�கித6கள@� உய�	த ப$ச அளவ�5 ஒC #7த5 ஆ47 ஊதிய 
உய�D ெதாைகைய உய�0தி நி�ைணய��க ேவ47& என ஊழிய� தர2F 
உ-2ப�ன�க8 நி�வாக0ைத ேக$7�ெகா4டன�.   இ� ேத�க நிைலகைள 
தவ���க அவசியமான�.  இ	த� ேகாG�ைகைய பGசீலி�க நி�வாக தர2ப�5 
ஏ�-� ெகா8ள2ப$ட�. ஊதிய வ�கித6க8 ெதாட�பான உட�பா$;5 
ைகெய�0தி$7 உடன;யாக DOTய�� ஒ2FதM�� அN2ப ேவ47& என 
ஊழிய� தர2ப�ன� ேக$7 ெகா4டன�.  ஊதிய வ�கித O�ெமாழிDக�ட�, PERKS 
ம�-& ALLOWANCESகள@� மா�ற0தா5 ஏ�ப7& நிதிXெசலDக8 ெதாட�பான 
தகவ5கைள:& DOT�� அN2ப ேவ47& என நி�வாக தர2ப�5 
ெதGவ��க2ப$ட�.  அத� அ;2பைடய�5 09.10.2018 அ�- நைடெபற உ8ள 
அ70த� #$ட0தி5 PERKS ம�-& ALLOWANCES ெதாட�பாக வ�வாதி�க O;D 
ெசYய2ப$78ள�.  
 
2019, ஜனவ3 8 ம�;� 9 - இர�7 நா.க8 ேவைல நி;<த�- ம<திய ெதாழி� 
ச�க�களB) ேதசிய கE<தர�க� FGH:- அைன0� ம0திய ெதாழி� ச6க6க8 
ம�-& �ைறவாG ச&ேமளன6கள@� ேதசிய கC0தர6க& F�ெட5லி 
மாவல6க� ஹாலி5 28.09.2018 அ�- நைடெப�ற�.  INTUC, AITUC, HMS, CITU, 
AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU LPF ம�-& UTUC ஆகிய ச6க6க8 நட0திய இ	த 
கC0தர6க0தி5 BSNL ஊழிய� ச6க& சா�பாக கண�சமான ேதாழ�க8 
ப6ேக�றன�.  அரசா6க0தி� ெதாழிலாள� வ�ேராத, கா�2பேர$ ஆதரD 
அ&ச6கைள உ8ளட�கிய நவ aன தாராளமய� ெகா8ைகக��� எதிரான 
ேபாரா$ட6க8 நைடெப�- வC& இ	த bழைல கC0தர6க& பGசீலி0த�.  



ெபா�0�ைற நி-வன6கைள
ஆதரவாக ெதாழிலாள� நலXச$ட6கைள
அம5ப70தி வC& நவ aன
இ	த ெகா8ைகக��� எதிராக
ெதCவ�5 நைடெப�ற 
ல$ச�கண�காேனா� ப6ேக�றைத
உைழ��& வ��க0தி� ேகாG�
ஒC சி- மா�றO& ஏ�படவ�5ைல
க7ைமயான வ�வாத6க���
நா.க8 ேவைல நி;<த<திC
இ@த கE<தர�க� அைற-வC
 
அகில இ@திய மாநா.7 
அகில இ	திய மாநா$ைட
வைர ைமbG5 நட0�வ�
என@N&, 28.09.2018 அ�-
கC0தர6க0தி5, ஜனவG 
நா$க8 ேவைல நி-0த0ைத
இ	த ேவைல நி-0த0ைத
கடைம எ�பைத நா& அ
ேததிகள@5 நா& நம� 
இவ�றி� அ;2பைடய�5
#$;ேய நட0�வ� என
அகில இ	திய ைமய& 
ச�க<தி) 9வ, அகில 
ஆகிய ேததிகளBC நைடெப;�
ம0திய ெசய��� 16.12.2018 
மாவ$ட6கள@5 இC	�
பா�ைவயாள�க�& அத�ேக�றப;
ேம�ெகா8�& ப; ேக$7�
 

  வாd0��க�ட�,

                                                            

 
 

நி-வன6கைள தன@யா� மயமா��வ�, ெபC&
நலXச$ட6கைள மா�-வ� ஆகியைவ

நவ aன தாராளமய� ெகா8ைககள@� O�கியமான
எதிராக 2017, நவ&ப� மாத0தி5 ெட5லி
 f�- நா$க8 ”மகாபதh” இய�க0தி5

ப6ேக�றைத அைனவC& i$;�கா$;ன�
ேகாG�ைககள@� மjதான அரசி� நிைலபா7கள@5

ஏ�படவ�5ைல எ�பேத அைனவG� கC0தாக
வ�வாத6க��� ப�� 2019, ஜனவ3 8 ம�;� 9 ேததிகளBC

நி;<த<திC ஈ7பட இ@திய நா.G) உைழLபாளBகM�%
அைற-வC வ(7<,8ள,.   

 ேததிகளBC மா�ற�:- BSNL ஊழிய�
மாநா$ைட 2019 ஜனவG மாத& 8ஆ& ேததி Oத5

நட0�வ� என ஏ�கனேவ நா& O;ெவ70திC	ேதா&
அ�- நைடெப�ற ம0திய ெதாழி�ச6க6கள@�

 8 ம�-& 9ஆ& ேததிகள@5 நா7 
நி-0த0ைத நட0திட அைற#வ5 வ�ட2ப$78ள�
நி-0த0ைத ெவ�றிகரமா��வ� BSNL ஊழிய�

அைனவC& அறிேவா&.  எனேவ 
 அகில இ	திய மாநா$ைட நட0த

அ;2பைடய�5, நம� 9வ� அகில இ	திய 
என 29.09.2018 அ�- #;ய BSNL ஊழிய�
 O;D ெசY�8ள�.  அத� ப;
 இ@திய மாநா7 2018, Gச�ப	 17,18, 19 

நைடெப;�.  அகில இ	திய மாநா$;��
16.12.2018 அ�- நைடெப-&.  அகில இ	திய

இC	� ேத�	ெத7�க2ப$78ள 
அத�ேக�றப; த6கள@� பயண0தி�கான
ேக$7� ெகா8கிேறா&. 

, 

                                                            

(A.பாQராதாகிERண)
மாநிலTெசயலாள	

ெபC& Oதலாள@க��� 
ஆகியைவ அரசா6க6க8 

O�கியமான ப�திக8.  
ெட5லி பாரா�ம�ற 

இய�க0தி5 பல 
i$;�கா$;ன�.  ஆனாM& 

நிைலபா7கள@5 எ	த 
கC0தாக இC	த�.  
ேததிகளBC இர�7 
உைழLபாளBகM�% 

ஊழிய� ச6க0தி� 9வ� 
Oத5 11ஆ& ேததி 

O;ெவ70திC	ேதா&.  
ெதாழி�ச6க6கள@� ேதசிய 

 த�வ�ய இர47 
வ�ட2ப$78ள�.  BSNL5 

ஊழிய� ச6க0தி� 
 ேவைல நி-0த 
நட0த O;யா�.    

 மாநா$ைட O� 
ஊழிய� ச6க0தி� 

ப; BSNL  ஊழிய	 
17,18, 19 ம�;� 20 

மாநா$;�� O	ைதய 
இ	திய மாநா$;�� 
 சா�பாள�க�& 

பயண0தி�கான O�பதிDகைள 

                                                            ேதாழைமU8ள, 

பாQராதாகிERண)) 
மாநிலTெசயலாள	 


