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தமி� மாநில	 

�றறிைக எ�:12                                                    ேததி:27.12.2014 

ம�திய ச�க ெச�திக  
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 
BSNLஐ பா'கா(	 இயக	 என மக  ச+தி,- இயக�தி. ெபய/ மா�ற	:- 
19.12.2014 ��ெட�லிய�� ��ய FORUM �$ட% ”ம(க) ச�தி+� இய(க”-ைத “BSNLஐ 
பா'கா(	 இயக	” என ெபய� மா1றி உ)ள�.  BSNLஐ பா�கா(க ேவ:;% எ�கி�ற 
நம� ேநா(க% ம(க) ம-திய�� திற%பட ெச�வத1காக இ�த ெபய� மா1ற% பய�ப;%.  
மாவ$ட ச=க=க) இதைன கைண(கி� எ;-� ’BSNLஐ பா'கா(	 இயக’-ைத 
ச(தியாக நட-த ேவ:;%. 
 
ERP வ7ளக 9:ட	:- ேதசியக@�சி� ஊழிய� தர+ப�� ேகாC(ைக(D இண=க 
நி�வாக%, ERP ெதாட�பான ஒH வ�ள(க-ைத ஊழிய� ச=க=கI(D வழ=கிய�.  
காசியாபா-தி� உ)ள ERP ைமய-திலிH�� GM(ERP) திH ராம� அக�வா� ம1M% அவ� 
தன� அதிகாCக) DN@ட� இ�த வ�ள(க PRESENTATIONஐ வழ=கினா�.  ஊழிய� 
தர+ப�லிH�� நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�R, தைலவ� ேதாழ� ப�பS�சி=, 
�ைண ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� Tவப� ச(கரவ�-தி, NFTEய�� ெபா� ெசயலாள� 
ேதாழ� ச�ேதTவ� சி= ம1M% BSNL MS ச=க-தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� UேரV 
Dமா� ஆகிேயா� கல��( ெகா:டன�. அதி� ஊழிய� தர+� தைலவ�க) எN+ப�ய பல 
ேக)வ�கI(D GM(ERP) வ�ள(க அளX-தா�.  அவ� பதிலளX(D% சமய-தி� நிMவன-தி� 
மனXத வள% ம1M% வள=கைள மிகYசிற+பாக பய�ப;-�வத1காகேவ இ�த தி$ட% 
அறிZக+ப;-த+ப$;)ளேத தவ�ர ஊழிய�கைள உபCயா(D% ேநா(க-�ட� இ� 
ெகா:; வர+படவ��ைல எ�M �றினா�. ERP தி$ட-தி� ஊழிய�கI(D பய�1சி 
அளX(க+பட ேவ:;% எ�M ஊழிய� தர+� ேக$டதைன அவ� ஏ1M( ெகா:டா�.  
மாநில=களX� ERP தி$ட% அZலா(D% ேபா� ஊழிய�க) பாதி(க+படாத வ:ண% 
ேதைவயான நடவ�(ைககைள நி�வாக% எ;(க ேவ:;% எ�M% ஊழிய� தர+ப�� 
ேகார+ப$ட�.  இ� ெதாட�பாக ேதைவயான அைன-� நடவ�(ைககI% 
ேம1ெகா)ள+ப;% என நி�வாக-தி� தர+ப�� உMதி அளX(க+ப$;)ள�. 
 
30 அ	ச ேகா>ைகக?காக நி/வாக�'ட. JAC ச+தி,-:- 22.12.2014 அ�M 30 அ%ச 
ேகாC(ைகக) ெதாட�பாக JAC(D% நி�வாக-தி1D% இைடேய ேபYU வா�-ைத 
நைடெப1ற�.  26.11.2014 அ�M RLC நட-திய ேபYU வா�-ைதய�� JAC உட� ேபYU 
வா�-ைத நட-தி ஒH UZக த̀�ைவ காண ேவ:;% என அவ� நி�வாக-தி1D வழி 
கா$�னா�.  ஆனா� நி�வாக% இ�த( �$ட-ைத நட-தாம� இH�த�.  05.01.2015 அ�M 
மb:;% RLC உட� அ;-த(க$ட �$ட% நைடெபற உ)ளதா� இ�த( �$ட% 22.12.2014 
அ�M நைடெப1ற�.  JACய�� அைம+பாள� ேதாழ� P.அப�ம�R, JACய�� தைலவ� ேதாழ� 
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ச�ேதTவ� சி=, BSNL ஊழிய� ச=க-தி� தைலவ� ேதாழ� ப�பS� சி=, �ைணெபா� 
ெசயலாள� ேதாழ� Tவப� ச(கரவ�-தி, ேதாழ� ெஜயப�ரகாV GS FNTO, ேதாழ� 
R.C.பா:ேட GS BTEU BSNL, ேதாழ� UேரV Dமா� GS BSNL MS, ேதாழ� ராேஜV க:ணா 
PRESIDENT SNATTA, ேதாழ� ரஷ̀- கா� AGS TEPU, ேதாழ� S.D.ஷ�மா AGS ATM BSNL, ேதாழ� 
B.D.ஷ�மா AGS FNTOBEA ஆகிேயா� JACய�� சா�பாக கல��( ெகா:டன�.  BSNL� ED(Finance) 
திHமதி Uஜாதா ராk இ�த( �$ட-தி1D தைலைம தா=கினா�.  27.11.2014 அ�M 
நைடெப1ற ேவைல நிM-த-தி� 30 அ%ச ேகாC(ைககI% வ�வாதி(க+ப$டன.  ஊழிய� 
தர+ப�� ேகாC(ைககளX� நியாய=கைள எ;-�ைர(க+ப$ட�.  RLCய�� வழிகா$;தலி� 
க$டாய-தி� ேபCேலேய இ�த( �$ட% நைடெப1றதா� ேகாC(ைககளX� எ�த ஒH 
ெபCய Z�ேன1றZ% ஏ1படவ��ைல.   
 வ�வாத=களX� ந;ேவ நி�வாக%, கீேழ தர+ப$;)ள தகவ�கைள �;தலாக 
ெதCவ�-த�:- 
1) 01.01.2007(D ப�� பண�ய�லம�-த+ப$டவ�கI(D �;த� ஒH இ�கிCெம:$ 

தHவைத நி�வாக( DN ஏ1கனேவ ஒ+�த� வழ=கி வ�$ட� எ�M% அத1கான 
நிpைவ-ெதாைக தHவத1கான ஒH Dறி+ைப நி�வாக( DNவ�1D அq+ப+ப$;)ள� 
எ�M% GM(ESTT) ெதCவ�-தா�.  ஊழிய� தர+ப�� அவ�கI(D 30% FITMENT BENEFIT 
தர+பட ேவ:;% எ�M வலிRM-தின�.   

2) ேநர� நியமன ஊழிய�கI(D 30% ஓktதிய பல�க) தர+பட ேவ:;% எ�ற 
ேகாC(ைகைய ெபாM-தவைர, ஊழிய�களX� அ�+பைட ஊதிய% ம1M% பuச+ப�ய�� 
2%-ைத இத1காக வழ=க ேவ:;% என உய� ம$ட( DN ஏ1கனேவ நி�வாக-தி1D 
பC��ைர-�)ள�.  �திய ED(FINANCE)ஐ இ� ெதாட�பாக மM பCசீலைன ெசkய 
ேவ:;% எ�1M நி�வாக% ேக$;( ெகா:டதி� அ�+பைடய�� அவ� 2%(D பதிலாக 
3%ஆக பC��ைர-�)ளா�. 

3) வ�;ப$ட TSM ம1M% காUவ� ஊழிய�க) நிர�தர% ெதாட�பாக, இ�த வ�ஷய-ைத 
ATTORNEY GENERAL(D பC��ைர-�)ளதாக@%, அவ� தன� பதிைல பதிைன�� 
நா$கI(D) தHவா� என எதி�பா�+பதாக@% நி�வாக% ெதCவ�-�)ள�. 

4) SR.TOA, TM, DRIVER உ)ளX$ட ேகட�களX� ஊதிய வ�கித=கைள உய�-�வத1D ஒH 
DNைவ மb:;% அைம+பத1D நி�வாக% ஏ1M( ெகா:;)ள�. 

5) MTNL பDதிய�� பண�யா1M% BSNL ஊழிய�கI(D x.200/- மதி+�)ள சி% கா�$ 
வழ=Dவ� ெதாட�பாக ெபாHளாதார ப�ரYசைனக) ெதாட�பாக நி�வாக+ ப�C@ 
கண(கி$; வHவதாக GM(ADMN) ெதCவ�-தா�.  

 
CனDய. பா� ஆஃ, இ+தியாவ7. MOU நJ:K,-:- சிறி� கால-தி1D Z� ேபான zனXய� 
வ=கிRடனான ஒ+ப�த% காலாவதியாகி+ ேபாய�H�ததா� இதைன ��+ப�(க ேவ:;% என 
BSNL ஊழிய� ச=க% ேக$;( ெகா:�H�த�.  22.12.2014 அ�M நி�வாக% அதைன 
��+ப�-� உ)ள�.  
 
JAO ேத/L MKLக  மNப>சலீைன:- இMதியாக நைடெப1ற JAO ேத�வ�� ஆ=கில-தி� 
ேத�@ எNத வ�H+ப% ெதCவ�-� ப��ன� இதர ெமாழிகளX� பதி� எNதிR)ளவ�களX� 
ேத�@ Z�@கைள மM பCசீலைன ெசkய ேவ:;% என BSNL ஊழிய� ச=க% 
ேக$�H�த�.  இ� ெதாட�பான வ�வர=கைள மாநில தைலைம ெபா� 
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ேமலாள�களXடமிH�� ேக$க+ப$;)ள�.  நம� ேகாC(ைக சாதகமாக பCசீலி(க+ப;% என 
ந%�கிேறா%. 
 
ேகட/ ெபய/ மா�ற(Pவ7. அQ�த 9:ட	:- ேகட� ெபய� மா1ற(DNவ�� அ;-த( 
�$ட% 09.01.2015 அ�M நைடெபற உ)ள�.  இத1கான அறிவ�+� வ�ைரவ�� 
ெவளXய�ட+ப;%.  கட�த( �$ட-தி� ஊழிய� தர+� சில �திய Z�ெமாழி@கைள 
ெகா;-�)ள�.  அதைன BSNL ஊழிய� ச=க% CMDய�� கவன-தி1D% ெகா:; 
ெச�M)ள�.  எனேவ எதி� வH% �$ட-தி� சில Z�ேன1ற=க) ஏ1ப;% என 
ந%�ேவா%. 
 
இலைக அைடயாத BSNL. உய/ அதிகா>களD. மSதி நி/வாக நடவKைக:-  இல(ைக 
அைடயவ��ைல எ�றா� BSNL� உய� அதிகாCக) மb� நி�வாக நடவ�(ைக எ;(க+ப;% 
என ெதாைல ெதாட�� ெசயலாள� திH ராேகV கா� எYசC-�)ளா�.  சமbப-தி� நட�த 
�$ட-தி� ப�ரதம ம�திC நி�ணய�-த ேதசிய +ரா$ேப:$ வைல-தள% (NATIONAL 
BROADBAND NETWORK) ேசைவைய நிைறேவ1Mவதி� ’தாமதமாக Z�ெவ;+ப�’ ம1M% 
’கால(ெக;@(D) Z�(காம� இH+ப�’ ஆகிய காரண=கI(காக BSNL� உய� 
அதிகாCகைள திH கா� எYசC-�)ளா� என ெசkதிக) ெதCய வ��)ள�.  ேதசிய 
+ரா$ேப:$ வைல-தள% (NATIONAL BROADBAND NETWORK) ேசைவ ெதாட�பாக இ}வள@ 
அ(கைற+ப;% அவேரா அ�ல� அரசா=கேமா BSNL� வைல-தள (NETWORK) வ�TதC+� 
ெதாட�பாக ஏ1ப$;)ள காலதாமத% ம1M% ேதா�வ�க) ெதாட�பாக எ�த ஒH 
அ(கைறR% ெசp-தாத� ஏ� எ�ப� நம(D �Cயாத �திராக உ)ள�. 
 
ஏ/ெடU நிNவன	 தன' இ�ெட/ெந: அைழ,- க:டண�ைத 16 மட�( உய/�தி 
உ ள':-  
ஏ�ெட� தன� இ:ெட�ெந$ அைழ+�கI(கான க$டண-ைத 16 மட=D உய�-தி உ)ள�.  
ெபH%பாலான ம(க) ெவளXநா$�� உ)ள தம� D;%ப உM+ப�ன�கIட� ேபUவத1D 
இ:ெட�ெந$ைட பய�ப;-தி வHகி�றன�.  இ�த வசதி தH% நிMவன=க) சாதாரண 
DATA க$டண-ைதேய இத1D நி�ணய�-�)ளன�.  எனXq% ஏ�ெட� இதி� பலமட=D 
க$டண-ைத உய�-தி உ)ள�.  ேவாேடாேபா�, ஐ�யா உ)ளX$ட இதர தனXயா� 
நிMவன=கI% இேத Zைறைய ைகயா)வா�க).  ஒH ஆேரா(கியமான ேபா$� 
இ�ைலெய�றா� தனXயா� நிMவன=க) ம(கைள எ}வாM ெகா)ைளய�+பா�க) 
எ�பத1D  இ� மிகYசிற�த உதாரண%.  ஒH திறைமயான ேபா$�ைய ெகா;(D% 
வைகய�� ஒH உMதியான சிற+பான BSNL நிMவன% இH+பதா� ம$;ேம சாதாரண 
ம(கI% பய�ப;-�% வைகய�� ெதாைல ெதாட�� க$டண% இH(D%. இ�த 
ெசkதிையR% நம� ‘BSNLஐ கா(D% இய(கதிp%” வpவாக ெகா:; ெச�ல ேவ:;%. 
  வா�-�(கIட�,  

                                                                               ேதாழைமY ள,  

 
(A.பா- ராதாகி]^ண.) 

மாநில ெசயலாள/. 


