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BSNL� �திய CMD- ம�$	 சில ம&திய ச'க ெச)திக* 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 இ�தியாக அைம�சரைவய�� நியமன��� BSNL+ �திய CMDஆக தி- அ/ப	 
1வ&சவா அவ�கள�� ெபய �� ஒ"#த$ ெகா%&'(ளதாக PTIஐ ேம-ேகா( கா./ 
எகனாமி� ைட23 ப&தி4�ைக ெச5தி ெவள�ய�.%(ள'.  ெபா'&'ைற நி�வன8க9�கான 
ேத�:� �� (PSEB) 2013ஆ2 ஆE/ேலேய தி  அGபH Iவ&சவா அவ�கள�� ெபயைர 
ெத4: ெச5தி �த'. ஆனா$ அரசிய$வாதிகளா$ அவர' நியமன2 காலதாமத2 
ெச5ய"ப.ட'.  அதனா$ ஒ  J� ேநர CMD இ$லாம$ BSNL பல மாதகால2 
ெசய$ப.ட'.  இ+$ 15.01.2015 அ+$ தி- அ/ப4 1வ&சா அவ5கைள BSNL+ CMD ஆக 
நியமி&7 ெதாைலெதாட5�& 7ைற உ&தரவ;&7 ப;ற<ப;&த7.  அதைன ஏ�$ இ+$ 
அவ5 BSNL+ �திய CMD ஆக ெபா$<ேப�$ ெகா�டா5. BSNL  ஊழிய� ச8க2 அவைர 
மனதார வரேவ-கிற'. 
01.01.2015 ?த@ பAச<பB உய5Cத7:- வ�ைலவாசி"#(ள�க( உய��'(ள காரண&தா$ 
01.01.2015 Jத$ 2.2% பUச"ப/ உய��' நம�கான IDA 100.3 சதவ�கிதமாக வழ8க"ப%2. 
அத-கான கா�"பேர. அWவலக உ&தர: எE:14-1/2012-(PAT)BSNL dated 14.01.2015.  
லாப&ைத ேநாகி தி-	ப;D*ள7 ஏ5 இCதியா நி$வன	:-  பல ஆE%களாக ஏ� இ�தியா 
நி�வன2 நaட&தி$ இய8கி� ெகாE/ �த'.  உEைமய�$ ெசா$வெத�றா$, 
ெபா'&'ைற நி�வன8கள�� ெசய$திற� இ�ைம�� உதாரணமாக ஏ� இ�தியா 
நி�வன&ைதேய உதாரண2 கா./ வ�தன�.  த-ேபா' அ�த நி�வன2 லாப&ைத 
அைட�'(ள'.  PTI  நி�வன2 12.01.2015 அ�� ெவள�ய�.%(ள ஒ  ெச5திய�� ப/ 
/ச2ப� 2014$ ஏ� இ�தியா நி�வன2 14.6 ேகா/ cபா5கைள லாபமாக ஈ./e(ள'.  
#&தா�க&தி-காக ேபாரா/� ெகாE/ ��2 BSNL��2 இ' ஒ  மகிf�சியான ெச5தி.  ஏ� 
இ�தியா நி�வன&ைத லாபமg.ட�h/ய நி�வனமாக மா-ற J/e2 எ�றா$ BSNL 
நி�வன&ைத ஏ� மா-ற J/யா'? 
சி	 கா5E ப�றா�ைற ெதாட5பாக நம7 ம&திய ச'க	:-  தமிழக2, ேகரளா ம-�2 
மகராa.ரா உ(ள�.ட மாநில8கள�$ ஏ-ப.%(ள சி2கா�. ப-றா��ைற ெதாட�பாக நம' 
ம&திய ச8க2 15.12.2014 ம-�2 30.12.2014 ஆகிய நா.கள�$ இரE% க/த8கைள 
ெகா%&தி �த'.  ஆனாW2 ப�ர�சைன தjராததா$ 12.01.2015 அ�� BSNL� CMD�� ஒ  
க/த2 எ�த"ப.ட'.  13.01.2015 அ�� BSNL ஊழிய� ச8க&தி� 'ைண ெபா' ெசயலாள� 
ேதாழ� 3வப� ச�கரவ�&தி அவ�க( DIRECTOR(CM) அவ�கைள ச�தி&' BSNL�� ஏ-ப.% 
வ 2 வ வா5 இழ"ைப m./�கா./ ேபசிe(ளா�.  த-ேபா' ேகரளாவ�$ m-�"பயண2 
ெச5' வ 2 CMDய�ட2 இ' ெதாட�பாக வ�வாதி"பதாக அவ� உ�தி அள�&'(ளா�.   
GPF ம�$	 ப�Bைக கால ?+பண	:-  கட�த மாத2 தமிழக2 உ(ள�.ட பல 
மாநில8கள�$ ERP அJலா�க2 காரணமாக GPF ம-�2 பE/ைக� கால J�பண2 
வழ8க"படவ�$ைல.  இ' தமிழ�கள�� தி வ�ழாவான ெபா8கைல ஒ./ இவ-ைற இ�த 
ஜனவ4 மாத&திலாவ' வ�ைரவாக தர"பட ேவE%2 என நம' ம&திய ச8க2 பலJைற 



 

நி�வாக&ைத ச�தி&' வலிe�&தி உ(ள'.  BSNL ஊழிய� ச8க&தி� ெபா' ெசயலாள� 
ேதாழ� P.அப�ம�e அவ�க( 12.01.2015 அ�� GM(CA) தி  ராஜிH சி8 அவ�கைள ச�தி&' 
நிதிய�ைன மாநில8க9�� வ�ைரவ�$ தர ேவE%2 என வலிe�&தினா�.  ஆய�G2 
ேபா'மான நிதிய�$லாத காரண&தா$ மாநில8க9�� ப�4&' தர இயலவ�$ைல என அவ� 
hறிe(ளா�.  என�G2 ேதைவயானவ-ைற ெச5வதாக உ�தி அள�&தா�.  ஆனாW2 
13.01.2015 அ�� ஒ"#த$ அள��க"ப.ட GPF  J�பண&தி-கான நிதி கா�"பேர. 
அWவலக&தி$ பண2 இ$லாத காரண&தா$ ஒ'�க"படவ�$ைல.  வ�ைரவ�$ இதைன ெபற 
ம&திய ச8க2 ெதாட� Jய-சி எ%&' வ கிற'. 
ேகட5 ெபய5 மா�ற �J:- ேகட� ெபய� மா-ற� ��வ�� h.ட2 09.01.2015 அ�� 
நைடெப-ற'.  அதி$ ஊழிய� தர"ப�� சா�பாக ேதாழ� P.அப�ம�e GS., BSNLEU, ேதாழ� 
ப$பs�சி8 President, BSNLEU, ேதாழ� 3வப� ச�கரH�&தி Dy.GS., BSNLEU, ேதாழ� ச�ேத3வ� 
சி8 GS, NFTE, ேதாழ� மஹாபs� சி8 NFTE ஆகிேயா 2 நி�வாக&தி� சா�ப�$ தி  ஷமg2 
அ�த� Sr.GM(SR), தி  ம' அேராரா Sr.GM(Restg) ம-�2 தி  R.K.ேகாய$ GM(Estt) ஆகிேயா� 
கல�'� ெகாEடன�.  Sr.TOA ேகட� ெபய� மா-ற2 ெதாட�பான வ�வாத2 ெதாட��த'.  
“ASSOCIATE OFFICER”, “MANAGER” “EXECUTIVE” ெபய�கைள Sr.TOA�க9�� வழ8க நி�வாக2 
தயா4$லாத �fநிைலய�$ நா2 “SUPERINTENDENT” எ�ற ெபயைர J�ெமாழி�ேதா2.  
09.01.2015 அ�� நைடெப-ற h.ட&தி$ நி�வாக2 அ�த ெபயைரe2 வழ8க இயலா' என 
ெத4வ�&தன�.  �றி"பாக இ�த� ��வ�� உ�"ப�ன� எ�ற Jைறய�$ SR.TOA�க9�� 
“SUPERINTENDENT” எ�ற ெபயைர தா� ஏ-�� ெகா(ள J/யா' என தி  R.K.ேகாய$ GM(Estt) 
உ�தியாக ெத4வ�&தா�.  அHவா� அ�த� h.ட2 எ�த ஒ  J/:2 எ.ட"படாம$ 
J/:�� வ�த'. 
மனKத வள	 ெதாட5பான வ;வாத	:- 09.01.2015 அ�� நைடெப-ற ெபய� மா-ற� ��வ�� 
h.ட&தி-� ப�� நி�வாக2 J�ெமாழிய" ப.%(ள மன�த வள தி.ட2 ெதாட�பாக ஒ  
வ�வாத&திைன நட&திய'.  ஊழிய� அளவ j% ெதாட�பாக �லா5./ கமி./ய�� 
ப4�'ைரகைள நி�வாக2 ஏ-�� ெகா(ளாதத-� நம' ெபா' ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப�ம�e அவ�க( நி�வாக&ைத பாரா./னா�.   ஊழிய�கள�� ம-�2 JTO, JAO�கள�� 
எEண��ைககைள �ைற��2 J�ெமாழிைவ BSNL ஊழிய� ச8க ப�ரதிநிதிக( க%ைமயாக 
எதி�&'(ளன�.  ேமW2, ஊழிய�களாேலேய ெச5ய" பட� h/ய நி�வன&தி� பல 
பண�கைள OUTSOURCING ெச5e2 நி�வாக&ைத வ�ம�சி&தன�.  BSNL ஊழிய� ச8க&தி� 
க &'�கைள ஓ4  தின8கள�$ த வாதாக அவ�க( நி�வாக&திட2 hறிe(ளன�.   
26.02.2015 அ+$ ம&திய ெசயலக MEட	:-  ம&திய ச8க நி�வாகிகைள உ(ளட�கிய 
ம&திய ெசயலக� h.ட2 26.02.2015 அ�� நைடெப�2 என நம' ம&திய ச8க2 
அறிவ�&'(ள'.  25.02.2015 அ�� நைடெபற உ(ள பாரா9ம�ற&ைத ேநா�கிய 
ேபரண��கான தயா4"# பண�கைள உடன/யாக ேம-ெகா(9மா� ேதாழ�கைள ேக.%� 
ெகா(கிேறா2. 
  வாf&'�க9ட�, 

                                                                                       
ேதாழைமD*ள,  

 
(A.பா� ராதாகி-Rண+) 
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