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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 நம� தமி� மாநில க��சி� ��ட� 23.06.2015 அ�" தைலைம ெபா� ேமலாள� 
தி% C.V.ெர�) அவ�கள+� தைலைமய-� நைடெப.ற�.  ஊழிய� தர1ப-� தைலவ� ேதாழ� 
R.ப�டாப- ராம�, ெசயலாள� ேதாழ� S.ெச�ல1பா ம."� உ"1ப-ன�களான ேதாழ�க6 
A.பா8 ராதாகி%9ண�, P.இ�திரா, E.ேகாபா�, P.மதியழக�,G.S.?ரள+தர�, R.@த�, D.ெச�வ 
கேணச� ஆகிேயா%�, நி�வாக தர1ப-� ?த�ைம ெபா� ேமலாள�க6 தி%மதி 
N.DEFழலி, தி%P.ரவ- ம."� மாவ�ட ெபா�ேமலாள�க6 உ6ள+�ட அதிகாGகH� 
கல��I ெகாJடன�.   
 ஊழிய� தர18 ேதாழ�க6 தEக6 அறி?க உைரய-� FORUM அைற�வலி� 
அ)1பைடய-� BSNL ேசைவகைள வ-GவாIக� ெசQவத.F�, ேலJ� ைல�, 1ரா� 
ேபJ� பR�கைள உடன)யாக சG ெசQவத.F� உ"தி அள+Sதன�.  காலி1 
பண-ய-டEகைள ம" கணIகீU ெசQ�, வழIFகைள தவ-�S� JTO ேத�� ?)�கைள 
வ-ைரவ-� அறிவ-Iக ேவJU� எ�"�, மாநில க��சி� ��டEக6 ?ைறயாக நடSத 
ேவJU� எ�"�, தலம�ட க��சி�க6 ?ைறயான கால அவகாசSதி� நடS�வைத 
உ"தி ெசQய ேவJU�, பண- ஓQ� ெப"பவ�கHIF SERVICE BOOK� ?Iகிய 
பIகEகைள வழEக ேவJU� எ�"�, ப-ர\சைனகைள த]�IF� வJண� மன� திற�த 
வ-வாத� ேதைவ என�� வலி^"Sதின�.  BSNL� நிதிய-ைன கJகாண-Iக ேவJU� என 
ஊழிய� தர18 ெகாUSத ஆQபU ெபா%ைள ந]Iகிய� சGய�ல எ�"� அதைன ம_JU� 
ேச�Iக ேவJU� என�� வலி^"Sதின�.  நி�வாக தர1ப-� அதைன ஏ."I ெகாJடன�. 
 தைலைம ெபா� ேமலாள� தன� அறி?க உைரய-� மன� திற�த சாதகமான 
வ-வாத� நைடெபற ேவJU� எ�கி�ற ஊழிய� தர18 ேகாGIைக சGயான� எ�" 
�றினா�.  ேமa�, தமிழக BSNL� கட�த ஆJU 1947 ேகா) eபாயாக இ%�த வ%வாQ 
இ�த ஆJU 2000 ேகா)IF� ேம� உய���6ளைத^�, வ%� ஆJUIகான இலIகாக 
2500 ேகா) eபாQ நி�ணய� ெசQய1ப�U6ளைத^�, அதைன நிைறேவ."வத.F ஊழிய� 
தர18� பண-யா.றிட ேவJU� எ�"� ேக�UI ெகாJடா�.  ேமa� கட�த ஆJU 
ெச�ைனய-a6ள நம� RGMTTC 2 ேகா) eபாQகHIF ேம� 8திய வ-யாபாரSதி� 
ஈ�)^6ளைத கா�1பேர� அaவலக� பாரா�) உ6ளைத^� ெதGவ-Sதா�. 
 
ப-�ன� நைடெப.ற ஆQபU ெபா%�கள+� ம_தான வ-வாதEகள+� கீ�கJட ?)�க6 
எ�ட1ப�டன. 

1. ERP ப"ர#சைனக�:-  
அ) தவறான FU�ப ம."� ேசைவ பதி�கைள சG ெசQய ேவJU� எ�ற 
ேகாGIைகைய ஏ."I ெகாJட நி�வாக� மாநில அaவலகSதிa6ள DGM(HR) அவ�கைள 
ஒ%Eகிைண1பாளராக நியமிIக1 ப�U6ள�. 
ஆ) GPF Iகான கட�த ஆJU வ�) வ-கித� உடன)யாக சG ெசQய1பU� எ�"� 
?�பணSைத தி%1ப- க�)யவ�கHIகான பணSைத கணIகி� ேச�1பத.F உடன) 
நடவ)Iைகக6 ேம.ெகா6ள1பU� எ�"� ெதGவ-Iக1ப�ட�. 
இ) ெதாழி.சEகEகHIF ப-)Iக1பU� ச�தா பணSைத 10ஆ� ேததிIF6 வழEக��, 
அத� வ-வரEகைள மி�னkச� lல� மாநில ம."� மSதிய சEகEகHIF 
அm1ப1பU� எ�"� ஏ."I ெகா6ள1ப�ட�. 
ஈ) MOU வEகிகHIF ப-ரதி மாத� 10ஆ� ேததிIF6 வEகிகள+� ேநர)யாக கட� 
கணIகி� க�ட ?ய.சிக6 ேம.ெகா6ள1 ப�U6ள� அ� உடன)யாக சG ெசQய1பU�. 



உ) வ%மான வG ப-ர\சைனய-� உடன)யாக nய சா�றிட1ப�ட அறிIைககைள கீழி%�� 
வாEகி த]�� காண1பU�. 
ஊ) ஓQ� ெப"� நாHIF அUSத நா6 LEAVE ENCASHMENT வழEக ேவJU� எ�கி�ற 
ப-ர\சைன ERPய-� உ6ளதா� கா�1பேர� அaவலகSதி.F எRதி சG ெசQய ?ய.சி 
ேம.ெகா6ள1பU�. 
எ) SERVICE BOOKக6� LEAVE ENTRY சG ெசQவத.F மாவ�ட ம�டEகள+� 
அறி�"Sத1பU�.   
2) PRESIDENTIAL ORDER:-  PRESIDENTIAL ORDER கிைடIக1 ெபறாத 16 ேதாழ�கள+� ஒ%வ� 
DOTய-� ஓQ� ெப." வ-�டதாக��, ஒ%வ� பண-Iேக வராம� உ6ளதாக��, lவ� 
பண- ந]Iக� ெசQய1ப�U6ளதாக��, ஆ" ேப%IF ஒREF/VIGILANCE நடவ)Iைகக6 
உ6ளதாக��, ம_த?6ள ஐவ%IF BSNL கா�1பேர� அaவலகSதி� இ%�� ஒ18த� 
வரேவJ) உ6ளதாக�� நி�வாக� ெதGவ-S�6ள�.  இ�த ஐ�� ேதாழ�கHIF 
கா�1பேர� அaவலகSதி.F நிைனt�U� க)த� எRத1படேவJU�, ஆ" ேபG� 
ம_தான ஒREF நடவ)Iைகக6 வ-ைர� பUSத1பட ேவJU� எ�ற ஊழிய� தர1ப-� 
ேகாGIைக ஏ."I ெகா6ள1ப�ட�.    
3) CUG SIM கா�� இதர ெந6வ�7 ேப9: வசதி:- கா�1பேர� அaவலக உSதர� 
உ6ளதா� இ� த.ேபா� சாSதிய� இ�ைலெய�"�, ஆனா� ஊழிய� தர18 த%� 
நியாயEகHட� கா�1பேர� அaவலகSதி.F க)த� எRத நி�வாக� ஏ."I 
ெகாJU6ள�.   
4) வ"யாபார CORE COMMITTEEகைள உ=வா7>வ�:- இ�தI ேகாGIைக ஏ."I 
ெகா6ள1படவ-ைல.  என+m�, மாத�ேதா"� ஒ% Fறி1ப-�ட நாள+� WORKS COMMITTEE 
��டEக6 ��ட1பU�.  ஆனா� ெபா� ேமலாள�க6 ப.றாIFைற காரணமாக ஒ% சில 
இடEகள+� DGM தைலைமய-� அ�தI ��ட� சில சமயEகள+� நடIF� எ�"� 
நி�வாக� அறிவ-S�6ள�. 
5) தமி� மாநில?தி PROJECT SANJAY அ�லா7க::-  நி�வாக� SECURITY GUARD 
வ-வரEகைள ெகாUS�6ள�.  ஆனா� ஊழிய� தர1ப-� PROJECT SANJAYய-� 13 வ-தமான 
பண-க6 உ6ளைத நிைன�பUSதிய�ட�, தி%\சி மாவ�டSதி� MNP FைறபாUகHIF BTS 
பராமG1ப-� உ6ள Fைற1பாUகைள^� n�)I கா�)ய�.  நி�வாக� வ-வரEகைள 
ேசகGS� ஆவண ெசQய ஏ."I ெகாJட�. 
6) HRA ப"ர#சைனக�:-  ேகாைவ மாவ�ட� சி�ன+ய�பாைளய� வ-ஷயSதி� மாவ�ட 
ஆ�சிய� உSதரவ-� ORIGINAL ேதைவ என ேக�U வ��6ளதாக�� அ� வ-ைரவ-� 
அm11பU� எ�" நி�வாக� ெதGவ-S�6ளU.  தி%\சி மாவ�டSதி� உ6ள ஊ�கHIF 
தபா� அaவலகSதி� தர1பUகிற� எ�கி�ற உSதரைவ மாநில நி�வாகSதி.F 
வழEகி^6ேளா�.  அதைன கா�1பேர� அaவலகSதி.F அm1ப- ஒ18தைல ெபற 
நி�வாக� ஏ."I ெகாJU6ள�. 
7) பவ� ஷூ:- 9 மாவ�டEகள+� வழEக1ப�U வ-�டதாக��, ம_த?6ள Fட�ைத, த�ம8G, 
ஈேராU, காைரIF), பாJ), ேசல�, தி%\சி ம."� வ-%�நக� மாவ�டEகHIF ஒ% 
மாத காலSதி.F6 வழEக1பU� எ�"� நி�வாக� உ"தி அள+S�6ள�.   
8) நம� CSC7களF உ�ள SIM CARD பGறா7>ைற த.ேபா� சG ெசQய1ப�U6ள�. 
9) வ"Iப6ட ேதாழ�கK7> NEPP:-  ேதாழ� K.V.சிவFமர�,(ெச�ைன), ேதாழ� 
பாலசJ?க� (ேகாைவ), ேதாழ� J.?S�IFமா�, ேதாழ� C.V.L.லலிதா (ேசல�) உ6ள+�ட 
ேதாழ�கHIF ஒ% மாத காலSதி.F6 உSதர�க6 ேபாட நி�வாக� உ"தி 
அள+S�6ள�10) நி�வாக� ?தலி� ம"S� ப-�ன� ஏ."I ெகாJட BSNL நிதிகள+� 
பராமG1ப-� கJகாண-18:-  இதைன ெபா"Sத வைர EPF பண-கைள மாவ�டEகள+� 
?ைற1பUSத ஆவன ெசQய1பU� என நி�வாக� ஏ."I ெகாJU6ள�. 



11) பL
 அ��பைடய"லான பண" நியமன::-  150 ேதாழ�கHIகான பG� 
அ)1பைடய-லான பண- வழEFவத.கான HPC ?)S� கா�1பேர� அaவலகSதி.F 
அm1ப1ப�U வ-��தாக நி�வாக� ெதGவ-S�6ள�.  மாவ�ட அளவ-லான 
எJண-Iைகைய ஊழிய� தர1ப-.F ெதGவ-1பதாக நி�வாக� ெதGவ-S�6ள�.   
12) ஊழிய�கK7> BSNL BAG  வழO>வ�:- 15 மாவ�டEகள+� இ� வழEக1ப�U 
வ-�டதாக��, CGM(O), தkைச ம."� பாJ)\ேசGய-� வ-ைரவ-� வழEக1பU� என 
நி�வாக� ெதGவ-Sத�. அைனS� ஊழிய�கHIF� இ�த வ%ட இ"திIF6 வழEக 
ேவJU� எ�ற ேகாGIைகைய பGசீலி1பதாக நி�வாக� ெதGவ-S�6ள�. 
13) HBA ��Pத ஊழிய�கK7> ப?திரOகைள தி=:ப வழO>வ�:-  அத� வ-வரEகைள 
நி�வாக� ெதGவ-S�6ள�. வ-ைரவ-� த]�� காண நடவ)Iைக எUIக ஒS�I 
ெகாJU6ள�. 
14) MDF NON METERING வசதி:-  MDF ம."� TDIகள+� உ6ள ேலJ�ைல�கைள CUGய-� 
இைணIF� ெதாழி� x�ப� பGசீலிIக1ப�U வ%வதாக��, வ-ைரவ-� ஏ.பாU 
ெசQய1பU� எ�"� நி�வாக� ெதGவ-S�6ள�.   
15) பாலிய வ��ைறகK7> எதிரான >S:-  இதி� சEக ப-ரதிநிதிகைள இைணIக 
ேவJU� எ�கி�ற ேகாGIைகய-ைன கா�1பேர� அaவலக உSதரைவ கா�) நிராகGSத 
நி�வாக�, இ� ெதாட�பாக வ-Gவான 8Gதைல உ%வாIF� வைகய-� மாவ�ட அளவ-� 
பய-.சி வழEக1பU� எ�" ெதGவ-S�6ள�.   
16) உLய ேததிய" NEPP  வழOக ேவTI::- வ-%�நக� மாவ�டSதி� ஒ% ப-ர\சைன 
த]�� காண1ப�U வ-�டதாக�� yS�IF) ேதாழ� காள+ராஜ� ப-ர\சைன ஆQவ-� 
உ6ளதாக�� நி�வாக� ெதGவ-Sத�.  yS�IF) ப-ர\சைன உடன)யாக சG ெசQய1பட 
ேவJU� எ�கி�ற ஊழிய� தர18 ேகாGIைக ஏ."I ெகா6ள1ப�ட�.  ேதாழ� ராமசாமி 
(ெச�ைன) உ6ள+�ட ேதாழ�கள+� ப-ர\சைனகைள ம" பGசீலைன ெசQ� ஆவன 
ெசQய�� நி�வாக� ஏ."I ெகாJU6ள�. இ�ன?� பல மாவ�டEகள+� இ� ேபா�ற 
ப-ர\சைன உ6ளதாக நி�வாகSதிட� ெதGவ-Iக1ப�ட�.  அதைன பGசீலிS� கவன+Iக 
நி�வாக� ஏ."I ெகாJட�. 
17) ஊழிய� >�ய"=�� பய�பாI:-  ெமாSத?6ள 3424 ஊழிய� F)ய-%18கள+� 841 
காலியாக உ6ளதாக��, மாத� ஒ�"IF வாடைக lலமாக ம�U� 14,71,028 வ%மான� 
கிைட1பதாக�� பய� பUSத இயலாத நிைலய-� உ6ள F)ய-%18கைள வ%மானSதி� 
அ)1பைடய-� சG ெசQய ஏ.பாUக6 நட�� வ%வதாக�� நி�வாக� ெதGவ-S�6ள�.   
18) தலைம ெபா� ேமலாள� அUவலக?தி ெதாழிGசOகOகK7> பய�பI: 
வைகய" அறிவ"�� பலைகக� தர1பட ேவJU� எ�கி�ற ேகாGIைகைய 
சEகEகHட� இைண�� வ-ைரவ-� த]�� காண நி�வாக� ஏ."I ெகாJU6ள�.   
19) ஊதிய கண7கிGகான வOகிகைள மாGற அVமதி7க ேவJU� எ�கி�ற 
ப-ர\சைனய-� த.ேபா�6ள வEகிய-� NOC ெப."Sதர ேவJU� எ�பைத ஊழிய� தர18 
கUைமயாக ஆ�ேசப-S� உ6ள�.  நி�வாகேம பைழய வEகிகள+� இ%�� NOC ெப." 
ஊழிய�க6 வ-Jண1ப-Sத ஒ% மாத காலSதி.F6 வEகி கணIைக மா.ற ஏ."I 
ெகாJU6ள�. 
 
இ"திய-� JTO காலி1பண-ய-டEகைள வ-ைரவ-� ம" கணIகீU ெசQ� ப-ர\சைனைய த]�� 
காJபத.F நி�வாகSைத வ.8"Sத1ப�U6ள�.    
வா�S�IகHட�, 

ேதாழைமW�ள, 
Rப6டாப"ராம�                                             S.ெசல�பா 

ஊழிய� த��� தைலவ�                               ஊழிய� தர�� ெசயலாள� 


