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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
  

�லா�� கமி��ய�� நாசகர ப���ைரகைள எதி��� 12.08.2014 அ�% மாவ�ட/ 
மாநில/ அகில இ�திய ம�ட*கள+, ஆ�.பா�ட/ நட�த ேவ01/ என FORUM OF BSNL 
UNIONS/ASSOCIATIONS அைறAவ, வ�1��Bள�.  கா�.பேர� அCவலக�தி, இ� ெதாட�பாக 
வ�வாதிEக ஆகF� 12, 13 ேததிகள+, நைடெபற இH�த HEADS OF CIRCLES A�ட/ ஆகF� 

21,22 ேததிகLEM மாNற.ப�டதா, கா�.பேர� அCவலக�தி, ம�1/ இ�த ஆ�.பா�ட/ 
21.08.2014 அ�% நைடெப%/.  மாவ�ட மாநில ம�ட9கள:; 12.08.2014 அ!, சதியாக 
இ&த ஆ).பா�ட	 நைடெபற ேவ�>	.  
 இ�த ஆ�.பா�ட�திNM காரணமான �லா�� கமி�� (DELOITTEE COMMITTEE)ய�� 
ப���ைரகB ெதாட�பாக நம� ம�திய ச*க/ BSNL� CMDEM அR.ப�SBள க�த�தி� 
தமிழாEக�ைத ெகா1��Bேளா/.  
 BSNL-� U�தாEக/ மN%/ நிதியாதார�ைத ேம/ப1��வதNகாக BSNL நி�வாக/ �லா�� 
எ�கிற நி%வன�ைத நியமி�த�.  இ�தE கமி�� தன� அறிEைகய�ைன நி�வாக�திNM 
ெகா1��Bள�.  அத� மVதான த*கள+� கH��EகB மN%/ ப���ைரகேளா1, மாநில 
தைலைம அதிகா�கB ஆகF� 12 மN%/ 13 ேததிகள+, நைடெபற உBள மாநில தைலைம 
அதிகா�கள+� A�ட�திNM வரேவ01/ என கா�.பேர� அCவலக/ உ�தரவ��1Bளதாக 
ெத�ய வ��Bள�(இ�தE A�ட/ ப��ன� ஆகF� 21 மN%/ 22 ேததிகLEM 
மாNற.ப�1Bள�).  
 ”இ�த வ�ஷய�தி, BSNL-, உBள ச*க*கLEM எ�Z/ ெத�வ�Eகாம, மைறEக. 
ப�1Bள� எ�ப� வH�த�திNM உ�ய ெச�தி.  2007ஆ/ ஆ01 ம�திய அைம\ச� 4.5 ேகா� 
ெட0டைர ர�� ெச�ததாக இH�தாC/ச�, கிராம.Uற தைரவழி ேசைவகLEகாக ேபாதிய 
ந^ட ஈ1 ெப%வதாக இH�தாC/ ச�, BWA FெபE�ர/ க�டண/ திH/ப ெப%வதாக 
இH�தாC/ ச�, இைவ உBள+�ட BSNLஐ U�தாEக/ ெச�வதNகாக இ*MBள அைன�� 
ச*க*கL/ ெதாட�\சியான ேபாரா�ட*கைள நட�தி வ��E ெகா0�H.பைத இ*M 
Mறி.ப�1வ� ச�யாக இHEM/.  ேமC/ �லா�� கமி�� ப���ைரகைள ெகா1�த 
ப��னH/, நி�வாக/ இ*MBள ெதாழிNச*க*கள+� கH��Eகைள Aட ேக�காம,, இ�த 
அறிEைகய�� மV� இ%தி b�Z எ1.பதNM மாநில தைலைம அதிகா�கள+� A�ட�ைத 
A��SBள�  இ� க1/ ஆ�ேசபைனEMறிய�. 
 இ�த அறிEைகய�ைன இ%தி ெச�வதNM b�பாக ேகரளா, தமிழக/, உ.ப�.(கிழEM), 
ம�திய ப�ரேதச/ உBள+�ட மாநில*கள+, உBள ஊழிய�கைள கல�தாேலாசி��Bள� எ�ற 
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தவறான தகவைல இ�த நி%வன/ ெத�வ���Bள�.  ேமேல Mறி.ப�ட.ப�1Bள எ�த 
மாநில*கள+C/ ஒ.UEM Aட வ�வாத*கB நைடெபறவ�,ைல என எ*கள+� மாநில 
ச*க*கB ெத�வ��� உBளன.   
 ஒH சில வHட*கLEM b�பாக BSNL நி%வன/ KPMG எ�ற ஒH நி%வன�ைத BSNL 
நி%வன�தி� U�தாEக/ ெதாட�பாக வழிbைறகைள ெத�வ�Eக நியமி�த�.  அ�த 
நி%வன�தி� ப���ைரகைள bhைமயாக அb,ப1�திய ப��னH/, BSNL� நிைலைம 
ேமாச/ எ�ற நிைலய�, இH�� ப1 ேமாச/ எ�ற நிைலEேக ேபான�.  அேத ேபாலேவ 
�லா�� கமி��ய�� ப���ைரகL/ சிற.பாக இH.ப� ேபால ேதா�றினாC/, நா/ 
வ�H/U/ மாNற�ைத ெகா01 வர. ேபாவதி,ைல.  �லா�� கமி��ய�� ப���ைரகைள 
நா*கB bhைமயாக ஆரா��த ப��ன� அ�த அறிEைகய�� மV� ஒ�1 ெமா�த எதி�.ைப 
பதிZ ெச�ய வ�H/Uகிேறா/. 
 எ*கள+� பா�ைவய�, ஆய�ரEகணEகான ஊழிய�கைள உப� எ�% Aறி அவ�கைள 
வ i�1EM அR.U/ ேநாEக�ேதா1 தா� அ�த அறிEைக உBள�.  Sr.TOAEகைள ெபாH�த 
வைர ERP தி�ட/ அbலாEக.ப1/ வைர இேத வைரbைறகB(NORMS) ெதாடரலா/ என அ�த 
அறிEைக ெத�வ���Bள�.  ஏ.ர, 2015EMB அைன�� மாநில*கள+C/ ERP தி�ட/ 
அbலாEக இலEM நி�ணய�Eக.ப�1 உBள�. ஏ.ர, 2015EM ப�� மாவ�ட*கள+, Sr.TOAEகB 
ேதைவய�,ைல எ�பேத இத� ெபாHB.  அ�த சமய�திC/ மாவ�ட*கள+, வா�Eைகயாள� 
ேசைவ ைமய*கB நட�த.ப1/ எ�பதி, இ�த அறிEைக எ�த ஒH வ�ளEMb/ தரவ�,ைல.  
ேகரள மாநில NORMSகள+� அ�.பைடய�, TM மN%/ TTA ேகட�கள+� NORMS மாNற.பட 
ேவ01/ எ�கிற அ�த Mhவ�� அறிEைக எ�ப� நைடbைற சா�தியமNற�.  இ�தE Mh 
ெகா1��Bள அறிEைகய��ப� ெபH/பாலான பண�கB OUTSOURCING ெச�ய.பட ேவ01/.  
ேமC/ 13,000 அதிகா�கைளS/ OFF-ROLL (ஒ.ப�த) அ�.பைடய�, எ1Eக ப���ைர 
ெச��Bள�.  ெதாழிலாள�கைள lர01வ�, தன+யா� நி%வன*கள+� நைடbைற. அதைன 
BSNL/ கைடப��EகE Aடா�.  ெபா���ைற நி%வனமாக இH.பதா,, ஊழிய�கைள OFF-ROLL 
bைறய�, பண�EM அம���/ நியாயமNற ெதாழிலாள� அmMbைறைய BSNL கைடப��EகE 
Aடா�.   
 தன+யா� நி%வன*கைள மனதி, ெகா01 �லா�� கமி�� தன� சிபா�lகைள 
ெகா1��Bள�.  ந/ைம ெபாH�தவைர BSNLஐ தன+யா� நி%வன*கேளா1 ஒ.ப�டEAடா�.  
தன+யா� நி%வன*கB கைடப��.பதNகான சnக கடைமகB ஏ�/ இ,லாத நிைலய�,, BSNL 
நிைறய சnக கடைமகைள நிைறேவNற ேவ0� உBள�.  அதிகமாக உBள ஊழிய�கள+� 
50% ஊதிய�ைத அரசா*க/ ஏN%E ெகாBள ேவ01/ எ�%/ இ�தE கமி�� 
ப���ைர��Bள�.  இ�த ப���ைர எ�ப�, ஒH ல�ச��EM/ அதிகமான ஊழிய�கB 
உப�யாக உBளன� எ�கிற BSNL நி�வாக�தி� வா��ைதகLEM வCp�1வதNகாக 
ெசா,ல.ப�டைவேய தவ�ர ேவ% ஒ�%மி,ைல.  நி�வாக�தி� திறைமய��ைம 
காரணமாகேவ 2009 ஆ/ ஆ01 35,812 ேகா� rபாயாக இH�த வHமான/ 2012-13ஆ/ 

வHட�தி, 26,396 ேகா� rபாயாக Mைற��Bள� எ�பைத மைற.பதNகாகேவ நி�வாக/ 
இ�த தவறான வாத�ைத b�ைவEகிற�.   
 TRANSMISSION, NETWORK ேபா�ற ெதாழி, t�ப நடவ�Eைககைள மாநில ம�ட�திலிH�� 
மாவ�ட ம�ட*கLEM மாNற இ�தE Mh ப���ைர��Bள�.  ERP தி�ட/ அbலாEக�திNM 
ப�� மன+தவள/ ம�1/ நிதி ஆகிய பண�கB மாநில ம�ட�தி, நைடெப%/ எ�ப�, 
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ெதாழிலாள� நல ப�ர\சைனகைள, மாவ�ட தைலைம அதிகா�கB தைலய�ட அதிகார/ 
கிைடயா� எ�% தா� ெபாHB.  ஆனா, ஊழிய�கB மாவ�ட ம�ட ேகட�கB எ�ப� 
அ�.பைடயான வ�ஷய/.  அவ�கள+� ேசைவைய மாநில ம�ட�தி, எuவா% bைற.ப1�த 
b�S/ எ�ப� தா� bEகியமான ேகBவ�?  ேமC/ 334 மாவ�ட*கைள 167 பMதி 
அCவலக*களாக மாN%வ� எ�ற ப���ைரS/ வ�H/ப�தகாத�.  இ�த ப���ைரகL/ பல 
Mைறபா1கைள ெகா0டதாக உBள�.  உதாரணமாக தமிழக�தி, உBள ேவw� 
மாவ�ட�ேதா1, த�மU� மN%/ நாக�ேகாவ�, மாவ�ட*கB இைணEக ேவ01/ எ�% 
ப���ைர ெச�ய.ப�1Bள�.  இ� xேகாள yதியாக நைடbைற சா�தியமNற�.   
 ேமC/ அ�த அறிEைக JTO bத, AGM வைரய�லான அதிகா�கLEM ம�1/ CAREER 
PROGRESSIONஐ ப���ைர��Bள�.  ஊழிய�கLEகான CAREER PROGRESSION ெதாட�பாக வா� 
திறEகவ�,ைல.  ேநர�யாக பண�EM எ1Eக.ப�1Bள பல TTAEகB BSNL உ01.  B.Tech 
மN%/ அதNM ேமNப�ட பல ெதாழி,t�ப தMதிகைள ெபN%Bள அவ�கB, TRANSMISSION, 
MSC, BSC AND NETWORK OPTIMISATIONS மN%/ இதர ெதாழி, t�ப பண�கள+C/ ஈ1ப�1 
வHகி�றன�.  இ�த ஊழிய�கLEகான CAREER PROGRESSION இ�த ப���ைரய�, ம%Eக.ப�1 
உBள�.   
 ெதாைல ெதாட�U ெதாழிNசாைலகைள (TELECOM FACTORIES) ப�.ப�யாக n�வ�1வதNM 
இ�தE Mh ப���ைர��Bள�.  நம� CFA நடவ�EைககLEM ேதைவயான கHவ�கைளS/ 
உபகரண*கைளS/ வா*MவதNM தன+யா� நி%வன*கைளேய நாட ேவ01/ எ�பேத இத� 
ெபாHB.  இதைன நா*கB bhைமயாக ஏN%E ெகாBள b�யா�.   
 ேமேல Aற.ப�ட�தி� அ�.பைடய�,, இ�த அறிEைகய�� மVதா� ெதாழிNச*க*கள+� 
கH��Eகைள கணEகி, எ1��E ெகா01 ேம, நடவ�Eைக எ1Eக ேவ01/ எனE ேக�1E 
ெகாBகிேற�.  அ�வைர, �லா�� கமி��ய�� எ�த ஒH பMதிையS/ Aட நி�வாக/ 
அbலாEக bயNசிEகE Aடா�” 

 
ேமேல ெசா;ல.ப�ட*தி! அ�.பைடய ; நாசகர ப%&'ைரகைள ெகா>*'?ள 
�லா�� கமி��ய ! ப%&'ைரகைள அதிகா%க? 6த; அ�ம�ட ஊழிய)க? 

வைர ஒ!, ப�> எதி)*தி>ேவா	. 
 
 

ஆகC� 12 அ!, நம' எதி).ைப ஒ�> ெமா*தமாக 
ெத%வ .ேபா	 

 
வா~��EகLட�, 

ேதாழைமSBள, 

  
(S.ெச;ல.பா) 

மாநில ெசயலாள�. 
.   


