
 

தமி� மாநில	 

�றறிைக எ�:28                                              ேததி:11.03.2015 

 
சில ம�திய ச�க ெச திக!	 CMDஉட' ச(தி)*	  

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 
 PLI கமி./ய0' 1.ட	 12.03.2015 அ�� நைடெபற உ�ள�.  கட�த ��ட�தி! 
நி�வாக# PLI பா�'லாவ)� அ*+பைட ெதாட�பான '�ெமாழி.கைள ெகா/0 
வ�தி1�த�.  அ� ெதாட�பான ஒ1 சில ேக�வ)கைள ஊழிய� தர+ப)! ேக�க+ப�ட�.  
அத7கான பதி!க8ட� நி�வாக தர+9 அ�த: ��ட�தி7; வ1வா�க� என 
எதி�பா�:க+ப0கிற�. 
இ(தியா 2013-14ஆ	 ஆ�6/7 74,000 ேகா/ :பா க!< ெதாைல ெதாட=* 
க>வ0க@ இற<மதி:- இ�திய நா0 2013-14 ஆ# ஆ/*! 74,116 ேகா* CபாD 
அளவ)7; ெமாைப! ெதாைலேபசிக� உ�ளE�ட ெதாைலெதாட�9 க1வ)கைள ெவளE 
நா0களE! இ1�� இற:;மதி ெசD��ள�.  அ� 2012-13 ஆ/*! 61,539 ேகா* 
CபாDகளாக இ1�த�.  2014ஆ# ஆ/*! ம�0# 22.5 ேகா* ெமாைப! ெதாைலேபசிக! 
இற:;மதி ெசDய+ப�0�ள�.  2014-15 ஆ# ஆ/*� 'த! 7 மாதGகளE! ம�0#, 
இ�தியா 52,310 ேகா* CபாD மதி+9�ள ெதாைல ெதாட�9 க1வ)கைள இற:;மதி 
ெசD��ள�.  ெதாைல ெதாட�9 �ைறய)! 100 சதவ)கித அ�நிய ேநர* 'தH�ைட 
இ�திய நா0 அIமதி���ள�.  இதனா! இ�திய நா�*! உ�நா�0 உ7ப�தி  ெப1;# 
என இ�திய அரசாGக# �றிய�.  ஆனா! உ/ைமய)! உ�நா�0 உ7ப�தி ;ைறகிற�.  
உதாரணமாக 2011ஆ# ஆ/*! இ�தியாவ)! 15.5 ேகா* ெமாைப! ெதாைலேபசி க1வ)க� 
இ�திய நா�*! தயாK:க+ப�ட�.  அ� 2014ஆ# ஆ/*! 5.8 ேகா*யாக ;ைற���ள�.  
இ�தா� நேர�திர ேமா*ய)� ”இ�திய நா�*! தயாK+ேபா#” எ�ற ேகாஷ�தி� உ/ைம 
'கவ)லாச#. 
 
ெசா�A மதி)ப07 இ(தியாவ0' 10ஆவA ெபBய நிCவன	 BSNL:- ம�திய 
அைமOச� தி1 அ1� ேஜ�லி 10.03.2015 அ�� பாரா8ம�ற�தி! அளE�த ஒ1 பதிலி� 
அ*+பைடய)!, 2013-14ஆ# ஆ/*! வர. ெசல. அறி:ைக தா:க! ெசD� இ�தியாவ)! 
ெசய!ப0# 4,15,886 நி�வனGகளE!, அத� ெசா�� மதி+ப)� அ*+பைடய)! Kைலய�Q 
இ�தியா லி� நி�வன# தா� மிக+ெபKய நி�வன#.  இ�த ப�*யலி! 10ஆவ� 
மிக+ெபKய நி�வன# BSNL எ�ப� நம:; ெப1ைமயான வ)ஷய#.  
 
CMDஉட' ச(தி)*:- அ�� BSNL ஊழிய� சGக�தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப)ம�U, தைலவ� ேதாழ� ப!பV�சிG ம7�# �ைண ெபா�ெசயலாள� ேதாழ� Qவப� 
ச:கரவ��தி ஆகிேயா� CMD தி1 அIப# ZவQதவா அவ�கைள ச�தி�� கீ\க/ட 
ப)ரOசைனகைள வ)வாதி�தன�:- 
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1) 1) ேதசிய கH'சி7 ம�C	 தலம.ட கH'சி7க!< ச�க உC)ப0ன= 
அ7லாதவ=கைள நியமி)பA:- நம� தைலவ�க� ேகரள உய�ந_திம�ற வழிகா�0தைல 
CMDய)� பா�ைவ:; ெகா/0 வ�� ேதைவயான வழிகா�0தைல BSNL� SR கிைள:; 
ெகா0:க ேவ/0# என ேக�0: ெகா/டன�.  உய�ந_திம�ற வழிகா�0தலி� நக! 
ஒ�ைறU# வழGகின�.  ேதைவயான நடவ*:ைககைள எ0:க CMD ஏ7�: ெகா/டா�. 
2) BSNL' மனKத வள� தி.ட	:- *லாD�* கமி�* பK��ைரகளE� அ*+பைடய)!, 

BSNL� மனEத வள தி�ட# ெதாட�பான நி�வாக: ;bவ)� '*.க� ெதாட�பாக BSNL 
ஊழிய� சGக#தன� நிைலய)ைன ெதஇKc���ள�.  இ� ெதாட�பாக 
ெதாழி7சGக�ேதா0 வ)வாதி:க ேவ/0# என தைலவ�க� ேக�0: ெகா/டன�.  
சிறிய SSA:கைள ஏKயா:களாக இைண:;# ப)ரOசைனய)! ஊழிய�களE� நல� 
பா�கா:க+பட ேவ/0#.  இ� ெதாட�பாக நி�வாக# எ0:க உ�ள நடவ*:ைககைள+ 
ெதளEவாக �ற ேவ/0# எ��# ேகாKனா�க�.  இ�த இர/0  ேகாK:ைககைளU# 
CMD ஏ7�: ெகா/டா�. 

3) நL�ட நா.களாக ேத�கி கிட<	 ஊழிய= ப0ரPசைனக@:-  JAC ேபாரா�ட# 
நட�திU�ள ந_/ட நா�களாக ேதGகி: கிட:;# ஊழிய� ப)ரOசைனகைள CMDய)� 
பா�ைவ:; தைலவ�க� ெகா/0 வ�தன�.  இ�த ப)ரOசைனக8:; த_�. காண JAC 
நி�வாகிக8ட� CMD ஒ1 ��ட�ைத ஏ7பா0 ெசDய ேவ/0# எ��# 
'�ெமாழி�தன�.  இ� ேபா�ற ஒ1 ��ட�ைத வ)ைரவ)! நட�த CMD ஏ7�: 
ெகா/டா�.   

4) ஒ)ப(த ஊழிய=களK' ப0ரPசைனகைள கா=)பேர. அRவலக	 ைகயா@வA:- 
த7ேபா� ஒ+ப�த ஊழிய�களE� ப)ரOசைனகைள நி�வாக(ADMN) ப)Kவ)! ைகயா/0 
வ1கி�றன�.  BSNL தைலைமயக உ�தர. அ'! ப0�த+ப0வ� ெதாட�பாக 
க/காண):க எ�த ஒ1 'ைறU# இ�த+ ப)Kவ)! இ!ைல.  ேமg# ெதாழிலாள� நல 
அ'லா:க#(LABOUR ENFORCEMENT)  ப)K. ESTABLISHMENT ப)Kவ)� க�0+பா�*! 
வ1கிற�.  இ�த ப;திய)! தா� ஒ+ப�த ஊழிய� ப)ரOசைன ைகயாள ேவ/0# என 
BSNL ஊழிய� சGக# ஏ7கனேவ ேக�0�ள�.  இ� மn/0# எb+ப+ப�0 இ�� CMD 
அதைன கவனE+பதாக உ�தி அளE���ளா�. 

5) BSNL-MTNL இைண)* 1டாA:- BSNL� எதி�கால# பாதி:க+ப0# எ�பதா! BSNL-MTNL 
இைண+ைப BSNL நி�வாக# எதி�:க ேவ/0# என தைலவ�க� CMDஐ வ79��தின�.  
இ� ெதாட�பான ெபா��தமான நடவ*:ைக ேம7ெகா�ள+ப0# என CMD ெதKவ)�தா�. 

  
    வா\��:க8ட�,                                                                                   

 
                                                                      ேதாழைமU@ள,  

 
(A.பா* ராதாகி>Xண') 

                                                                            மாநில ெசயலாள= 


