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NFTE ச�க	தி� வா�கள��க அத� நி�வாகிகைள� ேக��� ெகா�� SEWA BSNL ஒ# 
$�றறி�ைகய'ைன வ'��)ள*.  BSNL ஊழிய� ச�க	தி. உ)ள SC/ST ஊழிய�க) 
அைனவ#2 BSNL ஊழிய� ச�க	தி�	 தா� வா�கள�3பா�க) எ�பதா. இ7த 
$�றறி�ைகய'ைன3 ப�றி BSNL ஊழிய� ச�க2 கவைல3படவ'.ைல.  SEWA BSNL ேக��� 
ெகா�டத� காரண	ைத ம��ேம ெகா�� BSNL ஊழிய� ச�க	தி. உ)ள SC/ST 
ஊழிய�க) ேவெறா# ச�க	தி� வா�கள��க மா�டா�க).  அேத சமய2 அ7த ச�க2 
$ம	திய'#�க� =>ய சில ஆதாரம�ற �ற@சா��கA� BSNL ஊழிய� ச�க2 தன* 
வ'ள�க	ைத தர வ'#2Bகிற*. 
1) SC/ST ஊழிய�கA� NEPPய'. இட ஒ*�கீ�ைட BSNL ஊழிய� ச�க2 ெப�G	 

தரவ'.ைல என �ற2 சா�>H)ள*.  NEPPய'. SC/ST ஊழிய�கA� இட ஒ*�கீ� 
வழ�க ேவ��2 என BSNL ஊழிய� ச�க2 ேகாIய'#7த*.  ஆனா. இ7த 
ேகாI�ைகய'ைன நி�வாக2 ஏ�G� ெகா)ளவ'.ைல.  ேசைவ�கால அ>3பைடய'லான 
ஊதிய வ'கித உய�வ'� இட ஒ*�கீ� தரK>யா* எ�G2, பதவ' அ>3பைடய'லான 
பதவ' உய�வ'� ம��ேம வழ�க K>H2 என நி�வாக2 தன* வாத	ைத K� 
ைவ	த*.  சில உய� நMதிம�ற�கA2, உ@ச நMதிம�றK2, ேசைவ�கால 
அ>3பைடய'லான ஊதிய வ'கித உய�வ'� இட ஒ*�கீ� தர ேவ�>யதி.ைல 
எ�G2, பதவ' அ>3பைடய'லான பதவ' உய�வ'� ம��ேம வழ�க ேவ��2 என 
தM�3பள�	*)ளன.  இ7த வ'ஷய2 SEWA BSNL தைலவ�கA�2 ெதIH2.  இத� 
காரணமாகேவ தன* க�ைமயான Kய�சி� ப'�ன#2 BSNL ஊழிய� ச�க	தா. SC/ST 
ஊழிய�கA� NEPPய'. இட ஒ*�கீ� ெப�G	 தர இயலவ'.ைல.  ஆனா. SEWA BSNL 
தைலவ�க) இ7த உ�ைமைய SC/ST ஊழிய�கள�ட2 மைற	* அவ�கைள 
ஏமா�Gகி�றன�. 

2) ேமP2 SC/ST ஊழிய�கA� OTBP ம�G2 BCR தி�ட�கள�. இட ஒ*�கீ� ர	* 
ெசSய3ப�ட ேபா* NFTE ச�க2 தா� அ�கீகI�க3ப�>#7த ச�க2.  NFTE ச�க2 
அ�G அதைன எதி��கவ'.ைல.  ஆனா. BSNL ஊழிய� ச�க2 அ�கீகI�க3ப�ட ேபா* 
OTBP, BCR தி�ட�கள�. SC/ST ஊழிய�கA� இட ஒ*�கீ�ைட மT��2 வழ�க 
ேவ��2 எ�G ேதசிய கU�சி. =�ட	தி. ப'ர@சைனயாக எV3ப'ய*.  இ7த 
ேகாI�ைக�காக BSNL ஊழிய� ச�க2 பல ேபாரா�ட�கைளH2 நட	திH)ள*.  எனேவ 
இ�G NFTEய'� ேதாள�. அம�7*)ள SEWA BSNL தைலவ�க), SC/ST ஊழிய�க) 
ம	திய'. ழ3ப2 உ#வா�கி திைச தி#3ப  Kய�சி3பைத பா�	தா. சிI3B தா� 
வ#கிற*.   

3) SC/ST ஊழிய�கள�� ப'ர@சைனகைள மிக@சIயாக எ��2 ஒேர ச�க2 BSNL ஊழிய� 
ச�க2 ம��ேம.  BSNL. உ)ள SC/ST காலி3பண'ய'ட�கைள நிர3ப� ேகாI BSNL ஊழிய� 
ச�க2 பலKைற ப'ர@சைனய'ைன ைகய'ெல�	த காரண	தா. பல காலி3 
பண'ய'ட�க) நிர3ப3 ப��)ளன.  இலாகா ேத�Uகள�. SC/ST ஊழிய�கA� DoP&T 
உ	தரUகைள KVைமயாக அK.ப�	த ேவ��2 என BSNL ஊழிய� ச�க2 ம��ேம 
ெதாட�7* ேபாரா> வ#வ* மிக K�கியமான*.  இதைன பலKைற ேதசிய கU�சி. 
=�ட	தி. BSNL ஊழிய� ச�க2 எV3ப'H)ள*.  பல ேபாரா�ட�கைளH2 இத�காக 
BSNL ஊழிய� ச�க2 நட	திH)ள*.  அத� வ'ைளவாக ஒ# சில K�ேன�ற�க) 
த�ேபா* ஏ�ப��)ள*.  இ#7த ேபா*2 BSNL. SC/ST ஊழிய�கA�கான தள�Uக) 
ெதாட�பாக DoP&Tய'� உ	தரUக) அK. ப�	த3படவ'.ைல.  இ7த ப'ர@சைனைய 
BSNL ஊழிய� ச�க2 ெதாட�7* ைகய'ெல�	* ேபாரா> வ#கிற*.  இ7த ப'ர@சைன 



ெதாட�பாக NFTE ச�க	தி� எ7த ஒ# சி7தனH2 இ.ைல எ�பேதா�, இ7த 
ப'ர@சைனைய எ7த� கால	திP2 நி�வாக	*ட� அவ�க) வ'வாதி�கU2 இ.ைல.  
இ#7த ேபா*2 SC/ST ஊழிய�க) NFTE ச�க	தி� வா�கள��க ேவ��2 என SEWA 
BSNL ேக��� ெகா��)ள*.  SEWA BSNL தைலவ�கள�� $ய [ப	ைத SC/ST 
ஊழிய�க) BI7* ெகா)ள ேவ��2.   

4) தலம�ட, மாநில ம�ட ம�G2 அகில இ7திய அளவ'. உ)ள கU�சி.கள�. SC/ST 
ப'ரதிநிதிகைள BSNL ஊழிய� ச�க2 நியமி�கவ'.ைல என SEWA BSNL தைலவ�க) 
�ற2 சா�>H)ளன�.  எ�ன ேப$வ* என BIயாமேலேய அவ�க) ேபசி� ெகா�� 
இ#�கிறா�க).  அைன	* ம�ட�கள�P2 உ)ள கU�சி.கள�. BSNL ஊழிய� ச�க2 
SEWA BSNL தைலவ�கைள பI7*ைர	* நி�வாக	தி� க>த2 அ]3ப'ய*.  இ* 
யாராP2 மG�க K>யாத உ�ைம.  ஆனா. FNTO ச�க2 ெதா��க3ப�ட ஒ# 
வழ�கி� காரணமாக ேகரள உய�நMதி ம�ற2 ெகா�	த உ	தரவ'� காரணமாக, 
அ�கீகI�க3ப�ட ச�க�கள�� ப'ரதிநிதிகைள ம��ேம கU�சி. உG3ப'ன�களாக 
ஏ�G� ெகா)ள K>H2 எ�G =றி வ'�ட*.  இத� காரணமாகேவ SEWA BSNL 
தைலவ�கைள கU�சி. உG3ப'ன�களாக BSNL ஊழிய� ச�க2 நியமி	த ேபா* 
நி�வாக2 ஏ�G� ெகா)ளவ'.ைல.  உ�ைம இ*வாக இ#�ைகய'., SC/ST 
ஊழிய�கைள SEWA BSNL தைலவ�க) திைச தி#3ப பா��கிறா�க).   

5) BSNL ஊழிய� ச�க	தி� _��த. காரணமாகேவ அ7த ச�க	தி� ஒ�Gைம 
ைல7* வ'�டதாக SEWA BSNL தைலவ�க) �ற2 சா��கி�றன�.  இ*U2 ஒ# 
அ>3பைடய�ற �ற@சா��.  அ7த அைம3ப'. உ)ள ப.ேவG V�க) இைடேய 
ஏ�ப��)ள க�2 ேபா�>தா� SEWA BSNL. ஏ�ப��)ள சி�க.கA� காரண2.  
இத� காரணமாகேவ SEWA BSNL� அைன	* அகில இ7திய மாநா�கள�P2 சி�க.க) 
எVகி�றன.  SEWA BSNL உ)ள��ட ேவG எ7த ஒ# அைம3ப'�2 உ)ேள நைடெபG2 
ப'ர@சைனய'P2 BSNL ஊழிய� ச�க2 எ�G2 தைலய'�ட* கிைடயா*.  இ7த 
உ�ைம அைன	* சாதாரண SC/ST ஊழிய�கA�2 ெதIH2.  மGBற2 SEWA BSNL. 
தகராG உ)ள சமய	தி., பா�னாவ'. நைடெப�ற NFTEய'� ம	திய ெசய�Vவ'. 
கல7* ெகா)வத� தி# N.D.ரா2 அவ�கA� ேபாகவர வ'மான >�ெக��க) 
வழ�க3ப�ட*.  எனேவ SEWA BSNL� உ) வ'வகார�கள�. NFTE ச�க2 தா� 
தைலய'�கிற*.  ேமP2, இ* ேபா�ற வ'மான >�ெக��கள�. பயண2 ெசSவ*, தி# 
N.D.ரா2 ேபா�றவ�கள�� ’ேந�ைம’� உதாரண2.  SC/ST ஊழிய�க) இதைன 
BI7*)ளா�க).  
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