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ேத�கி#$ள ப'ர)சைனகள+, ேம- நைடெப�ற ேப)� வா�1ைத 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

27.11.2014 அ�� நைடெப�ற ேவைல நி��த�தி� ேகா� ைககள!� ம#$ 
ப%ரா�திய ெதாழிலாள� நல ஆைணய�(REGIONAL LABOUR COMMISSIONER (CENTRAL) தி: 
S.K.தா<, BSNL நி�வாக= ம��= JAC தைலவ�க?ட� 06.05.2015 அ�� ேபBC வா��ைத 
நட�தினா�.  JAC சா�பாக அத� அைமFபாள� ேதாழ� P.அப%ம�H, ேதாழ� <வப� 
ச கரவ��தி Dy.GS, BSNLEU ம��= ேதாழ� CேரK Lமா� GS BSNLMS ஆகிேயா:=, 
நி�வாக�தி� சா�ப%M Sr.GM(SR), GM(ESTT) ம��= DGM(SR) ஆகிேயா:= கல�$  
ெகாOடன�.  9 ப%ரBசைனகள!� ம#$ நி�வாக= கீRகOட அறி ைகய%ைன ெகாS�த$. 

 
1) RM, Gr.D, ெதாழி�சாைல ஊழிய�க$ ேபா,ற ேகட�கள+, ேத�க நிைல:-  

இதைன U�ன� ப�சீலி�த அேத LVவ%�L ம#OS= ப��$ைர கFபWSXள$.  
அத� ப��$ைரகX வ�த ப%� ேதைவயான உ�தரZகX ப%றFப% கFபS=.   

2) 01.01.2007�8
 9,:
 ப',:
 பண'யம�1த<ப=ட ஊழிய�க>�8 
இைடேயயான ஊதிய சமமி,ைம (Wage disparity) நL�8த-:- 01.01.2007 UதM 
07.05.2010 வைர பண% அம��தFபWடவ�க? L ஒ: \SதM ஆOS ஊதிய உய�Z 
ெதாைக வழ^கலா= எ�கிற U�ெமாழிZ BSNL இய Lன� LVவ%� 
ப�சீலைனய%M உXள$.  மன!த வள திWட= அ^கீக� கFபWட ப%� இ�த 
U�ெமாழிைவ ம#OS= சம�Fப% L= ப` சம#ப�திய இய Lன� LV 
ெத�வ%�$Xள$. 

3) NEPP அ9லா�க1தி- நி�வாக
 ஏ�பR1திய தட�க-கள+, தL�S:- இ�த 
ப%ரBசைன ப�சீலி கFபS=.   

4) இலாகா ேத�Sகள+- SC/ST ஊழிய�கள+, அளவ L=ைட 8ைற1X 
கண�கிடேவ�R
 எ,கிற DOP&T உ1தரைவ அ9லா�க ேவ�R
:- இ�த 
ப%ரBசைனய%M DOP&T ப%றFப%�த வழி காWSதMகைள BSNL நி�வாக= ப%�ப��கிற$.  
எ�த DOP&T உ�தரZகைள BSNL அUலா கவ%Mைல என ெதாழி�ச^க^கX 
CW` காWSகி�றன எ�ப$ ெதள!வாக இMைல.   

5) ேநர\ நியமன ஊழிய�க>�8 30% ஓ_`திய பல,க$ வழ�8வX:- கட�த 
இய Lன� LV  \Wட�திM இதைன இய Lன� LVவ%� REMUNERATION 
COMMITTEE L ப��$ைரFப$ என U`Z ெசdயFபWSXள$.  அத� U`ZகX 
எதி�பா� கFபSகிற$.   

6) aதிய ேபானb(PLI) பா�9லா உeவா�கி PLI வழ�8வX:- ெசயMபாWSட� 
ெதாட�eைடய PLI திWட= உ:வா L= LVவ%� \Wட= 23.07.2014 அ�� 
நைடெப�ற ேபா$ PLI உட� இைண L= வOண=, ஒ: ஒWS ெமா�த 
நி�வன�தி� வ%யாபார இல ைக அைடவதிM ஊழிய�கள!� ப^ைக 
கண கிSவத�கான ஒ: சில அளவ fSகைள ெதாழி�ச^க ப%ரதிநிதிகள!ட= 
நி�வாக�தி� சா�ப%M ெகாS கFபWட$.  கட�த நா�L வ:ட^க? கான இ�த 



அளவ fSகைள ஊழிய� தரFe உ�Fப%ன�கX ேகWடன�.  அதைனH= நி�வாக= 
ெகாS�$Xள$.  அS�த \Wட= 12.03.2015 அ�� நைடெப�� உXள$.  இ�த 
ப%ரBசைன வ%வாத நிைலய%ேலேய உXள$.  அS�த \Wட�திM ேமg= வ%வாத= 
நைடெப�=. 

7) LTC, LEAVE ENCHASHMENT ம�i
 MEDICAL ALLOWANCE மj�R
 வழ�8வX:-  
நி�வன�தி� எதி�மைற ெபா:ளாதார நிைல காரணமாக ஒ: சில வசதிகX 
தி:=ப ெபறFபWSXளன.  நி�வன�தி� ெபா:ளாதார நிைலைம LறிFப%ட�த க 
வைகய%M ேம=படவ%Mைல.  BSNLM இைணயாத ITS GROUP A அதிகா�கைள 
ெபா��த வைர அைமBசரைவ U`வ%� அ`Fபைடய%M அவ�க? L 
அலவ�<க?= வசதிக?= தரFபWS வ:கிற$.   

8) ஊழிய�கள+, ெபய� மா�ற
:-அ^கீக� கFபWட ச^க^கள!� ப%ரதிநிதிகX ம��= 
நி�வாக தரFe உXளட^கிய ஒ: LV இ$ ெதாட�பாக வ%வாதி�$ வ:கிற$.  ஒ: 
சில U�ேன�ற^கX ஏ�பWSXள$.  அS�த \Wட�திM ேமg= வ%வாதி கFபS=.   

9) E-1 ஊதிய வ'கித
 அ9லா�க
:-  BSNL-� மன!த வள� திWட= அ^கீக� கFபWட 
ப%� இ�த U�ெமாழிைவ ம#OS= சம�Fப% L= ப` இய Lன� LV 
ெத�வ%�$Xள$. 

 
JAC ேதைவயானா- ஊதிய உட,பா=ைட மா�றி அைம1தாவX RM, Gr.D ம�i
 

ெதாழி�சாைல ஊழிய�கள+, ேத�க நிைல ப'ர)சைனைய தL�S காண ேவ�R
 
என கRைமயாக வாதி=டன�.  78.2% பkசFப` இைணFe வழ^கFபS= ேபா$ 
நி�வாக�தாM ஊதிய உட�பாS ஏ�கனேவ மா�றியைம கFபWட$ எ�பைதH= 
அவ�கX CW`  காW`னா�கX.  ேத�க நிைல ப'ர)சைன ம�i
 ேகாl�ைக 
சாசன1தி- உ$ள இதர ப'ர)சைனகள+, மjX JAC#ட, வ'வாதி�க நி�வாக தர<ப'- 
ஏ�i� ெகா$ள<ப=டX.  இ:தரFe ச�திFப%�L ப%றL அதிM ஏ�பWட 
U�ேன�ற^கைள நி�வாகU=, ெதாழி�ச^க^க?= ெத�வ%�த ப%�ன� அS�த கWட 
ேபBCவா��ைத L ெதாழிலாள� நல ஆைணய= ஏ�பாS ெசdH= என இ�த  
\Wட�திM U`Z ெசdயFபWSXள$.  

அR1த க=ட ேப)�வா�1ைத ந-ல தL�ைவ தe
 என எதி�<பா�<ேபா
.  
இ-ைலெயன+- மj�R
 ஒe ேபாரா=ட1தி�8 தயாராேவா
.   

 
வாR�$ க?ட�, 

                                                              ேதாழைமHXள, 

 
(A.பாa ராதாகிenண,) 

                                                                      மாநில ெசயலாள� 


