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��றறி
ைக எ�:156             
ேவைல நி��த�தி� ஈ�ப��

ஆ !பா#ட�
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 ம�திய அர� ஊழிய�க��கான 
�ய�சி�த ேபா� அதி� உ�ள பாதக அ�ச க� கைளய"பட ேவ%&� என 
ேபாரா(ட அறிவ*"+ ெகா&�தன�.  3
ம�/� MULTIPLICATION FACTORஐ மா�
ஆனா� உ/தி ெமாழிைய எ�லா� கா�றி� பற�கவ*(& ம�திய அர� ஊழிய�க��? �ேராக� 
இைழ�த�.  இதைன எதி��� ம�திய அர� ஊழிய�க� 
நி/�த�தி� ஈ&பட உ�ளன�.  ேவைல நி/�த�தி� ஈ&ப&� ம�திய அர� ஊழிய�க��? ஆதரவாக 
16.03.2017 அ�/ ஆதரH ஆ�"பா(ட�ைத நட�திட ேவ%&� என 
வ*(&�ள�. அ�த ஆ�"பா(ட�ைத ச�தி வாI�ததாக 
ேவ%&�. 
% கா& மா(தி ெதாழி�சாைல வ&,ைற
% த- !.
த- !. எ/ேக?:- ?�கானJ� உ�ள மாேனச� மாKதி �Lகி ெதாழி�சாைலய*� 
வ��ைற�? ?�கா� நMதிம�ற� தM�"+ வழ கிN�ள�
?�ற� சா(ட"ப(ட 148 ேபQ�, 117 
12ேப� ெதாழி�ச க நி�வாகிக�.  அ�த ெதாழி�சாைலய*� ஏ�ப(ட வ��ைறய*� 
ப(டன�. மனJத வள ேமலாள� உய*Qழ�தா�
இ�தியாவ*� மிக"ெபQய கா� தயாQ"பாள�க�
ப(ச ஊதிய�, ேவைல ேநர�, ெதாழி�ச க உQைமக� உ�ளJ(ட எ�த ெதாழிலாள� நலSச(ட க�� 
அமலா�க"படவ*�ைல.  மனJத�த�ைமய�ற �ைறய*� அ ? ெதாழிலாள�க� �ர%ட"ப(டா�க�
�Lகி நி/வன�திட� ைக ேகா���� ெகா%& ஹQ
LUநிைலய*� தா� ெதாழிலாள�க� மVதான ெகா&ைமயான அட�?�ைற வ��ைறயாக ெவW�த�
காவ��ைற மிக ேவகமாக ெசய�ப(& ெபQய அளவ*� ெதாழிலாள�கைள ைக� ெசIதன�
வழ�கி� த�ேபா� தM�"+ வழ க"ப(& தவ/ ெசIத ெதாழிலாள�க
இ�த வ��ைற ெவW"பத�? காரணமான
மிதி�த மாKதி �Lகி நி/வன�தி�? எ�ன த%டைன
SC/ST ஊழிய கள8& ெதாழி�ச/க
ஊழிய�க� ேவ/ எ�த ெதாழி�ச க�திY� உ
அYவலக�தி� உ�ள SCT ப*QH உ�தரவ*(WK�த�
அதி� உ/"ப*ன�களாக உ�ள SC/ST 
உ�தரவ*ைன BSNL  ஊழிய� ச க� க&ைமயாக எதி��த�
கா�"பேர( அYவலக� அ�த உ�தரவ*ைன ர�� ெசI��ள�
உQைம பா�கா�க"ப(&�ள�. 
2006
% ,& ஓ<= ெப�றவ கள8& ஓ<>திய மா�ற�
ஓI^திய மா�ற� ெசIய"ப&� ேபா� �_ ஓI^திய�தி�கான ேசைவ�கால� 
இK"பைத நM�கி BSNL கா�"பேர( அYவலக�

வாU���க�ட�,                                 
                                             

         

BSNL ஊழிய  ச/க� 
தமி? மாநில� 

                                                           
ஈ�ப�� ம�திய அர� ஊழிய கB
% ஆதரவாக

ஆ !பா#ட� ம��� சில ெச<திகC  

ம�திய அர� ஊழிய�க��கான 7வ� ஊதிய� ?_வ*� பQ��ைரகைள ம�திய அர� அமலா�க 
�ய�சி�த ேபா� அதி� உ�ள பாதக அ�ச க� கைளய"பட ேவ%&� என 

.  30.06.2016 ம�/� 06.07.2016 ஆகிய தின களJ�
ஐ மா�றியைம"ப� ெதாட�பாக பQசீலி"பதாக அர� உ/தி aறிய�

உ/தி ெமாழிைய எ�லா� கா�றி� பற�கவ*(& ம�திய அர� ஊழிய�க��? �ேராக� 
தி��� ம�திய அர� ஊழிய�க� 16.03.2017 அ�/ ஒK நா� அைடயாள ேவைல 

ேவைல நி/�த�தி� ஈ&ப&� ம�திய அர� ஊழிய�க��? ஆதரவாக 
ஆதரH ஆ�"பா(ட�ைத நட�திட ேவ%&� என BSNLஊழிய�

அ�த ஆ�"பா(ட�ைத ச�தி வாI�ததாக அைன�� கிைளகளJY� நம� ேதாழ�க� நட�திட 

% கா& மா(தி ெதாழி�சாைல வ&,ைற
% த- !..  ெதாழிலாள கள8& உைழ!. �ர�டF
% 
?�கானJ� உ�ள மாேனச� மாKதி �Lகி ெதாழி�சாைலய*� 

வ��ைற�? ?�கா� நMதிம�ற� தM�"+ வழ கிN�ள�.  10.03.2016 அ�/ வழ க"ப(ட அ�த தM�"ப*� 
117 ேப� வ*&வ*�க"ப(டன�.  33 ேப� த%W�க"ப(டன�
அ�த ெதாழி�சாைலய*� ஏ�ப(ட வ��ைறய*� 

மனJத வள ேமலாள� உய*Qழ�தா�.  இத�? காரண� எ�ன?  மாKதி �Lகி நி/வன
இ�தியாவ*� மிக"ெபQய கா� தயாQ"பாள�க�.  ஆனா� அத� மாேனச� ெதாழி�சாைலய*�

ெதாழி�ச க உQைமக� உ�ளJ(ட எ�த ெதாழிலாள� நலSச(ட க�� 
மனJத�த�ைமய�ற �ைறய*� அ ? ெதாழிலாள�க� �ர%ட"ப(டா�க�

�Lகி நி/வன�திட� ைக ேகா���� ெகா%& ஹQயானா அரசா க�
�க� மVதான ெகா&ைமயான அட�?�ைற வ��ைறயாக ெவW�த�

காவ��ைற மிக ேவகமாக ெசய�ப(& ெபQய அளவ*� ெதாழிலாள�கைள ைக� ெசIதன�
வழ�கி� த�ேபா� தM�"+ வழ க"ப(& தவ/ ெசIத ெதாழிலாள�க� த%W�க"ப(&�ளன�
இ�த வ��ைற ெவW"பத�? காரணமான, நம� நா(W� ெதாழிலாள� நலSச(ட கைள காலி� ேபா(& 
மிதி�த மாKதி �Lகி நி/வன�தி�? எ�ன த%டைன?  யா� தM�"பளJ"பா�க�

ஊழிய கள8& ெதாழி�ச/க உGைமகC பாHகா
க!ப#டH:-  S
ஊழிய�க� ேவ/ எ�த ெதாழி�ச க�திY� உ/"ப*ன�களாக இK�க� aடா� என கா�"பேர( 

ப*QH உ�தரவ*(WK�த�.  SEWA BSNL ஒK நலS ச க� எ�ற அW"பைடய*�
ST ஊழிய�களJ� ெதாழி�ச க உQைமைய பறி�?� ெசய� இ�

ஊழிய� ச க� க&ைமயாக எதி��த�..  பல காலமாக கால� கட�தி த�ேபா� 
கா�"பேர( அYவலக� அ�த உ�தரவ*ைன ர�� ெசI��ள�.   SC/ST 

�றவ கள8& ஓ<>திய மா�ற�:-  2006�? �� ஓIH ெப�றவர���? 
ஓI^திய மா�ற� ெசIய"ப&� ேபா� �_ ஓI^திய�தி�கான ேசைவ�கால� 

கா�"பேர( அYவலக� உ�தரவ*(&�ள�.  
,                                  

                                                                        

      
       

 

                                 ேததி:-14.03.2017 
ஆதரவாக 16.03.2017 அ&� 

வ� ஊதிய� ?_வ*� பQ��ைரகைள ம�திய அர� அமலா�க 
�ய�சி�த ேபா� அதி� உ�ள பாதக அ�ச க� கைளய"பட ேவ%&� என ம�திய அர� ஊழிய�க� 

ஆகிய தின களJ�, ?ைற�த ப(ச ஊதிய�  
ெதாட�பாக பQசீலி"பதாக அர� உ/தி aறிய�.  

உ/தி ெமாழிைய எ�லா� கா�றி� பற�கவ*(& ம�திய அர� ஊழிய�க��? �ேராக� 
அ�/ ஒK நா� அைடயாள ேவைல 

ேவைல நி/�த�தி� ஈ&ப&� ம�திய அர� ஊழிய�க��? ஆதரவாக 
ஊழிய� ச க� அைறaவ� 

அைன�� கிைளகளJY� நம� ேதாழ�க� நட�திட 

ெதாழிலாள கள8& உைழ!. �ர�டF
% 
?�கானJ� உ�ள மாேனச� மாKதி �Lகி ெதாழி�சாைலய*� 2012ஆ� ஆ%& நைடெப�ற 

அ�/ வழ க"ப(ட அ�த தM�"ப*� 
க"ப(டன�.  இ�த 31 ேபQ� 

அ�த ெதாழி�சாைலய*� ஏ�ப(ட வ��ைறய*� 90 அதிகாQக� காய� 
மாKதி �Lகி நி/வன�தா� 

மாேனச� ெதாழி�சாைலய*�, ?ைற�த 
ெதாழி�ச க உQைமக� உ�ளJ(ட எ�த ெதாழிலாள� நலSச(ட க�� 

மனJத�த�ைமய�ற �ைறய*� அ ? ெதாழிலாள�க� �ர%ட"ப(டா�க�.  
�� ெசய�ப(ட�.  இ�த 

�க� மVதான ெகா&ைமயான அட�?�ைற வ��ைறயாக ெவW�த�.  
காவ��ைற மிக ேவகமாக ெசய�ப(& ெபQய அளவ*� ெதாழிலாள�கைள ைக� ெசIதன�.  இ�த 

� த%W�க"ப(&�ளன�.  ஆனா� 
நம� நா(W� ெதாழிலாள� நலSச(ட கைள காலி� ேபா(& 

யா� தM�"பளJ"பா�க�? 
SEWA BSNL� உ�ள SC/ST 

"ப*ன�களாக இK�க� aடா� என கா�"பேர( 
ஒK நலS ச க� எ�ற அW"பைடய*�, 

உQைமைய பறி�?� ெசய� இ�.  அ�த 
பல காலமாக கால� கட�தி த�ேபா� 

ST ஊழிய�களJ� ெதாழி�ச க 

�? �� ஓIH ெப�றவர���? 
ஓI^திய மா�ற� ெசIய"ப&� ேபா� �_ ஓI^திய�தி�கான ேசைவ�கால� 33 வKட� என 

                           ேதாழைமNட�, 

 
      (A.பா. ராதாகி(Nண&) 

  மாநில ெசயலாள  


