
ாபபரும் வலலயநிறுத்தப் வபாாட்டம் வநாக்கி 

BSNL நிறுலனத்தின் அலனத்து ஊறிர் சங்கங்கள் ற்றும் 
அதிகாரிகரின் அலப்புகள் டிசம்பர் 12 ற்றும் 13 இண்டு நாட்கள் 
வலலயநிறுத்தப் வபாாட்டத்திற்கு அலமகூலல் லிடுத்து நிர்லாகத்திற்கும் 
வநாட்டீஸ் லறங்கிலிட்டனர்.  இது நிலயலல நன்கு ஆாய்ந்து 
டுக்கப்பட்ட முடிவு. இந்தப் வபாாட்டத்தின் வதலலல, அதன் சாான 
முக்கிச் பசய்தில அலனத்து அதிகாரிகளுக்கும் ஊறிர்களுக்கும் 
டுத்துச் பசன்று வபாாட்டத்லத நூறு சதலதீம் பலற்மிகாக்க 
வலண்டும். அலனத்து த்தி சங்கங்கரின் நிர்லாகிகலரப் பங்குபபமச் 
பசய்து திட்டிட்ட லங்கரில் வலலயநிறுத்தத் தாரிப்புக் 
கூட்டங்கலரச் சிமப்பாக நடத்த வலண்டும். ாலட்டங்கரிலும் அலனத்து 
ாநிய நிர்லாகிகலர அலறத்து ஒருங்கிலைந்த தாரிப்புக் 
கூட்டங்கலர நடத்த வலண்டும்.   

ஒவ்பலாரு ஊறிரும் வலலயநிறுத்தத்தில் பங்வகற்பலத உறுதி 
பசய் கிலர ட்டங்கரில் ஒருங்கிலைப்புக் குழுக்கலர ற்படுத்த 
வலண்டும்.  முன்னதாகத் திட்டிடப்பட்ட இக்கங்கரான னித சங்கியி 
ற்றும் பாாளுன்ம உறுப்பினர்கரிடம் கூட்டாக னு அரித்தலய 
சிமப்பாக நடத்தி முடித்திடல் வலண்டும்.  

இதற்கு த்திில் BSNL நிர்லாகம், நது வகாரிக்லககரில் 
பரிவுிக்க அணுகுமுலம காட்டிலருலது குமித்து பசய்திகள் லருகின்மன. 
BSNL நிறுலனம் யாபம் ஈட்டும் திலசலறிில் முன்வனமிலருலதால், 
நிர்லாகம் தனது வாசலனகலர முன்லலத்து DOT–ிடம் ஊதி ாற்மம் 
பசய்திட அனுதிக்க வலண்டும் ன லற்புறுத்துலதாகவும் பதரிகிமது.  
இந்நிலயில் ஒரு வகள்லி றயாம், பிமகு ன் இண்டு நாள் வலலய 
நிறுத்தப் வபாாட்டம்?   

 உறுப்பினர்கரின் இந்த நிாான வகள்லிக்கு லிலடரித்து 
நன்கு லிரக்க வலண்டிது நது கடல.  தார்த்த நிலயலகலர 
லிரிலாகப் புரிந்து பகாண்டு அதற்வகற்ப வகாபத்லத பலரிப்படுத்த நக்கு  
நிாான காைங்கள் உள்ரன. நது வலலயநிறுத்தம் ஊதி 



ாற்மத்திற்காக ட்டுல்ய.  நது நிறுலனத்தின் அடிப்பலட ஆதாான 
பசல் வகாபுச் பசாத்துக்கலரக் கபரகீம் பசய் நிலனக்கும் அசின் 
முடிலலக் லகலிட லற்புறுத்திமம்தான் வலலயநிறுத்தப் வபாாட்டம். தனி 
டலர் கார்பவளன் அலப்பது ன்பது திர்காயத்தில் தனிார் 
பதாலயபதாடர்பு கம்பபனிகளுக்குச் வசலலபசய் லலத்து கலடசிில் 
நது பபாதுச் பசாத்லத அலல அரித்து லககப்படுத்தும் நிலயக்குக் 
பகாண்டுவபாய்லிடும்.  

BSNL டலர்கலரப் பிடிங்கிக் பகாள்லபதன்ம அலச்சலலின் 
முடிவு நிாற்மது, ஜனநாக லிவாதானது.  வகாபுங்கலர 
நிர்ாைித்து லிரிலாக்கி, பசல்டலர் பசல்லத்தின் உண்லான 
பங்குதார்கரான ஊறிர்கரிடம் இது குமித்து ஆவயாசிக்கவும் இல்லய, 
தகலல்கூட பதரிலிக்கால் ஊறிர் சங்கங்கள் இருரில் லலக்கப்பட்டது 
ந்த லலகில் நிாம்?   

அடுத்த முக்கி பிச்சலன ஊதி ாற்மம். அசு 3-லது ஊதி 
ாற்மக் குழுலல அலத்தது, அதன் சிபார்சுகலர ற்று DPE 
லறிகாட்டுதல்கலரமம் பலரிிட்டது ன்பது உண்லதான். ஆனால் 
BSNL நிறுலனம் தனது அதிகாரிகளுக்கு அந்த ஊதி ாற்மத்லத 
அல்படுத்த முடிாத ஒரு கம்பபனிாக உள்ரது; பனனில், 
பலரிிடப்பட்ட லறிகாட்டுதல்கரின் கட்டுப்பாடுகள் அவ்லரவு 
கடுலானலல. அந்த கன்டிளன்கரின்படி நட்டத்தில் இங்கும் ந்த 
நிறுலனமும் ஊதி ாற்மம் பசய் முடிாது.  

ஊதி ாற்மம் குமித்து BSNL வவனஜ்பண்ட் இதுலல 
டுத்துள்ர நடலடிக்லககள் நிச்சம் தனது ஊறிர்கள், அதிகாரிகள்பால் 
நல்பயண்ைமும், பரிவும்ிக்கலல  ன்பதில் சந்வதகில்லய. ஆனால் 
அலல, அலற்லம நலடமுலமப்படுத்த அதற்குரி அதிகாம் இருந்து 
டுக்கப்பட்டலல ஆகாது. DPE லறிகாட்டல்படி அதிகாம் லறங்கப்படாத 
நல்ய வநாக்கம் கலலக்குதலாதுதாவன?  ாண்புிகு தகலல்பதாடர்பு 
அலச்சரும் கூட அலச்சலல முடிலல ீமி தன்னால் தும் 
பசய்முடிாது ன்று கருதுலதாகச் பசால்யப்படுகிமது. NFTE சங்கம் 
அதிகாரிகள் அல்யாத ஊறிர்களுக்கான ஊதி ாற்மத்திற்காக ஊறிர் 



சங்கங்கரின் பிதிநிதிகள், நிர்லாகத் தப்பு பிதிநிதிகள் அடங்கி 
இருதப்பு வபச்சுலார்த்லதக் குழுலல அலக்கும்படி வகாரிது.  அதற்கு 
நிர்லாகம் வபச்சுலார்த்லத துலக்க அத்தலக லறிகாட்டுதல்கள் தும் 
லலில்லய ன்று பதில் அரித்துள்ரது.   

வவனஜ்பண்ட்டுடன் உடன்பாடு ற்பட்டால்தான் ஊறிர்கள் 
சம்பராற்மம் பபம முடிமம். NFTE சங்கம் இரு தப்பு வபச்சுலார்த்லத 
துலக்க லறிகாட்டல் பலரிிட DPE--க்கும் வகாரிக்லக லலத்தது.  அந்தக் 
வகாரிக்லக தங்கரது தலீி பரிசயீலனில் உள்ரதாக DPE 
பதியரித்துள்ரது. அப்படிப் வபச்சுலார்த்லத துலக்க லறிகாட்டுதல் 
லறங்கப்பட்டாலும், அது நக்குப் பன்அரிக்க வலண்டுபன்மால், 
நட்டலடமம் நிறுலனங்களும் தங்கள் ஊறிர்களுக்கு ஊதிாற்மம் 
லறங்கயாம் ன்ம லலகில் கட்டுப்பாடுகரியிருந்து லியக்கரிக்கும் 
அம்சம் இடம்பபம வலண்டும்.  

வவய லிலரிக்கப்பட்ட சூறயில், ஊதி ாற்மத்திற்கான இன்லம 
தார்த்த நிலயல சாதகாக இல்யாதது ட்டுல்ய, ஊறிர்கள் 
ற்றும் அதிகாரிகரின் நயன்களுக்கு திரிலடாகவல உள்ரது. நம் 
திரில் உள்ரது நாம் பைிக்க வலண்டி பநடி கடுலான 
வபாாட்டங்களுக்கான பாலத ட்டுவ! அது ஒன்று ட்டுவ நது 
வகாரிக்லககளுக்கு அசாங்கத்லத இைங்க லலக்க முடிமம். ஒன்று, 
கடுலான கட்டுப்பாட்டு லறிகாட்டுபநமிகளுக்கு திருத்தம் பலரிிட 
வலண்டும். (அல்யது) இண்டு BSNL நிறுலனத்திற்கு ட்டும் ஒருமுலம 
லியக்கரிக்க கடுலாக லற்புறுத்த வலண்டும்.  

மூடி கதவுகள் திமக்கப்பட நது வலலயநிறுத்தப் வபாாட்டத்லத 
பலற்மிகாக முன்பனடுத்துச் பசல்ய வலண்டும். ஒவ்பலாரு 
ட்டத்திலும் அதிகாரிகள் ஊறிர்கள் அைி திள்வலாம்! நம் 
வகாரிக்லககரின் நிாத்லத நிலயநாட்டிட, டிசம்பர் வலலயநிறுத்தப் 
வபாாட்டத்தின் ஆகப்பபரி பலற்மிக்காக ஒன்றுபட்டு உலறப்வபாம்!  
பலற்மி நவத!  


