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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

BSNL-MTNL இைண*+ ெதாட�பாக வ<வாதி�க BSNL ஊழிய� 
ச�க=தா> அைம�க*ப1ட @Aவ<B 01ட
 19.07.2014 அ�� ெட�லிய�� 
உ�ள K.G.ேபா! பவன$� நைடெப'ற).  ேதாழ� V.A.N.ந-.தி/ தைலைமய�� 
நைடெப'ற அ�த1 23வ�� 45ட6தி� அதி� உ�7ப�ன�களாக உ�ள கீ9க:ட 
ேதாழ�க� அைனவ;- ப<ேக'றன�.  ேதாழ�க� V.A.N.ந-.தி/ தைலவ�, ேதாழ� 
P.அப�ம�>, ெபா) ெசயலாள�, )ைணெபா) ெசயலாள� ேதாழ� அன$ேமA 
மி6ரா, )ைண தைலவ�க� ேதாழ� P.அேசாகா பாC, ேதாழ� அதி� 2மா� ெச�, 
உதவ� ெபா) ெசயலாள�க� ேதாழ� D5கி�, ேதாழ� !வப� ச1கரவ�6தி, 
ெபா;ளாள� ேதாழ� S.C.ப5டாGசா�யா, மாநில ெசயலாள�க� ேதாழ� 
S.ெச�ல7பா, தமிழக-, ேதாழ� K.ேமாகன� ேகரளா, ேதாழ� N.K.நளவாேட 
மகாராA5ர-, அைம7C ெசயலாள� ேதாழ� M.C.பாலகி;Aணா. 
 வ�தி;�த அைனவைர>- வரேவ'ற ெபா) ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�>, 
மாறி>�ள அரசிய� I9நிைலய�� ப��னண�ய�� இ�த ப�ரGசைன ெதாட�பாக 
வ�/வான அறிDக6ைத ெகாK6தா�.  இ�த1 23வ�� அைம7பாளரான )ைண 
தைலவ� ேதாழ� P.அேசாகா பாC வ�வாத6தி'கான 2றி7ைப D�ைவ6தா�.  
 BSNL-MTNL இைண7C ெதாட�பான இ�த ப�ரGசைனய�� 23வ�� 
உ�7ப�ன�க� அத� சாதக பாதக அ-ச<கைள 23வ�� உ�7ப�ன�க� 
வ�வாதி6தன�.  இ�தியாக MTNL� ப<2 வ�'பைன ம'�- ெபா;ளாதார 
கட�க� ெதாட�பாகP-, ஊழிய� ப�ரGசைனக� ெதாட�பாகP- தR�P 
காண7படாம�, BSNL-MTNL இைண7C ெதாட�பாக அரசா<க- ேம'ெகா:K 
நடவS1ைகக� ேம'ெகா�ள1 4டா) எ�கி�ற ஏேகாப�6த DSவ�'2 இ�த1 
23 வ�)�ள).   

இ�தியாக ெபா) ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�> ெதா27Cைர 
நிக96திய)ட�, த<கள$� ெபா�னான ேநர6ைத ஒ)1கி இ�த1 45ட6தி� 
ப<ேக'றத'காக இ�த1 23வ�� உ�7ப�ன�கW12 ந�றி 4றி DS6) 
ைவ6தா�.   

         
FORUM OF BSNL UNIONS/ ASSOCIATIONS OF NON EXECUTIVES AND EXECUTIVES-B 
01ட
 18.07.2014 அ�� C)ெட�லி ஈ!ெட�� ேகா�5, NTR ேலாக� கP�சி� 
அ[வலக6தி� தைலவ� FORUM-� ேதாழ� C.சி< தைலைமய�� நைடெப'ற). 



FORUM-� அைம7பாள� ேதாழ� V.A.N.ந-.தி/ வ�தி;�த அைனவைர>- 
வரேவ'ற)ட� கட�த 45ட6தி'2 ப�� நைடெப'ற நிக9Pகைள வ�வ/6தா�.  
அ6)ட� ஆ`பK ெபா;5க� ெதாட�பாகP- ேபசினா�.  வ�/வான 
வ�வாத<கW12 ப�� கீ9 க:ட DSPக� ேம'ெகா�ள7ப5டன:- 
1) டவ�க�, BTS-க�, ஏ:ெடனா உ�ள$5டைவகைள ப<கீK ெச`வ) ெதாட�பாக 

BSNL ம'�- RELIANCE JIO INFOCOM LTD ஆகியவ'றி'2 இைடேய 02.05.2014 
அ�� ைகெய36) இட7ப5ட MASTER SERVICE ஒ7ப�த-:- கிைட1க7ப5ட 
வ�வர<கள$� அS7பைடய�� இ�த ப�ரGசைன வ�வாதி1க7ப5ட).  இ�த 
ஒ7ப�த6தா� BSNL-12 சில வ;வா` வ�தா[-, ப<ேக'றவ�க� எ37ப�ய 
ச�ேதக<க� உ5பட D3ைமயாக இ�த ப�ரGசைன ப/சீலி1க7பட ேவ:K-.  
எனேவ இ�த ப�ரGசைன ெதாட�பாக வ�வாதி1க நி�வாக6ைத ச�தி7ப) என 
DSP எK1க7ப5ட). 

2) ஓ`iதியதார;12 78.2% பkச7பS இைண7C:- ெசலவ�ன<கW1கான இலாகா 
(DEPARTMENT OF EXPENDITURE) எ37ப�ய சில வ�னா1கW12 த'ேபா) DOT 
பதிலள$6)�ள I9நிைலைய அைம7பாள� வ�ள1கினா�.  200712 D�ைதய 
ஓ`iதியதார�கW12 ஒ; அைமGசரைவ1 2றி7C அவசிய-.  200712 
ப��ைதய ஓ`iதியதார�கW12, D�னேர தR�P காண7ப5ட சில 
ப�ரGசைனகள$� அS7பைடய�� NOTIONAL FIXATION ெச`யலா- என DOT 
2றி7ப�5K�ள).  ஓ`iதிய ப5Kவாடா ெதாட�பான 60:40 எ�கிற 
வ�கிதாGசார6ைத ெபா�6த வைர, BSNL நி�வன- DOT12 வழ<கிய 
ெதாைகய�� 60%12�ளாக6தா� 2010ஆ- ஆ:K வைர ஓ`iதிய ப5Kவாடா 
ெச`ய7ப5K�ளதாக DOT ெத/வ�6) உ�ள).   

78.2% பkச7பS இைண7C ெகாK1க7பட ேவ:Sய ேததியான 01.01.2007 
Dத� D3 ஓ`iதிய- வழ<க ேவ:K- எ�பதி� எ�த ஒ; 
சமரச6தி'2- இட- இ�ைல எ�ற உ�தியான DSவ�� இ�த1 45ட- 
இ;�த).  இத'ேக'றவா� DOT-ய�� உ6தரPக� தி;6த7பட ேவ:K-.  
இேத வழிய��, ஓ`iதிய ப5Kவாடாவ�� உ�ள 60:40% எ�கிற க5K7பாK 
ர6) ெச`ய7பட ேவ:K- எ�� FORUM உ�தியாக ப�ரGசைனைய ைகய�� 
எK1க ேவ:K-.   

   இ�த ப�ரGசைனகைள ெதாைல6ெதாட�C )ைற ம'�- 
ெதாைல6ெதாட�C அைமGச� ஆகிய ம5ட<கள$� ெகா:K ெச�ல ேவ:K-.  
தைலைமய�� ந�றி உைரேயாK 45ட- நிைறP'ற). 

வா96)1கWட�, 
ேதாழைம>�ள,  

 
(S.ெச>ல*பா) 

மாநில ெசயலாள�.   


