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FORUM ���க��,  
அைன#$ ஊழிய(க��)� ஒ+ ,-த. ஆ
- ஊதிய உய(�� …. 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

01.01.2007 �த� 07.05.2010 வைர பண�யம��த�ப�ட ஊழிய�க#$% ஏ'ப() ஊதிய 
இழ�ப�ைண கைளவத'% அவ�க#$%) 01.01.2007$% �� பண�யம��த� ப�டவ�க#$% 
வழ+க�ப�டைத ேபா�ற FITMENT BENEFIT வழ+க�பட ேவ4() எ�பைதேய BSNL ஊழிய� ச+க) 
ஆர)ப) �த� ேகா: வ;கிற<.  இ�த ப�ர=சைன 10.02.2015 அ�? நைடெப'ற நிைல$%C$ 
D�ட�திE) எC�ப�ப�ட<. 
 ஆனா� நி�வாக), 07.05.2010$% ��ன� பண�ய�� இைண�த TTA$க#$%, ஒ; D(த� 
ஆ4( ஊதிய உய�I ெதாைக வழ+கI), அத'கான நிEைவ�ெதாைக வழ+%வத'%மான 
��ெமாழிவ�ைன நி�வாக$ %Cவ�'% அJ�ப� ஒ�Kத� ெப'?, BSNL இய$%ன� %Cவ�� 
ஒ�KதE$% அJ�ப�LMளதாக ெத:வ��த<.  01.01.2007$% பண�யம��த�ப�ட அைன�< 
ஊழிய�க#$%) 01.01.2007லிE;�< நிEைவெதாைகLட� வழ+க ேவ4() எ�பேத நம< 
ேகா:$ைக என நி�வாக�திட) ெத:வ��ேதா).  ஊழிய� தர�ப�� �C$ ேகா:$ைக 
ப:சீலி$க�ப�(, இ?தியாக BSNL$% ெவளO ச�ைதய�லி;�< ேநரPயாக ேத��ெத($க�ப�ட ஒேர 
ஊழிய�கM TTA$கM ம�() எ�பதா� அவ�க#$% ம�() இ�த பலைன வழ+க நி�வாக) 
�PI எ(�<Mளதாக நி�வாக) ெத:வ��த<. 
 ஆனா� நம< ம�திய ச+க) நம< �Cைமயான ேகா:$ைகயான 01.01.2007$% ப�� 
பண�யம��த�ப�ட அைன�< ஊழிய�க#$%) 30% FITMENT BENEFIT வழ+க�பட ேவ4() 
எ�கி�ற ேகா:$ைகைய ெதாட��< வலிL?�<). 
 
FORUM ���க2:- 
1. மாத� �6வ$� ப9ர;சார� எ=ப$ ேம>� ஒ+ மாத#தி�) ந@A�BC:-  26.06.2015 அ�? 

DPய FORUM D�ட�தி� இரI 9 மண� �த� காைல 7 மண� வைர இலவச அைழ�K 
தி�ட�ைத ம$கM ம�திய�� ப�ரபல�ப(�தி தைரவழி ெதாைலேபசி எ4ண�$ைககைள 
அதிக�ப(�த மாத) �Cவ<) ப�ர=சார�தி� அ�லா$க) ெதாட�பாக ப:சீலி�த<.  வ�:வான 
வ�வாத�தி'% ப�� இ�த ப�ர=சார�ைத ேமE) ஒ; மாத கால) நX�P$க �PI 
ெசYய�ப�ட<.  இ�த ப�ரசார�தி� நி�வாக�தி� சமZப�திய அறிவ��பான “ேராமி+கி� இலவச 
INCOMING” தி�ட�ைதL) ப�ரபல�ப(�த �PI ெசYய�ப�ட<.  எனேவ அைன�< மாவ�ட 
ெசயல�க#), இ�த ப�ர=சார) வEவாக நைடெபற ேதைவயான அைன�< 
நடவP$ைககைளL) ேம'ெகாMள ேவ4().   

2. மாநில மாவAட FORUMக2 உடன�யாக ,ட ேவ
-�:-   மாத) �Cவ<) ப�ர=சார) 
எ�கி�ற இய$க�ைத அ�லா$%வதி�  மாவ�ட, மாநில FORUMகM D(த� கவன) 
ெசE�தாதத'% 26.06.2015 அ�? DPய FORUM D�ட) தன< அதி;�திைய பதிI ெசYத<.  
இ< வைர இ�த ப�ர=சார) அ�லா$க) ெதாட�பாக எ�த ஒ; தகவE) அகில இ�திய 
ச+க+க#$% வரவ��ைல.  எனேவ அ�த$ D�ட�தி� 03.07.2015$% ��ன� மாநில 
அளவ�லான FORUM D�ட+கM நைடெப'? இ�த ப�ர=சர) ெவ'றிகரமாக 



அ�லா$க�ப(வத'% ேதைவயான நடவP$ைககைள இ?தி ெசYய ேவ4().  அேத ேபா�? 
மாவ�ட FORUMகM 06.07.2015$% ��ன� DP இ?தி�ப(�த ேவ4().  இ�த சEைககைள 
பய�ப(�தி நம< வாP$ைகயாள� எ4ண�$ைகைய உய��த மாவ�ட மாநில நி�வாக+கM 
எ�த ஒ; ெசயலிE) ஈ(படாம� இ;�பைத CMD BSNL$% ஒ; கPத) எCத FORUM �PI 
ெசY<Mள<. 

3. சFயாக பய=ப-#தBபடவ9.ைல எனG. இலவசIக2 நJடIகளாக மாறிவ9-�:-  
சமZப�தி� BSNL நி�வாக) இர4( ைத:யமான �PIகைள எ(�<Mள<.  அ< தைரவழி 
ெதாைலேபசிகளO� ”இரI 9 �த� காைல 7 வைர” இலவச அைழ�KகM எ�ப<), “ேராமி+கி� 
இலவச INCOMING கா�கM” எ�ப<ேம அைவ.  இ�த நடவP$ைககM ம$கM ம�திய�� ெப;) 
வரேவ'ைப ெப'?Mளேதா(, நி?வன�தி� KகC) ெப;மளவ�� வள��<Mள<.  இ�த 
இர4(  சEைககளா� சில ஆய�ர$கண$கான ேகாP bபாYகைள நி?வன) இழ$க ேவ4P 
இ;$%) எ�பைதL) நா) மற�< வ�ட$Dடா<.  இ�த நcட�ைத ஈ(க�(வத'%, நா) நம< 
வாP$ைகயாள� பல�ைத கண�சமாக D�(வேத ஒேர வழி.  எனேவ நி?வன�தி� 
ஊழிய�களாகிய நா) இர4( வைக ெதாைல ேபசிகளOE), நம< வாP$ைகயாள� 
எ4ண�$ைகைய D�(வத'% ேதைவயான அைன�< நடவP$ைககளOE) ஈ(பட ேவ4().  
எனேவ நம< வாP$ைகயாள� எ4ண�$ைகைய ெப;மளவ�'% உய��த �CைமயாகI) 
திறைமயாகI) நா) அ(�த ஒ; மாத கால�ைத பய�ப(�த ேவ4(). 

4. ஆகLA மாத#தி. ”அNச. அAைட இய�க�”:- BSNL� K�தா$க�தி'காக அரசா+க) எ�த 
ஒ;  அ��த�Mள நடவP$ைகையL) எ($காத�த'% தன< அதி;�திைய 26.06.2015 அ�? 
DPய FORUM D�ட) ெத:வ��த<.  இர4( நா�கM ேவைல நி?�த) ம'?) DOT 
ெசயல;ட� நைடெப'ற ேப=dவா��ைத ஆகியைவ நைடெப'? கி�ட�த�ட 2 மாத கால) 
கட�< வ��ட<.  78.2% பfச�பP இைண�K தவ���< ேவ? எ�த ஒ; ப�ர=சைனய�E) 
��ேன'ற) ஏ<) இ�ைல.  நம< வாP$ைகயாள� தள�ைத அதிக� ப(�<வத'காகேவ நா) 
ஜூைல மாத) �CவைதL) பய�ப(�<ேவா).  ஆனா� அேத சமய) நா) நX4ட கால) 
அைமதியாக இ;�<வ�ட$Dடா< என FORUM �PI ெசY<Mள<.  எனேவ ஆகi� மாத�தி� 
“அfச� அ�ைட இய$க)” நட�<வ< என FORUM �Pெவ(�<Mள<.  இ�த ப�ர=சார) 
ஆகi� 10ஆ) ேததி �த� 22ஆ) ேததி வைர நைடெபற ேவ4().  BSNL� K�தா$க�தி�காக 
ேதைவயா� உடனP நடவP$ைககைள எ($க ேவ4(ெமன வலிL?�தி ம�திய ெதாைல 
ெதாட�K அைம=ச;$% ஓkெவா; ஊழிய:டமி;�<) ஒ; அfச� அ�ைட அJ�ப�பட 
ேவ4().  “HONOURABLE MINISTAER OF COMMUNICATIONS & IT IS REQUESTED TO IMMEDIATELY SETTLE 
THE DEMANDS SUBMITTED BY THE FORUM, FOR THE REVIVAL OF BSNL” எ�ற வாசக+கM அ�த 
அfச� அ�ைடய�� இ;$க ேவ4(). 
அfச� அ�ைடய�� ஒkெவா; ஊழிய;), தன< ெபய�, பதவ� ம'?) SSA ஆகியவ'ைற 
எCதி ைகெயC�தி�( அJ�ப ேவ4().  மாநில ம'?) மாவ�ட அளவ�லான FORUMகM 
இ< ெதாட�பாக தி�டமிட ேவ4().  நா) இ�த அfச� அ�ைட இய$க�தி 
ெவ'றிகரமா$%ேவா).  அைன�< 2.25 ல�ச) BSNL ஊழிய�க#) ஒ; அfச� அ�ைட 
அJ�Kவைத நா) உ?தி ெசYேவா).  BSNL� K�தா$க�தி'% ஊழிய�களாகிய நா) எkவளI 
உ?தியாக இ;$கிேறா) எ�பைத நா) அைம=ச;$%) அரசா+க�தி'%) K:ய ைவ�ேபா).  

வாq�<$க#ட� 

                                                                    ேதாழைமLMள, 

 
(A.பாC ராதாகி+Jண=) 

                                                                             மாநில ெசயலாள(. 


