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BSNL வள��சி�கான FORUM – நி�வாக' ()ட' 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

24.7.2015 அ��, CMD BSNL தைலைமய!", அைன$% ஊழிய�-அதிகா)க* 
ச,க,கள-� ./டைம1பான FORUM தைலவ�க78, நி�வாக அதிகா)க78 கல�% 
ெகா;ட ./ட8 நைடெப<ற%. 

./டைம1ப!� க�வ >ன� ேதாழ� P. அப!ம�@, AIBSNLEA  ெபா%D ெசயல� ேதாழ�. 
ப!ரகலா$ ராF, SNEA ெபா%D ெசயல� ேதாழ�. K.S. ெசபHதியா� ஆகிேயாJ8, 
நி�வாக தர1ப!" DIR (CFA), SR.GM(NWO-CFA), SR.GM(NOW-CM), GM(PP/S&M-CM)  ஆகிேயாJ8 
கல�% ெகா;டன�.  
()ட+தி, -�கிய அ'ச0களாவன : 

• தைரவழி இைண1Tக7UV இலவச இரW ேநர அைழ1T வசதிX8, ெமாைப" 
இைண1Tக7UV இலவச ேராமி, வசதிX8 அள-Uக1 ப/டத� Yல8 .BSNL நி�வன8 
ெசFதிகள-" இட8 ெப<�*ள%. 

• ஏ�ெட", ேவாடஃேபா� ேபா�ற ேபா/\யாள�கள-� ம$திய!", .BSNL –இ� 
ேசைவ$தர$தி" த<ேபா% ^�ேன<ற8 ஏ<ப/_*ள%. 
உடன2யாக ஒ,4ப)6 உைழ+8 நி4வன+தி, 9+தா�க+ைத நிைலநா)ட ேவ
2ய 
த;ண' இ8. 

• கJவ!க*/ேகப!*//ரா1 வய� த/_1பா_ ம<�8 ேகப!* ப`% ஆகியவ<ைறU கைளய, 
மாவ/ட மாநில நி�வாக,க*  FORUM தைலவ�க7ட� ./ட,கைள ெதாட��% நட$தி, 
வ!வாதி$%, ேதைவயான நடவ\Uைககைள உடன\யாக ேம<ெகா*ள ேவ;_8 என CMD 
வலிX�$திX*ளா�. 

• %;\Uக1 ப/ட இைண1Tகைள மc;_8 ெகா;_ வர வா\Uைகயாள�க7ட� ேபd8 
வசதி (Incoming facility) ேமp8 ஒJ மாத$தி<V (ஆகH/ வைர ) ந>\Uக1 ப_கிற%. ேமாட8 
த<ேபா% r. 1500- UV வ!<க1 ப_கிற%. 

• தமிsநா/\" FORUM Yலமாக இ$தைகய நடவ\Uைகக* ேம<ெகா*ள1 ப/_ 
வJகி�றன எ��8, Vறி1பாக நாக�ேகாவ!" மாவ/ட8 சிற1பாக ெசய"ப/_ 
இைண1Tக* எ;ண!Uைக அதிக)Uக1 ப/_*ளன எ��8 க�வ >ன� ேதாழ�. P. அப!ம�@ 
பதிW ெசF%*ளா�. 

• 2015 ஜூ� மாத$தி" ெமா$த ெதாைலேபசி எ;ண!UைகX8,  MNP எ;ண!UைகX8 
அதிக)$%*ளன.  அைன$% மாநில,கள-p8 ேம மாத$தி" 8.6 ல/ச8 ._த" 
ெமாைப" இைண1Tக* வழ,க1 ப/டன. ஜூ� மாத8 11.6 ல/ச8 ._த" ெமாைப" 
இைண1Tக* வழ,க1 ப/_*ளன. இ% 36% ._த" வள�DசியாV8.  ஜூைலய!" 15 
ல/ச8 ._த" இைண1Tக வழ,க1 ப/\JUகU ._8 எ�� எதி�பா�Uக1 ப_கிற%. 
அzவா� உய��தா" அ% 25% வள�DசியாV8.  வJ8 மாத,கள-" மாதா�திர 
வள�Dசிைய 30 ல/சமாக உய�$%வ% நம% இலUV. 



• 2015 ேம மாத$தி" MNP – PORT OUT : PORT IN வ!கிதாDசார8 2.11 ஆக இJ�த%, ஜூ� 
மாத$தி" 1.35 ஆக Vைற�%*ள%. ஜூைலய!" PORT OUT–ஐU கா/\p8, PORT IN 
அதிக)UV8 என எதி�பா�Uக1 ப_கிற%. 

• ெதாைலேபசி இைண1T %;\1T  1.20 ல/ச$திலிJ�% 40-45- ஆகU Vைற�%*ள%. இ% 
ேமp8 VைறX8 என எதி�பா�Uக1 ப_கிற%.  

• அ�தமா� –நிUேகாப�, அசா8, ெச�ைன TD, ஹ)யானா, ஜா�க;/, ஜ8^ –கா~மc�, 
வடகிழUV-1, ப�சா1, ராஜHதா�, தமிsநா_ ஆகிய 10 மாநில,கள-" சாதகமான வள�Dசி 
ஏ<ப/_*ள%. இ% அைன$% மாநில,கள-p8 ஏ<ப_8 என எதி�பா�Uக1 ப_கிற%. 
Vறி1பாக தைரவழி இைண1Tகள-" ெபJ8 வள�Dசிைய நா8 ஏ<ப_$த ேவ;\X*ள%. 
அைனவJ8 ஒ$%ைழUக ேவ;_8 என CMD ேக/_U ெகா;டா�. இ$தைகய ./ட$ைத 
நட$தியத<காக FORUM தைலவ�க* CMD –UV ந�றி ெத)வ!$தன�.  

வாs$%Uக7ட� 
                                                                    ேதாழைமX*ள, 

                                                                 
                                                                     (A.பா9 ராதாகி;Aண,) 

                                                                             மாநில ெசயலாள�. 
  


