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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 
 ெவ�ள நிவாரண�பண�கைள கவன��க��, ேசைவகைள ச� ெச�ய உதவ� 
ெச�ய�� BSNL தைலைமயக(தி) இ+�, நம,  CMD BSNL தி+ அ0ப� 
1வ2தவா, DIRECTOR(CFA) தி+ N.K.>�தா உ�ள�?ட அதிகா�க� தமிழக� 
வ�,�ளன�.  ேநAைறய தின� தமிழக தைலைம ெசயலாளைர ச�தி(,�ளன�.  
ெச�ைன ெவ�ள(தி� ேபா, பாதி�க�ப?ட ம�கC�> BSNL வழDகிய சிற�பான 
ேசைவக� ெதாட�பாக நம, CMDய�ட� பாரா?EF�ளா�.   
 
 அ, சமய� CMD BSNL அவ�கைள ச�தி�க ேவGHெம�ற தமிழக FORUM(தி� 
ேகா��ைகைய ஏAK 09.12.2015 அ�K காைல 10.30 அளவ�) அைன(, சDக 
ப�ரதிநிதிகைளF� அைழ(தா�.  நைடெபAற அ�த� R?ட(தி) CMD BSNL தி+ அ0ப� 
1வ2தவா, DIRECTOR(CFA) தி+ N.K.>�தா, தி+மதி N.SD>ழலி CGM தமிUநாH,  
தி+மி> N.கலாவதி CGM ெச�ைன உ�ள�?ட பல அதிகா�க� பDேகAறன�.   
ெதாழிAசDக தைலவ�கள�� க+(,�கைள அவ� ேக?டா�.  அ, சமய� தமிழக 
FORUM தைலவ� ேதாழ� R.ப?டாப�ராம�, அைம�பாள� ேதாழ� A.பாV ராதாகி+Wண�, 
SNEA மாநில ெசயலாள� ேதாழ� R.ராஜேசக�, AIBSNLEA மாநில ெசயலாள� ேதாழ� 
S.சிவ>மா�, TSOAவ�� ெபா, ெசயலாள�, ெச�ைன மாநில BSNL ஊழிய� சDக(தி� 
மாநில ெசயலாள� ேதாழ� K.ேகாவ��தராஜ�, AIBSNLEA மாநில ெசயலாள� ேதாழ� 
உதயZ�ய� உ�ள�?ட பல� ேபசின�.   
 
 தமிU மாநில FORUM சா�பாக ேபசிய தைலவ�க�, நா� ெகாH(,�ள ம0வ�) 
உ�ள வ�ஷயDகCட� ெவ�ள(தி) பாதி�க�ப?ட அைன(, ப>திகள�\� உ�ள 
அைன(, ெதாைலேபசி நிைலயDகC� �ள ]̂ சிD ெச�ய�பட ேவGH�, பாதி�க�ப?ட 
ஒ�ப�த ெதாழிலாள�கC�>� நிவாரண� வழDக ேவGH� உ�ள�?ட பல 
ேகா��ைககைளF� எH(,ைர(தன�.   
 
 அைன(ைதF� ெபாKைமயாக ேக?ட ப��ன� CMD BSNL உைரயாAறினா�.  அவ� 
ேபaைகய�) ெவ�ள(தா) பாதி�க�ப?ட ம�கC�> உத�வதி) தமிழக ம�கள�� 
நடவE�ைகக� ெதாட�பாக இ�தியா ெப+ைம�பHகிற,.  அேத ேபால ெச�ைனய�) 
ெவ�ள(தா) பாதி�க�ப?ட ம�க� BSNLஐ ெப+ைம பாரா?Hகிறா�க�.  அதAகாக 
பண�யாAறிய ஊழிய�க� மAK� அதிகா�கC�> தன, வாU(,�கைள ெத�வ�(,� 
ெகாGடா�.  தAேபா, ெபAK�ள இ�த ெப+ைமைய த�க ைவ�க� REய வைகய�), 
சிற�பான ேசைவகைள ஒcெவா+ ச�தாதார�கC�>� ெகாGH ெச)ல� REய 
பண�கைள அைனவ+� ெச�ய ேவGH�.  தவK� ப?ச(தி) அ�த ெப+ைமைய 
நா� இழ�க ேந�H�.  எனேவ அைன(, அதிகா�கC�, ஊழிய�கC� 
வாE�ைகயாள� மகிழ�REய வைகய�) ேசைவகைள ெச�ய ேவGH�.  அதி) 
ெதாழிAசDக தைலவ�கC�, அதிகா�கC� ஊழிய�கCட� இைண�, பண�யாAற 
ேவGH� எ�K� ேவGHேகா� ைவ(தா�.   
 



 இ�தியாவ�) உ�ள அைன(, ெதாைலெதாட�V நிKவனDகள�\� >ைறவான 
கட� உ�ள நிKவன� BSNLதா� எ�பைத ெப+ைமFட� a?E� கா?Eனா�.  கட�த 
ஆGH BSNL நிKவன� OPERATIONAL PROFIT அைட�தைத மகிU�ட� a?E� கா?Eய 
CMD அவ�க�, 2017-18ஆ� ஆGE) லாபமi?H� நிKவனமாக மாற ேவGH� எ�பைத 
ல?சியமாக ெகாGH ெசய)பட ேவGH� எ�K Rறினா�. 
 
 நம, FORUM சா�பாக j�ைவ�க�ப?ட ேகா��ைகக� ெதாட�பாக ேபaைகய�), 
ெவ�ள(தா) பாதி�க�ப?ட ேசைவகைள சீரா�>வதA> ேதைவயான அைன(, 
நடவE�ைககைளF� கா��பேர? அ\வலக� ேமAெகா�C� எ�K ெத�வ�(தா�.  
ெவ�ள(தா) பாதி�க�ப?ட BSNL ஊழிய�கC�> நிவாரண� வழDக ேவGH�, 
ெவ�ள� பாதி�க�ப?ட ப>திய�) உ�ள BSNL ஊழிய�கC�> >ைற�த ப?ச� 
l.25,000/- ெவ�ள j�பண� வழDக ேவGH�, அைன(, ஊழிய�கC�>� எ�த 
ஒ+ தாமதjமி�றி, வைரயைறF� இ�றி GPF ADVANCE வழDக ேவGH�, பல 
வ�ைலமதி�V அதிகj�ள ெபா+?கைள ெவ�ள� காரணமாக இழ�த BSNL 
ஊழிய�கC�> ஒ+ல?ச lபா� வ?Eய�)லா கட� வழDக ேவGH�, ெவ�ள� 
பாதி�க�ப?ட ப>திகள�) ேபா�>வர(, வசதி இ)லாத காரண(தா) பண��> வர 
இயலாத ஊழிய�கC�>�, அதிகா�கC�>� Eச�ப� 1 jத) 5ஆ� ேததி வைர 
சிற�V தAகாலிக வ�H�V வழDக ேவGH� எ�கி�ற நம, ேகா��ைககைள 
ப�சீலி(, வ�ைரவ�) உ�ய ேதைவயான நடவE�ைகக� ேமAெகா�ள�பH� எ�K 
உKதி அள�(,�ளா�. 
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