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BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:82                                                           ேததி:-14.12.2015 

10.12.2015 – FORUM ��ட ���க� 
 
அ�பா��த ேதாழ,�கேள! 

BSNL அைன�� ஊழிய�-அதிகா!க� ச#க#கள$� ��டைம&ப'�   ( FORUM OF BSNL UNIONS 
AND ASSOCIATIONS ) ��ட3 10.12.2015 அ�4 BSNLMS அ5வலக�தி8 நைடெப;ற�.  
��டைம&ப'� தைலவ� ேதாழ�. ச�ேத=வ� சி# ��ட�தி;>� தைலைமேய;றா�. க�வ ?ன� 
ேதாழ�. ப'. அப'ம�@ அைனவைர@3 வரேவ;4, வ'வாத& ெபாBைள வ'ளCகி 
உைரயா;றினா�. ப'�வB3 ���க� ஏகமனதாக எGCக& ப�டன. 
1) ெச�ைனய'8, ��ென&ேபா�3 கH�ராத அள� ஏ;ப�ட மைழ ெவ�ள& ெபBCகி53, 

தமிழக�தி� ப8ேவ4 ப>திகள$8 மைழ ெவ�ள3 காரணமாக�3 மரணமைட�த 
அைனவBC>3, >றி&பாக ெச�ைன ேதாழ�. ெதJவசிகாமண', TM  மைற�C>3 ��ட3 
அKசலி ெச5�திய�.  

2) மைழ ெவ�ள&ெபBCகி�ேபா�, ப'.எL.எ�.எ8. ேசைவையM சிற&பாக பராம!�த 
ெச�ைன ெதாைலேபசிய'� நி�வாக�தி;>3, அதிகா!கNC>3,  ஊழிய�கNC>3 ��ட3 
ெநKசா��த பாரா�GCகைள� ெத!வ'�த�. ப'.எL.எ�.எ8.  O!�த ேசைவ  அைன��� 
தர&O ெபா�மCகள$� பாரா�GCகைள@3 ஒBேசரC >வ'���ள�. இ�த 
ந8ெலHண�ைத@3, ந3ப'Cைகைய@3 ேம53 நிைலநி4�திC ெகா�ள, மைழ 
ெவ�ள�தி� ேபா� ஏ;ப�G�ள பR�கைளM ச! ெசJவத;> அைன�� வ'தமான 
நடவ�Cைககைள@3 ேம;ெகா�Nமா4 ெச�ைனய'� அைன�� ஊழிய�கைள@3 
��ட3 ேக�GC ெகா�கிற�.  

3) ெச�ைன மைழ ெவ�ள�தி� ேபா�, ப'.எL.எ�.எ8. ம�Gேம ெபா�மCகNC> ேசைவ 
வழ#கியேதாG, மS�O ம;43 நிவாரண நடவ�Cைககள$53 ஈGப�G�ள�.  இ�த& 
ேப!ட� கால�தி8, அைன�� தன$யா� நி4வன#கN3 ேசைவைய& ெபB3பா53 நி4�தி 
வ'�டன.  ெச�ைன வ'மான நிைலய நி�வாக3 �ட  ப'.எL.எ�.எ8. உதவ'ேயாGதா� 
தன� ேபாC>வர�� ேசைவகைள அள$Cக ���த�. எனேவ, இ�த UVநிைலய'8, 
அைன�� ம�திய, மாநில அரW� �ைறகN3, ெபா���ைற நி4வன#கN3 
ப'.எL.எ�.எ8. தைரவழி, ெமாைப8, தகவ8 மி�W;4 (ச�CX�) இைண&Oகைளேய 
பய�பG�திட உ!ய நடவ�Cைக எGC>மா4 ப'ரதமைர வலி@4�தி ��டைம&ப'� 
சா�ப'8 க�த3 எRத ��� ெசJய& ப�G�ள�. ேம53 அரW அ5வலகC 
க��ட#கள$53, வ'மான நிைலய#கள$53, தன� BTS- கைள (அ�&பைட ெதாட�O 
நிைலய3) நி4வ'C ெகா�ள ப'.எL.எ�.எ8.- C> அYமதி வழ#க&பட ேவHG3. 

4) ெச�ைனய'53, தமிழக�தி� ப'ற ப>திகள$53 மைழ ெவ�ள3 காரணமாக கGைமயாக 
பாதிCக& ப�G�ள ஊழிய�கNC> உதவ'ட வ'B&ப��ள ஊழிய�கள$� ச3பள�தி8, ஒB 
நா� அ�&பைட ஊதிய�ைத ந�ெகாைடயாக& ெப4மா4, ப'.எL.எ�.எ8. நி�வாக�ைதC 
ேக�GC ெகா�வெதன ��ட3 ��� ெசJத�.  என$Y3, பாதிCக& ப�G�ள 
ஊழிய�கNC> நிவாரண உதவ' அள$&பத;> ப'.எL.எ�.எ8. நி�வாக3 ேநர�யாக 
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ந�ெகாைட நிதிைய& பய�பG�த ேவHG3 என ��ட�தி8 வ5வாகC கB��� 
ெத!வ'Cக& ப�ட�, ப'.எL.எ�.எ8. நி�வாக��ட� இ� >றி�� ேம53 வ'வாதிCக& 
பG3. 

5) 1.1.2016 0த1 ”23னைகேயா5 ேசைவ” எ3ற 100 நா7 இய�க9ைத நட9தி5மா; 
அைன9= ப?.எ@.எ3.எ1. அதிகாAகB�C
, ஊழிய�கB�C
 அைறDவ1 வ?5�க 
DEட9தி1 0Fெவ5�கH பE57ள=.  இJத 100 நா7 இய�க9தி3 Cறி�ேகா7க7 
ப?3வKமா; : 

• ெமாைப1, தைரவழி, ப?ராEேப�E இைணH2கைள9 தNவ?ரமாக சJைதHப59=த1.    
• பOத�ற ேசைவைய உ9தரவாத
 ெசQத1. 
• தைரவழி, ப?ராEேப�E ம; இைணH2 வழ�Cத1. 
• Enterprises Business, Leased Lines, CUG, 3G ஆகிய வாF�ைகயாள�கB�C சிறH2 கவன
. 
• MNP- �C சிறH2 கவன
. 
6)  ப?.எ@.எ3.எ1. ஓQdதிய�கB�C 78.2% பeசHபF இைணH2 வழ�Cவதி1 

ஏ�பE57ள அளg கடJத  தாமத
 Cறி9= DEட
 க5ைமயான அதிKHதிைய9 
ெதAவ?9த=. நN�ட காலமாக இJத� ேகாA�ைக இO9தF�கH பE5 வKகிற=. 
எனேவ, இ�ேகாA�ைகைய உடனFயாக9 தN�9= ைவ�Cமா; வலிh;9தி, 22.12.2015 
அ3;, க;H2 அEைட அண?J=, க�டன ஆ�HபாEட�கைள நட9தி5மா; 
DEடைமH2 அைறDவ1 வ?59=7ள=.   ேம53, இ&ப'ரMைனைய உடன�யாக� 
த?��� ைவCகC ேகா!, தகவ8 ெதாழி8e�ப3 ம;43 ெதாைலெதாட�O� �ைற 
அைமMசBC>3, ப'ரதமBC>3 ��டைம&ப'� சா�ப'8 க�த3 எR�வெதன�3 
த?�மான$Cக& ப�ட�. 

7) ேம53, 78.2% பKச&ப� இைண&ப'� அ�&பைடய'8, அலவ�Wக� உடன�யாக உய��த& 
பட ேவHG3 எ�4 வலி@4�தி, ப'.எL.எ�.எ8. தைலைம நி�வாக இயC>நBC>C 
க�த3 எRத�3 த?�மான$Cக& ப�ட�. 

ேம;காf3 ���கைள ெவ;றிகரமாக நிைறேவ;றிட ��டைம&ப'� அைன�� 
ச#க#கN3 �Rைமயான ஒ��ைழ&ைப அள$C>மா4 ேக�GC ெகா�ள& பGகி�ற�. 

வாV��CகNட�,                                                
                                                                     ேதாழைம@ட�,  

 
      (A.பா2 ராதாகிKlண3) 

                                                                            மாநில ெசயலாள� 
 


