
FORUM OF BSNL UNIONS AND ASSOCIATIONS 

தமி� மாநில	 
“��னைக�ட� ��ய ேசைவ”- 100 நா� தி�ட	 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள,  
  ம�திய அரசா�க�கள�� தவறான தாரளமய� ெகா�ைககளா�, இ�திய நா !� 
ெபா"�"ைற நி#வனமான BSNL நி#வன( கட�த சில வ+ட�களாக ந,ட�தி� இய�கி 
வ+கி�ற".  ஆனா� BSNL நி#வன�தி� உ�ள அைன�" ஊழிய� ச�க�க1(, அதிகா2க� 
ச�க�க1( ஒ�றாக 4! FORUM எ�ற அைம;ைப உ+வா�கி, இ�த நி#வன�ைத 
லாபம< ட�4!ய நி#வனமாக மா=#வத=> க?( @ய=சிகைள ேம=ெகாA? வ�"� 
ெகாA!+�கி�றன.  ஒ+ Bற( அரசி� ெகா�ைககைள எதி��" ேபாரா?வ", ம#Bற( 
ெசய�படாத உய� ம ட நி�வாக�ைத எதி��" ேபாரா?வ", இ�ெனா+ Bற( ஊழிய�க� 
ம=#( அதிகா2கள�� ேசைவ� கலாCசார�ைத @�ேன=#வ" என D�# @ைனகள�E( 
த�கள�� ேபாரா ட�ைத நட�தி வ�த".   

 
அதி� த=ேபா" BSNL� உ�ள உய� ம ட நி�வாக�தி� ேபா�கி� ஒ+ ெப+( 

மா=ற( வ�"�ள".  ேசைவகைள வF2வா�க ேவA?(/ @�ேன=ற ேவA?( எ�பத=காக 
’ேராமி�கி� INCOMING அைழ;Bக� இலவச(’, ’தைரவழி ெதாைலேபசி இைண;Bகள�� இரM 9 
மணF @த� காைல 7 மணFவைர இலவச அைழ;B’ ம=#( “;ரா  ேபA கள�� ேவக�ைத 
2MBPS ஆக உய��த;ப ட"” என ம�க� வF+(B( ப�ேவ# மா=ற�கைள அறி@க;ப?�தி 
உ�ள".  ம# Bற( ஊழிய�க� ம=#( அதிகா2கள�� பணF�கலாCசார�தி� ந�ல 
@�ேன=ற�க� ஏ=ப ?�ள".  இவ=றி� காரணமாக கட�த சில ஆA?கள�� இ�லாத 
வைகயF� 2014-15ஆ( ஆA!� BSNL நி#வன( OPERATIONAL PROFIT அைட�"�ள".  இ" ஒ+ 
மிக;ெப2ய @�ேன=றமா>(.   இ�த லாப�ைத ேமE( @�ேன=றி BSNL நி#வன�ைத 
‘NET PROFIT’  அைட^( நி#வனமாக மா=ற ேவA!ய" நம" கடைமயா>(.  அ�த 
நிைலைய அைடவத=கான @ய=சியF� ஒ+ ப>தியாக நம" அகில இ�திய FORUM “SERVICE 
WITH A SMILE” எ�ற ெபய2� 100 நா� தி ட( ஒ�ைற அறிவF�"�ள".  01.01.2016 @த� 
"வ�கி^�ள இ�த தி ட�திைன "வ�கி ைவ�>( வைகயF� நம" CMD தி+ அdப( 
eவfதவா B" ெட�லியFE(, தமிg மாநில தைலைம ெபா" ேமலாள� தி+மதி N.h�>ழலி 
ெச�ைனயFE( தைலைமேய=# 30.12.2015 அ�# உ#தி ெமாழி எ?�" "வ�கி 
ைவ�"�ளன�.  அேத ேபால தமிழக�தி� கி ட�த ட அைன�" மாவ ட தைலநக�கள�E(, 
ெபா" ேமலாள�க� இ�த தி ட�ைத "வ�கி ைவ�"�ளன�. 

 
த=ேபா" அதைன அ@லா�கிட ேவA!ய" ம ?ேம நம" கைடைம.  நம" BSNL 

நி#வன�ைத ம<A?( லாபம< ?( நி#வனமாக உய��திட FORUM ெகா?�"�ள கீg கAட 
தி ட�கைள @kைமயாக நிைறேவ=றி?ேவா(. 

 
ஏ=கனேவ அறிவF�"�ளப! 01.01.2016 அ�# “B�னைக^ட� 4!ய ேசைவ” எ�ற 

ெபய2� 100 நா� தி ட( அறிவF�க;ப ?�ள".  இ�த 100 நா கள�� வா!�ைகயாள� 
ேசைவ, ேசைவகள�� தர�ைத உய��"வ", ேமE(, ேலA ைல�, ெமாைப�, ;ரா ேபA  
ம=#( LEASED LINE ச�தாதா�கைள கணFசமாக உய��"வ" எ�ற அ!;பைடயF� நா? 
@kவ"( BSNL� உ�ள அதிகா2க1(, ஊழிய�க1( இைண�", ஒ+ ச�தியான 
@ய=சியFைன ேம=ெகா�ள ேவA?(.  இ�த இல�ைக அைடவத=> கீgகAட 
@ய=சிகைள க?ைமயாக ேம=ெகா�ள ேவA?(. 

   
1) வா��ைகயாள  நலைன உய "#வ#:- இ�த 100 நா கள�E(, அைதய?�" வ+( 

நா கள�E(, வா!�ைகயாள� நல� ம=#( தி+;தியF� நா( 4?த� கவன( ெசE�த 
ேவA?(.  தன�யா� நி#வன�க� ம ?ேம அவ�கள�� வா!�ைகயாள�கள�� நலன�� 
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அ�கைற ெசE�"வா�க� எ�# Bைனய;ப ட கைதைய நா( உைட�க ேவA?(.  BSNL( 
அத� ஊழிய�க1( ம ?ேம ம�க1�காக அ�கைற^ட� ெசய�ப?வ� எ�பைத சம<ப�திய 
ெச�ைனயF� ஏ=ப ட ெவ�ள( ெவள�Cச( ேபா ? கா !^�ள".  இ�த ‘ெச�ைனயF� 
உண�ைவ’ நா( @�ென?�" ெச�ேவா(.  வா!�ைகயாள� மகிgைவ ேம(ப?�"( 
வைகயF�, ச�தாதார�க1டனான அைன�" நடவ!�ைககள�E(, நம" ஊழிய�க� பணFவாக, 
அவ�க1�> பணFயா=#( எAண�"ட�, வா!�ைகயாள�க1ட� ந பாக பணFயா=#வைத 
உ#தி ெசmேவா(.  ெதாைலேபசி பF�க�, பk"க� ம=#( ேசைவக� ெதாட�பான 
அைன�திE(, வா!�ைகயாள�கள�� >ைறகைள தn�M காAபத=> 4?த� கவன( 
தரேவA?(. 
 

2) ப&தி'லா ேசைவகைள உ(தி)ப*"#வ#:- பkதி�லா ேசைவகைள வழ�>வத� Dல(, 
வா!�ைகயாள2� தி+;திைய உ#தி ெசmவத=> அதி@�கிய கவன( ெசE�த ேவA?(.  
>ைற�த ப ச( 60% பk"களாவ" அேத நாள�� ச2ெசmய;பட ேவA?(.  ;ரா  ேபA  
ம=#( LEASED LINE CIRCUITSகள�� பk"கைள அ?�த நா1�> ெகாA? ெச�ல� 4டா".  
ேகபF� பk" எ�றா� வா!�ைகயாள2ட( ெதாட�B ெகாA? தாமத�தி=கான காரண�ைத 
ெத2வF�க ேவA?(.  அதிகா2க1( ஊழிய�க1(, ஒ+ >றி;பF ட கால இைடெவள�யF� 
அவ�கள�� ப>திகள�� உ�ள வா!�ைகயா��கைள ெதாட�B ெகாA? அவ�க1�> 
>ைறக� ஏதாவ" உ�ளதா என வFசா2;ப" உக�ததாக இ+�>(.  ெபா+ க� ம=#( 
க+வFகள�� ஏதாவ" ப=றா�>ைற உ�ள" எ�# ெசா�னா� உடன!யாக FORUM�தி� 
அைம;பாள2ட( வFவர�க1ட� ெத2வF�க ேவA?(.   
 

3) ெமாைப' ெதாைலேபசி இைண)�கள.� ேசைவகைள ேம	ப*"#வ#:- ெமாைப� 
ேசைவகள�� தர�தி=> த�> தைடய=ற BTSகள�� ெசய�பா?கேள அ!;பைட.  ஒpெவா+ 
BTSஐ^( 4��" கவன�;ப" அவசிய(.  ஏதாவ" தைடேய=ப ட" எ�றா� அதைன 
உடன!யாக கவன��க ேவA?(.  BTS பராம2;B� >k திற(பட ெசய�ப ? இதைன 
கவன��க ேவA?(. 

 
4) ப&தி'லா ேகப/� வைல"தள"ைத பராம1)ப#:- நம" கா;ப� ேகபF� வைல�தள�ைத 

பராம2;பத=> சிற;B கவன( எ?�க ேவA?(.  பkதி�லா கா;ப� ேகபF� வைல�தள( 
எ�ப" ேலA ைல� ம=#( ;ரா  ேபA  ேசைவகைள ேவAடா( என ம#;பவ�கள�� 
எAணF�ைகைய ெப+மளM க ?;ப?�"(.  பkதி�லா ேகபF� வைல�தள�ைத உ#தி 
ெசmவத=> மாவ ட ம ட FORUMக� வழிகைள கA?பF!�க ேவA?(.  ேகபF� பராம2;B 
ம=#( பk"கைள "�லியமாக ச2 ெசmவத=கான ேகபF� பராம2;B� >k�கைள 
உடன!யாக உ+வா�க ேவA?(. 
 

5) தைரவழி ம3(	 ப/ரா�ேப4� இைண)�க� #4��க)ப*வைத� 5ைற"த':-தைரவழி 
ம=#( பFரா ேபA  இைண;Bக� "A!�க;ப?வைத நி#�த, அைன�" வைகயFE( 
ேதைவயான நடவ!�ைகக� எ?�க; பட ேவA?(. அகில இ�திய அளவF� இைண;B 
"A!�க; ப?( வFகித(, த=ேபா" மாத�"�> 0.8%- ஆக உ�ள" அதைன 0.4%- ஆக� 
>ைற�க ேவA?(.  இைண;B "A!�க; ப ட வா!�ைகயாள�கள�� இ+;பFட�தி=>C 
ெச�# ம<A?( இைண;B; ெபற வலி^#�த ேவA?(.  ேமE(, பண( ெசE�தாததா� 
ஒ+ வா!�ைகயாள2� இைண;பF� ெவள�C ெச�E( அைழ;Bக� "A!�க; ப?( ேபாேத 
அவைர அtகி, இைண;B @kைமயாக� "A!�க; படாமலி+�க� ேதைவயான 
@ய=சிக� ேம=ெகா�ள; பட ேவA?(. 

6) தைரவழி ம3(	 ெமாைப' இைண)�கைள மிக அதிகமாக) பய�ப*"#	 
வா��ைகயாளேரா* ெந8�கமான கல9#ைரயாட':- தைரவழி ம=#( ெமாைப� 
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இைண;Bகைள மிக அதிகமாக; பய�ப?�"( வா!�ைகயாளேரா? ெந+�கமாக� 
கல�"ைரயா?வ" எ�பைத நம" அதிகா2க1(, ஊழிய�க1( @�கிய அ(சமாக� ெகா�ள 
ேவA?(.  ேமE(, ஒpெவா+ ெடலிகா( ெமகான�� ம=#( கள; பணFயாள�க1( த�க� 
பF2வF� >ைற�த ப ச( 10 வா!�ைகயாள�கைள தின�ேதா#( ச�தி�க ேவA?(. 
 

7) ேமளா�க�, சாைலேயார வ/3பைன ேபா�ற ச9ைத)ப*"#	 நடவ��ைககைள 
ேம3ெகா�;த':- 2015 – ெச;ட(ப� மாத�தி� ம ?(, MNP Dல( BSNL நி#வன( ஒ+ 
ல ச( ெமாைப� இைண;Bகைள; Bதிதாக; ெப=#�ள".  BSNL நி#வன ேசைவயF� தர(, 
பFற நி#வன ேசைவ�தர�ைத வFட� >ைற�தத�ல எ�பத=> இ"ேவ எ?�"�கா ?.  
தன�யா� நி#வன�க�, த�கள" ேமாசமான ேசைவ� தர�தி� காரணமாக க?ைமயான 
வFம2சன�ைதC ச�தி�" வ+கி�றன எ�ப"( உAைமேய. BSNL நி#வன�தி� ெமாைப�, 
தைரவழி, பFரா ேபA  ம=#( ச��v  இைண;Bகள�� எAணF�ைகைய உய��"வத=>, 
இ�தC wgநிைலைய� திறைமயாக; பய�ப?�தி� ெகா�ள ேவA?(.  Bதிய 
வா!�ைகயாள�கைள; ெப#வத=காக, BSNL நி#வன�தி� சம<ப�திய சEைககளாகிய இலவச 
இரM கால அைழ;Bக� , இலவச ேராமி�, பF2ெபm  ம=#( MNP இைண;Bக1�> @த� 2 
மாத�க1�> க டண�தி� 80% த�1ப!, பFரா ேபA  இைண;B�> வFனா! ஒ�#�> 2 
MB ேவக(  ஆகியைவ ெபா"ம�க� ம�தியF� ேபா"மான அளM வFள(பர( ெசmய; பட 
ேவA?(.  இ�த 100 நா கள�E(, ேமளா�க�, சாைலேயார வF=பன ஆகியைவ 
ெதாட�Cசியாக நட�த; பட ேவA?(.  வFள(பர( ெசmவத=காக ஃ;ெள�f, ேநா yf 
ஆகியைவ பய�ப?�த; பட ேவA?(. 
 

8) ஒ?ேவா  ஊழிய8�5	 மாதா9திர 5ைற9த ப�ச இல�5 :-  
தைரவழி (�திய ம3(	 ம( இைண)�)   - 5 
ப/ரா�ேப4�  (�திய ம3(	 ம( இைண)�)   - 5 

ெமாைப' (MNP உ�பட)     - 10 
BSNL நி#வன�தி� ஒpேவா� அதிகா2^(, ஊழிய+( ேம=கAடவா# Bதிய இைண;Bகைள; 
ெபற ேவA?(.  Bதிய இைண;B எ�ப" தைரவழியாகேவா, ெமாைபலாகேவா, பFரா ேபA  
ஆகேவா, ச��v  இைண;பாகேவா இ+�கலா(.  ேமளா�க�, சாைலேயார வF=பைன 
இய�க�க� ஆகியவ=றி� ப�ேக=பேதா?, ஒpெவா+ ஊழிய+( அவர" உறவFன�க�, 
அ+கி� வசி;ேபா�, நAப�க� ஆகிேயாைர; Bதிய இைண;B�கைள; ெபற  அtகலா(.  
ஏ=கனேவ வா!�ைகயாளரா� சரAட� ெசmய; ப ட தைரவழி, பFரா ேபA , ச��v  
இைண;Bகைள ம# இைண;B ெபறC ெசmவ"( Bதிய இைண;B ெப#வதாக� கண�கி� 
எ?�"� ெகா�ள; ப?(.   பFற தன�யா� நி#வன�கள�லி+�" BSNL நி#வன�"�> மா=ற; 
ப?( ெமாைப� இைண;Bக1( Bதிய இைண;Bகளாக� கண�கி� எ?�"� ெகா�ள; ப?(. 
 
 ேமேல ெசா�ல;ப ட எ ? கடைமகைள நா( @kைமயாக நிைறேவ=றிேனா( எ�# 
ெசா�னா� நா(, நம" எதி�கால�ைத^(, நா ? ம�கள�� எதி�கால�ைத^( 
கா;பா=றியவ�களாக இ+;ேபா(.  நம" ப>தியF� உ�ள அைன�" ஊழிய�கைள^( 
அதிகா2கைள^( FORUM சா�பாக ெச�# ச�தி;ேபா(. இ�த “B�னைக^ட� 4!ய ேசைவ” 
எ�கிற 100 நா� தி ட�ைத 100% ெவ=றிகரமா�>ேவா(. 
 
ஒ�( ப*ேவா	…..             ேபாரா*ேவா	….                 ெவ3றி ெப(ேவா	. 

வா�"#�க;ட�, 
(A.BABU RADHAKRISHNAN) (R.PATTABI RAMAN)   (R.RAJASEKAR)    (S.SIVAKUMAR)  (M.S.RADHAKRISHNAN) 

CONVENOR, FORUM &         PRESIDENT, FORUM&         CS SNEA              CS AIBSNLEA             CS AIBSNLOA  
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