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BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:117                                               ேததி:-13.07.2016 
 

ம"திய ெதாைல ெதாட�% இைண அைம)ச� தி* மேனா, சி-ஹா 
ம�/
 CMD BSNL உட- FORUM தைலவ�க= ச>தி?% 

 
அ���ள ேதாழ�கேள, 
 �தியதாக ெபா��ேப���ள ம�திய ெதாைல ெதாட�� இைண அைம�ச� தி� 
மேனா  சி�ஹா அவ�கைள FORUM�தி� CORE COMMITTEE தைலவ�களான ேதாழ� 
P.அப.ம�/ அைம�பாள�, ேதாழ� ப.ரகலா� ரா1 GS AIBSNLEA ம��8 ேதாழ� 
K.ெசபா:;ய� GS SNEA ஆகிேயா� 13.07.2016 அ�� சCதி�தன�.  நமE தைலவ�க� 
ம�திய ெதாைல ெதாட�� இைண அைம�ச� அவ�கைள FGெகா�E ெகாH�E, சாIைவ 
அண.வ.�E வரேவ�றன�.  அவ�க� BSNLஐ ��தாLக8 ெச1திட FORUM OF BSNL UNIONS 
AND ASSOCIATIONS எH�E வ�8 Oய�சிகைள அைம�சPட8 வ.வP�தன�.  BSNL 
ஊழிய�க� ம��8 அதிகாPக� த�ேபாE அOலாLகி வ�8 FORUM�தி� திRடமான 
‘இ�Oக�Eட� ேசைவ’ ெதாட�பாகU8 வ.வP�தன�.  BSNL ஓ1Wதியதார�கXLY 
அH�த ஓ1Wதிய மா�ற�ைத உ�தி ெச1வத�Y அைம�சP� தைலய[Rைட நமE 
தைலவ�க� ேகாPனா�க�.  ேம\8 ஓ1Wதிய பGகீH, ஊதிய வ.கித�தி� உய�Cத பRச 
அளவ.I இIலாமI, உ^ைமயான அ;�பைட ச8பள�திI கணLகிட�பட ேவ^H8 
எ��8 அவைர ேகRHL ெகா^டன�.  இCத வ.ஷயGக� ெதாட�பாக எ`�EF�வமாக 
ெகாHLக FORUM தைலவ�கைள ேகRHL ெகா^ட ம�திய இைண அைம�ச�, இCத 
ப.ர�சைனகளaI கவன8 ெச\�Eவதாக உ�தி அளa�E�ளா�.  
 
CMDஉட- FORUM"தி- CORE COMMITTEE தைலவ�க= ச>தி?%:- அைன�E சGகGகளa� 
bRடைம�ப.� ைமயL Y` சா�ப.I, CMD அவ�கைள,  bRடைம�ப.� அைம�பாள� 
ேதாழ�. ப.. அப.ம�c, AIBSNLEA ெபாE� ெசயலாள� ேதாழ�. ப.ரஹலா� ரா1 ஆகிேயா� 
12.7.2016 அ�� சCதி�தன�, (SNEA ெபாE� ெசயலாள� ேதாழ�. ேக. ெசபா:;� 
ெடIலிய.I இIலாததாI, இLbRட�திI அவ� கலCE ெகா�ள இயலவ.Iைல).  
இLbRட�திI நைடெப�ற வ.வாத�தி� வ.வரGக� ப.�வ�மா� : 
1) OதI அ8சமாக, CMD அவ�க�, ம�திய ப.ரேதச8, மஹராg;ரா, உ.ப.., 
உ�தரகா^R, ப[கா� ம��8 பல மாநிலGகளaI கனமைழய.னாI கHைமயான பாதி�� 
ஏ�பRH�ளைத� iR;L காR;, ப`திIலா கRடைம�ைப�  பராமP�திடU8, 
ப�வமைழL கால�திI நIல ேசைவ வழGகிடU8 ஊழிய�களa� O`ைமயான 
ஒ�Eைழ�� வழGக� பட ேவ^H8 என ேகRHL ெகா^டா�.  ைமயL Y` அ�தைகய 
ஒ�Eைழ�� O`ைமயாக வழGக� பH8 என உ�தியளa�தE. 
2) ’��னைகேயாH ேசைவ’ இயLக�ைத O�ெனH�E� ெசI\8 வைகய.I, 10.8.2016 
ேததிைய ஒR;, அைன�E மாவRடGகளa\8 ேபரண. நட�Eவத�Y bRடைம�� O;U 
ெச1E�ளE எ�� ைமயL Y` உ��ப.ன�க�, CMD -ய.ட8 ெதPவ.�தன�.  BSNL 
நி�வன�தி� பIேவ� திRடGகைள/8, க�வ.கைள/8 மLக� ம�திய.I வ.ள8பர� 
பH�E8 வைகய.I இCத� ேபரண.க� பய�பH8.  நி�வாகO8, ஊழிய�கX8 bRடாக 
இ�ேபரண.கைள நட�த ேவ^H8 எ�� அவ�க� ஆேலாசைன ெதPவ.�தன�.  10.8.2016 
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அ�� ேபரண.கைள நட�Eவைத ஏ��L ெகா^ட CMD அவ�க�, இE Yறி�E 
கா��பேரR அ\வலக�திலி�CE, தலமRட அ\வலகGகXLY i�றறிLைக 
அm�ப�பH8 என உ�தியளa�தா�.  
3) ெதாைலெதாட�� இலாகாவ.டமி�CE BSNL நி�வன�தி�Y ெசா�ELகைள மா��8 
பண.களaI மாநில நி�வாகGகளாI ஏ�பRH�ள ேதைவய�ற தாமத8 Yறி�E 
ைமயLY` உ��ப.ன�க� CMD –ய.ட8 கவைல ெதPவ.�தன�. ேதைவயான அ;�பைட� 
பண.கைள மாநில நி�வாகGக� ெச1யாததாIதா� இCத� தாமத8 ஏ�பRH�ளE என 
அவ�க� iR;L காR;ன�.  மாநில நி�வாகGகXLY கா��பேரR அ\வலக8, உPய 
உ�தரUகைள அm�ப ேவ^H8 எனU8, இCநடவ;Lைகக� கா��பேரR 
அ\வலக�தாI  க^காண.Lக� பட ேவ^H8 எனU8 அவ�க� வலி/��தின�. 
ேதைவயான நடவ;Lைகக� ேம�ெகா�ள� பH8 என CMD உ�தியளa�தா�.   
4)  BSNL  நி�வன�தி� கணLYகைள DOT சPபா�LY8 பண.ய.� O�ேன�ற8 Yறி�E 
ைமயLY` உ��ப.ன�க� ேகRடறிCதன�.  2016 ;ச8ப� மாத�திI இ�பண. 
O;வைட/8 என DOT உ�தியளa�E�ளதாக CMD பதிலளa�தா�. 
 

வ.வாத�தி� ேபாE CMDஅவ�க�,  ைமயLY` உ��ப.ன�களaட8 ப.�வ�8 

தகவIகைள� ெதPவ.�E�ளா� : 
அ) 2016 ஏ�ரI OதI ஜூ� வைரயான காலா^;I, கடCத வ�ட8 இேத 
காலா^ேடாH ஒ�ப.H8 ேபாE, BSNL நி�வன�தி� ஒRH ெமா�த வ�மான8 3% 
அதிகP�E�ளE.  ெமாைபI ேசைவய.� sல8 வ�மான�தி� வள��சி 8% ஆக 
உ�ளE.  வ�மான�தி� இதர பYதி தைரவழி இைண��களa� sல8  உ�ளE. நி�வன 
வண.க�தி� sல8 வ�8 வ�மான8 YைறCE�ளE. 
ஆ)  ’இ�ம�சாR’ –உட� bRH ெசயIபாடாக ெசய�ைகLேகா� sல8 வ��தக 
அ;�பைடய.I ேசைவ வழGYவத�கான நடவ;Lைககைள BSNL நி�வன8 
ேம�ெகா^H வ�கிறE.  இத� sல8, வ.மானGகளa\8,  கடIவழி ெசI\8 
க�பIகளa\8, ேபPட� காலGகளa\8 ைவ-ஃைப sல8 ேசைவ வழGகிட BSNL  
நி�வன�தாI O;/8.  இCத ேசைவகளa� sல8 500 ேகா; vபா1 வ�மான�ைத 
ஈRட O;/8 என எதி�பா�Lக� பHகிறE.  
இ) ேவாடஃெபா�, ஐ;யா, Pைலய�: க8cனaேகஷ�:, Pைலய�: ஜிேயா ஆகிய 
நி�வனGகேளாH மாநிலGகXLகிைடேய ேராமிG வசதி ஒ�பCத8 ேம�ெகா�ள BSNL 
நி�வன8 Oய�சி�E வ�கிறE. ஏ�ெடI நி�வன8 இ�தைகய ஒ�பCத�ைத BSNL 
நி�வன�Eட� ஏ�பH�திL ெகா�ள வ.�8பவ.Iைல. 
 

வாx�ELகXட�,                                                
 

          ேதாழைம/ட�, 

 
      (A.பா% ராதாகி*Gண-) 

                         மாநில ெசயலாள� 
 


