
 

 

BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:129                                                ேததி:-18.09.2016 
 

20.09.2016 உ�ணா வ%ரத ேபாரா(ட*ைத ெவ�றிகரமா�,ேவா
  
ம�-
 இதர ெச/திக0 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள,  
 

ஊழிய�கள�� ேத�கி கிட��� 24 அ�ச ேகா��ைககள�� ம�� இர"# க$ட 
ேபாரா$ட�க% நிைற()*%ள +,நிைலய./, அ#0த க$ட ேபாரா$டமாக 20.09.2016 
அ�* ஒ7 நா% அைடயாள உ"ணாவ.ரத ேபாரா$ட0தி)� நம� UNITED FORUM 
அைறEவ/ வ.#0�%ள�.  இ�த இய�க0ைத வFவாக நட0தி அத� வ.வர�கைளG�, 
HைகIபட�கைளG� ம0திய மாநில ச�க�கJ�� அKIப.ட ேவ"#� என மாநில 
ச�க� ேக$#� ெகா%கிற�.  

 
மத அ23பைடய%4 ெதாழிலாள�கைள ப%6�க ம*திய அர� 7ய�சி:-  ம0திய 
அ�சா�க0தி� ெதாழிலாள� ம)*� ேவைல வாOIH அைமPசரக� 17.09.2016 அ�* 
’வ.Sவக�மா தின�’ ெகா"டாTயைத நம� ச�க� வ�ைமயாக க"T�கி�ற�.  
வ.Sவக�மா தின� ெகா"டா#வ� ெதாட�பாக நம�� ஆ$ேசபைன இ/ைல.  அ� 
ஒ7 �றிIப.$ட மத� சா��த வ.ஷய�.  எனேவ அைன0� ப�தி ம�கJ��மான 
அரசா�கமாக இ�திய அரW இ7�க ேவ"T இ7Iபதா/, அ� ஒ7 மத� சா��த 
வ.ழாைவ ெகா"டாட�Eடா�.  இ� RSS� ஹி��0�வா அெஜ"டாைவ 
H�0�வத)காக ம0திய பாஜக தைலைமய.லான ேதசிய ஜனநாயக E$டண. அரசா�க� 
[ய)சி�கிற�.  நேர�திர ேமாT அரசா�க0தி� இ�த [ய)சி எ�ப� ெதாழிலாள�கைள 
மத \தியாக ப.���� ஏ)பாேட ஆ��.  இதைன நா� ஏ)*� ெகா%ள [Tயா�. 
 
ெதாழிலாள� நல ச(ட�க0:- வ.Sவக�மா ெகா"டா$ட0தி� ேபா� ெதாழிலாள� 
ம)*� ேவைல வாOIH அைமPசரக0தா/ ெவள�ய.டIப$ட ஒ7 அறி�ைகய./, 
த)ேபா�%ள 43 ெதாழிலாள� நல ச$ட�கைள 4 ெதாழிலாள� �றிய_டாக (CODE) மா)*� 
அரசா�க0தி� எ"ண0ைத ெவள�Iப#0திG%ள�.  ெதாழிலாள� நலPச$ட தி70த�க% 
எ�ற  ெபய�/ H�0தIப#� இ�த தி$ட0ைத ெதாழிலாள� வ��க� க#ைமயாக 
எதி�0� வ7கிற�.  இ� ெதாழிலாள�கைள அTைமகளா���.  ெதாழிலாள�கைள 
“அம�0�வத)��- �ர0�வத)�மான” அதfத அதிகார�கைள [தலாள�கJ�� வழ���.  
இ�த ெதாழிலாள� நல ச$ட தி70த�க%, ஹி��, [Sg�, சீ�கிய ம)*� அைன0� 
மத�கைள சா��த ெதாழிலாள�கைளG� க#ைமயாக தா���.   
 
BSNL< BBG 1199 தி(ட*ைத ப%ரபல3ப>*?ேவா
:-  BB249 தி$ட0ைத அறிவ.0த BSNL 
நி*வன� த)ேபா� BBG1199 எ�ற ம)*ெமா7 Hதிய கவ�Pசிகரமான தி$ட0ைத 
அறிவ.0�%ள�.  இ�த தி$ட� �ைலய�S ஜிேயாவ.� தி$ட�கைள வ.ட 
வாT�ைகயாள��� பய� த7� தி$டமா��.  இ�த தி$ட0தி� lல� 
வாT�ைகயாள�க% 24 மண. ேநர[� இலவச அைழIHக% வசதிைய ெப*வா�க%.  
ேமF� 2Mbps ேவக0தி/ வர�ப)ற ேட$டாைவ பய�ப#0தி� ெகா%ளலா�.  இ�த Hதிய 



 

2 

 

தி$ட0தி/ இர"# வ7ட� ம)*� l�* வ7ட தி$ட�கைள பய�ப#0தினா/ 
ேமF� சFைககைள ெப)*� ெகா%ளலா�.  

BBG1199 
மாதா�திர க$டண�  p.1,199/- ம$#�. 
இைணய தள ேவக�  2Mbps 
ேட$டா பய�பா#  வர�H இ/ைல 
இலவச அைழIHக% எ/லா நி*வன இைணIHகJ���,  

எ/லா ேநர�கள�F�, 
வ7டா�திர க$டண� p.13,189/- ம$#� 
இர"# வ7ட�கJ�கான க$டண� p. 25,179/- ம$#� 
l�றா"#கJ�கான க$டணா p. 35,179/-ம$#�. 
  
BSNL< ப*தி6�ைக ெச/தி:-  ஐ�தாவ� மிகIெப�ய ெமாைப/ நி*வனமாக BSNL 
வள���%ள� எ�ற ெசOதிய.ைன BSNL நி*வன� தன� ப0தி��ைக ெசOதிய./ 
ெவள�ய.$#%ள�.  BSNL� மாதா�திர வள�Pசி வ.கித� 1.48% ஆக, ம)ற தன�யா� 
நி*வன�கைள கா$TF� ேவகமாக உய��� வ7கிற�.  TRAI சம�ப0தி/ ெவள�ய.$ட 
அறி�ைகய.� பT ஜூ� மாத0தி/ BSNL நி*வன� 13.03 ல$ச� இைணIHகைள 
அதிகமாக ெகா#0� தன� ச�ைத ப�கீ$ைட 8.54%லி7�� 8.65%ஆக உய�0திG%ள�.  
இதனா/ நா$T� ஐ�தாவ� ெப�ய ெமாைப/ நி*வனமாக BSNL உய���%ள�.  
 ஜூைல மாத0திலி7�� இலவச ேராமி� தி$ட� அறிவ.�கIப$டதிலி7�� இத� 
வாT�ைகயாள� உய�( வ.கித� ெதாட��� அதிக�0�� ெகா"ேட வ7கிற�.  MNP 
எ�ற இதர தன�யா� நி*வன�கள�டமி7�� BSNL�� ெபய7� வாT�ைகயாள�கள�� 
எ"ண.�ைக மாதா மாத� 2.5 ல$ச0ைத தா"T வ7கிற�.   
 த)ேபா� அறி[கIப#0தIப$#%ள STV1099 தி$ட0தி� lல� வர�ப)ற 
ேட$டாவ.ைன அதிக ேவக0தி/ ச�தாதார�க% பய�ப#0த [TG�.  அேத ேபால STV 
549 lல� 10GB�கைளG�, STV156 lல� 2GB ேட$டா�கைளG� வாT�ைகயாள� ெபற 
[TG�. 
 BSNL� இ�த ெவ)றி�� வாT�ைகயாள�கJ�� ந�றிய.ைன ெத�வ.0�� ெகா"ட 
DIRECTOR(CM)  அவ�க%,  வாT�ைகயாள�கJ�� ெம� ேமF� சிற�த ேசைவய.ைன 
BSNL நி*வன� த7� எ�*� உ*தி அள�0�%ளா�.  
 
6ைலய<ஸுட< ஏ�ெச4 இைணCததா4 இCதியாவ%< 4ஆவ? ெப6ய நி-வனமாக 
மாறிய?:-  அன�/ அ�பான�ய.� �ைலய� க�zன�ேகஷ�S நி*வன[� ஏ�ெச/ 
நி*வன[� இைணவத)கான ஒIப�த0ைத ேபா$#%ளன�.  இ� இ�தியாவ./ ெதாைல 
ெதாட�ப./ நைடெப)*%ள மிகIெப�ய இைணIH.  இ�த இர"# நி*வன�கJ� கட�த 
கால0தி/ சிறIபாக ெசய/படவ./ைல.  இர"# நி*வன�கJ� மிகIெப�ய கட�கள�� 
உ%ளன.  ஆனா/ இ�த இைணIப.� lல� உ7வாகிG%ள Hதிய நி*வன� 20 ேகாT 
வாT�ைகயாள�கJட�, 65,000 ேகாT pபாOக% ெசா0� மதிIHட� உ%ள�.  இ� 
ேபா$Tய./ ேவகமாக ெசய/பட [T( ெசO�%ள�. 
 
க>ைமயான வ%ள
பர�கG�, ப%<H
 6ைலய<I ஜிேயா தன? இல�ைக 
அைடயவ%4ைல:- 2016 ெசIட�ப� 1ஆ� ேததி நைடெப)ற நிைலய�ஸி� ஆ"# 
ெபா���|� E$ட0தி/, �ைலய�S ஜிேயா ஒ7 நாைள�� ப0� ல$ச� ெமாைப/ 
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இைணIHகைள ெகா#��� என [ேக} அ�பான� Eறிய.7�தா�.  இ�த ஆ"# 
இ*தி��% 10 ேகாT ச�தாதார�கைள ெப)* வ.ட(� அவ� தி$டமி$T7�தா�.  அ� 
தன� வ.ள�பர�கள�/ ப.ரதம� ேமாTய.� HைகIபட�கைள பய� ப#0திய ப.�ன7� 
அதனா/ ஒ7 நாைள�� 5 ல$ச� இைணIHக%தா� ெபற[T��%ளதா�.  அ� தன� 
இல�கி/ 50% ம$#ேம.  �ைலயS ஜிேயாவ.� இலவச கால� Tச�ப� 31உட� 
[Tவைடய உ%ள� எ�பைதG� நா� நிைன~$#கிேறா�. 
 
சபாK ேதாழ� �ய
Hலி�க
:- BSNL ஊழிய� ச�க� ம)*� ஃேபார� அைமIHக% 
சா�பாக ஊழிய�கள�� பண.�கலாPசார0ைத ேம�ப#0த ேவ"#� எ�ற [ய)சிக% 
த)ேபா� ெப�ய அளவ./ பய� தர �வ�கிG%ள�.  ேசைவய.� தர0ைத உய�0த(� 
வ.Sத��க(� ஊழிய�க% ப/ேவ* [ய)சிகைள ேம)ெகா"# வ7கி�றன�.  அதி/ 
ஒ7 ப�தியாக மிக ேமாசமாக பராம��கIப$T7�� PILLARக% பல த)ேபா� ச� 
ெசOயIப$# வ7கி�றன.  நம� நாக� ேகாவ./ மாவ$ட TNTCWU மாவ$ட தைலவ� 
ேதாழ� Wய�Hலி�க� ஈ0தாெமாழி ெதாைலேபசி நிைலய0தி)�$ப$ட PILLARஐ ச� ெசOத 
ப.� எ#0த HைகIபட� கீேழ தரIப$#%ள�.  ேதாழ� Wய�Hலி�க0தி)� தமி, மாநில 
ச�க0தி� பாரா$#�க%.  

 
 
ஊதிய ேபL� வா�*ைத ப%ரLசைனய%4 தைலய%ட ம*திய அைமLசM�, க2த
:-  
ஊழிய�கJ�கான ஊதிய ேபPW வா�0ைதைய �வ�க BSNL நி�வாக� ேவ"#ெம�ேற 
ம*0� வ7கிற�.  ெதாைல ெதாட�H �ைற இத)கான ஒIHதைல தரவ./ைல எ�ேற 
நி�வாக� காரண� Eறி வ7கிற�.  ெதாைல ெதாட�H �ைறய.� ெசயலாள7�� 
ஏ)கனேவ கTத� ஒ�ைற BSNL ஊழிய� ச�க� அKIப.G%ள�.  த)ேபா� BSNL 
ஊழிய�கJ�கான ஊதிய மா)ற0தி)கான ேபPW வா�0ைதைய �வ�க ேதைவயான 
அறி(*0தைல ெதாைல ெதாட�H �ைறய.� ெசயலாள7���, BSNL நி�வாக0தி)�� 
வழ�க ேவ"#� என ம0திய ெதாைல ெதாட�H அைமPசைர ேக$#� ெகா"# 
அவ7�� ஒ7 கTத0ைதG�, நம� ம0திய ச�க� அKIப.G%ள�.  
 



 

 

அதிக3 ப2யான பண*ைத ப%2�காேத
கட�த கால�கள�/ ஊழிய�கJ��
ெசOய� Eடா� எ�கிற உPச
ச�க� ெதாட��� வ)H*0தி
தைலைம ெபா� ேமலாள�கJ��
வ.வர�கைள DOT�� அKIHவத)காக
ேக$#� ெகா"#%ள�.  BSNL
ெசலவ.ன�கJ�கான இலாகா
ஊழிய� ச�க0தி� நிைலபா#
நfதிம�ற0தி� தf�Iைப அ[லா�க
ேதாழ� P.அப.ம�G 14.09.2016 
கTத� ெகா#0� வ.வாதி0�%ளா�
 
2016-17�, EPF வ(2 வ%கித
 
அ�த நி*வன0ைத நிதி அைமPசக�
ஆ"T)கான வ$Tயாக 8.87%
ேபா�� EPFO 8.87% வ$T வழ�கி
மிக� �ைற�த அளவான 8.6%ஐ
 
ேவாேடாேபா< நி-வன*?ட<
BSNL ச�தாதார�கJ�� சிறIபான
நி*வன�கJட� INTRA CIRCLE ROAMING  
ெசO� வ�த�.  அத� அTIபைடய./
BSNL நி*வன� 2G INTRA CIRCLE ROAING 
ெந$வ��ைக ைவ0�%ள ேவாேடாேபாK�
ைவ0�%ள BSNLF� இ�த ஒIப�த0தி� lல� 
 

வா,0��கJட�,                                               
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ப%2�காேத எ<கிற உLச நRதிம<ற தR�3ைப
ஊழிய�கJ�� ெகா#�கIப$ட அதிகIபTயான

உPச நfதிம�ற தf�Iைப அ[லா�க ேவ"#�
வ)H*0தி வ7கிற�.  ஆனா/ கா�Iபேர$ அFவலக�

ேமலாள�கJ�� எ|திய கTத0தி/ அதிகIபTயாக
அKIHவத)காக கா�Iபேர$ அFவலக0தி)�
.  BSNL ஒ7 ெபா�0�ைற நி*வன�

இலாகா அ/ல� DOTய.� ஒIHத/ ேதைவய./ைல
நிைலபா#.  BSNL தன� ெசா�த ஆதர�கைள�

அ[லா�க ேவ"#�.  இ� ெதாட�பாக நம�
2016 அ�* GM (Estt) தி7மி� ம� அேராரா 

வ.வாதி0�%ளா�. 

 ,ைற3H:-  EPF வ$T வ.கித0ைத �ைற�க
அைமPசக� ெதாட��� வலிG*0தி 
% வழ�க ேவ"#� என நிதி அைமPசக�
வழ�கிய�.  ஆனா/ 2016-17ஆ� ஆ"T)கான
ஐ EPFO அறிவ.0�%ள�. 

நி-வன*?ட< BSNL நி-வன
 2G INTRA CIRCLE ROAING 
சிறIபான NETWORK கவேர� தர ேவ"#� எ�பத

INTRA CIRCLE ROAMING  ஒIப�த� ேபாட BSNL 
அTIபைடய./ 11.09.2016 அ�* ேவாேடாேபா�

2G INTRA CIRCLE ROAING ஒIப�த� ேபா$#%ள�.  நகரIHற�கள�/
ேவாேடாேபாK� கிராமHற�கள�/ சிற�த

F� இ�த ஒIப�த0தி� lல� பல� ெப*வா�க%.

,                                               
      
                                

      (A.பாH ராதாகிMKண<
             

தR�3ைப அ74ப>*?:-  
அதிகIபTயான பண0ைத ப.T0த� 

ேவ"#� என BSNL ஊழிய� 
அFவலக� சம�ப0தி/ 

அதிகIபTயாக வழ�கIப$டதி� 
அFவலக0தி)� அKIH�பT 

நி*வன� எ�பதா/ 
ேதைவய./ைல எ�பேத BSNL 

ஆதர�கைள� ெகா"ேட உPச 
நம� ெபா� ெசயலாள� 

 அவ�கைள ச�தி0� 

�ைற�க ேவ"#� என 
 வ�த�. 2015-16ஆ� 

அைமPசக� வ)H*0திய 
ஆ"T)கான வ$Tயாக 

2G INTRA CIRCLE ROAING ஒ3பCத
:-  
எ�பத)காக தன�யா� 
 நி*வன� [ய)சி 

ேவாேடாேபா� நி*வன0�ட� 
நகரIHற�கள�/ சிற�த 
சிற�த ெந$வ��ைக 
. 

,                                                
    

               ேதாழைமGட�, 

 
பாH ராதாகிMKண<) 
  மாநில ெசயலாள� 


