
BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:20                                                        ேததி:-10.02.2015 
 

PLI #$ட &'(க)
, CMD.ட/ FORUM தைலவ�கள6/ ச7தி89
 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

10.02.2015 அ�� ேபான� (PLI) கமி��ய � !�ட# நைடெப'ற).  ஊழிய� 
தர,- ப ரதிநிதிகளாக BSNL ஊழிய� ச2க3தி� ெபா) ெசயலாள� ேதாழ� P.அப ம�5 
அவ�க7#, NFTE ச2க3தி� தைலவ� ேதாழ� இ�லா# அகம) அவ�க7# ப2ேக'றன�.  
இவ�க7ட� BSNL ஊழிய� ச2க3தி� தைலவ� ேதாழ� ப<ப=� சி2 ம'�# )ைண ெபா) 
ெசயலாள� ேதாழ� �வப� ச?கரவ�3தி ஆகிேயாA# உடனCA�தன�.  நி�வாக3தி� 
சா�ப < Sr.GM(SR), Sr.GM(Restg) GM(Estt) ம'�# GM(EF) ஆகிேயா� ப2ேக'றன�.  BSNL  
ஊழிய� ச2க3தி� ெபா) ெசயலாள� ேதாழ� P.அப ம�5 கீMகNட ப ரOசைனகைள 
எQ,ப னா�. 
i) 27.06.2014 அ�� DIRECTOR(HR) தைலைமய < நைடெப'ற !�ட3தி< எZ?க,ப�ட 
[�வ � ப� PLI எ�ப), நி�வன3தி� ேதசிய அளவ லான உ'ப3தி3 திற� 
அ�,பைடய < வழ2க, பட ேவNZேம தவ ர நி�வாக# தவறாக !றி5\ள ப� 
ஊழிய�களC� ெசய<பா��� அ�,பைடய < இA?க? !டா). 
ii) இ�த PLI பா�[லா எ�ப) ஊழிய�க7?] ம�Zேம ெபாA�)மா இ<ைல 
அதிகா^க7?]# ெபாA�)மா எ�பைத நி�வாக# ெதளC_பZ3த ேவNZ#. 
iii) இ�த -திய PLI பா�[லாவ < EXCELLENT GRADE எ�பத'] ம�Zம<லா) FAIR, GOOD 
ம'�# VERY GOOD ஆகியவ'றி']மான இல?]க\ ெத^வ ?க,பட ேவNZ#. 
iv) வழ2க,பZ# ெமாைப< இைண,-களC� எNண ?ைக5# உ'ப3தி திறைன 
கண?கிZ# அளவ eZகளC< இட# ெபற ேவNZ#. 
v) PLI கமி��? !�ட2களC� “RECORD OF DISCUSSION” ெவளCய ட,பட ேவNZ#. 
 ஒA ந<ல வ வாத# நைடெப'ற).  கமி��ய � அZ3த !�ட# 12.03.2015 அ�� 
நைடெப�#.  எQ,ப,ப�ட ப ரOசைனகளC� மkதான தன) நிைலபா�ைட அZ3த? 
!�ட3தி< ெத^வ ,பதாக நி�வாக தர,- ெத^வ 3த). 
 

FORUM தைலவ�க)ட/ CMD ச7தி89 
 ேவைல நி�3த அறிவ ,ைப FORUM வழ2கியதி� அ�,பைடய < FORUM3தி� 
தைலவ�கைள CMD BSNL, 09.02.2015 அ�� ேபOm வா�3ைத?] அைழ3திA�தா�.  
கா�,பேர� அnவலக3தி� இய?]ன� ]Q? !�ட# நைடெப�# அர2கி< நைடெப'ற 
இ�த? !�ட3தி< நி�வாக3தி� தர,ப < CMD BSNL திA அoப# pவ3சவா, DIRECTOR (EB 
& HR) திA A.N.ராr, DIRECTOR (CFA &CM) திA N.K.],தா, ED(FINANCE) திAமதி mஜாதா ராr, 
Sr.GM(SR) திA ஷமk# அ?தா� ம'�# சில அதிகா^க\ ப2ேக'றன�.  FORUM சா�பாக 
தைலவ� ேதாழ� C.சி2, அைம,பாள� ேதாழ� V.A.N.ந#vதி^ ம'�# இைண?க, ப�ட 
ச2க2களC� ெபா) ெசயலாள�க\ ப2ேக'றன�.  மாைல 3 மண ?] )வ2கிய அ�த? 
!�ட# இர_ 7 மண  வைர நe��3த). 
 
 CMD BSNL தன) அறி[க உைரய < BSNL� -3தா?க# ெதாட�பாக வ வாதி?]# 
ேபா), இ) ஒA மிக,ெப^ய நி�வன# எ�பைத கண?கி< ெகா\ள ேவNZ# என 



ெத^வ 3தா�.  இ) 28,000 ேகா� xபாr வAமான# உைடய) ம'�# 90,000 ேகா� xபாr 
ெசா3)?க\ உைடய).  [தலி< இ�த நி�வன# வள�Oசிைய கN�A�தாn#, 2006?] 
ப � அ) ச^�)\ள).  பல ப ரOசைனக\ இA�த).  த'ேபா) ,ரா� ேபN�� வள�Oசி 
மிக [?கியமான).  த'ேபா) ]ர< வழி ெதாைலேபசிைய வ ட DATA எ�ப) 
[?கிய3)வ# ெப'� வAகிற).  அத'] நிதி ேதைவ,பZகிற).  நா# அதிக வ��ைய 
க�ட ேவN� இA?]# எ�பதா< கட� ெப�வ) சிரம#.  ேசைவகைள ேம#பZ3த 
அதிக yலதன# ேதைவ,பZகிற).  த'ேபாைதய zழலி< இ�த அைன3) 
ப ரOசைனகைள5# நா# கண?கி< எZ3)? ெகா\ள ேவNZ# எ�� !றிய அவ�,   
ெதாழி'ச2க2க\ BSNL� -3தா?க# ெதாட�பான ப ரOசைனகைள ைகய < எZ3தத'] 
பாரா�Z?கைள ெத^வ 3தா�. 
 
 இ3தைகய !�ட3ைத ஏ'பாZ ெசrதத'] CMD?] ந�றி ெத^வ 3த FORUM3தி� 
அைம,பாள�, BSNL� -3தா?க3தி'காக ப ,ரவ^ 25ஆ# ேததி பாரா7ம�ற# ேநா?கிய 
ேபரண ?] FORUM ஏ'பாZ ெசrதிA,பைத அவ^ட# ெத^வ 3) அத'கான அறிவ ,ைப5# 
வழ2கினா�.  அேத ேபால இ�த ப ரOசைனகைள ம?களCட# ப ரOசார# ெசrய,ப�Z 
வAவைத5# ெத^வ 3தா�.  அ) ம�Zம<லாம< பாரா7ம�ற3ைத ேநா?கிய 
ேபரண ய < ப ரதமA?] ெபா)ம?களCட# இA�) திர�ட,ப�ட ஒA ேகா� ைகெயQ3ைத 
வழ2க இA,பைத5# ெத^வ 3தா�.   
 
 FORUM எQ,ப ய அைன3) ப ரOசைனக7# வ வாதி?க,ப�டன.  அத� mA?க# 
கீMவAமா�:- 

1) BSNL/ CMD ம�=
 இய�?ன� பதவBகC நிர8ப8பட ேவ�E
:- CMD பதவ  நிர,ப,ப�Z 
வ �ட). HR, FINANCE ம'�# CM இய?]ன�க\ பதவ  நிர,-வ) அரசிட# ெகாNZ 
ெச<ல,ப�Z உ\ள).  சில பதவ க7?கான ேத�_ ஏ'கனேவ [��) வ �ட). 

2) Fைண நி=வன�கC உIவா�?வF நி=Jத8பட ேவ�E
:- BBNL நி�வன3ைத 
BSNLஉட� இைண?க ேவNZ# எ��# தனCயான டவ� நி�வன# உAவா?க,பட? 
!டா) எ��# FORUM ேக�Z? ெகாNட).  டவ� வ யாபார3ைத ைமய,பZ3திேய டவ� 
நி�வன# உAவா?]# [�ெமாழி_ எ��# அ) ஒA )ைண நி�வனமாகேவ இA?]# 
எ��# நி�வாக# ெத^வ 3த). 

3) கிராம89ற ேசைவக)�? நKட ஈE தர8பட ேவ�E
:-  ந~ட# தA# கிராம,-ற 
ேசைவக7?] ேபாதிய ந~ட ஈZ தர,பட ேவNZ# எ�கிற FORUM3தி� ேகா^?ைக?] 
தன) [Q உட�பா�ைட நி�வாக# ெத^வ 3த).  ADC?] பதிலாக அoமதி 
அளC?க,ப�ட 1250 ேகா� xபாrகைள DOT இ�ன[# BSNL?] தரவ <ைல என CMD 
ெத^வ 3தா�.  இ�த ப ரOசைன அ?கைற5ட� ெதாட��) எZ?க,பட ேவNZ# என 
FORUM தைலவ�க\ ேகா^ன�.   

4) கIவBகC வா�க8பட ேவ�E
:- வ ^வா?க3தி'] ேதைவயான ேகப \க\, 
,ரா�ேபN� ேமாட#க\, �ரா, வய�, ெமாைப< ைல�க\ உ\ளC�டைவக\ உடன�யாக 
ெகா\[த< ெசrய,பட ேவNZ# என FORUM ேகா^ய).  த'ேபாைதய நிைலைய 
நி�வாக# வ வ^3த).  சி# கா�� ெடNட^< சில ப ரOசைனக\ இA�த) த'ேபா) தe�_ 
காண,ப�Z வ �ட) எ��# ெத^வ 3த). 

5) BSNL�? ெசாJF�கC மா�ற
 ெசNய8பட ேவ�E
:- நி�வாக# இ�த ேகா^?ைக?] 
தன) ஆதரைவ ெத^வ 3த).  ஆனா< இதி< அரசா2க# தா� [�ெவZ?க ேவNZ# 
எ��# ெத^வ 3த). 

6) BSNL-MTNL இைண�?
 &/ெமாழிைவ ைகவBட ேவ�E
:-  MTNL� ப2] வ 'பைன, 
அதeத கட� ம'�# மனCத வள ப ரOசைனக\ ஆகியைவ தe�_ காண,பZ# வைர இ�த 



இைண,ைப ஏ'�? ெகா\ள [�யா) என FORUM வ ள?கிய).  இ) ெதாட�பாக இ�தி 
[�_ எ)_# எZ?க,படவ <ைல என நி�வாக# ெத^வ 3த). 

7) BSNL நி=வன
, Pெப�$ரJைத தாராளமய8பEJத(
 வ�Jதக
 ெசNய(
 
அRமதி�க8பட ேவ�E
:- இத'] 3Gய < எ�த ஒA தைட5# கிைடயா) எ�� 
ெத^வ 3த நி�வாக#, ஏல# இ<லாம< 2G �ெப?�ர# வழ2க,ப�Z உ\ளதா< 
அரசா2க# அத'] அoமதி தரா) எ�� !றிய). 

8) ஊதிய வBகிதJதி/ உய�7த ப$ச அள( எ/பத�? பதிலாக வா�?
 ச
பளJதி/ 
அ'8பைடயBS ஓNUதிய ப�கீE கண�கிட8பட ேவ�E
:-  DOTய ட# இ) ெதாட�பாக 
ெதாட��) ேபசி வAவதாக நி�வாக# ெத^வ 3த).   

9) BSNL நி=வன
 1.2 MHz Pெப�$ரJைத திI
ப ஒ8பைட�க� #டாF:-  இ) ெதாட�பாக 
இ)வைர எ�த ஒA [�_# எZ?க,பட வ <ைல எ�� நி�வாக# !றிய). 

10) 'லN$' கமி$' பZ7Fைரகைள நிராகZ�க ேவ�E
:-  இ) ெதாட�பாக ஒA 
வ ^வான வ வாத# நைடெப'ற).  ப3) நா�க7?]\ளாக ேமn# வ வாதி?க,பZ#.   

11) திI
ப ஒ8பைட�க8ப$ட BWA Pெப�$ரJதி�கான பண
 BSNL�? தர8பட ேவ�E
:- 
இ�த ப ரOசைன ெதாட��) ேபச,ப�Z வAகிற) என நி�வாக# ெத^வ 3த). 

12) ஓNUதியதாரI�? 78.2% ப`ச8ப' இைண89:-  இ�த ப ரOசைனய < அதeத காலதாமத# 
ஏ'ப�Z\ளைத FORUM தைலவ�க\ கZைமயாக ஆ�ேசப 3தன�.  இ) ெதாட�பாக 
ெதாட��) கவனC?க நி�வாக# ஏ'�? ெகாNட). 

13) BSNLS ேநர'யாக நியமி�க8ப$ட ஊழிய�க)�? 30% ஓNUதிய பல/கC எ/பதிS 
அைமbசரைவயB/ &'ைவ அ&லா�?:- ேநர� நியமன ஊழிய�க7?] 30% ஓr�திய 
பல�க\ வழ2க,பட ேவNZ# எ�பைத FORUM தைலவ�க\ கZைமயாக ேகா^ன�.  
வ வாத3தி'] ப � ஒA வ ^வான ]றி,- ேதைவ என நி�வாக# ேக�ட).  FORUM 
அதைன வழ2]#.   
 
இ�த? !�ட3தி'கான MINUTES வழ2க நி�வாக# ஏ'�? ெகாNட).  இ�த? !�ட# 
m[கமாக நைடெப'ற).  ஆனா< ெபA#பாலான ப ரOசைனக\ DOT ம'�# அரசா2க 
ம�ட3தி< தe�_ காண,பட ேவN� இA,பதா< ப ரOசைனகளC< தe�_ காண 
இயலவ <ைல.  எனேவ நமF ேபாரா$ட தயாZ89கC ெதாடர$E
.        
 
JAO ேத�வB�? GRACE மதி8ெப�கC வழ�?வF ெதாட�பாக உbச நfதி ம/ற தf�89:- 
ச�திேர~வ� ]மா� தி^பாதி ெதாZ3த வழ?கிைன ப^சீலி3த உOச நeதிம�ற#, GRACE 
மதி,ெபN வழ2]வத'] வ திகளC< இட# இ<லாத காரண3தா< அவர) மoைவ 
நிராக^3தேதாZ, இ) ேபா�� வ திகளC< இட# இ<லாததா<, எதி�கால3தி< இ,ப� 
GRACE மதி,ெபNக\ வழ2கி வ திகைள மkற?!டா) என வழிகா��5\ள).  
   
பSேவ= கட/கC வழ�க STATE BANK OF INDIA உட/ 9Z7Fண�( ஒ8ப7த
:- BSNL  
ஊழிய�க7?], ப<ேவ� கட�க\ வழ2]வ) ெதாட�பாக STATE BANK OF INDIA உட� 
-^�)ண�_ ஒ,ப�த3ைத BSNL நி�வாக# 06.02.2015 அ�� ைகெயQ3தி�Z\ள). 
 

வாM3)?க7ட�, 
                                                              ேதாழைம5\ள, 

 
(A.பா9 ராதாகிIKண/) 

                                                                      மாநில ெசயலாள� 


