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  BSNL-  உ"ள 2½ ல�ச� அதிகா�க�� ஊழிய+க�� BSNLஐ பா-கா�க ஏ/ர  21 

ம�1� 22 ஆகிய இர34 நா�க" ேதசப�த ேவைல நி1�த�ைத ெவ�றிகரமாக நட�தி 

உ"ளன+. தமிழக� 7த  ஜ�9 கா:ம;+ வைர அைன�- மாநில<கள=>� மிக?சிற/பாக 

இ@த ேவைல நி1�த� நைடெப�1"ள-.  நா4 7Aவ-� 90 சதவDகித�தி�E� 

ேமலானவ+க" ப<ேக�1"ளன+.  இ- அரசா<க�தி�E மிக/ெப�ய எ?ச��ைகைய 

வD4�-"ள-.  இ@திய நா�GH ெபா-�-ைற நி1வனமான, ெபா- ம�கள=H ெசா�தான 

BSNL  பணDயா�1� ஊழிய+க��, அதிகா�க�� மிக?சிற/பான ேசைவைய ெபா- 

ம�க��E வழ<க தயாராக உ"ள KLநிைலயD , அதைன வD�M ப4�தM�, ேசைவயDH 

தர�ைத ேம�ப4�தM� ேதைவயான N4த  க�வDக" ேதைவ/ப4கிற-.  ஆனா , 

அரசா<க� BSNL�E தர ேவ3Gய நிதிைய தர ம1�கிற-.  BSNL நி1வன� தி�/பD�த@-"ள 

BWA Qெப��ர�தி�கான க�டண� ம�1� கிராம/Rற ேசைவகளா  ஏ�ப4� ந:ட�ைத 

ஈ4க�4வத�E அரசா<க� த�வதாக ஒ�-�ெகா3ட USO நிதிைய 7Aைமயாக தி�/பD� 

த�வதி ைல. 

 அரசா<க�திH ஆதரேவா4 ெசய ப4கிHற தன=யா+ நி1வன<கேளா4 ேபா�GயD  

உ"ள KLநிைலயD  BSNLஐ வD�Mப4�த அரW அXமதி ம1�- வ�வ- இ@த நி1வன�ைத 

ஒ� நலிவைட@த நி1வனமாக மா�ற அரசா<க� 7ய�சி ெச�கிற- எHபைதேய 

ெவள=�கா�4கிற-.  ெபா-ம�க��E சிற@த ேசைவ த�வத�E�, ெபா-�-ைற நி1வனமான 

BSNLஐ பா-கா�கM� நைடெப�ற ச�தியான இர34 நா" ேவைல நி1�த� அரசா<க�திH 

தன=யா+ ஆதரM 7ய�சிக��E எதிரான ம�க" உண+ைவ ெவள=/ப4�-வதாக இ�@த-. 

 இ@த ேவைல நி1�த� நைடெப1� கால க�ட�தி  ம�திய ெதாைல ெதாட+R 

அைம?சேரா அ ல- ெதாைலெதாட+R -ைற ெசயலாளேரா ேப?W வா+�ைத�E அைழ�கேவ 

இ ைல.  தன=யா+ நி1வன<கேளா4 ேப?W வா+�ைத நட�தி ச>ைககைள அறிவD�E� 

ம�திய அரW, BSNL  ேபாரா4� தைலவ+கைள அைழ�- ேபசாத- க3G�க� த�க-. 

அதிகா�க" ம�1� ஊழிய+கள=H இ@த ேபாரா�ட�திH இர3டா� நா" ேவைல 

நி1�த�தி  7த  நா" ேவைல நி1�த�ைத� கா�G>� அதிக அளவDலான ஊழிய+க��, 

அதிகா�க�� ப<ேக�1"ளன+.  இ@த இர34 நா�க��, ெசHைன நY<கலான தமிழக� 

7Aவ-� உ"ள 2003 ெதாைலேபசி நிைலய<க��, அைன�- அ>வலக<க�� 

வாG�ைகயாள+ ேசைவ ைமய<க�� ெசய படவD ைல.  இதனா  ெபா- ம�க" த<கள=H 

ெதாைல ேபசி பD கைள க�ட இயலாம>�, ெசய படாத ெதாைலேபசிகைள ச� ெச�ய 

இயலாம>�, பல இட<கள=  ெச  இைண/R கிைட�காம>� பDர?சைனக��E 

உ"ளானா+க".  இ@த இர34 நா�க" ேவைல நி1�த�தி அைமதியான 7ைறயD  ஈ4ப�ட 

அைன�- ஊழிய+க" ம�1� அதிகா�க��E� தமிழக�தி  உ"ள FORUM OF BSNL UNIONS/ 



ASSOCIATIONSH அைம/பாள+ ேதாழ+ ெச ல/பா ம�1� தைலவ+ ேதாழ+ ப�டாபD ராமH 

ஆகிேயா+ N�டாக நHறி ெத�வD�-� ெகா3டன+.  ேம>� இ@த இர34 நா�க" ேவைல 

நி1�த�திH காரணமாக ெபா- ம�க��E ஏ�ப�ட பDர?சைனகைள உடனGயாக நாைள 

(23.04.2015) காைல 7த  உடனGயாக எ<கள=H ஊழிய+க��, அதிகா�க�� ச� ெச�- 

வD4வா+க" எனM� அவ+க" உ�தரவாத� ெகா4�-"ளன+.   

அரசா<க� உடனGயாக அகில இ@திய FORUM 7Hைவ�-"ள ேகா��ைககைள 

உடனGயாக ஏ�1� ெகா34 ெபா- ம�கள=H ெசா�தான BSNLஐ பா-கா/பத�கான அைன�- 

வDதமான 7ய�சிகைளf� ேம�ெகா"ள ேவ34�.  FORUM தைலவ+கைள அைழ�- ேப?W 

வா+�ைத நட�தி தY+M காண ேவ34�.  இ ைலெயன=  அ4�த க�ட ேபாரா�ட� ேம>� 

வ>வானதாக நைடெப1� என FORUM தைலவ+க" அறிவD�-"ளன+.  எ<கள- 

ேபாரா�ட�திH காரணமாக ஏ�ப�ட சிரம<கைள ெபா1�-� ெகா3ட ச@தாதார+க��E�, 

எ<கள=H ெச�திகைள ெவள=யD�ட ப�தி��ைக ம�1� ெதாைல�கா�சி ந3ப+க��E� 

த<கள=H பாரா�4த கைளf�, வாL�-�கைளf� ெத�வD�-� ெகா3டன+.   

நHறி:- 

 BSNL  நைடெப1� ேவைல நி1�த� ப�றிf� BSNLH R�தா�க� ெதாட+பாகM� 

பாரா�மHற ேக"வD ேநர�தி  தி�Rராைவ சா+@த பாரா�மHற உ1/பDன+ ேதாழ+ ச<க+ 

பDரசா� ட�தா எA/பDf"ளா+.  அத�E இ-வைர பதி  கிைட�கவD ைல.  ேபாரா4� 

ெதாழிலாள+க��E ஆதரவாக பாரா�மHற�தி  Eர  எA/பDய ேதாழ+ ச<க+ பDரசா� ��தா 

அவரக��E மனமா+@த நHறிைய உ��தா�கி� ெகா"கிேறா�.    

                      வாL�-�க�டH, 

 

(R(R(R(R....ப�டாபDராமHப�டாபDராமHப�டாபDராமHப�டாபDராமH)                           ()                           ()                           ()                           (SSSS. . . . ெச ல/பாெச ல/பாெச ல/பாெச ல/பா))))    

தைலவ+தைலவ+தைலவ+தைலவ+                                                                                                                                                அைம/பாஅைம/பாஅைம/பாஅைம/பாள+ள+ள+ள+    

FORUMFORUMFORUMFORUM                                    FORUMFORUMFORUMFORUM            


