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தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:50                                                       ேததி:-17.07.2015 
 

FORUM &'ட )*+க,
, DOT ெசயல1ட2 நைடெப�ற ச4தி56
 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

 
BSNL அைன�� ஊழிய�–அதிகா�க� ச�க�கள�� (FORUM) &'டைம*ப+� &'ட, 

15.7.2015 அ�3 நைடெப6ற�. அதி8, BSNLEU, NFTE, SNEA, AIBSNLEA, AIGETOA, SNATTA, BTU 
ம63, BSNLOA ஆகிய ச�க�கள�� ெபா�? ெசயலாள�க� / ப+ரதிநிதிக� கல�� 
ெகாCடன�.  &'டைம*ப+� தைலவ� ேதாழ�. ச�ேதEவ� சி� தைலைம தா�கினா�. 
&'டைம*ப+� க�வ Fன� ேதாழ�. அப+ம�G, அைனவைரH, வரேவ6ற�ட�, 
&'ட�தி� வ+வாத* ெபாIைள வ+ளJகி* ேபசினா�.  &'ட�தி8 ப�ேக6ற அைன��� 
தைலவ�கK, ப+ர?ைனகைள வ+�வாக வ+வாதி��, இ3தியாக ப+�வI, MNOகைள 
எQ���ளன�.  
 

1) இரCQ நா� ேவைலநி3�த�தி8 M�ைவJக* ப'ட ேகா�Jைகக� Rறி�� DoT 
ெசயலாளைர &'டைம*ப+� ைமயJ RU உடனNயாக ச�தி�� வ+வாதி*ப�. 

2) BSNL- இ8 ேநரN நியமன, ெப6ற ஊழிய�கKJR 30% பண+ ஓ\O பல�க� 
வழ�R, ப+ர?ைன Rறி�� BSNL நி�வாக�ேதாQ தFவ+ரமாக வ+வாதி*ப�. 

3) BSNL நி3வன�தி� மன�த வள� தி'ட, Rறி��, &'டைம*ேபாQ வ+வாதி*பத6R 
CMD BSNL ஏ6கனேவ உ3தியள����ளா�.  அத_ட�, ெடலா\'N கமி'N 
சிபா�`கைளH, உடனNயாக CMD- Hட� வ+வாதி*ப�.  

4) BSNL நி3வன�தி� b�தாJக, Rறி�த ேகா�Jைககைள வ+வாதி*பத6R மாCbமிR 
ெதாைல ெதாட�b� �ைற அைம?ச� இ�வைர &'டைம*ப+� ப+ரதிநிதிகைள 
ச�திJகவ+8ைல. உடனNயாக இ�த ச�தி*bJR தFவ+ரமான ஏ6பாQகைள? ெச\வ�. 

5) BSNL- இ� ெசா��Jகைள மா63வத6R� ேதைவயான அN*பைடயான ேவைலகைள 
ெபI,பா�ைமயான மாநில நி�வாக�க� இ�_, MNJகவ+8ைல எ�3 ெத�கிற�.  
உடனN நடவNJைக எQJகJ ேகா�, CMD BSNL- JR &'டைம*ப+� சா�ப+8 கNத, 
எU�வ�. 

6) bதிய தைரவழி இைண*bக� ெகாQJக இயலவ+8ைல எ�ற காரண�தா8,  இரO 
ேநர இலவச அைழ*b� தி'ட�தி� பல� பல இட�கள�8 கிைடJகவ+8ைல 
எ�பைதJ காண MNகிற�.  இ�த� தைடைய� தாCQவத6R ேதைவயான 
நடவNJைககைள எQJRமா3 CMD BSNL- JR கNத, எU�வ�.  

7) BSNL ஓ\dதியதார�கள�� ஓ\dதிய�ைத உய���வைத* ெபா3�த வைர,   3-வ� 
ஓ\dதிய மா6றJ RUOJR இJேகா�Jைக ெகாQJக* பQ, எ�3 DoT 
ெசயலாளIட� 1.5.2015 அ�3 நைடெப6ற ேப?`வா��ைதய+� ேபா� உ3தியள�Jக* 
ப'ட�. அர` ஓ\dதிய�ைத உய���வ� Rறி�� ப�சீலி�� வI, 7- வ� ச,பளJ 
RUOJR இ*ப+ர?ைன ெகாQJக* பட ேவCQ, எ�பைத DoT– ய+ட, 
வலிH3��வ�. 
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DoT ெசயலாள1ட2 ச4தி56. 
 

BSNL அைன�� ஊழிய�–அதிகா�க� ச�க�கள�� &'டைம*b(FORUM) ைமயJ RU 
தைலவ�க� DoT ெசயலாள� திI. ராேகE கா�J அவ�கைள 16.7.2015 ச�தி�தன�.  BSNL 

நி3வன�தி� b�தாJக, ச,ப�தமாக &'டைம*ப+� MJகிய ேகா�Jைகக� Rறி�� 
DoT எQ���ள நடவNJைககைளJ ேக'டறி�தன�.  
 

1) USO நிதிய8லி149 BSNL நி:வன=தி�> 1250 ேகா* ?பா@ வழ�க ேவ�A
 : 
 
ெடலிகா, கமிஷ� இத6R ஏ6கனேவ ஒ*bத8 அள����ளதாகO,, அைம?சரைவய+� 
ஒ*bதhJR இ� ெகாCQ ெச8ல* பQவதாகO, DoT ெசயலாள� ெத�வ+�தா�.  
 

2) ஓ@Dதியதார�க,�> 78.2% பHச5ப* இைண56 : 
 
அைம?சரைவய+� Rறி*b Rறி�த கI��Jகைள ெசலவ+ன��ைற (Department of 

Expenditure) இ�வைர ெத�வ+Jகவ+8ைல எ�ப� DoT ெசயலாள�� கவன��JR 
ெகாCQ ெச8ல* ப'ட�.  இ� Rறி�� உடனNயாக ெசலவ+ன� �ைற ெசயலாளIJR 
ஒI கNத, அ_*b,பN நிதி� �ைற உ3*ப+னIJR (MEMBER-FINANCE)  DoT ெசயலாள� 
உ�தரவ+'டா�.  அைம?சரைவJR இ� Rறி�த Rறி*b உடனNயாக அ_*ப+ ைவJக* 
பQ, எனO, அவ� உ3தியள��தா�. 
 

3) BWA அைல�க�ைற க'டண=ைத= தி15ப8 வழ�>வ9 : 
 
BWA அைலJக6ைற க'டண�ைத� திI*ப+ வழ�Rவதி8 ஏ6ப'Q�ள தாமத, Rறி�� 
மிR�த கவைலைய ைமயJ RU உ3*ப+ன�க� DoT ெசயலாள�ட, ெத�வ+�தன�.  
மாCbமிR ெதாைலெதாட�b அைம?ச� இ� Rறி��  நிதியைம?சக��ட� 
வ+வாதி���ளதாக DoT ெசயலாள� ெத�வ+�தா�.  
2013-14- ஆ
 ஆ�*R BSNL நி:வன
 ெசS=திய 830 ேகா* ?பா@ தி1
ப வழ�க5 
பட+Tளதாக ெதUய வ49Tள9.    
  

4) ஓ@Dதிய ப�> ெதாைக கண�கிAதR : 
 
  ஓ\dதிய ப�R ெதாைகJR அN*பைட ச,பள�ைதJ கணJகி8 எQ��J 
ெகா�ளாம8 ஊதிய வ+கித�தி� அதிக ப'ச ெதாைகதா� த6ேபா�, கணJகி8 எQ��J 
ெகா�ள* ப'Q வIவைதH,, இ�த* ப+ர?ைன இ�_, தF�Jக* படவ+8ைல 
எ�பைதH, DoT ெசயலாள�ட, `'NJ கா'ட* ப'ட�. உ�ய நடவNJைக எQ*பதாக 
DoT ெசயலாள� ெத�வ+���ளா�.  
  
5) BSNL நி:வன=தி2 ெசா=9�கT BSNL ெபயUR மா�ற
 ெச@ய5 பAதR : 
1.5.2015 அ�3 நைடெப6ற ேப?` வா��ைதJR* ப+றR, இ*ப+ர?ைனய+8 ெப�ய அளO 
M�ேன6ற, ஏ6படவ+8ைல எ�ப� DoT ெசயலாள�ட, `'NJ கா'ட* ப'ட�. BSNL 
நி3வன�தி� க'Nட�கைளH,, நில�கைளH, பல இட�கள�8 DoT ைகயக* பQ�தி 
உ�ள� எ�3 ைமயJ RU தைலவ�க� bகா� ெத�வ+�தன�. BSNL நி3வன�தி� 
அைன�� ெசா��JகைளH,, உடனNயாக BSNL நி3வன�தி� ெபயIJR மா63வத6R 
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ேதைவயான நடவNJைககைள எQJக ேவCQ, என வலிH3�தின�.  உ�ய 
நடவNJைக எQ*பதாக DoT ெசயலாள� உ3தியள����ளா�. 
  

6) TERM CELL ஊழிய�க,�> BSNL நி:வன=தாR வழ�க5ப'ட ஊதிய5 பண=ைத DOT 
தி1
ப வழ�>வ9 : 
ேதைவயான நடவNJைக எQJக* பQ, என DoT ெசயலாள� உ3தியள����ளா�. 
 

7) BSNL - MTNL நி:வன�கைள இைண�>
 ப8ர\ைன : 
இ�த* ப+ர?ைனய+8 இ3தி MNO எQ*ப� ம�திய அரசா�க�திட, உ�ளதாக DoT 
ெசயலாள� ெத�வ+���ளா�. 
   
 
ேதாழ�கேள, 
கட�த எ'Q மாத காலமாக நா, இைடயறா� நட�தி வ�த இயJக�கK,, Rறி*பாக 
ஏ*ர8 21-22 ெவ6றிகரமான ேவைல நி3�தM,தா� இ�த M�ேன6ற�கைள 
ஏ6பQ�திH�ளன.  ேபாரா'ட�கள�8 கல�� ெகாCட ேதாழ�கKJR, 
தைலவ�கKJR, மjCQ, பாரா'QJகைள� ெத�வ+��J ெகா�கிேறா,.  ெதாட�49 
வ8ழி56ட2 ெசயRப'A, ந
 வாவாதார=ைத – ம�கT ெசா=தான  BSNL- ஐ5 
பா9கா5ேபா
! 

வாk��JகKட�, 
                                                           ேதாழைமH�ள,  

 
         (A.பா6 ராதாகி1aண2) 

                                                                                    மாநில ெசயலாள� 
 

  

 

 


