
 

தமி� மாநில	 

�றறிைக எ�:27                                              ேததி:09.03.2015 

 
சில ம�திய ச�க ெச!திக" 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 
 ம�திய ச�க� ெவள�ய����ள ெச�திக� சிலவ�ைற கீேழ ெகா��"�ேளா�. 
 

”கட%த 7 வ'ட�களாக BSNL ம�-	 MTNL நி-வன�க" ேமாசமாக 
நட�த1ப3ட4ட5 வ67வாக�தி�8 அ:மதிக1பட வ6;ைல” 

-ரவ6 ச�க> ப6ரசா�. 
28.02.2015 அ�) CNBC-. ம�திய அைம/ச� தி0 ரவ� ச�க� ப�ரசா� ெகா��த 
ேப�2ய�லி0�"….  
“BSNL ம�)� MTNL நி)வன�கள�� இைண=> ச?ய�@ைல என நா� Bற மா�ேட�.  
ஆனா@ இ�த இரE� நி)வன�கள�� ஆேரா-கிய�ைத ேம�ப��"வேத த�ேபாைதய 
என" F-கியமான சி�தைன.  இ�த "ைறய�ைன அ-கைறGட� கவன�-.� உ�கள�ட� 
ெசா@லி-ெகா�ள வ�0�>வெத@லா�, இ�த இரE� ெபா"�"ைற நி)வன�கI�, கட�த 
ஏK ஆE�களாக ேமாசமாக நட�த=ப�ட" எ�பைத ெத?வ�-க வ�0�>கிேற�.  2005-
2006ஆ� ஆE�கள�� இ�த இரE� நி)வன�கI� ஆய�ர� ஆய�ர� ேகா2 Nபா�கைள 
லாபமாக ஈ�2G�ளன.  த�ேபாைதய சி-கலான நிைல-. வ0வத�. அதைன ெதாட��த 
வ0ட�கள�@ எ�ன நட�த"?  நா� த�ேபா" ெவள�=பைடயாக ெசா@ல வ�0�>� ஒேர 
வ�ஷய� எ�னெவ�றா@, இ�த நி)வன�க� த�கைல வ�Sத?�"- ெகா�ள அTமதி 
ெகா�-க=பட வ�@ைல எ�பேத”. 
 

ேகப6" வைல�தள�க" ?லமாக 1ரா3 ேப�3 ேசைவகைள BSNL 
நி-வன	 வழ�க உ"ள4 

ேகப�� வைல�தள�க� Vலமாக =ரா�ேபE� ேசைவகைள வழ�.வத�கான 
சா�திய- B)க� ெதாட�பாக ப?சீலி�" வ0வதாக BSNL CMD தி0 அTப� Xவ�சவா 
BறிG�ளா�.  அத�காக ேகப�� ஆபேர�ட�கIட� உட�பா� காண ேவE��.  நா�2� 
பல ப.திகள�@ இ" ெவ�றிகரமாக ப?ேசாதி�" பா�-க=ப���ள" எனY� 
ெத?வ�-க=ப�ட".  இ�T� இரEடாE�கள�@ த�ேபாைதய வ0மானமான 8850 ேகா2 
Nபா�கைள இர�2=பா-கி 16000 ேகா2 Nபா�களாக உய��த BSNL தி�டமி���ளதாக CMD 
ெத?வ��தா�.   

BSNL5 ச%தாதார>க" 8ைறகி5றன> 
இ�திய பாராIம�ற�தி@ மா�/ 3ஆ� ேததி ெதாைல ெதாட�> அைம/ச� ேப[� 

ேபா" BSNL� ச�தாதார�க� .ைற�" வ0வதாக ெத?வ��தா�.  அைம/ச� ெகா��த 
தகவலி� ப2 2012 மா�/ மாத�தி@ BSNL� ச�தாதார�கள�� எEண�-ைக 945.09 ல�ச�.  
அ" மா�/ 2014@ 924 ல�சமாக .ைற�" வ��ட".  த�ேபா", 2015 ஜனவ?ய�@ அ" 781.24 
ல�சமாக உ�ள". 
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ITS அதிகா7களC5 வழ8 மா>D 23	 ேததி8 ஒ�தி ைவ1F 
 BSNLEU, SNEA ம�)� AIBSNLEA ஆகிய ச�க�க� ெதாட��த ITS அதிகா?க� மdதான 
வழ-.04.03.2015 அ�) ெட@லி உய�நeதிம�ற�தி@ வ�சாரைண-. வ�த".  என�T� அ�த 
நeதிபதி அ�த வழ-. வ�சாரைணய�லி0�" த�ைன வ�ல-கி- ெகாE��ளா�.  எனேவ 
இ�த வழ-. மா�/ 23ஆ� ேததி-. ஒ�தி ைவ-க=ப�ட".  இேத வழ-கி@ இேத நeதிபதி, 
F�ன� அர[ தர=> வ-கீலாக ஆஜராகி இ0�தா� எ�ப" .றி=ப�ட�த-க".   
 

2015, ேம 3ஆ� ேததி Fத@ ேதசிய MNP 
ஏ�கனேவ 2011 ஆ� ஆE� ஜனவ? Fத@ MOBILE NUMBER PORTABILITY (MNP) 

அFலா-க= ப���ள".  ஆனா@ அ" ெதாைலெதாட�> வ�ட�கI-.� ம��ேம 
கிைட�" வ�த".  ஆனா@ த�ேபா" NATIONAL MOBILE NUMBER PORTABILITY (National MNP)ஐ 
2015 ேம 3ஆ� ேததி Fத@ அF@ப��த TRAI F2ெவ��"�ள". 

அதிக லாப� ஈ�2ய" ONGC; அதிக நsட� அைட�த" BSNL 
2013-14ஆ� ஆE2@ அதிக லாப� ஈ�2ய ெபா"�"ைற நி)வன� ONGC 

(N.22,094 ேகா2).  அதிக நsட� அைட�த ெபா"�"ைற நி)வன� BSNL (N.7,019 ேகா2). 
. 

இ%திய ெதாைல ெதாட>F நி-வன�களC5 ெமா�த கட5 2,42,896 ேகாQ 
Rபா!க" 

 இ�திய பாராIம�ற�தி@ மா�/ 3ஆ� ேததி ெதாைல ெதாட�> அைம/ச� ேப[� 
ேபா", இ�திய ெதாைல ெதாட�> நி)வன�கள�� ெமா�த கட� ெதாைக 2,42,896 ேகா2 
Nபா�க� என ெத?வ��தா�.  இதி@ BSNL நி)வன�தி� கட� ெதாைக N.4,459/- ேகா2 
Nபா�க�.  MTNL நி)வன�தி� ெமா�த கட� ெதாைக N.14,120 ேகா2.  மdதF�ள 2,24,317 
ேகா2 Nபா�க� தன�யா� ெதாைலெதாட�> நி)வன�கள�� கட�களா.�. 

 
ெமாைப@ ேராமி� க�டண�ைத 80% வைர .ைற-க TRAI F2Y 

 
கீvகEட F�ெமாழிYகைள  TRAI த�ேபா" F� ைவ�"�ள". 
 
 த�ேபா4"ள 

அதிகப3ச	 
V5ெமாழிய1ப3ட 
அதிகப3ச	 

ேராமி�கி� ேபா" STD க�டண� நிமிட�தி�.N.1.50  நிமிட�தி�.N.1/- 
இ�கமி� கா@கI-கான க�டண� நிமிட�தி�. 75 ைபசா நிமிட�தி�. 45 ைபசா 
ேராமி�கி� ேபா" SMS க�டண� ஒ0 SMS-.N.1.50 ஒ0 SMS-. 25 ைபசா 
ேலாக@ SMS க�டண� ஒ0 SMS-.N.1/- ஒ0 SMS-. 20 ைபசா 
இ" ெதாட�பாக அைன�" ப�.தார?ட� இ0�" க0�"-கைள மா�/ 31-.� அT=ப 
ேவE�� என TRAI ேகா?G�ள".  அத�. ப�� அ" தன" இ)தி உ�தரைவ ெவள�ய���. 
 

 

அைம/ச�க� ஏ� ெப0நி)வன�கைள வ�0�>கி�றன�? 
கா�கிரS க�சிய�� ஆ�சிய�@ நைடெப�ற 2G ம�)� ேகா@ேக� ஊழ@க� 

உ�ள��டைவகள�� மdதான ம-கள�� ேகாப�ைத பய�ப��தி பாஜக ஆ�சி-. வ�"�ள".  
அ" 2G ஊழலாக இ0�தாx� ச?, ேகா@ேக� ஊழலாக இ0�தாx� ச?.  அதிகார�தி@ 
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உ�ள அரசிய@வாதிகI-. லyச� ெகா��" ேதச�தி� ெசா�ைத ெப0நி)வன�க� 
ெகா�ைளய2-கி�றன�.  கா�கிரS தைலவ�கைள வ�ட ஆI� பாஜக தைலவ�க� எ�த 
வ�த�திx� மா)ப�டவ�க� இ@ைல எ�கிற ெச�திக� த�ேபா" ெகாyச� ெகாyசமாக 
ெவள�வர� "வ�கி உ�ளன.  “ஃ=ெர�y ?ேவரா”வ�@ உ�ள எSஸா� நி)வன�தி� 
ெசா.[ த�.� வ��திய�@ பாஜகவ�� F�னா� தைலவ0�, த�ேபாைதய ம�திய 
அைம/ச0மான நிதி� க�கா? தன" .��ப�"ட� த�கிG�ளதாக ஆதார�க� ெவள� 
வ�"�ளன.  அ�த ெசா.[ த�.� வ��திய�@ 2013, ஜூைல மாத�தி@ தா�, தன" 
மைனவ�, இரE� மக�க� ம�)� மக� ஆகிேயா0ட� இரE� இரYக�, 
வ�0�தின�களாக த�கிய�0�ததாக நிதி� க�கா? அவ�கேள ஒ�"- ெகாE��ளா�.  இ" 
ஒ0 சிறிய உபகாரமாக ேதா�றலா�.  ஆனா@ அரசிய@வாதிக� ம�)� ெப0 
நி)வன�கI-. இைடேய உ�ள ”ெந0-க�ைத” ெவள�-கா��கிற".  அைம/ச�க� ெப0 
நி)வன�கைள ஆத?=ப"�, ெபா"�"ைற நி)வன�கைள பலவ eன=ப��"வ"� ஏ� 
எ�ப" த�ேபா" நா� >?�"- ெகா�ளலா�. 
 

Sெப-�ர� ஏல�ைத நட�"�க�-ஆனா@ F2Yகைள இ)தி ெச�யாதe�க�-
உ/சநeதிம�ற� 

  
மா�/ மாத�தி@ நைடெப)� Sெப-�ர� ஏல�தி@ உ�ள சில 

க��=பா�கI-. எதிராக ஏ�ெட@, ?ைலய�S ம�)� ஐ2யா ேபா�ற தன�யா� 
நி)வன�க� ெட@லி, க�நாடகா, அலகாபா� ம�)� தி?>ராவ�@ உ�ள 
உய�நeதிம�ற�கள�@ வழ-. ெதாட��" உ�ளன.  இத� காரணமாக ம�திய அர[ 
உ/சநeதிம�ற�தி� தைலய}�ைட ேகா?ய".  அரசா�க� ஏல�ைத நட�தலா�, ஆனா@ 
தன" ஒ=>த@ இ�றி அத� F2Yகைள இ)தி=ப��த- Bடா" என உ/சநeதிம�ற� 
27.02.2015 அ�) உ�தரவ����ள". 

இ�திய அரசிய@ ச�டேம அரசா�க�தி� ஒேர மத>�தக� 
அ�ைன ெதேரசாைவ ப�றிய RSS தைலவ� ேமாக� பகவ�தி� ேப/[, மd2யா-க� 

உ�ள��ட அைனவ?� ம�திய�@ இ0�"� மிக=ெப?ய வ�ம�ச��கைள வரைவ�"�ள".  
இ�த ேப/சி� மdதான தன" நிைலய�ைன ெவள�ய�ட ேவE2ய க�டாய� RSS 
ப�ர/சாரகரான ப�ரதம ம�தி?-. ஏ�ப�ட".  இ�த ~vநிைலய�@ கீvகEட அறி-ைகய�ைன 
ப�ரதம ம�தி? ெவள�ய����ளா�.  அவ0ைடய இ�த அறி-ைகய�ைன BSNL ஊழிய� ச�க� 
வரேவ�பேதா� இ�த அறி-ைகய�� Bற=ப�ட வ�ஷய�கைள அேத உண�Yட� 
அF@ப��த ேவE�� என வ�0�>கிற".  

“’இ�தியா Fதலி@’ எ�பேத என" அரசா�க�தி� ஒேரமத�; இ�திய அரசிய@ 
அைம=> ச�டேம என" அரசா�க�தி� ஒேர மத>�தக�; ‘பார� ப-தி’ எ�பேத எ�கள�� 
ஒேர ப-தி; அைனவ?� நல� எ�பேத எ�கள�� ஒேர ேவE�த@” 

வாv�"-கIட�,                                                                                   
 

                                                                      ேதாழைமX"ள,  

 
(A.பாF ராதாகி'Zண5) 

                                                                            மாநில ெசயலாள> 


