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மாநில அளவ&' WORKS COMMITTEE ம�2
 இதர ெச6திக7 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 

மாநில அளவ�� WORKS COMMITTEEகைள அைம க ேவ!"# என ஊழிய� தர)* 
ைவ+த ேகா, ைகய�ைன சாதகமாக ப,சீலி)பதாக 2015 ேம மாத# 14ஆ# ேததி நைடெப7ற 
32ஆவ: ேதசிய க;�சி� <=ட+தி� அத� தைலவ� உ?தி ெமாழி ெகா"+தி@�தா�.  
உ?தி ெமாழி ெகா"+: ஆ? மாத கால# கட�த ப��B# இ:வைர எ�த ஒ@ 
நடவE ைகF# எ" க)படவ��ைல.  அத� அE)பைடய�� மாநில தைலைம ெபா: 
ேமலாள�கG H மாநில அளவ�� WORKS COMMITTEEகைள உ@வா க ேதைவயான 
உ+தர;கைள ப�ற)ப�+திட ேவ!"ெமன நம: ம+திய சIக# DIRECTOR(HR) அவ�கG H 
கEத#  எNதிFOள:. 
 
தன9யா� நி2வன�கள9: ேகா;�ைககைள ஏ�கTRAI ம2>?:-  வாE ைகயாள�களP� 
அைழ)*கO இைடய�� :!E க)ப=டெத�றா� ெதாைல)ேபசி நி?வனIகO அவ�கG H 
நQட ஈ" வழIக  ேவ!"# என TRAI ஏ7கனேவ UE; ெசV:Oள:.  இதனா� 
வ@ட+தி7H 54,000 ேகாE WபாVகO ெச�வாH# எ�பதா� அவ�கG H ெப,ய நிதிXYைம 
ஏ7ப"# என <றி அ�த UEைவ ம? ப,சீலைன ெசVய ேவ!"# என தனPயா� ெதாைல 
ெதாட�* நி?வனIகO ேக=E@�தன�.  எனPB# TRAI, அவ�களP� ேகா, ைகைய 
நிராக,+: வ�=ட:.  ெபா@ளாதார Yைம எ�ப: காலா!E7H 200 ேகாE WபாV H 
Hைறவாகேவ வ@# எ�?# அ: அவ�களP� ெமா+த வ@வாய�� 1% H# Hைறவாகேவ 
வ@# எ�?# அ: <றிFOள:. 
 
4 தன9யா� நி2வன�க@
 BSNL
 மDEேம இF�க ேவ�E
- YனP� மி=ட�:- 
,ைலய�] நி?வன# MTS நி?வன+ைத இைண+:  ெகாOவ: எ�ப: ெதாைல ெதாட�* 
:ைறய�� ஒ�? ப"த� எ�கி�ற நிைல உ@வாக ெதாடIகி உOள:.  ,ைலய�] 
ஜிேயா நி?வன+தி� `ைழவ�� காரணமாக  ேமa# பல இைண)*கO ஏ7ப"# என 
ஏ�ெட� நி?வன+தி� தைலவ� YனP� மி=ட� பா�தி ெத,வ�+:Oளா�.  அவ� சிறிய 
நி?வனIகைள ெப,ய நி?வனIகO வ�NIகி வ�"# எ�? ெபா@O பட <றிFOளா�.  
இ�திய ெதாைல ெதாட�* :ைறய�� 4 தனPயா� நி?வனIகG#, அரY+:ைற நி?வனமான 
BSNL# இ@)ப: தா� ெபா@+தமான eழலாக இ@ H# எ�?# அவ� ெத,வ�+:Oளா�.  
இ�திய ெதாைல ெதாட�* ெதாழிலி� ஒ@ ெபா@+தமான eழ� நில;வத7H, BSNL இ@ க 
ேவ!Eய: அவசிய# என மிக)ெப,ய தனPயா� ெதாைல ெதாட�* நி?வன+தி� தைலவேர 
<றிFOள: <�ைமயாக கவனP க ேவ!Eய ஒ�? 
 



>ராD ேப�H' BSNL ?திய ெதாழி' IDபJைத ?KJLகிறL:-  BSNL� CMD தி@ அBப# 
fவ+சவா ெவளPய�="Oள ஒ@ ப+தி, ைக Hறி)ப�� G.FAST, VECTORED VDSL உOளP=ட 
*திய )ரா=ேப!= ெதாழி� `=பIகைள BSNL வ�ைரவ�� அறிUக)ப"+த உOளதாக 
ெத,வ�+:Oளா�.  H?கிய அள; கா)ப� ேகப�Oகைள பய�ப"+தி இ�த *திய ெதாழி� 
`=பIகO jலமாக 1Gbps அளவ�7H உய� ேவக DATA கைள தரUEF#.  இத� jல# 
தன: ேம�ைமயான வாE ைகயாள�கG H, BSNLஇட# உOள ெப@மதி)ப�7H,ய 
ெசா+தான கா)ப� ேகப�OகO jல# அதி ேவக இ!ெட�ெந= ேட=டா கைள வழIக 
UEF#. இத7காக BTS  உOளP=ட BSNL� இடIகளP� DSLAM ேபா�ற )ரா=ேப!= 
க@வ�கைள நி�மாண� க BSNL தி=டமி="Oள:. 
 
Mஃ>தா:சா வ&மான9கைள ேபாராDட
:-  உலகி� மிக)ெப,ய வ�மான ேசைவ 
நி?வனIகளP�  ஒ�றான aஃ)தா�சா, தIகளP� வ�மானPகளP� ேபாரா=ட# :வIகிய 
காரண+தா� தன: 2000 வ�மான ேசைவகைள ர+: ெசV:Oள:.  இத� நி�வாக# 
ஊழிய�களP� பண� ஓV; பல�கைள Hைற+தத� காரணமாக வ�மானPகளP� 
ெதாழி7சIகமான UFO இ�த ேபாரா=ட+ைத தைலைம தாIகி 06.11.2015 Uத� நட+தி 
வ@கிற:.  இதனPைடேய இ�த ேபாரா=ட+ைத தைட ெசVய ேவ!"ெமன aஃ)தா�சா 
நி?வன# இர!" ெஜ�மானPய நrதி ம�றIகளP� ேகா,ய�@�தைத அ�த நrதி ம�றIகO 
நிராக,+: வ�=டன.  உலகமயமா க� கால+தி� ேவைல நி?+த# ேபா�ற ெதாழி7சIக 
நடவE ைககO ேதைவய��ைல.  அதைன ெதாழி7சIகIகO நட+த <டா: என ந# 
நா=E� பல நி�வாக H@மா�கO அறி;?+தி ெகா!"Oளன� எ�பைத இ+:ட� 
இைண+: நா# பா� க ேவ!"#.  தன: உ,ைமகG காக ெஜ�மனP ேபா�ற மிக)ெப,ய 
பண கார நா"களP� உOள உைழ H# வ� க+தி7H ேவைல நி?+த# தவ�ர ேவ? 
வழிய��ைல எ�பைத அவ�கO *,�:  ெகாOள ேவ!"#. 

 
 
வாs+: கGட�,                                                

        
                                                           ேதாழைமFட�, 

 
(A.பா? ராதாகிFQண:) 

                                                                               மாநில ெசயலாள� 
 

 


