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இர�% மண' ேநர ேவைல நி)*த*ைத ெவ�றிகரமா�,ேவா
 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள,  
 நா� த�வ�ய அளவ�� 23.09.2014 அ�� JAC சா�பாக நைடெப$ற த�ணா ேபாரா(ட) 
ெவ$றிகரமாக நைடெப$�,ள-.  ஆய�/) நி�வாக) நம- நியாயமான ேகா12ைககள3� 
ேகளா2காதினரா4 உ,ள-.  இ�த 78நிைலய�� நம- ேபாரா(ட:ைத த;வ�ர<ப�:-வைத 
தவ�ர நம2= ேவ� மா�2க) கிைடயா-. மாவ(ட ெசயலாள�க, JACய�� உ,ள இதர 

ச>க>கைள ெதாட�? ெகா@� 30.09.2014 அ�� நைடெபற உ,ள இர@� மண� ேநர 
ேவைல நி�:த:ைத ெவ$றிகரமா2கிட அைன:-வ�தமான Aய$சிகைளB) ேம$ெகா,ள 
ேவ@�) என தமி8 மாநில ச>க) ேக(�2 ெகா,கிற-.   
 
-.% ேமைடக0 ெபா2*தமானைவ தா4:- 25.09.2014 அ�� நைடெப$ற 31ஆவ- ேதசிய 

கF�சி� G(ட) நைடெப�) ேபா- JAC ம$�) FORUM ேபா�ற G(� ேமைடக, 

ேதைவதானா என GM(SR) ேக,வ� எ�<ப�னா�.  அ>கீக12க<ப(ட ச>க>க, இR2=) 
ேபா- இ- ேபா�ற G(� ேமைடக, ேதைவய��ைல எ�பேத அவ1� பா�ைவயாக 
இR�த-.  ஊழிய� தர<? ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�B இத$= த=�த பதிைல 

ெகா�:தா�.  திR ஆ.ராசா ெதாைல:ெதாட�? அைமUசராக இR�த ேபா- அவ� BSNL� 45 

மி�லிய� GSM இைண<?கY2கான ெட@டைர ர:- ெச4தா� என அவ� ெத1வ�:தா�.  

BSNL நி�வாக) ேவ� வழிய��றி தவ�:- நி�ற ேபா- 11.07.2007 அ�� ஒR நா, ேவைல 

நி�:த:தி� FORUM தா� ெச�ற-.  அத� வ�ைளவாக:தா� BSNL2= 23 மி�லிய� 

இைண<?க, கிைட:தன.  ேம\) 93 மி�லிய� இைண<?கY2கான ெட@ட� ர:- 

ெச4ய<ப(ட ேபா- இ�த FORUM தா� 2010 ]ச)ப1� ^�� நா(க, ேவைல நி�:த) 

ெச4த-.  BSNL2= திR)ப கிைட2க ேவ@]ய BWA `ெப2(ர:தி$கான க(டண) திR)ப 
ெபறF), வா>=) உ@ைமயான ச)பள:தி� அ]<பைடய�� ஓ4bதிய ப>கிைன 
கண2கிட ேவ@�) எ��) கிராம<?ற தைரவழி இைண<?கY2கான ேபா-மான இழ<பc� 
வழ>கிட ேவ@�) எனF) இ�த FORUM தா� ேபாரா] வRகி�ற- என ேதாழ� 

P.அப�ம�B அவ�க, =றி<ப�(டா�.  இ�த FORUM தைலைம தா>=) அைன:- 

ச>க>கள3� ேபாரா(ட>க, காரணமாக:தா� BSNL இ�/) உய�Rட� ெசய�ப(�2 
ெகா@]R2கிற- என இ�திய�� அவ� உ�திபட ெத1வ�:தா�. 
 

ராஜாைவ வ'6�
 வ'�வாசி- TRAI:- 21000 ேகா] dபா4 NOFN தி(ட:தி� தன3யா� 

நி�வன>கைள ஏ� ஈ�ப�:த வ��ைல என TRAI, அரசா>க:ைத ேக,வ� ேக(�,ள-.  

நா� A�வ-) ஆ<]2 ஃைபபைர இ�) NOFN தி(ட:ைத அரசா>க) BSNL, POWER GRID 
CORPORATION ம$�) RAILTEL ஆகிய ^�� ெபா-:-ைற நி�வ�>கள3ட) 

ஒ<பைட:-,ள-.  ஆக`( மாத இ�திய�� TRAIய�� தைலவ� ரா=� =�லா�, இ�த 
தி(ட:தி� அரசா>க) ஏ� தன3யா� நி�வன>கைள ஈ�ப�:தவ��ைல எ�� ேக,வ� 
எ�<ப� உ,ளா�.  த$ேபா- NOFN தி(ட:ைத வ�ைரF ப�:த தன3யா� நி�வன>கைளB) 

பய�ப�:த ேவ@�) என ஆேலாசைனகYட� G]ய ஒR அறி2ைகய�ைன TRAI 
ெவள3ய�(�,ள-.  இ- தன3யா� நி�வன>கY2= ஆதரவாக TRAI ெசய�ப�வைத 



ெதள3வாக ெத1வ�2கிற-.  கட�த கால>கள3\) இ-ேபா�� BSNL2= எதிரான தன3யா� 

ஆதரF A]Fகைள TRAI எ�:-,ள-.  தன3யா� நி�வன>கY2= ஆதரவாக ெசய�ப�) 

ரா=� =�லா� ேபா�றவ�க, தைலவராக இR2=)ேபா- TRAI எ<ப] ேந�ைமயான 
நியாயமான A]Fகைள எ�2=) எ�� நா) எ<ப] ந)ப A]B)? 
 
ெவ0ள
 பாதி�க<ப.ட கா=ம>� ம�க?�, BSNL:- சமmப:தி� ஏ$ப(ட ெவ,ள:திைன 

கண2கி� ெகா@� ெபா- ம2க, 10 நா(க, இலவசமாக ேபnவத$கான வா4<ைப BSNL 
நி�வன) ெகா�:-,ள-.  BSNL�  ஊழிய�கY) அதிகா1கY), இரF பகலாக, ஓ4F 
ஒழிUச� இ�றி ெசய�ப(� ெமாைப� ேசைவகைள ச1ெச4B) பண�ய�� ஈ�ப(டன�. 
த$ேபா- அ�த ேசைவக, A$றி\) ச1 ெச4ய<ப(� வ�(டன. த$ேபா- மன3தாப�மான 
ம$�) ந�ெல@@ அ]<பைடய�� இ�த ெவ,ள:தா� ெமாைப� ெதாைலேபசி 
இழ�தவ�கY2= இலவசமாக DUPLICATE சி)க, வழ>கF) BSNL நி�வன) A]F ெச4- 
வழ>கி வRகிற-.  இ- தா� ெபா-:-ைற நி�வன:தி� ெசய�பா�. 
 
ெவ0ள*தாD பாதி�க<ப.ட BSNL ஊழிய�க?�,:- 25.09.2014 அ�� G]ய 31ஆவ- 
ேதசிய2 கF�சி� G(ட:தி� ெவ,ள:தா� உய�1ழ�த காoமm� ம2கY2=  ஒR நிமிட 
மFன) அ/o]:- தன- அpசலிைய ெச\:திய-.  அ�த2 G(ட:தி� க�ைமயான 
ெவ,ள:தா� பாதி2க<ப(ட காoமm� மாநில BSNL ஊழிய�கY2= ^�� மாத ஊதிய:ைத 
A�பணமாக ெகா�2க ேவ@�) என ஊழிய� தர<? க�ைமயாக ேக(�2 ெகா@ட-.  
அதைன ஏ$�2 ெகா@ட மன3த வள இய2=ன� அ�த A�பண) உடன]யாக 
வழ>க<ப�) என உ�தி அள3:தா�. 
 
ஆ�<பா.ட
 த�ணா ஆகியவ�ைற தைட ெசFG
 உ*தரI கிட<ப'D ேபாட<ப.டJ:- 

BSNL நி�வன:தி� ஆ�<பா(ட) த�ணா உ,ள3(ட அைமதியான ெதாழி$ச>க 

நடவ]2ைககைள தைடெச4B) ஒR ேமாசமான உ:தரைவ கா�<பேர( அ\வலக:தி� SR 
கிைள 18.09.2014 அ�� ெவள3ய�(ட-.  ேதசிய2 கF�சி� G(ட:தி� இ�த உ:தரைவ 
ஊழிய� தர<? க�ைமயாக எதி�:த-ட� அ�த உ:தரF உடன]யாக திR)ப ெபற<பட 
ேவ@�) என வலிB�:தின�.  ஊழிய� தர<ப�� இ�த க�ைமயான எதி�<ைப க@டFட� 
அ�த உ:தரைவ நி�:தி ைவ2=)ப] மன3த வள இய2=ன� அறிF�:தினா�.  அ�த 
உ:தரைவ நி�:தி ைவ2க உ:தரவ�(ட மன3த வள இய2=ன� திR A.N. ரா4 அவரகY2= 

BSNL ஊழிய� ச>க) தன- ந�றிய�ைன ெத1வ�:-2 ெகா,கிற-. 
 
ேகரளாவ'D சகஜ நிைல ேதைவ:-  SNEA தைலவ�க, ேம$ெகா@�,ள கால வைரய$ற 
உ@ணா ேநா�ப�ைன மன3த வள இய2=ன1� கவன:தி$= ஊழிய� தர<? உ�<ப�ன�க, 
ெகா@� வ�தன�.  ேம\) ேகரள மாநில தைலைம ெபா- ேமலாள1� ப�]வாதமான 
பழிவா>=) ேபா2கி� காரணமாக அ>= ஏ$ப(�,ள அசாதாரண 78நிைலய�� மm- 
த>கள3� ஆ8�த கவைலையB) ெத1வ�:தன�.  இ�த ப�ரUசைனய�� உடன]யாக CMD 
தைலய�(� நிைலைம ேம\) ேமாசமாகாம� த�2க ேவ@�) எனF) அவ�க, ேக(�2 
ெகா@டன�. 
 வா8:-2கYட�, 

ேதாழைமB,ள, 

 
(S.ெச�ல<பா) 

மாநில ெசயலாள� 


