
17 03 2015 �த� கால வைறய�ற ேவைல நி��த� 
 

  17.3.2015 �த� அைன�� ஊழிய�க��, அதிகா�க�� காலவைரய�ற 
ேவைலநி��த�ைத ேம�ெகா�ள ேவ!"� எ$� BSNL- இ$ அைன�� ச,க -.டைம01 
எ23சி மி4 அைற-வைல வ5"���ள�.இ� ஊழிய�கைள0 ெபா��த ம.8� வா9வா – சாவா 
எ$ற ;9நிைல. 
   

ேக�வ5<4றியா4� எதி�கால� ? 
  BSNL நி�வன� கட>த சில ஆ!"களாக ந@ட�தி� இய,கி வAகிற�.  
ெதாைலெதாட�1 ச>ைதய5� BSNL நி�வன�தி$ ப,4 4ைற>� ெகா!ேட ெச�கிற�.  அ� 
த�ேபா� 10%- <4� கீேழ வ5.ட�.  ஊழிய�க�<4 1.1.2017 �த� ெசHய0 பட ேவ!8ய அ"�த 
ச�பள மா�ற� மிக0 ெப�ய ேக�வ5<4றியாக மாறிI�ள�.  அ� ம."ம$றி, BSNL 
ஓHKதிய�க�<4, ெப$ஷ$ மா�ற�� ஒA நி3சயம�ற நிைலய5� உ�ள�.OA<கமாக3 
ெசா�வெத$றா�, BSNL நி�வன�, இர!டைர ல.ச� அதிகா�க�-ஊழிய�க� ம��� 
ஓHKதிய�க� ஆகிேயா�$ எதி�கால� இA� ;9>ததாக உ�ள�.  
   

தி.டமி.ட அவP�  

                     ம�1ற� BSNL நி�வன�தி$ ஊழிய�கைள அவP� ெசHI� �ய�சிக� நைடெப�� 
வAகி$றன.ஊழிய�களQ$ ேமாசமான ேவைல� த$ைமய5$ காரணமாக�தா$ BSNL நி�வன� 
தனQயா� நி�வன,கேளா" ேபா.8 ேபாட �8யவ5�ைல எ$� 4�ற� சா.ட0 
ப"கிற�.ேமS�, BSNL நி�வன�தி$ வAமான�தி� 52% ப4தி, ஊழிய�களQ$ ஊதிய��<காக 
வழ,க0 ப"� மிக0 ெப�ய ெசலவ5னமாக உ�ளேத நி�வன�தி$ நிதி ெநA<க8ைய 
ஏ�ப"�திI�ள� எ$�� ப5ர3சார� ெசHய0 ப"கிற�. BSNL நி�வன�தி$ வ V93சி<கான 
உ!ைமயான காரண,கைள W8 மைற<க ெதளQவான �ய�சி ேம�ெகா�ள0 ப"கிற�. 
 
உ!ைமயான காரண� எ$ன ?   

                       BSNL நி�வன�தி$ க.டைம01கைள வ5�Xப"�தாததா� கட>த பல ஆ!"களாக BSNL 
நி�வன�தி$ ேசைவகளQ$ தர� ப80ப8யாக கீழிற,கி உ�ள�.2007- ஆ� ஆ!" 45 மி�லிய$ 
இைண01க�<கான ெட!டைரI�, 2010- ஆ� ஆ!" 93 மி�லிய$ இைண01க�<கான 
ெட!டைரI� ர�� ெசHத� BSNL நி�வன�ைத< க"ைமயாக பாதி�த�. இ>த ெட!ட�க� 
ர�� ெசHய0 ப.டதா�, 5-6 ஆ!"க�<4 BSNL நி�வன�தி�4 BSNL GSM கAவ5க� 
கிைட<கவ5�ைல இ�, வைல< க.டைம01 ெநA<க8ைய உAவா<கி ேசைவகளQ$ தர�தி� 
வ V93சிைய ஏ�ப"�திய�. இ$ைறய தின� தனQயா� நி�வன,களான ஏ�ெட� ம��� 
ேவாடேபா$ நி�வன,க� ஒ]ெவா$�� Oமா� 1,20,000 டவ�கைள ைவ�திA<க, BSNL நி�வன� 
Oமா� 60,000 டவ�கைள ம."ேம ைவ���ள�. இ>நிைலய5�, BSNL நி�வன� எ]வா� இ>த 
தனQயா� நி�வன,கேளா" ேபா.8 ேபாட �8I�? எனேவ, ம�திய5� ெதாட�>� அதிகார��<4 
வ>த அரசா,க,களQ$ ெபா�� �ைற வ5ேராத – தனQயா� ஆதரX ெகா�ைககேள நி�வன�தி$ 
த�ேபாைதய ெநA<க8<40 ெபா�01 எ$பதி� ச>ேதகமி�ைல. BSNL நி�வன�ைத பலவ Vன0 
ப"�த ஒ]ெவாA நடவ8<ைகையI� அவ�க� எ"���ளன�. BSNL நி�வன�தி�4 கAவ5க� 
வா,4வத�4 தைடகைள உAவா<கிய� ேபாலேவ ADC க.டண�ைத நி��திய�, கிராம0 
1ற,களQ� அ80பைட ெதாைலேபசி ேசைவைய வழ,4வதா� ஏ�ப"� ந@ட�தி�கான ஈ."0 
பண�ைத அளQ<க ம�0ப�, BWA அைல<க�ைற க.டண�ைத� திA0ப5� தர ம�0ப� 
ேபா$றைவ சில �<கியமான எ"��< கா."களா4�. BSNL நி�வன�தி�4 வ5ேராதமான 
ெகா�ைககைள அரசா,க� மா�றி< ெகா�ள ேவ!"�. 
 
நிதி அவசர�ேதைவ 

       மிக வ5ைரவான வ5�வா<க��, ெமாைப� க.டைம0ைப ேம�ப"��வ�� BSNL 
நி�வன�ைத0 1�தா<க� ெசHவத�கான உடன8 ேதைவகளா4� மிக0 ெப�ய Wலதன� 
இ�லாம� இ� சா�தியம�ல.  இ�Wலதன�தி�4 BSNL நி�வன�திட� நிதி வசதி இ�ைல. 
BSNL நி�வன� கட>த பல ஆ!"களாக ந@ட�தி� உ�ள� எ$��, கடைன� திA0ப53 
ெசS�த இயலா� எ$�� -றி,  ெபா�� �ைற வ,கிக� -ட BSNL நி�வன�தி�4 கட$ 



வழ,க ம��� வAகி$றன. Wலதனதன�தி�கான ெதாைகைய,  வ,கிக� BSNL 
நி�வன�தி�4 கடனாக வழ,4வைத ம�திய அரசா,க� தைலய5." உ�தி ெசHய ேவ!"�. 
 
ெவ�� ேப3O ேவ!டா�  
       ம�திய தகவ� ெதாட�1 அைம3சராக0 பதவ5ேய�றXட$, திA. ரவ5ச,க� ப5ரசா� BSNL 
1�தா<க�தி�கான அைன�� நடவ8<ைககைளI� ேம�ெகா�வதாக உர�த 4ரலி� உ�தி 
அளQ�தா�. ஆனா�, அ>த திைசவழிய5� எ>த நடவ8<ைகI� இ$� வைர எ"<க0 படவ5�ைல. 
ஆனா� அத�4 பதிலாக BSNL -  MTNL நி�வன,கைள இைண<க அரசா,க� ேவகமான 
நடவ8<ைககைள எ"�� வAகிற�. இ>த இைண01 நைடெப�மானா� BSNL  நி�வன�தி$  
�8வாக மாறி வ5"� அ� ேபாலேவ, ம�திய அரசா,க� ப5ரா.ேப!. நி�வன�ைத 
உAவா<கிI�ள�; தனQயான �ைண டவ� நி�வன�ைத உAவா<4வத�கான 
நடவ8<ைககைளI� �வ<கிI�ள�. இ>த நடவ8<ைகக� BSNL  நி�வன�ைத ேமS� 
பலவ Vன0 ப"��� ேநா<க�ைத< ெகா!"�ளன எ$பதி� ச>ேதகமி�ைல. ெடலாH.8 
கமி.8ய5$ நாசகர ப�>�ைரக� அ��ப"�த0 ப"மானா�, ச� ெசHய �8யாத அளX<4 
BSNL  நி�வன�தி�4 பாதி0ைப உ!டா<4�.  
 
ேவ� வழிய5�ைல 
                 BSNL  நி�வன�ைத0 1�தா<க� ெசHவ� 4றி�� அைன�� ச,க,களQ$ -.டைம01 
அரசா,க�தி�4 ம`X<4 ேம� ம`வாக அளQ���ள�. ஆனா� இ>த ஆேலாசைனக�<4 
ேகளா< காதினராகேவ அரசா,க� இA>� வAவ� �ரதிA@டமான�. BSNL -  MTNL 
நி�வன,கைள இைண0ப� 4றி�� அ]வ0ேபா�  4ர� எ201கிறேத தவ5ர,  BSNL  
நி�வன�ைத0 1�தா<க� ெசHவைத அரசா,க� உ!ைமய5� வ5A�பவ5�ைல எ$ப� 
இ0ேபா� ெத�ள� ெதளQவாக ெத�கிற�. எனேவ, ேபாரா.ட�ைத ேம�ெகா�வைத� தவ5ர 
நம<4 ேவ� வழிய5�ைல. 
 
        இ>த ேவைல நி��த�ைத ஒA வரலா�� ெவ�றியா<4வத�4 அைன�� 
ஊழிய�கைளI� அண5 திர."வத�கான அைன�� நடவ8<ைககைளI� ேம�ெகா��மா� 
அைன�� மாநில3 ச,க,கைளI�, மாவ.ட3 ச,க,கைளI� ம�திய ச,க� அைற-வ5 
அைழ<கிற� !  

 


