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ம�தியம�தியம�தியம�திய    ச�கச�கச�கச�க    ெச!திக"ெச!திக"ெச!திக"ெச!திக"    
 

அ$பா&'த ேதாழ&கேள ! 
 

+$னா"+$னா"+$னா"+$னா"    ெதாைலெதாட&.ெதாைலெதாட&.ெதாைலெதாட&.ெதாைலெதாட&.    அைம/ச&அைம/ச&அைம/ச&அைம/ச&    தயாநிதிதயாநிதிதயாநிதிதயாநிதி    மாறன0$மாறன0$மாறன0$மாறன0$    ெசா�1க"ெசா�1க"ெசா�1க"ெசா�1க"    ஜ3திஜ3திஜ3திஜ3தி:-  
 
AIRCELL-MAXIS வ?ஷய�திA +$னா" ெதாைலெதாட&. அைம/ச& தயாநிதி மாறன0$ 
700 ேகாC Dபா! ெசா�1கைள அ+லாக�1ைற ஜ3தி ெச!1"ளதாக TIMES OF 
INDIA  ெதJவ?�1"ள1.  ெதாைல ெதாட&. அைம/சராக தயாநிதி மாற$ இM'த 
ேபா1, ஏ&ெசA நிPவன�ைத சா&'த சிவச�கரைன, தனQ ெசா'தமான ஏ&ெசA 
நிPவன�தி$ ப�Qகைள மேலசிய நிPவனமான MAXISQ வ?�க 
கRடாய3பS�தினா& என அவ& மT1 Q�ற	 
ம�த3பRS"ள1.  இத�Q ைகமாறாக 
MAXIS நிPவன�திடமிM'1 தயாநிதி மாற$ ெபM'ெதாைக ெப�P"ளதாக ம�திய 
.லனா!U� 1ைற Q�ற	 சாRCV"ள1. 
 

7000 ேகாCய?AேகாCய?AேகாCய?AேகாCய?A    BSNL BSNL BSNL BSNL நிPவன	நிPவன	நிPவன	நிPவன	    நாSநாSநாSநாS    +Xவ1	+Xவ1	+Xவ1	+Xவ1	    Wi FI HOTSPOT Wi FI HOTSPOT Wi FI HOTSPOT Wi FI HOTSPOT தரU"ள1தரU"ள1தரU"ள1தரU"ள1::::----   
 
அதிேவக க	ப?ய?Aலா ேசைவ ெகாSQ	 ேநாக�ேதாS நாS +Xவ1	 BSNL 
நிPவன	 7000 ேகாC Dபா! ெசலவ?A Wi FI HOTSPOT ேசைவ தரU"ளதாக CMD திM 
அ]ப	 ^வ_தா `றிV"ளா&.  இ'த HOTSPOTS 3G ம�P	 4G வைலதள�கேளாS 
ஒM�கிைணக3பS	.  இத�காக QUADGEN WIRELESS நிPவன�ேதாS BSNL 
ஒ3ப'தமிRS"ள1.  இ'த வMட இPதிQ" 2,500 HOTSPOTக" உMவாக3பS	 என 
CMD ெதJவ?�1"ளா&.   
 
ேமாசமைட'1ேமாசமைட'1ேமாசமைட'1ேமாசமைட'1    வM	வM	வM	வM	    ேசைவகgகாகேசைவகgகாகேசைவகgகாகேசைவகgகாக    ெதாைலெதாட&.ெதாைலெதாட&.ெதாைலெதாட&.ெதாைலெதாட&.    அைம/ச&அைம/ச&அைம/ச&அைம/ச&    தன0யா&தன0யா&தன0யா&தன0யா&    
நிPவனநிPவனநிPவனநிPவன�கைள�கைள�கைள�கைள    எ/சJஎ/சJஎ/சJஎ/சJ�1"ளா&�1"ளா&�1"ளா&�1"ளா&::::----  
 
ெதாைல ெதாட&. அைம/ச& திM ரவ?ச�க& ப?ரசா�, ேசைவக" ேமாசமைட'1 
வMவத�Q எதிராக தன0யா& நிPவன�கைள எ/சJ�1"ளா&.  தன0யா& 
நிPவன�க" நிைறய _ெபRர�கைள ைவ�1"ளதாA, அைழ3.க" Drop ஆவ1 
ேபா$ற .கா&க" இMக `டா1 என அைம/ச& `றிV"ளா&.  ேமl	, சமTப�திய 



_ெபRர	 ஏல�தி$ காரணமாக ஒM நிமிட�தி�கான கRடண	 1.3 ைபசாைவ 
காRCl	 அதிகJக `டா1 எ$P	 `றிV"ளா&. 
 
09.04.2015 09.04.2015 09.04.2015 09.04.2015 அ$Pஅ$Pஅ$Pஅ$P    +த$ைம+த$ைம+த$ைம+த$ைம    ெதாழிலாள&ெதாழிலாள&ெதாழிலாள&ெதாழிலாள&    நலநலநலநல    ஆைணய&ஆைணய&ஆைணய&ஆைணய&    ேப/
ேப/
ேப/
ேப/
    வா&�ைதவா&�ைதவா&�ைதவா&�ைத:-  
 
2015 ஏ3ரA, 21 ம�P	 22ஆ	 ேததி ேவைல நிP�த�தி�கான அைற`வைல FORUM 
ெகாS�ததி$ ெதாட&/சியாக +த$ைம ெதாழிலாள& நல ஆைணய& (ம�திய) 
09.04.2015 அ$P ேப/
 வா&�ைதQ ஏ�பாS ெச!1"ளதாக ெதJவ?க3பRS"ள1. 
 
பpச3பCபpச3பCபpச3பCபpச3பC    உய&Uஉய&Uஉய&Uஉய&U    உ�தரைவஉ�தரைவஉ�தரைவஉ�தரைவ    ெதாழிலாள&ெதாழிலாள&ெதாழிலாள&ெதாழிலாள&    நலநலநலநல    அைம/சக	அைம/சக	அைம/சக	அைம/சக	    ெவள0யqSெவள0யqSெவள0யqSெவள0யqS::::----  
 
UNSKILLED ெதாழிலாள&கள0$ பpச3பCைய 01.04.2015 +தA உய&�தி, ஒM நா" 
ஊதியமாக A Class நகர�கgQ D.348/- எனU	, B Class நகர�கgQ D.290/- 
எனU	 ம�P	 C Class நகர�கgQ D.233/- எனU	 மா�றி ெதாழிலாள& நல 
அைம/சக	 30.03.2015 அ$P உ�தரU ெவள0ய?RS"ள1.   
 
ெகாAெகா�தாெகாAெகா�தாெகாAெகா�தாெகாAெகா�தா    அகிலஅகிலஅகிலஅகில    இ'தியஇ'தியஇ'தியஇ'திய    மாநாRSமாநாRSமாநாRSமாநாRS    அைம3.அைம3.அைம3.அைம3.    சRடசRடசRடசRட    திM�த�க"திM�த�க"திM�த�க"திM�த�க"    ெதாழி�ச�கெதாழி�ச�கெதாழி�ச�கெதாழி�ச�க    
பதிவாளராAபதிவாளராAபதிவாளராAபதிவாளராA    ஒ3.தAஒ3.தAஒ3.தAஒ3.தA    வழ�க3பRSவழ�க3பRSவழ�க3பRSவழ�க3பRS    வ?Rடவ?Rடவ?Rடவ?Rட1111::::----   
 
ெகாAெகா�தாவ?A நைடெப�ற BSNL ஊழிய& ச�க�தி$ 7ஆவ1 அகிA இ'திய 
மாநாRCA அைம3. சRட�கள0A ஏ�பS�த3பRட திM�த�கgQ ெதாழி�ச�க 
பதிவாள& ஒ3.தA வழ�கிV"ளதாக நம1 ம�திய ச�க	 ெதJவ?�1 உ"ள1.  
எனேவ இ'த திM�த�க" உடனCயாக அ+lQ வMகிற1.  அS�த 
ெடலிQMேசட& இதழிA இ'த திM�த�க" ெவள0ய?ட3பS	.  திM�த3பRட 
அைம3./ சRட�ைத ம�திய ச�க	 வ?ைரவ?A ெகா�S வர உ"ள1.  இ'த 
திM�த�க" வ?ைரவ?A ஒ3.தA ெபPவத�கான சிற3பான +ய�சிகைள 
ேம�ெகா�ட நம1 1ைண3 ெபா1 ெசயலாள& ேதாழ& _வப$ சரவ�தி 
அவ&கைளV	, அlவலக ெசயலாளா& ேதாழ& ப?ஜு அவ&கைளV	 ம�திய ச�க	 
மனதார பாராRSகிற1.  
 

வா��1கgட$ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ேதாழைமV"ளேதாழைமV"ளேதாழைமV"ளேதாழைமV"ள,,,,  
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