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#ரா% ேப�% ேசைவைய தன)யா*�+ தராேத!!!! 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

 
BSNL� �ரா�ேப�� ேசைவகைள வழ��வைத��, பராம��பைத�� 

தன யா"#� வழ�க நி�வாக� &'( எ*+,-ளதாக தகவ.க- ெத�வ0#கி�றன.  
இ, த4ேபா, இ�த ேசைவகைள ெச5,வ"� ஊழிய�கள � ம7, ஒ" மிக�ெப�ய 
தா#க+ைத ஏ4ப*+,�.  நி�வாக� ஒ":ற� ஊழிய�க- உப�யாக இ"�பதாக 
<=கிற,, ம= :ற� ஊழிய�க- ெச5, வ"� பண0கைள தன யா"#� 
ெகா*#கிற,.  நி�வாக+தி� இ�த &'( ேசைவகைள ேம�ப*+,வ, எ�பத4� 
பதிலாக இதர சில காரண�க@#காகேவ எ*#க�ப�* உ-ள,.  அ�கீக�#க�ப�ட 
ச�க�கேளா* கல�தாேலாசி#காம. எ*#க�ப�ட இ�த &'( நி�வாக+தி� 
C�#க+தன+ைத கா�*� ெசயலா��.  இ�த &'வ0� காரணமாக 
ஆய0ர#கண#கான TTA ம4=� TMக- உப�யாவா�க-.  நி�வாக+தி� இ�த 
C�#க+தனமான &'ைவ நா� ஏ4=# ெகா-ள &'யா,.  நம, ம+திய ச�க� 
இ, ெதாட�பாக நி�வாக+ைத க�'+, ஒ" க'த� ெகா*+,-ள,.  ேமH� ஒ" 
ஒ�= ப�ட ேபாரா�ட� நட+,வத4� இதர ச�க�கேளா* நம, ம+திய ச�க� 
ெதாட�: ெகா�* வ"கிற,.  நி�வாக� உடன'யாக இ, ெதாட�பாக ஊழிய� 
ச�க�கேளா* வ0வாதி#கவ0.ைல என . ஒ" க*ைமயான ேபாரா�ட+தி4� நா� 
தயாராக ேவ�*� என நம, ம+திய ச�க� அைற<வ. வ0�*-ள,.  நம, 
ம+திய ச�க� நி�வாக+தி4� ெகா*+,-ள க'த+தி� தமிழா#க+ைத கீேழ 
ெகா*+,-ேளா�.  

 
“�ரா� ேப�� ேசைவகைள வழ��வைத��, பராம��பைத�� 

தன யா"#� வழ��வ, எ�= நி�வாக# �J எ*+,-ள &'வ04� எ�கள � 
க*ைமயான எதி��ைப &தலி. பதி( ெச5ய வ0"�:கிேறா�.  க�ப0�ட� <'ய 
�ரா� ேப�� ேசைவய0. BSNL 60 சதவ0கித+தி4�� ேம4ப�ட ச�ைத ப�கீ�ைட 
ெகா�*-ள,.  த4ேபா, இ�த �ரா� ேப�� ேசைவகைள வழ��வைத��, 
பராம��பைத�� த4ேபா, கண0சமான ஊழிய�க- ெச5, வ"கி�றன�.  இ�த 
பண0கைள ெச5ய ஆய0ர#கண#கான TM, TTA ம4=� JTO#கைள BSNL நி=வன� 
ெகா�*-ள ேபா, இதைன தன யா"#� வழ��வ, எ�ப, ஒ" ேமாசமான 
வ O� ெசல(.  ேமH� நி=வன� ெபா"ளாதார Pதியாக த*மாறி#ெகா�*-ள 
ேபா, இ, ேமH� சிரம+ைத ஏ4ப*+,�. ேதைவயான க"வ0கைள ெகா*+, 
ேமH� ஊழிய�க@#� ேதைவயான பய04சிகைள ெகா*�பத� Cல� நிQசயமாக 
ந�மா. �ரா� ேப�� ேசைவகள � தர+ைத உய�+த &'��.  உ�ைமய0. 



ெசா.ல�ேபானா., ச�க�க@�, FORUM&� இவ4ைற ெச5ய ேவ�*� என 
நி�வாக+ைத ெதாட��, வலி�=+தி வ�,-ளன.  நி�வாக+தி� இ�த �ரா� 
ேப�� ேசைவகைள வU��வ, ம4=� பராம��பைத தன யா"#� வழ��வ, 
எ�ற &'( ேசைவகைள ேம�ப*+,வ, எ�பதைன தவ0�+, ேவ= ஏேதா 
“தன யான காரண�க-” உ-ளதாக ெத�கிற,.  இ�த &'வான, ஊழிய�க- ம7, 
ஒ" க*ைமயான தா#க+ைத ஏ4ப*+,� எ�ப,� மிக &#கியமான,.  எனேவ 
அ�கீக�#க�ப�ட ச�க�கேளா* கல�தாேலாசி+, தா� நி�வாக� ஒ" &'ைவ 
எ*+தி"#க ேவ�*�.  ஆனா. இ, நைடெபற வ0.ைல.  இ, நி�வாக� 
அ�கீக�#க�ப�ட ச�க�கைள ைவ+தி"�ப, எ�கிற நைட&ைறைய 
ேகலி#�றியதாக ஆ#�வதா��.  எனேவ �ரா� ேப�� ேசைவகைள தன யா"#� 
வழ��வ, எ�கி�ற &'ைவ நி=+தி ைவ+, அ�கீக�#க�ப�ட ச�க�கேளா* 
கல�தாேலாசி#க ேவ�*� என ேக�*# ெகா-கிேறா�.  இைத�� ம7றி 
ச�க�கேளா* கல�தாேலாசி�பத4� &�: இதைன அ&. ப*+த நி�வாக� 
நிைன#�� ப�ச+தி. நா�க- ேபாரா�ட+தி. இற��வைத தவ0ர ேவ= 
வழிய0.ைல.” 
 
 அ�கீக�#க�ப�ட ச�க+தி� இ�த நியாயமான ேகா�#ைகைய நி�வாக� ஏ4=# 
ெகா�* ேபQW வா�+ைதைய ந�+,� என ந�:கிேறா�.  இ.ைலெயன . நம, 
பண0ைய பா,கா#க, நம, நி=வன+ைத பா,கா#க ம7�*� ேபாரா*வைத தவ0ர 
ேவ= வழிய0.ைல.  எனேவ ேபா�#கள+தி4� தயாராேவா�.  ஒ�= ப*ேவா�.  
ேபாரா*ேவா�.  நி�வாக+தி� &'ைவ மா4=� வைர ேபாரா'*ேவா�. 

 
வாU+,#க@ட�, 

                                                           ேதாழைம�-ள,  

 
         (A.பா/ ராதாகி*0ண2) 

                                                                                    மாநில ெசயலாள� 


