
�ைண டவ� நி
வன� அைம�பைத த��� நி
��ேவா� 
ஊழிய�க� ம
�ம அதிகா�க� ச�க�கள�� க�ைமயான எதி��ைப�� �ற�த�ள�, 

12.09.2017 அ�� '(ய ம)திய அைம*சரைவ -ைண டவ� நி�வன� அைம12� 3(ைவ 
எ�)-�ள-.  ம)திய அைம*சரைவய4� இ�த 3(ைவ தி6�ப ெபற ேவ9�ெமன 
வலி��)தி BSNL? உ�ள அைன)- ச�க�கA� 15.09.2017 அ�� உணC இைடேவைள 
ஆ��பாEட)ைத நட)தி��ேளா�.   

-ைண டவ� நி�வன� அைம�பத
கான ஒ6 அைம*சரைவ1 2றி�ைப ெதாைல 
ெதாட�� -ைற அG�ப4யேபா- அத
ெகதிராக 15.12.2016 அ�� BSNL? உ�ள அைன)- 
அதிகா�கA� ஊழிய�கA� ஒ6 நா� ேவைல நி�)த)ைத ெவ
றிகரமாக நட)திேனா�.  
என�G� BSNL ஊழிய�க� ம
�� அதிகா�கள�� எதி��ைப �ற�த�ள� ம)திய அைம*சரைவ, 
இத
கான ஒ��தைல வழ�கி��ள-.  -ைண டவ� நி�வன� அைம�ப- எ�ப- BSNL 
நி�வன)ைத ச�வ நாசமா1கிவ4�� எ�பதி? இ6 ேவ� க6)ேத இ?ைல.  இதனா? தா� 
BSNL? உ�ள அைன)- ச�க�கA� இதைன க�ைமயாக எதி�1கி�றன.   

கட�த சில வ6ட�களாக க�ைமயான ெபா6ளாதார ெந61க(ைய BSNL ச�தி)- 
வ6கி�ற-.  BSNL  நி�வன� க6வ4க� வா�2வைத ெதாட�*சியாக தைட ெசIதத� 
Jலமாக அரசா�க� ஏ
ப�)திய ெந61க(தா� இத
2 காரண� எ�பதி? யா612� 
ச�ேதக� கிைடயா-.  அரசா�க� ஏ
ப�)திய தைடகைள மLறி BSNL நி�வாக3�, 
ஊழிய�கA� எ�)- வ6� உ�தியான நடவ(1ைகக� காரணமாக இ�நி�வன� இ�� 
�)தா1க)ைத ேநா1கி தி6�ப4��ள-.  இ�த �)தா1க)தி
காக அரசி� ப�2 எ�ப- எ-Cேம 
இ?ைல எ�ப- 2றி�ப4ட)த1க-.  தன- வைல)தள)ைத வ4�C ப�)த க6வ4க� வா�க 
ேதைவயான பண)தி
2 அரசா�க� BSNL12 மிதமான கட� வழ�க ஏ
பா� ெசIய ேவ9�� 
எ�கி|ற ச�க�கள�� ேகா�1ைகைய அரசா�க� நிராக�)-வ4Eட-.  அேத ேபால இ�த 
ச�க�க� BSNL நி�வன)தி
2 அரசா�க� இலவசமாக 4G Pெப1Eர)ைத தரேவ9�� என 
3�ைவ)த ேகா�1ைகைய�� அரசா�க� நிராக�)- வ4Eட-.  BSNL நி�வாக3� 4G 
Pெப1Eர)ைத தன12 தர ேவ9�� எ��� அத
கான பண)ைத BSNL? அரசா�க)தி� 
3தQEேடா� ேச�)-1 ெகா�ளE�� எ�� ைவ)த ேகா�1ைகைய�� நி�வாக� ம�)- 
வ4Eட-.  இRவா� ெதாழி
ச�க�கA�, நி�வாக3� 3�ைவ)த ேகா�1ைககைள எ?லா� 
நிராக�)த அரசா�க�, த
ேபா- -ைண டவ� நி�வன� அைம�ப- என 3(C ெசI-�ள-.  
இத� ேநா1க� எ�ன? 

BSNLஐ தன�யா� மயமா1க ேவ9�� எ�கி�ற ேநா1க)தி� அ(�பைடய4? அத� 
ப�2கைள வ4
பத
2 ஐ1கிய 3�னண4 அரசா�க3�, ேதசிய ஜனநாயக 3�னண4 
அரசா�க3� ப?ேவ� 3ய
சிகைள ேம
ெகா9டைத உ�கள�� நிைனC12 ெகா9�வர 
வ46��கிேறா�.  BSNLஐ தன�யா� மயமா12� அரசி� நாசகர 3ய
சி12 எதிராக BSNL 
ஊழிய�க� வ VரWெசறி�த ேபாராEட�கைள நட)தி��ளன�.  எனேவ ந�2 திEடமிE� 
அரசா�க� த
ேபா- -ைண டவ� நி�வன)ைத உ6வா1க 3(C ெசI-�ள-.  இ�த 
-ைண டவ� நி�வன� ஆர�ப4)த உடேனேய BSNL12 ெசா�தமான 66,000 டவ�கைள 
அரசா�க� அ�த நி�வன)தி
2 மா
றி வ4��.  இ�த -ைண டவ� நி�வன� 3X1க 
3X1க BSNL12 ெசா�தமான- என அரசா�க� த
ேபா- உ�தி அள�)-�ள-.  ஆனா? 
-ைண டவ� நி�வன� -வ�க�பEட உடேனேய அரசா�க� ேக�திர ப�2 வ4
பைனைய 
-வ1கி ஒ6 ேக�திர ப�2தாரைர இ�த நி�வன)தி
2� Yைழ12�.  வ4ைரவ4? இ�த 
-ைண டவ� நி�வன� கா��பேரEகள�� ைககA12 ெச�� வ4�� எ�ப- ெசா?லி) ெத�ய 
ேவ9(ய அவசிய� இ?ைல.   

BSNL வச� இ612� 66,000 டவ�க� தா� அத� உய4� நா(.  -ைண டவ� 
நி�வன� உ6வா1க�பE� BSNL இட� இ6�- அத� டவ�கைள எ�)-வ4Eடா?, அ- BSNL 
நி�வன)ைத ெகா?வத
2 சமமான- ஆ2�.  BSNL இட� இ6�- அத� வ4ைல மதி�ப
ற 
டவ�கைள அரசா�க� தி6(* ெச?Z� 3ய
சிைய நா� அGமதி1க1 'டா-.   எனேவ 
-ைண டவ� நி�வன� அைம�பத
2 எதிராக ஒ6 உ�தியான ேபாராEட� நட)திட அைன)- 
ஊழிய� ம
�� அதிகா�கள�� ச�க�கA� ஒ�� ப�வத
2 மிக*ச�யான த6ண� 
இ-தா�.     


