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அ�பா��த ேதாழ�கேள,  
  

BSNL ஆர�ப��த நா� �தலா� இ�த ெபா���ைற நி"வன�ைத எ&ப'யாவ� 
வ�)"வ�ட ேவ+,� என ஆ-சியாள�க� க/கன� க-'0 ெகா+, ெசய1ப-, 
வ���ளன எ�ப� ந� அைனவ203� ெத45�.  7திய தாராளமய0 ெகா�ைகக� 
அ�லாக ெதாட/கிய நா� �தலா� ’வ�யாபார� ெச�வ� அரசி� ேவைல அ1ல’ (DOING 
BUISNESS IS NOT THE BUISNESS OF THE GOVERNMENT) எ�" ப�ரHசார� ெச�� வ2� ந� 
ஆ-சியாள�க� இ�திய நா-'� ெபா���ைற நி"வன/கைள I'வ�,வ� அ1ல� 
தனJயா�மயமா0கி வ�,வ� எ�ேற ெசய1ப-, வ2கி�றன�.   
   

அரK��ைற நி"வனமாக இ2�த ெதாைல ெதாட�7 �ைறைய BSNL எL� 
ெபா���ைறயாக மா)"� ேபா� இ�நி"வன�தி)3� அத� ஊழிய�கN03� ப1ேவ" 
சOைககைள த2வதாக Pறினா�க�.  ஆனா1 கால&ேபா0கி1 அரசா/க/க� ெச�த 
நடவ'0ைகக� தனJயா� நி"வன/கN03 ஆதரவளJ&பதாகேவ இ2�த�.  3றி&பாக 
ஆர�ப க-ட�தி1 BSNL நி"வன� ெப2� லாபமQ-,� நி"வனமாகேவ இ2�த�.  
ஆனா1 அ&ேபாேத ஊழிய�கைள 3ைற0க ேவ+,� எ�"� இ�நி"வன�தி� 
ப/3கைள வ�)க ேவ+,� எ�"� பல �ய)சிகைள ேம)ெகா+ட�.  ஆனா1 BSNL1 
உ�ள அதிகா4க� ம)"� ஊழிய�களJ� ஒ�" ப-ட ேபாரா-ட/களா1 அ�த �ய)சிக� 
அைன��� �றிய'0க&ப-டன.   
  

தனJயா� நி"வன/க� ெமாைப1 ேசைவகளJ1 ெபா� ம0களJ� பண�ைத 
Uைறயா' வ�த நிைலய�1 BSNL நி"வன� தன� ெமாைப1 ேசைவகைள ெகா,0க 
ஆர�ப��த உட� இ�நி"வன/களJ� ெகா�ைள த,0க&ப-ட�.  BSNL நி"வன� 3ைற�த 
வ�ைலய�1 இ�த ேசைவய�ைன வழ/க ஆர�ப��த காரண�தா1 தனJயா� நி"வன/கN� 
வ�ைலைய 3ைற0க ேவ+'ய க-டாய�தி1 த�ள&ப-டன.  அ�த சமய�தி1 அரசா/க� 
BSNL நி"வன�தி� வள�Hசிைய தைட ெச�ய ேவ+,� எ�ற ேநா0க�ேதா, 
இ�நி"வன�தி� வ�Vத4&ப�)3 ேதைவயான க2வ�க� வா/3வைத ப1ேவ" 
ெபா�யான காரண/கைள ெசா1லி நி"�தி ைவ�த�.  அத� காரணமாக BSNL� வள�Hசி 
தைடப-ட�.  தனJயா� நி"வன/க� ெதாைல ெதாட�7 ச�ைதய�ைன ெப4ய அளவ�)3 
ைக&ப)றின.  BSNL நி"வன� ேவக ேவகமாக நWட�ைத ச�தி�த�.   
 
  BSNL நி"வன� நWட� அைடவத)3 அதிக&ப'யான ஊழிய�க� எ�" 
பல2� தவறாக ப�ரHசார� ெச�� வ�த நிைலய�1 BSNL� வள�Hசிைய கட�த 
ஆ-சியாள�க�தா� �ட0கினா�க� என ��னா� ம�திய ெதாைல ெதாட�7 அைமHச� 



தி2 ரவ�ச/க� ப�ரசா� அவ�கேள Pறினா�.  அேத சமய� BSNL1 உ�ள அதிகா4க� 
ம)"� ஊழிய� ச/க/களJ� P-டைம&பான FORUM இ�நி"வன�ைத கா&பா)ற 
ப1ேவ" நடவ'0ைககைள ேம)ெகா+ட�.  3றி&பாக ’வா'0ைகயாள� மகிXவ�&7 
வார�’, மாத� ம)"� வ2ட� என ெதாட/கி இ�" ”7��"வOட� ேசைவ’ என பல 
�ய)சிகைள ேம)ெகா+ட�.  த)ேபா� Pட BSNL நி"வன� அறிவ����ள ‘இலவச 
ேராமி/’, ’இர[ ேநர இலவச அைழ&7க�’ உ�ளJ-ட பல ந1ல தி-ட/கைள ம0க� 
ம�திய�1 ெகா+, ேபா� ேச�03� வ+ண� நா, �\வ�� ’ேபரண�’ என பல 
நிகXHசிகளJ1 ஊழிய�கைள5�, அதிகா4கைள5� ஈ,ப,�தி வ2கி�ற�.   
  

FORUM�தி� இ�த �ய)சிக� காரணமாக 2013-141 691 ேகா' fபா� 
OPERATIONAL LOSS1 இ2�த BSNL, 2014-151 672 ேகா' fபா�க� OPERATIONAL PROFITஆக 
மாறி5�ள�.  இ� 2015-161 2000 ேகா' fபா�கN03 ேம1 OPERATIONAL PROFITஐ 
அைட���ள�.  2017-181 BSNL நி"வன� லாபமQ-,� நி"வனமாக மாறிவ�,� என 
நி�வாகேம ஏ)"0 ெகா+,�ள UXநிைலய�1 தா� நிதி ஆேயா0 எ�" ெசா1ல&ப,� 
அைம&7 BSNL ம)"� MTNL நி"வன/களJ� ப/3கைள ேக�திர ப/3தார�கN03 
(STRATEGIC BUISNESS PARTNER) வ�)" வ�ட ேவ+,� என ப�தி40ைககளJ1 ெச�திைய 
ெவளJய�-,�ள�.   
  

இ�திய நா-'� ம0க� ெசா�தாக உ�ள ெபா���ைற நி"வன/களJ� 
ப/3கைள தனJயா203 வ�)" வ�ட ேவ+,� எ�கி�ற ம�திய அரசி� தி-ட�தி� ஒ2 
ப3திதா� இ�.  இதைன அLமதி0க �'யா� என[� இதைன எதி��� ேபாரா' 
�றிய'&ப� என[� BSNL1 உ�ள அதிகா4க� ம)"� ஊழிய� ச/க/களJ� 
P-டைம&பான FORUM �'[ ெச���ள�.  இத� ஒ2 ப3தியாக வ2கிற 03.08.2016 
அ45 நா6 த7வ8ய அளவ8: ஆ�0பா2ட
 நட;<வ< எ45 FORUM BCD 
ெசF<Gள<. 
  

03.08.2016 அ�" நைடெபற உ�ள இ�த ஆ�&பா-ட�தி1 அைன�� ப3தி 
ஊழிய�கைள5�, அதிகா4கைள5� ஒ�" திர-' மிகH ச0தியாக நட�த ேவ+'ய� 
அவசிய�.  எனேவ நம� மாவ-ட/ கிைள ச/க/க� FORUM�தி1 உ�ள அைன�� ச/க 
நி�வாகிகைள5� ஒ�றிைண�� அைன�� ப3தி ஊழிய�கைள5�, அதிகா4கைள5� 
இைண�� இ�த 03.08.2016 ஆ�&பா-ட�ைத ச0தியாக நட�திட ேவ+,� என தமிX 
மாநில BSNL ஊழிய� ச/க� ேக-,0 ெகா�கிற�. 
  

ஒ�" ப-ட உ"தியான ேபாரா-ட/களJ� Iலேம அரசி� இ�தைகய 
�ய)சிகைள �றிய'0க �'5�. எனேவ ஒ�" ப,ேவா�.  உ"தியாக ேபாரா,ேவா�. 
  

வாX��0கNட�, 
  ேதாழைம5ட�, 

 
      (A.பாJ ராதாகி(Kண4) 

                            மாநில ெசயலாள� 
 
 
       



 


