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அ2பா
3த ேதாழ
கேள, 
 

6ைண டவ
 நி,வன� அைம�'� அரசி2 :ய�சிைய எதி
-6 BSNL; 
உ=ள அைன-6 ஊழிய
 ம�,� அதிகா>கள?2 ச�க�க@� (ச�ப
 15 
அ2ைற�' ஒB நா= அைடயாள ேவைல நி,-த-தி�' அைறCவ; வDEF=ளன.  
6ைண டவ
 நி,வன� அைமGபதறகான அைமHசரைவ� 'றிGபD; ம-திய 
ெதாைல ெதாட
I அைமHச
 ைகெயாGபமிEF அைமHசரைவயD2 ஒGIதJ�' 
அKGபD வDEடதாக தகவ;க= ெவள?யாகி உ=ள6.  6ைண டவ
 நி,வன� 
அைம�'� அரசி2 எ�ண-தி�' எதிராக FORUM எ2ற பதாைகயD2 கீ� BSNL; 
பணDயா�,� ஊழிய
க@� அதிகா>க@� கட3த இர�F வBட�களாக பல கEட 
எதி
GI இய�க�கைள நட-திS=ேளா�.  என?K� BSNL ஊழிய
கள?2 கFைமயான 
எதி
GIகைள Iற3த=ள? வDEF 6ைண டவ
 நி,வன� அைம�'� :ய�சியD; 
ம-திய அர� இற�கிS=ள6.  6ைணடவ
 நி,வன� அைம�'� :ய�சியD; அர� 
ஏ2 இற�கிS=ள6 எ2, ஊழிய
க@�' வDள�க� C,வ6 Cட அவசிய� எ2, 
அர� கBதவD;ைல.  இ3த U�நிைலயD; ஊழிய
க@�' ேபாராFவைத தவDர 
ேவ, ஏ6� வழியD;ைல.  27.10.2016 அ2, ஆ
GபாEட�க@�, 25.11.2016 அ2, 
த
ணா�க@� நாF :Xவ6� நைடெப�,=ளன.  BSNLBSNLBSNLBSNLஐஐஐஐ    பா6கா�கபா6கா�கபா6கா�கபா6கா�க    15.12.201615.12.201615.12.201615.12.2016;;;;    
நைடெபறநைடெபறநைடெபறநைடெபற    உ=ளஉ=ளஉ=ளஉ=ள    ேவைலேவைலேவைலேவைல    நி,-த-ைதநி,-த-ைதநி,-த-ைதநி,-த-ைத    Y,Y,Y,Y,    சதவDகிதசதவDகிதசதவDகிதசதவDகித    ெவ�றிெவ�றிெவ�றிெவ�றி    ெபறHெபறHெபறHெபறH    ெசZயெசZயெசZயெசZய    
ேவ�F�ேவ�F�ேவ�F�ேவ�F�....    
 
6ைண6ைண6ைண6ைண    டவ
டவ
டவ
டவ
    நி,வன�நி,வன�நி,வன�நி,வன�    எ2றா;எ2றா;எ2றா;எ2றா;    எ2னஎ2னஎ2னஎ2ன????    

த�ேபா6 நாF :Xவ6� BSNL வச� �மா
 65000 டவ
க= உ=ளன.  இ3த 
டவ
கைள எ;லா� BSNL இட� இB36 எF-6 அர� உ-ேதசி-6=ள Iதிய 
நி,வன-திட� ஒGபைடGப6 எ2பேத அரசி2 :2 ெமாழி\.  இ3த நி,வன� 
‘6ைண டவ
 நி,வன�’ எ2, அைழ�கGபF�.  BSNL நி
வாக� ெகாF-6=ள 
தகவ; ப( இ3த 6ைண டவ
 நி,வன� :Xைமயாக BSNL�' ெசா3தமான6: 
BSNLேல நி
வகி�'�.  இ3த 6ைணடவ
 நி,வன-தி; ெசய;பட BSNL; உ=ள 
ஒB ப'தி அதிகா>க@� ஊழிய
க@� அKGபGபFவா
க=. 
 
6ைண6ைண6ைண6ைண    டவ
டவ
டவ
டவ
    நிநிநிநி,வன-தி�',வன-தி�',வன-தி�',வன-தி�'    ஆதரவானஆதரவானஆதரவானஆதரவான    வாத�க=வாத�க=வாத�க=வாத�க=::::----    
1) டவ
 வDயாபார� ெதாைல-ெதாட
I ெதாழிலி; ஒB லாபகரமான 
வDயாபார� எ2, வாதிடGபFகிற6.  என?K� இத2 டவ
கைள :Xைமயாக 
பய2பF-தி அதிகGப(யான லாப-ைத ஈEட BSNLஆ; இயலவD;ைல.  தன?யான 
6ைண டவ
 நி,வன� அைம�கGபEட6 எ2றா;, அத2 நி
வாக� டவ
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வDயாபார-ைத ைமயGபF-தி ெசய; பFவேதாF, லாப-ைத அதிகGபF-6� 
வDதமாக டவ
கைள திற�பட நி
வகி�கலா�. 
2) BSNL2 மிக அதிகGப(யான ேதZமான ெசல\களா;, அ6 நaட-தி; 
இய�'கிற6.  2015-16ஆ� ஆ�F மEF� அத2 ேதZமான ெதாைக எ2ப6 8,816 
ேகா( cபாZக=.  6ைண டவ
 நி,வன� அைம�கGபEட6 எ2றா; ேதZமான 
ெசலவD2 கணDசமான ப'தி இ3த நி,வன-தி�' ெச2, வDF�.  இத2 
காரணமாக BSNL ஒB லாபமdEF� நி,வனமாக மா,� வாZGI அதிக>�'�. 
 
இைவஇைவஇைவஇைவ    தவறானதவறானதவறானதவறான    வாத�க=வாத�க=வாத�க=வாத�க=::::----    

ஒB 6ைண டவ
 நி,வன� அைம�கGபEடா; டவ
 வDயாபார� ேமJ� 
லாப� ெகா�டதாக மா,� எ2ப6 ஒB தவறான, ம�கைள ஏமா�ற�C(ய 
வாதமா'�.  அரசி2 :2 ெமாழிவD2ப( இ3த 6ைண டவ
 நி,வன� BSNL; 
இB36 அKGப�C(ய அதிகா>க= ம�,� ஊழிய
களாேலேய நி
வகி�கGபF�.  
இேத அதிகா>க@�, ஊழிய
க@� 6ைண டவ
 நி,வன-தி; இB�'� ேபா6 
டவ
 வDயாபார-ைத அதிக� லாப� தர�C(யதாக மா�ற :(S� எ2றா;, இ3த 
6ைண டவ
 நி,வன-ைத உBவா�காமேலேய அவ
களா; ெசZய :(S� 
அ;லவா?  எனேவ 6ைண டவ
 நி,வன-ைத 6வ�'வத�கான எ3த ஒB 
நியாய:� இ;ைல.   

அரசி2 BSNL வDேராத, தன?யா
 ஆதர\ ெகா=ைககளா;தா2 BSNL 
நaட-தி�' ெச2ற6 எ2ப6 அைனவB�'� ெத>S�.  கட3த UPA அரசா�க-தி2 
ப-தா�F கால-தி; தன6 வைல- தள-ைத அதிக>-6� ெகா=ள BSNL 
அKமதி�கG படவD;ைல எ2ப6 :2னா= ம-திய ெதாைல ெதாட
I அைமHச
 
திB ரவD ச�க
 பDரசா- அவ
கள?2 அறி�ைக ெத>வD-6=ள6.  BSNL2 
நaட-தி�' மிக அதிகGப(யான ேதZமான ெசலைவ காரண� காEFவ6 ஏ�,� 
ெகா=ள :(யா6 .ஊழிய
க=, அதிகா>க= ம�,� நி
வாக-தி2 CEF 
:ய�சிகள?2 காரணமாக ந;லெதாB :2ேன�ற-ைத BSNL காEட 6வ�கி 
வDEட6.  6ைண டவ
 நி,வன� அைம�கGபடாமேலேய மd�F� லாபமdEF� 
நி,வனமாக BSNL வB� எ2ப6 உ,தி. 
 
ெகா;ைலGIறெகா;ைலGIறெகா;ைலGIறெகா;ைலGIற    வழியாகவழியாகவழியாகவழியாக    BSNLBSNLBSNLBSNLஐஐஐஐ    தன?யா
மதன?யா
மதன?யா
மதன?யா
ம    யமா�'வேதயமா�'வேதயமா�'வேதயமா�'வேத    6ைண6ைண6ைண6ைண    டவ
டவ
டவ
டவ
    நி,வன-தி2நி,வன-தி2நி,வன-தி2நி,வன-தி2    
ேநா�க�ேநா�க�ேநா�க�ேநா�க�::::----        
  இgவாறாக, டவ
 வDயாபார-ைத திற�பட ெசZவத�' BSNL�' உதவD 
ெசZய அர� இ3த தன?யான டவ
 நி,வன-ைத 6வ�க நிைன�கவD;ைல எ2ப6 
தா2 உ�ைம.  BSNL நி,வன� 6வ�கிய நா= :தலாக ெதாட
Hசியாக வ3த 
அரசா�க�க= BSNL2 ப�'கைள வD�பைன ெசZ6 தன?யா
மயGபF-த 
கFைமயாக :ய�சி-தன.  என?K� BSNL; உ=ள ஒ2,பEட ெதாழி�ச�க 
இய�க� அர�கள?2 :ய�சிகைள ேதா;வD அைடயH ெசZ6=ள6.  ெதாைல- 
ெதாட
I 6ைறயD; அரசி2 100 சதவDகித ப�'கேளாF இB�'� ஒேர நி,வன� 
BSNL மEFேம.  VSNL ஏ�கனேவ தன?யாB�'- தாைர வா
�கG பEF வDEட6.  
MTNL2 ப�'க= 46.5% அளவD�' வD�கG பEF வDEடன.  எனேவ BSNL2 
ப�'கைளS� வD�க ேவ�F� எ2பேத அரசி2 ேதைவ.  6ைண டவ
 நி,வன� 
அைமGப6 எ2ப6 ெகா;ைலGIற வழியாக BSNLஐ தன?யா
 மயமா�'� :ய�சிேய 
தவDர ேவ, ஒ2,மி;ைல. 
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  இ3த 6ைண டவ
 நி,வன� Y, சதவDகித அரசி2 நி,வனமாகேவ 
இB�'�, :Xைமயாக BSNL�' ெசா3தமானதாக இB�'� எ2ப6 ேபா2ற 
அரசா�க-தி2 ச
�கைர தடவDய வா
-ைதகைள ஊழிய
க= ந�ப மாEடா
க=.  
ெபா6-6ைற நி,வன�கைள எgவள\ வDைரவாக வD�க :(Sேமா, அதைன 
ெசZவ6தா2 த�ேபாைதய அரசா�க-தி2 ெகா=ைக.  ெபா6-6ைற 
நி,வன�கைள தன?யா
 மயGபF-6� திEட�கைள உBவா�'வ6 தா2 ‘நிதி 
ஆேயா�’கி2 :X ேநரGபணD எ2ப6 அைனவB�'� ெத>3த சித�பர ரகசிய�.  
6ைண டவ
 நி,வன� 6வ�க அKமதி வழ�கGபEட6 எ2றா; வDைரவD; 
ேக3திர ப�' வD�பைன நட-தGபEF, தன?யா
 :தலாள?க= CEடாள?களாக 
kைழ�கG பFவா
க=.  அத�'GபD2 6ைண டவ
 நி,வன-ைத ஒEF ெமா-தமாக 
தன?யா
 மயமா�'� நாEக= அதிகமாகா6.  த�ேபா6 உ=ள U�நிைலயD; BSNL2 
உயD
 நா(ேய அத2 ெமாைப; டவ
க=தா2.  BSNL வச� இB36 டவ
க= 
பD>�கGபEட6 எ2றா; அ6 உடன(யாக அழி36 வDF�.எனேவ, BSNL இட� 
இB36 அத2 மதிGI மி�க டவ
கைள அர�கள வா(H ெச;ல நா� அKமதி�க� 
Cடா6.      
 

BSNL  BSNL  BSNL  BSNL  ஆர�பD�கGஆர�பD�கGஆர�பD�கGஆர�பD�கG    பEடபEடபEடபEட    நா=நா=நா=நா=    :தலாZ:தலாZ:தலாZ:தலாZ    அரசி2அரசி2அரசி2அரசி2    தா�'தலி;தா�'தலி;தா�'தலி;தா�'தலி;    இB36இB36இB36இB36    
BSNLBSNLBSNLBSNLஐஐஐஐ    காGபா�றகாGபா�றகாGபா�றகாGபா�ற    ஒ2,ஒ2,ஒ2,ஒ2,பEடபEடபEடபEட    ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி�    ச�கச�கச�கச�க    இய�க�இய�க�இய�க�இய�க�    ெதாட
Hசியாகெதாட
Hசியாகெதாட
Hசியாகெதாட
Hசியாக    
ேபாரா(ேபாரா(ேபாரா(ேபாரா(    வBகி2ற6வBகி2ற6வBகி2ற6வBகி2ற6.  .  .  .  அரசா�க�க=அரசா�க�க=அரசா�க�க=அரசா�க�க=    எF-தஎF-தஎF-தஎF-த    UNBUNUNBUNUNBUNUNBUNDLING, DLING, DLING, DLING, ப�'ப�'ப�'ப�'    
வD�பைனவD�பைனவD�பைனவD�பைன, , , , வDBGபவDBGபவDBGபவDBGப    ஓZ\ஓZ\ஓZ\ஓZ\    திEட�திEட�திEட�திEட�    உ=ள?Eடைவகைளஉ=ள?Eடைவகைளஉ=ள?Eடைவகைளஉ=ள?Eடைவகைள    ஊழிய
க=ஊழிய
க=ஊழிய
க=ஊழிய
க=    
ெவ�றிகரமாகெவ�றிகரமாகெவ�றிகரமாகெவ�றிகரமாக    தF-6தF-6தF-6தF-6    நி,-திS=ளன
நி,-திS=ளன
நி,-திS=ளன
நி,-திS=ளன
.  .  .  .  இ3தஇ3தஇ3தஇ3த    U�நிைலU�நிைலU�நிைலU�நிைலயDJ�யDJ�யDJ�யDJ�, , , , 
6ைண6ைண6ைண6ைண    டவ
டவ
டவ
டவ
    நி,வன�நி,வன�நி,வன�நி,வன�    அைமGபத2அைமGபத2அைமGபத2அைமGபத2    pலமாகpலமாகpலமாகpலமாக    BSNLBSNLBSNLBSNLஐஐஐஐ    C,ேபாF�C,ேபாF�C,ேபாF�C,ேபாF�    
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ெதாழிலாள
ெதாழிலாள
ெதாழிலாள
ெதாழிலாள
    ஒ�,ைமஒ�,ைமஒ�,ைமஒ�,ைம    ஜி3தாபா-ஜி3தாபா-ஜி3தாபா-ஜி3தாபா-!!!!    
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ஊழிய
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