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��றறி�ைக எ�:12                                                           ேததி:-05.08.2017 
ஊதிய மா�ற�&'வ)* த�ேபாைதய நிைல,� இ*ன ப)ற ெச0திக1� 

அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
3வ� ஊதிய மா�ற� ��வ�� ப���ைரகைள அமலா�க DPE க"த# ெகா%&� 

வ�'ட�.  3வ� ஊதிய மா�ற� ��வ�� ப���ைரகைள எ�தவ�தமான மா�ற,# இ�றி 
19.07.2017 அ�3 ஏ�3� ெகா5ட அைம6சரைவய�� ,"ைவ ஒ'" இ�த� க"த# 
ெவள9ய�ட:ப'%;ள�.  இ�த� க"த&தி� ப" BSNL ஊழிய�க; ஊதிய மா�ற&தி�� த�தி 
உைடயவ�க; இAைல எ�ப� ெதள9வாகி உ;ள�.  அைம6சB# அரசாCக,# BSNL 
ஊழிய�கD�� ஊதிய மா�ற# தBவத�� சாதகமாக உ;ளன� என சில சCகCகD#, BSNLA 
உ;ள உய� ம'ட அதிகா�கD# பர:ப� வ�த வத�திகைள இ�த� க"த# அ#பல:ப%&தி 
உ;ள�.  அ%&த க'ட நடவ"�ைகக; ெதாட�பாக ஊழிய� ம�3ம அதிகா�க; சCகCக; 
வ�ைரவ�A ஒ�3 F" ,"ெவ%�க உ;ளன. 
 
DIRECTOR(HR)* தகவ<க1�& ச�க�க= பதி<:-  மன9தவள இய��ன�� ெசHதிக; BSNL� 
INTRANETA பதிM ெசHய:ப'%;ளன.  BSNLA பண�யா�3# ஊழிய� ம�3# அதிகா�க; 
சCகCகள9� ேபாரா'ட&தாA நி3வன# பாதி�க:ப'%;ள� ேபா�ற சி&திர&ைத அவ� வைரய 
,�ப'%;ளா�.  இத�� பதிலள9��# வ�தமாக, அர6சCக&தி� தவறான ெகா;ைகக; ம�3# 
நடவ"�ைகக; காரணமாக BSNL எOவா3 நPட&தி�� ெச�ற� எ�பைதQ#, ஊழிய� 
ம�3# அதிகா�க; சCகCகள9� இய�கCக; எOவா3 இ�த நி3வன&ைத பல:ப%&தி 
உ;ள� எ�பைதQ# வ�வ�&� நம� சCகCக; சா�பாக க"த# ெகா%�க:ப'%;ள�. 
 
நி
வாக>தி* &�ற?சா@ைட BSNL ஊழிய
 ச�க� கBைமயாக மC�கிறD:- 27.07.2017 
ேவைல நி3&த# மிக ப�ரமா5டமான ெவ�றிைய ெப�3;ள�.  ஊழிய� ம�3# அதிகா�க; 
சCகCகள9� உ3:ப�ன�க; ெபBவா�யாக கல��� ெகா5ட இ�த ேவைல நி3&த# எ�த வ�த 
அச#பாவ�த,# இ�றி அைமதியாக நைடெப�3;ள�.  ஆனாA கா�:பேர' அSவலக# 
ேவைல நி3&த&தி� மT� ேச�ைற வா� UVகிற�.  ேவைல நி3&த&தி� ேபா� பல 
மாநிலCகள9A ஊழிய�க; ஒ'%ெமா&த ஒ�Cகீன&�ட� நட��� ெகா5டதாகM#, 
அXஸா# மாநில&திA அSவலகCக; Fட சாதாரணமாக ெசயAபடவ�Aைல எ�3# 
கா�:பேர' அSவலக&தி� மன9த வள ப��M BSNLEU ம�3# SNEA சCகCகள9� ெபா� 
ெசயலாள�கD�� க"த# ெகா%&�;ள�.  இ� ஆதாரம�ற ��ற6சா'%�க;.  ேவைல 
நி3&த&தி�� ப�� அXஸா# மாநில&திA அதிகா�கD#, ஊழிய�கD# தCகDைடய 
அ�றாட பண�கைள ெசH� வBகி�றன�.  ஆனாA அXஸா# தைலைம ெபா� ேமலாள� 
அவர� திறைமய��ைம, ெசயAபா"�ைம ம�3# நி3வன&தி� மT� அ�கைறய�ற 
த�ைமகைள மைற�க சCகCகள9� மT� அவ[3 பர:ப� வBகி�றா�.  கா�:பேர' 
அSவலக&தி� இ�த க"த&தி�� சCகCக; ெபாB&தமான பதிைல� ெகா%��#.  
 
CGM NETF ம*னHIJ:- 27.07.2017 அ�3 நைடெப�ற ேவைல நி3&த&தி� ேபா� 400��# 
ேம�ப'ட ஊழிய�கD# அதிகா�கD# ெகௗகா&தி காவA நிைலய&திA ைவ�க: ப'டன�.  
ேதைவய�ற இ�த காவA �ைறய�� நடவ"�ைககD�� CGM அXஸா# ம�3# CGM 
NETF(NORTH EAST TASK FORCE) ஆகியவ�கேள காரண#.  காவA �ைறய�� அ&� மTறS�� 
எதிராக ெகௗகா&திய�A 28.07.2017 அ�B ச�தி வாH�த ஆ�:பா'ட# நைடெப�ற�.  காவA 
�ைறய�� நடவ"�ைகயால ேகாப,�ற h�3�கண�கான ஊழிய�கD#, அதிகா�கD# இ�த 
ஆ�:பா'ட&திA பCேக�றன�.  இதைன ெதாட��� காவA �ைறய�� நடவ"�ைககD�� 
ெபா3:ேப�3 CGM NETF திB ஜா அவ�க; எ�&� U�வமான ம�ன9:ைப� ேக'%;ளா�.  



ேநரL நியமன JE காலிIபண)ய)ட�கைள நிரIப கா
Iபேர@ அQவலக� RLS:-  கட�த 
ஆ5% நைடெப�ற ேநர" நியமன JE ேத�வ�A ெவ�றி ெப�ற பல� வராததாS#, பல� JTO 
ேத�வ�S# ெவ�றி ெப�3 ெச�3 வ�'டதாS# பல மாநிலCகள9A காலி:பண�ய�டCக; 
,�ைமயாக நிர:ப:படவ�Aைல.  இ�த� காலி:பண�ய�டCகைள நிர:ப BSNL ஊழிய� சCக# 
நி�வாக&திட# ேக'%� ெகா5ட�.  த�ேபா� கா&திB:ேபா� ப'"யலிA இB:பவ�கைள� 
ெகா5% இ�த� காலி:பண�ய�டCகைள நிர:ப நி�வாக# ,"M எ%&�;ள�.   
 
JE�க1�கான இலாகா ேத
S:- காலி:பண�ய�டCக; ெதாட�பாக மாநிலCகள9A இB�� 
தகவAக; வBவத�� கா&திராமA JE பதவ�கD�கான இலாகா ேத�ைவ நட&த அறிவ�:k 
வழCக ேவ5%# என நம� ம&திய சCக# PGM(Estt) ம�3# GM(Rectt) ஆகிேயாைர ச�தி&� 
வ�k3&தி உ;ள�.  இ� ெதாட�பாக ேதைவயான நடவ"�ைககைள வ�ைரவ�A எ%:பதாக 
உ3தி அள9&�;ளன�. 
 
ERP ப)ர?சைன காரணமாக ஓ0Vதிய
க1�& மW>Dவ அலவ*X வழ�&வதி< 
தாமத�:- ேதசிய� கM�சிலிA எ%&த ,"வ�� அ":பைடய�A 01.04.2017 ,தA BSNL 
ஓHqதியதார�கD�� மB&�வ அலவ�Xக; நிைல நி3&த:ப%வத�கான உ&தரவ�ைன 
கா�:பேர' அSவலக# ெவள9ய�'%;ள�.  ERPய�A ேதைவயான திB&தCக; ெசHய:படாத 
காரண&தாA அவ�கD�� அ�த மB&�வ அலவ�X வழCக:பட வ�Aைல என நம� 
ேதாழ�க; ெத�வ�&தன�.  இ�த ப�ர6சைனைய நம� ம&திய சCக# கா�:பேர' 
அSவலக&திA உ;ள GM(Admn)ஐ ச�தி&� தைலய�ட வ�k3&தி உ;ள�.  ேதைவயான 
நடவ"�ைககைள ேம�ெகா;ள அவ� உ3தி அள9&�;ளா�.  
 
CDA ச@டவ)திகளH< J&>தIப@B=ள 55(A) (1) ம�C� (2) ஆகியவ�ைற திW�ப ெபCக:-  CDA 
ச'ட வ�திகைள BNSL நி�வாக# சமTப&திA சில மா3தAகைள ெசH�;ள�.  த�ேபா�;ள வ�தி 
எ5 55(ii)(b) எ%�க:ப'% 55(A)(1) ம�3# (2) ஆகியைவ k�&த:ப'%;ளன.  35 வய���; 
பண�ய�A ேச��� 50 வயதிைன அைட��வ�'ட ஒB அதிகா�ய�ைன ஓHM ெகா%�க 
நி3வன&தி�� உ�ைம உ5% என kதிய ச'டவ�தி 55(A)(1) F3கிற�.  அேத ேபால 55 
வயதிைன அைட��வ�'ட ஊழிய�கD��# ஓHவள9�கலா# எனM# அ� F3கிற�.  
kதியதாக k�&த:ப'%;ள பாரா (2), 30 வBட ேசைவ ,"&த எ�த ஒB ஊழியB��#  
y�3 மாத அறிவ�:k� ெகா%&� அAல� அ:ப" அறிவ�:ப��� பதிலாக y�3 மாத 
ஊதிய&ைத வழCகி ஓHM ெகா%�க நி3வன&தி�� அதிகார&ைத வழC�கிற�.  kதியதாக 
k�&த:ப'ட இ�த வ�திகைள திB#ப ெபற ேவ5%ெமன BSNL ஊழிய� சCக# 
ேக'%�ெகா5%;ள�. 
 
BSNL நில�களH< [*றி* ஒW ப�கி* மதிIJ 65,000 ேகாL _பா0க=:- BSNL நிலCகள9� 
மதி:k 975 ேகா" zபாHக; என k&தகCகள9A உ;ளன.  என9{#, த�ேபா� ெசHய:ப'% 
வB# மதி:ப|%கள9�ப" y�றிA ஒB பC� BSNL நிலCகள9� மதி:k 65,000 ேகா" zபாHக; 
என கண�கிட:ப'%;ளன.  இ�த நிலCக; ெபB நகரCகள9A உ;ளைவ.  k� ெடAலிய�A 
கா�:பேர' அSவலக# அைம��;ள நில&தி� மதி:k ம'%# 2,500 ேகா" zபாHக;.  
 
நிதி ஆேயா�கி* Dைண>தைலவ
 அரவ)`> பனகாaயா ராஜினாமா:- நேர�திர ேமா" 
அரசாCக&தி� ெபா�&�ைற நி3வனCக; மTதான தா��தலி� கBவ�யாக ெசயAப'ட நிதி 
ஆேயா�கி� �ைண&தைலவ� அரவ��& பனகா�யா தன� ெபா3:ப�லிB�� ராஜினாமா 
ெசH�;ளா�.  சமTப&திA நிதி ஆேயா� ஏ� இ�தியா நி3வன&ைத தன9யா� மயமா�க 
ப���ைர ெசHத� எ�ப� �றி:ப�ட&த�க�.  இவ� இ�த ெபா3:ப��� வBவத�� ,� 
உலக வCகி, IMF ம�3# WTO ஆகிய அைம:kகள9A பண�யா�றி இB�தா�.  எனேவ அவ� நிதி 
ஆேயா�கி� �ைண&தைலவராக ெபா3:ேப�ற ப��ன� இ�திய ெபா�&�ைற நி3வனCகைள 
சீரழி�க உலக வCகிQ#, IMFQ# வ�%&திB�த ஆைணகைள ,�ைமயாக அமA ப%&தினா�.   
  



இXலாமிய
க= ம�C� தc>DகளH* மdதான தா�&த<கைள எதி
>D ஓ0S ெப�ற 
ராeவ அதிகாaக=:- பV�கைள பா�கா�கிேற� எ�ற ெபய�A இXலாமிய�க; ம�3# 
த�&கள9� மT� நைடெப�3 வB# தா��தAகைள க5"&� h�3��# ேம�ப'ட ஓHM 
ெப�ற ரா�வ அதிகா�க; ப�ரதம� நேர�திர ேமா"�� க"த# எ�திQ;ளன�. இ�� மத&தி� 
பா�காவல�க; என தCகD�� தாCகேள ப'ட# �'"� ெகா5டவ�கள9� ச,தாய&தி� மT� 
இ�வைர க5"ராத தா��தAகD�� தாCகேள சா'சி என அ�த� க"த&திA எ�திQ;ளன�.  
இ�த பV பா�காவல�கள9� தா��தAகள9A இXலாமிய�கD# த�&�கD# ேமாசமாக 
பாதி�க:ப'%;ளன� எ�3# அவ�க; அதிA ெத�வ�&�;ளன�.  மா3ப'ட கB&�� 
ெகா5டவ�கள9ட# ஒB அ6ச உண�M# ஒ%�க:ப%# உண�M# பட���;ளத�� தCகள9� 
வB&த&ைதQ# பதிM ெசH�;ளன�.  பV பா�கா:k எ�ற ெபய�A நைடெப3# 
ெகாைலகD�� எதிராக பல மதCகைளQ# ேச��த h�3��# ேம�ப'ட ஓHM ெப�ற 
ரா�வ அதிகா�க; �ரA ெகா%&�;ள� எ�ப� �றி:ப�ட&த�க நிக�வா�#. 
 
அSர�காபா>தி�&= fைழய தXcமா நXag�& மCIJ:- ப�ரபல எ�&தாள� தX�மா 
நX�� 30.07.2017 அ�3 அMரCகாபா&திA தைரய�றCகிய ேபா� அ�த நகB��; �ைழய 
அ{மதி�க:படவ�Aைல.  அவ� அஜ�தா, எAேலாேரா �ைககைள பா�ைவய�ட ெச�றிB�தா�.  
AIMIM க'சிய�� ச'டம�ற உ3:ப�ன� இ#தியாX ஜ�A தைலைமய�லான அ�த க'சிைய 
ேச��த இXலாமிய அ":பைடவாதிக; அMரCகாபா& வ�மான நிைலய&தி�� ெவள9ேய F" 
‘தX�மா, திB#ப ேபா’ என ,ழ�கமி'டன�.  உலக# ,�வ�# உ;ள இXலாமிய�கள9� 
மத ந#ப��ைககைள தX�மா k5ப%&தி வ�'டதாக Fறி, அதனாA அவைர அMரCகாபா& 
ம5ைண மிதி�க அ{மதி�க மா'ேடா# என அவ�க; ெத�வ�&தன�.  தX�மா தC�வதாக 
இB�த வ�%திய�� ,�k# ேபாரா'ட�கார�க; F" இB�தன�.  சி�கைல k���� ெகா5ட 
காவA �ைறய�ன� தX�மாைவ அMரCகாபா&ைத வ�'% ெவள9ேயற அறிM3&தின�.  
அவB# அதைன ஏ�3� ெகா5% ,#ைப�� திB#ப� வ�'டா�.  தX�மா நX�ைன 
அMரCகாபா& நகB��; �ைழய அ{மதி�காத AIMIM க'சிய�� எதி�:k ஜனநாயக&தி�� 
வ�ேராதமான�.  க5"�க&த�க�.  தX�மாவ�� எ�&��க; ஆ'ேசபகரமான� எ�றாA 
அவ�ைற எதி��க அவ�கD�� உ�ைம உ;ள�.  ஆனாA தCகள� பல&ைத� கா'" 
நகB��; �ைழய அ{மதி ம3�க அவ�கD�� உ�ைம இAைல.  வCகாள ேதச&ைத 
சா��த எ�&தாளரான தX�மா நX�� இXலாமிய அ":பைட வாதிகளாA அ�த 
நா'"லிB�� 1994A ெவள9ேய�ற:ப'டா� எ�ப� �றி:ப�ட&த�க�. 
 
நா@L* ெபாWளாதார�:- அரV எ%&� வB# நடவ"�ைககளாA நம�நா'"� ெபாBளாதார# 
ெவ� ேவகமாக உய��� வBவதாக நம� பாரத ப�ரதமB# நிதியைம6சB# ெதாட��� Fறி 
வBகி�றன�.  ஆனாA உ5ைம ேவ3 மாதி� உ;ள�.  ேசைவ ம�3# உ�ப&தி �ைறகள9� 
நடவ"�ைகக; க%ைமயாக வ ���� வBவதாக ெசHதிக; ெத�வ��கி�றன.  இ�த ஆ5% 
நி�ெகH இ�தியாவ�� ேசைவ ம�3# வ�யாபார நடவ"�ைக k;ள9க; 45.9 ஆக 
�ைற��;ள�.  இ� கட�த நா�� ஆ5%கள9A மிக� �ைறவான�.  அேத ேபால உ�ப&தி 
�ைறய�� �றிய|'% k;ள9Q# 46ஆக �ைற��;ள�. 
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