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அ%ைம� ேதாழ�கேள, 
 

 ெச)ைனய�# இய�,	 ெடலிகா	 -.ற0 ெசாைச�ய�# 15.06.2015 அ)6 நைடெப7ற 

நி�வாக8,9 -ட�தி#, இ� வைர கட:8கான வ�யாக இ%;� வ;த 14.5 சதவ�கித�ைத 16 

சதவ�கிதமாக 01.07.2015 >த# உய��த >�ெவ.8க�ப. அம?8, வ;�@ள�. இ;த >�வா# 

ெசாைச� உ6�ப�ன�கA8, மாத	 ேதா6	 பல B6 CபாDக@ அதிகமாக கடேவE�ய அவல	 

ஏ7பட�. ெசாைச� உ6�ப�ன�கA8, இ;த >�0 ேபரதி�Gசியாக இ%8கிற�. 
 

வ�வ�வ�வ�    உய�0உய�0உய�0உய�0    ேதைவயாேதைவயாேதைவயாேதைவயா????    
 

 ெசாைச� நி�வாக	 கட) ெதாைகைய 6 லசமாக உய��திவ�. வ� வ�கித�ைத  16சதமாக 

உய���வத7, பாரத ப�ரதம� நேர;திர ேமா�ைய ைக கா.கிற�. ெசாைச� தைலவ%	 ந	 

ேதாழ�களIட	 இேத காரண�ைத வ� உய�வ�7, -றினா�. நேர;திர ேமா�ய�) நாசகர ெபா%ளாதார 

ெகா@ைகக@ இ;திய நா. உைழ�பாளIக@,ஏைழ எளIய வ�வசாய ெதாழிலாளIக@,வ�வசாய�க@ ம76	 

ந.�தர ம8க@ அைனவைர	 சிரம�தி7,@ளா8,கிற� எ)ப� யதா��தL�வமான உEைம. ஆனா# 

வ� உய�வ�7, உEைமயான காரண	 எ)ன? நம� -.ற0 ெசாைச� ேவளாE அைமGசக�தி) 

கீ� வ%கிற� எ)பதைன நா	 அறிேவா	 ஆனா# வ�வசாய ச?ைக வ�ய�# கட) ெப6	 வசதி நம� 

ெசாைச�8, ஒ%ேபா�	 இ%;ததி#ைல. எனேவ ெசாைச� தைலவ� வ O�ராகவனIட	 வ�ைய 

,ைற8கேவE.	 எ)6 தமிழக�தி# 40008,	 ேம7பட உ6�ப�ன�களIட	 ைகெய9�� ெப76 

ெகா.�த ேபா� இ;த வாத	 ெபாDயான� எ)6 நம� ேதாழ�க@ -றிP@ளா�க@. இதி# ேவதைன 

எ)னெவ)றா# ஒ% சில ெதாழி7ச�க�க@ -ட வ� உய�வ�7, ேமா�ைய ைக காEப�8,	 

வ��ைதைய ெசDகி)றன. பாரத ப�ரதம� நேர;திர ேமா� அவ�களI) ம8க@ வ�ேராத ெகா@ைககைள 

எதி��� தின	 தின	 ேபாரா.கி)ற ச�க	 BSNL ஊழிய� ச�க	 தா) எ)ப� அைனவ%	 அறி;தேத. 

அைத மைற�� BSNL ஊழிய� ச�க�தி) மV� வ OEபழிைய சில நப�க@ ெசDவ� ப�தாப�தி7,�ய�. 
 

 வ�கிகளI# ,ைற;த வ�ய�# கடைன�ெப76 இ�வைர Wமா� 8008,	 ேம7பட உ6�ப�ன�க@ 

ெசாைச� கண8ைக >7றி?	 >���@ளன�. இதனா# அவ�கA8, C.5 லச�தி7, 5 வ%ட�தி7, 

C 47000/- ேசமி�பாகிற�. பண� ஓD0 காரணமாக உ6�ப�ன� எEண�8ைக ,ைற;� வ%	 ேவைளய�# 

உ6�ப�ன�க@ ெசாைச�ய�லி%;� வ�ல,வ� ேம?	 ெசாைச�ைய ப�):8,� த@A	.   

 

 ேதசிய வ�கிக@ எ#லா	 இ;த ஜனவ� மாத�திலி%;� ேபா� ேபா.8ெகாE. வ� 

வ�கித�ைத ,ைற�� வ%கி)றன. இத7, அ��பைடயான காரண	 �ச�\ வ�கி REPO Rate வ� 

வ�கி�தைத d)6 >ைற ,ைற�தேத ஆ,	. நா. >9வ�	 அரWடைமயா8க�பட வ�கிக@ வ� 

வ�கி�தைத ,ைற8,	 ேபா� நம� -.ற0 ெசாைச� ம.	 வ� வ�கித�ைத உய���வ� 

அநியாயமா,	. எனேவ தா) வ� வ�கித�ைத ,ைற8கேவE.	 எ)6 வ?வாக ,ர# 

எ9�ப�P@ேளா	.  

    

வ�வ�வ�வ�    வ�கிவ�கிவ�கிவ�கி�த�த�த�தைதைதைதைத    ,ைற8க,ைற8க,ைற8க,ைற8க    >�Pமா>�Pமா>�Pமா>�Pமா????    
 

 நிGசயமாக >�P	. சமVப�தி# ெசாைச� நி�வாக	 ெசDய8-�ய வ OE ெசல0கைள 

,ைற�தா# வ� வ�கித	 நிGசய	 ,ைறP	.  

உதாரணமாக…… 

 

• RGB உ6�ப�ன�கA8, ெச# ேபா) வா�,வத7, தலா C10000/- வழ�கிய� 

• RGB உ6�ப�ன�கA8, American Tourister pேக� வழ�கிய�. 

• ெப�கq% உ6�ப�ன�கA8, ெகா.8க�பட கட:8, மாதா மாத	 வர0 எ)ப� ெவ6	 30 

>த# 35 சதமானமாக இ%8,	 ேபா� ெப�கq%வ�# கிைள திற�ப� எ)ப� ேதைவயான  



 

ஒ)6தா). ஆனா# அத7காக பலலச CபாD ெசல0 ெசD� ஆட	பரமாக கிைள திற;த� 

எ)ப� மி,;த கவைலயளI8,	 வ�சயமா,	  

• ெச)ைன ெசாைச�ய�# இய8,ந�க@ வ�வாதி8க ேகா�8கண8கி# ெசல0 ெசD� அைற 

கடப.@ள�. 
 

இ�ேபால வ OEெசல0க@ ெசD� கட:8கான வ�ைய உய���வ� ேதைவதானா எ)பேத நம� 

அ��பைடயான ேக@வ�.  

      எனேவ தா) வ� வ�கித�ைத ,ைற8க ேவE.	 எ)6 வலிP6�தி கிைளக@ ேதா6	 

ஆ��பாட	 நட�த அைற-வ# வ�.@ேளா	. 
    

நில�ைதநில�ைதநில�ைதநில�ைத    நிலமாகேவநிலமாகேவநிலமாகேவநிலமாகேவ    ப�����தரப�����தரப�����தரப�����தர…………    

  

 ெசாைச� உ6�ப�ன�களIைடேய ெச)ைனய�# உ@ள 88 ஏ8க� நில�ைத ப����� தரேவE.	 

எ)ற ேவைக அதிகமாக உ@ள�. இத7, உதாரணமாக ெசாைச� உ6�ப�ன�களIைடேய நில�ைத 

ப����8 ெகா.8க வ�Eண�ப	 ேகடேபா� 14919 வ�%�ப வ�Eண�ப�க@ வ;தேத சாசியா,	. 

அ.8,மா� க�ட	 அ.8க.8காD ஊழ?8, வழிவ,8,	 எ)பதாேலேய நா	 ெதாட�;� எதி��� 

வ%கிேறா	. இய8,ந� ,9வ�# நம8, ஒ%வ� -ட இ#ைல தா). ஆனா# ெசாைச� உ6�ப�ன�க@ 

ெப%வா�யாக ந	 ப�)ேன உ@ளன� எ)பைத ெசாைச� நி�வாக	 மற;�வ�ட8-டா�. நில�ைத 

நிலமாகேவ ப����8 ெகா.8க RGB -ட�தி# ஏகமனதாக எ.8க�பட >�ைவ மா7ற8-டா�. அ�ப� 

மா7றினா# அ� சட வ�ேராத	 ம.ம)றி தா�மVக ெபா6�ைபP	 இழ;ததா,	. தமிழக�தி# 

ஆE.ேதா6	 ஆய�ர��8,	 ேம7பட ஊழிய�க@ பண� ஓD0 ெப6கி)றன�. நில	 வா�க ெபற�பட 

15 ேகா� கட:8கான அசைலP	, 15.25 ேகா�  வ�ையP	 க� வ;த உ6�ப�ன�க@ எ;த பல:மி)றி 

பண� ஓD0 ெப6வ� மி,;த ேவதைன8,�ய�. ச�ய�# ெவEைண இ%;தா?	 எ.8க>�யாத, 

அ:பவ�8க >�யாத ேவைலைய ெசாைச� நி�வாக	 ெசD�வ%கிற�. எனேவ தா) நில�ைத ப����8 

ெகா.8க ேவE.	 எ)6 வலிP6�தி கிைளக@ ேதா6	 ஆ��பாட	 நட�த அைற-வ# 

வ�.@ேளா	. 

 

 BSNL ஊழிய� ச�க	 சா�பாக வ� வ�கித�ைத ,ைற8க0	, நில�ைத ப���� தர0	 தமிழக	 

>9வ�	 நா)காய�ர	 உ6�ப�ன�களIட	 ைகெய9�� ெப76 ெசாைச� தைலவ� வ OரராகவனIட	 

19.08.2015 அ)6 ேதாழ� அ)tமண� தைலைமய�# ெகா.�ேதா	. நம� ேகா�8ைகைய ெசாைச� 

நி�வாக	 ஏ7,	 எ)6 கா�தி%;ேதா	. ஆனா# ெசாைச� நி�வாக�திட	 எ;த அைச0	 இ#ைல.  
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