
 

 

BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:20                                                              ேததி:-01.09.2017 
 

ம%திய ச�க%தி& இைணய தள%தி* இ+,- சில ெச/திக0 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

ச�வேதச ச�ைதய�� க�சா எ�ெணய�� வ�ைல க�ைமயாக �ைற���ளைத 
ேமா  அரசா"க# ெப$ய அளவ�� பய�ப�%தி லாபமைட�� வ(கிற�.  
*�றா��க+,� -� ச�வேதச ச�ைதய�� க�சா எ�ெணய�� வ�ைல ப./பா0 
ஒ�றி2� 100 அெம$,க டால�களாக இ(�த�.  ஆனா� கட�த இர�டா��களாக அத� 
வ�ைல க�ைமயாக �ைற�� 50 டால� எ�ற அளவ�ேலேய இ(�� வ(கிற�.  
உதாரணமாக  ச#ப� 2016� 54.10 டால�களாக=#, ஜூைல 2017� 50.41டால�களாக=#, 
18.08.2017� 50.93 டால�களாக=ேம இ(���ள�.  ச�வேதச ச�ைதய�லி(�� க�சா 
எ�ெணைய இற,�மதி ெச0� ேகா ,கண,கான அெம$,க டால�கைள ேமா  
அரசா"க# மி�ச# ப� %��ள�.  எனDE# நம� நாG � ெபGேரா� ம2H# Iச� 
வ�ைலக� ெதாட��� உய�வத� *ல# ம,க� ெகா�ைளய ,க/பG� வ(கி�றன�.  
கட�த இர�� மாத"களD� மG�# ெபGேரா� லிGட(,� 6.02JபாK#, Iச� லிGட� 
ஒ�றி2� 3.89 JபாK# உய����ள�.  30.08.2017 அ�ைறய நிலவர/ப  ெச�ைனய�� 
ெபGேரா� லிGட� 71.62 Jபா0 எ�H# Iச� 60.02 Jபா0 எ�H# வ�2க/பGட�.  
ம,கைள ெகா�ைளய ,க ’தினச$ வ�ைல நி�ணய#’ எ�கிற Mதிய -ைறய�ைன ேமா  
அரசா"க# அறி-க/ப�%திK�ள�.  இ�த Mதிய -ைற *ல# ெபGேரா� ம2H# Iச� 
வ�ைல எNவாH மாHகிற� எ�பைத ம,களா� உணர - யவ��ைல.  ெபGேராலிய 
ெபா(GகளD� ெதாட� வ�ைலேய2ற# அைன%� ெபா(GகளD� வ�ைலேய2ற%�ட� 
- வதா� சாதாரண ம,களD� �யர# அதிக$,கிற�.  வ�ைலவாசிைய கG�/ப�%�ேவ� 
எ�H ெசா�ன ேமா  அரசா"க%தி� உHதி ெமாழி எ"ேக ேபான�? 

 
இ1தி� க2ட%தி* நில�க4 நி1வன ஊழிய
கள7& ஊதிய மா�ற�:-  நில,க$ நிHவன 
ஊழிய�களD� ஊதிய மா2ற# ெதாட�பாக நா# நம� Q2றறி,ைக எ� 17� 
ெத$வ�%தி(�ேதா#.  20 சதவ�கித ஊதிய நி�ணய பல�க+ட� R ய ஐ�தா�� கால 
ஊதிய மா2ற%தி2கான உட�பா� 31.08.2017,� -� நில,க$ நிHவன%தி� ஏ2ப�# என 
ப%தி$,ைக ெச0திக� ெத$வ�,கி�றன. 
 
சிைற8சாைலகைள வ9ட சிறிய அைறய9* ெப+�பாலான இ,திய
க0:- அரசா"க%தி� 
ேதசிய மாதி$ ஆ0= அைம/M (NSSO) ேசக$%��ள M�ளDவ�வர"களD� ப , கிராம/Mற 
ம2H# நக�/Mற இ�திய ம,களD� ெப(#பா�ைமயாேனா�, சிைற�சாைலக+,� 
ப$��ைர,க/பG��ள அளைவ வ�ட �ைறவான இட%திேலேய வசி%� வ(கி�றன� 
எ�ப� ெத$ய வ���ள�.  கிராம/Mற ம,களD� 80% ம2H# நக�Mற ம,களD� 60% ேப� 
சிைற�சாைலகைள வ�ட சிறிய அைறகளDேலேய வசி%� வ(கி�றன� என அ�த ஆ0= 
ெத$வ�,கி�ற�. 
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அ,தர�க உ4ைம அ>?பைட உ4ைம என உ8சந@திம&ற�:-  ஒ( � மகனD� 
அ�தர"க# (PRIVACY) அரசிய� சாசன%தி� வ ,க/பG��ள அ /பைட உ$ைம என 
உ�சநbதிம�ற# 24.08.2017 அ�H தb�/பளD%��ள�.  அ�தர"க உ$ைம அ /பைட உ$ைம 
இ�ைல என இேத நbதிம�ற# 1954 ம2H# 1961� ஆ��களD� ெகா�%தி(�த தb�/ைப 9 
நbதிபதிக� அட"கிய உ�ச நbதிம�ற அம�= த2ேபா� தவH என தb�/பளD%��ள�.  
ஜனநாயக ச,திக� இ�த தb�/ைப வரேவ2H�ளன.  அ�தர"க உ$ைம ஒ( சில தனD 
நப�க� ச#ப�த/பGட� என ம%திய ேமா  அரசா"க%தி� அGட�னD ெஜனர� வாதிGடா�.  
இ�த தb�/M ம%திய அரசா"க%தி2� க�ைமயான ப��னைட= என க(த/ப�கிற�.  
 
ஆதா
 வ9வர�க0 ெவள7நா2B நி1வன�கC�D:- சமcப%தி� ’அ�தர"க#’ (PRIVACY) 
ஒNெவா( � மகனD� அ /பைட உ$ைம என வரலா2H சிற/Mமி,க தb�/ைப உ�சநbதி 
ம�ற# வழ"கிK�ள�.  ஆனா� அ�த உ$ைமைய அரசா"க# ெசய�பாG � மcறிK�ள�.  
ஆதா� திGட%தி� கீe ெபற/பGட ஒNெவா( � மகனD� ப�ற�த ேததி, -கவ$, ெமாைப� 
ெதாைலேபசி எ�க�, மி�னfச� -கவ$, ைகேரைகக�, க(வ�ழி அைடயாள"க� 
உ�ளDGட அைன%� வ�வர"க+# ப�னாG� நிHவன"க+,� தர/பG��ளன.  L-1 
IDENTITY SOLUTIONS OPERATING CO PVT. LTD., எ�ப� அ%தைகயெதா( நிHவன#.  அ�தர"க 
உ$ைம அ /பைட உ$ைம என உ�ச நbதிம�ற%தி� வழ,� ெதாட��தவ�களD� ஒ(வரான 
ெப"கnJைவ சா��த க�ன� ேம%o தாமp எ�பவ� தகவ� அறிK# உ$ைம� 
சGட%தி� கீe இ�த வ�வர"கைள ெப2H�ளா�.  ஆதா� வ�வர"க� அைன%�# 
ரகசியமாக பா�கா,க/ப�# எ�கிற அரசி� உHதி ெமாழி,� மாறாக இ�திய � மகனD� 
அைன%� தனD/பGட வ�வர"கைளK# இ�H ெவளDநாG� நிHவன"க� ைக,� 
ெச�H�ளன.  இவ�க� இதைன எ/ேபா� ேவ��ெம�றாq# தவறாக பய�ப�%தலா#.  
இ�த வ�வர"க� தி�q -�q,� ெபய� ேபான அெம$,காவ�� CIAவ�2� ெச�H�ளதாக 
WIKILEAKS ெத$வ�%��ள�.  இ� ேபா�ற தகவ�களD� *ல# பல நாG� அரசா"க"கைள 
கட�த கால"களD� CIA கவ�e%��ள�# ந# அைனவ(,�# ெத$K#.     
 
ெச*லா ேநா2B�கள7* 99% வ�கி�D வ,- வ92டன:-  ெச�லா,காசாக அறிவ�,க/பGட 
500 ம2H# 1000 Jபா0 ேநாG�,களD� 99% வ"கிக+,� தி(#ப வ�� வ�Gடதாக $ச�N 
வ"கிய�� 2016-17ஆ# ஆ� 2கான அறி,ைக ெத$வ�,கிற�.  ெமா%தமி(�த 15.44 லGச# 
ேகா  Jபா0களD� ெவH# 16,000 ேகா  Jபா0க� மG�ேம வ"கிக+,� 
வரவ��ைலயா#.  2016 நவ#ப� 8ஆ# ேததி பண மதி/ப��ைம அறிவ�,க/பGட நா� 
-தலா0 க(/M/ பண,கார�க+,� இ� ஒ( மிக/ெப$ய அ  என ஆGசியாள�க� Rறி 
வ�தன�.  ஆனா� மதி/ப�ழ,க ெச0த பண%தி� 99% தி(#ப வ���ள� எ�ப� க(/M 
பண%ைத க��ப� /பதி� ேதா�வ� அைட���ளைதேய காG�கிற�.  ஆனா� தன� 
Qத�திர தின உைரய�� பாரதப�ரதம� ேமா  அவ�க� பண மதி/ப��ைம காரணமாக 
3லGச# ேகா  Jபா0 க(/M பண# ப� பGடதாக ெத$வ�%தா�.  அவ� எ"கி(�� இ�த 
தகவைல ெப2றா� எ�ப� யா(,�# ெத$யா�.  பண மதி/ப��ைம ஏ2ப�%திய சிரம"க� 
காரணமாக 104 உய��க� பலியான� தா� மி�ச#.  பண மதி/ப��ைம வ�ஷய%தி� 
இ�தியாவ�� ெப(ைம மி� நிHவனமான $ச�N வ"கி ேகாமாளDயாக மாறிய�தா� 
ேவதைன. 
 
பா-கா?F% -ைற ஊழிய
கC�D இ,திய தயா4?F ெதாைலேபசிக0 ம2Bேம!:- 
ெதாைல ெதாட�M �ைறய�� தனDயா� ம2H# அ�நிய க#ெபனDகளD� uைழைவ நா# 
க�ைமயாக எதி�%� வ�ேதா#.  தனDயா� ம2H# அ�நிய நிHவன"களD� uைழ= 



நாG � பா�கா/ப�2� அ�QH%தலாக
ஊழிய� ச"க# ஆர#ப�%த நா� 
எதி�%� வ�ேதா#.  (ஒ( சில� 
ேவ��# எ�H Rறிய� நிைன=,�
பாஜக அரசா"க"க� அதைன 
அ�QH%தq,� உ�ளாகி வ(வைத
பண�யா2Hபவ�க+,� இ�திய
கGடாயமா,�வேதா� பா�கா,க/பGட
ப$சீலி,க எ�ண�K�ள�.  
 
ஹ2சிச& நி1வன� 32,000 ேகா>
ப"�கைள ேவாேடாேபா� நிHவன%தி2�
வ$யாக ேவாேடாேபா� நிHவன#
வ$%�ைற 2007ஆ# ஆ�� 
நிHவன%தி2� பண# ெகா�,�#
ப� %� ெகா�%தி(,க ேவ��#
இ�வைர அ�த பண%ைத தராதேதா�
ேவாேடாேபா� நிHவன# இv%
Jபா0களாக உய����ள�.  
ஹGசிச� நிHவன# 32,000 ேகா 
RறிK�ள�.  இ�த பண# வ(மா
 
அரசிய* பல&கC�காக D�ப*கள7ட�
ெப�க+,� எதிரான வ�ெகா�ைம
��மc% ரா# ரஹb# சி" த� ,க/பGடைத
36 ெபா� ம,க� ெகா�ல/பGடன�
ஹ$யானா மாநில மேனாக�லா�
ஹ$யானாவ�� உய� நbதிம�ற#
இ�த வ�-ைற நிகe%த/பGடதாக=#
ெதாட�ப��ைல எ�கிற மேனாக�லா�
க� %��ள�.  பf�Rலாவ��
ெசா%�,கைள xைறயாட ஹ$யா
RறிK�ள�.  மேனாக�லா� க%தா�
பாஜக தைலைம அவ� ந�லவ�
அதி��சி,��ளா,கிK�ள�. 
 

வாe%�,க+ட�, 

                                                               
 

 

 

3 

அ�QH%தலாக இ(,�# எ�H# ெத$வ�%� வ�ேதா#
 -தலா0 அ�நிய ேநர  -தyGைட நா#
 அ�நிய ேநர  -தyG � பலைன BSNL

நிைன=,� வ(கிற�).  ஆனா� கட�த கா"கிரp
 சGைட ெச0யவ��ைல.  த2ேபா� நாG �
வ(வைத அரசா"க# உண���, பா�கா/M%�ைறய��

இ�திய ெமாைப� ெதாைலேபசிகைள பய�ப�%�வைத
பா�கா,க/பGட மி�னfச� ேசைவ வழ"�வ�

ேகா> Kபா/ க2டேவ�B�:-  ஹGசிச� 
நிHவன%தி2� வ�2றதா� கிைட%த *லதன

நிHவன# 7,900 ேகா  Jபா0கைள கGட ேவ��#
 Rறிய� ந# அைனவ(,�# ெத$K#

ெகா�,�# ேபா� ேவாேடாேபா� நிHவன# 
ேவ��# என வ(மான வ$%�ைற Rறிய�(�த�

தராதேதா�, இ�திய அரசா"க%ைத ச�வேதச
இv%� ெச�ற�.  த2ேபா� அ�த ெதாைக
.  இ�த xeநிைலய�� ஹா"கா" நாG�

ேகா  Jபா0 தரேவ��# என இ�திய
வ(மா? 

D�ப*கள7ட� சர�ைட,த ஹ4யானா
வ�ெகா�ைம �2ற"க+,காக ேதரா ச�சா ெசௗதா

த� ,க/பGடைத ெதாட��� நைடெப2ற வ�-ைற
ெகா�ல/பGடன�.  ஓG� வ"கி அரசியq,காக இ�த
மேனாக�லா� க%தா� அரசா"க# அEமதி%��ளதாக

நbதிம�ற# QG ,காG K�ள�.  ச*க வ�ேராத
%த/பGடதாக=#, ேதரா ச�சா ெசௗதாவ�2�#
மேனாக�லா� க%தா$� அறி,ைகய�ைன அ�த

பf�Rலாவ�� DSS ஆதரவாள�கைள ெப(மளவ��
ஹ$யானா அரசா"க# அEமதி%��ளதாக=#

க%தா� அரசா"க%ைத நbதிம�ற# க� %��ள
ந�லவ� எ�H சா�றிதe அளD%��ள� 

                                                               ேதாழைமL0ள

         

     (A.பாF ராதாகி+Mண&
மாநில8

வ�ேதா#.  BSNL 
நா# க�ைமயாக 

BSNL# அEபவ�,க 
கா"கிரp ம2H# 
நாG � பா�கா/M 

பா�கா/M%�ைறய�� 
பய�ப�%�வைத 

வழ"�வ� ெதாட�பாக=# 

 நிHவன# தன� 
*லதன பல�க+,கான 
ேவ��# என வ(மான 

$K#.  ஹGசிச� 
 இ�த வ$ய�ைன 

Rறிய�(�த�.  ஆனா� 
ச�வேதச தb�/பாய%தி2� 

ெதாைக 32,000 ேகா  
நாG� நிHவனமான 
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