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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 நம�� கிைட���ள தகவ�கள�� ப� 01.10.2017 !த� 5.3% IDA உய*+ எ�-+ ெமா�தமாக 
124.3% IDA கிைட��+ எ�-+ ெத0ய வ*கிற�. 
 
அதிகா2க0 ம�-� ஊழிய
 ச�க�க3ட5 BSNL CMD ச9தி)::- 29.09.2017 அ�- BSNL CMD 
ம;-+ BSNL� உ�ள அதிகா0க� ம;-+ ஊழிய� ச>க>கள�� தைலவ�க@�� 
இைடேயயான ஒ* ச�திDE நைடெப;ற�.  இ�த ச�திDபF� ச>க>க� சா�பாக ேதாழ� 
P.அபFம�H GS BSNLEU, ேதாழ� ச�ேதLவ� சி> GS NFTE, ேதாழ� K.ெசபாL�ய� GS SNEA 
ம;-+ ேதாழ� பFரகலா�ராQ GS AIBSNLEA ஆகிேயா� ப>ேக;றன�.  இ�த ச�திDபF� BSNL� 
வைல�தள வF0வா�க+, இதர நி-வன>கள�� ேபாS�, நம� வFயாபார  உ�தி உ�ள�Sட பல 
வFஷய>கைள ெதாழி;ச>க தைலவ�க@�� BSNL CMD வFள�கினா�.  இ�த ச�திDபF� ேபா� 
வFைரவF� BSNL  நி-வன+ UபாQ 2000/-�� ெமாைப� ெதாைலேபசிHட� W�ய ெமாைப� 
இைணDEகைள வழ>க உ�ளதாக ெத0வF�தா�.  பார�-1 என அைழ�கDபட இ*�கி�ற இ�த 
திSட�தி� Yல+ மாத�தி;� 97/- UபாQக@�� வர+பF�லாம� இலவச �ர� அைழDEக� 
ம;-+ ேடSடா ஆகியைவ வழ>கDபZ+ என ெத0வF�தா�.  0ைலய�L ஜிேயா 1500 
UபாQக@�� ெதாைலேபசி வழ>கினா\+, தன� வா��ைகயாள�க@�� மாத+ ஒ�-�� 
150 UபாQ கSடண+ வFதி�கி�ற�.  அ�த திSட�ைத வFட நம� திSட+ சிறDபான� என CMD 
BSNL ெத0வF���ளா�. 
 
BSNL ம;<ேம என> ேபா;*யாள
- !ேக] அ+பான�:-  28.09.2017 அ�- E� ெட�லியF� 
நைடெப;ற இ�திய ெமாைப� கா>கிரL WSட�தி� ேபசிய 0ைலய�L ஜிேயாவF� அதிப� 
!ேக] அ+பான�, தன� நி-வன�தி;� கZ+ ேபாS�ைய ெகாZ�� வ*வத;காக BSNLCMD 
தி* அ_ப+ `வாLதவா அவ�கைள பாராS�H�ளா�.  ேம\+ அவ� BSNL மSZேம 
0ைலய�L ஜிேயா நி-வன�தி� ஒேர ேபாS�யாள� எ�-+ ெத0வF���ளா�.  
0ைலய�L ஜிேயாவF� வ*ைக�� பF�ன*+ தன� ச�ைத ப>கீSைட உய��திH�ள ஒேர 
நி-வன+ BSNL மSZேம எ�பத;காகேவ அவ� இbவா- ெத0வF���ளா�.  இதர ெதாைல 
ெதாட�E நி-வன>க� த>க� ச�ைத ப>கீSைட இழ���ள cழலி� BSNL நி-வன+ 
மSZேம மா�d மாத�தி� 8.6%ஆக இ*�த தன� ச�ைத ப>கீSைட ஜூைல மாத�தி� 
8.84%ஆக உய��திH�ள�.  29.09.2017 அ�- நைடெப;ற WSட�தி� இதைன CMD BSNL 
ெத0வF�தா�.  BSNL நி�வாக��ட� ஊழிய�க� அதிகா0களாகிய நா!+ இ�த ெப*ைமயF� 
ப>ெகZDேபா+. 
 
ேகரளா ம�-� ஒ*ஸாவDE 4G ேசைவ:-  29.09.2017 அ�- நைடெப;ற WSட�தி� ேகரளா 
ம;-+ ஒ�ஸா ஆகிய மாநில>கள�� 2 அ�ல� 3 மாத>கள�� BSNL நி-வன+ 4G ேசைவ 
தரh�ளதாக CMD ெத0வF���ளா�.  இத;கான 2100MHz Lெப�Sர�ைத BSNL வா>க உ�ள�.  
ப�Dப�யாக இதர மாநில>கள�\+ 4G ேசைவ வழ>கDபZ+. 
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ேநர* நியமன ஊழிய
க3�H ஓ/Jதிய தி;ட�:-  BSNL� ேநர�யாக நியமி�கDபSZ�ள 
ஊழிய�க@�கான ஓQlதிய திSட�ைத 05.05.2016 !த� அமலா�கDபSZ�ளதாக கா�DபேரS 
அ\வலக+ 28.09.2017 அ�- உ�தரh ெவள�யFSZ�ள�. 

 
ஊதிய மா�றKதி�காக DOT ெசயலN�, BSNL CMDP� அைமQசைர ச9தி�கி5றன
:-  BSNL 
ஊழிய�க@�� 15% ஊதிய நி�ணய பல_ட� W�ய ஊதிய மா;ற�தி;காக நி�வாக� �m, 
இய��ன� �mவF;� அ_DபFH�ள !�ெமாழிைவ ெதாைல ெதாட�E��ைற��+ அ_DபF 
உ�ள�.  சமnப�தி� ெதாைல ெதாட�E �ைற ெசயலாள� தி*மி� அ*ணா o�த�ராஜ� 
அவ�கைள BSNL CMD ச�தி�தேபா� இ*வ*+ ெதாைல ெதாட�E அைமdச� தி* மேனாp 
சி�ஹா அவ�கைள BSNL ஊழிய�க@�கான ஊதிQ மா;ற+ ெதாட�பாக ச�தி�கலா+ என 
ெத0வF���ளா�.  இதைன BSNLCMD 29.09.2017 அ�- நைடெப;ற WSட�தி� ெதாழி;ச>க 
தைலவ�கள�ட+ ெத0வF���ளா�.  
 
PLI  வழ�க ேவ�<� என ேதாழ
 P.அபDம5P வலிP-KதE:-  29.09.2017 அ�- நைடெப;ற 
WSட�தி� இ-தியF� BSNL ஊழிய�க@�� PLI வழ>க ேவrZ+ என BSNL ஊழிய� 
ச>க�தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அபFம�H கZைமயாக வ;E-�தினா�.  பண 
மதிDபFழDE ம;-+ GST ஆகிய காரண>களா� வ*வாQ மிகh+ கZைமயாக 
பாதி�கDபSZ�ளதாக ெத0வF�த CMD BSNL, அத� காரணமாக PLI வழ>�வ� சிரம+ எ�- 
Wறினா�.  0ைலய�L ஜிேயாவF� வ*ைக காரணமாக இதர நி-வன>க� எ�லா+ 
கZைமயாக பாதி�கDபSZ�ள cழலி�, BSNL வ stdசியைடயாதத;� அத� ஊழிய�கள�� 
ெசய� திற� தா� காரண+ எ�பைத oS��காS�ய நம� ெபா� ெசயலாள�, ஊழிய�கள�� 
!ய;சிகைள நி�வாக+ பாராSZ+ வைகயF� அவ�க@�� PLI வழ>க ேவrZ+ என 
வாதிSடேதாZ இ�த� ேகா0�ைகைய CMD BSNL ப0சீலி�க ேவrZெமன வலிH-�தினா�.  
 
அ�கீக2�க)ப;ட ச�க�க3�H TRUSTகளWE உ2ய பDரதிநிதிK>வ� வழ�Hக:-  
ஓQlதிய நிதி ம;-+ பணF�ெகாைட நிதி ஆகியவ;ைற நி�வகி�க TRUSTகைள BSNL 
நி-வன+ உ*வா�கிH�ள�.  என�_+ அதி� அ>கீக0�கDபSட ச>க>க@�� ேபாதிய 
பFரதிநிதி��வ+ வழ>கDபடவF�ைல.  அ>கீக0�கDபSட ச>க>க� இதி� த>கள�� 
பFரதிநிதிகைள நியமி�க வாQDE வழ>கியF*�கDபட ேவrZ+.  இ�த பFரdசைனயFைன BSNL 
ஊழிய� ச>க+ CMD ம;-+ DIRECTOR(HR) ஆகிேயா0ட+ வFவாதி���ள�.  இ�த 
பFரdசைனயF� CMD ம;-+ DIRECTOR(HR) ஆகிேயா0� பாரபSச ேபா�ைக கZைமயாக 
வFம�சி�� 29.09.2017 அ�- நைடெப;ற WSட�தி� ேதாழ� P.அபFம�H ேபசினா�.  இ�த 
TRUSTகள�� ெசய�பாS�� ஊழிய�க� ம;-+ அதிகா0கள�� நல�கைள பா�கா�க இ�த 
TRUSTகள�� அ>கீக0�கDபSட ச>க>க@�� உ0ய பFரதிநிதி��வ+ தரேவrZ+  என 
உ-தியாக ேகா0H�ளா�. 
 
GST ஏ�ப<Kதிய ெநN�க*ைய சிற)பாக ச9திKத கண�கியE அதிகா2க0:-  ம�திய அரo 
GST வ0 வFதிDைப அறி!கDபZ�திய ஜூைல 2017 BSNL �� மிக ேமாசமான மாதமாக 
இ*�த�.  அ�த மாத�தி� BSNL� வc� 67%மாக �ைற��வFSட�.  ஊழிய�க@�� ஜூைல 
மாத+ ஊதிய+ வழ>�வத;� வ>கியF� இ*�� OVER DRAFT எZ�க ேவr�ய கSடாய+ 
ஏ;பSட�.  உடன�யாக கா�DபேரS அ\வலக�தி� உ�ள நிதி��ைற அதிகா0க� நா�� 
மrடல>க@��+ வFைர�� ெச�- அைன�� மாநில நிதி� �ைற தைலைம அதிகா0கைள 



 

ச�தி�� GST உ*வா�கிய ெந*�க�ைய சமாள��க ேதைவயான நடவ��ைககைள 
ேம;ெகாrடன�.  அத� அ�DபைடயF� ஆகLS மாத�தி� 
பண+ வcலி�கDபSZ வFSட�
ெத0வF�தா�.  நிதி��ைற அதிகா0கள�� இ�த 
மனதார பாராSZகிற�. 
 
தனWயா
 நி-வன�க3�H ேமZ� நிவாரண� தர அர� [ய�சி
கா>கிரL WSட+ நைடெப-வத;� !� ம�திய அைமdச� தி* மேனாp சி�ஹா
த;ேபா� ெபா*ளாதார ெந*�க�ைய ச�தி��� ெகாr�*��+ ெதாைல ெதாட�
ெதாழி\�� ேம\+ சில நிவார
அைமdசரக>க@�� இைடேயயான
ஆrZகள�� இ*�� 16 
ெத0வF���ளா�.  ஆனா�, 
அறிவF�க ேவrZ+ என ெதாைல ெதாட�E �ைற ெதாட�பாக உய��த பSச !�h 
W�ய ெடலிகா+ கமிஷ� அைமdசரக>க@�� இைடேயயா� �mவFட+ ேகSZ� 
ெகாrZ�ளதாக அைமdச� ெத0வF�தா�
இவ�க� ெதாைல ெதாட�E ெதாழி� என W-கி�றன�
 

வாt���க@ட�, 
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உ*வா�கிய ெந*�க�ைய சமாள��க ேதைவயான நடவ��ைககைள 
அத� அ�DபைடயF� ஆகLS மாத�தி� BSNL

பண+ வcலி�கDபSZ வFSட�.  29.09.2017 அ�- நைடெப;ற WSட�தி� 
நிதி��ைற அதிகா0கள�� இ�த சிறDபான பணFைய 

தனWயா
 நி-வன�க3�H ேமZ� நிவாரண� தர அர� [ய�சி
கா>கிரL WSட+ நைடெப-வத;� !� ம�திய அைமdச� தி* மேனாp சி�ஹா
த;ேபா� ெபா*ளாதார ெந*�க�ைய ச�தி��� ெகாr�*��+ ெதாைல ெதாட�
ெதாழி\�� ேம\+ சில நிவாரண>கைள வழ>க அரo வF*+Eவதாக ெத0வF�தா�
அைமdசரக>க@�� இைடேயயான �m Lெப�Sர+ கSடண�ைத கSZ+ கால�ைத 

16 ஆrZகளாக உய��தி ப0��ைர���ளதாக அைமdச� 
, ெதாைல� ெதாட�E ெதாழி\�� ேம\+ நிவாரண>கைள 

அறிவF�க ேவrZ+ என ெதாைல ெதாட�E �ைற ெதாட�பாக உய��த பSச !�h 
W�ய ெடலிகா+ கமிஷ� அைமdசரக>க@�� இைடேயயா� �mவFட+ ேகSZ� 
ெகாrZ�ளதாக அைமdச� ெத0வF�தா�.  தன�யா� ெதாைல ெதாட�E நி-வன>கைள�தா� 
இவ�க� ெதாைல ெதாட�E ெதாழி� என W-கி�றன�.  

உ*வா�கிய ெந*�க�ைய சமாள��க ேதைவயான நடவ��ைககைள 
BSNL� 98.8% பF�க@�கான 

அ�- நைடெப;ற WSட�தி� CMD BSNL இதைன 
சிறDபான பணFைய BSNL ஊழிய� ச>க+ 

தனWயா
 நி-வன�க3�H ேமZ� நிவாரண� தர அர� [ய�சி:-  இ�திய ெமாைப� 
கா>கிரL WSட+ நைடெப-வத;� !� ம�திய அைமdச� தி* மேனாp சி�ஹா, 
த;ேபா� ெபா*ளாதார ெந*�க�ைய ச�தி��� ெகாr�*��+ ெதாைல ெதாட�E 

ண>கைள வழ>க அரo வF*+Eவதாக ெத0வF�தா�.  
�m Lெப�Sர+ கSடண�ைத கSZ+ கால�ைத 10 

ஆrZகளாக உய��தி ப0��ைர���ளதாக அைமdச� 
ெதாைல� ெதாட�E ெதாழி\�� ேம\+ நிவாரண>கைள 

அறிவF�க ேவrZ+ என ெதாைல ெதாட�E �ைற ெதாட�பாக உய��த பSச !�h எZ�க� 
W�ய ெடலிகா+ கமிஷ� அைமdசரக>க@�� இைடேயயா� �mவFட+ ேகSZ� 

தன�யா� ெதாைல ெதாட�E நி-வன>கைள�தா� 

ேதாழைமP0ள, 

(A.பா: ராதாகிN^ண5) 
மாநிலQ ெசயலாள
 


