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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
PLI கமி&' (&ட
:-  31.08.2015 அ�� PLI  கமி�� ��ட� நைடெப#ற%.  BSNL ஊழிய� 
ச,க-தி� ெபா% ெசயலாள� ேதாழ� P.அப/ம�0 ஆ�க2�, NFTE தைலவ� ேதாழ� 
இ8லா� அஹம% அவ�க2� கல�%: ெகா;டன�.  %வ:க-திேலேய ஊழிய� தர>? 
தைலவ�க@, PLI பா�Aலா உCவா:Dவ% கால தாமத� ஆD� எ�றாF ஊழிய�க2:D 
த#காலிக PLI வழ,க ேவ;G� என ேகாHனா�க@.  இ�ைறய ��ட-தி#கான 
அறிவ/>ப/F, “PERFORMANCE MANAGEMENT Aைற அ�>பைடய/F PLI”  என: 
Dறி>ப/ட>ப��C�தத#D ஊழிய� தர>? தன% எதி�>ைப ெதHவ/-த%.  அ% சH ெசQய 
ஏ#�: ெகா@ள>ப�ட%.  இ�தி ெசQய>பG� PLI பா�Aலா ஊழிய�க2:D ம�Gேம 
ெபாC�%� என நி�வாக தர>? ெதHவ/-த%.  நி�வன� லாப-ைத ஈ�டா வ/�டாT�, PLI 
வழ,க>பட ேவ;Gமா எ�ற ேக@வ/:D DOT இ%வைர பதிF தரவ/Fைல என நி�வாக 
தர>ப/F ெதHவ/:க> ப�ட%.  இதைன கGைமயாக எதி�-த ஊழிய� தர>?, இ% ெதாட�பான 
DPE வழிகா�Gதைல கைடப/�:க ேவ;G� என வலி0�-தின�.  PLI வழ,க>பGவத#காக 
அைடய ேவ;�ய இல:Dக@ ெதாட�பான வ/வாத-திF, அதிகமாக உ@ள அளவ VGகைள 
Dைற:க ேவ;G� என ெதHவ/-தன�.  இ% ெதாட�பாக வ/வாதி:க ஒC வார 
கால-தி#D@ CFA அதிகHக2ட� ஒC ச�தி>ப/#D ஏ#பாG ெசQவதாக A�X 
ெசQய>ப�ட%.  PLI பா�Aலா வ/ைரவ/F இ�தி ெசQவத#D வசதியாக ெதாட�Yசியான 
��ட,கைள அ�:க� ��ட>பட ேவ;G� என BSNL ஊழிய� ச,க ெபா% ெசயலாள� 
ேக�G: ெகா;டா�.  அ-%ட� BSNL ஊழிய� ச,க-தி� ப/ரதிநிதியாக ேதாழ� 8வப� 
ச:கரவ�-தி நியமி:க>ப�G@ளதாக இ�த கமி��ய/� தைலவHட� அவ� ெதHவ/-தா�.  
BSNL ஊழிய� ச,க-தி� ெபா% ெசயலாள� வ/G>ப/F ெசFல இC>பதாF, ��ட� 
நைடெப�வ% பாதி:க>பட:�டா% எ�பதாேலேய இ�த ஏ#பாG.   கமி��ய/� தைலவ� 
இதைன ஏ#�: ெகா;டா�.  இ�த: ��ட-தி#கான வ/வாத பதிXகைள வழ,க ேவ;G� 
என ஊழிய� தர>? ேக�G: ெகா;டைத0�, தைலவ� ஏ#�: ெகா;டா�.    
 

7ஆவ3 ஊதிய� 45:- 26.08.2015        அ�� நட�த ம-திய ம�திHசைப: ��ட� ஏழாவ% 
ஊதிய DZX:D நா�D மாத கால நV��>ைப வழ,கி0@ள%.  A�னதாக ஊதிய 
DZவ/� தைலவ� 2015 ஆக8G இ�தி:D@ 7-ஆவ% ஊதிய DZவ/� அறி:ைகைய 
சம�>ப/>பதாக அறிவ/-திC�தா�. த#ேபா%  2015 �ச�ப� 31 வைர கால நV��>? வழ,க> 
ப��C:கிற%. 
 

GPF அ&வா7ைஸ WITH DRAWAL ஆக மா�?வ3:- ERP அமலா:க-தி#D ப/றD  GPF 

அ�வா�ைஸ Final Withdrawal  ஆக மா#�வதிF பல சி:கFக@ இC>பதாக பல மாநில,க@ 
ம-திய ச,க-தி#D ெதHவ/-திC�தன. ERP தி�ட-திF ேதைவயான வசதிக@ இFலாததாF 
Final Withdrawalஆக மா#�வைத ஏ#�:ெகா@வதிFைல.  BSNLEU  ச,க� ஏ#கனேவ இC 
Aைற இ% Dறி-%  GM (ERP) அவ�க2:D க�த� எZதி0@ள%. என^_� ப/ரYசைன 
இ�_� தV��த பா�Fைல.  ம̀;G� ஒC Aைற ெபா%Yெசயல� ேதாழ� P.அப/ம�0 
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அவ�க@ காசியாபா-திF இC�த திC. ராம� அக�வாF, GM (ERP), அவ�க2ட� 
ேபசி0@ளா�. HCL. நி�வன-தி� ஒC,கிண>ேபாG இ�த ப/ரYசிைன தV�>பதிF 
A�ேன#ற� உ@ள% எ��� அ:ேடாப� ம-திய/Fதா� இ% தV�:க>பG� எனX� GM 

(ERP), ெதHவ/-%@ளா�. வ/ைரவ/F தV�-% ைவ:க ெபா%Yெசயல� வலி0�-தி0@ளா�.  
  

ேவாடஃேபா7 நி?வன
 நா&'7 ெதாைலெதாட�C அைமDசE7 அதிகார-3�4 சவாF 
வGHகிற3:-  ெதாைலெதாட�? அைமYச� தன^யா� நி�வன,கள^� ேமாசமான 
ேசைவ-தர-ைத> ப#றி அ�:க� வ/ம�சி:கிறா� Dறி>பாக அைழ>?க@ நZXவ% Dறி-%. 
பாரா2ம�ற-திT� இ% ப#றி அறி:ைக வ/�டா�.  DOT0� ேசைவ-தர-ைத உய�-த பல 
Aய#சிக@ ேம#ெகா;ட%, அைமYச� ம#�� DOTய/� ெதாட�Yசியான  இ�த கC-%:க@  
தன^யா� ெதாைல ெதாட�? நி�வன,கைள எHYசலைடய ெசQ%@ள%.  இ% ேவாடஃேபா� 
நி�வன-தி� தைலைம அதிகாHயான cன^F d�, அைமYசH� அதிகார-%:D சவாF வ/ட 
ெசQ%@ள%.  அைழ>?க@ நZXவ% Dறி-த அைமYச� ம#�� DOT ய/� பா�ைவ இ�திய 
அரசி� பா�ைவ அFல என cன^F d� ெதHவ/-%@ளா� 

இ�த dழலிF  அைழ>?:க@ �ரா> ஆவ% Dறி-% திC.நேர�திர ேமா� 
அவ�க@  ெபC� கவைல ெதHவ/-திC>பதாக ப/ரதம� அTவலக� அறி:ைக 
ெவள^ய/��C:கிற%.  இ%X� அரசா,க-தி� பா�ைவ அFல என ெசாFவாரா?  
  

ஜனாதிப-திய உ-தரK:-  ஊழிய�க2:D ஜனாதிப-திய உ-தரX வழ,க ேவ;� 
நிTைவய/T@ள ப/ரYசைனக@ 31-8-2015 ப/றD பHசீலி:க>படமா�டா% என கா�>பேர� 
அTவலக� க�த� ெவள^ய/�G@ள%. மாவ�ட, மாநில நி�வாக,:கள^� ெசயல#ற 
த�ைம:காக தDதியான ஊழிய�க@ த;�:க>பட:�டா% எ�ப% ம-திய ச,க-தி� 
பா�ைவ.  எனேவ தன% நிைலைய ம� பHசீலைன ெசQய ேவ;� BSNLEU  கா�>பேர� 
அTவலக-%:D க�த� எZதி0@ள%. 
  

 JAO காலிLபணGயGட�கN:-31-07-15 ேததிய/F JAO  பதவ/க2:கான காலிய/ட,கைள 
ெதHவ/:Dமா� கா�>பேர� அTவலக� க�த� எZதி0@ள%. 
  

ேதசிய கK7சிO�4 (HதF பGரDசைனகN:-  BSNL ஊழிய� ச,க� 33 வ% ேதசிய 
கX�சிT:D கீiக;ட �GதF ப/ரYசைனகைள ெகாG-%@ள%.  

 (1).   Sr.TOA(G), TTA and Telecom Mechanic ஆகிய ேகட�கள^F பண/ ?Hேவா� வ/தி 8� ப� 
மா#றலிF ெசFல உ@ள தைடகைள நV:க ேவ;G�. இ�த ேகடHF மா#றலிF ெசFல 
உ@ள மாவ�ட,கள^F அ,D பதவ/ உய�X:காக கா-திC:D� ஊழிய�கள^� பதவ/ 
உய�X  மா#றலிF ெசFபவ�களாF   பாதி:க>பG� எ�பதாF மா#றF 
வழ,க>படவ/Fைல. இ>ேபா% dழF A#றிT� மாறிவ/�ட%.  அ�த பாதி>? எ�ப%  
த#ேபா% இFைல.   தைட0-தரவ/� ேதைவ A#றிT� நிைறேவறிவ/�டதாT�, மா#றF 
கிைட:காத ஊழிய�க@ ெசாFெலாணா %�ப-ைத ச�தி>பதாT� அ�த தைடைய நV:க 
ேவ;G� 
 (2)  கட�த ஊதிய மா#ற-தி� ேபா% பல அலவ�ஸுக@ மா#ற>படவ/Fைல. 
எதி�கால-திF அைவ பHசீலி:க>பG� என உ�தி அைள:க>ப�ட%. நி�வாக-%ட� பல 
Aைற இ>ப/ரYசைன எZ>ப>ப�G� இ% வைர அலவ�ஸுக@ மா#ற>படவ/Fைல. 
எனேவ இைவ வ/ைரவ/F மா#ற>படேவ;G� என ேகார>பGகிற%  

(3)  ேதசிய கX�ஸிF ம#�� ேதசிய கX�ஸிலி� நிைல:DZவ/F வழ,க>ப�ட 
வா:D�திக@ அமF பG-த>படேவ;G�. 10-2-15 ம#�� 12-3-15 ேததிகள^F நைடெப#ற 21 
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வ% ேதசிய கX�சிலி� நிைல:DZவ/� அறி:ைக பாரா 2.13� ப� “ ஊழிய� தர>பாF  
NEPP ச�ப�தமாக எZ>ப>ப�ட அைன-%  ப/ரYசைனகைள0� ஒC கமி�� பHசீலி-% 
அத� அறி:ைக அG-த 2 அFல% 3 மாத,க2:D@   சம�ப/:க>பG�. அ>ப� ஒC 
கமி�� அறி:ைகைய சம�>ப/-ததா? அத� உ@ளட:க� எ�ன? எ�ப%  ெதHயவ/Fைல. 
எ�ேவ எZ>ப> ப�ட அைன-%  ப/ரYசைனகைள0�  உடன�யாக தV�-% ைவ:க ஊழிய� 
தர>?  ேகாCகிற% 
 (4)  ேதசிய கX�சிF A�Xப� TTA, TM, STOA RM ஆகிய ேகட�கள^� ெபய�கைள  மா#�� 
பண/ ஒC கமி��:D வழ,க>ப�G அைவக2:D ?திய ெபய� மா#ற�  
இ�தி>பG-த>ப�G@ளன. NON EXECUTIVE ஊழிய�கள^F வ/Gப�ட அைன-% ேகட�கள^� 
ெபய� மா#ற-ைத0� இ�தி>பG-த  ேகட� ெபய� மா#ற கமி��:D உடன�யாக அ_>ப 
ேவ;G�.  
 
BSNL நி?வன-ேதாH மாநில-தி�4N ேராமி� வசதி�காக தவG�4
 தனSயா� 
நி?வன�கN:-  சம̀ப-திF ஏ�ெடF நி�வன� மாநில-தி#D@ ேராமி, வசதி:காக CMD 
BSNL:D க�த� எZதிய/C>பதாக A�ைப ப,DY ச�ைதய/F ெதHவ/-%@ள%.  A�? 
எZதிய/C�த ஒC க�த-திF ”மாநில,க2:D@ ேராமி, ஏ#பா��#D வ/C>ப� 
ெதHவ/-திC�த%. அதிF சம வாQ>?:கான ந�ப/:ைகைய0� ெதHவ/-திC�த%. 
ஏ�ெடFTடனான இ�த ஏ#பா��#D@  BSNL  oைழ�தாF BSNL டவ� சHயாக கிைட:காத 
இட,கள^F ஏ�ெடF நி�வன டவ�க@ நம% வா�:ைகயாள�கள^� ேதைவகைள p�-தி 
ெசQ0�. இ% வCவாQ பகி�X எ�ற Aைறய/F ெசQய>பG�. ஏ�ெடF, ேவாடஃேபா� 
ஆகிய நி�வன,கைள சில மாத,க2:D A�? BSNL அqகிய ேபா% அ�த நி�வன,க@ 
ஆ�வ� கா�டவ/Fைல. த#ேபா% Hைலய�8 ஜிேயா நி�வன-ேதாG BSNL ஒC 
ஏ#பா�ைட ெசQ% வ/டலா� எ�ற அYச� வ�த%� ஏ�ெடF த#ேபா% இ�த ஏ#பா��#D 
வ�%@ள%. 
  

வாi-%:க2ட�, 
                                                           ேதாழைம0@ள,  

 
         (A.பாC ராதாகிUVண7) 

                                                                                    மாநில ெசயலாள� 

 
 


