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த�காலிக PLI வழ�க� ேகா' 
அ�ேடாப� 6+ ஆ�-பா.ட
- FORUM 567 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 24.09.2015 அ9: நைடெப�ற FORUM <.ட=தி+  த�காலிக PLIஐ உடேன வழ�க� 
ேகா' 06.10.2015 அ9: நாA தBவCய அளவC+ ச�தியான ஆ�-பா.ட
 நட=த 
அைற<வ+ வCட-ப.AEளF.  நி�வன� ந�ட�தி� இய��வைத காரண� கா�  
கட�த சில வ#ட�களாக நி�வாக� PLI வழ�க ம��( வ�த(.  ஆனா� ஒ# 
நி�வன�தி� லாப�(ட� PLI வழ��வைத இைண,க, -டா( என DPEய1� 
வழிகா�2த� உ4ள(.  நி�வாக�தி5� அ�த, க த�தி� நகைல6� நா� 
ெகா2�(4ேளா�.  8திய PLI பா�9லா உ#வா,க அைம,க:ப�ட கமி� , ெதாட�;சியாக 
-டாத காரண�தா� இ( வைர 9 < எ2,கவ1�ைல.  இ�த, கமி�  8திய பா�9லா 
உ#வா,க இ�ன9� சில மாத கால� ஆகலா�.  அ( நி�வாக, �= ம5�� இய,�ன� 
�=வ1� ஒ:8தைல ெபற ேம?� சில மாத� ஆ��.  எனேவ த5காலிக PLIஐ உடேன 
வழ�க ேவA2� எ�ற ேகாB,ைகைய 9�ைவ,க ேவA2� என FORUM 9 < 
ெசH(4ள(.  நி�வாக�  ெபா#�தமான 9 < எ2,கவ1�ைல எ�றா� ேபாரா�ட�ைத 
தIவ1ர:ப2�த அ2�( 12.10.2015 அ�� நைடெப�� FORUM  -�ட� 9 < ெசH6�.  
எனேவ FORUM�தி� உ4ள அைன�( ச�க�கைள6� ஒ�� திர�  06.10.2015 அ�� 
ச,தியான ஆ�:பா�ட�கைள நட�த மாவ�ட ச�க�க4 தயாB:8 பண1கைள உடன யாக 
(வ�க ேவA2�.   
 
IDBI வ�கிைய தனIயா� மயமா�JகிறF  ேமா6 அரசா�க
:-  IDBI வ�கிைய தனPயா� 
மயமா,�� 9�ெமாழிைவ ேமா  அரசா�க�தி� நிதி அைம;சக� இ�தி ெசHய 
உ4ள(.  த5ேபா( IDBI  வ�கிய1� அரசி� 9தQ2 76.5% உ4ள(.  அதைன 49%ஆக 
�ைற,க அரV 9 ெவ2�(4ள(.  இ( அ�த வ�கிைய தனPயா�மயமா,�வேத ஆ��.  
இ�த நடவ ,ைக,� ேமா  அரசா�க� எ�ன வ1ள,க� அளP,க:ேபாகிற(?  இ�திய 
ெபா#9தலாளPக4 ம5�� ப�னா�2 வ�கிகX,� இ�திய வ�கி (ைறைய 
ெகா4ைளய ,க திற�( ைவ,�� ேமா  அரசி� 9ய5சிய1� ஒ# மிக:ெபBய 
நடவ ,ைகயாக இ( க#த:ப2கிற(. 
 
ேதாழ� M.L.தா� மைறLதா�:- ஜ�9 கா�மZ� மாநில�தி� [�த ெதாைல ெதாட�8 
ெதாழி5ச�க தைலவ� ேதாழ� M.L.தா� 24.09.2015 அ�� காலமானா� எ�பைத 
வ#�த�(ட� ெதBவ1�(, ெகா4கிேறா�.  ஒ�� ப�ட NFTE  ச�க�தி� ஜ�9 கா�மZ� 
மாநில�தி� AITEU Cl.III ம5�� AITEU LS & Gr.D ச�க�களP� மாநில ெசயலாளராக<�, 
ச�ேமளன,�= உ�:ப1னராக<� ெசய�ப�டவ�.  ஜ�9 கா�மZ� மாநில தலைம ெபா( 
ேமலாள� அ?வலக மாவ�ட ெசயலாளராக<� பண1யா5றிய1#�தா�.  அவர( 
மைறவ15� தமிe மாநில BSNL  ஊழிய� ச�க� அgசலிைய உB�தா,கி, ெகா4கிற(. 
 



ெம�கா <.ட ெந'சலி+ 749 ேப� மரண
:- இ�த ஆA2 ெம,கா 8னPத யா�திைரய1� 
ேபா( மிக:ெபBய ேசாக� ஏ5ப�24ள(.  அ�த -�ட ெநBசலி� சி,கி 749 ேப� மரண� 
அைட�(4ளன�. ஆய1ர,கணகாேனா� காய95�4ளன�.  அதி� [�� தமிழ�க4 
உ4ளP�ட 14 இ�திய�கX� மரணமைட�(4ளன�.  ெம,காவ1� இ�த ஒ# மாத�தி� 
நைடெப5ற இரAடாவ( ேசாகமா��.  ெம,காவ1� இற�த அ�த ம,கX,�� நம( 
அgசலிைய6�, அவ�கள( �2�ப�தா#,� நம( ஆe�த அiதாப�கைள6� 
உB�தா,கி, ெகா4கிேறா�. 
 

Fைண டவ� நி:வன
:- (ைண டவ� நி�வன� அைம,க:ப2வ( ெதாட�பாக 24.09.2015 
அ�� நைடெப5ற FORUM -�ட�தி� வ1வாதி,க:ப�ட(.  ேம?� ஏ:ர�, 2015 இரA2 
நா�க4 ேவைல நி��த�தி� ேகாB,ைகக4 ெதாட�பாக<� வ1வாதி,க:ப�ட(.  ேம?� 
BBNL நி�வன�ைத BHARAT NET என மா5ற:ப�ட( ெதாட�பாக<� வ1வாதி,க:ப�ட(.  
வ1வாத�க4 95�: ெபறாததா� 12.10.2015 அ�� நைடெபற உ4ள அ2�த, -�ட�தி� 
அ2�த க�ட நடவ ,ைகக4 ெதாட�பாக 9 < ெசHய:ப2�. 
 
அனாமலி:- 23.09.2015 அ�� நம( ச�க�தி� சா�ப1� நம( ெபா( ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப1ம�6, ேதாழ� lவப� ச,கரவ��தி Dy.GS., ம5�� ேதாழ� M.C.பாலகி#�ணா AGS 
ஆகிேயா#�, நி�வாக தர:ப1� தி#மி� ம( அேராரா GM(Estt)  தி# சிவ ச�க� ப1ரசா� 
DGM(Estt) ஆகிேயா#� ப�ேக5ற ஒ# வ1வாத� நைடெப5ற(.  ப�ேவ� நIதிம�ற 
தI�:8க4 உ4ளP�ட ஒ# வ1Bவான அறி,ைகய1ைன நம( ச�க�தி� சா�பாக 
ெகா2,க:ப�ட(.  அ�(ட� மZA2� DOT,� அi:பாம� நி�வாகேம உ�தர< ெவளPய1ட 
ேவA2� என ேக�2, ெகா4ள:ப�ட(.  நம( க#�(,கைள ஏ5�, ெகாAட GM(Estt) 
அவ�க4, மாநில அ?வலக�களP� இ#�( வ1வர�க4 வராம� கா�:பேர� அ?வலக� 
எ�த ஒ# 9 ைவ6� எ2,க 9 யா( எ�� ெதBவ1�தா�.  மாநில அ?வலக�களP� 
இ#�( அறி,ைகய1ைன ெபற  DIRECTOR(HR) அவ�களP� தைலயr�ைட ேக�பதாக<� அவ� 
-றி உ4ளா�.  ஊழிய�க4 பல ஆA2 காலமாக சிரம:ப2வதா� உடன யாக உ�தர< 
ெவளPய1ட ேவA2� என நம( ச�க தைலவ�க4 வலி6��தி வ�(4ளன�. 
 
வCAப.ட ஊழிய�கN�J ஒP <Aத+ ஆ�A ஊதிய உய�7 ெதாைக:- 01.01.2007 
அ�ேறா அ�ல( அத5� ப1�னேரா பண1யம��த:ப�ட Sr.TOA, RM உ4ளP�ட வ12ப�ட 
ேதாழ�கX,� ஒ# -2த� ஆA2 ஊதிய உய�< ெதாைக வழ��வதி� ஏ5ப�24ள 
காலதாமத�தி5� நம( ம�திய ச�க தைலவ�க4 GM(Estt) அவ�களPட� த�களP� 
அதி#:திைய ெதBவ1�தன�.  TTA,கX,� ஒ# -2த� ஆA2 ஊதிய உய�< 
ெதாைகய1ைன பB�(ைர�த அேத �=வ15� இ�த ப1ர;சைனைய பB�(ைர,க நி�வாக� 
9 < எ2�(4ள( என GM(Estt) அவ�க4 ெதBவ1�தா�.  இதைன வ1ைரவ1� 9 ,க 
ேவA2� என நம( ச�க தைலவ�க4 வ58��தி உ4ளன�.  
 

வாe�(,கXட�,                                                
                                                                ேதாழைம6ட�,  

 
(A.பாS ராதாகிPTண9) 

                                                                            மாநில ெசயலாள�. 
 

  


