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அ�பா��த ேதாழ�கேள,  

 26.08.2016 அ�� PLI கமி���  �ட" நைடெப&ற(.  ச*க*கள+� சா�பாக 
BSNL ஊழிய� ச*க1தி� ெபா( ெசயலாள� ேதாழ� P.அப3ம�4 அவ�க6", ேதாழ� 
ச�ேத7வ� சி* GS NFTE 4" கல�(� ெகா<டன�.  இவ�க6ட� ேதாழ� 7வப� 
ச�கரவ�1தி Dy.GS BSNLEU ம&�" ேதாழ� ராCெமௗலி Treasurer NFTE ஆகிேயாK" உட� 
இK�தன�.  நி�வாக1தி� சா�ப3M திKமிN ம( அேராரா GM(Estt), திK D.ச�கரவ�1தி 
GM(Pers), திKமிN அதி ஷர� GM(EB) ம&K" திK A.M.NUதா GM(SR) ஆகிேயா� ப*ேக&றன�. 
 W�ன� நைடெப&ற  �ட1திM PLI வழ*Nவத&கான உ&ப1தி திறைன அளவ XY 
ெசZய வழ*கUப�ட ெமாைபM, ேல<� ைல� ம&�" Uரா� ேப<� இைணU\க], 
வKவாZ உ]ள+�ட பல வ3ஷய*கைள W�ெமாழி�திK�த(.  ஆனாM இ�த� 
 �ட1திM வKவாைய ம�Yேம அளவ Xடாக இK�N" என நி�வாக" W�ெமாழி�த(.  
இத&N த*கள+� ஆ�ேசபைனைய ஊழிய� தரU\ ெத_வ31த(.  அனா`" இத&கான 
இ�தி W�ைவ அY1த  �ட1திM ெத_வ3Uபதாக ெத_வ31தன�.  
 இ�த ஆ<Y PLIஆக 1,100 aபாZ வழ*Nவதாக நி�வாக தா�Uப3M ெத_வ31தன�.  
2014-15ஆ" ஆ<Y வKவாZ; 1,100 ேகா� உய��(]ளதாக அவ�க] ெத_வ31தன�.  
உயKகி�ற ஒeெவாK ேகா� aபாZக6�N" ஒK aபாZ தKவ( என அவ�க] 
வ3K"\கிறா�க].  இ�த W�ெமாழிைவ ஊழிய� தரU\ ஏ&�� ெகா]ளவ3Mைல.   
 கட�த இர<Y, g�� ஆ<Yகள+M BSNL� \1தா�க1திM மிகUெப_ய W�ேன&ற" 
ஏ&ப�Y]ள( எ��" அதிM ஊழிய�கள+� ப*N ெபK"பா�ைமயான( எ��" ஊழிய� 
தரU\ தைலவ�க] ெத_வ31தன�.  இதைன கண�கிM ெகா<Y நியாயமான 
ெதாைகய3ைன PLIஆக அறிவ3�க ேவ<Y" என ஊழிய� தரU\ ஒேர NரலிM 
ேகா_4]ள(.  05.09.2016 அ�� நைடெபற உ]ள அY1த  �ட1தி`" வ3வாத" 
ெதாடK". 
 
JTO ம�*
 JAO ேத�,க- ஒ/தி ைவ12:- 28.08.2016 அ�� நைடெபற இK�த 50% JTO 
LICE ேத�mக6", 10% JAO LICE ேத�mக6" நி�வாக காரண*களாM 24.09.2016 அ�� 
நைடெப�" என கா�Uபேர� அ`வலக" ெத_வ31(]ள(. 
 
JAO ேத�வ56 �7த6 மதி1ெப�க- வழ�9க:-  17.07.2016 அ�� நைடெப&ற 40% JAO 
ேத�வ3� W�mக] ெவள+யாகி உ]ள(. ஆனாM அதிM காலிU பண3ய3ட*கைள வ3ட 
Nைறவான எ<ண3�ைகய3ேலேய ஊழிய�க] ேத�oசி ெப&�]ளன�.  அதிM பல 
ேதாழ�க] மிக� Nைற�த மதிUெப<கள+M ெவ&றி வாZUைப இழ�(]ளன�.  அதி`" 
பல ேதாழ�க6�N Nைற�த அளேவ ேசைவ�கால" உ]ள(.  அY1த ேத�வ3ைன 
எp(" தNதி4" இMலாமM ேபாZவ3Y".  எனேவ அ�த ேத�வ3&N ப_m அ�Uபைடய3M 
 YதM மதிUெப<க] வழ*க ேவ<Y" என நம( ம1திய ச*க" DIRECTOR(HR) 
அவ�க6�N க�த" ெகாY1(]ள(. 
 



�ன;6 மி�ட6 பாரதி�9 ’ந6ல கால
’:- நேர�திர ேமா� ஆ�சி�N வ�த ேபா( 
ஒeெவாK இ�தியr�N" “நMல கால"’(ACHEE DIN) தKவதாக உ�தியள+1தா�.  இர<Y 
ஆ<Y கால" கழி�(]ள uvநிைலய3M யாK�N ’நMல கால"’ கிைட1(]ள( எ�பைத 
பா�Uேபா".  ஒUப�த ெதாழிலாள�க6�N Nைற�த ப�ச ஊதியமாக a.18,000/- வழ*க 
ேவ<Y" எ�ற ேகா_�ைக ேமா� அரசா*க1தாM ம��கUப�Y வKகிற(.  அேத சமய" 
இ�தியாவ3� மிகUெப_ய ெதாைல ெதாட�\ நி�வனமான ஏ�ெடMலி� ெபா(�Npவ3M 
அத� அதிப� xன+M மி�டM பாரதிய3� ஆ<Y வKமான" 30 ேகா� aபாயாக 
உய�1தUப�Y]ள(.  கட�த ஆ<Y அவர( ஆ<Y வKமான" 24.6 ேகா� aபாயாக 
இK�த(. இ( ேபாக அவர( ஊதிய1தி� பாதி�N" மிகாமM அவர( இதர ெசலmக] 
இK�கலா".  இ( அவர( தைலவ� எ�ற பதவ3�கான ஊதிய" ம�Yேம.  இ( ேபாக 
அவர( ப*கிலிK�( வK" லாப" தன+.  இUேபா( \_கிறதா ேமா�ய3� ‘நMல கால"’ 
யாK�ெக��? 
 
தன;யா� ெதாைல ெதாட�2 நி*வன�க%�9 இைடேயயான =/த
:- தன+யா� ெதாைல 
ெதாட�\ நி�வன*கள+� 41த" எMலா எMைலகைள4" கட�(]ள(.  \தியதாக 
வ�(]ள _ைலய�7 ஜிேயா ஒK\றW", ஏ�ெடM, ேவாேடாேபா�, ஐ�யா உ]ள+�ட 
இதர நி�வன*கைள ப3ரதிநிதி1(வUபY1(" COAI ம�\றW" இ�த 41த1திM உ]ளன.  
த*கள+� ச�தாதார�கைள த�க ைவ�கm", \திய வா��ைகயாள�கைள ப3��கm" 
அவ�க] கவ�oசிகரமான தி�ட*கைள அறிவ3�கி�றன�.  IUC க�டண*கைள NைறUபத� 
gல" _ைலய�7 ஜிேயாவ3&N உதmவதாக COAI, TRAI ம~( N&ற" சா�Yகி�ற(.  
இைணU\க6�கான ேபாதிய \]ள+கைள ஒ(�NவதிMைல என _ைலய�7 ஜிேயா 
நி�வன" ஏ�ெடM, ேவாேடாேபா� உ]ள+�ட நி�வன*க] ம~( N&ற" சா�Yகி�ற(.  
இeவாறாக தன+யா� நி�வன*க6�கிைடேயயான 41த" தின" தின" உ�கிரமாகிற(.  
இ�த 41த1தி� அY1த க�டமாக _ைலய�7 ஜிேயாவ3� தாZ 7தாபனமான 
_ைலய�7 இ<ட7��7 தன( 40,000 ஊழிய�க6�N ஏ�ெடM, ேவாேடாேபா� 
உ]ள+�ட நி�வன*கள+� ேசைவகைள பய�பY1(வைத உடன�யாக நி�1திவ3�Y 
_ைலய�7 ஜிேயாவ3� ேசைவகைள பய�பY1(மா� உ1தரவ3�Y]ள(.  இவ�கள+� 
இ�த 41த" ெதாடK" வைர வா��ைகயாள�க] சில ச`ைககைள ெப�வா�க].  
ஆனாM இ�திய3M இ�த தன+யா� ெதாைல ெதாட�\ நி�வன*க] த*கள+� ச<ைடைய 
நி�1தி� ெகா<Y ம�கைள ெகா]ளய��க அவ�க6�N] ரகசிய  �டண3 அைம1(� 
ெகா]வா�க].   
 
இ>தியாவ56 தமிழக/தி6 தா? அதிக 1ரா�ேப�� இ�ெட�ெந� 
உபேயாகி1பாள�க-:- நம( நா��M தமிழக1திM தா� அதிக எ<ண3�ைகய3லான 
Uரா�ேப<� உபேயாகிUபாள�க] உ]ளன�.  31.03.2016 அ�� நா��M ெமா1த" 149.75 
மிMலிய� Uரா�ேப<� வா��ைகயாள�க] உ]ளன�.  அதிM 14.89 மிMலிய� 
தமிழக1திM உ]ளன� என TRAIய3� \]ள+ வ3வர*க] ெத_வ3�கி�றன.  அY1த 
இட*கள+M மகாரா��ரா (13.82 மிMலிய�க]), க�நாடகா (12.18 மிMலிய�க]), ெடMலி 
(11.98 மிMலிய�க]) ம&�" ஆ�திரா (11.17 மிMலிய�க]) உ]ளன.  இவ�க] 
அைனவK" 520 KBPS�N" அதிகமான ேவக" உ]ள இ<ெட�ெந� பய�பY1(கி�றன�. 

வாv1(�க6ட�,                                                
    ேதாழைம4ட�, 

 
      (A.பா2 ராதாகிCDண?) 

                  மாநில ெசயலாள� 


