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அ�பான ேதாழ�கேள, 
 கட)த சில ஆ+,களாக நம�� ம��க�ப , வ)த PLI, ஊழிய�கள�� க,
 
உைழ�ப�னா0
, இர+, ச�க�கள�� 3 , 4ய�சிய�� காரணமாக6
 2014-15ஆ
 
ஆ+=�கான PLI இ)த ஆ+, >.3,000/- கிைட�க உBளC.   

ஆனாD இ)த PLIஐ NFTE ச�க
 ம ,ேம ேபாரா=(?) ெப�றதாக தமி மாநில NFTE 
ச�க
 தனC இைணய தள�திD எNதிOBளC.  NFTE ச�க�தி� கட)த கால வரலா�ைறO
, 
நிககால�திD அத� அகில இ)திய தைலவ� எ,�த நிைலபா ைடO
 நாேட அறிO
.  

‘அைனவQ��
 ேபானR’ எ�ற ேகாT�ைகைய 4�ைவ�C ேதாழ� K.G.ேபாR 
�ரD ெகா,�த ேபாC ‘அைனவQ��
 ேபானR எ�றாD ஒQவQ��
 ேபானR இDைல’ 
எ�� 3றியC NFTEய�� அ�ைறய தைலைம தா�. 

1996D உYச வர
ப�Dலா ேபானR ேகாT அைன�C ம�திய அரZ ஊழிய�க[
 
ேபாரா ட
 நட�தி� ெகா+=Q)த ேபாC 4500 >பா\ உYச வர
] எ�பைத ஏ��� 
ெகாBளலா
 எ�� ���� சாD ஓ =யC NFTEய�� தைலைம எ�பைத யாராD ம��க 
4=O
? 
   BSNL நி�வன
 10,000 ேகா= >பா\க[�� ேமD லாபமb =ய ேபாC 2003-2004D  75% 
ேபானR ேபாC
 எ�� ஏ��� ெகா+டC அ�ைற�� அ�கீகT�க�ப ட ச�கமாக இQ)த 
NFTE தாேன. 
  2004D அ�கீகார
 ெப�ற உட� மbதமிQ)த 25% ேபானைஸ ெப��� த)தC BSNL 
ஊழிய� ச�க
 எ�பைத ம��க 4=Oமா? 
  அCவைர 6000 >பா\ எ�� இQ)த ேபானைஸ BSNL ஊழிய� ச�க
 
அ�கீகT�க�ப ட உட� 10,000 >பாயாக உய��தி� ெப��� த)தC BSNL ஊழிய� ச�க
 தா� 
எ�பைத ம��க 4=Oமா? இDைல மற�க�தா� 4=Oமா? 
  BSNL நி�வன
 நgட�திD இய��
 ேபாC PLI வழ�க இயலாC என நி�வாக
 
4=6 எ,�த ேபாC அ�ேபாேத அதைன எதி��C �ரD ெகா,�த ஒேர ச�க
 BSNL ஊழிய� 
ச�க
 தாேன தவ�ர ேவ� யாQ
 இDைல. 
  ஒQ ெபாC�Cைற நி�வன�தி� நgட�திD இய��வத��
 PLI��
 ெதாட�] 
இDைல எ�ற DPEய�� உ�தரைவ எ,�C� ெகா,�C அத�காக ெதாட�)C ேபாரா= வ)தC 
BSNL ஊழிய� ச�க
 தாேன தவ�ர NFTE ச�க
 இDைல எ�பைத நிைன6 ப,�த 
வ�Q
]கிேறா
. 
  BSNL ஊழிய� ச�க�தி� தைலைமய�லான FORUM OF BSNL UNIONS/ASSOCIATION OF 
EXECUTIVES AND NON-EXECUTIVES ய�� ெதாட� 4ய�சிய�� காரணமாக ெதாட�)C அதிகT�C 
வ)த நgட�ைத �ைற�C ெசயDபா , லாபமb ,
 நி�வனமாக மா�றியC எ�பC தாேன 
இ�ைறய எதா��த
.  BSNL ஊழிய�க[
 அதிகாTக[
 FORUM�தி� அைற3வைல ஏ�� 
உைழ�தC தாேன இத�கான 4த�ைமயான காரண
.  



  நா�கB அ�கீகார�தி��
வா���திைய ெகா,�C, அதைன
இர+டா+, கால
 Z
மா இQ)தC
  qஜா ம��
 தsபாவள�
நி�வாக�Cட� 4த�ைம அ�கீகT�க�ப ட
இயலாC எ�� ெசா�ன அேத
AMOUNT)ய�ைன ஏ��� ெகா+, 
அஹமC எ�பC NFTE இைணய 
தைலைம ம��க 4=Oமா?  (தமி
எuவள6 எ�பைத வ�ட உTைம
ேம�ெகா+டC’ எ�� எNதி உBளC
எ�பத� ஒ�]தD வா�� vல
 
  அ)த அ�ப�ெதாைகய�ைன
ச�க
 ேபாரா ட
 நட�திய காரண�தாD
எ�பC அைனவQ��
 ெதTO

ஊழிய� ச�க
 ம��
 NFTE ச�க

ெசயலாள�க[
 ஒ�றாக ஒேர 
ெகா+டC எ�பC அைனவQ��

காZவD மRw� வைர அைனவQ��

ெசயலாள�க[
 உ�தியாக ஒ��ைமயாக
ச�க�தி� சாதைன எ�� ெசாDலி�

தமிழக NFTE தைலைம
�ரD ெகா,�C வ)த xநிைலய�D
ெதTயவ�Dைல?  ெபற 4=யாதத��
�ைற ெசாDலாமD BSNL ஊழிய�
ச�க�க[
 ெப���த)த ச0ைககைள
ேபZவC
 எதி�கால�திD நமC ஒ��ைமைய
]T)C� ெகா+, ெசயDபட ேவ+,

ம ,மDல.  01.01.2017 4தD நைடெபற
இதர ப�ரYசைனகள�� தs�வ���
 

 
வா�C�க[ட�,                                               

             

                
 

அ�கீகார�தி�� வ)தாD உடேன PLI ெப���தQேவா

அதைன நிைறேவ�ற ேவ+,
 எ�ற சி)தைன
இQ)தC NFTE ச�க
 தாேன? 

தsபாவள� சமய�கள�D ெபற ேவ+=ய PLIஐ
அ�கீகT�க�ப ட ச�க�தி� ெபாC ெசயலாள�
அேத ேததிய�D ஓேடா= ேபா\ ”ஒQ அ�ப�

 வ)தC NFTEய�� அகில இ)திய தைலவ�
 தள�திD வ)த ெச\திதா� எ�பைத NFTE
தமி மாநில NFTE ச�கேம தனC Z�றறி�ைகய�D

உTைம மb ] எ�கிற அz� 4ைறைய
உBளC, NFTEய�� தைலவ� DOUBLE DIGIT PLI

 தாேன). 
அ�ப�ெதாைகய�ைன ஏ��� ெகாBள 4=யாC என உ�தியாக

காரண�தாD தா� நி�வாக
 அ)த 4=ைவ
ெதTO
.  அ�� அ)த 4=6 நி��த�ப டதாD

ச�க
 ஆகிய இர+, அ�கீகT�க�ப ட 
 �ரலிD ேபசியதாD நி�வாக
 3,000/- >பா\

அைனவQ��
 ெதTO
.  எனேவ இ�ைற�� BSNLD
அைனவQ��
 PLI ெப�வத�� இர+, 
ஒ��ைமயாக நி�றேத காரண
.  இதைன

ெசாDலி� ெகாBவத�� காரண
 எ�ன?   
தைலைம கட)த கால�கள�D இர+, ச�க�கள��

xநிைலய�D இ�� ஏ�ப ட மா�ற�தி�� எ�ன
4=யாதத�� நி�வாக�ைதO
/ அரசா�க�தி�
ஊழிய� ச�க�ைத ��ற
 ெசாDவC
, ஒ��ைமயாக
ச0ைககைள தாேன ெப��� த)தC எ��

ஒ��ைமைய சீ��ைல��
 எ�பைத தமிழக
ேவ+,
 எ�பேத நமC வ�Q�ப
. அC
நைடெபற உBள ஊழிய�கள�� ]திய ஊதிய
 ேதைவ.  

,                                               
                                     

     

      (A.பா] ராதாகிQgண�பா] ராதாகிQgண�பா] ராதாகிQgண�பா] ராதாகிQgண�
                                        மாநில ெசயலாள�மாநில ெசயலாள�மாநில ெசயலாள�மாநில ெசயலாள�

ெப���தQேவா
 எ�� ெவ�� 
சி)தைன 3ட இDலாமD 

ஐ ேத�தD ேநர�திD 
ெசயலாள� அ)த ேததிய�D வர 

அ�ப� ெதாைக”(PAULTRY 
தைலவ� ேதாழ� இRலா
 

NFTEய�� தமி மாநில 
Z�றறி�ைகய�D ’ெதாைக 

4ைறைய நமC ச�க
 
DOUBLE DIGIT PLIஐ ஏ��� ெகா+டா� 

உ�தியாக BSNL ஊழிய� 
4=ைவ நி��தி ைவ�தC 

நி��த�ப டதாD தா� இ�� BSNL 
 ச�க�கள�� ெபாC 
>பா\ PLI�� ஒ�C� 
D உBள CMD 4தD 
 ச�க�கள�� ெபாC 

இதைன ம��C தன��ப ட 

ச�க�கள�� ஒ��ைம�� 
எ�ன காரண
 எ�பC 

அரசா�க�தி� ெகாBைககைளO
 
ஒ��ைமயாக இர+, 
எ�� வ s+ ெபQைம 
தமிழக NFTE தைலைம 
அC நமC வ�Q�ப
 
ஊதிய மா�ற�தி��
, 

,                                                

  ேதாழைமOட�, 
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