
 

தமி� மாநில	 

�றறிைக எ�:30                                                ேததி:13.03.2015 

நிைல��� ம
�� PLI கமி�� ���க� 

 

அ�பா��த ேதாழ�கேள ! 
 நம! ேதசிய க��சிலி� நிைல��� ம
�� PLI கமி��ய$� %�ட� ஆகியைவ 
12.03.2015 அ�� /!ெட1லிய$1 நைடெப
ற!.  அத� சாரா�ச4ைத கீேழ 
ெகா64!�ேளா� 

ேதசிய க��சி� நிைல�  !"ட	 
10.02.2015 அ�� நைடெப
ற� %�ட4தி� ெதாட�7சியாக 12.03.2015 அ�� 

ேதசிய க��சிலி� நிைல��� %�ட� நைடெப
ற!.  BSNL ஊழிய� ச<க4தி� 
ப$ரதிநிதிகளாக ெபா! ெசயலாள� ேதாழ� P.அப$ம�=, தைலவ� ேதாழ� ப1ப?�சி< ம
�� 
!ைண ெபா! ெசயலாள� ேதாழ� Aவப� ச�கரவ�4தி ஆகிேயா� ப<ேக
றன�.  
ஏ
கனேவ ேதசிய க��சிலி1 வ$வாதி�கDப�ட பைழய ப$ர7சைனக� வ$வாத4தி
� 
எ64!� ெகா�ளDப�டன. 
MANAGEMENT TRAINEE ேத,�:- 31.03.2015 அ�� ேத�� நைடெப�வத
கான அறிவ$D/ 
ெவளHய$டDப6� எ��� ஜு�, ஜூைல மாத<களH1 ேத�� நைடெப�� என�� நி�வாக 
தரDப$1 உ�தி அளH�கDப�ட!.  400 MANAGEMENT TRAINEE�கைள ேத��ெத6�க நி�வாக� 
உ4ேதசி4!�ள!.   
DRAUGHTS MANக1� JTO(C) ேத,� எ த ேம7	 ஒ9 வா;<=:- இ�த ேத�ைவ 
நட4!வத
� ேத�� வ$திகைள தள�4த BSNL இய��ன� ��வ$ட� வ$ைரவ$1 ஒD/த1 
வா<கDப6� என நி�வாக� உ�தி அளH4!�ள!.   
மா�ற<ப"ட STIPENDகான நி7ைவ ெதாைக ப"Cவாடா:- நிVைவ ெதாைக=ட� 
STIPEND மா
ற� ெசXயப6� எ�ப! ேதசிய க��சிலி� ���.  ஆனா1 இ!வைர 
நிVைவ ெதாைக வழ<கDபடவ$1ைல.  இ�த காலதாமத4தி
� ஊழிய� தரD/ தன! 
அதிYDதிைய ெதZவ$4த!.  வ$ைரவான நடவ��ைக எ6�க நி�வாக� ஏ
�� 
ெகா[6�ள!.   
JAO ேத,� DE�கF மG பHசலீைன:- இ�தி ெமாழிய$1 ேத�� எ�தியவ�களH� JAO 
ேத�� ���க� ம� பZசீலைன ெசXயDப6� எ�ப! ேதசிய க��சிலி1 ஏ
�� 
ெகா�ளDப��Y�த!.  ஆனா1 இ!வைர அ! நைடெபறவ$1ைல.  ேமV� 
காலதாமதமி�றி நடவ��ைக எ6�கDபட ேவ[6� என ஊழிய� தரDப$1 ேக�6� 
ெகா�ளDப�ட!.  . 
     

PLI கமி"E !"ட	 
12.03.2015 அ�� நைடெப
ற PLI கமி��� %�ட4தி1 ஊழிய� தரD/ ப$ரதிநிதிகளான 

BSNL ஊழிய� ச<க4தி� ெபா!ெசயலாள� ேதாழ� P.அப$ம�= ம
�� ஊழிய� தரD/ 
தைலவ� ேதாழ� இAலா� அகம! ஆகிேயா� கல�!� ெகா[டன�.  BSNL ஊழிய� 
ச<க4தி� தைலவ� ேதாழ� ப1ப?�சி< ம
�� !ைண ெபா! ெசயலாள� ேதாழ� 



Aவப� ச�கரவ�4தி ஆகிேயாY� NFTEஐ சா��த ேதாழ� ரா`ெமௗலி ஆகிேயாY� 
பா�ைவயாள�களாக ப<ேக
றன� 

1. ஊழிய�களH� ெசய1 திறேனா6 PLI இைண�கDப6� என ��ன� நைடெப
ற 
%�ட<களH1 நி�வாக� வலி=�4தி வ�த!.  இைத க6ைமயாக எதி�4! ஊழிய� 
தரD/, PLI எ�ப! நி�வன4தி� ேதசிய உ
ப4தி4 திறேனா6தா� இைண�க 
ேவ[6� என உ�தியாக ேகாZய!.  12.03.2015 அ�� நைடெப
ற %�ட4தி1 
நி�வன4தி� ேதசிய உ
ப4தி திறbட� இைண�கDப�டதாக /திய பா��லா 
இY��� எ��� அ! ‘உ
ப4தி திறbட� இைண�த ஊ�க4ெதாைக’ 
(PRODUCTIVITY LINKED INCENTIVE) என அைழ�கDப6� என இYதரDபாY� ஏ
�� 
ெகா[டன�.  இ! ஒY �றிDப$ட4த�க ��ேன
ற�. 

2. இ! அதிகாZகl��� ெபாY�!மா எ�பைத1 நி�வாக தD/ உ�Dப$ன�க� 
இைடேய மா�ப�ட கY4! உ�ள!.  அ! ேமV� வ$வாதி�கDப6�.   

3. 10.02.2015 அ�� நைடெப
ற %�ட4தி1 நி�வாக தரDப$1 “VERY GOOD”�� ம�6ேம 
இல�� வழ<கDப��Y�த!.  ‘FAIR’, ‘GOOD’ ம
�� ’EXCELLENT’ ஆகியவ
றி
�� 
இல�� நி�ணய$�கDபட ேவ[6� என ஊழிய� தரDப$1 ேகாரDப�ட!.  12.03.2015 
அ�� நைடெப
ற %�ட4தி1 நி�வாக அதைன ஏ
�� ெகா[ட!.   

4. அளவ p6களH1 /திய ெமாைப1 இைணD/க� ெகா6Dபைத=� இைண�க ேவ[6� 
என கட�த� %�ட4தி1 ஊழிய� தரD/ ேக�6� ெகா[ட!.  ெமாைப1 
இைணD/கl�� பதிலாக VLRகைள இைண�கலா� என நி�வாக� ஆேலாசைன 
ெகா64!�ள!.   

5. �ைற�த ப�ச PLI ேகார ேவ[6� எ�பதி1 ஊழிய� தரD/ ேதாழ�கl�� 
இைடேய ஒ4த கY4! இY�தாV�,  அதைன வ$வாதி��� �ைற ெதாட�பாக 
மா�ப�ட கY4!�க� உ�ள!. 

அ64த %�ட4தி
கான ேததி நி�ணய� ெசXயDபடாம1 %�ட� ஒ4தி 
ைவ�கDப�6�ள!.       
ேவைல நிGKத அறிவM<=:-   12.03.2015 ெட1லி கா�Dபேர� அVவலக4தி1 நைடெப
ற 
ப$ரமா[டமான ஆ�Dபா�ட4தி
� ப$� FORUM� அைமDபாள� ேதாழ� VAN ந�qதிZ 
ேதாழ� C.சி< GS NFTE & FORUM� தைலவ�, ேதாழ� P.அப$ம�=, GS BSNLEU ேதாழ� 
K.ெசபாA�ய� GS SNEA, ேதாழ� ப$ரகலா4ராX GS AIBSNLEA, ேதாழ, K.ெஜயபMரகாR GS 
NUBSNLW (FNTO), ேதாழ� R.C.பா[ேட GS BTEU, ேதாழ� sேரt�மா� GS BSNL MS, ேதாழ,  
R.ெவWக"ராம� GS TEPU, ேதாழ� H.P.சி< GS BSNLOA, ேதாழ� அvD �க�ஜி GS SNATTA, 
ேதாழ� R.P.சாஹு GS AIGETOA, ேதாழ� ராணா ப$ரதாD GS BEA BSNL, ேதாழ� ரேகt ேச4தி 
GS AIBSNLOA, ேதாழ� R.K.ரா� GS BTU BSNL ம
�� ேதாழ, R.ரவ XYதிர� SEWA BSNL 
ஆகிேயா� ைகெய�4தி�ட ேவைல நி�4த அறிவ$D/ நி�வாக4தி
� வழ<கDப�6�ள!.   
 

வாx4!�கlட�, 
                                                                      ேதாழைமZFள,  

 
(A.பா= ராதாகி9Rண�) 

                                                                            மாநில ெசயலாள, 

 


