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PLI ததாடர்ா உண்மநயும், ிர்யாகத்துடன் நத்தின சங்க சந்திப்புகளும் 
 
அன்பார்ந்ே தோறர்ைதர, 
  PLI பட்டுலாடா தோடர்பாை பய லேந்ேிைளும் , குறப்பங்ைளும் பப்ப்ப் பட்டு லருைிமோை 
தேரிலருைிமது.  2014-15க்ைான PLIஆை ரூ .3,000/- லறங்குலேற்ைான உத்ேலிகன ைார்ப்பதட் 
அலுலயைம் ற்ைனதல தலரிிட்டுள்ரது .  அேில் ந்ே எரு சந்தேைமும் இல்கய .  DIRECTOR(HR) 
லிடுத்துள்ர தைாரிக்கைக ற்று ாருக்தைனும் இந்ே பணம் பின்னர் லாங்ைிக் தைாள்லோை 
இருந்ோல் அலர்ைள் அவ்லாறு தைட்டுக் தைாள்ரயாம் .  ஆனால் அது ைட்டாில்கய .  PLI பணம் 
லாங்குபலர்ைளுக்கு ஊேி ாற்மம் ைிகடக்ைாது ன்பது உண்கல்ய .ரூ.3,000/- PLI தபற்றுக் 
தைாள்பலர்ைளும் ஊேி ாற்மத்ேிற்கு ேகுேிானலர்ைதர .  இது தோடர்பாை ாலட்ட தசயாரர்ைள் 
அகனத்து தோறர்ைளுக்கும் லிரக்ைாை டுத்துக் கூம தலண்டும் ன த்ேி சங்ைம் தைட்டுக் 
தைாண்டுள்ரது. 
 
நகடதபற்ம JTO LICE தேர்வு முடிவுைகர உடதன தலரிிடு :-  14.10.2016 அன்று GM(Rectt&Trg) ேிருிகு 
அனிா ாய் அலர்ைகர சந்ேித்ே BSNL ஊறிர் சங்ைத்ேின் தபாது தசயாரர் தோறர் P.அபின்யு 
அலர்ைள் 24.09.2016 அன்று நகடதபற்ம JTO LICE தேர்வு முடிவுைகர லிகலில் தலரிிட தலண்டும் 
ன தைட்டுக் தைாண்டார் .  ஆன்கயன் தேர்வுைரில் இே தபாதுத்துகம நிறுலனங்ைள் ைகடபிடிக்கும் 
முகமிகன BSNL நிறுலனமும் ைகடபிடிக்ை துலங்ைி இருப்போல் சற்று ைாயோோைி லருலோை 
அலர் பேில் அரித்ோர் .  அேன் படி , ேலமான தைள்லிைள் உள்ரிட்ட பிச்சகனைரில் தேர்வு 
ழுேிலர்ைரின் ைருத்துக்ைகர தைட்டு , EXPERTS COMMITTEE டுக்கும் முடிவுைரின் 
அடிப்பகடிதயத தேர்வு முடிவுைள் தலரிிடப்படும் .  ப்படிாைிலும், அக்தடாபர் 27க்கு 
முன்னதா, பின்னதா தேர்வு முடிவுைள் தலரிிடப்படும் ன GM(Rect&Trg) உறுேி அரித்ோர்.  தலும் 
11.12.2016ல் நகடதபமவுள்ர JTO LICE தேர்வு முடிவுைள் தலும் எத்ேி கலக்ைப்படக்கூடாது ன்ைின்ம 
நது தபாதுதசயரின் தைாரிக்கைக ற்று அட்டலகணப்படி அந்ே தேர்வு நகடதபறும் ன உறுேி 
அரித்ோர். 
 
ஊறிர்ைரின் ஊேி ாற்மத்ேிற்ைான குழுகல உடனடிாை அகக்ை தலண்டும் :-ஊறிர்ைளுக்ைான 
ஊேி ாற்ம தபச்சு லார்த்கேக் குழுகல உடனடிாை அகை தலண்டிேின் அலசிம் தோடர்பாை 
14.10.2016 அன்று நது தபாது தசயாரர் தோறர் P.அபின்யு அலர்ைள் CMD BSNL தநடிாை 
சந்ேித்து லிரக்ைாை டுத்துகத்ோர் .  இந்ேக் குழுகல அகப்பது ோோனது ன்மால் , 
அேிைாரிைளுக்ைான ஊேி உடன்பாடு ற்பட்ட பின்னரும் , ஊறிர்ைளுக்ைான ஊேி எப்பந்ேம் ற்பட 
ைாயோோைிலிடும் எரு லிரும்பேைாே சூறல் ற்படும் ன்பகே CMD ற்றுக் தைாள்ளும் லகைில் 
நது தபாது தசயாரர் டுத்துகத்துள்ரார் .  இேகன ற்றுக் தைாண்ட CMD BSNL, இேகன 
சாேைாை பரிசீயிப்போை உறுேி அரித்துள்ரார். 
 
தற்கு லங்ை ாநியத்ேில் சீறியும் சூழ்நிகய :-  14.10.2016 அன்று CMD BSNL சந்ேித்ே நது தபாது 
தசயாரர் தோறர் P.அபின்யு அலர்ைள் , தற்கு லங்ை ாநிய ேகயக தபாது தயாரரின் 
ேலமான நடலடிக்கைைகர சுட்டிக்ைாட்டி லிலாேித்ோர் .  தற்கு லங்ைத்ேில் லரர்ச்சி நடலடிக்கைைள் 
தேக்ை நிகய அகடந்ேிருப்பகேயும் , BSNL ஊறிர் சங்ைத்கே உகடக்ை தலண்டும் ன்ம எற்கம 
இயக்தைாடு தசல்படும் ேகயக தபாது தயாரரின் தசல்பாடுைகர பற்மியும் டுத்துகத்ோர் .  
இேில் ேகயிட்டு தேகலானலற்கம தசய்லோை CMD உறுேி அரித்துள்ரார். 
 



அக்டடார் 10 முதல் 31 யமப BSNL DOUBLE DATA OFFER:-  தற்டாது உள் DATA STVக்கில் 
அனுநதிக்கப்ட்ட DATA அவுகம இபட்டிப்ாக்கி BSNL ிறுயம் அியித்துள்து.  தசபா நற்றும் 
தீாயி சிப்பு சலுமகனாக அியிக்கப்ட்ட இந்த திட்டம் அக்டடார் 10 முதல் 31 யமப இருக்கும்.  
இதன்டி ரூ .1,498 யவுச்சருக்கு யமங்கப்ட்ட 9 GBக்களுக்கு திாக 18 GBக்களும், ரூ.2,798 
யவுச்சருக்கு யமங்கப்ட்ட 18 GBக்களுக்கு திாக 36 GBக்களும், ரூ.3,398 யவுச்சருக்கு யமங்கப்ட்ட 
30 GBக்களுக்கு திாக 60 GBக்களும், ரூ.4,498 யவுச்சருக்கு யமங்கப்ட்ட 40 GBக்களுக்கு திாக 80 
GBக்கமயும் னன் டுத்திக் தகாள்ாம். 
 
JAO டதர்வுயிதிகள்நாற்ம்ததாடர்ாக:- BSNL ஊமினர் சங்கம் JAO டதர்வு யிதிகள்-2001ல் கீழ்கண்ட 
நாற்ங்கம தசய்ன டயண்டும் ன்று BSNL ஊமினர் சங்கம் ததாடர்ந்து யியுறுத்தி யருகிது:- 

1) ந்த ஊதின யிகிதத்தில் இருந்தாலும் தகுதியுள் ந்தாண் டுகா டசமய முடித்த ஊமினர்கம 
டதர்வு ழுத அனுநதிக்க டயண்டும். 

2) JTO, JAO ஆகின இபண்டு டகடர்களும் எடப ஊதின யிகிதத்தில் இருப்தால் உனர்ந்த ட்ச யனதிம 
JTO டதர்வு யிதிகம டா 55 ஆக இருக்க டயண்டும். 

3) 5 ஆண்டு நீதமுள் டசமயக்காம் ன்மத காிப்ணினிடங்களுக்கா யருடத்தின்  ஜயரி 
முதல் டததி  இருப்மத ஜூம 1ஆம் டததி  நாற் டயண்டும். 
 
BSNL ஊமினர் சங்கத்தின் இந்த டகாரிக்மகக ம ரிசீிக்க எரு குழுயிம கார்ப்டபட் அலுயகம் 
ினநித்துள்து.  03.10.2016 அன்று டதாமர் P.அிநன்யு GS நற்றும் டதாமர் சுயன் சக்கபயர்த்தி Dy.GS 
ஆகிடனார் அந்தக் குழுயில் உள் திருநிகு நது அடபாபா GM(Estt) அயர்கம சந்தித்து யியாதித்தர் .  
நது டகாரிக்மககம தமயர்கள் யிக்கி டசின ின் அயற்ம சாதகநாக ரிசீிப்தாக GM(Estt) 
உறுதி அித்துள்ார். 
 
TT LICE டதர்யிம யிமபயில் டத்துக :- TT LICE டதர்வுகம டத்த அமத்து தமமந தாது 
டநார்களுக்கும் அிவுறுத்த டயண்டும்  கார்ப்டபட் அலுயகத்மத BSNL ஊமினர் சங்கம் 
ததாடர்ந்து யற்புறுத்தி யருகிது .  இது ததாடர்ாக 13.10.2016 அன்று டதாமர் P.அிநன்யு GS நற்றும் 
டதாமர் சுயன் சக்கபயர்த்தி Dy.GS ஆகிடனார் திருநிகு நது அடபாபா GM(Estt) அயர்கம சந்தித்து 
யியாதித்தர்.  நாி அயிா காிப்ணினிடங்கள் ததாடர்ா  யியபங்கம கார்ப்டபட் 
அலுயகம் டகட்டுள்தாகவும் , அது யந்தவுடன் யமிகாட்டுதல்கள் தகாடுக்கப்டும் ன்று அயர் 
திித்துள்ார்.  டதமயனற் காதாநதத்மத தயிர்க்க டயண்டும் ன்று தமயர்கள் 
ததரியித்துள்ர். 
 
DIRECTOR(HR)உடன் சந்திப்பு :-  10.10.2016 அன்று BSNL ஊமினர் சங்கத்தின் தாது தசனார் டதாமர் 
P.அிநன்யு அயர்கள் , DIRECTOR(HR) அயர்கம சந்தித்து PLI ததாடர்ாக முடிதயடுத்து உத்தபவு கம 
தயினிட்டதற்கு ன்ினிம ததரியித்துக் தகாண்டார் .  டநற்கு யங்க தமமந தாது டநார் 
திரு R.N.ஜா அயர்கின் BSNL ஊமினர் சங்க யிடபாத டயடிக்மககள் ததாடர்ாக தநது 
அதிருப்தினிமயும் தாது தசனார் அயரிடம் ததரியித்தா ர்.  யாபாசி மியா ங்குதல்கின் 
தீர்யிலும் ற்ட்டுள் காதாநதத்திற்கும் தது அதிருப்தினிம ததரியித்தார் .  இந்த இபண்டு 
ிபச்சமகள் ததாடர்ாக யிமபயில் டயடிக்மக டுக்க உறுதி அித்தார் .  டநலும் PLI  
டயண்டாம்  நறுக்கடயா , ின்ர் யாங்கி தகாள்யதாகடயா தசால் டயண்டும்  
ஊமினர்களுக்கு தான் யிடுத்துள் டயண்டுடகாம DIRECTOR(HR) தாது தசனாரிடம் ததரியித்தார் .  
ஆால் அது கட்டானநில்ம, டயண்டுடகாள் நட்டுடந ன்றும் அயர் ததரியித்தார்.  

லாழ்த்துக்ைளுடன்,                                                
                                          

   தோறகயுடன், 

 
      (A.பாபு ாோைிருஷ்ணன்) 

                 ாநிய தசயாரர்  


