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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

 

 BSNL� பண� ���� ஊழிய�க��� PLIஆக ".7,000/- உடேன வழ,க ேவ-.� என 

BSNL ஊழிய� ச,க� BSNL நி2வன3தி� DIRECTOR (HR&FIN) தி?மி� Aஜாதா ேர 

அவ�க��� 05.10.2017 அ�2 ஒ? கHத� எIதி�JளK. BSNL நி�வாக� 2014-15ஆ� 

ஆ-HMகான PLIஆக ".3,000/-3ைத கட�த அ�ேடாப� மாத� வழ,கியK.  ஆனா� இ�த 

ஆ-HMகான PLI ெதாட�பாக நி�வாக� இKவைர எ�த ஒ? RHS� எ.�காம� உJளK.  

இ�த ஆ-. BSNL ஊழிய�க��� ".7,000/-3ைத PLIஆக வழ,க ேவ-.� என BSNL 

ஊழிய� ச,க� BSNL� CMD அவ�களUட� இ? Rைற வ�வாதி3தKட� கHத� ஒ�ைற�� 

ஏMகனேவ எIதிய�?�தK.   

  

�ைலய�Y ஜிேயாவ�� வ?ைக, பண மதிZப�ழZ�, GST அறிRக� உJளU\ட 

பல ப�ர]சைனக���� இைடேய BSNL� ெசய�பா. தி?Zதிகரமாக உJளK.  

�ைலய�Y ஜிேயாவ�� ேபா\Hைய ச�தி�க RHயாம� தனUயா� நி2வன,கJ எ�லா� 

த3தளU3K� ெகா-H?��� ேபாK BSNL நி2வன� சிறZபாக ெசய�ப\.� ெகா-.JளK.  

BSNL� வ?வா^ அதிக�Z��, ஒ_ெவா? மாதR� தரZப.�  �திய ெமாைப� 

இைணZ�களU� எ-ண��ைக�ேம இதM� சா�2.  BSNL� பண� ���� அைன3K 

ஊழிய�க��, அதிகா�க�� நி2வன3தி� �3தா�க3திMகாக க.ைமயான RயMசிகைள 

ேமMெகா-. வ?கி�றன�.   

  

எனேவ BSNL ஊழிய�கJ PLI ெப2வதM� அைன3K உ�ைமக�� உJளK.  

PLI வழ,கZப\டெத�றா� ஊழிய�கJ ேம`� ஊ�க� ெபM2 ெசய�ப.வத� aல� 

BSNL� உMப3தி திற� ேம`� அதிக����.  எனேவ BSNL ஊழிய�க��� PLIஆக ".7,000/- 

வழ,க ேவ-.� என அ�த� கHத3தி� �றிZப�டZப\.JளK. 

 

ெபா4ளாதார ம7த நிைலய89 கவைல த4� ேவைல இழ;<:-  இ�திய ெபா?ளாதார� 

ம�த நிைல�� ெச�2 வ�\டK ெதாட�பாக வ?� வ�ம�சன,க��� பாரத ப�ரதம�  

ேமாH அவ�கJ க.ைமயான ேகாப3ைத ெவளU�கா\H உJளா�.  ெபா?ளாதார3ைத 

ச�யான திைச வழிய�� ெகா-. ெச�ல ேதைவயான நடவH�ைககைள எ.�காம� 

ேகாபZப.வதி� எ�த ஒ? பயc� இ�ைல.  ஆ-ெடா�2�� ஒ? ேகாH ேப?�� 



ேவைல வா^Zைப உ?வா�கி த?ேவா� எ�2 வா��2தி ெகா.3K ஆ\சி�� வ�த 

நேர�திர ேமாH அைத நிைறேவMற தவறி வ�\டா� எ�பேதா. அவ� பேடாடபமாக 

ெகா-. வ�த பண மதிZப�ழZ� மM2� GST ஆகியைவ இ?�த பல ேவைலகைள�� 

பறி3KJளK.  அத� சில உதாரண,கJ: 

 

� 2015-17��� இைடேய 67 ஜSளU நி2வன,கJ aடZப\டதா� 17,600 ேவைலகJ இழZ� 

� 2017� 2வK காலா-H� L&T நி2வன� 14,000 ஊழிய�கைள நி23தி உJளK. 

� HDFC வ,கிய�� 2017ஆ� ஆ-. 3230 பண�ய�ட,கJ �ைறZ� 

� 2017-18ஆ� ஆ-H� Rத� 3 மாத,களU� TCS� 1414 ஊழிய�க�� TECH 

MAHENDRAவ�� 1713 ஊழிய�க�� �ைற�கZப.Jளன�. 

� கட�த 6 மாத,களU� SUZION ENERGY Ltd., ReGen நி2வன,களU� 1500 ஊழிய�கJ பண� 

நn�க� ெச^யZப\.Jளன�. 

� 2016ஆ� ஆ-. Rத� இKவைர 212 START UP  நி2வன,கJ aடZப\.Jளன. 

 
ேகாப3ைத ைகவ�\. வ�\. உ2திெமாழிைய நிைறேவM2� RயMசிய�ைன 

ெச^வா�களா எ�பேத இ�2 ம�களU� எதி�பா�Zபாக உJளK. 
 
வாo3K�க�ட�,  

                                                              ேதாழைம�Jள, 

  
        (A.பா< ராதாகி4?ணA)  

                                                                      மாநில ெசயலாள
 


