
 

பெறுதல் 

மதிப்ெிற்குரிய மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வவ 
அவமச்சர் அவர்கள், 
பசன்வை. 
க.எண் : பொ.கழகம்/ பொ.பச/அ.99//2020, நாள் 07.07.2020. 
 
மதிப்ெிற்குரிய ஐயா, 
பொருள்;  நீண்ட நாட்களாக  நிரப்ெப்ெடாமல் உள்ள இயக்குைர்/ 
இயக்கம் காலியிடத்வத நிரப்புவது – தங்களின் மமலாை 
நடவடிக்வக மவண்டி சமர்ப்ெித்தல்  - சம்ெந்தமாக. 
 
வணக்கம், 
 நமது தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் ெணிபுரியும் 
அவைத்து பொறியாளர், ெணியாளர் நலன் மமம்ெடுத்த மவண்டிய 
நடவடிக்வககவள எடுத்து வரும் மதிப்ெிற்குரிய மின்சாரத் துவற 
அவமச்சர் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய பொறியாளர் 
கழகம் தைது ெணிவன்புடன் கூடிய நன்றிகவள உரித்தாகுகிறது. 
 மமலும், இந்த மகாவிட் 19 மெரிடர் காலத்தில், 
பகாபராைா பதாற்று சீரழிவிலிருந்து தமிழக மக்கவளக் காக்க 
மவண்டிய அவைத்து நடவடிக்வகவளயும் மொர்க்கால 
அடிப்ெவடயில் எடுத்து வரும் தமிழக அரசுக்கும் அதற்காக இரவு 
ெகல் ொராமல், மக்களுக்காக ெணியாற்றி வரும் அவமச்சர் 
பெருமக்களுக்கும், தவடயற்ற மின்சாரம் வழங்க ஆவை பசய்து 
வரும் நமது மாண்புமிகு மின் துவற அவமச்சர் அவர்களுக்கும் 
பொறியாளர் கழகம் இக்கடிதத்தின் வாயிலாக தைது மைமார்ந்த 
நன்றிகவளத் பதரிவித்துக் பகாள்கிறது. 
 கடந்த 08.02.2020 அன்று நவடபெற்ற பொறியாளர் கழக 
மெரவவக் கூட்டத்தில், இயற்வக மெரிடர் காலங்களில் மின் 
கட்டவமப்ெில் ஏற்ெட்ட சீரழிவவ மொர்க்கால அடிப்ெவடயில் 
துரிதமாக ெணிபுரிந்த பொறியாளர்கவள மறவாமல் புகழ்ந்தது 
எங்கள் ெணிக்கு கிவடத்த மிகப்பெரும் நன்மதிப்பு.  
 அவ்வாறு, தற்மொவதய இப்மெரிடலும், அமத 
அர்ப்ெணிப்புடன், மருத்துவம், காவல்துவற ஆகிமயாருக்கு 
இவணயாக மின்வாரியத்தின் அவைத்து ஊழியர்களும் தங்கள் 
இன்னுயிவரயும் பொருட்ெடுத்தாது, இன்றியவமயாத 
மதவவயாை மின் மதவவவய தவடயின்றி அளிக்க, இரவு ெகல் 
ொராமல் ெணியாற்றி வருகின்றைர் என்ெவதயும் இத்தருணத்தில் 
பதரிவித்துக் பகாள்ள கடவமப்ெட்டுள்ளது.



 
 இத்தவகய மெரிடர் காலத்தில், நமது வாரியத்தில் இயக்குைர் / இயக்கம் ெதவியாைது, 
முன்ைர் ெணிபுரிந்த பொறியாளர் ெணி நிவறவு  காரணமாக, கடந்த நான்கு மாதமாக காலியாக 
உள்ளது. 
  நமது வாரியத்தில் இயக்குைர்கள் ெதவி என்ெது மிக முதன்வமயாை, முக்கியமாை 
வாரியத்தின் உயரிய ெதவியாகும். அத்தவகய உயரிய ெதவிக்கு திறம்ெட ெணியாற்றி வரும் 
தவலவம பொறியாளர்களுள் சிலர் மட்டுமம மதர்ந்து எடுக்கப்ெடுவர். 
 தற்மொது, நம் தமிழ்நாடு அரசின் சீரிய நடவடிக்வககளில் மக்களின் இன்வறய 
வாழ்வுக்கு இன்றியவமயாத ஒன்றாகிய மின்சாரத் மதவவயிவை அளிப்ெதில், விநிமயாக 
அவமப்பு மற்றும் ெகுப்பு சம்ெந்தமாை ெணிகளில் புதுப்ெிக்கத்தக்க எரிசக்தி உள்வாங்குதல் 
ஆகியவவ மிக சிக்கலாை முதன்வமயாை ெணிகளில் ஒன்றாகும். 
 அத்தவகய மிகச் சிக்கலாை ெணிகவள மமற்பகாள்ளும் இயக்குைர்/இயக்கம் 
அவர்களின் மமற்ொர்வவயில் மின் கட்டவமப்பு, அதன் பசயல்முவறகள், மதவவக்கும் 
உற்ெத்திக்கும் இவடமயயாை சமன்ொட்டு ெணிகள்,  மின் ெகுப்பு, மற்றும் தவடயில்லா 
மின்சாரத் மசவவவய உறுதிெடுத்துதல் ஆகியை மமற்பகாள்ளப்ெட்டு வருகின்றை. 
  மமலும், நமது வாரிய விதிகளின் ெடி குவறந்த ெட்சம் ஒரு வருடம் ெணிக்காலம் 
இருப்ெவமர, தற்மொது மமற்ொர்வவ பொறியாளர்கள்  ெதவியிலிருந்து தவலவமப் 
பொறியாளராகவும் ஏவைமயார் கூடுதல் தவலவமப் பொறியாளராகவும் ெணியமர்த்தப்ெடுவர். 
 இவ்வாறு, மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இயக்குைர் ெதவியாைது குறித்த 
காலத்திற்குள் தகுந்த தவலவமப் பொறியாளவரக் பகாண்டு நிரப்ெப்ெடாமல் இருப்ெின், 
தகுதியாை மமற்ொர்வவ பொறியாளர்கள் காலியாகும் அத்தவலவமப் பொறியாளர் ெதவி 
கிவடக்காமமல ெணி நிவறவு பசய்யும் நிவலவய அவடவார். 
 ஆவகயால், தற்மொவதய மெரிடர் காலத்தின் அவசியத்வத கணக்கில் பகாண்டு 
உடைடியாக தற்மொது காலியாக உள்ள மமற்கூறிய இயக்குைர்/இயக்கம் ெதவியில் தகுதியாை 
தவலவமப் பொறியாளவர பகாண்டு நிரப்ெ ஆவை பசய்யுமாறு தமிழ்நாடு மின்சார வாரியப் 
பொறியாளர் கழகம் தங்கவள ெணிவன்புடன் மவண்டிக் மகட்டுக் பகாள்கிறது. 
                          மிக்க நன்றி ஐயா, 
இடம்: பசன்வை      தங்கள் உண்வமயுள்ள, 
 
நாள்:07.07.2020             
                                                             பொது பசயலர்/பொறியாளர் கழகம் 


