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நநேர்முகநதேர்வு என்ற பபெயரில் நமமோசடி நேடத்தும
எல்&டி இன்ஃநபெமோபடக(L&T Infotech) நிறுவனம
நேடந்தேது என்ன ?
எல&டி இன்ஃபபபோடடெக் நிறுவனம் 2014 இல, டபபோறியியல கலலூரிகளில நடெத்தப்படுகிற வளபோக
பநர்முக பதர்வுகள் மூலம் சுமபோர் 5800 பபருக்கு விருப்பப்பணியபோனன (offer of intent)
டகபோடுத்து 2015 இல பணிக்கு அனழைத்துக்டகபோள்வதபோக கூறியது. 70% பபனரை இவ்வபோறு
அனழைத்துடகபோண்டெ பிறகு சுமபோர் 1500 பபருக்கு எந்த தகவலும் பணி நியமனம் டதபோடெர்பபோக
வரைவிலனல.
டதபோடெர்ந்து
கபோத்திருக்கடசபோலலி
அறிவுருத்தலகள்
டகபோடுத்தவண்னம்
இருந்தநினலயில, 18 மபோத கபோத்திருப்பிற்கு பிறகு திடிடரைன பமலும் ஒரு பதர்வு இருப்பதபோகவும்,
அதில பதர்ச்சி டபற பவண்டும் எனவும், ஒரு வபோரைத்தில அனனவருக்கும் பதர்வுக்கபோன
சுட்டியுடென்கூடிய
மின்னஞ்சல
வருடமனவும்
கூறப்பட்டெது.
இத்பதர்வு
முடிந்த
ஒரு
வபோரைகபோலத்திபலபய 90% பபருக்கு பதர்வில பதர்ச்சி டபறவிலனல என்றும் அதனபோல அவர்களது
விருப்பப்பணியபோனனரைத்து டசய்யப்பட்டெது எனவும் மின்னஞசல அனுப்பப்பட்டெது.
தேவறுகள:
* இதுபபபோலநடெக்கும் வளபோக பநர்முகத் பதர்வுகளின் முடிவில டகபோடுக்கப்படும் பணியபோனன
அலலது விருப்பப் பணியபோனனகள் கினடெத்த மபோணவர்கனள, பணி நியமனத்திற்க்கபோன எவ்வித
உத்திரைவபோதமும்
இலலபோத
சூழைலில,
டபபோறியியல
கலலூரிகளின்
பவனலவபோய்ப்ப
டபற்றுத்தருவதற்க்கபோன பிரிவு (placement cells), மபோணவர்கனள அதன் பிறகு வரும் வளபோக
பநர்முக பதர்வுகனள எதிர்டகபோள்ள தனடெ விதிக்கிறது.
*இதுபபபோல டசய்வதன் மூலம், நினறய மபோணவர்களுக்கு பவனலவபோய்ப்ப டபற்றுதருவதபோக
டவளிக்கபோட்டிக் டகபோண்டு இத்ற்டகன தனி கட்டெணம் வசூலிக்கிறது (capitation fee)
* பண்ணபோட்டுதகவல டதபோழிலநுட்ப நிறுவனங்களும், தபோங்கள் எதிர்பபோர்த்தப்படி பதிய
திட்டெப்பணிகள் வரும் பட்சத்தில இதுபபபோல விருப்பப்பணியபோனன டகபோடுத்தவர்கனள பவனலக்கு
அனழைத்துக்
டகபோள்ளும்,
இலனலபயல
இது
பபபோல
பமபோசடி
பதர்வுகள்
நடெத்தி
விருப்பப்பணியபோனனனய ரைத்து டசய்துவிடும்.
* இந்தியதகவல டதபோழிலநுட்ப நிறுவணங்களில இதுபபபோல திடிர் பதர்வுகள் டபபோதுவபோக பணி
நியமனம் தந்தவுடென் நடெத்தப்படுவது வழைக்கம், ஆனபோல இப்பபபோது அதற்க்கு முன்னபரை
நடெத்தப்படுவது என்பது பரைவலபோகி வருகிறது.
* பவனலயிலலபோதிண்டெபோட்டெம் அதிகரித்து வரும் சூழைலில, கலலூரிகளின் பவனலவபோய்ப்ப
பிரிவிற்கும், பண்னபோட்டு நிறுவனங்களின் மனிதவள பமம்பபோட்டுதுனறக்கும் இருக்கும் கூட்படெ
இது பபபோன்று மபோணவர்களின் வபோழ்க்னகயில வினளயபோடும் ஆபத்தபோன கலபோச்சபோரைத்னத
உருவபோக்கியுள்ளது.
* இந்த 18 மபோதங்களில எல&டி இன்ஃபபபோடடெக் நிறுவனமும், கலலூரிகளும் பவனலவபோய்ப்ப
நிச்சயம் என்ற பிம்பத்னத உருவபோக்கி, பமபோசடி டசய்ததன் வினளவபோக எவ்விவத பவனல
அனுபவமும் கினடெக்கபோமல ஒன்றனரை வருடெ வபோழ்க்னக இவர்களுக்கு விணபோய் பபபோயிருக்கிறது.
இதன் கபோரைணமபோக பவறு ஒரு நலல பவனல பதடும் படெலமும்பபோதிக்கப்படுகிறது.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view
a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
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* இந்தபமபோசடியில டபரும்பபோலும் பபோதிக்கப்பட்டெது டபண்களபோகும், பமலும் இது பபபோல பமபோசடி
பதர்வுகள் முன்டனப்பபபோதும் இலலபோத அளவிற்க்கு அதிகரித்து வருகிறது.
உடணடிநகமோரிககககள :
* 1500 பபனரையும் உடெபன பவனலக்டகடுத்துக்டகபோள்வது.
* பபோதிக்கப்பட்டெவர்களுக்கு, அரைசும், அண்ணபோ பலகனலக்கழைகமும், மத்திய, மபோநில டதபோழிலபோளர்
துனறயும் உடெபன தனலயிட்டு பவனலவபோய்ப்பகனள டபற்றுத்தருவது.
* 1.5 வருடெத்திற்க்கபோண ஊதிய இழைப்பீட்னடெ அரைசும், அண்னபோ பலகனலக்கழைகமும், மபோநில
டதபோழிலபோளர் துனறயும் உடெபன தனலயிட்டு டபற்றுத்தருவது.
* அரைசும், அண்னபோ பலகனலக்கழைகமும், மபோநில டதபோழிலபோளர்துனறயும் தலியிட்டு, வளபோக
பநர்முகபதர்வில பரைவி வரும் இதுபபபோன்ற விஷ கலபோச்சபோரைத்னத தடுப்பது.
*அரைசு, இதுபபபோன்ற பண்னபோட்டு நிறுவனங்களின் பநர்னமயற்ற பமபோசடி டசயலபபோடுகனளயும்,
பணியபோள்களுக்குடகபோடுக்கப்படும்
நலச்சலுனககனளயும்
கண்கபோனிப்பதற்கபோக
டதபோழிலபோளர்
குழுக்கனள அனமப்பது.
வளர்ச்சிப் நபெமோககுகள:
* ஏறக்குனறய 2000 னகயழுத்துகளிட்டெ change.org மனு இனனயதளத்திலபரைவலபோக
பகிரைப்பட்டுள்ளது
* எல&டி இன்ஃபபபோடடெக் நிறுவன இயக்குனருக்கும், மத்திய மபோநில டதபோழிலபோளர் துனறக்கும்
பதிவு தபபோலில பகபோர் மனு அளிக்கபட்டுள்ளது. மத்தியடதபோழிலபோளர் துனற ஆனனயர் ---- அன்று
மின்னஞ்சல முலம் அனுப்பிய பகபோர் கடிதத்னத மும்னப டதபோழிலபோளர் துனன ஆனனயருக்கு
நடெவடிக்னக எடுக்க டசபோலலி அனுப்பியுள்ளபோர்.
* அறிவுசபோர்கூட்டெனமப்பினர் --- அன்று தமிழ்நபோடு டதபோழிலபோளர் துனற துனன ஆனணயனரை
சந்தித்து பபோதிக்கப்பட்டெவர்களுடென்பசர்ந்து பகபோர் மனு அளித்துள்ளனர். ஒரு வபோரைகபோலத்தில
எல&டி இன்ஃபபபோடடெக் நிறுவன மனிதவள பமம்பபோட்டுத்துனறக்கு பநபோட்டீஸ் அனுப்பவதபோக
துனனஆனணயர் உறுதி அளித்துள்ளபோர்.
* பம மபோதம் 30 ஆம் பததி ஒரு நபோள் அனடெயபோள உண்ணபோவிரைதம் பசபோளிங்க நலலூர்
சந்திப்பில
பபோதிக்கப்பட்டெவர்களபோல
அறிவுசபோர் பணியபோளர் கூட்டெனமப்பினருடென் பசர்ந்து
நடெத்தப்படெவுள்ளது.
Please sign petition and follow us on facebook for more real time updates.
Petition: https://www.change.org/p/l-t-infotech-l-t-infotech-rejection-1000-fresher-candidates
Facebook: https://www.facebook.com/LnTinfotechGiveBackJob/
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