
 

தமி� மாநில	 

�றறிைக எ�:31                                                ேததி:18.03.2015 

ைகெய��� இய
க�� ம��� சில ம�திய ச�க ெச�திக�� 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள ! 
  
ைகெய��� இயக�திைன "�ைம#ப%�தி%க:- BSNL� %�தா
க�தி�காக 
ம
கள&� ஆதரைவ திர*+� வைகய,- ெபா� ம
க. ம�திய,- இ/�� ஒ/ ேகா1 
ைகெய���
கைள ெப�வ� என அகில இ�திய FORUM �19 ெச��.ள�.  25.02.2015 
அ�� நைடெப�ற பாரா�ம�ற� ேநா
கிய ேபரண,ய,� ேபா� ந�மா- 25 ல*ச� 
ைகெய���
கைள ம*+ேம வழ�க �1�த�.  ஒ/ ேகா1 எ�ற இல
ைக 
அைடவத�கான கைடசி ேததி 31.03.2015 என நD*1
கEப*+.ள�.  11.03.2015 அ�� 
ேகாைவய,- நைடெப�ற மாநில நி�வாகிக. F*ட�தி- நம� தமிழக�தி- ேமG� ஆ� 
ல*ச�தி�H� ேம�ப*ட ைகெய���
கைள ெப�வ� என தி*டமி*+ மாவ*ட�க�
H 
இல
H நி�ணய,
கEப*+ I�றறி
ைக எJ 29- ெவள&ய,*+.ேளா�.  அத�கான 
பண,கள&- மாவ*ட ச�க�க. இற�கிய,/�தாG�, நா� �1ெவ+�தப1 25.03.2015
H. 
�1Eபத�கான ேவக� காணEபடவ,-ைல.  எனேவ மாநில ச�க நி�வாகிக��, மாவ*ட 
ெசயல�க�� இ�ன�� F+த- கவன� ெசG�தி HறிEப,*ட ேததி
H. நம� 
இல
கிைன நிைற9 ெச�ய ேவJ+� என ேக*+
 ெகா.கிேறா�.     
 
TSMக*+ ஜனாதிப�திய உ�தர/(PRESIDENTIAL ORDERS):  01.10.2000 ம��� 
அத�H ப,�ன� நிர�தரE ப+�தEப*ட அைன�� TSMக�
H� ஜனாதிப�திய உ�தர9 
வழ�கEபட ேவJ+�.  மாவ*ட/மாநில அGவலக�க. கா�Eபேர* அGவலக�க�
H 
அQEபாத காரண�தா-, இ�ன�� பல/
H அ� வழ�கEபட வ,-ைல.  நிGைவய,- 
உ.ள அைன�ைதR� 31.03.2015
H. அQEப ேவJ+� என கா�Eபேர* அGவலக� 
இ�தி ெக+ வ,தி��.ள�.  அத�H ப,� ஏதாவ� நிGைவய,- இ/�த� எ�றா- 
மாவ*ட தைலைமய,� ேம- ெபா�E% Iம�தEப+� என ெதTவ,
கEப*+.ள�.  தம� 
மாவ<ட�தி> ஏதாவ� நி@ைவயA> உBளதா என பDேசாதி�� மாவ<ட 
ெசயலாளFகB, மாநில சHக�தி�+ தகவ>கைள உடனIயாக தர ேவ�%	 என 
ேக<% ெகாBகிேறா	.  

 

BSNLK அ%�த தைல"ைற வைல�தள	 அறி"க	:- தைரவழி ெதாைலேபசிய,- 
அ+�த தைல�ைற வைல�தள�ைத(NEXT GENERATION NETWORK) ம�திய ெதாைல 
ெதாட�% அைம^ச� தி/ ரவ,ச�க� ப,ரசா� 14.03.2015 அ�� அறி�க� ெச�� 
ைவ��.ளா�. இ�த ேசைவய,� `ல� தைரவழி ெதாைலேபசி(LAND LINE)ய,� `லமாக 
வ D1ேயா அைழE%க., ம-1 மb1யா மாநா+க.(CONFERENCING) தைரவழி ம��� 
ெமாைப- ெதாைலேபசிக�
H. அைழE%கைள மா��வ� உ.ள&*ட ேசைவக. 
கிைட
H�.  த�ேபா� ெப�கd/வ,- அறி�க� ெச�யEப*+.ள இ�த ேசைவ 



வ,ைரவ,- க�நாடக மாநில� ��வ�� வ,T9 ப+�தEபட உ.ள�.  1000 ேகா1 eபா� 
ெசல9 ப,1
H� இ�த தி*ட�ைத நா*1G.ள 14 மி-லிய� ெதாைலேபசிக�
H 2017 
1ச�ப� மாத�தி�H. வழ�க BSNL தி*டமி*+.ள�. 
 
SSAகைள வAயாபார ப+தி(BUISNESS AREA)களாக மா�Nவ�:- BSNL நி�வாக� 
த�ேபா� SSA
கைள வ,யாபார பHதிகளாக  ஒ/�கிைண
H� �ய�சிகள&- 
ஈ+ப*+.ள�.  இ� ெசய-பா*+ திறைன அதிகTEபத�காக ெச�யEப+கிற� எ�� 
ெசா-லEப*ட�.  SSA
கைள வ,யாபார பHதிகளாக  ஒ/�கிைணEபதா- ஊழிய�க. 
பாதி
கEபட
 Fடா� எ�பேத நம� ச�க�தி� நிைல.  இதனா- ஊழிய�க�
H எ�த 
ஒ/ பாதிE%� இ/
கா� என CMD, நம� ம�திய ச�க தைலவ�கள&ட� 11.03.2015 அ�� 
ெதTவ,�தா�.  12.03.2015 அ�� GM(RESTG) தி/மதி ம� அேராரா அவ�கைளR� நம� 
தைலவ�க. ச�தி�� வ,வாதி�தன�.  இ�த இரJ+ F*ட�கள&G� த�ேபா�.ள 
SSA
க. ெதாட/� எ��� அைவ ெபTய SSA
க�ட� இைண
கEபட மா*டா� எ��� 
ெதTவ,
கEப*ட�.  என&Q� 11.02.2015 அ�� கா�Eபேர* அGவலக� ெவள&ய,*+.ள 
உ�தர9 எJ:4-2/2014-Restg (Vol.VIII)- மன&த வள ப,ர^சைனக. அைன��� வ,யாபார 
பHதிகள&- ைகயாளEப+� என ெதTவ,
கEப*+.ள�.  எனேவ இ� ெதாட�பான ஒ/ 
வ,Tவான, ெதள&வான வ,ள
க�ைத அள&
க ேவJ+� என நம� ம�திய ச�க� 
கா�Eபேர* அGவலக�தி�H ஒ/ க1த� எ�திR.ள�.   
 
#ரா< ேப�< ேசைவயA> BSNL இர�டாமிட	:-  இ� வைர BSNLதா� Eரா* 
ேபJ* ேசைவய,- �தலிட�தி- இ/��.ள�.  ஆனா- சமbப�தி- TRAI 
ெவள&ய,*+.ள அறி
ைகய,� ப1 BSNL இரJடா� இட�தி�H த.ளEப*+.ள�.  
ப-ேவ� ெதாைல ெதாட�% நி�வன�கள&� Eரா* ேபJ* ேசைவய,� ச�ைத ப�கீ+:- 

AIRTEL  21.48% 
BSNL  20.18% 
VODOFONE 18.91% 
IDEA  14.94% 
RELIANCE  7.9% 
OTHERS 16.59%   

 
சHக தைலைமயக�தி> தH+வத�கான வA�ண#பHகB:- நம� அகில இ�திய 
ச�க க*1டமான ேக.ஜி.ேபாw பவன&- ேதாழ�க. த�Hவத�கான வ,JணEப�க. 
அைன��� இத�H ேம- மாவ*ட ெசயல�க. `லமாக அQEபEபட ேவJ+�.  
மாவ*ட ெசயல�க. த�கள&� ெல*டE ேப1- மாவ*ட ெசயலT� ெதாைல ேபசி எJ, 
ஃேப
w எJ ம��� ஈெமய,- �கவT ஆகியவ��ட� அQEப ேவJ+�.  மாவ*ட 
ெசயலாள�க. `லமாக வராத வ,JணEப�க. ஏ��
 ெகா.ளEபட மா*டா� என 
ம�திய ச�க� ெதTவ,��.ள�. 
 
ேதசிய க/Kசி> P<ட	:-  அ+�த ேதசிய க9�சி- F*ட� 13.04.2015 அ�� 
நைடெப�� என கா�Eபேர* அGவலக� அறிவ,E% ெகா+��.ள�.  இ� ஊழிய� தரE% 
உ�Eப,ன�கள&ட� கல�தாேலாசி
காம- த�ன&^ைசயாக நி�வாக� அறிவ,��.ள�.  
எனேவ இ�த ேததிய,ைன மா�ற ேவJ+� என ஊழிய� தரEப,- ேக*கEப*+.ள�. 



ெதாழி�சHக நிFவாகிக*+ IMMUNITY TRANSFER:- அ�கீகTEப*ட ச�க�கள&� 
நி�வாகிக�
H IMMUNITY FROM TRANSFER எ�ப� பல ஆJ+களாக இ/�� வ/� 
வழ
க�.  இ� ஒ/ ஆJடாக இ/�� வ/கிற�.  BSNL- ஊழிய� ச�க�கள&� 
அ�கீகார� `�றாJ+களாக மா�றEப*ட இ�த zழலி- இதைன `�� ஆJ+க. 
என மா�ற� ெச�ய ேவJ+� என BSNL ஊழிய� ச�க� ேகாT
ைக ைவ�தி/�த�.  
இதைன ஏ�� நி�வாக� 16.03.2015 அ�� அ�கீகT
கEப*ட ச�க�கள&� ெபா� 
ெசயலாள�க., உதவ, ெபா� ெசயலாள�க. ம��� ெபா/ளாள�க�
H `�� 
ஆJ+க. இ�த வசதிைய ெகா+
க உ�தரவ,*+.ள�.  ஆனா- இ� ஒ/ �ைற 
ம*+ேம வழ�கEப+�, ம� �ைற வழ�கEபட மா*டா� என அ�த க1�ததி- 
FறEப*+.ள�.  நம� BSNL ஊழிய� ச�க� இதைன ஏ��
 ெகா.ளவ,-ைல.  நம� 
ெபா�ெசயலாள� ேதாழ� P.அப,ம�R அவ�க��, �ைண ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� 
wவப� ச
கரவ��தி அவ�க��, Sr.GM(SR) தி/ ஷமb� அ
த� அவ�கைள 17.03.2015 அ�� 
ச�தி�� இ�த
 க*+Eபா*ைட நD
க ேவJ+� என ேக*+
 ெகாJடன�.  அவ/� 
பTசீலி
க ஏ��
 ெகாJ+.ளா�. 
 
அதிகாDக*டK சTதி#U:- நம� BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா�ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப,ம�R அவ�க��, �ைண ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� wவப� ச
கரவ��தி 
அவ�க�� 17.03.2015 அ�� தி/மதி Iஜாதா ேர அவ�கைள ச�தி�� அ+�த DIRECTOR(HR) 
ஆக ேத�9 ெச�யEப*டத�H வா~��
கைள ெதTவ,�தன�.  ஊழிய�கள&� 
ப,ர^சைனக. ெதாட�பான ஒ/ வ,Tவான வ,ள
க�ைத அவTட� நம� தைலவ�க. 
ெகா+�� I`கமான தD�வ,�H அவT� ஒ��ைழEைப ேக*+.ளன�.  அ+�த DIRECTOR 
(ENTERPRISES BUISNESS)ஆக ேத�9 ெச�யEப*+.ள தி/ N.K.ேம�தா ED (IT & CORPORATE 
AFFAIRS) அவ�கைள ச�தி�� வா~�� ெதTவ,�த தைலவ�க., அவTட� நி�வன�தி� 
மன&த வள தி*ட� ெதாட�பான ஒ/ வ,Tவான வ,வாத� நட�தின�.  ��னதாக 16.03.2015 
அ�� நம� தைலவ�க. தி/ ராேஜw Hமா� GM(TELECOM FACTORIES) அவ�கைள 
ச�தி�� ��ைப ெடலிகா� ஃேப
டTய,- சி� கா�* ம��� *ராE வய�க. தயாTEபைத 
மbJ+� உடன1யாக ெசய-ப+�த ேவJ+� என ேக*+
 ெகாJடன�.  சி� கா�*க. 
தயாTEபத�கான சிE மா*�-க. வ,ைரவ,- கிைட�� வ,+� எ�� Fறிய GM (TELECOM 
FACTORIES) தர ஒE%த- கிைட�த9ட� தா� *ராE வய�கள&� தயாTE% �வ�கEப+� 
எ��� ெதTவ,�தா�.  ேமG� ெடலிகா� ஃேப
டTகள&� %�தா
க� ெச�வ� ெதாட�பாக 
ஒ/ நDJட வ,வாத�திைன தைலவ�க. அவTட� நட�திR.ளன�.   
   

வா~��
க�ட�, 
                                                                      ேதாழைமVBள,  

 
(A.பாU ராதாகிWXணK) 

                                                                            மாநில ெசயலாளF 

 


