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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

30.5.2016 அ��, BSNL நி�வன�தி� அைன�  ஊழிய�-அதிகா$க% ச'க'க% 
()டைம,ப-� ைமய./0  (CORE COMMITTEE OF FORUM) சா�பாக, BSNL  ஊழிய� ச'க�தி� 
அகில இ�திய ெபா ? ெசயலாள� ேதாழ�. P. அப-ம�A, SNEA அைம,ப-� அகில இ�திய 
ெபா ? ெசயலாள� ேதாழ�. K. ெசபாDE�, AIBSNLEA அைம,ப-� அகில இ�திய ெபா ? 
ெசயலாள� ேதாழ�. ப-ரஹலா� ராH ஆகிேயா� BSNL CMD அவ�கைள? ச�தி�தன�. 

BSNL நி�வன�திK VRS தி)டM அNKபO�த NPபOவைத ஏP�. ெகா%ள NEயா  
எ�� ()டைம,ப-� தைலவ�க% CMD- ய-டM உ�திபட� ெத$வ-�தன�. MTNL நி�வன�திK 
பல Nைற VRS தி)டM அNKபO�த, ப)ட ப-ற/M அ�நி�வன�திK நUடMதா� ஏPப)O 
வVகிற  எ��M, நி�வாகM ஆேலாசி./M எ�த வEவ�திலான VRS தி)ட�ைதWM ைகவ-ட 
ேவXOM எ��M ()டைம,ப-� சா�ப-K,  CMD- ய-டM ெத$வ-.க, ப)ட . 

BSNL நி�வன�திK VRS தி)ட�ைத அNKபO�த Y. 18,000 ேகாE ேதைவ,பOவதா[M, 
BSNL நி�வன�திK உ%ள ஊழிய�-அதிகா$க% ச'க'க% மP�M அைம,\க% கOைமயாக 
எதி�,பதா[M, VRS தி)ட�ைத அNKபO�த வாH,ப-Kைல எ�� இ�திய� எ.Dப-ரD 
ப�தி$ைக./ அள]�த ேப)Eய-K தா� ெத$வ-�ததாக^M, அைத அ,ப�தி$ைக 
ப-ர_$.கவ-Kைல எ��M CMD அவ�க% ெத$வ-� %ளா�. 
 
• 2015-16- ஆM ஆXEK BSNL நி�வன�தி� ெசயKபா)O இலாபM ( Operational Profit ) 
ஏற�தாழ 2000 ேகாE Yபாயாக^M, வVமானM ஏற�தாழ 30,000 ேகாE Yபாயாக^M 
இV./M என எதி�பா�.க, பOவதாக CMD அவ�க% ெத$வ-� %ளா�. 2014-15- ஆM ஆXEK 
ெசயKபா)O இலாபM 672 ேகாE Yபாயாக இV�த  எ�ப  /றி,ப-ட� த.க . 
 
• BSNL நி�வனM வVமானவ$ இலாகா^./ (Oதலாக? ெச[�திய-V�த வ$,பணM 
திV,ப-� தர,பட ேவXOM எ�ற தாவா தm�.க, ப)O, தPேபா  6000 ேகாE YபாH BSNL 
நி�வன�திP/ திV,ப- அள].க, ப)O%ள .   ேம[M 1000 ேகாE YபாH திVMப, ெபற 
வாH,\%ளதாக  CMD ெத$வ-� %ளா�. 
 
ெமாைப; ேசைவ வ2<வா�க
:- ெமாைபK ேசைவ வ-$வா.கM /றி� , ()டைம,ப-� 
தைலவ�க% CMD அவ�கnட� வ-வாதி�தன�.  ப-�வVM நடவE.ைகக% எO.க, 
ப)O%ளதாக CMD ெத$வ-� %ளா�. 
       7-ஆM க)ட ெமாைபK க)டைம,\ வ-$வா.க�திPகாக 21,000 டவ�க% நி�மாண-.க, 
ப)O%ளன. அேத ெடXட$� கீp, ேம[M 100% கVவ-க% வா'க^M நி�வனM நடவE.ைக 
எO�  வVகிற . வட./, ெதP/, கிழ./ மXடல'கள]K இைவ நி�மாண-.க, பட^%ளன. 



இைவ காலாவதியாகி,ேபான 2G கVவ-கைள மாPற^M,  (Oதலான 3G 
கVவ-கn.காகா^M பய�பO�த,பOM எ��M ெத$வ-�தா�.   
      8-ஆM க)ட வ-$வா.க�தி� கீp, 3 ேகாEேய 10 ல)சM ெமாைபK கVவ-க% வா'க 
நி�வாகM NE^ ெசH %ள .  2 ஜி, 3 ஜி, 4 ஜி ெதாழிKt)ப� ட� (Eய 27,000 \திய 
டவ�க%, 5000 ேகாE YபாH uலதன�திK, இரXO ஆXOகn./% நி�மாண-.க, பOM. 
தPேபா  1,20,000 டவ�க% உ%ளன.  
      இ�தி)ட'கள]� uலM BSNL  நி�வன�தி� ெந)ெவா�. கவேரv அதிக$.க, பOM; 
ேசைவய-� தரM உயVM. 
4திய தி=ட
 - BSNL ெமாைப; அைழ34க9 வ ?@கA�B6 திC34த; இலவச
:- BSNL 
ெமாைபK இைண,\கn./ வVM அைழ,\கைள, தைரவழி இைண,\கn./ திV,ப- 
வ-OவதP/ தPேபா  ஒV உ%y� அைழ,\.கான க)டணM வzலி.க, பOகிற .  30.5.2016 
NதK இதைன எ�தவ-தமான க)டணNமிKலாமK NPறி[M இலவசமா./M \திய தி)டM 
BSNL நி�வன�தாK அறிவ-.க, ப)O%ள .  இதனாK க)Eட'கn./% BSNL ெமாைபK 
ெந)வ�. கிைட.கவ-Kைல எ�கி�ற வாE.ைகயாள�கள]�  ப-ர?சைன./M தm�^ 
கிைட./M. 
 
EB ப2<வ2+ சாதைன:- STATE BANK OF INDIA வ'கி, LEASED LINES ேவகM 64-KBPS- ய-லிV�  2 
MB - ஆக அதிக$.க, ப)டாKதா� BSNL நி�வன�திடM இைண,\கைள, ெதாடர NEWM 
என ெத$வ-�த .   இ  சா�திய,படாவ-)டாK அவ�க% த'கள]� இைணய தள ேசைவைய 
ஏ�ெடK நி�வன�திK இV�  ெபற,ேபாவதாக^M ெத$வ-�த .  இ�த சவாைல ஏP�. 
ெகாXட BSNL நி�வன�தி� ENTERPRISE BUSINESS ப-$^, ஒேர மாத�திK,  நாO N0வ M 
உ%ள வ'கிய-� 12,000 கிைளகள]� LEASED LINE– கள]� ேவக�ைத 2 MBPS – ஆக 
அதிக$� %ள . ேம[M உ%ள 8,000 கிைளகள]K ேம[M ஒV மாத�திP/% 2 MBPS-ஆக 
அதிக$.க நடவE.ைக எO�  வVகிற . EB ப-$வ-� இ�த சாதைனைய, பாரா)E 
ைமய./0 தைலவ�க%, திV. எ�.ேக. ேம�தா (DIR-EB) அவ�கைள ேந$K ச�தி� , 
வாp� .கைள� ெத$வ-�தன�, 
• நாO N0வ M உ%ள நmதிம�ற'க% அைன�ைதWM ைபப� uலM இைண./M உ?ச 
நmதிம�ற�தி� தி)டNM BSNL நி�வன�திP/ வழ'க, ப)O%ள  எ�ற மகிpவான 
ெசHதிய-ைனWM DIR-EB ெத$வ-�தா�. இ�தி)ட�தி� மதி,\ 300 ேகாE Yபாயா/M. 
 
ெநFசா�Gத பாரா=@�க9:-  2015-16- ஆM ஆXEK க�நாடக மாநிலM _மா� 40 ேகாE 
YபாH லாபM ஈ)EW%ள . க�நாடகா மிக, ெப$ய M, வVமான�ைத அதிக$.க 
வாH,\%ள M ஆன மாநிலM ஆ/M.  க�நாடக மாநில�தி� இ�த சாதைன./. காரணமான 
அைன�  ஊழிய�கn./M, அதிகா$கn./M BSNL  ஊழிய� ச'கM ெந}சா��த 
பாரா)O.கைள� ெத$வ-� . ெகா%கிற .  லாபம~)OM ப-ற மாநில'க% - அ�தமா� 
நிேகாபா�, ஜMN காUம~�, ஒ$சா மP�M ேகரளா ஆகியன. 
 
JAO - இலாகா ேத�K:- JAO - இலாகா ேத�^ /றி�  ப-�வVM ேகா$.ைககைள BSNL 
ஊழிய� ச'கM நி�வாக�திடM வலிW��திய . 
• வய  வரM\ 53 –இலிV�  55 ஆக உய��த, பட ேவXOM. 
• 9020 ஊதிய வ-கித�திK 5 ஆXO ேசைவ எ�ற நிப�தைன, அைன�  ஊழியV./M 5 

ஆXO ேசைவ என மாPற, பட ேவXOM. 



• வய  வரMைப தm�மான]./M ேததி, ஜனவ$ 1 எ�பதP/, பதிலாக, ஜூைல 1 என 
திV�தM ெசHய, பட ேவXOM. 
இவPறிPகான திV�த'கைள JAO நியமன வ-திகள]K ஏPபO� வதP/ 6 மாத காலM 

ஆ/M எ��M, ஜூைலய-K ேத�^ நைடெபற உ%ளதாK அதP/% திV�த'க% ெகாXO 
வர இயலா  எ��M, அO�த ேத�வ-P/% இ�தைகய திV�த'க% ெசHய, பOM எ��M 
நி�வாகM ெத$வ-� %ள . 

 
அதிகா<கள*+ ச�க�கA�B உ53ப2ன� ச<பா�34:-  ஊழிய� ச'க'கn./ அ'கீகாரM 
வழ'/வதP/ 7 உ�,ப-ன� ச$பா�,\ ேத�தKக% NEவைட� %ள zpநிைலய-K 
அதிகா$கள]� ச'க'கn.கான உ�,ப-ன� ச$பா�,\ ேத�தK 27.09.2016 அ�� 
நைடெப�வதாக நி�வாகM அறிவ-,\ ெவள]ய-)O%ள . இதP/ N�னதாக நைடெப�M என 
அறிவ-.க,ப)EV�த ேத�தKக% பKேவ� காரண'களாK த%ள] ைவ.க,ப)டன.  தPேபா  
27.09.2016 அ�� ேத�தKக% நைடெபP� 29.09.2016 அ�� NE^க% அறிவ-.க,பOெமன 
அறிவ-,\ ெவள]யாகி உ%ள .  
 
JTO LICE ேத�K ெதாட�பான பா=னா CAT உ6தரைவ எதி�6O ேம; ,ைறயP@:- 2014ஆM 
ஆXEPகான JTO LICE ேத�^க% JTO RR 2014� கீp நட�த.(டா  என பா)னாவ-K உ%ள 
ம�திய தm�,பாய அம�^ 25.05.2016 அ�� உ�தர^ ப-ற,ப-� %ள .  நா)EK உ%ள பல 
ம�திய தm�,பாய'க% மா�ப)ட உ�தர^கைள ப-ற,ப-�த அE,பைடய-[M, பா)னா 
தm�,பாய�திK வழ./ ெதாO�த நபேர அ�த வழ.ைக திVMப ெபPறதி� அE,பைடய-[M 
இ�த உ�தரவ-ைன எதி��  ேமK Nைறய�O ெசHய ேவXOM என BSNL ஊழிய� ச'கM 
DIRECTOR (HR) அவ�கn./ கEதM எ0திW%ள .  22.05.2016 அ�� நைடெபP�%ள JTO LICE 
ேத�வ-� NE^கைள உடனEயாக ெவள]ய-)O ேத�?சி ெபPறவ�கைள உடனEயாக 
பய-Pசி./ அ�,ப ேவXOM எ��M நம  ம�திய ச'கM ேக)O. ெகாXO%ள .  
ேம[M, 28.07.2016 அ�� நைடெபற உ%ள 2014-15ஆM ஆXE� காலி,பண-ய-ட'கn.கான 
ேத�^க% நைடெப�வைத உ�தி ெசHய ேவXOM எ��M நம  ம�திய ச'கM 
வலிW��தி உ%ள . 
 
வழ�க3ப=ட EXCESS PAYMENTஐ ப2U6த
 ெச8வைத நி56Oக:-  கட�த கால'கள]K 
ஊழிய�கn./ வழ'க,ப)ட அதிக,பEயான ஊதிய�ைத ஒV சில zpநிைலகள]K திVMப 
ப-E�தM ெசHவ  (டா  என உ?ச நmதிம�ற�தி� உ�தரவ-� அE,பைடய-K DOP&T ஒV 
கEதM ெவள]ய-)O%ள .  அதைன DOT, ENDORSEMENT ெசHயாததாK BSNL நி�வனNM அ�த 
உ�தரைவ அNKபO�தவ-Kைல.  எனேவ DOP&Tய-� கEத�ைத DOT ENDORSE ெசHய 
ேவXOM என வலிW��தி DDG(Estt),DOT அவ�கn./ நம  ம�திய ச'கM ஒV கEதM 
எ0திW%ள .  

வாp� .கnட�,                                                
                                                                        ேதாழைமWட�,  

 
      (A.பா4 ராதாகிCWண+) 

                                                                       மாநில ெசயலாள� 

 


