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அ9பா
:த ேதாழ
கேள, 
 BSNL நி4வன� 4G ேசைவைய த>வத�கான 700MHz +ெப�.ர� 5MHz அளவ@�A 
ஒ1�க ேவ�3� என BSNL நி4வன� DOT�A கEத� எFதிG7ள1.  சமHப5திI நைடெப�ற 
+ெப�.ர� ஏல5திI தனLயா
 நி4வன�க7 இ:த +ெப�.ர5ைத வா�க ஆ
வ� 
கா.டவ@Iைல.  700 MHz +ெப�.ர5தி�A அர� ஆதார வ@ைலயாக 11,485 ேகாE Pபா6க7 
நி
ணய� ெச6த1 மிக அதிக� என அவ
க7 A�ற� சா.Eன
.  Aைறவான டவ
க7 
Rல� அதிகSபEயான இட�கைள அைடG� த9ைம ெகா�ட1 இ:த +ெப�.ர�.  
”ஏ�கனேவ BSNL நி4வன� 2500MHz +ெப�.ர� ைவ517ள1.  இ51ட9 700 MHz 
+ெப�.ர� கிைட5த1 எ9றாI BSNL நி4வன5தாI 4G ேசைவ வழ�க UEG�” என BSNL 
CMD தி> அWப� Xவ+தவா ெதYவ@517ளா
.  அரசா�க� இ:த +ெப�.ர5ைத BSNL 
நி4வன5தி�A வழ�க UEG�.  அத�கான க.டண5ைத அர� தன1 UதZடாக 
உய
5தி� ெகா7ளலா� என\� அவ
 ெச6தி நி4வன5திட� ெதYவ@5தா
.  BSNL9 இ:த 
Uய�சிய@ைன BSNL ஊழிய
 ச�க� வரேவ�கிற1.  இ:த +ெப�.ர5ைத ெப4வத�காக 
BSNL ஊழிய
 ச�க� இதர ச�க�க]ட9 இைண:1 அைன51 Uய�சிகைளG� 
ேம�ெகா7]�. 
JAO LICE JAO LICE JAO LICE JAO LICE ேத
\ேத
\ேத
\ேத
\    UE\கைளUE\கைளUE\கைளUE\கைள    ம4ம4ம4ம4    பYசீலைனபYசீலைனபYசீலைனபYசீலைன    ெச6கெச6கெச6கெச6க::::---- 17.07.2016 அ94 நைடெப�ற JAO LICE 
ேத
வ@�கான ேக7வ@5தாளLb�, தரSப.ட வ@ைடகளLb� உ7ள தவ4க7 பலவ�ைற 
�.E� கா.E வ@ைட5தா7கைள ம4 பYசீலைன ெச6ய ேவ�3� என BSNL ஊழிய
 
ச�க� DIRECTOR(HR) அவ
க]�A கEத� எFதிG7ள1. 
ேதசியேதசியேதசியேதசிய    க\9சிலிIக\9சிலிIக\9சிலிIக\9சிலிI    ஏ�4�ெகா�டபEஏ�4�ெகா�டபEஏ�4�ெகா�டபEஏ�4�ெகா�டபE    JTJTJTJTO LICE (CIVIL/ELECTRICAL) O LICE (CIVIL/ELECTRICAL) O LICE (CIVIL/ELECTRICAL) O LICE (CIVIL/ELECTRICAL) ேத
\கைளேத
\கைளேத
\கைளேத
\கைள    நட51கநட51கநட51கநட51க:- 
DRAUGHTSMAN களL9 Rலமாக 50% சதவ@கித காலிSபண@ய@ட�க]�கான JTO LICE (CIVIL/ 
ELECTRICALS) சிறSj ேத
வ@ைன நட5த ேவ�3� என BSNL ஊழிய
 ச�க� ெதாட
:1 
வ�j45தி வ:17ள1.  இத�A U9ன
 நைடெப�ற ேத
\களLI ப�ேக�க இயலாத 
DRAUGHTSMAN க7 ப�ேக�A� வ�ண� இ:த ேத
\ இ>�A�. 30.01.2013I நைடெப�ற 
28வ1 ேதசிய க\9சிI l.ட5திI நி
வாக� இதைன ஏ�4�ெகா�ட ேபா1�, பIேவ4 
காரண�கைள lறி இ9னU� அமIப35தவ@Iைல.  இதைன ேமb� கால தாமத� 
ெச6யாமI அ:த ேத
ைவ அமIப35த ேவ�3� என மனLத வள இய�Aன>�A BSNL 
ஊழிய
 ச�க� கEத� எFதிG7ள1. 
2015201520152015----16161616ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    வ>ட5தி�கானவ>ட5தி�கானவ>ட5தி�கானவ>ட5தி�கான    JTO(T) JTO(T) JTO(T) JTO(T) ேத�வ@�கானேத�வ@�கானேத�வ@�கானேத�வ@�கான    காலிSகாலிSகாலிSகாலிS    பண@ய@ட�க7பண@ய@ட�க7பண@ய@ட�க7பண@ய@ட�க7::::---- 2015-16ஆ� ஆ�E9 
காலிSபண@ய@ட�க]�காக நைடெபற உ7ள JTO(T) ேத
வ@�கான காலிSபண@ய@ட�க7 
கண�கி3வத�கான வழிUைறைய கா
Sபேர. அbவலக� ெவளLய@.37ள1.  இ>�A� 
காலிSபண@ய@ட�க]ட9, 2014-15 ஆ� ஆ�E�கான காலிSபண@ய@ட�களLI OFFICIATING 
JTO�க]�A வழ�கSப.டத�AS ப@9 நிரSபSபடாமI உ7ள காலிSபண@ய@ட�கைளG� 
ேச
51 அறிவ@�A� பE மாநில�க]�A அறி\45தS ப.37ள1.  



BSNLBSNLBSNLBSNLஉட9உட9உட9உட9    இைண�கSபடாத ஊழிய
க]�கான ஊதிய மா�ற�இைண�கSபடாத ஊழிய
க]�கான ஊதிய மா�ற�இைண�கSபடாத ஊழிய
க]�கான ஊதிய மா�ற�இைண�கSபடாத ஊழிய
க]�கான ஊதிய மா�ற�
ஊழிய
க]�A 7வ1 ஊதிய� A
ஊழிய
 ச�க5தி9 ேகாY�ைகைய
இ1 ெதாட
பாக நம1 Dy.GS, 
ச:தி5த ேபா1 அ:த தகவைல அவ
 உ4தி ெச6தா

200200200200Pபா6 சி� கா
EI Pபா6 சி� கா
EI Pபா6 சி� கா
EI Pபா6 சி� கா
EI OffOffOffOff----Net Net Net Net 
அESபைடய@I 6 மாத கால5தி�A வழ�கSப.ட 
ஏ�கனேவ BSNL ஊழிய
 ச�க� 
மாநில�களLI இ>:1 கா
Sபேர. அbவலக�
அ1 காலதாமத� ஆA� என ஏ�கனேவ 
ெதாட
பாக ேதாழ
 �வப9 ச�கரவ
5தி 
ச:தி51 வ@வாதி5தா
.  வ@ைரவ@I அத�கான உ5தரைவ ெவளLய@3வதாக அவ
 உ4தி 
அளL517ளா
. 
BSNL BSNL BSNL BSNL ஓ6sதிய
களL9 ஓ6sதிய மா�ற� ெதாட
பாக ஓ6sதிய
களL9 ஓ6sதிய மா�ற� ெதாட
பாக ஓ6sதிய
களL9 ஓ6sதிய மா�ற� ெதாட
பாக ஓ6sதிய
களL9 ஓ6sதிய மா�ற� ெதாட
பாக 
ஓ6sதிய
களL9 ஓ6sதிய மா�ற5தி�கான நிர:தர தt
வ@�காக 
ெதாட
:1 Uய�சி எ351 வ>கிற1
ஏSரI 21 ம�4� 22ஆ� ேததிகளLI நைடெப�ற இர�3 நா.க7 ேவைல நி45த5தி�A
ப@9 DOT ெசயலாள>ட9 நைடெப�ற ேபu� வா
5ைதய@I வ@வாதி�கSப.ட1
அவ
 01.01.2017I நைடெபற உ7ள ஊதிய மா�ற5தி9 ேபா1 ஊதிய மா�ற� AFவ@�A இ1 
ெதாட
பாக வ@வாதி�க பY:1ைர�கSப3� எ94 உ4தி lறினா

மா�ற� AFவ@�A பY:1ைர�
பY:1ைர5ததிI இ:த ப@ரuசைன இIலாத காரண5தாI 
ெதாட
பாக தா�க7 எ:த ஒ> பY:1ைரG� ெச6யSேபாவதிIைல என 
மா�ற� AF ெதYவ@517ள1.  
OF REFERENCE) இைண�க�ேகாY 
எFதிG7ள1.   
ஊதிய மா�ற� AFவ@ைன அைம�A� ப@ரuசைனய@I தைலய@ட ஊதிய மா�ற� AFவ@ைன அைம�A� ப@ரuசைனய@I தைலய@ட ஊதிய மா�ற� AFவ@ைன அைம�A� ப@ரuசைனய@I தைலய@ட ஊதிய மா�ற� AFவ@ைன அைம�A� ப@ரuசைனய@I தைலய@ட 
ஊதிய மா�ற� AFவ@ைன அைம�க ேவ�3� எ9ற நம1 ேகாY�ைக�A 
பதிலளL�ைகய@I, DPE ம�4� 
ெதYவ@517ள1.  ஏ�கனேவ 
ஊழிய
 ச�க� வ@வாதி517ள1
ச�க� கEத� எFதிG7ள1. 

 
வா�51�க]ட9, 

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

இைண�கSபடாத ஊழிய
க]�கான ஊதிய மா�ற�இைண�கSபடாத ஊழிய
க]�கான ஊதிய மா�ற�இைண�கSபடாத ஊழிய
க]�கான ஊதிய மா�ற�இைண�கSபடாத ஊழிய
க]�கான ஊதிய மா�ற�::::----  BSNLI
வ1 ஊதிய� AFவ@9 பY:1ைரகைள அமIப35த ேவ�3� எ9ற 

ைய ஏ�4 BSNL நி
வாக� வ@ைரவ@I உ5தரவ@ட 
, தி>மிA ம1 அேராரா GM(Estt) அவ
கைள 

ச:தி5த ேபா1 அ:த தகவைல அவ
 உ4தி ெச6தா
.  
Net Net Net Net வசதி உடேன வழ�க வலிG45தIவசதி உடேன வழ�க வலிG45தIவசதி உடேன வழ�க வலிG45தIவசதி உடேன வழ�க வலிG45தI

மாத கால5தி�A வழ�கSப.ட Off-Net வசதிய@ைன நt.E�க ேவ�3� என 
ஊழிய
 ச�க� DIRECTOR(HR) அவ
களLட� வலிG45தி இ>:த1

மாநில�களLI இ>:1 கா
Sபேர. அbவலக�, சில தகவIக7 ேக.E>:த காரண5தாI 
அ1 காலதாமத� ஆA� என ஏ�கனேவ BSNL ஊழிய
 ச�க� �.E�கா.E 
ெதாட
பாக ேதாழ
 �வப9 ச�கரவ
5தி Dy.GS., BSNLEU 04.11.2016 அ94 GM

வ@ைரவ@I அத�கான உ5தரைவ ெவளLய@3வதாக அவ
 உ4தி 

ஓ6sதிய
களL9 ஓ6sதிய மா�ற� ெதாட
பாக ஓ6sதிய
களL9 ஓ6sதிய மா�ற� ெதாட
பாக ஓ6sதிய
களL9 ஓ6sதிய மா�ற� ெதாட
பாக ஓ6sதிய
களL9 ஓ6sதிய மா�ற� ெதாட
பாக DOT DOT DOT DOT ெசயலாள>�A கEதெசயலாள>�A கEதெசயலாள>�A கEதெசயலாள>�A கEத
ஓ6sதிய
களL9 ஓ6sதிய மா�ற5தி�கான நிர:தர தt
வ@�காக BSNL 
ெதாட
:1 Uய�சி எ351 வ>கிற1.  இ:த ப@ரuசைன FORUM Rலமாக எ3�கSப.3

ஆ� ேததிகளLI நைடெப�ற இர�3 நா.க7 ேவைல நி45த5தி�A
ெசயலாள>ட9 நைடெப�ற ேபu� வா
5ைதய@I வ@வாதி�கSப.ட1

I நைடெபற உ7ள ஊதிய மா�ற5தி9 ேபா1 ஊதிய மா�ற� AFவ@�A இ1 
ெதாட
பாக வ@வாதி�க பY:1ைர�கSப3� எ94 உ4தி lறினா
.  ஆனாI 
மா�ற� AFவ@�A பY:1ைர�கSப.டவ�றிI இ:த வ@ஷய� இIைல
பY:1ைர5ததிI இ:த ப@ரuசைன இIலாத காரண5தாI BSNL ஓ6sதியதார
களL9 மா�ற� 
ெதாட
பாக தா�க7 எ:த ஒ> பY:1ைரG� ெச6யSேபாவதிIைல என 

.  எனேவ இ:த ப@ரuசைனைய அரசி9 பY:
இைண�க�ேகாY DOT ெசயலாள>�A BSNL ஊழிய
 ச�க� கEத� 

ஊதிய மா�ற� AFவ@ைன அைம�A� ப@ரuசைனய@I தைலய@ட ஊதிய மா�ற� AFவ@ைன அைம�A� ப@ரuசைனய@I தைலய@ட ஊதிய மா�ற� AFவ@ைன அைம�A� ப@ரuசைனய@I தைலய@ட ஊதிய மா�ற� AFவ@ைன அைம�A� ப@ரuசைனய@I தைலய@ட DPE DPE DPE DPE ெசயல>�A கEத�ெசயல>�A கEத�ெசயல>�A கEத�ெசயல>�A கEத�
ஊதிய மா�ற� AFவ@ைன அைம�க ேவ�3� எ9ற நம1 ேகாY�ைக�A 

ம�4� DOTய@9 ஒSjதI இ9றி அைம�க இயலா1 என நி
வாக� 
ஏ�கனேவ DOTய@I உ7ள Director (PSU-1)னLட� கEத� ெகா351 

ஊழிய
 ச�க� வ@வாதி517ள1.  03.11.2016 அ94 DPEய@9 ெசயலாள>�A� நம1 ம5திய 
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I பண@யா�4� DOT 
ேவ�3� எ9ற BSNL 

நி
வாக� வ@ைரவ@I உ5தரவ@ட உ7ள1.  
அவ
கைள 08.11.2016 அ94 

வசதி உடேன வழ�க வலிG45தIவசதி உடேன வழ�க வலிG45தIவசதி உடேன வழ�க வலிG45தIவசதி உடேன வழ�க வலிG45தI::::----  பY.சா
5த 
வசதிய@ைன நt.E�க ேவ�3� என 

அவ
களLட� வலிG45தி இ>:த1.  
சில தகவIக7 ேக.E>:த காரண5தாI 

ஊழிய
 ச�க� �.E�கா.E இ>:த1.  இ1 
GM(Admn) அவ
கைள 

வ@ைரவ@I அத�கான உ5தரைவ ெவளLய@3வதாக அவ
 உ4தி 
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