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BSNL ேத�&கள()
 அரசிய, தைலய-. ம�/
 சில ெச1திக2 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

JE�க��கான ேநர� நியமன ேத�� சம�ப�தி� நைடெப!" #��க�$ 
ெவள&யாகிவ'(ட).  ஆனா� பண' நியமன�தி!கான -ல/ சா�றித1கைள 
ப2சீலி�த� உ5ள&(ட ேம� நடவ��ைகக5 ஏ)$ நைடெபற வ'�ைல. இ) 
ெதாட�பாக பல வ'சாரைணக5 வ�த வ8ண$ இ9�கி�றன.  இ) ெதாட�பாக 
07.12.2016 அ�" BSNL ஊழிய� சDக�தி� ெபா)/ ெசயலாள� ேதாழ� P.அப'ம�F 
ம!"$ ேதாழ� Gவப� ச�கரவ��தி Dy.GS, ஆகிேயா� GM(Rect & Trg) தி9மிV அன&மா 
ராW அவ�கைள ச�தி�) வ'வாதி�தன�.  வ'வாத�தி� ேபா) DOTய'� அறி�"�த� 
காரணமாக ேத�� நைட#ைறக5 நி"�தி ைவ�கYப(Z5ளதாக [றYப(ட).  ேம\$ 
ம�திய ெதாைல ெதாட�] அைம/ச2� அ\வலக�தி� இ9�) வ�த 
அறி�"�தலி�ப�ேய DOT இ�த ேத�� நைட#ைறகைள நி"�தி ைவ�)5ளதாக 
ேவ" பல ெசWதிக5 -லமாக ெத2ய வ9கிற).  #த� #ைறயாக ஒ9 
ேகட9�கான ேத�� நைட#ைறக5 ம�திய ெதாைல ெதாட�] அைம/ச2� 
தைலய_(�� காரணமாக நி"�தி ைவ�கYப(Z5ள) எ�ப) ஆ/ச�ய�ைத த9கிற).  
இ) BSNL� ெசய�பா(�� தைலய'ZவதாV$.  இ)வைர BSNL� நைடெப!ற எ�லா 
ேத��க�$, (இலாகா ேத�வானா\$ ச2, ேநர� நியமனமாக இ9�தா\$ ச2) எ�த 
ஒ9 ஊழ\�V$ இடமி�றி நைடெப!" வ�)5ள).  இ�ைற�V நாZ #aவ)$ 
வ'யாப'�)5ள ஊழ� இ)வைர BSNL� இ�ைலெய�" இ"மாY]ட� இ9�) 
வ�ேதா$.  ஆனா� த!ேபா) BSNLலி\$ அரசிய� தைலய_Z )வDகி வ'(ட) ேபா� 
ெத2கிற).  எனேவ நியாயமான #ைறய'� நியமனDக5 நைடெப"வத!காக BSNL 
ஊழிய� சDக$ ெதாட��) ேபாராZ$. 
 
BSNL சி
கா�3, OFF-NET வசதி:-  OFF-NET வசதி நd(�Yப) ெதாட�பான ப'ர/சைனய'� 
ஏ!ப(Z வ9$ அதdத காலதாமத$ ெதாட�பாக அ�" BSNL ஊழிய� சDக�தி� ெபா)/ 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப'ம�F ம!"$ ேதாழ� Gவப� ச�கரவ��தி Dy.GS, ஆகிேயா� 
GM(Admn) தி9 S.K.சி�ஹா அவ�கைள 07.12.2016 அ�" ச�தி�) ேபசின�.  இ) 
ெதாட�பாக பல#ைற நம) சDக$ ேநர�யாக ேபசியைதF$, க�த$ 
ெகாZ�)5ளைதF$ நம) தைலவ�க5 அவ2ட$ ெத2வ'�தன�.   OFF-NET வசதி 
நd(�Yபத!கான ேகாY] நி�வாக� Vaவ'!V ெச�"5ளதாக�$ வ'ைரவ'� அத!கான 
உ�தர� ெவள&ய'Zவதாக�$ GM(Admn)  உ"தி அள&�)5ளா�. 
   
JTO LICE ேத�& ேததி மா�ற<படமா?டா@:- 07.12.2016 அ�" BSNL ஊழிய� சDக�தி� 
ெபா)/ ெசயலாள� ேதாழ� P.அப'ம�F ம!"$ ேதாழ� Gவப� ச�கரவ��தி Dy.GS, 
ஆகிேயா� GM(Rect & Trg) தி9மிV அன&மா ராW அவ�கைள ச�தி�) 11.12.2016 அ�" 
நைடெபற உ5ள JTO LICE ேத�� ெதாட�பாக வ'வாதி�தன�.  ேத�� த5ள& 
ைவYபத!கான வாWY] உ5ளதா எ�கி�ற நம) ேதாழ�கள&� ேக5வ'�V, நி�ணய$ 
ெசWயYப(Z5ள 11.12.2016 அ�ேற ேத�� நைடெப"$ எ�"$ ேத�� த5ள&ைவ�கYபட 
மா(டா) எ�"$ அவ� ெத2வ'�தா�. 



 
ேத�&கள(A ம/ பBசலீைன:-  24.09.2016 அ�" நைடெப!ற JTO LICE ேத�� 
#��கைள ம" ப2சீலைன ெசWய ேவ8Z$ எ�" மன&த வள இய�Vன9�V BSNL 
ஊழிய� சDக$ ம�8Z$ 06.12.2016 அ�" ஒ9 க�த$ எaதிF5ள).   
 ேத�� எaதியவ�கள&ட$ இ9�) கிைட�கYப(ட ]கா�கள&� அ�Yபைடய'� 17.07.2016 
அ�" நைடெப!ற JAO LICE ேத��கள&� #��கைள ப2சீலைன ெசWய நி]ண� Va 
ஒ�ைற BSNL நி�வாக$ நியமி�)5ள).  ம�8Z$ ப2சீலைன ெசWய ேவ8Z$ எ�" 
நம) ம�திய சDக$ ேபாதிய வ'வரDக�ட� க�த$ ஒ�ைற ஏ!கனேவ 
ெகாZ�)5ள).  07.12.2016 அ�" ம�8Z$ ஒ9 க��த�ைத நம) ம�திய சDக$ 
எaதிF5ள). 
ஊதிய மா�றEதி�கான ேபF� வா�Eைத� GH அைமEதி.க:- அதிகா2க��கான 
-�றாவ) ஊதிய மா!ற� Va அைம�கYப(Zவ'(ட காரண�தா� ஊழிய�க��கான 
ஊதிய மா!ற$ ெதாட�பாக வ'வாதி�க ேவ8Z$ என BSNL ஊழிய� சDக$ ெதாட��) 
வ!]"�தி வ9கி�ற).  ேப/G வா��ைதைய )வDVவத!கான அoமதி இ�ன#$ 
DPE வழDகவ'�ைல எ�ற காரண�ைத/ ெசா�லி நி�வாக$ இ�த ப'ர/சைனைய 
இa�த��கிற).  DPEய'ட$ இ9�) அoமதி வ�த�டேனேய ேப/G வா��ைதைய 
)வDVவத!V வசதியாக Vைற�த ப(ச$ ஒ9 [(Z� Vaைவயாவ) நி�வாக$ 
அைம�க ேவ8Z$ என BSNL ஊழிய� சDக$ ேக(Z� ெகா8Z5ள). 
 
நவ
ப� மாதEதி, BSNL நி/வன
 16,64,349 இைண<Nகைள வழ�கிO2ள@:-  
நவ$ப� 2016� BSNL நி"வன$ 16,64,349 ]திய ெமாைப� இைணY]கைள வழDகிF5ள).  
2ைலய�q ஜிேயா sைழவ'!V ப'றV$ ஒ9 மாத�தி� 16 ல(ச�தி!V$ ேம!ப(ட 
இைணY]கைள BSNL நி"வன$ ெகாZ�)5ள) எ�ப) பாரா(ட�த�க).  ஆனா\$ 
இ) அ�ேடாப� 2016� ெகாZ�கYப(ட 20 ல(ச$ இைணY]கள&லி9�) Vைற� தா�.  
1,83,702 ]திய  இைணY]கைள ெகாZ�) தமிழக$ #தலிட�ைத ப'��)5ள).  
ஆனா\$ அ)�$ ெகாZ�கYப(ட இல�ைக அைடயவ'�ைல.  �ச$ப�, 2016� 23,10,000 
]திய இைணY]கைள தரேவ8Z$ எ�கி�ற இல�ைக அைடவத!V அைன�) 
ம(டDகள&\$ நம) சDக$ கZைமயான #ய!சிகைள ேம!ெகா5ள ேவ8Z$. 
 
BSNL  அறிPக
 ெச1O
 149Qபா1கR�G 300 MB ேட?டா ம�/
 வர
ப�ற 
இலவச அைழ<Nக2 எAகிAற Nதிய தி?ட
:-  2ைலய�q ஜிேயாவ'� சவாைல 
ச�தி�க மாத$ ஒ�றி!V 149 uபாW�கான ]திய தி(ட�ைத BSNL ெகா8Z வர 
உ5ள).  இதி� தDகைள பதி� ெசW) ெகா5�$ வா��ைகயாள�க5 300 MB 
ேட(டா�ட� எ�லாவ'தமான ெந(ெவா��கள&� உ5ள ெதாைலேபசிக�ட� 
வர$ப'�லாம� ேபசி� ெகா5ளலா$.  இ) 2017 ஜனவ2 #த� ெவள& வர உ5ள). 

 
வா1�)�க�ட�, 

  ேதாழைமFட�, 

 
      (A.பாN ராதாகிVWணA) 

                            மாநில ெசயலாள� 

 
 


