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2016 ஜனவ/ 0த1 2ச
ப� வைரய4லான கால)தி�5 BSNL! ந:ட
 4890 ேகா2 

>பா$களாக 5ைற@A+ளA எ!பA ஒ# ந1ல ெச$தி.  2015 ஆ
 ஆ�2! இேத 
கால)தி1 BSNL நி'வன)தி! ந:ட
 6121 ேகா2 >பா$களாக இ#@தA.  2015ஆ
 
ஆ�21 18,314.9 ேகா2 >பா$களாக இ#@த ேசைவ Fலமான வ#வா$ எ!பA 2016 ஆ
 
ஆ�21 19,379.6 ேகா2 >பா$களாக உய�@A+ளA.  எGேபாAேம கைடசி காலா�H 
எ!பA வIவாக இ#�5
 எ!பதா1 இ@த நிதி ஆ�2�கான ந:ட
 ேமI
 5ைறJ
 
என எதி�பா��கGபHகிறA. 
 
ஒGப@த ஊழிய� ப4ரKசைன�காக பாரLம!ற
 ேநா�கி ேபரண4:-  அகில இ	திய ஒ�ப	த 
ஊழிய�கள�� அைம�பான BSNL CCWF ஒ�ப	த ஊழிய� ம!"# த!காலிக ஊழிய� 
ப$ர&சைனகைள (� ைவ*+ 22.02.2017 அ�" பாரா1ம�ற# ேநா4கிய ேபரண$46 அைற 
7வ8 வ$9*+:ள+.  ஒ�ப	த ஊழிய�கள�� ப$ர&சைனக14கான ேபாரா;ட=கள�8 BSNL  
ஊழிய� ச=க# எ�ேபா+# (�னண$� பா*திர# வகி*+ வ?கி�ற+.  த!காலிக ம!"# 
ஒ�ப	த ஊழிய�கள�� ப$ர&சைனக14கான இ	த ேபாரா;ட*தி8 நிர	தர ஊழிய�க1# 
ெப?மளவ$8 ப=ேக!க ேவA9ெமன ெச�ைனய$8 நைடெப!ற 8வ+ அைன*தி	திய மாநா9 
அைற7வ8 வ$9*த+.  எனேவ நிர	த ஊழிய�க1# இ	த பாரா1ம�ற# ேநா4கிய 
ேபரண$ய$8 அதிக அளவ$8 ப=ேக!" ெவ!றி ெபற&ெசCேவா#. 
 
அதிகா/களQ! ச�க�களQ! மRதான பழிவா�5த1கைள ர)A ெச$க:-  அதிகாDக: 
ச=க=க: நட*திய ஆ��பா;ட#, த�ணா ஆகிய ேபாரா;ட=கள�8 ப=6 ெப!றவ�க146 
ஊதிய ெவ;9 உ:ள�;ட பல பழிவா=6த8கைள நி�வாக# ெதா9*+:ள HIநிைலய$8, 
அ=கீகD4க�ப;ட ஊழிய� ச=க=கள�� ெபா+ ெசயலாள�க: ேதாழ� P.அப$ம�L ம!"# 
ேதாழ� C.C.சி= ஆகிேயா� இ	த பழி வா=6த8கைள ர*+ ெசCய ேவA9# என வலிL"*தி 
BSNL CMD  தி? அOப# PவாQதவா அவ�கைள ேநD8 ச	தி*+ கRத# ெகா9*+ ேக;94 
ெகாA9:ளன�.  இவ�கள�� ேகாD4ைகைய பDசீலி�பதாக அவ� பதிலள�*+:ளா�. 
 
BSNL ெமாைப1 APPகைள தைட ெச$ய� ேகா/ தனQயா� நி'வன�க+ TRAIஇட
 
0ைறயXH:- BSNL  நி"வன# த!ேபா+ APP Tலமாக “LIMITED FIXED MOBILE TELEPHONE(LFMT)” 
எ�ற ேசைவய$ைன அறி(க�ப9*திL:ள+.  இ	த ேசைவய$� Tல# ச	தாதார�க: 
த=கள�� ெமாைப8 ெதாைலேபசிைய, ேலA; ைல� ெதாைலேபசி அைழ�_க14காக 
CORDLESS ெதாைலேபசிகைள ேபால பய�ப9*தி4 ெகா:ளலா#.  TRAIய$�  வ$திகைள BSNL 
நி"வன# தவறாக பய�ப9*+வதாக 7றி தன�யா� நி"வன=கள�� 7;டைம�பான COAI, 
TRAiய$ட# _கா� ெதDவ$*+:ள+. 



2 

 

 
இ@திய ரய41ேவ�களQ1 தனQயா� மயமா�க1 Aவ�க
. BSNL ஊழிய� ச�க
 க�டன
:- 
இ	திய ரய$8ேவ4கைள பR�பRயாக தன�யா�மயமா46# அரசி� (ய!சிக146 BSNL 
ஊழிய� ச=க# தன+ க9ைமயான கAடன*ைத ெதDவ$*+:ள+.  மைல வாசQதல=கைள 
இைண4கி�ற பார#பDயமான  ேசைவகைள தன�யா?46 தாைர வா�46# பண$ +வ=கி 
உ:ளதாக ெதDய வ	+:ள+.  சி#லாைவ க8காbடO#, டா�ஜிலி=ைக சிலி6DLடO#, 
உதகமAடல*ைத ேம;9�பாைளய*+டO#, இைண4கி�ற வழி*தட=கைளL#, ேநர8, 
மேதர� ம!"# க=ரா ப:ள*தா46 ரய$8 ேபா46வர*ைதL#, (த8 க;டமாக ப�னா;9 
நி"வன=க: உ:ள�;ட தன�யா� நி"வன=க146 தாைரவா�4க (Rb ெசCய�ப;9:ளதாக 
எகனாமி4 ைட#Q ப*திD4ைக ெசCதி ெவள�ய$;9:ள+.  அவ�க: ரய$8 ேபா46 வர*ைத 
ம;9ம8லாம8, அ	த தட=க:, ம!"# அ	த தட=கள�8 உ:ள ரய$8 நிைலய=கைள 
பராமD�பேதா9, அ	த ரய$8 நிைலய=கைள ெசா	தமா4கிL# ெகா:ளலா#.  இ	த 
ேசைவக14கான க;டண=கைள அரசா=க# _தியதாக உ?வா4க உ:ள ரய$8 ேம#பா;9 
ஆைணய*தி� ஒ�_தேலா9 அவ�க: நி�ணய# ெசCய அOமதி4க�ப9வா�களா#. 
 
5ழ@ைத த)ெதHGY வ4HGப4ைன 180 நாZகளாக உய�)Aக:- 31.03.2016 அ�" DOP&T 
ெவள�ய$;9:ள உ*தரவ$� அR�பைடய$8 ஒ? வயதி!6 உ;ப;ட 6ழ	ைதகைள 
த*ெத946# ெபA ஊழிய?46 135 நா;க: வ$9�_ வழ=க�ப;9 வ?கிற+.  6வ+ ஊதிய4 
6hவ$� பD	+ைரய$� அR�பைடய$8 அ	த வ$9�ப$ைன 180 நா;களாக உய�*த DOP&T 
உ*தரb ெவள�ய$;9:ள+.  ஆனா8 இ	த உ*தரைவ BSNL நி"வன# இ�ன(# அம8 
ப9*தவ$8ைல.  அதைன அம8 ப9*த ேவA9ெமன BSNL ஊழிய� ச=க# நி�வாக*தி!6 
கRத# எhதிL:ள+. 
 
அைன)A ச�க�களQ! [Zட
 06.2.20171 நைடெப'
:-  +ைண டவ� நி"வன# 
ெதாட�பான அ9*த க;ட நடவR4ைக, BSNL ெதாட�பாக ப$ரதம� அiவலக# ெவள�ய$;9:ள 
கRத#, Dைலய�Q ஜிேயா ெதா9*+:ள ேபா;Rைய ச	தி�ப+ ம!"# BSNL நி"வன*தி� 
4G உ:ள�;ட வ$ஷய=கைள வ$வாதி�பத!காக BSNL MS அiவலக*தி8 06.02.2017 அ�" 
மாைல 3.00 மண$46 அைன*+ ச=க=கள�� 7;ட# நைடெபற உ:ள+.  ப$ரதம� 
அiவலக*தி8 இ?	+ நிதி ஆேயா4கின ஆேலாசைனயான BSNL உ:ள�;ட நி"வன=கைள 
T9வ+ ெதாட�பான கRத# ெதாட�பாக ஒ? வ$Dவான கRத# ஒ�" FORUM சா�பாக 
25.01.2017 அ�" ப$ரதம?46 எhத�ப;9:ள+.  
 
700MHz _ெப�டர
 வழ�க அரசா�க)ைத BSNL  நி�வாக
 ேகா/J+ளA:-  அைன*+ 
தன�யா� நி"வன=க1# 4G ேசைவ வழ=க +வ=கியப$�O# BSNL அதைன வழ=க 
ஆர#ப$4கவ$8ைல.  இ+ DATA4கள�� காலமாக உ:ளதா8 4G ேசைவ வழ=காம8 BSNLஆ8 
நnR4க இயலா+.  அதைன வழ=க 79த8 Qெப4;ர# ேதைவ.  இத!காக 700 MHz 
Qெப4;ர*ைத BSNL46 வழ=க ேவA9# என நி�வாக# அரசா=க*ைத ேக;94 
ெகாA9:ள+.  இ	த Qெப4;ர*ைத BSNL நி"வன*தி!6 அரசா=க# இலவசமாக வழ=க 
ேவA9# என ெச�ைனய$8 நைடெப!ற BSNL ஊழிய� ச=க*தி� 8வ+ அகில இ	திய 
மாநா9 ேகாD4ைக வ$9*+:ள+. 
 



 

ெபாA)Aைற நி'வன�களQ! �ேயZைசயான இய�5ன�களாக பாஜக ஆZக+ நியமன

ெபா+*+ைற நி"வன=க146 T9வ$ழா காAபத!கான அைன*+ (ய!சிகைளL# 
ேம!ெகாA9 வ?# பாஜக அரசா=க#
இய46ன�களாக அ	த க;சிய$ைன ேச�	
இத!கான (Rbகைள ேதசிய ஜனநாயக 7;டண$ய$� அைம&சரைவய$� பண$ நியமன4 
6h (Rb எ9*+:ள+.  பாஜகவ$� ெட8லி +ைண தைலவ� ஷாஜியா இ8மி
பாஜக IT அைம�பாள� ராஜிகா க;ேசDயா
(�னா: ஒRசா MLA pராமா பதி ம!"# பqகா� (�னா: 
இதி8 உ:ளட=6வ�.  இவ�கைள 
ெப!ற ெபா+*+ைற நி"வன=கள�� pேய;ைசயான இய46ன�களாக _6*த (Rb 
ெசC+:ளன�.  
 
பண4�ெகாைட மா�ற
 ெதாட�பான உ)தரவ4ைன உடன2யாக ெவளQய4Hக
6h ம*திய அரp ஊழிய�க: ெப"# பண$4ெகாைடய$� உய�	த ப;ச அளைவ 
rபாCகள�8 இ?	+ இ?ப+ ல;ச rபாCகளாக உய�*தி உ:ள+
அம8ப9*+வத!6 DOT தன�யான ஒ? 
உடனRயாக ெவள�ய$ட வலிL"*தி
+ைறய$� ெசயலாள?46 கRத# எhதிL:ள+
 
மனQத வள இய�5ன#ட! ச@திGY
ேதாழ� ஜா� வ�கீQ AGS ஆகிேயா� மன�த வள இய46ன� தி?மி6 pஜாதாேர அவ�கைள 
24.01.2017 அ�" ச	தி*+, BUISNESS AREA 
நைடெப!ற JAO LICE ேத�வ$ைன ம" மதி�பq9 ெசCவ+
மாவ;ட=கள�8 நட*த�ப;9:ள பழிவா
ஏ!ப;9 வ?# அதnத கால தாமத#
காலி�பண$ய$ட=க14காக நட*த�படேவARய 
வ$வாதி*+:ளன�.  இவ!றி� மu+ ேதைவயான நடவR4ைககள ேம!ெகா:வதாக அ
உ"தி அள�*+:ளா�. 

வாI*+4க1ட�, 

     
 

 

 
 

 
 

ெபாA)Aைற நி'வன�களQ! �ேயZைசயான இய�5ன�களாக பாஜக ஆZக+ நியமன

ெபா+*+ைற நி"வன=க146 T9வ$ழா காAபத!கான அைன*+ (ய!சிகைளL# 
ேம!ெகாA9 வ?# பாஜக அரசா=க#, சிற	த ெபா+*+ைற நி"வன=கள�� pேய;ைசயான 
இய46ன�களாக அ	த க;சிய$ைன ேச�	த 10 நப�கைள _6*த (Rb ெசC+:ள+
இத!கான (Rbகைள ேதசிய ஜனநாயக 7;டண$ய$� அைம&சரைவய$� பண$ நியமன4 

பாஜகவ$� ெட8லி +ைண தைலவ� ஷாஜியா இ8மி
அைம�பாள� ராஜிகா க;ேசDயா, 6ஜரா* சி"பா�ைம தைலவ� ஆசிபா

pராமா பதி ம!"# பqகா� (�னா: MLC கிரா� கC சி�ஹா ஆகிேயா� 
இவ�கைள NALCO, BHEL, HPCL, EIL உ:ள�;ட நவர*னா அ	தQ+ 

ெப!ற ெபா+*+ைற நி"வன=கள�� pேய;ைசயான இய46ன�களாக _6*த (Rb 

பண4�ெகாைட மா�ற
 ெதாட�பான உ)தரவ4ைன உடன2யாக ெவளQய4Hக
6h ம*திய அரp ஊழிய�க: ெப"# பண$4ெகாைடய$� உய�	த ப;ச அளைவ 
rபாCகள�8 இ?	+ இ?ப+ ல;ச rபாCகளாக உய�*தி உ:ள+

தன�யான ஒ? உ*தரைவ ெவள�ய$ட ேவA9#
உடனRயாக ெவள�ய$ட வலிL"*தி, நம+ ம*திய ச=க# 25.01.2017 அ�" ெதாைல* ெதாட�_ 
+ைறய$� ெசயலாள?46 கRத# எhதிL:ள+. 

மனQத வள இய�5ன#ட! ச@திGY:-  நம+ ெபா+ ெசயலாள� ேதாழ� 
ஆகிேயா� மன�த வள இய46ன� தி?மி6 pஜாதாேர அவ�கைள 
BUISNESS AREA அைம�பதி8 உ:ள _கா�க:

ேத�வ$ைன ம" மதி�பq9 ெசCவ+, 
மாவ;ட=கள�8 நட*த�ப;9:ள பழிவா=6த8க:, ேதசிய4 கb�சி8 உ?வா46வதி8 
ஏ!ப;9 வ?# அதnத கால தாமத#, ;ரா�Q;ேம� ேகட�கள�8 இ?	+ 
காலி�பண$ய$ட=க14காக நட*த�படேவARய JTO LICE ேத�b ஆகிய ப$�&சைனகைள 

இவ!றி� மu+ ேதைவயான நடவR4ைககள ேம!ெகா:வதாக அ

      (A.
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ெபாA)Aைற நி'வன�களQ! �ேயZைசயான இய�5ன�களாக பாஜக ஆZக+ நியமன
:- 
ெபா+*+ைற நி"வன=க146 T9வ$ழா காAபத!கான அைன*+ (ய!சிகைளL# 

சிற	த ெபா+*+ைற நி"வன=கள�� pேய;ைசயான 
நப�கைள _6*த (Rb ெசC+:ள+.  

இத!கான (Rbகைள ேதசிய ஜனநாயக 7;டண$ய$� அைம&சரைவய$� பண$ நியமன4 
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