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BSNL& '(தா�க(தி�காக )*தலாக தின� ஒ- மண/ ேநர பண/ ம�2� பல ெச4திக5 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 06.02.2017 அ�� ��ெட�லிய�� ��ய அைன"� ச$க$கள%� �&ட"தி�, இ�த நிதி 
ஆ*+ நிைற- ெப�வத/0 1� நி�வன"தி� ெசய�திறைன அதிக2ப+"த2பட ேவ*+3 
எ��3, அத�காக ஊழிய
க7�, அதிகா9க7� 10.02.2017 :த; 31.03.2017வைர தின:� 
ஒ- மண/ ேநர� )*தலாக பண/யா�ற ேவ�*� எ��3 அைற�வ� வ�&+5ள�.  இ�த 
ஒ7 மண� ேநர"தி� மா�;ெக&�$ ம/�3 ப<�கைள ந=;0வ� ஆகிய பண�கள%� ஈ+பட 
ேவ*+3 எ��3 அ�த; �&ட"தி� 1�- ெச?ய2ப&+5ள�. 
 இ�த அைற�வைல BSNL� CMD அவ�கG;0 க�த3 Hல3 ெதIவ�;03 ேபாேத, இ�த 
பண�ய�ைன ச$க$க5 ெச?J3 ேபா� அவ�கG;0 மாவ&ட மாநில நி�வாக$க5 ஒ"�ைழ2� 
ெகா+;க ேவ*+3 எ��3, ேதைவயான உபகரண$கைள வழ$க ேவ*+3 எ��3 ேக&+; 
ெகா*+3 எ<த2ப&+5ள�.   
 BSNL� �"தா;க"தி/காக அதிகாIக5 ம/�3 ஊழிய� ச$க$க5 பல நடவ�;ைகக5 
எ+"�5ள காரண"தா� ந�லெதா7 1�ேன/ற3 ஏ/ப&+5ள�.  என%N3, Iைலய�O 
ஜிேயாவ�� வ7ைக ம/�3 பண மதி2ப��ைம ஆகியவ/றி� காரணமாக �"தா;க� 1ய/சி 
பாதி;க2ப&+5ள�.  0றி2பாக ம"திய அரசா$க13, TRAIJ3 Iைலய�O ஜிேயாவ�/0 
வழ$கி வ73 ேநர� ஆதர- எ�ப� BSNL நி�வன"தி/0 ெபIய ப�ரUசைனகைள ஏ/ப+"தி 
வ7கிற�. 
 இ�த VWநிைலய��, 31.03.2017� நிைற- ெபற உ5ள இ�த நிதி ஆ*�� நி�வன"தி� 
வ7மான13, உ/ப"தி" திறN3 அதிகI2பத/கான அைன"� சா"தியமான 1ய/சிகைளJ3, 
ஊழிய�க5 எ+;க ேவ*�ய� மிக மிக அவசர அவசியமா03.  0ர� அைழ2�க5 ம/�3 
DATA;கG;கான BSNL� �திய தி&ட$கைள ெபா� ம;க5 ம"திய�� ப�ரபல2ப+"த2 பட 
ேவ*+3.  Iைலய�O ஜிேயாவ�� ேபா&�ைய ச�தி;க இ� மிக2ெபIய அளவ�� 
பய�ப+3.   
 எனேவ நம� மாவ&ட கிைள ச$க$க5, இதர ச$க$கைள ஒ��ப+"தி தின3 ஒ7 
மண� ேநர3 அதிகமாக பண�யா/�வ� எ�கிற 1�ைவ அமலா;க சா"தியமான அைன"� 
நடவ�;ைககைளJ3 ேம/ெகா5ள ேவ*+3.  
 
கவ
ன
 மாள?ைக ம�2� ஆAசிய
 அBவலக� ேநா�கி ேபரண/:- BSNLஐ 
தன%யா�மயமா;க�/ ேக�திர ப$0 வ�/பைன ஆகியைவ ெதாட�பான நிதி ஆேயா; 
அறிவ�"தி7�த 1�-கள%� அமலா;க3 ெதாட�பாக ப�ரதம� அ[வலக3 ெவள%ய�&ட 
க�த"திைன எதி�"�3, �ைண டவ� நி�வன3 அைம2பைத எதி�"�3, 4G ேசைவய�ைன BSNL 
நி�வன3 வழ$0வத/0 700 MHz Oெப;&ர"ைத இலவசமாக வழ$க ேகாIJ3, Iைலய�O 
ஜிேயாவ�/0 வழ$க2ப+3 ச[ைககைள எதி�"�3, 2017, மா�U மாத3 9ஆ3 ேததி கவ�ன� 
மாள%ைக ம/�3 மாவ&ட ஆ&சிய� அ[வலக3 ேநா;கி ேபரண� நட"�வ� எ��3 06.02.2017 
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அ�� நைடெப/ற அைன"� ச$க$கள%� �&ட"தி� 1�- ெச?ய2ப&+5ள�.  இ�த 
ேபரண�ய�ைன நம� மாவ&ட மாநில ச$க$க5 திறைமயாக நட"திட ேவ*+3. 
 
அதிகCபDயாக வழ�கCபAட ஊதிய(ைத ப/D(த� ெச4ய�)டாF எ&கிற உHச நIதிம&ற 
தI
Cைப அம; ப*(Fக:- ஊழிய�கG;0 தவ�தலாக வழ$க2ப&ட அதிக2ப�யான பண"ைத 
ப��"த3 ெச?ய; �டா� என உUச ந=திம�ற3 த=�2பள%"�5ள�.  இ�த த=�2ைப அமலா;க 
ேவ*+3 என அரசா$க3 DOP&T Hலமாக உ"தர- ப�ற2ப�"�5ள�.  ஆனா� DOP&Tய�� 
உ"தரைவ DOT, ENDORSE ெச?யவ��ைல எ�� �றி BSNL நி�வன3 அதைன அமலா;க 
ம�;கிற�.  BSNL நி�வனேம உUசந=திம�ற உ"தரைவ அமலா;கலா3 என DOT நம� ம"திய 
ச$க"திட3 ெதIவ�"�5ள�.  எனேவ உUசந=திம�ற உ"தரைவ அமலா;க ேவ*+3 என BSNL 
ஊழிய� ச$க3 வ/��"தி மன%தவள இய;0ன7;0 க�த3 எ<திJ5ள�. 
 
ேநரD நியமன JE�கள?& ேத
L ெதாட
பாக மன?தவள இய�Nன-ட& சOதிC':-  DOTய�� 
தைலயe+ காரணமாக ேநர� நியமன JE ேத�- 1�-க5 ெவள%யாவ� 
காலதாமத2ப+"த2ப&ட�.  நம� ம"திய ச$க"தி� ெதாட� 1ய/சிய�� காரணமாக 2700 ேப� 
ேத�- ெப/றதாக ப&�ய� ெவள%ய�ட2ப&+5ள�.  இ�த VWநிைலய�� நம� ெபா�U 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�J ம/�3 �ைண"தைலவ� ேதாழ� அேசாகா பா� ஆகிேயா� 
06.02.2017 அ�� மன%த வள இய;0ன� தி7மி0 gஜாதாேர அவரகைள ச�தி"� ந�றி 
ெதIவ�"தன�.  ேம[3 சில ேதாழ�க5 பாதி;க2ப&+5ளதா�, அ�த ப�ரUசைன;0 த=�- காண 
�+த� பதவ�கைள அNமதி;க ேவ*+3 என ேக&+; ெகா*டன�.  இ� ெதாட�பாக 
GM(Rectt) ம/�3 DIRECTOR(HR) ஆகிேயாIட3 வ�வாதி"�5ளன�.  ெட�லி;0 ெவள%ேய 
ெச��5ளதா� CMD BSNL அவ�கைள அ�ைறய தின3 ச�தி;க இயலவ��ைல.  இ� 
ெதாட�பான ெதாட� 1ய/சிகைள ம"திய ச$க3 ேம/ெகா5G3. 
 
ஓ4Qதிய நிதி அற�காவல
 NRவ/; அ�கீக9�கCபAட ச�க�க7�N ப/ரதிநிதி(Fவ�:-  
சமmப"தி� உ7வா;க2ப&ட ஓ?oதிய� நிதி அற$காவல� 0<வ�� அ$கீகI;க2ப&ட 
ச$க$கG;0 ப�ரதிநிதி"�வ3 தர2படாதத/0 த$கள%� க+ைமயான க*டன"ைத நம� 
ெபா�U ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�J ம/�3 �ைண"தைலவ� ேதாழ� அேசாகா பா� 
ஆகிேயா� DIRECTOR (HR), COMPANAY SECRETARY ம/�3 GM(SR) ஆகிேயாைர ச�தி"� 
ெதIவ�"�5ளன�.  ேநர�யாக நியமன3 ெச?ய2ப&டவ�கள%� ெப73பா�ைமயானவ�க5 
ஊழிய�க5.  எனேவ ஊழிய�கள%� அ$கீகார3 ெப/�5ள ச$க$கள%� ப�ரதிநிதிகைள அதி� 
உ�2ப�ன�களாக நியமி;காதைத ஏ/�; ெகா5ள 1�யா�  எ�� ெதIவ�"�5ள அவ�க5 
இ� ெதாட�பாக CMD BSNL உட� வ�வாதி;க உ5ளன�.  
 
35,000 Wi-Fi HOTSPOTக5 அைமCபத�காக L&T உ5ள?Aட நி2வன�க7�N 1000 ேகாD 
]பா4�N ஒCபOத�:- BSNL  நி�வன3 35,000 Wi-Fi HOTSPOTக5 அைம2பத/காக L&T உ5ள%&ட 
நி�வன$கள%ட3 ஒ2ப�த3 ேபா&+5ளதாக ப"திI;ைக ெச?திக5 ெதIவ�;கி�றன.  2018 
மா�U மாத"தி/05 இ�த HOTSPOTகைள ெசய�ப+"த தி&டமிட2ப&+5ள�.  இ�த HOTSPOT 
Hலமாக 4Gஐ வ�ட அதிகமான ேவக"தி� DATA ேசைவகைள தர 1�J3.  இத/கான 
க7வ�க5 ஏ/கனேவ வா$க2ப&+ வ�&டதாக-3, இ�த மாத"திலி7�ேத இவ/ைற 
நி�மாண�;03 பண�க5 �வ$03 எ��3 ப"திI;ைக ெச?திக5 ெதIவ�;கி�றன. 
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ம̂�*� BSNL சாதைன:-  கட�த ஜனவI மாத"தி[3 
அதிகமான ெமாைப� இைண2�கைள வழ$கி சாத
2,31,220 ச�தாதார�க5, ராஜOதா� மாநில3 
என 1த� H�� இட$கள%� உ5ளன
நி�வன3 வழ$கிJ5ள�.  இத/காக பா+ப&ட ஊழிய�கைளJ3 அதிகாIகைளJ3 
ஊழிய� ச$க3 மனதார வாW"�கிற�
 Iைலய�O ஜிேயா க+ைமயான ேபா&�ய�� இற$கிJ5ள இ�த Vழலி� 
நி�வன3 இ�த சாதைனைய ெச?ய 1��தி7;கிற�
வர3ப��லாத அைழ2�க5 ம/�3 
வள�Uசிய�� ெப73ப$0 ஆ/றிJ5ள�
வைர தின13 அதிக2ப�யாக ஒ7 மண� ேநர3 பண�யா/றிட ேவ*+3 எ
ச$க$கG3 அைற�வ� வ�&+5ளன
தி&ட$கைளJ3, ேமளா;க5, 
ப�ரUசார3 ெச?திட ேவ*+3.  
ஆகியவ/ைற ெபIய அளவ�� அதிகI;03
 
9ைலய&_ ஜிேயா ேபாADயாள
கைள ெகா;கிறF
கால ச[ைகக5 வழ$க  அNமதி;க2ப&ட 
நி�வன3 இலவசமாக 0ர� அைழ2�கைளJ3 ேட&டா;கைளJ3 வழ$கி வ7கிற�
மm� ஏ�ெட� நி�வன3 அள%"த �காைர 
ெகா�கிற� எ�ற �காேரா+ த/ேபா� ஏ�ெட� நி�வன3 
�கா� ெகா+"�5ள�.  இ�தியாவ�ேலா
வர3ப��லா ேசைவகைள த7வதி�ைல என ஏ�ெட� நி�வன3 �றிJ5ள�
ஜிேயா அதிக அளவ�லான ச�தாதார�கைள ெப/ற ப�� அ� தன� க&டண$கைள உய�"�3 
என-3 ஏ�ெட� நி�வன3 ெதIவ�"�5ள�
ெசா�கிற� எ�� நா3 ெபா�"தி7�� பா�2ேபா3
  

வாW"�;கGட�,                                               
                                                                  

         
 
 

 

கட�த ஜனவI மாத"தி[3 BSNL நி�வன3 
அதிகமான ெமாைப� இைண2�கைள வழ$கி சாதைன �I��5ள�

ராஜOதா� மாநில3 1,83,739 ச�தாதார�க5, ஆ�திரா 
என 1த� H�� இட$கள%� உ5ளன.  ெமா"த3 20,63,827 �திய இைண2�கைள 

இத/காக பா+ப&ட ஊழிய�கைளJ3 அதிகாIகைளJ3 
மனதார வாW"�கிற�. 

Iைலய�O ஜிேயா க+ைமயான ேபா&�ய�� இற$கிJ5ள இ�த Vழலி� 
நி�வன3 இ�த சாதைனைய ெச?ய 1��தி7;கிற�.  BSNL 
வர3ப��லாத அைழ2�க5 ம/�3 1GB ேட&டா 36 xபா? எ�ப� உ5ள%&டைவகG3 இ�த 
வள�Uசிய�� ெப73ப$0 ஆ/றிJ5ள�. இ�த VWநிைலய�� தா� 

தின13 அதிக2ப�யாக ஒ7 மண� ேநர3 பண�யா/றிட ேவ*+3 எ
ச$க$கG3 அைற�வ� வ�&+5ளன.  இ�த கால க&ட"தி� நம� 

, ேரா&ேஷா;க5 உ5ள%&டைவகைள Hல3 க+ைமயாக நா3 
.  இ� நி�வன"தி� வ7வா? ம/�3 ச�தாதார� எ*ண�;ைக 

ஆகியவ/ைற ெபIய அளவ�� அதிகI;03. 

9ைலய&_ ஜிேயா ேபாADயாள
கைள ெகா;கிறF என ஏ
ெட; நி2வன� 'கா

கால ச[ைகக5 வழ$க  அNமதி;க2ப&ட 90 நா&கைளJ3 தா*� Iைலய�O ஜிேயா 
நி�வன3 இலவசமாக 0ர� அைழ2�கைளJ3 ேட&டா;கைளJ3 வழ$கி வ7கிற�
மm� ஏ�ெட� நி�வன3 அள%"த �காைர TRAI த5Gப� ெச?� வ�&ட�
ெகா�கிற� எ�ற �காேரா+ த/ேபா� ஏ�ெட� நி�வன3 COMPETITION COMMISSION OF INDIA

இ�தியாவ�ேலா, ெவள% நா&�ேலா, எ�த ஒ7 நி�வன13 இலவசமாக 
வர3ப��லா ேசைவகைள த7வதி�ைல என ஏ�ெட� நி�வன3 �றிJ5ள�

அதிக அளவ�லான ச�தாதார�கைள ெப/ற ப�� அ� தன� க&டண$கைள உய�"�3 
என-3 ஏ�ெட� நி�வன3 ெதIவ�"�5ள�.  COMPETITION COMMISSION OF INDIA 
ெசா�கிற� எ�� நா3 ெபா�"தி7�� பா�2ேபா3. 

,                                               
                                                                  

      (A.
       

நி�வன3 20 ல&ச"தி/03 
ைன �I��5ள�.  உ.ப�(கிழ;0) மாநில3 

ஆ�திரா 1,77,294 ச�தாதா�க5 
�திய இைண2�கைள BSNL 

இத/காக பா+ப&ட ஊழிய�கைளJ3 அதிகாIகைளJ3 BSNL 

Iைலய�O ஜிேயா க+ைமயான ேபா&�ய�� இற$கிJ5ள இ�த Vழலி� BSNL 
BSNL அறி1க2ப+"திJ5ள 

xபா? எ�ப� உ5ள%&டைவகG3 இ�த 
இ�த VWநிைலய�� தா� 10.02.2017 1த� 31.03.2017 

தின13 அதிக2ப�யாக ஒ7 மண� ேநர3 பண�யா/றிட ேவ*+3 என அைன"� 
 �திய க&டண$கைளJ3 

ேரா&ேஷா;க5 உ5ள%&டைவகைள Hல3 க+ைமயாக நா3 
இ� நி�வன"தி� வ7வா? ம/�3 ச�தாதார� எ*ண�;ைக 

என ஏ
ெட; நி2வன� 'கா
:- �வ;க 
நா&கைளJ3 தா*� Iைலய�O ஜிேயா 

நி�வன3 இலவசமாக 0ர� அைழ2�கைளJ3 ேட&டா;கைளJ3 வழ$கி வ7கிற�.  இத� 
த5Gப� ெச?� வ�&ட�.  ேபா&�யாள�கைள 

COMPETITION COMMISSION OF INDIAவ�� 
எ�த ஒ7 நி�வன13 இலவசமாக 

வர3ப��லா ேசைவகைள த7வதி�ைல என ஏ�ெட� நி�வன3 �றிJ5ள�.  Iைலய�O 
அதிக அளவ�லான ச�தாதார�கைள ெப/ற ப�� அ� தன� க&டண$கைள உய�"�3 

COMPETITION COMMISSION OF INDIA எ�ன 
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  மாநில ெசயலாள
 


