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 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:153                                                    ேததி:-06.03.2017 

’தி( ேகா( ேக ேபா(’ *திய தி+ட� அறி.க� ம�/� சில ெச1திக2  

அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
POST PAID �ைறய�� 599/- �பா !கான #திய தி%ட' ஒ�ைற ”தி� ேகா� ேக 

ேபா�” எ�ற ெபய,� BSNL அறி�க' ெச 12ள1.  இ�த தி%ட5தி� அ67பைடய�� இ�த 
ச�தாதார�க2 இ�தியாவ�� உ2ள அைன51 22 ெதாைல ெதாட�# வ%ட=கள>?' ேராமி=கி� 
உ2ள ேபா1' உAச வர'ப��லாம� ேபசலா'.  இ51ட� ஒBெவாC மாத�' 6 GB 
ேட%டா!கைள பய�பF5தி! ெகா2ளலா'.  நா�H மாத=கI!H இ�த தி%ட' ெபாC�1'. 
ம!க2 ம5திய�� இ�த தி%ட5ைத நா' ப�ரபல7பF5த ேவJF'. 
 
மாவ+ட ஆ+சிய
 ம�/� கவ
ன
 மாள7ைக ேநா�கிய ேபரண:ய:; ேபா< ம�க2 
ம=திய:( ச�தி வா1>த ப:ர?சார� ேம�ெகா2ள ேவ�@�:-  மா�A 9ஆ' ேததி மாவ%ட 
ஆ%சிய� அ?வலக' மLM' கவ�ன� மாள>ைக ேநா!கிய ேபரண� நட5தி மகஜ� வழ=க 
ேவJF' என அைன51 ச=க=க2 அைறPவ� வ�%F2ளன.  மகஜ� வழ=HவேதாF ம!க2 
ம5திய�� கீRகJட அ'ச=க=கள>� ச!தி வா �த ப�ரAசார' ேமLெகா2ளS' அ�த 
ேபரண�ைய பய�பF5தி! ெகா2ள ேவJF'.   
1) BSNL� ப=H வ�Lபைன மLM' ேக�திர வ�Lபைன!H எதிராக…… 
2) 1ைண டவ� நிMவன' மLM' BSNLஐ பலவ Xன7பF51' அரசி� இதர நடவ6!ைககI!H 

எதிராக…. 
3) அதிேவக ேட%டா ேசைவகைள வழ=HவதLH ேதைவயான 4G [ெப!%ர5ைத BSNL!H 

உடன6யாக வழ=க ேவJF' எ�பைத வலி\M5தி….. 
4) அரசா=க�' TRAI நிMவன�' ,ைலய�[ ஜிேயா நிMவன5திLH வழ=கி வC' 

�ைறயLற ஆதரSகI!H எதிராக…. 
ம!கைள! கவC' வைகய�� வாசக=கIட� P6ய ேபன�க2, த%6கைள ஏ�தி\', 

1Jடறி!ைககைள ம!க2 ம5திய�� வ�நிேயாகி51' ப�ரAசார' ேமLெகா2ள ேவJF'. 

 

வா
தா *யலி; ேபா< ெச;ைனைய ைகவ:+@ ெச;ற தன7யா
 ெதாைல ெதாட
* 

நி/வன�க2:-  எ�ன நட!க7 ேபாகிற1 எ�பைத ��ெனAச,!ைகயாக ெத,வ�5த ேபா1' 

வா�தா #யலி� ேபா1 தன>யா� ெதாைல ெதாட�# நிMவன=க2 ெச�ைனைய ைகவ�%F 

வ�%F ெச�M வ�%டன� என தமிழக அரசா=க' HLற' சா%6\2ள1.  #ய� வC' என 

கண�!க7ப%ட ப�� அவ�கள>ட' ேபா1மான `சைல ைகய�C7# ைவ5திC!க ேக%F! 

ெகாJடதாக வCவா  நி�வாக ஆைணயாள� திC K.ச5ய ேகாபா� ெத,வ�5தா�.  மJடல 

வான>ைல ஆரா Aசி ைமய5தி� ேதசிய அறிவ�ய� தின5ைத ஒ%6 28.02.2017 அ�M 

நைடெபLற ”வா�தா #ய�-ேப,ட� நி�வாக' மLM' மM சீரைம7# தி%ட=க2” எ�ற 

தைல7ப�� உைரயாLM' ேபா1, “இதLகான தி%ட=கைள ைவ51! ெகா2I' ப6 ேக%F! 

ெகாJேடா';  ஆனா� அவ�க2 ேதைவ!ேகLப ெசய�படவ��ைல” எ�றா�.  ேம?' அவ�க2 
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��ெனAச,!ைக நடவ6!ைக எF!காம� இC7பதLH வ�யாபார gதியான காரண=க2 

இC�திC!கலா' எ�M' Pறினா�. 

 
ெதாைல ெதாட
* <ைற ெசயலாள
 திA J.S.தCப� திD
 மா�ற�:-  ெதாைல ெதாட�# 
1ைறய�� ெசயலாளராக இC�த திC.J.S.தXப! தி`ெரன மாLற' ெச ய7ப%F2ளா�.  இவ� 
இ�த பHதிய�� இC�1 உடன6யாக மாLற7ப%F வண�க 1ைறய�� OFFICER ON SPECIAL 
DUTYஆக நியமி!க7ப%F2ளா�.  இ�த ஆJF ஜூ� மாத' �த� இவ� உலக வ�5தக 
ைமய5தி� இ�திய oதராக ெசய�பFவா� என அறிவ�!க7ப%6C�த1.  திC தXப! தLேபா1 
பா�சிேலானாவ�� நைடெபLM வC' ச�வேதச ெமாைப� மாநா%6� கல�1! ெகாJF2ளா�.  
BSNL நிMவன5ைத திC தXப! வ?வாக ஆத,51 வCவதா� ,ைலய�[ ஜிேயா நிMவன' 
அவ� மp1 வC5த5தி� இC�த1. 
 அவசர கதிய�� நைடெபLற திC தXப!கி� மாLற' ,ைலய�[ ஜிேயாவ�� நிMவன� 

�ேகq அ'பான>!H ேமா6 அரசா=க5தி� மp12ள ெச�வா!ைக எF51! கா%Fகிற1.  

“Welcome Offer” எ�ற ெபய,� அ�த நிMவன' வழ=கிய ச?ைககைள ேவM ெபயCட� Pட 90 

நா%கI!H ேம� நX67ப1 TRAI வ�தி512ள ஒz=H �ைறகைள மpறிய ெசயலாH'.  ஆனா� 

அதைன தF51 நிM5த TRAI!H உMதி கிைடயா1.  இ�த {ழலி� 22.02.2017 அ�M P6ய 

ெடலிகா' கமிஷ� P%ட5தி�, அரசா=க5திLகான வCவா  பாதி!க7பட! Pடா1 மLM' 

ெதாைலெதாட�# ச�ைதய�� �ைறயான வள�Aசி பா1கா!க7பட ேவJF' எ�ற �ைறய�� 

TRAI, தன1 கடைமய�ைன ஆLற ேவJF' என க6த' எzத �6S ெச ய7ப%ட1.  இ�த 

�6ைவ ெடலிகா' கமிஷன>� தைலவ� எ�ற �ைறய�� தXப! TRAI!H ெத,வ�5தா�.  இ�த 

நடவ6!ைக கJ67பாக ேமா6 அரசா=க5திLH ேகாப5ைத ஏL7பF5தி இC!H'.  அவ� 

பா�சிேலானாவ�� ஒC மாநா%6� கல�1! ெகாJ6C!H' ேபாேத அவ� ெதாைல ெதாட�# 

1ைறய�� ெசயலாள� எ�ற பதவ�ய�லிC�1 வ�ல!க7ப%F2ளா�.  உலக வ�5தக ைமய5தி� 

நிர�தர ப�ரதிநிதியாக J.S.தXப! நியமி!க7ப%F2ளா� என அரசா=க' அறிவ�512ள1.  எ�த ஒC 

ேநா!க�' இ�லாம� அவ� மாLற7ப%F2ளா� என ெவள> உலகிLH கா%FவதLகான 

அறிவ�7ேப இ1.  தLேபா12ள உலக வ�5தக ைமய5தி� நிர�தர ப�ரதிநிதி ேம மாத5தி� 

தா� பண� ஓ S ெபMகிறா�.  எனேவ அவைர அவசர அவசரமாக மாLMவதLகான ேதைவ 

எ�ன?  அவ� வண�க51ைறய�� OSDஆக பண� நியமன' ெச ய7பட காரண' எ�ன?  அவ� 

பா�சிெலானா மாநா%6� இC�1 வ�தSட� அவ� ெதாைல ெதாட�# 1ைறய�� ெசயலாள� 

ெபாM7ைப ேவM யாC!காவ1 வழ=Hவைத உMதி ெச வதLகாகேவ இ�த நடவ6!ைகக2.  

அரசா=க5தி� மp1 �ேகq அ'பான>ய�� ப�6 அBவளS வ?வான1. 

 திC J.S.தXப! அவ�கைள வ?!க%டாயமாக ெதாைல ெதாட�# 1ைற ெசயலாள� 

ெபாM7ப�� இC�1 வ�ல!H' ேபா1 அF51 அ�த ெபாM7ப�LH யா� என அறிவ�!கவ��ைல.  

தகவ� ெதாழி� �%ப 1ைறய�� ெசயலாளராக இC!H' திCமிH அCணா ��த�ராஜ� 

அவ�க2 PFதலாக இ�த பண�ைய\' கவன>7பா� என தகவ�க2 ெத,வ�!கி�றன.   
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MTNL CMDஆக திA P.K.*
வா
 

நியமி!க7ப%F2ளா�.  அைமAசரைவய��

ஐ�தாJF கால5திLH ஒ7#த�

இC�த MTNL நிMவன5தி� தLேபா1
  
ஊழிய
கK�L அதிகமாக வழ�கMப+ட

பண5ைத ப�65த' ெச வ1 

அமலா!க ேவJF' எ�கிற DoP&T

ேவJF' என BSNL ஊழிய�

ச!கரவ�5தி 03.03.2017 அ�M DTGM(Est) 

இ1 ெதாட�பாக வ�வாதி51 வCவதாகS'

மாநில=கI!H இதLகான வழிகா%Fத�

 

Nன7ய; வ�கிOடனான MOU

UNION BANK OF INDIA உடனான 

இதைன #17ப�!க ேவJF'

வலி\M5த7ப%ட1.  ப�ேவM 

நி�வாக' வ=கி!H க6த' எzதி\2ள1

வழ=Hவா�க2.  வ�ைரவ��

�யLசிகைள\' நி�வாக' ேமLெகாJF

 

ேதசிய� கR;சி( S+ட�:-

நைடெபM' என அறிவ�7# ெவள>யாகி

நைடெபLM �மா� 10 மாத=கI!H

ெபாC%கI!கான நXJட ப%6ய�

ஆ பF ெபாC%கI' வ�வாதி!க

P%ட' வ�ைரவ�� நட5த ேவJFெமன

இதLH �� 16.03.2017 அ�M 

உM7ப�ன�கள>� P%ட' நைடெபM'

 

 
வாR51!கIட�,                                 

                                                                  

         

 நியமன�:-  02.03.2017 அ�M MTNL� 

அைமAசரைவய�� பதவ� நியமன!Hz அவர1

ஒ7#த� வழ=கி உ2ள1.  31.05.2014 �த� �z

தLேபா1 அவ� DIRECTOR(FIN)ஆக உ2ளா�.   

வழ�கMப+ட பண�:-  ஊழிய�கI!H 

 ெதாட�பாக உAச நXதிம�ற' வழ=கிய

DoP&Tய�� வழிகா%Fதலி� அ67பைடய��

ஊழிய� ச=க5தி� 1ைண7 ெபா1 ெசயலாள�

DTGM(Est) திCA.K.சி= அவ�கைள ச�தி51 

வCவதாகS', நிதி இய!Hன,� ஒ7#த?!H

வழிகா%Fத� ெகாF!க7பF' என அவ� ெத,வ�5தா�

MOU- BSNL ஊழிய�கI!H ப�ேவM கட�கைள

 #,�1ண�S ஒ7ப�த' 31.12.2016உட�

ேவJF' என BSNLஊழிய� ச=க5தி�

 வ�தமான கட�கI!கான வ%6ைய 

எzதி\2ள1.  அவ�க2 வ�வாதி51 த=கள>�

வ�ைரவ�� #,�1ண�S ஒ7ப�த' #17ப�

ேமLெகாJF வCகிற1. 

-  35ஆவ1 ேதசிய! கS�சி� P%ட'

ெவள>யாகி உ2ள1.  7வ1 உM7ப�ன�

மாத=கI!H  ப�� இ�த! P%ட' நைடெபMகிற1

ப%6ய� ஊழிய� தர7ப�� சா�பாக வழ=க7ப%F2ள1

வ�வாதி!க இயலவ��ைல எ�றா� ேதசிய! 

ேவJFெமன BSNL ஊழிய� ச=க' ேகா,!ைக

 மாைல 3 மண�!H தாதா ேகாq பவன>�

நைடெபM'  

,                                  
                                                                  

      
       

 CMDஆக திC P.K. #�வா� 

அவர1 ெபயைர இ�த பதவ�!H 

�z ேநர CMD இ�லாம� 

.    

 அதிகமாக வழ=க7ப%ட 

வழ=கிய உ5தரைவ ேநர6யாக 

அ67பைடய�� உ5தரSக2 ெவள>ய�ட 

ெசயலாள� ேதாழ� �வப� 

 வ�வாதி5தா�.  நி�வாக' 

ஒ7#த?!H ப�� வ�ைரவ�� 

ெத,வ�5தா�.   

கட�கைள வழ=HவதLகான 

உட� காலாவதியாகி வ�%ட1.  

ச=க5தி� சா�ப�� GM(T&BFCI) 

 Hைற!க ேவJF' என 

த=கள>� ��ெமாழிைவ 

#17ப�7பதLகான அைன51 

P%ட' 17.03.2017 அ�M 

உM7ப�ன� ச,பா�7# ேத�த� 

நைடெபMகிற1.  எனேவ ஆ பF 

வழ=க7ப%F2ள1.  அைன51 

 கS�சிலி� மLMெமாC 

ேகா,!ைக ைவ512ள1.  

பவன>�  ஊழிய� தர7# 

                                                                  ேதாழைம\ட�, 

 
      (A.பா* ராதாகிAVண;) 

  மாநில ெசயலாள
 


