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ப%ரதான ச�க�கள)* ெபா,- ெசயலாள	க.ட* BSNL CMD  ச3தி45 
 
அ�பா�	தேதாழ�கேள, 

 
 BSNL CMD அவ�க� 20.09.2018 அ�� ப ரதான ச$க$கேளா% ஒ' ச	தி)ைப 
நட-தினா�.  ேதாழ� P.அப ம�0 GS BSNLEU, ேதாழ� K.ெசபா67ய� GS SNEA ம:�; 
ேதாழ� ப ரகலா-ரா= GS AIBSNLEA ஆகிேயா� இ	தA BCட-திD கல	EA ெகாFடன�. 
ேதாழ� ச	ேத6வ� சி$ GS NFTE ெடDலிய D இDைல.  கீJகFட ப ரKசைனக� 
வ வாதிAக)பCடன. 

ெவ7ள நிவாரணநிதிைய ேகரள 9த:வ;ட� CMD BSNL ேநர<யாக வழ�க 
ேவ�=�:- ேகரள ெவ�ள நிவாரண-தி:காக வ ';M; ஊழிய�களOட; ஒ' நா� 
அ7)பைட ச;பள-ைத ப 7-த; ெச=E வழ$க ேவF%; என AUAB ஏ:கனேவ BSNL 
CMDய ட; ேகC%A ெகாF7'	தE.  20ஆ; ேததி நைடெப:றA BCட-திD ெதாழி: ச$க 
தைலவ�க� அSவா� ப 7-த; ெச=ய) பCட பண-ைத ேகரள TதDவUட; ேநர7யாக 
வழ$க ேவF%; என ேகC%A ெகாFடன�. இE BSNLAV ஒ' நDல வ ள;பரமாக 
இ'AV; எ��; அவ�க� Bறின�.  இதைன பUசீலிAக CMD ஏ:�A ெகாFடா�.  

24.09.2018: ”உ�க7 வாய%�ப<ய%: BSNL” திBட� ,வ�க�:-  நி�வன-தி� வண க 
நடவ7Aைககைள உய�-Eவத� Xல; BSNL� வ'வாைய அதிக)ப%-த “உ$க� 
வாய :ப7ய D BSNL” திCட-ைத நட-த AUAB ஏ:கனேவ T7ெவ%-E�ளE. இ	த 
இயAக-ைத AUAB0; நி�வாகT; இைண	E ேம:ெகா�ள ேவF%; என AUAB 
வ ')ப)பCடE.  20.09.2018 அ�� நைடெப:ற BCட-தி[; இ	த ப ரKசைன 
வ வாதிAக)பCடE.  இ�தியாக கீJகFட T7\க� ேம:ெகா�ள)பCடன:- 

அ) ”உ$க� வாய :ப7ய D BSNL” இயAக-ைத நி�வாகT; AUAB0; இைண	E 
நட-EவE. 

ஆ) 2018, ெச)ட;ப� 24ஆ; ேததி மாைல, கா�)பேரC அ[வலக-திD இ	த இயAக-தி� 
EவAக வ ழா நைடெப�;.  (ெச)ட;ப�  24 ம:�; 25ஆ; ேததிகளOD கா�)பேரC 
அ[வலக-திD HOCC BCட; நைடெப�கிறE) அ	தA BCட-திD அைன-E தைலைம 
ெபாE ேமலாள�கc; ப$ேக:பா�க�.   

4G Gெப�Bர� ஒ,�கீB<: தாமத�:- BSNLAV 4G6ெபACர; ஒEAVவதிD ஏ:பC%�ள 
அதdத காலதாமத; ம:�; நாC7� பல பVதிகளOD நிலவ  வ'; வைல-தள ெந'Aக7 
(NETWORK CONGESTION) ஆகியவ:றி� மgதான த$களE கவைலைய ெதாழி:ச$க 
தைலவ�க� ெதUவ -தன�.  ேம[;, 2018, 7ச;பUD தா� BSNLAV 4G 6ெபACர; 
ஒEAக)ப%; என அைமKச� ெதUவ -ததாக வ	E�ள ப-திUAைக ெச=திகைள CMDய � 
கவன-தி:V ெகாF% வ	தன�.  4G 6ெபACர-ைத வ ைரவ D ெப�வத:கான 
அைன-E Tய:சிகைள0; ேம:ெகாF% வ'வதாக CMD  ெதUவ -தா�.   



 

,ைண டவ	 நிJவனKதி�கான
எதிராக உ�தியான நிைல 
நியமன-தி:V ஒ)MதD த'வத:காக
அ	தA BCட-ைத நைடெபறாமD
அதிகாUகc; ெவளOநட)M
T7ெவ%-தி'	தE.  20.09.2018
வ வாத; நைடெப:றE. 

 ெதாைல ெதாட�M ெதாழிலிD
அைன-E சி� இயAVன�கc;
ேவாேடாேபா� – ஐ7யா இைண)ப :V
ம:�; VODOPHONE-IDEA ஆகிய
kJநிைலய D Eண டவ� 
இ'AV;.  ஒ'வார கால-தி:V
ஒ' க7த-திD இதைன ெதUவ -E�ளE
CMD இ	த தகவைல ெதUவ -தா�

BSNL டவ	கள)* PASSIVE MAINTENANCE
தைலவ�க� தனOயா'AV வ %வE
BSNL டவ�க� த:ேபாE 85% 
தனOயா'AV ெகா%Aக)பCடாD
Xல; பராமU)M ெசல\களOD
ேநர7 பராமU)Mக� அைன-E;
ெச=ய)ப%; எ�� ெதUவ -த
மி�சார கCடண; ெச[-EவE
ெச=ய)ப%; எ��; ெதUவ -தா�
நdதிம�ற-தி[;, உKச நdதி ம�ற-தி[;
ஏ:கனேவ த�cப7 ெச=ய)பC%�ளைத0;

BSNL* வா<�ைகயாள	 ேசைவ
தகவD உ�தி அளO)ப :காக
ைமய$கைள பய� ப%-த
இத:காக Xலதன ெசலவ ன$கcAV;
பண; ெகா%AV;.  இE BSNL

 

 வாJ-EAகcட�, 

 
 

நிJவனKதி�கான வாR45 SைறT:- Eைண டவ�
 எ%-E�ள AUAB, Eைண டவ� 

த'வத:காக இயAVன� VmA BCட; நைடெப:றெத�றாD
நைடெபறாமD த%Aக\;, ஒC% ெமா-த

ெவளOநட)M ேபாராCட-திD ஈ%பட\;
2018 அ�� நைடெப:றA BCட-திD

ெதாழிலிD ெப'மளவ D இைண)Mக� நைடெப:�
இயAVன�கc; த$களO� ெதாழிைல X7வ Cடன�

இைண)ப :V ப � ஒSெவா' மாநில-தி[;
ஆகிய நா�V நி�வன$க� மC%ேம

 நி�வன-தி:V மிகA Vைற	த 
கால-தி:V T� BSNL நி�வாக; அரசா$க-தி:V

ெதUவ -E�ளE.  20.09.2018 அ�� நைடெப:ற
ெதUவ -தா�.  

PASSIVE MAINTENANCEஐ தன)யாV�S வ%=த:
வ %வE ெதாட�பான த$களO� வ'-த-ைத
85% ேநர; ெசயDப%வதாக\;,  PASSIVE MAINTENANCE

ெகா%Aக)பCடாD அE 97%ஆக உய'; எ�� ெதUவ -த
ெசல\களOD 100 ேகா7 pபா=க� மிKசமாV; எ��;

அைன-E; BSNL ஊழிய�க� ம:�ம 
ெதUவ -த அவ�, ேபCடUக�, எ�ஜி� ஆDெட�ேனட�க�

ெச[-EவE உ�ளOCட மைறTக பராமU)Mக� 
ெதUவ -தா�.  ேம[;, இதைன எதி�-E

ம�ற-தி[;, சில rயநலமிகளாD ேபாட)பCட
ெச=ய)பC%�ளைத0;, அவ� ெதUவ -தா�. 

ேசைவ ைமய�க7 UIDAIஆ: பய*ப=Kத4ப=�
அளO)ப :காக (AUTHENTICATION) BSNL� வா7Aைகயாள�

ப%-த UIDAI T7ெவ%-E�ளதாக CMD 
ெசலவ ன$கcAV;, ெசயDபாC% ெசலவ ன$கcAV;

BSNLAV உத\; என BSNL CMD ெதUவ -தா�

(A.பா5ராதாகிVYண*

டவ� நி�வன-தி:V 
 நி�வன-தி� CMD 
நைடெப:றெத�றாD 

ெமா-த ஊழிய�கc;, 
ஈ%பட\; ஏ:கனேவ 

BCட-திD இE ெதாட�பான 

நைடெப:� வ'கி�றE.  
X7வ Cடன�.  சமgப-திய 

மாநில-தி[;, BSNL, JIO, AIRTEL  
மC%ேம உ�ளன.  இ	த 

 அளேவ வ யாபர; 
அரசா$க-தி:V எmதி0�ள 

நைடெப:ற BCட-திD 

வ%=த::-  ெதாழி:ச$க 
வ'-த-ைத ெதUவ -தன�.  

PASSIVE MAINTENANCEஐ 
ெதUவ -த CMD, இத� 
எ��; ெதUவ -தா�. 
 அதிகாUகளாேலேய 

ஆDெட�ேனட�க�, tசD , 
 மC%ேம தனOயாராD 

எதி�-E , ெடDலி உய� 
ேபாட)பCட வழAVக� 

பய*ப=Kத4ப=�:- ஆதா� 
வா7Aைகயாள� ேசைவ 

 BSNL ெதUவ -தா�.  
ெசலவ ன$கcAV; UIDAI 

ெதUவ -தா�. 

ேதாழைமZ7ள, 

பா5ராதாகிVYண*) 
மாநில-ெசயலாள	 


