
 

 

தமி� மாநில	 

�றறிைக எ�:152                                                     ேததி:-06.07.2014 

BSNL CMD உட& ச(தி)*	 ஒ, சில ெச.திக/	  
 

அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 நம� அகில ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம��, தைலவ� ேதாழ� VAN ந� தி! 
ம"#� உதவ� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� %வப� ச&கரவ�(தி ஆகிேயா� 04.07.2014 அ�# 
BSNL� 2திய CMD தி6 A.N.ரா7 அவ�கைள ச�தி(�, 2தியதாக ெபா#8ேப"ற அவ6&: 
வா;(�&கைள ெத!வ�(த�ட� கீ;க>ட ப�ர?சைனகைள ப"றி வ�வாதி(தன�. 
1) 78.2% பDச8பE இைண8ப�� அE8பைடய�H ஓ7Jதிய மா"ற�:- 78.2% பDச8பE 

இைண8ப�� அE8பைடய�H ஓ7Jதிய மா"ற� நம� CMD ெதாட�பாக ெதாைல ெதாட�2 
�ைற�ட� ெதாட��� கவனM&க ேவ>N� என வ"2#(த8பPட�.  தனM8பPட 
Qைறய�H அவேர அதைன கவனM8பதாக CMD உ#தி அளM(�Rளா�.   

2) ஓ7Jதியதார�கS&: ெமEகH அலவ�T வழU:தH:- ஊழிய�கS&: ெமEகH 
அலவ�T வழUக ேவ>N� என FORUM ம"#� JAC ெதாட��� வலி�#(தி வ6கிற�.  
ஆனாH நி#வன(தி� நிதி நிைலைம ேமாசமாக உRளதாக \றி இ�த ேகா!&ைக 
ெதாட��� நிராக!&க8பPN வ6கிற�.  ம6(�வ ப�Hகைள ெகாN(� பண� ெப#வதிH 
ஓ7Jதியதார�கR பல சிரமUகைள ச�தி8பதாH, அவ�கS&: மPNமாவ� ம6(�வ 
அலவ�T வழUக8பட ேவ>N� என CMDஉட� வ"2#(த8பPட�.  இ�த 
ேகா!&ைகைய கவனM8பதாக CMD உ#தி அளM(�Rளா�.   

3) ஜா�ெஷP � ெபா� ேமலாள!� ��2#(தH:- ஜா�ெஷP ! ெபா� ேமலாள!� 
��2#(தH தU: தைடய��றி ெதாட�வதாக தைலவ�கR %PE&காPEனா�கR.  MTNL 
ெடHலிைய சா��த ஒ6 அதிகா!ைய வ�சாரைண அதிகா!யாக நியமி(ததி� காரணமாக 
:"ற8ப(தி!&ைக வழUக8பPட BSNL ஊழிய� சUக(தி� மாவPட ெசயலாள�, 
வ�சாரைண&காக 2�ெடHலிH ெசHல வ"2#(த8பNகிறா�.  இ� ெதாட�பாக ஆவண 
ெச7வதாக CMD உ#தி அளM(�Rளா�.   

4) WELFARE BOARD ம"#� SPORTS & CULTURAL BOARD \PடUகR நட(த8படாத�:- 
ெதாட�?சியாக BSNL ஊழிய� சUக� ேவ>NேகாR வ�N(த ேபா��, கட�த e�# 
வ6டUகளாக WELFARE BOARD ம"#� SPORTS & CULTURAL BOARD \PடUகR நட(த8 
படாத� %PE&காPட8பPட�.  ேதைவயானவ"ைற ெச7வதாக CMD உ#தி அளM(�Rளா�.   

5) BSNL ஊழிய� சUக(தி� ம(திய ெசயலக \Pட(தி": சிற82 த"காலிக வ�N82 
ம#&க8பNவ�:- 20.07.2014 அ�# நைடெப#வதாக உRள ம(திய ெசயலக \Pட(தி": 
சிற82 த"காலிக வ�N8ப�ைன (SPECIAL CASUAL LEAVE) கா�8பேரP அiவலக(தி� SR ப�!j 
உR ேநா&க(�ட� ம#(�Rளைத %PE&காPட8பPNRள�. இ� ெதாட�பான 
ேதைவயானவ"ைற ெச7வதாக CMD உ#தி அளM(�Rளா�.   
 

JTO LICE ேக5வ78தாள:; <ள=ப?க5:- JTO LICE ேகRவ�(தாளMH :ள#பEகைள ச!ெச7ய/ 
கைளவத"கான நடவE&ைககைள ேம"ெகாRள ேவ>N� என 16.06.2014 அ�# கா�8பேரP 



 

அiவலக(தி� RECRUITMENT ப�!j அைன(� ெபா� ேமலாள�கS&:� கEத� 
எmதி�Rள�.  எனMn� அ�த& கEத(தி� நகைல ெதாழி"சUகUகS&: 04.07.2014 அ�# 
தா� நி�வாக� வ�ைரj தபாலிH அn8ப� உRள�.   
 
CMTSஉ@ம வ7திகைள மAறிய <�றCசாD?& மAE ஐ?யா ெச;GலாH நி=வன8தி�< 
ெதாைல ெதாடH* Eைற வ7ளக	 J=	 க?த	 எKதிL5ளE:- ெடHலி மாநில(திH 
ெசHiலா� ெமாைபH ெதாைல ேபசி ேசைவ(CMTS) உ!ம வ�திகைள மoறியத"காக ெதாைல 
ெதாட�2 �ைற, ஐEயா ெசHqலா� நி#வன(திட� வ�ள&க� ேகா6� கEத(ைத அn8ப� 
உRள�.  2007ஆ� ஆ>N இ�த நி#வன� 3640 சி�கா�Nகைள லி�கா ேசHT 
கா�8பேரஷn&: வழUகிய�.  அ� அவ"ைற தனM நப�கS&: வாடைக&: வ�PNRள�.  
CMTS உ!ம வ�திகளM� பE சி�கா�Nகைள வாடைக&: வ�Nவ� தைட ெச7ய8பPNRள�.  
ேமi� அத� அQலா&க� ெதாட�பாக Qைறயான பrசீலைன ெச7யாமH லி�கா ேசHT 
கா�8பேரஷn&: பல Q&கியமான உ!ைமகைள ஐEயா ெசHiலா� நி#வன� 
மா"றி�Rள�.  ேதச பா�கா8ைப உ#தி8பN(�வ� ம"#� அர% வ6வா7&: நsட� 
ஏ"பN(தாமH இ68ப� எ�கி�ற உ!ம வ�திகைள அQHபN(த இ�த Qைறயான 
ப!சீலைன அவசிய�.  உ!ம சPட திPடUகைள மoறியத"காக ஏ� நடவE&ைககைள �வUக 
\டா� என வ�ள&க� அளM&க ேவ>N� என ெதாைல ெதாட�2 �ைற ஐEயா ெசHiலா� 
நி#வன(திட� ேகPNRள�.   
 
BSNL நி=வன8திட	 இ,(E 2984 ேகா? Pபா.க/கான இர�R PURCHASE ORDERகைள 
ITI நி=வன	 ெப�=5ளE:- ெபா�(�ைற நி#வனமான ITI நி#வன�, BSNL நி#வன(திட� 
இ6�� 2984 ேகாE vபா7கS&கான இர>N PURCHASE ORDERகைள ெப"#Rள�.  இ� 
ஆ8E& ஃைபப� வைல(தள(ைத நி�மாண�&:�, NETWORK FOR SPECTRUM (NFS) ஒ6 ப:தியாக 
இ�த ORDERகR வழUக8பPNRள�.   
 
அமHநா8 *ன:த <ைக வைர உ5ள ஒேர ெமாைப; ேசைவ BSNL மDRேம:- 2014 2னMத 
அம�நா( யா(திைர �வUக உRளைத ஒPE, பாகHகா� ம"#� பHதாH வழிகளMH 2னMத 
:ைக&: ெசHi� பாைதகளMH Qmவ�� Q�ேனாE ெதாைல ெதாட�2 நி#வனமான, 
ெபா�(�ைற நி#வனமான BSNL ெமாைபH ேசைவகைள ெகாN(�Rள�.  இ�த ேசைவய�� 
காரணமாக 2னMத யா(திைர ெசHல& \Eயவ�கR வழி ெநNக தUகளM� :N�ப(�ட� 
ெதாட�2 ெகாRள QE��.  அம�நா( பயண�கS&காக ெமாைபH ேசைவ த6� ஒேர 
ெசHiலா� நி#வன� BSNL மPNேம எ�பைத ெசாHல( ேதைவய�Hைல.  தனMயா� 
நி#வனUகR நகர8ப:திகளMH மPNேம ேசைவ த6வா�கR.  இத� eல� இ� ேபா�ற 
ெதாைல zர, இ�திய ம&கS&: வ�ேசஷமான ப:திகளMi�, வ6மான� :ைறவாக உRள 
ப:திகளMi� தனMயா� நி#வனUகR ேசைவ தரமாPடா�கR எ�பைத இ�திய ெமாைபH 
ச�தாதார�கR 2!��& ெகாRள ேவ>N�.                 

 வா;(�&கSட�,                                                                                                                   
ேதாழைம�ட�, 

 
(S.ெச;ல)பா) 

மாநில ெசயலாளH. 


