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அரசா�க�தி
 BSNL வ�ேராத ெகா�ைகக��� எதிராக நைடெப�ற  BSNL அைன�  
ஊழிய$ ம�&' அதிகா(கள*
 ெதாழி�ச�க�கள*
 ஒ
&ப,ட ேபாரா,ட�கள*
 
வ�ைளவாக-',  வா/�ைகயாள$க��� ேம0' 12த3 ேசைவகைள வழ��வத�காக ’ 
5
னைகேயா2 1/ய ேசைவ ‘ ேபா
ற இய�க�கைள அ83ப2�தியத
 வ�ைளவாக-', 
எ9த வ�த ப�� வ��பைன:' இ3லாம3 8<வ ' 100 % அர@��A ெசா9தமான ெபா � 
 ைற நி&வனமாக BSNL பா கா�கB ப,2�ளேதா2, அத
 நிதி நிைலைம:' 8
ேனற� 
 வ�கி வ�,ட  எ
பைத 31.12.2016 8த3 3.2.2017 வைர ெச
ைனய�3 நைடெப�ற BSNL 
ஊழிய$ ச�க�தி
 அகில இ9திய மாநா2 கவன�தி3 எ2� � ெகா�கிற . 

BSNL -இ
 ேசைவகள*
 Hலமான வIமான' 4.43% அதிக(� �ள .   2014-15- இ3 
27242.23 ேகா/ Mபாயாக இI9த  2015-16 – இ3 28449.42 ேகா/ Mபாயாக அதிக(� �ள . 2014-

15 – இ3 1402.97 ேகா/ Mபாயாக இI9த ப�ற வைகய�லான வIமான', 2015-16- இ3 4469.42 
ேகா/ Mபாயாக உய$9 �ள . 2014-15- இ3 672 ேகா/ Mபாயாக இI9த ெசயலா�க லாப', 
2015-16 – இ3 3378 ேகா/ Mபாயாக உய$9 �ள . ஒ,2 ெமா�த நRட' எ
ப , 2014-15- இ3 
8234.09 ேகா/ Mபாயாக இI9த , 2015-16- இ3 3879.92 ேகா/ Mபாயாக� �ைற9 �ள .   

5திய ெமாைப3 வா/�ைகயாள$கைளB ெப&வதி3, 2016 ஆகT, மாத' வைர 2016- 
ஆ' ஆU/3 ெபI'பாலான மாத�கள*3 BSNL 8தலிட�தி3 இI9த . ஆனா3, 5.9.2016 8த3 
(ைலய
T ஜிேயா நி&வன' ெமாைப3 ேசைவைய�  வ�கிய ப�ற�,  ெபI' மா�ற' 
ஏ�ப,2�ள . 

அரசா�க�தி
 ஆசீ$வாத�ேதா2 ச,ட�கைள வைள�  ஏராளமான ச0ைககைளB 
ெப�றதா3 அத
 Yைழ- ஒI கI'5�ள*ேய.  4 ஜி அைல� க�ைறைய அ  ெப�ற 
வழி8ைறைய:', 2001- ஆ' ஆU2 கU2ப�/�கB ப,ட வ�ைலய�3 2016- ஆ' ஆU/�� 
ஒI�கிைண�கB ப,ட உ(ம�ைத அ  ெப�ற வழி8ைறைய:' ம�திய தண��ைக� �< 
ஆ,ேசப�� �ள . 

(ைலய
@�� அரசா�க' ஆதரவள*Bபைத எ2� � கா,2' வைகய�3, ப�ரதம 
ம9தி( ேமா/ய�
 5ைகBபட' (ைலய
T ஜிேயாவ�
 ச9ைத வ�ள'பர�கள*3 பய
ப2�தB 
ப,ட . 

ஆனா3,   (ைலய
T ஜிேயா, இைணயதள�தி3 �ர3 அைழB5கைள தகவ3களாக 
தIவத
 Hல' இலவச அைழB5கைள:', �ைறவான க,டண�தி3 4 ஜி தகவ3 
ேசைவகைள:' அள*�க�  வ�கிய  எ
ப  அத
 வரவ�
 8�கிய� வமா�'. 
ேசைவ  வ�கிய ெசBட'ப$ 2016- இ3 ம,2', அ  1.59 ேகா/ வா/�ைகயாள$கைளB  ெப�ற . 
இ[வா& �ரைல:', தகவைல:' �வ��கி
ற :க�ைத அ   வ�கிய . 

இ[வா&, இ9த ேபா,/ையA ச9தி�க-', ெதாட$9  நிைல�திட-', �ர3 
அைழB5க� தகவ3களாக வழ�கB பட ேவU2', �ர3 அைழB5க� Hலமான வIமான�தி3 
ஏ�ப2' நRட�ைத ஈ2 க,ட தகவ3 ேபா��வர�  ேவகமாக அதிக(�கB படேவU2', 
இத�காக ேபா மான 4 ஜி அைல�க�ைற:', கUணா/ இைழ�க�ைற வைல�க,2மான' 
ேதைவB ப2கிற .  அத�கான வைல�க,டைமB5 அளவ�டB பட ேவU2'.   

ஆனா3, 8<ைமயான 4 ஜி அைல�க�ைற BSNL –�� ம&�கB ப,ட . BWA 
அைல�க�ைற எ
ற ெபய(3 BSNL– �� வழ�கB ப,ட 4 ஜி அைல�க�ைறய�
 அைலவ(ைச 
பய
 தரவ�3ைல.  

ப�தி(ைகA ெச_திகள*
 அ/Bபைடய�3, 4 ஜி ேசைவ வழ��' திற
 ெகாUட 700 
MHz அைலவ(ைசய�3 அைல�க�ைற வழ��மா&',  இ9த அைல� க�ைற�கான 
க,டண�ைத,  நி&வன�தி3 அரசி
 ப��� ெதாைகய�
 12தலாக வழ�கB ப,ட ெதாைகயாக 
பாவ��க ேவU2' என-',   BSNL நி$வாக' அர@�� ேவU2ேகா� வ�2� �ள .  இ9த 700 



MHz அைல� க�ைறைய த�ேபா �ள 2500 MHz BWA அைல�க�ைற:ட
 இைணBபத
 Hல', 
அைல�க�ைறய�
 வழி�தட�தி3 4 ஜி ேசைவகைள வழ�க BSNL– ஆ3 8/:'. 

தன  ெபா �  ைற வ�ேராத – BSNL வ�ேராத அc�8ைறய�
 காரணமாக இ9த 
ேவU2ேகாைள அரசா�க' ப(சீலி�கவ�3ைல. எனேவ WIFI HOT SPOT–இ3 உ�ள வைரய&�கB 
ப,ட ப�திக���� 4 ஜி ேசைவகைள வழ�க BSNL  நி$Bப9தி�கB ப,2�ள . ப�ற அைன� B 
ப�திகள*0' BSNL வா/�ைகயாள$ 3 ஜி ேசைவகைள ம,2ேம ெபற 8/கிற .  

அைல�க�ைற வழி�தட�தி3 4 ஜி ேசைவகைள அைன� B ப�திகள*0' 
வழ�காம3,  �ைறவான க,டண�கைள:', இலவச �ர3 அைழB5கைள:' அறிவ�Bப  
எ
ப , வI' சில ஆU2கள*3, 4 ஜி தகவ3 ேசைவக�தா
 ஆதி�க' ெச0� ' எ
ற 
மா&ப,ட ijநிைலய�3 ேபா,/ையA ச9திBபத�� BSNL –�� ெபIமளவ�3 உதவா .  

எனேவ, மா&ப,ட ijநிைலய�3 ேபா,/ையA ச9திBபத��', ெதாட$9  
நிைலBபத��', BSNL -�� இலவசமாக 4 ஜி அைல�க�ைறைய வழ�க ேவU2' எ
& 
அரசா�க�ைத நி$Bப9திBப  அவசியமானதா�'. 

BSNL -இ3 உ�ள 65000 டவ$கைளB ப�(Bபத��',  ைண டவ$ நி&வன' 
அைமBபத��' ேமா/ அரசா�க' தி,டமி,2�ளேதா2, அைதA ெசயலா�கB ேபாகி
ற . BSNL 

-ஐ�  U2  Uடாக ப�(�  தன*யா$மயமா��வ தா
 அத
 ேநா�க' எ
பதா3, BSNL -இ3 
உ�ள அைன�  ஊழிய$ ம�&' அதிகா(கள*
 ச�க�க�' இதைன 8�றி0' 
எதி$�கி
றன. டவ$ நி&வன' அைமBபைத எதி$� , 15.12.2016 அ
& 100% ெவ�றிகரமான 
ேவைலநி&�த' நைடெப�ற . ஆனா3 அரசா�க' அத�� இண�க வ�I'பவ�3ைல. 

BSNL -�� 2012-13- ஆ' ஆU/3 கிராமB5ற தைரவழி இைணB5கள*3 ஏ�ப,ட 
நR,�ைத ஈ2க,2வத�காக, சமlப�தி3 1250 ேகா/ Mபா_ வழ��வத�� அரசா�க�ைத நம  
ேபாரா,ட�க� நி$Bப9தி� �ளன. ஆனா3 இ9த நRட ஈ2 இன* வழ�கB பட மா,டா  
என-' அரசா�க' அறிவ�� �ள . BSNL  வ�கB ப,ட ேபா , கிராமB 5ற தைரவழி 
இைணB5கள*3 ஏ�ப2' நRட' ஈ2 ெச_யB ப2' எ
ற உ&திெமாழிைய இ  மl&வதா�'.  

ேம�கUட அைன�  அ'ச�கைள:' கவன�தி3 ெகாU2, இ9த அகில இ9திய 
மாநா2, ப�
வI' ேகா(�ைககைள 8
ைவ�கிற . 4 ஜி அைல� க�ைற BSNL –�� வழ�கB 
பட ேவU2'.  ைண டவ$ நி&வன' அைம��' நடவ/�ைகைய நி&�த ேவU2'. வைல� 
க,டைமBைப வ�(வா�க-', ேம'ப2�த-' ேதைவயான கIவ�கைள:', ேகப��கைள:', 
இய9திர�கைள:', இதர சாதன�கைள:' வா��வத�� BSNL –�� உதவ ேவU2'. 

BSNL ேம0' 8
ேன&வத�காக BSNL –இ
 அைன�  ஊழிய$ ம�&' 
அதிகா(க� ச�க�கள*
 1,டைமB5 எ<Bப�:�ள இதர அைன�  ேகா(�ைககைள:' 
நிைறேவ�&மா& இ9த மாநா2 அரசா�க�ைத� ேகாIகிற . 
 

 ைண டவ$ நி&வன' அைமBபைத நி&�த-', 4 ஜி அைல�க�ைற ஒ �க-', 
கIவ�க� வா�க உதவ-', கிராமB 5ற தைரவழி இைணB5கள*
 நRட�தி�� ஈ2 வழ�க-', 
ப�ற ேகா(�ைககைள ஏ�&� ெகா�ள-' அரசா�க�தி�� க2ைமயான  நி$Bப9த' ஏ�ப2� ' 
வைகய�3, ேம0' ஒ
&ப,ட, வ0வான, தmவ�ர ேபாரா,ட�க��கான அண� திர,2தைல 
8
ென2��மா&', ம�க� ம�திய�3 ப�ரAசார' ெச_தி2மா&' ம�திய தைலைமயக�தி�� 
இ'மாநா2 வழிகா,2கிற . 

ேம0' ேம0' வா/�ைகயாள$க� BSNL – �� வI' வைகய�0', அத
 ச9ைதB 
ப�� நிைல கண�சமாக உயர-', 5
னைகேயா2 ேசைவ இய�க�ைத ேம0' தmவ�ரமாக-' 
உ�ேவக� டn' நட� மா&, அைன�  ஊழிய$கைள:' அதிகா(கைள:' இ'மாநா2 
ேக,2� ெகா�கிற . 

 


