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BSNL" ெசய$பா&' லாப
 672 ேகா) *பா+  
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 

18.11.2015 அ�ைறய ேததிய�� ெவள�யான ப�தி� ைக ெச"திக# பலவ%றி� 2014-15 ஆ) 
ஆ*+ கான BSNL� ெசய�பா0+ லாப) (நிகர லாப) அ�ல) 672 ேகா7 8பாயாக உ#ள: 
என BSNL CMD தி? அ@ப) AவBதவா ெத�வ��:#ளா�.  அ�த அறி ைகய�� சில 
C கியமான பEதிக#:_ 
� இ�த ஆ*+ (2014-15) ேசைவகள�� Iலமான வ?மான) 4 சதவ�கித) அதிக��: 27,242 

ேகா7 8பா"களாக உய��:#ள:. 
� 2013-14 ஆ) ஆ*7� ெசய�பா0+ நKட) 691 ேகா7 8பா"களாக இ?�த:, இ�த 

ஆ*+ அ: 672 ேகா7 8பா" லாபமாக மாறிN#ள:. 
� நிகர நKட) 8,234 ேகா7 8பா"களாக உய��:#ள:.  ேத"மான) 2,000 ேகா7 8பா"க# 

உய��:#ள:. 
� 10,000 ஊழிய�க# ஓ"Q ெப%R#ளதா� நி�வாக ெசலQ Eைற�:#ள:. 
� 2018-19 ஆ) ஆ*+ நிRவன) நிகர லாப�ைத அைடN). 
� கட�த இர*+ ஆ*+கள�� 25,000 டவ�க# நி�மாண� கTப0+#ள:. த%ேபா: ெமா�த) 

ஒ? ல0ச) டவ�க# உ#ளன. 
� NETWORK வ��வா க�தி%காக இ�த நிதி ஆ*7� 7,000 ேகா7 ெசலவ�டTப+). 
� மா�\ மாத இRதி E# இர*+ ெப? நகர]கள�� 4G ேசைவ :வ]கTப+). 
� த%ேபா: 400 Wi-Fi HOTSPOTS உ#ள:.  அ: 40,000 ஆக உய��தTப+). 
 
ம,திய மாநில அர�,/ைற ம�0
 ெபா/,/ைற நி0வன�கள4$ BSNL ேசைவக9:- 
ம�திய மாநில அரc�:ைறக# ம%R) ெபா:�:ைற நிRவன]கள�� அdவலக]கe E 
ேநர7யாக ெச�R நம: BSNL ேசைவகைள அவ�க# பய�ப+�:) ப7 ேக0+ ெகா#வத%காக 
அ7 க7 அ�த நிRவன]கைள ச�தி�: ேப\c வா��ைத நட�:) ப7N), அதி� ஏ%ப0+#ள 
C�ேன%ற]க# ெதாட�பாக மாத) இ?Cைற கா�Tபேர0 அdவலக�தி%E ெச"தி அ@Tப 
ேவ*+) எ�R) மாநில தைலைம ெபா: ேமலாள�கe E கா�Tபேர0 அdவலக) க7த) 
எgதிN#ள:.  
 
ஜா
ெஷ&<� மாவ&ட ெசயலாள>�? க&டாய ஓ+A- ெபா/ ேமலாளB" பழி வா�?
 
ேபா�?:- ஜா)ெஷ0j� ெபா: ேமலாள� B.N.சி], அ]E#ள BSNL ஊழிய� ச]க�தி� 
தைலவ�க# ம%R) ஊழிய�க# மk: பழிவா]E) நடவ7 ைகய�� ஈ+ப0+#ளைத நம: 
ம�திய ச]க) கா�Tபேர0 நி�வாக�திட) ெதாட�\சியாக எ+�: வ�:#ள:.  DIRECTOR(HR) 
ெகா+�த உRதி ெமாழிய�� அ7Tபைடய�� நம: ம�திய ச]க) ேபாரா0ட�ைத ஒ�தி 



ைவ�தி?�த:.  இவ%ைற வ�வாதி க ஜா�க*0 மாநில தைலைம ெபா: ேமலாள� ம%R) 
ஜா)ெஷ0j� ெபா: ேமலாள� உ#ள�0டவ�க# ப]ேக%E) ஒ? n0ட�ைத நவ)ப� 20) 
ேததி நட�த DIRECTOR (HR) அறிவ�To) ெகா+�:#ளா�.  இ�த pqநிைலய��, ஒ? பைழய 
ஒg]E நடவ7 ைகைய காரண) கா07 ஜா)ெஷ0j� BSNL ஊழிய� ச]க மாவ0ட 
ெசயலாள? E க0டாய ஓ"Q ெகா+ கTப0+#ள:.  இ: ஜா)ெஷ0j� ெபா: ேமலாள�� 
பழிவா]E) நடவ7 ைகேய அ�றி ேவR ஏ:) இ�ைல.  இதைன BSNL ஊழிய� ச]க) 
ஏ%R  ெகா#ளா:.  கா�Tபேர0 அdவலக) உ�ய நடவ7 ைக ேம%ெகா#ளவ��ைல 
எ�றா� க+ைமயான ேபாரா0ட) நைடெபR) என நம: ம�திய ச]க) ெத�வ��:#ள:. 
 ஜா)ெஷ0j� ம%R) ேகரள மாநில�தி� நைடெப%R#ள பழிவா]Eவத� 
நடவ7 ைகக# ெதாட�பாக நம: ெபா: ெசயலாள� ேதாழ� P. அப�ம�N ம%R) ேதாழ� 
Bவப� ச கரவ��தி Dy.GS ஆகிேயா� 16.11.2015 அ�R DIRECTOR(HR) தி?மிE cஜாதா ேர 
அவ�கைள ச�தி�: த]கள: க+ைமயான ஆ0ேசபைனைய ெத�வ��தன�.  உ�ய 
நடவ7 ைக ேம%ெகா#ளTப+) என DIRECTOR(HR) உRதி அள��:#ளா�. 
 
7ஆவ/ ஊதிய� ?D பBE/ைர 19.11.2015 அ"0 சம�GபHGI:- ஏழாவ: ஊதிய Egவ�� 
தைலவரான நsதிபதி A.K.மா�u� அவ�க#, ஊதிய Egவ�� ப��:ைரக# 19.11.2015 அ�R 
நிதியைம\ச�ட) சம�Tப� கTப+) என ெத�வ��:#ளா�.  இ�த ப��:ைரக# 01.01.2016 Cத� 
அCலா கTப+).  இத� Iல) 48 ல0ச) ம�திய அரc ஊழிய�கe), 55 ல0ச) 
ஓ"vதிய�கe) பய�ெபRவா�க#. 
 
J&' சதி�காக தன4யா� நி0வன�கK�? த�டைன:- ெஜ0 ஏ�ேவB, இ*7ேகா ம%R) 
BைபB ெஜ0 ஆகிய தன�யா� வ�மான ேசைவ நிRவன]கe E COMPETITION COMMISSION OF 
INDIA த*ட�ெதாைக (FINE) வ�தி�:#ள:.  இ�த நிRவன]க# n0+ சதி ெச":, எ�ெபா?# 
SURCHARGE எ�ற ெபய�� வா7 ைகயாள�கள�ட) அதிக பண�ைத ெப%R#ளன�.  இத%காக 
ெஜ0 ஏ�ேவB E 151.70 ேகா7 8பா"கe), இ*7ேகாவ�%E 63.70 ேகா7 8பா"கe), 
BைபB ெஜ07%E 42.5 ேகா7 8பா"கe) த*ட) வ�தி கTப0+#ள:.  ேமd) 
ெபா:�:ைற நிRவனமான ஏ� இ�தியா ம%R) GO AIR நிRவன]க# இ: ேபா�ற 
ஏமா%R கைள ெச"யவ��ைல எ�ற C7வ�%E COMPETITION COMMISSION OF INDIA வ�:#ள:. 

 
வாq�: கeட�,                                                
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