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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
BSNL நி�வாக�தி� சா�பாக

ஒ� ெச�தி அ��ப���ளா�.  அவ�
அைன�# ச$க$கள%� &'ைவ 
('ய ேசைவ’ ெப�மள, ெவ-றிெப-றைத
எ�ப# ஈ1 இைணய-ற ெசய4 எ�56
   நம# அைன�தி�திய 
கிைளகள%76 தி8டமி81 அமலா;க
மாநில ச$க�தி-< =ைக�பட$க>ட�
ேநர! நியமன JE
கள&' சா'றித*க+ ப-சலீைன
0 இைட
கால3 தைட
ெபா#? ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�� 
க'த$க� வரவ�4ைல எ�பைத 
ப�ர?சைனய�4 தைலய�1வதாக ெதBவ��தா�
தC��பாய6 27.02.2017 வைர தைட வ�தி�#�ள#
ேம-ெகாH1 வ�கிற#. 
-ைலய'4 ஜிேயா ப�36� பா�
நி5வன$க� க1ைமயாக பாதி;க�ப81�ளன

நா8'� 3வ# மிக�ெபBய ெதாைல ெதாட�= நி
உ�ள#.  31.12.20164 &'�த காலாH'4 
ச�தி�#�ள#.  கட�த வ�ட6 இேத காலாH'4 
நி5வன�தி� வ�மான6 இ�த காலாH'4 
 அன%4 அ6பான%ய�� Bைலய�L க6Mன%ேகஷ�L நி5வன&6 
531 ேகா' Pபா� நQட�ைத அைட�#�ள#
லாப�ைத அைட�தி��த இ�த நி5வன�தி� வ�மான6 இ�த காலாH'4 
 Bைலய�L ஜிேயா ஏ-ப1�தி��
ப�னா81 நி5வனமான ெவாேடாேபா�
நி5வன�தி� உBைமயாள�களாகிய ஆதி�திய ப��லா <Uம&6
இைண�= ஏ-ப8ட# எ�றா4 இதனா4 உ�வா<6 =திய நி5வன6 
மிக�ெபBய ெமாைப4 நி5வனமாக மாறிவ�16
நி5வன6 &தலிட�தி4 உ�ள#. 

அரசி� ஆதரேவா16, 
தன%யா� நி5வன$க� தவ�;கி�றன
(1த4 உைழ�= எ�ப# உ�ள%
உய��தி1ேவா6. 

வாV�#;க>ட�,    
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தமி* மாநில� 

                                                    

��த  பண�
0 நி9வாக3தி' வா*36
க+ 

சா�பாக மன%தவள இய;<ன� தி�மி< Wஜாதாேர
அவ� அ�த ெச�திய�4 தின&6 ஒ� மண� 
 வரேவ-5�ளா�.  அைன�# ச$க$கள%�

ெவ-றிெப-றைத W8';கா8'��ள அவ�, இ�த ஒ�
எ�56 வாV�தி��ளா�.   
 ச$க$க� எ1�#�ள இ�த சBயான &'வ�ைன

லா;க ேவH16.  எ1;க�ப8ட &',கைள, 
=ைக�பட$க>ட� அ��ப�ட ேவH1கிேறா6. 


கள&' சா'றித*க+ ப-சலீைன
0 இைட
கால3 தைட
அப�ம�� அவ�க� ேநர' நியமன JE;கள%� சா�றிதVக� பBசீலைன;கான  

க'த$க� வரவ�4ைல எ�பைத GM(Rectt) அவ�கள%ட6 13.02.2017 அ�5 
ப�ர?சைனய�4 தைலய�1வதாக ெதBவ��தா�.  ஆனா4 இ�த சா�றிதV பBசீலைன;< ெஜ�c� ம�திய 

ைர தைட வ�தி�#�ள#.  இ�த தைடைய நC;க BSNL ஊழிய� ச$க6 &ய-சிகைள 

-ைலய'4 ஜிேயா ப�36� பா�:- Bைலய�L ஜிேயாவ�� ெசய4பா1களா4 இதர ெதாைல ெதாட�= 
நி5வன$க� க1ைமயாக பாதி;க�ப81�ளன.  

வ# மிக�ெபBய ெதாைல ெதாட�= நி5வனமான 
4 &'�த காலாH'4 IDEA நி5வன6 385.6 ேகா' Pபா� நிகர நQட�ைத 

கட�த வ�ட6 இேத காலாH'4 655.6 ேகா' Pபா� லாப�ைத அைட�தி��த இ�த 
நி5வன�தி� வ�மான6 இ�த காலாH'4 3.79% <ைற�#�ள#.   

அன%4 அ6பான%ய�� Bைலய�L க6Mன%ேகஷ�L நி5வன&6 31.12
ேகா' Pபா� நQட�ைத அைட�#�ள#.  கட�த வ�ட6 இேத காலாH'4 

லாப�ைத அைட�தி��த இ�த நி5வன�தி� வ�மான6 இ�த காலாH'4 7% 
Bைலய�L ஜிேயா ஏ-ப1�தி��ள ேபா8'ய�� காரணமாக இ$கிலா�#

ப�னா81 நி5வனமான ெவாேடாேபா�, IDEA நி5வன�ேதா1 இைணய 
களாகிய ஆதி�திய ப��லா <Uம&6 இதைன உ5தி ெச�#�ள#

இைண�= ஏ-ப8ட# எ�றா4 இதனா4 உ�வா<6 =திய நி5வன6 39 ேகா' ச�தாதார�கேளா1 நா8'� 
மிக�ெபBய ெமாைப4 நி5வனமாக மாறிவ�16.  த-ேபா# 26.6 ேகா' ச�தாதார�க>ட� ஏ�ெட4 

, பணபல�ேதா16 உ�ள Bைலய�L ஜிேயா
தவ�;கி�றன.  ஆனா4 ெபா# ம;கள%� ஆதரேவா1

உ�ள%8ட நம# க1ைமயான &ய-சிக� mல6
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                                 ேததி:-14.02.2017 


0 நி9வாக3தி' வா*36
க+ ம�C� பல ெசEதிக+ 

Wஜாதாேர அவ�க� ச$க$க>;< 
 ேநர (1த4 பண� எ�கிற 

ச$க$கள%� சா�பாக ‘=�னைக�ட� 
ஒ� மண� ேநர (1த4 பண� 

&'வ�ைன மாவ8ட$கள%76, 
, அவ-றி� அமலா;க$கைள 


கள&' சா'றித*க+ ப-சலீைன
0 இைட
கால3 தைட:-  BSNL ஊழிய� ச$க�தி� 
;கள%� சா�றிதVக� பBசீலைன;கான  

அ�5 W8';கா8'னா�.  இ�த 
ஆனா4 இ�த சா�றிதV பBசீலைன;< ெஜ�c� ம�திய 

ஊழிய� ச$க6 &ய-சிகைள 

Bைலய�L ஜிேயாவ�� ெசய4பா1களா4 இதர ெதாைல ெதாட�= 

5வனமான IDEA நQட�ைத ச�தி�# 
ேகா' Pபா� நிகர நQட�ைத 

ேகா' Pபா� லாப�ைத அைட�தி��த இ�த 

12.20164 &'�த காலாH'4 
கட�த வ�ட6 இேத காலாH'4 171 ேகா' Pபா� 

7% <ைற�#�ள#. 
ள ேபா8'ய�� காரணமாக இ$கிலா�# நா8ைட சா��த 

நி5வன�ேதா1 இைணய &'ெவ1�#�ள#.  IDEA 
உ5தி ெச�#�ள#.  இ�த 

ேகா' ச�தாதார�கேளா1 நா8'� 
ேகா' ச�தாதார�க>ட� ஏ�ெட4 

ஜிேயாைவ ச�தி;க &'யாம4 
ஆதரேவா1, தின6 ஒ� மண� ேநர 

mல6 BSNL நி5வன�ைத 
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(A.பாF ராதாகி�Gண') 

  மாநில ெசயலாள9 


