
BSNL ஐ பா	கா�ேபா… நா�ைட� கா�ேபா… 
(Save BSNL… Save Nation) 

BSNL… இ	 உ�க  ெசா#	.. 
 

அ&' BSNL ச(தாதா*க+�,, ெபா	 ம�க+�,, வண�க. 
 

 ஒேரெயா� ைபசா �ட ம�திய ப�ெஜ��கள�� நிதி ஒ��கிேட இ�லாம�… 
� !�கண�கான வ�ட%களாக ந& '(ேனா)க*, நா& ெச,�திய ெதாைலேபசி 
க�டண%கள�( ேசமி-ப.ைன� ெகா/ட�தா( பல ல�ச& ேகா0 1பா2 ெசா�� மதி-3*ள 
BSNL நி!வன&… இ� ந& ெசா��.. ெபா� ம�க* ெசா��.. இ&மாெப�& ெசா�திைன 
அ0மா�� வ.ைல�: ப%:களாக ெவள�நா�� உ*நா�� பகா<ர க&ெபன�க=�: .. 
இ>தியாவ.� ச>த ெபா�ளாதார& அம�ப��த-ப�ட 1990 ஆ/0லி�>� வ. றிட… மாறி மாறி 
ஆ�சி�: வ>த கா%கிரD ம !& BJP அர<க* 'ய சி�� வ>�*ளன. 
 ஆனா� ெபா� ம�களாகிய உ%கள�( ஆதரேவா� BSNL ஊழிய)க=& 
அதிகாIக=மாகிய நா%க* ஒ(!ப�� ெதாட)>� ேபாரா0 இ(! வைர BSNL ெசா�திைன 
ஒேரெயா� சதவ.கித& �ட வ. பைன�: அJமதி�கவ.�ைல. (1995-� ந& த)ம3I, ேசல&, 
ஈேரா� ம !& ேகாைவ ஆகிய நா(: மாவ�ட%கைள “Pilot Project” எ(ற ெபயI� 
தன�யா��: வ. க 'ய(றேபா� ெபா� ம�களாகிய உ%கள�( ஆதரேவா� 
'றிய0�க-ப�டைத நா%க* ெப�ைமேயா� நிைனZ �றாம� இ��க'0யா�.) 
 இ(! BJP அர<… ெபா� ம�க=�: சிற-பாக ேசைவ ெச2� வ�&… ம�க* நல� 
தி�ட%க=�: ஆ/�ேதா�& ல�ச�கண�கான ேகா0 1பாைய இலாப�தி கான 
ஈZ�ெதாைகயாக அர<�:� ெகா���வ�&… இ(\ர(D, வ%கி, இரய.�ேவ, நில�கI, 
எ/ெண2 நி!வன%க*, HMT, BSNL ேபா(ற நி!வன%கைள தன�யா��: தாைரவா)�க 
மிக�த̀வ.ரமாக 'ய(! வ�கிற�. 
 

ெபா&1�ைடய34 வா#ைத அ5�ப	ேபா6… 
எ>த ஒ� ெதாழி� அ�ல� �ைற அரசி( க��-பா�0� இய%:கிறேதா அத( 

aலமாக கிைட�:& ெபா��கள�( வ.ைலேயா அ�ல� ேசைவேயா லாப ேநா�கமி�லாம� 
:ைறவான, சIயான க�டண�தி� கிைட�:&.  அேத ெபா��க* அ�ல� ேசைவ தன�யா) 
aல& கிைட�:& ேபா� அரசி( க�டண�ேதா� சிறிதளேவ '( ப.( இ��:&. ஏெனன�� 
அரசி( நி!வன%கேளா� தன�யா) நி!வன%க* ேபா�0 ேபாட ேவ/0 இ�-பதா� தா(. 
 ஆனா� தன�யா) ம��ேம ஏகேபாகமாக இ�>தா� அ>த ெபா��கள�( வ.ைலைய 
தன�யா) 'தலாள�கேள நி)ணய.-பதா� க�டண& தா!மாறாகேவ இ��:&. 
 

� இரய.�ேவய.� தன�யாI�ைல. அரசி( க��-பா�0� ம��ேம இ�-பதா� தன�யா) 
ேப�>�கைள வ.ட :ைற>த க�டண&. 

� மி(சார��ைற அரசி( க��-பா�0� இ�-பதா� அத( க�டண& க��-பா�0� 
உ*ள�. 

� அரசி( ேரஷ( கைட இ�லாதி��கமானா� அIசி, ச)கைர, ப�-3, ம/ெண/ெண2 
வ.ைலைய� க பைன ெச2� பா�%க*. 

� ONGC, BP, HP, IOC இ�ைலெயன�� ெப�ேரா� ம !& hச� வ.ைல எ-ப0 இ��:&? 
� ஆவ.( பா� இ�ைலெயன�� தன�யா) பா�வ.ைல வ./ைண 

'�0ய.��கமி�ைலயா? 
� அர<- ேபா�:வர�� இ�லெயன�� பD க�டண& ரா�ெக� ேவக�தி� 

பற>தி��:ம�லவா? 
� அர< ம���வமைனேய இ�ைலெயன�� அ(றாட& கா2jசிகள�( ஆேரா�கிய& 

எ(னவா:&? 



� ேதசிய மயமா�க-ப�ட வ%கிக* இ�ைலெயன�� ெபா� ம�கள�( ேசமி-ப. : மிக� 
மிக�  :ைற>த வ�0ேய கிைட�:&. சாமான�ய)க=�: கட( எ(ப� எ�டா� 
கன�யாகேவ இ�>தி��:&. 

� LIC, GIC, kைனெட� இ>தியா இ(\ர(D இ�ைலெயன�� 1974& ஆ/0 : 
'(ப.�>த�ேபா� பண& க�0யவ)க=�: ப�ைட நாமேம கிைட�:&. 

� ெதாைல� ெதாட)3 �ைறய.� 1995 'த� 2002 வைர ெமாைப� ேசைவ வழ%க 
தன�யா) க&ெபன�க=�: ம��ேம அJமதி அள��க-ப�ட�. அ-ேபா� Outgoing Call 
1.16/-&, Incoming Call�: 1.8/- எ(!& தன�யா) க&ெபன�க* 
ெகா*ைளய0���ெகா/0�>தன.  

� ெபா�� �ைற நி!வனமான BSNL ெச� ேசைவ வழ%க 2002-� அJமதி�க-ப�டZட( 
தன�யா) நி!வ(%களா,& Outgoing Call 1.16/- லி�>� 1.1/- �: :ைற�க-ப�டைத 
அைனவ�& அறிவ)̀. Incoming Call இலவச& எ(! BSNL நி!வன& அறிவ.�த ப.(3 தா( 
அைன�� தன�யா) க&ெபன�க=& அறிவ.�க '(வ>தன எ(ப� எதா)�தமான 
உ/ைம. 

� 2002-� ெச� ேசைவ ெகா��க ஆர&ப.�தா,& 2006-� ெச� ேசைவய.� 2 இட�தி : 
'(ேனறிய� BSNL நி!வன&. 

� 2008 வைர 10,000 ேகா0 எ(ற அளவ. : லாப�ேதா�  இய%கி�ெகா/0�>த நி!வன& 
BSNL  

BSNL ஊழிய)களாகிய நா%க* ெபா�ம�க=�: சிற>த ேசைவைய ெகா��க தயாராக 
உ*ேளா&.  ஆனா�, ம�திய அர< ம !& BSNL உய) ம�ட நி)வாக�தி( தவறான 
ெகா*ைககளா,&, தவறான ச>ைத- ெபா�ளாதார�ைத கைடப.0�ததா,& ம !& BSNL( 
ைகய.�-ப.� இ�>த 40,000 ேகா0 1பா2கைள ப�ேவ! காரண%கைள� கா�0 அரசா%க& 
எ���� ெகா/�தா,&, BSNL( வ.Iவா�க�தி : ேதைவயான உபகரண%கைள ேதைவயான 
ேநர�தி� ெகா*'த� ெச2யாம� ேபான�. அத( வ.ைளவாக வ.Iவா�க& பாதி�க-ப�ட�. 
அத( காரணமாக 2009ஆ& ஆ/� 'த� நwட�ைத ச>தி�க �வ%கி இ(! வைர 
நwட�திேலேய இய%:கிற�. கிராம-3ற ேசைவகைள அர<��ைறக* ம��ேம ெகா�-பதா� 
ஏ ப�& நwட�ெதாைகைய ஒ-3�ெகா/டப0 ம�திய அர< BSNL நி!வன�தி : வழ%க 
ம!�கிற�. 
 இ(! நwட�ைத காரண& கா�0 BSNL டவ)/ேகப.*கைள வ. ! BSNLஐ 'டமா�கிட 
BJP அரசா%க தி�டமி�� வ�கிற�. ெபா� ம�க=�: ேசைவ ெச2k& BSNL நி!வன�ைத 
வ. றா�.. தன�யா) க&ெபன�க* ஏகேபாகமானா�.. ேக�பாI(றி ெதாைலேபசி./ ைகேபசி 
க�டண%க* தா!மாறாக உய�&,, 
 அ� ம��ம�ல.. இராyவ ரகசிய%க=�:& பா�கா-ப.�ைல.. என�� ந& தா2�தி� 
நா�0 :& பா�கா-ப.�ைல.. 
 எனேவ BSNL ச>தாதார)கேள, ெபா� ம�கேள! BSNLஐ வ. கவ.டாம� த��கZ&, BSNL 
�ைறய.( 3�தா�க�தி காகZ& நா%க* நட��& ேபாரா�ட�தி : ஆதரவள���&, 
எ%கேளா� ேச)>� ேபாரா0k& BSNLஐ கா�கZ&, நா�ைட கா�கZ& அ(3ட( அைற�வ. 
அைழ�கி(ேறா&… 
 BSNLஐ பா�கா�க நா� '{வ�& இ�>� ஒ� ேகா0 ேதசப�த ம�கள�ட& 
ைகெய{�� ெப ! பாரத ப.ரதமIட& சம)-ப.�க நா%க* '0Z ெச2�*ேளா&.  இ>த 
மJவ.� ந̀%க* ேபா�& ைகெய{�� எ(ப� ெபா� ம�கள�( ெசா�தாக இ��கி(ற BSNLஐ 
பா�கா�க நா�0( பா�கா-ப. காக ந̀%க* ேபா�& உ�தரZ. 

ெதாழிலாள*க+, ெபா	ம�க+ ஒ&5 ப4ேவா, 
ம�க  ெசா#தா BSNLஐ பா	கா�ேபா. ேதச#ைத பா	கா�ேபா. 

வா|���க=ட(, 

FORUM OF UNIONS/ASSOICATIONS OF EXECUTIVES/NON EXECUTIVES OF BSNL 


