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ெப�மதி�ப���ய பாரத ப�ரதம� அவ�கேள, 

ெதாைல ெதாட�� �ைறய�லி���, 2000ஆ# ஆ$% ெபா�&�ைறயாக 
மாற�ப'ட BSNL நி�வன&தி- தேபாைதய ெபா�ளாதார நிைலைம ம�# 
ேசைவக/ �றி&� இ�திய நா'% ம1களாகிய நா2க/ மி��த கவைல ெகா/கிேறா#.  
ெப�#பாலான நா2க/ கா��பேரஷனாக மா�# 5- ெதாைல ெதாட�� 
�ைறய�டமி���#, தேபா� BSNL- ேசைவகைள6# பய-ப%&தி வ�கிேறா#.   
  கட�த சில வ�ட2களாக BSNL- ச�ைத� ப2கீ% 10%ஆக �ைற�� வ�வதாக 
நா2க/ ெத�ய வ�கிேறா#.  அத- ேசைவக:# 5-ன� இ��தைத ேபால தேபா� 
இ;ைல.  ெச<ய�பட ேவ$=ய வ��வா1க5# ெச<ய�ப%வதி;ைல.  BSNL- 
ேசைவக/ ேம#ப%&த>#, அதி; 5-ேனற# காண>#, வ��வா1க# ெச<ய�பட 
ேவ$=ய அவசர# தேபா� ேதைவ�ப%கிற�.   
  5த; 9 வ�ட2களA; ஒ'%ெமா&தமாக 40,000 ேகா= Dபா<கைள லாபமE'=ய 
BSNL  நி�வன#, 2009-10 ஆ# ஆ$% 5த; கட�த நா-� ஆ$%களாக நGட&ைத 
ச�தி&� அத- ஒ'%ெமா&த நGட# 28,000 ேகா= Dபா<களாக மாறி உ/ளதாக நா2க/ 
ெத�ய வ�கிேறா#.  அரசா2க&தி- ெசா�த நி�வனமான BSNL1� சாதகமாக 
இ��பத� பதிலாக தனAயா�1� சாதகமாக இ�1கி-ற அரசா2க&தி- தேபாைதய 
நவ Jன தாராளமய1 ெகா/ைகக/ தா- BSNL நி�வன# நலிவைடய1 காரண# எ-� 
எ2க:1� ெசா;ல�ப%கிற�.  BSNL1� வழ2க�பட ேவ$=ய ADC க'டண#, DOT1� 
BSNL நி�வன# ெகா%&த உ�ம1க'டண# தி�#ப வழ2�வ�, அரசா2க&தி- 
ஒ�2கிைண�த சRக கடைம எ-ற அ=�பைடய�; கிராம��ற2களA; BSNL ெகா%1�# 
ேசைவகளா; ஏப%# நGட&ைத ஈ%க'ட USO நிதிய�லி��� BSNL1� நிதி ஒ�1�வ� 
ஆகிய அரசி- உ�திெமாழிக/ எ�தவ�தமான நியாய5# இ-றி நி�&த�ப'டதா;, 
BSNL1� க%ைமயான நGட# ஏப'%/ள�.  BSNL1� இ�த உதவ�க/ மE$%# ெதாடர 
ேவ$%# எ-�# அரV ெகா%&த உ�திெமாழிக/ கா�பாற�பட ேவ$%# எ-�# 
நா2க/ மிக உ�தியாக க��கிேறா#. 
  ேசைவக/ மிக1 க%ைமயாக>#, ேமாசமாக># பாதி1க�ப%வத� 
அ=�பைடயான காரண#, ெமாைப; க�வ�க/, �ரா'ேப$' ேமாட#, 'ரா� வய�க/, 
ெதாைலேபசி க�வ�க/, ேகப�/க/ உ/ளA'ட க�வ�க/ பறா1�ைறயாக உ/ள�தா-.  
2006ஆ# ஆ$% மிக># அவசரமாக ேதைவ�ப'ட ெமாைப; க�வ�க/ வா2�வதகாக 
இ�தி ெச<ய�ப'ட ெட$ட�க/, BSNL நி�வன&திட# ேதைவயான நிதி இ��த ேபா�#, 
தனAயா� நி�வன2க:1� சாதகமாக அரசா2க&தி- தைலயX'=- காரணமாக R-� 
5ைற ர&� ெச<ய�ப'டன.  அ�த ெட$ட�க/ அ-� இ�தி ெச<ய�ப'% க�வ�க/ 
வா2க�ப'=��தா; ெதாைல&ெதாட�� �ைறய�- NUMBER ONE நி�வனமாக BSNL 
உ�வாகி இ�1�#.  �ைற�த ப'ச# தேபாதாவா�, BSNL- ேசைவகளA- தர&ைத 
உய�&த ேதைவயான டவ�க/ உ/ளA'ட க�வ�க/ வா2�வத� உதவ�யாக 
ேதசியமயமா1க�ப'ட வ2கிகளA; இ��� BSNL நி�வன# கட-ெப�வத� அரV 
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உதவ� ெச<ய ேவ$%#.  தனAயானெதா� டவ� க#ெபனA ேபா-� BSNLலிலி��� 
தனA&தனA நி�வன2க/ உ�வா1க�ப'டெத-றா; BSNL நி�வன# சித�$% ேபா�# 
எ-பதா; அ&தைகய 5யசிக/ ைகவ�ட�பட ேவ$%#.  20,000 ேகா= Dபா< எ-கி-ற 
மிக�ெப�ய கடனA; உ/ள MTNL நி�வன# BSNL நி�வன&ேதா% இைண1க�ப%# 
எ-கிற 5-ெமாழி> BSNL- �&தா1க&ைத த%&� வ�%#.   

இ�த \]நிைலய�;, ம1க:1� சிற�த ேசைவ த�வதகாக BSNLஐ 
பல�ப%&த>#, �&தா1க# ெச<ய>#, கீ]க$ட நடவ=1ைககைள உடன=யாக எ%1க 
ேவ$%# என ேக'%1 ெகா/கிேறா#: 

 
1) மாத1கண1கி; நிர�ப�படாம; உ/ள BSNL- CMD உ/ளA'ட இர$% இய1�ன� 

பதவ�கைள உடன=யாக நிர�ப ேவ$%#. 
2) �ைண டவ� நி�வன&தி- உ�வா1க&ைத ைகவ�ட ேவ$%#. BBNL நி�வன&ைத 

BSNLஉட- இைண1க ேவ$%#.   
3) கிராம��ற தைரவழி ெதாைல ெதாட�� ேசைவக/ ெகா%�பதா; ஏப%# 

நGட&திைன ேபா�மான வைகய�; ஈ%க'ட ேவ$%#.  
4) 5-ேனற#, வ��வா1க# ம�# சிற�த ேசைவகைள த�வத� ேதைவயான 

க�வ�க/ உடன=யாக வா2க ேவ$%#.  அதி; TRANSMISSION NETWORKஐ 
பல�ப%&�வத� ேதைவயான டவ�க/ நி�மானA�பத�#, ஆ�=1 ஃைபப� 
ேகப�/க/ பதி�பத�# f%த; கவன# ெசg&த ேவ$%#.   

5) ெதாைல ெதாட�� �ைறய�டமி��� BSNL1� ெசா&�1க/ மாற�பட ேவ$%#.   
6) BSNL-MTNL இைண1�# 5=வ�ைன ைகவ�ட ேவ$%#.   
7) BSNL1� இலவசமாக jெப1'ர# ஒ�1க�பட ேவ$%#. 
8) BSNL- வ��வா1க&தி� ேதைவயான ெபா�ளாதார உதவ�க/ ெச<ய�படேவ$%#. 
9) BSNL நி�வன# 4G ேசைவக/ வழ2க ேவ$%#. 
10) BSNL நி�வன# அரV1� தி��ப�1 ெகா%&த BWA jெப1'ர&திகான 6,400 ேகா= 

Dபா<கைள அரV BSNL1� தி��ப�& தர ேவ$%#.  
11) �தியதாக பண�1� ஆ'கைள எ%1க ேவ$%#.  
12) ம&திய, மாநில அரV&�ைறக/ ம�# ெபா�&�ைறக/ BSNL ேசைவைய 

பய-ப%&�வ� எ-பைத க'டாயமா1க�பட ேவ$%#.      
 

ெபா�&�ைற ெதாைல ெதாட�� நி�வனமான BSNL ���ப�1க�ப'% 5-ப���தைத 
ேபா-ற சிற�த ேசைவகைள ம1க:1� த�வத� ேதைவயான நடவ=1ைககைள 
மா$�மி� பாரத ப�ரதம� ேமெகா/ள ேவ$%# என மE$%ெமா� 5ைற 
தா]ைம6ட- நா2க/ ேக'%1 ெகா/கிேறா#. 

   
வ.எ$ ெபய� ஊ� ைகெயm&� 
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