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BSNL நி3வனI 2009I ஆGQ ]த> ந^டLதி> இயVகி வBகிறC. 2004I ஆGQ 

10,000 ேகாA லாபI ஈ�Aய BSNL நி3வனI ந^டLதி> ேபானத2R அA@பைட காரணI 

அரசாVகLதி� தனFயா� நி3வனVகJ�R ஆதரவான ெகாEைகேய ஆRI.  ெபாCL 

Cைறகைள தனFயாB�R தாைர வா��RI நிகUWகE ெதாட�கி�றன. BSNL�R 

ப�MLதிேயகமாக சaைககE ஏCI ேவGடாI. தனFயா� ெதாைலLெதாட�� நி3வனVகJ�R 

இைணயாக பாவ�Lதா> ேபாCI. 
 

 2009 ஆGQ ]த> BSNL நி3வனI அைட�CEள ந^டI b.31691.81 ேகாAயாRI. 

இ�த ந^டLதி2R எ�ன காரணI?  

 

� ேசைவகE மிக கQைமயாகWI, ேமாசமாகWI பாதி�க@பQவத2R அA@பைடயான 

காரணI ெமாைப> கBவ�கE, Broad Band Modem, Drop Wire, ெதாைலேபசி கBவ�கE, 

ேகப�E உEளF�ட கBவ�கE ப2றா�Rைறயாக உEளCதா�. BSNL� ேசைவL 

தரVகைள உய�Lத ேதைவயான டவ�கE உEளF�ட கBவ�கE வாVRவத2R 

உதவ�யாக ேதசியமயமா�க@ப�ட வVகிகளFலிB�C BSNL நி3வனI கட� 

ெப3வத2R ேமாA அரk உதவ� ெச?யேவGQI. அதானFகJ�RI, 

அIபானFகJ�RI உதWI ேமாA அரk BSNL�R உதWவC இ�திய நா�A2ேக 

ந>லதாRI. 

� 2007I ஆGQ BSNL நி3வனI 45 மி>லிய� �திய ெச> ேசைவ இைண@�கைள 

ெகாQ@பத2R ேதைவயான உபகரணVகE வாVRவத2RMய ெடGடைர ரLC 

ெச?ய@ப�டC. தனFயா� நி3வனVகJ�R இC ஆதரவான ெசயலாRI. BSNL ெச> 

ேசைவ வழVக ]Aயாம> தLதளF�RI. எனேவ BSNLஐ கா@பா2ற அைனLC 

ஊழிய�கJI அதிகாMகJI 11.07.2007 அ�3 ஒB நாE ேவைல நி3LதI ெச?தன�. 

அத� ப�� நைடெப2ற ேபpk வா�Lைதய�> ெதாைலL ெதாட�� அைமpச� 22.5 

மி>லிய� இைண@��கJ�கான கBவ�கைள வாVRவத2R ஒLC�ெகாGடா�.  

� 2010I ஆGA> BSNL நி3வனI ேகாMய 93 மி>லிய� இைண@��கJ�கான ெடGட� 

ரLC ெச?ய@ப�டC.  எ�ன காரணI ெதMXமா? சீன நா�ைடp ேச��த Huwaie 

நி3வனLதிடமிB�C உபகரணVகE ெப2றா> நா�A� பாCகா@ப�2R ஆபLC என 

ராrவ அைமpசக]I, தைலைம தண��ைக அதிகாMXI எதி�@� ெதMவ�Lதன�.  



ஆனா> இேத நி3வனLதிடமிB�C தனFயா� கIெபனFகE இற�Rமதி ெச?வைத 

மLதிய அரk தQ�கவ�>ைல. ேதச பாCகா@� எனF> தனFயாB�R ெபாB�தாதா? 

� BSNL ஐ ெபாCL Cைற நி3வனமாக அரசாVகI மா2றியெபாOC ெகாQLC 

வா�R3திகE எ�னெவ�3 பா�@ேபாI 

1. கிராம@�ற ெதாைலேபசி ேசைவைய ேசைவ ேநா�ேகாQ BSNL ெகாQ@பதா> 

ஏ2பQI ந^டLைத அரேச ஏ2RI என வா�R3தி ெகாQ�க@ப�டC. 

ஆGெடா�3�R 8000 ேகாA bபா? BSNL�R  ந^டமாகிறC. கட�த 13 

ஆGQகளF> ஏ2ப�ட ந^டI 1,04,000 ேகாAயாRI. ஆனா> இ�திய அரசாVகI 

BSNL�R இC வைர ெமாLத ந^ட ஈடாக b 41,370 ேகாA ம�QI ெகாQLCEளC. 

மsத ெதாைகைய 63,630 ேகாA bபாைய இC வைர BSNL�R ெகாQ�கவ�>ைல. 

2. BWA SpectrumLைத 6 மாநிலVகளF> (RஜராL, மகாராu�ரா, ஆ�திரா, தமிUநாQ, 

க�நாடகா ம23I ெகா>ெகாLதா) BSNL அரசாVகLதி2R திB@ப� ெகாQLCவ��டC. 

எனேவ மLதிய அரk 6724.51 ேகாA bபாைய BSNL�R திB@ப�L தரேவGQI. 

இCவைர v�3 ஆGQகE கட�C வ��டன. ஆனா> நிதி வரவ�>ைல. 

எனேவ BSNL நி3வனLதி� ந^டLதி2R அரசாVகLதி� ெகாEைககேள காரணமாRI. 

ேமaI BSNLஐ நலிவைடயp ெச?ய அரசாVகI கீUகGட பM�Cைரகைள ெகாQLCEளC. 

1. 46.5% பVR வ�2பைன ெச?ய@ப�ட MTNL நி3வனLைத (18000 ேகாA bபா? கட� 

ம23I கட�த 4 ஆGQகளாக ெதாட��C ந^டLைத ச�திLC வBI) BSNLWட� 

இைண@பC. 

2. லாபI தர�YAய Broadband ேசைவைய BSNLலிடமிB�C ப�MLC BBNL எ�ற Cைண 

நி3வனLைத உBவா�RவC. 

3. 60 சதமான ஊழிய�கைள வ P�Q�R அx@�I Deloitee கமி�A பM�Cைரகைள 

அமலா�RவC. 
 

இ�த பM�CைரகE அமலானா> BSNL உடனAயாக ெபBI ந^டLதி> ெச>aI. 

எனேவ BSNL நி3வனLைத ந^டLதிலிB�C மs�Q லாபமாக மா2றி ெபாCL Cைறயாக 

நPA�க BSNL நி3வனLதி> பண�யா23I ஊழிய�கJI, அதிகாMகJI ஒ�றாக இைண�C 

“Forum of BSNL Unions and Associations” எ�ற அைம@ப�� கீU ேபாராAவBகிேறாI.  

 

� ப�@ரவM 25I ேததிய�3 ெட>லிய�> பாராJம�றLைத ]23ைகய��ட ேபரண� 

நடLத@ப�டC. 

� BSNL ஐ கா@ேபாI எ�3 ஒB ேகாA ம�களFடI ைகெயOLC ெபBI இய�கI 

நைடெப23 வBகிறC. ]த> க�டமாக இ�திய நா�Q ப�ரதம� திB ேமாA 

அவ�களFடI ப�@ரவM 25 அ�3 25 ல�சI ைகெயOLC�கE ெகாQ�க@ப�QEளன.  

� ேமாA அரசாVகI ேகாM�ைககைள தP��காவ�A> இ�திய நாQ ]OவCI ஏ@ர> 21,22 

ேததிகளF> ேவைல நி3LதLைத நடLத உEேளாI.  

 

 



ஏ@ர> 21,22 – ேவைல நி3Lத ேகாM�ைககE 

 

1. Broad Band நி3வனLைத (BBNL) BSNL உட� இைண�கேவGQI. 

2. கிராம@�ற ெதாைலேபசி ெகாQ@பதா> ஏ2பQI ந^டLைத அரசாVகேம 

ஈQக�டேவGQI. 

3. BSNL வ�Mவா�கLதி2R அரேச வVகிய�டI கட�ெபற உLதரவாதI ெகாQ�கேவGQI 

4. BSNL-MTNL இைண@� YடாC. 

5. BSNL�R இலவசமாக uெப��ரI வழVகேவGQI. 

6. மLதிய மாநில அரk ம23I ெபாCL CைறகளF> BSNL ேசைவகைள 

பய�பQLCவைத க�டாயமா�கேவGQI  

உEளF�ட 20 அIச ேகாM�ைககைள வலிX3Lதி ஏ@ர> 21,22 ஆகிய ேததிகளF> 

நாQதOவ�ய 2 நாE ேவைல நி3LதI நைடெபற உEளC. 

 

ம�களF� ெசாLதான பல ல�சI ேகாA மதி@�Eள BSNL எ�ற ப�ரIமாGடமான 

ெபாCL Cைற நி3வனLைத பாCகா�RI ேபாரா�டLதி> நாVகE ஈQப�QEேளாI. 

ெபாCம�களF� ஆதரWI, ஊடகVகE/பLதிM�ைகயாள�கE ஆகிேயாM� ேமலான ஆதரைவ 

ேகாBகிறC. 
 

 

 

                                                                                                                

  

R.ப�டாப�ராம�ப�டாப�ராம�ப�டாப�ராம�ப�டாப�ராம�                            S.ெச>ல@பாெச>ல@பாெச>ல@பாெச>ல@பா 
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