
 

பாதி�க�ப�ட ம�க��காக இ��ப� BSNL ம��ேம 
 

 
 
 ம�திய ஆ�சியாள�கள�� �திய தாரளமய ெகா�ைககளா� இ�திய ெதாைல ெதாட�� 
ச�ைதய�� தன�யா�க� உ�ேள �ைழ�தா�க�.  ெதாட�!சியாக ம�திய அரசி� 
ெபா$%ப�� இ&�தவ�கள�� தன�யா� ஆதர(, BSNL வ�ேராத ெகா�ைககளா� தன�யா� 
நி$வன/க� மிக%ெப0ய அளவ�� ஆதாயமைட�தன.  ம�திய அர123 ெசா�தமான 
ெபா4�4ைற நி$வனமான BSNL ந6ட�தி� இய/37 நி$வனமாக மாறிய4.  ஆனா87 
த9ேபா4 BSNL� பண�யா9$7 ஊழிய�க<7, அதிகா0க<7, BSNL நி$வன�தி� 
ேசைவகைள ேம7ப=�4வத93 பல க�ட ேபாரா�ட/கைள நட�தி வ&கி�றன�.  
ேவைல கலாசார�தி87 மிக%ெப0ய >�ேன9ற�ைத ெகா?= வ�4�ளன�.  ஆனா87 
ெவ�4 வ�ள7பர/க� @ல7 தரமான ேசைவய�ைன தா/க� தா� த&கிேறா7 என 
தன�யா� ெதாைல ெதாட�� நி$வன/க� கா�B2 ெகா�கி�றன.   

ஆனா� இ�தியாவ�� மிக ந7பகமான ெதாைல ெதாட�� நி$வன7 BSNL தா� 
எ�பைத ெச�ைனய�� நிகC�த ெவ�ள7 மD?=7 நிEப��4�ள4.  ெச�ைனய�� உ�ள 
9 ெதாைல ெதாட�� நி$வன/கள�� >Gைமயாக ெசய�ப�ட4 ெபா4�4ைற 
நி$வனமான BSNL ம�=ேம. 
 கிைட�4�ள தகவ�கள�� பB BSNL� 80 சதவ�கித ெமாைப� ம9$7 தைரவழி 
ேசைவக� ெவ�ள�தி� ேபா47 ெசய�ப�டன.  இதர தன�யா� ெதாைல ெதாட�� 
நி$வன/கைள ேபால லாப�ைத ம�=ேம ேபச2JBய நி$வன7 BSNL இ�ைல எ�பைத 
மD?=7 நிEப��4�ள4.  ச>தாய கடைமகைள தன4 கா0ய/கள�� >த�ைமயாக 
ெகா?=�ள ஒேர ெதாைல ெதாட�� நி$வன7 BSNL ம�=ேம.   
 இதர தன�யா� நி$வன/கள�� NETWORK சீரழி�த நிைலைமய�87, மிக%ெப0ய 
ெசல(23 இைடேய தன4 ெமாைப� NETWORKஐ BSNL பராம0�த4.  ெவ�ள�தா� 
பாதி2க%ப�ட ம2க<23 அவ�கள�� ெந&2கBயான ேநர�தி� ெபா4�4ைற 
நி$வனமான BSNL ேசைவகைள ெதாட��4 வழ/கிய4.  ெச�ைனய�� உ�ள 48 சதவ�கித 
ெமாைப� டவ�க� ெதாட�!சியாக Uச� இய�திர7 @ல7 இய/கி வ�த4.  இ4 
ம�=ேம BSNL� ச>தாய ேசைவைய எ=�42 கா�=கிற4. 
 இய9ைக ேபரழி( கால�தி� பாதி2க%ப�ட ெச�ைன ம2க<23 உதவ�2கர7 நV�ட 
02.12.2015 >த� 7 நா�க<23 ெமாைப� ம9$7 தைரவழி ெதாைலேபசி 



ச�தாதார�க<23 இலவச அைழ%�, இலவச SMS ம9$7 இலவச DATA ேசைவகைள 
வழ/கிய4 BSNL.   
 இதர தன�யா� ெதாைல ெதாட�� நி$வன/கள�� ேசைவக� இ�லாத கால�தி87, 
BSNL வழ/கிய உய�வான ேசைவகைள பல ெபா4ம2க� ெத0வ��4�ளன�.  இ4 ஆ�திர 
மாநில�தி� நிகC�த இய9ைக ேபரழிவ�� ேபா47 BSNL நி$வன7 ம�=ேம சிற%பான 
ேசைவ ெகா=�த4 எ�பைத ஆ�திர மாநில >த�வ� தி& ச�திரபா� நா^= ெத0வ��த4 
நம4 நிைன(23 வ&கிற4.  
  இய9ைக சீ9ற�தா� ம2க� பாதி2க%ப=7 ேபா47, தVவ�ரவாத அ!1$�த� இ&237 
இட/கள�87, க=ைமயான மைலப�ரேதச/கள�87 ேசைவ த&வ4 BSNL ம�=ேம.  
ச>தாய சி�தைனேயா= பாதி2க%ப=7 ம2கேளா= ஒ�$ ப�= நி937 ெபா4�4ைற 
நி$வனமான BSNL வள��த4 எ�றா� ம2கள�� வாC( பல%ப=7.  தன�யா�கள�� 
வள�!சி அ�த நி$வன�தி� >தலாள�கள�� வாC( பல%படேவ பய�ப=7 எ�பைத 
உண��4, ம2க� ம�திய�� BSNL ேசைவகைள >�ென=�4 ெச�ேவா7.   
 
BSNLஐ பல�ப���ேவா�! 
   ம�க��கான ேசைவைய உ!தி�ப���ேவா�!! 
     பாதி�க�ப�ட ம�க��" உ!�ைணயா$ நி&ேபா�!!!  
 
ெச�ைன ெப&ெவ�ள�தி� சமய�தி� ப�ேவ$ >க_�கள�� BSNL� ேசைவக� 
ெதாட�பாக வ�4�ள ெச`திக� உ/கள�� பா�ைவ23:- 

 

 
 
வாC�42க<ட�,                                                

                                                                     ேதாழைம^ட�,  

 
(A.பா* ராதாகி�,ண-) 

                                                                         மாநில ெசயலாள1 
 
 

 


