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அ�பா��த ெபா�ம�கேள,  
 இ�திய நா� � அர"#�ைற நி	வனமாக ஒ( )*றா+, கால#தி*. ேம/ இ�திய 
நா�, ம�க��. ேசைவ ெச1�, கட�த பதிைன�� ஆ+, காலமாக இ�திய அரசா4க#தி� 
ெபா�#�ைற நி	வனமாக BSNL எ�	 ெபய� மாறி ேசைவ ெச1� ெகா+, வ(கி�ேறா
.   

ெச�ைனெச�ைனெச�ைனெச�ைன    ெப(ெப(ெப(ெப(    ெவ6ள#தி/ெவ6ள#தி/ெவ6ள#தி/ெவ6ள#தி/    BSNL:BSNL:BSNL:BSNL:---- 
 சம9ப#தி/ தமிழகேம பைதபைத#த ெச�ைன ெவ6ள#தி� ேபா� ெச�ைன நகர 
ம�க6 ப�ட ேவதைன ஏராள
. ஏராள
. அ�த ேவதைனய<� ரண4க6 ஆற இ�ன>
 பல 
ஆ+, கால
 ஆ.
.  அ�த ெவ6ள
 ஏ*ப�டேபா� அவ�க��. வ ?�ைட வ<�, நகர 
> யாத நிைல.  ெச�ைனைய வ<�, ெவள@ேய ெச/ல > யாத நிைல.  ஆ+க�
, 
ெப+க�மா1 தமிழக#தி� பல ப.திகள@/ இ(�� IT �ைற உ6ள@�ட பல இட4கள@/ 
பண<யா*ற வ�த ல�ச�கண�கானவ�கள@� .,
ப4க�
, த4கள@� .ழ�ைதகள@� நிைல 
எ�ன என ெதDயாத பDதவ<EF.  ெச�ைனய</ உ6ளவ�க�
 த4க6 ஊ(�. தகவ/ 
ெசா/ல > யாத நிைல.  ெச�ைன நகர ம�க6 அ�	 நரக ேவதைனEப�,� ெகா+ (�த 
ேபா� அவ�க��. ஆ	த/ தரH
, ஆதரH தரH
 சாதி மத ேபதமி�றி பல(
 ேபா�  
ேபா�, வ�தன�.  அ�த சமய#தி/ நIட#ைதE ப*றிJ
, கIட#ைத ப*றிJ
 கவைலE 
படாம/ ம�க��. ெதாைல ெதாட�F ேசைவைய >Kைமயாக ெகா,#த ஒேர நி	வன
 
BSNL ம�,ேம எ�பதா/ எ4க��. மிகE ெபDய ெப(மித
 உ+,.  இ� நா4க6 
ெசா/L
 த*FகMNசி அ/ல.  இைணயதள4க�
, ப#திD�ைகக�
, சOக ஆ�வல�க�
 
�/லியமாக உண��� ெசா�ன வா�#ைதக6. 
 ெச�ைனய</ உ6ள 9 தன@யா� ெதாைலெதாட�F நி	வன4கள@� ேசைவகெள/லா
 
ெவ6ள கால#தி/ ேத1�� காணாம/ ேபான ேநர#தி/ பாதி�கEப�ட ம�க��. ஆதரவா1, 
அவ�கள@� அபய� .ரைல ெவள@� ெகாண�வத*.
, அவ�க��. வ�� ெகா+ (�த 
ஆ	த/கைளJ
 ந
ப<�ைககைளJ
 ெகா+, ெச�ற� BSNL எ�கிற ெபா�#�ைற 
நி	வன
 தா�.   ச
ப� >த/ வார#தி/, த4.தைடய*ற ெமாைப/ ேசைவ 
வழ4.வத*கான டவ�க6 இய4.வத*.# ேதைவயான மி�சார வசதிைய வழ4க இ(ப#� 
நா�. மண< ேநர>
 ெஜனேர�ட�க6 இய�.வத*. BSNL ெசலவழி#த பண
 O�	 
நா�கள@/ ம�,
 22 ல�ச
 Sபா1.   
 அ� ம�,ம/லாம/, இய*ைக ேபரழிவா/ பாதி�கEப� (�த ெச�ைனய</ இ(�.
 
BSNL ச�தாதார�கள@� ெதாைலேபசி அைழEFக��.
, SMSக��.
, DATA பய�பா� *.
 
02.12.2015 >த/ 7 நா�க��. க�டண
 இ/ைல எ�	 அறிவ<#த� ெபா�#�ைற 
நி	வனமான BSNL ம�,ேம. 
 அரசா4க#தி� சOக கடைமகைள நிைறேவ*	வ�
, இட�ப,
 ம�க��. 
�ைணயாக எ�	
 நி*ப�
 ெபா�#�ைற நி	வனமான BSNL ம�,ேம எ�பத*. ெச�ைன 
ெப(ெவ6ள
 ம�,ம/ல.  ஆ�திர மாநில#தி/ ெவ6ள ேசத
 ஏ*ப�ட ேபா�
, 
உ#தரகா+ / நிலNசDH ஏ*ப�ட ேபா�
 இ�ன>
 பல இய*ைக ேபDட�கள@� ேபா�
 
எ�	
 ேசைவ த�த� BSNL ம�,ேம எ�ப� வரலா	.   
 
 இ#தைகய ெப(ைம மி. BSNL நி	வன
 த*ேபா� வா �ைகயாள�க��. எ�த 
ெதாைலெதாட�F நி	வன>
 தராத ப/ேவ	 சLைககைள த*ேபா� அறிவ<#�6ள�.  
BSNL� தைரவழி ெதாைலேபசி இைணEFகள@/ (LAND LINE) இ(�� இரH 9 மண< >த/ 
காைல 7 மண< வைர இ�தியாவ<� அைன#� ப.திகள@L
 உ6ள எ�த ஒ( ெந�வ��கி/ 



உ6ள ெதாைலேபசிக��.
 ெதாட�F ெகா+, ேபசிட க�டண
 ஏ�
 கிைடயா�. 
>*றிL
 இலவச
.  Eரா�ேப+� இைணEFக��. இ�வைர 512 KBPS ேவக
 தா� 
இ(�த�.  அ�த ேவக#ைத நா�. மட4. உய�#தி த*ேபா� Eரா� ேப+� இைணEFகள@� 
ேவக
 2 MBPS எ�	 அதிகD#�6ள� BSNL ம�,ேம.  ெமாைப/ ெதாைல ேபசிகைள ெவள@ 
மாநில4க��. ெகா+, ெச/L
 ேபா� அத*. வ(கி�ற INCOMING கா/க��.
 
க�டண
 ெசL#த ேவ+,
.  ஆனா/ த*ேபா� BSNL நி	வன
 ம�,
 ேராமி4கி� ேபா� 
வ(கி�ற அ�த INCOMING கா/க��. க�டண
 ஏ�மி/ைல எ�	 cறிJ6ள�.  அ� 
ம�,ம/லாம/ Fதியதாக வா4கEப,
 Prepaid இைணEFக��.
, இதர ெதாைலேபசி 
நி	வன4கள@டமி(�� BSNL ேசைவ�. த4கள@� ெமாைப/ ெதாைலேபசி இைணEைப 
மா*றி� ெகா6பவ�க��.
 (MNP) >த/ இர+, மாத4க��. க�டண#தி/ 80% த6�ப ைய 
ெகா,#�6ள�. 
 
 எனேவ இ�ைற�. ம�கள@� ந
ப<�ைக�. பா#திரமான BSNL� ேசைவக6 மிக 
ப<ரமா+டமாக வள��� வ(கிற�. கட�த சில ஆ+,களாக நIட#தி/ இய4கிவ�த இ�த 
நி	வன
 கட�த ஆ+, OPERATIONAL PROFIT ஆக 672 ேகா  Sபா1கைள ெப*	6ள�. 
வா �ைகயாள�கள@� எ+ண<�ைக உய�வத*. ஏ*றப  ெமாைப/ டவ�கைளJ
 உய�#த 
ேவ+,
 எ�கி�ற ேநா�க#தி� அ Eபைடய</, ப<EரவD இ	தி�.6 600 டவ�கைள 
தமிழக
 >Kவ�
 நி�மாண<�க BSNL நி�வாக
 தி�டமி�,6ள�.  >த*க�டமாக 350 
டவ�க6 நி�மாண<Eபத*. ேதைவயான சாதன4க6 ெச�ைன�. வ��6ளன.  நி�மாணE 
பண<க�
 நைடெப*	 வ(கி�றன. 
 
 எனேவ ெபா� ம�க��. ெசா�தமான,  இட�ப,
 கால4கள@/ உ*ற ேதாழனாக 
வ<ள4.கி�ற, .ைற�த க�டண#தி/ மிகN சிற�த ேசைவகைள# த(கி�ற ெபா�#�ைற 
நி	வனமான BSNL நி	வன#தி� இைணEFகைள இ�ேற ெப*றி,வ ?�!   சிறEபான 
ேசைவகைள ெப*றி,வ ?�! 
 
 தன@யா� நி	வன ெதாைலேபசி நி	வன4க��. ந?4க6 ெசL#�
 க�டண
 எ�ப� 
ஒ( தன@Eப�ட >தலாள@ய<� பா�ெக�,�.6 ெச/L
. ஆனா/ ெபா�#�ைற 
நி	வனமான BSNL �. ந?4க6 ெசL#�
 க�டண4க6 யாH
 இ�திய அரசா4க#தி*. 
ெச/L
. அத�Oல
 இ�திய நா�, ம�க��ேக ேபா1 ேச(
. 
 
 வா �ைகயாள�களாகிய தா4க6 அq.
ேபாெத/லா
 இ�>க ேசைவ எ�பைத 
ெநறியாக ெகா+, ெசய/ப,
 BSNL ேசைவகைள த4க6 உ*றா�- உறவ<ன�- ஊDன� என 
அைனவ(�.
 எ,#�N ெசா/லி எ4க6 ேசைவ >�ன@L
 சிற�க உதவ<ட எ4க6 கர
cEப< 
ேவ+,ேகா6 வ<,�கிேறா
. 
 
.ைறவானக�டண
! ம�க��. மன நிைறவான ேசைவ!! எ�பேத BSNL� ல�சிய
. 
ஆதDEபr� BSNL ேசைவகைள! 
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