
BSNLஐ பா	கா�ேபா! ேதச�ைத பா	கா�ேபா!! 
பாரத ப�ரதம��� ம� 

 
ெப�மதி�ப����ய ஐயா, 
          ெதாைல ெதாட	
 ெபா��ைற நி�வனமான BSNL கட�த நா��       ஆ��களாக 
ெதாட	�சியாக  ந ட! அைட��,  மிக#ெப$ய நிதி ெந%&க'ய() உ+ளைத தா,க+ ந�� 
அறிவ -	க+.  அத.� மிக   அவசரமாக ேதைவ#ப�கி�ற ெமாைப) ம.�! இதர க%வ(க+ 
இ)லாத காரணதா) அத�    வ(3த$#
!, ேம!பா�! இ)லாதேதா� அத� ச�ைத 
ப,கீ�! 10 சதவ(கிதமாக �ைற�� வ(5ட�.   

தன6யா	 நி�வன,கள6டமி%��  ப.றா&&�ைற இைண#
& க5டண! ADC (Access Deficit 

Charges) வ7லி&க#ப5� BSNL நி�வனதி.� நிதி உதவ( ெச8ய#ப�! என BSNL உ%வா�! 
ேபா� உ�தி அள6&க# ப5ட�.  ேம:! அர;&� BSNL நி�வன! ெகா�&�! உ$ம&க5டண! 
தி%#ப(தர#ப�! எ��! உலகளாவ(ய ேசைவ ெபா�#
 நிதியக! (Universal Service Obligation 

Fund)) இ%�� BSNL&� தாராள மான6ய! வழ,க#ப�! எ��! வா&��தி வழங#ப55�.  

ஆனா) இைவ அைன�! நி�த#ப5� வ(5ட� அ)ல� மிக#ெப$ய அளவ() 
�ைற&க#ப5� வ(5ட�.  இேத ேநரதி) BSNL நி�வனதி� ைகய(%#பாக இ%�த ;மா	 
40,000 ேகா' >பா8கைள 3ெப&5ர! க5டண!(18,500 ேகா' >பா8க+), உேதச& 
கட�(NOTIONAL LOAN 7,500 ேகா' >பா8க+ ம.�! அத.கான வ5' 14.5%), உ$ம& க5டண! 
ேபா�றைவக?&காக  அர; எ��& ெகா�ட�.  இ@வாறாக Aத) ஐ�தா��கள6) ஒ5� 
ெமாத லாபமாக 45,000 ேகா' >பா8கைள அைட�� அர;&� ந)லெதா% ஈE 
ெதாைகையF! ெகா�த BSNL நி�வன! கட�த நா�� ஆ��களாக 28,000 ேகா' >பா8 
ஒ5� ெமாதமாக ந ட! அைட��+ள�.  அத� காரணமாக ேபான3 ம.�! பல சGக 
நலதி5ட,களான  ம%�வ#ப' ம.�! LTC ேபா�றைவ நி�த# ப5�+ள� அ)ல� 
க5�#ப�த#ப5�+ள�.  BSNL ஊழிய	க?! அவ	கள6� ெதாழி.ச,க,க?! 
ெபா�ம&க?&� வழ,க#ப5� வ%! ேசைவைய ேம!ப�த அைன� வ(தமான 
Aய.சிகைளF! ேம.ெகா�� வ%கி�றன	.  ஆனா) க%வ(க+ ப.றா&�ைற ம.�! 
ெதாட	�சியான அரசா,க,கள6� ெபா��ைற வ(ேராத தன6யா	 ஆதரE ெகா+ைகக+ 
காரணமாக BSNL� 
தா&க!  ப)ேவ� தைடகைள ச�தி&கிற�.       

த.ேபாைதய ெபா%ளாதார ெந%&க'ய(லி%�� BSNL நி�வன! மIளE!, 

ெபா�ம&க?&� ேம!ப5ட ேசைவகைள த%வத.�!, கீJக�ட ேகா$&ைககைள உ,கள6� 
ப$சீலைன&�!,  உ$ய நடவ'&ைகக+              எ�#பத.�! நா,க+ A�ைவ&கிேறா!. 

 
ேகா��ைக சாசன:- 

� பல மாத காலமாக காலியாக உ+ள CMD/BSNL, DIRECTOR(FINANCE) ம.�! DIRECTOR(HR) ஆகிய 
பதவ(கைள உடன'யாக நிர#ப ேவ��!. 

� BSNL நி!வன�தி# 	ைண நி!வன%க& உ�வா�க�ைத ைகவ�ட ேவ)*. 
� கிராம�+ற ம�! ெதாைல .ர ப�திக/�கான ேசைவகளா1 ஏ�ப* நஷட�ைத 

ஈ*க5ட ேவ)*. 
� வ�6த��+ ம�! ேமப5ட ேசைவக/�� ேதைவயான க�வ�கைள உடன7யாக 

வா%க ேவ)*.  TRANSMISSION NETWORKஐ பல�ப*�த OFC ேகப�&க& ேபா*வதி1 அதிக 
அ�கைற ெச9�த ேவ)*. 

� BSNL # ெசா�	�கைள அத# ெபய��� மா�றி�தர ேவ)*. 
� BSNL-MTNL இைண�� தி5ட�ைத ைகவ�ட ேவ)*. 



� BSNL நி!வன�தி�� அைல�க�ைற தாராளமயமா�க1 ம�! வ;�தக�தி�� 
அ�மதி வழ%க ேவ)*. 

� DOTய�லி�=	 BSNL1 இைண�க�ப5*&ள ஊழிய;க/�கான ஓ@Aதிய ப%�� 
ெதாைகய�ைன ஊதியவ�கித�தி# உய;=த ப5ச அளB எ#பத�� பதிலாக 
உ)ைமயான ஊதிய�தி# அ7�பைடய�1  ெபற ேவ)*. 

� BSNL இட உ&ள 900 MHz PREMIUM அைல�க�ைறய�1 1.2MHz ஐ தி��ப� வழ%க BSNLஐ 
க5டாய�ப*�	 TRAIய�# ப�=	ைரைய நிராக��க ேவ)*. 

� Dலா@57 கமி57 ப�=	ைரைய நிராக��க ேவ)*. 
� BSNL �� இலவசமாக அைல�க�ைற ஒ	�கீ* ெச@ய ேவ)* 

� BSNL தன	 NETWORKஐ வ�6த��	� ெகா&ள நிதி உதவ� வழ%க ேவ)*. 
� BBNL நி!வன�ைத BSNLஉட# இைண�க ேவ)*. 
� 4G ேசைவகைள BSNL 	வ%க ேவ)*. 
� BSNL நி!வன தி��ப� ெகா*�த BWA 6ெப�5ர�தி�கான க5டண�ைத அரG 

உடன7யாக தி��ப��தர ேவ)*. 
� 2007�� H#+ ப�#+ ஓ@B ெப�றவ;க/�� 78.2% பIச�ப7 இைண�+ ெச@ய 

ேவ)*.   

� BSNL ஓ@Aதியதார��� ஓ@Aதிய மா�ற ெச@ய ேவ)*. 
� +தியதாக ஆ5கைள ேவைல�� எ*�க ேவ)*.   

� ம�திய மாநில அரG ம�! ெபா	�	ைற நி!வன%க& BSNL ேசைவகைள 
பய#ப*�	வைத க5டாய�ப*�த ேவ)*. 

� ITI நி!வன�திடமி�=	 ெபா�5க& க5டாயமாக வா%க ேவ)* எ#ற நிப=தைன 
நK�க ெவ)*. 

� BSNL# ேநர7 நியமன ஊழிய;க/�� 30% ஓ@Aதிய பல#க& வ�ஷய�தி1 ம�திய 
அைமLசரைவய�# H7ைவ அH1ப*�த ேவ)*. 
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