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த�ேபா� BSNL நி�வன� சகல ப�க�கள��� அ  வா�!� மாணவைன ேபாலாகி 

வ%&ட�.  இத� ேசைவகள�� !ைற�த தர� ெதாட�பாக ெபா� ம�க- ம.திய%0 க1� 
வ%ம�சன� எ3�� வ4கிற�.  ெதாட��� ஆ� ஆ61களாக ந7ட.ைத ச�தி.� வ4கிற�. 
BSNL�! எதிராக கா�8பேர& ம9 யா�க- ஒ4 ச�தியான ப%ர;சார.ைத நட.தி வ4கிற�.  அ� 
ெபா�.�ைற நி�வனமாக ந< �!� வைர அதனா0 ம�க=�! சிற�த ேசைவைய தர 
இயலா� என ப%ர;சார� ெச>ய8ப1கிற�.  உடன யாக அதைன தன�யா�மயமா�க ேவ61� 
எ�பேத அத� ெபா4-.  ெசா.� மதி8@கள�� அ 8பைடய%0 நா& � ப.தாவ� மிக8ெபAய 
நி�வன� BSNL.  VSNL ம��� BALCO நி�வன�கள�0 ெச>தைத ேபால BSNL� ெசா.��கைள 
கா�8பேர& நி�வன�க- ைக8ப��வத�காக அதைன தன�யா� மயமா�க ேவ61� எ�கிற 
தி&டமி&ட சதி நைடெப�� வ4கிற�.   

 
ஒ4 @ற� @திய தாராளமய ெகா-ைகக- ம�@ற� தன�யா� ெதாைலெதாட�@ 

நி�வன�க- ம��� அதிகார.தி0 உ-ள அரசிய0 வாதிக- ஆகிேயாA� சதி காரணமாக 
BSNL நி�வன� பலிகடா ஆ�க8ப&1-ள� எ�� BSNL ஊழிய� ச�க� ெதாட��� Gறி 
வ4கிற�.  2008-09ஆ� ஆ61 வைர BSNL நி�வன� ஆய%ர�கண�கான ேகா  Mபா>கைள 
லாபம9&  வ��-ள�.  2004-05ஆ� ஆ61 அ� நிகர லாபமாக 10,183 ேகா  Mபா>கைள 
ஈ& S-ள�.   
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BSNL�! ேதைவயான க4வ%க- வா�!வதி0 தி&டமி&ட தைடக- 

உ4வா�க8ப&டன.  அத� காரணமாக BSNL� வள�;சி�! மிக8ெபAய அ  வ%3�த�.  
ெமாைப0 க4வ%க- வா�!வத�கான அத� ெமகா ெட6ட�க- 2007 ம��� 2010ஆ� 
ஆ61கள�0 ர.� ெச>ய8ப&டன.  கி&ட.த&ட ஏ3 ஆ61 கால� அத� வ%Aவா�க.தி�! 
ேதைவயான க4வ%க- வா�!வ� அVமதி�க8படாம0 தைட ெச>ய8ப&ட�.  இ� தா� BSNL 
ேசைவய%� தர� !ைறவத�! W�கிய காரண�.  தன�யா� நி�வன�க=�! பல� கிைட�க 
ேவ61� எ�ற ஒேர ேநா�க.தி� காரணமாகேவ BSNL� ெட6ட�க- ர.� ெச>ய8ப&டன.   

 
நம� !�ற;சா��க- உ6ைம எ�பைதேய ம.திய ெதாைல ெதாட�@ அைம;ச� 

தி4 ரவ%ச�க� ப%ரசா. ம��� CMD தி4 அVப� Zவ[தா ஆகிேயாA� அறி�ைகக- உ�தி 
ெச>கி�றன.  உ6ைமய%0 ெசா0ல8ேபானா0, தி4 ரவ%ச�க� ப%ரசா. ம.திய ெதாைல 
ெதாட�@ அைம;சராக பதவ% ஏ�ற நா- Wதேல BSNL வள�வத�! அVமதி�க8படவ%0ைல 
என Gறி வ4கிறா�.  ஆனா0 எ�த வ%தமான நடவ �ைகையS� எ1�காமேலேய இவ� 
கட�த ப.� மாத�களாக இதைன Gறி வ4கிறா�.  சதிகள�� பலிகடாவாக மாறிவ%&ட BSNLஐ 
@.தா�க� ெச>வத�! அவ� உடன  நடவ �ைகக- ேம�ெகா-ள ேவ61�.   

 
BSNL� வ%Aவா�க� ெவ!வாக காலதாமத8ப1.த8ப&1 வ%&டதா0, நவ <ன ெதாழி0 

]&ப�கைள ைமய8ப1.திய ெமாைப0 க4வ%க- உடன யாக வா�!வ� அவசர ேதைவ.  
இத�கான ெபAய அளவ%லான நிதி ேதைவ8ப1கிற�.  இத�! ேதைவயான நிதியாதார� 
கிைட8பைத அரசா�க� உ�தி ெச>ய ேவ61�.  ெவ�� அறி�ைகக- ப%ர;சைன�! 
த<�வாகா�.  ம.திய ெதாைல ெதாட�@ அைம;ச� வ%ைரவாக நடவ �ைகய%0 இற�க 
ேவ61�.   
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