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அ�பா�!த ெபா�ம#கேள, வா'#ைகயாள�கேள! 
 இ!திய அரசா�க�தி,- ./வ�மாக ெசா!தமான ெதாைலெதாட�1 நி�வன3 BSNL.  இ!த 
BSNL நி�வன3 ெமாைப� ேசைவ தர ஆர3ப
5பத,- .� தன6யா� நி�வன�க� அ!த 
ேசைவய
ைன ெகா��� வ!தன.  ஆனா� அைவ ம��ேம ேசைவ ெகா��� வ!த ேபா� 
inocoming கா�க=#-3 க�டண3 வ?லி�தன�.  BSNL நி�வன3 ேசைவ ெகா�#க ஆர3ப
�� 
incoming கா�க=#கான க�டண�க� இ�ைல என அறிவ
�த ப
�னேர தன6யா� நி�வன�க=3 
அ!த நிைலைய எ��தன.   
 இ�ைற#- ெதாைலேபசி க�டண�கைள உய��த ேவB�3 எ��3, இைணயதள�ைத 
பய�ப��தி ேபC3 கா�க=#-3 க�டண�கைள நி�ணய
#க ேவB�3 எ��3 அரசா�க�ைத 
ேக�� வDகி�றன�.  ஆனா� BSNL நி�வன3 இவ,ைற ஏ,காத காரண�தாF3, ெபா�ம#க� 
க�ைமயான எதி�5ைப பதிG ெசHதத� வ
ைளவாகG3 அைவ இ�� அ.லா#க5படவ
�ைல.   
 தன6யா� நி�வன�க� க�டண�கைள உய��தி ச!தாதார�கைள ெகா�ைளய'#க 
.ய,சி��# ெகாB'D#-3 ேபா� BSNL நி�வன3 ச!தாதார�க=#- மிக5ெபIய பல� தD3 
இரB� தி�ட�கைள அறிவ
���ள�. 
 தைரவழி ெதாைலேபசி ேசைவகள6லிD!� (ஒD சில தி�ட�க� தவ
���) இரG 9 மண
 
.த� காைல 7 மண
 வைர இலவச அைழ51 தி�ட�ைத அறிவ
���ள�.  அதாவ� BSNL 
தைரவழி ெதாைலேபசிய
லிD!� எ!த ெதாைலேபசி#-3, எ!த ெந�வ�#காக இD!தாF3 சI 
இ!த ேநர�தி� ேபச#P'ய அைழ51க=#- எ!த ஒD க�டண.3 வ?லி#க5பட மா�டா�.  
நா3 நம� உறவ
ன�க=ட�, நBப�க=ட�, யாராக இD!தாF3 அவ�க=ட� மன3 வ
�� 
பண3 ப,றி கவைல5படாம� ேபசலா3.   
 ெமாைப� ெதாைலேபசிகள6� தமிழக�ைத வ
�� ெவள6 மாநில�க=#- ெச�றா� 
(.3ைப, ெட�லி உ�பட) அ� ேராமி� என5ப�3.  அQவா� ெச�F3 ேபா� இ�கமி� 
கா�க=#-3 க�டண3 வ?லி#க5ப�3.  த,ேபா� BSNL நி�வன3 அQவா� ெவள6 
மாநில�க=#- ெச�F3 ேபா� வD3 இ�கமி� கா�க=#- க�டண3 இ�ைல எ�� 
அதிர'யாக அறிவ
���ள�.  இத� காரணமாக நா3, வ
யாபார நிமி�தமாகேவா அ�ல� ெசா!த 
காIய�க=#காகேவா தமிழக�ைத வ
�� ெவள6ேய ெச�F3 ேபா� பண3 ேபா-3 எ�ற 
அRசமி�றி இ�கமி� கா�கைள ேபசலா3.  
 இ!த இரB� வ
ைலய
�லா தி�ட�க=3 இ!தியாவ
� ேவ� எ!த ெதாைல ெதாட�1 
நி�வன.3 அறிவ
#காத தி�ட�க�.  இ� இ5ேபா� BSNL நி�வன�தி� ம��ேம உ�ள�.  
தன6யா� நி�வன�க� க�டண�கைள உய��தி ச!தாதார�கள6� பண�ைத உறிSச நிைன#-3 
சமய�தி� இ!திய அரசா�க�தி,- ெசா!தமான BSNL நி�வன3 ம��ேம வ
ைலைய தள��தி 
ேசைவைய அதிகI�� வDகிற�.   
 எனேவ ெபா�ம#க=3, ச!தாதார�க=3 BSNL� தைரவழி ேசைவகைளT3, ெமாைப� 
ேசைவகைளT3 உடன'யாக பய�ப��தி லாபமைடய ேவB�3 என ேக��# ெகா�கிேறா3. 
இ� ஒD அIய வாH51.  இ!த வாH5ைப பய�ப��தி ம#க� ெசா�தான BSNL நி�வன�தி� 
ேசைவகைள பய�ப��தி லாபமைடவ ��!   
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