
 

தமி� மாநில	 

�றறிைக எ�:07                                                  ேததி:05.12.2014 

 
FORUM இய"கள$% ேததிகள$& மா�ற	 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

 

05.12.2014 அ�� ��ய FORUM ��ட�தி! ஏ#கனேவ த&�மான()க*ப��+�த 
ேபாரா�ட ேததிகள(! ஒ+ சில மா#ற1கைள ெச456ள5.   
 

11.12.2014- ேகா(ைக தின	கைடப,-.ப/:-  BSNLஐ <�தா)க= ெச4ய ேவ>?= எ�ற 

ேகாA)ைகைய B�ைவ�5 11.12.2014 அ�� ’ேகாA)ைக தின’�ைத கைடபD�)க ேவ>?=.  
அ�� ேவைல நி��த அறிவD*பD! உ6ள ேகாA)ைககைள வDள)கி மதிய உணH ேநர 
ஆ�*பா�ட�ைத அைன�5 கிைளகள(J= நட�த ேவ>?=.  
 

BSNLஐ 56தாக	 ெச9ய ேவ�;	 எனேகா( ஒ= ேகா- ைகெய>6/கைள 
ெப?வ/:- BSNLஐ <�தா)க= ெச4ய ேவ>?= எ�கி�ற ேகாA)ைக)K ஆதரவாக ெபா/ 
மக@ ம6திய,& ஒ= ேகா- ைகெய>6/கைள ெப?வ/ எ�கி�ற வரலா#� 

சிற*<மி)க B�வDைன FORUM எ?�56ள5.  11.12.2014 Bத! “ெபா5ம)கைள ச�தி)K= 
இய)க”�ைத நட�த ேவ>?= எ�� B�H ெச4ய*ப�?6ள5.    இ�த ெபா5ம)கைள 
ச�தி)K= இய)க�தி! ஒ+ ேகா� ைகெயO�5)கைள ெபற ேவ>?=.  ஒ+ ேகா� 
ைகெயO�5)கைள ெப�வ5 எ�கி�ற இல)ைக அைடவத#K ஒPெவா+ ஊழிய+= 

Kைற�த ப�ச= 50 ைகெயO�5)கைள ெபற ேவ>?=.  BSNLஐ <�தா)க= ெச4வ5 
எ�கி�ற ேகாA)ைக)காக ம)கள(� ேபராதரைவ திர�?ேவா=.  ஒ+ ேகா� 
ைகெயO�5)கைள ெப�ேவா=. 
 

பாராBம%ற	 ேநாகிய ேபரண,:-  பாராBம%ற	 ேநாகிய ேபரண, 25.02.2015 அ%? 

நட6/வ/ என FORUM E-F ெச9/@ள/.  ெபா5ம)கள(ட= இ+�5 BSNLஐ <�தா)க= 

ெச4வ5 எ�கி�ற ேகாA)ைக)காக ெபற*ப?= ஒ+ ேகா� ைகெயO�5)கைள 25.02.2015 
அ�� நைடெபற உ6ள பாராRம�ற�ைத ேநா)கிய ேபரணDயD� இ�தியD! பாரத பDரதமAட= 
வழ1க*ப?=. 
 

17.03.2015 Eத& கால வைரய�ற ேவைல நி?6த	:-  காலவைரய#ற ேவைல 

நி��ததி#கான தயாA*< பணDகR)K கால அவகாச= வழ1K= வைகயD! 03.02.2015 Eத& 



நைடெபற இ=Hத கால வைரய�ற ேவைல நி?6த6ைத 17.03.2015 Eத& நட6/வ/ என 
E-F ெச9ய.பI;@ள/. 
 
அைன6/ மாநில"கள$J	 ெப=Hதிர@ க=6தர"க	:-  இ�த காலவைரய#ற ேவைல 

நி��த�ைத ெவ#றிகரமா)Kவத#K, 2015, ஜனவA பD*ரவA மாத1கள(! அைன�5 

மாநில1கள(J= ெப+�திர6 க+�தர1க1கைள நட�த ேவ>?= என FORUM B�H 
ெச456ள5. 
 

ேநர- நியமன ஊழியMகBN 30 சதவ,கித ஓ9Pதிய பல%க@ ேகா(ைக 
பI-யலி& இைணக.பI;@ள/:- BSNL� <�தா)க= ெதாட�பான பDரTசைனகைள 

ம�?ேம சாதாரணமாக FORUM எ?�56ள5.  அ5 ெபா+ளாதார ேகாA)ைககைள 

ைகயDெல?*ப5 இ!ைல.  78.2 சதவDகித பWச*ப� இைண*< பDரTசைன ம�?= அத#K 

வDதிவDல)K.  த#ேபா5= ஓ4Yதியதார+)K 78.2 சதவDகித பWச*ப� இைண*பD#காக  

Bய#சி ெச45 வ+கிற5.  ம�திய அைமTசரைவயD� B�Hகைள BSNL மZ�கி�ற 

காரண�தா!, BSNL� ேநர� நியமன ஊழிய�கR)K 30 சதவDகித ஓ4Yதிய பல�க6 தர*பட 

ேவ>?= எ�கி�ற ேகாA)ைகைய FORUM ைகயDெல?)க ேவ>?= என BSNL ஊழிய� 

ச1க�தி� ெபா5 ெசயலாள� ேதாழ� P.அபDம�] ேகாA)ைக ைவ�தா�. நம5 ெபா5 

ெசயலாளA� இ�த ேகாA)ைககைள FORUM ஏ#�) ெகா>? காலவைரய#ற ேவைல நி��த 
ேகாA)ைக ம^வD! இைண*ப5 எ�� B�H ெச456ள5.     
 
ெப=Hதிர@ மக@ ப"ேக�ற “ேதசிய எதிM.5 தின	’:-  ம�திய அரசா1க�தி� ம)க6 

வDேராத, ஊழிய� வDேராத ெகா6ைககR)K எதிராக 05.12.2014 அ�� ேதசிய எதி�*< 
தின�ைத கைடபD�)க ேவ>?= அைன�5 ம�திய ெதாழி#ச1க1கR= அைற �வ! 
வD�டன.  நா? BOவ5= இ�த ேபாரா�ட= ெவ#றிகரமாக நைடெப#�6ள5.  இ�� 
பா>�TேசA உ6ள(�ட தமிழக�தி� அைன�5 கிைளகள(J=, BSNL அJவலக வாயD!கள(! 
ஆ�*பா�ட1கR=, ம�திய ெதாழி#ச1க1க6 நட�திய ெபா5வான இய)க1கள(J= நம5 
ஊழிய�க6 ெப+�திரளாக கல�5) ெகா>?6ளன�.    இ�த ேபாரா�ட�தி!  ப1K ெப#ற 
அைனவ+)K= தமி_ மாநில ச1க= மனமா��த வா_�5)கைள ெதAவD�5) ெகா6வ5ட�, 
இ�த ேகாA)ைககR)காக ேமJ= நைடெபற உ6ள அைன�5 ேபாரா�ட1கள(J=, 
பDரமா>டமாக ப1ேக#ேபா=.  ம)க6 வDேராத ெகா6ைககைள ேதா#க�*ேபா=.  
 

BSNLஐ பா5)கா)க நைடெபற உ6ள அைன�5 ேபாரா�ட1கள(J= BOைமயாக 

ப1ேக#ேபா=!!  BSNLஐ பா5கா*ேபா=!!!! 
வா_�5)கRட�, 

                                                                   ேதாழைம]6ள,  

 
(A.பா5 ராதாகி=Uண%) 

மாநில ெசயலாளM. 


