
BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:40                                                       ேததி:-14.05.2015 
 

FORUM &'ட )*+க, 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

 
13.05.2015 அ�� ��ெட�லிய�� நம� அகில இ�திய FORUM &'ட( தைலவ� 

ேதாழ� ச�ேத,வ� சி- அவ�கள.� தைலைமய�� நைடெப/ற�.  BSNLEU, NFTE, SNEA, 
AIBSNLEA, FNTO, BTEU, BSNL MS, SNATTA, BSNLOA, ATM ம/�( BTU ச-க-கள.� ெபா� 
ெசயலாள�க9/ப�ரதிநிதிக9 கல��< ெகா=டன�.  FORUM அைம?பாள� ேதாழ� VAN 
ந(AதிB வ�திC�த அைனவைரD( வரேவ/� ஆFபG ெபாC'கைள அறிHக?பGIதி 
உைரயா/றினா�.  இ�த< &'டIதி� HKLக9 ப��வCமா�:- 
 
1) ஏ?ர� 21 ம/�( 22 ஆகிய ேததிகள.� நைடெப/ற வரலா/� சிற?�மி<க 
ெவ/றிைய ெப/�9ள இர=G நா'க9 ேவைல நி�IதIதி� ப-ேக/ற அைனI� BSNL 
ஊழிய�கைளD( இ�த< &'ட( மனமார பாரா'Kய�.  இ�த ேவைல நி�IதIதிைன 
ெவ/றிகரமா<கிய அைனI� ச-க-கைளD( இ�த< &'ட( பாரா'Kய�.  இ�த 
ேவைல நி�IதIதி� 100% ப-ேக/ப�ைன ஊழிய�க9 ெசSIதிய� எ�ப� எ�ன 
வ�ைல ெகாGIதாS( BSNLஐ �Iதா<க( ெசFேவா( எ�கிற ஊழிய�கள.� 
உ�தி?பா'ைட ெவள.< கா'KD9ள� எ�ற உண�ைவ இ�த< &'ட( பகி��� 
ெகா9கிற�. 
 
2) இ�த ேவைல நி�Iத( அரசா-கIதிட( ந�லெதாC தா<கIைத உCவா<கிD9ள� 
எ�பைத FORUM தைலவ�க9 ம/�( DOT ெசயலC<X( இைடேய 01.05.2015 அ�� 
நைடெப/ற ேபYZ வா�Iைத ெதள.L பGIதிD9ள�.  DOTய�� ஒ'G ெமாIத 
அதிகாBக9 X\L( FORUM தைலவ�கள.� கCI�<கைள அ<கைறDட� 
கவன.IதேதாG H<கியமான ப�ரYசைனக9 ம]� உ�தியான நடவK<ைக எG?பதாக 
உ�தி அள.I�9ளன�.   
 
3) 01.05.2015 நைடெப/ற &'டIதி� DOT ெசயலாள� உ�தி அள.I�9ளவ/ைற XறிIத 
காலIதி� அHலா<கபGவைத உ�தி ெசFய ெதாட� கவன.?�(, நடவK<ைகக^( 
ேம/ெகா9ள?பட ேவ=G( என இ�த &'ட( HKL ெசF�9ள�.   
 
 அேத சமய(, இ�த ப�ரYசைனக9 ஒC Xறி?ப�'ட கால<ெகGL<X9 நிைறேவ/ற? 
படவ��ைலெயன.�, ஒC X�கிய காலIதி� அறிவ�?� ெகாG<க?ப'டா� &ட, நாG 
த\வ�ய அளவ�� அரசா-கIதி� ம]� ேதைவயான அ\IதIைத ெகாG<X( 
வைகய�லான நடவK<ைககள.� இற-கிட ஊழிய�க9 தயாராக இC<க ேவ=G( 
எ��( இ�த< &'ட( ேக'G< ெகா=G9ள�. 
 



4) அைம.பாள� ெபா2.ப34 இ678 த9ைன வ3<வ3�க ேவ�<
 எ9கிற ேதாழ� 
VAN ந
@திAய39 ேவ�<ேகாைள இ7த� &'ட
 ஏ�2� ெகா�ட8.  FORUMCதி9 
Dதிய அைம.பாளராக BSNL ஊழிய� ச�கCதி9 ெபா8 ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப3ம9J அவ�கைள ஏகமனதாக ேத�7ெத<C8,ள8.  FORUMIதி/X ஒC 
ெபாCளாள� ேத��ெதG<க? படேவ=Kய அவசியIைத உண��த அ�த< &'ட( அ� 
ெதாட�பாக அGIத< &'டIதி� அதைன HKL ெசFய?பG( என HKெவGI�9ள�.   
 
5) FORUMIதி� அGIத &'ட( BSNL MS அSவலகIதி� 25.05.2015 அ�� மாைல 3 
மண�<X நைடெப�(. 
 
 இ8 வைர FORUM அைம.பாளராக திற
பட ெசய4ப'ட அ6ைமC ேதாழ� 
VANந
@திAய39 பண3ைய தமி மாநில ச�க
 மனதார பாரா'<கிற8.  அவர8 
மிகLசிற.பான பண3�M தமி மாநில ச�க
 தன8 ெநNசா�7த வாC8�கைள 
உACதா�Mகிற8.   
 

நம8 ெபா8 ெசயலாள� ேதாழ� P.அப3ம9J அவ�களP9 Dதிய பண3 
சிற�க தமி மாநில ச�க
 மனமார வாC8கிற8. 

 
வா`I�<க^ட�, 

                                                                 ேதாழைமD9ள, 

 
(A.பாD ராதாகி6Rண9) 

                                                                           மாநில ெசயலாள� 


