
    

�ைண டவ� நி
வன� அைம�காேத�ைண டவ� நி
வன� அைம�காேத�ைண டவ� நி
வன� அைம�காேத�ைண டவ� நி
வன� அைம�காேத

அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
  
 05.08.2015 அ�
 நைடெப!ற அைம#சரைவ &'ட(தி) 
தன*யாக ப,-(ெத.(� ஒ0 �ைண டவ� நி
வன(ைத அைம�க 123 ெச4ய5ப'.6ள�
நி
வன(தி) அ�கைற7ட� பண,யா!
� அைன(� அதிகா-க8�
ேததிகள*) �ைண டவ� நி
வன� &டா� உ6ள*'ட ேகா-�ைககைள வலி7
(தி 
நி
(த(தி) த;கள� ேகாப(ைத 1<ைமயாக ெவள*5ப.(திய ப,�ன0�
கண�கி) எ.�காம) �ைண டவ� நி
வன� அைம�>� 12ைவ எ.(த�
எனேவ �ைண டவ� நி
வன� அைம�>� ம(திய அரசி� 12ைவ அரசா;க� ைகவ,ட ேவ?.�
  

 BSNL) உ6ள Dமா� 65,000 டவ�கைள அரசா;க� தன*யாக ப,-(� 
அதிகா-க6 ம!
� ஊழிய�க8ட� 
Gதியதாக உ0வா>� இ�த �ைண டவ� நி
வன� ெசழி5பாக இ0�க�&.�
வ0� மிக5ெப-ய வ0வா4 BSNL நி
வன(தி!> வரா�
ெச4வத!காக நைடெப!
 வ0� க.ைமயான 1ய!சி பலனள*�காம) ேபா4வ,.�
  

 ம(திய அைம#சரைவ எ.(த 12வ,)
ப;>க6 BSNL வசேம இ0�>� எ�கி�ற அறிவ,5G
எ�பைதேய ெதள*வா�>கிற�.  ப)ேவ
 கமி'2க6
அறி3
(திய ேபா��, BSNL) இ0�கி�ற அதிகா-க8�
நட(திய ேபாரா'ட;க6 Iல� ப;> வ,!பைனைய த.(� நி
(தி உ6ள
டவ� நி
வன(தி) தன*யா0�> ப;கள*5ப� எ�ப� ெகா)ைல5Gற வழியாக 
வ,!பைன�கான ஏ!பாேட ஆ>�.  
வ,<;கிய TATA நி
வன(ைத ேபால நம� 
  

 எனேவ அரசா;க(தி� இ�த 1ய!சி எ�ப� 
தன*யா0�> தாைர வா��>� ஆப(� உ6ள�
அ�
 இ�திய நா'2) உ6ள அைன(� கிைளகள*N� ச�தியான ஆ�5பா
ஆனாN� இ�வைர அரசா;க� தன� 12ைவ ைகவ,டவ,)ைல எ�பதா)
நைடெப!ற FORUM &'ட(தி) அரசா;க(தி� இ�த 12ைவ எதி�(� 
மாவ'ட/ மாநில தைலநக�கள*N� த�ணா நட(�வ� என 123 ெச4�6ள�
மாநில(தி) உ6ள அைன(� மாவ'ட;கள*N� ச�தியாக நட(த ேவ?.�
FORUMக6 உடன2யாக &2 இத!கான தயா-5G பண,கைள
ெப0�பாலான ஊழிய�க6 ம!
� அதிகா-கள*� ப;ேக!Gட� ெவ!றிகரமாக நட(திட ேவ?
தமிU மாநில FORUM அைன(� ேதாழ�கைள7� ேக'.� ெகா6கிற�
 

                                
                                    R.Pattabiraman   

      Leader, Forum    
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�ைண டவ� நி
வன� அைம�காேத�ைண டவ� நி
வன� அைம�காேத�ைண டவ� நி
வன� அைம�காேத�ைண டவ� நி
வன� அைம�காேத….….….….    16.09.201516.09.201516.09.201516.09.2015

அ�
 நைடெப!ற அைம#சரைவ &'ட(தி) BSNL) இ0�� அத� டவ�கைள 
ஒ0 �ைண டவ� நி
வன(ைத அைம�க 123 ெச4ய5ப'.6ள�

நி
வன(தி) அ�கைற7ட� பண,யா!
� அைன(� அதிகா-க8�, ஊழிய�க8� 
�ைண டவ� நி
வன� &டா� உ6ள*'ட ேகா-�ைககைள வலி7
(தி 

நி
(த(தி) த;கள� ேகாப(ைத 1<ைமயாக ெவள*5ப.(திய ப,�ன0�, இ�த அரசா;க� இதைன 
�ைண டவ� நி
வன� அைம�>� 12ைவ எ.(த� மிக3� ேவதைன�>

எனேவ �ைண டவ� நி
வன� அைம�>� ம(திய அரசி� 12ைவ அரசா;க� ைகவ,ட ேவ?.�

டவ�கைள அரசா;க� தன*யாக ப,-(� அதி) உ6ள ஒ0 சில 
 Gதிய �ைண டவ� நி
வன(ைத அரசா;க� உ0வா�>�

Gதியதாக உ0வா>� இ�த �ைண டவ� நி
வன� ெசழி5பாக இ0�க�&.�.  இ�த டவ�க6 Iல� 
நி
வன(தி!> வரா�.  த!ேபா� BSNL நி
வன(ைத G(தா�க� 

ெச4வத!காக நைடெப!
 வ0� க.ைமயான 1ய!சி பலனள*�காம) ேபா4வ,.�

ம(திய அைம#சரைவ எ.(த 12வ,), இ�த �ைண டவ� நி
வன(தி� 
வசேம இ0�>� எ�கி�ற அறிவ,5G, அ�த நி
வன(தி) தன*யா0� ப;ேக!பா�க6 

ப)ேவ
 கமி'2க6, BSNL� ப;>கைள வ,!பைன 
) இ0�கி�ற அதிகா-க8�, ஊழிய�க8� ஒ�றாக இைண�� ெதாட���

ேபாரா'ட;க6 Iல� ப;> வ,!பைனைய த.(� நி
(தி உ6ள XUநிைலய,)
டவ� நி
வன(தி) தன*யா0�> ப;கள*5ப� எ�ப� ெகா)ைல5Gற வழியாக 

.  இதி) Yைழ7� தன*யா�க6 VSNL நி
வன(ைத 1<வ�� 
நி
வன(ைத ேபால நம� BSNL நி
வன(ைத7� வ,<;கி வ,.� ேபராப(� உ6ள�

எனேவ அரசா;க(தி� இ�த 1ய!சி எ�ப� BSNL நி
வன(ைத நலிவைடய# ெச4�
தன*யா0�> தாைர வா��>� ஆப(� உ6ள�.  எனேவ இதைன ஏ!
�ெகா6ள 12யா� என 
அ�
 இ�திய நா'2) உ6ள அைன(� கிைளகள*N� ச�தியான ஆ�5பா'ட� நைடெப!ற�
ஆனாN� இ�வைர அரசா;க� தன� 12ைவ ைகவ,டவ,)ைல எ�பதா)

&'ட(தி) அரசா;க(தி� இ�த 12ைவ எதி�(� 16.09.2015 
மாநில தைலநக�கள*N� த�ணா நட(�வ� என 123 ெச4�6ள�.  இ�த

மாநில(தி) உ6ள அைன(� மாவ'ட;கள*N� ச�தியாக நட(த ேவ?.�.  
இத!கான தயா-5G பண,கைள( �வ;க ேவ?.�.  

ெப0�பாலான ஊழிய�க6 ம!
� அதிகா-கள*� ப;ேக!Gட� ெவ!றிகரமாக நட(திட ேவ?
அைன(� ேதாழ�கைள7� ேக'.� ெகா6கிற�. 

வாU(��க8ட�, 
 

ேதாழைம76ள, 
 

                                                                                        
     S.Chellappa

             Convener, Forum.

16.09.201516.09.201516.09.201516.09.2015    த�ணாத�ணாத�ணாத�ணா    
 

09.09.2015 

) இ0�� அத� டவ�கைள 
ஒ0 �ைண டவ� நி
வன(ைத அைம�க 123 ெச4ய5ப'.6ள�.  இ�த 

ஊழிய�க8� ஏ5ர)21,22 ஆகிய 
�ைண டவ� நி
வன� &டா� உ6ள*'ட ேகா-�ைககைள வலி7
(தி நைடெப!ற ேவைல 

இ�த அரசா;க� இதைன 
மிக3� ேவதைன�>-ய�.  

எனேவ �ைண டவ� நி
வன� அைம�>� ம(திய அரசி� 12ைவ அரசா;க� ைகவ,ட ேவ?.�.   

அதி) உ6ள ஒ0 சில 
Gதிய �ைண டவ� நி
வன(ைத அரசா;க� உ0வா�>�.  

இ�த டவ�க6 Iல� 
நி
வன(ைத G(தா�க� 

ெச4வத!காக நைடெப!
 வ0� க.ைமயான 1ய!சி பலனள*�காம) ேபா4வ,.�.   

 மிக ெப0�பாலான 
தன*யா0� ப;ேக!பா�க6 

� ப;>கைள வ,!பைன ெச4ய 
ஊழிய�க8� ஒ�றாக இைண�� ெதாட��� 

XUநிைலய,), இ�த �ைண 
டவ� நி
வன(தி) தன*யா0�> ப;கள*5ப� எ�ப� ெகா)ைல5Gற வழியாக BSNL� ப;> 

நி
வன(ைத 1<வ�� 
வ,.� ேபராப(� உ6ள�.   

நி
வன(ைத நலிவைடய# ெச4�, 
ஏ!
�ெகா6ள 12யா� என 12.08.2015 

'ட� நைடெப!ற�.  
ஆனாN� இ�வைர அரசா;க� தன� 12ைவ ைகவ,டவ,)ைல எ�பதா), 31.08.2015 அ�
 

16.09.2015 அ�
 அைன(� 
இ�த த�ணாைவ நம� 
.  இத!காக மாவ'ட 

.  இ�த த�ணாைவ 
ெப0�பாலான ஊழிய�க6 ம!
� அதிகா-கள*� ப;ேக!Gட� ெவ!றிகரமாக நட(திட ேவ?.� என 

        
S.Chellappa  

Convener, Forum. 

 


