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BSNL& ேசைவகைள ம�க) ம*திய+, ெகா�. ெச&ற ”ஜாதா” 

அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
BSNL� ேசைவகைள ம�க� ம�திய�� ெகா�� ெச� ! பண�ய�� ஒ$ 

ப%தியாக தமிழக! &'வ(! &�கியமான இட,கள-� 08.01.2016 அ�4 ”ஜாதா” நட�(மா4 
தமிழக FORUM &=> ெச?தி$�த(.  தமிழக�தி� ப�ேவ4 இட,கள-� இ�த ஜாதா 
நைடெப@4 உ�ள(. 

ேகாைவ 
FORUM அைமBப�� தாரக ம�திரமான   SERVICE WITH A SMILE " M�னைகNட� 

ேசைவ" எ�பைத ெபா( ம�கP�% ெவள-Bப��(! ஜாதாவ��  (வ�க நிகQRசி  ேகாைவ 
ேரSேகா�S ெதாைலேபசி நிைலய�தி� FORUM தைலவ� ேதாழ� எ�.UBபராய� 
தைலைமய�� நட�த(.  க�வ Vன� ேதாழ� சி.ராேஜ�திர� வரேவ@Mைர நிகQ�தினா�.  
நி�வாக� தரBப�� &த�ைமB ெபா( ேமலாள� தி$ சிவராW,  தி$.ர�தினசாமி DGM(ADMN) 
ம@4! ேதாழ�க� V.ெவ,க\ராம�, மா]&�( BSNLEU, ராமகி$^ன�, ராப�\S NFTE-BSNL, 
ெசள�திரராஜ� FNTO, அ�MதாS ATP உ�ள-\ட அைன�( ச,க தைலவ�கP! 
உைரயா@றின�.  ேகாைவ மாவ\ட &த�ைமB ெபா( ேமலாள� தி$ சிவராW சிறBMைர 
ஆ@றி ெகா= அைச�( ேபரண�ைய (வ�கி ைவ�தா�.  SNEA ச,க மாநிலR ெசயல� ேதாழ� 
ராஜேசக� சிறBMைர நிகQ�தினா�.  ேபரண�ய��  &=வ�� LIC  ஊழிய� ச,க�தி� நி�வாகி 
ேதாழிய� எ!.கி]ஜா அவ�க� வாQ�தி ேபசினா�. SNEA ச,க மாவ\டR ெசயல� ேதாழ� 
ப�ரச�ன� ந�றிNைர ஆ@றினா�.  ேபரண�ய�� அதிகா]க�, ஊழிய�க� உ�ள-\ட 350�%! 
ேம@ப\ேடா� ப,ேக@றன�.  இ,% நைடெப@ற ஜாதா ம�க� ம�திய�� BSNL� ேசைவக� 
ம�க� ம�திய�� ெகா�� ெச�ல மிகBெப]ய அளவ�� பய� அள-�த(. ஊழிய�க� 
ம�திய� ! உ@சாக! கைர Mர�ட(. 

123ேச4 
அேதேபா�  M(Rேச]ய� ! 09.01.2016 அ�4 ஜாதா நைடெப@ற(.  BSNL 

ஊழிய�க� ச,க!, NFTE(BSNL), SNEA ஒBப�த ஊழிய�க� ச,க,க� இைண�த g\� 
நடவ=�ைக� %' சா�ப�� %ைற�த ெசலவ�� தரமான ேசைவ த$! BSNL நி4வன�ைத 
பா(கா�க ேவ��!, ெபா(�(ைற நி4வனமான BSNL,   தாேண Mய� ேபா�ற ேப]ட� 
கால,கள- ! ம�கP�% சிற�த ேசைவ M]�த(.  ம�திய அரU BSNL நி4வன�ைத 
பா(கா�க� ேதைவயான நடவ=�ைககைள எ��க ேவ��! என வலிN4�தி இ�த ஜாதா 
நைடெப@ற(.  BSNL தைலைம அ வலக�தி� ெதாட,கிய ஜாதா, ர,கBப��ைள வ Vதி, ேந$ 
வ Vதி வழியாக ெச�ற(. g\� நடவ=�ைக� %' நி�வாகிக� UBப�ரமண�, 
காமராW,  ச,கர�, ெச�வர,க!, ம(hதன�, மண��க�ண�, ஆ�.ராஜநாயக!, 
ெகாளiசியBப�, உ�பட திரளான ஊழிய�கP!, ஓBப�த ஊழிய�கP! கல�( ெகா�டன�. 
இ�த ஜாதாவ�� BSNL நி4வன�ைத பா(கா�க ேவ��! ம@4! ம�க� BSNL� 
ேசைவகைள &'ைமயாக பய�ப��தி பய� ெபற ேவ��! எ�ப( உ�ள-\ட வாசக,க� 
அட,கிய பதாைககைள ெகா�� ெச�றன�. 



 

வ+52நக� 
வ�$( நக� மாவ\ட சிவகாசிய�� 07.01.2016 அ�4 ஜாதா நைடெப@ற(.  சிவகாசி 

ெதாைலேபசி நிைலய�தி� நைடெப@ற g\ட�தி� ஊழிய�க� ம�திய�� ஜாதாவ�� 
ேநா�க,கைள ப@றி BSNL ஊழிய� ச,க மாவ\ட ெசயலாள� ேதாழ� ரவ V�திர�, மாவ\ட 
தைலவ� ேதாழ� ச&�திர�கன- ம@4! AIBDPA ச,க�தி� மாவ\ட ெசயலாள� ேதாழ� 
M.அ?யாசாமி ஆகிேயா� வ�ள�கி ேபசினா�க�.  ப��ன� கைடவ Vதி ம@4! ேப$�( 
நிைலய! உ�ள-\ட பல இட,கள-� 40�%! ேம@ப\ட ேதாழ�க� BSNL� ேசைவக� ப@றிய 
வ�]வான U@றறி�ைகய�ைன வ�நிேயாகி�( ம�கள-ட! ஆதர> திர\=னா�க�. 

 

ேவ6� 
ேவm]� 08.01.2016 அ�4 BSNL ஊழிய� ச,க!, SNEA ம@4! AIBDPA ச,க,கள-� 

சா�பாக ஜாதா நைடெப@ற(.  ெபா( ேமலாள� அ வலக! &�M FORUM� தைலவ� 
ேதாழ� S.இளiெசழிய� தைலைமய�� நைடெப@ற g\ட�தி� கல�(� ெகா�ட 
ஊழிய�க� ம�திய�� BSNL ஊழிய� ச,க மாவ\ட ெசயலாள� ேதாழ� த,கேவ , SNEA 
மாவ\ட ெசயலாள� ேதாழ� இளiெசழிய�, AIBDPA மாவ\ட ெசயலாள� ேதாழ� ேஜாதி 
உ�ள-\ட தைலவ�க� ஜாதாவ�� ேநா�க�ைத எ��(ைர�தன�.  ப��ன� ேவm� ேப$�( 
நிைலய!, கைடவ Vதி ம@4! நக]� &�கிய ப%திகள-� Uமா� 5000 U@றறி�ைகய�ைன 
வ�நிேயாகி�(  ம�க� ம�திய�� BSNL� ேசைவகைள வ�ள!பரBப��தின�..   

 
இ�த ஜாதா நைடெப@ற இட,கள-� எ�லா! ம�க� ம�திய�� ெப$! 

வரேவ@ைப ெப@4�ள(.  ஊழிய�க� ம�திய� ! ஒ$ உ@சாக! ஏ@ப\��ள(.  அகில 
இ�திய அளவ�� FORUM எ��%! இ( ேபா�ற நடவ=�ைககள-� நம( CMD உ�ள-\ட 
அதிகா]க� ம�திய�� ெப$! வரேவ@M உ�ள(.  தமிழக FORUM சா�பாக 19.01.2016 அ�4 
பா�=Rேச]ய�� நைடெபற உ�ள ேசைவ ேம!பா\� க$�தர,க�தி� தமிழக தைலைம 
ெபா( ேமலாள� தி$மதி N.o,%ழலி ITS அவ�கP! ம@ற அதிகா]கP! கல�(� ெகா�ள 
உ�ளன�.  ஆனா� ஒ$ சில தலம\ட அதிகா]கேளா FORUM�தி� &=>கைள அ&லா�க 
உதவ ம4�கிறா�க�.  உதாசீன! ெச?கி�றன�.  BSNL� ேசைவகைள வ�]வா�க! ெச?ய, 
ந�ல எ�ண�ேதா� நைடெப4! இ( ேபா�ற நிகQRசிக� அவசிய! எ�பைத M]�(� 
ெகா�� தலம\ட அதிகா]க� ெசய�பட ேவ��!.  நா! அைனவ$! ஒ�றாக கர! 
ேகா��( BSNLஐ கா�தி�ேவா!. ம�கP�% சிற�த ேசைவ த�தி�ேவா! என 
உ4திேய@ேபா!.. 

இ�த ஜாதாைவ ெவ@றிகரமாக நட�திய ேகாைவ, பா�=, வ�$(நக� ம@4! 
ேவm� ேதாழ�கP�% தமிQ மாநில ச,க! சா�பாக மனதார பாரா\��கைள 
உ]�தா�%கிேறா!.   

வாQ�(�கPட�,                                                
                                                                  ேதாழைமNட�, 

 
(A.பா1 ராதாகி5;ண&) 

                                                                               மாநில ெசயலாள�    


