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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 BSNL� ேசைவகைள நா� ��வ�� ம�க��� சிற!பாக வழ"கிட ேவ$�� எ�ற 
ேநா�ேகா� நம� அகில இ�திய FORUM 01.01.2016 �த3 ”5�னைக78� 9:ய ேசைவ” 
எ�ற ெபய<3 100 நா= தி8ட� ஒ�ைற அறிவ?@�=ள�.  அ�த ேசைவைய 
தமிழக@தி3 சிற!பாக ெசய3ப�@திட ேவ$�� எ�ற ேநா�ேகா� தமிழக FORUM 
சா�பாக ஒA சிற!5 கA@தர"க� பா$:Cேச<ய?3 19.01.2016 அ�E நைடெபFற�.  
�ம< �த3 ெச�ைன வைர உ=ள அைன@� மாவ8ட"களH3 இA��� 800��� 
ேமFப8ட ேதாழ�க= பா$:Cேச< க�ப� கைலயர"கி3 �வ?�தன�.   
 மிக உFசாக@�டJ�, எ�Cசி7டJ� நைடெபFற இ�த கA@தர"கிைன தமிழக 
FORUM@தி� தைலவ� ேதாழ� R.ப8டாப? ராம� தைலைமேயFE நட@தினா�.  வ�திA�த 
அைனவைர7� பா$:Cேச< மாவ8ட NFTE தைலவ�க�= ஒAவரான ேதாழ� 
P.காமராN வரேவFறா�.  FORUM@தி3 உ=ள ச"க"களH� தமிO மாநில ெசயலாள�க= 
ேதாழ� A.பா5 ராதாகிAQண� BSNLEU, ேதாழ� P.ெச�னேகசவ� NFTE, ேதாழ� 
R.ராஜேசக� SNEA, ேதாழ� S.சிவ�மா� AIBSNLEA மFE� ேதாழ� M.S.ராதாகிAQண� 
AIBSNLOA ஆகிேயா� தமிழக@தி3 நா� ெசVய ேவ$:ய பண?களH� அவசிய@ைத ஒA 
சில வா�@ைதகளH3 எ�@�ைர@தன�.  ப?�ன� ேதாழ� R.ப8டாப?ராம� தைலைம7ைர 
ஆFறிய ப?� தமிழக FORUM@தி� க�வ Wன� ேதாழ� S.ெச3ல!பா 5�னைக7ட� 9:ய 
ேசைவய?� அவசிய� பFறி7� அதைன எXவாE தமிழக@தி3 ெகா$� ெச3ல 
ேவ$�� என அறி�கYைர ஆFறினா�.   
 அகில இ�திய FORUM@தி� அைம!பாளA� BSNL ஊழிய� ச"க@தி� ெபா� 
ெசயலாளAமான அAைம@ ேதாழ� P.அப?ம�7 அரசி� ெகா=ைககைள 
இ:@�ைர@த�ட� அதைன7� ம[றி நா� நம� உய?<J� ேமலான BSNL� ேசைவகைள 
ெம�ேம\� வ?]த<�க நா� எ��க ேவ$:ய நடவ:�ைகக= ெதாட�பாக 
எ�@�ைர@தா�.  அவ� தன� உைரய?3 ெச�ைன ெபAெவ=ள@தி� ேபா� நம� BSNL 
ஊழிய� ேத"கி நி�ற நW<3 நWCச3 அ:@�� ெகா$� ெச�E ெச�ைன வ?மான 
நிைலய@தி� LEASED LINE CIRCUITஐ ச< ெசV� ெகா�@தைத7�, அதைன ெச�ைன 
வ?மான நிைலய அதிகா< நம� BSNL CMDய?ட� பாரா8:யைத7� a8:�கா8:னா�.  
அத� ப?�ன� அகில இ�திய FORUM@தி� தைலவA� NFTE ச"க@தி� ெபா� 
ெசயலாளAமான ேதாழ� C.ச�ேத]வ� சி", SNEA ச"க@தி� ெபா� ெசயலால� ேதாழ� 
K.ெசபா]:�, ேதாழ� P.ேவcேகாபா3 தைலவ� AIBSNLEA CHQ மFE� ேதாழ� 
K.ராஜேசகர� தைலவ� AIBSNLOA CHQ ஆகிேயா� 100 நா= தி8ட@தி� அவசிய� பFறி7�, 
அதைன நா� சிற!பாக நிைறேவFற ெசVய ேவ$:ய பண?க= ெதாட�பாகY� சிற!பாக 
எ�@�ைர@தன�.  இ�தியாவ?3 �த� �ைறயாக நைடெபFற இ�த கA@தர"கிைன 
அைன@� தைலவ�க�� பாரா8: ேபசின�.  அவ�களH� ேநா�க@ைத தமிழக� 
நிைறேவFE� எ�ற ந�ப?�ைக7ட� வாO@தின�. 



 இ�த கA@தர"கி3 நி�வாக@தி� சா�ப?3 கல��� ெகா$டவ�க= மிகCசிற!பான 
தயா<!ேபா��, தமிழக@தி� நா� எ�த திைச வழிய?3 ெசய3பட ேவ$�� எ�E� 
aைவேயா��, வ?வர"க�டJ� ேபசிய� சிற!ப�ச�.  அ� தமிழக BSNLஐ உய�@திட 
ஊழிய�களH� ப"� அவசிய� எ�பைத வலி7E@தின�.  நாைளய ச<@திர� தமிழக 
BSNL� ெவFறிைய ெசா3\� வைகய?3 இ�த கA@தர"க� உ=ள� என 
கவ?@�வ@�ட� தமிழக BSNL� தைலைம ெபா�ேமலாள� திAமதி N.f"�ழலி ITS 
அவ�க= அறிவ?@தYட� அர"க� ��வ�� எ��த கரேகாஷ� அவ�களH� 
எ$ண@ைத நா� க$:!பாக நிைறேவFEேவா� எ�பைத ெத<வ?@த�. அவAட� 
இைண�� �த�ைம ெபா� ேமலாள� (நிதி) திA G.ரவ?, திA P.ச�ேதாஷ� ITS Sr.GM(NWP-
CM) மFE� திA P.V.கAணாநிதி ITS GM(NWP-CFA) ஆகிேயா� இ�த� கA@தர"க@தி3 
கல��� ெகா$ட ஊழிய�கைள7� அதிகா<கைள7� உFசாக!ப�@தி உைரயாFறிய� 
சிற!பாக இA�த�.  பா$:Cேச< ெபா� ேமலாள� திAமதி oலாச"க< ITS அவ�க= 
தலம8ட@தி3 ச�தி��� ப?ரCசைனகைள7� அதைன நா� எXவாE எதி�ெகா=வ� 
எ�ப� பFறி7� உைரயாFறினா�.  ெமா@த@தி3 நி�வாக@தி� சா�ப?3 கல��� 
ெகா$ட அைனவA� இ�த கA@தர"கி� ேநா�க@ைத உண��� ச�ப?ரதாயமாக 
இ3லாம3 சிர@ைத7ட� ேபசியைத தமிO மாநில BSNL ஊழிய� ச"க� மனமார 
பாரா8�கிற�. 
 தமிழக@தி3 ”5�னைக7ட� 9:ய ேசைவ” தி8ட@ைத ��ைமயாக 
நிைறேவFEேவா� எ�ற ஊழிய�களH� உEதிய?ைன ெத<வ?@� இ�த கA@தர"கி3 
ப"ேகFற அைனவA��� பா$:Cேச< மாவ8ட BSNL ஊழிய� ச"க@தி� மாவ8ட 
ெசயலாள� ேதாழ� A.a!ரமண?ய� ந�றி 9றி 98ட@ைத �:@� ைவ@தா�. 
 இ�த� கA@தர"க� ெவFறிகரமாக நைடெபற ப3ேவE சிரம"க��� இைடேய 
வ�திA�� சிற!5ைரயாFறிய அைன@� ச"க"களH� அகில இ�திய தைலவ�க����, 
நி�வாக@தி� சா�ப?3 கல��� ெகா$டதமிழக தைலைம ெபா� ேமலாள� உ=ளH8ட 
அதிகா<க���� தமிO மாநில BSNL ஊழிய� ச"க@தி� சா�ப?3 ந�றிைய ெத<வ?@�� 
ெகா=கிேறா�.  அைன@திF�� ேமலாக ஒA �Eகிய கால இைடெவளHய?3 வ?ட!ப8ட 
அைற9வைல ஏFE தமிழக� ��வ�� இA�� BSNL� வள�Cசிய?� ம[� 
அ�கைற7ட� கல��� ெகா$ட அைன@� ஊழிய�க����, அதிகா<க���� தமிO 
மாநில BSNL ஊழிய� ச"க� வண�க@�ட� வாO@��கைள7�, பாரா8�த3கைள7� 
உ<@தா�கி� ெகா=கிற�.  15 நா8க���� �ைறவான அவகாச@தி3 வ�திA�த 
அைனவைர7� வரேவFE உபச<@�, ந3லெதாA அர"க@தி3 BSNL� வள�Cசி பFறிய 
கA@��கைள ேக8பதFகான வாV!ைப உAவா�கி� ெகா��க ேவ$�� என 
க�ைமயாக உைழ@த பா$:Cேச< மாவ8ட அைன@� ச"க நி�வாகிகைள7� 
ேதாழ�கைள7� தமிO மாநில BSNL ஊழிய� ச"க� ந�றி7ட� பாரா8�கிற�.       

 
வாO@��க�ட�,                                                

                                                                        ேதாழைம7ட�,  

 
      (A.பா4 ராதாகி.5ண&) 

                                                                       மாநில ெசயலாள� 


