
FORUM OF BSNL UNIONS AND ASSOCIATIONS 
TAMILNADU CIRCLE 

                                                                      தேேி:- 30-07-2016 
அன்புமிக்க தேோழர்கதள, 

 
  வணக்கம். ேமிழக ஃத ோரம் கூட்டம் சென்னையில் தேோழர். S.ெிவக்குமோர், மோநிலச் 

செயலர் மற்றும் அகில இந்ேிய ேனலவர் (AIBSNLEA) அவர்கள் ேனலனமயில் நனடச ற்றது. 
ஃத ோரம் கன்வைீர் தேோழர். செல்லப் ோ அனைவனரயும் வரதவற்று  ின்பு அகில இந்ேிய 
ஃத ோரம் படிவுகனள விளக்கிைோர்.கூட்டத்ேில் கலந்து சகோண்ட SNEA மோநிலச் செயலர் தேோழர் 
.R.ரோஜதெகர், AIBSNLOA அகில இந்ேிய ேனலவர் தேோழர். K.ரோஜதெகரன், AIBSNLEA ேனலவர்கள் 
தேோழர்.R.குரு ிரெோத், தேோழர்.N. ங்கோரு கிருஷ்ணெோமி, தேோழர்.R.ரவி, ஆகிதயோர் 
உனரயோற்றிைோர்கள். SNEA மோநிலத் ேனலவர் தேோழர் S. ோலசுப் ிரமணி, BSNLEU மோநில, 
மோவட்ட நிர்வோகிகள், AIBSNLEA மோநில, மோவட்ட நிர்வோகிகள் கலந்து சகோண்டைர். அேில் 
எடுக்கப் ட்ட படிவுகள்:- 
 
1. ஆகஸ்ட்-3 ஆர்ப் ோட்டம்.  BSNL மற்றும் MTNLல் தகந்ேிர  ங்கு விற் னை என்கிற நிேி 
ஆதயோக்கின் பன்சமோழிவிற்கு கண்டைம்: 
 20.07.2016 அன்று சவளியோை இந்ேியன் எக்ஸ் ிரஸ்  த்ேிரிக்னகயில் BSNL மற்றும் MTNLல் 
தகந்ேிர  ங்கு விற் னை சேோடர் ோக நிேி ஆதயோக் ஆதலோெித்து வருவேோக செய்ேி சவளியோகி 
உள்ளது.  வினரவில் இந்ே படிவினை அபலோக்குவேற்கு தேனவயோை நடவடிக்னககனள 
தமற்சகோள்ள மத்ேிய அனமச்ெரனவக்கு  ரிந்துனரக்கப் டும் என்று அந்ே செய்ேி செோல்கிறது. 
தகந்ேிர  ங்கு விற் னை என்றோல், ேைியோர் நிறுவைம் ஒன்றிற்கு கணிெமோை  ங்குகள் 
விற்கப் ட்டு அந்ே நிறுவைத்னே BSNLன் தகந்ேிர  ங்குேோரரோக மோற்றுவது என்று ச ோருள். 
அேன்  ின்ைர் அந்ே ேைியோர் நிறுவைம் நிர்வோகத்ேில்  ங்கு சகோள்லம். இது ஒரு ஆ த்ேோை 
படிவு. நிேி ஆதயோக்கின் இந்ே படினவ கண்டித்து நோடு பழுவதும் ஆகஸ்ட்-3 அன்று 
அனைத்து கினளகளிலும் ஆர்ப் ோட்டம் நடத்ேிட தவண்டும். 
 
2. ஆகஸ்ட்-10 த ரணி: 

23-07-2016 அன்று கூடிய அகில இந்ேிய ஃத ோரம் நோடு பழுவதும் ‘புன்பறுவலுடன் கூடிய 
தெனவனய’ ‘தமலும் ேீவிரப் டுத்துவதுடன், BSNL PRODUCTSகனள ச ோது மக்கள் மத்ேியில் 
 ிர லப் டுத்ே நோடு பழுவதும் மோவட்டத் ேனலநகரங்களில் த ரணி நடத்துவது எை 
படிசவடுத்துள்ளது. அேில் நிர்வோகபம் கலந்து சகோள்ள தவண்டுசமை CMD 
உத்ேரவிட்டுள்ளோர். ேமிழகத்ேில் ேனலனமப் ச ோது தமலோளர் அவர்கலடன் ேமிழக ஃத ோரம் 
ேனலவர்கள் 30-07-2016 அன்று இது ெம் ந்ேமோக விவோேித்ேேின் அடிப் னடயில் 
தகோனவ,தெலம்,மதுனர,ேிருச்ெி மற்றும் தவலூர் ஆகிய 5 இடங்களில் மோநில மட்ட அேிகோரிகள் 
மற்றும் ஃத ோரம் ேனலவர்கள் ேலனமயில் த ரணி நடத்துவது எைவும், அேில் தெலத்ேில் CGM 
கலந்து சகோள்வது எைவும், படிசவடுக்கப் ட்டது. தமலும் மற்ற மோவட்டங்களில் அந்ேந்ே 
மோவட்ட அேிகோரிகள், மோநில நிர்வோகிகள் மற்றும் மோவட்டத் ேனலவர்கள் ேனலனமயில் 
த ரணி நடத்துவது எைவும் படிசவடுக்கப் ட்டது. 



 
 

வ.எண் மோவட்டம் நிர்வோகத்ேின் ெோர் ோக FORUM ெோர் ோக 
01 தெலம் ேிருமேி N.பூங்குழலி ITS, CGM 

TN Circle 
ேிரு S.ெ ஷீ் ITS  
PGM, தெலம்.  

தேோழர் A. ோபு ரோேோகிருஷ்ணன் (BSNLEU), 
தேோழர் K.ரோஜதெகரன் (AIBSNLOA),  
தேோழர் M.R.ேியோகரோஜன் (SNEA)  
தேோழர் M.C.ரவி AIBSNLEA, 

02 தகோனவ ேிரு D.ெிவரோஜ் ITS, 
PGM, தகோனவ 

தேோழர் S.செல்லப் ோ (BSNLEU) 
தேோழர் S.ெிவகுமோர் (AIBSNLEA) 
தேோழர் T.K.செந்தூர்  ோண்டியன் (SNEA) 
தேோழர் S.E.மணியன் (AIBSNLOA) 

03 ேிருச்ெி ேிரு V.ரோஜு ITS 
PGM ேிருச்ெி 

தேோழர் R.ரோஜதெகர் (SNEA) 
தேோழர் S.சுப் ிரமணி (BSNLEU) 
தேோழர் P.சவங்கதடென் (AIBSNLEA) 
தேோழர் M.S.ரோேோகிருஷ்ணன் &  
தேோழர் T.குணதெகரன்( (AIBSNLOA) 

04 மதுனர ேிருமேி S.E.ரோஜம் ITS 
PGM மதுனர 

தேோழர் P.இந்ேிரோ (BSNLEU) 
தேோழர் S. ோலசுப்ரமணியன் (SNEA) 
தேோழர் C.துனரயரென்(AIBSNLEA) 
தேோழர் S. ோலபருகன் (AIBSNLOA) 

05 தவலூர் ேிரு T.ெந்தேோஶம் ITS, 
Sr.GM தவலூர். 

தேோழர் M.பருனகயோ (BSNLEU) 
தேோழர் P.S.கோங்தகஷ் (SNEA), 
தேோழர் N. ங்கோரு கிருஷ்ணெோமி (AIBSNLEA) 
தேோழர் R.செல்வகுமோர் (AIBSNLOA)  

 
மற்ற அனைத்து SSA ேனலநகர்களிலும் அந்ேந்ே ச ோது தமலோளர்கலம், மோவட்ட FORUM 

ேனலவர்கலம்  ங்தகற் ோர்கள். 
  
இந்ே படிவுகனள மோவட்ட ஃத ோரம் ேனலவர்கள் அேிகோரிகலடன் இனணந்து 

இயக்கங்கனள சவற்றிகரமோக்கிட தவண்டுகிதறோம். 
 

தேோழனமயுடன், 
           

      
S.CHELLAPPA,    A.BABU RADHAKRISHNAN     R.RAJASEKAR        S.SIVAKUMAR       K.RAJASEKARAN 
CONVENOR      மோநிலசெயலர்          மோநிலசெயலர்      மோநிலசெயலர்    அ.இ.ேனலவர் 
FORUM            BSNLEU                  SNEA (I)           AIBSNLEA           AIBSNLOA.  


