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�ைண டவ� நி�வன� அைம�பைத எதி���
26.10.2016 FORUM�தி� ஆ��பா ட 

 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள,  

�ைண டவ� நி�வன� அைம��� அரசி� �ய 
FORUM� க&ைமயாக எதி�(� வ)கி�றன
அைம+பத கான அைம,சரைவ� �றி+ப-. ம(திய ெதாைல ெதாட�1 அைம,ச� 
ைகெய2(தி3டதாக ெச4திக5 வ��5ள
அள6(� வ-3டா., BSNL� அைன(� டவ�க;� எ&(� ெச.ல+ப3& ஒ) தன6யான 
�ைண டவ� நி�வன� உ
நி�வனமாகேவ இ)��� எ���
இ)��� என அர? உ�தி ெமா
எ&��� த�திரமான �@A.  
வ-&வ� ஆகிய ெசய.கைள
ஆேயா�கி� அ&(த இல�� இ�த �ைண டவ� நி�வனமாகேவ
ெசா.ல ேவD@ய அவசிய� இ.ைல
வ- பைன எ�ப� வ-ைரவ-. நைடெப��
நி�வன� அைம+ப� எ�ப� 
காலEகள6. பல�ைற அரசாEக� 
ேம ெகாDட�.  ஆனா. இ�த �ய சி
ெதாழி சEக இய�க�, தன� வ F�Gெசறி�த ேபா
த ேபா� அைன(� ெதாழி சEகEக;� இைண�� நி�ேறா� எ�றா. அரசி� �ைண 
டவ� நி�வன� அைம��� �ய சி 

14.10.2016 அ�� M@ய 
வா4�த ஆ�+பா3டEகைள நட(த அைறMவ. வ-&(�5ள�
நி�வன� அைம+பைத எதி�(� அைன(� ஊழிய�கைளO�
இ�த �த. க3ட இய�கமான 
வ-தமான பண-கைளO� ேம ெகா5ள ேவD&� என மாவ3ட ெசயலாள�கைள ேக3&� 
ெகா5கிேறா�. 

வாP(��க;ட�,                                               
               

     

BSNL ஊழிய� ச%க� 
தமி& மாநில� 

                                               

 
�ைண டவ� நி�வன� அைம�பைத எதி���

�தி� ஆ��பா ட அைற(வைல ெவ�றிகரமா�+ேவா�

�ைண டவ� நி�வன� அைம��� அரசி� �ய சிைய BSNL 
� க&ைமயாக எதி�(� வ)கி�றன.  இ�த QPநிைலய-.

அைம+பத கான அைம,சரைவ� �றி+ப-. ம(திய ெதாைல ெதாட�1 அைம,ச� 
ைகெய2(தி3டதாக ெச4திக5 வ��5ள�.  இ�த� �றி+ப- � அ

� அைன(� டவ�க;� எ&(� ெச.ல+ப3& ஒ) தன6யான 
�ைண டவ� நி�வன� உ)வா�க+ப&�.  இ� BSNL நி�வன(தி� �ைண 
நி�வனமாகேவ இ)��� எ���, 100% அரசி� பE�கைள� ெகாDட நி�வனமாகேவ 
இ)��� என அர? உ�தி ெமாழி ெகா&�கி�ற�.  ஆனா. BSNLஐ பலவ Fன+ப&(த அர? 

  ெபா�( �ைற நி�வனEகைல தன6யா�மயமா�
&வ� ஆகிய ெசய.கைள நிதி ஆேயா� ெச4� வ)� இ�த ேவைளய-.

ஆேயா�கி� அ&(த இல�� இ�த �ைண டவ� நி�வனமாகேவ இ)��� எ�பைத நா� 
ெசா.ல ேவD@ய அவசிய� இ.ைல.  இ�த �ைண டவ� நி�வன(தி. ேக�திர பE� 
வ- பைன எ�ப� வ-ைரவ-. நைடெப��.  ?)�கமாக ெசா.ல+ேபானா.
நி�வன� அைம+ப� எ�ப� BSNL நி�வன T&வ-ழாவ-� �வ�கேம

ைற அரசாEக� BSNL� பE� வ- பைன �ய சிய-ைன 
ஆனா. இ�த �ய சிகைள எ.லா� BSNL. உ5ள ஒ�� ப3ட 

தன� வ F�Gெசறி�த ேபாரா3டEகளா. த&(தி நி�(தி உ5ள�
த ேபா� அைன(� ெதாழி சEகEக;� இைண�� நி�ேறா� எ�றா. அரசி� �ைண 

�ய சி உ�தியாக ேதா க@�க+ப&�. 
அ�� M@ய FORUM(தி� CORE COMMITTEE M3ட�

வா4�த ஆ�+பா3டEகைள நட(த அைறMவ. வ-&(�5ள�.  
நி�வன� அைம+பைத எதி�(� அைன(� ஊழிய�கைளO�, அதிகாYகைளO� திர3@ 
இ�த �த. க3ட இய�கமான 26.10.2016 ஆ�+பா3ட(ைத ெவ றிகரமா�கிட 
வ-தமான பண-கைளO� ேம ெகா5ள ேவD&� என மாவ3ட ெசயலாள�கைள ேக3&� 

,                                               
                                

      (A.
             

 

                                                ேததி:-17.10.2016 

�ைண டவ� நி�வன� அைம�பைத எதி��� 
அைற(வைல ெவ�றிகரமா�+ேவா� 

BSNL ஊழிய� சEக��, 
இ�த QPநிைலய-., �ைண டவ� 

அைம+பத கான அைம,சரைவ� �றி+ப-. ம(திய ெதாைல ெதாட�1 அைம,ச� 
இ�த� �றி+ப- � அைம,சரைவ ஒ+1த. 

� அைன(� டவ�க;� எ&(� ெச.ல+ப3& ஒ) தன6யான 
நி�வன(தி� �ைண 

அரசி� பE�கைள� ெகாDட நி�வனமாகேவ 
ஐ பலவ Fன+ப&(த அர? 

ெபா�( �ைற நி�வனEகைல தன6யா�மயமா��வ�/ T@ 
ெச4� வ)� இ�த ேவைளய-., நிதி 

இ)��� எ�பைத நா� 
இ�த �ைண டவ� நி�வன(தி. ேக�திர பE� 

?)�கமாக ெசா.ல+ேபானா., �ைண டவ� 
T&வ-ழாவ-� �வ�கேம.  கட�த 

� பE� வ- பைன �ய சிய-ைன 
. உ5ள ஒ�� ப3ட 

ரா3டEகளா. த&(தி நி�(தி உ5ள�.  
த ேபா� அைன(� ெதாழி சEகEக;� இைண�� நி�ேறா� எ�றா. அரசி� �ைண 

 
M3ட�, 26.10.2016 அ�� ச�தி 

.  இ�த �ைண டவ� 
அதிகாYகைளO� திர3@ 

ஆ�+பா3ட(ைத ெவ றிகரமா�கிட அைன(� 
வ-தமான பண-கைளO� ேம ெகா5ள ேவD&� என மாவ3ட ெசயலாள�கைள ேக3&� 

,                                                
    ேதாழைமOட�, 

 
(A.பா4 ராதாகி56ண�) 

       மாநில ெசயலாள� 


