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அ�பா2த ேதாழ2கேள, 
 
 இர$ 9மண' �த� காைல 7மண'வைர தைரவழி� ெதாைலேபசிய'� இலவசமாக+ 
ேபசலா	 எ:	 நி2வாக�தி�தி;ட	 ேபா3மான அளவ'�! வ'ள	பர+ ப1�தி 
ெபா3ம கள.ைடேய ெகா01ெச�ல+ படாத3 !றி�3  கவைல ெத4வ'�தநம3 
அகில இதியFORUM“ஜூ�-8�த�, ஜூைல-7, 2015 வைர, “ஒ6மாத  ெதாட2இய க	“ 
நட�தி “இலவச அைழ+,கE வசதி“ தி;ட�ைத ம கள.ட	 ெச	ைமயாக வ'ள கி, அத� 
ெதாட2Fசியாக தைரவழி� ெதாைலேபசிைய அதிக4+பத�கான �ய�சிைய 
எ1 கேவ01	 எ�G ஒ6மனதாக ��ெவ1�3Eள3. அதிக எ0ண' ைகய'� 
ஊழிய2கE ம�G	 அதிகா4கைள இத இய க�தி� ஈ1படF ெசK3, ஒ6 வLவான 
இய கமாக இதைன நட�திட ேவ01	. ஃபள N ேபா21 ைவ+ப3, Oவெரா;� 
வ'ள	பரPகE Qல	 ம கள.ைடேய ெகா01 ெச�ல ேவ01	. 30டறி ைககைள 
வ R1வ RடாகF ெச�G ெகா1 க ேவ01	. உET2 ெதாைல கா;சிகE ம�G	 சQக 
வைல�தளPகE வழியாக$	 வ'ள	பர+ப1�திட ேவ01	.இய�ற இடPகள.� 
“ேமளா“ கைள நட�த ேவ01	. ,திதாக� ேதா�றிய அபா2;ெம01கE, ெத6 கE, 
!�ய'6+,கள.� ,திய இைண+, கE ெகா1+பத�கான �ய�சிகைள  க;டாயமாகF 
ெசKதிட ேவ01	.அ0ைமய'� தம3 இைண+, கைள 30��3 ெகா0ட 
சதாதார2கைள அUகி, மGஇைண+, / ,திய இைண+,கE ெகா1+பத�கான 
�ய�சிகைளF ெசKய ேவ01	.பWத�ற ேசைவைய  ெகா1+பதிL	 பW3வதா� 
உடேன ச4ெசK3 ெகா1+பதிL	 கா;1	 நம3 திறைமதா� “இலவச அைழ+,வசதி“ 
தி;ட�தி� ெவ�றி ! அவசியமான3 எ�ப3 ெசா�லி ெத4யேவ0�ய 
அவசியமி�ைல.  எனேவ, இதி� ேதைவயான கவன�ைதF 
ெசL�திடேவ01	.இதைன ெசய�ப1�3வதி� ஏதாவ3 ெபா6;கE, க6வ'கE 
ம�G	  நிதி+ ப�றா !ைறகE தைடயாக இ6த3 எ�றா� அதைன உடன�யாக 
மாவ;ட நி2வாகPகT !� ெத4ய+ப1�த ேவ01	. இ3 !றி�த ேம�ம;டதைலயY1 
ேதைவெயன.� அத வ'வரPகைள உடன�யாக மாநில FORUM-�தி�கவன�தி�!  
ெகா01வர+பட ேவ01	. 

 



ேமL	, த�ேபா3 ஜூ� 
வசதிZ	 அறி�க+ப1�த உEளதாக
ம கE ம�திய'� ப'ரFசார	 ெசKயேவ01	
அதிக+ப1�3 3��3 வ6கி�ற
இலவசPகைள அறிவ'�3Eள3
உ6வா!	.  அத ெசKதிகைள
ேசைவகைள சிற+பாக ெசKவதினாL	
கா�திட ��Z	 எ�ற ந	ப' ைகேயா1

 
 அகில இதிய FORUM� ��$கைள தமிழக�தி� அமலா !	 வ'தமாக வ6கிற 
ஜூ� மாத	 8ஆ	 ேததி தமிழக 
அேத ேததிய'� அைன�3 மாவ;ட 
மாவ;ட�தி� நட�3வ3 ெதாட2பாக தி;டமி;1 ஜூ� 
மாவ;ட FORUMதைலவ2கT	 மாவ;ட நி2வாக�ைத சதி�3 நா	 எ1 !	 
��$கைள வ'ள கி அத�! அவ2கள.� ஒ�3ைழ+ைப ேகார 
15�த� இத ஒ6 மாத கால இய க�ைத ெசய�ப1�த 
ேவ01	.நம3பண'கைளஜூ� 
ெசK3 ��ேனGேவா	. 
  
 BSNL� ,�தா க�தி�! 
பய�ப1�தி நா	 நம3 BSNL ஐ

ேதாழைம
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Forum தைலவ  & CS NFTE  
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 T.ெச தி  மா     G.சரவண மா
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ஜூ� 15 �த�BSNL ெமாைப�கT !
உEளதாக அறிவ'+, ெவள.ய'ட+ப;1Eள3
ெசKயேவ01	. தன.யா2 நிGவனPகE

வ6கி�ற இத சமய�தி� நம3 BSNL 
அறிவ'�3Eள3, நம3 நிGவன�தி� மa3 ம கT !

ெசKதிகைள ம கT ! ெகா01 ெச�வதினாL	
ெசKவதினாL	 நம3 க0ண'�மண'யான 
ந	ப' ைகேயா1 கள�தி� இறP!ேவா	. 

� ��$கைள தமிழக�தி� அமலா !	 வ'தமாக வ6கிற 
ஆ	 ேததி தமிழக FORUM b;ட	 ெச�ைனய'� நைடெபற உEள3

அேத ேததிய'� அைன�3 மாவ;ட FORUMகT	 b� இத இய க�ைத தPகE 
மாவ;ட�தி� நட�3வ3 ெதாட2பாக தி;டமி;1 ஜூ� 11 ஆ	 ேததி அைன�3 

தைலவ2கT	 மாவ;ட நி2வாக�ைத சதி�3 நா	 எ1 !	 
��$கைள வ'ள கி அத�! அவ2கள.� ஒ�3ைழ+ைப ேகார 
�த� இத ஒ6 மாத கால இய க�ைத ெசய�ப1�த 

நம3பண'கைளஜூ� 25 3வPகி ப�3 நா;கT ! ஒ6�ைற

 நா	 நம ! கிைட�3Eள இத வாK+ைப
ஐ கா�தி1ேவா	. 

 
ேதாழைம வா��3 கTட�, 

 

                                    
             S. ெச ல பா     A.பா
          Forum க ன                மாநில

               
 K.ராஜேசகர      P.அழ பா யராஜா         A.

AIBSNLEA         CS, AIBSNLOA              CS, SNATTA       CS, SEWA BSNL

Sd-          -Sd-   
சரவண மா      C.விேனா மா   
CS, AIGETOA   CS, TNTCWU            

ெமாைப�கT ! இலவச ேராமிP 
ெவள.ய'ட+ப;1Eள3. இதைனZ	 

நிGவனPகE க;டணPகைள 
BSNL நிGவன	 இத 
ம கT ! ெப6மதி+, 
ெச�வதினாL	, நம3 

க0ண'�மண'யான BSNL நிGவன�ைத 

� ��$கைள தமிழக�தி� அமலா !	 வ'தமாக வ6கிற 
b;ட	 ெச�ைனய'� நைடெபற உEள3.  

கT	 b� இத இய க�ைத தPகE 
ஆ	 ேததி அைன�3 

தைலவ2கT	 மாவ;ட நி2வாக�ைத சதி�3 நா	 எ1 !	 
��$கைள வ'ள கி அத�! அவ2கள.� ஒ�3ைழ+ைப ேகார ேவ01	.  ஜூ� 
�த� இத ஒ6 மாத கால இய க�ைத ெசய�ப1�த 

ஒ6�ைற ப4சீலைன 

வாK+ைப சிற+பாக 

                                      
பா  ராதாகி ண  

மாநில  ெசயல , BSNLEU 

       -Sd-                 
A.சிவராம   

CS, SEWA BSNL       

    -Sd- 
 R.ெச வ  
          CS, TMTCLU 


