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அ"பா�$த ேதாழ�கேள, 
  

“BSNL-ஐ பா+கா,ேபா - இ$திய ேதச�ைத பா+கா,ேபா ” எ"ற ஒ2ைற 
ேகா34ைகைய 5"ைவ�+ 30.01.2015 அ"= தமி> மாநில FORUM�தி" சா�பாக கட�� 
E,FராயG ெரIJயா� தி�மண மLடப�திM ஒ� மிக பNரமாLடமான க��தர�க  
நைடெப2ற+. 

 
தமிழக  5�வ+  இ�$+ அதிகா3கO , ஊழிய�கOமாQ, ச�க 

ேவ=பாJ"றி இ$த BSNL பா+கா4க,பட ேவLR  எ"= ெசா$த வNR,ைப எR�+4 
ெகாLR வாகன�களSG , ேப�$+களSG , ரயNM TலமாகU  காைல 5தேல 
கட��4VW Xைழய +வ�கின�. 

 
தமிழக  5�வ+  இ�$+ திரLட 15004V  ேம2பIட ேதாழ�கW கல$+ 

ெகாLட இ$த பNரமாLடமான க��தர�க�திைன FORUM தமிழக அைம,பாள� , BSNL 
ஊழிய� ச�க�தி" தைலவ�மான ேதாழ� S.ெசMல,பா ம2=  மாநில தைலவ�கW 
ேதாழ� லIச , ேதாழ� E$தர கி�Yண", ேதாழ� ப�கா� லIEமண" ஆகிேயா� 
தைலைம தா�கி நட�தி4 ெகாR�தன�.  இ$த க��தர�க�தி2V வ$தி�$தவ�கைள 
எMலா  NFTE கட�� மாவIட ெசயலாள� ேதாழ� [த� வரேவ2றா�.   

 
இ$த க��தர�க�திM தமி> மாநில� ெசயலாள�கW ேதாழ� A.பாF 

ராதாகி�Yண" BSNLEU, ேதாழ� R.பIடாபN NFTE, ேதாழ� M.ேகாபNநாத" SNEA(I),ேதாழ� 
S.சிவVமா� AIBSNLEA ம2=  ேதாழ� P.அழVபாLJய ராஜா SNATTA  ஆகிேயா� க��+ைர 
வழ�கினா�கW.   

 
நம+ ேபாராIட�களS" ேநா4க�கW Vறி�+ , அரசா�க  ம2=  

நி�வாக�தி" நிைலபாRகW ப2றி` , ேபாராIட�களS" அவசிய  ப2றி` , அவ2ைற 
ெவ2றிகரமாக நட�+வத2கான ஆேலாசைனகைள நம+ அகில இ$திய தைலவ�கW 
ேதாழ� P.அபNம"` GS., BSNLEU, ேதாழ� C.C.சி� GS NFTE, ேதாழ� K.ெசபாdJய" GS 
SNEA(I) ம2=  ேதாழ� M.ேவeேகாபாM President AIBSNLEA ஆகிேயா� சிற,Fைர 
ஆ2றினா�கW.   

 
5�தாQ,பாக தமிழக  5�வ+  ெபா+ம4களSட  இ�$+ திரIட,பIட 

1,60,000 ைகெய��+4கைள தமி> மாநில ெசயல�கW அைனவ� , அகில இ$திய 
தைலவ�களSட  ப�ேக2ற ேதாழ�களS" பல�த கரெவாலி4V இைடேய வழ�கினா�கW.  
தமி> மாநில�திM இத2காக பாRபIட அைன�+ ஊழிய�கைள`  பாராIJய அகில 
இ$திய தைலவ�கW, தமிழக�தி" இல4கான ஒ"ப+ லIச�தி2V ேதைவயான 
ைகெய��+4கைள ெப2= பN,ரவ3 20ஆ  ேததி4VW அகில இ$திய தைலைம4V 
அn,பN வNட ேவLR  எ"ற ேவLRேகாைள வNR�தன�.  Vறி�த ேநர�திM Vறி�த 
இல4கிைன தமி> மாநில FORUM நிைறU ெசQ`  எ"ற உ=தியNைன ப�ேக2ற 
ேதாழ�கW வழ�கினா�கW.  பN,ரவ3 25ஆ  ேததி நைடெபற உWள பாராOம"ற  
ேநா4கிய ேபரணN4V ெப�$திரளாQ ப�ேக2ப+ எ"பைத`  உ=தி ெசQதன�.   



 
மா��17 5தM நைடெபற

தமிழக�திM q= சதவNகித  ெவ2றிகரமாக
FORUM தைலவ�கO4V உ�தரவாத 
க��தர�க  சிற,பாக நைடெப2ற+

 
இ$த மாநில$த�வNய

ஏ2பாRகைள` , மிக�சிற,பாக 
வ$தி�$த அைனவ3" சா�பாக
த�களS" வா>�+4கைள ெத3வN�தன�

 
இ$த க��தர�க  

அைன�+ மாவIட�களSM இ�$+ 
ேவLR ; அதைன ந மாM 5J` 
ப�ேக2ற ேதாழ�களS" உWள�திேல
சிற,Fைரயா2றிய FORUM-�தி" 
ந"றி tறி BSNL ஊழிய� ச�க�தி"
இ$த க��தர�கிைன நிைறU ெசQதா�

 
ம�திய அரசா�க�தி"

ெகாWைககளSM இ�$+ , உய� 
ந  உயN3n  ேமலான BSNL 
ேபாராIட�ைத +வ�கி உWேளா 
ேவைல நி=�த நைடெபற உWள+
ெபா+ம4கW ஒ� ேகாJ ேப3ட 
பN,ரவ3 25ஆ  ேததி பாராOம"ற�ைத
அ$த ைகெய��+4கைள பாரத பNரதம�4V

 
இ$த ேபாராIட�திM

ேவLR .  ஏெனனSM இ+ ஒ�
ேபாராIட�திM நா  அைனவ� 
இ$த கட�� க��தர�க  ெகாR�+Wள
ேபாராRேவா ! ெவ2றி ெப=ேவா 
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            SNEA(I)SNEA(I)SNEA(I)SNEA(I)                

நைடெபற உWள காலவைரய2ற ேவைல
ெவ2றிகரமாக நட�திRேவா  எ"பைத 

உ�தரவாத  த�  வLண  மிக,ெப3ய எ��சிேயாR
நைடெப2ற+ எ"றாM அ+ மிைகயாகா+. 

மாநில$த�வNய க��தர�க�தி2V ேதைவயான
 ெசQதி�$த கட�� மாவIட FORUM 

சா�பாக அகில இ$திய தைலவ�கW கதராைட
ெத3வN�தன�.   

 ெவ2றிகரமான க��தர�கரமாக மா2றிய
இ�$+  கல$+ ெகாLட ேதாழ�கO4V , BSNL

5J` ; ந மாMதா" 5J`  எ"ற 
உWள�திேல உ�வாV  வLண  இ$த 

 அகில இ$திய தைலவ�கW உWளSIட 
ச�க�தி" கட�� மாவIட ெசயலாள� ேதாழ�

ெசQதா�.       

அரசா�க�தி" தவறான தனSயா� ஆதரU, ெபா+�+ைற
 மIட நி�வாக�தி" ெசயMபடாத த"ைமகளSM

BSNL நி=வன�ைத பா+கா,பத2கான 
உWேளா .  மா�� 17 5தM நைடெபற உWள 

உWள+; அத2V 5"னதாக இ$திய நாR 5�வ+ 
ேப3ட  ேகா34ைக மnவNM ைகெய>�+4கைள

பாராOம"ற�ைத ேநா4கிய ஒ� ேபரணN நட�தி, அத"
பNரதம�4V வழ�Vவ+ என 5JU ெசQய,பIRWள+

ேபாராIட�திM ெவ2றி ெபற ேவLR .  ெவ2றி
ஒ� இ=தி,ேபா�.  இ"ைறய வா>வா? 

அைனவ�  நம+ 5�ைமயான ப�கிைன ஆ2=வ+
ெகாR�+Wள ெவளS�ச�திM நா  ஒ"=

ெப=ேவா ! 
 

ேதாழைம`Wள, 
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ேவைல நி=�த�ைத 
 அகில இ$திய 

எ��சிேயாR இ$த 

ேதைவயான அைன�+ 
FORUM தைலவ�கO4V 
கதராைட அணNவN�+ 

மா2றிய தமிழக�திM 
, BSNL-ஐ பா+கா4க 

 ேபெர��சிைய 
 க��தர�கிேல 
 அைனவ�4V  

ேதாழ� K.T.ச ப$த  

ெபா+�+ைற வNேராத 
த"ைமகளSM இ�$+  

 ஒ� உ�சபIச 
 காலவைரய2ற 

5�வ+  உWள 
ைகெய>�+4கைள ெப2= 

அத" இ=தியNM 
ெசQய,பIRWள+.   

ெவ2றி ெப2ேற ஆக 
? சாவா? எ"ற 

ஆ2=வ+ அவசிய .  
ஒ"= பRேவா ! 

                
ராதாகி ணராதாகி ணராதாகி ணராதாகி ண     
ெசயலெசயலெசயலெசயல , BSNLEU, BSNLEU, BSNLEU, BSNLEU    

    
அழ பா யராஜாஅழ பா யராஜாஅழ பா யராஜாஅழ பா யராஜா    

    ெசயலெசயலெசயலெசயல             
SNATTASNATTASNATTASNATTA             


