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அ�பா��த ேதாழ�கேள,  
 
ேசைவ� �ைற ெதாழி�ச�க�கள�� (TUIPS) 12- வ� ச�வேதச மாநா% ேநபாள நா&'� 
தைலநகரான கா�மா+%வ,- ெவ�றிகரமாக நைடெப�ற�. TUIPS ேசைவ��ைறகள�- 
உ1ள ஊழிய�கள�� ச�வேதச அைம45 .BSNL ஊழிய� ச�க9, இ�த ச�வேதச அைம4ப,- 
ந;+ட காலமாக <=கிய அ�கமாக� திக>வேதா%, இ�த ச�வேதச அைம4ப,� ?ல9, 
உலக� ெதாழி�ச�க�கள�� ச9ேமளனமான WFTU– C9 இைண�� ெசய-ப&% 
வEகிற�. உலக9 <Fவ�9 ெபா�ம=கG=கான ேசைவ��ைறக1 மிக அதிக அளவ,- 
தன�யா�மய4 ப%�த4 ப%9 H>நிைலய,- இ9மாநா% நைடெப�I1ள�.  
.. 
அரJ� �ைறக1 ம�I9 அரJ ெபா�� �ைறக1 ?லமாகேவா வழ�க4 ப&% வ�த 
ெபா�ம=கG=கான ேசைவக1 ெபாEளாதார சீ�திE�த9 எ�ற ெபயM-, 
தன�யா�மயமா=க4 ப&% வEகி�றன. எனேவ, இய-பாகேவ, இ9மாநா&'� ைமய4 
ெபாE1 “ெபா�ம=கG=கான ேசைவ��ைறக1 தன�யா� மயமா=க4 ப%வைத எதி���4 
ேபாரா%தC9, ம=கG=O ேசைவ வழ�OதC9” எ�ப� Oறி�� அைம�த�. 
 
BSNL ஊழிய� ச�க�தி� சா�ப,- ப,ரதிநிதிக1 OFவ,-, அகில இ�திய தைலவ� ேதாழ�. 
ப-பQ� சி�, அகில இ�திய ெபா�R ெசயலாள� ேதாழ�. P. அப,ம�S, �ைண4 
ெபா�Rெசயலாள� ேதாழ�. Tவப� ச=ரவ��தி, ெபாEளாள� ேதாழ�. ைசபா- ெச� 
O4தா ஆகிய நா-வE9 கல�� ெகா+டன�. 13.2.2015 அ�I வ+ண மயமான 
நிக>Rசிேயா% மாநா% இன�ேத �வ�கிய�. 
  
ேநபாள9 சி�னVசிறிய நாடாக இE�த ேபா�9, அ�O1ள ேநபாள அரJ ஊழிய� 
ச�க<9(NEGEO)  , ேநபாள ெதாழிலாள� மகா ச9ேமளன<9(CONEP)  இைண�த 
வரேவ�5= OF இ�த மாநா&'�கான மிக சிற4பான ஏ�பா%கைளR ெசXதிE�த�. 
ேநபாள க9Yன�T& க&சிய,� (UML) தைலவ� ேதாழ�. ேக.ப,.ஷ�மா மாநா&ைட� �வ=கி 
ைவ�தா�. �வ=க நாள�� ப,�பகலி- வ+ண மயமான ஒE ேபரண, ேநபாள�தி� 
சாைலக]ேட நைடெப�ற�. அ�ைறய மாைல ேநர�தி-, ேநபாள�தி� ெசFைமயான 



கலாRசார�ைத எ%��= கா&%9 சிற45 வாX�த கைல நிக>Rசி நைடெப�ற�.  
இர+டா9 நா1 ப,ரதிநிதிக1 மாநா% நைடெப�ற�. TUII PS � தைலவ� ேதாழ�. 
Cலாைம- ேசாடாகா  தைலைமSைர ஆ�றினா�. 
 
மாநா&'� வைர^ த;�மான�ைத அ'4பைடயாக= ெகா+%, ெபE9பா�ைமயான 
ப,ரதிநிதிக1 வ,வாத�தி- த�க1 கE��=கைள <�ைவ�தன�.  34 நா%கள�லிE��, 49 
ச�க�கைளR ேச��த ப,ரதிநிதிக1 மாநா&'- ப�ேக�றன�.  ப,ரதிநிதிக1 அவரவ� 
நா%கள�- நைடெப�I வE9 தன�யா�மய நடவ'=ைககைள வ,ள=கியேதா%, அவ�ைற 
எதி��� த�க1 நா&'� உைழ4பாள� வ�=க9  நட�தி வE9 சM�திர ப,ரசி�தி மி=க 
ேபாரா&ட�கைள= Oறி��9 எ%��ைர�தன�.  
. 
          ஐேரா4பா, ஆ4M=கா, ம�திய கிழ=O நா%கள�லிE�� அதிக 
எ+ண,=ைகய,லான ப,ரதிநிதிக1 கல�� ெகா+டன�. நம� ெபா�R ெசயலாள� ேதாழ�. 
அப,ம�S, வ,வாத�தி- ப�ேக�I, இ�தியாவ,- ேசைவ� �ைறக1 கட�த 1991- ஆ9 
ஆ+'லிE�� அதி ேவகமாக தன�யா�மயமா=க4 ப%வ� Oறி�� JE=கமாக வ,ள=கி, 
இ�திய ெதாழிலாள� வ�=க9 அைத எதி��� எbவாI ப,ர9மா+டமான 
ேபாரா&ட�கைள நட�தி வEகிற�  எ�I9 எ%��ைர�தா�.  ேமC9, அவ�, நேர�திர 
ேமா' அரJ ேசைவ� �ைறகைள அJர ேவக�தி- தன�யா� மயமா=கி வEவ� 
Oறி��9, ரய,-ேவ �ைறய,- 100% அ�நிய <தe&ைட அfமதி=O9 <'ைவ 
எ%��1ள� Oறி��9 ெதள�வாக எ%��= gறினா�.  
 
 
         ேமC9, ஆG9 க&சி=O மிக ெநE=கமான ெதாழி�ச�க9 உ&பட ஒ�Iப&ட 
ெதாழி�ச�க இய=க9 தன�யா�மய��=O எதிரான ேபாரா&ட�கைள எbவாI 
நட��கிற� எ�ப� Oறி��9 வ,ள=கினா�.  மாநா&'-, நி�வாகிக1 ஏகமனதாக� 
ேத��ெத%=க4 ப&டன�. ேபா�RJக- நா&ைடR ேச��த ேதாழ�. ஆ�த� ேசOையரா, 
இ�தாலி நா&ைடR ேச��த ேதாழ�. ப,ய�பேவாலா லிேயானா�& ஆகிேயா� <ைறேய 
தைலவராக^9, ெபா�R ெசயலாளராக^9 ேத��ெத%=க4 ப&டன�.  அகில இ�திய 
மாநில அரJ ஊழிய� ச9ேமளன�ைதR ேச��த ேதாழ�. ஏ. hOமா� �ைண4 ெபா�R 
ெசயலாளராக� ேத��ெத%=க4 ப&டா�. வழிகா&%9 OFவ,� உI4ப,னராக நம� 

ச�க�தி� ெபா�R ெசயலாள� ேதாழ�. P.அப,ம�S ேத��ெத%=க4 ப&%1ளா�. 

 

                 அவE=O9 அைன�� நி�வாகிகG=O9 நம� வா>��=கைள� ெதMவ,��= 

ெகா1கிேறா9 !  ச�வேதச மாநா&'� அைறgவைல நிைறேவ�ற <F?RசாX4 
பா%ப%ேவா9 ! 

வா>��=கGட�,  
                                                              ேதாழைமS1ள, 

 
(A.பா5 ராதாகிEkண�) 
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