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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
  

நம� அகில இ�திய FORUM எ��த ��வ � அ�!பைடய $ 25.02.2015 அ�* 
பாரா,ம�ற�ைத ேநா.கிய ஒ0 ப ரமா1டமான ேபரண  நைடெப5ற�.  தமிழக�தி$ 
இ0�� 125.67 ேம5ப8ட ேதாழ�க,7, அகில இ�திய அளவ $ 5000.67 ேம5ப8ட 
ேதாழ�க,7 கல��. ெகா1ட மிக ப ரமா1டமான  ேபரண  இ�திய நா8�� 
தைலநகரான 9�ெட$லிய $ நைடெப5ற�.   
 
 எ�த ஒ0 ெபா0ளாதார ேகா:.ைககைள;7 �� ைவ.காம$, இ�திய நா8�� 
ம.க< ெசா�தான BSNLஐ பா�கா.க ேவ1�7 எ�கி�ற ஒ5ைற ல8சிய�ைத அைடய 
ேவ1�7 எ�ற உ�னத ேநா.ேகா� 6ம: �த$ இமய7 வைர உ<ள BSNL$ 
பண யா5*7 ஊழிய�க,7, அதிகா:க,7 கல��. ெகா1ட இ�த ேபரண , 25.02.2015 
அ�* காைல 11 மண யளவ $ ஜ�ப�தி$ உ<ள BSNL தைலைமயக�தி� �� இ0�� 
�வFகிய�.   
 
 FORUM� தைலவ� ேதாழ� C.C.சிF, அைம!பாள� ேதாழ� V.A.N.ந7Jதி:, நம� BSNL 
ஊழிய� சFக�தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப ம�; ம5*7 இதர சFகFகளL� 
ெபா� ெசயலாள�க< �� வ:ைசய $ அண  வ6�� இ�த ேபரண .6 தைலைம தாFகி 
க7பMரமாக நைடேபா8டன�. அைன�� மாநிலFகளL� ேதாழ�க,7 தFகளL� பதாைகைய 
உய��தி ப ��� BSNLஐ பா�கா.67 �ழ.கFகைள எN!ப ய வ1ண7 அவ�கைள ப � 
ெதாட��தன�.  BSNL ஊழிய� சFக�தி� அகில இ�திய உதவ  ெபா� ெசயலாள07, தமிO 
மாநில தைலவ0மான ேதாழ� S.ெச$ல!பா, மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பா9 
ராதாகி0Pண�, மாநில ெபா0ளாள� ேதாழ� K.சீனLவாச� உ<ளL8ட தைலவ�க< 
தைலைம தாFக தமிழக ேதாழ�க< பM� நைடேபா8� ேபரண ய $ பFேக5றன�.  நம� 
மாநில உதவ  ெசயலாள� ேதாழ� P.இ�திரா ம5*7 மாநில அைம!9 ெசயலாள� ேதாழ� 
M.ம$லிகா ஆகிேயா� தைலைமய $ பFேக5ற 10.67 ேம5ப8ட ெப1 ேதாழ�க,7 
BSNLஐ பா�கா.67 �ழ.கFகைள உ<ளட.கிய அFகிைய (Apron) அண ��. ெகா1� 
��வ:ைசய $ ெச�ற� பா�ைவயாள�கைள ெப:�7 கவ��த�.  தமிழக�தி� சா�ப $ 
125.67 ேம5ப8ட ேதாழ�க<, அரசி� ெபா���ைற வ ேராத ெகா<ைகக,.6 எதிரான 
�ழ.கFகேளா� ேபரண ய $ பFேக5றன�.   தமிழக FORUM� தைலவ� ேதாழ� 
R.ப8டாப ராம�, NFTE சFக�தி� அகில இ�திய தைலவ�களL$ ஒ0வரான ேதாழ� 
S.S.ேகாபாலகி0Pண�, ேதாழ� S.சிவ6மா� CS AIBSNLEA ம5*7 SNEA சா�பாக அகில 
இ�திய சFக நி�வாகிக< ேதாழ� ராஜ�, ேதாழ� O.��� உ<ளL8ட பல ேதாழ�க,7 
இ�த ேபரண ய $ பFேக5றன�.     
 



 இ�த ெகா<ைக �ழ.க ேபரண ய ைன ெட$லி காவ$ �ைறய ன� ஜ�த� ம�த� 
எ�ற இட�தி$ நி*�தின�.  அ�த இட�தி$ மிக ப ரமா1டமான ெபா�. ]8ட7 
நைடெப5ற�. FORUM� தைலவ� ேதாழ� C.C.சிF அ�த. ]8ட�தி56 தைலைம 
தாFகினா�.  இ�த. ]8ட�தி$ FORUM� அைம!பாள� ேதாழ� V.A.N.ந7Jதி:, நம� BSNL 
ஊழிய� சFக�தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப ம�; ம5*7 NFTE, SNEA, AIBSNLEA, 
BTEU, BSNL MS, SNATTA, AIGETOA ம5*7 BTU ஆகிய சFகFகளL� ெபா� ெசயலாள�க,7 
ேகா:.ைககைள வ ள.கி ேபசினா�க<.  ேம_7 CITU சFக�தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� 
தப� ெச� MP, BMS சFக�தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� !:ேஜ` உபா�யாயா, AITUC 
சFக�தி� ெசயலாள� ேதாழ� அம�ஜி� கa�, AIRF சFக�தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� 
ஷிc ேகாபா$ மி`ரா, ஆ7 ஆ�மி க8சிய � பா8�யாலா ெதா6தி MP தி0 தர7 வ d� 
கா�தி ஆகிேயா� வாO��ைர வழFகினா�க<.   
 
 இ*திய $ FORUM� அைம!பாள� ேதாழ� VAN ந7Jதி:, தைலவ� ேதாழ� C.C.சிF, 
ேதாழ� P.அப ம�; GS BSNLEU, ேதாழ� K.ெசபா`�ய� GS SNEA ம5*7 ேதாழ� ப ரகலா� 
ராe GS AIBSNLEA ஆகிய FORUM� தைலவ�க<, இ�திய நா� �Nவ�7 இ0�� ெபா� 
ம.களLட7 இ0�� ெபற!ப8ட ல8ச.கண.கான ைகெயN��.க< (இதி$ நம� 
தமிழக�தி$ இ0�� ெபா�ம.களLட7 இ0�� ெபற!ப8ட 4,35,272 ைகெயN��.க,7 
அடF67) அடFகிய மiைவ ப ரதம ம�தி: அ_வலக�தி56 ேநர�யாக ெச�* 
ஒ!பைட�தன�. 
 
 இ�த ேபரண  ம�திய அரசாFக�தி567, நம� BSNL நி�வாக�தி567 வ ட!ப8ட 
எjச:.ைகயா67.  நம� நியாயமான ேகா:.ைகயான BSNL நி*வன�ைத 9�தா.க7 
ெசeவத56 ேந�ைமயான நடவ�.ைகக< எ�.க!பட வ $ைல எனL$ இ�திய நா� 
�Nவ�7 மா�j 17 �த$ கால வைரய5ற ேவைல நி*�த7 க�ைமயாக நைடெப*7 
என அவ�க,.6 உண���7 வைகய $ நைடெப5*<ள�.   
 
 இ�த ேபரண .6 ஏ5பா� ெசeதி0�த ம�திய தைலைம.67, நா� �Nவ�7 
இ0�� கல��. ெகா1ட ேதாழ�க,.67 தமிO மாநில BSNL ஊழிய� சFக7 தன� 
மனமா��த வாO��.கைள ெத:வ ��. ெகா<கிற�. இ�திய நா8�� ெத�ேகா�யான 
தமிழக�தி$ இ0�� ெப0�ெதாைலa பயண7 ெசe� இ�த ேபரண ய $ பFேக5ற 
ெப1க< உ<ளL8ட அைன�� ேதாழ�க,.67, அத5கான ஏ5பா�கைள ெசeத 
மாவ8ட/மாநில தைலவ�க,.67 தமிO மாநில சFக7 தன� சிற!பான பாரா8�த$கைள 
ெத:வ ��. ெகா<கிற�.   
 
 வாO��.க,ட�, 

                                                              ேதாழைம;<ள, 

 
(A.பா. ராதாகி/0ண)) 

                                                                      மாநில ெசயலாள� 

          
 
        


