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அ$பா�'த ேதாழ�கேள, 
 

25.04.2015 ேததிய*+ட ��றறி�ைக எ�:5$ தமிழா�க#ைத கீேழ ெகா/#01ேளா
. 
  

””””ச3#திர
 பைட#தி+ட இர�/ நா+க1 ேவைல நி7#த
ச3#திர
 பைட#தி+ட இர�/ நா+க1 ேவைல நி7#த
ச3#திர
 பைட#தி+ட இர�/ நா+க1 ேவைல நி7#த
ச3#திர
 பைட#தி+ட இர�/ நா+க1 ேவைல நி7#த
    
BSNL-ஐ =#தா�க
 ெச>வத�? ேதைவயான உடனB நடவB�ைககைள ேம�ெகா1ள 

ேவ�/
 என வலிC7#தி FORUM வ*/#த அைற Iவைல ஏ�7 ஏKரL 21 ம�7
 22ஆ
 
ேததிகளNL BSNL-L உ1ள 2½ ல+ச
 ஊழிய�கP
, அதிகா3கP
 ப�ேக�ற இர�/ நா+க1 
ேவைல நி7#த
 ப*ரமா�டமான ெவ�றிைய ெப�71ள0.  இர�/ நா+கP
 அைன#0 
மாநில�களNQ
 கி+ட#த+ட 100% ெவ�றிைய ெப�71ள0.  ?ம3 SதL இமய
 வைர 
அைன#0 ப?திகளNQ
, அQவலக�க1, ெதாைல ேபசி நிைலய�க1 ம�7
 வாB�ைகயாள� 
ேசைவ ைமய�க1 காலியாக இT'தன.  இ'த இர�/ நா+க1 ேவைல நி7#த#திL 
ஊழிய�களN$ பல#த ப�ேக�= எ$ப0, BSNL நி7வன
 ெதாட�பான அவ�களN$ கவைலையC
, 
அதைன பா0கா�க அவ�க1 ெகா�/1ள உ7திKபா+ைடC
 ெவளN�கா+/வதாக உ1ள0.  
இ'த ேவைல நி7#த#திL SUைமயாக ப�ேக�7 அதைன ெவ�றிெபறVெச>த அைன#0 
ஊழிய�கைளC
, அதிகா3கைளC
 BSNL ஊழிய� ச�க
 வா#0கிற0.  இ'த ேவைல 
நி7#த#தி�காக சிறKபாக தி+டமி+ட FORUM ம�7
 அத$ ச�க�கP�?
 BSNL ஊழிய� ச�க
 
வா#0�கைள உ3#தா�கி� ெகா1கிற0.  22.04.2015 அ$7 பாராPம$ற#திL BSNL 
ஊழிய�களN$ ேபாரா+ட
 ெதாட�பாக ேக1வ*கைள எUKப*ய CPI(M) க+சிய*$ பாராPம$ற 
உ7Kப*ன�க1 ச�க� ப*ரசா# த#தா, ஜிேத'திர ெசௗ#3, A.ச
ப#, A.கTணாகர$ ம�7
 P.K.ப*ஜு 
ஆகிேயாT�? தன0 பாரா+/�கைள ெத3வ*#0� ெகா1கிற0.  அேத ேபால நம0 
ேபாரா+ட#ைத ஆத3#த அைமK=களான, CITU, AISGEF, AIIEA, ம#திய அர� ஊழிய� 
மகாச
ேமளன
 உ1ளN+டைவகP�?
 நம0 வா#0�கைள ெத3வ*#0� ெகா1கிேறா
.  
நம0 பல
 ம�7
 பலவ eன�கைள க�டறி'0, அதைன ேபா�?வத�கான நடவB�ைககைள 
ேம�ெகா1வத�? ம#தியச�க
 ேக+/1ள பBவ#திL ேவைல நி7#த வ*வர�கைள மாநில 
ச�க�க1 15.05.2015�? S$ அfKப ேவ�/
 என ம#திய ச�க
 ேக+/� ெகா�/1ள0.   

    
அ/#த க+ட நடவB�ைகஅ/#த க+ட நடவB�ைகஅ/#த க+ட நடவB�ைகஅ/#த க+ட நடவB�ைக    

BSNLஐ =#தா�க
 ெச>வத�கான நடவB�ைககைள ேம�ெகா1ள ேவ�/
 என 
வலிC7#தி கட'த ஆ7 மாத காலமாக BSNL ஊழிய�கP
, அதிகா3கP
 இய�க�கைள நட#தி 
வTகி$றன�.  03.02.2015 SதL கால வைரய�ற ேவைல நி7#த
 நைடெப7
 என 18.11.2014 
அ$7 SதலிL அறிவ*K= ெகா/�கKப+ட0.  ேததிக1 பலSைற மா�றி அைம�கKப+/ 
இ7திய*L 2015 ஏKரL 21 ம�7
 22 ேததிகளNL இர�/ நா+க1 ேவைல நி7#த
 நைடெப�7 
SB'01ள0.  நா+B$ மிகKெப3ய ெபா0#0ைற நி7வன#தி$ 2.25 ல+ச
 ஊழிய�கP
, 
அதிகா3கP
, ேபாரா+ட�களNL உ1ள ேபா0, ெதாைல ெதாட�= 0ைறய*$ ெசயலT�?
, 
அைமVசT�?
 ஆ7 மாத கால#திL ஒT Sைற Iட ேபாரா/
 ஊழிய� ச�க�களN$ 
ப*ரதிநிதிகைள ச'தி#0 ப*ரVசைனகைள வ*வாதி�க ேநர
 இLலாமL ேபான0 ஒT ெவ+கKபட 



ேவ�Bய வ*ஷய
.  உலக#தி$ மிகKெப3ய ஜனநாயக நா/ இ'தியா என நா
 ெபTைமK 
ப/கிேறா
.  ஆனாL ஒT ஜனநாயக நா+BL ெதாழிலாள�கP�? இKபBKப+ட ப3தாபகரமான 
நிைல இT�?மா?  ெதாைல ெதாட�= 0ைறய*$ ெசயலT�?
, அைமVசT�?
  ெதாைல 
ெதாட�= 0ைறய*L உ1ள தனNயா� நி7வன�களN$ SதலாளNகைள ச'தி�க இ'த ஆ7 மாத 
கால#திL ேதைவயான ேநர
 இT'01ள0.  நேர'திர ேமாB அரசா�க#தி$ இ0 ேபா$ற 
நடவB�ைகக1, BSNL நி7வன#ைத பா0கா�கk
, பலKப/#தk
 இ$f
 பல ெதாட�Vசியான 
ேபாரா+ட�கP�? BSNL ஊழிய�க1 தயாராக இT�க ேவ�/
 எ$பைதேய ெவளN�கா+/கிற0.  
ெவ? வ*ைரவ*L FORUM ச'தி#0 அ/#த க+ட நடவB�ைகக1 ெதாட�பாக தி+டமி+/ 
அறிவ*�?
.  

ம#திய ெசய�?U டLெஹௗசிய*L I/கிற0ம#திய ெசய�?U டLெஹௗசிய*L I/கிற0ம#திய ெசய�?U டLெஹௗசிய*L I/கிற0ம#திய ெசய�?U டLெஹௗசிய*L I/கிற0    
BSNL ஊழிய� ச�க#தி$ அ/#த ம#திய ெசய�?U, 2015, ஜூ$ 16 SதL 18 வைர 

இமாVசல ப*ரேதச#திL உ1ள டLெஹௗசிய*L நைடெபற உ1ள0.  ெகாLெகா#தா அகில 
இ'திய மாநா+B�? ப*$ நைடெபற உ1ள இ'த S�கியமான I+ட#தி�கான அறிவ*K= 
ஏ�கனேவ ெகா/�கKப+/1ள0.  அைன#0 ம#திய ெசய�?U உ7Kப*ன�கP
 தவறாமL 
கல'0� ெகா1ள ேவ�/
.  ஒT சிறிய மாநிலமாக இT'தாQ
, ம#திய ெசய�?Uவ*ைன 
ஏ�7 நட#0
 ெபா7Kப*ைன இமாVசல ப*ரேதச மாநில
 ஏ�7� ெகா�/1ள0.  ம#திய 
ெசய�?U உ7Kப*ன�கைள தவ*ர ம�றவ�கP�? த�?
 இட
 ம�7
 உணk ேபா$ற 
வசதிக1 ெச>0 ெகா/�க இயலா0 எ$பதாL, ம#திய ெசய�?U உ7Kப*ன�கைள தவ*ர 
ம�றவ�க1 யாT
 வர ேவ�டா
 என ம#திய ச�க
 ேக+/� ெகா�/ உ1ள0.  

 

ேம தின
ேம தின
ேம தின
ேம தின
    
இ'த ஆ�/ ேம தின#ைத மிகVசிறKபாக ெகா�டாட ேவ�/
 என மாவ+ட மாநில 

ச�க�கைள ம#திய ச�க
 ேக+/� ெகா1கிற0.  ந
 நா+BL உ1ள ெதாழிலாள�க1, 
க/ைமயான தா�?தLகP�? உ1ளாகி வTகி$றன�.  ெதாழிலாள� நலVச+ட�களNL 
மா�ற�கைள ெகா�/ வTவத$ oல
 ெதாழிலாளN வ��க
 ேபாராB ெப�ற பல உ3ைமகைள 
நேர'திர ேமாB அரசா�க
 தைட ெச>ய ேவக ேவகமான நடவB�ைககள ேம�ெகா�/ 
வTகிற0.  க/ைமயான ப�? வ*�பைன தி+ட�களN$ oல
 ெபா0#0ைற நி7வன�களN$ 
மp0
 க/ைமயா$ தா�?தைல ெதா/#0 வTகி$ற0.  ெபTSதலாளNகP�கான சQைககைள 
வா3 வா3 வழ�?
 ம#திய அர�, ஏைழ எளNய ம�கP�? வழ�கி வT
 மானNய�களN$ மp0 
க/ைமயான தா�?தLகைள ெதா/�கி$ற0.  மதவாத அBKபைடய*L ெதாழிலாள�கைள 
ப*3Kபத�கான Sய�சிகளNL RSS  ஈ/ப+/ வTகிற0.  எனேவ நேர'திர ேமாB அரசா�க#தி$ 
ம�க1 வ*ேராத, ெதாழிலாள� வ*ேராத ெகா1ைககைள அ
பலKப/#தk
, அைன#0 ப?தி 
ெதாழிலாள�களN$ ஒ�7ைமைய பலKப/#த ேவ�Bயதி$ அவசிய
 ெதாட�பாகk
 வ*3வாக 
எ/#0ைர�கk
 இ'த ேமதின#ைத பய$ப/#த ேவ�/
.” என நம0 ெபா0 ெசயலாள� 
ேதாழ� P.அப*ம$C தன0 ��றறி�ைக எ�:5L ெத3வ*#0 உ1ளா�.    

 
வா#0�கPட$, 

                                                                    ேதாழைமC1ள, 

 
(A.(A.(A.(A.பா= ராதாகிTrண$பா= ராதாகிTrண$பா= ராதாகிTrண$பா= ராதாகிTrண$))))    
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