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ட#ெஹௗசி ம'திய ெசய�() 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ம�திய ெசய��� 2015, ஜூ� 16 $த% 18 வைர இமயமைல 
சாரலி% உ-ள மைல வாச.தலமான ட%ெஹௗசிய3% நட�5வ5 என நம5 ம�திய ச�க7 
$8ெவ9�5.  சிறிய மாநிலமான இமாசால ப3ரேதச மாநில� ேதாழ�க- அத�கான சிற<பான 
ஏ�பா9கைள ெச>தி?�த5. 
 
ெபா+ அர�க
:- ஜூ� 16ஆ7 ேததி காைல 11 மண3B� ேதசியB ெகா8ய3ைன நம5 அகில 
இ�திய தைலவ� ேதாழ� ப%பC�சி� அவ�கD7, நம5 ச�கB ெகா8ய3ைன ெபா5 ெசயலாள� 
ேதாழ� P.அப3ம�F அவ�கD7 ஏ�றி ைவ�தன�.  தியாகிகDB� அGசலி நிகHIசி நைடெப�ற 
ப3�ன� ம�திய ெசய���வ3� ெபா5 நிகHIசி அகில இ�திய தைலவ� ேதாழ� ப%பC� சி� 
அவ�களJ� தைலைமய3% நைடெப�ற5.  மிக எ�IசிFட� 5வ�கிய அ�த ம�திய 
ெசய���வ3ைன BSNL ஊழிய� ச�க�தி� Kரவல� ேதாழ� VAN ந7NதிO சிற<பாக 5வBகி 
ைவ�5 சிற<Kைர நிகH�தினா�.  அ�த ெபா5 நிகHIசிய3% CITU ச�க�தி� இமாசலப3ரேதச 
மாநில உதவ3 தைலவ� ேதாழ� அT� அவ�கD7, இமாசலப3ரேதச மாநில ெசயலாள� ேதாழ� 
சீயா% அவ�கD7 சிற<Kைர ஆ�றினா�க-. ப3�ன� நம5 அகில இ�திய ெபா5 ெசயலாள� 
ேதாழ� P.அப3ம�F அவ�க- ம�திய அரசி� தவறான ெபா?ளாதார ெகா-ைகக- 
ெதாட�பாகV7, அத� ஒ? ப�தியான ரய3%ேவய3% தனJயா� மய7 ப�றிF7 வ3ளBகினா�.  
BSNL� த�ேபாைதய நிைலைம, அதி% FORUM ம�\7 நம5 ச�க�தி� தைலயC9க- 
ெதாட�பாகV7, ஊழிய�களJ� ேகாOBைகக-, அதி% JAC ம�\7 நம5 ச�க�தி� தைலயC9க- 
ம�\7 ேபாரா^ட�க- ெதாட�பாக வ3Oவாக எ9�5ைர�தா�.   இ\திய3% BSNL ஊழிய� 
ச�க�தி� 5ைண< ெபா5 ெசயலாள� ேதாழ� .வப� சBகரவ��தி ந�றி உைர Tறி ெபா5 
அர�கிைன $8�5 ைவ�தா�. 
தா�க ./யாத ேசாக
:- உணV இைடேவைளBகாக ஒ�தி ைவBக<ப^ட ப3� அதி% 
ப�ேக�ற அைனவைரF7 ஒ? ேமாசமான ெச>தி தாBகிய5.  அ�த ெசய���வ3ேல கல�5B 
ெகா-ள வ�த �ஜரா� மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.M.ப^_% அவ�க- மாரைட<பா% அ��-ள 
ஒ? ம?�5வமைனய3% உய3Oழ�தா� எ�ற ெச>திதா� அ5.  வ�தி?�த அைனவ?7 அ�த 
ம?�5வமைனB� ெச�\ ேதாழ� ப^_`B� இ\தி அGசலி ெச`�தின�.  அ�கி?�5 
அவர5 Nத உடைல எ9�5B ெகாa9 நம5 ெபா5 ெசயலாள� ேதாழ� P.அப3ம�F உ-ளJ^ட 
ேதாழ�க- பதா�ேகா^8�� ெகாa9 ெச�றன�.  அ�� ப�தா� ேகா^ மாவ^ட ெபா5 
ேமலாள� உ-ளJ^ட அதிகாOகD7, நம5 BSNL ஊழிய� ச�க ேதாழ�கD7 ஏ�கனேவ தயா� 
ெச>5 ைவ�தி?�த �ளJb^ட<ப^ட அமர� ஊ�திையF7, நம5 ச�கB ெகா8 c�ற<ப^ட 
பனJBக^8க- நிர<ப<ப^ட ெப^8ையF7 தயா� ெச>5 ைவ�தி?�தன�.  BSNL ஊழிய� 
ச�க�தி� அகில இ�திய ச�க நி�வாகி ேதாழ� ப��ரா உ-ளJ^ட சில ேதாழ�கDட� அ�த 
ஊ�தி ேதாழ� ப^_லி� ெசா�த ஊரான ேகா�ராவ3�� அd<ப3 ைவBக<<ப^ட5. 
�0�கமா1 ஒ0 ம'திய ெசய�():- 17ஆ7 ேததி காைல ப�றிய ேசாக7 கைளயாம% 
ம�திய ெசய��� மga97 T8ய5.  ேதாழ� ப^_லி� மைறவ3�� அGசலி தh�மான7 
நிைறேவ�ற<ப^ட5.  அ9�த நா- காைல ேகா�ராவ3% நைடெபறV-ள ேதாழ� ப^_லி� 
இ\தி நிகHIசிBகாக நம5 ெபா5 ெசயலாள� உ-ளJ^ட ேதாழ�க- ப�ேக�க ேவa97 
எ�பதனா% ெசய���ைவ வ3ைரவாக $8Bக ேவa97 எ�கி�ற ெபா5 ெசயலாளO� 
ேவa9 ேகா- ஏ�க<ப^ட5. 



 அவ� $�ைவ�த அறிBைகF7, கீHகaட $8VகD7 ஒ? சி\ வ3வாத�தி�� ப3� 
ஏகமனதாக ஏ�\B ெகா-ள<ப^டன.   
./3க4:-    
1. அைன�5 ம�திய ெதாழி�ச�க�கD7 அைறTவ% வ3^9-ள 2015, ெச<ட7ப� 2 ெபா5 

ேவைல நி\�த�தி% அைன�5 BSNL ஊழிய�கD7 ஒ^9 ெமா�தமாக ப�ேக�க இ�த 
ம�திய ெசய��� அைறTவ3 அைழBகிற5. 

2. தh�Bக<படாத ஊழிய� ப3ரIசைனகDBகாக JACFட� இைண�5 ேதைவ<ப8�, அவசியமான 
ெதாழி�ச�க நடவ8Bைககைள எ9Bக ம�திய ச�க�தி�� இ�த ம�திய ெசய��� 
வழிகா^9கிற5. 

3. FORUM அைறTவ% வ3^9-ள ஒ? மாத கால இயBக�ைத ெவ�றிகரமாBகிட அைன�5 
மாநில, மாவ^ட ச�க�கைளF7 இ�த ம�திய ெசய��� ேக^9B ெகா-கிற5. 

4. எ�ெத�த மாவ^ட/ மாநில கV�சி%க- T^ட<படவ3%ைலேயா, அவ�ைறெய%லா7 
உடன8யாக T^ட ேவa97 என ம�திய ெசய��� ேக^9B ெகா-கிற5. 

5. WORKS COMMITTEE T^ட�கைள $ைறயான கால அவகாச�தி% T^ட ேவa97 என  
அைன�5 மாவ^ட ச�க�கைளF7 ம�திய ெசய��� ேக^9B ெகா-கிற5.  

6. K.G.BOSE MEMORIAL AND EDUCATIONAL TRUST ெதாழி�ச�க வ�<Kகைள நட�த ேவa97 என 
இ�த ம�திய ெசய��� $8V ெச>கிற5.  அ�த வ�<KகDBகான பாட�க-, ைமய�க- 
ம�\7 ேநர7 ஆகியவ�ைற TRUST $8V ெச>F7. 

7. கிைளக- வாOயாக ேதைவ<ப97 ‘TELE CURSADER’ ப�திOBைககளJ�  எaண3Bைகைய 
உடன8யாக மாவ^ட ச�க�க- ெதOவ3Bக ேவa97.  

8. அ9�த அகில இ�திய மாநா^8ைன நட�5வதாக தமிH மாநில ச�க7 ைவ�த 
ேவa9ேகாைள இ�த ம�திய ெசய��� ஏகமனதாக ஏ�\B ெகாaட5. 
 

ேம`7 கீHகaட தh�மான�கD7 ஏகமனதாக ஏ�\B ெகா-ள<ப^டன:- 
• 2015 ெச<ட7ப� 2 அ�\ நைடெபற உ-ள ெபா5 ேவைல நி\�த7 ெதாட�பான5. 
• ேத�கிF-ள ஊழிய�களJ� $Bகிய ப3ரIசைனக- ெதாட�பான ஒ? தh�மான7. 
• BSNL% அ9�த ஊதிய மா�ற7 ெதாட�பான ஒ? தh�மான7. 
• BSNL� K�தாBக�தி�காக நைடெப�ற இரa9 நா^க- ேவைல நி\�த7 ெதாட�பான ஒ? 

தh�மான7. 
• FORUM அைறTவ% வ3^9-ள ’ஒ? மாத கால இயBக7’ ெதாட�பான தh�மான7. 
• ேமா8 அரசா�க7 ெகாa9 வ�5-ள ’நில7 ைகயக<ப9�57 மேசாதா’வ3�� எதிரான ஒ? 

தh�மான7. 
இ�த $8VகD7 தh�மான�கD7 ஏகமனதாக நிைறேவ�ற<ப^ட ப3� மதிய7 12 
மண3யளவ3% ெசய��� நிைறV ெப�ற5.   
 அைனவ?7 ெச%வத�� வா><K இ%லாத tHநிைலய3%, BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா5 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப3ம�F, Kரவல� ேதாழ� VAN ந7NதிO ம�\7 5ைணெபா5 ெசயலாள� 
ேதாழ� .வப� சBகரவ��தி ஆகிேயா� ம�திய ச�க�தி� சா�பாக உடன8யாக Kற<ப^9 
ேகா�ரா ெச�றன�.  18.06.2015 அ�\ அவ�க-, அ�� T8ய3?�த திரளான BSNL ஊழிய�க-, 
அதிகாOக- ம�\7 ேதாழ� ப^_லி� உறவ3ன�கDட� மைற�த தைலவ� ேதாழ� A.M.ப^_% 
அவ�களJ� இ\தி நிகHIசிய3% ப�ேக�றன�.  
 �\கிய ேநர7 நைடெப�றா`7 ந%ல பல $8Vகைள எ9�5-ள ட%ெஹௗசி ம�திய 
ெசய���வ3� $8Vகைள மிக ேந��தியாக நிைறேவ�\ேவா7. 

                                                           ேதாழைமF-ள, 

 
(A.பா7 ராதாகி08ண:) 

                                                                             மாநில ெசயலாள� 


