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அ�பா��த ேதாழ�கேள,  

ஜூ� 10- ஆ� ேததி ������ய�� நைடெப$ற ெவ$றிவ�ழா '(ட�தி� அகில 
இ�திய மாநா(�$காக அைம�க, ப(ட வரேவ$.� �/வ�� 0த� '(ட� அ�ேடாப� 20 
அ�2 உ$சாக��ட� ெச�ைன- வ�.ேக.எ�. தி8மண ம:டப�தி� நைடெப$ற�.  
வரேவ$.��/வ�� ெசய� தைலவ� ேதாழ�. எ;. ெச�ல,பா தைலைமேய$2 
நட�தினா�. வரேவ$.��/வ�� ெபா�< ெசயலாள� ேதாழ�. பா. ராதாகி8=ண� 
அைனவைர>� வரேவ$றா�.  

வரேவ$.��/வ�� தைலவ8�, நாடா?ம�ற உ2,ப�ன8மான ேதாழ�. �.ேக. 
ர@கராஜ� சிற,.ைரய��,  த$ேபாைதய ம�திய அரசி� ெபா�� �ைற வ�ேராத ம�கA 
வ�ேராத ெகாAைககA ேவகமாக அ0�பB�த, பB� CDநிைலய�� நைடெப2� 
இ�மாநாB நம� ெபா�� �ைற பா�கா,ப�$காக ம(Bம�றி, 0ைற சாரா 
ெதாழிலாள�கைள அண�திர(Bவ� �றி���, அைனவ8��� க�வ�, அைனவ8��� 
ேவைல உAளE(ட ஜனநாயக உFைமக?�காகG� ெசய� தி(ட@கைள� தH(ட ேவ:B� 
என� ேக(B மாநாB ெவ$றி ெபற வாD�தினா�. 

தH:டாைம ஒழி,. 0�னண�ய�� தைலவ� ேதாழ�. ப�. ச�ப� ஆ$றிய 
சிற,.ைரய��, ஊழிய�களE� ந�ப��ைகைய ெப2வத$� நம� ச@க� ெகாAைக 
அ�,பைடய�� சமரசமி�றி, ேபாரா�, ெப$2Aள ெவ$றிகேள காரண� எ�2 �றி,ப�(ட 
அவ�, அைவ ேமK� ெதாட�வத$� இ�மாநா(�� ெவ$றி உதG� எ�பைத< L(�� 
கா(� வாD�தினா�. 

சிஐ�> ச@க�தி� தமிழக ெபா�< ெசயலாள� ேதாழ�. ஜி. L�மார� ேபL�ேபா�, 
Fைலய�; ஜிேயா நி2வன�தி� வ�ள�பர ��வராக ெசய�பB� ஒ8வ� நா(�� 
ப�ரதமராக பண�யா$2வைத>�, அரசா@கேம தனEயா� நி2வன@க?�� ஆதரவாக உAள 
கB� சவாலான CDநிைலய�� நைடெப2� இ�மாநாB  ெவ$றி ெபற ேவ:B� என 
வாD�தினா�. 

நம� அகில இ�திய ெபா�< ெசயலாள� ேதாழ�. ப�. அப�ம�>, BSNL -இ� 
ெசய�பB� அைன�� ச@க@கைள ஒ�2பB��வதிK�, ேபாரா(ட@கA Rல� BSNL -ஐ, 
பா�கா,பதிK�, ஊழிய� உFைமகைள ெவ�ெறB,பதிK� BSNL ஊழிய� ச@க� கா(�ய 
உ2தி,பாBதா� ெதாட� அ@கீகார�தி$�� காரண� எனG�, ஒ,ப�த� 
ெதாழிலாள�க?���, ஓUVதிய�க?��� ெப$2� த��Aள உ�தரGகேள நம� 
சாதைனகளE� சிகர� எனG�, ேசைவ� தர�ைத ேம�பB��� பண�� கலா<சார 
மா$ற�ைத� ைகய�ெலB�� கட�த இர:B ஆ:Bகளாக BSNL ஊழிய� ச@க� எB�� 
வ8� நடவ��ைககளE� வ�ைளவாக, நி2வன�தி� வ8மான� உய��� வ8வைத< 



L(�� கா(�, வ�ைரவ�� லாபமW(B� நிைலைம ஏ$பB� எ�ற ந�ப��ைகைய>� .AளE 
வ�வர@க?ட� ெதFவ��தா�. அகில இ�திய மாநா(ைட நட�த உள,Y�வமாக தமிழக� 
0�வ�தத$� ந�றி ெதFவ��த அவ�, இ�மாநாB வரலா$றி� ைம�க� மாநாடாக 
இட�ெப2� எனG� �றி,ப�(B உைரயா$றினா�. 

அகில இ�திய இ�ஷூர�; ச@க�தி� ெத�ம:டல ெபா�< ெசயலாள� ேதாழ�. 
ெச�தி��மா�, அகில இ�திய அ[ச� நா�கா� ப�FG ஊழிய� ச@க�தி� மாநில< 
ெசயலாள� ேதாழ�. ஜி. க:ண�, உைழ��� ெப:கA ஒ8@கிைண,.� �/ மாநில 
அைம,பாள� ேதாழிய�. ப. இ�திரா ஆகிேயா� வாD��ைர வழ@கின�. AIIEA ெத� ம:டல 
�ைண� தைலவ� ேதாழ�. க. Lவாமிநாத�,  BSNL CCWF அகில இ�திய �ைண� தைலவ� 
ேதாழ�. எ�. 08ைகயா, �ைண, ெபா�< ெசயலாள� ேதாழ�. சி. பழனE<சாமி, TNTCWU 
மாநில< ெசயலாள� ேதாழ�. சி. வ�ேனா� �மா�, ெச�ைன ெதாைலேபசி மாநில< 
ெசயலாள� ேதாழ�. ேக. ேகாவ��தராd, AIBDPA மாநில< ெசயலாள� ேதாழ�. சி.ேக.நரசி�ம� 
ஆகிய தைலவ�கA இ�'(ட�தி� ப@ேக$றன�. 

சிஐ�> தமிழக �ைண, ெபா�< ெசயலாள� ேதாழ�. ஆ�. க8மைலயா� 
நிைறGைரயா$ற, வரேவ$.� �/ ெபா8ளாள� ேதாழ�. ேக. சீனEவாச� ந�றி>ைர>ட� 
'(ட� நிைறG$ற�. 

தமிழக� 0/வதிKமி8��� ெச�ைனய�லி8��� திரளான ேதாழ�, ேதாழிய� 
கல�� ெகா:B எ/<சி>ட� ப@ேக$ற� மாநா(�� ெவ$றி�� க(�ய� '2வதாக 
அைம�த�.   ப�ேவ2 அைம,.களE� தைலவ�கA இ�மாநா(ைட ேதாேளாB ேதாA 
நி�2 நட�தி� ெகாB�க உ�தரவாத� அளE�த��, ெப8கி வ8� ஊழிய�களE� 
உ$சாக0� நம�� உ�ேவக� ஊ(�>Aளன.  இ�த உ$சாக, ெப8�ேகாB அகில இ�திய 
மாநா(ைட ெவ$றிகரமாக நட�திBேவா� !  

வாD���க?ட�,                                                

                                                  ேதாழைம>ட�, 

 
      (A.பா) ராதாகி/0ண2) 

          மாநில ெசயலாள�            
 

 


