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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

BSNL WWCC மாநில� �� ��ட� 9.7.2014 அ�&, ெத�காசிய*+ ேதாழிய�. N.சேராஜாேதவ* 
தைலைமய*+ நைடெப0ற2.  உைழ4பாள5 வ��க6தி� ஒ4ப0ற தைலவ� ேதாழ�. ஆ�. உமாநா6, தபா+-
த�தி இய�க6தி� ;6த தைலவ� ேதாழ�. <.எ>. ராஜ�, ேக.ஜி.ேபா> அண*6 தைலவ�கள5+ 
ஒ@வரான ேதாழ�. வ*. Bதியவ�, இ�காலக�ட6தி+ நட�த பாலிய+ வ�Cைறகள5+ பலியான ெபDகE 
ம0&� மFலிவா�க� க�<ட வ*ப6தி+ பலியான க�Gமான ெதாழிலாள�கE ஆகிேயாH� மைறF�� 
ேதாழிய�. ெப�லி� C�ெமாழி�த தI�மான6தி� ப*� அJசலி ெசK6த4 ப�ட2.  BSNL ஊழிய� சMக6தி� 
மாநில உதவ*N ெசயலாள� ேதாழ�.சி. பழன5Nசாமி ��ட6ைத6 2வ�கி ைவ62 எ�Nசி மி��த 
உைரயா0றினா�. 

  
  ெதாட��2, மாநில அைம4BN ெசயல� ேதாழ�. ேகாபால�, தி@ெந+ேவலி மாவ�ட6 தைலவ� 
ேதாழ�. Oைச மHய அ�ேதாண* ஆகிேயா� வாP62ைர வழMகின�. மாநில��� ��ட ெசலFகQ�காக 
ேதாழ�. Oைச மHய அ�ேதாண*R�, ேதாழ�. உ�கிரேசனS� ந�ெகாைட வழMகின�.  அவ�கQ�� நம2 
ந�றிைய6 ெதHவ*62� ெகாEகிேறா� !  
 

மாநில க�வ Iன� ேதாழிய�. ப. இ�திரா, ேவைலயறி�ைகைய சம�4ப*6தா�. ேதாழிய�. ப*ேரமா, 
சMக மாவ�ட மாநில மாநாGகE, ஜூைல த�ணா ேபாரா�ட�, ெசாைஸ�< ேத�த+ உEள5�டவ0ைற 
வ*ள�கி4 ேபசினா�. அத� ப*� மாநில� �� உ&4ப*ன�கE வ*வாத6தி+ பMேக0றன�. இவ0றி� 
வ*வரMகE : 

இ�கால க�ட6தி+ வ*@2நக�, கடX�, பாD<NேசH, ஈேராG ஆகிய மாவ�டMகள5+ சிற4B� 
��டMகE ;ல� மாவ�ட� ���கE உ@வா�க4 ப�GEளன. 

 
மாவ�ட� �� உEள மாவ�டMகE : ��Z�, ேகாைவ, ஈேராG, கடX�, பாD<NேசH, தJைச, தி@Nசி, 
வ*@2நக�, தி@ெந+ேவலி, [62��<, நாக�ேகாவ*+. 
 

2013, 2014 ஆDGகள5+ ெப@�பா�ைமயான மாவ�டMகள5+ ச�வேதச4 ெபDகE தின 
நிகPNசிகE ப+ேவ& வ<வMகள5+ சிற4பாக நட6த4 ப�GEளன. ஏ0பாGகைளN ெச^த அைன62 
ேதாழிய�, ேதாழ�கைள4 பாரா�Gகிேறா� ! 
 

மாநில அைற�வலாக, ;6த ெபD ஊழிய�கQ�� சிற4B ம@62வ வ*G4B உ�பட 
ேகாH�ைககைள வலிR&6தி, 23.7.2013 அ�& வாய*0��டMகE, ஆ�4பா�டMகE பல மாவ�டMகள5+ 
நைடெப0&Eளன. 
 

1.10.2013, 2.10.2013 ேததிகள5+ நைடெப0ற தமிPநாG ெதாைலெதாட�B ஒ4ப�த6 ெதாழிலாள� 
சMக மாநில மாநா�<+ ெபDகE அதிகமாக4 பMேக0றேதாG, வ*வாத6திK�, சிற4பாக4 ேபசின�. 
அவ�கQ���, மாநிலN சMக நி�வாகிகளாக6 ேத��ெதG�க4 ப�GEள ேதாழிய�. உஷா (பாD<NேசH), 
வள�மதி (ஈேராG) ஆகிேயா@��� மாநில� �� வாP62�கைள6 ெதHவ*62� ெகாEகிற2. 
 

14.12.2013 அ�& ேகாைவய*+ ெபD ஊழிய�கQ�கான வ�4ப*+ பல மாவ�டMகள5லி@�2 60 
ெபDகE கல�2 ெகாDடன�. “உைழ��� ெபDகE C�SEள சவா+கE” எ�ற தைல4ப*+ ேதாழ�.எ�. 
கிHஜாF�, “ெபா26 2ைறகE C�SEள சவா+கE” எ�ற தைல4ப*+ ேதாழ�. S. ெச+ல4பாF� மிக 
சிற4பாக உைரயா0றின�. வ�4B மிக பயSEளதாக இ@�த2 என6 ெதHவ*6த ேதாழிய� வ*வாத6திK� 
உ0சாகமாக� கல�2 ெகாDடன�. 
 

பாD<NேசHய*+ பாலிய+ 2�B&6தK�� ஆளான ெபD ஊழியH� ப*ரNைன��, மாவ�ட� 
��F�, சMக6 ேதாழ�கQ� ேபாரா<, ச�ப�த4 ப�ட அதிகாH�� பதவ* கீPநிைல மா0ற� ெச^ய4 
ப�GEள2.    
 

2014 ஏ4ர+ மாத� நைடெப0ற ெச�ைன ெசாைஸ�< ேத�தலி+ ெவ0றி ெப0ற , ேதாழிய�. 
வ*ஜய�மாH���, த�கைல (க�ன5யா�மாH) ெசாைஸ�< ேத�தலி+ ஏகமனதாக ேத��ெதG�க4 ப�ட 



ேதாழிய�. ெப�லி�, மேக>வH, 2ைண6 தைலவராக6 ேத��ெதG�க4 ப�ட ேதாழிய�. R.பா4பா6தி 
ஆகிேயா@�� மாநில� �� பாரா�G�கைளR� வாP62�கைளR� ெதHவ*62� ெகாEகிற2. 
 

நாக�ேகாவ*+ ேதாழிய� G. களJசிய�, தி@ெந+ேவலி  ேதாழிய�.V. சீதாலhமி, ேகாைவ ேதாழிய�.K. 

பMகஜ� , ��Z� ேதாழிய� P. தன�மாE,  கடX� ேதாழிய� N. சேராஜாேதவ* ஆகிேயா� வ*வா6தி+ கல�2 

ெகாDடன�.  வ*வாத62��4 ப*ற�, ப*�வ@� C<FகE எG�க4 ப�டன.   
  

 உடன� கடைமக� 
1) 11.7.14 – த�ணாவ*+ ெபD ஊழிய�கைள4 பMேக0பைத உ6தரவாத� ெச^ய ேவDG�.  
   ( ேபNk வா�6ைத ெவ0றிய*னா+ ேபாரா�ட� ஒ6தி ைவ�க4 ப�G வ*�ட2. ) 
 
2) ஜூைல 23 Cத+ ஆக>� 22 வைர ெபD ஊழிய� ேகாH�ைககQ�கான ைகெய�62 இய�க�. 
நக+ மாவ�டMகQ�� அS4ப4பG�.  ஆD, ெபD இ@பாலாHடC� ைகெய�624 ெபற ேவDG�. 
 
3) அைன62 மாவ�டMகள5K� அKவலகMகள5+ ெபDகQ�கான தன5 கழி4பைற உEளைத 
உ6தரவாத� ெச^ய ேவDG�. 
 
4) சMக மாவ�ட மாநாGகE ெப@�பாK� �G�ப வ*ழா�களாக நட6த6 தி�டமிட4 ப�GEளன.  சMக 
மாநில மாநாG அ�ேடாப� 10, 11, 12 ேததிகள5+ நைடெபறFEள2.  ெபDகைள அதிக� பMேக0கN ெச^ய 
ேவDG� 
 
5) அைன624 ப�தி உைழ��� ெபDகQ�கான மாவ�ட மாநாGகQ�,  நட�2 ெகாD<@�கி�றன.  
மாநில மாநாG ஆக>� 12-13 தJசாm�.  மாத�சMக மாநாGகQ� நட�2 ெகாD<@�கி�றன. 
அவ0றி0�� ஒ62ைழ4B அள5�க ேவDG�. 
 

மாநில� �� த!�மான�க� 
 
• ம6திய அரk, ெபா26 2ைற உEள5�டவ0றி+ பண*யா0&� அைன624 ெபD ஊழிய�கQ��� 45 
வய2�� ேம+ சிற4B ம@62வ வ*G4B வழMக4 பட ேவDG�. 
 
• ெபDகE பண* BHR� அைன624 பண*ய*டMகள5K� தன5� கழி4பைற உ6தரவாத� ெச^ய4 பட 
ேவDG�. 

 

• ஒ4ப�த ெபD ெதாழிலாள�கQ�� �ைற�த ப�ச ஊதிய�, 180 நா�கE மக4 ேப& வ*G4B, 
�ழ�ைத4 பராமH4B வ*G4B வழMக4 பட ேவDG�. 
 
• ெபDகE �றி6த ஒ@ Bதிய ெகாEைக ம6திய அரசா+ வ��க4 பட ேவDG�.  ெபDகQ�� 
ச;க6தி+ மதி4B�, ெகௗரவC�, கDண*யC�, பா2கா4B� அள54பைத அ2 உ&தி ெச^ய ேவDG�. 
�றி4பாக அ6தைகய ெபா&4Bண�NசிேயாG ஊடகMகள5+ ெபDகE சி6தH�க4பட ேவDG�.  

 
• ெப�ேரா+ pச+ வ*ைல நி�ணய உHைம தன5யா� நி&வனMகள5டமி@�2 மqDG� ம6திய அரk�� 
மா0ற4 பGவேதாG, வ*ைலய*+ பாதியாக உEள வHகைள ர62 ெச^ய ேவDG�. 

 
•    ரய*+ க�டண�, சர��� க�டண உய�ைவ வாப> ெபற ேவDG�.  கா>, ெகரசி�  
   வ*ைல உய�F C<ைவ� ைகவ*ட ேவDG�. 
 
           ேதாழிய� தன�மாE ந�றிRைரேயாG ��ட� நிைறF0ற2.  C<Fகைள நிைறேவ0ற 
அைனவ@� ஒ62ைழ��மா& ேக�G� ெகாEகிேறா�. 
 
                                             P.இ%திரா 
            மாநில க'வ !ன�. 
                                             15-07-2014     
 


