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SAVE BSNL- SAVE INDIA 
��றறி�ைக எ!:10                                                    ேததி:18.12.2014 
 

ெச+ைன மாநில ெசய�-. /01க2 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
  

BSNLஊழிய� ச�க�தி� தமி� மாநில ெசய��� நம  மாநில தைலவ#$, 
அகில இ�திய உதவ' ெபா ெசயலாள#மான ேதாழ� S.ெச*ல+பா அவ�கள,� தைலைமய'* 
ெச�ைன கி-.ய'* உ/ள CITU அ4வலக�தி* 17.12.2014 அ�: சிற+<ட� நைடெப�ற .   
  

இ�த மாநில ெசய���வ'* நம  அகில இ�திய ெபா  ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப'ம�? அவ�க/ நம  ச�க@ ெகா.ய'ைன ஏ�றி ைவ�தா�. மாநில அைம+< 
ெசயலாள� ேதாழ� V.மண'ய� ேதாழ� பா+பா உமாநா�ைத நிைனD E��  அFசலி 
நிக��திய ப'� மாநில ெசய��� தாலிபா� தGவ'ரவாதிகளா* பIெகாைல ெசJய+பKட 132 
�ழ�ைதக/, நGதியரச� V.R.கி#NணJய�, ெந*ைல ேகாப' உ/ள,Kட ேதாழ�கO@� ஒ# 
நிமிட ேநர$ அFசலி ெச4�திய .  BSNL ஊழிய� ச�க�தி� மாநில உதவ' ெபா#ளாள� 
ேதாழ� R.மேக�திர� வ�தி#�த அைனவைர?$ வரேவ�றா�.   
  

நம  மாநில தைலவ#$, அகில இ�திய உதவ' ெபா  ெசயலாள#மான ேதாழ� 
S.ெச*ல+பா அவ�க/ தைலைம?ைர நிக��திய ப'� மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பா< 
ராதாகி#Nண� ஆJபI ெபா#Kகைள அறிSக+பI�தி ேபசினா�.   

 
அத� ப'� நம  அகில இ�திய ச�க�தி� ெபா  ெசயலாள� ேதாழ� P.அப'ம�? 

அவ�க/ நம  மாநில ெசய���ைவ  வ@கி ைவ�  உைரயா�றினா�.  அவ� தன  
 வ@க உைரய'*, பாகிTதா� ெபஷாவ� நகV* நைடெப�ற ப/ள,@�ழ�ைதக/ 
பIெகாைலைய WK.@ காK. மதெவறிய'� ெகாXர�ைத வ'வV�தா�.  அ மKIமி�றி 
நம  இ�திய நாK.4$ உ#வாகி வ#$ மதெவறிய'ைன WK.@காK., மத ேமாத*க/ 
உ#வான  எ�றா* ஆKசியாள�கள,� தவறான ெபா#ளாதார ெகா/ைக@� எதிராக 
உைழ@�$ ம@கைள ஒ�: திரKIவ  சா�தியம�றதாகி வ'I$.  எனேவ நம  
ேகாV@ைககO@காக ேபாராட ேதைவயான மத ந*லிண@க�ைத பா கா+பதி� அவசிய$ 
எ�பைத எI� ைர�தா�.  ம�திய'* ஆKசி மா�ற$ ஏ�பKட ப'�< நாK.� ெமா�த 
உ/நாKI உ�ப�தி அதிகV@கவ'*ைல என WK.@காK.னா�.  தமிழக�தி* 27.11.2014 
ேவைல நி:�த$ ெவ�றிகரமாக நைடெப�: இ#�தா4$ இ�னS$ ச@தியாக 
நட�திய'#@க ேவ-I$ என WK.@காK.னா�.  இ�த ேபாராKட�தி� அZபவ�தி* 
இன,வ#$ கால�கள,* ேவைல நி:�த கால�கள,* இ�னS$ அதிக+ப.யான 
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ஊழிய�கைள திரK.ட ேவ-I$ என அறிD:�தினா�.  நட�  S.�த அகில இ�திய 
மாநாK.� நிக�Dகைள?$, அ�த மாநாI நட�திய ேம�� வ�க ேதாழ�கைள?$ 
பாராK.ய அவ� நம  அகில இ�திய மாநாK.� S@கிய ேகாஷமான ெதாழி�ச�க 
ஒ�:ைம எ�ப  த�ேபா  பல+பKI வ#வைத WK.@காK.னா�.  த�ேபா  FORUM 
சா�பாக நைடெப�:@ ெகா-.#@�$ BSNLஐ பா கா@க நைடெப�: வ#$ இய@க�தி* 
நம  ப�ேக�< மிக அதிக அளவ'* இ#@க ேவ-I$ என வலி?:�தினா�.  “SAVE BSNL-
SAVE INDIA” எ�ற பதாைககைள எI� @ ெகா-I ெத#Sைன@ EKட�க/ நட�தி 
ெபா ம@கள,ட$ BSNLஐ கா+பத�காக ைகெய��  இய@க�ைத ெவ�றிகரமா@க ேவ-I$ 
எ�:$, தமிழக�தி* அகில இ�திய FORUM ெகாI� /ள இல@கிைன தா-. 
ைகெய�� @கைள ெபா ம@கள,ட$ இ#�  ெபற ேவ-I$ எ�:$ ேகKI@ ெகா-டா�.  
2015 மா�e6,7,8 ேததிகள,* நைடெப:$ த�ணா ேபாராKட$, ஜனவVய'* நைடெபற உ/ள 
மாநில அளவ'லான க#�தர�க$, ப'+ரவV 25* நைடெபற உ/ள ”பாராOம�ற�ைத 
ேநா@கிய ேபரண'” ம�:$ மா�e 17 Sத* நைடெபற உ/ள காலவைரய�ற ேவைல 
நி:�த$ உ/ள,Kட ேபாராKட�கைள ெவ�றிகரமா@கிட ேவ-I$ எ�பைத 
WK.@காK.னா�.      
  

அவர   வ@க உைர@� ப'� தமிழக�தி� அைன�  மாவKட ெசயலாள�கO$, 
ஒ# சில மாநில ச�க நி�வாகிகO$ வ'வாத�தி* கல� @ ெகா-டன�.  அத� ப'�ன� 
நம  அகில இ�திய உதவ' ெபா  ெசயலாள� ேதாழ� S.ெச*ல+பா அவ�கள,� 
வழிகாKIத* அ.+பைடய'* கீ�க-ட S.Dக/ ஏகமனதாக எI@க+பKடன.  மாநில 
ெசய���ைவ தமி� மாநில அைம+< ெசயலாள� ேதாழ� A.Sகம  ஜாப� ந�றி Eறி 
நிைறD ெசJதா�. 
 
01) தி#eசிய'* 7ஆவ  தமி� மாநில மாநாKைட மிகeசிற+பாக நட�திய தி#eசி மாவKட 

ச�க�தி��$, அதி* பண'யா�றிய ேதாழ�கO@�$ தமி� மாநில ெசய��� தன  
பாராKI@கைள ெதVவ'� @ ெகா/கிற . 

02) ேம�� வ�க ஆO$ கKசிய'னV� ப* ேவ: இைடk:கைள?$ தக��ெதறி�  மிக 
அ�<தமான அகில இ�திய மாநாKைட அ�+பண'+< உண�Dட� நட�திய வரேவ�<@ 
��வ'��$ அவ�கO@� மிகeசிற�த Sைறய'* வழிகாK.ய ம�திய ச�க�தி��$ 
தமி� மாநில ெசய��� தன  பாராKI@கைள ெதVவ'� @ ெகா/கிற . 

03) தி#eசி மாநில மாநாKI S.வான மாநில�த�வ'ய மதeசா�ப'�ைம க#�தர�க�ைத 
ஏ+ர* Sத* வார�தி* ம ைரய'* சிற+பாக நட� வ .  அதி* அகில இ�திய ெபா  
ெசயலாள�, உதவ' ெபா  ெசயலாள� ம�:$ மதசா�ப'�ைம@� ஆதரவாக ெசய*பI$ 
ப'ரபலமானவ�கைள அைழ+ப  எ�:$ S.D ெசJய+பKI/ள .   

04) அைன�  மாவKட�கள,4$, மாவKட ச�க நி�வாகிக/ ப�தி வாVயாக ெச�: 
ஊழிய�கைள ச�தி�  (S.�தா* இதர ச�க�கைள?$ அதிகாVகைள?$ உ/ளட@கி 
ெச�:) BSNL வள�eசி@� ேதைவயான வ'ஷய�கைள ேசகV+பேதாI, நா$ சிற�த 
ேசைவகைள த#வதி� அவசிய�ைத ேதாழ�கள,ட$ எI� ைர+ப . 

05) தமிழக�தி* ேசைவ ேம$பI�திட மாநில தைலவ�, மாநில ெசயலாளேராI ேதாழ� 
S.W+ப'ரமண' ACS(நGலகிV, ேகாைவ ஈேராI) ேதாழ� S.தமி�மண' ACS (ேசல$ ம�:$ 
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த�ம<V), ேதாழ� M.S#ைகயா ACS (Project, கடt�, ேவt�, பா-. ம�:$ 
�$பேகாண$), ேதாழ� C.ெச*வ'� ச�யராu ACS (ம ைர, தி#eசி, தFசாv� ம�:$ 
காைர@�.) ம�:$ ேதாழ� P.இ�திரா ACS (நாக�ேகாவ'*, w� @�., தி#ெந*ேவலி 
ம�:$ வ'# நக�) ஆகிய ேதாழ�கைள ெகா-ட ஒ# �� அைம+ப .  அைட+ப'* 
�றி+ப'ட+பKI/ள மாவKட�கள,* இ#�  மாவKட ெசய���@கள,* கல� @ 
ெகா-I தகவ*கைள உடன.யாக திரKIவ .  ஜனவV Sத* வார�தி* இ�த@ �� 
E. வ'வாதி�  மாநில நி�வாக�தி��$ ம�திய ச�க�தி��$ ஒ# க.தமாக 
ெகாI+ப .      

06) ெதாழி� ச�க வள�eசி@� ம-டல வாVயான க#�தர�க�கைள உடன.யாக நட� வ  
எ�கிற S.வ'ைன ேம, ஜூ� மாத�கள,* நட� வ  

07) ெப#�திர/ ம@க/ ப�ேக�ற “ேதசிய எதி�+< தின$’:-  ம�திய அரசா�க�தி� ம@க/ 
வ'ேராத, ஊழிய� வ'ேராத ெகா/ைககO@� எதிராக 05.12.2014 அ�: ேதசிய எதி�+< 
தின�ைத கைடப'.@க ேவ-I$ அைன�  ம�திய ெதாழி�ச�க�கO$ அைற Eவ* 
வ'Kடன.  நாI S�வ $ இ�த ேபாராKட$ ெவ�றிகரமாக நைடெப�:/ள .  இ�: 
பா-.eேசV உ/ள,Kட தமிழக�தி� அைன�  கிைளகள,4$, BSNL அ4வலக 
வாய'*கள,* ஆ�+பாKட�கO$, ம�திய ெதாழி�ச�க�க/ நட�திய ெபா வான 
இய@க�கள,4$ நம  ஊழிய�க/ ெப#�திரளாக கல� @ ெகா-I/ளன�.    இ�த 
ேபாராKட�தி*  ப�� ெப�ற அைனவ#@�$ தமி� மாநில ச�க$ மனமா��த 
வா�� @கைள ெதVவ'� @ ெகா/வ ட�, இ�த ேகாV@ைககO@காக ேம4$ நைடெபற 
உ/ள அைன�  ேபாராKட�கள,4$ நம  ப�ேக�ைப உ:தி ெசJய ேவ-I$. 

08) நவ$ப� 27 ேவைல நி:�த�ைத ெவ�றிகரமா@கிய அைன�  ேதாழ�கO@�$, அத�காக 
உைழ�திKட கிைள/மாவKட/மாநில/அகில இ�திய ச�க தைலவ�கO@�$ தமி� மாநில 
ெசய��� தன  வா�� @கைள ெதVவ'� @ ெகா/கிற .  தமிழக�தி* Sத�ைம 
மாவKடமாக 91 சதமான ஊழிய�கைள ஈIபடe ெசJத நGலகிV மாவKட ச�க�தி��$, 
த�ம<V, கடt� மாவKட ச�க�கO@�$, மிக+ெபVய எ-ண'@ைகய'* ஊழிய�கைள 
ேவைல நி:�த�தி* ஈIபடe ெசJத ேகாைவ மாவKட ச�க�தி��$ மாநில ெசய��� 
பாராKIத*கைள ெதVவ'� @ ெகா/கிற . இ�த ேவைல நி:�த�தி* கிைட�த 
அZபவ�ைத@ ெகா-I எதி� வ#$ ேபாராKட�கள,� தயாV+< பண'கைள மாவKட 
ெசய���@கள,* திKடமிKI ெசய*பI�த ேவ-I$ எ�:$ S.D ெசJத . 

09) BSNLஐ <�தா@க$ ெசJவத�காக FORUM S� ைவ� /ள 21 அ$ச ேகாV@ைககைள 
S�ைவ�  நைடெப�ற 11.12.2014 ேகாV@ைக தின ஆ�+பாKட$ மாநில�தி� அைன�  
ப�திகள,4$ மிகeசிற+பாக நைடெப�ற .  �றி+பாக ெச�ைனய'* நம  தைலைம 
ெபா  ேமலாள� அ4வலக�தி� S� நைடெப�ற ஆ�+பாKட$ இ�த ேகாV@ைககள,� 
ம}  ேதாழ�கO@� உ/ள அ@கைறைய எI� @ காKIவதாக உ/ள . மாநில�தி� 
அைன�  ப�திகள,4$ இ�த ஆ�+பாKட$ மிக+ெபVய அளவ'* நைடெப�:/ள .  
ப�ேக�ற, இத�காக பாIபKட அைன�  ேதாழ�கO@�$ தமி� மாநில ெசய��� 
வா�� @கைள ெதVவ'� @ ெகா/கிற . 

10) ெபா  ம@கள,ட$ ஒ# ேகா. ைகெய�� @கைள ெபற ேவ-I$ எ�ற FORUM� 
S.ைவ நம  தமிழக�தி* “SAVE BSNL- SAVE INDIA” எZ$ வாசக$ தா�கிய BANNERகைள 
எI� @ ெகா-I ெத#Sைன@ EKட�க/ நட�தி கிைளகள,* உ/ள அைன�  
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ேதாழ�கைள?$ ப�ேக�கe ெசJ  சிற+<ட� நட�த ேவ-I$. அகில இ�திய FORUM 
உ:+ப'ன#@� 50 ைகெய�� @க/ வா�க ேவ-I$ எ�: Eறிய'#�தா4$, 
தமிழக�தி* அதைன 100 ைகெய�� @க/ என இல@ைக உய��தி தமிழக�தி* இ#�  
20 லKச$ ைகெய�� @கைள ெபறேவ-I$ என தமி� மாநில ெசய��� 
S.ெவI� /ள .  இத�கான மா�றியைம@க+பKட மZவ'� தமிழா@க$ 
இைணயதள�தி* ெவள,ய'ட+பKI/ள .  அதைன ேதாழ�க/ பய�பI�தி@ ெகா/ள 
ேவ-I$. 

11) இ�த@ ைகெய��  இய@க�ைத தமிழக�தி* 11.12.2014 அ�ேற  வ@கிய ம ைர 
மாவKட ேதாழ�கைள தமி� மாநில ெசய��� பாராKIகிற .  ம ைரய'* ஒ# ெபா @ 
EKட�ைத நட�தி அதி* ேதாழ� அ-ணா ைர MLA அவ�கைள ைவ�  இ�த 
ைகெய��  இய@க�ைத  வ@கி உ/ளன�.  தி-I@க*லி* ேதாழ� பாலபாரதி MLA 
அவ�கைள ைவ�   வ@க+பKI/ள .  ேகாைவய'* ேதாழ� ஆ:Sக$ MLA அவ�கைள 
ைவ� $, தி#+~V* ேதாழ� த�கேவ* MLA அவ�கைள ைவ� $  வ@க+பKI/ள . 
இேத ேபால தமிழக$ S�வ $ மாவKட FORUMக/ ப'ரமா-டமாக திKடமிKI/ளன�.  
இதைன எ�eசிகரமாக, பரவலாக நட�தி ஜனவV 20$ ேததி@�/ நம  இல@கான 20 
லKச$ ைகெய�� @க/ எ�ற இல@கிைன ~��தி ெசJய ேவ-I$ எ�:$ 
S.ெவI@க+பKI/ள .   

12) இேத ேகாV@ைககைள S�ைவ�  2015 ஜனவV 30ஆ$ ேததி தமி� மாநில 
க#�தர�கிைன கடtV* நட� வ  எ�: தமி� மாநில FORUM S.D ெசJ /ளைத 
மாநில ெசய��� பாராKIவேதாI இதி* தமிழக$ S�வ $ இ#�  மிக+ெபVய 
அளவ'* ஊழிய�கைள திரK. ெவ�றிகரமா@�வ  எ�:$ S.D ெசJய+பKI/ள .  
இ�த@ EKட�தி* ப�� ெபற@E. அகில இ�திய FORUM�தி� தைலவ�கள,ட$ நா$ 
ெப�ற 20 லKச$ ைகெய�� @கைள வழ��வ  எ�:$ S.ெவI@க+பKI/ள . 

13) ஜனவV, 6,7 ம�:$ 8ஆ$ ேததிகள,* நைடெபற உ/ள ெதாட� த�ணா ேபாராKட�ைத 
தமிழக�தி* ெவ�றிகரமா@�வ  என S.D ெசJய+பKI/ள . 

14) ப'+ரவV 25ஆ$ ேததி நைடெபற உ/ள பாராOம�ற$ ேநா@கிய ேபரண'ய'* தமிழக�தி* 
இ#�  மிக+ெபVய அளவ'* ப�ேக�ப  எ�:$ அத�கான திKடமிடைல மாவKட 
ச�க�க/ உடன.யாக ெசJ  ப�ேக��$ ேதாழ�கள,� பK.ய* ம�:$ பயண 
வ'வர�கைள மாநில ச�க�தி�� ஜனவV Sத* வார�தி��/ ெகாI+ப  எ�:$ 
S.D ெசJய+பKI/ள .     

15) காலவைரய�ற ேவைல நி:�ததி�கான தயாV+< பண'கO@� கால அவகாச$ வழ��$ 
வைகய'* 03.02.2015 Sத* நைடெபற இ#�த கால வைரய�ற ேவைல நி:�த�ைத 
17.03.2015 Sத* நட� வ  என S.D ெசJய+பKI/ள :  மாவKட ச�க�க/ இ�த 
ேவைல நி:�த ேபாராKட�திைன �: சதவ'கித ெவ�றியாக மா�ற ேவ-.யத� 
அவசிய�ைத ஏ�:@ ெகா-I அைன�  ேதாழ�கைள?$, அதிகாVகைள?$ ச�தி@க 
ேவ-I$.  கிைளவாVயாக, அ4வலக வாVயாக, ெதாைல ேபசி நிைலய�க/ வாVயான 
EKட�கைள FORUM சா�பாக நட�தி ஆதரவ'ைன திரKட ேவ-I$.  பாராOம�ற$ 
ேநா@கிய ேபரண'@� ப'�ன� மா�e Sத* வார�தி* மாநில< தைலவ�க/ கல� @ 
ெகா/O$ சிற+<@ EKட�கைள அைன�  மாவKட�கள,4$ திKடமிKI நட�  
எ�:$ S.D ெசJய+பKட .  
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16) ேவt� மாவKட ஒ+ப�த ெதாழிலாள�க/ ப'ரeசைனய'* நி�வாக� ட� ஏ�பKட 
ஒ+ப�த�தி� அ.+பைடய'* பண' நG@க$ ெசJய+பKட ேதாழ�கள,* 87 ேதாழ�கO@� 
ம}-I$ பண' ெகாI@க+பKI/ள .  இத�காக ேபாரா.ய ேதாழ�கO@�$, ந$Sட� 
ஏ�பI�திய ஒ+ப�த�ைத அS* பI�திய தமி� மாநில/ேவt� மாவKட 
நி�வாக�தி��$ நம  பாராKIத*கைள ெதVவ'� @ ெகா/கிற .  ம}தS/ள 
ேதாழ�கO@� பண' வழ��வ  ெதாட�பாக உடன. நடவ.@ைகக/ ேம�ெகா/ள 
ேவ-I$ எ�:$ ேகKI@ ெகா/கிற .  

17) உ:+ப'ன� ேச�+< மாதமான இ�த மாத�தி* அதிக+ப.யான ஊழிய�கைள நம  
ச�க�தி* இைண�  பல+பI� வ  எ�:$ S.D ெசJய+பKI/ள . 

18) த�ேபா  தமிழக�தி* பரவலாக சி$ கா�K ப�றா@�ைற உ/ள  எ�பைத ம�திய 
ச�க�தி� கவன�தி�� ெகா-I ெச�றDட� உடன.யாக அகில இ�திய நி�வாக�தி� 
கவன�தி�� ெகா-I ெச�ற ம�திய ச�க�தி�� நம  பாராKIத*கைள ெதVவ'� @ 
ெகா/கிற .  உடன.யாக தG�D காண நி�வாக�ைத இ�த மாநில ெசய��� 
வ�<:� கிற .   

19) ஒ# சில மாவKட�கள,* மாவKட ெபா  ேமலாள�க/ ேம�ெகா-I வ#$ ஊழிய� 
வ'ேராத BSNL வ'ேராத நடவ.@ைககைள வ�ைமயாக இ�த தமி� மாநில ெசய��� 
க-.@கிற .  மாநில நி�வாக$ அறிD:�தினா4$ அதைன ஏ�:@ ெகா/ளாம* 
வ'திகO@� <ற$பாக ெசய*பI$ அ�த மாவKட நி�வாக�கO@� எதிராக இய@க$ 
ெதாட��  நட� வ  அவசிய$ எ�பைத WK.@காK.ய தமி� மாநில ெசய��� 
அவ�றி�ெகதிராக ெதாழி�ச�க நடவ.@ைககைள ேம�ெகா/வ  எ�:$ S.D 
எI@க+பKI/ள .   

 
ேதாழ
கேள, இ+@ நா� ஒB /�கிய கCட<திE உ2ேளா�.  ஒB Gற� 

மதவாத அபாய� நாC0E நிலவK வB� LழலிE அத+ நிழலிE தனM 
கா
NபேரCPகQ�- ஆதரவான ெகா2ைககைள அ/லா�க ம<திய அர� ெசயEபCP 
வBகிறM.  இSத கால கCட<திE நமM வா�வK+ ஆதாரமாக உ2ள, ெபாM ம�களT+ 
ெசா<தாக உ2ள இSத BSNL எ+ற நமM க!ணK+ மணKைய பாMகா�-� 
ேபாராCட<திE நமM ேதாழ
கைளV�, அதிகாWகைளV� திரCPவMட+, 
சSதாதாரகளT+ ெபாMம�களT+ ஆதரைவV� ெப@வத�கான ந�மாE /0Sத 
அைன<ைதV� ெசXதிPேவா�.  ந�மாE /0V�. ந�மாE தா+ /0V�. உ@திVட+ 
ெசயEபPேவா� என ேதாழைமVட+ ேகCP� ெகா2கிேறா�. 

  
வா�� @கOட�, 

                                                                       ேதாழைம?/ள,  

 
(A.பாG ராதாகிBZண+) 

                                                                       மாநில ெசயலாள
  


