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ெச$ைனய&' தமி மாநில ெசய�() 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 BSNL ஊழிய� ச�க�தி� தமி� மாநில ெசய���, ெச�ைனய"# நம$ மாநில தைலவ&', 
அகில இ�திய உதவ" ெபா$ ெசயலாள&மான ேதாழ� S.ெச#ல+பா அவ�கள,� தைலைமய"# 
03.06.2015 அ�3 மிக சிற+பாக நைடெப�ற$. BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா$ ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப"ம�7 அவ�க8 நம$ ச�க ெகா9ய"ைன ஏ�3 ைவ�தா�.  நம$ மாநில $ைண�தைலவ� 
ேதாழ� V.ெவ�க=ராம� அ?சலி உைர நிக��திய ப"� மாநில ெசய��� மைற�த 
தைலவ�க@A�', ேதாழ�க@A�' தன$ அ?சலிைய ெசB�திய$.  மாநில ெபா&ளாள� ேதாழ� 
K.சீன,வாச� வ�தி&�த அைன�$ ேதாழ�கைள7' வரேவ�றா�.   
 மாநில தைலவE� தைலைம7ைரA� ப"�  நம$ ெபா$ ெசயலாள� ேதாழ� P.அப"ம�7 
நFGடெதா& $வAக உைர நிக��தினா�.  நம$ இ�திய நா=9� ெபா&ளாதார' ெதாட�பாகH', 
ம�திய அரI கைடப"9�$ வ&' மAக8 வ"ேராத, ெப& Jதலாள, ஆதரH ெகா8ைககைள7', அ$ 
எMவா3 ேதச�தி�� ேகN வ"ைளவ"A�' எ�3' வ"ளAகமாக எN�$ைர�தா�.  கட�த ஆ3 மாத 
காலமாக BSNL# நைடெப�3 வ&' BSNL பா$ கா+O இயAக�க8 ெதாட�பாகH', ைகெய��$ 
இயAக', ெவ�றிகரமான 2 நா=க8 ேவைல நி3�த' ம�3' அத�� ப"� ெதாைல ெதாட�O 
இலாகாவ"� ெசயலாள� ம�3' அதிகாEக@ட� நைடெப�ற ேபPI வா��ைத, அத�� ப"� நா' 
ஆ�ற ேவG9ய பண"க8 ெதாட�பாகH' எN�$ைர�தா�.  இ�த ேபாரா=ட�ைத உ3தியாக நட�தி 
வ&' இ�த Q�நிைலய"B', நா' நம$ ஊழிய�கள,� ேத�கி உ8ள ப"ரPசைனகைள தF�H காண 
நம$ ச�க' உ3தியாக நட�தி வ&' இ�த Q�நிைலய"B', நா' நம$ ஊழிய�கள,� ேத�கி 
உ8ள ப"ரPசைனகைள தF�H காண நம$ ச�க' JAC Uல' நட�திய ேபாரா=ட�க8, த�ேபாைதய 
நிைல ஆகியவ�ைற ெதள,வாக வ"ளAகினா�.  த�ேபா$ BSNL நி�வாக' அறிவ"�$8ள, இரH 9 மண" 
Jத# காைல 7 மண" வைர இலவசமாக நாN J�வ$' ேபசிAெகா8ளலா' எ�ற தி=ட�ைத7', 
ஜூ�15 Jத# அறிவ"Aக+ப=N8ள இலவச ேராமி� தி=ட�ைத7' மAக8 J� ப"ரபல+பN�$' 
வைகய"B', நம$ வா9Aைகயாள�கைள அதிக+பN�$' வைகய"B' தி=ட�=கைள 
தலம=ட�கள,# தF=9 ெசய#பN�த வ"ட+ப=N8ள ஒ& மாத கால இயAக�திைன ெவ�றி ெபறP 
ெச[ய ேவGN' எனH' அவ� ேக=NA ெகாGடா�. 
 அவர$ $வAக உைரA� ப"� ஆ[பN ெபா&=கைள மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பாO 
ராதாகி&\ண� அறிJக+பN�தினா�.  ப"�ன� நைடெப�ற வ"வாத�தி# அைன�$ மாவ=ட 
ெசயலாள�க@', BSNL WWCC மாநில அைம+பாள� ேதாழ� V.P.இ�திரா அவ�க@', மாநில அைம+O 
ெசயலாள� ேதாழ� M.ம#லிகா அவ�க@' கல�$A ெகாGடன�.  நம$ அகில இ�திய உதவ" ெபா$ 
ெசயலாள� ேதாழ� S.ெச#ல+பா அவ�க8 தமி� மாநில ெசய���வ"# J9H எNAக+பட 
ேவG9ய சில அ'ச�க@A� வழிகா=9னா�.  ேதாழ�கள,� ச�ேதக�க@A� பதிலள,A�' 
வ"த�தி# நம$ ெபா$ ெசயலாள� ேதாழ� P.அப"ம�7 நிைறHைரயா�றினா�.  அத�� ப"� 
கீ�கGட J9Hக8 ஏகமனதாக நிைறேவ�ற+ப=டன.  
01) நட�$ J9�த ைகெய��$ இயAக�தி# தமிழக�தி# இ&�$ 7,22,532 ைகெய��$Aகைள 

மAகள,ட' இ&�$ ெப3வத�� சிற+பாக ஈNப=ட FORUM தைலவ�க@A�', ேதாழ�க@A�' 
தமி� மாநில ெசய��� தன$ பாரா=Nத#கைள ெதEவ"�$A ெகா8கிற$.  இ�த இயAக�தி#  
தைலவ�க@A�', ேதாழ�க@A�' தமி� மாநில ெசய��� தன$ பாரா=Nத#கைள 
ெதEவ"�$A ெகா8கிற$.  இ�த இயAக�தி# BSNL ஊழிய�கேளாN ேதாேளாN ேதா8 நி�3 



உைழ�தி=ட BSNL   ஒ+ப�த ஊழிய�க8, ஓ[fதிய�க8,  AIIEA ேதாழ�க8, AITUC ம�3' CITU 
உ8ள,=ட அைன�$ ேதாழைம ெதாழி�ச�க ேதாழ�க@A�' தமி� மாநில ெசய��� தன$ 
வா��$Aகைள7', பாரா=Nத#கைள7' உE�தாAகிA ெகா8கிற$. 

02) ஏ+ர# 21 ம�3' 22 ஆகிய ேததிகள,# நைடெப�ற ப"ரமாGடமான ேவைல நி3�த�தி# 
ப�ேக�ற அைன�$ ேதாழ�க@A�', அதிகாEக@A�' மனமா��த பாரா=Nத#கைள7' 
ந�றிகைள7' தமி� மாநில ெசய��� உE�தாA�கிற$.  �றி+பாக 90%A�' ேம# ப�ேக�ற 
பாG9PேசE, நாக�ேகாவ"#, நFலகிE ம�3' கடk� மாவ=ட ேதாழ�க@A� சிற+O 
பாரா=NAக8.   

03) அேத ேபால தமிழக�தி# இ�த ேவைல நி3�த�தி# J�ைமயாக ப�� ெப�38ள ஒ+ப�த 
ெதாழிலாள�க@A�' தமி� மாநில ெசய��� தன$ வா��$Aகைள ெதEவ"�$A ெகா8கிற$. 

04) இ�த ேவைல நி3�த�ைத சீ��ைலAக ேவGN' எ�கி�ற ேநாAேகாN ெசய#ப=ட சில� மm$ 
நடவ9Aைக எNAக தய�கிய மாநில நி�வாக�தி�� எதிராக 29.04.2015 அ�3 நைடெப�ற 
உGணாவ"ரத ேபாரா=ட�தி# ப�� ெப�ற அைன�$ ேதாழ�க@A�', �றி+பாக சிற+பான 
ஏ�பாNகைள ெச[தி&�$ ெச�ைன CGM(O) மாவ=ட FORUM ேதாழ�க@A�', திரளாக ப�� 
ெப�ற பாG9PேசE, கடk� ம�3' ேவk� மாவ=ட ேதாழ�க@A�' இ�த மாநில ெசய��� 
தன$ பாரா=Nத#கைள ெதEவ"�$A ெகா8கிற$. 

05) அைன�$ ம�திய ெதாழி�ச�க�க@' இைண�$ ம�திய அரசி� தவறான ெபா&ளாதார 
ெகா8ைகக@A� எதிராக அறிவ"�$8ள ெச+ட'ப� 2, 2015 அகில இ�திய ேவைல நி3�த 
ேபாரா=ட�தி�� தலம=ட�கள,# த�ேபா$ இ&�ேத தயாE+O பண"கள,ல ஈNபட ேவGN' என 
கிைள/மாவ=ட ச�க�கைள இ�த தமி� மாநில ெசய��� ேக=NA ெகா8கிற$. 

06) ஒ+ப�த ஊழிய�கள,� ப"ரPசைனகைள J�ைவ�$ 10.06.2015 அ�3 ெச�ைன தைலைம ெபா$ 
ேமலாள� அBவலக' J� நைடெபற உ8ள த�ணா ேபாரா=ட�தி# சAதியாக ப�ேக�3 
ேகாEAைககைள ெவ�றி ெபறPெச[ய ேவGNெமன தமிழக�தி# உ8ள அைன�$ BSNL 
ஊழிய�கைள7' இ�த மாநில ெசய��� ேக=NAெகா8கிற$.  

07) இரH 9 மண" Jத# காைல 7 மண" வைர இலவச அைழ+Oக8 தி=ட�ைத7', ஜூ� 16 Jத# 
அறிJக+பN�த இ&Aகி�ற இலவச ேராமி� தி=ட�ைத7' மAக8 ம�திய"# சிற+பாக 
வ"ள'பர+ பN�தி நம$ வா9Aைகயாள� எGண"Aைகைய அதிக+பN�த ேவGN' எ�கிற 
ேநாAகி#, அகில இ�திய FORUM அைறqவ# வ"=N8ள ”ஒ& மாத கால இயAக”�ைத 
தமிழக�தி# FORUM ேதாழ�க@ட� இைண�$ மிக ெவ�றிகரமாக ெசய#பN�திட ேவGN' என 
இ�த மாநில ெசய��� J9H ெச[$8ள$.  

08) ேம�� மாவ=ட�களான நFலகிE, ேகாைவ, ஈேராN, ேசல' ம�3' த�மOE ஆகிய மாவ=ட 
ச�க�கள,� மாவ=ட ச�க நி�வாகிக8 ம�3' கிைள ெசயலாள�க8 ப�ேக��' ஒ& பய"�சி 
Jகாமிைன ெச+ட'ப� மாத�தி# ேசல�தி# நட�$வ$ என தமி� மாநில ெசய��� J9H 
ெச[த$. 

09) அN�த மாநில ெசய���ைவ இரGN நா=க8 ெசய���வாக த?ைசய"# நட�$வ$ என 
J9H ெச[ய+ப=N8ள$. 
 
இ3திய"# மாநில அைம+O ெசயலாள� ேதாழ� A.அGணாமைல ந�றி qறி இ�த 

ெசய���ைவ J9�$ ைவ�தா�. 
வா��$Aக@ட�, 

                                                                    ேதாழைம78ள, 

 
(A.பா- ராதாகி/0ண$) 

                                                                         மாநில ெசயலாள�  


