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ேகாைவ வ#$வைட&த தமி மாநில ெசய�() *+,க-ேகாைவ வ#$வைட&த தமி மாநில ெசய�() *+,க-ேகாைவ வ#$வைட&த தமி மாநில ெசய�() *+,க-ேகாைவ வ#$வைட&த தமி மாநில ெசய�() *+,க-    
 
அ/பா�&த ேதாழ�கேள, 
 BSNL ஊழிய� ச�க7தி/ வ#$வைட&த மாநில ெசய�() ேகாைவ, ந8லாய/ 
தி9�(:
ப ச*தாய� ;ட7தி8 நம< அகில இ&திய உதவ# ெபா< ெசயலாள9
, தமி 
மாநில தைலவ9மான ேதாழ� S.ெச8ல@பா அவ�களA/ தலைமய#8 14.08.2015 அ/C 
சிற@பாக நைடெப�ற<.  தமி மாநில ச�க நி�வாகிக-, மாவDட ெசயலாள�க- ம�C
 
கிைள ெசயலாள�க- என தமிழக
 *)வ<
 இ9&< வ&தி9&த 250�(
 ேம�பDட 
ேதாழ�களA/ ப�ேக�Eட/ நைடெப�ற இ&த வ#$வைட&த மாநில ெசய�() ;Dட7தி/ 
<வ�க7தி8 நம< ேதசிய� ெகா+ைய மாநில <ைண7தைலவ� ேதாழ� K.மா$*7< 
அவ�கH
, நம< ச�க� ெகா+ய#ைன இ&த மாத
 பண# ஓJ, ெபற உ-ள ேகாைவ 
மாவDட BSNL ஊழிய� ச�க தைலவ� ேதாழ� K.ச&திரேசகர/ அவ�கH
 வ#�ணதி9
 
ேகாஷ7தி�(
 இைடேய ஏ�றி ைவ7தன�.  
 
 தமி மாநில உதவ#7 தைலவ� ேதாழ� V.ெவ�கDராம/ அவ�க- அOசலி உைர 
நிக7திய ப#/ வ#$வைட&த மாநில ெசய�() நம< (+யர� தைலவ� தி9 அ@<8 
கலா
, (ஜரா7 மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.M.பDS8, நம< ச�க7தி/ T7த 
தைலவ�களA8 ஒ9வரான ேதாழ� P.*9ேகச/ உ-ளADட தைலவ�களA/ மைறவ#�( ஒ9 
நிமிட
 அOசலி ெசW7திய<. BSNL ஊழிய� ச�க7தி/ மாநில உதவ# ெசயலாள� ேதாழ� 
P.இ&திரா இ&த வ#$வைட&த மாநில ெசய�()வ#8 ப�ேக�ற அைனவைரX
 வரேவ�C 
ேபசினா�.  நம< மாநில தைலவ� ேதாழ� S.ெச8ல@பா அவ�க- தைலைமXைர நிக7திய 
ப#/ மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பாE ராதாகி9Yண/ அவ�க- வ#$வைட&த மாநில 
ெசய�()வ#�கான அறி�ைகய#ைன அறி*க@ப:7தி உைரயா�றினா�.   
 
 ப#/ன� நம< வ#$வைட&த மாநில ெசய�()வ#ைன <வ�கி ைவ7< நம< அகில 
இ&திய ெபா< ெசயலாள� ேதாழ� P.அப#ம/X அவ�க- உைரயா�றினா�.  அவ� தன< 
உைரய#8 ம7திய அரசி/ தவறான ெபா9ளாதார ெகா-ைககளா8 ெபா<7<ைற 
நிCவன�க-, (றி@பாக BSNL பாதி�க@ப:வைத வ#$வாக எ:7<ைர7த<ட/ ம7திய அர� 
த�ேபா< அறிவ#7<-ள <ைண டவ� நிCவன7தா8 ஏ�பட ேபா(
 ஆப7<க- 
ெதாட�பாக,
 வ#ள�கினா�.  ேமW
 BSNL நிCவன7ைத பா<கா�க நம< ெசய8பா:கைள 
வ#$, ப:7<வ< ெதாட�பாக,
, ஊழிய�களA/ ப#ர[சைனக-, அதி8 நம< ச�க7தி/ 
நிைலபா:க- ஆகியவ�ைற வ#$வாக எ:7<ைர7தா�. 
 அவர< <வ�க,ைர�( ப#/ அைன7< மாவDட�க- சா�பாக,
 ப�ேக�ற 
சா�பாள�க- வ#வாத7தி8 ப�ேக�றன�.  அவ�கள< வ#வாத7தி�( ப#/ கீக�ட 
*+,க- ஏகமனதாக நிைறேவ�ற@பDட<. 
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01) ஏைழ எளAய ம�களA/ வாவாதார�கைள பா<கா�க ேவ�:
, ெபா<7<ைற 
நிCவன�களA/ ப�(கைள வ#�பைன ெசJய�;டா< உ-ளADட ேகா$�ைககைள 
வலிXC7தி ம7திய ெதாழி�ச�க�க- வ#:7<-ள ெச@ட
ப� 2 அகில இ&திய ெபா< 
ேவைல நிC7த7ைத தமிழக7தி8 100 சதவ#கித
 ெவ�றிகரமா�க அைன7< 
*ய�சிகைளX
 ேம�ெகா-ள ேவ�:
 என வ#$வைட&த தமி மாநில ெசய�() 
அைற;வ8 வ#D:-ள<.   
02) அகில இ&திய FORUM வ#:7த அைற;வலான BSNLஐ பா<கா�க ஒ9 மாத கால 
இய�க7ைத தமி மாநில7தி8 சிற@பாக நட7திய மாவDட ச�க�கைள இ&த 
வ#$வைட&த மாநில ெசய�() பாராD+யேதா:, இதைன ெதாட�[சியாக ெகா�: ெச8ல 
ேவ�:
 எ/C
 ேகD:� ெகா�ட<.  ேமW
 தைரவழி ெதாைலேபசிகH�கான Eதிய 
இைண@Eக- வ9
 சமய7தி8 NON-FEASIBIITY எ/C மC�காம8 அவ�கH�( இைண@E 
ெகா:@பத�( அைன7< *ய�சிகைளX
 ேம�ெகா-ள ேவ�:
 என ேகD:� 
ெகா�ட<.  அத�( ேதைவயான ேகப#-க- உ-ளADட க9வ#க- ப�றா�(ைற இ9&த< 
எ/றா8 மாநில ச�க7தி�( ெத$வ#�க ேவ�:
 எ/C
 ேகD:� ெகா�ட<. 
03)  ஒ9 (Cகிய கால7தி8 வ#$வைட&த தமி மாநில ெசய�()ைவ ஏ�C 
ெப9
பாலான ெசல,கைள ெசJத ேகாைவ மாவDட ச�க7தி�( வ#$வைட&த தமி 
மாநில ெசய�() வா7<�கைள ெத$வ#7<� ெகா-கிற<. 
04) நம< அகில இ&திய ச�க7தி/ அைற;வலி/ அ+@பைடய#8, ரய#8ேவ <ைறைய 
தனAயா�மயமா�(
 *ய�சி�( எதிராக தமிழக
 *)வ<
 30.06.2015 அ/C மிக[ 
சிற@பாக நைடெப�றத�( வ#$வைட&த மாநில ெசய�() பாராD:�கைள ெத$வ#7<� 
ெகா-கிற<. 
05) 05.08.2015 அ/C நைடெப�ற ம7திய அைம[சரைவ ;Dட7தி8 BSNL8 இ9&< 65000 
டவ�கைள ப#$7< <ைண டவ� நிCவன
 அைம@பைத எதி�7< அகில இ&திய FORUM 
வ#:7த அைற;வைல ஏ�C தமிழக7தி/ அைன7< கிைளகளAW
 12.08.2015 
ஆ�@பாDட7ைத ெவ�றிகரமா�கிய அைன7< கிைளகH�(
 தமி மாநில ெசய�() 
பாராD:த8கைளX
, வா7<�கைளX
 ெத$வ#7<� ெகா-கிற<. 
06) 02.06.2013 அ/C நைடெப�ற JTO LICE ேத�வ#8 காலி@பண#ய#ட�களA8 ஏ�பD+9&த 
(ளCப+கைள நk�க,
, அத/ *+,கைள ெவளA� ெகாணர,
 தமி மாநில ச�க
 
க:
 *ய�சிைய ேம�ெகா�ட<.  அத�காக கா�@பேரD அWவலக7தி8 நம< ம7திய 
ச�க
 க:ைமயாக வாதிD: இ/C மிக@ெப$ய ெவ�றிைய ெப�C� ெகா:7<-ள<.  
அத�காக ம7திய ச�க7ைத தமி மாநில ச�க
 வா7<கிற<.  இ&த ேத�வ#8 ெவ�றி 
ெப�ற ேதாழ�கH�(
 தமி மாநில வ#$வைட&த ெசய�() வா7<கிற<. 
07) ெச/ைன ;D:ற, ச�க7தி8 சாதாரண� கடl�கான வD+ைய 01.06.2015 *த8 1.5% 
உய�7தியைத க�+7<, தி9
ப ெபற ேவ�:
 என வலிXC7தி தமிழக
 *)வ<
 
இ9&< 4000�(
 ேம�பDட ைகெய)7<�க- ெப�றத�( தமி மாநில வ#$வைட&த 
ெசய�() பாராD+ய<.  ேமW
 இ&த வD+� (ைற@E ம�C
 ;D:ற, ச�க7தி�( 
ெசா&தமான நில7ைத உC@ப#ன�கH�ேக ப#$7< தர ேவ�:
 என,
 வலிXC7தி 
ெச@ட
ப� 15ஆ
 ேததி அைன7< கிைளகளAW
 ஆ�@பாDட
 நட7த ேவ�:
 என 
வ#$வைட&த மாநில ெசய�() அைற;வ8 வ#D:-ள<.   
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08) BSNL ஊழிய� ச�க7தி/ அ:7த அகில இ&திய மாநாDைட தமிழக7தி8 நட7த 
ேவ�:
 எ/ற ம7திய ெசய�()வ#/ *+ைவ தமி மாநில வ#$வைட&த ெசய�() 
ஏகமனதாக ஏ�C� ெகா�:, அ&த அகில இ&திய மாநாDைட ேகாைவய#8 நட7<வ< 
எ/C தk�மானA�க@பDட<. 
09) ெதாைல ெதாட�E ேதாழ/ ப7தி$�ைகய#/ ஆசி$ய� ம�C
 ெவளAய#:பவராக ேதாழ� 
S.ெச8ல@பா அவ�கைளX
, அ[சி:பவராக S.K.PRINITERSஐX
 வ#$வைட&த தமி மாநில 
ெசய�() ஏமனதாக ஏ�C� ெகா�ட<.  
10)  நாக�ேகாவ#லி8 அ�ேடாப� 3 ம�C
 4ஆ
 ேததி நைடெபற உ-ள ஒ@ப&த 
ஊழிய�களA/ அகில இ&திய மாநாDைட ெவ�றிகரமாக நைடெபற அைன7< வ#த7திW
 
BSNL ஊழிய� ச�க
 ஒ7<ைழ�க ேவ�:
 எ/C வ#$வைட&த மாநில ெசய�() 
*+ெவ:7<-ள<. 
 
 இ&த அைன7< *+,கைளX
 மிக[ சிற@பாக தமிழக7தி8 அ*லா�கி:ேவா
. 
ெவ�றி ெபCேவா
. 
 
 வா7<�கHட/, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ேதாழைமX-ளேதாழைமX-ளேதாழைமX-ளேதாழைமX-ள,,,,  

    
(A.(A.(A.(A.பாE ராதாகி9Yண/பாE ராதாகி9Yண/பாE ராதாகி9Yண/பாE ராதாகி9Yண/))))    
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