
 

 

BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:97                                                          ேததி:-16.02.2016 
 

ேவ#� மாநில ெசய�%& '()க* 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

 
தமி� மாநில BSNL ஊழிய� ச�க�தி� மாநில ெசய���  !"ட$ ேவ&'( 

உ*ள சேரா, இ(ல�தி( 12.02.2016 அ�3 மாநில தைலவ� ேதாழ� S.ெச(ல5பா 
அவ�கள6� தைலைமய7( நைடெப�ற9.  மாநில� 9ைண�தைலவ� ேதாழ� 
V.ெவ�க"ராம� அவ�கள6� அ<சலி உைர � ப7� மாநில ெசய��� தியாகிக= � 
அ<சலி ெச>�திய9.  ப7�ன� ேவ&� மாவ"ட ெசயலாள� ேதாழ� S.த�கேவ( 
வரேவ�@ைரயா�றினா�.  மாநில தைலவA$, அகில இ�திய உதவ7 ெபா9 
ெசயலாளAமான ேதாழ� S.ெச(ல5பா தைலைமBைர ஆ�றினா�.  கட�த கால�தி( நா$ 
தமிழக�தி( ஆ�றிய பண7கைள நிைனDபE�திய ேதாழ� S.ெச(ல5பா எதி�வA$ 
கால�தி( நா$ 7ஆவ9 ச�க அ�கீகார ேத�தலி( தமிழக�தி( Iத�ைம ச�கமாக 
வAவத�கான தி"ட�கைள நா$ வ� க ேவJE$ என ேக"E  ெகாJடா�.   

நம9 ெபா9 ெசயலாள� ேதாழ� P.அப7ம�B தன9 9வ க உைரய7( ெச5ட$ப� 
2 ேவைல நி3�த$ ெதாட�பாகD$, ம�திய அரசி� தவறான ெபாAளாதார ெகா*ைகக* 
ெதாட�பாகD$ வ7ள கமாக ேபசினா�.  த�ேபா9 நைடெப�3 வA$ ”இ�Iக�9ட� 
ேசைவ” 100 நா* தி"ட$ ெதாட�பாகD$, அதி( ஏ�ப"E*ள I�ேன�ற$, இ�னI$ 
நா$ ெசNய ேவJOய பண7க* ெதாடரபாகD$ வ7ள கினா�.  ேம>$ உ35ப7ன� 
ச'பா�5@ ேத�த> � நா$ ஆ�ற ேவJOய பண7க* ெதாட�பாகD$, ஊழிய� 
ப7ரPசைனகைள ப�றிB$ ெதள6வாக எE�9ைர�தா�.  

அத� ப7�ன� மாநில ெசயலாள� வ7வாத  �றி5ைப அறிIக5பE�தி ேபசினா�.  
அ�த  �றி5ப7� மQ9 30 ேதாழ�க* த�கள6� கA�9 கைள எE�9ைர�தன�.  
வ7வாத�க= � ப7� கீ�கJட IODக* ஏகமனதாக எE க5ப"டன. 
1. 2015 ெச5ட$ப� 2 ேவைல நி3�த�ைத தமிழக�தி( ெவ�றிகரமா கிய அைன�9 

ேதாழ�க= �$ மாநில ெசய��� தன9 பாரா"E கைளB$ வா��9 கைளB$ 
உ'�தா கி  ெகா*கிற9.   

2. தமிழக�தி( ெபAெவ*ள�தா( பாதி க5ப"ட ம கள6� நிவாரண�தி�காக 
பணமாகD$ ெபாAளாகD$ BSNL( இA�9 15 ல"ச TபாNக= � ேம( வழ�கிய 
BSNL ஊழிய�க= � இ�த மாநில ெசய��� தன9 வா��9 கைள ெத'வ7�9  
ெகா*கிற9. 

3. ெச�ைன MMDA காலண7ைய XNைம5பE�9$ பண7ய7( ஈEப"ட அைன�9 
ஊழிய�க= �$, �றி5பாக ஒ5ப�த ஊழிய�க= �$ இ�த மாநில ெசய��� தன9 
பாரா"E கைள உ'�தா கி  ெகா*கிற9.  

4. ெபA ெவ*ள�தா( பாதி க5ப"ட ெச�ைன, கட&� ம�3$ பாJOPேச' ஆகிய 
மாவ"ட�க= � ச'யான ேநர�தி( தைலய7"E அத�கான நிதிய7ைன ெப�3�த�த 
ம�திய ச�க�தி�� மாநில ெசய��� பாரா"Eதைல ெத'வ7�9  ெகாJட9. 
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5. ”இ�Iக�9ட� ேசைவ”-100 நா* தி"ட�தி�காக தமிழக FORUM வ7"OA�த 
அைற!வலான ஜாதா நட�9வ9 எ�ற IOைவ சிற5பாக அIலா கிய ேகாைவ, 
ேசல$, வ7A9நக�, ேவ&� ம�3$ பாJOPேச' மாவ"ட ச�க�க= � மாநில 
ெசய��� தன9 பாரா"E கைள ெத'வ7�9  ெகாJட9. 

6. ”இ�Iக�9ட� ேசைவ” கA�தர�கி( ப�ேக�ற ேதாழ�க= � பாரா"Oைன 
ெத'வ7�9  ெகாJட மாநில ெசய���, இதி( சிற5@ைர ஆ�றிய நம9 ெபா9 
ெசயலாள� உ*ள6"ட அகில இ�திய தைலவ�க= �$, CGM உ*ள6"ட 
அதிகா'க= �$ வா��9 கைள ெத'வ7�9  ெகாJட9.    

7. 100 நா* தி"ட�ைத I� வ dPசி( தமிழக�தி( சிற5பாக ேம�ெகா*ள ேவJE$ என 
அைன�9 ஊழிய�கைளB$ இ�த மாநில ெசய��� ேக"E  ெகாJட9. 

8.   ”அ$ேப�கா�-125” கA�தர�கிைன சிற5பாக நட�திய நdலகி', ேகாைவ(திA5g�), 
ம9ைர, பாJOPேச', �$பேகாண$, திAPசி, திAெந(ேவலி ஆகிய மாவ"ட�க= � 
பாரா"Eத(கைள ெத'வ7�9  ெகாJட மாநில ெசய���, இதர ப�திகள6>$ இ�த 
கA�தர�கிைன உடனOயாக நட�திட ேவJE$ எ�3$ ேக"E  ெகாJட9. 

9. ெச�ைன !"EறD ச�க�தி( சாதாரண  கடj � உய��த5ப"ட வ"Oைய �ைற க 
ேவJE$, !"EறD ச�க�தி�� ெசா�தமான 88 ஏ க� நில�ைத நிலமாகேவ 
ஊழிய�க= � ப7'�9  ெகாE க ேவJE$, RGB !"ட�தி( எ�5ப5ப"ட 
ச�ேதக�கைள தd� �$ வJண$ SCHEDULE ெகாE க ேவJE$, THRIFT FUND கான 
வ"O வ7கித�ைத RGB !"ட�தி( எE�த IOவ7� அO5பைடய7( உய��த ேவJE$, 
ம�3$ 2014-15ஆ$ ஆJE கான DIVIDENDஐ உடனOயாக வழ�க ேவJE$ ஆகிய 
ேகா' ைகக= காக நைடெப�ற ேபாரா"ட�கள6( ப�ேக�ற ேதாழ�க= � 
வா��9 கைள ெத'வ7�9  ெகா*வேதாE, அE�த க"ட ேபாரா"ட�ைத வ7ைரவ7( 
நட�த ேவJE$ எ�3$ ேக"E  ெகாJட9. 

10. 7ஆவ9 உ35ப7ன� ச'பா�5ப7( தமிழக�தி( நம9 ச�க$ Iத�ைம ச�கமாக 
வAவத�காக தி"டமி"E ெசய(பட ேவJE$.  இத�காக தி"டமிட மா�P 
மாத�தி( அைன�9 மாவ"ட ச�க�க=$ வ7'வைட�த மாவ"ட 
ெசய��� கைள நட�த ேவJE$. நா$ ெபA$பா�ைமயாக உ*ள 
மாவ"ட�கள6>$ நம9 வா � எJண7 ைகைய அதிக' க சிற5@ கவன$ எE க 
ேவJE$.    சிற5@ கிைள5 ெபா9 �� கைள  !"O அதி>$ நா$ வ7வாதி க 
ேவJE$.  நம9 உ35ப7ன�கைளB$ அைன�9 ஊழிய�கைளB$ வ dEக= � 
ெச�3 ச�தி�திட தி"ட$ இட ேவJE$.  நம9 ச தி �ைறவாக உ*ள 
மாவ"ட�கள6( கீ�கJட மாநில ச�க நி�வாகிக* ெபா35பாக த�கி இA�9 
பண7யா�3வ9 எ�கி�ற ஆேலாசைனகைளB$ I�ைவ கி�ேறா$.  நம9 
ச�க�தி( பல ஆJEகால$ பண7யா�றி சமQப�தி( பண7 ஓND ெப�3 இ�3$ 
நம9 இய க�9ட� இைண�9 பண7யா�றி வAகி�ற I கிய ேதாழ�கைளB$ 
மாவ"ட�கள6� ேதைவ ேக�ப பய�பE�த ேவJE$. 

    வ. எJ      மாவ"ட$                        ேதாழ�க* 
      1       திAெந(ேவலி     ேதாழ� P.இ�திரா ACS 
      2      காைர �O     ேதாழ� C.பழன6Pசாமி AGS TNTCWU 
      3      ேவ&�     ேதாழ� K.சீன6வாச� CT, ேதாழ� C.ஞானேசகர� Ex.DS 
      4                   திAPசி     ேதாழ� A.பா@ ராதாகிAuண� CS 
      5      த<சாv�     ேதாழ� R.மேக�திர� CAT, ேதாழ� S.நடராஜா ACS AIBDPA 
      6      �$பேகாண$     ேதாழ� M.IAைகயா ACS, ேதாழ� S.நடராஜா ACS AIBDPA 
      7        கட&�     ேதாழ� S.ெச(ல5பா AGS 
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இ�த w�றாJE கால�தி( நம9 ம�திய ச�க$ ெசNதி"ட சாதைனகேளாE 
தமிழக�தி(, நம9 மாவ"ட�கள6(, கிைளகள6( நா$ நட�திய இய க�க*, தd��9 
ைவ�த ஊழிய�கள6� ப7ரPசைனக* ஆகியவ�ைற அைன�9 ஊழிய�கள6டI$ 
ெகாJE ெச(வ9 அவசிய$.  இத�காக நம9 ம�திய ச�க$ ெவள6ய7ட உ*ள 
சாதைன  ைகேய"ைட தமிழி( மாநில ச�க$ ெமாழி ெபய��9 ெகாE �$.  
அைன�9 ஊழிய�கள6டI$ அதைன ெகாJE ெச(ல ேவJE$.  இ9 தவ7ர நம9 
தமிழக�தி( மாநில ச�க$ எE�த Iய�சிகைளB$ ெதாைல ெதாட�@ ேதாழன6( 
சிற5ப7தழாக ெவள6ய7ட5பE$.  இவ�3ட� பல x�றறி ைககைளB$ மாநில ச�க$ 
ெவள6ய7E$.  இ�9ட� நம9 மாவ"ட�கள6( தd� க5ப"ட ப7ரPசைனகைளB$ 
உ*ளட கி மாவ"ட ச�க�க=$, கிைள ச�க�க=$ பல x�றறி ைககைள 
ெவள6ய7ட ேவJE$.  

11. ச�வேதச மகள6� தினமான மா�P-8, BSNL CCWF அைம5@ தினமான மா�P 15, BSNL 
ஊழிய� ச�க அைம5@ தினமான மா�P-22, பக�சி� நிைனD தினமான மா�P-23, 
அ$ேப�கா� ப7ற�த தினமான ஏ5ர(-14, ேம தின$ ஆகியவ�ைற அைன�9 
ப�திகள6>$, சிற5பாக ெகாJடாOட ேவJE$ என மாநில ெசய��� ேக"E  
ெகாJட9. 

12. 7ஆவ9 உ35ப7ன� ச'பா�5ப7�காக ஒyெவாA உ35ப7ன'ட$ இA�9$ ப75ரவ' 
மாத ஊதிய�தி( தலா T.100/- ெப�3 மாநில ச�க�தி�� அj5ப7ட ேவJE$. 

13. அகில இ�திய அளவ7( வA$ சா�பாள�கள6� வசதி � ஏ�ற வைகய7( BSNL 
ஊழிய� ச�க�தி� 7ஆவ9 அகில இ�திய மாநா"ைட ெவ� சிற5பாக ெச�ைனய7( 
நட�9வ9 என தமி� மாநில ெசய��� ஏகமனதாக IOD ெசN9*ள9.   

 
ெவ� சிற5பாக நைடெப�ற இ�த மாநில ெசய���வ7( கல�9  ெகாJட 

அைன�9 ேதாழ�க= �$, மாநில அைம5@ ெசயலாள� ேதாழ� A.அJணாமைல ந�றி 
!றி !"ட�ைத IO�9 ைவ�தா�. 

 
மாநில ெசய���வ7� IODகைள I�ைமயாக நிைறேவ�3ேவா$. 
 
வா��9 க=ட�, 
                                                                    ேதாழைமBட�,  

 
         (A.பா1 ராதாகி34ண6) 

                                                                            மாநில ெசயலாள� 

 


