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BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:-106                                                    ேததி:-12.06.2016 
 

 !ெப$
 வ&ழா- வ&'0வைட)த மாநில ெசய�*+-  
அகில இ)திய மாநா./ வரேவ�1� *+ அைம!1- ெவ�றி வ&ழா  

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

 
தமி� மாநில BSNL ஊழிய� ச�க�தி� வ��வைட�த மாநில ெசய"#$, 7ஆவ' 

அகில இ�திய மாநா)* வரேவ",-#$ அைம., ம"/0 7ஆவ' உ/.ப�ன� ச�பா�.ப�3 
BSNL ஊழிய� ச�க0 ெப"/4ள DOUBLE HATRICK ெவ"றிைய ெகாAடா*0 வ�ழா என 
C.ெபD0 வ�ழா-க4 10.06.2016 அ�/ J�'-#K அAணா கைலயர�க�தி3 சி”ற.பாக 
நைடெப"ற'.   

 
BSNL ஊழிய� ச�க�தி� தமி� மாநில தைலவD0, அகில இ�திய உதவ� 

ெபா'N ெசயலாளDமான ேதாழ� S.ெச3ல.பா அவ�க4 தைலைமய�3 நைடெப"ற இ�த 
வ�ழா-களO� Cத3 நிக�வாக ேதசிய- ெகாKய�ைன தமி� மாநில BSNL உைழ-#0 மகளO� 
ஒD�கிைண.,- #$வ�� அைம.பாள� ேதாழ� P.இ�திரா ஏ"றி ைவ-க, நம' ச�க- 
ெகாKய�ைன வ�AணதிD0 ேகாஷ�கT-# இைடேய நம' ெபா'N ெசயலாள� ேதாழ� 
P.அப�ம�U அவ�க4 ஏ"றி ைவ�தா�.   

 
தமிழக0 C$வ'0 இD�' வ�திD�த 500-#0 ேம"ப)ட ேதாழ�க4 

ப�ேக"ற வ��வைட�த தமி� மாநில ெசய"#$வ�3 தமி� மாநில 'ைண�தைலவ� 
ேதாழ� V.ெவ�க)ராம� அXசலி உைர நிக��தினா�.  இ�த வ��வைட�த தமி� மாநில 
ெசய"#$வ�3 ப�ேக"ற அைனவைரU0 தமி� மாநில அைம., ெசயலாள� ேதாழ� 
R.M.கிறிZேடாப� வரேவ"றா�.  நம' மாநில தைலவ� ேதாழ� S.ெச3ல.பா அவ�களO� 
தைலைமUைர-# ப�� தமி� மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பா, ராதாகிD[ண� ஆ\ப* 
ெபாD)களO� ம]தான வ�வாத- #றி.ைப அறிCக0 ெச\' உைரயா"றினா�.   

 
நம' வ��வைட�த தமி� மாநில ெசய"#$வ�ைன நம' அகில இ�திய 

ெபா'N ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�U அவ�க4 'வ-கி ைவ�' சிற.,ைரயா"றினா�.  
அவ� தன' உைரய�னO3 BSNL ஊழிய� ச�க0 ெப"/ வD0 ெதாட� ெவ"றிய�� 
ெபDைமகைளU0, அத"காக நம' ச�க0 ெச\'4ள சாதைனகைளU0 ப)Kயலி)*- 
கா)Kனா�.  ஊதியமா"ற0 உ4ளO)ட ப�ரNசைனகளO3 நா) ெச\ய ேவAKய பண�க4 
ெதாட�பாக^0, எதி� வD0 ெச.ட0ப� 2 ெபா' ேவைல நி/�த0 ெதாட�பாக^0 வ��வாக 
எ*�'ைர�தா�. 

 
அவர' 'வ-க உைர-# ப�� தமிழக�தி3 உ4ள 19 மாவ)ட ெசயலாள�கT0 

த�களO� கD�'-கைள வ�வாத�தி3 எ*�'ைர�தன�.  அத"# ப��ன� கீ�கAட 
CK^க4 ஏகமனதாக நிைறேவ"ற.ப)டன. 
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1) நட�' CK�த 7ஆவ' உ/.ப�ன� ச�பா�., ேத�தலி3 BSNL ஊழிய� ச�க0 
6ஆவ' Cைறயாக ெவ"றி ெப"/4ளைத ெபDைமUட� ெகாAடா*0 
ேவைளய�3 அத"காக பா*ப)ட அகில இ�திய ெபா' ெசயலாள� உ4ளO)ட ம�திய 
ச�க நி�வாகிகைளU0, மாநில ச�க நி�வாகிகைளU0, மாவ)ட ெசயலாள�க4 
உ4ளட-கிய அைன�' மாவ)ட ச�க நி�வாகிகைளU0, கிைள ெசயலாள�க4 
உ4ளO)ட கிைள ச�க நி�வாகிக4 உ4ளO)ட அைன�' C�னண� 
ஊழிய�கைளU0, b)டண� ச�க�களான SNATTA  ம"/0 BSNLMS ச�க 
ேதாழ�கைளU0, SEWA BSNL C�னா4 ெபா' ெசயலாள� ேதாழ� ரவ d�திர� ம"/0 
அவர' ேதாழ�கைளU0, நம' ேதாழைம ச�க�களான AIBDPA ம"/0 TNTCWU 
ச�க�தி� ேதாழ�கைளU0 வ��வைட�த தமி� மாநில ெசய"#$ ந�றிUட� 
பாரா)*கிற'.  இ�த ப�ரமாAடமான ெவ"றிய�ைன அைடவத"# BSNL ஊழிய� 
ச�க�தி"# வா-களO�த அைன�' ஊழிய�கT-#0 தமி� மாநில வ��வைட�த 
தமி� மாநில ெசய"#$ ந�றிய�ைன ெத�வ��'- ெகா4கிற', 

2) அைன�' ம�திய ெதாழி"ச�க�கT0 இைண�' நட�த உ4ள ெச.ட0ப� 2 
ேவைல நி/�த�ைத தமிழக�தி3 ெவ"றிகரமாக நட�'வ' என 
தd�மாண�-க.ப)ட'. 

3) ரய�3ேவ ஊழிய�க4 உ4ளO)ட அைன�' ம�திய அரf ஊழிய�கT0 இைண�' 
2016, ஜூைல 11 Cத3 நட�த உ4ள கால வைரய"ற ேவைல நி/�த�தி"# 
வ��வைட�த தமி� மாநில ெசய"#$ தன' ஆதரவ�ைன ெத�வ�.பேதா*, 
அவ�களO� ேபாரா)ட�தி"# ஆதரவாக ஜூைல 12 ஆ0 ேததி அைன�' 
கிைளகளOi0 ஆ�.பா)ட0 நட�த ேவA*0 என வ��வைட�த மாநில ெசய"#$ 
கிைளகைள ேக)*- ெகாA*4ள'.  

4) தமி� நா* ெதாைல ெதாட�, பண�யாள�க4 b)*ற^ ச�க�தி� C� நா0 
ைவ�த ேகா�-ைககT-காக ெதாட��' ெச�ைன ெதாைலேபசி மாநில ச�க�'ட� 
இைண�' இய-க�கைள நட�'வ' என^0 வ��வைட�த தமி� மாநில ெசய"#$ 
CK^ ெச\'4ள'. 

5) ேநரK நியமன TTA-கT-கான மாநில0 த$வ�ய கD�தர�க0 ஒ�றிைன 
நட�'வ' என^0 CK^ ெச\ய.ப)*4ள'.   

6) நம' இ�த ப�ரமாAடமான ெவ"றிைய ெதாட��' ,திய உ/.ப�ன�கT-கான 
பKவ�கைள ஜூைல 15-#4 ெப/வத"கான பண�கைள வ�ைர^ ப*�த ேவA*0 
என வ��வைட�த தமி� மாநில ெசய"#$ கிைள ம"/0 மாவ)டச�க 
நி�வாகிகைள ேக)*- ெகா4கிற'. 

7) நம' கிைள ம"/0 மாவ)ட ச�க�களO� மாநா*கைள எதி�வD0 ெச.ட0ப� 
மாத�தி"#4 நட�தி CK�' வ�ட ேவA*ெமன தமி� மாநில வ��வைட�த 
ெசய"#$ அைன�' கிைள ம"/0 மாவ)ட ெசயலாள�கைள ேக)*- 
ெகா4கிற'.  

8) ெச�ைன காமராஜ� அர�கில 2016 Kச0ப� 31 Cத3 2017 ஜனவ� 3ஆ0 ேததிவைட 
நைடெபற உ4ள BSNL  ஊழிய� ச�க�தி� 7ஆவ' அகில இ�திய மாநா)Kைன 
ெவ"றிகரமாக நட�திட மாவ)ட�கT-# நி�ணய�-க.ப)ட ேகா)டா-கைள 
வ�ைரவ�3 l��தி ெச\வ' என ஏகமனதாக வ��வைட�த தமி� மாநில ெசய"#$ 
CK^ ெச\'4ள'.  (இ�த வ��வைட�த தமி� மாநில ெசய"#$வ�3 கல�'- 
ெகாAட ேதாழ�களO3 ஒD சில� ம)*0 7ஆவ' தமி� மாநில மாநா)K"# 2,20,000 
nபா\கT-கான ந�ெகாைடய�ைன வழ�கின�.  அதி3 ஈேரா* மாவ)ட�ைத 
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சா��த ஒD சில ேதாழ�க4 ம)*0 1,17,000 nபா\கைள வழ�கிU4ளன� எ�ப' 
#றி.ப�ட� த-க'.) 

9) J�'-#Kய�3 நைடெப"ற BSNL ஊழிய� ச�க�தி� வ��வைட�த தமி� மாநில 
ெசய"#$ 7ஆவ' அகில இ�திய மாநா)Kைன நட�திட கீ�கAட ேதாழ�கைள 
ெகாAட ஒD வரேவ",- #$வ�ைன ஏகமனதாக ேத��ெத*�'4ள'.  
 
தைலவ�    :- ேதாழ� T.K.ர�கராஜ� MP 
ெசய3 தைலவ�        :- ேதாழ� S.ெச3ல.பா 
ெபா' ெசயலாள�  :- ேதாழ� A.பா, ராதாகிD[ண� 
ெபாDளாள�  :- ேதாழ� K.சீனOவாச� 
'ைண�தைலவ�க4 :- BSNL  ஊழிய� ச�க�தி� மாநில 'ைண�தைலவ�க4,  

ம"/0 ேதாழ�க4 C.பழனONசாமி AGS BSNL CCWF, 
C.வ�ேனா�                                  
#மா�  CS TNTCWU, C.K.நரசி0ம� CS AIBDPA, 

K.ேகாவ��தராt 
CS, BSNLEU, CTD. 

உதவ� ெசயலாள�க4 :- BSNL  ஊழிய� ச�க�தி� மாநில உதவ� ெசயலாள�க4. 
 

நம' மாநில ச�க�தி� உதவ� ெபாDளாள�, அைம., ெசயலாள�க4, ம"/0 
நம' அைன�' மாவ)ட ெசயலாள�க4 ஆகிேயா� வரேவ",- #$ 
உ/.ப�ன�களாக ெசய3ப*வா�க4.   

 
ெச�ைனய�3 உ4ள இதர சேகாதர ச�க�கைளU0 கல�தாேலாசி�', இதர 

ம�திய, மாநில, ெபா'�'ைற ம"/0 தனOயா� 'ைறய�3 ெசய3ப*0 ச�க�களO� 
நி�வாகிகைளU0 இ�த வரேவ",- #$வ�3 இைண�'- ெகா4வ' எ�/0 
வ�ைரவ�3 ெச�ைனய�3 இ�த வரேவ",- #$வ�� b)ட�ைத நட�'வ' 
எ�/0, மாநா)K� தண�-ைக ெச\ய.ப)ட வர^ ெசல^ கண-#கைள மாநா* 
CK�த^ட� தமி� மாநில ெசய"#$வ�� ஒ.,த3 ெப"/ அகில இ�திய 
ச�க�தி"# அu.,வ' எ�D0 CK^ ெச\ய.ப)ட'.  

 
ந3லெதாD உ"சாக�'ட� நைடெப"ற இ�த தமி� மாநில வ��வைட�த 

ெசய"#$வ�ைன நம' தமி� மாநில ச�க�தி� உதவ� தைலவ� ேதாழ� C.fவாமி 
#Dநாத� ந�றி bறி CK�' ைவ�தா�. 

 
7ஆவ' ச�க அ�கீகார ேத�தலி3 இமய�தி� உNசிய�3 ெச�ெகாKய�ைன 

நா)Kய BSNL  ஊழிய� ச�க�தி� ெவ"றி வ�ழா அேத மAடப�தி3 மாைல 4 மண� 
அளவ�3 நம' மாநில தைலவ� ேதாழ� S.ெச3ல.பா தைலைமய�3 சிற.,ட� 
நைடெப"ற'.  மாநில உதவ� ெசயலாள� ேதாழ� M.CDைகயா வ�திD�த 
அைனவைரU0 வரேவ"றா�.   

 
இ�த ெவ"றி வ�ழா b)ட�தி3 AIBDPA ச�க�தி� மாநில ெசயலாள� ேதாழ� 

C.K. நரசி0ம�, TNTCWU ச�க�தி� மாநில ெசயலாள� ேதாழ� C.வ�ேனா� #மா�, 
SEWA BSNL ச�க�தி� C�னா4 தமி� மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A. சிவராம�, 
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BSNL WWCCய�� மாநில அைம.பாள� ேதாழ� P இ�திரா, BSNL ஊழிய� ச�க�தி� 
தமி� மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பா, ராதாகிD[ண�, SEWA BSNL ச�க�தி� 
C�னா4 ெபா' ெசயலாள� ேதாழ� ரவ d�திர�, BSNL ஊழிய� ச�க�தி� உதவ� 
ெபா' ெசயலாள� ேதாழ� S.ெச3ல.பா ஆகிேயா� வா��'ைர வழ�கின�.   

 
BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா' ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�U அவ�க4 தன' 

சிற.,ைரய�3, BSNL ஊழிய� ச�க0 ெப"/4ள ப�ரமாAடமான ெவ"றி 
ெதாட�பாக^0, ெவ"றி ெப"ற ப��னண�ய�3 நம' ச�க0 சாதி-க ேவAKய 
ப�ரNசைனக4, ெபா'�'ைற நி/வன அதிகா�கT-# ம�திய அரf நியமி�'4ள 
3ஆவ' ஊதிய- #$, ம�திய அரசி� தவறான ெபாDளாதார ெகா4ைகக4, 
அவ"ைற எதி��' நா0 நட�த ேவAKய இய-க�க4 உ4ளO)ட பல 
ப�ரNசைனகைள எ*�'ைர�தா�. 

 
C�னதாக இ�த C.ெபD0 வ�ழாவ�ைன ஒD #/கிய கால இைடெவளOய�3 

மிக சிற.பாக ஏ"பா* ெச\த J�'-#K மாவ)ட ச�க ேதாழ�கைள பாரா)*0 
வ�தமாக அத� C-கிய ேதாழ�களான மாநில அைம., ெசயலாள� ேதாழ� 
R.M.கிறிZேடாப�, மாவ)ட ெசயலாள� ேதாழ� M.ெஜயCDக� ம"/0 மாவ)ட 
ெபாDளாள� ேதாழ� ப�ன d� ெச3வ0 ஆகிேயாைர மாநில ச�க0 ெகௗரவ��த'.  

 
மாநில�த$வ�ய அளவ�3 ெபDமளவ�லான ஊழிய�க4 திரAKD�த இ�த 

உ"சாகமான ெவ"றி வ�ழாவ�ைன J�'-#K மாவ)ட ெசயலாள� ேதாழ� 
M.ெஜயCDக� அவ�க4 ந�றி bறி ெவ"றி வ�ழாவ�ைன நிைற^ ெச\தா�.   

 
வா��'-கTட�,                                                

                                                                   ேதாழைமUட�, 

 
      (A.பா1 ராதாகி$4ண6) 

                                                                  மாநில ெசயலாள� 

 

 

 


