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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

02.07.2016 அ�� ைஹதராபா�, கா�தி பவன�� ம�திய ெபா!�!ைற 
ெதாழி#ச%க%கள�� க&�தர%க' நைடெப#ற!.  ெச*ட'ப� 2 ேவைல நி��த�ைத 
ெவ#றிகரமா,-வேத இ�த க&�தர%கி� /,கிய ேநா,கமா-'.  பல ெபா!�!ைற 
நி�வன%கைள ப0ரதிநிதி�!வ' ப1�!' வைகய0� 450 சா�பாள�க4 அ�த க&�தர%கி� 
கல�!, ெகா5டன�.  INTUC ச%க�தி� தைலவ� ேதாழ� ச;சீவ ெர=> இ�த க&�தர%ைக 
!வ,கி ைவ�தா�.  ேதாழ� தப� ெச� MP., GS-CITU,  ேதாழ� H. மஹாேதவ� 
ெசய�தைலவ� AITUC, ேதாழ� FவேதG ராH ெசயலாள� CITU, ேதாழ� ச5/க' GS LPF 
உ4ள�=ட L�த தைலவ�க4 உைரயா#றினா�க4.  ேதாழ� தப� ெச� /�ெமாழி�த 
அறி,ைகய0ைன இ�த க&�தர%க' ஏகமனதாக ஏ#�, ெகா5ட!.  BSNL ஊழிய� ச%க�தி� 
சா�பாக ேதாழ� P.அப0ம�P GS,  ேதாழ�  P.அேசாகா பாQ VP CHQ, ேதாழ� J.ச'ப�ராU AGS 
ஆகிேயா� கல�!, ெகா5டன�. நம! ெபா! ெசயலாள� ேதாழ� P.அப0ம�P உ4ள�=ட 27 
சா�பாள�க4 வ0வாத�தி� ப%ேக#றன�.  ெச*ட'ப� 2  ேவைல நி��த' ஒ& வரலா#� 
சிற*Q மி,க ெவ#றிைய ெப�' வ5ண' பரவலான ப0ரYசார%கைள ேம#ெகா4வ! என 
இ�த க&�தர%க' ஏகமனதாக த[�மான��த!.   
 
*ழ3ைத ேப' வ450ைறைய 26 வார�களாக உய�(த அரசா�க
 012:-  -ழ�ைத 
ேப� வ01/ைறைய 26 வார%களாக உய��த அரசா%க' தி=டமி=14ளதாக]', வ&' 
பாரா^ம�ற, _=ட�தி� இத#கான மேசாதாைவ தா,க� ெசHவத#கான நடவ>,ைககைள 
அரசா%க' ேம#ெகா51 வ&வதாக]', ெசHதிக4 ெத`வ0,கி�றன.  இதைன அரF�!ைற 
ம#�' ெபா!�!ைறகள�� ம=1ம�லாம�, தன�யா� !ைறய0a' அ/லா,க ேவ51' 
என அரF />ெவ1�!4ள!.  இ�த ச=ட' அ/லா,க*ப=டா�, உைழ,-' ெப5க^,- 
மிக*ெப`ய வர*ப0ரசாதமாக இ&,-' எ�பதி� ஐயமி�ைல.  அேத சமய' தன! 
ெதாழிலாள�க^,- எதிரான ெகா4ைககைள L> மைற,கேவ இ�த அரசா%க' இ! 
ேபா�ற நடவ>,ைககைள ேம#ெகா4கிற! எ�பைதP' நா' Q`�!, ெகா4ள ேவ51'.  
ெப& /தலாள�க^,-', ப�னா=1 பகாcர க'ெபன�க^,-' ஒ& Qற' ஏக*ப=ட 
சaைககைள வா` வழ%கி, ெகா51 இ&,கிற!.  ம#ெறா& Qற' இ&,கி�ற 
ெதாழிலாள� நல ச=ட%க4 அைன�ைதP', /தலாள�க^,- பலனள�,-' வைகய0� 
தி&�த' ெசHய /ய#சி ெசH! வ&கிற!.  தன! ெதாழிலாள�க^,- எதிரான, ெப& 
/தலாள�க^,- ஆதரவான ெகா4ைககைள L> மைற,கேவ, -ழ�ைத ேப� வ01*Q 
ேபா�ற சிறிய பல�கைள அரF அறிவ0,கி�ற!. 



ெமா(த ெதாைலேபசிக8 *ைற3தா9

மாத�தி� நா=>� உ4ள ெமா�த ெதாைலேபசிகள�� எ5ண0,ைக 
மி�லியd',ெமாைப� ெதாைல*ேபசி இைண*Qகள�� எ5ண0,ைக 
-ைற�!4ள!.  `ைலய�e 
ேவாேடாேபா� (5.2 மி�லிய�
வைரய0லான கண,-கள�� ப> இ�தியாவ0� ெமா�த' 
இைண*Qக4 உ4ளன.  அதி� 
9.73% ச�ைத ப%கீ=ேடா1 4ஆவ! இட�தி� உ4ள!
0.1 சதவ0கித/', 2016-17� ேம மாத' />ய கால�தி� 
 
கிைள, மாவ;ட, மாநில மாநா5க8
31.12.2016 /த� 03.01.2017 வைர ெச�ைனய0� நைடெபற உ4ள!
ேவ5>ய ேததிக^,-4 அைன�! கிைள
/>�!வ0ட ேவ51' எ��'
நட�!வதி மாநில ச%க%க4 உ�தி ெசHய ேவ51' எ��' ம�திய ச%க' ேக=1, 
ெகா514ள!.  எனேவ நம! தமிj மாநில�திa'
ச%க%க^', அைன�! மாவ=ட ச%க%க^' த%கள�� மாநா1கைள ேம� ம=ட 
அைம*Qக^ட� கல�! ேபசி ேததிகைள இ�தி
ேக=1, ெகா4கிற!.   

 
வாj�!,க^ட�,                                               

 

         
 

 

ெமா(த ெதாைலேபசிக8 *ைற3தா9
, BSNL  ெதாைலேபசிக8 உய�2
மாத�தி� நா=>� உ4ள ெமா�த ெதாைலேபசிகள�� எ5ண0,ைக 

ெமாைப� ெதாைல*ேபசி இைண*Qகள�� எ5ண0,ைக 
`ைலய�e (1.2 மி�லிய�), டா=டா (0

மி�லிய�) த%க4 ைவ�தி&�த இைண*Qகைள இழ�!4ளன
வைரய0லான கண,-கள�� ப> இ�தியாவ0� ெமா�த' 1.1 

அதி� 103 மி�லிய� இைண*Qகைள BSNL 
ஆவ! இட�தி� உ4ள!.  BSNL� ச�ைத ப%கீ1 ேம மாத�தி� 

� ேம மாத' />ய கால�தி� 0.14 சதவ0கித/' உய��!4ள!

மாநில மாநா5க8:-  BSNL ஊழிய� ச%க�தி� அகில இ�திய மாநா1 
வைர ெச�ைனய0� நைடெபற உ4ள!

ேவ5>ய ேததிக^,-4 அைன�! கிைள, மாவ=ட மாநில மாநா1கைளP' நட�தி 
/>�!வ0ட ேவ51' எ��', கிைள, மாவ=ட மாநா1கைள -றி*ப0=ட ேததிக^,-4 

தி மாநில ச%க%க4 உ�தி ெசHய ேவ51' எ��' ம�திய ச%க' ேக=1, 
எனேவ நம! தமிj மாநில�திa', மாநா1க4 நட�த*பட ேவ5>ய கிைள 

அைன�! மாவ=ட ச%க%க^' த%கள�� மாநா1கைள ேம� ம=ட 
அைம*Qக^ட� கல�! ேபசி ேததிகைள இ�தி ெசHய ேவ51' என தமிj மாநில ச%க' 

,                                               

      (A.
       

ெதாைலேபசிக8 உய�2:-  2016, ேம 
மாத�தி� நா=>� உ4ள ெமா�த ெதாைலேபசிகள�� எ5ண0,ைக 0.2 

ெமாைப� ெதாைல*ேபசி இைண*Qகள�� எ5ண0,ைக 0.43 மி�லியd' 
0.2 மி�லிய�) ம#�' 

த%க4 ைவ�தி&�த இைண*Qகைள இழ�!4ளன.  31.05.2016 
1 ப0�லிய� ெதாைலேபசி 
BSNL வழ%கிP4ள!.  அ! 

� ச�ைத ப%கீ1 ேம மாத�தி� 
சதவ0கித/' உய��!4ள!. 

�தி� அகில இ�திய மாநா1 
வைர ெச�ைனய0� நைடெபற உ4ள!.  எனேவ நட�த*பட 

மாவ=ட மாநில மாநா1கைளP' நட�தி 
மாவ=ட மாநா1கைள -றி*ப0=ட ேததிக^,-4 

தி மாநில ச%க%க4 உ�தி ெசHய ேவ51' எ��' ம�திய ச%க' ேக=1, 
மாநா1க4 நட�த*பட ேவ5>ய கிைள 

அைன�! மாவ=ட ச%க%க^' த%கள�� மாநா1கைள ேம� ம=ட 
ெசHய ேவ51' என தமிj மாநில ச%க' 

,                                                

     ேதாழைமPட�, 

 
(A.பாB ராதாகி/Cண.) 

   மாநில ெசயலாள� 


