
ந�றி! ந�றி!! ந�றி!!! 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

 
BSNL ஊழிய�கள�� உய��நா�யான BSNL ஊழிய� ச�க�தி� 8வ  அகில 

இ�திய மாநா$�ைன நா& அ'(தமாக நட�தி*+ேளா&.  வ�தி-�த தைலவ�க+ 
ம'.& அதிகா/க+ 0த1 ப�ேக'ற சா�பாள�க+ ம'.& பா�ைவயாள�க+ வைர 
இ  வைர நைடெப'ற அகில இ�திய மாநா5கள�ேலேய மிக6& சிற7பான மாநா5 
என அைனவ-& பாரா$�*+ளன�.   

 
இ�த மாநா$ைட நட� & ெபா.7ைப நா& ஏ':&ேபா  ந&மா1 இ  

0�*மா எ�ற எ;ண& தமி= மாநில ச�க� தைலவ�க>?: இ-�த .  ஆனா1 
ந& அைனவ/� க5ைமயான உைழ7ப�': ப�� ந&மா1 0�*& எ�ற உ;ைம 
(/�த .  ந&மா1 ம$5ேம இதைன ெசAய 0�*& என அைனவ-?:& (/ய 
ைவ� +ேளா&. 

 
மிக ப�ரமா;டமான நிதி திர$ட1 ஆக$5&, மல� வ�ள&பர�கைள திர$5& 

பண�யாக$5& நம  ச?திைய*& மBறி நா& திர$�*+ேளா&.  கள�தி1 நம  
ேதாழ�கள�� பண� ப�ரமி?க� த?க .  உண6? :C  வ�கி, ம;டப?:C, 
கைல?:C, க;கா$சி?:C, வ�ள&பர? :C, ேபா?: வர� ? :C, அDவலக 
நி�வாக&, உ+ அர�க? :C, (ற அர�க? :C, கண�ண�? :C, ம-� வ? :C 
என அைன�  ேதாழ�கள�� ெசய1பா5க>& அ�7பண�7( உண�ேவா5 
அ'(தமாக ெசய1ப$டைத க;ட ேபா , நம  ச�க�தி� மB  ேதாழ�க+ 
ைவ�தி-�த பாச�ைத*&, ம/யாைதைய*& ந&மா1 0Cவ மாக உணர 
0��த . 

 
மாநா$ைட க&பEரமாக மா'றிய காமராஜ� அர�க&, வ�தி-�த ேதாழ�கள�� 

நாவ�1 Gைவேய'றிய அ.Gைவ வ�-� , சா�பாள�கள�� ஓAைவ உ.தி ெசAத 
த�:மிட�க+, சி�தைன?: வ�-�தள��த கைல நிக=Iசிக+ ம'.& க;கா$சி, 
மாநா$�� ெசAதிைய ெவள�?கா$�ய த$�க+, 0க7(, ப�தி/?ைக ெசAதிக+ 
ம'.& ெகா�யல�கார�க+, சா�பாள�க+ ம'.& அJமதி?க7ப$ட 
பா�ைவயாள�கைள ம$5ேம அJமதி�த க$57பா5, வ�தி-�த சா�பாள�கள�� 
உட1நல பா கா7( உ+ள�$ட வரேவ'(? :Cவ�� பா�திர�ைத நம  
ேதாழ�கள�� க5ைமயான உைழ7( சாதி� ? கா$�ய . 

 
இ�த மாநா$�1 ப�ேக'ற CMD உ+ள�$ட அதிகா/க+, CITU அகில இ�திய 

 ைண�தைலவ� ேதாழ� A,K.ப�மநாத� உ+ள�$ட சேகாதர ச�க தைலவ�க+, 
S�த ேதாழ� VAN ந&Uதி/ ம'.& நம  ெபா  ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�* 
உ+ள�$ட நம  ச�க தைலவ�க+, அைன�  மாநில ெசயலாள�க+, சா�பாள�க+, 
பா�ைவயாள�க+ அைனவராD& பாரா$ட7ப$ட இ�த மாநா$ைட நா& 



அைனவ-& ஒ�றாக இைண�  நிக=�தி? கா$�*+ேளா&.  நா& எ�. 
ெசா�னா1 அ  நிர�தர ஊழிய�க+ ம$5ம1ல.  BSNL� எதி�காலமாக உ+ள 
ஒ7ப�த ஊழிய�கைள*& ேச�� � தா�.  ேபதமி�றி உைழ�தி$ட அவ�கள�� 
பண� நா5 0Cவ & வ�தி-�த ேதாழ�க>?: ஒ7ப�த ெதாழிலாள�க>ட� 
இைண�  அவ�கள�� ேகா/?ைகக>?காக6& பண�யா'.வதி� அவசிய�ைத 
ஏ'ப5�தி உ+ள  எ�றா1 அ  மிைகயாகா .  வ?க நிக=Iசிகள�� ெப; 
ேதாழ�கள�� ப�: இ�த மாநா$ைட சிற7பாக ெம-ேக'றிய  எ�ேற ெசா1ல 
ேவ;5&.  0த1 நா+ மாநா$�1 ப�ேக'ற நம  S�த பண� ஓA6 ெப'ற 
ேதாழ�க+, தம  வ�ைதக+ இ�. வ�-$ச�களாA மாறி*+ள ெப-மித�தி1 
மித�தன�. 

 
இ�த மாநா5 ெப'ற ெவ'றிய�� கள�7ப�1, நா& ேமD& 0�ேன.ேவா&.  

BSNL ஊழிய�கள�� 0�ேன'ற�தி'காக நம  ெசய1பா$ைட 0�ென5� I 
ெச1ேவா&.  இ�த மாநா5 வ:� +ள எதி�கால தி$ட�கைள சிற7(ட� 
ெசய1ப5� ேவா&. 

 
BSNL ஊழிய� ச�க�தி� 8வ  அைன�தி�திய மாநா5 ெவ'றி ெபற நிதி 

ெகா5� , நிதி திர$�? ெகா5� , க-�தாD& கர�தாD& க�னமாக உைழ�தி$ட 
ேதாழ�க>?: தமி= மாநில ச�க�தி� மனமா��த வா=� ?கைள*& 
பாரா$5த1கைள*& ந�றிகைள*& உ/�தா?கி? ெகா+கிேறா&. 

 
வா=� ?க>ட�, 

ேதாழைம�ள, 
 

T.K.ர�கராஜ�     S.ெச�ல�பா        A.பா  ராதாகி!"ண�        K.சனீ&வாச� 
   தைலவ(      ெசய� தைலவ(        ெபா*+ ெசயலாள(         ெபா!ளாள( 

BSNL ஊழிய( ச�க0தி� 8வ* அைன0தி3திய மாநா45 வரேவ6 7 89 
ம6:; வரேவ6 7 89 ேதாழ(க� 

  

 


