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வ"#வைட%த தமி மாநில ெசய�'( 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 BSNL ஊழிய� ச�க�தி� வ��வைட�த தமி� மாநில ெசய"#$ தி%ெந&ேவலி பாைள 
மா�ெக' அ%கி& உ)ள *ப+ தி%மண ம-டப�தி& 15.07.2017 அ�4 நம5 மாநில 5ைண� 
தைலவ� ேதாழ� S.தமி� மண� தைலைமய�& எ$7சி8ட� நைடெப"ற5. 
 BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ஈேரா< மாவ'ட ெசயலாள� ேதாழ� L.பரேம=வர� ேதசிய> 
ெகா?ய�ைன ஏ"றி ைவ>க நம5 ச�க> ெகா?ய�ைன BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா57 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�8 வ�-ணதி%+ ேகாஷ�கD># இைடேய ஏ"றி ைவ�தா�.  
மாநில உதவ�7 ெசயலாள� ேதாழ� R.ெமGயHப� கிறி=ேடாப� அIசலி உைர நிக��திய ப�� 
வ��வைட�த மாநில ெசய"#$ தியாகிகD># ஒ% நிமிட அIசலி ெசK�திய5.  BSNL 
ஊழிய� ச�க�தி� தி%ெந&ேவலி மாவ'ட ெசயலாள� ேதாழ� N.Lைச ம�ய அ�ேதாண� 
வ�தி%�த அைனவைர8+ வரேவ"4 ேபசினா�. 
 தி%ெந&ேவலி ம"4+ நாக�ேகாவ�& ஆகிய இர-< மாவ'ட ச�க�கD+ இைண�5 
நட�திய இ�த வ��வைட�த தமி� மாநில ெசய"#$வ�"கான வ�வாத> #றிHைப BSNL 
ஊழிய� ச�க�தி� மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பாO ராதாகி%Pண� வ�ள>கி உைர 
நிக��தினா�.  TNTCWU மாநில ெசயலாள� ேதாழ� C.வ�ேனா� #மா� வா��5ைர வழ�கினா�.   
 BSNL ஊழிய� ச�க�தி� தமி� மாநில வ��வைட�த ெசய"#$ைவ நம5 அகில இ�திய 
ெபா57 ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�8 அவ�க) 5வ>கி ைவ�5 சிறHOைர ஆ"றினா�.  
அவ� தன5 சிறHOைரய�&, 27.07.2017 ேவைல நி4�த�தி� அவசிய+ ெதாட�பாகU+, 
அைன�5 ப#தி ேதாழ�கைள8+ உ)ளட>கி இ�த ேவைல நி4�த�ைத ெவ"றி ெபற7ெசGய 
நம5 ேதாழ�க) ஆ"ற ேவ-?ய பண�கைள8+ எ<�5ைர�தா�.  ம�திய அைம7ச�களV� 
வா>#4திைய ந+ப�ய ம�திய அர* ஊழிய�க) ஏமா"றHப'டைத எ<�5ைர�த நம5 ெபா57 
ெசயலாள�, BSNL ஊழிய�க) ேவைல நி4�த+ ெசGய இ5ேவ ச�யான த%ண+ எ�பைத8+ 
வ�வ��தா�.  BSNL& பண�யம��தHப'ட 90%>#+ ேம"ப'ட ேதாழ�கD># இ5ேவ 
இ4தியான ஊதிய மா"ற+ எ�பதா& இ�த ஊதிய மா"ற+ நைடெப"றாேலேய அவ�களV� 
ஓGZதிய[+ உய%+ எ�பைத ெதளVவாக வ�வ��5, 27.07.2017 ேவைல நி4�த�ைத 
ெவ"றிகரமா>க க<ைமயாக உைழ�திட ேவ-<+ என ேக'<> ெகா-டா�.   
 ெபா57 ெசயலாள�� 5வ>க உைர># ப�� SNEA ச�க�தி� மாநில7 ெசயலாள� 
ேதாழ� R.ராஜேசக� ம"4+ AIGETOA மாநில அைமHO ெசயலாள� ேதாழ� வ�ஜG கி%Pணா 
ஆகிேயா� வா��5ைர வழ�கின�.  27.07.2017 ேவைல நி4�த�ைத தமிழக�தி& 
ெவ"றிகரமா>#ேவா+ எ�4 உ"சாகமாக த�க) வா��5ைரய�& ெத�வ��தன�.  உணU 
இைடேவைள>#H ப�� ஒaெவா% மாவ'ட�தி& இ%�5+ ஒaெவா% ேதாழ�க) 
வ�வாத�தி& ப�ேக"றன�.  ேதாழ�களV� வ�வாத�தி"# ப�� மாநில ெசயலாள� ெதா#HOைர 



வழ�கினா�.  BSNL ஊழிய� ச�
நிைறUைர ஆ"றினா�. 
 BSNL ஊழிய� ச�க�தி� தி%ெந&ேவலி
[?Uக) ஏகமனதாக எ<>கHப'டன
1) 27.07.2017 ேவைல நி4�த�ைத 
சிறHபான ெசய"#$>கைள c'?
ேநர?யாக ச�தி�5 இ�த ேவைல
ெவளVய�'<)ள #றிHப�ைன பய�ப<�தி
சா�பாக ெவளVய�டHப'<)ள *"றறி>ைகய�ைன
வழ�கி ேவைல நி4�த�தி& ப�ேக"பைத
2) தd-டாைம ஒழிHO [�னண� 
ச'ட+ இய"ற ேவ-<+’ எ�பைத
360 கிேலாமh'ட� நைடபயண�தி&
மாநில அைமHO ெசயலாள� ேதாழ�
R.ெமGயHப� கிறி=ேடாப� ஆகியவ�கD>#
3) தd-டாைம ஒழிHO [�னண�ய��
அ7ச?�5 மாவ'ட ச�க�கD>#
மாநில ச�க�தி"# அiHOவ5. 
4) ஜூைல மாத ஊதிய�தி"# ப��
கிைள ெசயலாள� [கவ�, ெமாைப&
எ-ண�>ைக, ெதாைல ெதாட�O ேதாழ�
மாநில ச�க�தி"# அiHOவ5. 
 ேதாழ�கேள, 27.07.2017 அ�4
ெவ"றிகரமா>கிட அைனவ%+ 
ெவ"றிகரமா>கி<ேவா+.  நம5 உ�ைமயான
 

வா��5>கDட�, 

                                                                        
 

ச�க�தி� ெபா57 ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�8

தி%ெந&ேவலி வ��வைட�த மாநில ெசய"#$
எ<>கHப'டன:- 

 தமிழக�தி& ெவ"றிகரமாக நட�திட மாவ'ட
c'?, கிைளகளV& அைன�5 ச�க 

ேவைல நி4�த�ைத ெவ"றிகரமா>கிட ேவ-<+
பய�ப<�தி தமிழா>க+ ெசGயHப'< தமி� மாநில

*"றறி>ைகய�ைன அைன�5 உ4Hப�ன�களV�
ப�ேக"பைத உ4தி ெசGய ேவ-<+. 

 சா�பாக நைடெப"ற ‘ஆணவ> ெகாைல>#
எ�பைத வலி84�தி ேசல+ [த& ெச�ைன

நைடபயண�தி& நம5 BSNL ஊழிய� ச�க+ சா�ப�& 
ேதாழ� V.மண�ய� ம"4+ மாநில உதவ�7 

ஆகியவ�கD># பாரா'<>கைள ெத�வ��5> 
[�னண�ய�� அகில இ�திய மாநா'?"# p.25/- மதிHO)ள

ச�க�கD># அiHOவ5.  அதைன வLலி�5 ஆக='

ப�� கிைளய�� ெபய�, கிைள உ4Hப�ன�க)
ெமாைப& ெதாைலேபசி எ-, ேதைவHப<+

ேதாழ� எ-ண�>ைக ஆகிய வ�வர�கைள

அ�4 நைடெபற உ)ள நம>கான ேவைல
 ப+பரமாG *ழ�றி<ேவா+.  ேவைல
உ�ைமயான ஊதிய மா"ற�ைத ெப"றி<ேவா+

 
 

(A.பா, 
                                                                        மாநில-

அப�ம�8 அவ�க) 

ெசய"#$வ�& கீ�க-ட 

மாவ'ட ம'ட�களV& 
 உ4Hப�ன�கைள8+ 

ேவ-<+.  ம�திய ச�க+ 
மாநில ச�க�களV� 

உ4Hப�ன�களV� ைககளVK+ 

ெகாைல># எதிராக சிறHO 
ெச�ைன வைர நைடெப"ற 

 கல�5> ெகா-ட 
 ெசயலாள� ேதாழ� 
 ெகா)கிற5. 
மதிHO)ள ரசீ5கைள 
ஆக=' இ4தி>#) 

உ4Hப�ன�க) எ-ண�>ைக, 
ேதைவHப<+ ெடலி#%ேசட� 
வ�வர�கைள ஆக=' 15>#) 

ேவைல நி4�த�ைத 
ேவைல நி4�த�ைத 

ெப"றி<ேவா+. 

ேதாழைம./ள, 

 ராதாகி34ண6) 
மாநில- ெசயலாள� 



  
ெபா8- ெசயலாள� ேதாழ� P.அப"ம6. 

 
  தைலைமேய�ற ேதாழ� S.தமிமண"              ேதாழ� A.பா, ராதாகி34ண6 CS 

  
      ேதாழ� R.ராஜேசக� CS SNEA                  ேதாழ� வ"ஜA கி34ணா COS AIGETOA 



  
    ேதாழ� C.வ"ேனாG 'மா� CS TNTCWU          ேதாழ� P.ராஜு DS BSNLEU, நாக�ேகாவ"N 

 
ப�ேக�ற ேதாழ�க/ 

 
ேதாழ� N.Oைச ம#ய அ%ேதாண" DS ெநNைல             சா�பாள�களP6 ஒ3 ப'தி 
 


