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ேவைல நி%&த&ைத ெவ�றிகரமா�கிய அைனவ+�,� 
ந-றி! ந-றி!! ந-றி!!! 

அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 01.01.2017 �த� BSNL� பண�யா��� ஊழிய�க!"#�, அதிகா$க!"#� ஊதிய 
மா�ற� ம�"க'ப()*ள +,நிைலய�� 27.07.2017 அ�� ேவைல நி�1த� மிக2� 
ெவ�றிகரமாக நைடெப��*ள6.  க�ன8யா#ம$ �த� கா9ம:ர� வைர மிக 
ப�ரமா;டமாக இ�த ேவைல நி�1த� நைடெப��*ள6.  ெகா()� மைழ=ட� #ஜரா1 
�த� நி�வாக1தி� அட"# �ைறைய ச�தி1த வடகிழ"# மாநில@க* வைர இ�த 
ெபா616ைறைய பா6கா"#� எ@க!"# ப1தா;)க!"# ப�� வரேவ;Bய ஊதிய 
மா�ற1ைத அைடயாம� வ�டமா(ேடா� எ�� உ�தி=ட� ேதாழ�க* ப@ேக��*ளன�. 

ஆ�. அEஸா� மாநில� ெகௗஹா1திய�� மாநில தைலைம ெபா6 ேமலாள� காவ� 
6ைறைய=� 6ைண ராIவ1ைத=� அைழ16 ேவைல நி�1த1தி� ஈ)ப(ட 400"#� 
ேம�ப(ட ேதாழ�கைள ைக6 ெசLய ைவ16*ளா�.  ேக.ஜி. ேபாE அண�ய�� 
ேகா(ைடயாக ஆர�ப கால� �த� திக,�6 வM� அEஸா� ேதாழ�க* அ�த 
அட"#�ைறைய 6ண�Nசலாக ச�தி16*ளன�.  ேம�# வ@க மாநில1தி� BSNL ஊழிய� 
ச@க1ைத பலவ Oன'ப)16� தன6 �ய�சி பலனள8"கா6 ேபான காரண1தா� ஆ!� 
ம�தாவ�� தி$ணா�� #;ட�க* ெகா�ெகா1தா ம1திய த�தி அPவலக1தி� �� 
ேவைல நி�1த1தி� ஈ)ப(ட ேதாழ�கைள க)ைமயாக தா"கி=*ளன�.  அ�த தா"#தலி�  
BSNL ஊழிய� ச@க1தி� அகில இ�திய 6ைண1தைலவM�, ேம�# வ@க மாநில 
ெசயலாளM�, BSNL CCWF ச@க1தி� அகில இ�திய ெபா6N ெசயலாளMமான அMைம 
ேதாழ� அன8ேம9 மி1ரா உ*ள8(ட தைலவ�கைள தா"கி=*ளன�.  ஆனா� இ�த 
அட"#�ைறகைள=�, தா"#த�கைள=� தா;B இ�த ேவைல நி�1த� ெவ�றிகரமாக 
நா) �Tவ6� நைடெப��*ள6. 

தமிழக1தி� அைன16 மாவ(ட@கள8P� ப�ேவ� வ�தமான ச"திக* பர'ப�ய 
அைன16 வ�தமான ெபாL'ப�ரNசார@கைள=� ம:றி இ�த ேவைல நி�1த� ச"தியாக 
நைடெப��*ள6.  ச@க ேவ�'பB�றி பல ேதாழ�க!� இதி� ப@ேக��*ளன�. 

இ�த ேவைல நி�1த1தி� Uல� அரசா@க1தி�#� நி�வாக1தி�#� மிகNச$யான 
பாட1ைத BSNL ஊழிய�க!�, அதிகா$க!� Vக(B=*ளன�.  எ�த" காரண1ைத 
ெசா�லி=� BSNL� பண� V$=� ஊழிய�க!"#� அதிகா$க!"#� ஊதிய மா�ற�, 
ஓLXதிய மா�ற�, ேநரB நியமன ஊழிய�க!"# ஓLXதிய பல�க* ம��� ஊழிய�க* 
ம��� அதிகா$கள8� ெதாழி�ச@க உ$ைமக* ம�"க'ப)வ6 ஆகியவ�ைற ஏ��" 
ெகா*ள மா(டா�க* என எNச$"ைக வ�)"க'ப()*ள6.  ேமP� காலதாமத'ப)1தினா� 
கால வைரய�ற ேவைல நி�1த� உ*ள8(ட க)ைமயான ேபாரா(ட@கைள ச�தி"க 
ேந$)� என உ�தியாக ெத$வ�16*ளன�.   

மிகNச$யான ேநர1தி� மிகNச$யான ேகாஷ16ட� ேவைல நி�1த அறிவ�'V 
ெகா)1த அகில இ�திய ச@க@க!"# தமி, மாநில ச@க� வா,16"கைள=�, 
பாரா()த�கைள=� ெத$வ�16" ெகா*கிற6.  இ�த ேவைல நி�1த1தி�# ப"க பலமாக 
BSNL நி�வன1தா� மிக ேமாசமாக [ர;ட'ப(ட ேபா6� ஆதரவாக ேவைல நி�1த அைற 



\வ� வ�(ட ஒ'ப�த ஊழிய� ச@க@கள8� ச�ேமளனமான BSNL CCWF�#� தமி, மாநில 
ச@க� மனமா��த பாரா()த�கைள=�, ந�றிகைள=� உ$1தா"கி" ெகா*கிற6.  இ�த 
ேவைல நி�1த� உ*ள8(ட அைன16 ேபாரா(ட@கள8P� த@கள8� உ�தியான ஆதரைவ 
ெத$வ�1த AIBDPA ச@க1தி�# பாரா()"கைள=� வா,16"கைள=� உ$1தா"கி" 
ெகா*கிற6.  இ�த ேவைல நி�1த1தி�# ஆதரவாக ப�ரNசார இய"க1தி� ஈ)ப(ட ெபா6N 
ெசயலாள�க* உ*ள8(ட அகில இ�திய ச@க@கள8� நி�வாகிக!"#�, மாநில 
ச@க@கள8� நி�வாகிக!"#� தமி, மாநில ச@க� வா,16"கைள ெத$வ�16" 
ெகா*கிற6.  இ�த ேவைல நி�1த1தி�காக ேதன O"களாL [ழ�� ப(B ெதா(Bக* �த� 
ெகா;) ெபMநகர� வைர பயண� ெசL6 ஊழிய�கைள ச�தி16 இ�த ேவைல 
நி�1த1ைத ெவ�றிகரமா"கிய மாவ(ட ெசயலாள�க* உ*ள8(ட மாவ(ட ச@க@கள8� 
நி�வாகிக!"#�, கிைள ெசயலாள�க* உ*ள8(ட கிைளN ச@க@கள8� நி�வாகிக!"#� 
தமி, மாநில ச@க� மன� நிைற�த பாரா()"கைள ெத$வ�16" ெகா*கிற6.   

அ1தைன"#� ேமலாக ஊதிய மா�ற� எ@க* உ$ைம எ�ற உண�ேவா) இ�த 
ேவைல நி�1த1தி� ப@ேக�ற ஊழிய�க*, அதிகா$க* ம��� ஒ'ப�த ெதாழிலாள�க* 
அைனவM"#� தமி, மாநில ச@க� ெநb[ நிைற பாரா()"கைள=� இM கர� \'ப� 
ந�றிகைள=� உ$1தா"கி" ெகா*கிற6. 

அ�பா��த ேதாழ�கேள, நம6 ேபாரா(ட வாைள \� தO(B ைவ'ேபா�.  நம6 
ேகாப"கனைல அைணயாம� பா6கா16 ைவ'ேபா�.  ஆ(சியாள�க!�, அதிகார 
வ�"க�� நம6 நியாயமான ேகா$"ைககைள ஏ�� தO�'பத�# �� வரவ��ைல எ�றா� 
ேமP� வ O$யமான ேபாரா(ட@கள8� ேமP� பல1ைத" \(B �� நி�ேபா�.  நம6 
உ$ைமைய வ�()" ெகா)"#� நிைன'ப��#" \ட இ@# இடமி�ைல எ�பைத வPவாக 
ெத$வ�'ேபா�.  ச$�6" ெகா;BM�த நி�வன1ைதேய நம6 ஒ�� ப(ட பல1தா� 
c"கி நி�1த ந�மா� �B�த ேபா6 நம6 உ$ைமகளான ஊதிய மா�ற� உ*ள8(ட 
ேகா$"ைககைள=� ந�மா�தா� ேபாராB' ெபற �B=� எ�ற உண�ேவா) ேவைல 
நி�1ததி� ஈ)ப(ட அைன16 ேதாழ�க!"#�, ஆதரவள81த ேதாழ�க!"#� ம:;)� 
ம:;)� ந�றிகைள=�, பாரா()த�கைள=� தமி, மாநில ச@க� ெத$வ�16" 
ெகா*கிற6.   

 
வா,16"க!ட�, 

 ேதாழைம=*ள, 

 

                   

  (A.பா2 ராதாகி+3ண-) 

மாநில ெசயலாள
 


