
தமி�நா� BSNL உைழ�� ெப�க� ஒ��கிைண���� 

மாநில� � ��ட � !க�. 

அ�பா��த ேதாழ�கேள, ேதாழிய�கேள,  

நம� மாநில� �� ��ட� கட��� 30.1.2015 அ�$ ேதாழிய�. ப%கஜவ�லி 

தைலைமய)� நைடெப+ற�. 

 மைற�த ந-தியரச� வ).ஆ�.கி12ண4ய�, பாகி5தான7� ெகா�ல8 ப�ட ப9ள7� 

�ழ�ைதக9, திைர� கைலஞ�க9 ேக. பால;ச�த�, பா< மேக�திரா, 1=ர4யா 

ஆகிேயா1�� அ>சலி ெச<=�� த-�மான=ைத ேதாழிய�. எ�. ம�லிகா @�ெமாழிய, 

ஒ1 நிமிட� ெமௗன அ>சலி ெச<=த8 ப�ட�. 

 அைனவைரC� கட�� ேதாழிய� சேராஜாேதவ) வரேவ+றா�. மாநில அைம8பாள� 

ேதாழிய�. ப. இ�திரா ��ட=தி� ஆ4பE ெபா1ைள அறி@க� ெச4� ேபசினா�. 

 அைன=�= ேதாழிய1� ஆ�க F�வமான க1=��கைள @�ைவ=� வ)வாத=தி� 

ப%ேக+றன�. 

 ப)�வ1� @GHக9 எE�க8 ப�டன. 

1) ஜூைல மாத� �வ%க8 ப�ட ெபK ஊழிய� ேகா��ைக ைகெய�=� இய�க� பல 

மாவ�ட%கள7� நைடெபறவ)�ைல. எதி�வ1� ப)8ரவ� 25 ெட�லி ேபரண)ய)� ேபா� 

ஒ8பைட�க ேவKGC9ளதா�, ப)8ரவ� 20-��9 மாநில அைம8பாள�ட� இய�க=ைத 

@G=� ஒ8பைட�க ேவKE�.  ேதைவெயன7�, மாவ�ட; ச%க=தி� உதவ)ைய8 

ெப+$� ெகா9ளH�. 

2)  BSNL பா�கா8S ைகெய�=� இய�க=தி� பல மாவ�ட%கள7� ேதாழிய� 

ப%ேக+$9ளன�.  அவ�கT�� பாரா�E�க9 ! 

ப)8ரவ� ெட�லி ேபரண)ய)� 1 ேகாG ைகெய�=��கைள ப)ரதம� அ<வலக=தி� 

ஒ8பைட�க ேவKGC9ளதா�, நம� ேதாழிய� அைனவ1� இ�த இய�க=தி� 

த-வ)ரமாக8 ப%ேக+க ேவKE�. க���க9, கெல�ட� அ<வலக�, ேப1�� நிைலய�, 

ரய)� நிைலய�, எ�.ஐ.சி, வ%கிக9 உ9ள7�ட இட%கள7� தி�டமி�E பண)யா+றி, 

ப)8ரவ� 20-��9 @G�க ேவKE�. 

3) மா%& 8 ச%வேதச ெப�க� தின,த-. சா�ேல��க/ட- � ய வா�,1 

அ�ைடக�, ேபன%, சிற��� ��ட�க�, நக56 நைடெப.� ெபா1வான 

நிக�&சிகள86 ப�ேக9�, நல உதவ:க� �தலியவ9ைற, தி�டமி�� சிற�பாக 

அ;ச5�க ேவ���. 

ெப� சம,1வ�, ெப�க� பா1கா��, ெப� ஊழிய% ேகா5�ைகக� ஆகியவ9ைற 

வலி>.,1� வைகய:6, சிற�� ��ட,தி9& ெச6?� ேபா1 சிறிய @ர� 

தBபேமCதி& ெச6?மா. ஏ9பா� ெசEய ேவ���. 



மாநில� �� சா�ப)� 3000 ேநா�W5க9 ெவள7ய)ட8 பE�.  

பல ேதாழிய� ெட�லி ேபரண)ய)� கல�� ெகா9வதா�, நிகX;சிகைள @� ��Gேய 

தி�டமி�E ஏ+பாEக9 ெச4ய ேவKE�. 

ெபKக9 மZதான தா��த�க9 அதிக�=� வ1� [Xநிைலய)�, ெபKகைள மதி8ேபாE 

பா��கி�ற ச\க8 பா�ைவைய உ1வா��� வ)த=தி� ெபKக9 தின=ைத சிற8பாக 

அ]ச��க ேவKE�. 

4) மாநில� ��H�� இைணயதள� ஆர�ப)�க ேவKE� எ�ற க1=� வலிC$=த8 

ப�ட�.  மாநில� �� உ$8ப)ன�க9 தலா _. 500 அள78பத� \ல� @த+க�ட 

ேவைலகைள= �வ�கH� க1=��க9 @� ைவ�க8 ப�டன.  தைலவ�கேளாE 

இ�க1=��க9 ஆேலாசி�க8 ப�E @GெவE�க8 பE�. 

Gச�ப� மாத� ேவ��� நைடெப+ற அகில இ�திய ஓ4aதிய� ச%க மாநில 

மாநா�G�, மாநில8 ெபா1ளாளராக ேதாழிய� கீதா, �ைண= தைலவராக ேதாழிய�. 

காள7ப)ரசா=, �ைண; ெசயலராக ேதாழிய� ப%கஜவ�லி ஆகிேயா� ேத��ெதE�க8 

ப�E9ளன�. நிர�தர ஊழிய� ச%க=��� ஏராளமான பண)கைள; ெச4த இ�த= 

ேதாழிய�, பண) நிைறH ெப+ற ப)�]� ெதா4வ)�றி ஊ�க=ேதாE 

ெபா�8பண)கைளC� ேம+ ெகாKE9ளன�.  அவ�கைள மாநில� �� பாரா�Eகிற� !  

கட�� மாவ�ட அைம8பாள� ேதாழிய� உஷா ந�றி �ற ��ட� இன7ேத 

நிைறH+ற�. 

பா�கா8S க1=தர%க=தி� இைடயறாத பண)கT�� நEேவ, ��ட=ைத ெவ+றிகரமாக 

நட=திட தி1வ9Tவ� மKடப=ைத ஏ+பாE ெச4த� உ�பட அைன=� உதவ)கT� 

ெச4� நட=தி� ெகாE=த கட�� மாவ�ட; ச%க=����, நி�வாகிகT���, 

ேதாழ�கT��� கட�� மாவ�ட ேதாழிய1��� மாநில� �� ந�றி ெத�வ)=�� 

ெகா9கிற� ! 

வாX=��கTட�, 

ேதாழைமC9ள, 

P.இCதிரா 

அைம�பாள% 

 

  


