
BSNL ஊழிய
 ச�க�  
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�: 141        ேததி: 18.06.2014 
 

ெச&ைன மாநில ெசய�() *+,க- (17.06.2014) 

 

தமி� மாநில ச
க�தி ெசய��� ��ட� ெசைனய�� 17.06.2014 அ# 

மாநில உதவ� தைலவ& ேதாழ& P.இ+திரா தைலைமய�� சிற.பாக நைடெப�ற0. 

1னதாக BSNL ஊழிய& ச
க ெகா7ய�ைன இ�மாத� பண�ஓ:; ெபற இ<=கிற 

>�0=�7 மாவ�ட ெசயல& ேதாழ& P.ராம& எ�@சி மி� ேகாஷ
கB=கிைடய�� 

ஏ�றி ைவ�தா&. உைழ.பாளE வ&=க�தி ஒ.ப�ற தைலவ& ேதாழ& R.உமாநா�, KG 

ேபாK இய=க�தி 1=கிய தைலவ&களE� ஒ<வரான ேகாைவ ேதாழ& 

V.Mதியவ உNளE�ட உய�& நO�த ேதாழ&கB=� மாநில அைம.M@ ெசயல& ேதாழ& 

C.ெச�வ� ச�தியராQ அRசலி உைர நிக��தினா&. மாநில ெபா<ள& ேதாழ& 

K.சீனEவாச வரேவ�Mைர ஆ�ற, ேதாழ& P.இ+திரா தைலைமUைர நிக��தினா&.  

 

மாநில ெசயல& ேதாழ& S.ெச�ல.பா மாநில ெசய���வ��கான வ�வாத. 

ெபா<ைள அறி1க.பV�தி அறி=ைகைய சம&.ப��தா&.  

 

மாநில ெசய���ைவ நம0 அகில இ+திய ெபா0@ெசயல& ேதாழ& P.அப�மU 

அவ&கN எ�@சிUைர ஆ�றி 0வ=கி ைவ�தா&. ”இ+திய நா�7� நைடெப�ற 

பாராBமற ேத&; 17;கN எப0 நவ Oன தாராளமய ெகாNைகைய அமலா=கிய 

கா
கிரK க�சி=� இ+திய ம=கN சXயான பாட�ைத. Mக�7UNளைத 

MX+0ெகாNளேவYV�. த�ேபா0 ஆ�சி=� வ+0Nள BJPU� இேத தாராளமய 

ெகாNைகைய ெதாட&+0 அமலா=�மானா� கா
கிரK க�சி=� ஏ�ப�ட கதிதா 

BJP=�� ஏ�பV�. இ+திய உைழ.பாளE வ&=க� ெதாட&+0 இ+த தாராள மய 

ெகாNைககைள எதி&�0 ேபாராட ேவYV�. அதி� BSNL ஊழிய& ச
க1� தன0 

ப
கிைன கY7.பாக ெச[�0�” எ# ெபா0@ெசயல& ஆண��தரமாக 

எV�0ைர�தா&. ேம[� BSNL நி#வன� ச+தி=�� சவா�கN, ஊழிய& 

ப�ர@சைனகளE� நம0 ம�திய ச
க�தி தைலய\V� தO&;கB� ம�#� நம0 

ச
க�ைத பல.பV�0வத�கான ஆேலாசைனகைளU� எV�0ைர�தா&. ெசைன 

ெதாைலேபசி மாநில@ெசயல& ேதாழ& K.ேகாவ�+தராQ ம�#� தமி�நாV ஒ.ப+த 

ெதாழிலாள& ச
க�தி மாநில ெசயல& ேதாழ& C.வ�ேனா��மா& ஆகிேயா& 

ெசய���ைவ வா��தி ேபசின&. மாநில ெசய��� உ#.ப�ன&கN 41 ேதாழ&களE� 

40 ேதாழ&கN கல+0 ெகாYட0 சிற.M அ�சமா��. வ�வாத�தி� 27 ேதாழ&கN 

கல+0 ெகாYடன&.  

 



கீ�கYட 17;கN ஏகமனதாக எV=க.ப�டன. 

 

1. சம]ப�தி� நைடெப�ற ெசாைச�7 இய=�ந& ேத&தலி� ேகா7=கண=கி�  

பண�ைத ெசல; ெச:0 வ Oரராகவ – NFTE ��டண� ெவ�றி ெப�#Nள0. 

ெசைனய�� நட+த �திைர ேபர�தி� BSNL ஊழிய& ச
க ��டண� RGB=கN 

வ�ைல ேபாகாம� நம0 Panel=� 1�ைமயாக வா=களE�தைத இ+த மாநில 

ெசய��� மனதார பாரா�Vகிற0. பண�ைத வ�ட ெகாNைகேய ப�ரதான� 

எற ேகா�பா�ைட ஏ�# Panel=� வா=களE�த நம0 RGB=கைள எ�தைன 

1ைற பாரா�7னா[� த��.  

 

2. ம�திய ச
க�தி�� அளE=க ேவY7ய நிதியான f100/-ஐ ஒjெவா< 

உ#.ப�னXடமி<+0� வkலி�0 மாவ�ட ச
க
கN கY7.பாக உடன7யாக 

அl.ப ேவYV�.  

 

3. மாவ�ட மாநாVகைள ெச.ட�ப& 15=�N மாநில ைமய�ேதாV கல+0ேபசி 

ெவ�றிகரமாக நட�திட ேவYV�.  

 

4. மாநில மாநா�ைட 2014, அ=ேடாப& 10,11,12 ஆகிய ேததிகளE� தி<@சிய�� 

எ�@சிUட நட�0வ0 என 17ெவV=க.ப�ட0. மாநில மாநா�ைட 

நட�0வத�கான நிதிைய நம0 உ#.ப�ன&களEடமி<+0 தலா f.250/- வ Oத� 

கY7.பாக வkலி�0 மாநில ச
க�தி�� ெச.ட�ப& 10� ேததி=�N 

அl.ப�ட ேவYV�. இ+த 1ைறU� மாநில மாநாV சா&பாள&கைள 

ம�Vேம ைவ�0 நட�த.பV�. 1த� நாN ம�V� வழ=க� ேபா� 

அைன�0 ஊழிய&கB� கல+0ெகாNB� வ�தமாக ெபா0அர
�, 

க<�தர
க� நட�த.பV�. இரYடாவ0 ம�#� oறாவ0 நா�கN 

சா&பாள&கN மாநாடாக நைடெப#�.  

 

5. ஜூைல மாத�தி� உ#.ப�ன& ேச&=ைகைய அைன�0 மாவ�ட
களE[� 

வ[வாக நட�திட ேவYV�. 

 

6. தமிழக�தி� ஊழிய& ப�ர@சைனகளE� தO&;, ஒ.ப+த ஊழிய&கN 

ப�ர@சைனகளE� தO&; ஆகியவ�றி� மாவ�ட, மாநில நி&வாக�தி ேபா=கி� 

அல�சிய ேபா=� ெதபVவ0 கவைல=�Xய வ�ஷயமா��. பல மாவ�ட 

நி&வாக
கN ஊழிய& ப�ர@சைனகைள நம0 மாவ�ட ச
க
கN ெகாYV 

ெசறா� அைத தO&.பத�� மாறாக த�7=கழி=�� ேபா=� ெதபVகிற0. 

பல ெபா0 ேமலாள&கN �Vத� மாவ�ட
கைள ெபா#.பாக பா&.பதா� 

ச
க�ைத ச+தி.பைத தவ�&=கிறன&. மாநில@ச
க� oலமாக மாநில 



நி&வாக�திலி<+0 தைலய��டா[� ஊழிய& ப�ர@சைனகைள தO&.ப0 

இ�ைல. இ+த நிைலைய மாநில நி&வாக1� MX+0 ெகாYV 

ெசயலா�றாம� அல�சிய ேபா=ைக கைடப�7.பைத ஒ<ேபா0� நா� 

ஏ�க17யா0. தமிழக�தி� கைடப�7.பைத ஒ<ேபா0� நா� ஏ�க17யா0. 

தமிழக�தி� BSNL வள&@சி=� ெதாட&+0 நி&வாக�ேதாV நா� ஒ�0ைழ.M 

ெகாV�0 வ<கிேறா�. ந�1ைடய உைழ.ப��லாம� BSNL தமிழக�தி� 

சிற+த ேசைவைய ெகாV=க 17யா0. மாநில/ மாவ�ட நி&வாக
களE 

அல�சிய ேபா=கிைன= கY7�0�, ஊழிய& ப�ர@சைனகளE� தO&;, ஒ.ப+த 

ஊழிய&களE ப�ர@சைனகB=� தO&; ஆகியவ�ைற வலிU#�தி மாநில 

அளவ�� ச=திமி=க இய=க� நட�0வ0 என ஏகமனதாக 

17ெவV=க.ப�ட0.                                                  

இய�க�க- 

1. 04.07.2014 அ# மாவ�ட தைலநகர
களE� ஆ&.பா�ட�. 

2. 11.07.2014 அ# மாவ�ட தைலநகர
களE� த&ணா ேபாரா�ட�. 

 

7. 2013 ஜனவX 1த� 7ச�ப& 2013 வைரய�லான தண�=ைக ெச:ய.படாத வர; 

ெசல; கண=�கைள மாநில ெபா<ள& ேதாழ& K.சீனEவாச சம&.ப��தா&. 

மாநில ெசய��� ஏகமனதாக ஏ�#=ெகாYட0. 

 

8. அV�த மாநில ெசய���ைவ வ�<.ப� ெதXவ�=�� மாவ�ட�தி� 

நட�0வ0 என 17ெவV=க.ப�ட0.  

 

இ#தியாக நம0 ெபா0@ெசயல& ேதாழ& P.அப�மU அவ&கN மாநில 

ெசய��� உ#.ப�ன&கN எ�.ப�ய ச+ேதக
கB=� வ�ள=கமளE�0 

உைரயா�றினா&. மாநில ெசயல& ேதாழ& S.ெச�ல.பா ெதா�.Mைர 

ஆ�றினா&. மாநில உதவ� தைலவ& ேதாழ& L.பரேமKவர நறி �றினா&. 

 

ேதாழைமUட, 

 
(S.ெச2ல3பா) 

மாநில@ெசயல&. 
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நி
வாக9தி& அல;சிய3 ேபா�கிைன க�+9<…. 

 

 தமிழக�தி� ஊழிய& ப�ர@சைனகளE� தO&;, ஒ.ப+த ஊழிய& ஊதிய� 

உNளE�ட ப�ர@சைனகளE� தO&; ஆகியவ�றி� சம]ப காலமாக மாவ�ட
களE[�, 

மாநில�தி[� நி&வாக�தி ேபா=கி� அல�சிய. ேபா=� ெதபVவ0 

கவைல=�Xய வ�ஷயமா��. தமிழக�தி� அ
கீகX=க.ப�ட 1தைம@ ச
கமான 

BSNL ஊழிய& ச
க�தி நியாயமான ேகாX=ைககைள= �ட தO&=காம� 

இ��த7=�� ேபா=கிைன நா� ஒ< ேபா0� அlமதி=க17யா0. BSNL 

நி#வன�தி� அறாட� பண�கைள திற�பட ெச:ய=�7ய ஒ.ப+த 

ஊழிய&கBைடய ப�ர@சைனைய ேபசமா�ேடா� எற Mதிய நிைலைய மாநில 

மாவ�ட நி&வாக
கN சம]ப�தி� எV=கிறன. ேதசிய க;சி�, மாநில க;சி� 

��ட
களE� ஒ.ப+த ஊழிய& ப�ர@சைனகைள இ0வைர ெதாட&+0 

எ�.ப�UNேளா�. இனEU� எ�.Mேவா�. தமிழக�தி� கட+த 15 ஆYVகளாக 

sரYட.பV� ஒ.ப+த ஊழிய&கB=� ஆதரவாக, sரYடைல தV�0 நி#�திட நா� 

ேபாரா7 வ<வைத நி&வாக� ம#=க17யா0. ஒ.ப+த ஊழிய&கB=� ச�பள� 

காலதாமதமாக வழ
�வைத கY7�0 உYணாவ�ரத� இ<+த த<மMX மாவ�ட 

ேதாழ&களE� 32 ேப<=� மாவ�ட நி&வாக� Dies-non ெகாV�தி<=கிற0. மாநில 

அளவ�� இ.ப�ர@சைனைய ெகாYV ெச#� எ+த 1ேன�ற1� இ�ைல. BSNL 

ஊழிய&களE ம<�0வ ப��கN மாநில நி&வாக�தா� தி<.ப� அl.ப.ப�V 

நிராகX=க.பVகிற0. மாவ�ட அளவ�� BSNL வள&@சி=� ேதைவயான 

உபகரண
கN (Cable, Drop wire, Telephone Instruments, Modem, etc.) ேவYV� எ# 

ேகாX=ைக ைவ�தா� �ட நி&வாக�தி�� எX@ச� வ<கிற0. இ0 நியாயமா?  

 

 எனேவ ெசைனய�� �7ய மாநில@ ெசய��� இ.ப�ர@சைனைய ஆழமாக 

வ�வாதி�த0. மாநில, மாவ�ட நி&வாக
களE அல�சிய ேபா=கிைன இ+த மாநில@ 

ெசய��� கY7கிற0.  
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மாநில, மாவ�ட நி&வாக
கN ஊழிய& ப�ர@சைன� தO&வ�� அல�சிய� 

கா�VவைதU�, ஒ.ப+த ஊழிய&கB=� ச�பள� உ�பட ஏ�பV� ப�ர@சைனகைள 

தO&=காம� ச
க�ேதாV ேபச ம#.பைதU� நா� இனEU� அlமதி=க 17யா0. 

ஒ.ப+த ஊழிய& ச�பள� காலதாமதமாவைத கY7�0 உYணாவ�ரத� இ<+த 

த<மMX மாவ�ட ேதாழ&களE� 32 ேப<=� Dies-non ெகாV=க.ப�7<=கிற0. 

த<மMX மாவ�ட நி&வாக� ேபாரா7னா� பழிவா
�ேவா� எற நிைலைய 

எV=கிற0. இைத 1றிய7=க நா� ம]YV� ேபாராVேவா� எபைத நி&வாக�தி�� 

MXயைவ.ேபா�. அட=�1ைற=� ெதாழிலாளE வ&=க� ஒ<ேபா0� 

அRசியதி�ைல எபைத நி&வாக�தி�� ேபாரா�ட� oல� பதில7 ெகாV.ேபா�. 

எனேவ தமி� மாநில� 1�வ0� எ�@சிமி=க இய=க
கைள நட�திட இ+த 

மாநில@ ெசய��� ஏகமனதாக தO&மானE=கிற0. 

 

இய�க�க- 

1. 04.07.2014 அ# மாவ�ட தைலநகர
களE� ஆ&.பா�ட�. 

2. 11.07.2014 அ# மாவ�ட தைலநகர
களE� த&ணா ேபாரா�ட�. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

மாநில ெசய��� Mைகக.பட
கN 

 

     
 

    
 

 
 


