
BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:85                                                        ேததி:-18.12.2015 

BSNL ஊழிய� ச�க!தி" மக!தான மன$த ேநய%பண( 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
  தமிழக�தி� ெவ�ள�தா� பாதி�க�ப�ட ம�க��� தமி� மாநில BSNL ஊழிய� 
ச%க& நிவாரண� பண)கைள ெதாட��+ ெச,+ வ-கிற+.  கட0� ம12& வ)3�4ர& 
மாவ�ட%கள5� பாதி�க�ப�ட ம�க��� BSNL  ஊழிய�கள5� மன5தேநய உதவ)கள5� 
காரணமாக நிவாரண� ெபா-�கைள வழ%கிய ெச,திகைள எ�லா& உ%க��� 
ெத9வ)�+�ேளா&. 
  4யலா� சீரழி�க�ப�ட ெச�ைன நக9ைன ;,ைம� ப<�+& நடவ=�ைகய)ைன 
பல ெதா>< நி2வன%க� ேம1ெகா>< வ�தன�.  அத� அ=�பைடய)� நம+ தமி� 
மாநில ச%க& அ<�த க�ட நடவ=�ைகயாக தமி�நா< ெதாைல ெதாட�4 ஒ�ப�த 
ெதாழிலாள� ச%க@& இைண�+ ஒ- நா� ெச�ைன நக9� ஒ- ப�திைய ;,ைம�ப<�த 
15.12.2015 அ�2 @=F ெச,த+.  @=F ெச,+ ஊழிய�கள5ைடேய அைறGவ� வ)�ட  
ஓ9ர>< தின%கள5� தமிழக& @3வ+& இ-�+ 250��& ேம1ப�ட ேதாழ�க� 
திர>டன�.  ேப-�+கள5I&, ரய)லி� @�பதிF இ�லாத இ-�ைககள5I&, ேவ�கள5I& 
தமிழக�தி� ெத�ேகா= �ம9 @த� ெச�ைன வைர ேம1ேக த�ம49 @த� கிழ�ேக 
காைர�கா� வைர உ�ள அைன�+ ப�திகள5� இ-�+& ேதாழ�க� �வ)�தன�.  
தமிழக�தி� தைல நகைர அைட�த ேதாழ�க� அைனவ-& அ-க&பா�க�தி� உ�ள MMDC 
ேப-�+ நிைலய�தி1� வ�தன�.  ெவ�ள�தா� பாதி�க�ப�ட ம�க��� @3ைமயான 
ேசைவ ெகா<�த ஒேர ெதாைல ெதாட�4 நி2வனமான நம+ BSNL� சி�ன& தா%கிய 
ெதா�ப)ைய தைலய)� அண)�தி-�தன�.  BSNLEU ம12& TNTCWU ஆகிய நம+ ச%க%கள5� 
ெபயைர ஒ- 4ற@&, ’அ�2&, இ�2&, எ�2& ம�க� ேசைவய)� BSNL” எ�ற வாசக�ைத 
ம24ற@& ெகா>=-�த ஏ�ரைன ேதாழ�க� அண)�தி-�த+ பா��பவ�கள5� க>க��� 
வ)-�தள5�த+ எ�றா� அ+ மிைகயாகா+.    
  வ�தி-�த ேதாழ�கைள இர>< மாநில ச%க@& வரேவ1ற+.  அ�த +�4ரF 
பண)ைய ப�ேவ2 பண)க���& இைடேய வ�தி-�+, ‘மய)� எ�றா� ஆட ேவ><&, 
�ய)� எ�றா� பாட ேவ><&, மன5த� எ�றா� மன5த ேநய& இ-�க ேவ><&” எ�2 
அறிF2�தி +�4ரF பண)ய)ைன தமிழக BSNL� தைலைம ெபா+ ேமலாள� தி-மதி 
N.V%�ழலி ITS அவ�க� +வ�கி ைவ�தா�.  சாதி ெவறி ��ைபகைள ம�க� மனதி� 
இ-�+ அக1றிட ேவ><& எ�2 X�ைர�+ பண)யா12& தமிழக தY>டாைம ஒழி�4 
@�னண)ய)� தமி� மாநில தைலவ� ேதாழ� P.ச&ப� அவ�க� நம+ ேதாழ�கைள பாரா�= 
ெச�ைன நகைர ;,ைம ப<�+& இ�த பண) ெவ1றி ெபற தன+ வா��+�கைள 
ெத9வ)�தா�.   
  ;,ைம பண)ய)ைன அ-கி� இ-�த ேப-�+ நிைலய�தி� ��ைபகைள அக1றி 
நம+ தைலைம ெபா+ ேமலாள� +வ�கி ைவ�தா�.  �3மிய)-�த ேதாழ�க� [2[2�பாக 
ேப-�+ நிைலய�ைத [�த& ெச,தன�.  ப)�ன� அ%கி-�+ சி2 சி2 �3�களாக ப)9�+ 
MMDC காலண)ய)� உ�ள பல ெத-�கைள [�த& ெச,தன�.  ச1ேற உட� கைள�பாற ேதநY� 
அ-�த ேதாழ�க� ெச�றா� இலவசமாக கைட�கார�க� ேதநY� வழ%கி த%க� ஆதரைவ 
ெத9வ)�தன�.  ப)�ன� 4ற�ப�ட ேதாழ�க� அ%கி-�த அ-க&பா�க& அர[ ேம�நிைல 
ப�ள5��� \ைழ�தன�.  ப�ள5ய)� [12�4ற& ம12& உ�ள5-��& வ)ைளயா�< திட� 
உ�ள5�ட அைன�+ ப�திகைள]& [�த& ெச,தன�.  அ%கி-�த ஆசி9ய� ஒ-வ� 
அைனவ-��& X� வழ%கி ேப�தி ப)ற�த தன+ மகி�ைவ ந&@ட� பகி��+� ெகா>டா�.  
அ�த ப�ள5ய)� மைழ ெவ�ள�தா� க<ைமயாக பாதி�க�ப�=-��+.  ஐ�தி1�& ேம1ப�ட 



அைறகைள ந&@ைடய ேதாழ�க�, க<& சிரம�தி1� இைடேய [�த& ெச,தன�.  
மாணவ�க��� அறி_�<& 4�தக%க� ம12& ேநா�<�க� எ�லா& க<ைமயாக 
ேசதமைட�+�ளைத பா���& ேபா+ அைன�ைத]& [�த& ெச,]& த>ணY-& Gட மத& 
ப)=�+ ெவ�ளமாக மாறிய+ எ�றா� க<& ேசத�ைத வ)ைளவ)��& எ�பைத நம�� 
உண�திய+.  இ�த தமிழக�தி� ஒ- +ள5யாக உ�ள ந&மா� Gட நம+ உைழ�ைப 
ெசI�தி இய1ைக ேபரழிவா� பாதி�க�ப�ட ஒ- ப�திையயாவ+ ;,ைம� ப<�த 
@=�தேத எ�ற மன நிைறF ந& ேதாழ�க� அைனவ-��& ஏ1ப�ட+. 
  நம+ இ�த மக�தான மன5த ேநய�பண)ய)ைன MMDC காலண)ய)� உ�ள ேப-�+ 
ஓ�<ன�க�&, பயண)க�&, கைட�கார�க�&, ஆசி9ய�க�&, மாணவ�க�& 
ம�<ம�லாம� அைன�+ ப�தி ம�க�& மன& திற�+ பாரா�=னா�க�.  அவ�கள5� 
பாரா�<�க� நம+ ேதாழ�கள5� உட� ேசா�ைவ ேபா�கிய+.  ேமI& ேமI& இ+ ேபா�ற 
ச`க நல பண)கள5� ஈ<பட ேவ><& எ�ற உ�+தைல நம�� உ>டா�கிய+. 
  மிகbச9யான ேநர�தி� ந&ைம இ�த பண)ய)� ஈ<பட ஊ��வ)�த நம+ அகில 
இ�திய ச%க�தி� ெபா+ ெசயலாள� ேதாழ� P.அப)ம�] அவ�க���&, உடலா� ஆய)ர& 
கிேலா மc�ட� ;ர�தி� இ-�தாI&, உ�ள�தா� எ�ேபா+& ந&ேமா< ெந-%கி இ-�+ 
ெதாைல ேபசி `ல& பல வழிகா�<த�கைள ெகா<�த நம+ அகில இ�திய உதவ) ெபா+ 
ெசயலாள� ேதாழ� S.ெச�ல�பா அவ�க���&, மன5த ேநய�தி� உ>ைமைய நா& உண-& 
வ>ண& ெவ�ள�தா� பாதி�க�ப�ட ம�க��� உதவ)�கர& நY�=ய BSNL ஊழிய� 
ச%க�தி� ேகரள மாநில மாநா�< ப)ரதிநிதிக���&, நம+ அைழ�ைப ஏ12 வ�தி-�+ 
+வ�கி ைவ�த தமி� மாநில BSNL� தைலைம ெபா+ ேமலாள� தி-மதி N.V%�ழலி 
அவ�க���&, தY>டாைம ஒழி�4 @�னண)ய)� தமி� மாநில தைலவ� ேதாழ� P.ச&ப� 
அவ�க���&, நம+ பண)ய)� அ-கி� இ-�+ வழிகா�= ஒ�+ைழ�த அ>ணாநக� ப�தி 
CPI(M) ப�தி� �3 ேதாழ�க���&, இ�த பண)�� வ�தவ�கைள கவன5�+� ெகா�ள உதவ) 
ெச,த ெச�ைன ெதாைலேபசி ப�திைய ேச��த ேதாழ� ர�வர�, தமி� மாநில CGM 
அIவலக ேதாழ�க� ம12& PROJECT ப�திைய ேச��த ேதாழ�க� உ�ள5�ட 
அைனவ-��& நம+ மாநில ச%க�தி� பாரா�<த�கைள]& வா��+�கைள]& 
உ9�தா�கி� ெகா�கிேறா&. 
  இ�த பண)ய)� எ�த வ)த தய�க@& இ�றி ந&ேமா< இைண�+ ெப-�திரளா, 
ப%ேக1ற தமி� நா< ெதாைல ெதாட�4 ஒ�ப�த ெதாழிலாள� ச%க நி�வாகிக���&, 
BSNLCCWF� AGS ேதாழ� C.பழன5bசாமி அவ�க���&, BSNL WWCC ஒ-%கிைண�பாள� ேதாழ� 
P.இ�திரா அவ�க���& நம+ மன& கன5�த வா��+�க�.   
  எ�லாவ1றி1�& ேமலாக தமி� மாநில ச%க�தி� அைறGவைல ஏ12 உட� 
ேசா�F, நிதிb[ைம எைத]& பா��காம� மாநில ச%கேம வ)ய��& வ>ண& ெப-�திரளா, 
G=ய அைன�+ ஊழிய�கைள]&, ஒ�ப�த ெதாழிலாள�கைள]&, �றி�பாக ெப> 
ேதாழிய�கைள]& தமி� மாநில ச%க& இ- கர& G�ப) மனதார பாரா�<கிற+. 
  ஊழிய�கள5� ேகா9�ைகக��காக, அரசி� தவறான ெபா-ளாதார 
ெகா�ைகக��� எதிராக ம�<& ேபாராட� G=ய ச%க& இ+வ�ல.  பாதி�க�ப�ட 
ம�க��� உதFவதிI& தமிழக�தி� @�னண) பைடயாக இ�த ச%க& திக3& எ�பைத 
எ<�+� கா�<& வ>ண& இ�த நிக�bசி நைடெப1ற+ எ�2 ெசா�னா� அ+ 
மிைகயாகா+. 

வா��+�க�ட�,                                                
                                                                     ேதாழைம]ட�,  

 
      (A.பா+ ராதாகி-.ண") 

                                                                            மாநில ெசயலாள� 
           


