
 

 

BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:98                                                          ேததி:-17.02.2016 
 

வ$%வைட'த மாநில ெசய�)* +,-க. 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

 
எதி�வ�� 7ஆவ� ச�பா��� ேத�த� ெதாட�பாக வ�வாதி�க தமி  மாநில BSNL 

ஊழிய� ச)க*தி� வ��வைட�த மாநில ெசய,-. ேவ/� PATC மஹாலி� நம� 
அகில இ�திய உதவ� ெபா� ெசயலாள��, தமி  மாநில தைலவ�மான ேதாழ� 
S.ெச�ல�பா அவ�கள9� தைலைமய�� நைடெப,ற�.  எ.;சி<ட� நைடெப,ற இ�த 
வ��வைட�த மாநில ெசய,-.வ�� மாநில ெசய,-. உ=�ப�ன�க>ட� 200�-� 
ேம,பAட கிைள ெசயலாள�க>� ப)ேக,றன�.  

வ��வைட�த மாநில ெசய,-.வ�� ேதசிய� ெகாBய�ைன ம�ைர மாவAட 
ெசயலாள� ேதாழ� S.D�ய� அவ�க>�, நம� ச)க ெகாBய�ைன தமி  மாநில உதவ� 
தைலவ� ேதாழ� V.ெவ)கAராம� அவ�க>� வ�Fணதி�� ேகாஷ)க>�- இைடேய 
ஏ,றி ைவ*தன�.  BSNL ஊழிய� ச)க*தி� தமி  மாநில அைம�� ெசயலாள� ேதாழ� 
R.M.கிறிLேடாப� அMசலி உைர நிக *த அைவ ஒ� நிமிட� அMசலி ெசO*திய�.  
BSNL ஊழிய� ச)க*தி� உதவ� மாநில ெசயலாள� ேதாழ� S.P�ரமண� வ�தி��த 
அைனவைர<� வரேவ,றா�.   

தமி  மாநில தைலவ� தன� தைலைம<ைரய�� தமிழக*தி� 7ஆவ� ச)க 
அ)கீகார ேத�தலி� Rத�ைம ச)கமாக வர நா� அைனவ�� திAடமிAS உைழ*திட 
ேவFS� எ�=� ெச�ைனய�� நைடெபற உTள அகில இ�திய மாநாABைன 
அைனவ�� பாராAS� வFண� நட*திட ேவFS� எ�=� ேகAS� ெகாFடா�.  
12.02.2016 அ�= நைடெப,ற மாநில ெசய,-.வ�� RBWகைள தமி  மாநில 
ெசயலாள� ேதாழ� A.பா� ராதாகி�Xண� வ��வைட�த மாநில ெசய,-.வ�,- 
வ�வ�*தா�. 

இ�த வ��வைட�த மாநில ெசய,-.ைவ �வ�கி ைவ*த BSNL ஊழிய� ச)க*தி� 
ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�< அவ�கT மிக;சிற�பான எ.;சி<ைர ஆ,றினா�.  
BSNL� த,ேபாைதய நிைலைம, அதைன பா�கா*திட நம� ம*திய ச)க� எS*�Tள 
நடவB�ைககT ம,=� ஊழிய�களாகிய நா� ெசYய ேவFBய பண�கT ஆகியவ,ைற 
ெதள9வாக எS*�ைர*தா�.  அரசி� ெபா�*�ைற வ�ேராத ெகாTைககைள எS*�ைர*� 
ெபா� �ைறகைள பா�கா�க நைடெப=� இய�க)கள9� நம� ப)ேக,ப�ைன 
வலி<=*தி ேபசினா�.  ேமO� BSNL� உTள ஊழிய�கள9� தZ�W கFட ப�ர;சைனகT 
ெதாட�பாகW�, நிOைவய�OTள ப�ர;சைனகள9� தZ�வ�,காக நம� ச)க� எS*� 
வ�� நடவB�ைககT ெதாட�பாகW� மிக வ��வான வ�ள�க உைர ஆ,றினா�.  BSNLஐ 
பா�கா�க, BSNL ஊழிய�கள9� ப�ர;சைனக>�- தZ�W காண, 01.01.2017 Rத� நைடெபற 
ேவFBய ஊதிய மா,ற*தி� ந�லெதா� R�ேன,ற� கFBட BSNL ஊழிய� ச)க� 
ெவ,றி ெபற ேவFBயதி� அவசிய� ப,றி<� அவ� வ�வ�*தா�.  தமிழக*தி� இ�த 
Rைற Rத�ைம ச)கமாக வர ேவFS� எ�= ேகAS� ெகாFட அவ� அத,காக 
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அைன*� ேதாழ�க>� சிற��ட� பண�யா,ற ேவFS� எ�=� ேகAS� ெகாFடா�.  
அவர� உைர வ�தி��த அைனவ��-� ஒ� ெதள9வ�ைன, உ*ேவக*திைன 
ஏ,பS*திய� எ�= ெசா�னா� அ� மிைகயாகா�. 

ப��ன� நைடெப,ற வ�வாத*தி� 18 மாவAட)கைள<� ேச��த 23 கிைள 
ெசயலாள�கT ப)ேக,றன�.  த)கT மாவAட*தி� உTள ெவ,றி வாY��கைள<�, 
தா)கT ஆ,றWTள பண�கT ெதாட�பாகW� ெதள9வான சி�தைன<ட� அைன*� 
ேதாழ�க>� ேபசிய� சிற�ப�சமா-�.   

ேதாழ�கள9� வ�வாத*தி,- பதி� அள9*� மாநில ெசயலாள� உைர நிக *திய 
ப��ன� நம� அகில இ�திய உதவ� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� S.ெச�ல�பா நிைறWைர 
ஆ,றினா�.  

7ஆவ� ச)க அ)கீகார ேத�தலி� தமிழக*திO� நா� Rத�ைம ச)கமாக 
வ�வைத உ=தி ெசYவத,காக நைடெப,ற இ�த ெசய,-.ைவ வள��� வ�� 
மாவAடமாக இ��த ேபா�� ேவ/� மாவAட� ஒ� ப*� நாAகT இைடெவள9ய�� 
சிற�பாக ெசYதி��த�.  ஒ� -=கிய இைடெவள9ய�� ஒ� மாநில ெசய,-.ைவ<�, 
ஒ� வ��வைட�த மாநில ெசய,-.ைவ<� திAடமிAS சிற�பாக ெசYதிAட ேவ/� 
மாவAட ேதாழ�கள9� பண�ய�ைன ெபா� ெசயலாள� Rத,ெகாFS அைன*� 
ேதாழ�க>� பாராABன�.  அைன*� ேதாழ�கைள<� ெகௗரவ��-� வைகய�� ேவ/� 
மாவAட BSNL ஊழிய� ச)க*தி� மாவAட ெசயலாள� ேதாழ� S.த)கேவ�, AIBDPA 
ெபா=�பாள� ேதாழ� C.ஞானேசகர� ம,=� TNTCWU மாவAட ெசயலாள� ேதாழ� சதZX 
ஆகிேயா��- தமி  மாநில ச)க� ெபா�னாைட ேபா�*தி ெகௗரவ�*த�ட� 
வ��வைட�த தமி  மாநில ெசய,-. அவ�க>�- வா *��கைள<�, 
பாராAS�கைள<� ெத�வ�*�� ெகாFட�. 

மிகW� எ.;சி<ட� நைடெப,ற இ�த வ��வைட�த தமி  மாநில ெசய,-.ைவ 
ேவ/� மாவAட ெசயலாள� ேதாழ� S.த)கேவ� ந�றி dறி RB*� ைவ*தா�.            

 
வா *��க>ட�, 
                                                                    ேதாழைம<ட�,  

 
         (A.பா2 ராதாகி45ண7) 

                                                                            மாநில ெசயலாள� 

 


