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அ�பா��த ேதாழ�கேள,  
 
BSNL ஊழிய� ச�க�தி� தமி� மாநில ெசய��  !"ட$, அ%ேடாப� 20 அ�( 

ெச�ைன வ,.ேக.எ$. தி/மண ம1டப�தி2, அகில இ�திய உதவ,5 ெபா67 ெசயலாள/$, 
நம6 மாநில தைலவ/மான ேதாழ�. எ8. ெச2ல5பா தைலைமய,2 நைடெப�ற6.  
மாநில உதவ,7 ெசயல� ேதாழ�. :5ரமண,ய� அைனவைர<$ வரேவ�றா�.  ப,�ன�, 
நி�வாக�தி� நியாயம�ற அறிவ,5ைப  =றிய>�6, ேபாரா"ட�க? @ல=$,  
கAைமயாக  வாதா><$, !"டாக உ(தியான நி�5ப�த$ ெகாA�6$, ஆறா1AகC%�5 
ப,ற�, 2014-15-ஆ$ ஆ1>�கான PLI J. 3000 வழ��வத�கான உ�தரைவ நம6 ம�திய 
ச�க$ ெப�(� த�6?ளைத மாநில7 ெசய��  !"ட$ பாரா">ய6.  நம6 மகி�ைவ5 
பகி��6 ெகா?C$ வைகய,2 இனL5M$ வ,நிேயாகி%க5 ப"ட6.  

 
அதைன� ெதாட��6, நம6 அகில இ�திய ெபா67 ெசயலாள� ேதாழ�. ப,. அப,ம�< 

தன6 சிற5Mைரய,2,  ஏழாவ6 ச�க அ�கீகார ேத�தP%�5 ப,ற� ம�திய ச�க$ 
எA�6?ள நடவ>%ைகக?, �றி5பாக ஓRSதிய�கC%� 78.2% பWச5ப> இைண5M, 
ஓRSதிய$ வழ��$ = 5 ெபா(5M அரசா�க�தி�கான6,  PLI ஆகிய உ�தரXக?, 
ஒ5ப�த� ெதாழிலாள�க? ப,ர7ைனகளL2 கா�5பேர" அPவலக�தி� இர1A உ�தரXக?, 
ஊழிய� ச$பள மா�ற�தி�� அ>5பைடயான அ$சமாகிய BSNL நி(வன�தி� 
வ/மான�ைத5 ெப/%�த2, !"A ேபர ச%திைய வP5பA�6த2 ஆகிய அ$ச�கைள 
அ �தமாக எA�6ைர�தா�.  ேமP$, ெத�னா5Z%கா நா">� ட�ப� நகZ2, நா�� 
நா"க? நைடெப�ற WFTU மாநா">� அ_பவ�கைள<$,  நிதி @லதன$ தன6 :ர1ட2 
கர�கைள உலக அளவ,2 வ,Z�6?ள `�நிைலய,2 உலக ெதாழிலாளL வ�%க$ ஜாதி, மத, 
இன, ெமாழி ேபத�கைள% கைளவேதாA, நாAகைள% கட�த ஒ�(ப"ட ேபாரா"ட�கைள 
=�ெனA%க ேவ1>ய நிைலய,2, இ$மாநாA நைடெப�ற =%கிய�6வ�ைத 
எA�6ைர�தேதாA, த�_ைடய =�ேனா�க? எ�த ம1ண,லி/�6 ச�கிலிகளா2 
ப,ைண%க5 ப"A அ>ைமகளாக% ெகா1A ெச2ல5 ப"டா�கேளா, அ�த ம1b%� 
=தலாளL�6வ�ைத எதி��த ேபாராளLகளL� ப,ரதிநிதியாக� தி/$ப, வ�6?ளைத 
>ZனLடா" நா">� ப,ரதிநிதி, மாநா">2 வ,வZ�தைத<$, ஓ� அ>ைம� ெதாழிலாளL 
ேபாரா"ட�தி��7 ெச2P$ேபா6 தா� தி/$ப, வ/வ6 நி7சயம2ல எ�( த� 
அ�ைனய,ட$ ெதZவ,%�$ உ/%கமான பாடைல ஆ5Z%க ப,ரதிநிதிக? அ5ேபா6 
பா>யைத<$ ெநகி�7சிேயாA வ,வZ�தா�. அ�தைகய =�ேனா> ேபாராளLகளL� 
திைசவழிய,2 ல"சிய பதாைககைள உய��தி5 ப,>%க ேவ1A$ எனX$ ேக"A% 
ெகா1டா�. 

 



ப,�ன�, ஆRபA ெபா/"க? மcதான M?ளL வ,வர�கேளாA !>ய வ,வாத% �றி5ைப 
மாநில7 ெசயலாள� ேதாழ�. பாMராதாகி/dண� =�ைவ%க, ெச5ட$ப� 2 
ெபா6ேவைலநி(�த$, அகில இ�திய மாநா"A நிதி, ேசைவ வ,Zவா%க$, ெச�ைன 
ெசாைஸ"> �றி�த ைகெய �6 இய%க$, ஒ5ப�த� ெதாழிலாள� ப,ர7ைனக?, 
இய%க�க? �றி�6 வ,Zவான வ,வாத�தி2 அைன�6 மாவ"ட7 ெசயலாள�கC$ 
ப�ேக�றன�.       மாவ"ட�க? சா�பாக மாநா"A நிதி J 8,20,000  வழ�க5 ப"ட6. 
ெபா6�6ைற பா6கா5M சிற5M மலைர மாநா">2 ெவளLய,ட தf�மானL%க5 ப"A, மாவ"ட 
வாZயான ஒ6%கீA ெசRய5 ப"ட6. ப,�வ/$ =>Xக? எA%க5 ப"டன : 

 
1. அகில இ�திய மாநா"A நிதிைய = ைமயாக5 g��தி ெசRத வ,/6நக�, 

நாக�ேகாவ,2 மாவ"ட ச�க�கC%�5 பாரா"A ெதZவ,%க5 ப"ட6. 
2. அைன�6 மாவ"ட�கC$ மாநா"A நிதிைய = ைமயாக நவ$ப� 15- ஆ$ 

ேததி%�? g��தி ெசRய ேவ1A$. 
3. ெசாைஸ"> ைகெய �6 இய%க$ நட�தி நவ$ப� 10- ஆ$ ேததி ஒ5பைட%க 

ேவ1A$. 
4. மாநில அPவலக�தி2 10 ஒ5ப�த� ெதாழிலாள�கைள பண,%� எA%க 

ேவ1A$ எ�ற ேகாZ%ைகைய =�ைவ�6, அ%ேடாப� 25 அ�(, மாவ"ட�களL2 
மாைல ேநர த�ணா ேபாரா"ட=$, நவ$ப� 10 அ�(, மாநில அPவலக$ =�M, 
ெப/�திர? =ைறயhA$ நைடெப($. இ5ேபாரா"ட�தி� =%கிய�6வ$ உண��6 
ெச�ைன%� ஊழிய�கC$, ஒ5ப�த� ெதாழிலாள�கC$ சமமான எ1ண,%ைகய,2 
தமிழக$ = வதிலி/மி/�6 ஏற�தாழ 2500 ேப� ெகாWச=$ �ைறவ,�றி திர"> 
வர5பட ேவ1A$. 

5. தலம"ட கX�சி2 உ(5ப,ன� ப">ய2 வ,ைரவ,2 இ(தி ெசRய5 பட 
ேவ1A$. 
 
மாநில ெசய�� வ,� =>Xகைள நா$ அைனவ/$ நிைறேவ�(ேவா$. 
 

வா��6%கCட�,                                                
                                          

            ேதாழைம<ட�, 

 
      (A.பா- ராதாகி/0ண#) 

                               மாநில ெசயலாள� 
   

 


