
 

  

BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ�:-1                                                                 ேததி:-22.05.2017 
 

உ�சாகமாக நைடெப�ற 8வ+ தமி� மாநில மாநா, 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
  BSNL ஊழிய� ச�க�தி� 8வ� தமி� மாநில மாநா� ஈேரா� ெப#��ைற ேரா&'( 
உ*ள ச�க� மஹாலி( ேம, 19 ம./0 20 ேததிகள3( உ.சாகமாக நைடெப.ற�.  நம� அகில 
இ�திய உதவ7 ெபா� ெசயலாள#0, தமி� மாநில தைலவ#மான ேதாழ� S.ெச(ல9பா 
தைலைமய7( ேதாழ� D.J.J.ெப�த(ரா< நிைனவர�கி( தமி� மாநில மாநா� நைடெப.ற�.   
 ேம 19 காைல மிக=ச>யாக ப�� மண7@A நம� ேதசிய@ெகா'ய7ைன தமி� மாநில ச�க�தி� 
�ைண�தைலவ� ேதாழ� C.CவாமிA#நாத� ஏ.றி ைவ@க நம� ச�க@ ெகா'ய7ைன தமி� மாநில 
�ைண�தைலவ� ேதாழ� V.ெவ�க&ராம� ஏ.றி ைவ�தா�.  ஈேரா� மாவ&ட உதவ7 ெசயலாள� 
ேதாழ� C.மண7 ம./0 நாக�ேகாவ7( மாவ&ட ெசயலாள� ேதாழ� P.ராஜு ஆகிேயா>� அ.Jதமான 
உண�=சி மிA ேகாஷ�கL@A இைடேய ேதாழ�க* தியாகிகள3� MNப7@A அOசலி ெசP�திய 
ப7�ன� மாநா&� அர�கிQ* Rைழ�தன�.  
 தமி� மாநில �ைண�தைலவ� ேதாழ� S.ஜா� ேபா�ஜியா அவ�கள3� அOசலி உைர@A ப7� 
8வ� தமி� மாநில மாநா� தியாகிகL@A அOசலி ெசP�திய�.  வரேவ.J@ ASவ7� தைலவ#0 
ஈேரா� மா#தி ெம'க( ெச�ட>� உ>ைமயாள#மான ம#��வ� M.N. சதாசிவ0 அவ�க* 
தவ7�@க இயலாத காரண�தா( வர இயலாததா( அ�நி/வன�தி� �ைண�தைலவ� ம#��வ� 
P.C�தரேவP அவ�க* ப�ேக./ மாநா&� சா�பாள�கைளU0 தைலவ�கைளU0 வரேவ./ 
ேபசினா�.  வரேவ.J@ ASவ7� ெபா� ெசயலாள#0, ஈேரா� மாவ&ட ெசயலாள#மான ேதாழ� 
L.பரேமMவர� வரேவ.Jைர நிக��தினா�. 
 தமி� மாநில மாநா&'� தைலவ� ேதாழ� S.ெச(ல9பா தன� தைலைமUைரய7( உலக 
மயமா@க( ெகா*ைககள3� வ7ைளVகைள எதி��� ச�வேதச அளவ7( நைடெப./@ 
ெகாX'#@A0 ேபாரா&ட�கைளU0 நம� இ�திய நா&'( நா0 ெதாழிலாள3 வ�@க�தி� 
ஒ./ைம ம./0 ேபாரா&ட�கைள Z�ென��� ெச(வ� ெதாட�பாகV0 வ7ள@கி ேபசினா�.     
 8வ� தமி�மாநில மாநா&ைட நம� அகில இ�திய ெபா�=ெசயலாள� ேதாழ� P.அப7ம�U 
க0ப[ரமாக �வ@கி ைவ�� உைரயா.றினா�.  இவ� தன� �வ@க உைரய7(, ம�திய அரசா�க�தி� 
தவறான ெபா���ைற வ7ேராத - ெப#Zதலாள3��வ ஆதரV ெகா*ைகக* ெதாட�பாகV0, BSNL 
நி/வன�ைத கா9பா.ற BSNL ஊழிய� ச�க0 எ���வ#0 நடவ'@ைகக* ெதாட�பாகV0, Jதிய 
ஊதியமா.ற0 உ*ள3&ட ஊழிய�கள3� ப7ர=சைனக* ெதாட�பாகV0 வ7>வாக எ���ைர�தா�.   

மதிய உணV இைடேவைள@A ப7� மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பாJ ராதாகி#^ண� 
மாநில மாநா&'� ெசய(பா&� அறி@ைகய7ைன வ7>வாக அறிZக0 ெச_� ைவ�� உைர 
நிக��தினா�.  அத� ப7�ன� சா�பாள�க* வ7வாத0 ெதாட�கிய�. 
க-.தாழ� மி�க க-.தர�க�:-  19.05.2017 அ�/ மாைல 05.00 மண7 அளவ7( க#�தர�க0 
நைடெப.ற�.  இ�த க#�தர�க�திைன மாநில தைலவ� ேதாழ� S.ெச(ல9பா தைலைம 
தா�கினா�.  வரேவ.J@ ASவ7� �ைண�தைலவ� ம#��வ� L.V.சXZகநாத� ம./0 மாநில 
ெசயலாள� ேதாழ� A..பாJ ராதாகி#^ண� ஆகிேயா� BSNL� J�தா@க0 ெதாட�பான அவசிய0 
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Aறி�� எ���ைர�� வ�தி#�த அைனவைரU0 வரேவ.றன�.  இ�த க#�தர�க�தி( ேதாழ� 
P.அப7ம�U GS BSNLEU, தி#மதி N.f�Aழலி ITS CGM தமி�நா�, தி# P.V.க#ணாநிதி ITS PGM(CFA), 
ேதாழ� K.நடராஜ� CS NFTE,  ேதாழ� M.க�ன3ய9ப� CS BSNLEU CHTD, ேதாழ� R.ராஜேசக� CS SNEA, 
ேதாழ� R.க#மைலயா� Dy.GS CITU, ேதாழ� C.K. நரசி0ம� CS AIBDPA ேதாழ� C. வ7ேனா�Aமா� CS 
TNTCWU ம./0 ேதாழ� P.இ�திரா அைம9பாள� BSNL WWCC ஆகிேயா� த�கள3� க#��@கைள 
மிக=சிற9பாக எ���ைர�தன�.  தி#மதி N.f�Aழலி ITS அவ�க* ேபCைகய7( கட�த 
ஆXைட@கா&'P0 இ�த ஆX� வ#வா_ தமிழக�தி( அதிக>��*ளதாகV0 அத.A நம� 
ச�க�க* நட�திய இய@க�க* Z@கிய ப�கா.றிய� எனV0 ெத>வ7�தா�.  நம� ெபா� 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப7ம�U அவ�க* உைரயா./ைகய7( BSNL நி/வன�ைத நலிவைடய= 
ெச_ய அரசா�க0 எ��த Zய.சிகைளU0, BSNL ஊழிய� ச�க0 அதைன ஊழிய�க* ம./0 
அதிகா>கள3� ஒ./ைம ெகாX� த��� நி/�தி வ#வ� ெதாட�பாகV0, ேசைவைய ேம0ப��த 
நா0 எ�@க ேவX'ய Zய.சிக* ெதாட�பாகV0 வ7�வாக எ���ைர�தா�.  அேத ேபா(, BSNL 
நி/வன�தி( மிக ேமாசமாக நட�த9ப&�  ெகாX�*ள ஒ9ப�� ெதாழிலாள�கq@காக ந0 
நட��0 இய@க�கைள C&'@ கா&'U*ள அவ� தன� உைரய7( ஒ9ப�த ஊழிய�க* 
ப7ர=சைனய7( தமி� மாநில நி�வாக0 r�த( அ@கைற ெசP�த ேவX�0 எ�/0 
வலிU/�தினா�.  இ/திய7( தமி� மாநில அைம9J ெசயலாள� ேதாழ� V.மண7ய� ந�றி rறி 
இ�த க#�தர�க�ைத Z'�� ைவ�தா�.  
வா�.+ைர:- ம/ நா* நைடெப.ற சா�பாள�கள3� வ7வாத�கL@A இைடேய தமிழக தsXடாைம 
ஒழி9J Z�னண7ய7� தைலவ� ேதாழ� P.ச0ப� வா���ைர வழ�கினா�.  இ�திய நா&'( 
உைழ@A0 ம@கள3� ேகா>@ைககL@காக நைடெப/0 இய@க�கைள சீ�Aைல@க நிைன@A0 சாதி, 
மத, இன ெமாழி ச@திகள3லி#�� உைழ@A0 ம@க* வ7�ப&� ஒ�/ ப&� நி.க ேவX�0 என 
வலிU/�திய அவ� இ�/ மத�தி� ெபயரா( நைடெப/0 அ&uழிய�கைள C&'@ கா&'னா�.  
ேமP0 இ�திய நா&'( நிலV0 தsXடாைம@ ெகா�ைமைய ஒ&� ெமா�தமாக ஒழி@க 
ேவX�ெம�/0 அத.காக தமிழக தsXடாைம ஒழி9J Z�னண7ய7� Z�னண7 பா�திர�ைத BSNL 
ஊழிய� ச�க0 வகி@க ேவX�0 எனV0 ேக&�@ ெகாXடா�.  தsXடாைம ஒழி9J  Z�னண7ய7� 
அகில இ�திய அைம9பான தv� ேசாஷ� Z@தி ேமா�சாவ7� அகில இ�திய மாநா&ைட 
தமிழக�தி( நட��வ� என ஏ.கனேவ Z'V எ�@க9ப&�*ளைதU0 அவ� வ7வ>�தா�.  
அத.கான நிதிைய ேதாழ�க* வழ�க ேவX�ெம�/0 ேக&�@ ெகாXடா�.  அவர� உைர@A 
ப7� நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப7ம�U அவ�க* 1000 wபாைய ந�ெகாைடயாக வழ�கி 
நிதி வxைல �வ�கி ைவ�தா�.  அகில இ�திய உதவ7 ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� S.ெச(ல9பா, 
மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பாJ ராதாகி#^ண�, மாநில ெபா#ளாள� ேதாழ� K.சீன3வாச�, 
BSNLWWCC அைம9பாள� ேதாழ� P.இ�திரா உ*ள3&ட தைலவ�க* சா�பாள�க* ம�திய7( 
�Xேட�தி வ�தன�.  சா�பாள�கள3ட0 வxலான 19,390/- wபாUட� வரேவ.J@ AS வழ�கிய 610/- 
wபாைய ேச��� Zத( தவைணயாக w.20,000/-ஐ நம� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப7ம�U 
அவ�க* தsXடாைம ஒழி9J Z�னண7ய7� தைலவ� ேதாழ� P.ச0ப� அவ�கள3ட0 வழ�கினா�. 
நிைற0ைர:-  மாைல வைர நைடெப.ற சா�பாள�கள3� வ7வாத�கL@A ப7� நம� ெபா� 
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப7ம�U அவ�க* நிைறVைர ஆ.றினா�.  வ7வாத�கள3( ேதாழ�க* ேக&ட 
ப(ேவ/ ச�ேதக�கL@A வ7ள@க�கைள ெகா��த�ட� நம� எதி�கால ெசய(பா�கL@A 
வழிகா&�0 வைகய7P0 அவர� நிைறVைர இ#�த�.  
 அவர� நிைறVைர@A ப7� மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பாJ ராதாகி#^ண� ேதாழ�க* 
வ7வாத�கள3( எS9ப7ய ப(ேவ/ ப7ர=சைனகL@A வ7ள@க�கைள ெகா��� ெதாA9Jைர 
வழ�கினா�.  ெதாA9Jைர@A ப7� ெசய(பா&� அறி@ைகய7ைனU0, 2014, 2015 ம./0 2016ஆ0 



 

 

ஆX�கL@கான தண7@ைக ெச_ய9ப&ட
மாநா� ஏகமனதாக ஏ./@ ெகாXட�

தAதி ஆ_V@ ASவ7�
உதவ7 ெசயலாள� ேதாழ� s.தமி�மண7
ஏ./@ ெகாXட�.  தs�மான@ 
P.இ�திரா தs�மான�கைள Z�ெமாழிய
ஏ./@ ெகாXட�.   
நி
வாகிக1 ேத
0:- இ/தியாக
அவ�க* நி�வாகிக* ேத�வ7ைன
ஏகமனதாக ேத��ெத�@க9ப&டன�

மாநில தைலவ
 
மாநில �ைண தைலவ�க*
 
 
 
 
மாநில ெசயல
 
மாநில உதவ7=ெசயல�க* 
 
 
 
 
மாநில ெபா-ளாள
 
மாநில உதவ7ெபா#ளாள� 
மாநில அைம9J=ெசயல�க*
 
 
 
 
 
 

உ.சாகமாக நைடெப.ற
தமி� மாநில உதவ7 ெசயலாள� ேதாழ�
 வா���@கLட�, 
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ெச_ய9ப&ட வரV ெசலV அறி@ைககைளU0
ெகாXட�. 
ASவ7� அறி@ைகய7ைன அ�த@ ASவ7� 
தமி�மண7 சம�ப7�தா�. அதைனU0 தமி� மாநில

 ASவ7� தைலவரான தமி� மாநில உதவ7
Z�ெமாழிய அவ.ைறU0 8வ� தமி� மாநில

இ/தியாக BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா� ெசயலாள�
ேத�வ7ைன நட�தினா�.  இ�த நி�வாகிக* ேத�வ7(

ேத��ெத�@க9ப&டன�. 
ேதாழ
 S.ெச3ல4பா OS 

தைலவ�க*    1) ேதாழ� K.மா>Z�� TT 
2) ேதாழ� T.ப7ேரமா TT 
3) ேதாழ� S.தமி�மண7 OS 
4) ேதாழ� P.ச�திரேசகர� TT 
5) ேதாழ� K.V..சிவ@Aமர� SA 
ேதாழ
 A.பா7 ராதாகி-8ண: AOS
1) ேதாழ� M.Z#ைகயா JE 
2) ேதாழ� S.C9ப7ரமண7ய� OS 
3) ேதாழ� P.இ�திரா OS 
4) ேதாழ� R.ெம_ய9ப� கிறிMேடாப�
5) ேதாழ� M.பாJ TT 
ேதாழ
 K.சனீ>வாச: TT 
ேதாழ� G.C�த�ராஜ� JE 

அைம9J=ெசயல�க* 1) ேதாழ� V.மண7ய� TT 
2) ேதாழ� K.பழன3@Aமா� OS 
3) ேதாழ� A.சZ�திரகன3 TT 
4) ேதாழ� P.>=ச�& JE 
5) ேதாழ� N.P.ராேஜ�திர� SOA 
6) ேதாழ� N.ச@திேவ( TT 
7) ேதாழ� V.சீதால&Cமி OS 

நைடெப.ற BSNL ஊழிய� ச�க�தி� 8வ� 
ேதாழ� M.Z#ைகயா ந�றி rறி Z'��

                                                                   

அறி@ைககைளU0 8வ� தமி� மாநில 

 தைலவரான தமி� மாநில 
மாநில மாநா� ஏகமனதாக 
உதவ7 ெசயலாள� ேதாழ� 

மாநில மாநா� ஏகமனதாக 

ெசயலாள� ேதாழ� P.அப7ம�U 
ேத�வ7( கீ�கXட ேதாழ�க* 

ெச:ைன 
ேகாைவ 
ெச�ைன 
தி#=ெச�ேகா� 
ேபா' 
ெச�ைன 

AOS ெச:ைன 
ெச�ைன 
தி#9f� 
நாக�ேகாவ7( 

கிறிMேடாப� OS தி#=ெச�N� 
த�மJ> 
ெச:ைன 
தி#=சி 
ஈேரா� 
பழன3 
சிவகாசி 
ம�ைர 
ேகாைவ 
உ�மைல 
தி#ெந(ேவலி 

 தமி� மாநில மாநா&ைட  
Z'�� ைவ�தா�. 

                                                                   ேதாழைமU*ள, 
 
 
(A.பா7 ராதாகி-8ண:) 

மாநில ெசயலாள
 
  


