
BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

 
��றறி�ைக எ�:-74                                                            ேததி:- 12.06.2018 

 
மாநில நி
வாகிக( )*ட�- ெச-ைன-11.06.2018. 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

BSNL ஊழிய� ச�க�தி� தமி� மாநில நி�வாகிக� ��ட! ெச�ைன கி%!& 
சாைலய'( உ�ள மாநில ச�க அ*வலக�தி( தமி� மாநில தைலவ+!, அகில இ�திய 
உதவ' ெபா- ெசயலாள+மான ேதாழ� S.ெச(ல/பா தைலைமய'( 11.06.2018 அ�5 
நைடெப6ற-.  

 
ேகாைவய'( மிக8சிற/பாக நைடெப6ற மாநில ெசய69: ;<=கள>� 

அமலா?க! ம65! இதர ப'ர8சைனக� ெதாட�பாக வ'வாதி?க/ப�ட-.  மாநில ெசய69: 
உ5/ப'ன�க� 18 ேதாழ�கA!, TNTCWU மாநில ெசயலாள� ேதாழ� C.வ'ேனா�9மா� 
அவ�கA!, ேதாழ� C.பழன>8சாமி AGS BSNL CCWF அவ�கA! இ�த ெசய69:வ'( ப�9 
ெப6றன�.  

 
மாநில உதவ' ெசயலாள� ேதாழ� S.I/ரமண'ய� அKசலி உைர நிக��த 

தியாகிகA?9 அKசலி ெச*�திய ப'�ன� மாநில ெபா+ளாள� ேதாழ� K.சீன>வாச� 
வ�தி+�த அைனவைரN! வரேவ6றா�.  BSNL ஊழிய� ச�க�தி� தமி� மாநில ெசயலாள� 
ேதாழ� A.பாO ராதாகி+Pண� வ'வாத�தி69 ;� ைவ�த 9றி/ப'ைன வ'ள?கி ேபசிய 
ப'�ன� அகில இ�திய உதவ' ெபா- ெசயலாள� ேதாழ� S.ெச(ல/பா அவ�க� -வ?க 
உைரயா6றினா�.  அவ� தன- -வ?க உைரய'ன>( ெத+;ைன ப'ர8சார இய?க�திைன 
தமி� மாநில! 578 இட�கள>( நட�தியைத பாரா�<ய-ட� 127 ைமய�கள>( இ�த 
இய?க�ைத ேகாைவ மாவ�ட ச�க! நட�தியைத 9றி/ப'�S பாரா�<னா�.  ஊதிய 
மா6ற�தி( இ�ைறய நிைல, ம�திய ச�க�தி� ெசய(பாSக� உ�ள>�ட ப'ர8சைனகைள 
வ'Tவாக எS�-ைர�த-ட�, ெச/ட!ப� 5 ெட(லி ேபரண'ய'( தமிழக�தி( இ+�- 
ெப+வாTயான ேதாழ�க� ப�ேக6க ேவVS! என ேக�S? ெகாVடா�. 

 
BSNL WWCC அகில இ�திய அைம/பாள� ேதாழ� P.இ�திரா அவ�க� தன- 

உைரய'( BSNL WWCCய'� தமி� மாநில மாநாS பாV<8ேசTய'( ஜூைல 15 நைடெபற 
உ�ளைத வ'ள?கி ேபசிய-ட� தமி� மாநில! ;:வ-! இ+�- ெப+வாTயான ெபV 
ேதாழ�கைள அ�த மாநா�<( ப�ேக6க ெசZய தமி� மாநில ச�க! ;�ைகெயS?க 
ேவVS! எ�5!, மாவ�ட மாநாSக� உடன<யாக நைடெபற மாநில ச�க;!, மாவ�ட 
ச�க�கA! உதவ'ட ேவVS! எ�5! ேக�S?ெகாVடா�.  தமிழக�தி( ெத+;ைன 
ப'ர8சார இய?க�தி( ெபVகA! பல இட�கள>( சிற/பாக த�கள>� ப�கள>/ைப 
ெச*�திN�ளன� எ�பைதN! ெப+ைமNட� I�<?கா�<னா�.   

 
அத� ப'�ன� நைடெப6ற வ'வாத�தி( அைன�- மாநில ச�க நி�வாகிகA! 

ப�ேக6றன�.  ேதாழ�க� ேக�ட ப( ேவ5 ச�ேதக�கA?9! ேதாழ� S.ெச(ல/பா 
வ'ள?க! ெகாS�தா�.  ப'�ன� கீ�கVட ;<=க� ஏகமனதாக ேம6ெகா�ள/ப�டன. 
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1. ஊதிய மா6ற! உ�ள>�ட ப'ர8சைனகள>( அகில இ�திய AUAB எS�த 
நடவ<?ைககைள இ�த மாநில நி�வாகிக� ��ட! பாரா�<ய-ட�, இத69 ஏேத\! 
தைட ஏ6ப�ட- எ�றா( உடன<யான ேபாரா�ட�கA?9 ஊழிய�கைள தயா� 
நிைலய'( ைவ�தி+?க ேவVS! என கிைள மாவ�ட நி�வாகிகைள ேக�S? 
ெகாVட-.   
 

2. ேம 7ஆ! ேததி ;த( 11ஆ! ேததி வைர -ைண டவ� நி5வன! அைம?9! அரசி� 
ெகா�ைககA?9 எதிராக ம?க� ம�திய'( ெத+;ைன ப'ர8சார�ைத தமிழக�தி( 
நம- ேதாழ�க� ெவ6றிகரமாக 578 ைமய�கள>( நட�தியைதN! அதி( 1,31,000 
I6றறி?ைககைள வ'ன>ேயாகி�த�ைதN! பாரா�<ய மாநில நி�வாகிக� ��ட! 
9றி/பாக ேகாைவ மாவ�ட�தி( 127 ைமய�கள>( ெத+;ைன ப'ர8சார! 
நைடெப6றத69 ேகாைவ மாவ�ட ச�க�ைதN! AUAB ேதாழ�கைளN! மனதார 
பாரா�Sகிற-.  இ�த ெத+;ைன ப'ர8சார�கள>( நம- ஒ/ப�த ஊழிய�கA!, 
ஓZaதிய�கA!, ெபV ேதாழ�கA! ெப+மளவ'( ப�ேக6றைத இ�த மாநில 
நி�வாகிக� �ட! ெப+ைமNட� நின= �+கிற-.  அேத ேபால ேகாைவ 
மாவ�ட�தி( ேப8சாள�கA?9 b�5 ப?க 9றி/O ெகாS�- அதிக அளவ'லான 
ேதாழ�கைள ப'ர8சார�கள>( பய�பS�திய-, உV<ய( வc( ெசZத-, வ'S/O 
எS�- ேதாழ�க� இ�த இய?க�தி( ப�ேக6ற- உ�ள>�ட அைன�- 
வ'ஷய�கைளN! தமி� மாநில நி�வாகிக� ��ட! பாரா�<ய-.  அ- ேபா�ற 
நிக�8சிக� இதர மாவ�ட�கள>*! நட�தி+?க? �S!.  அதைன தமி� மாநில 
ச�க�தி69 ஒ+ 9றி/பாக மாவ�ட ச�க�க� எ:�- e�வமாக அ\/ப' ைவ?க 
ேவVSெமன தமி� மாநில நி�வாகிக� ��ட! ேக�S? ெகா�கிற-. 
 

3. ம�திய அரசி� நவ fன தாராளமய? ெகா�ைகக� நா�<( உ�ள வ'வசாய'க�, 
உைழ/பாள>க�, ெபா-�-ைற ஊழிய�க�, இைளஞ�க� உ�ள>�ட அைன�- ப9தி 
ெதாழிலாள�கA?9! கSைமயான பாதி/ைப உ+வா?கி வ+வைத? கV<�-! அ�த 
ெகா�ைகய'� அமலா?க�ைத நி5�த ேவVS! எ�ற ேகாT?ைகைய ;�ைவ�- 
ெச/ட!ப� மாத! 5ஆ! ேததி O- ெட(லிய'( “ெதாழிலாள�-வ'வசாய' பா-கா/O 
ேபரண'” நைடெபற உ�ள-.  அதி( நம- தமி� மாநில ச�க�தி� சா�பாக 250 
ேதாழ�கைள ப�ேக6க ெசZவ- என தமி� மாநில நி�வாகிக� ��ட�தி( ;<= 
ெசZய/ப�S�ள-.  மாவ�ட வாTயான ேகா�டா இ�-ட� அ\/பபS! இைண/ப'( 
வழங?/ப�S�ள-. இ�த ேதாழ�கA?கான பயண8 சீ�S ;�பதி= உ�ள>�ட 
பண'கைள உடன<யாக மாவ�ட ச�க�க� ேம6ெகா�ள ேவVS! எ�5! இ�த 
நி�வாகிக� ��ட�தி( ;<= ெசZய/ப�S�ள-. 
 

4. ேம மாத! 3ஆ! ேததி, BSNL பண'கைள அIர ேவக�தி( ெவள>யா+?9? ெகாS/பைத 

நி5�திS, BSNL நி5வன�தி� வ fV ெசல=கைள 9ைற�திS, பண'ய'( உ�ள 

ஊழிய�க� ம65! ஓZaதிய�கள>� ம+�-வ வசதிகைள? 9ைற?காேத, ஒ/ப�த� 

ெதாழிலாள�கைள பண' நf?க! ெசZயாேத, SR. TOA ேகடT( Oதிய நியமன�க� 

ெசZதிS ஆகிய ேகாT?ைககைள வலிN5�தி நைடெப6ற க5/O அ�ைட அண'�- 

ஆ�/பா�ட�ைத ெவ6றிகரமா?கிய அைன�- ேதாழ�கA?9! தமி� மாநில 

நி�வாகிக� ��ட! தன- பாரா�S?கைள ெதTவ'�-? ெகாVட-. 
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5. ேம மாத! 22ஆ! ேததி 9!பேகாண�தி( நைடெப6ற ேதாழ� ேமான> ேபா& நிைன= 
க+�தர�க�தி( ப�ேக6ற ேதாழ�கைள பாரா�Sவ-ட� ஓT+ மாவ�ட�கள>( 
இ+�- ேதாழ�கA! ஒ+ சில மாநில ச�க நி�வாகிகA! ப�ேக6காதைத சTய(ல 
என I�<?கா�<ய-.  அ�த க+�தர�க�தி( சிற/Oைரயா6றிய ேதாழ�க� 
ெவ�கேடP ஆ�ேரயா ம65! ேதாழ� R.ப�T ஆகிேயா+?9 இ�த மாநில நி�வாகிக� 
��ட! ந�றிNட� பாரா�Sத(கைள ெதTவ'�-? ெகா�கிற-.   
 

6. BSNL WWCCய'� மாவ�ட மாநாSக� பாV<8ேசT ம65! கடoT( நைடெப65�ள-.  
அதி( Oதியதாக ேத��ெதS?க/ப�ட நி�வாகிகA?9 மாநில நி�வாகிக� ��ட! 
வா��-?கைள ெதTவ'�-? ெகா�கிற-.  ேகாைவ மாவ�ட�தி( ஜூைல 7ஆ! 
ேததிN!, ஈேராS மாவ�ட�தி( ஜூைல 8ஆ! ேததிN! மாவ�ட மாநாS நட�த ;<= 
ெசZய/ப�S�ள-.  இதர மாவ�ட�கள>*! உடன<யாக மாவ�ட மாநாSகைள 
நட�திட தி�டமிட ேவVS!.   

ஜூைல 15அ�5 நைடெபற உ�ள BSNL WWCCய'� தமி� மாநில மாநா�<69 
மாவ�ட ெசயலாள�கA?9 அ\/ப/ப�S�ள இைண/ப'( உ�ள அளவ'69 
9ைறயாம( ெபV ேதாழ�கைள அ\/ப' ைவ?க ேவVS! எ�5! அ�த மாநா�<( 
அதி( தமி� மாநில ெசய69: உ5/ப'ன�க� அைனவ+! ப�ேக6க ேவVS! 
எ�5!, அ�த மாநா�<6ெகன நி�ணய'?க/ப�S�ள நிதிய'ைன அைன�- மாவ�ட 
ச�க�கA! உடன<யாக தமி� மாநில ச�க�தி69 அ\/ப'ட ேவVS! எ�5! 
ேக�S? ெகாVட-.  

அகில இ�திய BSNL WWCC சா�பாக ஜூ� 30ஆ! ேததிய�5 ெப�கq+வ'( 
ஒ+ க+�தர�க! நைடெபற உ�ள-. அதி( ப�ேக6பத6காக மாவ�ட வாTயான 
ெபV ேதாழ�கள>� எVண'?ைகைய BSNL WWCC ;<ெவS�-�ள-.  அதி( 
ப�ேக6பத6கான ெபV ேதாழ�கைள நம- மாவ�ட ச�க�க� அ\/ப' ைவ/பத6கான 
ஏ6பா�ைட ெசZய ேவVS!. 

   
7. ஒ/ப�த ஊழிய�கள>� ப'(க� மாவ�ட�கள>( இ+�- மாநில நி�வாக�தி69 

அ\/Oவைத நம- மாவ�ட ச�க�க� கVகாண'?க ேவVS!.  கSைமயான நிதி 
ெந+?க<?9 இைடய'( கா�/பேர� அ*வலக�தி( இ+�- ஏ/ர( மாத! வ�த 3 ேகா< 
rபாZ நிதிய'ைன மாவ�ட�கள>( இ+�- ப'(க� வராத காரண�தா( மாநில நி�வாக! 
தி+/ப' அ\/ப'N�ளைத I�<?கா�< இதி( நம-மாவ�ட ச�க�க� �Sத( கவன! 
எS?க இ�த மாநில நி�வாகிக� ��ட! ேக�S? ெகா�கிற-.  அேத ேபால ப'(கைள 
உTய ேநர�தி( நி�வாக�திட? தராம( ஊழிய�கA?9 ஊதிய! வழ�காம( இ+?9! 
ஒ/ப�ததார�க� மs- கSைமயான நடவ<?ைக எS?க ேவVS! எ�5 இ�த மாநில 
நி�வாகிக� ��ட! நி�வாக�ைத ேக�S? ெகா�கிற-.   
 

8. இள! ேதாழ�கA?கான பய'6சி ;கா� ஜூ� மாத�தி( வ'+-நக� மாவ�ட�தி( 
நட�-வ- என தமி� மாநில ெசய69:வ'( ;<= ெசZய/ப�S�ள-.  அகில இ�திய 
அளவ'லான ஒ+ ��ட! நைடெபற உ�ளதா( அ�த? ��ட! ;<�த=ட� நம- 
மாநில�தி( அ�த? ��ட! நட�தலா! என ஏகமனதாக ;<= ெசZய/ப�ட-. 
 

9. DSSM அகில இ�திய மாநா�S நிதி, ஒ?கி Oய( நிவாரண நிதி, ேதாழ� ேமான> ேபா& 
நிைன= க+�தர�க நிதி உ�ள>�ட நிதிகைள ஜூ� 30?9� வழ�காத அைன�- 
மாவ�ட ச�க�கA! உடன<யாக அ\/ப' ைவ?க ேவVS! எ�5! இ�த மாநில 
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நி�வாகிக� ��ட! ேக�S? ெகா�கிற-.  ேம*! தfVடாைம ெகாSைமக� நைடெபற? 
�<ய ப9திகA?9! இய6ைக ேபTட� நைடெப5! ேபா-! நம- மாவ�ட ச�க�க� 
மாநில ைமய�-ட� ெதாட�O ெகாVS உடன<யாக அ�9 ேநT( ெச�5 உதவ'ட 
ேவVS! எ�5! இ�த மாநில நி�வாகிக� ��ட! ேக�S? ெகா�கிற-. 

வ�ெகாSைம தS/O ச�ட�ைத நf��- ேபாக8 ெசZN! ;ய6சிய'ைன கV<�- 
தமிழக தfVடாைம ஒழி/O ;�னண' ஜூைல 2ஆ! ேததி ரய'( மறிய( 
ேபாரா�ட�தி69 அைற�வ( வ'S�-�ள-.  அ�த ஜூைல 2ஆ! ேததிய�5 நம- 
அைன�- கிைளகள>*! அேத ேகாT?ைகைய வலிN5�தி ஆ�/பா�ட�க� நட�த 
ேவVS! என இ�த தமி� மாநில நி�வாகிக� ��ட! ேக�S? ெகா�கிற-. 

  
10. BSNL ஊழிய� ச�க�தி� அகில இ�திய மாநாS ைமcT( ஜனவT மாத -வ?க�தி( 

நைடெபற உ�ளதா(, மாநா�S? கால! நிைறவைடகி�ற கிைள ம65! மாவ�ட 
மாநாSகைள உடன<யாக நட�த தி�டமிட ேவVS!.  கட�த மாநில ெசய69:வ'69 
ப'� வ'+-நக� மாவ�ட மாநாS ேம மாத! 29ம65! 30ஆ! ேததிகள>( எ:8சிNட� 
நைடெப6ற-.  அதில மாவ�ட ெசயலாளராக ேதாழ� S.ரவ f�திர� மsVS! 
ேத��ெதS?க/ப�S�ளா�.  அேத ேபால ஜூ� 8ஆ! ேததி நfலகிT மாவ�ட மாநாS 
மிக8சிற/பாக நைடெப65 ;<�-�ள-.  அதி( ேதாழ� R.ேஜக/ ேமா%& அவ�க� 
மாவ�ட ெசயலாளராக ேத��ெதS?க/ப�S�ளா�.  இரVS மாவ�ட ச�க�கA?9! 
மாநில ச�க�தி� மனமா��த வா��-?க�. 
 

11. அக�தலா ம�திய ெசய69:, ேகாைவ மாவ�ட ெசய69: ம65! ெச�ைன மாநில 
நி�வாகிக� ��ட! ஆகியவ6றி� ;<=கைள அைன�- மாவ�ட ச�க�கA?9! 
ெதTவ'?9! வைகய'( அைன�- மாவ�ட மாநாSகைளN!, ஜூ� மாத! 27?9� 
நட�திட ேவVS! எ�5! அத6கான மாவ�ட�கA?9 மாவ�ட ெசயலாள�கA?9 
அ\/ப/ப�S�ள மாநில நி�வாகிகைள பய�பS�திட ேவVS! எ�5! அ�த? 
��ட�கள>( கிைள ெபா-?9:?கA?கான ேததிகைள நி�ணய'�- அைன�- 
கிைளகA?9! இ�த தகவ(கைள ெகாVS ெச(ல ேவVS! எ�5! மாநில 
நி�வாகிக� ��ட! ;<= ெசZ-�ள-.   
 

12. நம- மாநில ச�க�தி� இைணய தள�ைத ெம�ேம*! ெச:ைம பS�-! வ'தமாக 
ம�திய ச�க�தி� ெசZதிகைள அ�றாட! தமிழா?க! பண'ய'ைன ேதாழ�க� P.இ�திரா 
ACS ம65! ேகாைவ மாவ�ட ெசயலாள� ேதாழ� C.ராேஜ�திர� ஆகிேயா� ெசZ- 
மாநில ச�க�தி69 அ\/ப' ைவ?க ேவVS! எ�5! அ�றாட ;?கியமான 
ெசZதிகைள ேதாழ� S.ெச(ல/பா AGS அவ�க� மாநில அைம/O ெசயலாள� ேதாழ� 
N.ச?திேவ( அவ�கள>� உதவ'ேயாS வழ�க ேவVS! எ�5! அவ6ைற இைணய 
தள�தி( பதிேவ65! பண'ய'ைன மாநில ெபா+ளாள� ேதாழ� K.சீன>வாச� அவ�கA!, 
ேதாழ� K.V.சிவ9மர� CVP அவ�கA! ெசZதிட ேவVS! எ�5! மாநில நி�வாகிக� 
��ட�தி( ;<= ெசZய/ப�ட-. 
 

13. ெதாைல ெதாட�O ேதாழ� ஆசிTய� 9:வ'( உ�ள ேதாழ�க� S.ெச(ல/பா, A.பாO 
ராதாகி+Pண�, M. ;+ைகயா ம65! ேதாழ� P.இ�திரா ஆகிேயா� ப'ரதி மாத! 20 
ம65! 21 ஆ! ேததிகள>( �< ப�திT?ைக?கான ெசZதிகைள வ'வாதி�- 
;<ெவS�- தயா� பS�திட ேவVS!. 
 



14. ெச�ைன ��Sற= ெசாைச�<ய'(
கட� வா�க ேவV<ய cழ(
பண�தி6கான <வ'ெடV� 
b�றாVSகA?9 ;�ேப 
�றி இ�5 அ�த நில�ைத
ஆகியவ6ைற கV<�- ெதாட�
நி�வாகிக� ��ட! ;<= ெசZ-�ள-
 

15. ஜூைல மாத! 15?9� Oதிய
ேவVS! எ�5 இ�த மாநில
ெகா�கிற-. 
 

16. மாநில க=�சி*?கான ஆZபS
அ\/ப' ைவ?9!ப< கிைள 
��ட! ேக�S? ெகா�கிற-. 
 

17. ஜூைல மாத இ5திய'( நம-
ெசய69:ைவ இரVS நா�
அ�த மாநில ெசய69:ைவ 
ெகாVS�ள பழன> ேதாழ�கைள
பாரா�Sகிற-.  

 
BSNL ஊழிய� ச�க�தி� இ�த

மிக8 சிற/பாக CGM அ*வலக!
ேதாழ� சரவண�, ேதாழ� Y.பாO
ெசZதி+�தைம?9 இ�த மாநில
ெகாVட-. 

 
தமி� மாநில நி�வாகிக� 

;:ைமயாக அம( பS�-ேவா!
  
வா��-?கAட�, 

                                                                        
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 

ெசாைச�<ய'( அ�றாட கட�கA?9 �ட வ�கிய'(
cழ( ஏ6ப�S�ள-.  இரVS ஆVSகA?கான

 வழ�க/படவ'(ைல.  நில�ைத 
 தயாராக இ+�த நிைலய'( ேதைவய6ற

நில�ைத சில� கபள fகர! ெசZய நைடெப65
ெதாட� இய?க�கைள நட�-வ- எ�5!
ெசZ-�ள-.   

Oதிய உ5/ப'ன� ேச�?9! இய?க�ைத தி�டமி�S
மாநில நி�வாகிக� ��ட! மாவ�ட கிைள ச�க�கைள

ஆZபS ெபா+�கைள மாநில ச�க�தி69 
 ம65! மாவ�ட ச�க�கைள இ�த மாநில
 

நம- ெபா- ெசயலாளT� ேததிய'ைன ெப65
நா� ��டமாக நட�-வ- எ�5 ;<= ெசZய/ப�S�ள-

 ம-ைர மாவ�ட! பழன>ய'( நட�-கிேறா!
ேதாழ�கைள தமி� மாநில நி�வாகிக� 

இ�த தமி� மாநில நி�வாகிக� ��ட�தி6கான
அ*வலக! மாவ�ட ச�க ெபா+/பாள�க� ேதாழ�

பாO ம65! ேதாழ� S.9ணேசகர� உ�ள>�ட
மாநில நி�வாகிக� ��ட! வா��-?கைள

 ��ட�தி� ;<=கைள தமிழக! 
பS�-ேவா!.  

                                                                        ேதாழைம/(ள

(A.பா4ராதாகி67ண-
        மாநில9ெசயலாள


5 

வ�கிய'( வ�<?9 
ஆVSகA?கான ஊழிய�கள>� 

 நிலமாக ப'T?க 
ேதைவய6ற காரண�கைள 

நைடெப65 வ+! ;ய6சி 
எ�5! இ�த மாநில 

தி�டமி�S நட�திட 
ச�க�கைள ேக�S? 

 20ஆ! ேததி?9� 
மாநில நி�வாகிக� 

ெப65 நம- மாநில 
ெசZய/ப�S�ள-.  

நட�-கிேறா! என ஏ65? 
 ��ட! மனதார 

��ட�தி6கான ஏ6பாSகைள 
ேதாழ� D.ராமலி�க!, 
உ�ள>�ட ேதாழ�க� 

வா��-?கைள ெதTவ'�-? 

 ;:வ-! நா! 

ேதாழைம/(ள, 

பா4ராதாகி67ண-) 
மாநில9ெசயலாள
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