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பா)*+ேச. - 15.07.2018 
 

         பாரதி��, பாரதிதாச�� இதிய வ��தைல ேவ�ைகைய��, தமிைழ��, 
ெப���ைமைய�� வள��த  !"ேச� ம�ண�$, BSNL உைழ*+� ெப�க, 
ஒ./கிைண0 * +1வ�2 32றாவ! தமி5 மாநில மாநா�, 15.7.2018 ஞாய�?@* 
கிழைம அ2@,  நவ Bனா தி.மண ம�டப�தி$, ேதாழிய�. ஜிேயா�சனா ெமாகாஷி 
நிைனவர/க�தி$ ெவ?றிகரமாக நடேதறிய!. 

 
தி."சி ேதாழிய�. G�பாைவ அவ�க, பாHய ெப���ைம0 பாடIட2 

!வ/கிய கைல நிக5"சிகளJ$ மாநில* +1 உ@0ப�ன� ேதாழிய�. சேராஜாேதவ�, 
பாரதியா�2 பாKசாலி சபத* கவ�ைதைய க�பLரமான பாவ/கMட2 வசனமாக 
வழ/கினா�. ெதாட�! அவ� தமிழக கிராமNய பாட$கM*+ நடனமாட� !வ/க, 40-
*+� ேம?ப�ட ெப�க, +�மி நடன�!ட2 உ?சாகமாக0 ப/ேக?ற ஆ�ட 
பா�ட�!ட2 மாநா�H2 !வ*க� கைள க�Hய!. அர/கேம அதி�த இநடன 
நிக5"சிய�$ 3�த ேதாழிய�. ப/கஜவ$லி, தன�மா,, ப�ேரமா ம?@� ெப�லி2 
உ,ளJ�ேடா.ட2 ப$ேவ@ மாவ�ட/களJலி.! வதி.த ெப�க, ஆ�வ�!ட2 
ப/ேக?றன�. 

 
ப�2ன�, ேதாழிய� ப�ேரமாவ�2 எ1"சி Sழ*க/கMட2 ேதசீய* ெகாHைய 

மாநில* +1 உ@0ப�ன� ேதாழிய�. ேக.ப/கஜவ$லி ஏ?றி ைவ�தா�.  ேதாழிய�. 
ெப�லி2 ஆலிV ேம�ய�2 வ��ணதி.� Sழ*க/கM*கிைடேய ச/க* ெகாHைய 
அகில இதிய இைண அைம0பாள� ேதாழிய� வ�. பா*யலWமி ஏ?றி ைவ�தா�. 
 !"ேச� ஒ0பத� ெதாழிலாள� ேதாழிய�. கவ�தாவ�2 உண�"சி மி+த 
Sழ*க/கM*கிைடேய தியாகிக, VXப�*+ அKசலி ெசI�த0 ப�ட!. 

 
ேதாழிய�. H.ப�ேரமா, எ2.ராேஜVவ�, வ,ளJ ஆகிேயாைர* ெகா�ட தைலைம* 

+1 மாநா�ைட சிற0பாக வழிநட�திய!. அKசலி0 பாடைல மாநில* +1 உ@0ப�ன� 
ேதாழிய�. ெப�லி2 உ.*கமான Sைறய�$ பாட, அKசலி தB�மான�ைத மாநில*+1 
உ@0ப�ன� ேதாழிய�. எ�. ம$லிகா S2ெமாழிதா�. ஒ. நிமிட ெமௗன அKசலி*+0 
ப�ற+, வரேவ? * +1வ�2 ெகௗரவ� தைலவ.�, ஆசி�ய� Z�டண�ய�2  !"ேச� 
மாநில" ெசயலாளராக0 பண�யா?றியவ.மான ேதாழிய� எ2.வ�சலா  !"ேச� மாநில 
ேபாரா�ட வரலா?ைற எ��!* Zறி அைனவைர�� வரேவ?றா�. 
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ஓயாத ெப���ைம0 ேபாராளJ��, ச3க0 ேபாராளJ��, அைன�திதிய 
ஜனநாயக மாத� ச/க�தி2 அகில இதிய !ைண� தைலவ.மான ேதாழ�. உ.வா\கி 
க�பLரமான உைர நிக5�தி மாநா�ைட� !வ*கி ைவ�தா�.  ெப� ஊழிய�கைள இழி^ 
ப��தி +Sத� இத5 ெவளJய��H.த நைக"\ைவ� !�*+*+ எதிராக மாத� 
ச/க� இய*க� நட�தி, +Sத� ஆசி�ய� +1ைவ" சதி�! க�டன� ெத�வ��த 
ேபா!, BSNL ெப� ஊழிய�க, ெப.� ப/கா?றியைத நிைன^ Z�த அவ�, 
ெப���ைம இய*க/களJ$ BSNL ெப� ஊழிய�க, ஆ?றி வ.� ப/ைக0 
பாரா�Hனா�.  ஒ0பத� ெதாழிலாள�களJ2 ப�ர"ைனகைள வ�ள*கி அவ�கைள 
அண�திர�ட ேவ�Hய ேதைவைய வ�ள*கினா�. நாெட/+� நட! வ.�  
ெப�கM*+ எதிரான வ2Sைறகைள எ��!ைர�த அவ�, X�!*+H Vெட�ைல� 
ேபாரா�ட�தி$ மரணமைடத ெப�களJ2 மNதான ெகா_ர தா*+தைல��, இள� 
வயதிேலேய ச3க�தி?காக0 ேபாராH இறத Vேனாலி2 கவ�ைதகைள�� \�H* 
கா�H, எ��வழி" சாைல, ேகாைவ +HநB� வழ/க `யV நி@வன�தி?+ அ�மதி, 
தனJயா� மயமா+� ேபா! +HநB� S1ைமயாக க�டண மயமாத$ உ,ளJ�ட 
ப�ர"ைனகைள�� வ�ள*கி, ெப� ஊழிய�க, த/க, ப�ர"ைனகM*காக0 
ேபாரா�வேதா�, ெபா!0 ப�ர"ைனகM*காக வ Bதிய�$ வ! ேபாராட� தயாராக 
ேவ��� எ2@ அைறZவ� தன! உைரைய நிைற^ ெசaதா�. 

 
ப�2ன� சிற0 ைரயா?றிய அகில இதிய ெபா!" ெசயலாள� ேதாழ�. 

ப�.அப�ம2�, ெப� ஊழிய� ப�ர"ைனகைள��, BSNL ஊழிய� ச/க� எ��!,ள 
உ@தியான நடவH*ைககைள��, அகில இதிய* +1 அைம*க0 ப�டைத��, அகில 
இதிய க.�தர/க�, நி�வாக�ேதா� சதி0  ஏ?பா� உ,ளJ�டவ?ைற 
வ�ள*கியேதா�,  எதி�கால�திI� ெப� ஊழிய� ப�ர"ைனகM*+ BSNL ஊழிய� ச/க� 
S*கிய�!வ� ெகா�*+� என உ@தியளJ�!, ஊதிய மா?ற�, டவ� க�ெபனJ 
ப�ர"ைன, 4-ஜி Vெப*�ர�, ெச0ட�ப� 5 ேபரண�, இ$ல� ேதH இய*க�, ஒ0பத� 
ெதாழிலாள� ப�ர"ைனக, என ப$ேவ@ அ�ச/கைள வ�ள*கி உைரயா?றினா�. 

 
அ��! வா5�!ைர வழ/கிய அகில இதிய இைண அைம0பாள� ேதாழிய�. 

வ�.பா*யலWமி (ேகரளா), ம�திய அரசா/க�தி2 ம*க, வ�ேராத, ெதாழிலாள� வ�ேராத, 
ெபா!� !ைற வ�ேராத ெகா,ைககைள வ�ள*கியேதா�, ம*கைள��, 
ெதாழிலாள�கைள�� மத !ேவஷ� ஊ�H ப�ள^ப��!கி2ற மத தBவ�ர வாத�தி?+ 
எதிராக ெப�க, அண� திரள ேவ�Hய அவசிய�ைத�� எ��!ைர�தா�. 

 
அகில இதிய உதவ�0 ெபா!" ெசயலாள.�, மாநில� தைலவ.மான ேதாழ�. 

எV.ெச$ல0பா, தமி5நா� ெதாைல� ெதாட�  ஒ0பத� ெதாழிலாள� ச/க�தி2 
மாநில" ெசயலாள� ேதாழ�. சி.வ�ேனா�+மா� ஆகிேயா.� ெச1ைமயான 
க.�!*கைள� ெத�வ��! வா5�!ைர வழ/கின�. 

ப�2ன�, மாநில அைம0பாள� ேதாழிய�. ப.இதிரா ேவைல அறி*ைகைய 
சம�0ப��தா�. அறி*ைக மN! ப$ேவ@ மாவ�ட/கைள" ேச�த 8 ேதாழிய� சிற0பான 
க.�!*கைள வ�வாத�தி$ S2 ைவ�தன�.  ெதா+0 ைர*+0 ப�ற+ அறி*ைக 
ஏகமனதாக ஏ?க0 ப�ட!. 
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ப7#ன�, �திய மாநில	 
� உ;�ப7ன�களாக ப7#வ�ேவா� ேத�<ெத'	க� 
ப>டன�. 

ேதாழிய� – 
1. *. ப7ேரமா (ெச#ைன) 
2. வ7. சதீாலDமி (ெநEைல) 
3. ப. இ<திரா ( நாக�ேகாவ7E) 
4. ெப�லி# ஆலிJ ேம. (நாக�ேகாவ7E) 
5. ம
ேடJவ. (ேகாைவ) 
6. எ�.எJ.வ7ஜயலDமி (தி��N�- ேகாைவ) 
7. *. சியாமளா (ஈேரா') 
8. ஆ�. அப7ராம Q<த. (ேசல�) 
9. எ�. மEலிகா (தி�+சி) 
10. Qமதி (ம&ைர) 
11. கமல சரJவதி (
�பேகாண�) 
12. சேராஜாேதவ7 (கடS�) 
13. ப7ரதTபா CL (�&+ேச.) 
14. வVள� CL (ம&ைர) 
15. சரJவதி CL (தி��N�-ேகாைவ) 
16. ஆ�. ச<தான ெசEவ7 CL (W�&	
*) 
17. ஆ�. ேஜாதி CL (வ7�&நக�) 
 

மாநில அைம�பாளராக ேதாழிய�. ெப�லி# ஆலிJ ேம.X�, இைண 
அைம�பாள�களாக ேதாழிய�. வ7. சதீாலDமி, ம
ேடJவ., கமல சரJவதி, ப7ரதTபா 
ஆகிேயா�� ேத�<ெத'	க� ப>டன�.  

�திய மாநில	 
�வ7Y
�, நி�வாகிகZ	
� தமி� மாநில ச�க�தி# 
வா��&	கV! 

3�த ேதாழிய� ேக.ப/கஜவ$லி, ப�.தன�மா,, ஜி.தினமண� ம?@� பதவ� 
உய�^ ெப?ற ேதாழிய�. எ�.ம$லிகா ஆகிேயா�2 பண�கைள0 பாரா�H அகில இதிய 
ெபா!" ெசயலாள� ேதாழ�. ப�.அப�ம2� கதராைட அண�வ��! ெகௗரவ��தா�.  மாநில" 
ெசயலாள� ேதாழ�. ஏ.பா  ராதாகி.Wண2,   3�த ேதாழிய� சேராஜா அவ�கM*+ 
கதராைட அண�வ��! ெகௗரவ��தா�.  மாநா�H$ கல! ெகா�ட 3�த ேதாழிய� 
சேராஜா (ேகாைவ) இள வய! ப�ரதிநிதிகளJட� ெச/ெகாHைய ஒ0பைட�தா�. 

 
BSNL நி@வன�தி2 பா!கா0  +றி�!�, அத?கான ேபாரா�ட/களJI�, 

அைன�! ெதாழி?ச/க அைறZவலான “உ/க, இ$ல� ேதH BSNL “ இய*க�திI� 
அைன�! ெப� ஊழிய�கM� ப/ேக?க^� ேகா� தB�மான�, ெப� ஊழிய� 
ப�ர"ைனக, +றி�த தB�மான�, ஒ0பத ம?@� பய�?சியாள� ப�ர"ைனக, +றி�த 
தB�மான�, ெப�க, மNதான வ2Sைறகைள* க�H�! நடவH*ைக எ�*க* ேகா.� 
தB�மான�, நB� ேத�^, எ�� வழி" சாைல, ேகாைவ +HநB� வழ/க தனJயா� 
நி@வன�தி?+ அ�மதிைய* ைகவ�ட* ேகா.த$ உ,ளJ�ட ெபா!0 
ப�ர"ைனகM*கான தB�மான/க, நிைறேவ?ற0 ப�டன.  



4 | P a g e  

 

ேதாழிய�. கமல சரVவதிைய* க2வ Bனராக* ெகா�� பண�யா?றிய தB�மான* 
+1 உ@0ப�ன�க, ேதாழிய�. சியாமளா, ஆ�.லதா ம?@� மாநில" ச/க நி�வாகிக, 
ேதாழ� எV.\0ரமண�ய2, ேதாழ� எ2.ச*திேவ$ ஆகிேயா� தB�மான/கைள 
வHவைம�தன�. ேதாழிய� `�யகலா தB�மான/கைள S2ெமாழிதா�.   !"ேச� 
ேதாழிய�. கலாராண�, ப�ரதBபா, கவ�தா ம?@� த+தி ஆaவறி*ைகைய சிற0பாக ெசa! 
தத ேதாழ�. எ�.ஜி. ராேஜதிர2, 3�த ேதாழ� ச*திேவ$, ேதாழிய�. வ�. சீதாலWமி 
ஆகிேயா.ட2 ப�ரதிநிதிக, பதி^* +1 சிற0பாக ெசய$ப�ட!.  ேதாழிய�. 
ப�.தன�மா,, ஜி.களKசிய� உ,ளJ�ட +1 நிக5"சிகைள  பதி^ ெசa! ததன�.  
ேதாழிய�. கவ�தாவ�2 ந2றி�ைரேயா��, Sழ*க/கேளா�� மாநா� நிைற^?ற!. 

 
மாநா�� அர/க�, ெகாH ேதாரண/க,, வா5�!0 பதாைகக,, த/+மிட�, 

உண^, மாநா��0 ைப, அைழ0ப�த5, அறி*ைக வHவைம0  உ,ளJ�ட அைன�! 
அ�ச/களJI�  !"ேச� வரேவ? * +1 மிக சிற0பான ஏ?பா�கைள" ெசaதி.த! 
பாரா�H?+�ய!. இர^ உண^� Zட ஏ?பா� ெசa! வழிய�0ப�ன�. வரேவ? * 
+1வ�2 தைலவ� ேதாழிய� கைல"ெச$வ�, ெசயலாள� ேதாழிய� ராேஜVவ�, 
ெபா.ளாள� இளவரசி உ,ளJ�ட நி�வாகிகM*+�, அைன�! ேதாழ�கM*+�, 
+றி0பாக இர^ பக$ பாராம$ மாநா�H2 ெவ?றி*+ உைழ�த-வழிகா�Hய 
தைலவ�க, 3�த ேதாழ� வ�.ராமகி.Wண2, மாவ�ட உதவ�� தைலவ� ேதாழ� 
எ2.ெகாளKசிய0ப2, மாவ�ட" ெசயலாள� ேதாழ� ஏ.\0ப�ரமண�ய2 உ,ளJ�ட 
அைன�! ேதாழ�கM*+� நம! ந2றிைய��, வா5�!*கைள�� ெத�வ��!* 
ெகா,கிேறா�.   

 
மாநா�ைட சிற0ப��த ேதாழ�. உ.வா\கி, அகில இதிய ெபா!" ெசயலாள� 

ேதாழ� ப�.அப�ம2�, உதவ�0 ெபா!" ெசயலாள� ேதாழ� எV.ெச$ல0பா, மாநில" 
ெசயலாள� ேதாழ� ஏ.பா  ராதாகி.Wண2, ஒ0பத� ெதாழிலாள� ச/க மாநில" 
ெசயலாள� ேதாழ� சி.வ�ேனா�+மா�  உ,ளJ�ட தைலவ�க, அைனவ.*+� நம! 
ந2றி ! அைன�! ப�ரதிநிதிகM*+� வ�ைத0 ேபனா வழ/கிய மாநில* +1 உ@0ப�ன� 
ேதாழிய� எ�.ம$லிகா^*+ நம! ந2றி ! 

 
தமிழக� S1வ!� நிதியளJ�த ந$I,ள/கM*+ நம! ந2றி ! 
 
மாநா� ெவ?றி ெபற0 பா�ப�ட அைன�!� தைலவ�கM*+�, ேதாழ�கM*+�, 

மாநில� S1வதிலி.மி.! வ.ைக தத ேதாழிய�கM*+�, ேதாழ�கM*+� 
வா5�!*க,! 

 
”ெப�க,, நா� அண� திர�ட ேவ�Hய ெதாழிலாள� இய*க�தி2 ப+திேய!” 

எ2ற  �தேலா�, வ�*க0 ேபா� SைனகளJ$ எ1"சிகரமான வ Bரா/கைனகளாக தமிழக 
ெப� ெதாழிலாள�கைள திர�H�� இல*ைக ெநKசி$ ஏதி S2ேன@ேவா� ! 

ேதாழைம வா��&	கZட#, 
ப. இ<திரா, 

�#னாV மாநில அைம�பாள�. 
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இைண�� : கல<& ெகா)ேடா� வ7வர�. 
BSNL உைழ	
� ெப)கV ஒ��கிைண��	 
� 

"#றாவ& தமி� மாநில மாநா', 15.7.2018 – �&+ேச. 
ெமா�த சா�பாள�கV : 166 

எ) மாவ>ட� எ)ண7	ைக 

1 ெச#ைன 1 

2 ேவS� 2 

3 �&+ேச. 33 

4 கடS� 17 

5 த\ைச 1 

6 தி�+சி 5 

7 
�பேகாண� 5 

8 ேசல� 20 

9 ஈேரா' 19 

10 த�ம�. 3 

11 ேகாைவ 29 

12 
#]� 2 

13 காைர	
* 1 

14 ம&ைர 2 

15 வ7�&நக� 7 

16 W�&	
* 5 

17 தி�ெநEேவலி 3 

18 நாக�ேகாவ7E 6 

19 மாநில	
� உ;�ப7ன� 5 

 

மாவ>ட அைம�பாள�கV 

எ) மாவ>ட� மாநா>' ேததி அைம�பாள� - ேதாழிய� 

1. �&+ேச. 8.6.2018 எ#. ராேஜJவ. 

2. கடS� 10.6.2018 சY
ணவதி கனகசைப 

3. 
�பேகாண� 6.7.2018 ஆ�. லதா 

4. ேசல� 7.7.2018 ேக.எ�. �வேனJவ. 

5. ஈேரா' 7.7.2018 *. ப�மா 

6. த�ம�. 28.6.2018 Qக<தி பாJகர# 

7. ேகாைவ 7.7.2018 *. வ7ஜய
மா. 

8. வ7�&நக� 23.6.2018 ஜி. தனலDமி 
9. தி�ெநEேவலி 7.7.2018 வ7. சதீாலDமி 
10. நாக�ேகாவ7E 11.7.2018 ஜி. கள\சிய� 

 


