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�றறிைக எ�.155        ேததி:09.07.2014 
 

 
அ�ைம� ேதாழ கேள, 
 

 நம# தமி� மாநில ெசய�'(வ*+ எ,�த -.வ*/ப. மாநில அளவ*+ 

ேகா1ைககைள ெவ/ெற,க 04.07.2014 அ/2 ஆ 4பா5ட-�, 11.07.2014 அ/2 த ணா 

ேபாரா5ட-� நட�த அைற9வ+ வ*ட4ப5ட#. 04.07.2014 அ/2 மாநில� -(வ#� 

அைன�# மாவ5ட;கள<=� ேகாப�#ட>�, ஆேவச�#ட>� ஆ 4பா5ட;க? 

நைடெப�றன.  
 

 மாநில நி வாக�திலி�@# இர�, -ைற ெபா# ேமலாள  (HR) மாநிலFச;க�ைத 

அைழ�# ேகா1ைககைள வ*வாதி�தா . நம# ேகா1ைககைள� தG �#ைவ'� 

வைகய*+ சில உ�தரIகைளJ� ெபா# ேமலாள  ெவள<ய*5டா . த ணா ேபாரா5ட�ைத 

வ*லகி ெகா?ள எ(�#4K வமான ேவ�,ேகா? க.த�ைத மாநில நி வாக� 

ெகா,�த#. சில ப*ரFசைனகள<+ -/ேன�ற� இ+லாததா+ ேவ�,ேகாைள ஏ�2 

ேபாரா5ட�ைத வ*லக-.யா# என நி வாக�திட� 08.07.2014 அ/2 ெத1வ*�#வ*5ேடா�.  
 

 இ/2 (09.07.2014) தைலைம4 ெபா# ேமலாள  அவ க? மாநிலFச;க�ைத 

ேபF
வா �ைத' அைழ�தா . மாநிலF ச;க�தி/ சா பாக மாநிலFெசயல  ேதாழ  

S.ெச+ல4பா, #ைணF ெசயல  ேதாழ  M.-�ைகயா, மாநில ெபா�ள  ேதாழ  K.சீன<வாச/ 

ம�2� மாநில #ைண4 ெபா�ள  ேதாழ  R.மேக@திர/ ஆகிேயா  ேபF
வா �ைதய*+ 

கல@# ெகா�டன .  
 

தைலைம4 ெபா#ேமலாள  அவ க? நம# ேகா1ைககைள ஒ/ற/ ப*/ ஒ/றாக 

வ*வாதி�# அதி+ தG I காண உ2தியள<�தா . ேபF
 வா �ைத 
Sகமாக நைடெப�ற#. 

நம# ேகா1ைககள</ நியாய�ைத தைலைம4 ெபா# ேமலாள  உண @#ெகா�ட# ந+ல 

அ�சமா'�. தமிழக�தி+ தன<யாேரா, ேபா5. ேபா,� ேநர�தி+ ெதாழி+ அைமதி 

ெகட9டா# எ/2 ந�மிட� ேவ�,ேகா? வ*,�தா .  நி வாக� ெதாழி�ச;க;கள</ 

ேகா1ைககைள நியாயமாக T1@#ெகா�, தG 4பத/ Sல�  ெதாழி+ அைமதி 

பா#காக4ப,� எ/2 உ�தரவாத� அள<�ேதா�. 
 

ேபF
 வா �ைதய*+ ஏ�ப5ட உட/பா,. 
 

1. ஊழிய கள</ ப*ரFசைனகைள வ*வாதி�# தG �# ைவக நம# மாவ5ட ச;க;கைள 

மாவ5ட நி வாக� ச@திகேவ�,� எ/2 மாநில நி வாக� உ�தரI 

ெவள<ய*5,?ள#. (உ�தரI எ�. SR/50-1/2010 dated 08.07.2014 நக+ 

இைணக4ப5,?ள#.) 
 

2. BSNL நி2வன வள Fசி' ேதைவயான உபகரண;க? கிைட4பத�'�, ேசைவைய 

மாவ5ட அளவ*+ உய �#வத�'� ““““Works CommitteeWorks CommitteeWorks CommitteeWorks Committee”””” 95ட;கைள 95ட 

ேவ�,� எ/ற நம# ேகா1ைக ஏ�க4ப5, மாத� ஒ� -ைற 95ட ேவ�,� 

எ/2 மாநில நி வாக� உ�தரI ெவள<ய*5,?ள#. (உ�தரI எ�: SR/1-15/W.C/2009 

dated 02.07.2014 நக+ இைணக4ப5,?ள#) 



 

3. ம��#வ ப*+க? ப*ரFசைன தGர 20வ# மாநில கI/சி+ -.வ*/ப. ப1சீலைன 

'( 95ட� நட�த ேவ�,� எ/ற நம# ேகா1ைக ஏ�க4ப5, 17.07.2014 அ/2 

கமி5. 95ட� நைடெப2� எ/2 உ�தரI ெவள<ய*ட4ப5,?ள#. (உ�தரI எ�. 

BSNL-MRS/M2/Genl/2011-15/51 dated 03.07.2014 நக+ இைணக4ப5,?ள#) 
 

4. ஒ4ப@த ஊழிய கm' ஊதிய� வழ;கேகா1 த�மT1 மாவ5ட�தி+ 

உ�ணாவ*ரத�தி+ கல@#ெகா�ட 32 ேதாழ கm' வழ;க4ப5ட DiesDiesDiesDies----nonnonnonnon ஐ ர�# 

ெசpயேவ�,� எ/2 ேகா1ேனா�. தைலைம4 ெபா#ேமலாள  நம# 

ேகா1ைகய*/ நியாய�திைன T1@# ெகா�,, பழிவா;'தைல வ*ைரவாக தG �# 

ைவக உ�தரவாத� அள<�#?ளா .  
 

5. ஒ4ப@த ஊழிய கm' மாத@ேதா2� கா 4பேர5 அ=வலக� நி ணய*�த 

ஊதிய�ைத -ைறயாக வழ;'வ#, EPF/ESI ஆகியவ�ைற -ைற4ப,�#வ# எ/ற 

நம# ேகா1ைகைய மாநில நி வாக� ஏ�2ெகா�, உ�தரI ெவள<ய*5,?ள#. 

மாநில நி வாக� ெவள<ய*5,?ள உ�தரவ*+ கா 4பேர5 அ=வலக� ஒ4ப@த 

ஊழிய கள</ ஊதிய�, EPF/ESI ஆகியைவ ச�ப@தமாக இ# வைர ெவள<ய*5,?ள 

உ�தரIகைள கறாராக அமலாக ேவ�,� எ/ற வழிகா5,தேலா, உ�தரIக? 

இைணக4ப5, அைன�# மாவ5ட நி வாக;கm'� அ>4ப*J?ள#. (உ�தரI 

எ�. CVL/Contract Labours/2013 dated 02.07.2014 நக+ இைணக4ப5,?ள#) 
 

6. ஊழிய க? நி வாக�ைத ஒzெவா� Tத/ கிழைமJ� மதிய� 2.30 மண* -த+ 4.30 

மண* வைர ச@திக ேநர� ஒ#க4ப5,?ள#. இத�கான உ�தரைவ மாநில 

நி வாக� ெவள<ய*5,?ள#. (உ�தரI எ�. AGM/Genl/2013-14 dated 03.07.2014 நக+ 

இைணக4ப5,?ள#) 
 

ேதாழ கேள,  

 மாநிலF ச;க� ெகா,�த அைற9வைல ஏ�2 அைன�# மாவ5ட;கள<=� 

உ2திJட/ ஊழிய கைள� திர5. ஆ 4பா5ட ேபாரா5ட�ைத ெவ�றிகரமாக நட�திய 

அைன�# ேதாழ கm'� ந/றிகைள உ1�தா'கிேறா�. 
  

நம# ேகாப�ைதJ�, நியாய�ைதJ� T1@#ெகா�ட# மாநில நி வாக�. 11.07.2014 

அ/2 நைடெபற இ�@த த ணாவ*�கான தயா14T ஏ�பா,க? ெவ' எ(Fசியாக 

நைடெப2� எ/பைதJ� மாநில நி வாக� T1@#ெகா�ட#. அத/ அ.4பைடய*+ 

ேபF
வா �ைத நட�தி ஊழிய  ப*ரFசைனகள</ தG வ*�' ஒ�#ைழ�த மாநில 

நி வாக�தி�' ந/றிகைள உ1�தா'கிேறா�.  
 

 இத/ அ.4பைடய*+ 11.07.2014 அ/2 நைடெபற இ�@த த ணா ேபாரா5ட�ைத நா� 

ஒ�திைவகிேறா�. இ@த ெவ�றி நம# ேப1யக�தி�' கிைட�த ெவ�றி.  
  

ெவ�றி' உைழ�தி5ட அைனவ�'� மாநிலF ச;க�தி/ Tர5சிகர வா��#க?. 
 

ேதாழைமJட/, 
 

        C.C.C.C.வ*ேனா�'மா வ*ேனா�'மா வ*ேனா�'மா வ*ேனா�'மா                                         S.S.S.S.ெச+ல4பாெச+ல4பாெச+ல4பாெச+ல4பா        

  மாநிலFெசயல         மாநிலFெசயல  

      TNTCWU             BSNLEU 


