
 

 
தமி� மாநில	 

ேததி:-06.08.2014 

ஆக��-8,2014 அ�� மாவ�ட தைல நக�கள!" 

“பாைட க�% க&டன ஆ�(பா�ட	” 
 
அ���ள ேதாழ�கேள, 

ேவ�� மாவ�ட�தி� பண�யா�றி வ�த 140 ஒ!ப�த ஊழிய�கைள 
ஆக%� 1, 2014 'த� மாவ�ட நி�வாக) ேவைலைய வ��+ நி,�தி உ�ள..  
இ�த ேதாழ�கைள ம12+) பண�34 எ+3க3 ேகா6 ஆக%�1, 2014 'த� ேவ�� 
BSNL ெபா. ேமலாள� அ8வலக�தி� BSNL ஊழிய� ச:க) ம�,) தமி; நா+ 
ெதாைல ெதாட�� ஒ!ப�த ெதாழிலாள� ச:க:கள<� மாவ�ட ச:க:க=ட� 
பாதி3க!ப�ட 140 ேதாழ�க=) ெதாட� உ2ணாவ�ரத ேபாரா�ட�தி� ஈ+ப�+ 
வ@கி�றன�.  ஆனா� ேவ�� மாவ�ட நி�வாக) எ�தவ�தமான சலன') இ�றி 
'ட:கி கிட3கிற..  நம. மாநில ச:க:க=) இ�த ப�ரBசைனைய எC�. 
D�வமாக BSNL தைலைம ெபா. ேமலாள6ட) எ+�.B ெச�றன.   
 ஒ!ப�த ஊழிய� REGULATION & ABOLITION ACT 1970, ப�6T 21(4)� பW ஒ@ 
ஒ!ப�ததார� ஒ!ப�த ஊழிய@34 'C ச)பள) ெகா+3காமேலா, அ�ல. அைர 
ச)பள) உ�ள<�ட 4ைற�த ச)பள) ெகா+�தா� எ�றா� 'த�ைம 
பண�யம��.பவ� (PRINCIPAL EMPLOYER) எ�ற அW!பைடய�� BSNL நி�வாக) 
அ[வா, 4ைற3க!ப�ட ஊதிய�ைத வழ:க ேவ2+).  அ!பW வழ:க!ப�ட 
பண�ைத அ�த ஒ!ப�ததார6� கா!ப\�+ ெதாைகய�லி@�. BSNL நி�வாக) கழி�.3 
ெகா�ளலா).   
 இ�த வ�திய�� பW ேவ�� மாவ�ட நி�வாக) ெசய�ப�+ இ@3க ேவ2+).  
ஆனா�, ஒ!ப�த ஊழிய@34 DA வழ:க ேவ2+) என நம. மாவ�ட ச:க:க� 
ேகா6யைத வ^சகமாக மனதி� ஏ�றி3 ெகா2+ 140 ேதாழ�கைள 
ேவைலய�லி@�. ேவ�� ெபா. ேமலாள� பண� ந̀3க) ெசa.�ளா�.   
 அ�த ஒ!ப�ததார6�(SIS GROUP ENTERPRISES) ஒ!ப�த�ைத ேவ�� மாவ�ட 
நி�வாக) ர�. ெசa.வ��ட..  அ!பW ர�. ெசac) ேபா. வ�திக=34 உ�ப�+ 
இ�த 140 ேதாழ�கைள பண� �6ய அdமதி�. இ@3க ேவ2+).  உதாரணமாக L1-
� ஒ!ப�த) ர�. ெசaய!ப�டா� L2 ெட2டைர அ:கீக6�. அத� gல) 
பண�க� ெதாட��. ேம�ெகா2+ இ�த 140 ேதாழ�க=34 பண� ெகா+�தி@3க 
ேவ2+).  இ�த வ�திைய ேவ�� மாவ�ட நி�வாக�திட) h�W3 கா�Wேனா).  



ஆனா� ேவ�� மாவ�ட நி�வாகேமா L2, L3 என யா@) இ�ைல என3 j,கிற..  
அதாவ. ஒேர ஒ@வ6ட) ம�+) ெட2ட� ெபற!ப�+ அைதேய இ,தி!ப+�தி 
உ�ள., ேவ�� மாவ�ட நி�வாக).  இ. BSNL-� ச�ட வ�திக=34 �ற)பான..  
‘SINGLE TENDOR’ என<� ஊழ834 வழிவ434) எ�, கால) காலமாக அைனவ@) 
அறி�தேத.  ேவ�� மாவ�ட நி�வாக�தி� ெசய�பா�W� ஊழ� இ@3கிற. எ�, 
ச�ேதக) எழலா) இ�ைலயா? இேத ேவ�� மாவ�ட நி�வாக) ெட2ட6� 
ெசaய!பட ேவ2Wய பல பண�கைள இ�,) ‘BILL WORK’-� ெசaகிற..   
 மாநில தைலைம ெபா. ேமலாள6ட) இ�த ப�ரBசைனைய வ�வாதி�.) எ�த 
'�ேன�ற') இ�ைல.  எனேவ 05.08.2014 அ�, ஆ�!பா�ட) நட�த ேவ2+) 
என இ@ மாநில ச:க:கள<� அைறjவலி� பW தமிழக) 'Cவ.) அைன�. 
கிைளகள<8) ச3தி மி3கதாக இ�த ஆ�!பா�ட) நைடெப�,�ள..   
 நி�வாக�தி� ப�Wவாத ேபா34 ெதாட�வைத இன<c) நா) அdமதி3க 
'Wயா..  நம. ேபாரா�ட�தி� வB̀சிைன தமிழக) 'Cவ.) அதிக6�திட 
ேவ2+).  அத� அW!பைடய�� அ+�த க�ட இய3கமாக கீ;க2ட 
ேபாரா�ட�ைத அைன�. ஊழிய�கைளc) திர�W ெவ�றிகரமாக நட�திட 
ேவ2+) என இ@ மாநில ச:க:க=) அைற jவ� அைழ3கிற..   
 

ேபாரா�ட	 
08.08.2014 அ�, அைன�. மாவ�ட தைலநக�கள<8), மாவ�ட, மாநில 

நி�வாக:கள<� ஊழிய� வ�ேராத ேபா3கிைன க2W�. மாவ�ட ெபா. ேமலாள� 
அ8வலக:க� '�� மதிய உணT இைடேவைளய�� ேபா. 

“பாைட க�% க&டன ஆ�(பா�ட	” 
எ�கிற ேபாரா�ட�ைத வ8வாக நட�.ேவா). 

 
ேகளாதவ� கா+ ேக�க�,	. 
ெகா.தள/க0 ந,/க�,	. 
ேகா�ைடக0 ெநா�/க�,	. 

 
வா;�.3க=ட�, 
ேதாழைமc�ள, 

   C.வ2ேனா.3மா�                                                   S.ெச"ல(பா                                                     
மாநில ெசயலாள�                                              மாநில ெசயலாள� 

    TNTCWU                                                          BSNLEU. 
 


