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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 ஒ�ப�த ெதாழிலாள�க�, த�கள�� நியாயமான, ப�ச�ப� வழ�க ேவ��  எ�ற 
ேகா#$ைகைய &�ைவ'ததா( ேவ)� மாவ*ட நி�வாக  140 ஒ�ப�த ஊழிய�கைள0  
01.08.2014 &த( பண5 ந6$க  ெச7த8.  ஒ�ப�த ெதாழிலாள� என�( BSNL நி�வாக'தி� 
ெகா'த�ைமக�.  அவ�க� நியாயமான ேகா#$ைககைள =ட எ>�ப$ =டா8 எ�?  
அ@வா? ேக*டா( அவ�கள�� வய5Aறி( அ�$கB  தய�க மா*ேடா  என நி�வாக  
ெசய(ப*ட8. 
  

தா$C�டா( ம� D>B  8�ள� எ> . நா�க� சா$கைட D>$கள(ல.  
ச#'திர'தி� ச$கர�க� என$ =றி ேவைல ந6$க  ெச7ய�ப*ட ேதாழ�க� 
ேபாரா*ட'தி( ஈ�ப*டன�.  01.08.2014 &த( 7 நா*க� ேவ)#( ெதாட� உ�ணா வ5ரத  
நட'த�ப*ட8. மாநில அளவ5( 05.08.2014 அ�? அைன'8 கிைளகள�J  ஆ��பா*ட  
நைடெபAற8.  14.08.2014 அ�? மாவ*ட தைலநக�கள�( ”பாைடக*� ஆ��பா*ட ” நட'த 
அைற=வ( வ5ட�ப*ட8.  ஆனா( மாநில நி�வாக'தி� ேவ�� ேகாள�� காரணமாக 
இ�த ேபாரா*ட  ைகவ5ட�ப*ட8.  ப5ரNசைனய5( தைலய5�வதாக வா$C?தி ெகா�'த 
நி�வாக  அதைன நிைறேவAறவ5(ைல.  எனேவ ”ெபா?ைம$C ெபOைம இ(ைல. 
ெபா�கி எ>வதி( தவறி(ைல” எ�ற &�வ5AC மாநில ச�க�க� வ�தன.   

 
எனேவ 15.09.2014 &த( BSNL ஊழிய� ச�க'தி� மாநில ெசயலாள� ேதாழ� 

S.ெச(ல�பா &�ன�ைலய5( மாநில உதவ5 ெசயலாள� ேதாழ� A.பாD ராதாகிORண�, 
TNTCWU மாநில தைலவ� ேதாழ� M.&Oைகயா மA?  TNTCWU மாநில ெசயலாள� ேதாழ� 
C.வ5ேனா'Cமா� ஆகிேயா� கால வைரயAற உ�ணா வ5ேராத ேபாரா*ட'ைத 
ேமAெகா�வா�க� எனB , 16.09.2014 அ�? தமிY மாநில  &>வ8  ஒ�ப�த 
ெதாழிலாள�க� ஒO நா� அைடயாள ேவைல நி?'த  மA?  அ�ேற தைலைம ெபா8 
ேமலாள� அJவலக  &�D ெபO�திர� உ�ணா வ5ரத  என அைற =வ( வ5ட�ப*ட8.  
மாநில நி�வாக  அ$கைறயAற த�ைமேயா�, BSNL நி?வன  ேபா*�ைய ச�தி$க$ =�ய 
ேநர'தி( ேபாரா*ட�க� =டா8 எ�? , ஒ�ப�த ெதாழிலாள� ப5ரNசைனைய BSNL 
ஊழிய� ச�க  ைகய5ெல�$க$ =டா8 எனB  க�த  ெகா�'த8. 

 
அதைன நிராக#'த இர�� மாநில ச�க�கZ , தி*டமி*ட ப� நம8 ேபாரா*ட  

நைடெப?  என அறிவ5'தன�.  அத� அ��பைடய5( BSNL ஊழிய� ச�க'தி� மாநில 
ெசயலாள� ேதாழ� S.ெச(ல�பா &�ன�ைலய5( மாநில உதவ5 ெசயலாள� ேதாழ� A.பாD 
ராதாகிORண�, TNTCWU மாநில தைலவ� ேதாழ� M.&Oைகயா மA?  TNTCWU மாநில 
ெசயலாள� ேதாழ� C.வ5ேனா'Cமா� ஆகிேயா� 15.09.2014 &த( கால வைரயAற 
உ�ணாவ5ரத'தி( ஈ�ப*டன�.  அவ�கZ$C ஆதரவாக ெச�ைன தைலைம ெபா8 
ேமலாள� அJவலக மாவ*ட ச�க நி�வாகிக�, ெச�ைன ெதாைல ேபசி BSNL ஊழிய� 
ச�க  மA?  ஒ�ப�த ெதாழிலாள� ச�க நி�வாகிக� மA?  AIBDPA நி�வாகிக� மA?  

ஆ
�ப !த அைலகடலா#…………. 

               அேமாக ெவ&றி!!!!!! 



ேவ)� மாவ*ட நிர�தர ஒ�ப�த ெதாழிலாள�க� ^A?$ கண$கி( உட� இO�தன�. 
&த( நா� மாநில நி�வாக  ஒO ச ப5ரதாயமான ேபN_ வா�'ைதைய நட'திய8.  நா  
நிராக#'ேதா .  ேதாழ�க� காலவைரயAற உ�ணாவ5ரத  இO$C  இட'தி( இரவ5( 
மி� வ5ள$Cகைள ம?'த8.  அJவலக'தி( கீYதள'தி( இO$C  கழி�பைறகைள a� 
’சீ�ைப ஒள�'8 ைவ'8 திOமண'ைத நி?'த�’ பா�'த8. 

 
16.09.2014 அ�? தமிழக ெதாைல ெதாட�D ெதாழிAச�க ேபாரா*ட'தி( ஒO 

ைம(க(லா7 அைமய� ேபாகிற8 எ�பதAC க*�ய  =?  வைகய5( தமிழக'தி� 
Cம#ய5( 8வ�கி நா� &>வ8  ேபO�8கள�( C&?  ெந�ச�கேளா� ஒ�ப�த 
ெதாழிலாள�கZ , நிர�தர ஊழிய�கZ , ஆ�கZ  ெப�கZமா7 ஆய5ரமாய5ரமா7 
ெச�ைன நகைர ெநO�கின.  காைல 06 மண5 &த( தைலைம ெபா8 ேமலாள� 
அJவலக  நம8 ேதாழ�கள�� இO�ப5டமா7 மாறிய8.  தமிழக  &>வ8  இO�8 
_மா� 1500 ேதாழ�கZ , ெச�ைன ெதாைலேபசி, ஓ7dதிய�க� என 200 ேதாழ�கZ  என 
Dதிய தைலைம ெபா8 ேமலாள� அJவலக'தி(  ஒO Dதிய eபாள  பைட'தன�.  
அவ�கள�� ெந�ச$ C&ற(க� அதிகார வ�$க'தி� அட$C&ைற எ�ண'ைத அதிர 
ைவ'தன.  அJவலகேம காவ( 8ைறயா( Cவ5$க�ப*�O�த8.  எ�த அட$C&ைற$C  
அ�சிேடா  என ெச�ெகா� சிவ$க ேதாழ�க� உ?தி0ட� நி�றன�.   

 
த6�டாைம ஒழி�D &�னண5ய5� மாநில தைலவ� ேதாழ� P.ச ப' அவ�க� 

1500$C  ேமAப*ட ேதாழ�க� ப�ேகAற இ�த ெபO�திர� உ�ணாவ5ரத'ைத 8வ$கி 
ைவ'8 உைரயாAறினா�.  அத� ப5� ெபர e� ச*டம�ற உ?�ப5னO , CITU மாநில 
தைலவOமான ேதாழ� A.ெசௗ�தரராஜ� அவ�க� ஒ�ப�த ஊழிய� ேபாரா*ட�கள�( CITU 
ச�க  8ைணயாக நிAC  எ�? பல'த கரெவாலி$C இைடேய சிற�Dைர நிகY'தினா�. 

 
 ேமJ  AIBSNLEA அகில இ�திய ெபா8 ெசயலாள� ேதாழ� ப5ரகல' ரா7, BSNL 

ஊழிய� ச�க அகில இ�திய 8ைண'தைலவ� ேதாழ� Dன�தா உதயCமா�, BSNLCCWF அகில 
இ�திய உதவ5 ெசயலாள� ேதாழ� Cமா�, NFTE மாநில ெசயலாள� ேதாழ� R.ப*டாப5, NFTE 
மாநில உதவ5 ெசயலாள� ேதாழ� &ரள�, AIBSNLEA மாநில ெசயலாள� ேதாழ� 
N.வ 6ரபா��ய�, SNEA மாநில ெசயலாள� ேதாழ� ேகாப5நாத�, ெச�ைன ெதாைலேபசி BSNL 
ஊழிய� ச�க மாநில ெசயலாள� ேதாழ� K.ேகாவ5�தராl, ஒ�ப�த ெதாழிலாள� ச�க மாநில 
ெசயலாள� ேதாழ� காசி, AIBDPA மாநில ெசயலாள� ேதாழ� C.K.நரசி ம�, அகில இ�திய 
8ைண'தைலவ� ேதாழ� ஆ?&க  உ�ள�*ட ேதாழ�க� த�கள�� உைரயா( ப�ேகAற 
ேதாழ�கZ$C ஊ$க  அள�'தன�.                 
 அைலகடலா7 ஆ��ப#'த உ�ள�கள�� உ�ைமைய உண��த நி�வாக  ஒ�ப�த 
ெதாழிலாள� ப5ரNசைனைய ேபச நம8 ச�க நி�வாகிகைள அைழ'த8. ேபN_ 
வா�'ைதய5( கல�8 ெகா�டவ�க�: 

நி
வாக தர�� ஊழிய
 தர�� 

திO G.V.ெர*� CGM BSNL TN CIRCLE ேதாழ
 S.ெச#ல�பா CS BSNLEU 

திO G.ரவ5 PGM FINANCE ேதாழ� M.&Oைகயா CP TNTCWU 
திO P.ச�ேதாஷ  Sr.GM(CM) ேதாழ� C.பழன�Nசாமி ACS BSNLEU 
திO.M.ரவ5 பாD GM (HR) ேதாழ� M.நாராயணசாமி ACS BSNLEU 
திOமதி e�ெகா� GM (BP&IT) ேதாழ� A.பாD ராதாகிORண� ACS BSNLEU 
திO P.V.கOணாநிதி GM (CFA)  
திO G.மேக�திர Cமா� GM(EB)  
திO M.ச�&க  DGM (VIG)  
திO M.ராஜி DGM(ADMN)  



 
அ�ைறய தின  நைடெபAற இர�� க*ட ேபN_ வா�'ைத$C ப5� மாநில 

நி�வாக  ேவ)� மாவ*ட'தி( பண5ய5( இO�8 ந6$க�ப*ட ேதாழ�கள�( 85 ேதாழ�கைள 
உடன�யாக பண5$C எ�'8$ ெகா�ளB  மvத&�ள ேதாழ�கைள ஒO Cறி�ப5*ட கால 
இைடெவள�$C� பண5$C எ�'8$ ெகா�ளB  ஏA?$ ெகா�ட8.  ேமJ  அைன'8 
மாவ*ட�கள�J , ஒேர சீராக ஒ�ப�த ெதாழிலாள�க� ப5ரNசைனைய ைகயாள அைன'8 
உ�ைமயான &யAசிகைள0  ேமAெகா�ளB  நி�வாக  ஏA?$ ெகா�ட8. 
  

ஒ�ப�த ஊழிய�க� ப5ரNசைனைய ேபசமா*ேடா  எ�? ெசா�ன நி�வாக  
ேபN_ வா�'ைத நட'தியேதா� இதAC ேமJ  ஏதாவ8 ப5ரNசைனக� இO�தெத�றா( 
த6�B கா�பதAC  நி�வாக  ஏA?$ ெகா�ட8.   
  

இ�த மக'தா� ெவAறி$C காரண  நம8 ச�க�கள�� ச#யான நிைலபா� , 
தைலவ�கள�� கால வைரயAற உ�ணா ேநா�D , ஊழிய�கள�� அபாரமான ஆதரB  
தா�.  பாதி$க�ப*ட ேதாழ�கZ$C ஆதரவாக தன8 உடைல வO'தி உ�ணா வ5ரத'தி( 
ஈ�ப*ட தைலவ�கZ$C , அைல அைலயா7 திர�� வ�8 ேபாரா*ட'தி( ஈ�ப*ட 
அைன'8 ேதாழ�கZ$C ,  ப5ரNசைனய5� நியாய'ைத உண��8 த6�B காண உதவ5ய 
தைலைம ெபா8 ேமலாள� உ�ள�*ட அதிகா#கZ$C  நம8 வாY'8$கைள0 , 
ந�றிைய0  உ#'தா$Cகிேறா .   
  

இ�த ேபாரா*ட'தா( ஒ�ப�த ஊழிய� ப5ரNசைனய5( நா  உ?தியாக 
தைலய5�ேவா  எ�பைத மாநில நி�வாக  D#�8$ ெகா���ள8. தமிழக  &>வ8  
இO�8 வ�த ஒ�ப�த ஊழிய�க�, சராச#யாக ேபா$C வர'திAC ம*�  xபா7 1,000/- 
ெசலB ெச78�ளன� என�( கல�8$ ெகா�ட ஆய5ர'திAC  ேமAப*ட ஒ�ப�த 
ஊழிய�க� ப'8 ல*ச xபா7$C ேம( ெச(B ெச78�ளன�.  இ8 ேபாக ேவைல 
நி?'த'திAகான ச பள'ைத0  இழ�8�ளன�.  இ�த தியாக  எ�ப8 வ5ைத$க�ப*� 
உ�ள8.  வO�கால  வளமாக இO$க இ�த தியாக  நிNசயமாக உரமாக இO$C .  
அவ�கைள மv��  ந�றிேயா� மாநில ச�க�க� பாரா*�கி�றன 
.    

ஒ�?ப*ட ேபாரா*டேம நம8 ஊழிய�கள�� 8யேரா*� .   
    இ�Cலா� ஜி�தாபா'.   
 

ேதாழைம வாY'8$கZட�, 
C.வ.ேனா!0மா
                                                             S.ெச#ல�பா 

மாநில ெசயலாள�                                                  மாநில ெசயலாள� 
TNTCWU                                                                 BSNLEU 


