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ஒ�� ப�ட ேபாரா�ட
  
ேகாைவ மாவ�ட ஒ�ப�த ஊழிய�� �யேரா��ய� 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

 

ேகாைவ மாவ�ட�தி� ஒ�ப�த ஊழிய�கள�� ஊதிய� உ�ள��ட ேகா��ைககைள 
 �ைவ�! 21.05.2015 ேகாைவ மாவ�ட BSNL ஊழிய� ச,க � TNTCWU மாவ�ட ச,க � 
இைண�! காலவைரய5ற உ7ணாவ8ரத ேபாரா�ட�ைத !வ,கின�.  BSNL ஊழிய� 
ச,க�தி� மாவ�ட தைலவ� ேதாழ� K.ச�திரேசகர�, மாவ�ட ெசயலாள� ேதாழ� 
C.ராேஜ�திர�, உதவ8 மாநில ெசயலாள� ேதாழ� S.>�ரமண8ய�, TNTCWU மாவ�ட ெசயலாள� 
ேதாழ� ரவ8?ச�திர� ஆகிேயா� இ�த ேபாரா�ட�தி� ஈBப�டன�. 

 
இ�த ேபாரா�ட�தி�  த� நாள�C TNTCWU மாநில ெசயலாள� ேதாழ� 

c.வ8ேனா�Eமா�, BSNL ஊழிய� ச,க�தி� தமிF மாநில !ைண� தைலவ�க� ேதாழ� 
K.மா� �!, ேதாழ� V.ெவ,க�ராம�, மாநில அைம�H ெசயலாள� ேதாழ� A. கம! ஜாப� 
ஆகிேயா� தைலைமய8� 200�E� ேம5ப�ட ேதாழ�க� திர7டன�.  ஆனா� மாவ�ட 
நி�வாக� நம! ேகா��ைக�E ெசவ8 சாJ�கவ8�ைல.  ேபாராB� ஊழிய�கள�� 
ேகா��ைககைள ப�சீலி�க� Lட ேகாைவ மாவ�ட நி�வாக� தயாராக இ�லாத நிைல 
இM�த!. 

 
இ�நிைலய8� ேதாழ�கள�� கால வைரய5ற ேவைல நிC�த� இர7டா� நாளாJ 

ெதாட��த!.  மாவ�ட�  Nவ!� 300�E� ேம5ப�ட ேதாழ�க� ேபாரா�ட�தி� 
ப,ேக5றன�.  அ�C மதிய� வைர நி�வாக� ேப?> வா��ைத�E அைழ�காத நிைலய8�, 
BSNL ஊழிய� ச,க�தி� தமிF மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பாH ராதாகிMPண� 
தைலைமய8� மாவ�ட�  Nவ!� இM�த ேதாழ�க� அைனவM� ேகாைவ மாவ�ட 
 த�ைம ெபா! ேமலாள� அவ�கைள ேநரQயாக ச�தி�! “ெபM�திர�  ைறயSB” 
ெசJதன�.  அைர மண8 ேநர�தி5E� ேம� நைடெப5ற அ�த ச�தி�ப85E ப8� ேகாைவ 
மாவ�ட நி�வாக� ப8ர?சைனகைள தU�V காண அைர மண8 ேநர� கால அவகாச� ேக�ட!.  
நி�வாக�தி� ேவ7Bேகாைள ஏ5C மதிய� நைடெப5ற ேப?> வா��ைதய8�  த�ைம 
ெபா! ேமலாள� உ�ள��ட ஆC அதிகா�கX�E�, நம! மாநில ெசயலாள� தைலைமய8� 
நம! ச,க,கள�� சா�ப8� ப�! ேதாழ�கX� ப,ேக5றன�.  இ�த ேப?> வா��ைத மிக 
> கமாக நைடெப5ற!.  நம! ேகா��ைகக� ஒ�ைற தவ8ர அைன�ைதY� நி�வாக� 
ஏ5C� ெகா7ட!.   

 
ஒ�ப�த ஊழிய�க� பண8யா5றிய அைன�! நா�கX�E� மாவ�ட நி�வாக� 

ஊதிய�ைத வழ,கV�, பண8ய8� இM�! நU�க�ப�ட அைன�! ஒ�ப�த ஊழிய�கைளY� 
மZ7B� 25.05.2015  த� பண8�E எB�!� ெகா�ளV�, ஒ�ப�ததார� ஊழிய�கX�E க�ட 
ேவ7Qய EPF,ESI பண�ைத அ�த�த ம�ட�தி� க�ட உ�ய நடவQ�ைகக� 



ேம5ெகா�ள�பBவத5E�, ேபான` பண�ைத அ�த ஊழிய�கX�E கிைட�க ெசJவத5E� 
உ�ய நடவQ�ைககைள வ8ைரவ8� எB�கV�, ஆ��பா�ட� நட�திய ஊழிய�கX�E 
ெகாB�க�ப�ட DIES-NON உ�தரைவ திM�ப ெபCவ! எ�C� நி�வாக� ஏ5C� ெகா7ட!.  
மZத �ள ேகா��ைகக� அைன�ைதY� ஒM Eறி�ப8�ட கால�ெகBV�E�  Q�ப! 
எ�C� ேப?> வா��ைதய8� உட�பாB ஏ5ப�ட!.  

 
ேகாைவ மாவ�ட BSNL ஊழிய� ச,க� ம5C� TNTCWU ஊழிய�கள�� ஒ�Cப�ட 

ேபாரா�ட உண�V�, ஊழிய� ப8ர?சைனகX�காக இர7B நா�க� உ7ணாவ8ரத� இM�த 
தைலவ�கள�� ெதாழி5ச,க உண�V� நி�வாக�ைத நம! ேகா��ைககைள ஏ5C� ெகா�ள 
ைவ�த!.  ஒ�C ப�ட ேபாரா�ட� ெவ5றிெபC� எ�பைத ேகாைவய8� நைடெப5ற இ�த 
ேபாரா�ட� மZ7B� உCதி ெசJ!�ள!.  

 
இ�த ேபாரா�ட�தி5E ெச�ைனய8� இM�! ெதாட��! மிக?ச�யாக வழிகா�Qய 

BSNL ஊழிய� ச,க�தி� அகில இ�திய உதவ8 ெபா! ெசயலாள� ேதாழ� S.ெச�ல�பா 
அவ�கX�E�, இ�த இர7B நா�கX� உ7ணாவ8ரத� இM�த BSNL ஊழிய� ச,க�தி� 
மாவ�ட தைலவ� ேதாழ� K.ச�திரேசகர�, மாவ�ட ெசயலாள� ேதாழ� C.ராேஜ�திர�, உதவ8 
மாநில ெசயலாள� ேதாழ� S.>�ரமண8ய�, TNTCWU மாவ�ட ெசயலாள� ேதாழ� ரவ8?ச�திர� 
ஆகிேயாM�E�, இர7B நா�களாJ அவ�கேளாB இM�! வழிகா�Qய TNTCWU மாநில 
ெசயலாள� ேதாழ� C.வ8ேனா�Eமா� அவ�கX�E�, இ�த ேபாரா�ட�தி� இர7B நா�கX� 
க��!� ெகா7ட, ேகாைவ மாவ�ட�ைத சா��த BSNL ஊழிய� ச,க, TNTCWU மாநில 
நி�வாகிகைளY�, இ�த இர7B நா�கX�, ேபாரா�ட கனைல ெநdசி� ஏ�தி e5C� 
கண�கி� இ�த ேபாரா�ட�தி� கல�!� ெகா7B ெவ5றி ெபற? ெசJத ேகாைவ 
மாவ�ட�ைத சா��த ேதாழ�கX�E�, தமிF மாநில ச,க� ெநd> நிைற வாF�!�கைள 
உ��தா�கி� ெகா�கிற!.           

 

அேத ேபால காலதாமத� ஏ5ப�டாf�, நம! ேகா��ைககைள  Nைமயாக 
ஏ5C� ெகா7ட ேகாைவ மாவ�ட நி�வாக�தி5E� நம! ந�றிகைள உ��தா�கி� 
ெகா�கிேறா�.  இ�த ேபாரா�ட�தி� இCதிய8� நம! ேகா��ைகக�  Nைமயாக 
நிைறேவறிY�ள gFநிைலய8�, ேகாைவ மாவ�ட�தி� இல�Eகைள  Nைமயாக அைடய 
நம! ேதாழ�கX� த,கள�� ப,கிைன  Nைமயாக ெசf�!வா�க� என நா� 
நி�வாக�!ட� ெகாB�த வா�ECதிையY� நம! ேதாழ�க�  Nைமயாக நிைறேவ5றி, 
ேகாைவ மாவ�ட�ைத லாபமZ�B� மாவ�டமாக மா5றிBவா�க� என  Nைமயாக 
ந�Hகிேறா�. 

 

ஒ�C ப�ட ேபாரா�ட� ஒ�ேற நம! !யேரா�B� எ�பைத மZ7B� நிhப8�த 
ேதாழ�கX�E மZ7B� தமிF மாநில ச,க� தன! பாரா�Bத�கைள உ��தா�கி� 
ெகா�கிேறா�.  
   
வாF�!�கXட�, 

                                                                       ேதாழைமY�ள, 
ெச�ைன 
23.05.2015. 

(A.பாH ராதாகிMPண�) 
மாநில ெசயலாள�.        


