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பாதி�க#ப$ட ஒ#ப'த ஊழிய�க(�காக…..... 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
  தமிழக�தி� சம�ப�தி� ஏ�ப�ட மைழ ம��� ெப�ெவ�ள�தா� ஏைழ எள ய 
ந#�தர ம%க&ட�, உய� ந#�தர ம%க&� க#ைமயாக பாதி%க(ப�டன�.  மன த ேநய மி%க 
நம+ BSNL ஊழிய�க&�, ஒ(ப�த ஊழிய�க&�, அதிகா2க� பல�� BSNL ஊழிய� ச4க�தி� 
அைற6வ7%8 ஏ�ப மன9வ�+ ெவ�ள நிவாரண( பண;க&%8 ந�ெகாைட அள �+�ளன�.  
ந�9ட� பண;யா��� பல ஒ(ப�த ெதாழிலாள�க&� இ�த மைழ ெவ�ள�தா� க#ைமயாக 
பாதி%க(ப�=��தன�.  சாதாரண ஏைழ எள ய ம%க&%8 உதவ%6=ய அேத ேநர�தி� 
ந�9ட� பண;யா��� இ�த ஒ(ப�த ெதாழிலாள�க&%8� உதவ ேவ>#� எ�� நம+ தமி? 
மாநில ச4க4க� 9=@ ெசAதன. 
  அைனவ�%8� உத@வ+ இயலா+ எ�ற ேபா+�, மிக% க#ைமயாக பாதி%கப�ட 
ஒ(ப�த ேதாழ�க&%8 உத@வ+ நம+ கடைம எ�ற அ=(பைடய;� நா� திர�=ய நிதிய;� ஒ� 
கண;சமான ெதாைகைய அவ�க&%8 8ைற�த ப�ச நிவாரணமாக வழ48வ+ எ�� 9=@ 
ெசAதன.  அ�த அ=(பைடய;� நம+ ெச�ைன, கடB� ம��� பா>=Cேச2 மாவ�ட 
ெசயல�கள ட� இ��+ க#ைமயாக பாதி%க(ப�ட ேதாழ�கள � ப�=யைல ெப�� நம+ தமி? 
மாநில ச4க4க� அவ�க&%8� நிவாரண� வழ4கி உ�ள+. 
 அ�த நிக?Cசி 17.12.2015 அ�� மாைல ெச�ைன தமி? மாநில BSNL ஊழிய� ச4க 
அ7வலக�தி� நைடெப�ற+.  இ�த நிக?Cசி%8 BSNL ஊழிய� ச4க மாநில +ைண� தைலவ� 
ேதாழ� T.ப;ேரமா ம��� TNTCWU மாநில தைலவ� ேதாழ� M.9�ைகயா ஆகிேயா� தைலைம 
தா4கின�.  மைழ ெவ�ள�தா� உய;2ழ�த ெச�ைன ெதாைலேபசிைய சா��த ேதாழ� 
ெதAவசிகாமண; ம��� சாதாரண ம%க&%8 அOசலி ெச7�திய ப;�ன� வ�தி��த 
அைனவைரP� TNTCWU மாநில ெசயலாள� ேதாழ� C.வ;ேனா�8மா� வரேவ�றா�.  இ�த 
நிக?Cசிய;� PGM(F) தி� ரவ;, GM(S&M) தி� I.தி�நா@%கரX, ேதாழ� C.பழன Cசாமி AGS, BSNL CCWF 
ம��� ேதாழ� P.இ�திரா அைம(பாள� BSNL WWCC ஆகிேயா� வா?�+ைர வழ4கின�.   
 ப;�ன� இ�த% 6�ட�தி� கல�+% ெகா>ட ேம�க>ட சிற(Z வ;��தின�க�, CGM 
அ7வலக 9�னா� மாவ�ட ெசயலாள� ேதாழ� V.K.9ரள தர�, BSNL ஊழிய� ச4க� ம��� 
TNTCWU மாநில ச4க நி�வாகிக�, மாவ�ட ெசயல�க� ஆகிேயா� க#ைமயாக பாதி%க(ப�ட 37 
ஒ(ப�த ஊழிய�க&%8 நம+ இர># ச4க4கள � சா�பாக நிவாரண ெபா��கைள வழ4கின�.  
BSNL ஊழிய� ச4க�தி� மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பாZ ராதாகி�^ண� ெதா8�+ வழ4கிய 
இ�த நிக?Cசிய;� ெவ�ள�தா� க#ைமயாக பாதி%க(ப�ட ஒ_ெவா� ஊழிய�க&%8� Xமா� 
`.4000/- மதி(Z�ள அ2சி, மள ைக ெபா��க�, சைமய� பா�திர4க�, பாA, ெகாXவைல, ைகலி, 
T ச��, Zடைவ, ைந�=, +># உ�ள �ட பல ெபா��க� வழ4க(ப�ட+. 
 மிக@� ெநகி?CசிPட� நைடெப�ற இ�த% 6�ட�தி� 50 ெப>க� உ�பட 200%8� 
ேம�ப�ட ஊழிய�க� ப4ேக�ற+ சிற(ப�ச�.  இ�தியாக BSNL ஊழிய� ச4க�தி� மாநில 
ெபா�ளாள� ேதாழ� K.சீன வாச� ப4ேக�ற அைனவ�%8� ந�றி ெத2வ;�+ 9=�+ ைவ�தா�.   
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