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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
  தமிழக� ��வ�� ஒ�ப�த ஊழிய�கைள திர�� அவ�க� ம�தான உைழ�! 
"ர#டைல ��&க�ட ேவ#'� எ�) ேநா+க,ேதா' BSNL ஊழிய� ச2க��, தமி3நா' 
ெதாைல ெதாட�! ஒ�ப�த ெதாழிலாள� ச2க�� ெதாட��� ேபாரா� வ5கிற�.  ஆனா9 
நி�வாக,ைத ெபா),தவைர ஒ5 அல�சிய மன�பா2: ந;�+கிற�.   
  

அத� ஒ5 ப:தியாக 17ஆவ� BSNL அைம�! தினமான அ+ேடாப� 1ஆ� ேததி 
�த9 தைலைம ெபா� ேமலாள� அ>வலக,தி9 பண@ !AB� 11 ஒ�ப�த 
ெதாழிலாள�கைள நி�வாக� பண@ ந;+க� ெசC��ள�.  ெதாட��� 15ஆ#' கால,திE: 
ேம9 பண@ !AB� ஒ�ப�த ெதாழிலாள�கைள ஒ�ப�ததார� மாறிவ@�டா� எ�ற ஒEைற 
காரண,திEகாக பண@ ந;+க� ெசCவைத ஏE)+ ெகா�ள ��யா� என CGM 
அ>வலக,தி� BSNL ஊழிய� ச2க��, தமி3நா' ெதாைல ெதாட�! ஒ�ப�த ெதாழிலாள� 
ச2க�� இைண�� ேபாராட ��& ெசCத�. 
 
  03.10.2016 அ�) மதிய� ஒ5 ச+தி மி+க ஆ��பா�ட� நைடெபEற�.  இ�த 
ஆ��பா�ட,தி9 CGM அ>வலக,தி9 பண@யாE)� ெப5�பாலான ஊழிய�கO�, 
அதிகாAகO� ப2ேகE) த2களP� எதி��ைப ெதAவ@,தன�.  ேதாழ� S.அ�!மண@ DS 
BSNLEU தைலைமய@9 நைடெபEற இ�த ஆ��பா�ட,தி9 BSNL ஊழிய� ச2க,தி� அகில 
இ�திய உதவ@ ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� S.ெச9ல�பா, BSNL CCWF அகில இ�திய 
�ைண,தைலவ� ேதாழ� M.�5ைகயா ஆகிேயா� க#டன உைர நிக3,தினா�.  AIBSNLEA 
மாவ�ட ெசயலாள� ேதாழ� W.R.ர2கநாத� வா3,�ைர வழ2கினா�.  ேதாழ� K.சீனPவாச� 
CT BSNLEU ந�றி உைர \றினா�.   
 
  இர#டா� க�டமாக 04.10.2016 அ�) CGM அ>வலக� ��! உ#ணாவ@ரத 
ேபாரா�ட� நைடெபEற�.  பா#�^ேசA, ேவ_� ஆகிய மாவ�ட2கைள சா��த 30+:� 
ேமEப�ட ஒ�ப�த ஊழிய�க� உ�ளP�ட `E)+:� ேமEப�ட ேதாழ�க� ப2ேகEற இ�த 
உ#ணாவ@ரத� ேபாரா�ட,திE: ேதாழ� S.அ�!மண@ DS BSNLEU தைலைம தா2கினா�.    
TNTCWU மாநில ெசயலாள� ேதாழ� C.வ@ேனா,:மா� உ#ணாவ@ரத,ைத �வ+கி ைவ,� 
உைரயாEறினா�.  BSNL ஊழிய� ச2க,தி� அகில இ�திய உதவ@ ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� 
S.ெச9ல�பா, BSNL CCWF அகில இ�திய �ைண,தைலவ� ேதாழ� M.�5ைகயா, BSNL 
ஊழிய� ச2க,தி� மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பா! ராதாகி5aண�, மாநில ச2க 
நி�வாகிக� ேதாழ� K.சீனPவாச�, ேதாழ� R.மேக�திர�, ேதாழ� T.ப@ேரமா, ேதாழ� 
A.அ#ணாமைல உ�ளP�ட பல ேதாழ�க� க#டன உைர நிக3,தின�. NFTE ச2க,தி� 
மாநில ெசயலாள� ேதாழ� நடராஜ�, உதவ@ மாநில ெசயலாள� ேதாழ� �ரளPதர�, AIBDPA 
ச2க,தி� உதவ@ மாநில ெசயலாள� ேதாழ� S.நடராஜா ஆகிய ேதாழ�க� வா3,�ைர 
வழ2கின�.   



  ேபாரா�ட,திE: இைடய@9 மாநில ச2க நி�வாகிக� ெபா� ேமலாள� (HR) 
மE)� �ைண ெபா� ேமலாள�(நி�வாக�) ஆகிேயாைர ச�தி,� ேப^" வா�,ைத 
நட,தின�.  ஒ�ப�ததாரைர அைழ,� ேபசி ஒ5 "�க ��வ@E: வர �யEசி�பதாக 
நி�வாக� \றிய�.  ப@ர^சைனக� த;ர நா� ேப^" வா�,ைத+: தயா� என ெதAவ@,� 
வ@�' உ#ணாவ@ரத� ெதாட��த�.   

 
மாைல வைர தகவ9 ஏ�� வராத காரண,தா9 தமி3 மாநில ச2க2க� இ�த 

ப@ர^சைனைய ைகய@9 எ',� ேபாரா'வ� என ��& ெசCய�ப�ட�.  அ2கி5�த 
இர#' ச2க2களP� மாநில ச2க நி�வாகிகO� கல�� ேபசி கீ3க#ட ேபாரா�ட 
தி�ட2கைள அ�த உ#ணாவ@ரத ப�தலிேலேய அறிவ@,தன�. 

 
07.10.2016 அ(< மாநில� =>வ8� அைன08 கிைளகள?.� ஆ
�பாAட�. 
14.10.2016 அ(< மாவAட தைலநக
கள?1 மாைல ேநர த
ணா. 
25.10.2016 அ(< ெச(ைன தைலைம ெபா8 ேமலாள
 அ.வலக� =(� 
மாநில� =>வ8� உCள ஊழிய
கைள திரA7 ெபD�திரC =ைறயF� 
 
இ�த ேபாரா�ட2கைள மாவ�ட/கிைள ச2க நி�வாகிக� தி�டமி�' இ�த பண@ 

ந;+க,ைத எதி�,� ச+தியாக ஊழிய�கைள திர�� நட,திட ேவ#'� என இர#' மாநில 
ச2க2க� சா�பாக ேக�'+ ெகா�கிேறா�. 

 
உ#ணாவ@ரத ேபாரா�ட� ���த h3நிைலய@9 �ைண ெபா� ேமலாள� 

(நி�வாக�) மாநில ெசயலாளைர ெதாட�! ெகா#' நாைள (05.10.2016) ெதாழிEச2க 
நி�வாகிக�, நி�வாக தர�! அதிகாAக� மE)� ஒ�ப�ததார� அட2கிய �,தர�! ேப^" 
வா�,ைத நட,திட அைழ�! வ@',��ளா�. 
  

நைடெபற உ�ள ேப^" வா�,ைத பண@ ந;+க� ெசCய�ப�ட ஒ�ப�த 
ெதாழிலாள�கைள ம�#'� பண@யம�,�வ� எ�ற ஒEைற ��வ@9 ��B� என 
ந�!கிேறா�.  அ�ப� நட+க வ@9ைல எனP9 மாநில ச2க2க� அைழ�! வ@',��ள 
ேபாரா�ட2கைள ச+தி மி+கதாக நட,திட ேவ#'� என மாநில ச2க2க� ேக�'+ 
ெகா�கி�றன.  ஒ�ப�த ெதாழிலாள�களP� பண@ ந;+க,ைத எ+கால�� அiமதிேயா� 
எ�)� கட�த கால2களP9 நா� நட,திய ேபாரா�ட2க� jல� ெபEற உAைமகைள 
இழ+க நா� ஒ5 ேபா�� ச�மதிேயா� எ�)� நி�வாக,திE: !Aய ைவ�ேபா�. 
 
  வா3,�+கOட�, 

 
ேதாழைமB�ள, 

A.பா� ராதாகிDHண(                                                      C.வ3ேனா0Iமா
 
மாநில ெசயலாள
                                                       மாநில ெசயலாள
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