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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

08.08.2017 அ�� �� ெட�லி த�ேகா�ரா உ�ளர�கி� நைடெப�ற 

ெதாழிலாள�க� கான ேதசிய க$�தர�கி� நேர�திர ேமா& அரசா�க�தி� கா�'பேர( ஆதர*, 

ஏைழக� , எதிரான ெபா$ளாதார ெகா�ைககைள எதி��� ேபாராட .&* ெச/ய'ப(0�ள�.  

அத�ப& 2017, நவ2ப� 9 .த� 11 வைர �� ெட�லிய3� த�ணா நட�த'ப02.  இ�த 6�� 

நா(கள782 ல(ச கண கான ஊழிய�கைள திர(ட .&* ெச/ய'ப(0�ள�.  இ�த 6�� 

நா(க� த�ணாவ3�, ப3� ஒ$ காலவைரய�ற ேவைல நி��த�திைன நட�திட*2 .&* 

ெச/ய'ப(0�ள� 

   இ�த க$�தர�க�தி�  INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, UTUC ம��2 LPF ஆகிய 

ப�� ம�திய ெதாழி�ச�க�க�2, BSNL ஊழிய� ச�க2 ேபா�ற ;ேய(ைசயான 

ெதாழி�ச�க�க�2 ப�ேக�றன.  ப�� ம�திய ெதாழி�ச�க�கள7� தைலவ�க� <(0 

தைலைமேய�� நட�திய இ�த க$�தர�க�தி� நா0 .=வ�2 இ$�� ஆய3ர கண கான 

ெதாழிலாள�க� ப�ேக�றன�.  இ�த க$�தர�க�தி� ேதாழ� G.ச>சீவெர(& (INTUC), ேதாழ� தப� 

ெச�(CITU), ேதாழ� அம�ஜி� க*�(AITUC), ேதாழ� H.S.சி��(HMS) உ�ள7(ட தைலவ�க� 

உைரயா�றின�.  நேர�திர ேமா& அரசா�க�தி� ெபா$ளாதார ெகா�ைகக� ெப$2 

பண கார�க� , ேம82 லாப�ைத ெப��� த���ளைதA2, ேவைல வா/'ப3�ைம, 

வ3ைலவாசி உய�* ம��2 ெபா���ைற நி�வன�க� தா க'ப0வ� ஆகியவ�ைற 

தைலவ�க� த�கள7� உைரகள7� க0ைமயாக சா&ன�. அ��ட� உைழ ,2 ம கைள 

அரசா�க2 மத�தி� ெபயரா� ப3ள* ப0��வைதA2 ெதாழி�ச�க தைலவ�க� ,�ற2 

சா(&ன�.  

ம:திய ெதாழி�ச�க�க>�, இதர ச�க�க>� எ@:20ள இAத );<கைள BSNL 

அர�க:தி* நா� )Cைமயாக நிைறேவ�.ேவா�. 
 
CMD உட- அைன:2 ச�க தைலவ
க0 சAதிI1:- CMD BSNL அைழ�ததி� அ&'பைடய3� 
09.08.2017 அ�� அைன�� ச�க தைலவ�க� அவைர ச�தி�தன�.  ேதாழ� P.அப3ம�A GS 
BSNLEU, ேதாழ� K.ெசபாU&யா� GS SNEA ம��2 ேதாழ� ப3ரகலா� ரா/ GS AIBSNLEA 
ஆகிேயா� ப�ேக�றன�.  ஊதிய மா�ற2 ம��2 BSNL� ��தா க2 ெதாட�பாக 
வ3வாதி க'ப(ட�.  BSNL ஊழிய�க� ,2, அதிகாXக� ,2 ஊதிய மா�ற�தி�கான 
அைன�� கத*கைளA2 602 வைகய3� 03.08.2017 அ�� DPE ெவள7ய3(0�ள க&த2 
ெதாட�பாக ேதாழ� P.அப3ம�A வ3Xவாக எ0��ைர�தா�.  ஆனா� ஊதிய மா�ற�ைத 
அைடA2 வைர க0ைமயான ேபாரா(ட�க� நைடெப�2 என அவ� உ�தியாக ெதXவ3�தா�.  
ஊதிய மா�ற�ைத ெப�வத�, நி�வாக2 அைன�� வ3தமான .ய�சிகைளA2 ெதாட��� 
ேம�ெகா��2 என BSNL CMD உ�தி அள7�தா�.  ேம82 நி�வன�தி� நிதி ஆதார�ைத 
ேம2ப0��வத�கான .ய�சிகைள ஊழிய�க� ேம�ெகா�ள ேவZ02 எ��2 அவ� 
ேக(0  ெகாZடா�. 
 
சAதா அதிகJI1:-  ெச�ைனய3� நைடெப�ற BSNL ஊழிய� ச�க�தி� அகில இ�திய 
மாநா(&� ச�க�தி� ச�தாைவ அதிகX'ப� என .&* எ0 க'ப(ட�.  அ� REGISTERAR OF 



TRADE UNIONSஆ� அ_மதி க'ப(ட நிைலய3�, கா�'பேர( அ8வலக2 அத�கான உ�தரைவ 
அைன�� தைலைம ெபா� ேமலாள�க� ,2 அ_'ப3A�ள�.  அத� அ&'பைடய3� 
ஆகU( மாத�தி� இ$�� நம� உ�'ப3ன�கள7� ஊதிய�திலி$�� `பா/ 45/- ச�தாவாக 
ப3& க'ப02.  அ� கீeகZட .ைறய3� நி�வாக2 பகி��தள7 ,2. 
ம�திய ச�க2  -`.17/- 
மாநில ச�க2 -` 10/- 
மாவ(ட ச�க2 -` 18/- 
ம�திய ச�க�தி�, அ_'ப'ப02 17 `பாய3� 5 `பா/ அைன�தி�திய மாநா(0 நிதியாக 
கண கி� ைவ க'ப02.  மாவ(ட ச�க�தி�, அ_'ப'ப02 18 `பாய3� கிைள 
ச�க�க� , 8 `பா/கைள பகி��தள7 க ேவZ02. 
 
ேதசிய வ�கிகள8* இ9A2 தி9@� கா
Iபேர/ நி.வன�க0:- கா�'பேர( 
நி�வன�க� , த��ப& ெச/ய'ப02 கட�க� ெதாட�பாக அரசா�க2 வ3ள க2 தர 
ேவZ02 என CPI(M)க(சிய3� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� சீதாரா2 ெயhiX ேக�வ3 
எ='ப3A�ளா�.  ப�திX ைக ெச/திகள7� ப& அர; வ�கிக� 2016-17ஆ2 ஆZ&� 81,683 
ேகா& `பா/கைள வரா கடனாக த��ப& ெச/��ளன.  இதி� ெபXய அளவ3லான 
ெதாைக, கா�'பேர( நி�வன�க� கடனாக வா�கி தி$'ப3 தராதைவ.  இ� kதனமாக ெபா� 
ம கள7� பண�ைத தி$0வ�.  ெப$2 கா�'பேர( நி�வன�க� ல(ச கண கான ேகா& 
`பா/கைள ேதசிய வ�கிகள7� இ$�� கடனாக  ெப�� வ3(0 அவ�ைற தி$2ப 
ெச8��வதி�ைல.  இ�திய3� அரசா�க2 அதைன ச�தமி�றி த��ப& ெச/�வ302.  
இlவாறாக ெப$2 கா�'பேர( நி�வன�க� ெபா� ம க� பண�ைத தி$0lத�, 
அரசா�கேம உதவ3 ெச/கி�ற�.  ஆ(சி , வ�தா� ஏைழக� காக பா0ப0ேவ� எ�� 
நா(0 ம க� , உ�தி அள7�� ஆ(சி , வ�த பாரத ப3ரதம� தி$ நேர�திர ேமா& 
அவ�க� ஆ(சி , வ�த ப3� கா�'பேர( நி�வன�க� , ம(0ேம ேசைவ ெச/கிறா�.  
 
ெப�க>�K எதிரான வ-ெகா@ைம�K எதிராக வ
ன8கா K�@:- ெபZக� , எதிரான 
வ�ெகா0ைம , எதிராக ேபாரா0வதி� வ�ன7கா ,Z0 எ�கிற ெபZ ஒ$ �திய சX�திர2 
பைட���ளா�.  சZ&காX� சமnப�தி� ஒ$ ந�ள7ரவ3� வ3காU பரலா ம��2 அவன� 
நZப_2 ேச��� வ�ன7கா ,Z0ைவ கட�த .ய�சி���ளன�.  அ�த இ$வரா� 
�ர�த'ப02 ேபா� அ�த' ெபZ 1002 ந2பைர அைழ�� காவ� �ைறய3ன$ ,( தகவ� 
ெதXவ3�தா�.  அ�த'ெபZ அlவா� ��திசாலி�தனமாக நட��  ெகா�ளாம� 
இ$�தி$�தா�, ம�ெறா$ நி�பயாவாக அவ� மா�ற'ப(&$'பா�.  வ3காU பரலா, 
ஹXயானா மாநில பாஜக தைலவ� ;பாp பரலாவ3� �த�வ� எ�ப� ,றி'ப3ட�த க�.  
அ�த இ$வைரA2 ைக� ெச/ய ைவ�த�ட� தன� அைடயாள�ைத ரகசியமாக ைவ க 
ேவZ&ய அவசிய2 இ�ைல என வ qர��ட� வ�ன7கா ,Z0 ெதXவ3�தைத நா2 மனதார 
பாரா(0கிேறா2.  பாஜக மாநில �ைண�தைலவ� ரா2வ q� ப(& இ�த ,�ற�ைத 
கZ&'பத�, பதிலாக ந�ள7ரவ3� அ�த ெபZ ஏ� தன7யாக ெச�றா� என ேக�வ3 
எ='ப3A�ளா�.  இ� ஆ�2 க(சிய3� ப3�ேபா ,�தனமான மன'பா�ைமைய கா(0கிற�.  
,�ற�க� ெச/பவ�கைள த'ப3 க வ3(0 வ3(0 நா(0 ம க� அைனவ$ ,2 ஒ= க�ைத 
உபேதச2 ெச/கி�றன�.  ெபZக� , எதிரான வ�.ைற , எதிராக ேபாரா0பவ�க� , 
உதாரணமாக திகe�த வ�ன7கா ,Z0ைவ BSNL ஊழிய� ச�க2 பாரா(0கிற�. 

வாe�� க�ட�, 
               ேதாழைமA�ள,  

                                                                                          
                                               
          

    (A.பா1 ராதாகி9Nண-) 
                      மாநில ெசயலாள
 


