
BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி�நா� ெதாைலெதாட
� ஒ�ப�த ெதாழிலாள
 ச�க� 

தமி� மாநில� 

ேததி:- 27.09.2017 
ஒ�ப�த ெதாழிலாள�க� பண� பா�கா�ைப உ�தி ெச த ஈேரா# ேபாரா$ட& 

ப�ரமா(டமான ெவ+றி 
 
ஈேரா� மாவ#ட$தி% ெச�ட�ப
 01 ஆ� ேததி )த% �திய ெட*ட
 அ),-. வ�த/. 

�திய ெட*ட1% ஈேரா� மாவ#ட நி
வாக� தான3$த 4�பாக 33 இட�க7 .ைற$த/. இத9 
காரணமாக 10 ஆ*�க;-. ேமலாக பண<யா=றி வ�த பல  ஒ�ப�த ஊழிய
க7  பண< ந>-க� 
ெச?ய�ப#டன
. இதனா%  ெபா/ ேமலாள
 அ,வலக� ம=@� ெதாைலேபசி நிைலய$தி% 
பண<யா=றி வ�த ெப* ஒ�ப�த ஊழிய
க7 பண< ம@-க�ப#டன
.  

நி
வாக$தி9 எேதBசதிகார ேபா-கிைன க*3$/ இC மாவ#டB ச�க�க7 
ஒ9றிைண�/ 05.09.2017 அ9@ ஆ
�பா#ட� நட$திய/. 07.09.2017 அ9@ உ*ணாவ<ரத 
ேபாரா#ட$ைத ேம=ெகா*டா
க7. நி
வாக� நம/ ேகா1-ைககைள எறக ம@$த/ ம#�ம%ல 
ெதாழி=ச�க�கைள அைழ$/ ேபசI� )9வரவ<%ைல.. 

 இ�த நிைலய<% ஈேரா� மாவ#டB ச�க�க7 11.09.2017 )த% 13.09.2017 )த% ெதாட
 
உ*ணாவ<ரத ேபாரா#ட$ைத ேம=ெகா*டா
க7. ஒ�ப�த ஊழிய
 மாநிலB ெசயல
 ேதாழ
. C. 
வ<ேனா$.மா
 ெதாட
 உ*ணாவ<ரத$தி% ப�ேக=றா
. 

15.09.2017 அ9@ BSNLEU ம=@� TNTCWU இைண�த மாவ#டB ெசய=.O- P#ட� 
நைடெப=ற/. BSNLEU மாநிலB ெசயல
 ேதாழ
 A. பா� ராதாகிCRண9 ம=@� TNTCWU மாநிலB 
ெசயல
 ேதாழ
 C.வ<ேனா$.மா
 அகிேயா
 கல�/ ெகா*டா
க7.. அத=. ப<ற. மாநிலB ச�க 
நி
வாகிகேளா� மாவ#டB ச�க நி
வாகிக;� மாவ#ட நி
வாக$ேதா� 49@ மண< ேநர� 
ேபBS நைடெப=ற/. ேபBS வா
$ைதய<% சிறி/ )9ேன=ற� ஏ=ப#டா,� S4க )3I 
எ#டபடவ<%ைல. பாதி-க�ப#ட அைன$/ ஒ�ப�த ெதாழிலாள
கைளU� திC�ப< பண<ய<% 
எ�-க�ப�� வைர நம/ ேபாரா#ட� ெதாடC� என ெத1வ<$ேதா�. அத=. ப<9னC� மாவ#ட 
நி
வாக$ேதா� நைடெப=ற ேபBS வா
$ைதய<% )9ேன=ற� ஏ=படாததா% BSNLEU ம=@� 
TNTCWU மாநில ெசயலாள
க7 தைலைமய<% 26.09.2017 அ9@ உ*ணாவ<ரத� ேபாரா#ட$தி=. 
அைறPவ% வ<ட�ப#ட/. 

26.09.2017 அ9@ காைல )தேல தமிழக� )Oவதி,� இC�/ அைல அைலயா? 
ஒ�ப�த ஊழிய
க;�, நிர�தர ஊழிய
க;� ஈேரா� )த9ைம ெபா/ ேமலாள
 
அ,வலக$தி9 )9 அண< திர*டன
.  அ9ைறய தின� )த9ைம ெபா/ேமலாள
 வ<��ப<% 
இC-.� தகவ% Pட நம/ ேதாழ
களXட� நி
வாக� ெத1வ<-கவ<%ைல.  Sமா
 800-.� 
அதிகமான ேதாழ
க7 ப�ேக=ற இ�த உ*ணாவ<ரத ேபாரா#ட$ைத ஈேரா� மாவ#ட CITU 
ெசயலாள
 ேதாழ
 S�ரமண<ய9 /வ-கி ைவ$தா
.  ேபாரா#ட$தி9 ேகா1-ைக ெதாட
பாக 
ஈேரா� மாவ#ட ெசயலாள
க7 ேதாழ
 L.பரேம[வர9 ம=@� பழனXBசாமி ஆகிேயா
 
எ�$/ைர$தன
.  நம/ ேகா1-ைக )Oவ/மாக நிைறேவ=ற� ப�� வைர நா� /வ�கிU7ள 
இ�த ேபாரா#ட� )3வைடயா/ எ9@ தைலைமேய=ற மாநில ெசயலாள
க7 ேதாழ
 A.பா� 
ராதாகிCRண9 ம=@� ேதாழ
 C.வ<ேனா$.மா
 உ@தி பட ெத1வ<$தன
.  அ9@ மாைல  3 
மண< வைர மாவ#ட நி
வாக� உ*ணாவ<ரத ேபாரா#ட$தி% ஈ�ப#3C�த தைலவ
கைள 
ேபBS வா
$ைத-. அைழ-கவ<%ைல.  BSNLEU உதவ< மாநில ெசயலாள
 ேதாழ
 M.)Cைகயா 
மாநில நி
வாக$/ட9 ேபசியதி9 அ3�பைடய<% மாநில நி
வாக� தைலய<#� அறிI@$திய 
ப<9னC� மாவ#ட நி
வாக� அடாவ3$தனமாக ேபBS வா
$ைத-. அைழ-காம% இC�த/.  
ெபா@ைம-. மதி�ப<%ைல எ9ற ப<9 பழிவா�க�ப#ட ஒ�ப�த ஊழிய
க;-. ஆதரவாக 
தமி� மாநில BSNL ஊழிய
 ச�க$தி9 ேதாழ
க7 ம#�� அ�கிC�த /ைண�ெபா/ ேமலாள
 
அைற-. ந>தி ேக#� �ற�ப#டன
.  ேவ@ வழிய<9றி நி
வாக� ேபBS வா
$ைதய<% ஈ�ப#ட/.  
ேபBS வா
$ைதய<% BSNL ஊழிய
 ச�க$தி9 தமி� மாநில ெசயலாள
 ேதாழ
 A.பா� 
ராதாகிCRண9, மாநில ெபாCளாள
 ேதாழ
 K.சீனXவாச9, உதவ< மாநில ெசயலாள
க7 



ேதாழ
.S.S�ரமண<ய9, ேதாழ
 R.M.கிறி[ேடாப
, ேதாழ
 M.பா� மாநில அைம�� ெச?லாள
 
ேதாழ
 V.மண<ய9 ம=@� ஈேரா� மாவ#ட ெசயலாள
 ேதாழ
 L.பரேம[வர9 ஆகிேயாC�, 
நி
வாக$தி9 சா
ப<% DGM(A), DGM(F), AGM(A) ம=@� AGM(Vig) ஆகிேயாC� கல�/- ெகா*டன
.  
ேபBS வா
$ைத நைடெப@� அைற-. )9 நம/ மாநில அைம�� ெசயலாள
 ேதாழ
 
K.பழனX.மா
 தைலைமய<% நம/ ேதாழ
க7 அம
�திC�தன
. Sமா
 3½ மண< ேநர ேபBS 
வா
$ைத-. ப<9 அைன$/ ெப* ஊழிய
கைளU� INDOOR பண<ய<% அம
$தI� அத=ேக=ற 
ேபா% ஒ�ப�த ஊழிய
களX9 எ*ண<-ைகைய உய
$தI� நி
வாக� ஏ=@-ெகா*ட/.  நம/ 
ேகா1-ைக )Oைமயாக ஏ=@- ெகா7ள�ப#ட/.   

மாைல 6½ மண<யான ப<9�� தமிழக� )Oவ/� இC�/ திர*3C�த ஒ�ப�த  
ஊழிய
க7 உ7ள- .)றேலா� அேத சமய� க#��பா� கா$/ நம/ ேபBS வா
$ைத )3�/ 
நா� அறிவ<-.� வைர .Oமிய<C�த/ பாரா#ட$த-க/.   ேபBS வா
$ைதய<9 )3Iகைள 
மாநில ெசயலாள
 ேதாழ
 A.பா� ராதாகிCRண9 வ<ள-கி ேபசிய ேபா/ திர*3C�த அைன$/ 
ேதாழ
களX9 உ=சாக� கைர �ர*ேடா3ய/ எ9றா% அ/ மிைகயாகா/.   

தமிழக$தி% ஒ�ப�த ெதாழிலாள
களX9 பண<�பா/கா�ைப மj*�� நம/ தமி� மாநில 
ச�க�க7 உ@தி ெச?/7ள/.  ஒ�ப�த ஊழிய
களX9 பா/காவல9 BSNL ஊழிய
 ச�க)�, 
தமி� நா� ெதாைல ெதாட
� ஒ�ப�த ெதாழிலாள
 ச�க)� தா9 என மj*�� 
நிkப<$/7ேளா�.   

இ�த ேபாரா#ட$தி% )O ெவ=றி ெபற தமிழக� )Oவ/� இC�/ அைல அைலயா? 
திர*3#ட அைன$/ ேதாழ
க;-.� தமி� மாநில ச�க�களX9 மனமா
�த வா�$/-க7.  
நம/ ேகா1-ைக ெவ=றி ெபற அெம1-காவ<% இC�த ேபா/� ந%ல பல ஆேலாசைனகைள 
ெகா�$த உதவ< ெபா/ ெசயலாள
 ேதாழ
 S.ெச%ல�பா அவ
க;-.�, ப%ேவ@ பண<க;-. 
இைடேயU� ெட%லிய<% இC�/ நம-. வழிகா#3ய நம/ ெபா/ ெசயலாள
 ேதாழ
 
P.அப<ம9m அவ
க;-.� நம/ ந9றிகைளU� பாரா#�த%கைளU� ெத1வ<$/- 
ெகா7கிேறா�.  ெச9ைனய<% மாநில நி
வாக$ேதா� தைலய<#� ேபசி ப<ரBசைனக7 த>ர 
உதவ<ய TNTCWU மாநில தைலவ
 ேதாழ
 M.)Cைகயா, BSNLEU மாநில /ைண$தைலவ
க7 
ேதாழ
 K.V.சிவ.மர9 ம=@� ேதாழ
 T.ப<ேரமா அவ
க;-.� நம/ வா�$/-க7.  தமி� 
மாநில நி
வாக$திலிC�/ ப<ரBசைனக7 த>ர உதவ<ய CGM, GM(HR) ம=@� DGM(A) 
ஆகிேயாC-.� நம/ ந9றிக7.  கால தாமதமாக இC�தா,� இ@திய<% ப<ரBசைனக;-. 
த>
I க*3#ட ஈேரா� மாவ#ட நி
வாக$தி=.� நம/ ந9றிகைள உ1$தா-கி- ெகா7கிேறா�.  
அைன$தி=.� ேமலாக நம/ ச�க�களX9 மj/ மிக�ெப1ய ந�ப<-ைகேயா� 25 நா#க;-. 
ேம% உ@திேயா� நி9@ ேபாரா3 மj*�� பண<-. எ�-க�ப#�7ள ஈேரா� மாவ#ட ெப* 
ேதாழ
க;-. தமி� மாநில ச�க�களX9 மனமா
�த பாரா#�-க;� வா�$/-க;�.  
‘உ�-ைக இழ�தவ9 ைக�ேபா% ஆ�. இ�-க* கைளவதா� ந#�’.  அ�த ந#ப<q� உய1ய 
ேதாழைம உண
ேவா� ஈேரா#3% பாதி-க�ப#ட ேதாழ
க;-காக தமிழக� )Oவ/� இC�/ 
ெபC�திரளா? திர*� இ�த ேபாரா#ட$தி% ப�ேக=ற நிர�தர ஒ�ப�த ஊழிய
க7 ம=@� 
ஓ?sதிய
க7 அைனவC-.� தமி� மாநில ச�க$தி9 மனமா
�த வா�$/-க;� 
பாரா#�-க;�.  

நம/ வா�-ைக எ9ப/ ேபாரா#டேம.  நம/ ேபாரா#ட உண
ைவ அ-கினX .tசா? 
பா/கா�ேபா�.  ேதைவ ஏ=ப�� ெபாOெத%லா� அ�த த>�ப�த$ைத உய
$தி ப<3�ேபா�. நம/ 
வா�ைவ பா/கா�ேபா�.  ேகா1-ைககைள ெவ9றைடேவா�.  

வா�$/-க;ட9, 
ேதாழைமU7ள, 

A.பா. ராதாகி/0ண1                                                          C.வ�ேனா34மா� 
   மாநில ெசயலாள�                                                            மாநில ெசயலாள� 

BSNLEU                                                                              TNTCWU 
  
 



 

    

   


