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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
  

தமிழக�தி� உ�ள ஒ�ப�த ெதாழிலாள�கள�� ப�ர�சைனகைள ெதா��  தமி! 
மாநில ச#க#கள�� சா�பாக தமிழக நி�வாக�திட& வழ#க�ப'()�த .  இ  ெதாட�பாக 
03.10.2017 அ�1 நி�வாக� ட� ேப�2 வா��ைத நைடெப3ற .  இ�த ேப�2 வா��ைதய�� 
BSNL ஊழிய� ச#க�தி� உதவ� ெபா  ெசயலாள)& தமி! மாநில தைலவ)மான ேதாழ� 
S.ெச�ல�பா, மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பா< ராதாகி)=ண�, மாநில உதவ� ெசயலாள)& 
TNTCWU மாநில தைலவ)மான ேதாழ� M.D)ைகயா, மாநில ெபா)ளாள� ேதாழ� K.சீன�வாச� 
ம31& மாநில உதவ� தைலவ� ேதாழ� K.V.சிவ�மர� ஆகிேயா)& நி�வாக�தி� சா�ப�� 
GM(HR), DGM(A) ம31& AGM(SR) ஆகிேயா)& கல� O ெகாPடன�. 
  
  நா& க(த�தி� �றி�ப�'Q�ள அைன�  ப�ர�சைனக� மR & ஒ) நSPட ெந(ய 
வ�வாத& நைடெப3ற .  அதி� நா& �றி�ப�'Q�ள அைன�  ப�ர�சைனக� மR & மாநில 
நி�வாக& மாவ'ட நி�வாக#கTO� தS�U காண ேவP( பல க(த#க� எWதிX�ளைத 
நி�வாக& நமO� ெதYவ��த .  ஆனாZ& எ�த ஒ) ப�ர�சைனையX& மாவ'ட#கள�� தS�U 
காணாதைத 2'(Oகா'(ேனா&.   
  

�றி�பாக ஆக[' மாத�தி� ஒ�ப�த ஊழிய�கTO� �றி�த ேததிய�� ஊதிய& 
வழ#காத ப�ர�சைனய�� மாநில நி�வாக�தி� தைலய\'(� காரணமாகேவ ஒ) சில 
மாவ'ட#கள�� DWைமயான ஊதியD&, ம3றவ�கTO� ஒ) ப�தி ஊதிய& ம'Qேம 
வழ#க�ப'()�த .  நா& இ�த ப�ர�சைனைய ம�திய ச#க�தி� கவன�தி3� ெகாPQ 
ெச�ற .  நம  ெபா  ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�X கா��பேர' அZவலக�தி� ெதாட�< 
ெகாPQ தமி! மாநில�தி� ஒ�ப�த ஊழிய�கள�� ஊதிய�தி3காக 5 ேகா( _பா` கிைடOக 
ஏ3பாQ ெச`தா�.  கட�த இரPQ மாத#களாக நம  ெபா ெசயலாளY� தைலய\'(� 
காரணமாகேவ ஒ�ப�த ஊழிய�கள�� ஊதிய�தி3கான நிதிைய கா��பேர' அZவலக�தி� 
இ)�  கிைட� �ளைத நா& D�னேர ெதYவ��தி)�ேதா&.  இ�த மாத& கா��பேர' 
அZவலக& அb�ப�ய பண�தி3கான ஒ�ப�ததாரY� ப��கைளO cட மாவ'ட நி�வாக& 
அb�பாம� இ)�த .  மாநில நி�வாக& வலிX1�திய ப��ன� தா� அb�ப�X�ளன�. 
   



இேத ேபால இதர ப�ர�சைனகள�Z& பல மாவ'ட நி�வாக#கள�ட& இ)�  
சYயான பதி�க� வரவ��ைல.  ப�ர�சைனக� மாவ'ட ம'ட#கள�� தா� தS�U காண 
ேவP( உ�ளதா� மRPQ& மாவ'ட நி�வாக#கTO� கறாராக க(த& எW கிேறா& எ�1& 
ப�ர�சைனகைள தS�U காண அறிU1� வதாகU& மாநில நி�வாக& ெதYவ��த . 
  

இ�த மாத ஊதிய& 7ஆ& ேததிO�� ப'Qவாடா ெச`ய�பQவைத உ1தி ெச`ய 
ேவPQ& எ�1& இ�த மாத& தSபாவள� பP(ைக வரவ�)�பதா� ஒ�ப�த ஊழிய�கTO� 
ேபானஸாக �ைற�த ப'ச& _பா` 7,000/-ஐX& 7ஆ& ேததிO�� வழ#க ேவPQ& எ�1& 
மாநில ச#க#கள�� சா�பாக வலிX1�த�ப'ட .  மாநில நி�வாக& இ  ெதாட�பாக மாவ'ட 
நி�வாக#கTO� அறிU1� வதாக ெதYவ��த .  எ�ெத�த மாவ'ட#கள�� 7ஆ& ேததிO�� 
ஊதிய& ம31& ேபான[ வழ#க�படவ��ைல என�� 09ஆ& ேததி அ�த�த மாவ'ட#கள�� 
BSNL ஊழிய� ச#க& ம31& TNTCWU ச#க#க� சா�பாக உ1தியான ேபாரா'ட#க� 
நைடெப1& எ�1 ெதYவ��  வ� �ேளா&. 
   

மாவ'ட#கள�� BSNL ஊழிய� ச#கD& TNTCWU ச#கD& இைண�  மாவ'ட 
நி�வாக#கைள ச�தி�  இ�த மாத& 7ஆ& ேததிO�� ஊதியD& ேபானஸு& 
வழ#க�படவ��ைல என�� 9ஆ& ேததி உ1தியான ேபாரா'ட& நைடெப1& எ�பைத 
ெதYவ��  அத3கான தயாY�< பண�கள�� இற#க ேவPQ&.  நா& இ� ட� இைண� �ள 
மாநில ச#க& நி�வாக�தி3� வழ#கிX�ள க(த�தி� உ�ள ப�ர�சைனக� ெதாட�பாக 
மாவ'ட நி�வாக#கTட� வ�வாதி� , வ�வர#கைள மாநில ச#க#கTO� அb�ப�ட 
ேவPQ& எ�1& ேக'QO ெகா�கிேறா&. 
  

நம  ஒ�ப�த ெதாழிலாள�கTO� கிைடOக ேவP(ய ஊதிய�ைத உYய ேததிய�� 
கிைட�பத3கான நம  ேபாரா'ட& சமரச& இ�றி ெதாட)&. 
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