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அ�பா��த ேதாழ�கேள,  
 வ���நக� மாவ�ட�தி� ப�தா�� கால�தி�� ேம� ஒ�ப�த ஊழியராக பண�ய�� 
இ��த ேதாழ�க% நாராயண� ம�&' (��தி ஆகிேயாைர மாவ�ட நி�வாக' அ�த 
ஒ�ப�ததார� (ல' பண� ந+,க' ெச/த�. இத�ெகதிராக மாவ�ட ச1க' மாவ�ட 
நி�வாக�ேதா� பல2ைற ேபசிய�.  ஆனா� மாவ�ட நி�வாக', அ�த ஒ�ப�த,கார� 
அவ�கைள ஏ�&,ெகா%ள ம&,கிறா� என காரண' ெசா�லிய�.   

 இ�த ப�ர7சைனைய BSNL ஊழிய� ச1க�தி� உதவ� ெபா�7 ெசயலாள� ேதாழ� 
S.ெச�ல�பா ம�&' TNTCWU மாநில தைலவ� ேதாழ� M.2�ைகயா ஆகிெயா� மாநில 
அBவலக�தி� GM(HR) அவ�கைள 18.01.2019 அ�& ச�தி�� ேபசியதி� அM�பைடய��, ஒ� 
வார கால�தி��% வ���நக� மாவ�ட ெபா�ேமலாள� ஒ�ப�த,காரNட' வ�வாதி�� அ�த 
பண� நி,க' ெச/ய�ப�டவ�கைள மO��' பண�,� எ���, ெகா%வதாக உ&தி அளP�ததி� 
அM�பைடய�� 21.01.2019 அ�& நைடெப&வதாக இ��த மாவ�ட ெசயலாளN� 
உ�ணாவ�ரத' ஒ�தி ைவ,கப�ட�.  GM(HR) வா,�&தி ெகா��� 10 நா�கQ,� ேம� 
ஆன ப��R' ப�ர7சைனக% த+ரவ��ைல.   

 எனேவ ேவ& வழிய��றி வ���நக� மாவ�ட ெசயலாள� ேதாழ� S.ரவ +�திர�, மாநில 
அைம�R ெசயலாள� ேதாழ� A.ச2�திர,கனP ம�&' மாவ�ட தைலவ� ேதாழ� ெஜய�மா� 
ஆகிேயா� 28.01.2019 2த� காலவைரய�ற உ�ணாவ�ரத�ைத ேம�ெகா�டன�.       

   ஆனா� ப�ர7சைனகQ,� த+�U கா�பத�� பதிலாக மாவ�ட நி�வாக' ப�ர7சைனைய 
அதிகN�த�.  SEWA BSNL வ���நக� மாவ�ட ச1க' ஒ�ப�ததாரN� ப�னாமி ேபால 
ெசய�ப�� நம� மாவ�ட ெசயலாளைர தர,�ைறவாக தன� NOTICE BOARD� எZதிய�.  
மாவ�ட நி�வாக' அத�� �ைணயாக நி�&, ெகா��%ள�.  நி�வாக' இ�த 
ப�ர7சைனய�� தைலய�டவ��ைல எனP� நா' அதைன ச�ட [தியாக ச�தி,க உ%ேளா'.  

 நம� உ�ணாவ�ரத�தி� த+வ�ர�தா� 29.01.2019 மாவ�ட நி�வாக' \றியதி� 
அM�பைடய�� பண� ந+,க' ெச/ய�ப�ட ேதாழ�களP� ஒ�வரான நாராயண� அவ�கைள 
மO��' கா,கிவாட�ப�M ெதாைலேபசி நிைலய�தி� மO��' பண�யம��த� ப��%ளா�.  
ஆனா� எN7சந�த' எ�கிற ெதாைலேபசி நிைலய�திலி��� பண� ந+,க' ெச/ய�ப�ட 
ேதாழைர மO��' பண�யம��தவ��ைல.  மாவ�ட நி�வாக', மாநில நி�வாக�தி�� பல 
தவறான தகவ�கைள ெகா���%ள�.   

கட+47….:- அேத ேபால கட_� மாவ�ட�ைத சா��த ேதாழ� K.வ�ஜயான�� அவ�க% JE 
இலாகா ேத�வ�� ெவ�றிெப�& பய��சி 2M�தUட� ெந/ேவலிய�� POSTING ேபாட�ப�ட�.  
அவ�,� ச�டc�வமாக கட_N� தா� பதவ� உய�U வழ1க ேவ��' என மாவ�ட 
ச1க' கா�பேர� அBவலக உ�தரைவ, கா�M ேகாNயேபா� மாவ�ட நி�வாக' 
மனPதாப�மானமி�றி அதைன ம&�� வ�கிற�.  இ� ெதாட�பாக மாநில அBவலக�தி� 



உ%ள GM(HR) அவ�கைள ச�தி��
உ&தி \றினா�.  ஆனா� கட_�
Rற'பான தகவ�கைள  மாநில

 கட_� மாவ�ட ச1க' 
நட�திd%ள�. அ��த க�டமாக
என அறிவ���%ள�.   

 28.01.2019 அ�& \Mய 
ப�ர7சைனைய அ,கைறேயா� 
கா�பதி� பாரப�ச' கா��கிற�
ெச�ேறா' எ�றா�, அதி� 
மாவ�ட நி�வாக1க%, சNயான
நி�வாக', ஒ�1கி நி�& ேவM,ைக
ெதாழிலாள� ப�ர7சைனகளP� 
பாதி,க�ப�ட ேதாழ�கQ,� பல
BSNL� நைடெபற ேவ�Mய பண�க%

 எனேவ ேமேல ெசா�லப�ட
அவசிய' என தமிe மாநில
ப�ர7சைனகளPB' உடனMயாக
2த� மாநில தைலைம ெபா�ேமலாள�
மாநில ெசயலாள� உ�ணாவ�ரத'
கMத2' வழ1க�ப��%ள�.  

 அத� அM�பைடய�� 
உ�ணாவ�ரத� ேபாரா�ட�ைத
ேக��, ெகா�ட�.  அேத 
இ��த த�ணாைவ வ�ல,கி, ெகா%Qமா&'

 த�ேபா� இ�த இர�� ப�ர7சைனகைளd'
பாதி,க�ப�ட ெதாழிலாள�கQ,�
இ�ைலெயனP� தமிழக BSNL
நி�வாக' தா� ெபா&�R.   

 ேதாழ�கQ,� ஏ�ப�'
ேபாரா�ட1க% (லேம அ�த 
மாநில ெசயலாள� உ�ணாவ�ரத'
ஆகிய மாவ�ட1களPலி��� ேதாழ�கைள
மாநில ச1க' ேக��,ெகா%கிற�
  வாe��,கQட�,                                                      
     

ச�தி�� வ�வாதி�த ேபா� மாவ�ட நி�வாக�தி��
கட_� மாவ�ட நி�வாகேமா அடாவM�தனமாக

மாநில நி�வாக�தி�� ெகா��� வ�கிற�.  

 இ�த ப�ர7சைன,� எதிராக 29.01.2019 
க�டமாக 05.02.2019 அ�& மாவ�ட தைலநகN�

 BSNL ஊழிய� ச1க�தி� மாநில 
 வ�வாதி�த�.  மாவ�ட நி�வாக1க%

கா��கிற� என நா' மநில நி�வாக�தி� 
தைலய��வதி� மாநில நி�வாக' அ,கைற

சNயான நிைல எ�,காத ேபா� அதைன சN ெச/ய
ேவM,ைக பா��ப� சNய�ல.  பாதி,க�ப�கி�ற
 த+�ைவ கா�பத�� மாத, கண,கி� 
பல நா�க% மன உைள7சைல, ெகா�,கிற�

பண�க% பாதி�ப��� உ%ளாகிற�.   

ெசா�லப�ட இர�� ப�ர7சைனகளPB' உடனMயாக
மாநில ைமய,\�ட' க�திய�.  எனேவ

உடனMயாக த+�U ேவ��' என வலிd&�தி 05.02.2019 
ெபா�ேமலாள� அBவலக வளாக�தி� BSNL 

உ�ணாவ�ரத' ேம�ெகா%வ� என 2Mெவ�,கப��
.   

 வ���நக� மாவ�ட�தி� நைடெப�ற
ேபாரா�ட�ைத 30.01.2019 அ�& மாைல 2M��, 

 ேபால கட_� மாவ�ட�திB', 05.02.2019 
ெகா%Qமா&' மாநில ச1க' ேக��, 

ப�ர7சைனகைளd' த+�U காண ேவ�Mய�
ெதாழிலாள�கQ,� உடனMயாக நியாய' வழ1�வா�க%

BSNL� ெதாழி� அைமதி �ைல�தெத�றா�

ஏ�ப�' பாதி�Rகைள எதி��� ேபாரா�வ�
 பாதி�Rகைள கைளய 2Md'.  எனேவ

உ�ணாவ�ரத' ேபார�ட�தி�� கட_�, வ���நக�
ேதாழ�கைள திர�M வ�'பM மாவ�ட 

ேக��,ெகா%கிற�.                 
                                                     

       

(A.

நி�வாக�தி�� வழிகா�ட 
அடாவM�தனமாக பல உ�ைம,� 

.   

29.01.2019 அ�& ஆ��பா�ட' 
தைலநகN� த�ணா ேபாரா�ட' 

 ைமய, \�ட' இ�த 
நி�வாக1க%, ப�ர7சைனகைள த+�U 

 கவன�தி�� ெகா�� 
அ,கைற கா��வதி�ைல.  
ெச/ய ேவ�Mய மாநில 

பாதி,க�ப�கி�ற ஏைழ எளPய 
 ஆவ� சNய�ல.  அ� 

ெகா�,கிற�.  அத� (ல' 

உடனMயாக த+�U கா�ப� 
எனேவ இ�த இர�� 

05.02.2019 காைல 10.30 மண� 
BSNL ஊழிய� ச1க�தி� 

2Mெவ�,கப�� நி�வாக�தி�� 

நைடெப�ற காலவைரய�ற 
 ெகா%ள மாநில ச1க' 

, 05.02.2019 அ�& நைடெபற 
 ெகா�ட�. 

ேவ�Mய� மாநில நி�வாகேம!  
வழ1�வா�க% என ந'Rகிேறா'.  

�ைல�தெத�றா� அத�� மாநில 

ேபாரா�வ� நம� கடைம.  
எனேவ, ெச�ைனய�� தமிe 
வ���நக�, ேவ_�, பா�M 

 ெசயலாள�கைள  தமிe 

                                                      
      ேதாழைமd%ள, 

 
(A.பா> ராதாகி(?ண@) 

மாநில ெசயலாள�.  


