
காமாைல ேநாயாள� மதிவாண��� க�டெத�லா� ம�ச� ! 

உட� ேநா� ஏ
ப�டா� அ�தாப� ெகா�ளலா�.  ஆனா�, மனேநா� 
ெகா�ட மதிய
ற வாண�!"! க�டெத�லா� ம#சளானா� நா� எ&ன ெச�வ'? 

30.6.2019 அ&/, ெச&ைன ெதாைலேபசி NFTE BSNL இைணயதள9தி�, நம' 
BSNLEU ெபா'; ெசயலாள< ேதாழ<. ப>. அப>ம&?ைவ@ ப
றி, ெபா�9 தகவ�கைள 
ெவளAய>�B, ெபா�?ைர நிகD9தி?�ளா<. BSNL GM(SR) அவ<க�, வர இJ!கி&ற 
அKகீகார ேத<தலி�, M�டண> ைவ9' ேபா�Nய>ட! Mடா' எ&ற உ9தரைவ 
ெவளAய>�டத
", BSNLEU ெபா'; ெசயலாள< ெகாB9த கNத�தா& காரண� என! 
Mறியதாக ெச�தி ெவளAய>�B�ளா<. நம' ெபா'; ெசயலாள< ேதாழ<. ப>. அப>ம&? 
அவ<க�, M�டண>க� அைம!க@பBவத
" எதிராக எOத! கNத9ைத?� 
நி<வாக9தி
"! ெகாB!கவ>�ைல எ&பைத Pதலி� உ/தியாக9 ெதQவ>9'! 
ெகா�கிேறா�. 

M�டண> Mடா' எ&/ உ9தரவ>�ட BSNL நி<வாக அதிகாQ GM(SR) தா&, 
"�ள நQ9தனேதாB "?!தியாக ேதாழ< இRலா� அகமதிட� தகவ� Mறினாரா�. 
இOத வ>ஷய9ைத நி<வாக� ஏ& NFTE சKக9தி& ெபா';ெசயலாளரான ேதாழ< 
சOேதRவ< சிK அவ<களAட� Mறாம� இRலா� அகமதிட� M/கிறா<க�?  இOத 
வ>ஷம9 தனமான தகவைல! க�N9'   BSNL  ஊழிய< சKக�   DIRECTOR(HR)இட� 
Zகா< கNத� ெகாB9'�ள'.  BSNL ஊழிய< சKக� 7 அKகீகார ேத<த�களA� 6 Pைற 
ெவ&றதனா\�, BSNL ஊழிய<களA& ெந#சKகளA� பா'கா!"� ேகா�ைடயாக ந]!கமற 
நிைறOதிJ@பதா\�, மதி வாண�!" ெபாறாைம உ;சOதைல!" ஏறி, அதிJ@தி?�, 
வ>ர!தி?� பQ^ரணமாக ஆ�N@பைட!"� காரண9தா�தா& இ@பN@ப�ட 
அவ_/கைள அ&றாட� அ�ளA வ ]̀ கிறா<.  இ9தைன "@ைபகைள அOத aைள 
எbவா/ `ம!கிற' எ&ப' பலQ& ேக�வ>யா"�.   

ஒ
/ைமைய எ&/� இதய`9திேயாB உய<9தி@ ப>N@ப' BSNL ஊழிய< 
சKக� தா&.  NFTE-ய>& தைலைமேயாB ந�லிண!க9ேதாB ெசய�ப�B, BSNL 
நி/வன9ைத! கா!கe�, ஊழிய<களA& ேகாQ!ைககைள ெவ&ெறB!கe�, ஒ&/ 
ப�ட ேபாரா�டKகைள P&ெனB9'; ெச�வ' BSNL ஊழிய< சKக� எ&ப' 
ஊழிய<க�, அதிகாQக� அைனவJ� ஏ
/! ெகா�ட ஒ&றா"�.  ஒ
/ைமய>& 
நாயக& BSNL  ஊழிய< சKக� தா&.  நி<வாகP�, அரசாKகP� அைத! க�B 
க�ெணQOதா� ந�மா� ZQO'! ெகா�ள PN?�.  ஆனா� வய>
ெறQ;ச� 
ெகா�வ' மதிவாண& ேபா&ற "/!" Z9தியாள<க� தா&.  

அதிக வா!"க� ெப/� ஒJ சKக9தி
" ம�B� அKகீகார� எ&/ 
இJOதைத இ&/ மதிவாண& Mட அKகீகர9ைத அ�பவ>!"� வைகய>� 
இர�டாவ' சKக9தி
"� அKகீகார� எ&பைத ேபாராN ெப
/9தOத' BSNL ஊழிய< 
சKக� தா& எ&ப' அைனவJ� ஏ
/! ெகா�ட வ>ஷய�.  அதைன மதிவாண& 
மறO' ேபான' அவர' "த<!க Z9தி தா& காரண� எ&ப'� அைனவJ!"� ெதQOத 
வ>ஷய�. 

நைடெபற உ�ள எ�டாவ' சKக அKகீகார ேத<தலி� BSNL ஊழிய< சKக� 50 
சதவ>கித வா!"கg!"� ேமலாக ெப/� எ&ப' அைனவQ& ஏேகாப>9த கண>@Z.  
அ@பN ஒJ நிைல வOதா\� இர�டாவ' சKக9தி
"� அKகீகார� தர ேவ�B� 
எ&ற த]<மான9ைத ைமhQ� நைடெப
ற BSNL ஊழிய< சKக9தி& 9வ' அகில இOதிய 



மாநா�N� அைனவJ� ஏ
க; ெச�' ஏேகாப>9த த]<மானமாக நிைறேவ
றியவ< 
ேதாழ< P.அப>ம&?.  அOத அப>ம&? தா& மj�B� ெபா';ெசயலாளராக வரேவ�B� 
என மாநா�N� கலO'! ெகா�ட ஆய>ர!கண!கான சா<பாள<க� ஒJமனதாக 
ேத<OெதB9தன< எ&ப'� உ�ைம. அ@பN@ப�ட ேதாழைர ப
றி ஒ
/ைம!" எதிQ 
எ&/� சKக9தி
"� ப>ர;சைன எ&/� ேதா�வ> ஜுர9தி� ப>த
/கிறா< மதிவாண&.  
ஆய>ர� கரKக� மைற9' நி&றா\� ஆதவைன மைற!க PNயா'.  8வ' சKக 
அKகீகார ேத<தலி� மj�B� BSNL ஊழிய< சKக� Pத&ைம சKகமாக ெவ
றி 
ெப/வைத மதிவாணனா� தB!கேவ PNயா'. 

ேம
" வKக9தி� இட' சாQ அரசாKக� ெவ
றி வா�@ைப இழOதைத 
இ9தைன நா� கழி9' ஏ& மதிவாண& த
ேபா' ெகா�டாBகிறா<. இவ< இட' 
சாQயாக இJ!க லாய!கி�ைல எனe� க�சிைய `9தமா!க அn!ைக அக
றe�, 
இவ< சா<OதிJOத CPI க�சி இவைர _!கி ெவளAய>� எறிO' வ>�ட' எ&பதா� 
தாேனா?  இட' சாQக� ஒ
ைற  இல!க9தி� இOத பாராgம&ற9தி� இJOதா\�, 
உலக ெதாழிலாள<கைள ஒ&/ ேசர அைறMவ� வ>B@ப' அவ<க� தா& எ&பைத 
மறO' வ>�B ேப`கிறா<. 

இOதிய நா�B ம!கைள சி&னாப>&ன@பB9தி வJ� தாராளமய! 
ெகா�ைககைள எதி<9' உைழ@பாளA ம!களA& ஒ&/ ப�ட ேபாரா�ட� ஜனவQ 8 
ம
/� 9ஆகிய ேததிகளA� நைடெப
ற ேபா', அOத ேபாரா�ட9ைத சீ<"ைல!"� 
வைகய>� _9'!"Nய>� M�ட� நட9தி ேவைல நி/9த9தி� பKேக
க ேவ�டா� 
என அறிe/9திய அறிeைடய(?) ெதாழி
சKக தைலவ< இவ< தாேன! 

ப>@ரவQ 18 Pத� 20 வைர BSNLஐ கா!க, BSNL ஊழிய<களA& உQைமகைள 
ெவ&றைடய மாெபJ� ேவைல நி/9த9ைத BSNL� உ�ள அைன9' அதிகாQகg�, 
ஊழிய<கg� (AUAB) நட9திேனா�.  ஜ]வ மரண ேபாரா�ட9தி� நாெம�லா� 
ஈBப�NJOத ேபா' ஊழிய<கைள திர�N ேபாராட ேவ�Nய ெச&ைன மாநில 
ெசயலாள< மதிவாண& ேவைலநி/9த கால9தி� ல�ட& "g"g@ைப அ�பவ>!க 
உ�லாச பயண� ெச&றவ<. 

BSNL வJமான� அரசி& hD;சியா� வ ]D;சி அைடO' வJகிற'.  BSNL ஐ 
தனAயா< மயமா!கிட அர` 'N'N!கிற'.  இைத எதி<9' BSNL ஊழிய< சKக� 
அைனவைர?� திர�N ெதாட<O' ேபாராN வJகிற'.  ஆனா� அரசி& ெகா�ைககைள 
எதி<@பைத வ>B9', BSNL ஊழிய< சKக9தி& மj' மதிவாண& வ>ஷ� ேதா�Oத 
அ�Zகைள எ�வத& ேநா!க� எ&ன?  

அரசி& hD;சிைய PறியN!க உJ!" ேபா&ற ஒ
/ைம?ட& அைன9' 
ஊழிய< ம
/� அதிகாQக� சKகKகg� (AUAB) ேபாராN வJ� ேபா' அOத 
ஒ
/ைமைய சீ<"ைல!க, ஓயாம� சதி9 தி�ட� ேபாBகிறா<, மதிவாண& எ&ப' 
தா& காரண� ஆ"�. 

உைழ@ேபாQ& எதிQ ெபா'9'ைற வ>ேராத அர` ம�Bம�ல! 

உ�ளAJOேத "ழ@Z� மதிவாண&கg� தா&! 

இர�ைட?� வ ]D9'ேவா� !  

 


