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ேவ�� மாவ�ட நி�வாக	 140 ஒ"ப$த ஊழிய�கைள 01.08.2014 *த+ எேத,சதிகாரமாக 

பண0 ந1க	 ெச345ள4. 10 ஆ�7க89	 ேமலாக இ$த 140 ஒ"ப$த ஊழிய�க8	 BSNL 

நி?வனAதி+ பண0யா�றி வBகிCறன�. இவ�கைள பண0 ந1க	 ெச3ய எCன காரண	?  

 இ$திய ெதாழிலாள� ச�டAதிC பE ஒ"ப$த ஊழிய�க89 ஊதியA4டC பFச"பEG	 

வழHக ேவ�7	. ேவ�� நி�வாக	 இ$த 140 ஊழிய�க89	 பFச"பE வழHகவ0+ைல. 

இைத நம4 மாவ�ட சHக	 த�E ேக�ட4. மாவ�ட நி�வாகAதி�9 ேகாப	 வ$த4. 

வ0ைளI? 140 ஒ"ப$த ஊழிய�கைளG	 பண0 ந1க	 ெச34 ெகாFச*	 கலHகாம+ 

மனJதாப0மானம�? ேவ�� ெபா4 ேமலாள� 01.08.2014 அC? உAதரவ0�75ளா�. பFச"பE 

ேக�டத�காக பFசமா பாதக ெசயைல MN$த4 ேபா+ த�டைன வழHகிG5ள4 ேவ�� 

மாவ�ட நி�வாக	.  

 இ$த 140 ஊழிய�களJC உைழ"ைப 10 வBடHக89	 ேமலாக உறிFசிவ0�7 

சைகயாக Oகி எNகிற4 ேவ�� மாவ�ட நி�வாக	. இவ�க5 சைகக5 அ+ல. மாறாக 

BSNL நி?வனAைத பா4கா9	 பண0ய0+ ஈ7ப�75ள உைழ"பாளJ வ�கAைத சா�$தவ�க5. 

இவ�கைள பா4கா"ப4 நம4 தைலயாய கடைமயா9	.  

 ேவ�� மாவ�டAதி+ ஒ"ப$த ஊழிய� பண0 ந1க	 எCற ெச3தி கிைடAதIடC 

01.08.2014 *த+ 7 நா�க5 ெதாட� உ�ணாவ0ரத	 எR,சிGடC நைடெப�ற4. பாதிக"ப�ட 

ஒ"ப$த ஊழிய�க8டC ேவ�� மாவ�ட BSNL ஊழிய� சHக ேதாழ�க8	 உ�ணாவ0ரதAதி+ 

பHேக�? ேபாரா�டAைத தைலைமேய�? நடAதின�. தமி� மாநில, ெசயல� ேதாழ� 

S.ெச+ல"பா உ�பட மாநில சHக நி�வாகிக5 ேதாழ�க5 *Bைகயா, பாMராதாகிBTணC, 

நாராயணசாமி, பழனJ,சாமி, சீனJவாசC, மேக$திரC ம�?	 ெசCைன CGM அYவலக மாவ�ட 

ெசயல� ேதாழ� K.V.சிவ9மரC ஆகிேயா� ேவ�� உ�ணாவ0ரத ேபாரா�டAதி+ கல$4 

ெகா�டன�. TNTCWU மாநில, ெசயல� ேதாழ� C.வ0ேனாA9மா� 7 நா�க8	 

உ�ணாவ0ரதAதி+ கல$4 ெகா�ட4 ஊழிய�க89 உ�சாகAைத ெகா7Aத4. 

 தமி� மாநில சHகAதிC சா�பாக 05.08.2014 அC? அைனA4 கிைளகளJY	 க�டன 

ஆ�"பா�ட	 எR,சிGடC நைடெப�ற4. ேவ�� ெபா4 ேமலாளNட	 மாநில, ெசயல� 

ச$திA4 ப0ர,சைனைய 
`கமாக *EI9 ெகா�7வர வலிG?Aதினா�. ஆனா+ ேவ�� 

ெபா4 ேமலாள� அைத ஏ�கவ0+ைல.  

 தைலைம ெபா4 ேமலாளNட	 இ"ப0ர,சைன ச	ப$தமாக `C? *ைற கEத	 

ெகா7A4 வ0வாதிக"ப�ட4. மாநில நி�வாகேமா ஒ"ப$த ஊழிய� ப0ர,சைனைய BSNL ஊழிய� 

சHக	  எ7கbடா4  எC?  வ0யாகியான	  ெச3த4.  அகில  இ$திய  அளவ0+  ேதசிய  



கICசி+ உ�பட ஒ"ப$த ஊழிய� ப0ர,சைன வ0வாதிக"ப7கிற4. மாநில அளவ0Y	 கட$த 15 

ஆ�7களாக ஒ"ப$த ஊழிய� ப0ர,சைனகைள மாநில கICசி+ b�டHக5 உ�பட 

வ0வாதிA4 வBகிேறா	. 
ர�ட"ப7	 ஒ"ப$த ஊழிய�க5 ப0ர,சைனகைள BSNL ஊழிய� 

சHக	 உ?தியாக எ79	 என தைலைம" ெபா4 ேமலாளNட	 ேநNY	 எRAதிY	 

ெதNவ0A4வ0�ேடா	.  

 ேவ�� ப0ர,சைனய0+ இC? வைர ெபNய *Cேன�ற	 இ+ைல. ேவ�� மாவ�ட 

நி�வாக	 35 ஊழிய�கைள தாC மd�7	 பண0ய0+ எ7"ேபா	 எC? ப0Eவாதமாக Mதிய 

ெட�ட� ேகாNG5ள4. இ$நிைலைய நா	 அeமதிக *Eயா4. பழிவாH9	 ேநாகAேதா7 

மாவ�ட நி�வாக	 ெசய+ப7கிற4. அத�9 மாநில நி�வாகAதிC ஆசிG	 உ5ள4.  

 எனேவ நி�வாகAதிC ேபாகி+ மா�ற	 ேவ�7	 எC? வலிG?AதிG	, பாதிக"ப�ட 

140 ஒ"ப$த ஊழிய�க89 நியாய	 வழHக ேவ�EG	 வலிG?Aதி தமி� மாநில, சHக	 

ேபாராட *Eெவ7A45ள4. அதC அE"பைடய0+ கீ�க�ட ேபாரா�டAைத எR,சிGடC 

நடA4ேவா	. 
 

15.015.015.015.09999.2014 .2014 .2014 .2014 *த+*த+*த+*த+    காலவைரய�றகாலவைரய�றகாலவைரய�றகாலவைரய�ற    உ�ணாவ0ரத	உ�ணாவ0ரத	உ�ணாவ0ரத	உ�ணாவ0ரத	    
*CனJைல: 

ேதாழ�ேதாழ�ேதாழ�ேதாழ�    S.S.S.S.ெச+ல"பாெச+ல"பாெச+ல"பாெச+ல"பா, , , , மாநில,மாநில,மாநில,மாநில,    ெசயல�ெசயல�ெசயல�ெசயல�, BSNLEU, BSNLEU, BSNLEU, BSNLEU    

பHேக�ேபா� 

ேதாழ�ேதாழ�ேதாழ�ேதாழ�    A.A.A.A.பாMராதாகிBTணCபாMராதாகிBTணCபாMராதாகிBTணCபாMராதாகிBTணC, , , , மாநிலமாநிலமாநிலமாநில    உதவ0உதவ0உதவ0உதவ0    ெசயல�ெசயல�ெசயல�ெசயல�, BSNLEU, BSNLEU, BSNLEU, BSNLEU    

ேதாழ�ேதாழ�ேதாழ�ேதாழ�    M.M.M.M.*Bைக*Bைக*Bைக*Bைகயாயாயாயா, , , , மாநிலமாநிலமாநிலமாநில    தைலவ�தைலவ�தைலவ�தைலவ�, TNTCWU, TNTCWU, TNTCWU, TNTCWU    

ேதாழ�ேதாழ�ேதாழ�ேதாழ�    C.C.C.C.வ0ேனாA9மா�வ0ேனாA9மா�வ0ேனாA9மா�வ0ேனாA9மா�, , , , மாநில,மாநில,மாநில,மாநில,    ெசயல�ெசயல�ெசயல�ெசயல�, TNTCWU, TNTCWU, TNTCWU, TNTCWU    
    

16.09.2014 16.09.2014 16.09.2014 16.09.2014 அC?அC?அC?அC?    தமிழகAதி+தமிழகAதி+தமிழகAதி+தமிழகAதி+    ஒ"ப$தஒ"ப$தஒ"ப$தஒ"ப$த    ஊழிய�ஊழிய�ஊழிய�ஊழிய�    

ஒBஒBஒBஒB    நா5நா5நா5நா5    ேவைலேவைலேவைலேவைல    நி?Aத	நி?Aத	நி?Aத	நி?Aத	    

அCேறஅCேறஅCேறஅCேற    ெசCைனெசCைனெசCைனெசCைன    CGM CGM CGM CGM அYவலக	அYவலக	அYவலக	அYவலக	    *CM*CM*CM*CM    அைனவB	அைனவB	அைனவB	அைனவB	    பHேக�9	பHேக�9	பHேக�9	பHேக�9	    

ெபB$திர5ெபB$திர5ெபB$திர5ெபB$திர5    உ�ணாவ0ரத	உ�ணாவ0ரத	உ�ணாவ0ரத	உ�ணாவ0ரத	    
ெபB$திர5ெபB$திர5ெபB$திர5ெபB$திர5    உ�ணாவ0ரதஉ�ணாவ0ரதஉ�ணாவ0ரதஉ�ணாவ0ரதAAAAதி+தி+தி+தி+    அைலகடெலஅைலகடெலஅைலகடெலஅைலகடெலனனனன    பHேக�பh�பHேக�பh�பHேக�பh�பHேக�பh�…………    

நி�வாகAதிCநி�வாகAதிCநி�வாகAதிCநி�வாகAதிC    அட9*ைறையஅட9*ைறையஅட9*ைறையஅட9*ைறைய    எதி�A4எதி�A4எதி�A4எதி�A4    உ?திGடCஉ?திGடCஉ?திGடCஉ?திGடC    ேபாரா7ேவா	ேபாரா7ேவா	ேபாரா7ேவா	ேபாரா7ேவா	…………    

ெகாAதளHக5ெகாAதளHக5ெகாAதளHக5ெகாAதளHக5    ந7Hக�7	ந7Hக�7	ந7Hக�7	ந7Hக�7	........        

ேகா�ைடக5ேகா�ைடக5ேகா�ைடக5ேகா�ைடக5    ெநாBHக�7	ெநாBHக�7	ெநாBHக�7	ெநாBHக�7	…………    

ேதாழைமG5ள, 

----SdSdSdSd----                                                
C.C.C.C.வ0ேனாA9மா� வ0ேனாA9மா� வ0ேனாA9மா� வ0ேனாA9மா�                             ((((SSSS....ெச+ல"பாெச+ல"பாெச+ல"பாெச+ல"பா))))    
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