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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
  

ேவ�� மாவ�ட�தி� பண� ந��க� ெச�ய ப�ட ேதாழ�கைள ம"#$� 
பண��% எ$�க ேவ#$� எ�ற ேகா(�ைகய�� அ) பைடய�� ஒ+ வரலா./ சிற 0 
மி�க ேபாரா���ைத தமி1 மாநில BSNL ஊழிய� ச7க8�, தமி1 நா$ ெதாைல ெதாட�0 
ஒ ப�த ெதாழிலாள� ச7க8� ந��திய9 உ7க; அைனவ+�%� ெத(=�.  அதி� 
தமி1 மாநில நி�வாக�தி.%� நம�%� ஏ.ப�ட ஒ ப�த�தி� காரணமாக இ�/ 
ேவ�� மாவ�ட�தி� 85 ேதாழ�க; பண�ய�� அம��த ப�டன�. இத.கான ெவ.றி 
வ�ழா�C�ட� ேவ�(� 21.12.2014 அ�/ நைடெப.ற9.  
   

இ�த� C�ட�தி.% ேவ�� மாவ�ட ச7க7களH� தைலவ�க; ேதாழ� பழனH 
ம./� ேதாழ� S.N.ேசக� ஆகிேயா� தைலைமய�� மிகJசிற பாக நைடெப.ற9.  இதி� 
BSNL ஊழிய� ச7க�தி� மாவ�ட ெசயலாள� ேதாழ� C.த7கேவL வரேவ.0ைர 
நிக1�தினா�.  ேவ�� ேபாரா�ட�திைன 8�னH�/ நட�திய BSNL ஊழிய� ச7க�தி� 
அ ேபாைதய மாவ�ட ெசயலாள� ேதாழ� C.ஞானேசகர�, BSNL ஊழிய� ச7க�தி� 
மாநில அைம 0 ெசயலாள� ேதாழ� M.பா0, மாநில ெபா+ளாள� ேதாழ� K.சீனHவாச�, 
TNTCWU ச7க�தி� மாநில உதவ� ெசயலாள� ேதாழ�  
C.பழனHJசாமி, மாநில ெசயலாள� ேதாழ� C.வ�ேனா� %மா�, BSNL ஊழிய� ச7க�தி� 
மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A. பா0 ராதாகி+Uண� ம./� BSNL ஊழிய� ச7க�தி� 
உதவ� ெபா9 ெசயலாள� ேதாழ� S. ெச�ல பா ஆகிேயா� சிற 0ைர நிக1�தினா�க;.    

 
அ�த வ�ழாவ�� கல�9� ெகா#ட ேதாழ�க; அைனவ+�, இ�த 

ேபாரா�ட�தி� உ/தி=ட� ஈ$ப�ட ேவ�� மாவ�ட ேதாழ�கைள=�, இவ�கW�% 
ஆதரவாக தமிழக� 8Xவ9 ேவைல நி/�த�தி� ஈ$ப�ட9ட� தைலைம ெபா9 
ேமலாள� அLவலக�தி� திர#ட ேதாழ�கW�%�, YZக த��[ காண ஒ�9ைழ�த 
நி�வாக�தி.%� பாரா�$த�கைள ெத(வ��தன�.  இ�த ேபாரா�ட�தி� காரணமாக 
ேவைலய�� ம"#$� இைண�9;ள ேதாழ�கW�% வா1�9�கைள ெத(வ��த9ட�, 
ம"த8;ள ேதாழ�கைள=� பண��% எ$�%� வைர மாவ�ட/மாநில ச7க7க; ஓயா9 
எ�ற உ/திைய=� ெத(வ��தன�.  BSNL ஊழிய� ச7க� ம�$ேம அ7கீக(�க ப�ட 
கால�தி� மாநில க[�சிலி� எ$�9 த��[ காண ப�ட ஒ+ SDE�% இர#$ ஒ ப�த 
ஊழிய�க; எ�ற ப�ரJசைன=� த.ேபா9 ேவ�� மாவ�ட�தி� அ8லாகி உ;ள9 
இத.%� BSNL ஊழிய� ச7கேம காரண�.  எனேவ, BSNL ஊழிய� ச7க8�, TNTCWU 
ச7க8� தா� அந�தி இைழ�க ப�ட ேதாழ�களH� ம/ வா1[�% காரண� எ�பைத 
8X9� உண��த ேதாழ�க;, ம"த8;ள ேதாழ�கW�%� இ�த ச7க7க; தா� ம"#$� 
பண� ெப./� த+வா�க; என ந�ப��ைகைய இ�த� C�ட� உ+வா�கி=;ள9 
எ�றா� மிைகயாகா9.     
 எXJசி=ட� நைடெப.ற இ�த� C�ட�தி.% TNTCWU ச7க�தி� ேவ�� மாவ�ட 
ெசயலாள� ேதாழ� ஹ( கி+Uண� ந�றி Cறி 8)�9 ைவ�தா�.   



 

    
ேதாழ� S.ெச�ல பா, AGS, BSNLEU          ேதாழ� A.பா0 ராதாகி+Uண�.CS, BSNLEU  
 

                  
 ேதாழ� C.வ�ேனா� %மா� CS,TNTCWU            ேதாழ� C.பழனHJசாமி ACS TNTCWU 

  
      ேதாழ� K.சீனHவாச� CT, BSNLEU           ேதாழ� M.பா0 COS BSNLEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
   ேதாழ� C.ஞானேசகர� Ex DS BSNLEU        ேதாழ� C.த7கேவL DS BSNLEU 
 
 
 
 
 
 

 
      ேதாழ� S.N.ேசக� DP BSNLEU               ேதாழ� T.பழனH DP TNTCWU 


