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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 ெதாழிலாள� வ��க�தி� மிக��கியமான ேக�திரமான ப�தி ேகாைவ 
மாவ�ட�.  தமிழக�தி� மிக ெப!ய SSA ேகாைவ தா�.  இ%� கட�த பல 
வ&ட%களாக ெதாழி' அைமதி சிற பாக கா�க ப�* வ�த+.  ஆனா' த-ேபா+ 
சில மாத%களாக இ%� ஊழிய� ச%க%கேளா* ேப/0 வா��ைத நட�தி 
ப2ர/சைனகைள 0�கமாக த3�4 கா5பத-� பதிலாக, ச%க%கைள (அ+ ஊழிய� 
ச%க%களாக இ&�தா7� ச!, அதிகா!கள�� ச%க%களாக இ&�தா7� ச!) 
இர5டா� ப�சமாக பா���� பா�ைவ எ�ப+ தா� நி�வாக�திட� உ;ள+.  
நி�வாக�தி� அடாவ<�தன� எ'ைல ம=றி ேபான காரண�தா' ேகாைவ மாவ�ட 
BSNL ஊழிய� ச%க��, TNTCWU ச%க�� இைண�+ கால வைரய-ற உ5ணா 
ேநா�F ேபாரா�ட�தி-� ெச�G;ளன.  ேகாைவ மாவ�ட�தி' பண2யா-G� 
ஒ ப�த ஊழிய�கI�� பல மாத கால� ஊதிய� தர படாதைத நம+ ச%க%க; 
எ*�+� Jறியேபா+ ெசவ2ம*�காத மாவ�ட நி�வாக�, நம+ அகில இ�திய உதவ2 
ெபா+ ெசயலாள� ேதாழ� S.ெச'ல பா அவ�க; நட�திய ேப/0 வா��ைத��  ப2� 
அத-கான ஏ-பா*கைள ெசLத+.  ெதாழிலாள� நல ச�ட%கைள அ�'ப*�தாத 
ஒ ப�ததார�கைள �ட�கிய+ வைர ச!.  ஆனா', அத-� ப2� அ�த 
ஒ ப�ததார!� கீN பண2யா-G� ெதாழிலாள�கைள ேவைல�� வரேவ5டா� என 
பண2 ந3�க� ெசLத+.  நம+ ேபாரா�ட�தி-� ப2� த-ேபா+ அ�த ெதாழிலாள�கைள 
ப2' அ< பைடய2' த-காலிகமாக ேவைல�� எ*�+� ெகா5ட+.  ஆனா' அ�த 
ெதாழிலாள�க; பண2யா-றிய 19 நா�கI�� 64 ஊழிய�கI�� ஊதிய� தர 
மG�கி�ற+ ேகாைவ மாவ�ட நி�வாக�.  ேக�டா' எ�காள� ேப0கி�ற+.   
 ேகாைவ மாவ�ட� காரமைட ெதாைலேபசி நிைலய�தி' சம=ப�தி' த3வ2ப�+ 
ஏ-ப�ட+. 1¼ ேகா< TபாLகI�� ேம' ெசல4 ெசL+� இ�ன�� �Uைமயாக 
ச! ெசLய படாம' உ;ள+.  அ+ தவ2ர கட�த 15 நா�கI�� ேமலாக வ&வாL 
இழ F. இ�தைன��� காரண� இர4 ேநர காவலாள�  பண2�� அ%� ஆ; இ'ைல 
எ�பேத.  இWவாG க5 ��ேன உதாரண� இ&�+�, த-ேபா+ ம=5*� 
மாவ�ட� �Uவ+� இ�த காவலாள� பண2கைள பா���� 75��� ேம-ப�ட 
ஒ ப�த ஊழியைர மாவ�ட நி�வாக� ஒ ப�த�கார!� ஒ ப�த� ர�+ 
ெசLய ப�டைத காரண� Jறி ேவைலைய வ2�* ந3�கி உ;ள+.   
 ேசைவ ேம�பா�<-காக நம+ மாவ�ட ச%க%க; Jறிய க&�+�கைள 
எ'லா� ஏ-க மG�+ இ+ ேபா�ற நடவ<�ைககள�' இற%கி வ&� ேகாைவ 



மாவ�ட நி�வாக�தி� இ�த ெசய'கெள'லா� தன�யா� நிGவன%கI�� 
ஆதரவான ெசய'களாகேவ உ;ளன.   
 மாவ�ட நி�வாக�தி� இ�தைகய ெசய'களா', த%கள�� அ7வலக� ம-G� 
கழிவைறக; 0�த� ெசLய படாதைத க5<�+ ஊழிய�க; ஆ� பா�ட� 
நட�தினா' அவ�கI�� “DIES NON” ப!சள� ப+.  அேத ேபால மாவ�ட�தி' பல 
இட%கள�' ந'ல �ைறய2' இய%கி வ&� வா<�ைகயாள� ேசைவ ைமய%கைள 
Fற�த;ள� வ2�* ேவG பண2கைள அ%� ெசய'ப*�+வ+ என BSNL  வ2ேராத 
நடவ<�ைககைள ெதாட��+ மாவ�ட நி�வாக� நட�தி வ�+;ள+.   
 இவ-ைற ைகவ2ட�ேகா! 13 அ�ச ேகா!�ைககைள ��ைவ�+ ேகாைவ 
மாவ�ட ச%க%க; பல க�ட ேபாரா�ட%கைள நட�தி, ேப/0 வா��ைத�� ப2� 
ஒ�தி ைவ�க ப�டன.  ஆனா7� மாவ�ட நி�வாக�தி� எேத/சதிகார ேபா�� 
எ'ைலைய தா5< ேபாLவ2�ட காரண�தா' ேகாைவ மாவ�ட BSNL ஊழிய� 
ச%க�தி� தைலவ� ேதாழ� K.ச�திரேசகர�, ெசயலாள� ேதாழ� C.ராேஜ�திர�, 
TNTCWU மாவ�ட ெசயலாள� ேதாழ ரவ2/ச�திர�, BSNL ஊழிய� ச%க�தி� மாநில 
உதவ2 ெசயலாள� ேதாழ� S.0 ப2ரமண2ய� ஆகிேயா� 21.05.2015 �த' 
காலவைரய-ற உ5ணா ேநா�ப2ைன ேம-ெகா5* உ;ளன�.   
 மாநில தைலைம ெபா+ ேமலாள� அ7வலக�தி' உ;ள DGM(A) ம-G� 
GENERAL MANAGER(HR)  ஆகிேயா!ட� 21.05.2015 அ�G மதியேம மாநில ெசயலாள� 
ெதாட�F ெகா5* ப2ர/சைனய எ*�+ Jறி உ;ளா�.  அவ�கI� தைலய2*வதாக 
Jறினா�க;.  ஆனா' 21.05.2015 மாைல வைர மாவ�ட நி�வாக� ேபாரா*� 
ஊழிய�கைள அைழ�+ ேபசவ2'ைல.  ேகாைவ மாவ�ட நி�வாக� ஆணவ�தி� 
உ/சிய2' நி�G ெகா5* உ;ள+.  22.05.2015 அ�G மாநில ெசயலாள� ேநர<யாக 
ேகாைவ மாவ�ட�தி' ேபாரா*� ஊழிய�கI�� ஆதரவாக ேகாைவ ெச'கிறா�.  
ப2ர/சைனக; த3ரவ2'ைல எ�றா' வ7வான இய%க%க; நட�தி ேகாைவ 
மாவ�ட�, ெதாழிலாள� வ��க ேபாரா�ட%கள�� ��னண2 மாவ�ட� எ�பைத 
உGதி ெசLேவா�.  ெதாழிலாள�கள�� ேபாரா�ட%கI�� �� யா&ைடய 
ஆ�ட�� ெச'லா+ எ�பைத நிTப2 ேபா�. 
 வாN�+�கIட�, 
                                                                 ேதாழைமh;ள, 
ெச�ைன 
21.05.2015. 

(A.பாF ராதாகி&iண�) 
மாநில ெசயலாள�.        


