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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
தமிழக�தி� ஒ�ப�த ஊழிய�கள�� ப�ர�சைனகள�� தமி� மாநில BSNL நி�வாக! ந�ல 

பல உ�தர#கைள ெவள�ய�%&'ள(.  ஆனா� பல மாவ%ட நி�வாக,க' அவ�கள�� 
ப�ர�சைனகைள ைகயா'வதி� ஒ- மா.றா�தா0 மன�பா�ைம1ட� நட�(2 ெகா'கிற(.  
தமி� மாநில நி�வாக! ம.3! கா��பேர% அ4வலக! ஆகியவ.றி� உ�தர#கைள1! 
அ5லா2காம� உ'ளன�.  6றி�பாக ம(ைரய�4!, தி-�சிய�4! இ�ைறய ேததி வைர 
ஒ�ப�த ஊழிய�க826 கட�த மாத ஊதிய! வழ,கவ��ைல.  நிர�தரமான அதிகா9க' 
அவ�க' வா,க2:;ய ல%ச2கண2கான ஊதிய�ைத அ�த மாத இ3திய�ேலேய வா,கிவ�&! 
ேபா( ஒ�ப�த ஊழிய�க826 கிைட2க2 :;ய ஊதிய�ைத ெப.3� த-வதிேல அ2கைற 
கா%&வதி�ைல.  அவ�க826 கிைட�பேதா மிக மிக 6ைற�த  ஊதிய!தா�. அ(#! 
அவ�க826 6றி�த நாள�� கிைட2கவ��ைல எ�றா� அ�த ஊதிய�ைத ந!ப� வா>! அ�த 
ஒ�ப�த ஊழிய9� 6&!ப! எ�ன பா& ப&! எ�பைத சி�தி2க2 :ட அவ�க826 
மனமி�ைல.  இ�த இர?& மாவ%ட�ைத சா��த ஒ�ப�த ஊழிய� ச,க5!, BSNL ஊழிய� 
ச,க5! ேபாரா%ட,கைள நட�திய ப��ன-! ஊதிய�ைத ெப.3�தர ேந�ைமயான 
5ய.சிகைள ேம.ெகா'ள அ�த மாவ%ட நி�வாக,க' தவறி வ-கி�றன�.   

அேத ேபால பா?;�ேச9 மாவ%ட�தி� உ'ள ஒ�ப�த ஊழிய�கள�� ஒ- 
ப6திய�ன-26 கட�த ஆ?& ேபான@ வழ,க�ப%& வ�%ட(.  ஆனா� ம.ெறா- 
ப6திய�ன-26 ஒ�ப�ததார� ேபான@ தரவ��ைல.  இ( ெதாட�பாக பல மாத,க', பல க%ட 
ேபாரா%ட,க' நட�த�ப%& வ�%%(.  மாநில நி�வாக5! 5ைறயான வழிகா%&த�கைள 
மாவ%ட நி�வாக�தி.6 ெகா&�( வ�%ட(.  ெதாழிலாள� நல�(ைற அதிகா9க8!, BSNL  
நி�வாகேம அ�த ஊழிய�க826 ேபான@ வழ,க ேவ?&! என உ�தர#! ேபா%& வ�%டன�.  
த6தி நA2க! ெச0ய�ப%ட அ�த ஒ�ப��தார-!, தன26 ேசரேவ?;ய SECURITY DEPOSIT 

ெதாைகய�லி-�( ஒ�ப�த ஊழிய�க826 தர ேவ?;ய EPF, ESI ம.3! ேபான@ ஆகியவ.ைற 
அ�த ஊழிய�க826 வழ,கிவ�%& மBத5'ள ெதாைகைய தன26 ெகா&�தா� ேபா(! எ�3 
க;த5! ெகா&�( வ�%டா�.  இைவெய�லா! நைடெப.3 பல நா%க' ஆன ப��C!, 
பா?;�ேச9 மாவ%ட நி�வாக! அ�த ஊழிய�க826 தர ேவ?;ய ேபான@ ெதாைகைய தர 
ம3�( வ-கிற(.  

வ�&ப%ட ஒ�ப�த ஊழிய�க826 ேபான@ தரேவ?&! எC! ேகா92ைகய�ைன 
5�ைவ�( பா?;�ேச9 மாவ%ட ஒ�ப�த ஊழிய� ச,க5!, BSNL ஊழிய� ச,க5! 
இைண�( 14.07.2015 5த� உ?ணாவ�ரத ேபாரா%%�தி� ஈ&பட ேபாவதாக மாவ%ட 
நி�வாக�தி.6 க;த! ெகா&�தன�.  13.07.205 அ�3 மாவ%ட நி�வாக! மாவ%ட ச,க 
தைலவ�கைள அைழ�( ஒ- வார கால அவகாச! ேக%டன�.  எனேவ நம( மாவ%ட 



சஙக,க8! இ�த ேபாரா%ட�ைத ஒ- வார கால! ஒ�தி ைவ�தன�.  ஆனா� பா?;�ேச9 
மாவ%ட நி�வாக! தன( உ3தி ெமாழிைய கா�பா.றவ��ைல.  எனேவ ஒ�திைவ2க�ப%ட 
ேபாரா%ட�ைத 21.07.2015 அ�3 மB?&! (வ,கி1'ள(.  மாத2கண2கி� உற,கிய மாவ%ட 
நி�வாக! த.ேபா( வ�ழி�ெத>�(2 ெகா?டைத ேபால பாசா,6 கா%&கிற(.  இ�ன5! 
தமி� மாநில நி�வாக�தி� இ-�( உ�தர# ெப.ற ப��M தா� ேபான@ ப%&வாடா 
ெச0ய�ப&! எ�3 :3கிற(.  எ>�( N�வமான உ�தரவாத க;த! :ட மாவ%ட 
நி�வாக�தா� ெகா&2க 5;யவ��ைல.  ெபா3�(� பா��ததி� இ(வைர பய� ஏ(! இ�லாத 
காரண�தா� இ�ன5! மாவ%ட நி�வாக�தி� ெவ�( வா263திகைள ந!ப� பய� இ�ைல 
எ�ற காரண�தா� ேபாரா%ட! ெதாட�கிற(.   

BSNL நி3வன�ைத பா(கா2க க&ைமயான 5ய.சிகைள ேம.ெகா'ள நம( அகில 
இ�திய FORUM வ�&�('ள அைற:வைல நிைறேவ.ற ேவ?;ய கால�தி� இ( ேபா�ற 
ேபாரா%ட,கைள மாவ%ட நி�வாக,க' P?; வ�&வதி� யா-26 பய� கி%&! 
எ�பைத2:ட மாவ%ட நி�வாக,க' M9�(2 ெகா'ள ம32கினறன�.  மாநில நி�வாக! ம.3! 
கா��பேர% அ4வலக! ேபா&கி�ற உ�தர#கைள அ5� ப&�த தவ3! இ( ேபா�ற மாவ%ட 
நி�வாக,கைள, மாநில நி�வாக! ச9 ெச0ய ேவ?&!.  இ�ைலெயன�� ெதாழி� அைமதி 
ெக&!.  ேபா%;யாள�2ைள ச�தி2க ேவ?;ய Q�நிைலய�� BSNL-2காக பண�யா.3! 
ஊழிய�க826 கிைட2க ேவ?;ய நியாயமான ஊதிய�ைத1! ச4ைககைள1! ெப3வத.6 
:ட ேபாராட ேவ?;ய நி�ப�த�ைத ஏ.ப&�த2 :டா( என ேக%&2 ெகா'கிேறா!.   

பா?;�ேச9, ம(ைர, தி-�சி மாவ%ட நி�வாக,கைள தமி� மாநில நி�வாக! ச9யாக 
வழிகா%; ஒ�ப�த ஊழிய�கள�� ப�ர�சைனகைள உடன;யாக தA��( ைவ2க ேக%&2 
ெகா'கிேறா!.  தA��( ைவ26! என ந!Mகிேறா!.  இ�ைலெயன�� ேபாரா%ட,க' தAவ�ரமா6!. 

 

 

பா�/&ேச0 உ�ணாவ$ரத கா*சிக. 
 

ேபாரா&! ேதாழ�க826 வ Aர வா��(2கைள தமி� மாநில BSNL  ஊழிய� ச,க�தி� 
சா�பாக உ9�தா2கி2 ெகா'கிேறா!.  ஒ�3 ப&ேவா!! ேகா92ைககைள ெவ�றைட1! வைர 
ேபாரா&ேவா!! ெவ.றி ெப3ேவா!!!   

 

வா��(2க8ட�,  

                                                                     ேதாழைம1'ள, 

 
(A.பா5 ராதாகி67ண8) 

                                                                           மாநில ெசயலாள� 

 
 


