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அ1பா
�த ேதாழ
கேள, 
 ெச1ைன தைலைம ெபா2 ேமலாள
 அ8வலக9தி. பல ஆ;�களாக பண* �<�2 
வ�த 11 ஒ�ப�த ெதாழிலாள
கைள ஒ�ப�ததார
 மாறி வ*>டா
 எ1ற காரண9ைத 
ெசா.லி பண* ந@Aக� ெச52,ள2 ந� அைனவBAC� ெத<D�.  அவ
கEAC மF;�� 
பண* வழ�க ேவ;�ெமனA ேகா< பல க>ட சAதி வா5�த ேபாரா>ட�கைள தமி� 
மாநில BSNL ஊழிய
 ச�கG�, தமி�நா� ெதாைல ெதாட
� ஒ�ப�த ெதாழிலாள
 
ச�கG� நட9தி உ,ளன. 
 
 அ�9த க>டமாக 10.11.2016 அ14 ெச1ைன தைலைம ெபா2 ேமலாள
 
அ8வலக9தி1 G1 ெபB�திர, GைறயH� இயAக9ைத நட9த GJK ெச5திB�த2.  
11 ேதாழ
கள01 C��ப�கள0. உ,ள பசிைய வ*ட மிக�ெப<ய ேவைல இB�பதா. 
அ1ைறய தின� திBLசிAC ெச.ல நம2 தைலைம ெபா2 ேமலாள
 GJK 
ெச52,ளதாக அவர2 அ8வலக9தி. இB�2 தகவ. வ�2,ள2.   
 
 பல ஆ;� காலமாக BSNL. பண*யாMறி வ�த ஒ�ப�த ெதாழிலாள
க, 
ப*ரLசைனய*. ஒB சில அதிகா<கள01 தவறான வழிகா>�த.களா., மாநில நி
வாக� 
அ�கீக<Aக�ப>ட Gத1ைம ச�க9ேதா� Gர;பட தயாராகி உ,ள2 ேபா. ெத<கிற2.  
தமிழக9தி. BSNL1 வள
LசிAC BSNL ஊழிய
 ச�கG� தமி�நா� ெதாைல ெதாட
� 
ஒ�ப�த ெதாழிலாள
 ச�கG� ஆMறி வB� அள�ப<ய பண*ய*ைன நி
வாக� ஒB சில 
ஊழ. அதிகா<கEAகாக �ற� த,E� எ1றா. அதைன ேவJAைக பா
92 நிMக 
ெதாழிMச�க� ஒB ேபா2� அOமதிAகா2. 
  

இ�திய நா>J1 அரசா�க� ச>டமாக நிைறேவMறிD,ள ஒ�ப�த ஊழிய
கEAகான 
உ<ைமகைள நிைலநா>ட இ2வைர இ�த தமி� மாநில நி
வாக9தா. இயலவ*.ைல. 

 
ந@தி ம1ற த@
�பான ஒ�ப�த ஊழிய
கEAC நி8ைவ9 ெதாைக வழ�க 

ேவ;�ெம1றா. ஆ;�A கணAகி. அ2 பMறி கவைல�படாத மாவ>ட 
நி
வாக�கைள க>டாய�ப�9தி அம.ப�9த இ�த மாநில நி
வாக9தா. 
GJயவ*.ைல. 

 
கா
�பேர> அ8வலக� ெவள0ய*�� ஒ�ப�த ஊழிய
கள01 ச>ட P
வமான 

உ<ைமகைள அமலாAக ஒ�ப�தAகார
கைள க>டாய�ப�9த இ�த மாநில நி
வாக9தா. 
ஆ;�A கணAகி. GJயவ*.ைல.  



 
ஒ�ப�த ஊழிய
கEAகான உ<ைமகைள அம.ப�9த ேவ;�� எ14 மாநில 

நி
வாக� ெவள0ய*�� உ9தரKகைள ச>ைட ெச5யாம. இBAC� மாவ>ட 
நி
வாக�க, மM4� ஒ�ப�ததார
க, மF2 எ�த ஒB நடவJAைகD� எ�Aக இயலாம. 
மாநில நி
வாக� இB�2 வBகிற2. 

 
இதMெக.லா� காரண�, மாநில நி
வாக9திMC அதிகார� இ.ைலயா? இ.ைல 

மனமி.ைலயா? இ2 வைர பதி. கிைடAகாத ேக,வ* இ2. 
 
 ஆனா8� ெபா4��,ள ெதாழிMச�க� எ1ற Gைறய*. ப*ரLசைனகைள ேபசி9 
த@
Aக ஒB வா5�� எ1ற அJ�பைடய*. மாநில நி
வாக9திMC ேம8� வா5�� 
ெகா�AC� வைகய*. 10.11.2016 அ14 நைடெபற இB�த ெபB�திர, இயAக9ைத த,ள0 
ைவAக மாநில ச�க�க, GJெவ�92,ள2.   
 
 அத1 அJ�பைடய*. 2016, நவ�ப
 16 மM4� 17ஆ� ேததிகள0. பாதிAக�ப>ட 
ெதாழிலாள
கEட1 இர;� மாவ>ட ச�க நி
வாகிகE� ப�ேகMC� ெதாட
 
உ;ணாவ*ரத ேபாரா>ட� நட9தK�, ஒ9தி ைவAக�ப>ட தைலைம ெபா2 ேமலாள
 
அ8வலக� G1 ெபB�திர, GைறயH� எ1ற நம2 இயAக9ைத 18.11.2016 அ14 
நட92வ2 எ14� தமி� மாநில ச�க�க, GJK ெச52,ளன.  இ2 ப*ரLசைனகைள 
ேபசி த@
Aக தமி� மாநில நி
வாக9திMC ெகா�Aக�ப�� கைடசி வா5��.  இதைன 
அவ
க, பய1ப�9தவ*.ைல எ1றா. உைழ�பாள0 வ
Aக9தி1 ேகாப Sப9ைத காண 
ேவ;J இBAC�. 
 
 ஒ14ப�ேவா� ேதாழ
கேள! அAன0 CUசா5 உ,ள ந� ேகாப9ைத பா2கா92 
த@�ப*ழ�பா5 அண* திர,ேவா�.  ெந>ைட மர�களா5 தைல வ*<9தா�� அதிகார 
வ
Aக9தி1 ஆணவ9ைத, நம2 ேபாரா>ட� எO� ெபB�காMறா5 வ @சி�� 
Vறாவள0யா. வ @சி எறிய�ப>ட வ*றCகளா5 மாMறி�ேவா�. பழி வா�க�ப>ட ஒ�ப�த 
ஊழிய
க, கி,EAகீைரய.ல… ப*��கி எறிவதMC... கடைம உண
K�, உ<ைமA 
Cர8� ெகா;ட ேகாJAகா. Pத�க, எ1பைத நிSப*�ேபா�.  ஒ�ப�த ஊழிய
 
மM4� நிர�தர ஊழிய
க, என ேபத� நமAகி.ைல, BSNL எO� ேதைர நக
92� இB 
சAகர�க, எ1பைத நி
வாக9திMC உணர ைவ�ேபா�. 
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