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மாநில நி�வாக��ட! ேப#மாநில நி�வாக��ட! ேப#மாநில நி�வாக��ட! ேப#மாநில நி�வாக��ட! ேப#$$$$                
அ!பா�&த ேதாழ�கேள, 
 

02.12.2014 அ!* தைலைம+ ெபா� ேமலாள� அவ�கைள மாநில- ச/க�தி! சா�பாக 
ச&தி�ேதா	. இ&த ேப#$ய23 மாநில�தைலவ4	, அகில இ&திய உதவ2 ெபா�- ெசயல4மான 
ேதாழ� S.ெச3ல+பா, மாநில-ெசயல� ேதாழ� A.பா9ராதாகி4;ண!, மாநில உதவ2-ெசயல� 
ேதாழ� M.>4ைகயா, மாநில+ ெபா4ள� ேதாழ� K.சீனAவாச! ம�*	 மாநில உதவ2ெபா4ள� 
ேதாழ� R.மேக&திர! ஆகிேயா� கல&� ெகா�டன�. கீ�க�ட ப2ர-சைனகD 
வ2வாதிக+ப#டன. 

 

1111.... ேதாழ� ேதாழ� ேதாழ� ேதாழ� K.K.K.K.வனராஜ!வனராஜ!வனராஜ!வனராஜ!, TTA , TTA , TTA , TTA G��H$G��H$G��H$G��H$    
 

G��H$ மாவ#ட நி�வாக	 ேதாழ� K.வனராஜ! TTA அவ�கைள G��H$ய2லி4&� 
ேகாவ23ப#$H Long Standing எ!ற அ$+பைடய23 திQெரன மா�ற3 உ�தரR 
ெவளAய2#SDள�. மா�ற3 ெகாDைகய2! அ$+பைடய23 ஏ+ர3 மாத�தி3தா! மா�ற3 
உ�தரR வழ/க+பட ேவ�S	. தைலைம+ ெபா� ேமலாளUட	 எV��+ W�வமாக நம� 
வாத/கைள ெகாS�ேதா	. இ&த உ�தரR ர�� ெசXய+படேவ�S	 எ!பேத நம� நிைல. 
தைலைம ெபா� ேமலாள� அவ�கD உடன$யாக தைலய2Sவதாக உ*தி அளA��Dளா�. 
 

2222.... கடY� மாவ#ட	 ெநXேவலிய23 கடY� மாவ#ட	 ெநXேவலிய23 கடY� மாவ#ட	 ெநXேவலிய23 கடY� மாவ#ட	 ெநXேவலிய23 NLC NLC NLC NLC H$ய24+9 ப2ர-சைனH$ய24+9 ப2ர-சைனH$ய24+9 ப2ர-சைனH$ய24+9 ப2ர-சைன....    
 

NLC H$ய24+ப23 நம� BSNL ஊழிய�கD H$ய24கி!றன�. 2 ஆ�Sக^H >!பாக BSNL 
நி�வாக	 தன� ஊழிய� H$ய24+9 காலியாக இ4+பதா3 NLC H$ய24+ப23 வசி+ேபா� காலி 
ெசXய ேவ�Sெமன உ�தரR ெவளAய2#ட�. மாநில கR!சிலி3  இ+ப2ர-சைன ேபச+ப#ட�. 
இ*தியாக NLC H$ய24+ப23 வசி+ேபா� ெதாட�&� வசிகலா	 எனR	, அ&த ஊழியU! 
HRAைவ BSNL நி*வன	 ப2$�த	 ெசX� ெகாDளலா	 எனR	, NLC H$ய24+9கான 
வாடைகைய அ&த ஊழிய� ச	பள�தி3 ப2$�த	 ெசXயலா	 எனR	 >$வான�. அ!* 
இ4&த தைலைம ேமலாள� இ&த >$ைவ அம3பS�த கடY� ெபா� ேமலாளா4H 
வலி`*�தினா�. ப2ர-சைன அ!* >$RH வ&த�. ஆனா3 த�ேபா� எV��+ W�வமாக 
உ�தரR ேவ�S	 என கடY� மாவ#ட நி�வாக	 வa`*��கிற�. வழிகா#Sத3 உ�தரR 
ெவளAய2ட தைலைம+ ெபா� ேமலாளாUட	 ேகாUேனா	. நம� ேகாUைகைய ஏ�* உ�தரR 
ெவளAய2ட தைலைம ெபா� ேமலாள� ஒ+9 ெகா�டா�. 
 

3333.... வா3பாைறவா3பாைறவா3பாைறவா3பாைற, , , , �$யY� �$யY� �$யY� �$யY� CSCCSCCSCCSC----3 3 3 3 Franchisee Franchisee Franchisee Franchisee ப2ர-சைனப2ர-சைனப2ர-சைனப2ர-சைன....    
 

ேகாைவ மாவ#ட�தி3 உDள வா3பாைற ஒ4 மைல நகரமாH	. இ/H தனAயா� 
நி*வன/கD ெபUய அளவ2�H ேசைவ ெகாS+பதி3ைல. BSNL நி*வன	 தா! No.1 இட�தி3 
உDள�. இ/H உDள CSC-3 மாத	 ஒ!*H 
மா� 7½  ல#ச	 kபாைய நம� ஊழிய�கD 
வ4வாயாக ஈ#$வ4கி!றன�. நம� BSNL ேசைவக^H இ!*	 ேதைவ உDள�. ஆனா3 
திQெரன நம� CSC-3 Franchisee ஒ4வைர ேசைவ ெகாSக நி�வாக	 அmமதி��Dள�. 
இதனா3 நம� வ4மான	 ஒ4 ல#சமாக Hைற&� வ2#ட�.  நம� CSCHD Franchisee ஐ 
வ2�பைன ெசXய அmமதிகoடா� எ!பேத நம� நிைல. அேத ேபா3 த�ேபா� CSC Category 
III-3 தமிழக�தி3 சிற&த CSC ஆக ேத�R ெசXய+ப#SDள �$யY� CSC-a	 Franchisee 
வ2�பைன ெசX� ெகாDள அmமதிக+ப#SDளா�. நம� ேசைவைய திற	பட ெசXயo$ய 



ஊழிய�க^ைடய உண�Rகைள நி�வாக	 9U&�ெகாDளவ23ைல. நி�வாக�தி! இ&த 
ெசயலா3 ஊழிய�க^ைடய ெசய3 திற! Hைற`	. ந	ப2ைகய2!ைம அதிகUH	. 
தைலைம+ ெபா� ேமலாளUட	 இைத 
#$கா#$ேனா	. Franchisee நமH எதிU இ3ைல. 
மாறாக Franchisee BSNL ேசைவகைள நம� அaவலக�தி�H ெவளAேய இ4&� வ2Uவாக	 
ெசXய ேவ�S	 எ!பேத நம� வ24+பமாH	. தைலைம+ ெபா� ேமலாள� அவ�கD ேகாைவ 
மாவ#ட நி�வாக�ேதாS வ2வாதி�� வழிகா#Sத3 ெகாSக ஒ+9ெகா�SDளா�. 
 

GM (HR) GM (HR) GM (HR) GM (HR) உட! கீ�க�ட ப2ர-சைனகD வ2வாதிக+ப#டனஉட! கீ�க�ட ப2ர-சைனகD வ2வாதிக+ப#டனஉட! கீ�க�ட ப2ர-சைனகD வ2வாதிக+ப#டனஉட! கீ�க�ட ப2ர-சைனகD வ2வாதிக+ப#டன....    
 

1. தமி� மாநில�தி3 பல மாவ#ட/களA3 ெட�ட� எS��Dள Innovative Security Services 
ெதாழிலாள� நல- ச#ட/கைள >ைறயாக அம3பS��வதி3ைல எ!பைத 

#$கா#$`Dேளா	. Hறி+பாக பா�$-ேசU மாவ#ட�தி3 இ&த ஆ�S ேபானw 
இ!ன>	 வழ/க+படாதைத`	, கடY�, பா�$-ேசU, வ24�நக� உDளA#ட மாவ#ட/களA3 
ஒ+ப&த ஊழிய�க^H ஊதிய	 >ைறயான கால�தி3 வழ/க+படாதைத`	 

#$கா#$ேனா	. இ� ெதாட�பாக உடன$ நடவ$ைக எSக மாநில நி�வாக	 
ஒ+9ெகா�SDள�. 

2. தி4-சி ேதாழ� ேகாப2ய2! மா�ற3 உ�தரவ23 மா*த3 ேகாU`Dேளா	. மாநில நி�வாக	 
ஏ�*ெகா�S தி4-சி நி�வாக�தி�H வழிகா#Sத3 ெகாSக ஒ+9 ெகா�SDள�. 
 

DGM DGM DGM DGM ((((HRHRHRHR) ) ) ) உட! கீ�க�ட ப2ர-சைனகD வ2வாதிக+ப#டனஉட! கீ�க�ட ப2ர-சைனகD வ2வாதிக+ப#டனஉட! கீ�க�ட ப2ர-சைனகD வ2வாதிக+ப#டனஉட! கீ�க�ட ப2ர-சைனகD வ2வாதிக+ப#டன....    
 

1. RGM TTC-3 TTA பய2�*ன� நியமன�தி3 இட ஒ�கீS >ைறயாக அம3பS�த 
வலி`*�தி`Dேளா	. நி�வாக	 ஏ�*ெகா�SDள�. 

2. 9�-ேசU ேதாழ� ராேஜwவU >3ேலாளA, RM அவ�களA! த�காலிக மா�ற3 
ேகரளாவ2லி4&� 9�-ேசUH நy#$க ேகாUேனா	. ேகரள மாநில�தி�H 
அm+ப+ப#SDளதாக நி�வாக	 ெதUவ2��Dள�. 

3. H!z� ேதாழ� S.ராஜ!, TM அவ�க^H H!zUலி4&� G��H$H த�காலிக மா�ற3 
ேகாUேனா	. நி�வாக	 ஏ�*ெகா�S உ�தரR ெவளAய2Sவதாக ஒ+9ெகா�ட�. 

4. வ24�நக� மாவ#ட�தி3 உDள ேதாழ� ச�>க
&தர	 , TTA அவ�களA! பய2�சி கால 
உதவ2�ெதாைக Hைறவாக ெகாSக+ப#SDள� எ!பைத`	, இ� ேபால பல ேதாழ�க^H 
உதவ2� ெதாைகய23 ேவ*பாS உDள� எ!பைத`	 மாநில நி�வாக�திட	 
#$ 
கா#ட+ப#ட�. இ� ெதாட�பாக நடவ$ைக எSக+பS	 என மாநில நி�வாக	 
ெதUவ2��Dள�. 
 

ேதாழ� ெகௗU ெச3வரா|, STS 9�-ேசU ம�*	 ேதாழ� பா3ரா|, TM தி4+W� 
ஆகிேயாU! ம4��வ ப23கD ெதாட�பாக வ2வாதிக+ப#ட�. வ2ைரவ23 தy�Rகாண நி�வாக	 
ஏ�*ெகா�SDள�. 
 

ப2ர-சைனகைள 
}கமாக தy�+பத�H ஒ��ைழ�த மாநில நி�வாக�தி�H நம� 
மாநில- ச/க�தி! ந!றிகைள உU�தாHகிேறா	. 
 

வா���க^ட!, 
 

ேதாழைம`Dள, 

 
((((AAAA....பா9பா9பா9பா9    ராதாகி4;ண!ராதாகி4;ண!ராதாகி4;ண!ராதாகி4;ண!))))    

மாநில- ெசயல� 


