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எ��சி�ட� நைடெப�ற வ#$%நக� மாவ&ட மாநா' 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 இர�� ஆ��க��� ஒ� �ைற நைடெப�� BSNL ஊழிய� ச(க மாவ+ட 
மாநா�கள,� வ-ைசய./ �த/ மாநாடாக வ.�0 நக� மாவ+ட 8ஆவ0 மாநா� இ�தியாவ.� 
�+2 ஜ4பா� என அைழ�க4ப�� சிவகாசிய./ ஜூ� மாத�26 ம:�� 29ஆ� ேததிகள,/ ெவ� 
வ.ம-ைசயாக நைடெப:� �2�0<ள0. 
 ஜூ� மாத� 26ஆ� ேததி மாநா+2� ெபா�ளா>?� �@ நைடெப:ற0.  BSNL ஊழிய� 
ச(கAதி� வ.�0 நக� மாவ+ட தைலவ� ேதாழ� A.ச�Aதிர�கன, மாநா+2:� தைலைம 
வகிAதா�.  BSNL ஊழிய� ச(கAதி� மாநில அைம4D ெசயலாள� ேதாழ� R.M.கிறிGேடாப� 
ெபா�ளா>?� �@ைவ 0வ�கி ைவA0 உைரயா:றினா�.  BSNL ஊழிய� ச(கAதி� வ.�0நக� 
மாவ+ட ெசயலாள� ேதாழ� S.ரவ I�திர� ெசய/பா+� அறி�ைகய.ைன சம�4ப.A0 
உைரயா:றினா�.  இ�த ப.ரதிநிதிக< அம�வ./ ப(ேக:ற ேதாழ�க< த(கள,� க�A0�கைள 
வ.வாத(கள,/ ெத-வ.Aத ப.�ன� ஒ� சில தி�Aத(க�ட� ெசய/பா+� அறி�ைக 
ஏகமனதாக ஏ:�� ெகா<ள4ப+ட0.  அத� ப.�ன� மாவ+ட ெபா�ளாள� ேதாழ� 
S.ெவ(கட4ப� சம�4ப.Aத வர? ெசல? அறி�ைகK� ஏகமனதாக ஏ:�� ெகா<ள4ப+ட0.  
நி�வாகிக< ேத�? எ�கிற ஆ>ப� ெபா�ைள 29ஆ� ேததி�� ஒAதி ைவ�க4ப+ட0. 
 ஜூ� 29ஆ� ேததி Lமா� 300��� ேம:ப+ட ேதாழ�கள,� ெப��திர< ப(ேக:Dட� 
மாநா� மO��� வ.�ணதி�� ெவ2�க�ட� 0வ(கிய0.  ேதசிய� ெகா2ய.ைன QAத 
ேதாழ� V.Sன,வாச� அவ�க��, ம:ெறா� QAத ேதாழ� P.ெபா�Uசாமி அவ�க< நம0 ச(க 
ெகா2ய.ைனK� ேகா-�ைக �ழ�க(க��� இைடேய ஏ:றி ைவAதன�.  BSNL ஊழிய� 
ச(கAதி� மாவ+ட உதவ. ெசயலாள� ேதாழ� M.�A0சாமி அVசலி உைர நிகWAதிய ப.� 
மாநா� ஒ� நிமிட� தியாகிக��� தன0 அVசலிைய ெத-வ.Aத0.   
 BSNL ஊழிய� ச(கAதி� மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பாD ராதாகி�Xண� இ�த ெவ:றி 
மாநா+ைட 0வ�கி ைவA0 உைரயா:றினா�.  உலகமயமா�க/ காரணமாக ப.-+டன,/ 
ஏறப+� வ�� நிகWYசிகைளK�, 7ஆவ0 ச(க அ(கீகார ேத�தலி/ நம0 ச(க� ெப:�<ள 
ப.ரமா�டமான ெவ:றிைய ப:றிK�, ஊழிய�கள,� ேகா-�ைககள,/ இ�ைறய 
நிைலைமகைளK�, எதி�காலAதி/ நா� நடAத உ<ள ஜூைல 5 ம:�� ஜுைல 11 ஆ�4பா+ட� 
ம:�� ெச4ட�ப� 2 ேவைல நி�Aத� ெதாட�பாக?� வ.ள�கி ேபசினா�.  7ஆவ0 ச(க 
அ(கீகார ேத�தலி/ வ.�0 நக� மாவ+ட� �த�ைம ச(க� எ�ற நிைலய.லி��0 50%��� 
ேம:ப+ட வா��கைள ெப:ற மாவ+டமாக உய��0<ளத:��, மாவ+ட ச(கAதி� 
ெசய/பா�கைள பாரா+2K� தன0 0வ�க உைரய./ `றினா�. 
 BSNL ஊழிய� ச(கAதி� உதவ. மாநில ெசயலாள��, BSNL WWCCய.� மாநில 
அைம4பாள�மான ேதாழ� P.இ�திரா தன0 சிற4Dைரய./, ெப�க< இ�� சQகAதி/ 
நடAத4ப�� வ.த� ெதாட�பாக?�, நம0 ச(கAதி� சாதைனக< ெதாட�பாக?�, BSNL ஊழிய� 
ச(க� இ�� BSNLஐ கா4பா:ற எ�A0 வ�� நடவ2�ைகக< ெதாட�பாக?�, வ.�0 நக� 
மாவ+டAதி/ ெப� ேதாழ�கள,� சிற4பான ப(கள,4D ெதாட�பாக?� மிக வ.ள�கமாக 
ெத-வ.Aதா�. 
 AIBDPA ச(கAதி� மாவ+ட ெசயலாள� அ�ைம ேதாழ� Mஅ>யாசாமி, TNTCWU மாவ+ட 
ெசயலாள� ேதாழ� P.ராமYச�திர�, ேதாழ� S.ெச�தி/�மா� DS SNEA, ேதாழ� A.நாராயண� DP 
AIBSNLEA, SEWA ச(கAைத சா��த ேதாழ� V.பரேமGவர�, SNATTA ச(கAதி� மாநில ெபா�ளாள� 
ேதாழ� ேகசவ� ஆகிேயா� வாWA0ைர வழ(கினா�க<.   



 இ�த மாவ+ட மாநா+2/ TNTCWU மாவ+ட ச(கAதி� ெபா�ளாதார சி�கைல கண�கி/ 
ெகா�� நிதி வiலி�க4ப+ட0.  வ�தி��த சா�பாள�க< TNTCWU மாவ+ட ச(கAதி:� j.4,124/- 
ந�ெகாைடயாக வழ(கினா�க<. 
 சிவகாசிைய சா��த ேதாழ� க�4ைபயா TM அவ�க< nA0��2 வ.-வைட�த மாநில 
ெசய:�@வ./ உ�தி அள,Aத ப2 மAதிய ச(கAதி:� ெத�னா4-�காவ./ நைடெபற உ<ள 
WFTU மாநா+� நிதியாக j.3,000/-ஐ மாநில ெசயலாள-ட� வழ(கினா�.   
 வ.�0 நக� மாவ+ட ெபா0 ேமலாள� அpவலக கிைளய.� தைலவராக உ<ள ேதாழ� 
N.ம(ைகய�கரசி அகில இ�திய மாநா+2:� தன0 ப(கள,4பாக j.26,000/- jபாைய 
ந�ெகாைடயாக வழ(�வதாக அைனவ-� பாரா+��கிைடேய ெத-வ.Aதா�. 
 அகில இ�திய மாநா+2:கான நிதிய./ �த/ தவைணயாக வ.�0நக� மாவ+ட ச(க� 
j.1,80,000/- jபா>கைள தமிW மாநில ெசயலாள-ட� வழ(கிய0 வ.�0நக� மாவ+ட 
ச(கAதி� 024பான ெசய/பா+ைட வ.ள��� வ�ண� இ��த0. 
 ெச4ட�ப� 2 ேவைல நி�Aத� �@ைமயாக ெவ:றிெபற ெச>வ0 உ<ள,+ட 5 
தI�மான(க< ஏகமனதாக நிைறேவ:ற4ப+ட ப.� நைடெப:ற நி�வாகிக< ேத�வ./ கீWக�ட 
நி�வாகிக< ஏகமனதாக ேத��ெத��க4ப+�<ளன�.      
 

மாவ&ட தைலவ�   : ேதாழ� A.ச*+திர�கன. TT சிவகாசி 
மாவ+ட உதவ. தைலவ�க<  : ேதாழ� R.C.ராஜாரா� TT சிவகாசி 
      : ேதாழ� G.ராஜு TT சிவகாசி 
      : ேதாழ� G.ெவ(கடசாமி TT Sவ./லிDAn� 
      : ேதாழ� T.அனவரத� TT ராஜபாைளய� 
மாவ&ட ெசயலாள�    : ேதாழ� S.ரவ 23திர� OS வ#$%நக�. 
மாவ+ட உதவ. ெசயல�க<  : ேதாழ� S.ெவ(கட4ப� TT வ.�0நக� 
      : ேதாழ� R.ெஜய�மா� JE வ.�0நக� 
      : ேதாழ� L.த(க0ைர JE வAதிரா>4D 
      : ேதாழ� A.S.அXர4 தI� JE அ�4D� ேகா+ைட 
மாவ&ட ெபா$ளாள�   : ேதாழ� C.ச3திரேசகர� TT வ#$%நக� 
மாவ+ட உதவ. ெபா�ளாள�  : ேதாழ� N.ம(ைகய�கரசி OS வ.�0நக� 
மாவ+ட அைம4D ெசயலாள�க< : ேதாழ� I.��க� TT ராஜபாைளய� 
      : ேதாழ� T.கேணசQ�Aதி JE கா-யா4ப+2 
      : ேதாழ� N.ராதாகி�Xண� TT ராஜபாைளய� 
      : ேதாழ� H.காத� ைமதI� TT சாAn� 
      : ேதாழ� G.ச��கேவp TT சிவகாசி 
      : ேதாழ� R.ராஜமாண.�க� TT சிவகாசி 
      : ேதாழ� R.�ன,யா�2 TT சிவகாசி 
  
எ@YசிKட� நைடெப:ற வ.�0நக� மாவ+ட மாநா+2/ ேத��ெத��க4ப+ட அைனA0 

மாவ+ட ச(க நி�வாகிகைளK�, தமிW மாநில ச(க� மனதார பாரா+�கிற0.  இ�த மாவ+ட 
மாநா+2:கான ஏ:பா�கைள வரேவ:D��@வ.� ெசயலாள� ேதாழ� A.ெஜயபா�2ய� 
தைலைமய.லான �@வ.ன� மிகYசிற4பாக ஏ:பா� ெச>தி��தன�. அைனவ���� 
பாரா+��க<. 

வாWA0�க�ட�,                                                
     ேதாழைமKட�, 

 
      (A.பா7 ராதாகி$8ண�) 

                மாநில ெசயலாள� 


