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தமி� மாநில ைமய� � ட "#$க� 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 BSNL ஊழிய� ச�க�தி� தமி� மாநில ைமய� ��ட! ெச�ைன கி$!% சாைலய&' 
உ)ள ச�க அ*வலக�தி' 11.10.2017 அ�1 தமி� மாநில தைலவ� ேதாழ� S.ெச'ல2பா 
அவ�க) தைலைமய&' நைடெப3ற5. இ�த� ��ட�தி' மாநில ச�க நி�வாகிக) ேதாழ� 
A.பா8 ராதாகி:;ண�, ேதாழ� M.>:ைகயா, ேதாழ� K.சீனAவாச�, ேதாழ� T.ப&ேரமா ம31! 
ேதாழ� K.V.சிவDமர� ஆகிேயா� கல�5� ெகாFடன�.  அதி' கீ�கFட வ&ஷய�க) 
வ&வாதி�க2ப�H >IJக) எH�க2ப�H)ளன. 
   
01) தமிழக�தி' ஒ2ப�த ஊழிய� ஊதிய! ம31! ேபானN�காக BSNLEUJ!, TNTCWUJ! 
இைண�5 நட�திய ெதாட� இய�க�க) காரணமாகJ! நம5 ம�திய ச�க தைலயS�I� 
காரணமாகJ! இ�த மாத! 10ஆ! ேததிய�ேற கா�2பேர� அ*வலக�தி' இ:�5 நிதி 
வ�5)ள5.  மாவ�ட ம�ட�களA' நி�வாக�5ட� வ&வாதி�5 இ�த மாத! வைரய&லான 
ஊதிய�ைத ஊழிய�கT�D ெப31� தரJ!, Dைற�த ப�ச ேபானசாக U.7,000/- 
ெப1வத3கான >ய3சிகைள ேம3ெகா)ள ேவFH! என ேக�H� ெகா)கிற5.  
மாவ�ட�களA' ேபாரா�ட�களA' ஈHப�ட ேதாழ�கT�D!, அத3கான >ய3சிகைள 
ேம3ெகாFட நி�வாகிகT�D! தமி� மாநில ச�க�தி� சா�பாக வா��5�க). 
 
02) நவ!ப� 4,5 ம31! 6ஆ! ேததிகளA' ம5ைரய&' நைடெபற உ)ள த\� ேசாஷ� >�தி 
ம�] இ� அகில இ�திய மாநா�I3கான நிதிய&ைன மாவ�ட ச�க�க) உடனIயாக தமி� 
மாநில ச�க�தி3D அ^2ப&டேவFH! என ேக�H�ெகா)கிற5.  இ�த மாநா�I3காக தமி� 
மாநில ச�க�தி3D ஒ: ப&ரதிநிதி�5வ! ெகாH�க2ப�H உ)ள5.  இ�த ப&ரதிநிதியாக நம5 
மாநில 5ைண�தைலவ� ேதாழ� T.ப&ேரமா அவ�கைள அ^28வ5 எ�1! >IJ 
ெச_ய2ப�ட5.   
 
03) நவ!ப� 9 >த' 11 வைர ெட'லிய&' நைடெபற உ)ள த�ணா ேபாரா�ட�தி' தமிழக! 
>bவ5! இ:�5 136 ேதாழ�க) ப�ேக3க உ)ளன� என மாவ�ட ெசயலாள�க) தகவ' 
ெகாH�5)ளன�.  இத3காக ேதாழ�கT�D மாநில ச�க�தி� சா�பாக வா��5�கைள 
ெதcவ&�5� ெகா)கிற5.  ேம*! அவ�கT�கான த�D! இட�கைள ஏ3பாH ெச_ய 
அவ�களA� வ:ைக ம31! 8ற2பாH ஆகிய வ&வர�கைள உடனIயாக மாநில ச�க�தி3D 
தகவ' ெகாH�க ேவFH!.  அதைன ம�திய ச�க�தி3D வ&ைரவ&' அ^2ப ேவFI 
உ)ள5. 
 



04) அ�ேடாப� 21ஆ! ேததி ம5ைரய&'
க:�தர�க’�தி' CITU 5ைண�தைலவ�
ெசயலாள� ேதாழ� P.அப&ம�h ஆகிேயா�
கீ�கFட அளவ&' Dைற�த 
ெசயலாள�கT! மாநில ச�க நி�வாகிகT!
கிைள ெசயலாள�கT!, மாவ�ட
காைலய&ேலேய நைடெபற உ)ள
இ:2பதா' ேதாழ�கைள அைழ�5
ேதாழ�களA� வ:ைகைய உ1தி ெச_ய
 
வ.எF. மாவ�ட! 
1 நiலகிc 
3 ஈேராH 
5 த�ம8c 
7 கடj� 
9 ெச�ைன 
11 த]ைச 
13 காைர�DI 
15 தி:ெந'ேவலி 
17 வ&:5நக� 

 
 ேதாழ�களA� வ:ைகைய உ1தி
வா��5�கTட�, 

                                                        
 

 

                                                                        

ம5ைரய&' நைடெபற உ)ள ‘மக�தான நவ!ப�
5ைண�தைலவ� ேதாழ� A.K.ப�மநாப� ம31!

ஆகிேயா� கல�5� ெகா)ள உ)ளன�.  அ�த�
 ப�சமாக ேதாழ�கைள ப�ேக3க 
நி�வாகிகT! தி�டமி�H ஏ3பாHகைள 

மாவ�ட ெசயலாள�கT!, மாநில ச�க
உ)ள வ&cவைட�த மாநில ெசய3Dbவ&' 
அைழ�5 வர ெபா:�தமான ேதாழ�கைள 

ெச_ய ேவFH!. 

ேதாழ�க) வ.எF. மாவ�ட! 
20 2 ேகாைவ 
50 4 ேசல! 
50 6 ேவj� 
30 8 பாFI 
10 10 D!பேகாண! 
20 12 தி:mசி 
10 14 நாக�ேகாவ&' 
50 16 n�5�DI 
50 18 ம5ைர 

உ1தி ெச_ேவா!.  க:�தர�க�ைத ெவ3றிகரமா�கிHேவா!

                                                        ேதாழைமh)ள

         

     (A.பா&
                                                                        மாநில'

நவ!ப� 8ர�சிய&� 
ம31! நம5 ெபா5 

அ�த� ��ட�தி3D 
 ெச_ய மாவ�ட 
 ெச_ய ேவFH!.  

ச�க நி�வாகிகT! 
 கல�5� ெகா)ள 
 ஏ3பாH ெச_5 

ேதாழ�க) 
50 
30 
30 
20 
10 
50 
30 
50 
100 

ெவ3றிகரமா�கிHேவா!. 

ேதாழைமh)ள, 

பா& ராதாகி)*ண,) 

மாநில' ெசயலாள
       


