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தமி� மாநில	 


�றறிைக எ�:153                                                     ேததி:-08.07.2014 

மாநில ெசயலக !"ட	 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

நம� BSNL ஊழிய� ச�க�தி� தமி� மாநில ெசயலக� � ட" ெச�ைனய%& 06.07.2014 
அ�. தமி� மாநில உதவ% தைலவ� ேதாழ�t T.ப%ேரமா அவ�கள3� தைலைமய%& 
நைடெப4ற�.  அ�த� � ட�தி& மாநில ெசயலாள� ேதாழ� S.ெச&ல6பா, மாநில உதவ% 
தைலவ� ேதாழ� L.பரேம7வர�, மாநில உதவ% ெசயலாள�க8 ேதாழ� S.96ரமண%ய", A.பா< 
ராதாகி=>ண�, மாநில ெபா=ளாள� ேதாழ� K.சீன3வாச�, மாநில உதவ% ெபா=ளாள� 
ேதாழ� R.மேக�திர�, மாநில அைம6< ெசயலாள�க8 ேதாழ� A.@கம� ஜாப�, C.ெச&வ%� 
ச�யராB, D.ேகாபால�, D.ெஜய@=க� TNTCWU மாநில ெசயலாள� ேதாழ� C.வ%ேனா� 
ஆகிேயா� ப�ேக4றன�.  வ%வாத�கD�E ப%� அதி& கீ�கFட @GHக8 ஏகமனதாக 
எK�க6ப டன. 

 
1) BSNL ஊழிய� ச�க�தி� 7ஆவ� தமி� மாநில மாநா G& 10.10.2014 அ�. காைல ெபா� 

அர�க@", அதைன ெதாட��� ேசைவ ேம"பா K க=�தர�க@" நட��வ� எனH", 
அ�த நிக�Mசிகள3&, நம� அகில இ�திய ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப%ம�O, தமிழக 
தPFடாைம ஒழி6< @�னண%ய%� மாநில தைலவ� ேதாழ� P.ச"ப�, நம� தமி� மாநில 
தைலைம ெபா� ேமலாள� தி= C.V.ெர G ஆகிேயா=ட� நம� மாநில ெசயலாள=" 
உைர நிக���வ�. இதி& தமிழக�தி� அைன�� பEதிகள3& இ=��" ஊழிய�கைள 
திர G நட��வ�. 
 

2) உணH இைடேவைள�E ப%�ன� மாைல 4 மண% @த& சா�பாள�க8 ம K" கல��� 
ெகா8D" ெபா=ளாRH� ESவ%ைன �வ�கி ெதாட��� நட��வ� எனH" @GH 
ெசRய6ப ட�.   
 

3) 11.10.2014 அ�. மாைல 5 மண% @த& 7 மண% வைர ேதாழைம ச�க தைலவ�கைள 
அைழ�� ஒ= க=�தர�க�ைத நட��வ�. 
 

4) தமிழக�தி& அைன�� மாவ ட�கள3V" இ=�� தலம ட கH�சி& (LOCAL COUNCIL) 
உ.6ப%ன�கD�கான வE6< ஒ�ைற 14.09.2014 அ�. ேவYZ& நட��வ�. 
 

5) சம[ப�தி& நைடெப4ற ெச�ைன � KறH ச�க�தி& RGB�களாக ேத��ெதK�க6ப ட 
நம� ேதாழ�கD�E � KறH ச�க�தி& ேம4ெகாFK நம� நடவG�ைககைள 
ெகாFK ெச&வத4கான பய%4Sசி @கா" 07.08.2014 அ�. ெச�ைனய%& நட��வ� 
எனH" மாவ ட ச�க�க8 அைன�� RGB ேதாழ�கைளO" அ]6ப% ைவ6பத4கான 
நடவG�ைககைள ேம4ெகா8ள ேவFK" எனH" @GH ெசRய6ப ட�.   
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6) � KறH ச�க�தி� ச ட தி ட�கைள ம[றி @�ன� RGB � ட�தி& எK�க6ப ட 
@Gவான ச�க நில�ைத நிலமாக ப%Z�� ெகாK6ப� எ�பதைன மா4றி இய�Eன� 
ESவ%& க Gடட" க Kவ� எ�. எK�க6ப ட @GH @ைறய4ற�.  RGB � ட�தி& 
எK�த @Gைவ ம[FK" RGB � ட�ைத � Gேய மா4ற ேவFK".  எனேவ 
இய�Eன� ESவ%& க Gட" க Kவ� எ�. எK�க6ப ட @GH தவறான�.  எனேவ 
அதைன எதி��� அைன�� RGB�கள3ட" ைகெயS�� இய�க" நட��வ� எனH" 
@GH ெசRய6ப ட�.   
 

7) தமி� மாநில/ மாவ ட நி�வாக�கைள எதி��� நைடெப4ற 04.07.2014 ஆ�6பா ட" 
மாநில" @Sவ�" ெவ4றிகரமாக நட�திய கிைள/ மாவ ட ச�க�கD�E ெசயலக 
� ட" பாரா Kத&கைள ெதZவ%�தேதாK, 11.07.2014 அ�. நைடெபற உ8ள த�ணா 
ேபாரா ட�ைத ெவ4றிகரமாக அைன�� ஊழிய�கைளO" திர G மாவ ட�கள3& 
ச�தியாக நட�திட ேவFK".  ேமV", கடY�, பாFGMேசZ ம4." ேவY� மாவ ட 
ச�க�க8 த�க8 ஊழிய�கைள ச�தியாக திர G ெச�ைன தைலைம ெபா�ேமலாள� 
அVவலக�தி& நைடெப." த�ணாவ%4E அைழ�� வரேவFK" எ�." @GH 
ெசRய6ப ட�.  நம� ேபாரா ட அறிவ%6ைப ெதாட��� ெபா�ேமலாள� (HR)  இரFK 
@ைற நம� மாநில ச�க�ைத அைழ�� ேபM9 வா��ைத நட�தினா�.  அவZட" 
நைடெப4ற ேபM9 வா��ைதகD�E ப%� WORKS COMMITTEEகைள மாத" ஒ= @ைற 
நட�த ேவFK" என தமி� மாநில நி�வாக" ஒ= 94றறி�ைகய%ைன ெபா� 
ேமலாள�கD�E அ]6ப%O8ள�.  அேத ேபால ஒ6ப�த ஊழிய�க8 ப%ரMசைனய%& 
கா�6பேர  அVவலக" இ� வைர அ]6ப% உ8ள 7 உ�தரHகைள ம[FK" மாவ ட 
ெபா� ேமலாள�கD�E அ]6ப% அதைன கறாராக அ@& பK�த ேவFK" எ�." 
மாநில நி�வாக" கGத" அ]6ப%O8ள�.  ேமV" ஊழிய�க8 த�கள3� ப%ரMசைனகைள 
வாரா வார" <த� கிழைம மாைல மாவ ட நி�வாக�கைள ச�தி�� @ைறய%டலா" 
எனH" அைன�� ெபா� ேமலாள�கD" வார" ஒ= @ைற அ�கீகZ�க6ப ட 
ச�க�கD�E ேப G ெகாK�க ேவFK" எனH" உ�தரH ெவள3ய% K8ளா�.  
ஆனாV" நம� ேகாZ�ைகக8 @Sைமயாக தP=" வைர நம� ேபாரா ட�ைத ச�தியாக 
நட�த தி டமிKேவா".  எனேவ 11.07.2014 த�ணா ேபாரா ட�திைன மாவ ட ச�க�க8 
@S aMசாக ஊழிய�கைள திர G நட�திட ேவFK".    
 

8) 09.07.2014 அ�. ெத�காசிய%& BSNL உைழ�E" மகள3� ஒ=�கிைண6<� ESவ%� 
மாநில� ES� � ட" நைடெபற உ8ள�.  மாநில� ES உ.6ப%ன�கைள அ�த� 
� ட�தி4E அ]6ப% ைவ�E" பண%ய%ைன மாவ ட ச�க�க8 ேம4ெகா8ள ேவFK". 
அ�த� � ட�தி& தமி� மாநில உதவ% ெசயலாள� ேதாழ� C.பழன3Mசாமி அவ�கD", 
மாநில அைம6< ெசRலாள� ேதாழ� D.ேகாபால� அவ�கD" மாநில ச�க�தி� சா�பாக 
கல��� ெகா8வா�க8. 

 

9) 2014, ஆக7  மாத�தி& TNTCWU ச�க" சா�பாக உ.6ப%ன� ேச�6< இய�க" நட��வ� 
என சம[ப�தி& �Gய அத� மாநில ெசய4ES @GH ெசR�8ள�.  அ�த இய�க�தி& 
நம� ேதாழ�கD" @Sைமயாக கல��� ெகாFK ெவ4றிகரமா�க ேவFK" என 
தP�மான3�க6ப ட�. 
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10) AIBDPA ச�க�தி� ம�திய ெசய4ES 29.07.2014 அ�. ேகாைவய%& நைடெபற உ8ள�.  
அதி& நம� தமி� மாநில ெசயலாள� கல��� ெகா8வா�. 

11)  
12) BSNL-MTNL இைண6< ெதாட�பாக @GெவK�E" � ட" 19.07.2014 அ�. <�ெட&லிய%& 

நைடெபற உ8ள�.  ராBேகா  ம�திய ெசய4ESவ%& தP�மான3�க6ப ட அ�த� ESவ%& 
நம� மாநில ெசயலாள� ேதாழ� S.ெச&ல6பாH" ஒ= உ.6ப%ன� எ�பதா& அ�த� 
� ட�தி& அவ� கல��� ெகா8வா�. 
 

13) அ�ேடாப� 10,11 &12 ேததிகள3& தி=Mசிய%& நம� தமி� மாநில மாநாK நைடெப.வைத 
ஒ G, இ�வைர ம�ைர, வ%=�நக� ஆகிய இரFK மாவ ட ச�க�க8 த�கள3� 
மாவ ட மாநா ைட நட�தி @G�� உ8ளன.  இதர மாவ ட�க8 கீேழ ெகாK�க6ப ட 
ேததிகள3& த�கள3� மாவ ட மாநா ைட நட�த உ8ளதாக ெதZவ%�� உ8ளன�.   

மாவ"ட	 மாவ"ட மாநா% ேததி 

E"பேகாண" 25.07.2014 
தdைச 26.07.2014 
தி=ெந&ேவலி 10.08.2014 
நPலகிZ 20&21.08.2014 
ஈேராK 23 & 24.08.2014 
ேகாைவ 25 & 26.08.2014 
தைலைம ெபா�ேமலாள� அVவலக" 04.09.2014 
கடY� 05.09.2014 
நாக�ேகாவ%& 16.09.2014 
f���EG 17.09.2014 
ேசல" 20.09.2014 
காைர�EG 23.09.2014 
த�ம<Z 26.09.2014 
ேவY� 04.10.2014 

பாFG, 6ராெஜ�  ம4." சிவ%& பEதி மாவ ட மாநாKக8 வ%ைரவ%& ேததி 
அறிவ%�க6பK",  மாநில மாநா ைட நட��" தி=Mசி மாவ ட ச�க", மாநில மாநாK 
@G�த ப%�ன� தன� மாவ ட மாநா ைட நட��". அைன�� மாவ ட ச�க�கD" 
மாநாKகைள தி டமி ட ேததிகள3& மிகMசிற6பாக நட�திட ேவFK". அைன�� மாவ ட 
ச�க�கD" மாநில மாநா G� நிதி� ேகா டாைவ @Sைமயாக வ%ைரவாக மாநில 
ச�க�தி4E அ]6ப ேவFK" எ�." @GH ெசRய6ப ட�. 

மாநில ெசயலக� � ட�தி& கல��� ெகாFட அைன�� ேதாழ�கD�E" 
மாநில உதவ% ெசயலாள� ேதாழ� S.96ரமண%ய" ந�றி �றி � ட�ைத @G�� ைவ�தா�.        
   வா����கDட�, 

ேதாழைமO8ள, 

 
(S.ெச(ல)பா) 

மாநில ெசயலாள-. 


