
BSNL ஊழிய
 ச�க� 
தமி� மாநில� 

��றறி�ைக எ
:3                                                            ேததி:17.10.2014 
 

7வ� தமி� மாநில மாநா�, தி��சி 
 
அ�பா
�த ேதாழ
கேள, 
 

நம� BSNL ஊழிய
 ச�க"தி� 7வ� தமி� மாநில மாநா� ெபா�மைல தியாகிக% 
&மியா� தி��சிய'( ம"திய ேப��� நிைலய� அ�ேக உ%ள நி* ைடம,- மஹாலி( 
11.10.2014 அ�4 எ6�சி7ட� �வ�கிய�. 
 
 ஊழ89: எதிராக உர"� :ர( ெகா�"ததா( காசியபா" ெபா� ேமலாளரா( ெகாைல 
ெச<ய=ப-ட மாவ-ட ெசயல
 ேதாழ
 >ேக�திரபா( சி� அவ
கள?� ெபயரா( அைம�த 
@ைழA வாய'( வழியாக ெதாழிலாள
 வ
9க"தி� ஒ=பCற தைலவ
 ேதாழ
 R.உமாநா" 
நிைனவர�கி( �வ�கிய இ�மாநா-HC: மாநில" தைலவ
 ேதாழ
 K.மா���� தைலைம 
தா�கினா
. 
 
ெபா� அர க!:- 
 Iத( நிக��சியாக ேதசிய ெகாHைய ேதாழ
  M.நாராயணசாமி ஏCறி ைவ9க ச�க9 
ெகாHைய ேதாழ
 C.பழன?�சாமி வ',ணதி�� ேகாஷ�கO9கிைடேய ஏCறி ைவ"தா
. அPசலி 
பாடைல Q�9ேகா-ைட ேதாழிய
 &�பாைவ பாHனா
. அPசலி7ைரைய ேதாழ
 S.>=ரமண'ய� 
ஆCறினா
.  

வரேவCQ9:6 சா
பாக ேதாழ
 அSல� பாஷா வரேவCQைர ஆCறினா
. தமி� மாநில� 
ச�க� சா
பாக ேதாழ
 A.பாQ ராதாகி�Uண� வரேவCQைர ஆCறினா
. வரேவCQ9:6 
தைலவ
 ேதாழ
 G.பால�ச�திர� மC4� மாநில" தைலவ
 ேதாழ
  K.மாXI"� ஆகிேயா
 
தைலைம7ைர ஆCறினா
க%.  

அகில இ�திய ெபா�� ெசயல
 ேதாழ
 P.அப$ம%& �வ9கAைர நிக�"தினா
. அவ
 
தன� உைரய'( ஜனநாயக Iைறய'( சிற=பாக ெசய(ப-�வ�� நம� தமி� மாநில� 
ச�க"ைத வா�"தினா
. சமZப"தி( ேவ[
 மாவ-ட"தி( ேவைல ந\9க� ெச<ய=ப-ட 140 
ஒ=ப�த ெதாழிலாள
க% பண'9: எ�9க9ேகாX நைடெபCற வ \ர� ெசறி�த ேபாரா-ட"ைத 
மனதார பாரா-Hனா
. ேத
த( ப'ர�சார"தி� ேபா� பைழய கா�கிரS அரசி�  
ெகா%ைககளா( பறி9க=ப-ட ஏைழ எள?ய ம9கO9: ஆதரவாக ேபசி வா9:கைள ெபC4 
ஆ-சிைய= ப'H"த தி� நேர�திர ேமாH, ஆ-சி9: வ�தப'� அ�த ஏைழ ம9கO9: “கச=Q 
ம���கைளேய” ெகா�"� வ�வைத ெதள?வாக எ�"�ைர"தா
. Qதிய அரசா�கI� 
கைடப'H"�வ�� தாராளமய ெகா%ைககைள க�ைமயாக சாHய ெபா�� ெசயல
 BSNL 
நல_9: எதிராக ஆ-சியாள
கO�, ேம(ம-ட நி
வாகI� ஏCப�"திவ�வைத7� 
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எ�"�ைர"தா
. த\
9க=படாத 30 அ�ச ேகாX9ைககள?� மZ� நி
வாக"தி� நிைலபா-ைட 
வ'ள9கிய அவ
 ,அதC: எதிராக நம� JAC வ'�"�%ள 27.11.2014 ேவைல நி4"த"ைத 
ெவCறிகரமா9:மா4 ேக-�9ெகா,டா
.  

 
 தமிழக த\,டாைம ஒழி=Q I�னண'ய'� மாநில" தைலவ
 ேதாழ
 P.ச!ப� அவ
க% 
சிற=Qைர நிக�"தினா
. அரசி� ெகா%ைகக% ெதாழிலாள
 வ
9க"திC: எதிராக இ�9க9bHய 
இ�த காலக--"தி( நம� வ
9க ஒC4ைமைய வலி74"தினா
. ேவC4ைமய'( ஒC4ைம 
எ�ப� இ�தியாவ'� தாரகம�திரமாக உ%ள cழலி( இ�ைற9: ப'Xவ'ைனவாத ச9திக% 
உைழ9:� ம9கைள சாதி மத இன� ெமாழி அH=பைடய'( ப'ளAப�"த க�� IயCசிய'ைன 
ேமCெகா,� வ�கி�றன
. உைழ9:� ம9க% இதC: எதிராக ஒ�4ப-� ேபாராட ேவ,�� 
என ேக-�9ெகா,டா
. 
 
 த\,டாைமய'� ேகாரவHவ�கள?( ஒ�றாக சமZப"தி( பdகா
 Iத(வ
 ஒ� ேகாவ'லி( 
வழிபா� நட"திவ'-� வ�தப'�ன
, அ�த ேகாவ'ைல த,ண\
 ஊCறி >"த� ெச<த ெகா�ைம 
நிக��தைத அவ
 >-H9கா-Hனா
. தலி" ம9கள?� எ6�சிைய ஒ�9:வதC: 
நைடெபC4வ�� ஒ�9:Iைறைய வ'வX"த அவ
, அதC: எதிராகA� நா� அைனவ�� 
ஒ�4ப-� ேபாராடேவ,�� எனA� தமி� மாநில BSNL ஊழிய
 ச�கI� அைன"� 
மாவ-ட�கள?8� ெசய(ப�வைத பாரா-Hனா
. அவ
 உைரயாCறியப'� தமிழக த\,டாைம 
ஒழி=Q I�னண'9: ந�ெகாைட வழ�க மாநில� ெசயல
 அைறbவ( வ'�"தAட� 
அர�கி( இ��த ேதாழ
க% Iத( தவைணயாக e 12000/- வழ�கின
.  
 
ேசைவ க)�தர க!:- 
 மாநா-H( நைடெபCற ேசைவ க�"தர�க"ைத �வ9கிைவ"� ேபசிய மாநில� ெசயல
 
ேதாழ
 S.ெச+ல-பா தமி�நா� BSNL வ�மான� 2012-13 ஆ,H( 1920 ேகாH eபா<. இ� 2013-
14-( 7.64% அதிகX"�%ள� எ�பைத >-H9கா-Hனா
. ெசலவ'��க% 2% அதிகX"தி��தா8� 
I�ைதய ஆ,� 494 ேகாH eபா< நUட"திலி��� 2013-14� ஆ,� நUட� 430 ேகாHயாக 
:ைற��%ள� எனA� MNP-( ப'ற தன?யா
 நி4வன�கள?டமி��� BSNL9: >மா
 98000 
வாH9ைகயாள
க% இைண��%ளைத7� :றி=ப'-� பாரா-Hனா
. தமிழக"தி( m�4 
மாவ-ட�க% லாபமைட��%ளன. அைவ நாக
ேகாவ'(, பா,H�ேசX மC4� :�n
 
ஆகியன.. இ� m�4 மாவ-ட�கள?8�  BSNLEU வ8வான ச�கமாக உ%ள� 
பாரா-�9:Xய�. 
 
� ப'ரா-ேப,- ப6�கைள உடனHயாக ந\9:வ�  
� ெந(ைல மாவ--"ைத= ேபா( மாைல ேநர மா
ெக-H� பண' அைன"�      
மாவ-ட�கள?8� ேமCெகா%வ� 
� BSNL நம� வா�வாதார� எ�ற உண
ேவா� பண' ெச<வ� 
� ேசைவ மன=பா�ைம7ட� ெசய(ப�வ� 
 
ஆகியவCைற வலி74"தி தமிழக"தி( BSNL ஐ நிைல நி4"திட பா�ப�மா4 
ேக-�9ெகா,டா
.  
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 தைலைம= ெபா� ேமலாள
 தி� G.V.ெர01 அவ
க% ேகரள� மC4� ஒXஸா ேபா�ற 
மாநில�கைள=ேபால தமிழகI� லாபமZ-�� மாநிலமாக மாற அைனவX� ஒ"�ைழ=ைப7� 
ந(:மா4 ேக-�9ெகா,ட�ட� ெந(ைல ேகாைவ ஆகிய மாவ-ட�க% சிற=பாக ேசைவ 
ெச<7� மாவ-ட�களாக ேத
ெத�9க=ப-�%ளதC: பாரா-�தைல7� ெதXவ'"தா
. 
 
 தி��சி Iத�ைம= ெபா�ேமலாள
 தி� V.ராஜி அவ
க%, I�Q தா� பண'யாCறிய 
அ�தமான?( 5 ஆ,�களாக ெதாட
�� வ�த நUட� கட�த ஆ,� லாபமாக 
மாCற=ப-�%ளைத7� தCேபா� ப'�த�கி7%ள தி��சி மாவ-ட"ைத ஊழிய
கOட� 
இைண��  I�னண' மாவ-டமாக மாCற உ4தி ஏCபதாகA� ெதXவ'"தா
. 
 
 நிைறAைர ஆCறிய ெபா�� ெசயல
 ேதாழ
 P.அப'ம�7 அவ
க% ெமாைப( ேசைவய'( 
தன?யா
 நி4வ��க% அ_மதி9க=ப-� 7 ஆ,�கO9: ப'ற: BSNL அ_மதி9க=ப-டா8� 
இர,ேட ஆ,�கள?( I�னண' இட"ைத ப'H""��, அைன"� தன?யா
 க�ெபன?கO� 6.5 
ல-ச� ெமாைப( இைண=Qக% வழ�கியேபா� BSNL ம-�ேம 2 ½ ல-ச� இைண=Qக% 
வழ�கி I�ேனறியைத7�, ப'�ன
 தன?யா
 Iதலாள?கள?�  நி
=ப�த"தா(, :றி=பாக தி� 
ஆ.ராசா அைம�சராக ெபா4=ேபCற ப'ற: 45 மி(லிய� இைண=Q9கO9கான ெட,டைர ர"� 
ெச<தேபா� ஒ� நா% ேவைல நி4"""தி� mல� 23 மி(லிய� இைண=Q9கO9காக 
ெட,ட
 வ'ட=ப-ட�. ெதாட
�� அரசா�க"தி� ெகா%ைககைள BSNL நUட"திC: காரண�, 
கட�த ஊதிய உய
வ'� ேபா� 50000 ஊழிய
க% தCேபா� ஓ<A ெபCறவ
க% அ�4 
b�தலாக பண'ய'( இ��த�, எனேவ ஊதியேம நUட"திC: காரண� எ�ப� தவ4.  
 

ஒ� Qற� அரசி� ெகா%ைககைள எதி
"� ேபாரா�வ�, ம9க% ம"திய'( ப'ர�சார� 
ெச<வ�, ம4Qற� வாH9ைகயாள
கள?ட� இன?ைமயாக ேப>வ�, சிற=பான ேசைவைய 
அள?=ப�, பண'9கலா�சார"ைத ேம�ப�"�வத� mல� தா� BSNLஐ பா�கா9க IH7� 
எ�பைத வ'XவாகA�, ஆண'"தரமாகA� எ�"�ைர"தா
. 
 

மாநில �ைண� ெசயல
 ேதாழ
 M.I�ைகயா ந�றி bற �வ9க வ'ழா நிக��சிக% 
நிைறACறன. 
 

வா2��ைர:- 12.10.2014 அ�4 மாைல 4.30 மண'யளவ'( இர,டா� நா% ேதாழைம ச�க 
நி
வாகிக% வா�"�ைர வழ�கினா
க%.  வ�தி��த தைலவ
கைள தமி� மாநில அைம=Q 
ெசயலாள
 ேதாழ
 C.ெச(வ'� ச"யராw வரேவCறா
. CITU ச�க"தி� மாநில ெபா� ெசயலாள
 
ேதாழ
 G.�3மாற% தன� வா�"�ைரய'(, சமZப"தி( நைடெபCற ஒ=ப�த ஊழிய
கO9கான 
உ,ணாவ'ரத� மC4� ேவைல நி4"த� ஆகிய ேபாரா-ட�கைள பாரா-H அரசி� 
ெகா%ைககO9: எதிராக நைடெபற உ%ள ேபாரா-ட�கள?( BSNL  ஊழிய
 ச�க� I�ன?�4 
ெசய(பட ேவ,�� என வா�"தினா
.  NFTE BSNL ச�க"தி� மாநில ெசயலாள
 அவ
கள?� 
அகில இ�திய மாநா-H( கல��9 ெகா%ள ெச�4 வ'-டதா( அவ
கள?� மாநில 
�ைண"தைலவ
 ேதாழ
 ேலாகநாத� நம� மாநா-ைட வா�"தி ஊழிய
கள?� ப'ர�சைனய'( 
நா� ஒ�4 ப-� ேபாரா�ேவா� என வா�"தினா
.  TEPU ச�க"தி� மாநில ெசயலாள
 ேதாழ
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A.ெச(லபா,H, ேதாழ
 M.ேகாப'நாத� CS SNEA(I), ேதாழ
 S.சிவ:மா
 CS AIBSNLEA, ேதாழ
 
P.அழ:பா,Hயராஜா CS SNATTA, ேதாழ
 C.K.நரசி�ம� CS AIBDPA ஆகிேயா
 தமிழக"தி( நம� 
b-� ேபாரா-ட�கைள நிைனA b
�� அதி( BSNL ஊழிய
 ச�க"தி� ெசய(பா-ைட 
பாரா-H உைர நிக�"தினா
க%.  இவ
க% அைனவ�� ேபசியAட� உைர நிக�"திய நம� 
ெபா� ெசயலாள
 ேதாழ
 P.அப'ம�7 அவ
க% ம"திய அரசி� ெகா%ைகக% மC4�, 
ேம(ம-ட நி
வாக"தி� ெசய( திற� இ(லாைம ஆகியவCைற வ'வX"� அவ
கள?ட� 
இ��� BSNLஐ கா=பாCற அதிகாXக% மC4� ஊழிய
கள?� ஒ�4 ப-ட ேபாரா-ட"தா( 
ம-�ேம IH7� எ�4 ெதள?A ப�"தி உைர நிக�"தினா
.  இ4திய'( தமி� மாநில அைம=Q 
ெசயலாள
 ேதாழ
 S.தமி� மண' ந�றி ெதXவ'"� உைர நிக�"தினா
.  13.10.2014 அ�4 BSNL 
WWCC� தமி� மாநில அைம=பாள
 ேதாழ
 P.இ�திரா மC4� TNTCWU ச�க"தி� தமி� மாநில 
ெசயலாள
 ேதாழ
 C.வ'ேனா":மா
 ஆகிேயா
 நம� 7ஆவ� தமி� மாநில மாநா-ைட 
வா�"தினா
க%.       

ெபா)ளா56�37:-  Iத( நா% மாைல 5.00 மண' Iத( m�றா� நா% வைர நைடெபCற 
ெபா�ளா<A9:6 சா
பாள
கைள ம-�� உ%ளட9கி நைடெபCற�.  த\
மான9:6(ேதாழ
 
M.I�ைகயா, ேதாழ
 M.நாராயணசாமி, ேதாழ
 C.பழன?�சாமி, ேதாழ
 V.ெவ�க-ராம�, ேதாழ
 
A.பாQ ராதாகி�Uண�), பதிA9 :6 (ேதாழ
 L.பரேமSவர�, ேதாழ
 C.ராேஜ�திர�, ேதாழ
 
C.ெச(வ'� ச"யராw) மC4� த:தி ஆ<A9 :6 (ேதாழ
 S.>=ரமண'ய�, ேதாழ
 S.தமி�மண', 
ேதாழ
 R.மேக�திர� ேதாழ
 S.ரவ \�திர�) ஆகியைவ ேத
�ெத�9க=ப-ட ப'�ன
 BSNL ஊழிய
 
ச�க"தி� மாநில ெசயலாள
 ேதாழ
 S.ெச(ல=பா ெசய(பா-� அறி9ைகய'ைன I�ைவ"� 
உைரயாCறினா
.  மாநில ெசயC:6 ெச6ைம= ப�"திய அவர� 105 ப9க அறி9ைகய'ைன 
அறிIக=ப�"தி சிற=பானெதா� உைரய'ைன நிக�"தினா
. இர,டா� நா% Iத( m�றா� 
நா% காைல வைர ஆ4 ெப, ேதாழிய
க% உ-பட 43 ேதாழ
க% வ'வாத"தி( ப�ேகCறன
.  
BSNLஐ பா�கா9கA�, ேசைவ"தர"ைத உய
"தA�, ஒ=ப�த ஊழிய
கள?� நியாயமான 
ேகாX9கைககO9கான ேபாரா-ட�கO9: நா� வழிகா-ட ேவ,�� என வலி74"தி7�, 
மதசா
ப'�ைம வலி74"தி7�, த\,டாைம ெகா�ைமைய த�"� நி4"�� ேபாரா-ட�கைள( 
ப�ேகCப� ெதாட
பாகA�, ெப,கO9: எதிரான வ�ெகா�ைமகைள க,H"��, 
ஊழிய
கள?� ப'ரதா� ேகாX9ைகக% ெதாட
பாகA�, நம� ச�க வள
�சி மC4� 
ேபாரா-ட�க% ஆகியவCைற I�ன?4"தி7� ேபசிய ேதாழ
க% அைனவ�� வலி74"தி 
ேபசினா
க%.  ேகட
 வாXயான ேதாழ
கள?� ச�ேதக�க% மC4� ேக%வ'கO9: நம� ெபா� 
ெசயலாள
 அCQதமாக வ'வX"�, அைன"� ப:தி ஊழிய
கள?� நியாயமான ேகாX9ைககைள 
வH"ெத�"� 30 அ�ச�களாக I� ைவ"� நைடெபCற ேபாரா-ட�கள?( ப�ேகCறவ
கைள 
வா�"திய�ட�, 27.11.2014 ஒ� நா% ேவைல நி4"த"ைத ெவCறிகரமா9கிட அைன"� 
IயCசிகைள7� ேமCெகா%ள ேவ,�� என ேக-�9 ெகா,டா
.      

இ4திய'( நம� தமி� மாநில ெசயலாள
 ேதாழ
 S.ெச(ல=பா தன� ெதா:=Qைரய'( 
நம�  7ஆவ� தமி� மாநில மாநா-H( Qைக=பட�கைள அCQதமாக எ�"� வHவைம"�, 
நம� மாநில ச�க இைணயதள"தி( அCQதமாக பதிேவCற� ெச<தி-ட வ'�� நக
 
மாவ-ட"தி( பண'யாCறி வ�� ேதாழ
 A.மதி9க,ண� மC4� ேதாழ
 A.S.அUர=த\� ஆகிய 
ேதாழ
கைள மனமார பாரா-Hயேபா� மாநில மாநாேட அவ
கள?� ேசைவய'ைன பல"த 
கரெவாலி9கிைடேய பாரா-Hய�.  தன� ச9தி9:� மிP>� வைகய'( நம� தி��சி மாவ-ட 
ேதாழ
க% இ�த மாநில மாநா-ைட திற�பட நட"தியைத7� அவ
 பாரா-Hனா
.  இ�த 
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மாநா-� வ'வாத"தி( ப�ேகCற 6 ெப, சா
பாள
கO� த�கள?� க�"�9கைள அ6"த� 
தி�"தமாக I�ைவ"� ேபசியைத7� அவ
 ெவ:வாக பாரா-Hனா
.  சா
பாள
க% 
வ'வாத"தி( எ6=ப'ய பல ச�ேதக�கO9: வ'ைட அள?"த அவ
 கீ�க,ட IHAகைள7� 
அறிவ'"தா
.   

• மத ஒC4ைமைய வலி74"தி மாநில�த6வ'ய க�"தர�க ஒ�றிைன ஓX� 
மாத�கள?( ம�ைரய'( நட"�வ�. 

• BSNL வள
�சி9கான மாவ-ட அளவ'லான க�"தர�கைள உடனHயாக நட"�வ�.   
• ெதாழிCச�க வள
�சி9: ம,டல வாXயான க�"தர�க�கைள உடனHயாக நட"�வ�. 
• தமிழக"தி( BSNL ேசைவகைள ேம�ப�"திட மாவ-ட ச�க�கேளா� கல�தாேலாசி"� 

அத� அH=பைடய'( IHவ'ைன எ�"� Hச�ப
 Iத( வார"தி( நி
வாக"திC:�, 
ம"திய ச�க"திC:� ெகா�=ப�.   

• ெதாட
�சியாக ேவைல நி4"த"தி( ஈ�ப-� வ�� ெந<ேவலி ஒ=ப�த 
ெதாழிலாள
கO9: ஆதரவாகA�, ேநா9கியா நி4வன� mட=ப�வைத க,H"�� 
தமி� மாநில"தி( 16.10.2014 அ�4 அைன"� கிைளகள?8� ஆ
=பா-ட� நட"�வ�.   

மாநில ெசயல
 ேதாழ
 S.ெச(ல=பாவ'� ெதா:=Qைர9: ப'� மாநில மாநா� 
ெசய(பா-� அறி9ைகய'ைன7�, மாநில ெபா�ளாள
 ேதாழ
 K.சீன?வாச� I� ைவ"த வரA 
ெசலA அறி9ைகய'ைன7� ஏகமனதாக ஏC49 ெகா,ட�.   

த:தி ஆ<A9:6வ'� அறி9ைகய'ைன உதவ' மாநில ெசயலாள
 ேதாழ
 S.>=ரமண'ய� 
I�ைவ9க, BSNLஐ பா�கா=ப�, 27.11.2014 ேவைல நி4"த"ைத ெவCறிகரமா9:வ� உ%ள?-ட 
த\
மான�கைள (I6 வ'வர� தன?யாக தர=ப��) மாநில �ைண"தைலவ
 ேதாழ
 
V.ெவ�க-ராம� I�ைவ9க இைவகைள மாநில மாநா� ஏகமனதாக ஏC49 ெகா,ட�. நம� 
மாநில மாநா-H( சா
பாள
களாக கல��9 ெகா,டவ
கள?( m"த ேதாழரான ேதாழ
 
M.நாராயணசாமி நம� ச�க9 ெகாHய'ைன இைளய ேதாழியரான ேதாழ
 R.ராேஜSவXய'ட� 
வழ�கிய ேபா� பல m"த ேதாழ
க% ஓ<A ெபC4 வ�� இ�ைறய cழலி( இ�த 
இய9க"ைத I�ென�"�� ெச(ல இைளஞ
க% பல
 தயாராக உ%ளன
 எ�பைத எ�"�9 
கா-�வதாக இ��த�. 

ப'�ன
 நைடெபCற நி
வாகிக% ேத
வ'ைன நம� அகில இ�திய ெபா� ெசயலாள
 
ேதாழ
 P.அப'ம�7 அவ
க% நட"தி ைவ"தா
.  Qதிய மாநில ச�க நி
வாகிக% ஏகமனதாக 
ேத
�ெத�9க=ப-டன
.   

ஏகமனதாக நைடெபCற நி
வாகிக% ேத
த89: ப'� மாநில �ைண"தைலவ
 ேதாழ
 

ெவ�க-ராம� ந�றி bறி மாநா-ைட நிைறA ெச<தா
.  

ஒ� சிறிய இைடெவள?ய'(, த�கO9: உ%ள ெந�9கHகO9: இைடய'8� இ�த 

மாநா-ைட சிற=பாக நட"திய தி��சி மாவ-ட ச�க"ைத தமி� மாநில மாநா� மனமார 

பாரா-Hய�.  
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தமி2 மாநில ச க�தி% 9திய நி;வாகிக< 
 

தைலவ;   :  ேதாழ;S.ெச+ல-பா, SSS, ெச%ைன 

�ைண"தைலவ
க%: 1. ேதாழ
  K.மாXI"�,TM, ேகாைவ 

    2. ேதாழ
 .V.ெவ�க-ராம�,, STS,, ேகாைவ 

    3. ேதாழ
 T.ப'ேரமா, TM,  ெச�ைன 

    4. ேதாழ
ஜா�ேபா
ஜியா, TM, தி,�9க( 

    5. ேதாழ
 C.>வாமி:�நாத�, STS, அ�பாசI"திர�. 

ெசயல;   : ேதாழ; A.பா9ராதாகி)@ண%, SSO, 3%B; 

�ைண�ெசயல
க% : 1. ேதாழ
 M.I�ைகயா, TTA, ெச�ைன 

    2. ேதாழ
S.>=ரமண'ய� ,STS, தி�=&
 

    3. ேதாழ
 P.இ�திரா, SSS, நாக
ேகாவ'( 

    4. ேதாழ
 S.தமி�மண', STS, தி��ெச�ேகா� 

    5. ேதாழ
 .C. ெச(வ'�ச"தியராw, TTA, ம�ைர 

ெபா)ளாள;     : ேதாழ; K.சனீDவாச%, TM, ெச%ைன 

�ைண=ெபா�ளாள
: ேதாழ
 R.மேக�திர�, TTA, ெச�ைன 

அைம=Q�ெசயல
க%:1. ேதாழ
 A.Iகம�ஜாப
, TM, தி�=&
 

   2. ேதாழ
 V.மண'ய�, TM, ஈேரா� 

   3. ேதாழ
 R.ெம<ய=ப� கிXSேடாப
 ,STSO, தி��ெச��
 

   4. ேதாழ
 M.பாQ,  TM, கி�UணகிX 

   5. ேதாழ
 A.அ,ணாமைல, SSS,கட[
 

   6. ேதாழ
 M.ம(லிகா, STS, Q�9ேகா-ைட 

   7. ேதாழ
 P.ச�திரேசக
, TM, ேபாH 

BSNLஐ பா�9கா9கA� BSNL ஊழிய
கள?� நலைன கா9கA� உ�வாகி உ%ள ஒேர 

ஒ=பCற ச�கமா� BSNL ஊழிய
 ச�க"ைத ெம�ேம8� வள
"ெத�9:� உ4திய'ைன 

சா
பாள
க% ெநPசி( ஏ�தி ெகா,� உCசாகமா< Qற=ப-டன
. 

வா�"�9கOட�, 

 

                                                               ேதாழைம7%ள, 

 
(A.பா9 ராதாகி)@ண%) 

மாநில ெசயலாள;. 


