
 

தமி� மாநில	 
 


�றறிைக எ�:14                                          ேததி:29.12.2014 

ெவ�றி! ெவ�றி!! ெவ�றி!!! 
 

அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

 

������ மாவ�ட நி�வாக�தி� ஊழிய� வ�ேராத ேபா�கிைன எதி��� 

������ மாவ�ட ச"க# பல%ைற ச�தியாக ேபாரா�ய�.  ஆனா)# மாவ�ட 

நி�வாக�தி� ேபா�கி* மா+ற# இ*ைல.  ஆனா* மாவ�ட நி�வாக#, நம� மாவ�ட 

ச"க நி�வாகி ேதாழ� வனராஜ� அவ�கைள பழிவா"�# ேநா�ேகா. 

������ய�லி/�� ேகாவ�*ப���� மா+ற* ெச1த�.  BSNL தைலைமயக உ�தரவ�� 

ப� மா+ற* உ�தர3க4  ஏ6ர* மாத�தி* தா� ேபாட6பட ேவ7.#.  இதைன 

மாவ�ட நி�வாக��ட� 8���கா��ேனா#.  ஆனா* அவ� ஏ+கவ�*ைல.  மாநில 

நி�வாக��ட� ேபசிேனா#.  அவ�க4 நம� வாத�ைத ஏ+9� ெகா7. மாவ�ட 

நி�வாக�தி+� அறி39�தின�.  அைத:# மாவ�ட நி�வாக# ஏ+9� ெகா4ளவ�*ைல.  

ேவ� வழிய !லாததா! நம" மாநில ச$க	 நம" ேபாரா'ட பாைதைய 

ேத)*ெத+,த".  30.12.2014 காைல ப," மண  /த! 0,"12 மாவ'ட ெபா" 

ேமலாள) அ5வலக	 /67 மாநில ெசயலாள) உ�ணாவ ரத	 ேம�ெகா9வ" 

எ6� மாநில ச$க	 /2ெவ+,த".  அத�கான அறிவ ;ைப மாநில நி)வாக,திட	 

ெகா+,த".  இ" ெதாட)பாக நம" இைணயதள,தி5	 ெவள=ய 'ேடா	.  நம" 


�றறிைகய ைன அைன," மாவ'ட ச$க$க>	 த$கள=6 இைணயதள,தி! 

ெவள=ய 'டன). அைன," கிைள?ச$க$க>	 த$கள" அறிவ ;7 பலைகய 5	 

அ*த 
�றறிைகய ைன ெவள=ய 'டா)க9.  அ@காைம மாவ'ட$களான ெந!ைல, 

நாக)ேகாவ !, வ @"நக) ஆகிய மாவ'ட$கைள சா)*த ேதாழ)க>	 இ*த 

உ�ணாவ ரத,தி! ப$ேக�க திரளாக தயாரானா)க9.  0,"12 மாவ'ட	 

க	பCரமாக ஒ@ ேபா)கள	 காண தயாரான".   

  

மாநில நி�வாக# நிைலைம வ�ப;தமாக மா9வைத உண��த�.  உடன�யாக 

ம=7.# தைலய��ட�.  வ/ட�தி� இைடய�* மா+ற* ேபா.வ� BSNL தைலைமயக 



உ�தரவ�+� மாறான� எ�9 8��� கா��ய�ட�, அ*த உ,தரவ ைன நி�,தி 

ைவ," ஏ;ர! மாத,தி! ம�பFசலீைன ெசHய மாவ'ட நி)வாக,தி�1 

வழிகா'2ய".  மாவ'ட நி)வாக/	 ேவ� வழிய 6றி ஏ�� ெகா�+ ேதாழ) 

வனராஜ6 அவ)க>1 ேபாட;ப'ட உ,தரவ ைன நி�,தி ைவ," உ,தரவ ைன 

ெவள=ய '+9ள".  இ" நம" ேபாரா'ட பாைத1 கிைட,தி'ட மிக;ெபFய ெவ�றி.  

  

நம" ேகாFைகய 6 நியாய,ைத உண)*" மாவ'ட நி)வாக,தி�1 

வழிகா'2ய மாநில நி)வாக,தி�1	, ேபாரா'ட கள,தி! உ�திJட6 நி6ற 

0,"12 மாவ'ட? ச$க ேதாழ)க>1	, அவ)க>1 ஆதரவாH திரள தயாராக 

இ@*த ெந!ைல, நாக)ேகாவ !, வ @"நக) மாவ'ட ேதாழ)க>1	, த$கள" 

இைணயதள,தி! இ*த ெசHதிய ைன ெவள=ய 'ட அைன," மாவ'ட 

ச$க$க>1	, கிைள அறிவ ;7 பலைககள=! ெவள=ய 'ட அைன," கிைள 

ெசயல)க>1	 வா�,"கைளJ	, பாரா'+த!கைளJ	 ெதFவ ," 

ெகா9கிேறா	. 

 

ெதாழிலாள= வ)க,தி6 ஒ6� ப'ட ேபாரா'ட	 ேதா�றதாக சF,திர	 

இ!ைல எ6பைத மK�+	 நிLப ,த அைனவ@1	 தமி� மாநில ச$க,தி6 

மனமா)*த வா�,"கைள ெதFவ ," ெகா9கிேறா	. 

 

வா�,"க>ட6, 

ேதாழைமJ9ள,  

 
(A.பா7 ராதாகி@Oண6) 

                                                                  மாநில ெசயலாள) 
   

 


