
சென்னை செொனெட்டியின் முனைகேடுேனை 
ேண்டித்து 

எழுச்ெிமிகு தர்ணொ.. 
 
தமிழ் மாநிலச் சங்கமும்,சசன்னை சதானலபேசி மாநிலச் சங்கமும் 
இனைந்து சசானசட்டியில் நனைசேறும் முனைபகடுகனை கண்டித்து 
28.06.2016 சசன்னை பூக்கனை சதானலபேசி நினலய வைாகத்தில் 
எழுச்சிமிகு தர்ைானவ நைத்தியது.  
 

 அநியொய வட்டினய உடைடியொே குனைக்ே கவண்டும் 
(குனைந்தபட்ெமொே 3%) 

 சவள்ைொனூர் நிலத்னத உறுப்பிைர்ேளுக்கு உடகை பேிர்ந்து 
சேொடுக்ே கவண்டும்,  

 விண்ணப்பித்தவருக்கு வரவு செலவு ேணக்குேனை 
பொர்னவயிடவும் நேனல வழங்ேவும் கவண்டும்,  

 2014-15 டிவிசடண்னட 12% ஆே உயர்த்தி வழங்ே கவண்டும் 
 ஊதொரி செலவுேனை நிறுத்தகவண்டும் 

 
என்ை பகாரிக்னககனை வலியுறுத்தி தர்ைா நனைசேற்ைது. சசானசட்டியில் 
நனைசேறும் ஊதாரி சசலவுகள் மற்றும் ஊழல்கைால் ோதிக்கப்ேட்ை 
உறுப்ேிைர்கள் பகாோபவசத்பதாடு தர்ைாவில் கலந்து சகாண்ைைர். 
ஊழியர்கள் மத்தியில் அம்ேலப்ேட்டு விடுபவாம் எை ேயந்துபோை NFTE 
சசன்னை சதானலபேசி மாநிலச் சசயலர் நமது தர்ைாவிற்கு தனைபோை 
நிர்வாகத்திைம் வலியுறுத்திைார். சசன்னை சதானலபேசி மாநில 
நிர்வாகமும் நமது மாவட்ை/ மாநில சசயலருக்கு தர்ைா போராட்ைம் 
நைத்த அனுமதி சகாடுக்க முடியாது எை மிரட்டியது. மிரட்ைல்கைால் 
நம்னம அைக்கமுடியாது என்ேனத நிர்வாகத்திைம் சசன்னை சதானலபேசி 
மாநிலச் சங்கம் அழுத்தமாக கூைியது.  
 
இந்த தர்ைாவில் அைக்குமுனைகனை எதிர்த்து உைர்வுபூர்வமாக 600க்கும் 
பமற்ேட்ை பதாழர்கள் எழுச்சியுைன் கலந்து சகாண்ைைர். சேருமைவில் 
தர்ைா அரங்னகச் சுற்ைி காவல் துனை அதிகாரிகள் இருந்தார்கள். மாநில 
நிர்வாகத்தின் சசயல்ோட்னை கண்டித்து தர்ைா துவங்கியது. இந்த தர்ைா 
போராட்ைத்திற்கு சசன்னை சதானலபேசி மாநில தனலவர் பதாழர் 
M.கன்ைியப்ேன் தனலனம தாங்கிைார். பதாழர் k.சீைிவாசன், மாநில 
சோருைர் தமிழ் மாநிலம், வரபவற்புனர நிகழ்த்திைார்.  
 
இந்த தர்ைா போராட்ைத்தில் சசன்னைக்கு வந்திருந்த நமது சோதுச் 
சசயலனர கலந்து சகாள்ை இரு மாநிலச் சங்கங்களும் பவண்டுபகாள் 
விடுத்தது. அதனை ஏற்று ேல்பவறு சிரமங்களுக்கினையில் நமது சோதுச் 



சசயலர் பதாழர் P.அேிமன்யு கலந்து சகாண்டு சசானசட்டியில் 
நனைசேறும் உறுப்ேிைர் விபராத, நைவடிக்னககனை கண்டித்தும், ஊழனல 
அம்ேலப்ேடுத்தி நைவடிக்னகக்கு உட்ேடுத்துபவாம் எைவும் எச்சரிக்னக 
விடுத்தார். பமலும் இந்த தர்ைாவில் பதாழர் S.சசல்லப்ோ,AGS, பதாழர் 
R.ரவநீ்திரன், முன்ைாள் சோதுச் சசயலர் (SEWA BSNL), பதாழர் A.ோபுராதா 
கிருஷ்ைன் CS தமிழ் மாநிலம், பதாழர் K.பகாவிந்தராஜ் CS, சசன்னை 
சதானலபேசி, பதாழர் A.சுகுமார், CS (SEWA BSNL) சசன்னை சதானலபேசி, 
பதாழர் S.அன்புமைி முன்ைாள் இயக்குநர், பதாழர் S.மைி, முன்ைாள் 
சசானசட்டி உதவி தனலவர், பதாழர் S.ோஷா முன்ைாள் இயக்குநர் 
ஆகிபயார் எழுச்சி மிகு கண்ைை உனர ஆற்ைிைார்கள்.  
 
சசானசட்டி தனலனம சசயலரிைம் நமது தனலவர்கள் பகாரிக்னக 
மனுனவ அைித்து உைைடி நைவடிக்னக எடுக்க வலியுறுத்திைார்கள்.  
 
சசானசட்டி உறுப்ேிைர்கைின் இரத்தத்னத உைிஞ்சி ஊதாரி சசலவுகள் 
சசய்வனதயும் ஊழல்கள் சசய்வனதயும் அனுமதிக்க முடியாது எை 
அனைத்து தனலவர்களும் ேலத்த கரபகாஷத்திற்கினையில் கண்ைை 
உனரனய நிகழ்த்திைர். வட்டி குனைப்ேதும், நிலத்னத ேிரித்து சகாடுப்ேது 
உள்ைிட்ை நமது நியாயமாை பகாரிக்னககனை சசானசட்டி நிர்வாகம் 
தீர்த்துனவக்கும் எை நம்புகிபைாம். ேிரச்சனை தீரவில்னல எைில் நமது 
போராட்ைம் சதாைரும். இந்த சிைப்பு மிகு தர்ைானவ பதாழர் 
N.ேஞ்சாட்சரம் மாநில உதவி சசயலர், சசன்னை சதானலபேசி நன்ைி கூைி 
முடித்து னவத்தார்.  
 
சநஞ்சு நினை பொரொட்டுக்ேள் 
 
தமிழகத்திலிருந்து பகானவ, ஈபராடு, கைலூர், ோண்டிச்பசரி, பவலூர், 
தருமபுரி, திருச்சி, மதுனர, திருசநல்பவலி, CGM அலுவலக மாவட்ைம், CGM 
Project மாவட்ைம் ஆகியவற்ைிலிருந்து நூற்றுக்கைக்கில் பதாழர்கள் 
உைர்வுபூர்வமாக கலந்து சகாண்ைனத தமிழ் மாநிலச் சங்கம் 
ோராட்டுகிைது. அபத போல் சசன்னை சதானலபேசியிலிருந்து 
(சசங்கல்ேட்டு மாவட்ைம் உட்ேை) ஏராைமாை பதாழர்கள் கலந்து 
சகாண்ைனதயும் தமிழ் மாநிலச் சங்கம் ோரட்டுகிைது. 
 
 

பதாழனமயுைன் 
 

 
 

(A.பொபுரொதொ ேிருஷ்ணன்) 
மாநிலச் சசயலர் 

 


