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ÍüÈÈ¢ì¨¸ ±ñ:157:2019                                   ¿¡û: 23.10.2019 

«ýÀ¡÷ó¾ §¾¡Æ÷¸§Ç, 

 

சங்கத�்ன் நிரவ்ாகக�்�க ்�டட்ம் 
 

 ேசலம் மாநகரில் ெவற்�கரமாக நைடெபற்ற நம� சங்கத�்ன் 23வ� 

மாநாடை்டத ் ெதாடரந்்�, �தல் நிரவ்ாகக்��க் �டட்ம் கடநத் அக்ேடாபர ்

20ஆம் நாள் ��ச�்�ல் நைடெபற்ற�. இநத்க்�டட்ம் �வங்�வதற்� 

�ன்பாக, ��ச�் மாநகர ் �ற்��ள்ள �ைளகளின் ேதாழரக்�க்கான 

�றப்� �டட்ம் நைடப்ெபற்ற�. �ட்டத�்ல் த�ழ்நா� வங்� ஊ�யர ்

சம்ேமளனத�்ன் இனணச ்ெசயலாளர ்ேதாழர். D �ப்ரமணியன் அவரக்�ம், 

��ச�் மாவடட் வங்� ஊ�யர ்சங்கத�்ன் தைலவர ்ேதாழர். RT ராம�ரத்�் 

மற்�ம் நம� சங்கத�்ன் �ன்னாள் �னணதத்ைலவர ் ேதாழர். M 

பழனியப்பன் அவரக்�ம் கலந்�ெகாண்� வாழ்த�்ைர வழங்�னர். 

இக்�டட்த�்ல் ெபா�த�்ைற வங்�கள் இைணப்�, வங்�கள் 

தனியாரம்யம், அர�ன் ெதா�லாளர ் �ேராத ெகாள்ைக, வங்��ல் 

நைடெபற்ற �ரிந�்ணர�் ஒப்பநத்ம் ��தத் கண்காணிப்�க்��க் �டட்ம், 

மத�்ய ெதா��ற�க்�டட்ம், இ�தரப்� ஒப்பநத் ேபச�்வாரத்ை்தகள், 

அ�ல இந்�ய வங்� ஊ�யர ் சங்கம் அைற�வல் ��த�்ள்ள ேவைல 

நி�தத் ேபாராடட்ம் ஆ�யைவ ��த�் �ரிவாக �வா�க்கப்படட்�.  

 ம�ய உண�ற்�ப் �ன், நிரவ்ாகக்��க் �டட்ம் நைடெபற்ற�. 

கடநத் ெசயற்��க் �டட்த�்ற்�ப் �ன் ஏற்பட்ட நிகழ்�கள் ��த�், 

ெபா�ச ்ெசயலாளர ்சமரப்்�தத் அ�க்ைக�ன் �� பல ேதாழரக்ள் தங்கள் 

க�த�்க்கைள ெதரி�தத்னர். ெபா�ச ் ெசயலாளர ் ேதைவயான 

�ளக்கங்கைள அளிதத்ார ். ேதாழர்.T.�மார,் அ�ல இந்�ய அைமப்�ன் 

உத�ச ் ெசயலாளர ் என்ற �ைற�ல், அ�ல இந்�ய அைமப்�ன் 

ெசயல்பா�கள் ��த�் �ரிவாக எ�த�்க்��னார். 

 

 �ரிவான �வாதத�்ற்�ப்�ன், நிரவ்ாகக்�� ஒ�மனதாக �ழ்க்கண்ட 

ேதாழரக்ைள சங்கத�்ன் அைமப்� �� எண். 10 (b) �ழ் ெசயற்���ற்�              

(2019-2021) ேதர�் ெசய்த� : 

 

1. ேதாழ�. அ�ணா�சல�, ெசௗகா�ேப�ைட 
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2. ேதாழ�. ���ேவ�, ேச��� 

3. ேதாழ�. ெவ�கேடச�, ேச���ப�� 

4. ேதாழ�. ேதாழ�. �����தி, ப���ேகா�ைட 

5. ேதாழ�. ேகாபாலகி��ண�, தா�பர� 

6. ேதாழ�. ரா��மா�, ந�ேம� 

7. ேதாழ�. ஜா� கிலாவ�ட�, ஜாபராபா� 

8. ேதாழ�. ெவ�கேட�, ராேம�வர� 

9. ேதாழ�. �ேர�த�, பழநி 

10. ேதாழ�. மண�க�ட�, ேசல� 5 சாைல கிைள 

11. ேதாழ�. �ேர�த�, ெச�ைன ப�ரதான கிைள 

12. ேதாழ�. ெப�மா�, ெச�க�ப�� 

13. ேதாழ�. ர�சி� �மா�, சாலேம� 

14. ேதாழ�. P.ச�த���மா�, வ�ஜயம�கல� 

15. ேதாழ�. ரா��மா�, ேகாவ��ப�� 

16. ேதாழ�. ராஜகா��தி, வ�கப�� 

17. ேதாழ�. ப�ரகத��வர�, ேகாைவ ப�ரதான கிைள 

18. ேதாழ�. சசி�மா�, வட�கிபாைளய� 

19. ேதாழ�. வ�ேனா��மா�, க�ேடா�ெம��, தி��சி 

20. ேதாழ�. நவ�� �மா�, ேச�தம�கல� 

21. ேதாழ�. ேசக�, ராண��ேப�ைட 

22. ேதாழ�. ராஜி, தி�வா�மி�� 

23. ேதாழ�. கைல�ெச�வ�, ேம���பாைளய� 

24. ேதாழ�. மா����, ேகாைவ ப�ரதான கிைள 

25. ேதாழ�. மேக� பா�, சிவக�ைக 

சிற�� அைழ�பாள�க� : 

1. ேதாழ�. அ��, ேகா�சைட 

2. ேதாழ�. ஆன�த�, ந�ன�ல� 

3. ேதாழ�. இச�கிராஜ�, ேமல�பாைளய� 

4. ேதாழ�. ேகாப�, ேவ�� 

5. ேதாழ�. நிகி� கா��தி, ேம�� 

 §¾¡Æ¨Á Å¡úòÐì¸Ù¼ý, 
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(ஆ �கம� ச�ம்) 

       அைமப்�ச ்ெசயலாளர ்


