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ேகாைவ தமி� மாநில நி�வாகிக� ��ட !"#க� 

 
அ%பா�'த ேதாழ�கேள ! 

11-03-2015 அ%, ேகாைவ சேரா/ ெசள12 அர3க1தி4 ( AIIEA  ச3க 
அ5வலக1தி4 )  BSNL ஊழிய� ச3க1தி% தமி� மாநில நி�வாகிக� ��ட	 
நைடெப�ற9. அகில இ'திய உதவ<=ெபா9>ெசயல?	, தமி� மாநில தைலவ?மான 
ேதாழ� .எB ெச4ல=பா தைலைமய<4 நைடெப�ற  ��ட1தி4 ேதாழ�.T.ப<ேரமா 
CVP ம�,	 ேதாழ�. இ'திரா ACS  ஆகிேயாைர1 தவ<ர ம�ற 19 நி�வாகிகD	 கல'9 
ெகா�டன�.  ேதாழ� C. ெச4வ<% ச1யரா/COS, அHசலி உைர நிக�1த, ேதாழ� 
V.ெவ3க�ராம% CVP அைனவைரK	 வரேவ�றா�.  மாநில ெசயலாள� ேதாழ� 
A.பாM ராதாகி?Nண% !% ைவ1த ஆPபQ ெபா?ளR% மS9 அைன19 
ேதாழ�கD	 ஒ? சிற=பான வ<வாத1ைத நட1திய ப<% கீ�க�ட !"#க� 
ஏகமனதாக எQக=ப�டன. 

ஒ2? தின3கDW� மாநில நி�வாகிக� ��ட1ைத சிற=பாக நட1திய  
ேகாைவ மாவ�ட ச3க1ைத அைன19 ேதாழ�கD	 பார�"ன�. 
1) ஜனவ2 30 	 ேததி நைடெப�ற மாநில'தYவ<ய க?1தர3க1ைத மிக>சிற=பாக 
ஏ�பாQ ெசPதி?'த கடZ� மாவ�ட FORUM  ேதாழ�கDW  மாநில நி�வாகிக� 
��ட	 பாரா�Qத4கைள ெத2வ<1த9. அ'த ��ட1தி4 தமிழக	 !Yவ9	 
அைலஅைலயாP திர�Q கல'9 ெகா�ட ேதாழ�கDW	, அத�W ஏ�பாQ ெசPத 
மாவ�ட / மாநில ச3க நி�வாகிகDW	 வா�19கைள ெத2வ<19ெகா�ட9. 
ேம5	 அ'த��ட1தி4 மிக>சிற=பான உைர நிக�1திய ேதாழ�.P.அப<ம%\  GS 
BSNLEU,  ேதாழ� C.C.சி3 GS NFTE, ேதாழ� K.ெசபாB"ய%, GS SNEA, ேதாழ� ேவ^ேகாபா4 
AIBSNLEA தைலவ�  ஆகிேயா?W	 ந%றிைய உ21தாகிற9 

2) ெட4லி ேபரண<ய<4 தமி�மாநில  BSNL  ஊழிய� ச3க1தி% சா�பாக கல'9 
ெகா�ட  124 ேதாழ�கDW	 மாநில நி�வாகிக� ��ட	 வா�19கைள 
ெத2வ<19ெகா�கி%ற9 

3) தமிழக1தி4 நைடெப�ற ைகெயY19 இயக1தி4 இ9வைர 4,35,272 
ைகெயY19கைள ெப�ற அைன19 ேதாழ�கைளK	 மாநில நி�வாகிக� ��ட	 
பாரா�Qகிற9. Wறி=பாக 64, 000 ைகெயY19கைள ெப�ற ேசல	 மாவ�ட 
ச3க1திைன ெவWவான பாரா�Qகைள உ21தாWகிற9 

 

 

 



!"#க�!"#க�!"#க�!"#க� 

1) மா�> 16W� அைன19 மாவ�ட ச3க3களR5	 மாவ�ட> ெசய�WY/ மாவ�ட 
நி�வாகிக� ��ட3கைள நட1தி  ைகெயY19 இயக1திைன தி�டமி�Q மா�> 
28W�  கீேழ Wறி=ப<�Q�ள இலகிைன c�1தி ெசP9 மாநில ச3க1தி�W 
அd=ப ேவ�Q	 . மாவ�ட3கDW ெபா,=பாள�களாக நியமிக=ப�Q�ள 
மாநில ச3க நி�வாகிக�  இத�W மாவ�ட3கDW வழிகா�" ெசய4பட 
ேவ�Q	. 

வ2ைசவ2ைசவ2ைசவ2ைச    எ�எ�எ�எ�மாவ�ட	மாவ�ட	மாவ�ட	மாவ�ட	    MதியMதியMதியMதிய    இலWஇலWஇலWஇலW    ெபா,=பானெபா,=பானெபா,=பானெபா,=பான    மாநிலமாநிலமாநிலமாநில    நி�வாகிக�நி�வாகிக�நி�வாகிக�நி�வாகிக�    
1 W%e� 20,000 V.ெவ3க�ராம% 
2 ேகாைவ 60,000 K.மா2!19, S.
=ரமண<ய% 
3 ஈேராQ 40,000 V.மண<ய%, A.!கம9 ஜாப� 
4 ேசல	 36,000 S.தமி�மண< 
5 த�மM2 30,000 M.பாM 
6 கடZ� 30,000 A.அ�ணாமைல 
7 ேவZ� 20,000 A.பாM ராதாகி?Nண% 
8 பா�">ேச2 10,000 K.சீனRவாச% 
9 ம9ைர 50,000 D.ஜா% ேபா�ஜியா, P.ச'திரேசக� 
10 வ<?9நக� 30,000 M.!?ைகயா 
11 j19W" 30,000 R.M.கிறிBேடாப� 
12 ெந4ைல 30,000 C.
வாமி W?நாத% 
13 நாக�ேகாவ<4 30,000 P.இ'திரா 
14 தி?>சி 50,000 M.ம4லிகா 
15 தHைச 10,000 R.மேக'திர% 
16 W	பேகாண	 10,000 R.மேக'திர% 
17 காைரW" 10,000 C.ெச4வ<% ச1யரா/ 
18 ெச%ைன 10,000 S.ெச4ல=பா, T.ப<ேரமா 

 

 

2) ஏ=ர4 10 	ேததிW� அைன19 மாவ�ட3களR5	 மாவ�ட ம�ட 
க?1தர3க3க�/ சிற=M��ட3க� ஆகியவ�ைற நட1த ேவ�Q	 

3) மாநில  FORUM சா�பாக ஒ? ேநா�mB ெவளRய<Qவ9 

4) ஏபர4 11 !த4 20 	 ேததி வைர அைன19 கிைளகளR5	 ெபா9WY 
��ட3கைள நட19வ9. அ5வலக3க�/ெதாைலேபசி நிைலய3களR4 

�,=பயண	 ெசP9 ேதைவ=பQ	 இட3களR4 ேதாழ�கைள ேந24 ச'தி=ப9 
ஆகியைவ நட1த=பட ேவ�Q	 

5) ஏ=ர4 21 & 22 ேததிகளR4 நைடெபற உ�ள ேவைலநி,1த1ைத  மிக 
ப<ரமா�டமான ெவ�றியான ேவைல நி,1தமாக நட19வ9. 



6) TNTCWU  ச3க1தி% ஆ�Q ச'தா ேசக2=M இயக1தி�W  BSNLEU  மாவ�ட 
ச3க3க� உதவ<ெசP9 அதைன மா�> 25	 ேததிW� நிைற# ெசPய ஒ19ைழக 
ேவ�Q	 

7) மாநிலக#%சில  AGENDA  கைள மா�> 17Wள மாநில ச3க1தி�W அd=ப< 
ைவ=ப9 

8) BSNL ஊழிய�ச3க அைம=M தினமான 2015  மா� 22	 ேததிைய  “ BSNL  பா9கா=M 
தின”மாக கைடப<"=ப9.  அனைறய தின	 ேவ% ப<ர>சார	\ெத?!ைன 
��ட3க� என நட1தி ெபா9மகளRட	  BSNL  ஐ பா9காக ேவ�"யதி% அவசிய	 
ப�றிK	, நம9 ைகெயY19 இயக	 ெதாட�பாக#	 வ<2வாக ேபச ேவ�Q	 . 
ேம5	 வழகமான சrக பண<கைளK	 சிற=பாக தி�டமி�Q நட1த ேவ�Q	. 

 இ,திய<4 ேதாழ� S.
=ரமண<ய% ACS ந%றி �றி ��ட1ைத !"19 
ைவ1தா�. 

 

மாநில நி�வாகிக� ��ட1தி% !"#கைள மிக>சிற=பாக அ!4பQ19	ப" 
அைனவைரK	 ேதாழைமKட% ேக�Qெகா�கிேறா	 

 

வா�19கDட% 
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