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ேகாைவ தமி
 மாநில நிவாகிக� ��ட ���க� 

 
அ�பா�த ேதாழகேள ! 

11-03-2015 அ�" ேகாைவ சேரா% ெசள'( அர)க'தி* ( AIIEA  ச)க 
அ+வலக'தி* )  BSNL ஊழிய ச)க'தி� தமி
 மாநில நிவாகிக� ��ட/ 
நைடெப0ற2. அகில இ�திய உதவ67ெபா28ெசயல9/, தமி
 மாநில தைலவ9மான 
ேதாழ .எ= ெச*ல7பா தைலைமய6* நைடெப0ற  ��ட'தி* ேதாழ.T.ப6ேரமா 
CVP ம0"/ ேதாழ. இ�திரா ACS  ஆகிேயாைர' தவ6ர ம0ற 19 நிவாகிக@/ கல�2 
ெகாAடன.  ேதாழ C. ெச*வ6� ச'யரா%COS, அEசலி உைர நிக
'த, ேதாழ 
V.ெவ)க�ராம� CVP அைனவைரH/ வரேவ0றா.  மாநில ெசயலாள ேதாழ 
A.பாJ ராதாகி9Kண� �� ைவ'த ஆMபN ெபா9ளO� மP2 அைன'2 
ேதாழக@/ ஒ9 சிற7பான வ6வாத'ைத நட'திய ப6� கீ
கAட ���க� 
ஏகமனதாக எNTக7ப�டன. 

ஒ(9 தின)க@TU� மாநில நிவாகிக� ��ட'ைத சிற7பாக நட'திய  
ேகாைவ மாவ�ட ச)க'ைத அைன'2 ேதாழக@/ பார��ன. 
1) ஜனவ( 30 / ேததி நைடெப0ற மாநில�தWவ6ய க9'தர)க'ைத மிக8சிற7பாக 
ஏ0பாN ெசMதி9�த கடX மாவ�ட FORUM  ேதாழக@TU  மாநில நிவாகிக� 
��ட/ பாரா�Nத*கைள ெத(வ6'த2. அ�த ��ட'தி* தமிழக/ �Wவ2/ 
அைலஅைலயாM திரAN கல�2 ெகாAட ேதாழக@TU/, அத0U ஏ0பாN ெசMத 
மாவ�ட / மாநில ச)க நிவாகிக@TU/ வா
'2Tகைள ெத(வ6'2TெகாAட2. 
ேம+/ அ�தT��ட'தி* மிக8சிற7பான உைர நிக
'திய ேதாழ.P.அப6ம�Z  GS 
BSNLEU,  ேதாழ C.C.சி) GS NFTE, ேதாழ K.ெசபா=�ய�, GS SNEA, ேதாழ ேவ\ேகாபா* 
AIBSNLEA தைலவ  ஆகிேயா9TU/ ந�றிைய உ('தாTகிற2 

2) ெட*லி ேபரண6ய6* தமி
மாநில  BSNL  ஊழிய ச)க'தி� சாபாக கல�2 
ெகாAட  124 ேதாழக@TU/ மாநில நிவாகிக� ��ட/ வா
'2Tகைள 
ெத(வ6'2Tெகா�கி�ற2 

3) தமிழக'தி* நைடெப0ற ைகெயW'2 இயTக'தி* இ2வைர 4,35,272 
ைகெயW'2Tகைள ெப0ற அைன'2 ேதாழகைளH/ மாநில நிவாகிக� ��ட/ 
பாரா�Nகிற2. Uறி7பாக 64 ,000 ைகெயW'2Tகைள ெப0ற ேசல/ மாவ�ட 
ச)க'திைன ெவUவான பாரா�NTகைள உ('தாTUகிற2 

���க� 



1) மா8 16TU� அைன'2 மாவ�ட ச)க)களO+/ மாவ�ட8 ெசய0UW/ மாவ�ட 
நிவாகிக� ��ட)கைள நட'தி  ைகெயW'2 இயTக'திைன தி�டமி�N மா8 
28TU�  கீேழ Uறி7ப6�N�ள இலTகிைன a'தி ெசM2 மாநில ச)க'தி0U 
அb7ப ேவAN/ . மாவ�ட)க@TU ெபா"7பாளகளாக நியமிTக7ப�N�ள 
மாநில ச)க நிவாகிக�  இத0U மாவ�ட)க@TU வழிகா�� ெசய*பட ேவAN/ 

2) ஏ7ர* 10 /ேததிTU� அைன'2 மாவ�ட)களO+/ மாவ�ட ம�ட 
க9'தர)க)க�/ சிற7JT��ட)க� ஆகியவ0ைற நட'த ேவAN/ 

3) மாநில  FORUM சாபாக ஒ9 ேநா�c= ெவளOய6Nவ2 

4) ஏபர* 11 �த* 20 / ேததி வைர அைன'2 கிைளகளO+/ ெபா2TUWT 
��ட)கைள நட'2வ2. அ+வலக)க� \ ெதாைலேபசி நிைலய)களO* 
e0"7பயண/ ெசM2 ேதைவ7பN/ இட)களO* ேதாழகைள ேந(* ச�தி7ப2 
ஆகியைவ நட'த7பட ேவAN/ 

5) ஏ7ர* 21 & 22 ேததிகளO* நைடெபற உ�ள ேவைலநி"'த'ைத  மிக 
ப6ரமாAடமான ெவ0றியான ேவைல நி"'தமாக நட'2வ2. 
6) TNTCWU  ச)க'தி� ஆAN ச�தா ேசக(7J இயTக'தி0U  BSNLEU  மாவ�ட 
ச)க)க� உதவ6ெசM2 அதைன மா8 25/ ேததிTU� நிைற� ெசMய ஒ'2ைழTக 
ேவAN/ 

7) மாநிலTக��சில  AGENDA  Tகைள மா8 17TUள மாநில ச)க'தி0U அb7ப6 
ைவ7ப2 

8) BSNL ஊழியச)க அைம7J தினமான 2015  மா 22/ ேததிைய  “ BSNL  பா2கா7J 
தின”மாக கைடப6�7ப2.  அனைறய தின/ ேவ� ப6ர8சார/\ெத9�ைனT 
��ட)க� என நட'தி ெபா2மTகளOட/  BSNL  ஐ பா2காTக ேவA�யதி� அவசிய/ 
ப0றிH/, நம2 ைகெயW'2 இயTக/ ெதாடபாக�/ வ6(வாக ேபச ேவAN/ . 
ேம+/ வழTகமான சiக பண6கைளH/ சிற7பாக தி�டமி�N நட'த ேவAN/. 

 இ"திய6* ேதாழ S.e7ரமண6ய� ACS ந�றி �றி ��ட'ைத ��'2 
ைவ'தா. 

 

மாநில நிவாகிக� ��ட'தி� ���கைள மிக8சிற7பாக அ�*பN'2/ப� 
அைனவைரH/ ேதாழைமHட� ேக�NTெகா�கிேறா/ 

 

வா
'2Tக@ட� 

 

                                                                      ேதாழைம �ள,  

 
(A.பா& ராதாகி()ண+) 

                                                                            மாநில ெசயலாள0 

 


