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ேதாழ�கேள, 
 
  நம  தமி� மாநில! ச#க$தி% மாநில ெசயலக ()ட	 18.09.2015 அ%, ெச%ைன 
மாநில! ச#க அ.வலக$தி0 நைடெப�ற . அதி0 கீ�கணட மாநில நி�வாகிக4 
கல5  ெகா�டன�. 
 
1. S.ெச0ல7பா 
2. A.பா9ராதாகி;<ண% 
3. K.சீன?வாச% 
4. M.B;ைகயா 
5. R.மேக5திர% 
 
()ட$தி0 கீ�க�ட BDEக4 ஏகமனதாக எGக7ப)டன. 
    
1.1.1.1. மாநிலமாநிலமாநிலமாநில    கE%சி0கE%சி0கE%சி0கE%சி0::::----    

 
காலியாக உ4ள தமி� மாநில கE%சி0 இட#கள?0 கீ�க�ட ேதாழ�கைள 

நியமிக BDE ெசKய7ப)G4ள . 
1) ேதாழ� K.சீன?வாச% மாநில ெபா;ளாள�. 
2) ேதாழ� V.ெவ#க)ராம%, மாநில  ைண$ தைலவ�. 
3) ேதாழ� C.ெச0வO% ச$யராP, மாநில உதவO ெசயலாள�. 
    
2. ஒ7ப5தஒ7ப5தஒ7ப5தஒ7ப5த    ஊழிய�ஊழிய�ஊழிய�ஊழிய�    அகிலஅகிலஅகிலஅகில    இ5தியஇ5தியஇ5தியஇ5திய    மாநாGமாநாGமாநாGமாநாG::::----   
 

BSNLCCWF% அகில இ5திய மாநாG அேடாப� 3 ம�,	 4ஆ	 ேததிகள?0 
நாக�ேகாவOலி0 நட$த BDE ெசKய7ப)G அத�கான தயாY79 பணOக4 ேவகமாக 
நைடெப�, வ;கிற .  BSNL ஊழிய�  ச#க உ,7பOன�கள?ட	 இ;5  தலா Z.50/- வ\லி$  
தமி� மாநில BSNL ஊழிய� ச#க$தி�] அ^7பOட ேவ�G	 எ%ற BDE இ%னB	 
அB0பG$த7படவO0ைல.  ]	ப ேகாண	 மாவ)ட	 ம)Gேம B_ைமயாக ெச.$தி உ4ள .  
தி;!சி ஒ; ப]தி அ^7பO உ4ளன�.  BSNL ஊழிய� மாவ)ட ச#க#க`	 24.09.2015]4 
மாநில ச#க$தி�] த#கள  ேகா)டாைவ நிைறE ெசK  அ^7பOட ேவ�G	. 
 
  



3.3.3.3. ெச7ட	ப�ெச7ட	ப�ெச7ட	ப�ெச7ட	ப�    ––––    2 2 2 2 ேவைலேவைலேவைலேவைல    நி,$த	நி,$த	நி,$த	நி,$த	    
    
ெச7ட	ப� 2 ேவைல நி,$த$ைத ெவ�றிகரமாகிய அைனவ;]	 தமி� மாநில 
ச#க$தி% வா�$ க4. தமிழக$தி0 ெமா$தB4ள BSNL ஊழிய�கள?0 53.06% ேப� 
ப#ேக�ற  பாரா)G]Yய . அதி0 BSNL ஊழிய� ச#க ெமா$த உ,7பOன�க4, 
ேவைல நி,$த$தி0 ப#ேக�றவ�க4, வOG79 எG$தவ�க4, பணO]! ெச%றவ�க4 
ஆகிய வOவர#கைள மாவ)ட ச#க#க4 மாநில ச#க$தி�] ெகாGக ேவ�G	. 
    
ஒ7ப5த ஊழிய� மாநாG நிதி ம�,	 ெச7ட	ப� 2 ேவைல நி,$த வOவர#கைள 
ேசகY7பத�] கீ�க�ட மாநில ெசயலக ேதாழ�க4 நியமிக7ப)G4ளன�. 
 
A.பா9ராதாகி;<ண% - நcலகிY, ேகாைவ, ஈேராG, ேசல	, த;ம9Y 
R.மேக5திர%  - கடe�, பா�D, ேவe�, CGM (O) ெச%ைன 
K.சீன?வாச%  - ]	பேகாண	, தiசாj�, தி;!சி, காைர]D 
M.B;ைகயா  - ம ைர, வO; நக�, k$ ]D, தி;ெந0ேவலி, நாக�ேகாவO0 
    
4.4.4.4. மகள?�மகள?�மகள?�மகள?�    பயOலர#க	பயOலர#க	பயOலர#க	பயOலர#க	::::----    
 

BSNL  ஊழிய� ச#க	 ம�,	 BSNL WWCC சா�பாக மகள?� பயOலர#க	 
ெச%ைனயO0 நவ	ப� மாத$தி0 நட$ வ  எ%, BDE எGக7ப)G4ள .  அத�கான 
ஏ�பாGகைள ெச%ைன தைலைம ெபா  ேமலாள� அ.வலக மாவ)ட ச#க	 ஏ�பாG 
ெசKl	.   
 
 
5.5.5.5. அ	ேப$கா�----125125125125 
 

தமிழக தc�டாைம ஒழி79 B%னணOயO% மாநில அைற(வலான “அ	ேப$கா�-125” 
வOழாைவ மிக! சிற7பாக Dச	ப� 7	 ேததிய%, அைன$  மாவ)ட#கள?.	 நட$ வ  என 
BDE ெசKய7ப)G4ள .  அைன$  கிைளகள?.	 நம  ச#க#கள?% சா�பாக அ	ேப$கY% 
உ;வ7பட$தி�] மYயாைத ெசKவைத ஒ; வOழாவாக நட$த ேவ�G	.   சா$தியமான 
இட#கள?0 க;$தர#க	/ சிற79 ()ட	 ஆகியவ�ைற நட$த ேவ�G	. 

 
ேதாழைமl4ள, 

 
(A.(A.(A.(A.பா9பா9பா9பா9    ராதாகி;<ண%ராதாகி;<ண%ராதாகி;<ண%ராதாகி;<ண%))))    

மாநில ெசயலாள�. 


