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அ/பா
1த ேதாழ
கேள, 
  

BSNL ஊழிய
 ச�க4தி/ தமி� மாநில ைமய� '(ட�, ெச/ைன �7�8 
சாைலய9: உ-ள ச�க அ<வலக4தி: 08.11.2016 அ/> தமி� மாநில தைலவ?�, அகில 
இ1திய உதவ9 ெபாA ெசயலாள?மான ேதாழ
 S.ெச:லBபா அவ
க- தைலைமய9: 
நைடெப�றA.  இ1த� '(ட4தி: ேதாழ
 S.ெச:லBபா,ட/ ேதாழ
 T.ப9ேரமாCVP, ேதாழ
 
A.பாI ராதாகி?Jண/CS, ேதாழ
 M.*?ைகயா ACS, ேதாழ
 K.சீனOவாச/ CT ம�>� ேதாழ
 
R.மேக1திர/CAT ஆகிேயா
 ப�ேக�றன
. 
  

இதி: கீ�க�ட *+,க- ஏகமனதாக நிைறேவ�றBப(டன:- 
 

1) ெச/ைன CGM அ<வலக4தி: பண9 நU�க� ெசVயBப(ட 11 ஒBப1த ெதாழிலாள
கைள 
உடன+யாக மX�Y� பண9யம
4த ேவ�Y� எ/ற ேகாZ�ைக�காக நைடெபற உ-ள 
10.11.2016 ெப?1திர- *ைறய[Y ேபாரா(ட� ப�றி ஆV, ெசVயBப(டA.  அ/ைறய 
தின� தைலைம ெபாA ேமலாள
 தி?\சிய9: ஒ? நிக�\சி�] ெச:ல இ?Bபதாக 
அவரA அ<வலக4தி: இ?1A தகவ: வ1தA.  அத/ அ+Bபைடய9: அ1த 
ேபாரா(ட4ைத 18.11.2016 அ/> நட4AவA எ/> *+, ெசVயBப(டA.  ேம<� 
நவ�ப
 16 ம�>� 17ஆ� ேததிகளO: பாதி�கBப(ட ஒBப1த ஊழிய
க_ட/, CGM 
அ<வலக மாவ(ட ச�க நி
வாகிக_� ெதாட
 உ�ணாவ9ரத ேபாரா(ட4தி: 
ஈYபYவA எ/>� *+, ெசVயBப(டA.  தமிழக� *aவA� இ?1A மிகBெபZய 
அளவ9: 18.11.2016 அ/ைறய ெப?1திர- *ைறய[(+�] ேதாழ
கைள திர(YவA 
எ/>� *+, ெசVயBப(Y-ளA. 
 

2) BSNL ஊழிய
 ச�க4தி/ 8வA அகில இ1திய மாநா(Y நிதிைய அைன4A மாவ(ட 
ச�க�க_� நவ�ப
 30ஆ� ேததி�]- *+�க ேவ�Y� எ/>� *+, 
ெசVயBப(டA. 
   

3) BSNL ஊழிய
 ச�க4தி/ 8வA அகில இ1திய மாநா(+: ெவளOய9ட உ-ள ெபாA4Aைற 
பாAகாBI சிறBI மல?�கான வ9ள�பர�கைள +ச�ப
 10ஆ� ேததி�]- மாவ(ட 
ச�க�க-, மாநில ச�க4தி�] அbBப9ட ேவ�Y�.   
 

4) BSNL ஊழிய
 ச�க4தி/ 8வA அகில இ1திய மாநா(+ைன ஒ(+ +ச�ப
 8ஆ� 
ேததிய/> அைன4A கிைளகளO<� BSNL ஊழிய
 ச�க4தி/ 8 ெகா+கைள 



வ9மZைசயாக அல�கZ4A
ெகா�டா+ட ேவ�Y� எ/>�
 

5) +ச�ப
 8ஆ� ேததி தமிழக4தி/
எ/>� *+ெவY�கBப(Y-ளA
எ� இட� ப�ேக�ேபா

1 ேகாைவ ேதாழ


ேதாழ

2 பா�+\ேசZ ேதாழ


ேதாழ

3 கடe
 ேதாழ


ேதாழ

4 ேசல� ேதாழ


ேதாழ

5 மAைர ேதாழ

6 தி?\சி ேதாழ

7 தி?ெந:ேவலி ேதாழ


ேதாழ

8 ேவe
 ேதாழ

9 நாக
ேகாவ9: ேதாழ


ேதாழ

    

6) தமி� மாநில க,/சி: உ>Bப9ன
களாக
A.பாI ராதாகி?Jண/, M.*?ைகயா
S.�Bப9ரமண9ய/ ம�>� S.மேக
ெசVயBப(டA. 
 
தமி� மாநில ெசயலக� '(ட4தி/

ேதாழ
கைள அ/Iட/ ேக(Y� ெகா-கிேறா�
 
வா�4A�க_ட/, 

                                                                        

அல�கZ4A, ெகா+ேய�றி ேதாழ
 K.G.ேபா8 
எ/>� *+ெவY�கBப(டA.   

தமிழக4தி/ 9 ைமய�களO: சிறBI� க?4தர�க�
*+ெவY�கBப(Y-ளA.  அதி: கீ�க�ட ேதாழ
க- ப�ேக�க

ப�ேக�ேபா
 
ேதாழ
 P.இ1திராACS &  
ேதாழ
 P.ச�ப4 தமிழக தU�டாைம ஒழிBI */னண9
ேதாழ
 S.ெச:லBபா AGS &  
ேதாழ
 மA�'
 ராமலி�க� த*எகச 
ேதாழ
 S.ெச:லBபா AGS &  
ேதாழ
 மA�'
 ராமலி�க� த*எகச 
ேதாழ
 A.பாI ராதாகி?Jண/ CS &  
ேதாழ
 R.க?மைலயா/ CITU 
ேதாழ
 M.*?ைகயா ACS & ேதாழ
 K.�வாமிநாத/
ேதாழ
 V.ெவ�க(ராம/ CVP & ேதாழ
 M.கிZஜா
ேதாழ
 S.�Bப9ரமண9ய/ ACS &  
ேதாழ
 S.*4A�க�ண/ DYFI 
ேதாழ
 R.மேக1திர/ CAT & ேதாழ
 S.க�ண/
ேதாழ
 R.M.கிறி8ேடாப
 COS & 
ேதாழ
 *4Aநிலவ/ த*எகச 

உ>Bப9ன
களாக BSNL ஊழிய
 ச�க4தி/ சா
பாக ேதாழ
க-
*?ைகயா, P.இ1திரா, E.ேகாபா:, K.சீனOவாச/, C.
மேக8வர/(ேகாைவ) ஆகிய ேதாழ
கைள நியமிBபA

'(ட4தி/ *+,கைள *aைமயாக நிைறேவ�ற
ெகா-கிேறா�. 

                                                                        

(A.(A.(A.(A.பாIபாIபாIபாI

 நிைன, நாளாக 

க?4தர�க� நட4AவA 
ப�ேக�க உ-ளன
. 

*/னண9 

�வாமிநாத/ AIIEA 
கிZஜா AIIEA 

க�ண/ CITU 

ேதாழ
க- S.ெச:லBபா, 
, C.ெச:வ9/ ச4யராp, 

நியமிBபA எ/>� *+, 

நிைறேவ�ற ேவ�Y� என 

                                                                        ேதாழைமq-ள, 
 

 
பாIபாIபாIபாI    ராதாகி?Jண/ராதாகி?Jண/ராதாகி?Jண/ராதாகி?Jண/))))    

மாநிலமாநிலமாநிலமாநில    ெசயலாள
ெசயலாள
ெசயலாள
ெசயலாள
    


