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மன�த வள இய
�ன�ட� ச�தி ! ம�"# ச�ீைட 

அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� 

ரேம� ச� ஆகிேயா� 14.02.2017 
வ&வாதி��'ளன�. 

1. ேநர( நியமன JE ேத+,:- ம�திய த)�*பாய�தி� ெஜ,-
ந)/க நி�வாக0 அ/கைற3ட�
தைலவ�க' ேக56/ ெகா7டன�
ேதைவயான CUT OFF மதி*ெப7க'
அறிவ&/=0 வைகய&> ேதைவயான 
என@0 அவ�க' ேக56/ ெகா7டன�

2. அதிக ப(யாக வழ2கிய பண4ைத தி�#ப
உBச ந)திம�ற த)�*ப&� அC*பைடய&> 
அதிக*பCயான பண�ைத திE0ப* ப&C/க/ Fடா� எ
வ&5ட�.  இ�த DoP&T உ�தரைவ 
அமலா/கவ&>ைல.  BSNL ஊழிய� ச�க�தி� ெபா�BெசயலாளEட� நைடெபLற ஒE ச�தி*ப&> 
DOTய&� DDG(Estt), DoP&Tய&� உ�தர
BSNLேல ேநரCயாக அ�த உ�தரைவ அமலா/கலா0 என ெதTவ&�தா�
இ�த இU�தC/=0 ேபா/கிL= 
DoP&T-ய&� உ�தர@ அமலா/க�திL= ேதைவயான நடவC/ைகய&ைன ேமLெகா'ள ேவ760 என 
ேக56/ ெகா7டன�.  இ�த ப&ரBசைனய&> தைலய&ட 

3. இைண�த ஊதிய  ேப6� வா+4ைத
 �7 அைம பதி8 அத9த 
ேபBX வா��ைத/ =Uைவ அைம*பதி> நி�வாக0 ேதைவய
ெதாழிLச�க தைலவ�க' X5C/கா5Cனா�க'
YUைமயLற ஊதிய ேபBX வா��ைத/=Uைவ அ�கீகT/க*ப5ட ச�க�கள[� ப&ரதிநிதிகைள30 
உ'ளட/கி மாLறியைம/க*பட ேவ760 என@0 அவ
ேதைவயான நடவC/ைககைள ேமLெகா'ள 

ம�4:வ ம�"# ச�ீைட
�7
கள�� ;<ட# 

ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப&ம�3 மL

14.02.2017 அ�\ GM(Admn) திE S.K

மL\0 சீEைட/=U/கள[� F5ட

மE��வ மL\0 சீEைட/=U/கள[� F5ட

வாc��/கdட�,                                 
                                                                  

         

BSNL ஊழிய+ ச2க# 
தமி= மாநில# 

                                                    

ய
�ன�ட� ச�தி ! ம�"# ச�ீைட & ம�4:வ
 �7
கள�� ;<ட#

ஊழிய� ச�க�தி� ெபா� ெசயலாள� ேதாழ� P.அப&ம�3 மL\0 அைம*e ெசயலாள� ேதாழ� 
2017 அ�\ DIRECTOR(HR)அவ�கைள ச�தி�� கீcக7ட வ&ஷய�கைள 

ம�திய த)�*பாய�தி� ெஜ,-� அம�@ வழ�கி3'ள இைட/
ைற3ட� FCய YயLசிகைள ேமLெகா'ள ேவ760 என ெதாழிLச�க 

56/ ெகா7டன�.  இர7டாவ� ப5Cயலி> வ&6ப56 ேபானவ�கைள30
மதி*ெப7க' ெபLறிE/க/ FCயவ�கைள30 ெவLறிெபLறவ�களாக 

அறிவ&/=0 வைகய&> ேதைவயான ேநரC நியமன JE பதவ&கள[� எ7ண&/ைகைய உய��த ேவ760 
7டன�.  இ�த ப&ரBசைனகள[> கவன[*பதாக அவ� உ\தி அள[�தா�

அதிக ப(யாக வழ2கிய பண4ைத தி�#ப ப@( ப: ெதாட+பாக DOP&T 
உBச ந)திம�ற த)�*ப&� அC*பைடய&> GROUP C &D ஊழிய�கd/= 
அதிக*பCயான பண�ைத திE0ப* ப&C/க/ Fடா� எ�கிற உ�தரைவ DoP&T 

உ�தரைவ DOT, ENDORSE ெச,யவ&>ைல எ�\ Fறி 
ஊழிய� ச�க�தி� ெபா�BெசயலாளEட� நைடெபLற ஒE ச�தி*ப&> 

ய&� உ�தரைவ DOT ENDORSE ெச,ய ேவ7Cய அவசிய0 இ>ைலெய�\0
ேல ேநரCயாக அ�த உ�தரைவ அமலா/கலா0 என ெதTவ&�தா�.  இ�த ப&ரBசைனய&> 
இU�தC/=0 ேபா/கிL= த�கள[> அதிE*திைய ெதTவ&�த ெதாழிLச�க தைலவ�க'

அமலா/க�திL= ேதைவயான நடவC/ைகய&ைன ேமLெகா'ள ேவ760 என 
இ�த ப&ரBசைனய&> தைலய&ட மன[த வள இய/=ன�

  ேப6� வா+4ைத
 �7 அைம பதி8 அத9த கால தாமத#
அைம*பதி> நி�வாக0 ேதைவயLற கால தாமத0 ெச,� வEவைத 

தைலவ�க' X5C/கா5Cனா�க'.  கா�*பேர5 அkவலக0 உEவா/
வா��ைத/=Uைவ அ�கீகT/க*ப5ட ச�க�கள[� ப&ரதிநிதிகைள30 

உ'ளட/கி மாLறியைம/க*பட ேவ760 என@0 அவ�க' ேகாTனா�க'
ேதைவயான நடவC/ைககைள ேமLெகா'ள DIRECTOR(HR) உ\தி அள[��'ளா�

ம�4:வ ம�"# ச�ீைட
�7
கள�� ;<ட# 23.02.2017 அ�" நைடெப"#

அப&ம�3 மL\0 அைம*e ெசயலாள� ேதாழ� ரேம

K.சி�ஹா அவ�கைள ச�தி�� ேமk0 தாமத*ப6�தாம> 

மL\0 சீEைட/=U/கள[� F5ட�ைத நட�த ேவ760 என வLe\�தின�

மE��வ மL\0 சீEைட/=U/கள[� F5ட0 23.02.2017 அ�\ நைடெபற உ'ள�

,                                  
                                                                  

      
       

 

                                 ேததி:-16.02.2017 

ம�4:வ
 �7
கள�� ;<ட#  

\0 அைம*e ெசயலாள� ேதாழ� 
அவ�கைள ச�தி�� கீcக7ட வ&ஷய�கைள 

� அம�@ வழ�கி3'ள இைட/கால தைடைய 
FCய YயLசிகைள ேமLெகா'ள ேவ760 என ெதாழிLச�க 

இர7டாவ� ப5Cயலி> வ&6ப56 ேபானவ�கைள30, 
ெபLறிE/க/ FCயவ�கைள30 ெவLறிெபLறவ�களாக 

ள[� எ7ண&/ைகைய உய��த ேவ760 
இ�த ப&ரBசைனகள[> கவன[*பதாக அவ� உ\தி அள[�தா�. 

T உ4தரைவ அம8பM4:க:-  
ஊழிய�கd/= தவ\தலாக வழ�க*ப5ட 

DoP&T ஏLகனேவ ெவள[ய&56 
வ&>ைல எ�\ Fறி BSNL அதைன 

ஊழிய� ச�க�தி� ெபா�BெசயலாளEட� நைடெபLற ஒE ச�தி*ப&> 
ெச,ய ேவ7Cய அவசிய0 இ>ைலெய�\0, 

இ�த ப&ரBசைனய&> BSNL� 
ெதTவ&�த ெதாழிLச�க தைலவ�க', இ�த 

அமலா/க�திL= ேதைவயான நடவC/ைகய&ைன ேமLெகா'ள ேவ760 என 
மன[த வள இய/=ன� உ\தி அள[��'ளா�. 

கால தாமத#:-  இைண�த ஊதிய 
Lற கால தாமத0 ெச,� வEவைத 

கா�*பேர5 அkவலக0 உEவா/கி3'ள 
வா��ைத/=Uைவ அ�கீகT/க*ப5ட ச�க�கள[� ப&ரதிநிதிகைள30 

' ேகாTனா�க'.  இ�த ப&ரBசைனய&> 
உ\தி அள[��'ளா�. 

அ�" நைடெப"#:- BSNL ஊழிய� ச�க�தி� 

\0 அைம*e ெசயலாள� ேதாழ� ரேம� ச� ஆகிேயா� 

சி�ஹா அவ�கைள ச�தி�� ேமk0 தாமத*ப6�தாம> மE��வ 

�ைத நட�த ேவ760 என வLe\�தின�.  இத� அC*பைடய&> 

அ�\ நைடெபற உ'ள�. 

                                                                  ேதாழைம3ட�, 

 
      (A.பா! ராதாகி�Pண�) 

  மாநில ெசயலாள+ 


