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ேநர� நியமன JE ேத�வ�  இ"#த ப�ர%சைன
' த(�) ம�*+ இலாகா ேத�)க.
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 

ேநர� நியமன JE 
ெப�றவ�க��� சாதகமாக DOT 
ச"க# வா$%&கிற&.  அேத சமய%தி( 
உ*ள+,ட வ.ஷய"கள+( 0ைறயான ெசய(பா2கைள 
கா�3பேர, அ4வலக# நட%திய ேத�6கைள 
ெகா2%&*ளதா(, 0ைறயாக ேத�6 நட%திய 
பாரா,2கிற&. 
'ழ#ைத த0ெத234 வ�23ப�ைன 
ம%திய ச"க%தி� சா�ப.( ேதாழ� 7வப� ச�கரவ�%தி 
ஆகிேயா� 30.01.2017 அ�> தி?மி� ம&
அவ?# அதி( கவன# ெச4%த உ>தி அள+%&*ளா�
ேகட� ெபய� மா�ற
 '6
 78ட+ ஒ0தி ைவ34
ேகட� ெபய� மா�ற� �@வ.� A,ட%ைத நி�வாக# ஒ%தி ைவ%&*ள&
இலாகா ேத�)க.:- நம& ம%திய ச"க%தி� சா�ப.( ேதாழ� 7வப� ச�கரவ�%தி 
ேதாழ� ஜா� வ�கீG AGS ஆகிேயா� 
ச�தி%& கீ$கKட ப.ரLசைனக* ெதாட�பாக வ.வாதி%தன�
அ) 11.12.2016  நைடெப�ற JTO LICE 
ேத�6 0�6க* இ�ன0# ெவள+ய.ட3படாதைத நம& தைலவ�க* 7,��கா,�ன�
ேத�வாள�கள+� மி�னN பOசீலைன நைடெபற ேவK� உ*ளதாக ெபா& ேமலாள� 
ெதOவ.%தா�.  இ�ன0# இரK2
ேத�6 0�6கள+� ம> பOசீலைனய.( 
16ஆ# ஆK��கான JTO LICE ேத�6 0�6க��கான பண.க* &வ"க3ப2# எ�>#
15ஆ# ேததி��* 0�6க* ெவள+ய.ட 0ய�சி
ஆ) ெடலிகா+ ெட
ன (சியD இலாகா ேத�)
ேததிய.ைன அறிவ.�க ேவK2# என 
நட%&வ& எ�ப& ெதாட�பாக அ"கீகO�க3ப,ட ச"க"கேளா2 ஒ? A,ட%ைத வ.ைரவ.( 
நட%தி 0�6 ெசWய3ப2# என ெபா& ேமலாள� ெதOவ.%தா�
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ேத�வ�  இ"#த ப�ர%சைன
' த(�) ம�*+ இலாகா ேத�)க.

JE ேத�வ.( ஏ�ப,�?�த ப.ரLசைனய.( த�ேபா& ேத�6 
DOT 0�6 ெசW&*ள&.  ேத�Lசி ெப�றவ�கைள 

அேத சமய%தி( BSNL கா�3பேர, அ4வலக%தி( சா�றித$ பOசீலைன 
உ*ள+,ட வ.ஷய"கள+( 0ைறயான ெசய(பா2கைள BSNL ஊழிய� ச"க#
கா�3பேர, அ4வலக# நட%திய ேத�6கைள DOT நட%திய வ.சாரைன அ\மதி 

0ைறயாக ேத�6 நட%திய நி�வாக%ைத]# 

'ழ#ைத த0ெத234 வ�23ப�ைன 180 நா8களாக உய�0K:-  இ�த ப.ரLசைன ெதாட�பாக நம& 
�ப.( ேதாழ� 7வப� ச�கரவ�%தி DGS ம�># ேதாழ� ஜா� வ�கீG 

அ�> தி?மி� ம& அேராரா PGM(Estt) அவ�கைள ச�தி%& வலி]>%தின�
அவ?# அதி( கவன# ெச4%த உ>தி அள+%&*ளா�. 
ேகட� ெபய� மா�ற
 '6
 78ட+ ஒ0தி ைவ34:- 03.02.2017 அ�> நைடெப>வதாக இ?�த 
ேகட� ெபய� மா�ற� �@வ.� A,ட%ைத நி�வாக# ஒ%தி ைவ%&*ள&

நம& ம%திய ச"க%தி� சா�ப.( ேதாழ� 7வப� ச�கரவ�%தி 
ஆகிேயா� 30.01.2017 அ�> தி?மி� அன+மா ராW

ச�தி%& கீ$கKட ப.ரLசைனக* ெதாட�பாக வ.வாதி%தன�. 
JTO LICE ேத�) M�)க.:-  11.12.2016 அ�> நைடெப�ற 

ேத�6 0�6க* இ�ன0# ெவள+ய.ட3படாதைத நம& தைலவ�க* 7,��கா,�ன�
கள+� மி�னN பOசீலைன நைடெபற ேவK� உ*ளதாக ெபா& ேமலாள� 

இ�ன0# இரK2, d�> நா,கள+( 0�6க* ெவள+யா�# வKண# 
ேத�6 0�6கள+� ம> பOசீலைனய.( RECRUITMENT CELL ஈ2ப,2*ள&

ேத�6 0�6க��கான பண.க* &வ"க3ப2# எ�>#
ஆ# ேததி��* 0�6க* ெவள+ய.ட 0ய�சிகைள ேம�ெகா*வதாக6# அவ� ெதOவ.%தா�

ெடலிகா+ ெட
ன (சியD இலாகா ேத�):- ெடலிகா# ெட�ன hசிய\�கான இலாகா ேத�6 
ய.ைன அறிவ.�க ேவK2# என தைலவ�க* ேகாOய ேபா&, 

நட%&வ& எ�ப& ெதாட�பாக அ"கீகO�க3ப,ட ச"க"கேளா2 ஒ? A,ட%ைத வ.ைரவ.( 
0�6 ெசWய3ப2# என ெபா& ேமலாள� ெதOவ.%தா�. 
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                                                  ேததி:-01.02.2017 

ேத�வ�  இ"#த ப�ர%சைன
' த(�) ம�*+ இலாகா ேத�)க. 

ப.ரLசைனய.( த�ேபா& ேத�6 
ேத�Lசி ெப�றவ�கைள BSNL ஊழிய� 

கா�3பேர, அ4வலக%தி( சா�றித$ பOசீலைன 
ஊழிய� ச"க# உ>தி ெசW]#.  
நட%திய வ.சாரைன அ\மதி 

நி�வாக%ைத]# BSNL ஊழிய� ச"க# 

இ�த ப.ரLசைன ெதாட�பாக நம& 
ம�># ேதாழ� ஜா� வ�கீG AGS 

அவ�கைள ச�தி%& வலி]>%தின�.  

அ�> நைடெப>வதாக இ?�த 
ேகட� ெபய� மா�ற� �@வ.� A,ட%ைத நி�வாக# ஒ%தி ைவ%&*ள&. 

நம& ம%திய ச"க%தி� சா�ப.( ேதாழ� 7வப� ச�கரவ�%தி DGS ம�># 
அ�> தி?மி� அன+மா ராW GM(Rectt) அவ�கைள 

அ�> நைடெப�ற JTO LICE 
ேத�6 0�6க* இ�ன0# ெவள+ய.ட3படாதைத நம& தைலவ�க* 7,��கா,�ன�.  ஒ? சில 

கள+� மி�னN பOசீலைன நைடெபற ேவK� உ*ளதாக ெபா& ேமலாள� 
d�> நா,கள+( 0�6க* ெவள+யா�# வKண# JAO LICE 

ஈ2ப,2*ள&.  அத� ப.�ன� 2015-
ேத�6 0�6க��கான பண.க* &வ"க3ப2# எ�>#, ப.3ரவO 

வதாக6# அவ� ெதOவ.%தா�.   
ெடலிகா# ெட�ன hசிய\�கான இலாகா ேத�6 

, இ�த ேத�6 எkவா> 
நட%&வ& எ�ப& ெதாட�பாக அ"கீகO�க3ப,ட ச"க"கேளா2 ஒ? A,ட%ைத வ.ைரவ.( 

,                                                
                                                              ேதாழைம]ட�, 

 
(A.பா4 ராதாகி"QணD) 

   மாநில ெசயலாள� 


