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JTO ேத�� வ�தி தி��த�க �! இய�!ன� !% ஒ'(த)  

ம�+, சில ெச0திக1  
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 

18.09.2015 அ�� நைடெப�ற இய��ன� �!� "#ட$தி& JTO RR தி+$த,க- 
ஏ��� ெகா-ள/ப#0-ளன.  இ2த தி��த�க1 3லமாக ேத�� எ%5வத�கான 
ேசைவ�கால, 7 ஆ
7கள9�25 5 ஆ
7களாக !ைற�க'ப7,.  ஒ� க;ட த=�வாக 
OFFICIATING JTO�க1 அைனவ�, நிர2தர JTO�களாக பண�யம��த' ப7வா�க1. ஒ+ 
வ+ட காலமாக இ�த ப5ர7சைன இய��ன� �!வ5� த9�வ5�காக கா$தி+�த:.  நம: 
ம$திய ச,க; ெதாட�7சியாக நம: CMD உ-ள@#ட இய��ன�க- பலைரA; ச�தி$: 
வ�B�$தி வ�தன�. இ�தியாக நம: ம$திய ச,க; 08.09.2015 அ�� "ட DIRECTOR(HR) 
அவ�கைள ச�தி$: வ5வாதி$: இ+�த:.  இ�தியாக Bதிய வ5திக- ஒ/Bத& ெபற/ப#0 
வ5#ட:.  வாH$:�க-. 
 
PLI !%�J;ட,:- 31.08.2015 அ�� நைடெப�ற "#ட$தி� LMவ5& ஊழிய� தர/B 
தைலவ�க- பOMைக� கால; ெவ� வ5ைரவ5& ெந+,�வதா& ��கிய கால 
இைடெவள@ய5& PLI கமி#Mய5� "#ட,கைள நட$தி வ5ைரவ5& இ�தி ெசRய ேவO0; 
என ேகாTன�.  BSNL  ஊழிய� ச,க$தி� ெபா: ெசயலாள� வ50/ப5& ெச&வதா& இ: 
தாமத/ப#0 வ5ட�"டா: என அ�த� கமி#Mய5� உ�/ப5னராக ேதாழ� Xவப� 
அவ�கைளA; நம: ம$திய ச,க; ெதTவ5$: இ+�த:.  ஆனா& நி�வாக; இதி& ேபாதிய 
அ�கைற கா#டவ5&ைல எ�பைத Z#M�கா#M உடனMயாக "#ட; "#ட/பட ேவO0; 
என நம: ம$திய ச,க தைலவ�க- SR.GM(SR) தி+ ஷம]; அ�த� அவ�கைள ம]O0; 
17.09.2015 அ�� ச�தி$: வ�B�$தினா�க-.  அவ+; அ�த� "#ட$ைத வ5ைரவ5& "#ட 
உ�தி அள@$:-ளா�.   
 
GM(ESTT) அவ�க டP ச2தி'(:-  நம: அகில இ�திய தைலவ� ேதாழ� ப&ப_�சி,, ெபா�/B 
ெபா: ெசயலாள� ேதாழ� Xவப� ச�கரவ�$தி ம��; உதவ5 ெபா: ெசயலாள� ேதாழ� 
M.C.பாலகி+`ணா ஆகிேயா� 18.09.2015 அ�� GM(ESTT) தி+மதி ம: அேராரா அவ�கைள 
ச�தி$: கீH கOட ப5ர7சைனகைள வ5வாதி$தன�:- 
� RM, Gr.D ம��; ெதாழி�சாைல ெதாழிலாள�கc�� ஏ�ப#0-ள ஊதிய ேத�க நிைல. 
� ெடலிகா; ெமகான@� ேத�வ5�கான 10ஆ; வ�/B த�திைய தள�$:வ:. 
� NEPP ஒ/ப�த$ைத சTயாக அL&ப0$:வ:. 



ேம�கOட ப5ர7சைனகள@& மன@த வள இய��னைர ெதாழி�ச,க$தி� சா�பாக 
ச�தி$த ப5�, கா�/பேர# அdவலக$தி& இ�த ப5ர7சைனக- ம]தான பண5க- நைடெப�� 
வ+வதாகe;, அ0$த "#ட$தி& இவ�றி�கான பதிைல த+வதாகe; GM(ESTT)  
ெதTவ5$தா�.   
 
ம�திய ப�ரேதச தைலைம ெபா5 ேமலாள��! ஒ� சபாR:- ம$திய ப5ரேதச மாநில 
தைலைம ெபா: ேமலாள� Dr.கேண` ச�திர பாOேட அவ�க- ஊழிய� ப5ர7சைனகள@& 
ஒ+ பாரா#ட$த�க Lய�சிைய ேம�ெகாO0-ளா�.  அ�த மாநில$தி& கட�த g�� 
நா�� மாத,களாக பல ம+$:வ ப5&க- த9�e காண/படாம& ேத,கி கிட�தன.  அைன$: 
மாவ#ட ெபா: ேமலாள�கைளA; ெச/ட;ப� 30ஆ; ேததி��- அைன$: ம+$:வ 
ப5&கைளA; SETTLE ெசRய ேவO0; என உ$தரe ப5ற/ப5$: உ-ளா�.  அத�� ப5�ன� 
த9�e காண/பட ேவOMய ம+$:வ ப5&கைள த9�e காண அ�ேடாப� 17ஆ; ேததி ேபாபா& 
CGM அdவலக$தி& “ம+$:வ அதால$” ஒ�றி�� அறிவ5/B ெகா0$:-ளா�.  ஊழிய� 
ப5ர7சைனய5& ம$திய ப5ரேதச தைலைம ெபா: ேமலாள� எ0��; அ�கைறய5ைன BSNL 
ஊழிய� ச,க; பாரா#0வேதா0 இதர மாநில தைலைம ெபா: ேமலாள�கc; இ: ேபா�ற 
நடவM�ைககைள ேம�ெகா-ள ேவO0; என வ5+;Bகிற:.  
 
ேவைலய�Pைமய�P ேகார Sக,:- உ$தரப5ரேதச மாநில$தி& நா�கா; ப5Te 
ஊழிய�கc�கான பண5ெய0/ப5�கான வ5ள;பர;, அ�த அரசா,க$தா& ெவள@ய5ட/ப#ட:. 
அ�த வ5ள;பர$தி�கான வ5Oண/ப5$தவ�கள@� வ5வர,க-:- 
ெமா$த காலிய5ட,க-     :- 368(SPV�றி அ+ப�ெத;7 ம;7,) 
வ�த ெமா$த வ5Oண/ப,க-    :- 23 ல;ச, 
அதி& ப#டதாTக-     :- 1.5 ல#ச; 
L: நிைல ப#டதாTக-    :- 25 ஆய5ர; 
Ph.D. ப#ட; ெப�றவ�க-    :- 255 
ENGINEERING ப#ட; ெப�றவ�க-   :- 2.22 ல#ச; 
இ2த பண��! த!தியான 5ஆ, வ!'( ேதறியவ�க1 : 53,426 ேப� ம;7,. 
 ENGINEERING ப#ட; ெப�ற ஒ+ வ5Oண/பதாரTட; இ: ெதாட�பாக ேக#ட ேபா: 
“இ/ேபா: நா#M& ேவைல ஏ:; இ&ைல.  இ�த சி�கலான kHநிைலய5&, ேவைல ஏ:; 
இ&லாம& இ+/பைத வ5ட ஏதாவ: ேவைலய5& இ+/ப: ந&ல: தாேன” எ�� ெநா�:� 
ெகா-கிறா�.  உ
ைமய�) இ5ேவ (திய தாராளமய ெபா�ளாதார ெகா1ைகய�P 
நித�சன,!  
   

வாH$:�கcட� 
                                                                    ேதாழைமA-ள, 

 
(A.பா( ராதாகி�RணP) 

                                                                             மாநில ெசயலாள�. 


