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பாரா#ம$ற
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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 
 ப��ரவ� 25ஆ� ேததி ெட�லிய�� பாரா�ம�ற� ேநா!கிய ேபரண�!கான தயா��$ 
பண�க% ேவகமாக நைடெப'( வ)கிற*.  இ* வைர -'(!.� ேம'ப/ட ேதாழ�க% 
தமிழக0தி� இ)�* BSNL ஊழிய� ச7க� சா�பாக ப7. ெபற உ%ளன�.  இ�த ேபரண� 
நைடெபற உ%ள கால0தி� ெட�லிய�� பக� ேநர0தி� ப)வ நிைல இதமாக9�, 
காைல, மாைல ம'(� இர9 ேநர7கள:� .ள:ராக9� இ)!.�.  எனேவ ேதாழ�க% 
அத'. ேதைவயான ஆைடகைள எ<0* வர9�.  ெட�லி .ள:�=� நம* ெவ�பமான 
உண�9கைள அர>!. ெத�வ��ேபா�.  BSNLஐ கா�பா'(� இ�த ேபரண�ய�� 
உ0ேவக0*ட� ப7ேக'ேபா�.   
 
ைகெய-*. இய�க
:-  ப��ரவ� 25ஆ� ேததி நைடெபற உ%ள பாரா�ம�ற� 
ேநா!கிய ேபரண�ய�� இ(திய�� ெபா*ம!கள:ட� இ)�* நா� ெப'(0 த)� ஒ) 
ேகாA ைகெயB0*!கைள அகில இ�திய FORUM தைலவ�க% பாரத ப�ரதம�ட� வழ7க 
உ%ளன�.  அத'காக நம* தமிழக0தி� நா� ெப'(%ள ைகெயB0*!கைள ப��ரவ� 
15ஆ� ேததி!.% ெட�லி!. அI�ப ேவJ<� என அகில இ�திய FORUM KA9 
ெசL*%ள*.  நா� இ*வைர தமிழக0தி� சா�பாக ெப'றி)�த 1,60,000 
ைகெயB0*!கைள கடO�� நைடெப'ற க)0தர7கி� அகில இ�திய தைலவ�கள:ட� 
வழ7கிP%ேளா�.  மQதK%ளவ'ைறP� உடனAயாக தமிR மாநில ச7க0தி'. அI�ப� 
ைவ!.மா( ேக/<! ெகா%கிேறா�.  
 
JTOவ&�கான 4திய ேத�5 வ&திக6 ம�)
 E1 ஊதிய வ&கித8
:-  நி�வாக! .Bவா� 
(MANAGEMENT COMMITTEE) ஒ�$த� வழ7க�ப/ட $திய JTO ேத�9 வ�திகைள உடனAயாக 
அKலா!க ேவJ<� என நம* ம0திய ச7க� $திய CMD!. கAத� எBதி உ%ள*.  
அதி� BSNL உ)வான 14 வ)ட7கள:� JTOவ�'கான LICE ஒேர ஒ) Kைற ம/<ேம 
நைடெப'( உ%ளைத >/A!கா/Aய நம* ம0திய ச7க� $திய ேத�9 வ�திக% 
அKலா!க�ப/டா�, ேசைவ! கால த.தி ஐ�தாJ<களாக .ைற!க�ப<வதா�, BSNL!. 
பல� ெப(� வJண� பல இைளய, ெதாழி� ^/ப அறி9 ெப'ற ேதாழ�க% JTOஆக 
பதவ� உய�9 ெப(வ�.  ேம=� இ�த ேத�9 வ�திக% அKலா!க�ப/டா�, பதவ� 
உய�9�, ஊதிய உய�9� இ�லாம� ப0தாJ< கால0தி'. ேம� JTO!கள:� 
பண�கைளP�, ெபா(�$கைளP� ேம'ெகாJ< வ)� 1700!.� ேம'ப/ட ஊழிய�க% 
நிர�தர JTO!களாக பதவ� உய�9 ெப(வா�க%.  ேம=�, 2008ஆ� ஆJ< 
அ7கீக�!க�ப/ட ச7க0தி'.�, நி�வாக0தி'.� இைடேய ஏ'ப/ட ஒ�ப�த0தி�  
ஏ'(! ெகா%ள�ப/ட ஊழிய�க�!கான E1 ஊதிய வ�கித0ைத உடனAயாக அKலா!க 
ேவJ<� எ�(� அ�த! கAத0தி� நம* ம0திய ச7க� ேக/<! ெகாJ<%ள*. 
 



வ&ைளயா:; வ <ர�க#�=:- 2014ஆ� ஆJ< நைடெப'ற ச�வேதச வ�ைளயா/< 
ேபா/Aகள:� Kத� ப�> (த7க�பத!க�) ெவ�றவ�க�!. c.1 ல/ச cபாLக��, 
இரJடா� ப�> (ெவ%ள:� பத!க�) ெவ�றவ�க�!. c.50,000/- cபாLக��, f�றா� 
ப�> (ெவJகல�பத!க�) ெவ�றவ�க�!. c.25,000/- cபாLக�� வழ7.வத'கான 
வ�Jண�ப7கைள கா��பேர/ அ=வலக� ேகா�P%ள*. 
 அேத ேபால 2014ஆ� ஆJ< நைடெப'ற ேதசிய வ�ைளயா/< ேபா/Aகள:� Kத� 
ப�> (த7க�பத!க�) ெவ�றவ�க�!. c.50,000/- cபாLக��, இரJடா� ப�> 
(ெவ%ள:� பத!க�) ெவ�றவ�க�!. c.25,000/- cபாLக��, f�றா� ப�> 
(ெவJகல�பத!க�) ெவ�றவ�க�!. c.15,000/- cபாLக�� வழ7.வத'கான 
வ�Jண�ப7கைள கா��பேர/ அ=வலக� ேகா�P%ள*. 
 2014ஆ� ஆJ< வ�ைளயா/< *ைறய�� கீRகJட சாதைனகைள $��தவ�க�!., 
நம* நி�வாக� பாரா/< ப0திர�, ெவ%ள: பத!க� ம'(� c.10,000/- ப�>� பண� 
ெகாJட SANCHAR KRIDHA AWARD தர KA9 ெசL*%ள*.   
அ) ச�வேதச .B அ�ல* தன:நப� ேபா/Aகள:� இ�தியாவ�� சா�பாக ப7ேக'றவ�க%. 
ஆ) ேதசிய அளவ�லான ேபா/Aகள:� தன:நப� ேபா/Aகள:ேலா அ�ல* BSNL .Bவ�� 
இைண�ேதா Kத�, இரJ< ம'(� f�றா� ப�>கைள ெப'றவ�க%. 
இ) ேதசிய அளவ�லான ேபா/Aகள:� Kத� ம'(� இரJடா� இட� ெப'ற BSNL 
.Bவ�� பய�'சியாள�. 
 இைவக�!கான வ�Jண�ப7க% 28.02.2015!.% கா��பேர/ அ=வலக7க�!. த!க 
சா�றிதRக�ட� அI�ப�பட ேவJ<�. 
 
ேகட� ெபய� மா�ற
:- ேகட� ெபய� மா'ற ப�ரjசைனய�� ஏ'ப/<%ள ேத!க 
நிைலைய நk!க தைலய�ட ேவJ<� என நம* ெபா* ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�P 
அவ�க% DIRECTOR(HR) தி)A.N.ராL அவ�கைள 05.02.2015 அ�( ச�தி0* ேக/<! 
ெகாJ<%ளா�.  
 

வாR0*!க�ட�, 
                                                              ேதாழைமP%ள, 

 
(A.பா4 ராதாகிABண$) 

                                                                      மாநில ெசயலாள� 


