
 

தமி� மாநில	 

�றறிைக எ�:09                                                      ேததி:-14.12.2014 

 

ம�திய ச�க ெச திக! 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 

10.12.2014 அ#$ %&ெட(லிய)( *+ய SPORTS BOARD *4ட�தி( கீ�க�ட 6+7க! 
ேம�ெகா!ள9ப4;!ளன:- 
 

i) அகில இ�திய அளவ�லான ேபா��க��கான KIT ALLOWANCE எ�பைத %.2,000/-லி+�, 
%.2,500/- ஆக/0, ேதசிய வ�ைளயா�2 ேபா��க��3 அ, %.2,500/-லி+�, %.3,000/- 
ஆக/0 உய�6த7ப�28ளன. 
ii) மாநில=கள>லி+�,0, ெதாழி@ச=க=கள>லி+�,0 வ+0 தகவAகைள ைவ6,� 
ெகாB2 ேபா��கள>� எBண��ைகைய த@ேபா,8ள 7லி+�, 12 ஆக உய�6த7ப20. 
iii) பAேவF மாநில=கள>லி+�,0, ெதாழி@ச=க=கள>டமி+�,0 SPORTS RECRUITMENT 
ெதாட�பாக தகவAக8 ெபற7ப20.  Group C ேகட�கள>A வ�திகள>� ப� ஆெள2�க7ப20. 
iv)  ேதசிய வ�ைளயா�2 ேபா��கைளA TதA U�F இட=கைள ெபFபவ�க��3 
ஊ�க6 ெதாைக வழ=க7ப20. 
v) அகில இ�திய கிW�ெக� ேபா�� T20 Tைறய�A நட6த7ப20.  
vi) அகில இ�திய ேபா��கள>ேலேய ேதசிய வ�ைளயா�2 வ Xர�க8 
ேத��ெத2�க7ப2வா�க8. 
vii) த3தி7 ப��யலி� ப� ெதாழிAZ�ப சா�பாள�க8 அ[7ப7ப2வா�க8. 
 
 இ>த *4ட�தி# 6+வ)# அ+9பைடய)( நம& ம�திய ச�க	 நி@வாக�தி�A 
கீ�க�ட ஆேலாசைனகைள வழ�கிD!ள&.   
i) தன> நப� ேபா�� ம@F0 3\7ேபா�� ஆகிய இரB2 வ�ைளயா�2 வ Xர�க�0 

SPORTS QUOTA அ�7பைடய�A BSNLA பண��3 ேத��ெத2�க7பட ேவB20.  ஓW+ 
வ�ைளயா�2 வ Xர�க8 ேத��ெத2�க7ப�டாA `ட பல மாநில=கள>A பல 3\7 
ேபா��கள>A நம, 3\வ�� த�ைம ப�மட=3 ேம0ப20. BSNL நிFவன0 
எ�ெத�த ச0ேமளன=க�ட� ஒ+=கிைண�க7ப�28ளேதா அ�த 
ேபா��க��கான வ Xர�க8 ேத�/ ெசbய7பட ேவB20.  

ii) மாநில=கள>A இ+�, ப=3 ெபF0 அகில இ�திய ேபா��கள>� எBண��ைக 
த@ேபா,8ள 7லி+�, 12 ஆக உய�6த7பட ேவB20.  ேதசிய அளவ�A BSNL 
நிFவன0 12 ேபா��க��3 ஒ+=கிைண�க7ப�28ளதி� அ�7பைடய�A இ�த 
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அைன6, ேபா��கள>c0 அகில இ�திய ேபா��கள>A ப=ேக@க மாநில=க8 
அ[மதி�க7பட ேவB20.  

 
ம�திய ச�க	 நி@வாக�தி�A ெகா;�த க+த�களE( சில:- 
 
31ஆவ, ேதசிய க/�சிA `�ட6தி� நடவ��ைக 3றி7dக8 ெவள>ய�ட7ப�28ளன.  
ஆனாA அதிA சில தி+6த=க8 உ8ளன எ�பைத e���கா�� நம, ம6திய ச=க0 
க�த0 ெகா26,8ள,.   
 
25.09.2014 அ�F நைடெப@ற 31ஆவ, ேதசிய க/�சிA `�ட6திA LIC நிFவன6,ட� 
வ�வாதி6, ஊழிய�கள>� 3\� கா7பh�26 தி�ட6தி� (BSNL GSLI) ெதாைகய�ைன 
உய�6,வ, எ�ற T�வ�ைன அTலா�30 ப� ம6திய ச=க0 நி�வாக6தி@3 க�த0 
ெகா26,8ள,.  
 
ெதாழி@ச=க நி�வாகிக��3 வழ=க7ப20 IMMUNITY TRANSFER  ப�ரlசைனய�A 
அதிகாWகள>� ச=க நி�வாகிக��3 3 வ+ட0 எ�F0, ஊழிய� ச=க ப�ரதிநிதிக��3 
ஒ+ வ+ட0 எ�F உ6தர/க8 உ8ளன.  த@ேபா, ஊழிய� ச=க=க��30 அ=கீகார 
கால0 3 ஆB2க8 எ�F வ�த noநிைலய�A ஊழிய� ச=க ப�ரதிநிதிக��30 அதைன 
U�F ஆB2களாக மா@ற ேவB20 எ�பேத ஊழிய� தர7ப�� ேகாW�ைக.  அைத7 
ப@றி வ�வாதி6த 31 ஆவ, ேதசிய� 3\ `�ட6திA நி�வாக0 இ, ெதாட�பாக மF 
பWசீலைன ெசbp0 எ�F `ற7ப�ட,.  இ, வைர அத@கான உ6தர/க8 வராத 
noநிைலய�A ம6திய ச=க0 நிைனq�� ஒ+ க�த0 எ\திp8ள,.   
 

01.08.2014A ப)# பண)ய)( ேச@>தவ@க! BSNL GSLIதி4ட�தி( இைணய 6+யா&:- 
ெதாைல ெதாட�d ,ைற�ெக�F TRAI இ+7பைத ேபால கா7பh�26 ,ைற�ெக�F IRDA 
எ[0 ஒ\=3 Tைற ஆைணய0 எ�ற ெபயWA ஒ+ அைம7d உ8ள,.  அ,/0 
TRAIஐ ேபால தன>யா� ஆதர/ ெகா8ைகைள அTAப26த� `�ய அைம7dதா�.  அ�த 
அைம7d ஆp8 கா7பh�2� கழக0 (LIC)  நிFவன0 3\� கா7பh�2 தி�ட=கைள 
அTலா�க� `டா, எ�F உ6தரவ��டதி� அ�7பைடய�A நம, BSNL GSLI தி�ட6திA 
31.07.2014�3 ப�� வ�தவ�க8 ேசர T�யா, எ�கி�ற நிைல உ+வாகி உ8ள,.  
கா�7பேர� அcவலக0 31.07.2014�3 ப�� பண�ய�A ேச��தவ�க��3 இத@கான 
பண6ைத ப���க ேவBடா0 என உ6தரவ��28ள,.  
 
அபராத	:- 
ெதாைல ெதாட�d நிFவன=க8 ச�தாதர� சWபா�7ைப T\ைமயாக ெசbய ேவB20 
எ�F0 தவF0 ப�ச6திA அவ�க��3 அபராத0 ேபாட7ப20 எ�F0 அரசா=க0 
`றிய�+�த,.  2014 ெச7ட0ப� வைர ெதாைல6ெதாட�d அைமlசக0 2,179 ேகா� 
%பாbகைள அபராதமாக ேபா�28ள,.  இதிA BSNL  நிFவன0 329 ேகா� %பாbகைள 
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ெசc6த ேவB20.  AIRCELL நிFவன0 அதிகப�சமாக 486 ேகா� %பாbக�0, RELIANCE 
454 ேகா� %பாbக�0, AIRTEL 309 ேகா� %பாbக�0, VODOFONE 211 ேகா� %பாbக�0, 
IDEAவ�@3 123 ேகா� %பாbக�0, TATAவ�@3 172 ேகா� %பாbக�0, SISTEMA 
நிFவன6தி�3 523 ேகா� %பாbக�0 ம@F0 TELEWINGS எ[0 நிFவன6தி@30 
வ�திமwறAக��காக 116 ேகா� %பாbக�0 அபராத0 வ�தி�க7ப�28ள,.  
 
ERP தி4ட	 ெதாட@பாக அகி( இ>திய ம4ட�தி( நைடெப�ற வ)வாத	:- 
கா�7பேர� அcவலக6திA ERP ெபா,ேமலாளராக உ8ள தி+ ராம� அக�வாA 
அவ�கைள நம, ெபா, ெசயலாள�  ேதாழ� P.அப�ம�p ம@F0 உதவ� ெபா, 
ெசயலாள�க8 ேதாழ� ஜா� வ�கீy ஆகிேயா� ச�தி6, ERP அTலா�க6தி�ேபா, 
பAேவF மாநில=கள>A ஊழிய�க8 ச�தி�30 ப�ரlசைனக8 ெதாட�பாக வ�வாதி6தன�.  
ERP TதலிA அTலா�க7ப�ட மாநில=க8 ச�தி6த ப�ரlசைனகைள நி�வாக0 dW�,� 
ெகாB2 அேத ப�ரlசைனக8 அ26, அTலா30 மாநில=கள>A ஏ@படாமA பா�6,� 
ெகா8ள ேவB20 என நம, தைலவ�க8 நி�வாக6திட0 ெதWவ�6தன�.   இத@3 
ேதைவயானவ@ைற ெசbய ெபா, ேமலாள� உFதி அள>6தா�.  இ�த மாத6திA ERP 
தி�ட0 தமிoநா2, ேகரளா, ச��yக�, ம@F0 ராஜyதா� ஆகிய மாநில=கள>A 
அTலா�க7ப20 எ�F0, அ26த மாத0 உப�(கிழ�3), உப�(ேம@3), ஒ�சா ம@+0 
ம6திய ப�ரேதச0 ஆகிய மாநில=கள>A அTலா�க7ப20 எ�F0 வ�வாத6தின>ைடேய 
ெபா, ேமலாள� ெதWவ�6தா�.  ERP தி�ட0 ெதாட�பாக ERP ப�W/, ெதாழி@ச=க 
தைலவ�க��3 ஒ+ வ�Wவான வ�ள�க0 தர ேவB20 எ�F நம, தைலவ�க8 
ேக�டதி@3 அதைன உடன�யாக ெசbய அவ� ஏ@F� ெகாB28ளா�. 
 
வாo6,�க�ட�, 
 

                                                                 ேதாழைமp8ள,  

 
(A.பா% ராதாகிOPண#) 

மாநில ெசயலாள@. 
 
 

 
 
 

  
 


