
BSNL ஊழிய� ச�க
 
தமி மாநில
 

��றறி�ைக எ�:18                                                         ேததி:-05.02.2015 
ம!திய மாநில ச�க ெச#திக$ 

 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 
2014ஆ
 ஆ�'�கான TTA LICE ேத�/:- 2014ஆ� ஆ���கான TTA LICE ேத�வ� கான 
தயா"#$ பண�கைள 'வ()மா+ மாநில தைலைம ெபா' ேமலாள�கைள கா�#பேர1 
அ2வலக� அறி4+5தி67ள'. 31.12.2014 வைர�)மான காலிய�ட(கைள கண�கி; 
எ��க ேவ��� எ�+�, அதி; 50% இட(க@�) LICE ேத�4 நட5தி நிர#ப ேவ��� 
எ�+�, அ�த ேத�வ�; ெவ றி ெப+பவ�க7 CIRCLE CADREஆக கCத#ப�வா�க7 
என4�, ேத�4 வ�திகளD� பE 01.07.2014 எ�ப' த)திக@�கான CUT OFF DATE எ�+� 
அ�த உ5தரவ�; ெத"வ��க#ப1�7ள'. 
 
BSNL MRS தி5ட!தி7 HEPATITIS:- HEPATITIS�) சிகிOைச ெப+வத ) உOசப1ச 
வைரPைறைய நQ�க ேவ��� என நம' ச(க� ெதாட��' நி�வாக5ைத வலி6+5தி 
வ�த'.  இ' ெதாடரபாக பRசா# CGM�) கா�#பேர1 அ2வலக� மU��� கEத� 
எVதி67ள'.  அதி; நம' ெபா' ெசயலாள"� கEத5ைத )றி#ப�1� HEPATITIS 
சிகிOைச�) வ�ல�) அளD�க ேகாC� கEத(கைள தைலைம ெபா' ேமலாள"� 
ப"�'ைரேயா� கா�#பேர1 அ2வலக5தி ) அW#ப ேவ��� என Xற#ப1�7ள'.  
இ' அைன5' மாநில(க@�)� ெபாC�'�.   
 
நி�வாக!;ட< ச=தி>?:- நம' ெபா' ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�6 ம +� 
ெபாCளாள� ேதாழ� ைசபா; ெச�)#தா ஆகிேயா� 03.02.2015 அ�+ கா�#பேர1 
அ2வலக5தி; உ7ள சில அதிகா"கைள ச�தி5' பல ப�ரOசைனகைள வ�வாதி5' 
உ7ளன�.  அவ றி; ஒC சில:- 
SR.GM(SR) திC ஷமU� அ�தா� அவ�கைள ச�தி5' IMMUNITY ப�ரOசைனய�; அதிகா"க7 
ம +� ஊழிய� ச(க(க@�) உ7ள பாரப1ச� கைளய#பட ேவ��� எ�கி�ற ேதசிய 
க4�சி; PEவ�ைன வ�ைரவ�; அPலா�க ேக1�� ெகா�டத ) அத ) ஆவன 
ெசbவதாக உ+தி அளD5தா�.   
GM (CA) திC ராஜQd சி( அவ�கைள ச�தி5த தைலவ�க7, ஊழிய�க7 வ(கிய�; 
ெப +7ள கடW�கான தவைணகைள கண�கிய; அதிகா"க7 தாமதமாக 
ெச25'வதா; ஊழிய�களDட� அபாராத வ1Eைய வ(கிக7 வeலி�கி�றன.  அதைன 
தவ��#பத கான ெபாC5தமான நடவE�ைகக7 ேம ெகா7ள#பட ேவ��� என 
தைலவ�க7 ேக1�� ெகா�டத ) உ"ய நடவE�ைகக7 ேம ெகா7ள#ப�� என அவ� 
ெத"வ�5தா�.  
 
PLI கமி5@:- $திய PLI பா�Pலா உCவா�)� )Vவ�� அ�5த� X1ட� 10.02.2015 அ�+ 
நைடெப+� என கா�#பேர1 அ2வலக� அறிவ�#$ ெவளDய�1�7ள'.   
 



பதவB உய�வB7 IDA ஊதிய வBகித
 நி�ணய
:-  01.10.2000�) ப�� பதவ� உய�4 
ெப றவ�களD; சில� தன' பதவ� உய�4 ேததிய�; இC�' IDA ஊதிய வ�கித� 
நி�ணய� ெசbய ேவ��� என� ேகா" இC�தன�.  அதைன ஏ +� ெகா7ள ேவ��� 
என நம' ச(கP� வலி6+5தி வ�த'.  இ�த egநிைலய�; இ' ெதாட�பான இ+தி 
PE4 எ�#பத காக DOT சில வ�வர(கைள கா�#பேர1 அ2வலக5திைன ேக1� 
உ7ள'.  அ�த வ�வர(கைள வ�ைரவ�; அW#ப ேவ��� என கா�#பேர1 அ2வலக� 
மாநில அ2வலக(கைள ேக1� கEத� அW#ப�67ள'. 
 
FORUM I5ட
:- இ�+ 05.02.2015 அ�+ அகில இ�திய FORUM X1ட� நைடெபற 
உ7ள'. 
 
மாநில ெசயலாள� ெச<ைனயB7 பணBயB7 இைண=தா�:-- நம' தமிg மாநில 
ெசயலாள� )�h"லிC�' வ�C#ப மா றலி; ெச�ைன�) வ��ண#ப�5' இC�தா�.  
02.02.2015 அ�+ ெச�ைன CGM அ2வலக5தி; உ7ள REM ப�"வ�; பண�ய�; 
இைண�'7ளா�. 
 
மாநில நி�வாக!;ட< ச=தி>?:- 04.02.2015 அ�+ மாநில தைலவ� ேதாழ� S.ெச;ல#பா, 
மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பா$ ராதாகிCiண� ம +� மாநில ச(க நி�வாகிக7 
ேதாழ� K.சீனDவாச�, ேதாழ� M.PCைகயா, ேதாழ� R.மேக�திர� ஆகிேயா� மாநில 
தைலைம ெபா' ேமலாள� உ7ளD1ட அதிகா"கைள ச�தி5தன�.  அ#ேபா' மாநில� 
PVவ' உ7ள சி� கா�1 ப றா�)ைற ெதாட�பாக வ�வாதி�க#ப1ட'. இர�� ல1ச� 
சி� கா�1க7 04.02.2015 அ�+ வ�'7ளதாக4� அதைன மாவ1ட(க@�) உடனEயாக 
வ�னDேயாகி�க#ப�� எ�+� அவ� Xறினா�.  ேம2� ப;லாய�ர�கண�கான பைழய 
சி� கா�1க7 ACTIVATE ெசbய#படாம; மாநில5தி; பல ப)திகளD; உ7ளதாக4�, 
அவ ைற உடனEயாக எ�5' பய�ப�5த#ப�� எ�+�, $திய சி�கா�1க7 ேவ+ பல 
மாநில(களD; இC�'� தCவ��க உ"ய நடவE�ைகக7 ேம ெகா7ள#ப1� 
வCவதாக4� ெத"வ�5தா�.  ப�ரOசைன வ�ைரவ�; சகஜ நிைல�) வC� என 
எதி�பா��கிேறா�. 
 
பL/ அ@>பைடயBலான பணB நியமன
:- ப"4 அE#பைடய�லான பண� 
நியமன5தி கான பண�க7 மா�O மாத� 'வ(க உ7ள'.  அத கான ச"பா�#$க7 
நைடெப + வCகிற'.  உய� ம1ட� )V ப"சீலைன நம' மாநில5திேலேய நைடெபற 
உ7ள'.  பண� ேகா" வ�'7ள பல மW�க@�) ேதைவயான சில வ�ஷய(க7 
ேவ��� என மாநில நி�வாக5தா; மாவ1ட அ2வலக(க@�) அW#ப#ப1�7ளன.  
அ�த வ�ஷய(கைள உடனEயாக மாநில நி�வாக5தி ) அW#ப மாவ1ட ெசயல�க7 
P� Pய சி எ��க ேவ��� என ேக1�� ெகா7கிேறா�.     
 

வாg5'�க@ட�, 
                                                              ேதாழைம67ள, 

 
(A.பா? ராதாகிPQண<) 

                                                                      மாநில ெசயலாள� 


