
 

 

தமி� மாநில	 

�றறிைக எ�:144                                          ேததி:-24.06.2014 

 

 

 

அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 

நம# ெபா#% ெசயல� ேதாழ� P.அப)ம�* ம�+	 உதவ) ெபா#% ெசயல� ேதாழ� 
.வப� சகரவ�0தி ஆகிேயா� 23.06.2014 அ�+ GM (Estt.) ஐ ச�தி0# 
கீ�க�டவ�ைற வ)வாதி0தன�. 
 
1. TTA வ)லி@�# JTO வாக பதவ) உய�வ)�C எதிராக CAT அளE0த தF�Gைப எதி�0# 
அGபHI ெசJய ேவ�K	. 
 

JTO LICE ேத�வ)�C cat அளE0த தF�Gைப எதி�0# அGபHI ெசJய BSNL கா�பேரL 
அMவலக	 தமி� நாK ெதாைல ெதாட�N வLட0தி�C உ0தரவ)LKOள#. 
அத�கான அGபHI மP கா�பேரL அMவலக0தாI இ+தி ெசJயGபLKவ)Lட#. 
இ�த அGபHI மP 2/3 நாLகளEI ெச�ைனC அPGபபK	 எ�+ 
ெதRவ)கGபLட#.  
 
2. Ex-Servicemen JTO LICE ேத�^ _`^கO ெவளEயHK. 
 

ராaவ0திI Group C ஆக பண)NR�த கால0ைத JTO LICE ேத�^ எc#வத�C qualifying 
service C எK0#ெகாOள ேவ�K	 எ�+ அலகாபா0 CAT இ+தி தF�GN 
வழdகி*Oள#. இ�த தF�Gைப அமலாக ேவ�K	 எ�+	, _�னதாக ேத�^ 
எc#வத�C அPமதிகGபLடவ�கeC ேம�க�ட உ0தர^ ப` _`^கைள 
அறிவ)க ேவ�K	 எ�+ ேகாரGபLKOள#. GM (Estt.) ஆவண ெசJவதாக 
ஒ0#ெகா�KOளா�. 
 
3. 01.10.2000 C _�ைதய பதவ) உய�வ)�C IDA ச	பள நி�ணய	 ெசJததாI ஏ�பK	 
ச	பள ப)`0த	: 
 

01.10.2000 C _�ைதய பதவ) உய�வ)�C IDA ச	பள நி�ணய	 ெசJததாI ஏ�பK	 
ச	பள ப)`0த0ைத உடன`யாக நி+0த ேவ�K	 எ�+ ேகாரGபLட#. ப)`0த0ைத 
நி+0#வத�C உடன`யாக அைன0# மLடdகeC	 26.06.2014 அ�+ நைடெபற 
இ@C	 Standing Committee C _�னதாக அPGபGபடேவ�K	 எ�+	 
ேகாரGபLட#.  
 
4. தி@0தGபLட JTO RR – BSNL ேபா�K ஏ�ப# ச	ப�தமாக 
 

அரசாdக0தி� சா�பாக கல�# ெகாOe	 இர�K இயCந�கO கல�# 
ெகாOளாத காரண0தினாI தி@0தGபLட JTO RR கட�த இயCந� Cc mLட0திI 
வ)வாதிகGபடவ)Iைல. அK0# mLட ேததி*	 இ�P	 _`^ 
ெசJயGபடவ)Iைல. நம# ம0திய சdக	 ெதாட��# தைலய)LK m`ய வ)ைரவ)I 
இயCந� Cc ஒGNதைல ெபற _ய�சி ெசJ*	. JTO வாக officiating 
ெசJ#ெகா�`@C	 1800 ேப� Regular ஆவத�C	, Qualifying Service ஐ 7 
வ@ட0திலி@�# 5 வ@டமாக CைறGபத�C	 Nதிய JTO RR ஐ BSNL இயCந� Cc 
ஏ�ப# அவசியமாC	. 



 
5. TM ேத�வ)�C கIவ) தCதிைய தள�0#தI. 
 

10வ# _`காத Gr”D ம�+	 RM ஆகிேயாைர TM ேத�^ எcத அPமதிக 
ேவ�K	 எ�+ ஊழிய� தரGப)I அc0தமாக ேகாரGபLட#. ேமM	 த�ேபா#Oள 
RR ப` TM ேத�வ)�கான Notification ஐ தி@	பGெப+மா+ ேகLKெகாOளGபLட#. 
 
6. அகமதாபா0 நகர0ைத HRA ^காக தர	 உய�0தI 
 

மகO ெதாைக கணெகKGப)� ப` அகமதாபா0 நகர0ைத வ FLK வாடைகG 
ப`காக தர	 உய�0தேவ�K	 எ�+ நா	 ேகாRைக ைவ0ேதா	. ஆனாI இ�த 
_`ைவ அரசாdக	 தா� எKக _`*	 எ�+	 இதைன அரசாdக0தி�C 
அPGப) ைவGபதாக^	 GM (Estt.) ெதRவ)0தா�. 
 
7. Cஜரா0 மாநில0திI JTO LICE ேத�^ _`^ ெவளEய)டேவ�K	. 
 

Cஜரா0 மாநில0திI BSc (Physics) ப`0# JTO ேத�^ எcதியவ�களE� ேத�^ 
_`^கO ெவளEய)டGபடாமI இ@கிற#. எனேவ ேத�^ _`^கைள உடன`யாக 
ெவளEய)ட ேவ�K	 எ�+ ேகாRேனா	. University of Gujarat இடமி@�# வ)ளக	 
கிைடகGெப�ற^ட� _`^ அறிவ)கGபK	 எ�+ GM(Estt.) ெதRவ)0தா�. 
 
ேதாழ� P.அப)ம�* ம�+	 உதவ) ெபா#% ெசயல� ேதாழ� .வப� சகரவ�0தி 
ஆகிேயா� 23.06.2014 அ�+ GM (Admin.) ஐ ச�தி0# கீ�க�டவ�ைற வ)வாதி0தன�. 
 

1. Non-Executive ஊழிய�கeC v.200/- கான இலவச சி	 

 

Non-Executive ஊழிய?கABC D200/- மதிGபIலான இலவச சிP கா?Q வழRCவதSC 

Management Committee ஏSகனேவ ஒGWதX வழRகிவIYட[. வIைரவாக உ_தரவIட 

ேவ`Qெமbc நம[ ெபா[e ெசயல? ேகாfBைக வIQ_[gளா?. 

 

2. Sports and Cultural Board Meeting 

 

Sports and Cultural Board iYடP ஜூைல மாதP இர`டாவ[ வார_திX நட_தGபQP 

எbc ெதfவIBகGபYட[. 
 

3. Welfare Board Meeting 

Welfare Board iYடP நட_[வதSC mயSசிகg ேமSெகாgளGபQP எbc GM (Admin) 

ெதfவI_தா?. 

 

வாn_[BகAடb, 
 

ேதாழைமogள, 
 

 
(S.ெசIலGபா) 

மாநில%ெசயலாள�.       
 


