
 

தமி� மாநில	 

�றறிைக எ�:13                                                 ேததி:27.12.2014 

 
கா�ப���  ைறய"# அ%நிய ேநர' (த)�ைட அதிக+காேத!!!!! 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
  

இ�திய நா�� ம�க��� ெபா���ைறய�� உ ள கா!ப"�� நி#வன&க  
மிக'சிற�த ேசைவய�ைன ெகா��� வ)கி�றன�.  அ�த �ைறய�� 
தன+யா�கைள,-, ப�னா�� நி#வன&கைள,- .ைழ�� இதைன சீரழி�க 
ேவ1�- எ�# ம�திய�� ஆ1� வ�த, வ)- கா&கிர4 ம5#- BJP  
அரசா&க&க  க�ைமயான 9ய5சிகைள ேம5ெகா1� வ�தன.  இ�வைர 
ெபா���ைற நி#வன&க��� ேபா�:யாக இ�தியாவ�� .ைழ�த தன+யா� 
நி#வன&க  இவ5#ட� ேபா�: ேபாட 9:யாம� ஓ:!ேபா= வ��டன எ�ப� ந- 
அைனவ)��- ெத>,-.  ஆனா� தன+யா� ப�னா�� நி#வன&க��� ஊ�க- 
த)- வைகய�� 9�ைதய கா&கிர4 அர@ கா!ப"�� �ைறய�� 26 சதவ�கிதமாக 
இ)�த அ�நிய ேநர: 9தC�ைட 49 சதவ�கிதமாக உய��த 9ய5சி ெச=த�. 
ஆனா� BJP உ ள+�ட எதி�க�சிக  அ�ைற�� எதி��த காரண�தா� அதைன 
அ9லா�க அவ�களா� 9:யவ��ைல.   
  

ஆனா� இ�# ெப) 9தலாள+களா� வள�'சிய�� நாயக� எ�# 
வ�ண��க!ப�- ேமா: தைலைமய�லான ஆ�சி அைம�தHட�, தா� எதி��த அேத 
அ�நிய ேநர: 9தC� அதிக>!ைப, த5ேபா� BJP அரசா&க- அ9லா�க �:�த�.  
ஆனா� எதி�க�சிகள+� க�ைமயான எதி�!ப�ன காரணமாக அவ5றா� அதைன 
நிைறேவ5ற 9:யவ��ைல.  பாரா�ம�ற ேமலைவய�� பாஜக க�சி�� 
ெப)-பா�ைம இ�லாததாJ-, இட� சா>க  உ ள+�ட எதி�க�சிக  வJவாக 
எதி��த காரண�தாJ- அதனா� பாரா�ம�ற�தி� அ�த ச�ட�ைத நிைறேவ5ற 
9:யவ��ைல.  ஆனாJ- ேமா: அரசா&க- ெகா�ைல!Kற வழியாக அ�நிய ேநர: 
9தC�ைட உய��த தய&கவ��ைல.  அவசர அவசரமாக ஒ) அவசர ச�ட�தி� 
Mல- இ� அறிவ��க!ப�ட�.   அத5� இ�திய ஜனாதிபதி,- ஒ!Kத� வழ&கி 
வ��டா�.  இ�திய நா�:� �:யர@ தின�த�# அெம>�க அதிப� ஒபாமா 
வ)வத5� 9� கா!ப"�� �ைறய�� அ�நிய ேநர: 9தC�ைட அதிக>�க 
ேவ1�- எ�கி�ற அெம>�காவ�� ஆைண�� ம�தியார@ பன+�� ேபாகிற� 
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எ�பைத இத� Mல- மிக மிக ெதள+வாக K>��� ெகா ள 9:,-.  இ�திய 
நா�:� �:யர@ தின ெகா1டா�ட&கள+� கல��� ெகா ள ம��ேம ஒபாமா 
இ�தியாவ�5� வரவ��ைல. அெம>�க ப�னா�� நி#வன&கள+� ெதாழி� 
வள�'சிைய ஊ�க!ப���வத5காகேவ அவ� வர உ ளா� எ�பைதேய இ�த 
நிகN'சி ெதள+வாக ெத>வ��கிற�.   கா!ப"�� �ைறய�� அ�நிய ேநர: 9தC�ைட 
26 சதவ�கித�திலி)�� 49 சதவ�கிதமாக உய��தியைத BSNL ஊழிய� ச&க- 
வ�ைமயாக க1:!ப�ட�, அதைன உடன:யாக தி)-ப! ெபற ேவ1�- எனH- 
ேக��� ெகா கிற�.  

 
29.12.2014 மதிய ேநர ஆ/�பா�ட0தி# வ2வாக ப3ேக�ேபா	:-  கா�ப���0 
 ைறய"# அ%நிய ேநர' (த)�ைட 26 சதவ"கித0திலி6%  49 சதவ"கிதமாக 
உய/0திய அவசர ச�ட0ைத தி6	ப� ெபற ேவ��	 என ேகா+ அகில இ%திய 
கா�ப��� கழக ஊழிய/ ச3க	 (AIIEA) 29.12.2014 அBC மதிய ேநர ஆ/�பா�ட	 
நட0த அைறDவ# வ"��Eள .  அBைறய தின	 அவ/களGB ஆ/�பா�ட0தி# 
BSNL  ஊழிய/கE ெப6%திரளாக கல%  ெகா�� இ%த அவசர ச�ட0ைத 
தி6	ப�ெபற ேவ��	 எBற ேகா+ைகL நம  ஆதரைவ ெத+ய�ப�0த 
ேவ��	 என தமி� மாநில BSNL ஊழிய/ ச3க	 ேக�� ெகாEகிற . 
 

வாN���க�ட�,  
                                                                        

ேதாழைமMEள,  

 
(A.பாO ராதாகி6PணB) 

                                                                  மாநில ெசயலாள/ 
   


