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 ெசாைச�� கட.கான வ�� வ0கித$ைத ஜூைல 1 3த4 16.5 சதமானமாக 
ெசாைச�� நி6வாக	 உய6$திய8. வ9கிகள;4 வ�� !ைற*8 வ'	 <ழலி4 
ெசாைச�� நி6வாக$தி) இ*த வ�� உய6? அறிவ0+ைப வாபB வா9க 
வலி"#$தி தமிழக	 3Cவ8	 ைகெயC$8 இயக	 நட$திட தமி� மாநிலD 
ச9க	 அைறEவ4 வ0�ட8. அத) ப� அைன$8 மாவ�ட9கள;லிF	 
ைகெயC$8 இயக	 ெவ�றிகரமாக நட$த+ப�H 4000 !	 ேம�ப�ட 
ைகெயC$8கJ மாநிலD ச9க$தி�! வ*தைட*த8. 
 
 ைகெயC$8 இயக$தி4 ெபற+ப�ட ைகெயC$8கைள இ)ைறய தின	 
(19.08.2015) ெசாைச�� தைலவைர ச*தி$8 ேதாழ6 S.அ),மண0 தைலைமய04 
20!	 ேம�ப�ேடா6 வழ9கின6. ெசாைச�� தைலவOட	 கீ�க�ட அ	ச9கJ 
ஆழமாக வ0வாதிக+ப�டன. 
 

� 01.07.2015 3த4 ெசாைச�� நி6வாக	 வ�� வ0கித$ைத 1.5 சதமான	 
உய6$தி இ'+ப8 எ)ப8 அைன$8 ெசாைச�� உ#+ப0ன6கைள"	 
கHைமயாக பாதி$8Jள8. இ*த வ�� உய6? ேதைவய�ற8. பல 
E�Hற? ெசாைச��கள;4 வ�� வ0கித	 !ைறவாக இ'!	 ேபா8 
நம8 ெசாைச��ய04 ம�H	 வ�� வ0கித	 உய6*தி'+ப8 நியாய	 



அ4ல எ)பைத வலி"#$திேனா	. ேதசியமயமாக+ப�ட வ9கிகJ 
எ4லா	 கட.கான வ��ைய !ைற$8 வ'	 ேபா8 நம8 ெசாைச�� 
வ��ைய உய6$8வ8 சOய4ல. எனேவ வ�� உய6ைவ தி'	ப+ெபற 
ேவ�H	 எ)# தைலவOட	 வலி"#$த+ப�ட8.  

� ெசாைச�� உ#+ப0ன6கR! ெசா*தமான 88 ஏக6 நில$ைத 
உ#+ப0ன6கRேக ப0O$8 ெகாHக ேவ�H	. மாத	 ேதா#	 
ஊழிய6கJ பண0 ஓV? ெப#வதா4 அவ6கR! ெசாைச�� நில$தி4 
ப9கி4லாம4 ேபாகி)ற8. எ4ேலா'ைடய நிதிய0லி'*8	 வா9க+ப�ட 
நில$ைத கால தாமதமி)றி ெசாைச�� உ#+ப0ன6கR! உடன�யாக 
ப0O$8ெகாHக ேவ�H	 எ)# வலி"#$தி"Jேளா	. 

� ஜனவO மாத	 RGB E�ட$தி4 எHக+ப�ட 3�?கJ அமலாக$தி4 

ணக	 உJளைத"	 
�� கா�ப0$தி'கிேறா	. உதாரணமாக Thrift 
Fund-கான வ�� வ0கித	 8% லி'*8 9% ஆக உய6$த 
3�ெவHக+ப��'*த8. ஆனா4 அ8 இ).	 அமலாக+படவ04ைல 
எ)பைத 
�� கா��ேனா	. அ+ப� ஒ' 3�ேவ எHகவ04ைல 
எ)# தைலவ6 Eறினா6. ஆதார9கRட) எHக+ப�ட 3�ைவ நம8 
தைலவ6கJ 
�� கா��ய ப0) தைலவ6 அதைன ஏ�# ெகா�H 
01.04.2015 3த4  1 சதவ0கித	 உய6$த ஒ+,ெகா�டா6.  

� ெசாைச�� ெசVயE�ய சில வ f� ெசல?கைள 
��கா�� 
தவ06க+பட ேவ�H	 எ)# வலி"#$த+ப�ட8. 

 
 ஊழிய6கள;) நியாயமான ேகாOைகயான வ�� உய6ைவ ெசாைச�� 
நி6வாக	 வாபB ெப#	 எ)# நா	 ந	,கிேறா	. வ�� !ைறகாவ0�டா4 
நம8 ேபாரா�ட	 ெதாட'	 எ)பைத ஆண0$தரமாக ெதOவ0$தி'கிேறா	. நம8 
ேகாOைககJ ஏ�க+படவ04ைல என;4 BSNL வ0Oவட*த மாநில ெசய�!C 
3�வ0)ப� ெச+ட	ப6 15	 ேததி அைன$8 கிைளகள;F	 ஆ6+பா�ட	 
நைடெப#	. 
 
 இ*த ச*தி+ப04 ேதாழ6 S.அ),மண0"ட) மாநிலD ச9க நி6வாகிகJ ேதாழ6 
K.சீன;வாச), R.மேக*திர), மாவ�ட ெசயல6கJ ேதாழ6 K.V.சிவ!மர), 
R.,'ேஷா$தம) உJள;�ட RGB ேதாழ6கJ, இயக 3)ேனா�கJ 
கல*8ெகா�டைத தமி� மாநிலD ச9க	 பாரா�Hகிற8. 
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