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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 28.09.2016 அ�� ெச�ைன ���ற� ச�க தி� சிற"# RGB'க( ��ட* கட�கைள 
உய� -வ- உ(ள/�ட சில BYE LAW'கள/� தி6 த* ம8�* இ�ன ப:ற எ�கி�ற ஆ=ப� 
ெபா6�கைள வ:வாதி'க நைடெப�வதாக அறிவ:'க"ப�?6�த-. 
 ெச�ைன @'கைட ெதாைலேபசி நிைலய* ம8�* எA*@� ரய:C நிைலய திC இ6�- 
RGB'கைள ெசாDE ேப6�திC அைழ -' ெகாF� ெச�� ��ட* நைடெப�* இட தி8D 
பதிலாக GதலிC ெவ(ளாH� கிராம திC உ(ள நில* இ6'D* இட தி8D ெச�றன�.  
அ�D ���ற� ச�க தி8D ெசா�தமான இட திC திIெர�� Gைள தி6'D* ஒ6 
க�?ட ைத E8றி'கா�?ன�.  ���ற� ச�க தி8D ெசா�தமான இட திC யா6ைடய 
பண திC, எ�D ஒ"#தC வா�கி, யாராC அ�த' க�?ட* க�ட"ப��(ள- எ�கி�ற 
RGB'கள/� ச�ேதக�கL'D பதிலள/'க" படவ:Cைல.   
 அ�D வ�த ���ற� ச�க தி� தைலவ� வ Mரராகவ�, அ�கி6�த G�னா( இய'Dன� 
ேதாழ� S.அ�#மண:, ேதாழ� C.பரமசிவ* ேதாழ�, மண:,  ேதாழ�,S.பாஷா, (ெச�ைன 
ேதாைலேபசி) உ(ள/�ட ேதாழ�கள/ட* ேபSE வா� ைத நட தினா�.  அ"ேபா- அவ� இ�த' 
��ட திC நில* ச*ப�தமான ஆ=ப� ெபா6( வ:வாதி'க"படா- எ��* ம8�ெமா6 
சிற"# RGB ��ட திC வ:வாதி'க"ப�* எ�கி�ற ஒ6 தM�மான ைத ப? -* கா�?னா�.  
அதைன இ�த ேதாழ�கL* ஏ8�' ெகாFடன�. 
 ப:�ன� இதர ஆ=ப� ெபா6�க( ெதாட�பாக வ:வாதி'க"ப�ட-.  வ:வாத திC ப�ேக8ற 
ேதாழ�க( யா6* நில* ச*ப�தமாக ேபசவ:Cைல.  ஆனாC இ�திய:C ���ற� ச�க 
தைலவ� வ Mரராகவ� தன- ெதாD"#ைரய:C யா6* வ:வாதி'காமC இ6�த ேபா-* ஆ=ப� 
ெபா6ள/C இCலாத நில* ச*ப�தமாக, “ெவ(ளாH� நில திC உ(ள இட திC ப - 
ஏ'கராவ:C வ M�க( க�ட"ப�*; அத8காக இய'Dன� DA நடவ?'ைககைள எ�'D*” 
எ��* ேபசினா�.  ஆ=ப� ெபா6ள/C இCலாத, யாராX*, எ�D* வ:வாதி'க"படாத இ�த 
G?வ:ைன தைலவ� அறிவ: த- சYயCல எ�� RGB'க( த�க( ஆ�ேசபைனைய 
ெதYவ: தன�.  ஆனாC அதைன ச�ைட ெச=யாமC இ- தா� G?� எ�� தா� 
ேதா�றி தனமாக வ Mரராகவ� அறிவ: தா�.  இதைன ஏ8�' ெகா(ள G?யா- என RGB 
ேதாழ�க( பல� ெவள/ நட"# ெச=-(ளன�.   
 ேதாழ�கள/ட*’’ ெசாCவ- ஒ��, தா� ெச=வ- ஒ��’’ என வ Mரராகவ� ெதாடர�- 
ெச=வ- அவ� வா?'ைக.  இ"ேபா-* ேதைவய8ற சிற"# RGB' ��ட ைத நட தி தா� 
நிைன த காYய ைத நிைறேவ8ற ேவF�* எ�கி�ற தன- ேநா'க ைத கபட தனமாக 
நிைறேவ8ற பா�'கிறா� வ Mரராகவ�.  வ �ரராகவன�  ெதாட� $ேராக%ைத ஊழிய�க' 
ம%திய() அ
பல,ப-%$ேவா
.  ./-ற1 ச�க உ3,ப(ன�க456 ெசா7தமான 
இட%ைத 9ைறயாட நிைன5கி ற வ �ரராகவன�  தி/ட�கைள அ;மதி5க மா/ேடா
.  
ஊழிய�க456 ெசா7தமான ெவ'ளா<� நில%ைத வ �ரராகவ  வைகயறா5கள�  
ஊழ) தி/ட�கள�) இ#7$ கா,பா=றி ஊழிய�க45ேக கிைட56
 வைர BSNL ஊழிய� 
ச�க%தி  ேபாரா/ட
 ெதாட#
.  
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