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அ�பா�	த ேதாழ�கேள, 
  

இ	திய நா��� உ�ள அைன�� ெதாழிலாள� ம !" வ$வசாய$கள&� ச'க'க� 
ஒ�றாக இைண	� ம�திய அரசி� நவ ,ன தாராளமய- ெகா�ைககைள எதி��� /� 
ெட�லிய$� 05.09.2018 அ�! ”ெதாழிலாள�-வ$வசாய$ பா�கா9/ ேபரண$” நட��வ� எ�! 
:�ெவ;���ளன.  அ	த ேபரண$ய$� நா:" இைணவ� என BSNLEUவ$� ம�திய ச'க" 
ஏ கனேவ :�ெவ;�� அறிவ$���ள�.  31.05.2018 அ�! நைடெப ற ம�திய ெசயலக- 
D�ட�தி� மிக9ெபEய அளவ$� இ	த ேபரண$ய$� நா" ப'ேக க ேவF;" என நம� 
ம�திய ச'க" அைறDவ� வ$;���ள�.  நாக�ேகாவ$� மாவ�ட ச'க" ஏ கனேவ இ	த 
ேபரண$ய$� ப'ேக பத கான :� :ய சிய$� இற'கிG�ள�.  அ	த மாவ�ட ச'க" 
ெச9ட"ப� 2ஆ" ேததி ம�ைரய$� இI	� /ற9ப�; ெச�! /�ெட�லிய$� 5ஆ" ேததி இ	த 
ேபரண$ய$� ப'ேக ற ப$� 6 ம !" 7ஆ" ேததிகள&� ெஜMN� ம !" ஆ-ரா ஆகிய 
பOதிகைள பா��� வ$�; 7ஆ" ேததி மாைல ஆ-ராவ$� இI	� ம�ைர ரய$லி� திI"/வ� 
எ�! தி�டமி�;�ள�.  அதைன தமிP மாநில ச'க:" தன� “WHAT’S APP GROUP”� 
மாவ�ட ெசயலாள�க[-O", மாநில ச'க நி�வாகிக[-O" ெதEவ$���ள�.  நம� மாவ�ட 
ச'க'க� நாக�ேகாவ$� மாவ�ட ெசயலாளேரா; ெதாட�/ ெகாF; அவ�கேளா; 
இைண	�" அ�ல� தன&யாக\" தி�டமிட ேவF;".  கைடசி ேநர ெநI-க�கைள தவ$�-க 
த ேபாேத பயண]சீ�; :�பதி\கைள ேதாழ�க� ெதாட'கிவ$ட ேவF;" என ேக�;- 
ெகா�கிேறா". 

 
BNSL ஊழிய	 ச�க8தி9 தமி� மாநில நி	வாகிக7 :;ட� 11.06.2018:-  BSNLEU வ$� தமிP 
மாநில நி�வாகிக� D�ட" 11.06.2018 அ�! காைல 10.30 மண$-O ெச�ைன கி_"` 
சாைலய$� உ�ள BSNL ஊழிய� ச'க அbவலக�தி� நைடெப!".  ப�ேவ! :-கியமான 
:�\கைள எ;-க ேவF� உ�ளதா� மாநில ச'க நி�வாகிக� அைனவI" தவறாம� 
Oறி�த ேநர�தி� ப'ேக க ேவF;கிேறா". 

 
ஏ	 இ>திய மகாரஜாைவ வ,ைல�@ வா�க யாA� தயாB)ைல?:- ஏ� இ	திய நி!வன�ைத 
தன&யா�மய9ப;�த ேவF;" எ�கிற நேர	திர ேமா� அரசா'க�தி� தி�ட�தி O த ேபா� 
தைட ஏ ப�;�ள�.  ஏ� இ	திய நி!வன�ைத வ$ைல ெகா;�� வா'க யாI" தயாE�ைல 
எ�கிற ெசMதி நிதி ஆேயா-கி� உ�ள ெபாIளாதார அறிஞ�(?)க[-O மிக9ெபEய ெக�ட 



ெசMதியாக வ	��ள�.  ஏ� 
தி�ட�தி O வ$I9ப மg ெகா;-க
ஏ� இ	தியா நி!வன�ேதா; அத�
வா'O" நி!வன" ஏ !- ெகா�ள
இ�லாத மகாராஜாைவ ம�;"
திI9தி9ப;�த அரசா'க" தன�
ேமா� அரசா'க�தி O மி]சமிI-O"
மய9ப;��வத கான சா�திய"
பா�ைவயாள�க� கI�கிறா�க�
எதிராக ேபாரா� வI" அைனவI-O"
 
இ>தியாவ,9 மிக.ெபBய ெதாைல
Eைலய�` ஜிேயாவ$� ம ற
இ	திய ெதாைல ெதாட�/ �ைறய$�
hழலி� இ	தியாவ$� இரFடாவ�
ேவாேடாேபா� நி!வன", 
இைணவ� என ஏ கனேவ :�\
உ�ள ”ேவாேடாேபா� ஐ�யா
ப'கீ�ைடG", 37 % வIவாM
நி!வனமாக மாறிG�ள�.  
கைடசி க�ட பண$க� நிைற\
இ	த hPநிைலய$� ஏ9ர�,2018, 
இழ	���தாக COAI அைம9/

 
வாP��-க[ட�, 

 
 

 
 
 
 

 இ	தியா நி!வன�தி� 76% ப'Oகைள
ெகா;-க 31.05.2018 கைடசி ேததி என அறிவ$-க9ப�;
அத� 33,932 ேகா� mபாM கடைனG" ஏ�
ெகா�ள ேவF;" என அரn அறிவ$�திI	த�

ம�;" வா'க ெபஉ� :தலாள&க� வ$I"ப$ய$I-கலா"
தன� நிப	தைனகைள- Dட திI�தலா"

மி]சமிI-O" ப�� மாத'கள&� ஏ� இ	தியா
சா�திய" இ�ைல எ�ேற அரசிய" 

கI�கிறா�க�.  இ	த ஆ�சியாள�கள&� தன&யா�"ய
அைனவI-O" இ� மகிP]சிகரமான ெசMதி. 

ெதாைல ெதாட	% நி4வனமான& 
ம ற நி!வன'கைள சீரழி-O" வ$ைல
�ைறய$� த ேபா� ஏ ப�;�ள ெநI-க�
இரFடாவ� மிக9ெபEய ெதாைல 
, o�றாவ� ெபEய நி!வனமான 
:�\ ெசMதிI	த�.  இ	த இைண9ப$�

ஐ�யா லிமிெட�” எ�கிற நி!வன" 42% 
வIவாM ப'கீ�ைடG" ெகாF; இ	தியாவ$�
.  ஒq'O:ைற ஆைணய�தி;" இI	�

நிைற\ ெபற உ�ளன என ப�திE-ைக ெசMதிக�
,2018, ேவாேடாேபா� தன�  6.4 ல�ச"

அைம9/ ெவள&ய$�;�ள /�ள&வ$வர'க� ெதEவ$-கி�றன

ப'Oகைள வ$ பைன ெசMG" 
அறிவ$-க9ப�; இI	த�.  
ஏ� இ	தியா நி!வன�ைத 

அறிவ$�திI	த�.  எனேவ கட� 
வ$I"ப$ய$I-கலா".  அவ�கைள 

திI�தலா".  எ�ன இI	தாb", 
இ	தியா நி!வன�ைத தன&யா� 

 ம !" ெபாIளாதார 
தன&யா�"ய ெகா�ைகக[-O 

 

 VODOFONE IDEA LTD:- 
வ$ைல Oைற9/ தி�ட�தா� 
ெநI-க� நிைற	��ள இ	த 

 ெதாட�/ நி!வனமான 
 ஐ�யா நி!வன�ேதா; 

இைண9ப$� காரணமாக உIவாகி 
42% வா�-ைகயாள� ச	ைத 
இ	தியாவ$� மிக9ெபEய 
இI	� ஒ9/த� ெப!" 

ெசMதிக� ெதEவ$-கி�றன.  
ல�ச" வா�-ைகயாள�கைள 

ெதEவ$-கி�றன. 

ேதாழைமM7ள, 

(A.பா%ராதாகிAPண9) 
மாநிலRெசயலாள	  


