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அ�பா��த ேதாழ�கேள, 

அகில இ�திய அளவ�� இ�திய ெதாழிலாள� வ��க� ச�தி��� ப�ர�சைனகைள 
��ன� !தி அகில இ�திய அளவ�� ெசய�ப"� 11 ம!திய ெதாழி%ச&க&க'� ஒ�றிைண�+ 
ெதாட��+ ேபாரா- வ.கிற+.  ம!திய�� ஆ1சி ெபா 2ப�� உ4ள ேமா- அரசா&க� கைடப�-!+ 
வ.� தவறான தாராளமய ெகா4ைகக4 நா1" ம�கைள6�, �றி2பாக ெதாழிலாள� வ��க!ைத6� 
மிக� க"ைமயாக பாதி2ப�%� உ4ளாகி வ.� 7ழலி� அவ%றி%� எதிராக 2014, -ச�ப� 5ஆ� ேததி 
“ேதசிய எதி�2> தின”!ைத கைடப�-�க ேவ@"� என ம!திய ெதாழி%ச&க&க4 அைறAவ� 
வ�"!+4ள+. 
 ெப.�தலாள�க'�� ஆதரவாக இ�திய பாரா'ம�ற!தி� ’ெதாழி%சாைல ச1ட�’ 
’ெதாழிலாள� நல� ச1ட�’ உ4ள�1டைவக4 தி.!த2ப1" வ.கி�ற+.  இ�த ச1ட&க4 
அ�லா�க2ப1டா� ெதாழிலாள�க4 ேபாரா- ெப%ற �ைற�த ப1ச Aலி, EPF, ESI உ4ள�1ட 
பய�கைள 60 சதவ�கித!தி%�� ேம%ப1ட ெதாழிலாள�க4 இழ�க ேநI"�.  பாரதிய ஜனதா க1சி 
ஆ1சி ெசK6� ராஜLதா� மாநில அரசா&க� இ�த ச1ட&கைள அ�லா�க ெதாட&கி உ4ள+.  
இத%கான அவசர ச1ட&கைள பா.ஜ.க. ஆ1சி ெசK6� ம!திய ப�ரேதச மாநில அரசா&க�� இய%றி 
உ4ள+.  ம%ற மாநில அரசா&க&க'� இதைனேய ப��ப%ற ஆர�ப�2பா�க4.   
 இ�தியாவ�� மிக2ெபIய அரM!+ைற நி வனமான ரய��ேவ +ைறய�� 100 சதவ�கித அ�நிய 
ேநர- �தN" அOமதி�க2ப1"4ள+.  பா+கா2> +ைறய�P� அ�நிய ேநர- �தN" 
அதிகI�க2ப1"4ள+.  தன�யா� க�ெபன�க'�� ப� ேவ  சPைககைள வாI வாI ெகா"��� 
அரசா&க� நம+ BSNL நி வன!தி%� தரேவ@-ய ெதாைககைள Aட தர ம �கிற+.  �றி2பாக 
BSNL தி.2ப� ெகா"!+வ�1ட BWA Lெப�1ர!தி%கான 7000 ேகா- WபாKகைள6�, 2012-2013ஆ� 
ஆ@-%� ஒ2>த� வழ&க2ப1ட USO நிதிய ெதாைகயான 1,250 ேகா- WபாKகைள6� Aட 
இ+வைர தரவ��ைல.   
 சம\ப!தி� இ�திய நா1-� ெபா+!+ைற நி வன&களான HPF, HMT WATCHES, HMT CHINAR 
WATCHES, HINDUSTAN CABLES, THUNGABADRA STEELS உ4ள�1ட ெபா+!+ைற நி வன&கைள d"வ+ 
என �-e ெசK+4ள+.  நிர�தர பண�கள�� ஒ2ப�த ெதாழிலாள�கைள ஈ"ப"!+வ+ எ�ப+ 
அதிகI!+ வ.கிற+.   
 வ�ைல வாசிைய �ைற2ேபா� எ�  ஆ1சி�� வ�தவ�க4, த%ேபா+ அதைன ப%றி 
கவைல2படாம� �ஜரா! �தலாள� அதான��� ஆLதிேரலிய நில�கI Mர&க பண�கைள ெப%  
த.வத%� தா� மிகe� அவசர2ப"கிறா�க4.  த%ேபா+ கிராம2>ற ம�க'�� ஓரளe நிவாரண� 
த.� மகா!மா கா�தி ஊரக ேவைல வாK2> தி1ட!ைத6� �டமா�க �ய%சி�கிறா�க4.  
 இைவ உ4ள�1ட இ�திய ெதாழிலாள� வ��க� ச�தி��� மிக2ெபIய சவா�க'�� எதிராக 
-ச�ப� 5,2014 அ�  அைன!+ ப�திகள�P� ஊ�வல�, ெபா+�A1ட�, ஆ�2பா1ட� என “ேதசிய 
எதி�2> தின”!ைத கைடப�-��� ப- ம!திய ெதாழி%ச&க&க4 அைறAவ� வ�"!+4ளன.  நம+ 
கிைள/மாவ1ட ச&க&க4 த&க4 பண�ய�ட&கள�� அ�ைறய தின� ஆ�2பா1ட� நட!தe�, ம!திய 
ெதாழி%ச&க&க4 ந1!+கி�ற இய�க&கள�� �jைமயாக ப&ேக%கe� ேவ@"� என தமிk 
மாநில ச&க� ேக1"� ெகா4கிற+. 
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(A.பா� ராதாகி$%ண�) 

மாநில ெசயலாள�. 
 


