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ெவ�றிகரமா��ேவா
 ெச�ட
ப� 2 ேவைல நி��த�ைத!!! 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
 ெச�ட�ப� 2 அ�� நா� த�வ�ய அளவ�� ெபா� ேவைல நி� த� நட �வ� என 
பல மாத$க%&' (�னேர அகில இ�திய அளவ�� ெசய�ப�� அைன � ம திய 
ெதாழி+ச$க$க, அறிவ��. ெகா� தி/�தன.  ம திய அரசா$க� அைன � 
ெதாழி+ச$க$க%ட� ேப12 வா� ைத நட திய�.  இ�தியாக அைம1ச�க, '� ஒ�� 
ஆக56 26 ம+�� 27ஆ� ேததிகள9� நட திய ேப12 வா� ைதய�� நைடெப+ற 
வ�ஷய$க, ெதாட�பாக அைன � ெதாழி+ச$க$க%� 28.08.2015 அ�� .�ெட�லிய�� 
உ,ள INTUC அEவலக தி� FG இ�த ேப12 வா� ைத ெதாட�பாக வ�வாதி த�.  இ�த 
அைம1ச�க, '�, எ�த ஒ/ ப�ர1சைன&'� 5Hலமான தI�ைவ Fறாம� ெவ � உ�தி 
ெமாழிகைள ம6�ேம ெகா� �,ள� என அ�த& F6ட தி� ஏேகாப� த (GK 
ெசLய�ப6�, ெச�ட�ப� 2 ெபா� ேவைல நி� த ைத உ�தியாக நட �வ� என (GK 
ெசLய�ப6ட�.   
 நிைலைம இMவா� இ/&க ஒ/ சில� வத�திகைள பர�ப� வ/கி�றன�.  ம திய�� 
ஆ%கி�ற க6சிய�� ப�ர1சார க/வ�க, எMவளK பலமான� எ�ப� ந� அைனவ/&'� 
ெதNO�.  அவ�க, உPைமய+ற வ�ஷய$கைளO�, உPைமகைள திN �� F�வா�க,.   
 ம திய ஆ6சியாள�கள9� தவறான ெபா/ளாதார ெகா,ைககைள எMவளK உ�தியாக 
எதி� � வ/கிேறாேமா, அேத உ�திOட� இ�த ெபாL ப�ர1சார ைதO� நா� எதி�ெகா,ள 
ேவP��. 
 ம&கைள ப�N � எMவா� ஆ6சியதிகார ைத ைக�ப+�கிறா�கேளா, அேத ேபால 
ெதாழிலாள�கைள ப�N&க க�� ப�ரய தன� ெசL� வ/கி�றன�.  ஒ�� ப6ட 
ெதாழிலாள9 வ�&க�தா� ேதச தி�, ஏைழ எள9ய ந� தர ம&கள9�, ெபா� �ைறகள9� 
நல�கைள பா�கா&க (GO�.  எனேவ நா� ஆ6சியாள�கள9� வ�ஷம� ப�ர1சார$கைள 
(றியG � ெச�ட�ப� 2 ேவைல நி� த ைத (� ெவ+றி ெபற1 ெசLேவா�.   
 அைன � ஊழிய�கைளO� ேநரGயாக ச�தி �, ேகாN&ைககைள வ�ள&கி Fறி எ�த 
ஒ/ சRசல(� இ�றி உ�திேயா� ேவைல நி� த தி� ப$ேக+க ெசLய ேவPGய 
இ�தி க6ட� இ�.  ப�தய தி� எ�ைல&ேகா6ைட ெதா�� வைர ேவகமாக ஓட 
ேவPGய அவசிய� உ,ளைத உண��� ெச�ட�ப� 2 ேவைல நி� த� (� ெவ+றி 
ெப�� வைர நா� ஓயா� உைழ�ேபா�.  ேதச ைத கா&க, ேதச தி� உ,ள ஏைழ எள9ய 
ந� தர ம&கள9� வாUைவ கா&க, ெபா� �ைறகைள பா�கா&க ெச�ட�ப� 2 அ�� 
ேதச ைத 5த�ப�&க ெசLேவா�.  ெவ+றிகரமா&'ேவா� ேவைல நி� த ைத. 
 
ெதாழிலாள� ஒ��ைம ஓ�க$%
! 

    ெதாழி�ச�க ஒ��ைம ஓ�க$%
!! 
            ெச�ட
ப� 2 ேவைலநி��த
 ெவ&ல$%
!!!  

 வாU �&க%ட�, 
                                                           ேதாழைமO,ள,  

 
         (A.பா* ராதாகி+,ண.) 

                                                                             மாநில ெசயலாள� 


