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ெதாைல韬� ெதாட젅 ெதாழி្�ச䠈க வான휺�៶� மி�基�렇 தாரைகய⠂� அகில இ�திய மாநா埒�

ஏ.பா젅 ராதாகி䠉韔�ண�
ம韬�திய அரசி� 렋埄�韘�க瀇埒�பா瀇逇៶� அர韨�韬� 埢�ைறயாக இ䠉韘�ퟜ�렇 ெதாைல韬� ெதாட젅 埢�ைற ம韬�திய அரசா䠈க䠈க埚� ெகா្�埒� வ�த தாராளமய韘�
ெகா埚�ைகக埚� காரணமாக 01.10.2000 렋த៶� ப⠂எퟠ�எ�எ៶� எ基�렇 ெபா埢�韬�埢�ைற நிퟔ�வனமாக மா្�றப瀇ட埢�. அத្�ퟜ� 렋�னேர தி៶�லி ம្�ퟔ�렇
렋렇ைப பퟜ�திகள휺�៶� இ䠉�த ேசைவக埚� மகாநக ெடலிகா렇 நிகா렇 (எ렇逇எ�எ៶�) எ�ற ெபயဇ៶� ெபா埢�韬�埢�ைற நிퟔ�வனமாக மா្�றப瀇ட埢�.
ப⠂�ன அய៶� நா瀇埒� ேசைவகைள த�埢� ெகா្�逇䠉�தைத தன휺� நிퟔ�வனமாக வ⠂ேத韔� ச埸�சா நிகா렇 (வ⠂எퟠ�எ�எ៶�) என மா្�றி அவ្�றி�
ப䠈ퟜ�கைள வ⠂្�கிேற� எ�ퟔ� ெசா៶�லி டாடா நிퟔ�வன韬�தி្�ퟜ� தாைர வா韘�கப瀇埒� வ⠂瀇ட埢�. அேத ேபால தன휺�யா䠉韘�ퟜ� தாைர வா韘�ퟜ�렇
ேநா韘�க韬�ேதா埒�தா� ப⠂எퟠ�எ�எ៶� நிퟔ�வன렋렇 வாퟲ�பா

தைலைமய⠂៶� ெசய៶�ப瀇ட பாஜக 韮�瀇டண⠂ அரசா䠈க韬�தா៶� உ䠉வா韘�கப瀇ட埢�.

ெம៶�ல韘� ெகா៶�ퟠ�렇 வ⠂ஷமாக...
ப⠂எퟠ�எ�எ៶� நிퟔ�வன렇 உ䠉வா韘�கப瀇ட நா埚� 렋தலாகேவ அ�த நிퟔ�வன韬�தி� ப䠈ퟜ�கைள வ⠂្�பைன ெச ய ேவ្�埒�렇, தன휺�யா䠉韘�ퟜ� தாைர
வா韘�க ேவ្�埒�렇 எ�ற ேநா韘�க韬�ேதா埒�தா� ம韬�திய அரசா䠈க䠈க埚� 렋ய្�சி韬�埢� வ�தன.
தன휺�யா䠉韘�ퟜ� இ�த நிퟔ�வன韬�ைத தாைரவா韘�க வசதியாக ப⠂எퟠ�எ�எ៶�லி៶� உ埚�ள ஊழியக埚� எ្�ண⠂韘�ைகைய ெவퟜ�வாக ퟜ�ைற韘�க பல
렋ய្�சிகைள அரசா䠈க䠈க埚� ேம្�ெகா្�டன. மதி젅韘� 韮�瀇டப瀇ட ேசைவக埚� எ�ற ெபயဇ៶� ெதாைல韬� ெதாட젅 ேசைவய⠂៶� ெமாைப៶� ேசைவக埚�
த䠉வத្�கான அ基�மதிைய பல தன휺�யா நிퟔ�வன䠈க頋韘�ퟜ� ெகா埒�韬�த ம韬�திய அரசா䠈க렇, ப⠂எퟠ�எ�எ៶� உ埚�ள휺�瀇ட ெபா埢�韬�埢�ைறக頋韘�ퟜ� அத្�கான
அ基�மதிைய韬� தரவ⠂៶�ைல. நதிம�ற வழ韘�கி� காரணமாகேவ. தன휺�யா நிퟔ�வன䠈க埚� ேசைவ ெகா埒�韘�க ஆர렇ப⠂韬�埢� ஐ�埢� வ䠉ட䠈க埚� கழி韬�த
ப⠂�னேர, 2002៶� தா� அத្�கான அ基�மதிைய அரசா䠈க렇 ெகா埒�韬�த埢�.
ம韘�கள휺�� ேபராதரேவா埒� ப⠂எퟠ�எ�எ៶�லி� ெமாைப៶� ேசைவக埚� மிகெபဇய அளவ⠂៶� வள�தைத韘� க្�埒� அ埸�சிய ஆ瀇சியாளக埚� அத�
வ⠂ퟠ�தဇ젅கைள ப៶�ேவퟔ� ெசா韬�ைத韘� காரண䠈கைள韼� ெசா៶�லி韬� த埒�韬�தன. ம韘�க頋韘�ퟜ� தரமான ேசைவகைள韬� த䠉வத្�ퟜ� ேதைவயான
க䠉வ⠂கைள栈렇 உபகரண䠈கைள栈렇 வா䠈ퟜ�வத្�ퟜ�렇 நிதி ஒ埢�韘�கவ⠂៶�ைல. ெபா埢�韬�埢�ைற நிퟔ�வன䠈கள휺�� ேசைவ எ�ퟔ� ெசா�னா៶� அ埢�
ேமாசமாக韬�தா� இ䠉韘�ퟜ�렇 எ�ற எ្�ண韬�ைத ம韘�க埚� ம韬�திய⠂៶� பர젅வத្�ퟜ� அரசா䠈க䠈க埚� ெதாட�埢� 렋ய្�சி韬�தன.
பன휺�韘�ퟠ� பறைவயா ...
அரசா䠈க렇 எ韬�தைகய ெக埒� 렋ய្�சிகைள எ埒�韬�தாퟠ�렇 அவ្�ைற ப⠂�基�韘�ퟜ� த埚�頋렇 ஆ្�ற៶� ம韘�க頋韘�ퟜ�렇 ஊழியக頋韘�ퟜ�렇 உ្�埒� எ�பைத
நி瀊ப⠂韘�ퟜ�렇 வைகய⠂៶�  2004ஆ렇 ஆ្�埒� 逇ச렇பဇ៶� ப⠂எퟠ�எ�எ៶� ஊழியகள휺�� அ䠈கீ கဇ韘�கப瀇ட ச䠈கமாக ப⠂எퟠ�எ�எ៶�ஊழிய ச䠈க렇
அ䠈கீ கார렇 ெப្�ற ப⠂�ன ப⠂எퟠ�எ�எ៶�லி៶� அைன韬�埢� ஊழிய ச䠈க䠈கைள栈렇, அதிகாဇக埚� ச䠈க䠈கைள栈렇 ஒேர ퟜ�ைடய⠂� கீ 꼇 ஒ�ퟔ�
திர瀇逇ய埢�. ப⠂எퟠ�எ�எ៶� நிퟔ�வன韬�ைத அர韨� 렋ட韘�க ஆேலாசி韬�த ஒ�ெவா䠉 தி瀇ட韬�ைத栈렇 ஊழியக埚� ம្�ퟔ�렇 அதிகாဇகள휺�� ஒ�ퟔ�ப瀇ட
ேபாரா瀇ட䠈க埚� 逋லமாக 렋றிய逇韬�த埢�.
தன埢� வ⠂ퟠ�தဇ젅க頋韘�காக 45 மி៶�லிய� (450 ல瀇ச렇) ெமாைப៶� ெதாைலேபசி இைண젅க頋韘�கான ெட្�டைர இퟔ�தி ெச 栈렇 த䠉வாய⠂៶�,
இ韬�埢�ைற韘�ퟜ� ெபாퟔ�பாக வ�த ம韬�திய அைம韼�ச ஆ.ராசா அதைன ர韬�埢� ெச த ேபா埢�, அதைன எதி韬�埢� ப⠂எퟠ�எ�எ៶�லி៶� உ埚�ள அதிகாဇக埚�
ம្�ퟔ�렇 ஊழிய ச䠈க䠈க埚� அைன韬�埢�렇 ேச�埢� 11.07.2007៶� ஒ䠉 நா埚� ேவைல நிퟔ�韬�த렇 ெச ததி� வ⠂ைளவாக 22.5 மி៶�லிய� இைண젅க頋韘�கான
க䠉வ⠂கைள ெபற 렋逇�த埢�.
அதைன韬� ெதாட�埢� ப⠂எퟠ�எ�எ៶� தன埢� வ⠂ퟠ�தဇ젅க頋韘�ퟜ� அ基�மதி韘�கபட ேவ្�埒�렇. அத្�ퟜ� ேதைவயான நிதியாதார䠈கைள அரசா䠈க렇 வழ䠈க
ேவ្�埒�렇 எ�ப埢� உ埚�ள휺�瀇ட ேகாဇ韘�ைககைள 렋�ைவ韬�埢� பல ேவைல நிퟔ�韬�த䠈க埚� உ埚�ள휺�瀇ட பல ேபாரா瀇ட䠈கைள நட韬�திய ச䠈க렇 ப⠂எퟠ�எ�எ៶�
ஊழிய ச䠈க렇. அதிퟠ�렇 ퟜ�றிபாக அரசா䠈க䠈கள휺�� தி瀇ட䠈க頋韘�ퟜ� எதிராக ம韘�க埚� ம韬�திய⠂៶� 50 ல瀇ச韬�தி្�ퟜ�렇 ேமலான ைகெய埄�韬�埢�韘�கைள
இய韘�கமாக ெப្�ퟔ� அரசா䠈க韬�திட렇 ெகா埒�韬�த埢�.
பண⠂韘�கலா韼�சார韬�ைத ேம렇ப埒�韬�த...
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அரசி� ெகா埚�ைகக頋韘�ퟜ� எதிராக ேபாரா逇 வர韘�韮�逇ய அேத ேநர韬�தி៶�, த䠈கள埢� ஊழியகள휺�� பண⠂韘�கலா韼�சார韬�ைத ேம렇ப埒�韬�த ேவ្�埒�렇 என
வலி栈ퟔ�韬�தி அைன韬�埢� அதிகாဇக埚� ம្�ퟔ�렇 ஊழிய ச䠈க䠈கைள ஒ�ퟔ� திர瀇逇 வா逇韘�ைகயாள மகி꼇வ⠂젅 வார렇, மாத렇, வ䠉ட렇 என இய韘�கமாக
நட韬�திய ச䠈க렇 ப⠂எퟠ�எ�எ៶� ஊழிய ச䠈க렇. அ埢� ம瀇埒�ம៶�லாம៶� அைன韬�埢� ஊழியக頋렇 வா逇韘�ைகயாளகள휺�ட렇 உறைவ ேம렇ப埒�韬�埢�렇
வைகய⠂៶� 젅�னைக栈ட� 韮�逇ய ேசைவ எ�கி�ற தி瀇ட韬�ைத வퟜ�韬�埢� ஊழியகள휺�� மன நிைலய⠂ퟠ�렇 மா្�ற韬�ைத உ䠉வா韘�கிய埢�.
ேமퟠ�렇, ப⠂எퟠ�எ�எ៶� ெகா្�埒� வ䠉렇 ந៶�ல பல ேசைவ韬� தி瀇ட䠈கைள ம韘�க埚� ம韬�திய⠂៶� ெகா្�埒� ெச៶�ல ேவ្�埒�렇 எ�ற ேநா韘�க韬�ேதா埒� ம韘�க埚�
ம韬�திய⠂៶� ஊவல䠈கைள நட韬�埢�வ埢�렇, ெதாட�埢� ச䠈க䠈கள휺�� சாபாகேவ வதிகள휺�៶� இற䠈கி வ⠂្�பைன இய韘�க韬�ைத ேமளா韘�களாக நட韬�தி
வ䠉கிற埢�. ேமퟠ�렇, ப⠂எퟠ�எ�எ៶�லி� ப⠂៶�லக埚� உ埚�ள휺�瀇ட க䠉வ⠂கைள 韨�韬�த렇 ெச 埢� ஒ埄�䠈ퟜ�ப埒�韬�埢�வ埢�렇, ேசைவகள휺�៶� ப埄�埢� ஏ្�ப瀇டா៶�
உடன逇யாக அதைன韼� சဇ ெச வ埢�렇 அவசிய렇 எ�ற ச䠈க䠈கள휺�� ேவ្�埒�ேகா埚� அைன韬�埢� பퟜ�தி ஊழியகளாퟠ�렇 ஏ្�ퟔ�韘� ெகா埚�ளப瀇ட
காரண韬�தா៶� இ�ퟔ� ேசைவகள휺�៶� ந៶�ல பல 렋�ேன្�ற䠈கைள ெகா្�埒� வர 렋逇�埢�埚�ள埢�.
அரசி� ேமாசமான ெகா埚�ைகக埚� காரணமாக கட�த இர្�埒� ஆ្�埒�க頋韘�ퟜ� 렋�젅 வைர 691 ேகா逇 瀊பா க埚� ெசய៶�பா瀇埒� ந韔�ட韬�தி៶� இய䠈கி வ�த
ப⠂எퟠ�எ�எ៶� நிퟔ�வன렇 201415៶� 672 ேகா逇 瀊பா கைள栈렇, 201516៶� 3880 ேகா逇 瀊பா கைள栈렇 ெசய៶�பா瀇埒� லாபமாக ெப្�ퟔ�埚�ள埢�. அ埒�韬�த
ஓဇ䠉 ஆ្�埒�கள휺�៶� நிகர லாபம瀇埒�렇 நிퟔ�வனமாக மாறிவ⠂埒�렇. அரசி� ெகா埚�ைககளா៶� சဇ�埢� வ�த நிퟔ�வன韬�ைத நிமிர韼� ெச த சாதைன韘�ퟜ�
ப⠂எퟠ�எ�எ៶� ஊழிய ச䠈கேம 렋埄� 렋த្� காரண렇 என அைன韬�埢� பퟜ�தி ஊழியக頋렇 பாரா瀇逇 வ䠉கி�றன.
ம韘�க埚� பண⠂கள휺�៶� ப⠂எퟠ�எ�எ៶� ஊழிய ச䠈க렇
ப⠂எퟠ�எ�எ៶�லி៶� பண⠂யா្�ퟔ�렇 ஊழியகள휺�� ஊதிய உயவ⠂្�காக埈�렇, நிퟔ�வன韬�தி� வள韼�சி韘�காக埈�렇 மிக韼�சிறபான ப䠈கிைன ஆ្�றி வ䠉렇
ப⠂எퟠ�எ�எ៶� ஊழிய ச䠈க렇, இ�ைற韘�ퟜ� ம韘�க埚� பண⠂கள휺�ퟠ�렇 தன埢� 렋韬�திைரைய பதி韬�埢� வ䠉கி�ற埢�.
‘ேவ្�ퟔ�ைமய⠂៶� ஒ្�ퟔ�ைம’ எ�ற த韬�埢�வ韬�ைத உய韬�தி ப⠂逇韬�埢�வ�த ந렇 ேதச韬�தி៶� சாதி, மத, இன, ெமாழி ேவ្�ퟔ�ைமகைள 埬�្�逇 வ⠂瀇埒� அரசிய៶�
ஆதாய렇 ெபற பல ச韘�திக埚� 렋ய្�சி ெச 埢� வ䠉렇 இ�ைறய 韆�ழலி៶� ம韘�க埚� ஒ្�ퟔ�ைமைய ேபண⠂韘� கா韘�க埈�렇, மத ந៶�லிண韘�க韬�ைத
பா埢�காபத្�ퟜ�மான 렋ய្�சிகைள ப⠂எퟠ�எ�எ៶� ஊழிய ச䠈க렇 ெதாட�埢� ேம្�ெகா្�埒� வ䠉கி�ற埢�.
தன埢� அைன韬�埢� வ⠂தமான ப⠂ர韼�சார䠈கள휺�ퟠ�렇 மத ேவ្�ퟔ�ைமைய韘� கட�埢� ெதாழிலாள휺� வ韘�க렇 ஒ�றாக இைணய ேவ្�逇யதி� அவசிய韬�ைத
வலி栈ퟔ�韬�தி வ䠉கி�ற埢�.சாதி ஆதி韘�க ெவறியகளா៶� இளவரச� – தி�யா தி䠉மண韬�ைத ஒ瀇逇 韆�ைறயாடப瀇ட ந韬�த렇 காலன휺�, அ្�ணா நக,
ெகா្�டா렇ப瀇逇 தலி韬� ம韘�கள휺�� வழ韘�ퟜ� நிதியாக 瀊பா

ஒ䠉 ல瀇ச韬�ைத ஊழியகள휺�ட렇 திர瀇逇 ெகா埒�韬�த埢� ப⠂எퟠ�எ�எ៶� ஊழிய ச䠈க렇.

அ�ퟔ� 렋த៶� ெசட렇ப 2016៶� சிவக䠈ைக மாவ瀇ட렇 அரச城�ဇ៶� நைடெப្�ற தலி韬� ம韘�கள휺�� மதான தா韘�ퟜ�த៶� வைர ெதாட�埢� பாதி韘�கப埒�렇
தலி韬� ம韘�கள휺�� உဇைம韘�ퟜ�ரퟠ�韘�ퟜ� ஆதரவாக ெசய៶�ப瀇埒� வ䠉கிற埢� ப⠂எퟠ�எ�எ៶� ஊழிய ச䠈க렇. சாதி韘�ெகா埒�ைம韘�ퟜ� எதிராக இ�ퟔ� அைன韬�埢�
பퟜ�தி ம韘�கைள栈렇 ஒேர ퟜ�ைடய⠂� கீ 꼇 இைண韬�埢� ேபாரா逇 வ䠉렇 தமி꼇நா埒� த្�டாைம ஒழி젅 렋�னண⠂ய⠂� ஒ䠉 பퟜ�தியாக ப⠂எퟠ�எ�எ៶�
ஊழிய ச䠈க렇 இைண�埢� ெசய៶�ப瀇埒� வ䠉கி�ற埢�.
இய្�ைக韼� சீ្�ற韬�தி� 埢�ய 埢�ைட韘�க...
2015៶� நவ렇ப மாத韬�தி៶� ஏ្�ப瀇ட ெப䠉ெவ埚�ள韬�தா៶� கட� மாவ瀇ட렇 க埒�ைமயாக பாதி韘�கப瀇ட ேபா埢� உதவ⠂韘�கர렇 ந瀇逇ய埢� ப⠂எퟠ�எ�எ៶�
ஊழிய ச䠈க렇. அேபா埢� க埒�ைமயாக பாதி韘�கப瀇ட காட렇젅லி뀉, ெபဇயகா瀇埒�பாைளய렇 ம្�ퟔ�렇 வ⠂韆� ஆகிய கிராம䠈க頋韘�ퟜ� ேநர逇யாக ெச�ퟔ�
ஒ䠉 ல瀇ச 瀊பா 韘�கான நிவாரண ெபா䠉瀇கைள ெகா埒�韬�த埢�.
அைதய埒�韬�埢� 逇ச렇ப மாத렇 ஏ្�ப瀇ட ெப䠉 ெவ埚�ள韬�தி� ேபா埢� பாதி韘�கப瀇ட வடெச�ைன, அர韆�, ퟜ�மாரம䠈கல렇, ந៶�லா�ퟜ�ப렇, தி䠉ெவ្�றி뀉
அ䠉கி៶� உ埚�ள காகி៶�நக, மாலி韘�க렇ப瀇埒� ம្�ퟔ�렇 பா្�逇韘�ퟜ�ப렇 உ埚�ள휺�瀇ட பퟜ�திகள휺�៶� உ埚�ள ெபா埢� ம韘�க頋韘�ퟜ�렇, ப⠂எퟠ�எ�எ៶�லி៶� பண⠂யா្�றி
வ䠉கி�ற ஒப�த ஊழியக頋韘�ퟜ�렇, ைசதாேப瀇ைடய⠂៶� இய䠈கி வ䠉렇 க䠉ைண இ៶�ல韬�தி្�ퟜ�렇 韨�மா 15 ல瀇ச 瀊பா

மதிப⠂லான

நிவாரணெபா䠉瀇கைள வழ䠈கிய埢� ப⠂எퟠ�எ�எ៶� ஊழிய ச䠈க렇.
埬� ைம பண⠂ய⠂ퟠ�렇….
க埒�ைமயான மைழயா៶� பாதி韘�கப瀇埒� ퟜ�ைப ேமடாக韘� கிட�த ெச�ைன நகைர 埬� ைமப埒�韬�埢�வதி៶� தன埢� ப䠈காக ெச�ைன எ렇எ렇逇ஏ
காலன휺�ய⠂៶� உ埚�ள அர韨� ப埚�ள휺� ம្�ퟔ�렇 இதர இட䠈கைள 埬� ைமப埒�韬�த 250韘�ퟜ�렇 ேம្�ப瀇ட ப⠂எퟠ�எ�எ៶� ஊழியக頋렇 ஒப�த韬�
ெதாழிலாளக頋렇 இைண�埢� பண⠂யா្�றினாக埚�.
பண மதிப⠂�ைம韘�ퟜ� எதிராக…
ம韬�திய பாஜக அரசா䠈க렇 500 ம្�ퟔ�렇 1000 瀊பா கைள ெச៶�லா埢� என韼� ெசா៶�லி ஏைழ எள휺�ய ந埒�韬�தர ம韘�கைள வதிகள휺�៶� வ䠈கிகள휺�� 렋�னா៶�
தவமி䠉韘�க ெச த埢�. சாதாரண ஏைழ ம韘�க埚� த䠈கள휺�� ஊதிய韬�ைத韘� 韮�ட ெபற 렋逇யாத அவல நிைல ஏ្�ப瀇ட埢�. இத្�ퟜ� எதிராக 逇ச렇ப 12 அ�ퟔ�
தமிழக렇 렋埄�வ埢�렇 அைன韬�埢� மாவ瀇ட䠈கள휺�ퟠ�렇 அைன韬�埢� அதிகாဇக埚� ம្�ퟔ�렇 ஊழிய ச䠈க䠈கைள ஒ�ퟔ� திர瀇逇 ெப䠉�திர埚� ஆபா瀇ட韬�ைத
நட韬�திய埢� ப⠂எퟠ�எ�எ៶� ஊழிய ச䠈க렇.
埢�ைண டவ நிퟔ�வன韬�ைத எதி韬�埢�…
ப⠂எퟠ�எ�எ៶� நிퟔ�வன韬�ைத பா埢�கா韘�க அதிகாဇக頋렇, ஊழியக頋렇 ஒ�றாக இைண�埢� க逇னமாக உைழ韬�埢� வ䠉렇 ேவைளய⠂៶�,
ப⠂எퟠ�எ�எ៶�லி៶� உ埚�ள 65,000 டவகைள தன휺�யாக ப⠂ဇ韬�埢� 埢�ைண டவ நிퟔ�வன렇 அைம韘�ퟜ�렇 렋ய្�சிய⠂ைன அர韨� எ埒�韬�埢� வ䠉கி�ற埢�.
ப⠂எퟠ�எ�எ៶� நிퟔ�வன韬�தி� வள韼�சி韘�ퟜ� உய⠂ நா逇யாக திக埄�렇 ெமாைப៶� டவகைள ப⠂எퟠ�எ�எ៶� நிퟔ�வன韬�திட렇 இ䠉�埢� ப⠂ဇ韬�埢� தன휺�யா䠉韘�ퟜ�韬�
தாைர வா韘�ퟜ�렇 렋ய្�சிேய இ埢�. இதைன அ基�மதி韘�க 렋逇யா埢� என 逇ச렇ப 15ஆ렇 ேததி நா埒� 렋埄�வ埢�렇 ப⠂எퟠ�எ�எ៶�லி៶� பண⠂ 젅ဇ栈렇
அைன韬�埢� அதிகாဇக埚� ம្�ퟔ�렇 ஊழிய ச䠈க䠈கைள ஒ�ퟔ� திர瀇逇 ஒ䠉 நா埚� ேவைல நிퟔ�韬�த렇 நட韬�திய埢� ப⠂எퟠ�எ�எ៶� ஊழிய ச䠈க렇.
ெச�ைனய⠂៶� அகில இ�திய மாநா埒�…
இ�வாퟔ� ெதாழிலாள휺� வ韘�க பாைதய⠂៶�, ெதாழிலாளகள휺�� நல�கா韘�க埈�렇, ேக�திரமான ெபா埢�韬�埢�ைற நிퟔ�வனமான ப⠂எퟠ�எ�எ៶�ஐ
பா埢�கா韘�க埈�렇, ம韘�க埚� ஒ្�ퟔ�ைம韘�காக埈�렇, பாதி韘�கப埒�렇 ம韘�கள휺�� 埢�ய 埢�ைட韘�க埈�렇 ஒ�றாக இைண�埢� ெசய៶�ப瀇埒� வ䠉렇 ப⠂எퟠ�எ�எ៶�
ஊழிய ச䠈க韬�தி� அகில இ�திய மாநா埒� 逇ச렇ப 31ஆ렇 ேததி 렋த៶� ஜனவဇ 3 வைர ெச�ைன காமராஜ அர䠈க韬�தி៶� நைடெபற உ埚�ள埢�.இ�த
மாநா瀇逇្�ퟜ� நாடா頋ம�ற உퟔ�ப⠂ன 逇.ேக.ர䠈கராஜ� தைலைமய⠂៶� வரேவ្�젅韘� ퟜ�埄� அைம韘�கப瀇埒�埚�ள埢�.
ப⠂எퟠ�எ�எ៶� நிퟔ�வன韬�தி� தைலவ அ基�ப렇 怊வாퟠ�தவா உ埚�ள휺�瀇ட அதிகாဇக頋렇, சிஐ逇栈வ⠂� அகில இ�திய 埢�ைண韬�தைலவ
ஏ.ேக.ப韬�மநாத� உ埚�ள휺�瀇ட ெதாழி្�ச䠈க தைலவக頋렇, ப⠂எퟠ�எ�எ៶� அைன韬�埢� ச䠈க தைலவக頋렇, ퟜ�மဇ 렋த៶� இமய렇 வைர உ埚�ள
ப⠂எퟠ�எ�எ៶� ஊழியகள휺�� தைலவக頋렇 ப䠈ேக្�க உ埚�ளன. இ�த மாநா埒� 2017 ஜனவဇ 1 렋த៶� ப⠂எퟠ�எ�எ៶�லி៶� நைடெபற உ埚�ள ஊதிய
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மா្�ற렇, ப⠂எퟠ�எ�எ៶�லி� பா埢�கா젅, ஒப�த ஊழியகள휺�� வா꼇韘�ைக நிைல ம្�ퟔ�렇 ம韘�க埚� ஒ្�ퟔ�ைம உ埚�ள휺�瀇ட பல ப⠂ர韼�சைனகைள வ⠂வாதி韘�க
உ埚�ள埢�. இ�த மாநா埒� ெபா埢�韬�埢�ைற நிퟔ�வன䠈கள휺�� பா埢�காப⠂្�கான ந៶�ல பல 렋逇埈�கைள எ埒�韘�ퟜ�렇 எ�ப埢� நி韼�சய렇.
க瀇埒�ைரயாள : ெபா埢�韼� ெசயலாள, ப⠂எퟠ�எ�எ៶� ஊழிய ச䠈க韬�தி� 8வ埢� அகில இ�திய மாநா瀇埒� வரேவ្�젅韘� ퟜ�埄�.
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