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கும்மிடிப்பூண்டி தனியார் நிறுவன ததாழிலாளர்்கள் ப�ாராட்டத்தில்  

முதல்வர் தலையிட்டு பேச்சு்வார்்தலதக்கு 
ஏறோடு செய்ய ராமதாஸ் அறிவுறு்ததல 

 �சென்னை 
கும்மிடிப்பூண்டியை அடுத்த எளா 
வூர் ்தனிைார் நிறுவன த்தாழி 
லாளர்்கள் ப�ாராட்டததில் மு்தல் 
வர் ்தயலயிடடு ப�ச்சுவார்தய்தக்கு 
ஏற�ாடு தெயை பவண்டும் என்று 
�ாம்க நிறுவனர் ராம்தாஸ் த்தரி 
விததுள்ளார். 

இதுத்தா்டர்�ா்க அவர் பேறறு 
தவளியிட்ட அறிக்ய்கயில் கூறி 
யிருப்�்தாவது: 

கும்மிடிப்பூண்டியை அடுத்த 
எளாவூரில் தெைல்�டடு வரும் 
எதலக்டபரா ஸ்டீல் ்காஸ்டிங்ஸ் 
த்தாழிறொயல,  த்கால்்கத்தாயவ 
்தயலயமயி்டமா்கக் த்காண்டு 
தெைல்�டும் நிறுவனததின் கியள 
ஆகும். எளாவூர் த்தாழிற 
ொயலயில் 200-க்கும் பமற�ட்ட 
த்தாழிலாளர்்கள் �ணிைாறறி 
வருகின்்றனர். 

ஆண்டுப்தாறும் ஊதிை உைர்வு, 
தீ�ாவளி ப�ானஸ் உள்ளிட்டயவ 
மறுக்்கப்�டடு வந்த நியலயில், 
்தங்்களின் உரியம்கயள மீண்டும் 
வழங்்க பவண்டும் என்று 
த்தாழிலாளர்்கள் ்க்டந்த 24 ோட 
்களா்க த்தா்டர் ப�ாராட்டம் 

ே்டததி வருகின்்றனர். ஆனால், 
த்தாழிலாளர்்களு்டன் ப�ச்சு 
வார்தய்த ே்டத்த ஆயல நிர்வா்கம் 
மறுதது வருகி்றது. பமலும், 
ப�ாராடி வரும் த்தாழிலாளர்்கயள 
மிரடடி �ணிையவக்கும் முைறசி 
யில் ஈடு�டடு வருகி்றது. 

த�ொழிலொளர்களுக்கு எதிரொ்க..
உள்ளூர் த்தாழிலாளர்்களுக்கு 

மாற்றா்க வ்ட இநதிைர்்கள் 
�ணிைமர்த்தப்�டடு வருகின்்றனர். 
்க்டந்த அக்ப்டா�ர் மா்தம் ஆயல 
நிர்வா்கதது்டன் ேய்டத�ற்ற 
ப�ச்சுவார்தய்த்களில் �ங்ப்கறறு 
ஒப்�ந்தததில் ய்கதைழுததிட்ட 
கும்முடிப்பூண்டி ெட்டப்ப�ரயவ 
உறுப்பினர், இப்ப�ாது ஆயல 
நிர்வா்கததுக்கு ஆ்தரவா்கவும், 
த்தாழிலாளர்்களுக்கு எதிரா்கவும் 
தெைல்�டுவ்தா்க குற்றச்ொடடு்கள் 
எழுநதுள்ளன. 

உரியம்கயளக் ப்காரும் த்தாழி 
லாளர்்கயள �ணி நீக்்கம் தெயவ 
தும், ப�ாராடும் த்தாழிலாளர்்கயள 
மிரடடுவதும், அந்த அநீதிக்கு 
மக்்கள் பிரதிநிதி்கள் துயை ப�ாவ 
தும் எந்த வய்கயிலும் நிைாை 

மில்யல. இந்த நியல மாற்றப்�்ட 
பவண்டும். த்தாழிலாளர்்களின் 
ப�ாராட்டம் குறித்த விவா்காரததில் 
மு்தல்வர் மு.்க.ஸ்்டாலின் உ்டனடி 
ைா்க ்தயலயி்ட பவண்டும். 

த்தாழிலாளர் ேலததுய்ற 
அயமச்ெர் மறறும் அதி்காரி 
்கயள அனுப்பி  த்தாழிறொயல 
நிர்வா்கதது்டன் ப�ச்சுவார்தய்த  
ே்டததி, நீக்்கப்�ட்ட த்தாழிலா 
ளர்்கயள மீண்டும் �ணியில் பெர்க்்க 
பவண்டும் என்�ன உள்ளிட்ட 
நிைாைமான ப்காரிக்ய்க்கள் 
அயனதய்தயும் ஏற்கச் தெயை 
பவண்டும். அய்த தெயை ஆயல 
மறுக்கும்�டெததில் அ்தன் மீது 
்தமிழ்க அரசு ெட்டங்்களின்�டி ்கடும் 
ே்டவடிக்ய்க எடுக்்க பவண்டும். 

உள்ளூர் த்தாழிலாளர்்களின் 
பவயலவாயப்பு்கள் �றிக்்கப்�டு 
வய்தத ்தடுக்்க ்தனிைார் த்தாழில் 
நிறுவனங்்களில் ்தமிழ்கதய்த 
பெர்ந்தவர்்களுக்கு 80 ெ்தவீ்த 
பவயல வழங்கும் ெட்டதய்த 
்தமிழ்க அரசு உ்டனடிைா்க நிய்ற 
பவற்ற பவண்டும். 

இவவாறு அவர் த்தரிவிதது 
உள்ளார். 

SSஊதிய உயர்வை அமல்படுத்த வவைண்டும், ்தனியார சட்டத திருத்த மவசா்தா்வை ் ைவி்ட வவைண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 
வைாரிக்ைை்ை வைலியுறுததி, அரசு ப்பாதுக ைாப்பீடடு நிறுவைன ஊழியரைள் வேற்று ஒரு ோள் வவை்ை நிறுத்தப் 
வ்பாராட்டததில ஈடு்பட்டனர.  படம்: ம.பிரபு

சென்னை கத்திப்பாரபா அருகக ந்ைச்றும்

வேளாண் பூங்ா பணி்ள் விரைவில் நிரைவுபபறும்
 �சென்னை 

தென்யன கிண்டியில் ரூ.35 ப்காடி 
மதிப்பில் 6.8 ஏக்்கர் �ரப்�ளவில் 
ே்டநது வரும் பவளாண் பூங்்கா 
�ணி்கயள வரும் மார்ச் 
இறுதிக்குள் முடிக்்க ்தமிழ்க அரசு 
திட்டமிடடுள்ளது.

தென்யன கிண்டி ்கததிப்�ாரா 
அருகில், 6.8 ஏக்்கர் �ரப்பில் 
பவளாண் துய்றயின் பவளாண் 
வணி்கம் மறறும் ெநய்தப்�டுதது்தல் 
பிரிவின் ொர்பில் �சுயமப் 
பூங்்கா அயமக்கும் �ணி ே்டநது 
வருகி்றது. குழநய்த்கள் மு்தல் 
த�ரிைவர்்கள் வயர ேய்ட�யிறசி 
பமறத்காள்ளும் வய்கயில் 

பூங்்காவுக்கு உள்பளயும், தவளி 
யிலும், அ்கலமான ேய்ட�ாய்த 
அயமக்்கப்�டுகி்றது.

வண்ணத்துப் பூச்சி பூங்கொ
பமலும்,  ேறுமை ்தாவரங்்கள், 

பூச்தெடி்கயள மாைவர்்கள் 
அறிநதுத்காள்ளும் வய்கயில் 
அயமக்்கப்�டடு வருகின்்றன. 
பமலும், �லவய்கைான மரங்்கள், 
பூச்தெடி்கள், புல்தவளி்கள் என 
பூங்்கா முழுவதும் �சுயமைான 
சூழல் இருக்கும் வய்கயில் 
உருவாக்்கப்�டுகி்றது.  இது்தவிர, 
இப்பூங்்காவில் ரூ.15 லடெம் 
மதிப்பில் வண்ைததுப் பூச்சி 

பூங்்காவும் அயமக்்கப்�டுகி்றது.
பூங்்காவில் 3 ்தளங்்கள் 

த்காண்்ட ்கடடி்டம் ்கட்டப்�டுகி்றது. 
்தயர்தளததில் உைவு அருநதும் 
இ்டம், உழவர் உற�ததிைாளர் 
அயமப்பு்களின் அரங்கு்கள், �யிறசி 
அரங்கு்கள் இ்டம்த�றுகின்்றன. 
மு்தல் மறறும் 2-ம் ்தளங்்களில் 
சிறிை தியரைரங்்கம், உைவு 
�ரிபொதிக்கும் கூ்டம், பூச்சி மறறும் 
போய ்கண்்டறியும் ஆயவ்கம், 
பூச்சி்கள் அருங்்காடசிை்கம் 
அயமகின்்றன. மூன்்றாம் 
்தளததில் அதி்காரி்களுக்்கான 
அலுவல்கங்்கள் அயமகின்்றன.

உழவர் உற�ததிைாளர் 

அயமப்பு்களின் அரங்்கங்்களில், 
மயலப்�குதி்களில் வியளயும் 
த�ாருட்கள் ்கண்்காடசியும் 
ே்டத்த திட்டமி்டப்�டடுள்ளது.  
பமலும், இப்பூங்்காவில் இைறய்க 
பவளாண்யம, ்காளாண் வளர்ப்பு, 
மாடிதப்தாட்டம் அயமப்�து 
ப�ான்்ற புதிை த்தாழில்நுட�ங்்கள் 
த்தா்டர்�ான பேரடி மாதிரி்கள், 
தெைல் விளக்்கங்்கள், �யிறசி்கள் 
அளிக்்கப்�்ட உள்ளன.

பூங்்காவுக்்கான �ணி்கள் 
பவ்கமா்க ே்டநதுவரும் நியலயில், 
மார்ச் இறுதிக்குள் அயனதது 
�ணி்கயளயும் முடிக்்க ்தமிழ்க 
அரசு உதப்தசிததுள்ளது.

திமுக எம்எல்ஏ மீது 
நடவடிக்க எடுகக
அன்புமணி வலியுறுத்தல் 

 �சென்னை 
�ாம்க இயளஞரணித ்தயலவர் 
அன்புமணி பேறறு ்தனது டவிட்டர் 
�திவு்களில் கூறியிருப்�்தாவது:

தென்யன திருதவாறறியூரில் 
ொயல அயமக்கும் �ணியில் 
ஈடு�டடிருந்த மாே்கராடசிப் 
த�ாறிைாளயர,  திமு்க ெட்டப் 
ப�ரயவ உறுப்பினர் ப்க.பி.ெங்்க 
ரும், அவரது ஆ்தரவாளர்்களும் 
்தாக்கியுள்ளனர். 13 லாரி்களில் 
வந்த ்தார், ஜல்லிக் ்கலயவயை 
யும் திருப்பி அனுப்பியுள்ளனர். 

மக்்கள் பிரதிநிதிபை 
இத்தய்கை தெைல்்களில் ஈடு 
�டுவய்த அனுமதிக்்க முடிைாது. 
இது குறிதது ்காவல் துய்றயில் 
பு்கார் அளிக்்க மாே்கராடசி ்தைங்கு 
வது ஏன்? ்தமிழ்கததில் 
ெட்டததின் ஆடசி 
ே்டப்�ய்த  ்தமிழ்க அரசு உறுதி 
தெயை பவண்டும். இல்லா 
விட்டால் இப்தப�ான்்ற 
தெைல்்கள் ்தமிழ்கம் முழுவதும் 
அதி்கரிதது விடும். எனபவ, 
உ்டனடிைா்க மாே்கராடசியி்டம் 
பு்கார் த�றறு,   திமு்க 
ெட்டப்ப�ரயவ உறுப்பினர் மீது 
ெட்டப்�டி ே்டவடிக்ய்க எடுக்்க 
பவண்டும். 

SS பசன்ன தியாைராய ேைரில சா்ையின ேடுவவை சற்வறே ப்பரிய ்பட்டாம்பூச்சி ஒனறு அடி்படடு விழுந்தது. 
ப்தா்டரச்சியாை வைாைனஙைள் வைந்த்படி இருந்த்தால, ்பறேகை முடியாமல ்தவித்தது. இ்்தக ைண்்ட ஒருவைர, 
்பட்டாம்பூச்சி்ய ்பததிரமாை எடுதது, சா்ைவயாரமாை வி்ட, சிறிது வேரததில மீண்டும் சிறேைடிதது ்பறேநது 
பசனறேது.  படங்கள்: ம.பிரபு

குருப்-4, குருப்-2 பதர்வுகளுக்கு புதி்ய ோட்ததிட்டம்
Sz டிஎன்பிஎஸ்சி இணையதளத்தில் வெளியீடு

 �சென்னை 
குருப்-4, குருப்-2, குருப்-2-ஏ உள் 
ளிட்ட �ல்பவறு ப்தர்வு்களுக்்கான 
புதிை �ா்டததிட்டம், டிஎன்பிஎஸ்சி 
இயைை்தளததில் தவளியி்டப் 
�டடுள்ளது.

டிஎன்பிஎஸ்சி குருப்-2, குருப்-
2-ஏ  மு்தல்நியலத ப்தர்வு மறறும் 
குருப்-4, குருப்-3, குருப்-7-பி, 
குருப்-8 மறறும் சிய்ற அலுவலர் 

ப்தர்வு, உ்தவி சிய்ற அலுவலர் 
ப்தர்வு ஆகிைவறறுக்்கான ்கட்டாை 
்தமிழதமாழி ்தகுதிதப்தர்வுக்்கான 
(த்காள்குறிவய்க)  பமம்�டுத்தப் 
�ட்ட �ா்டததிட்டம் ப்தர்வாயை 
ைததின் இயைை்தளததில் (www.
tnpsc.gov.in) தவளியி்டப்�டடு 
இருப்�்தா்க டிஎன்பிஎஸ்சி தெை 
லாளர் பி.உமா மப்கஸ்வரி த்தரி 
விததுள்ளார்.

குருப்-2 மறறும் குருப்-2-ஏ 
ப்தர்வுக்்கான அறிவிப்பு வரும் பிப்ர 
வரி மா்தததிலும், குருப்-4 ப்தர்வுக் 
்கான அறிவிக்ய்க மார்ச் மா்தததி 
லும் தவளியி்டப்�டும் என டிஎன்பி 
எஸ்சி ஏறத்கனபவ அறிவிதது 
உள்ளது. இநநியலயில், இதப்தர்வு 
்களுக்கு ்தறப�ாது புதிை �ா்டத 
திட்டம் தவளியி்டப்�டடு இருக் 
கி்றது என்�து குறிப்பி்டத்தக்்கது.

ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட ப்காரிக்்க்க்ள வலியுறுத்தி

காப்பீட்டு நிறு்வன ஊழி்யர்கள் ப்வலைநிறு்ததம்
 �சென்னை

அரசு த�ாதுக் ்காப்பீடடு நிறுவன 
ஊழிைர்்கள் �ல்பவறு ப்காரிக்ய்க 
்கயள வலியுறுததி பேறறு ஒரு 
ோள் ோடு ்தழுவிை பவயல நிறுத 
்தப் ப�ாராட்டததில் ஈடு�ட்டனர்.
இய்த ஒடடி, தென்யனயில் 
பேறறு ்கண்்டன ஆர்ப்�ாட்டம் 
ேய்டத�ற்றது. 

இந்த ஆர்ப்�ாட்டததில் �ங் 
ப்கறறு ப�சிை கூடடுப் ப�ாராட்டக் 
குழுவின் ஒருங்கியைப்�ாளர் 
ஜி.ஆனநத கூறிை்தாவது:

த�ாதுததுய்ற ்காப்பீடடு நிறு 
வன ஊழிைர்்களுக்்கான ஊதிை 
உைர்வு ்க்டந்த 2017 ஆ்கஸ்ட 1-ம் 
மு்தல் ்க்டந்த 54 மா்தங்்களா்க 
நிலுயவயில் உள்ளது. இந்த ஊதிை 
உைர்யவ உ்டனடிைா்க அமல் 

�டுத்த  பவண்டும். த�ாது இன்சூ 
ரன்ஸ் ்தனிைார்மை ெட்டத திருத்த 
மபொ்தா ோ்டாளுமன்்றததில் 
நிய்றபவற்றப்�டடுள்ளது. எனி 
னும், அய்த தெைல்�டுத்தக்கூ்டாது.

புதிை ஓயவூதிை திட்டதய்த 
ய்கவிடடு விடடு,  அயனவருக்கும் 
1995-ம் ஆண்டு ஓயவூதிை திட 
்டதய்த அமல்�டுத்த பவண்டும்.

அரசு த�ாதுக் ்காப்பீடடு நிறு 
வனங்்களான நியூ இநதிைா இன்சூ 
ரன்ஸ், ஓரிைண்்டல் இன்சூரன்ஸ், 
பேஷனல் இன்சூரன்ஸ் மறறும் 
யுயனடத்டட இநதிைா இன்சூ 
ரன்ஸ் ஆகிைவறறில் �ணிபுரியும் 
ஊழிைர்்கள் மறறும் அதி்காரி்கள்  
அ்டங்கிை 16 ெங்்கங்்கயள பெர்ந்த 
50 ஆயிரம் ஊழிைர்்கள், அதி்காரி 
்கள் ோடு முழுவதும் பவயல 

நிறுத்தததில் ஈடு�டுகின்்றனர்.
்தமிழ்கததில் 5 ஆயிரம் ப�ர் 

பவயல நிறுத்தததில் ஈடு�டடுள்ள 
னர். இ்தனால், 500-க்கும் பமற�ட்ட 
்காப்பீடடு நிறுவன அலுவல்கங்்கள் 
மூ்டப்�டடுள்ளன. இந்த பவயல 
நிறுத்தப் ப�ாராட்டம் ்காரைமா்க, 
ோடு முழுவதும் ரூ.300 ப்காடி 
அளவுக்கு வர்த்த்கம் �ாதிக் 
்கப்�டடுள்ளது என்்றார்.

இப்ப�ாராட்டததில், அகில 
இநதிை எஸ்சி, எஸ்டி ஊழிைர் 
�ரிஷத அயமப்ய�ச் பெர்ந்த 
ஜி.தஜைமூர்ததி, அகில இநதிை 
ஓபிசி ஊழிைர் ேலச்ெங்்கததின் 
முரு்கன், அகில இநதிை எஸ்சி, 
எஸ்டி ஊழிைர்ேலச் ெங்்கததின் 
�ாலமுரு்கன் உள்ளிட்ட �லர் 
�ங்ப்கற்றனர்.
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