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சென்னை கத்திப்பாரா அருகே நடைபெறும்
வேளாண் பூங்கா பணிகள் விரைவில் நிறைவுபெறும்
சென்னை

சென்னை கிண்டியில் ரூ.35 க�ோடி
மதிப்பில் 6.8 ஏக்கர் பரப்பளவில்
நடந்து வரும் வேளாண் பூங்கா
பணிகளை
வரும்
மார்ச்
இறுதிக்குள் முடிக்க தமிழக அரசு
திட்டமிட்டுள்ளது.
சென்னை கிண்டி கத்திப்பாரா
அருகில், 6.8 ஏக்கர் பரப்பில்
வேளாண் துறையின் வேளாண்
வணிகம் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல்
பிரிவின்
சார்பில்
பசுமைப்
பூங்கா அமைக்கும் பணி நடந்து
வருகிறது. குழந்தைகள் முதல்
பெரியவர்கள் வரை நடைபயிற்சி
மேற்கொள்ளும்
வகையில்

https://t.me/The_firstpost

SSஊதிய உயர்வை அமல்படுத்த வேண்டும், தனியார் சட்டத் திருத்த மச�ோதாவை கைவிட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட
க�ோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அரசு ப�ொதுக் காப்பீட்டு நிறுவன ஊழியர்கள் நேற்று ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தப்
ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 
படம்: ம.பிரபு

ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட க�ோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி

காப்பீட்டு நிறுவன ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம்
சென்னை

அரசு ப�ொதுக் காப்பீட்டு நிறுவன
ஊழியர்கள் பல்வேறு க�ோரிக்கை
களை வலியுறுத்தி நேற்று ஒரு
நாள் நாடு தழுவிய வேலை நிறுத்
தப் ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதை ஒட்டி, சென்னையில்
நேற்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
நடைபெற்றது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்
கேற்று பேசிய கூட்டுப் ப�ோராட்டக்
குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர்
ஜி.ஆனந்த் கூறியதாவது:
ப�ொதுத்துறை காப்பீட்டு நிறு
வன ஊழியர்களுக்கான ஊதிய
உயர்வு கடந்த 2017 ஆகஸ்ட் 1-ம்
முதல் கடந்த 54 மாதங்களாக
நிலுவையில் உள்ளது. இந்த ஊதிய
உயர்வை உடனடியாக அமல்

படுத்த வேண்டும். ப�ொது இன்சூ
ரன்ஸ் தனியார்மய சட்டத் திருத்த
மச�ோதா
நாடாளுமன்றத்தில்
நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. எனி
னும், அதை செயல்படுத்தக்கூடாது.
புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை
கைவிட்டு விட்டு, அனைவருக்கும்
1995-ம் ஆண்டு ஓய்வூதிய திட்
டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும்.
அரசு ப�ொதுக் காப்பீட்டு நிறு
வனங்களான நியூ இந்தியா இன்சூ
ரன்ஸ், ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ்,
நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் மற்றும்
யுனைட்டெட் இந்தியா இன்சூ
ரன்ஸ் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும்
ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள்
அடங்கிய 16 சங்கங்களை சேர்ந்த
50 ஆயிரம் ஊழியர்கள், அதிகாரி
கள் நாடு முழுவதும் வேலை

நிறுத்தத்தில் ஈடுபடுகின்றனர்.
தமிழகத்தில் 5 ஆயிரம் பேர்
வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள
னர். இதனால், 500-க்கும் மேற்பட்ட
காப்பீட்டு நிறுவன அலுவலகங்கள்
மூடப்பட்டுள்ளன. இந்த வேலை
நிறுத்தப் ப�ோராட்டம் காரணமாக,
நாடு முழுவதும் ரூ.300 க�ோடி
அளவுக்கு வர்த்தகம் பாதிக்
கப்பட்டுள்ளது என்றார்.
இப்போராட்டத்தில், அகில
இந்திய எஸ்சி, எஸ்டி ஊழியர்
பரிஷத் அமைப்பைச் சேர்ந்த
ஜி.ஜெயமூர்த்தி, அகில இந்திய
ஓபிசி ஊழியர் நலச்சங்கத்தின்
முருகன், அகில இந்திய எஸ்சி,
எஸ்டி ஊழியர்நலச் சங்கத்தின்
பாலமுருகன் உள்ளிட்ட பலர்
பங்கேற்றனர்.

திமுக எம்எல்ஏ மீது
நடவடிக்கை எடுக்க
அன்புமணி வலியுறுத்தல்
சென்னை
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குருப்-2 மற்றும் குருப்-2-ஏ
தேர்வுக்கான அறிவிப்பு வரும் பிப்ர
வரி மாதத்திலும், குருப்-4 தேர்வுக்
கான அறிவிக்கை மார்ச் மாதத்தி
லும் வெளியிடப்படும் என டிஎன்பி
எஸ்சி ஏற்கெனவே அறிவித்து
உள்ளது. இந்நிலையில், இத்தேர்வு
களுக்கு தற்போது புதிய பாடத்
திட்டம் வெளியிடப்பட்டு இருக்
கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வண்ணத்துப் பூச்சி பூங்கா

மேலும், நறுமண தாவரங்கள்,
பூச்செடிகளை
மாணவர்கள்
அறிந்துக�ொள்ளும்
வகையில்
அமைக்கப்பட்டு
வருகின்றன.
மேலும், பலவகையான மரங்கள்,
பூச்செடிகள், புல்வெளிகள் என
பூங்கா முழுவதும் பசுமையான
சூழல் இருக்கும் வகையில்
உருவாக்கப்படுகிறது. இதுதவிர,
இப்பூங்காவில் ரூ.15 லட்சம்
மதிப்பில் வண்ணத்துப் பூச்சி

பூங்காவும் அமைக்கப்படுகிறது.
பூங்காவில்
3
தளங்கள்
கொண்ட கட்டிடம் கட்டப்படுகிறது.
தரைதளத்தில் உணவு அருந்தும்
இடம், உழவர் உற்பத்தியாளர்
அமைப்புகளின் அரங்குகள், பயிற்சி
அரங்குகள் இடம்பெறுகின்றன.
முதல் மற்றும் 2-ம் தளங்களில்
சிறிய திரையரங்கம், உணவு
பரிச�ோதிக்கும் கூடம், பூச்சி மற்றும்
ந�ோய் கண்டறியும் ஆய்வகம்,
பூச்சிகள்
அருங்காட்சியகம்
அமைகின்றன.
மூன்றாம்
தளத்தில்
அதிகாரிகளுக்கான
அலுவலகங்கள் அமைகின்றன.
உழவர்
உற்பத்தியாளர்

அமைப்புகளின் அரங்கங்களில்,
மலைப்பகுதிகளில்
விளையும்
ப�ொருட்கள்
கண்காட்சியும்
நடத்த
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இப்பூங்காவில் இயற்கை
வேளாண்மை, காளாண் வளர்ப்பு,
மாடித்தோட்டம்
அமைப்பது
ப�ோன்ற புதிய த�ொழில்நுட்பங்கள்
த�ொடர்பான நேரடி மாதிரிகள்,
செயல் விளக்கங்கள், பயிற்சிகள்
அளிக்கப்பட உள்ளன.
பூங்காவுக்கான
பணிகள்
வேகமாக நடந்துவரும் நிலையில்,
மார்ச் இறுதிக்குள் அனைத்து
பணிகளையும் முடிக்க தமிழக
அரசு உத்தேசித்துள்ளது.

கும்மிடிப்பூண்டி தனியார் நிறுவன த�ொழிலாளர்கள் ப�ோராட்டத்தில்

KSL Media Ltd.
முதல்வர் தலையிட்டு(C)பேச்சுவார்த்தைக்கு

ஏற்பாடு செய்ய ராமதாஸ் அறிவுறுத்தல்
சென்னை

நடத்தி வருகின்றனர். ஆனால்,
த�ொழிலாளர்களுடன்
பேச்சு
வார்த்தை நடத்த ஆலை நிர்வாகம்
மறுத்து வருகிறது. மேலும்,
ப�ோராடி வரும் த�ொழிலாளர்களை
மிரட்டி பணியவைக்கும் முயற்சி
யில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

த�ொழிலாளர்களுக்கு எதிராக..

உள்ளூர் த�ொழிலாளர்களுக்கு
மாற்றாக
வட
இந்தியர்கள்
பணியமர்த்தப்பட்டு வருகின்றனர்.
கடந்த அக்டோபர் மாதம் ஆலை
நிர்வாகத்துடன்
நடைபெற்ற
பேச்சுவார்த்தைகளில் பங்கேற்று
ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட
கும்முடிப்பூண்டி சட்டப்பேரவை
உறுப்பினர், இப்போது ஆலை
நிர்வாகத்துக்கு ஆதரவாகவும்,
த�ொழிலாளர்களுக்கு எதிராகவும்
செயல்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள்
எழுந்துள்ளன.
உரிமைகளைக் க�ோரும் த�ொழி
லாளர்களை பணி நீக்கம் செய்வ
தும், ப�ோராடும் த�ொழிலாளர்களை
மிரட்டுவதும், அந்த அநீதிக்கு
மக்கள் பிரதிநிதிகள் துணை ப�ோவ
தும் எந்த வகையிலும் நியாய

மில்லை. இந்த நிலை மாற்றப்பட
வேண்டும். த�ொழிலாளர்களின்
ப�ோராட்டம் குறித்த விவாகாரத்தில்
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உடனடி
யாக தலையிட வேண்டும்.
த�ொழிலாளர்
நலத்துறை
அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரி
களை அனுப்பி த�ொழிற்சாலை
நிர்வாகத்துடன் பேச்சுவார்த்தை
நடத்தி, நீக்கப்பட்ட த�ொழிலா
ளர்களை மீண்டும் பணியில் சேர்க்க
வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட
நியாயமான
க�ோரிக்கைகள்
அனைத்தையும் ஏற்கச் செய்ய
வேண்டும். அதை செய்ய ஆலை
மறுக்கும்பட்சத்தில் அதன் மீது
தமிழக அரசு சட்டங்களின்படி கடும்
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
உள்ளூர் த�ொழிலாளர்களின்
வேலைவாய்ப்புகள் பறிக்கப்படு
வதைத் தடுக்க தனியார் த�ொழில்
நிறுவனங்களில்
தமிழகத்தை
சேர்ந்தவர்களுக்கு 80 சதவீத
வேலை வழங்கும் சட்டத்தை
தமிழக அரசு உடனடியாக நிறை
வேற்ற வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்து
உள்ளார்.
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கும்மிடிப்பூண்டியை அடுத்த எளா
வூர் தனியார் நிறுவன த�ொழி
லாளர்கள் ப�ோராட்டத்தில் முதல்
வர் தலையிட்டு பேச்சுவார்த்தைக்கு
ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரி
வித்துள்ளார்.
இதுத�ொடர்பாக அவர் நேற்று
வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறி
யிருப்பதாவது:
கும்மிடிப்பூண்டியை அடுத்த
எளாவூரில் செயல்பட்டு வரும்
எலெக்ட்ரோ ஸ்டீல் காஸ்டிங்ஸ்
த�ொழிற்சாலை, க�ொல்கத்தாவை
தலைமையிடமாகக் க�ொண்டு
செயல்படும் நிறுவனத்தின் கிளை
ஆகும்.
எளாவூர்
த�ொழிற்
சாலையில் 200-க்கும் மேற்பட்ட
த�ொழிலாளர்கள்
பணியாற்றி
வருகின்றனர்.
ஆண்டுத�ோறும் ஊதிய உயர்வு,
தீபாவளி ப�ோனஸ் உள்ளிட்டவை
மறுக்கப்பட்டு வந்த நிலையில்,
தங்களின் உரிமைகளை மீண்டும்
வழங்க
வேண்டும்
என்று
த�ொழிலாளர்கள் கடந்த 24 நாட்
களாக த�ொடர் ப�ோராட்டம்
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தேர்வு, உதவி சிறை அலுவலர்
தேர்வு ஆகியவற்றுக்கான கட்டாய
தமிழ்மொழி தகுதித்தேர்வுக்கான
(க�ொள்குறிவகை) மேம்படுத்தப்
பட்ட பாடத்திட்டம் தேர்வாணை
யத்தின் இணையதளத்தில் (www.
tnpsc.gov.in)
வெளியிடப்பட்டு
இருப்பதாக டிஎன்பிஎஸ்சி செய
லாளர் பி.உமா மகேஸ்வரி தெரி
வித்துள்ளார்.
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சென்னை

குருப்-4, குருப்-2, குருப்-2-ஏ உள்
ளிட்ட பல்வேறு தேர்வுகளுக்கான
புதிய பாடத்திட்டம், டிஎன்பிஎஸ்சி
இணையதளத்தில் வெளியிடப்
பட்டுள்ளது.
டிஎன்பிஎஸ்சி குருப்-2, குருப்2-ஏ முதல்நிலைத் தேர்வு மற்றும்
குருப்-4, குருப்-3, குருப்-7-பி,
குருப்-8 மற்றும் சிறை அலுவலர்
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குருப்-4, குருப்-2 தேர்வுகளுக்கு புதிய பாடத்திட்டம்
zzடிஎன்பிஎஸ்சி இணையதளத்தில் வெளியீடு

பாமக இளைஞரணித் தலைவர்
அன்புமணி நேற்று தனது ட்விட்டர்
பதிவுகளில் கூறியிருப்பதாவது:
சென்னை திருவ�ொற்றியூரில்
சாலை அமைக்கும் பணியில்
ஈடுபட்டிருந்த
மாநகராட்சிப்
ப�ொறியாளரை, திமுக சட்டப்
பேரவை உறுப்பினர் கே.பி.சங்க
ரும், அவரது ஆதரவாளர்களும்
தாக்கியுள்ளனர். 13 லாரிகளில்
வந்த தார், ஜல்லிக் கலவையை
யும் திருப்பி அனுப்பியுள்ளனர்.
மக்கள்
பிரதிநிதியே
இத்தகைய செயல்களில் ஈடு
படுவதை அனுமதிக்க முடியாது.
இது குறித்து காவல் துறையில்
புகார் அளிக்க மாநகராட்சி தயங்கு
வது
ஏன்?
தமிழகத்தில்
சட்டத்தின்
ஆட்சி
நடப்பதை தமிழக அரசு உறுதி
செய்ய வேண்டும். இல்லா
விட்டால்
இதேப�ோன்ற
செயல்கள் தமிழகம் முழுவதும்
அதிகரித்து விடும். எனவே,
உடனடியாக மாநகராட்சியிடம்
புகார் பெற்று,
திமுக
சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் மீது
சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும்.

பூங்காவுக்கு உள்ளேயும், வெளி
யிலும், அகலமான நடைபாதை
அமைக்கப்படுகிறது.

SSசென்னை தியாகராய நகரில் சாலையின் நடுவே சற்றே பெரிய பட்டாம்பூச்சி ஒன்று அடிபட்டு விழுந்தது.
தொடர்ச்சியாக வாகனங்கள் வந்தபடி இருந்ததால், பறக்க முடியாமல் தவித்தது. இதைக் கண்ட ஒருவர்,
பட்டாம்பூச்சியை பத்திரமாக எடுத்து, சாலையோரமாக விட, சிறிது நேரத்தில் மீண்டும் சிறகடித்து பறந்து
சென்றது. 
படங்கள்: ம.பிரபு
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