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ெவ�றிகரமா��ேவா
 ெச�ட
ப� 2 ேவைல நி!"த"ைத 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள,  
 ெச�ட�ப� 2 ேவைல நி!"த"தி#கான தயா&�' பண)க* நா+ ,-வ.� ெவ/ 
ேவகமாக உ"ேவக".ட� நைடெப#! வ2கிற..  ஆனா5 ம"திய ஆ6சியாள�க* 
ேவைல நி!"த அறிவ)�' ெவள7ய)6ட ெதாழி#ச8க8கைள ேப9: வா�"ைத;/ 
அைழ;காம5 ேவைல நி!"த அறிவ)�' ெவள7ய)டாத RSS� இைண;க�ப6ட ச8கமான 
BMS ச8க"ேதா+ ேப9: வா�"ைத நட".கிற..  அவ�கA� அரசா8க"தி� ெவ#! 
வா;/!திகைள ந�ப) ேவைல நி!"த"தி5 இ2�. வ)லகி நி#பதாக அறிவ)".*ளன�.  
ஆனா5 இ�திய நா6+ ெதாழிலாள7 வ�;க� இ�த ெச�ட�ப� 2 ேவைல நி!"த"ைத 
ெவ#றிகரமா;/வ. எ�ற ,Dவ)5 உ!திEட� நி#கி�றன�.   
 30.08.2016 அ�! ம"திய நிதி அைம9ச� ஒ2 சில சGைககைள அறிவ)". வ)6+ 
ேவைல நி!"த"ைத வ)ல;கி; ெகா*ள ேவH+� என ேவH+ேகா* வ)+".*ளா�.  
ஆனா5 ெதாழி#ச8க8க* அதைன நிராக&". ெபா. ேவைல நி!"த� தி6டமி6டபD 
ெச�ட�ப� 2 அ�! கHD�பாக ெத&வ)".*ளன�. 
 ேவைல நி!"த அறிவ)�ைப ெவள7ய)6+*ள ெதாழி#ச8க8கள7� ஒ�றான CITUவ)� 
ெபா. ெசயலாள� ெவள7ய)6+*ள அறி;ைகய)5 கீNகHடவா! ெத&வ);கி�ற.. 
 ” ம"திய நிதி அைம9ச� தி2 அ2H ேஜ6லி தைலைமய)லான அைம9ச�கள7� /- 
30.08.2016 அ�! ப"தி&;ைகயாள� ச�தி�ப)5, ெதாழி#ச8க8கள7� ,;கியமான 
ேகா&;ைககைள அரசா8க� ஏ#!; ெகாH+*ளதாகR�, எனேவ அவ�க* ேவைல 
நி!"த"ைத ைகவ)ட ேவH+ெம�!� ேக6+; ெகாH+*ளா�.  இ�த அறிவ)�' 
ேகலி;S"தான. என CITU க2.கிற.. 
 /ைற�த ப6ச Sலி;கான ஆேலாசைன; /-வ)� ப&�.ைரகைள அரசா8க� 
ஏ#!; ெகாH+*ளதாக நிதி அைம9ச&� அறிவ)�' உHைம;/ 'ற�பான..  
ெதாழி#ச8க ப)ரதிநிதிக* /ைற�த ப6ச Sலியாக T.18,000/- வழ8க ேவH+� என 
உ!தியாக வலிE!"தியதா5 30.08.2016 அ�! SDய /ைற�த ப6ச Sலி;கான 
ஆேலாசைன;/-வ)� S6ட� ,DR ஏ.� எ6ட�படாம5 ,Dவைட�த..  அரசா8க� 
ஒ2 நாைளய /ைற�த ப6ச Sலியாக 350/-TபாE� (மாத"தி#/ T.9,100/-) என 
,�ெமாழி�. வ)6+ த#ேபா. ேவைல நி!"த"தி5 ஈ+பட உ*ள ெதாழிலாள�கைள 
/ழ�ப ,ய#சி;கிற..   
 ம"திய அர: ஊழிய�கA;/ கட�த ஆH+ ேபான\ ெதாைகைய உய�"தி இ2�ப.  
அரசா8க"தி� ெப2�த�ைம அ5ல.  இதைன இவ�க* எ�ேபாேதா ெச]தி2;க 
ேவH+�.  பாராAம�ற"தி5 நிைறேவ#ற�ப6ட ேபான\ ச6ட"தி� ம̂தான 
வழ;/கைள ,DR;/ ெகாH+ வ2வ. அரசா8க"தி� கடைம.  பாஜக ஆ6சி ெச]E� 
ம"திய ப)ரேதச�, ராஜ\தா� உ*ள76ட மாநில அரசா8க8க* இ�த ச6ட"தி� 
அ,லா;க"ைத ந_திம�ற வழ;/கைள காரண� கா6D நி!"தி ைவ".*ள..  
இவ�கைள க6+�ப+"தாத ேகரள ம#!� க�நாடக உய� ந_திம�ற8கள7� உ"தரRகைள 
:6D;கா6D இவ�க* இ�பD ெச]வ. இவ�கள7� உHைம ெசாTப"ைத கா6+கிற.. 
 ேமG� 45 நா6கA;/* ெதாழி#ச8க8கைள அ6டவைண�ப+".வத#காக ம"திய 
அரசா8க� மாநில அரசா8க8கA;/ ஆேலாசைன ெத&வ);/� எ�! அர: S!கிற..  



இத#/ ஆேலாசைன ேதைவய)5ைல.  ச6ட aதியான ஏ#பா+க* ேதைவ.  ஆனா5 
ெதாழிலாள� நல9ச6ட8கள75 அர: ைவ".*ள ,�ெமாழிRகள75, ெதாழி#ச8க8கைள 
அ6டவைண�ப+"த ,Dயாத அளவ)லான பல க6+�பா+கைள ைவ".*ள.. 
 ம"திய அரசி� தி6ட ஊழிய�களான அ8க�வாD, மதிய உணR ம#!� ASHA 
ஊழிய�கA;கான சdக பா.கா�' ெதாட�பான ேக*வ)க* ப"தி&;ைகயாள� ச�தி�ப)5 
வ�த ேபா. இவ�க* எ5லா� ெதாழிலாள�க* அ5ல, ேசைவ ெச]பவ�க*(Volunteers) 
எ�! நிதியைம9ச� ெத&வ)".*ளா�.  ஆனா5 ேதசிய ஜனநாயக S6டண) அரசா8க� 
இ2�த ேபா. நைடெப#ற 46ஆவ. இ�திய ெதாழிலாள� மாநா6D5, இ�த தி6ட 
ஊழிய�கைள ெதாழிலாள�களாகேவ அ8கீக&". /ைற�த ப6ச Sலி உ&ைமய)ைன 
இவ�கA;/ வழ8க ேவH+� எ�ற ,�ைதய இ�திய ெதாழிலாள� மாநா6+ 
,DRகைளேய உ!தி�ப+"திய. எ�பைத ம"திய நிதி அைம9ச2;/ நிைனR ப+"த 
வ)2�'கிேறா�.   
 தி6ட ஊழிய�கA;கான சdக பா.கா�' பல�க* ெதாட�பாக ஒ2 /- 
அைம;க�ப+� எ�! ம"திய அைம9ச� ெத&வ)".*ளா�.  கட�த 2015 ெச�ட�ப� 2 
ேவைல நி!"த"தி#/ ,� இேத அறிவ)�ைபேய இ�த அரசா8க� ெவள7ய)6ட..  
ஆனா5 இ.வைர ஏ.� நைடெபற வ)5ைல.  ஒ2 ப/தி ESI பல�கைள ெப!வத#/ 
அ8க�வாD ஊழிய�கA�, மதிய உணR ஊழிய�கA� த8கள7� ச�பள"தி5 இ2�. 
T.250.- வழ8க ேவH+�.  இ. அ8க�வாD ஊழிய�கள7� ஊதியதி5 8.33%.  
அ8க�வாD உதவ)யாள�கள7� ஊதிய"தி5 16%.  மதிய உணR ஊழிய�கள7� ஊதிய"தி5 
25%.  ஆனா5 இதர ப/தி ெதாழிலாள�க* ,-ைமயான பல�க* ெப!வத#காக ESI 
தி6ட"தி#/ த8கள7� ஊதிய"தி5 1.75% வழ8கினா5 ேபா. எ�ற நிைல உ*ள..  
எனேவ அரசா8க"தி� ,�ெமாழிR எ�ப. ஊழிய�கைள ஏமா#!� ேவைலேய தவ)ர 
ேவ! எ.R� இ5ைல.   
 எனேவ ப"தி&;ைகயாள� ச�தி�ப)5 அரசா8க� ெத&வ)".*ள அறிவ)�'க* ெவ#! 
அறிவ)�'கேள.  எனேவ இைவ ஓ6+ ெமா"தமாக நிராக&;க ேவH+�.  ேவைல 
நி!"த� நைடெபற உ*ள இ�த ேநர"தி5 ஊழிய�கைள /ழ�'� அரசா8க"தி� இ�த 
ேவைலைய ,றியD;/� வHண� நைடெபற உ*ள ெச�ட�ப� 2 ேவைல நி!"த"ைத 
ெப2� ெவ#றி ெபற ெச]ேவா�” என அ�த அறி;ைக ெதள7வா;/கிற.. 
 
ெச�ட
ப� 2 ேவைல நி!"த நாள$! ஆ��பா&ட�கைள நட"'க:-  ெச�ட�ப� 2 
நைடெபற உ*ள ேவைல நி!"த"தி#கான தயா&�' பண)க* ெதாட�பாக ப&சீலைன 
ெச]த BSNL ஊழிய� ச8க"தி� அகில இ�திய ைமய�, இ�த ேவைல நி!"த"ைத 
ெவ#&கரமா;கிட இ!தி க6ட பண)கைள சிற�பாக ெச]திட மாவ6ட/ மாநில ச8க8கைள 
ேக6+; ெகாH+*ள..  அ".ட� ப"தி&;ைகயாள�கைள அைழ". ெப&ய அளவ)லான 
வ)ள�பர".ட� இ�த ேவைல நி!"த நாள�! அGவலக8க* ,�' ெப2�திர* 
ஆ��பா6ட8கைள ந6"த ேவH+� எ�!� நம. அகில இ�திய ச8க� அறிவ)�' 
ெவள _ய)6+*ள..   

ெவ�றிகரமா��ேவா
 ெச�ட
ப� 2 ேவைல நி!"த"ைத! 
வாN".;கAட�,                                                

    ேதாழைமEட�, 

 
      (A.பா+ ராதாகி,-ண$) 

                  மாநில ெசயலாள� 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 


