அனைத்து மத்திய ப ொதுத்துனற ஊழியர் சங்கங்களின்
பெல்லி கருத்தரங்க முடிவுகள்

அன்புள்ள த ஹழர்கதள!
கடந்

30-05-2018 டடல்லி ஸலிப் இன்ஸ்டிடூட்டில் கருத் ரங்கம் மகச் சறப்பஹக

நடடடபற்றது. மத் ய ட ஹழற்சங்கங்கள் INTUC, AITUC, HMS, CITU, LPF, JAF டபங்களூரு
தகஹ-ஆர்டிதேஶன்

ஆகய 7 அடமப்புக்களன்

டலவர்கள்

டலடமதயற்றஹர்கள்.

முளடமயலிருந்து 350 பர ந கள் கலந்து டகஹண்ட இந்
டஸத்ரஹபஹத் ல் 22 அக்.2017 ட ஹழலஹளர்களன் இடைந்
ஆண்டு ப்ரல் 8-ம் நஹள்

த சம்

டவற்றகரமஹே கருத் ரங்கம்,
பைப் பட்டடற மற்றும் 2018ம்

ர்ைஹகுளத் ல் நடடடபற்ற வஹவடடந்

மஹநஹட்டின் ட ஹடர்

நடவடிக்டகயஹகும்.
கருத் ரங்கல் இன்டறய மத் ய அரசஹங்கத் ன் டபஹதுத்துடறக்கு  ரஹே
நடவடிக்டககள், டபஹதுத்துடறகடளப் பங்குவற்படே டசய்தும், பற டரமடற நடவடிக்டககள்
மூலமும்

ேயஹர்மயமஹக்கும் தபஹக்கு,

ஹம மஹகும் ஊ ய மஹற்றப் பரச்சடே,

அட்டூழயமஹே நபந் டேகள், உலகத் ட ஹழலஹளர் அடமப்பஹே ILO
ட ஹழலஹளர் உஹடமகள் மற்றும் ட ஹழற்சங்க உஹடமகளுக்கு  ரஹே

DPEன்

டநறமுடறகளஹே
அரசன் பற்தபஹக்கு

நடவடிக்டககள் - சட்ட ருத் ங்கள் மற்றும் ல்லஹவற்றற்கும் தமலஹகப் பை பஹதுகஹப்புக்கு
உடல டவக்கும் ” குறப்பட்ட கஹலவடரயடற எப்பந் ப் பை முடற ” (Fixed Term Employment)
[தவடல முடிந் தும் களத்ட டநறக்கும் ’உபதயஹக, தூக்க ற’ பை முடற] ன்ற கஹன்டிரஹக்ட்
ட ஹழலஹளர்களன் ம ஹே ஹக்கு ல் ன்பே குறத்து வவஹ க்கப்பட்டே. உடரயஹற்றயவர்கள்
பலர் ன்ற தபஹதும், எதர குரலில் டகஹள்டக டவளப்பட்டது. அ ன் முடிவஹக நடடடபறஉள்ள
என்றுபட்ட தபஹரஹட்ட இயக்கங்களல் வலியுறுத் தவண்டிய தகஹஹக்டககள் பன்வருவஹறு:
1. டபஹதுத்துடற நறுவேங்களல் பங்குவற்படே டசய்யஹத / ேயஹர்மயமஹக்கஹத
2. அரசன் பற்தபஹக்கு டகஹள்டககளஹல் நலிவடடந்

டபஹதுத்துடற நறுவேங்கடளப்

புத்துயர்ப்பு டசய்
3. எப்பந் த் ட ஹழலஹளர்கடளப் பஹ க்கும் ’பக்டஷட் டர்ம் பைஅமர்த்தும்’ அறவப்டப
தூக்க ற
4. நரந் ர ஊழயர் ஊ ய மஹற்ற அமலஹக்கத் ற்குப் பறகு எப்பந் த் ட ஹழலஹளர்களுக்கும்
ஊ ய மஹற்றத்ட அமலஹக்கு
5. அரசயலடமப்புப்படி

ற்படுத் ப்பட்ட

முடறப்படுத் ல்) 1970 சட்டத் ல்

எப்பந்

ஊழயர்

ருத் ம் டசய்யஹத .

முடற

(எழப்பு

மற்றும்

எப்பந் த் ட ஹழலஹளர்கடள

அந் ச் சட்டத் லிருந்து வலக்க சட்டப் பஹதுகஹப்டப மறுக்கஹத
6. அடேத்து மத் ய டபஹதுத் துடற நறுவேங்களலும்
ஹம மன்ற உடேடியஹக முடிவு டசய்

ருப் கரமஹே ஊ ய மஹற்றத்ட த்

7. (பஹரஹளுமன்ற எப்பு ல் டபறஹ ) அடஹவடியஹே DPE வழகஹட்டு ல்களஹே ஊ ய மஹற்ற
உடன்பஹட்டட லஹபத்துடன் இடைப்பது மற்றும் உடன்பஹட்டட எவ்டவஹரு மூன்று
ஆண்டுகளுக்கும் பஹசலிப்பது ன்ற நபந் டேகடளத் தூக்க ற
8. ஊ யமஹற்ற கஹலவடரயடறடய ந்து ஆண்டுகளஹக நர்ையம் டசய்.

பத்து ஆண்டு

கஹலம் ன்ற நபந் டேடயத் ைக்கஹத
தமற்கண்ட தகஹஹக்டககடள வலியுறுத் , சங்க தவறுபஹடு இன்ற என்றுபட்ட சக் மக்க
பரச்சஹர இயக்கங்கடள நடத்துவது, பரசுரங்கள், தகஹஹக்டக வளக்கச் சுற்றறக்டககடள
மக்களடம் வழங்க ஆ ரவு
கூட்டம்,

டபஹய

ரட்டுவது, கறுப்புச் சன்ேமைந்து கண்டே ஆர்பஹட்டம், வஹயற்

ட ஹழல்

ட ஹழற்சங்கங்கடளச் சஹர்ந்

நகரப்

பகு களல்

தபரைகள்

நடத்துவது,

அடேத்து

நரந் ர மற்றும் எப்பந் த் ட ஹழலஹளர்கடள என்றடைத்து

இயக்கங்கடள ஜூடல மஹ இறு க்குள் நடத்  முடிப்பது,
அ ன் பறகு எரு நஹள் அகல இந் ய அடடயஹள தவடல நறுத் ம் டசய்வது.
தவடல

நறுத்

த

டய

முடிவு

டசய்ய

டலவர்களுக்கு

இந் க்

கருத் ரங்கம்

அ கஹரமளக்கறது.
களம் கஹைப் புறப்படுங்கள்! கடடம அடழக்கறது!

குறப்பு : டடல்லி கருத் ரங்கல் நம்முடடய சம்தமளத் ன் டபஹதுச்டசயலஹளர் சந்த ஷ்வர் சங்,
துடைப்டபஹதுச் டசயலஹளர் தசஶஹத் ஹ, சம்தமளேச் டசயலர்கள் மகஹபர் சங், பஹட்டியஹ,
கஹமரஹஜ், மஹல்கஹன், துடைத்

டலவர்கள் வேய் டரேஹ, டமஹகந் ர் சங் மற்றும் ரஹஜடமௌலி,

மழ்நஹடு மஹநலச் டசயலர் நடரஹஜன், ஸஹயஹேஹ மஹநலச் டசயலர் தகஹயல், பஞ்சஹப் மஹநலச்
டசயலர் சுர்ஜத் சங் உட்பட முன்ேைத் த ஹழர்கள் பலர் கலந்து டகஹண்டேர்.

