SESSION:9

COVID-19 உள் ளாட்சி துறை

டுப் பு
நடெடிே்றேேள் வசயல் பாட்டு உ வி

வெளி மாநில வ ாழிலாளிேள் :
நல ோப் பீடு ஊரே ெளர்சசி
்
மை் றும் உள் ளாட்சி துறை தீர்வு
ோணும் நடபடிேள்
உள் ளாட்சி துறை கேரள அரசு
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➢நம்

நாட்டின் வ ாழில் துறையில முே்கிய
பங் குெகிப் பது வெளி
மாநிலவ ாழிலாளிேள்

➢இெர்ேளின்

நலம் ோப் பது நம் ேடறம

➢கோவிட்

-19 பாதுோப் பு பணியில்
அெர்ேளே்கு இைே்ேம் ோட்டகெண்டும்

2

➢

ஜில் லா ேவலே்டர் றலறமயில் வெளி
மாநிலவ ாழிலாளிேள் நலம்
ோே்ேகெண்டும்

➢

மாெட்ட நிர்ொே பரிந் துறரபடி
உள் ளாட்சி துறை வெளி
மாநிலவ ாழிலாளிேளுே் கு கேம் ப் ெசதி
ஏை் படு ் கெண்டும்

3

ஊரே
் உள்
மை்ள
றுாட்
ம் சி துறை
ஊரே ெளர்
சசி
் ெளர்
மை் றுசம்சி
உள் ளாட்
சி துறை
வ ரிந் து வோள்
ளகெண
் டிய முே்கிய
வ ரிந் து வோள்
ளகெண்டிய
கூறுேள்
முே்கிய கூறுேள்
➢வெளி மாநிலவ ாழிலாளிேள் - விெரங் ேள்
கசேரிப் பு-ஒப் பந் ே்ோரர் கீழ் , கூட்டமாேகொ
னியாே ொழ் பெகரா?
➢ ஒப் பந் ே்ோரர் கீழ் ெசிப் பெரின் ெசதி வசன்று
மதிப் பிடகெண்டும்
➢ னியாே ொழ் பெரின் கேம் ப் ெசதிறய உறுதி
வசய் யுங் ேள் .
➢கேம் ப் அடிப் பறட ெசதிறய உறுதி வசய் யுங் ேள் .
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ஊரே ெளர்சசி
் மை் றும்
உள் ளாட்சி துறை
வ ரிந் து வோள் ளகெண்டிய
முே்கிய கூறுேள்
➢கோவிட் -19 பாதுோப் பு பணிறய பை் றி
கபாதுமான விழிப் புணர்வு வோடுே்ேகெண்டும்
➢கயாசறன பரிமாை் ைங் ேறள நட ்துெ ை் ோன
இயே்ேம் வசயல் படு ் கெண்டும்
➢சுோ ாரம் , ோெல் , ெருொய் ,வ ாழிலாளர் என்ை
துறைேள் அறன ்தும் கசர்ந்து கேம் பின்
வசயல் ேறள வசன்று உறுதிவசய் யகெண்டும்
➢வெளி மாநிலவ ாழிலாளிேள் ெசதிேறள
அதிோரிேளுே்கு அறிே்றே வோடுே்ேவும்
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வெளி மாநில வ ாழிலாளிேள்
பை் றி ேெல் கசேரி ் ல்
➢

உள் ளாட்சி துறையின் கீழ் எ ் றன
வ ாழிலாளிேள் உள் ளார்ேள் ?

➢

ஒப் பந் ே்ோரர் கீழ் எ ் றன கபர் உள் ளார்ேள் ?

➢

கூட்டமாேகொ
உள் ளார்ேள் ?

➢

எந்

னியாேகொ எ ் றன கபர்

மாநிலங் ேள் இருந் து ெந் ெர்ேள் ?

➢

அெர்ேளுே்கு வ ரிந் / கபசுகின்ை வமாழிேள்
எறெ?

➢

உள் ளாட்சி துறைே்கும் மாெட்ட வ ாழிலாளி
அதிோரிே்கும் கசேரிே்ேப் பட்ட அறிே்றே
வோடுே்ேவும்
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வெளி மாநில வ ாழிலாளிேளின்
கேம் ப்
யாரிே்கும்
கபாது ேெனிே்ே கெண்டியறெ
➢ வெளி மாநிலவ ாழிலாளிேள் சிறிய குழுே்ேளாே
கேம் ப் பில் ெசிே்ே ஏை் பாடு வசய் யவும் .
➢ சிறிய குழுே்ேளாே பிரிே்கும் கபாது ஒகர வமாழி
கபசுபெர்ேளாேவும் , ஒகர வ ாழில்
வசய் பெர்ேளாேவும் அெர்ேளின் ஆகலாசறன
ேரு ்தில் வோள் ள கெண்டும்
➢ குடும் பமாே ொழும் வெளி
மாநிலவ ாழிலாளிேள் இருந் ால் அெர்ேறள
ஒன்ைாே ெசிே்ே அனுமதிே்ேவும் .
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வெளி மாநில
வ ாழிலாளிேளின்
கேம் ப் எப் படி வசயல் படு ்துெது
கேம் புே்கு க றெயான இடம்
➢ சமூே தூரம் என்ை கோவிட் -19 வநறிமுறையும் , சு ் மான
ஏை் படு ் கெண்டும்
➢ மின்சாரம் ,

ங் குமிடம்

ண்ணீர் ஏை் படு ் வும்

➢ மே்ேள் எணிே்றேே்கு க றெயான ேழிப் பறைேள்
➢ றே ்வ ாறலகபசி க றெயான மின்சார இறணப் புேள்

சு ் மான வ ாடர்புறடய அறமப் புேள்
➢ BREAK THE CHAIN க றெயான கசாப் பு, சானிறடசர்
➢ மேளிர் க றெயான சானிடரி கபடும் அது அப் புைபடு ்தும் ெசதி
கெண்டும்
➢ ஆர்ோனிே் அவெய் ெ ேழிவு மறு வசயலாே்ே ெசதி ெறே
➢ ேழிவுநீ றர சு ்திேரிே்ே ெசதி

உணவு அறமப் புேள்
➢ மூன்று கநர சு ் மான உணவு பரிமாைகெண்டும்
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ஒப் பந் ே்ோரர் ஏை் படு ்தும்
கேம் ப் உறுதி வசய் யும்

விஷயங் ேள்
➢

உள் ளாட்சி
துறையின்
அதிோரிேள்
வெளி
மாநிலவ ாழிலாளிேளின்
கேம் ப்
வசன்று
பரிந் துறர ் படி அறமப் புேள் உள் ள ா என்று
உறுதி வசய் யகெண்டும்

➢

கோவிட் -19 வநறிமுறை மீறி கூட்டமாய் ெசிே்கும்
நபர்ேறள ெசதியான கேம் பில் மாை் ைகெண்டும்
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எப் படி கேம் ப்
வசயல் படு ்துெது
வபாதுொன விஷயங் ேள்
➢

கேம் பின் வசயல் படு ்தும் குழுவில் மறலயாள
வமாழி
வ ரியும்
வெளி
மாநில
வ ாழிலாளிேள் கசர்ே்ேவும் .

➢

கேம் பில் வெளி மாநில வ ாழிலாளிேகளாடு
வ ாடர்பு
வோள் ள
அெர்ேள்
வமாழியும்
மறலயாள
வமாழியும்
கபசுபெறர
வ ாண்டர்ேளாய் க ர்வ டுே்ேவும்

➢

கேம் பில்
உணவு ஏை் பாடுேள்
மை் றும்
க றெேள் ,
வ ாண்டர்ேள்
நட ்தும்
குழு
உ வியுடன்
உள் ளாட்சி
துறை
ஒருங் கிறண ் ல் .
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எப் படி கேம் ப்
வசயல் படு ்துெது
உணவு ஏை் பாடுேள்
➢

வெளி மாநில வ ாழிலாளிேள் உணவு
மாறுபட்டதினால் கேம் பில் சறமயல் வசய் ெது
உ ் மம் .

➢

உணவு ானியங் ேளில் கோதுறம பருப் பு,
கிழங் கு, வெங் ோயம் , எண்வணய் என்ைறெே்கு
முே்கிய ்துெம் வோடுே்ேவும் . க றெயான
சறமயல் எரிொயு மை் றும் சிவில் சப் றளஸ்
கபான்ை அரசு நிறுெனங் ேளில் இருந் து
ொங் ேவும் .

➢

கேம் பில் ொழ் பெரில் இருந் து சறமயல்
வ ரிந் ெறர க ர்ந்துஎடு ்து சறமயல் குழு
உருொே்ேகெண்டும்
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நிதிேளின் பயன்பாடு


க றெயான உணவு, பிை வசலவுேள் , கேம் ப்
வசயல் படு ்தும் வசலவுேள் கு க றெயான
வ ாறே SDRF “2245-05-101-94 FLOOD OTHER ITEMS” றலப் பில்
இருந் து எல் லாம் வசலவு உட்பட கமெர் 60/- (அறுபது)
ரூபாய் , றமனர் 45/- (நாை் ப ்ற ந் து) ரூபாய் , என்ை
விகி
்தில் பயன்படு ் லாம் .



வசலவுேள் மை் றும் துல் லியமான பதிவுேறள
பராமரி ்து ேவலே்டர்ே்கு சமர்ப்பி ் ல் , மு லீடு
துறே திரும் பி கிறடே்கும் .

சுோ ாரப் பாதுோப் பு


சுோ ார ஊழியர்ேள் ொர ்தில் ஒருமுறை கேம் ப்
பில் ெந் பரிகசா றன நட ்தி அெர்ேளின் நலம்
உறுதி வசய் யவும் .
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கேம் ப் நடதிப் பு முறர
கமை் பார்றெ


கேம் பின் அறமப் புேள் மை் றும் வசயல் பாடுேள்
துல் லியமாே ேண்ோணிப் பு வசய் யகெண்டியது .
சுகாதாரம், ோெல் , வருவாய்,வ ாழிலாளர் என்ை
துறைேள் அறன ்தும் ஒருங் கிறணப் பு மூலம்
இற வசய் ய முடியும் .

குறை தீர்ே்கும்


வெளி மாநில வ ாழிலாளிேள் புோர்ேள் மை் றும்
சிே்ேல் ேள் வ ாடர்புவோள் ெ ை் கு வெெ் கெறு
வமாழிேறள அறிந்
ன்னார்ெலர்ேளின் உ வி
ெரிறய நீ ங் ேள் அறமே்ேலாம் . அ ன் எண்றண
விளம் பரப் படு ் முடியும்
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கேம் பில் விழிப் புணர்வு
/ எெ் ொறு
வ ாடர்புவோள் ெது?
➢

க ர்ந்வ டு ் வ ாண்டர்ேள் உ வியால் BREAK THE
CHAIN விழிப் புணர்வு நட ் வும் .

➢

அெர்ேளின் வமாழியில் சுெவராட்டிேறள
கேம் பில் வெளியிடலாம் .

➢

ஒரு கேம் பில் உள் ளெர்ேள் உள் ளூர்
அரசாங் ே ்தின் கமை் பார்றெயில் ஒரு ொட்ஸ்அப்
குழுறெ ் வ ாடங் ேலாம் .

➢

ொட்ஸ்அப் குழு அரசாங் ே ் ால் யாரிே் ேப் பட்ட
வீடிகயா மை் றும் சுெவராட்டிேறள ங் ேள் வசாந்
வமாழியில் அனுப் பலாம் .
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வெளி மாநில வ ாழிலாளிேள் ங் ேள்
வீட்றட விட்டு வெளிகயறுெது குறி ்து
ேெறலப் படுெது இயை் றேயானது.
❑ வெளி மாநில வ ாழிலாளிேள்
அெர்ேளின் உள் ளாட்சி
அறமப் புேளுே்கும் ஊழியர்ேளுே் கும்
நம் பிே்றேறய ் ரும் ெறேயில்
வசயல் படுங் ேள் .
❑ கிராம பஞ் சாய ்து / நேராட்சி மனி
உரிறமேள் மை் றும் வ ாை் றுகநாயியல்
நடெடிே்றேேளுே்கு ஏை் ப இந் ே்யாம் பு
ஏை் பாடு வசய் யப் படுெற உறுதி
வசய் யும் .
❑
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“கேரள அரசு அெர்ேளுடன்
உள் ளது என்பற அெர்ேளுே்கு
உறுதியளிே்ேவும் .
வோகரானா பாதுோப் பின்
கபாது அெை் றை ஒன்ைாே
இறணப் கபாம் ”
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