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Declaration of Newsprint and Paper Manufacturing 
Industry as public utility service under the Industrial 
Disputes Act.

[G.O. (Rt.). No. 215, Labour Welfare and Skill Development 
(D2),  29th June 2022, ÝQ 15, ²ðA¼¶,  

F¼õœÀõ˜ Ý‡´-2053.]

No. II(2)/LWSD/604/2022.—WHEREAS,the Governor 
of Tamil Nadu is satisfied that public interest requires that 
the “Newsprint and Paper Manufacturing Industry” should 
be declared as a public utility service for the purposes of 
the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act XIV of 1947); 

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred 
by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the said Act, 
the Governor of Tamil Nadu, hereby declares the “Newsprint 
and Paper Manufacturing Industry” to be a public utility 
service for the purposes of the said Act for a period of six 
months with effect on and from the date of publication of  
this Notification in the Tamil Nadu Government Gazette.

Disputes between Workmen and Managements 
referred to Labour Courts for Adjudication.

தமிழ்நாடு அரசு ப�நாக்குவரத்து கழகம் (மதுரர) லிட், மதுரர 
மண்டலம், மதுரர.

[(அரசாணை (டி) எண்.295 தொலாளர் நலன் மற்றும் திறன் 
மமம்்ாட்டு (பி2)த் துணற 17 ஜூன் 2-2022, ஆனி 3, சு்கிருது 

திருவளா்ளுவர் ஆண்டு-2053.]

No.II(2)/LWSD/605/2022.—இநெ ஆணையின் இணைப்பில் 
குளிப்பிட்டுளள த்ாருள தெடர்்ாக, ெமிநாடு அரசு ம்ாக்கி.,  
ñ¶¬ó மண்டலம், மதுணர â¡ø நிர்வாகத்திற்கும், அரசு 
ம்ாக்குவரத்துக் கழக தொழிலாளர் முன்மனேற்ற சஙகம், மதுணர 
ªî£NŸ êƒèˆFŸ°I¬ì«ò ªî£NŸ îèó£Á â¿‰¶œ÷¶ â¡Á 
Üó² è¼¶õî£½‹;

«ñŸªê£¡ù ªî£NŸ îèó£¬ø ªî£Nô£÷˜ cFñ¡øˆ 
b˜MŸ° ÜÂŠ¹õ¶ ÜõCòªñ¡Á îI›ï£´ ÝÀï˜ Üõ˜èœ 
è¼¶õî£½‹;

1947 Ý‹ Ý‡´ ªî£NŸ îèó£Áèœ ê†ìˆF¡ (ñˆFò 
ê†ì‹ XIV/1947) 10(1)(c) HKM½‹, 10(1)(d) HKM¡ õó‹¹ 
Gð‰î¬ùJ½‹ õöƒA»œ÷ ÜFè£óƒè¬÷‚ ªè£‡´ 
îI›ï£´ ÝÀï˜ Üõ˜èœ, «ñŸªê£¡ù ªî£NŸ îèó£Á, 
ñ¶¬ó ªî£Nô£÷˜ cFñ¡øˆ b˜MŸ° ÜÂŠðŠðì «õ‡´‹ 
â¡Á Þîù£™ Ý¬íJ´Aø£˜.

«ñ½‹, 1947 Ý‹ Ý‡´ ªî£NŸ îèó£Áèœ ê†ìˆF¡ 
10(2A) HKM¡W›, Þ‰î Ý¬í¬òŠ ªðŸÁ‚ªè£‡ì 
ï£OL¼‰¶ Í¡Á ñ£îƒèÀ‚°œ b˜Š¹ ÜO‚°ñ£Á ñ¶¬ó 
ªî£Nô£÷˜ cFñ¡øˆ¬î‚ «è†´‚ ªè£œ÷Šð´Aø¶.

Þ¬íŠ¹

â¿Mù£

îI›ï£´ Üó² «ð£‚°õóˆ¶‚ èöè‹ (ñ¶¬ó) L†., 
மதுணர மண்டலத்தில் முதுநிணல ஓட்டுநராக ்ணிபுரியும்  
திரு. M. சசி (்ணி எண். DR 12014) என்்வருக்கு 
அடுத்ெக்கட்ட வருடாநதிர ஊதிய உயர்வு ãமெனும் இருப்பின் 
அெணனே மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு அென் திரண்ட ்யனுடன்  
(w.c. effect) நிறுத்ெம் தசய்தும் குற்றசசாட்டு தொடர்்ாக 
எற்கனேமவ ெற்காலிக மவணலநீக்கத்திலிருநெ 24.02.2018 முெல்  

01.04.2018-ம் வணரயிலானே நாட்கணள சம்்ளமில்லாெ விடுப்்ாக 
கருதியும் நிர்வாகம் வழஙகிய 29.09.2018-ம் நாளிட்ட உத்ெரவிணனே 
ரத்து தசய்ய மவண்டும் என்ற தொழிற்சஙகத்தின் மகாரிக்ணக 
நியாயமானேொ? ஆம் எனில் உத்ெரவு பிறப்பிக்கவும்.

[Üóê£¬í (®) â‡. 303, ªî£Nô£÷˜ ïô¡ ñŸÁ‹ Fø¡ 
«ñ‹ð£†´ (பி2)ˆ ¶¬ø, 22 ü¨¡ 2022, ÝQ 8, ²ðA¼¶, 

F¼õœÀõ˜ Ý‡´-2053.]

No.II(2)/LWSD/606/2022.—Þ‰î Ý¬íJ¡ Þ¬íŠH™ 
°PŠH†´œ÷ ªð£¼œ ªî£ì˜ð£è, îI›ï£´ Üó² 
«ð£‚°õóˆ¶‚ èöè‹ (ñ¶¬ó) L†.,  ñ¶¬ó மண்டலம், ñ¶¬ó      
என்ற நிர்வாகத்திற்கும், அரசு ம்ாக்குவரத்து  மதுணர தொழிலாளர் 
சஙகம், மதுணர மாவட்டம் என்ற ªî£NŸ êƒèˆFŸ°I¬ì«ò 
ªî£NŸ îèó£Á â¿‰¶œ÷¶ â¡Á Üó² è¼¶õî£½‹;

«ñŸªê£¡ù ªî£NŸ îèó£¬ø ªî£Nô£÷˜ cFñ¡øˆ 
b˜MŸ° ÜÂŠ¹õ¶ ÜõCòªñ¡Á îI›ï£´ ÝÀï˜ Üõ˜èœ 
è¼¶õî£½‹;

1947 Ý‹ Ý‡´ ªî£NŸ îèó£Áèœ ê†ìˆF¡ (ñˆFò 
ê†ì‹ XIV/1947) 10(1)(c) HKM½‹, 10(1)(d) HKM¡ õó‹¹ 
Gð‰î¬ùJ½‹ õöƒA»œ÷ ÜFè£óƒè¬÷‚ ªè£‡´ 
îI›ï£´ ÝÀï˜ Üõ˜èœ, «ñŸªê£¡ù ªî£NŸ îèó£Á, 
ñ¶¬ó ªî£Nô£÷˜ cFñ¡øˆ b˜MŸ° ÜÂŠðŠðì «õ‡´‹ 
â¡Á Þîù£™ Ý¬íJ´Aø£˜.

«ñ½‹, 1947 Ý‹ Ý‡´ ªî£NŸ îèó£Áèœ ê†ìˆF¡ 
10(2A) HKM¡W›, Þ‰î Ý¬í¬òŠ ªðŸÁ‚ªè£‡ì 
ï£OL¼‰¶ Í¡Á ñ£îƒèÀ‚°œ b˜Š¹ ÜO‚°ñ£Á ñ¶¬ó 
ªî£Nô£÷˜ cFñ¡øˆ¬î‚ «è†´‚ ªè£œ÷Šð´Aø¶.

Þ¬íŠ¹

â¿Mù£

îI›ï£´ Üó² «ð£‚°õóˆ¶‚ èöè‹ (ñ¶¬ó) L†., 
மதுணர மண்டலத்தில் முதுநிணல ஓட்டுநராக ்ணிபுரியும்  
திரு. K. ஆணசத்ெம்பி (்ணி எண். DR 13560) என்்வருக்கு 
அடுத்ெக்கட்ட வருடாநதிர ஊதிய உயர்வு ஏமெனும் இருப்பின் 
அெணனே ஆறு மாெ காலத்திற்கு அென் திரண்ட ்யனின்றி 
(WOCE) நிறுத்ெம் தசய்து நிர்வாகம் வழஙகிய 20.10.2020 நாளிட்ட 
உத்ெரவிணனே ரத்து தசய்ய மவண்டும் என்ற தொழிற்சஙகத்தின் 
மகாரிக்ணக நியாயமானேொ? ஆம் எனில் உத்ெரவு பிறப்பிக்கவும்.

தமிழ்நாடு அரசு ப�நாக்குவரத்து கழகம் திருந்லபவலி லிட், 
்நாகரபகநாவில மண்டலம்.

[Üóê£¬í (®) â‡. 296, ªî£Nô£÷˜ ïô¡ ñŸÁ‹ Fø¡ 
«ñ‹ð£†´ (பி1)ˆ ¶¬ø, 17 ü¨¡ 2022, ÝQ 3, ²ðA¼¶, 

F¼õœÀõ˜ Ý‡´-2053.]

No.II(2)/LWSD/607/2022.—Þ‰î Ý¬íJ¡ Þ¬íŠH™ 
°PŠH†´œ÷ ªð£¼œ ªî£ì˜ð£è, îI›ï£´ Üó² 
«ð£‚°õóˆ¶‚ èöè‹ திருதநல்மவலி லிட், நாகர்மகாவில் 
மண்டலம் â¡ø நிர்வாகத்திற்கும், ெமிழநாடு அரசு ம்ாக்குவரத்து 
கழக குமரி, தநல்ணல, தூத்துக்குடி மாவட்ட ஓட்டுநர்கள, 
நடத்துநர்கள ்ாதுகாப்புச சஙகம், நாகர்மகாவில் என்ற தொழிற் 
சஙகத்திற்குமிணடமய தொழிற் ெகராறு எழுநதுளளது என்று அரசு 
கருதுவொலும்;

«ñŸªê£¡ù ªî£NŸ îèó£¬ø ªî£Nô£÷˜ cFñ¡øˆ 
b˜MŸ° ÜÂŠ¹õ¶ ÜõCòªñ¡Á îI›ï£´ ÝÀï˜ Üõ˜èœ 
è¼¶õî£½‹;


