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இலங்ககையில் அரசாஅரசாங்கை மற்றும் தனியார் துஅரசார் துகனியார் துறைகைகார் துறைகளைச
சசார்ந்த இலட்சாக்கைணக்கைஅரசான தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைள, வலதுசாஅரசார
ஐக்கியார் து சதசியார் துக் கைட்சி தகலகமயிலஅரசான அரசாஅரசாங்கைம்
முன்கவத்துளார் துறைகளை வரவ-தொழிசாலவத் திட்ட தொழிவட்டுக்கைளுக்க
எதிரஅரசாகை, தொழிசாவ்வஅரசாய்க்கிழகம ஒரு நாள் அரசாள அகடயார் துஅரசாார் துறைகளை சவகல
நிறுத்தத்தில் இகணந்துதொழிகைஅரசாளவர் என எதிர்பார்க்கப்அரசார்க்கைப்பார்க்கப்டுகினியார் துறைது.
இந்த தொழிவட்டுக்கைள சவகலகைள, ஊதியார் துங்கைள, ஓய்வூதியார் து
உரகமகைள மற்றும் மஅரசானியார் துங்கைகார் துறைகளை கைடுகமயார் துஅரசாகை
பார்க்கப்அரசாதிக்கைவளார் துறைகளைன.

தனியார் துஅரசார்துகனியார் துறை, தொழிபார்க்கப்அரசாதுத்துகனியார் துறை மற்றும் அகர அரசாஅரசாங்கைத்
துகனியார் துறைகைகார் துறைகளையும் சசார்ந்த 50 தொழிதஅரசாழிற்சாங்கைங்கைளின் ககட
அகமப்பார்க்கப்அரசான தொழிதஅரசாழிற்சாங்கைங்கைளின் கூட்டு (TUC),
அரசாஅரசாங்கைத்தின் சிக்கைன நாள் டவடிக்ககைகைள மீது தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைள
மற்றும் ஏகழகைள மத்தியில் தொழிபார்க்கப்ருகி வரும் எதிர்ப்கபார்க்கப் திகசா
திருப்புவதற்கைஅரசாகை தயார் துக்கைத்துடன் இந்த சவகலநிறுத்தத்துக்க
அகழப்பு விடுத்துளார் துறைகளைன.

தொழிதஅரசாழிற்சாங்கைங்கைளின் கூட்டு, அரசாஅரசாங்கைத்திற்க எதிரஅரசான
தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளை வர்க்கைத்தின் எந்ததொழிவஅரசாரு சபார்க்கப்அரசாரஅரசாட்டத்கதயும்
எப்பார்க்கப்டியார் துஅரசாவது திகசாதிருப்பிவிட முயார் துல்வசதஅரசாடு
முன்தொழிமஅரசாழியார் துப்பார்க்கப்ட்ட 24 மணி சநாள் ர சவகலநிறுத்தத்கத கூட
அரசாஅரசாங்கைத்துடனஅரசான சபார்க்கப்சசுவஅரசார்த்கத ஊடஅரசாகை நிறுத்திவிடும்
கைகடசி முயார் துற்சிகைளில் இனியார் துறைங்கியுளார் துறைகளைது என சசாஅரசாசாலிசா
சாமத்துவக் கைட்சி (சசாஅரசா.சா.கை.) எசசாரக்கின்னியார் துறைது. ஒரு சசாஅரசாசாலிசா
முன்சனஅரசாக்கின் அடிப்பார்க்கப்கடயில் அரசாஅரசாங்கைத்தின் தஅரசாக்கதல்கைகார் துறைகளை
எதிர்த்துப் சபார்க்கப்அரசாரஅரசாடத் தயார் துஅரசாரஅரசாகமஅரசாறு தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைளுக்க
சசாஅரசா.சா.கை. அகழப்பு விடுக்கின்னியார் துறைது.

2016 ல் இருந்து தொழிபார்க்கப்அரசாதுத்துகனியார் துறை ஊழியார் துர்கைளுக்கைஅரசான ஓய்வூதியார் து
உரகமகயார் து இரத்து தொழிசாய்து, ஊழியார் துர்கைள பார்க்கப்ங்கைளிப்பு தொழிசாய்யார் துத்
தளார் துறைகளைப்பார்க்கப்டும் ஒரு திட்டத்கத அறிமுகைப்பார்க்கப்டுத்துவதற்க
அரசாஅரசாங்கைம் தீட்டியுளார் துறைகளை திட்டத்கத ககைவிட சவண்டும்
என்பார்க்கப்தும் தொழிதஅரசாழிற்சாங்கைங்கைளின் மட்டுப்பார்க்கப்டுத்தப்பார்க்கப்ட்ட
சகைஅரசாரக்ககைகைளில் அடங்கம். தனியார் துஅரசார்மயார் துமஅரசாக்கைல், அரசு
நிறுவனங்கைகார் துறைகளை வணிகைமயார் துப்பார்க்கப்டுத்தகல நிறுத்துமஅரசாறும் மற்றும்
தற்சபார்க்கப்அரசாது மத்தியார் து வங்கியினஅரசால் நிர்வகிக்கைப்பார்க்கப்டுகின்னியார் துறை
தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைளின் ஓய்வூதியார் துத்கத கைட்டுப்பார்க்கப்டுத்துவதற்க ஒரு
புதியார் து முகைவரகமப்கபார்க்கப் ஸ்தஅரசாபிக்கம் நாள் டவடிக்ககைகைகார் துறைகளை
ககைவிடுமஅரசாறும் தொழிதஅரசாழிற்சாங்கைங்கைள சகைஅரசாருகின்னியார் துறைன.

தனியார் துஅரசார் துகனியார் துறை தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைளுக்க 2,500 ரூபார்க்கப்அரசா மஅரசாத
சாம்பார்க்கப்ார் துறைகளைம் உயார் துர்வ சவண்டும், சதஅரசாட்டத் தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைளின்
அன்னியார் துறைஅரசாட ஊதியார் தும் 1,000 ரூபார்க்கப்அரசாவஅரசால் உயார் துர்த்தப்பார்க்கப்ட சவண்டும்
மற்றும் தொழிபார்க்கப்அரசாதுத்துகனியார் துறை ஊழியார் துர்கைளுக்க வழங்கைப்பார்க்கப்ட்ட 10,000

ரூபார்க்கப்அரசா சாம்பார்க்கப்ார் துறைகளை தொழிகைஅரசாடுப்பார்க்கப்னகவ அவர்கைார் துறைகளைது அடிப்பார்க்கப்கட
ஊதியார் துத்துடன் சசார்க்கை சவண்டும் சபார்க்கப்அரசான்னியார் துறைகவ ஏகனயார் து
சகைஅரசாரக்ககைகைார் துறைகளைஅரசாகம்.

அரசாஅரசாங்கைம் விவசாஅரசாயிகைளுக்க மஅரசானியார் து உரங்கைள வழங்கம்
தற்சபார்க்கப்அரசாகதயார் து திட்டத்கதயும் தொழிவட்டித்தளார் துறைகளை முன்தொழிமஅரசாழிந்துளார் துறைகளைது.
இது ஒட்டு தொழிமஅரசாத்த மஅரசானியார் துங்கைகார் துறைகளையும் இல்லஅரசாமல்
ஆக்கவதற்கைஅரசான முதல் பார்க்கப்டியார் துஅரசாகம் -இது கிரஅரசாமப்புனியார் துறை ஏகழகைளுக்க
தொழிபார்க்கப்ரும் அடியார் துஅரசாகை இருக்கம். கைடந்த வஅரசாரம், நாள் அரசாட்டின் பார்க்கப்ல்சவறு
பார்க்கப்கதிகைளில் இருந்தும் விவசாஅரசாயிகைள இந்த திட்டத்துக்க எதிரஅரசாகை
தொழிகைஅரசாழும்பில் ஆர்ப்பார்க்கப்அரசாட்டம் ஒன்கனியார் துறை நாள் டத்தினர்.

எந்ததொழிவஅரசாரு சபார்க்கப்அரசாரஅரசாட்டத்கதயும் கைவிழ்ப்பார்க்கப்தற்க வடிவகமக்கைப்பார்க்கப்ட்ட
அரசாஅரசாங்கைத்துடனஅரசான அவர்கைளின் உத்திகைளில் ஒன்னியார் துறைஅரசாகை,
தொழிதஅரசாழிற்சாங்கைங்கைளின் கூட்டின் தகலவர்கைள சானிக்கிழகம பிரதமர்
ரணில் விக்கிரமசிங்கைகவ சாந்தித்தனர். அவர்கைள திட்டமிட்டுளார் துறைகளை
சவகலநிறுத்தத்கத இரத்து தொழிசாய்யும் தொழிபார்க்கப்அரசாருட்டு, சில பார்க்கப்யார் துனற்னியார் துறை
வஅரசாக்கறுதிகைகார் துறைகளைப் தொழிபார்க்கப்னியார் துறை எதிர்பார்க்கப்அரசார்த்தனர். தொழிதஅரசாழிற்சாங்கைங்கைளின்
கூட்டின் அகழப்பார்க்கப்அரசாார் துறைகளைரஅரசான அரசாஅரசாங்கை தஅரசாதிகைள சாங்கைத்தின் தகலவர்
சாமன் ரத்னபிரயார் து, "அரசாஅரசாங்கைம் ககனியார் துறைந்த பார்க்கப்ட்சாம் ஓய்வூதியார் து
திட்டத்கத உளார் துறைகளைவஅரசாறு தொழிதஅரசாடர்வகதப் பார்க்கப்ற்றி பார்க்கப்ரசீலகன தொழிசாய்யார் து
ஒப்புக் தொழிகைஅரசாண்டஅரசால் தொழிதஅரசாழிற்சாங்கை நாள் டவடிக்ககைகயார் து இரத்து தொழிசாய்யார் து
தயார் துஅரசாரஅரசாகை இருப்பார்க்கப்தஅரசாகைக்," கூறினஅரசார். மற்தொழினியார் துறைஅரசாரு தொழிதஅரசாழிற்சாங்கை
தகலவர், கைலந்துகரயார் துஅரசாடலின் பின்னர் "சகைஅரசாரக்ககைகைள எதற்கம்
[விக்கிரமசிங்கைவிடம் இருந்து] சாஅரசாதகைமஅரசான பிரதிபார்க்கப்லிப்பு எதுவம்
கிகடக்கைவில்கல" என்று புலம்பினஅரசார்.

தொழிதஅரசாகலக்கைஅரசாட்சி நிகைழ்சிகைளிலஅரசான உகரயார் துஅரசாடல்கைளில்,
அரசாஅரசாங்கைத்திற்க எதிரஅரசான மக்கைள சபார்க்கப்அரசாரஅரசாட்டத்கத
தொழிதஅரசாழிற்சாங்கைங்கைள எதிர்ப்பார்க்கப்தஅரசாகை ரட்னபிரயார் து தொழிதளிவபார்க்கப்டுத்தினஅரசார்.
இந்த சகைஅரசாரக்ககை மூலம் "நாள் அரசாங்கைள சபார்க்கப்அரசாரஅரசாடி ஆட்சிக்க
தொழிகைஅரசாண்டுவந்த" அரசாஅரசாங்கைத்திற்க எதிரஅரசாகை தொழிதஅரசாழிற்சாங்கைங்கைள
சபார்க்கப்அரசாரஅரசாடவில்கல என்று அவர் வலியுறுத்தினஅரசார்.

அசதசபார்க்கப்அரசால், எதிர்க் கைட்சியார் துஅரசான மக்கைள விடுதகல முன்னணி
(சஜ.வி.பி.) சாஅரசார்ந்த சதசியார் து தொழிதஅரசாழிற்சாங்கை கமயார் தும் (என்.டி.யு.சி.),
துண்டு பிரசுரங்கைள, சுவதொழிரஅரசாட்டிகைள மற்றும் மறியார் துல்
சபார்க்கப்அரசாரஅரசாட்டத்துடன் மட்டுப்பார்க்கப்டுத்தப்பார்க்கப்ட்ட இன்றுடன் முடிவக்க வரும்
ஒரு எதிர்ப்பு வஅரசாரத்துக்க அகழப்பு விடுப்பார்க்கப்தஅரசாகை அறிவித்தது.
சஜ.வி.பி மற்றும் என்.டி.ய.சி.யும் அரசாஅரசாங்கைத்கத
அசசுறுத்தக்கூடியார் து எந்ததொழிவஅரசாரு சபார்க்கப்அரசாரஅரசாட்டத்கதயும் எதிர்ப்பார்க்கப்சதஅரசாடு,
அதற்கப் பார்க்கப்திலஅரசாகை தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைளின் சீற்னியார் துறைத்கத தடுத்து
திகசாதிருப்பார்க்கப் முயார் துல்கின்னியார் துறைன.

வரவ-தொழிசாலவ தொழிவட்டுக்கைகார் துறைகளை எதிர்த்துப் சபார்க்கப்அரசாரஅரசாட
தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைார் துறைகளைஅரசால் இந்த தொழிதஅரசாழிற்சாங்கைங்கைள அல்லது அரசியார் துல்
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இலங்கக: வரவ-செலவத் திட்ட
சவட்டுக்ககக்களை எதிர்த்து போராட ர்த்து போர்த்து போட
ஒரு போராட ெ்த்து போெலிெ போராட வகலத் திட்டம



ஸ்தஅரசாபார்க்கப்னத்தின் கைட்சிகைளின் மீது எந்த நாள் ம்பிக்ககையும் கவக்கை
முடியார் துஅரசாது. தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைள சசாஅரசாசாலிசா சவகலத்திட்டத்தின்
அடிப்பார்க்கப்கடயில் அரசாஅரசாங்கைத்கதசயார் து எதிர்ப்பார்க்கப்தற்கைஅரசான ஒரு
அரசியார் துல் சபார்க்கப்அரசாரஅரசாட்டத்கத முன்தொழினடுப்பார்க்கப்தற்க ஒவ்தொழிவஅரசாரு
சவகலத் தார் துறைகளைத்திலும் தமது தொழிசாஅரசாந்த நாள் டவடிக்ககை கழுக்கைகார் துறைகளை
கைட்டிதொழியார் துழுப்பார்க்கப் சவண்டும்.

இசத தொழிதஅரசாழிற்சாங்கைங்கைள, ஜனஅரசாதிபார்க்கப்தி மஹிந்த இரஅரசாஜபார்க்கப்க்ஷவின்
முந்கதயார் து நிர்வஅரசாகைத்தினஅரசால் வஅரசாழ்க்ககை நிகலகமகைள மற்றும்
ஜனநாள் அரசாயார் துகை உரகமகைள மீது தொழிதஅரசாடுக்கைப்பார்க்கப்ட்ட தஅரசாக்கதல்கைளுக்க
எதிரஅரசான தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைளின் வறியார் துவர்கைளின் விசரஅரசாதத்கத
திகசா திருப்பிவிடப்பார்க்கப்ட்டன. ஜனவர சதர்தலில் ஜனஅரசாதிபார்க்கப்தி
கமத்திரபார்க்கப்அரசால சிறிசசானவின் அதொழிமரக்கை-சாஅரசார்பு அரசாஅரசாங்கைத்கத
ஆட்சிக்க தொழிகைஅரசாண்டு வர உதவியார் து இந்த தொழிதஅரசாழிற்சாங்கைங்கைள,
இப்சபார்க்கப்அரசாது தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைளின் அதிருப்தி தொழிவடித்து ஆட்சிகயார் து
தொழிநாள் ருக்கைடிக்கள தளளிவிடும் என்று பீதியார் துகடந்துளார் துறைகளைன.

சிறிசசான மற்றும் விக்கிரமசிங்கை சார்வசதசா நாள் அரசாணயார் து நிதியார் துத்தின்
(IMF) கைட்டகார் துறைகளைகைகார் துறைகளை அமுல்பார்க்கப்டுத்த தீர்மஅரசானித்துளார் துறைகளைனர்.
வியார் துஅரசாழக்கிழகம, தொழிதஅரசாழிற்சாங்கைங்கைகார் துறைகளை விமர்சித்து ஒரு
அசசுறுத்தும் உகரகயார் து நிகைழ்த்தியார் து விக்கிரமசிங்கை, அரசாஅரசாங்கைம்
சவகலநிறுத்தங்கைகார் துறைகளை கைண்டு அஞ்சாஅரசாது என்று அறிவித்தஅரசார்.
அவர், டிசாம்பார்க்கப்ர் 3 அன்று ஒரு அகடயார் துஅரசாார் துறைகளை சவகல நிறுத்தம்
தொழிசாய்தகமக்கைஅரசாகை அரசாஅரசாங்கை மருத்துவ அதிகைஅரசாரகைள
சாம்சமார் துறைகளைனத்கத கைண்டனம் தொழிசாய்தஅரசார். விக்கிரமசிங்கைவின்
உண்கமயார் துஅரசான இலக்க, தொழிதஅரசாழிற்சாங்கைத் தகலவர்கைள அன்றி,
யார் துஅரசாருகடயார் து எதிர்ப்கபார்க்கப் கைட்டுப்பார்க்கப்டுத்த தொழிதஅரசாழிற்சாங்கைள
முயார் துற்சித்து வருகின்னியார் துறைனசவஅரசா அசத தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளை வர்க்கைமஅரசாகம்.

தனது ககைகயார் து வலுப்பார்க்கப்டுத்தும் முயார் துற்சியில், சிறிசசான
வியார் துஅரசாழக்கிழகம அதிகை தொழிபார்க்கப்ரும்பார்க்கப்அரசான்கமயுடன்
பார்க்கப்அரசாரஅரசாளுமன்னியார் துறைத்தில் வரவ-தொழிசாலவத் திட்டத்கத நிகனியார் துறைசவற்னியார் துறை
எத்தனிக்கின்னியார் துறைஅரசார். அவர் ஐ.சத.கை தகலகமயிலஅரசான
அரசாஅரசாங்கைத்தின் பார்க்கப்ங்கைஅரசாளியார் துஅரசான தனது ஸ்ரீலங்கைஅரசா சுதந்திரக்
கைட்சியில் எதிர் சபார்க்கப்அரசாக்ககைக் கைகடப்பிடிக்கம் பார்க்கப்அரசாரஅரசாளுமன்னியார் துறை
உறுப்பினர்கைகார் துறைகளை வரவ-தொழிசாலவத் திட்டத்கத ஆதரக்கமஅரசாறு
தொழிநாள் ருக்கி வருகின்னியார் துறைஅரசார்.

உலகைப் தொழிபார்க்கப்அரசாருார் துறைகளைஅரசாதஅரசார பின்னகடவ மற்றும் நிதி
தொழிநாள் ருக்கைடியினஅரசால் உருவஅரசாக்கைப்பார்க்கப்ட்டுளார் துறைகளை ஆழமஅரசான
தொழிபார்க்கப்அரசாருார் துறைகளைஅரசாதஅரசார மற்றும் நிதி பிரசசிகனகைகார் துறைகளை எதிர்தொழிகைஅரசாளளும்
அரசாஅரசாங்கைம், தொழிபார்க்கப்ரும் வர்த்தகைர்கைள மற்றும் தொழிவளிநாள் அரசாட்டு
முதலீட்டஅரசாார் துறைகளைர்கைளுக்க சாஅரசாத்தியார் துமஅரசான எல்லஅரசா சாலுககைகைகார் துறைகளையும்
வழங்கம் அசதசவகார் துறைகளை, தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைள மற்றும் ஏகழகைள
தொழிநாள் ருக்கைடியின் சுகமக்கத் சதஅரசாள தொழிகைஅரசாடுக்கை சவண்டும் என்று
சகைஅரசாருகினியார் துறைது.

இசத சபார்க்கப்அரசான்னியார் துறை வரவ-தொழிசாலவத் திட்ட தொழிவட்டுக்கைள மற்றும்
வணிகை சாஅரசார்பு நாள் டவடிக்ககைகைளும் சார்வசதசா அார் துறைகளைவில்
நாள் கடதொழிபார்க்கப்ற்று வருகின்னியார் துறைன. ஏற்கைனசவ, இலங்ககை ஆளும்
தட்டின் ஒரு பார்க்கப்கதியினர், கைடும் கைடன் சுகம கைஅரசாரணமஅரசாகை நாள் அரசாடு
கிசரக்கைத்கத ஒத்த ஒரு தொழிநாள் ருக்கைடியில் மூழ்கிப் சபார்க்கப்அரசாகைலஅரசாம்
என விவஅரசாதித்து வருகின்னியார் துறைனர். கிசரக்கைத்தில் சிரசாஅரசா அரசாஅரசாங்கைம்
கைடுகமயார் துஅரசான சிக்கைன நாள் டவடிக்ககைகைகார் துறைகளை அமல்பார்க்கப்டுத்தி
வருகின்னியார் துறைது.

தொழிகைஅரசாழும்பு பார்க்கப்ங்க சாந்கத நிகைழ்வ ஒன்றில் சபார்க்கப்சியார் து விக்கிரமசிங்கை,
தனது அரசாஅரசாங்கைம் "வர கறியீட்கட மீண்டும் எழுதுவதற்க
உதவமஅரசாறு" சார்வசதசா நாள் அரசாணயார் து நிதியார் துத்திடம் சகைட்டதஅரசாகைவம்
அரசாஅரசாங்கைத்துக்க ஒரு நீண்ட கைஅரசால கைடன் ஒப்பார்க்கப்ந்தம் சதகவ என்று
தொழிதரவித்ததஅரசாகைவம் கறிப்பிட்டஅரசார். இலங்ககைகயார் து "முதலீடுகைகார் துறைகளை
ஈர்க்கம் ஒரு சபார்க்கப்அரசாட்டி கைார் துறைகளைமஅரசாகைவம் இடமஅரசாற்று கமயார் துமஅரசாகைவம்"
ஆக்கவசத அரசாஅரசாங்கைத்தின் தொழிகைஅரசாளககை என அவர் கூறினஅரசார். சாமூகை
உரகமகைள, ஊதியார் துங்கைள மற்றும் நிகலகமகைகார் துறைகளையும்
தொழிவட்டித்தளளுவதன் மூலமஅரசாகை மட்டுசம அரசாஅரசாங்கைத்தஅரசால் நாள் அரசாட்கட
ஒரு "சபார்க்கப்அரசாட்டி கமயார் துமஅரசாகை" ஆக்கை முடியும்.

அரசாஅரசாங்கைத்திற்க எதிரஅரசான ஒரு அரசியார் துல் சபார்க்கப்அரசாரஅரசாட்டம் இன்றி,
தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைார் துறைகளைஅரசால் தமது சபார்க்கப்அரசாரஅரசாட்டத்கத முன்தொழினடுக்கை முடியார் துஅரசாது.
அரசாஅரசாங்கைம் ஏற்கைனசவ அதன் நாள் டவடிக்ககைகைள மீதஅரசான எதிர்ப்கபார்க்கப்
நாள் சுக்கவதற்க பார்க்கப்லத்கதப் பார்க்கப்யார் துன்பார்க்கப்டுத்தும் என்பார்க்கப்கத நிரூபித்துளார் துறைகளைது.
அது இலவசாக் கைல்விகயார் து பார்க்கப்அரசாதுகைஅரசாக்கை சபார்க்கப்அரசாரஅரசாடியார் து மஅரசாணவர்கைள மீது
தொழிகைஅரசாடூரமஅரசான தொழிபார்க்கப்அரசாலிஸ் தஅரசாக்கதகல கைட்டவிழ்த்துவிட்டது, அதிகை
சவகலச சுகமகயார் து திணிப்பார்க்கப்கத எதிர்த்த சதஅரசாட்டத்
தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைகார் துறைகளை ககைது தொழிசாய்தது மற்றும் சுத்தமஅரசான கடிநீர்
சகைஅரசாரயார் து ஏகழ விவசாஅரசாயிகைள மீது தஅரசாக்கதல் நாள் டத்தியார் துது.

முதலஅரசாளித்துவ இலஅரசாபார்க்கப் அகமப்கபார்க்கப் ஒழிக்கம் சபார்க்கப்அரசாரஅரசாட்டத்தில்
மட்டுசம தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைார் துறைகளைஅரசால் தங்கைள தொழிதஅரசாழில்கைள, ஊதியார் துங்கைள,
ஓய்வூதியார் துங்கைள, கைல்வி மற்றும் சுகைஅரசாதஅரசாரம் சபார்க்கப்அரசான்னியார் துறை சாமூகை
உரகமகைகார் துறைகளை பார்க்கப்அரசாதுகைஅரசாக்கைவம், ஏகழ விவசாஅரசாயிகைகார் துறைகளைப்
பார்க்கப்அரசாதுகைஅரசாக்கைவம் முடியும். முதலஅரசாளித்துவ அகமப்பு முகனியார் துறை இந்த
அடிப்பார்க்கப்கட உரகமகைளுடன் இகயார் துந்து இருக்கை முடியார் துஅரசாது.

வங்கிகைள, தொழிபார்க்கப்ரயார் து தொழிதஅரசாழிற்துகனியார் துறைகைள மற்றும் நிறுவனங்கைள மற்றும்
தொழிபார்க்கப்ருந் சதஅரசாட்டங்கைள அகனத்தும் தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைளின்
கைட்டுப்பார்க்கப்அரசாட்டின் கீழ் சதசியார் துமயார் துமஅரசாக்கைப்பார்க்கப்ட சவண்டும். சாகைல
தொழிவளிநாள் அரசாட்டு கைடன்கைகார் துறைகளையும் திருப்பிச தொழிசாலுத்துவது நிரஅரசாகைரக்கைப்பார்க்கப்ட
சவண்டும். தொழிபார்க்கப்ரும்பார்க்கப்அரசான்கம மக்கைளின் நாள் ன்கமக்கைஅரசாகை,
தொழிபார்க்கப்அரசாருார் துறைகளைஅரசாதஅரசாரம் சசாஅரசாசாலிசா வழியில் மறுசீரகமக்கைப்பார்க்கப்ட சவண்டும்.

தனியார் துஅரசார் இலஅரசாபார்க்கப் அகமப்கபார்க்கப் பார்க்கப்ரஅரசாமரக்கை உறுதிபூண்டுளார் துறைகளை
தொழிதஅரசாழிற்சாங்கைங்கைள, தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைளின் தகலவிதிகயார் து
நிர்ணயிப்பார்க்கப்கத அனுமதிக்கை முடியார் துஅரசாது. அவர்கைள
தொழிதஅரசாழிற்சாங்கைங்கைளில் இருந்து பிரந்து தமது தொழிசாஅரசாந்த நாள் டவடிக்ககை
கழுக்கைகார் துறைகளை உருவஅரசாக்கை சவண்டும்.

சபார்க்கப்அரசாரஅரசாடிப் தொழிபார்க்கப்ற்னியார் துறை தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைளின் மற்றும் ஏகழகைளின்
உரகமகைள மீதஅரசான தஅரசாக்கதகல இந்த அரசாஅரசாங்கைம் உக்கிரமஅரசாக்கம்
என, ஜனவர ஜனஅரசாதிபார்க்கப்தி சதர்தலிலும் ஆகைஸ்ட் தொழிபார்க்கப்அரசாதுத்
சதர்தலிலும் விார் துறைகளைக்கியார் துது சசாஅரசாசாலிசா சாமத்துவக் கைட்சி மட்டுசம.

சசாஅரசாசாலிசா சாமத்துவக் கைட்சி தொழிதற்கைஅரசாசியார் துஅரசாவிலும் உலகைம் பூரஅரசாவம்
சசாஅரசாசாலிசாத்துக்கைஅரசான சபார்க்கப்அரசாரஅரசாட்டத்தின் ஒரு பார்க்கப்கதியார் துஅரசாகை, சசாஅரசாசாலிசா
சவகலத்திட்டத்தின் அடிப்பார்க்கப்கடயில் தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைள மற்றும்
விவசாஅரசாயிகைளின் அரசாஅரசாங்கைத்துக்கைஅரசான சபார்க்கப்அரசாரஅரசாட்டத்கத
முன்தொழினடுக்கமஅரசாறு தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைளுக்க அகழப்பு விடுக்கின்னியார் துறைது.
இந்த சபார்க்கப்அரசாரஅரசாட்டத்தில், தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைளுக்க ஒரு புதியார் து புரட்சிகைர
கைட்சி சதகவ. இந்த சபார்க்கப்அரசாரஅரசாட்டத்தில் தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளை வர்க்கைத்கத
வழிநாள் டத்தும் தொழிவகஜன புரட்சிகைர கைட்சியார் துஅரசாகை சசாஅரசாசாலிசா சாமத்துவக்
கைட்சிகயார் து உருவஅரசாக்கை அதில் இகணந்துதொழிகைஅரசாண்டு உதவமஅரசாறு நாள் அரசாம்
தொழிதஅரசாழிலஅரசாார் துறைகளைர்கைளுக்க சவண்டுசகைஅரசாள விடுக்கின்சனியார் துறைஅரசாம்.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்
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