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இந்திய த தொழிிலதொளர்களுக்கு எதிகு எதிரதொன புதிய
 தொக்கு லுக்கு, சமிக்ிக்கக கதொட்டும்  மிழ்ம் தமிழ்நதொடு

பணி நீக்கங்கள
By Ganesh Dev and K. Ratnayake,       3 September 2003

இந்திய ம மாநிலம மான தமிழ்ிழ்ந மாட்டில் ்டில் ஜட்டில் ஜூில் ஜூலல ம மாத

ஆரம்பத்தில்  வ் வேில் ஜூலலநிறுத்தம் ்தம் சத்தம் செய்த சும மார் 2  இலட்த்தம் செம்

அரத்தம் செ மாங்க ஊழியர்கள்  வ் வேில் ஜூலல நீக்கம் ்தம் சத்தம் செய்யப்பட்டத மானத,

விில் ஜூலரவில் ிழ்ந மாடு முழு் வேதிலும் உள்ள ்தம் சத மாழில மாள

் வேர்க்கத்தின் த்தம் செமூகநிில் ஜூலலில் ஜூலம மற்றும் ்டில் ஜனிழ்ந மாயக

உரிில் ஜூலமகளுக்கு எதிர மான ஒட்டு்தம் சம மாத்தம மான த மாக்குதலுக்க மான

அடிப்பில் ஜூலடய மாக ஆகியள்ளத.  தமிழ்ிழ்ந மாட்டின் உயர்

நீதிமன்றத்த மாலும் இந்திய உச்த்தம் செ நீதிமன்றத்த மாலும்

ஆதரிக்கப்பட்ட இந்த முன்கண்டிர மாத த மாக்குதல்,

ஊடகங்கள மாலும் ்தம் சபரு நிறு் வேனங்கள மாலும் ஒரு

முன்ம மாதிரிய மாக ் வேர வ் வேற்கப்பட்டத,  மற்றும் புததில்லியில்

உள்ள ப மாரதீய ்டில் ஜனத மா கட்சி தில் ஜூலலில் ஜூலமயில மான

அரத்தம் செ மாங்கத்த மால் ஆதரிக்கப்பட்டத.

அில் ஜூலனத்த இந்திய அண்அண்ண மா திர மாவிட முன் வனற்றக் கழக

(AIADMK)  ம மாநில அரத்தம் செ மாங்கத்த மால் அரத்தம் செ மாங்க ஊழியர்களின்

ஓய்வூதியம் மற்றும் இதர த்தம் செலுில் ஜூலககள் குில் ஜூலறக்கப்பட்டதற்கு

அரத்தம் செ மாங்க ஊழியர்கள் எதிர்ப்பு ்தம் சதரிவித்ததன் விில் ஜூலளவுத மான்,

இந்த  வ் வேில் ஜூலலநிறுத்தம்.  கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு

 வமல மாக தமிழ்ிழ்ந மாடு அரத்தம் செ மாங்க ஊழியர்கள்,  தங்களுக்கு

கிில் ஜூலடத்திருந்த ிழ்நலன்களில், ரூப மாய் 90,000 முதல் ($US1,960),

1,25,000  ் வேில் ஜூலர இழந்தில் ஜூலம பல் வ் வேறு  வ் வேில் ஜூலல

நிறுத்தங்கில் ஜூலளயம் எதிர்ப்புக்கில் ஜூலளயம் தூண்டி

விட்டிருக்கின்றத.

அரத்தம் செ மாங்க ஊழியர்களின் ் வேளர்ந்த ் வேரும்  வப மார்க்குஅண்ணத்திற்கு

தமிழ்ிழ்ந மாடு அரசு, ்தம் சத்தம் சென்ற ஆண்டு  வம ம மாதம் அத்திய மா் வேசிய

பணிகள் பர மாமரிப்பு த்தம் செட்டம் (Essential Services Maintenance Act

-ESMA) என்ற ்தம் சக மாடூரம மான த்தம் செட்டத்தின் மூலம் பதிலடி

்தம் சக மாடுத்தத.  இத ்தம் சப மாதத் தில் ஜூலறயின் எந்த குறிப்பிட்ட

பகுதிில் ஜூலயயம்,  "அத்திய மா் வேசியம்"  என்று அறிவிப்பதற்கும்

அத்தில் ஜூலகய  வத்தம் செில் ஜூல் வேகள்  வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தம் ்தம் சத்தம் செய்் வேதற்கு தில் ஜூலட

விதிக்கும் ் வேில் ஜூலகயினத்தில் ்தம் சக மாண்டு் வேரு் வேில் ஜூலதயம்

் வேழங்கியத.  நிதி அில் ஜூலமச்த்தம் செர் சி.்தம் சப மான்ில் ஜூலனயன்,

"கட்டுப்ப மாட்ில் ஜூலட நிில் ஜூலலிழ்ந மாட்டவும்", "ம மாநிலத்தின் ்தம் சப மாருள மாத மார

நிில் ஜூலலில் ஜூலமகில் ஜூலள  வமம்படுத்தவும்"  இந்த த்தம் செட்டம் அ் வேசியம்

என்று அப் வப மாத விளக்கம் ்தம் சக மாடுத்த மார்.

ம மாநில அரத்தம் செ மாங்கம் ஓய்வு ்தம் சபறும் ஊழியர்களின்

த்தம் செலுில் ஜூலககில் ஜூலள குில் ஜூலறத்ததற்கு எதிர்ப்பு ்தம் சதரிவிக்கும் ் வேில் ஜூலகயில்

அரத்தம் செ மாங்க ஊழியர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் அில் ஜூலமப்புக்களின்

கூட்டு ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலக குழு (JACTO - GEO) 2003 ம மார்ச் ம மாதம்

ஒரு அில் ஜூலடய மாள  வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தத்திற்கு அில் ஜூலழப்பு

விடுக்கும்படி நிர்பந்திக்கப்பட்டத.  அ வததினத்தில்,  ஒட்டு

்தம் சம மாத்த உண்அண்ண மாவிரத கிளர்ச்சிக்கு ஆசிரியர் த்தம் செங்கங்கள்

மற்றும் அரத்தம் செ மாங்க ஊழியர் அில் ஜூலமப்புக்களின் த்தம் செம் வமளனம்

(COTA - GEO) அில் ஜூலழப்பு விடுத்தத.

தங்களத உறுப்பினர்கள் இில் ஜூலட வய நிலவிய பர் வேல மான,

ஆத்திரத்ில் ஜூலத எதிர்  விழ்ந மாக்கிய ்தம் சத மாழிற்த்தம் செங்கங்கள், பதிில் ஜூலனந்த

 வக மாரிக்ில் ஜூலகளுக்க மாகப்  வப மார மாட ்டில் ஜட்டில் ஜூில் ஜூலல ம மாதம் 2 ம்  வததி,

க மால ் வேில் ஜூலரயில் ஜூலரயற்ற  வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தத்ில் ஜூலத

 வமற்்தம் சக மாள்் வேதற்க மான அில் ஜூலழப்ில் ஜூலப விடுத்தனர்.  அதன்

பிரத மான  வக மாரிக்ில் ஜூலககள்,  ஓய்வூதியம் மற்றும் இதர

த்தம் செலுில் ஜூலககள் ்தம் சத மாடர்ப மானில் ஜூல் வே.   வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தம்

்தம் சத மாடங்கு் வேதற்கு இரண்டு ிழ்ந மாட்களுக்கு முன்னர் ம மாநில

அரத்தம் செ மாங்கம்,  அந்த  வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தத்ில் ஜூலத முறியடிக்கும்

முயற்சிய மாக,  நூற்றுக்கஅண்ணக்க மான ்தம் சத மாழிற்த்தம் செங்கத்

தில் ஜூலல் வேர்கில் ஜூலளயம்,  த்தம் செங்க அலு் வேலர்கில் ஜூலளயம் ில் ஜூலகத

்தம் சத்தம் செய்தத.  அடுத்த இரண்டு ிழ்ந மாட்களுக்கு  வமல மாக,  ில் ஜூலகதகள்

மற்றும் க மா் வேல்தில் ஜூலற ்தம் சகடுபிடிகள் நீடித்தன.  இத,

்தம் ச் வேளிிழ்நடப்புகில் ஜூலளயம்,   வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தங்கில் ஜூலளயம்,  ம மாநிலத்

தில் ஜூலலிழ்நகர மான ்தம் சத்தம் சென்ில் ஜூலனயில் உசுப்பி விட்டத.

அரத்தம் செ மாங்க ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககள், ்தம் சத மாழில மாளர்கில் ஜூலள மிரட்டு் வேதற்கு

ம மாற மாக,  வ் வேில் ஜூலல நிறுத்த  வக மாரிக்ில் ஜூலகக்கு மிகப் ்தம் சபருமளவில்

ஆதரவு திரள்் வேதற்கு க மாரஅண்ணம மாக இருந்தத.  ்தம் சப மாதத்தில் ஜூலற

ஊழியர்களில் 90  த்தம் செதவீதம்  வபர் அல்லத பத்த

இலட்த்தம் செத்திற்கு  வமற்பட்ட் வேர்கள் என மதிப்பிடப்படும்

ஊழியர்கள் ்டில் ஜட்டில் ஜூில் ஜூலல 2-ந்  வததி  வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தத்தில்

இறங்கினர்.  இப்படி மிகப் ்தம் சபருமளவில் அரத்தம் செ மாங்க

ஊழியர்கள்  வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தம் ்தம் சத்தம் செய்தத மால் ஆடிப் வப மான,

முதலில் ஜூலமச்த்தம் செர் ்தம் ச்டில் ஜயர மாம் ்தம் ச்டில் ஜயலலித மா,  ்டில் ஜட்டில் ஜூில் ஜூலல 4-ந்

 வததியன்று,   வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தம் ்தம் சத்தம் செய்த் வேர்கில் ஜூலள முன்

 வததியிட்டு பதவி நீக்கம் ்தம் சத்தம் செய்் வேதற்கும்,  ்தம் சபருமளவிற்கு,

அபர மாதம் விதிப்பதற்கும்,  வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தம் ்தம் சத்தம் செய்தத மாக வ் வே மா,

அல்லத அில் ஜூலத தூண்டி விட்டத மாக வ் வே மா

நிரூபிக்கப்பட்ட் வேர்களுக்கு சிில் ஜூலறத் தண்டில் ஜூலன விதிக்கவும்,

முதலில் ஜூலமச்த்தம் செருக்கு அதிக மாரம் ் வேழங்கும் அ் வேத்தம் செர திருத்தம்

ஒன்ில் ஜூலற எஸ்ம மாவில் (ESMA) ்தம் சத்தம் செய்த தன் அதிக மாரத்ில் ஜூலதக்

்தம் சகட்டிப்படுத்திக் ்தம் சக மாண்ட மார்.

இந்திய ் வேரல மாற்றி வல வய,  இத் வேில் ஜூலர இல்ல மாத அளவிற்கு

அடுத்த சில ிழ்ந மாட்களில், ஏறத்த மாழ 200,000 ஊழியர்கள் பதவி

1 - Tamil Nadu sackings signal new offensive against Indian workers



நீக்கம் ்தம் சத்தம் செய்யப்பட்டனர்.  அரத்தம் செ மாங்க ஊழியர்கள் தங்களத

 வ் வேில் ஜூலலில் ஜூலய மட்டும் இழக்கவில்ில் ஜூலல.  பல  விழ்நர்வுகளில்

தங்களத வீட்டு ் வேத்தம் செதிகில் ஜூலளயம் இழந்த மார்கள்.  இ் வேர்களத

இடத்ில் ஜூலத நிரப்பு் வேதற்க மாக  வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தத்ில் ஜூலத உில் ஜூலடக்கின்ற

ஆயிரக்கஅண்ணக்க மான ஊழியர்கில் ஜூலள குறுகியக மால ஒப்பந்த

அடிப்பில் ஜூலடயில்,  ்தம் ச்டில் ஜயலலித மா அமர்த்த ்தம் சத மாடங்கின மார்.

அப்படி நியமிக்கப்பட்ட் வேர்களில் பலர்,  ஆளும்

அ.இ.அ.தி.மு.க விடம் ்தம் சிழ்நருக்கம மாக உள்ள் வேர்கள் ஆ் வேர்.

அ வத  விழ்நரத்தில்  வப மாலீலீஸ மார் ்தம் சத மாடர்ந்த ில் ஜூலகத

ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககளில் ஈடுபட்டு ் வேந்த மார்கள்.

அடிப்பில் ஜூலட ்டில் ஜனிழ்ந மாயக உரிில் ஜூலமகளில் மிகப் ்தம் சபரும்

அளவிற்கு,  த மாக்குதல்கள் ிழ்நில் ஜூலட்தம் சபற்ற நிில் ஜூலலயிலும்,  இந்திய

ம மார்க்சித்தம் செ கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI-M) உட்பட எதிர்க் கட்சிகள்

மற்றும் ்தம் சத மாழிற் த்தம் செங்கங்கள் ்தம் சத மாழில மாள ் வேர்க்கத்திடமிருந்த

விரி் வே மான அடிப்பில் ஜூலடயில் ஆதரவு திரட்டு் வேதற்கு

எந்தவிதம மான முயற்சிில் ஜூலயயம்  வமற்்தம் சக மாள்ளவில்ில் ஜூலல.  வ் வேில் ஜூலல

இழப்பிற்கு ஆள மான ஊழியர்கில் ஜூலள பயனற்ற பல் வ் வேறு த்தம் செட்ட

ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககளில் இறங்கும மாறு பணித்தனர்.  ்டில் ஜட்டில் ஜூில் ஜூலல 11

அன்று,  ்தம் சத்தம் சென்ில் ஜூலன உயர் நீதிமன்றம்  வ் வேில் ஜூலல நீக்கம்

்தம் சத்தம் செய்யப்பட்ட ஊழியர்கள் ம மாநில நிர்் வே மாக தீர்ப்ப மாயம்

மூலம மாக மீண்டும்  வ் வேில் ஜூலல தரும மாறு  வக மாரவில்ில் ஜூலல எனக்

கூறி,  அரசு ஊழியர்களத த்தம் செட்டரீதிய மான மனுக்கில் ஜூலள உயர்

நீதிமன்றம் தள்ளுபடி ்தம் சத்தம் செய்தத.  ம மாநில நிர்் வே மாக

தீர்ப்ப மாயத்தில் ஒ வர்தம் சய மாரு நீதிபதி மட்டு வம பணிய மாற்றி

் வேருகிற மார்.  ஏற்கன வ் வே அ் வேரிடம் ்தம் ச் வேள்ளம்  வப மால்,  பல

் வேழக்குகள் உள்ளன.

த மாக்கல் ்தம் சத்தம் செய்யப்பட்ட மனுக்களில் ஓர் அம்த்தம் செத்தில் மட்டு வம

உயர் நீதிமன்றம் உடன்பட்டத: ில் ஜூலகத ்தம் சத்தம் செய்யப்பட்ட் வேர்கில் ஜூலள

விடுதில் ஜூலல ்தம் சத்தம் செய்யம மாறு கட்டில் ஜூலளயிட்டத.  சிில் ஜூலறயிலிருந்த

்தம் ச் வேளி வய ் வேந்ததம் உடனடிய மாக ்தம் சத மாழிற்த்தம் செங்கத் தில் ஜூலல் வேர்கள்

 வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தக் குழு கூட்டத்ில் ஜூலத ிழ்நடத்தி ்டில் ஜட்டில் ஜூில் ஜூலல 12 அன்று,

நிபந்தில் ஜூலன எதவும் இல்ல மாமல்,  இத ்தம் சத மாடர்ப மான்

்தம் சத மாழில்தில் ஜூலற ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலக எதில் ஜூலனயம் ில் ஜூலகவிட்டத.

்தம் சத மாழிற்த்தம் செங்கத் தில் ஜூலல் வேர்,  G. சூரியமூர்த்தி,  உயர் நீதிமன்ற

தீர்ப்பிற்கு எதிர மாக  வமல் முில் ஜூலறயீடு ்தம் சத்தம் செய்கின்ற எண்அண்ணம்

எதவும் இல்ில் ஜூலல என்று, JACTO - GEO மற்றும் COTO - GEO

ஆகிய் வேற்றின் நிில் ஜூலலப்ப மாட்ில் ஜூலட அறிவித்த மார்.  ஆன மால்,   வமல்

முில் ஜூலறயீடு ்தம் சத்தம் செய்யம் ஊழியர்களுக்கு தனத அில் ஜூலமப்பு

"த மார்மீக ஆதரவு" தரும் என்றும் சூரியமூர்த்தி குறிப்பிட்ட மார்.

 வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தம் முடிந்தவிட்டத மற்றும்,  பதவி நீக்கங்கள்

்தம் சத மாடர்ப மாக விரி் வே மான எந்த பிரச்த்தம் செ மாரமும் ிழ்நடத்தப்படவில்ில் ஜூலல.

இந்திய உச்த்தம் செ நீதிமன்றம்,  மிகத் தீவிரம மான முன்ம மாதிரிில் ஜூலய

உரு் வே மாக்க அந்த ் வே மாய்ப்ில் ஜூலப பயன்படுத்திக் ்தம் சக மாண்டத.

்டில் ஜட்டில் ஜூில் ஜூலல 24  அன்று,  இரண்டு நீதிபதிகில் ஜூலளக் ்தம் சக மாண்ட உச்த்தம் செ

நீதிமன்ற பிரிவு,  ஊழியர்களுக்கு  வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தம்

்தம் சத்தம் செய்் வேதற்கு அடிப்பில் ஜூலட உரிில் ஜூலம எதவும் இல்ில் ஜூலல்தம் சயன்றும்,

மற்றும் அத்தில் ஜூலகய த்தம் செட்டவி வர மாதம மான  வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தங்கில் ஜூலள

கடுில் ஜூலமய மான ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககள் மூலம் த்தம் செம மாளிக்க  வ் வேண்டும்

என்றும் ்தம் சதரிவித்தன.  பதவி நீக்கம் ்தம் சத்தம் செய்யப்பட்ட,

ஊழியர்கில் ஜூலள ம மாநில அரத்தம் செ மாங்கம் மீண்டும்,  பதவியில்

 வத்தம் செர்த்தக் ்தம் சக மாள்ள  வ் வேண்டும், ஆன மால், ஊழியர்கள் அதற்கு

முன்பு நிபந்தில் ஜூலனயற்ற மன்னிப்பு  வகட்க  வ் வேண்டும் என்று

அந்த நீதிபதிகள் இரு் வேரும் "ஒரு ஆ வல மாத்தம் செில் ஜூலன"

்தம் சதரிவித்தனர், ஆன மால், கட்டில் ஜூலளயிடவில்ில் ஜூலல.

1,65,000  ்தம் சத மாழில மாளர்கள் திரும்பவும்,  பணியில்

அமர்த்தப்பட்டதம்,  உச்த்தம் செ நீதிமன்றம்,  ஆகஸ்ட் 6-ந்

 வததியன்று தனத இறுதி தீர்ப்ில் ஜூலப ் வேழங்கியத. ESMA

த்தம் செட்டத்திற்கு எதிர மாக த மாக்கல் ்தம் சத்தம் செய்யப்பட்டிருந்த மனுக்கில் ஜூலள

தள்ளுபடி ்தம் சத்தம் செய்த,  ஊழியர்கள்  வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தம்

்தம் சத்தம் செய்் வேதற்கு "எந்தவிதம மான அடிப்பில் ஜூலட ரீதிய மான,

த்தம் செட்டபூர்் வேம மான,  த மார்மீக ரீதிய மான அல்லத த்தம் செம உரிில் ஜூலம

அடிப்பில் ஜூலடயில மான உரிில் ஜூலம எதவும் இல்ில் ஜூலல"  என

அறிவித்தத. 21 பக்கங்கில் ஜூலள ்தம் சக மாண்ட தீர்ப்பு முழு் வேதிலும்,

்தம் சத மாழில மாள ் வேர்க்கத்திற்கு எதிர மான  வப மாக்கு ஊடுருவி

நிற்பத ்தம் சதளி் வே மாகத் ்தம் சதரிகிறத.  "எந்த ஒரு அரசியல்

கட்சி வய மா,  அல்லத அில் ஜூலமப் வப மா ஒரு ம மாநிலத்தின் அல்லத

ிழ்ந மாட்டின் ்தம் சப மாருள மாத மார மற்றும் ்தம் சத மாழில் தில் ஜூலற

ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககில் ஜூலள முடக்கி ில் ஜூல் வேப்பதற்கு,  அல்லத

குடிமக்களுக்கு ்தம் சத மாந்தரவு ்தம் சக மாடுப்பதற்கு எந்தவிதம மான

உரிில் ஜூலமயம்  வக மார முடிய மாத"  என நீதிபதிகள் அறிவித்தனர்.

 வ் வேில் ஜூலல நிறுத்த ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககள் "மிகப் ்தம் சபரும்ப மாலும்

முில் ஜூலற வகட மாக",  பயன்படுத்தப்பட்டு ் வேருகின்றன என்று

கருத்த ்தம் சதரிவித்த நீதிபதிகள், "ஊழியர்கள் அதிக -  விழ்நர்ில் ஜூலம

திறத் வத மாடும்,  விழிப்புஅண்ணர் வ் வே மாடும்,  மற்றும் திறில் ஜூலம வய மாடும்"

பணிய மாற்றி தங்களத  வ் வேில் ஜூலல ் வேழங்கு வ் வே மாில் ஜூலர க் வேர

 வ் வேண்டும் என, ஊழியர்கள் தங்களுக்குள்ள குில் ஜூலறப மாடுகில் ஜூலள

நீக்கிக் ்தம் சக மாள்் வேதற்கு ஒரு ஆ வல மாத்தம் செில் ஜூலனயம் ்தம் சதரிவித்தனர்.

்தம் சப மாருள மாத மார மறுசீரில் ஜூலமப்பில் புதிய்தம் சத மாரு சுற்று

அதன் த மாக்குதல் ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககில் ஜூலள தீவிரப்படுத்த் வேதற்கு

உச்த்தம் செ நீதிமன்றத் தீர்ப்பு பச்ில் ஜூலத்தம் செ விளக்கு க மாட்டிவிட்டத மாக

தமிழ்ிழ்ந மாடு அரத்தம் செ மாங்கம் உடனடிய மாக எடுத்தக் ்தம் சக மாண்டத.

ஆகஸ்ட் 12 அன்று, முதலில் ஜூலமச்த்தம் செர் ்தம் ச்டில் ஜயலலித மா 26 பிரத மான

்தம் சத மாழிற்த்தம் செங்கங்கள் மற்றும் 200  இில் ஜூலஅண்ணப்பு த்தம் செங்கங்கள்

ஆகிய் வேற்றின் அங்கீக மாரத்ில் ஜூலத இரத்த ்தம் சத்தம் செய்் வேதற்கு

ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககில் ஜூலள எடுத்த மார். JACTO மற்றும் COTA

த்தம் செம் வமளனங்களின் அங்கீக மாரத்ில் ஜூலத இரத்த ்தம் சத்தம் செய்த மார்.  பணி

நீக்கம் ்தம் சத்தம் செய்யப்பட்ட 6000  க்கு  வமற்பட்ட ஊழியர்கள்,

் வேன்முில் ஜூலறயில் ஈடுபட்டத மாகவும்,  மற்றும்,  மற்ற் வேர்கில் ஜூலள

 வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தம் ்தம் சத்தம் செய்ய தூண்டியத மாகவும் குற்றம்

த்தம் செ மாட்டப்பட்டு,  அ் வேர்கள் மீண்டும் பதவியில்  வத்தம் செர்த்தக்

்தம் சக மாள்ளப்படவில்ில் ஜூலல.  ்தம் சத்தம் சென்ில் ஜூலன உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு

்தம் சபற்ற மூன்று நீதிபதிகில் ஜூலளக் ்தம் சக மாண்ட குழுவினர் முன்,

அந்த,  6,000-த்திற்கு  வமற்பட்ட ஊழியர்கள் வித்தம் செ மாரில் ஜூலஅண்ணக்கு

்தம் சத்தம் செல்லுகின்ற நிில் ஜூலல ஏற்பட்டிருக்கின்றத.

ம மாநில அரத்தம் செ மாங்கத்தின் ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககில் ஜூலள ்தம் சபரு ் வேணிக

நிறு் வேனங்கள் உற்த்தம் செ மாகம மாக ் வேர வ் வேற்றுள்ளன.  இந்திய

்தம் சத மாழிலதிபர்கள் த்தம் செம் வமளனத்தின் (Confederation  of  Indian

Industries - CII)  வதசியக் குழு கூட்டம், ்தம் சத்தம் சென்ில் ஜூலனயில் ்டில் ஜட்டில் ஜூில் ஜூலல

25-ந்  வததி ிழ்நில் ஜூலட்தம் சபற்றத. அதில் ஹிந்தஸ்த மான்  வம மாட்ட மார்ஸ்,
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ட மாட மா,  மற்றும்  வப மார்ட் இந்திய மா உட்பட,  70  தில் ஜூலலில் ஜூலம

நிர்் வே மாக அதிக மாரிகள் கலந்த ்தம் சக மாண்டனர்.  அந்தக்

கூட்டத்தில் ்தம் சகளர் வே விருந்தினர மாக கலந்த ்தம் சக மாண்ட

்தம் ச்டில் ஜயலலித மாவிற்கு அ் வேர்கள் புகழ மாரம் சூட்டினர்.

CII இன் தில் ஜூலல் வேர் ஆனந் ம வ மஹேந்திர மா,  "் வேழக்கத்திற்கு

ம மாற மான உறுதிப்ப மாட் வட மாடு,  முதலில் ஜூலமச்த்தம் செர்,  அரத்தம் செ மாங்க

ஊழியர்களின்  வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தத்ில் ஜூலத த்தம் செம மாளித்திருக்கிற மார்.

அத ்தம் சத மாழில் தில் ஜூலறயில் உள்ள ிழ்ந மாம் பின்பற்ற  வ் வேண்டிய

்தம் சப மாருள்நிில் ஜூலறந்த படிப்பிில் ஜூலன ஆகும்."  என குறிப்பிட்ட மார்.

்தம் ச்டில் ஜயலலித மா,  கம்்தம் சபனி தில் ஜூலல் வேர்கில் ஜூலள தங்களத ்தம் சத்தம் செ மாந்த

முில் ஜூலறயில்,  ஊழியர்கள் பிரச்த்தம் செில் ஜூலனக்கு ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலக எடுக்க

் வேற்புறுத்தின மார். "இத  வப மாட்டிகள் நிில் ஜூலறந்த உலகம்,  இதில்

 வத்தம் செ மாம் வபறிகள் தங்களத  வத்தம் செ மாம் வபறித் தனத்திற்க மாக

் வேருந்திய மாக  வ் வேண்டும், நீங்கள் உங்கள் மூ வல மாப மாயங்கில் ஜூலள

மறு மதிப்பீடு ்தம் சத்தம் செய்ய ் வேலியறுத்திக்  வகட்டுக் ்தம் சக மாள்கி வறன்.

த்தம் செந்தர்ப்பங்கில் ஜூலளத்  வதடுங்கள், அந்த த்தம் செந்தர்ப்பம் கிில் ஜூலடத்ததம்,

தணி் வே மாக ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலக எடுங்கள்"  என்று ்தம் ச்டில் ஜயலலித மா

குறிப்பிட்ட மார்.

இந்திய மாவில் ்தம் சத மாழில்தில் ஜூலற மற்றும் ்தம் சப மாருள மாத மார

சீரில் ஜூலமப்புகள் ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககள் மிகுந்த மந்த கதியில், ்தம் சத்தம் சென்று

்தம் சக மாண்டு இருக்கின்றன என இந்திய மாவின் ஆளும்

் வேட்ட மாரங்களில் நிலவுகின்ற க் வேில் ஜூலலகில் ஜூலள எதி்தம் சர மாலிக்கின்ற

் வேில் ஜூலகயில் கம்்தம் சபனி நிர்் வே மாகிகள் ்தம் ச்டில் ஜயலலித மாவின்

ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககளுக்கு ஆதரவு ்தம் சதரிவித்திருக்கின்றனர்.

1990 களில்,  ்தம் சத மாடர்ந்த பதவிக்கு ் வேந்த க மாங்கிரஸ்,  மற்றும்

பி வ்டில் ஜபி அரத்தம் செ மாங்கங்கள் இந்திய ்தம் சப மாருள மாத மாரத்தில் ்தம் ச் வேளி

ிழ்ந மாட்ட் வேர் முதலீடுகில் ஜூலள அனுமதிக்கவும்,  அரத்தம் செ மாங்க

்தம் சத்தம் செலவீனங்கில் ஜூலளக் குில் ஜூலறப்பதற்கும்,  அரசிற்கு ்தம் சத்தம் செ மாந்தம மான

்தம் சத மாழிற்தில் ஜூலற நிறு் வேனங்கில் ஜூலள தனிய மார் மயம மாக்கு் வேதற்கும்,

மிகத் ்தம் சத மாில் ஜூலல விழ்ந மாக்க மான ்தம் சப மாருள மாத மார சீர்திருத்த

திட்டங்கில் ஜூலள எடுத்த ் வேந்தனர்.

ஆயினும்,  சிறித க மாலம மாக நிறுத்தி ில் ஜூல் வேக்கப்பட்டுள்ள

"இரண்ட மா் வேத தில் ஜூலலமுில் ஜூலற சீர்த்திருத்தங்கில் ஜூலள"

 வமற்்தம் சக மாள்ளும மாறு ்தம் சபரு-் வேணிக நிறு் வேனங்கள்  வக மாரி

் வேருகின்றன.  இத்தில் ஜூலகய ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககளின் தில் ஜூலலய மாய

இலக்க மாக இருப்பத என்ன்தம் ச் வேன்ற மால்,  மிச்த்தம் செம் மீதமிருக்கும்

்தம் சப மாதத் தில் ஜூலறகள்,  அரத்தம் செ மாங்க ம மானியங்கள்,  ்தம் சத மாழில மாள

் வேர்க்கத்ில் ஜூலத சுரண்டு் வேதற்கு எதிர மாக எழுப்பப்பட்டுள்ள சிறிய

த்தம் செட்டபூர்் வே தில் ஜூலடகள் ஆகியன் வே மாகும்.  குறிப்ப மாக,  இந்த

 வ் வேில் ஜூலலத் திட்டம் முதல மாளிகள் அ் வேர்கள் விருப்பப்படி,

ஊழியர்கில் ஜூலள பணியில் அமர்த்த் வேதற்கும்,  பதவி நீக்கம்

்தம் சத்தம் செய்் வேதற்கும் அனுமதிக்கும் ் வேில் ஜூலகயில் த்தம் செட்டங்கில் ஜூலள

்தம் சபருமளவில் ம மாற்றுகின்ற உத் வதத்தம் செம் அடங்கியிருக்கின்றத,

இந்த ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலக ்தம் சத மாழில மாளர் மத்தியில் பர் வேல மான

எதிர்ப்ில் ஜூலப தூண்டிவிட்டுள்ளத.

்தம் சப மாதத்தில் ஜூலற ்தம் சத மாழில மாளர்கள் அனுபவித்த ் வேரும்

உரிில் ஜூலமகள்,  தங்களிடம் பணிய மாற்றுகின்ற பயிற்சி ்தம் சபற்ற

மற்றும் கல்வி கற்ற ஊழியர்களின் ஊதிய விகிதங்கில் ஜூலள

மற்றும் பணி நிில் ஜூலலில் ஜூலமகில் ஜூலள  வமலும் குில் ஜூலறப்பதற்கு

தில் ஜூலடய மாக உள்ளன என கருதகின்றனர்.  இந்திய மாவில்

உில் ஜூலழக்கும் மக்கள் என்று ஒட்டு ்தம் சம மாத்தம மாக

கஅண்ணக்கிடும் வப மாத அதில் மிகக் குில் ஜூலறந்த விழுக்க மாடு

ஊழியர்கள், ஒப்பீட்டளவில் பணிப்ப மாதக மாப்பு உள்ள "நிரந்தர

த்தம் செம்பளம்"  ்தம் சபறுப் வேர்கள மாக பணிய மாற்றுகின்றனர்,  அதவும்

குில் ஜூலறந்த ்தம் சக மாண் வட ் வேருகின்றத.  ்தம் சத்தம் சென்ற ஆண்டு இந்திய

திட்டக் கமிஷன் ்தம் ச் வேளியிட்டிருக்கும் அறிக்ில் ஜூலகயில் 1999  -

2000 ம் ஆண்டில் 6.7 த்தம் செதவீதம் மட்டு வம, த்தம் செம்பளம் ்தம் சபறுகின்ற

ஊழியர்கள் என்று ் வேில் ஜூலகப்படுத்தப் பட்டிருக்கின்றத.

ஊழியர்களில் 37.3  த்தம் செதவீதம் "தற்க மாலிக"  ்தம் சத மாழில மாளர்கள்,

மீதமிருக்கின்ற 56  த்தம் செதவீதம் ஊழியர்கள் "சுய

 வ் வேில் ஜூலல் வே மாய்ப்பு" உில் ஜூலடய் வேர்கள்.

6.7 த்தம் செதவீதம் 28 மில்லியன் ்தம் சத மாழில மாளர்கில் ஜூலள பிரதிநித்த் வேம்

்தம் சத்தம் செய்கிறத.  இ் வேர்கள் "அணிதிரட்டப்பட்ட தில் ஜூலற"  என்று

் வேில் ஜூலகப்படுத்தப்பட்டுள்ள த்தம் செங்கம் த்தம் செ மார்ந்த அில் ஜூலமப்புக்களில்

பணிய மாற்றுப் வேர்கள். இ் வேர்களில் மிகப் ்தம் சபரும்ப மால மான் வேர்கள்

69 த்தம் செதவீதம்  வபர் ் வேில் ஜூலர, அரத்தம் செ மாங்க ஊழியர்கள், அ் வேர்களில்

பலர் ்தம் சத மாழிற்த்தம் செங்க மயப்படுத்தப்பட்ட் வேர்கள்.  கடந்த பத்த

ஆண்டுகளில் அ் வேர்கள் மீத த மாக்குதல் ிழ்நடத்தப்பட்ட மாலும்,

அ் வேர்களத ஊதியங்கள்,  மற்றும் இதர த்தம் செலுில் ஜூலககள்

எந்தவிதம மான ப மாதிப்பும் இல்ல மாமல் அப்படி வய நீடித்தக்

்தம் சக மாண்டிருக்கின்றன.  இப்படி நீடிப்பத அரத்தம் செ மாங்க ்தம் சத்தம் செலில் ஜூல் வே

குில் ஜூலறப்பதற்கும்,  ிழ்ந மாடு முழு் வேதிலும் ஒட்டு ்தம் சம மாத்த

்தம் சத மாழில மாளர்களின் ஊதியங்கில் ஜூலள ்தம் ச் வேட்டு் வேதற்கும்,

நிில் ஜூலலில் ஜூலமகில் ஜூலள குில் ஜூலறப்பதற்கும் த்தம் செகித்தக் ்தம் சக மாள்ள முடிய மாத

தில் ஜூலடக்கல்ல மாக உள்ளத என்று ்தம் சபரு-் வேணிக நிறு் வேனங்கள்

கருதகின்றன.

என வ் வேத மான்,  தமிழ்ிழ்ந மாடு அரத்தம் செ மாங்கத்திற்கு ்தம் சபரு

் வேணிகங்களும்,  ஊடகங்களும் ப மார மாட்டுக்கில் ஜூலள

குவித்திருக்கின்றன.  இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் கட்டுில் ஜூலரய மாளர்

ஒரு் வேர்,  "்தம் ச்டில் ஜயலலித மாவின் சிறப்பு மிக்க அறிவுபூர்் வேம மான

ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலகில் ஜூலய"  ப மார மாட்டியள்ள மார்.  இதர ம மாநில

அரத்தம் செ மாங்கங்கள் எதிர் க மாலத்தில்  வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தம் ்தம் சத்தம் செய்ய

உத் வதசித்திருக்கும் ஊழியர்கள் மீத விில் ஜூலர் வே மாகவும்,

திட்ட் வேட்டம மாகவும்,  ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலக எடுப்பதற்கு ஏற்ற ஒரு

அரங்ில் ஜூலக அில் ஜூலமத்திருக்கிற மார்"  என்றும் ப மார மாட்டியிருக்கிற மார்.

பக்கத்த ிழ்ந மாட மான,  இலங்ில் ஜூலகயிலும்,  தமிழ்ிழ்ந மாடு அரசின்

ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககள் எதி்தம் சர மாலித்திருக்கின்றன.  இலங்ில் ஜூலகயின்

்தம் சடய்லி மிரர் பத்திரிில் ஜூலக தனத தில் ஜூலலயங்கத்தி வல வய,

" வ் வேில் ஜூலல நிறுத்த புற்று  விழ்ந மாய்க்கு அ் வேத்தம் செர அறுில் ஜூல் வே சிகிச்ில் ஜூலத்தம் செ"

என்று தில் ஜூலலப்பிட்டு,  சுக மாத மாரத் தில் ஜூலறயில்  வ் வேில் ஜூலல

நிறுத்தத்ில் ஜூலத தில் ஜூலட ்தம் சத்தம் செய்் வேதற்கு இலங்ில் ஜூலக அரத்தம் செ மாங்கம்

ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலக எடுக்க  வ் வேண்டும் என்று ் வேற்புறுத்திக்

கூறியள்ளத.

மத்தியில் ஆட்சி புரிந்த ் வேரும் பி வ்டில் ஜபி தில் ஜூலலில் ஜூலமயில மான

அரத்தம் செ மாங்கம்,  தமிழ் ிழ்ந மாட்டில் ்தம் ச்டில் ஜயலலித மா எடுத்த

ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலகில் ஜூலய பின்பற்ற தய மார மாகி ் வேரு் வேத மாக  வக மாடிட்டு

க மாட்டியள்ளத.  ஆகலீஸட் 19  அன்று ிழ்ந மாட மாளுமன்றத்தில்

 வ் வேில் ஜூலல நிறுத்தங்கில் ஜூலள தில் ஜூலட ்தம் சத்தம் செய்் வேதற்கு அரத்தம் செ மாங்கம், த்தம் செட்ட

முன்் வேில் ஜூலரவு எில் ஜூலதயம் தய மாரித்த ்தம் சக மாண்டிருக்கின்றத மா என்று

 வகட்கப்பட்டதற்கு பதிலளித்த மத்திய உள்தில் ஜூலற இளநிில் ஜூலல
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அில் ஜூலமச்த்தம் செர்  மஹேரின் பதக் அரத்தம் செ மாங்க ஊழியர்கள்  வ் வேில் ஜூலல

நிறுத்தம் ்தம் சத்தம் செய்் வேில் ஜூலத தில் ஜூலட ்தம் சத்தம் செய்கின்ற ் வேில் ஜூலகயில் தற் வப மாத

ிழ்நில் ஜூலடமுில் ஜூலறயில் உள்ள ஊழியர் "ிழ்நடத்ில் ஜூலத விதிகள்"

பயன்படுத்தப்படும் என்று பதிலளித்திருக்கிற மார்.

்தம் சத மாழிற் த்தம் செங்கங்கள் பூரஅண்ண த்தம் செரஅண்ண மாகதி

்தம் சத மாழில மாள ் வேர்க்கத்தின் மீத ிழ்நடத்தப்பட்டு ் வேரும்

இத்தில் ஜூலகய த மாக்குதில் ஜூலல எதிர்்தம் சக மாள்ில் ஜூலகயில்

்தம் சத மாழிற்த்தம் செங்கங்கள் ஆட்சிய மாளர்களிடம் த்தம் செம்பூரஅண்ண த்தம் செரஅண்ண மாகதி

அில் ஜூலடந்த விட்டன.  அகில இந்திய ம மாநில அரத்தம் செ மாங்க

ஊழியர்கள் த்தம் செம் வமளன (AISGEF) ்தம் சப மாதச் ்தம் சத்தம் செயல மாளர்

சுக்கும மால் ்தம் சத்தம் சென், தமிழ்ிழ்ந மாடு முதலில் ஜூலமச்த்தம் செரின் ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககள்

குறித்த தனத "ஆழ்ந்த க் வேில் ஜூலலில் ஜூலயயம் ் வேருத்தத்ில் ஜூலதயம்"

்தம் சதரிவித்தக் ்தம் சக மாண்டிருக்கிற மார் மற்றும் உச்த்தம் செ நீதிமன்றத்தின்

முடிவு,  "மிகவும் தரதிஷ்ட் வேத்தம் செம மானத"  என்று

் வேர்ணித்திருக்கிற மார்.  இந்திய ம மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்

கட்சியின் (சிபிஐ-  எம்)  கட்டுப்ப மாட்டில் உள்ள AISGEF

அில் ஜூலமப்பிடம் இந்த ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககளுக்கு எதிர மாக

்தம் சத மாழில மாளர்கில் ஜூலள திரட்டு் வேதற்கு திட்டம் எதவும் இல்ில் ஜூலல.

CITU (Centre of Indian Trade Unions)  தில் ஜூலல் வேர்,  M.K. ப மாந் வத

இந்திய பத்திரிில் ஜூலகய மான புரண்ட் ில் ஜூலலனுக்கு அ் வேர்

அளித்தள்ள  வபட்டியில்,  ம மாற்றம் எதவும் அதிக அளவில்

ிழ்நடந்த விடவில்ில் ஜூலல.  ்தம் ச்டில் ஜயலலித மா அரசின் ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககள்

தற்்தம் சத்தம் செயல மாக ிழ்நடந்தவிட்ட ஒரு த்தம் செம்ப் வேம்த மான் என்று

குறிப்ப மாக சுட்டுகிறத. "இந்த தீர்ப்பிற்கு பின்னரும்  வ் வேில் ஜூலல

நிறுத்தம் ிழ்நடக்கத்த மான் ்தம் சத்தம் செய்யம்,  ் வேருகின்ற விில் ஜூலளவுகள்

எத் வே மாயிருந்த மாலும்,  அந்த தீர்ப்ில் ஜூலப புறக்கணித்த விடல மாம்"

என அ் வேர் ்தம் சதரிவித்தள்ள மார்.

புத தில்லியில்,  ்தம் சத மாழில மாளர்கள் நிரந்தரக் குழு் வே மால் (SLC)

அில் ஜூலழக்கப்படும் முத்தரப்பு கூட்டம் ்டில் ஜட்டில் ஜூில் ஜூலல 25-ந்  வததி

ிழ்நில் ஜூலட்தம் சபற்றத.  அந்தக் கூட்டத்தில் அரத்தம் செ மாங்க அில் ஜூலமச்த்தம் செர்கள்

மற்றும் அதிக மாரிகளுடன்  வதசிய ்தம் சத மாழிற் த்தம் செங்கத்

தில் ஜூலல் வேர்கள் கலந்த ்தம் சக மாண்டனர்.  அந்தக் கூட்டத்தில்

்தம் சத மாழிற் த்தம் செங்க அதிக மாரத்த் வேத்தினர் அரத்தம் செ மாங்க ஊழியர்கள்

பதவி நீக்கம் ்தம் சத்தம் செய்யப்பட்டில் ஜூலதக் கண்டிக்கும் மிதம மான ஒரு

தீர்ம மானத்ில் ஜூலத த மாக்கல் ்தம் சத்தம் செய்ய முயற்சித்ததற்கு ்தம் சத மாழில மாளர்

தில் ஜூலற அில் ஜூலமச்த்தம் செர் ஆட் வத்தம் செபித்த ்தம் சப மாழுத,  இப்படி தமிழ்ிழ்ந மாடு

அரத்தம் செ மாங்கத்ில் ஜூலத கண்டிக்கும் தீர்ம மானம் நிில் ஜூலற வ் வேற்றப்பட்ட மால்,

"SLC நிகழ்ச்சி நிரல் முழு் வேதம் சீர்குில் ஜூலல் வேில் ஜூலத

தவிர்ப்பதற்கு"  பதில மாக ்தம் சத மாழிற்த்தம் செங்க அதிக மாரத்த் வேங்கள்

அதற்கு இஅண்ணங்கி,  தீர்ம மான ் வே மாத்தம் செகத்ில் ஜூலத படித்த மால் மட்டு வம

 வப மாதம் என்று உடன்பட்டனர்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி —ம மார்க்சிஸ்ட்,  இந்திய

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (சிபிஐ)  உட்பட எந்த எதிர் கட்சிகளும்,

அரத்தம் செ மாங்க ஊழியர்கள் பதவி நீக்கம் ்தம் சத்தம் செய்யப்பட்டத

்தம் சத மாடர்ப மாக,  கண்டன அறிக்ில் ஜூலககில் ஜூலள ்தம் ச் வேளியிட்ட மார்க வள

தவிர, அதற்கு  வமல் எதவும் ்தம் சத்தம் செய்யவில்ில் ஜூலல. இடத த்தம் செ மாயல்

 வப மாக்குள்ள,  புரண்ட் ில் ஜூலலன் பத்திரிில் ஜூலக வய,  இில் ஜூலத

சுட்டிக்க மாட்ட  வ் வேண்டிய கட்ட மாயம் ஏற்பட்டு விட்டத. "எல்ல மா

தில் ஜூலல் வேர்களும் பத்திரிில் ஜூலககளில் அறிக்ில் ஜூலககில் ஜூலள

்தம் ச் வேளியிட்டிருக்கின்ற  வப மாதிலும்,  ஒருங்கிில் ஜூலஅண்ணந்த முயற்சி

எில் ஜூலதயம்  வமற்்தம் சக மாள்் வேதற்கு,  அங்கு சிறி வத முயற்சி

இருந்தத.  இடதத்தம் செ மாரி கட்சிக வள கூட,  ்டில் ஜட்டில் ஜூில் ஜூலல 19-ந்  வததி

அன்றுத மான், த்தம் செர்் வேகட்சி கூட்டத்ில் ஜூலத ஏற்ப மாடு ்தம் சத்தம் செய்ய முடிந்தத

குறித்த ் வேருந்தினர்.  அந்த  விழ்நரம் தமிழ்ிழ்ந மாடு அரத்தம் செ மாங்கம்,

பதவிநீக்கம் மற்றும் ில் ஜூலகத ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககில் ஜூலள ிழ்நடத்தி 15

ிழ்ந மாட்களுக்கு  வமல மாகி விட்டத"  என புரண்ட் ில் ஜூலலன்
எழுதியிருக்கின்றத.

கடந்த பத்த ஆண்டுகளுக்கு  வமல மாக,  ்தம் சத மாழில மாள

் வேர்க்கத்தின் த்தம் செமூக நிில் ஜூலலயின் மீத மான த மாக்குதல்களில்

எதிர்ப்பு உஅண்ணர்வின்றி அல்லத ்தம் சத்தம் செயலூக்கத்தடன்

ஒத்தில் ஜூலழத்த ் வேரும் இந்த அில் ஜூலமப்புக்கள் மற்றும் கட்சிகளின்

மிகவும் சீரழிந்த இயல்ில் ஜூலப,  தமிழ்ிழ்ந மாட்டில் ்தம் சபருமளவில்

்தம் சத மாழில மாளர்கள் பணிநீக்கம் ்தம் சத்தம் செய்யப்பட்டில் ஜூலம

அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறத.  சிபிஐ-எம் கட்சிில் ஜூலய

்தம் சப மாறுத்த் வேில் ஜூலர,   வமற்கு ் வேங்க மாளத்திலும்  வகரளத்திலும்,

ஆளும் "இடத"  த்தம் செ மாரி கூட்டணிகளில் முன்னணி அங்கம்

் வேகித்திருக்கின்றத. அந்த கூட்டணி ஆட்சிகள் ்தம் சப மாருள மாத மார

சீர்திருத்த ிழ்நட் வேடிக்ில் ஜூலககில் ஜூலள  வமற்்தம் சக மாண்டு ் வேந்திருக்கின்றன.

தமிழ்ிழ்ந மாட்டின் கத்தம் செப்ப மான அனுப் வேங்களிலிருந்த,  இந்திய

தில் ஜூலஅண்ணக் கண்டம் முழு் வேதிலும் உள்ள ்தம் சத மாழில மாளர்கள் ஓர்

கூர்ில் ஜூலமய மான படிப்பிில் ஜூலனில் ஜூலய ்தம் சபற்ற மாக  வ் வேண்டும்.   வ் வேில் ஜூலல

நிறுத்தம் ்தம் சத்தம் செய்யம் உரிில் ஜூலம உட்பட அில் ஜூலனத்த அடிப்பில் ஜூலட

்டில் ஜனிழ்ந மாயக உரிில் ஜூலமகில் ஜூலளயம் ப மாதக மாக்கும் எந்தப்

 வப மார மாட்டத்திற்கும் ஆரம்பப் புள்ளி,  தற் வப மாத இந்திய மாவில்

ிழ்நில் ஜூலடமுில் ஜூலறயிலுள்ள முதல மாளித்த் வே ஒழுங்கின் ்தம் சத மாங்கு

தில் ஜூலத்தம் செகள மாக தங்கில் ஜூலளத்த மாங்க வள நிரூபித்த ் வேருகின்ற சிபிஐ

மற்றும் சிபிஐ-எம் உட்பட அில் ஜூலனத்த அரசியல்

கட்சிகளிடமும் இருந்த முழுில் ஜூலமய மாக அரசியல் ரீதிய மாக

முறித்தக் ்தம் சக மாள்ள  வ் வேண்டும்.  அரத்தம் செ மாங்கம் மற்றும் ்தம் சபரு

் வேர்த்தக நிறு் வேனங்களின் ்தம் சத்தம் செயல் திட்டத்ில் ஜூலத த்தம் செ் வே மால் ்தம் சத்தம் செய்ய,

 வத்தம் செ மாத்தம் செலித்தம் செ த்தம் செர்் வே வதசிய  வக மாட்ப மாடுகளின் அடிப்பில் ஜூலடயில் ஒரு

புதிய  வ் வேில் ஜூலலத் திட்டம்  வதில் ஜூல் வேப்படுகிறத.  மிகப்

்தம் சபரும்ப மால மான மக்களின் இழப்பில் த்தம் செலுில் ஜூலக மிக்க சிலர்

இல மாபம் ஈட்டுகின்ற "உரிில் ஜூலமில் ஜூலய"   வத்தம் செ மாத்தம் செலித்தம் செ த்தம் செர்் வே வதத்தம் செக்

 வக மாட்ப மாடுகள் ஏற்றுக் ்தம் சக மாள்் வேதில்ில் ஜூலல.

4 - Tamil Nadu sackings signal new offensive against Indian workers


