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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

இந்தியி: ப பேருந்து து த்ிழிொழிலிளர
ப வேலொழிலநிறுத்்ம் ப பேிக்கு வேரத்து
பசேல வேகலள முடக்கியது.
By Wasantha Rupasinghe,

இந்தியியாவின்

் தன் தென்னிந்திய

ந்திய மியாநிலந்திய மியான

ன் தெமிழ்மான தமிழ்நியாட்டில,

 ப, பேருந்து ஒட்டுமான தமிழ்நர்கள் ந்திய மற்றும் மான தமிழ்நடத்துமான தமிழ்நர்களின் ந்திய மியாநிலம்
ன் தெழுவிய  ப, பேியாோரியாட்டம், இன் ப்ியாடு ஏழியாவது மான தமிழ்நியாாளநாளை எட்டி
உள்நாளைது. சம், பேநாளை உயர்வு  பகியாரிக்ாளகக்கியாக, நீதிந்திய மன்்த்தின்
உத்ன் தெோரவுகாளநாளையும் மீற, ன் தெமிழ்மான தமிழ்நியாடு அோரசு  ப, பேியாக்குவோரத்து
கழகத்ாளன் தெ  பசர்ந்ன் தெ 1,40,000 ஊழியர்கள்  ப, பேியாோரியாட்டத்தில
ஈடு, பேட்டுள்நாளைனர்.
 பமான தமிழ்நற்று ன் தெமிழ்மான தமிழ்நியாடு முழுவதும்,  ப, பேியாோரியாட்டத்தில ஈடு, பேட்டுள்நாளை
் தன் தெியாழிலியாநாளைர்களும், அவர்கநாளைது குடும், பேத்தினரும், ன் தெங்கள்
, பேகுதியில
உள்நாளை
அோரசு
 ப, பேியாக்குவோரத்து
கழக
அலுவலகத்தின் முன்பு ன் தெர்பு தர்ணியா  ப, பேியாோரியாட்டத்தில ஈடு, பேட்டனர்.
் தந்திய மியாத்ன் தெம்
உள்நாளை
22,500
 ப, பேருந்துகளில,
15,000
 ப, பேருந்துகள் இயங்கவிலாளல. பகியாாளவயில உள்நாளை அோரசு
 ப, பேியாக்குவோரத்து கழகத்தில, 1070  ப, பேருந்துகளில 400
 ப, பேருந்துகள் ந்திய மட்டு பந்திய ம இயங்கின, இாளவ அண்பு தர்ணியா
் தன் தெியாழிற்சங்கம், அன் தெியாவது ஆளும் அண்பு தர்ணியா திோரியாவிட
முன் பனற்்
கழகத்ாளன் தெ
 பசர்ந்ன் தெ
ஊழியர்கநாளைியால
இயக்கப், பேட்டது. 20 மிலலியனுக்கும்  பந்திய மற், பேட்ட ந்திய மக்கள்
அோரசு  ப, பேருந்து  பசாளவாளய , பேயன், பேடுத்துகின்்னர்.
் தவளியில இருந்து ஓட்டுனர்காளநாளையும், மான தமிழ்நடத்துனர்காளநாளையும்
 பவாளலக்கு எடுப் ப, பேியாம் என்் ந்திய மியாநில அோரசியாங்கத்தின்
மிோரட்டாளல  ப, பேியாோரியாட்டக்கியாோரர்கள் அலட்சியம் ் தசய்ன் தெனர்.
அ பன் தெ ப, பேியால , பேயணிகளுக்கு இது மிகப்் த, பேரிய கஷ்டத்ாளன் தெ
ன் தெருகி்து என்் ஊடகத்தின் பிோரச்சியாோரத்துக்கு எதிோரியாகவும்
அவர்கள் உறுதியியாக நின்்னர். உலக  பசியாசலிச வாளலத்
ன் தெநாளைத்திடம்  ப, பேட்டி அளிக்ாளகயில அவர்கள் அோரசு ந்திய மற்றும்
ஊடகத்தின் பிோரச்சியாோரத்திாளன கண்டித்ன் தெனர்.
் தன் தெியாழிலியாநாளைர்கள், இாளட பய உள்நாளை  பகியா, பேத்ாளன் தெ திாளச
திருப், பே பவ,
எதிர்கட்சிக பநாளைியாடு
இாளபு தர்ணந்துள்நாளை
் தன் தெியாழிற்சங்கள்
இந்ன் தெ
 ப, பேியாோரியாட்டத்துக்கு
அாளழப்பு
விடுத்துள்நாளைன. திோரியாவிட முன் பனற்் கழகத்ாளன் தெ  பசர்ந்ன் தெ
முற் ப, பேியாக்கு ் தன் தெியாழிலியாநாளைர் சங்கம், ந்திய மியார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்
கட்சிாளய  பசர்ந்ன் தெ CITU, கியாங்கிோரஸ் கட்சிாளய  பசர்ந்ன் தெ
INTUC ஆகியாளவ இதில அடங்கும்.
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 பவறு, சில சிறய ் தன் தெியாழிற்சங்களும் இந்ன் தெ  ப, பேியாோரியாட்டத்தில
, பேங் பகற்்ன. ஆளும் அதிமுக விடம் இருந்து மிோரட்டலகள்
வந்ன் தெியாலும்
அன் தென்
உறுப்பினர்கள்
, பேலர்
இந்ன் தெ
 ப, பேியாோரியாட்டத்தில , பேங்கு ் த, பேற்்னர்.
ந்திய மியான் தெம் அடிப், போளட சம், பேநாளைம் 19,500
ந்திய மற்றும் 2.57 சன் தெவீன் தெம் சம், பேநாளை உயர்வு
 பகியாரிக்ாளககாளநாளை ் தன் தெியாழிற்சங்கங்கள்
் தன் தெியாழிற்சங்க
ன் தொளலவர்களுக்கும்,
அாளந்திய மச்சர்
விஜய
, பேியாஸ்கோரியால
அலுவலர்களுக்கும் இாளட பய மான தமிழ்நடந்ன் தெ
வியார்த்ாளன் தெ
 பன் தெியாலவி
அாளடந்ன் தொளன் தெ
 ப, பேியாோரியாட்டம் ் தவடித்துள்நாளைது.

ரூ, பேியாய்  பவண்டும்
 பவண்டும் ஆகிய
முன்ாளவக்கின்்ன.
 ப, பேியாக்குவோரத்து
வழிமான தமிழ்நடத்ன் தெ, பேடும்
11 கட்ட  ப, பேச்சு
அடுத்து
இந்ன் தெ

கிாளநாளை ன் தொளலவர் எ.் தசௌந்ன் தெோரோரியாஜன் இவ்வியாறு
கூறனியார்:
“எங்களுக்கும்
 ப, பேியாோரியாட்டத்தில
விருப், பேம்
இலாளல, ஆனியால  பவறு வழி இலலியாந்திய மல,  ப, பேியாோரியாட்டத்தில
ஈடு, பேட்டுள் பநாளைியாம். ந்திய மற்் எலலியா ் தன் தெியாழிற்சங்களும் இந்ன் தெ
முடிாளவ ஏற்றுள்நாளைன.  ப, பேியாோரியாட்டத்ாளன் தெ விட்டுக்் தகியாடுக்க
ன் தெயியாோரியாக
இருப், போளன் தெ
் தவளிப், பேடுத்தும்
வின் தெத்தில,் தசௌந்ன் தெோரோரியாஜன் கூறனியார், “மான தமிழ்நியாங்கள் சந்திய மோரச
 ப, பேச்சுக்கு ன் தெயியாோரியாக இருக்கி ப்ியாம்”.  ப, பேியாோரியாட்டத்ாளன் தெ ஒடுக்க
நிாளனத்ன் தெியால  ப, பேோரழிவுகோரந்திய மியான பின் விாளநாளைவுகள் ஏற், பேடும்
என்று அவர் எச்சரித்ன் தெியார்.
CITU

கடந்ன் தெ  பந்திய ம ந்திய மியான் தெம் இந்ன் தெ ் தன் தெியாழிற்சங்கங்கள், ன் தெியாங்கள்
, பேல பவறு பிோரச்சாளனகள் சம், பேந்ன் தெந்திய மியாக அோர பசியாடு ஒரு
உடன், பேடிக்ாளகக்கு
வந்து
விட்டன் தெியாக
கூற,
TNSTC
் தன் தெியாழிலியாநாளைர்களின் மூன்று மான தமிழ்நியாள்  ப, பேியாோரியாட்டத்ாளன் தெ முடிவுக்கு
் தகியாண்டுவந்ன் தென,
ஆனியால
எந்ன் தெ
பிோரச்சாளனயும்
தீர்க்கப், பேடவிலாளல. டிசம், பேர் 13, 14 ஆகிய  பன் தெதிகளில,
அடிப், போளட ஊதியத்ாளன் தெ அதிகரிக்க  பவண்டி ந்திய மியாநிலம்
ன் தெழுவிய ஆர்ப், பேியாட்டத்ாளன் தெ ் தன் தெியாழிலியாநாளைர்கள் மான தமிழ்நடத்தினியார்கள்.
இந்ன் தெ  ப, பேச்சுவியார்த்ாளன் தெ  பன் தெியாலவி அாளடந்ன் தொளன் தெ அடுத்து,
எம்.சண்முகம் என்் ந்திய மியாநில சட்டந்திய மன்்த்தில எதிர்கட்சியியாக
இருக்கும் திமுக வின் ன் தொளலவர், தி இந்து என்் ஆங்கில
மான தமிழ்நியாளின் தெழுக்கு  ப, பேட்டி அளித்ன் தெியார் அன் தெியாவது, அோரசு 2.44
சன் தெவீன் தெம் சம், பேநாளை உயர்வுக்கு ஒப்புக்் தகியாண்டன் தெியாக கூறனியார்.

இது எாளன் தெ கியாட்டுகி்து என்்ியால ் தன் தெியாழிற்சங்க பந்திய ம 2.55
சன் தெவீன் தெ  பகியாரிக்ாளகாளய குாள்த்து விட்டது என், போளன் தெ ன் தெியான்.
ன் தெமிழ்மான தமிழ்நியாட்ாளட
ஆண்ட
திமுக
கடந்ன் தெ
கியாலங்களில
் தன் தெியாழிலியாநாளைர்
 ப, பேியாோரியாட்டங்காளநாளை
கடுாளந்திய மயியாக
மான தமிழ்நசுக்கி
இருக்கி்து என், பேது ன் தெியான் உண்ாளந்திய ம.
அோரசு,
குாள்ந்ன் தெ
, பேட்ச
ஊதியத்ாளன் தெ
17,700
ஆக
நிர்பு தர்ணயிப், பேன் தெியாக
முன்ாளவத்ன் தெது,
அன் தெியாவது
் தன் தெியாழிற்சங்கங்களின்  பகியாரிக்ாளகாளய விட 1,800 ரூ, பேியாய்
குாள்வு.  ப, பேியாக்குவோரத்து அாளந்திய மச்சர் விஜய , பேியாஸ்கர், அோரசு
 ப, பேியாக்குவோரத்து
கழகத்தின்
 பந்திய மியாசந்திய மியான
நிதிநிாளலாளய
எடுத்து கூறனியார், அவர் குாள்கூறனியார் இப் ப, பேியாது
அறவிக்கப், பேட்ட சம், பேநாளை உயர்வுக்கு
கூட அோரசு
கஜியானவில இருந்து 10,000 மிலலியன் , பேபு தர்ணம் ் தசலவியாகும்
என்று.
 ப, பேியாோரியாட்டத்தில
ஈடு, பேட்டுள்நாளை
் தன் தெியாழிலியாநாளைர்காளநாளை
அடக்குவன் தெற்கியாக ் தசன்ாளன உயர்நீதிந்திய மன்்ம் ஜனவரி 5
அன்று ஒரு ன் தெற்கியாலிக ஆாளபு தர்ணாளய பி்ப்பித்ன் தெது.
அது  ப, பேியாோரட்டத்ாளன் தெ சட்டவி போரியான் தெம் என்று அறவித்ன் தெது
ந்திய மட்டும்
அலலியாது,
் தன் தெியாழிலியாநாளைர்கள்
 பவாளலக்கு
திரும், பேவிலாளல என்்ியால அவர்கள்  பவாளல நீக்கம்
் தசய்யப், பேடுவியார்கள் என்று எச்சரித்ன் தெது. ஜனவரி 8 அன்று
் தன் தெியாழிலியாநாளைர்கள்,
நீதிந்திய மன்்
உத்ன் தெோராளவ
சவியால
் தசய்ன் தெ ப, பேியாது, அது ன் தெனது ஆாளபு தர்ணாளய நீக்கம் ் தசய்யுந்திய மியாறு
 பவண்டி ் தகியாடுக்கப், பேட்ட விண்பு தர்ணப், பேத்ாளன் தெ நிோரியாகரித்ன் தெது.
நீதிந்திய மன்்த்தின்
அனுந்திய மதி
இலலியாந்திய மல
எந்ன் தெ
் தன் தெியாழிலியாளிாளயயும்
 பவாளல நீக்கம் ் தசய்ய முடியியாது
என்று அது அறவித்ன் தெது.
 ப, பேியாோரியாட்டங்காளநாளை நிறுத்துந்திய மியாறு  பகியாரும் கட்டாளநாளைகாளநாளை
இந்திய
நீதிந்திய மன்்ங்கள்
, பேல
முாள்
விடுத்துள்நாளை
வோரலியாறுகள் இருக்கின்்ன. கடந்ன் தெ ் தசப்டம், பேர் ந்திய மியான் தெம்,
 ப, பேியாோரியாட்டத்தில ஈடு, பேட்ட 33,000 ் தன் தெியாழிலியாநாளைர்காளநாளை உட பன
 பவாளலக்கு திரும்புந்திய மியாறு ஆாளபு தர்ணயிட்டது நீதிந்திய மன்்ம், இந்ன் தெ
ஆாளபு தர்ணாளய ் தன் தெியாழிற்சங்கள் உட பன ஏற்றுக்் தகியாண்டன.
ந்திய மற்்
துாள்களில
உள்நாளை
் தன் தெியாழிலியாநாளைர்களும்
 ப, பேியாோரியாட்டத்தில இ்ங்கக் கூடும் என்று அஞ்சும் ன் தெமிழ்மான தமிழ்நியாடு
அோரசு,
 ப, பேருந்து
் தன் தெியாழிலியாநாளைர்களின்
எந்ன் தெப்
 ப, பேியாோரியாட்டத்ாளன் தெயும் ஒடுக்க நிாளனக்கி்து. ் தன் தெியாழிலியாநாளைர்கள்
ஏன்  பவாளலக்கு வோரவிலாளல என்று  பகட்டு,  ப, பேியாோரியாடும்
் தன் தெியாழிலியாநாளைர்களுக்கு TNSTC  பமான தமிழ்நியாட்டீஸ் அனுப்பிள்நாளைது.
TIMES
OF
INDIA
, பேத்திரிாளகக்கு ஒரு அலுவலகர்
் தசியான்னியார் “் தன் தெியாழிலியாநாளைர்கள்  பவாளலக்கு வோரவிலாளல
என்்ியால அவர்கள் மீது கடுாளந்திய மயியான மான தமிழ்நடவடிக்ாளக
எடுக்கப், பேடும்” என்று.
TNSTC,

ந்திய மதுாளோர
கிாளநாளையில
உள்நாளை
11,819
் தன் தெியாழிலியாநாளைர்களுக்கு
“ புியா
கியாஸ்”
 பமான தமிழ்நியாட்டீஸ்
வழங்கப், பேட்டு,
ஒரு
வியாோரத்துக்குள்
, பேதில
அளிக்க
 பவண்டும்
என்று
கூ்ப், பேட்டுள்நாளைன் தெியாக
THE
HINDU

, பேத்திரிாளக கூறுகி்து. ந்திய மதுாளோரயில கிட்டன் தெட்ட 7,200
் தன் தெியாழிலியாநாளைர்களுக்கு  பமான தமிழ்நியாட்டீஸ் வழங்கப், பேட்டு 72 ந்திய மணி
 பமான தமிழ்நோரத்துக்குகள்
, பேதில
அளிக்க
 பவண்டும்
என்று
கூ்ப், பேட்டுள்நாளைது.
 ப, பேியாலீஸ் அடக்குமுாள் சமீ, பேத்திய மான தமிழ்நியாட்களிள் அதிகரித்து
வருகி்து.
தூத்துக்குடியில
் தன் தெியாழிலியாநாளைர்களுக்கு
ஆன் தெோரவியாக  ப, பேியாோரியாடிய 139  ப, போளோர  ப, பேியாலீஸியார் ாளகது
் தசய்ன் தெனர்.  ப, பேியாோரியாட்டம் மான தமிழ்நடத்துவன் தெற்கு அனுந்திய மதி ந்திய மறுத்ன் தெனர்.
திரு் தமான தமிழ்நல பவலியில, 1000 ் தன் தெியாழிலியாநாளைர்கள் திரு் தமான தமிழ்நல பவலி
இோரயில நிாளலயம் முன்பு  ப, பேியாோரியாட்டம் மான தமிழ்நடத்தினர், அதில
495 ் தன் தெியாழிலியாநாளைர்கள் ாளகது ் தசய்யப், பேட்டனர். ன் தெஞ்சியாவூரில
ஊர்வலம் ் தசலல முயன்் 400 ் தன் தெியாழிலியாநாளைர்கள் ாளகது
் தசய்யப், பேட்டனர். புதுக் பகியாட்ாளடயில,  ப, பேியாோரியாடும் மான தமிழ்நடத்துனர்
ஒருவர் ாளகது ் தசய்யப், பேட்டு, ப, பேருந்துக் கண்பு தர்ணியாடிாளய
உாளடத்ன் தென் தெியாக குற்்ம் சியாட்டப், பேட்டியார்.
ஜனவரி 9 அன்று, அரியலூர், ன் தெஞ்சியாவூர், மான தமிழ்நியாகப், பேட்டினம்
ஆகிய ஊர்களில அாளடயியாநாளை அணிவகுப்பில ஈடுப், பேட்ட
900 ் தன் தெியாழிலியாநாளைர்கள் ாளகது ் தசய்யப், பேட்டனர்.
 ப, பேியாோரியாட்டத்துக்கியான ஆன் தெோரவு ஏாளனய துாள்காளநாளை  பசர்ந்ன் தெ
் தன் தெியாழிலியாநாளைர்களிடமும் வநாளைர்கி்து.
் தன் தெியாழிலியாநாளைர்களின்
 பகியாரிக்ாளககாளநாளை
நிாள் பவற்்
 பவண்டும் என்றும் அவர்களின்  ப, பேியாோரியாட்டத்ாளன் தெ மான தமிழ்நசுக்கக்
கூடியாது என்றும் ஒரு மான தமிழ்நியாள் அாளடயியாநாளை அணிவகுப்ாள, பே
ன் தெமிழ்மான தமிழ்நியாடு அோரசு ஊழியர் சங்கம் மான தமிழ்நடத்தியது.
ஆனியாலும், அோரசின் அச்சுறுத்ன் தெலுக்கு பின்னரும், ஏாளனய
துாள்
் தன் தெியாழிலியாநாளைர்காளநாளை
 ப, பேியாோரியாட்டத்திற்கு
் தன் தெியாழிற்சங்கங்கள் அாளழக்கவிலாளல, ந்திய மியா்ியாக CPM ஆல
வழிமான தமிழ்நடத்ன் தெ, பேடும்
் தன் தெியாழிற்சங்கங்கள்
குறுகிய
 ப, பேியாோரியாட்டத்துக்கு ந்திய மட்டு பந்திய ம அாளழப்பு விடுகின்்ன. CITU
ந்திய மியாநில ் தசயலியாநாளைர் எஸ்., பேோரசுோரியாந்திய மன் கூறனியார் ”் தசவ்வியாய்
கிாளழாளந்திய ம அன்று குடும், பேத் பன் தெியாடு, TNSTC பிோரியாந்திய கிாளநாளை
அலுவலகம் முன் ன் தெர்பு தர்ணியா  ப, பேியாோரியாட்டத்தில ஈடு, பேடுந்திய மியாறு
எங்களுக்கும் உத்ன் தெோரவு வந்ன் தெது”
சிபிஎம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
ந்திய மற்றும் அன் தென்
் தன் தெியாழிற்சங்கள் இந்திய ஆளும் முன் தெலியாளித்துவ அோரசியல
அாளந்திய மப் ப, பேியாடு ் தமான தமிழ்நருக்கந்திய மியாக இாளபு தர்ணந்துள்நாளைன.
ன் தெமிழகத்தில, திமுக ந்திய மற்றும் அதிமுக ன் தொளலாளந்திய மயிலியான
முன் தெலியாளித்துவ
அோரசியாங்காளநாளை
சிபிஎம்
ஆன் தெரித்து
வந்திருக்கின்்ன.  பன் தெசிய அநாளைவில ,கியாங்கிோரஸ் கட்சிாளய
, பேல முாள் ் தன் தெியாடர்ச்சியியாக ஆன் தெரித்து வந்துள்நாளைன.
இந்ன் தெ
ஸ்ோரியாலினிச
கட்சிகளும்,
் தன் தெியாழிற்சங்களும்
் தன் தெியாழிலியாள்ர்களின்
மான தமிழ்நலன்களுக்கியாக
 ப, பேியாோரியாடவிலாளல,
ந்திய மியா்ியாக
் தன் தெியாழிலியாநாளைர்
 ப, பேியாோரியாட்டத்ாளன் தெ
கட்டுப், பேடுத்தி,் தன் தெியாழிலியாநாளைர்களின்
சுயியாதீனந்திய மியான
் தசயல, பேியாட்ாளட ன் தெடுத்து, ப, பேியாோரியாட்டாளன் தெ கியாட்டிக் ் தகியாடுக்க
முயற்சிக்கின்்ன.

