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வேலைநிறுத்தம் ் சம் செய்யும்
தமிழ்ழ்நிழ்நாடு வாடு பேருந்த
் சதிழ்நாழிைிழ்நாளர்கள

் சேளிப்ாடு பேல்படைையிழ்நாக வாடு பேசுகின்றனர்
By Sasi Kumar and Moses Rajkumar,            10 January 2018 

தமிழ்ந்நாடு  ம்நாநில அரஅரச்நாங்கத்துடன, ஊதிய

உயர்வுகளுக்க்நாக கடுும மய்நான  பன்நார்நாட்டத்தில

ஈடுனட்டுள்ள ுள்ள சஅரசனுமனயிலுள்ள  பனையிலுள்ள வேுமல நிறுத்தம் ுள்ள சஅரசய்யும்
னல  பனருந்து ுள்ள சத்நாழில்நாளர்களுடன உலக  பஅரச்நாஅரசலிஅரச

னையிலுள்ள வேுமலத் தள நிருனர்கள்  பனசினர்.  பனையிலுள்ள வேுமலநிறுத்தக்க்நாரர்கள்
தங்களது  பக்நாரிக்ுமககுமள அரஅரச்நாங்கம் நிர்நாகரித்தும ம

அ பத பன்நால ுள்ள சத்நாழிற்அரசங்கங்களின னங்கு னற்றயும்
 பக்நான முமடந்துள்ளனர்.

 பனையிலுள்ள வேுமலநிறுத்தம் க்நாரண ம்நாக ுள்ள சன்நாது மக்கள்

ன்நாதிக்கப்னட்டுள்ளத்நாக அரஅரச்நாங்கம்  மற்றும் ுள்ள சனருநிறுனையிலுள்ள வேன
ஊடக பிரச்அரச்நாரத்ுமத கடிந்து  பனசிய,  48 னையிலுள்ள வேயத்நான ஒரு

 பனருந்து நடத்துனர் அரசந்திர பஅரசகர், குறப்பிடும் பன்நாது;
"இதற்கு முழுக்க  ம்நாநில அரஅரச்நாங்கம் த்நான க்நாரணம்”

எனற்நார்.  “ பன்நாக்குனையிலுள்ள வேரத்துத்துுமற  பஅரசுமனையிலுள்ள வேத்துுமற இதில
இல்நான நட்ட கணக்கு ன்நார்க்கக் கூட்நாது.”

அரசந்திர பஅரசகர்

அரஅரச்நாங்கம்,  ஓய்வு ுள்ள சனற்ற ுள்ள சத்நாழில்நாளர்களின

ஓய்வூதியத்ுமத இனனும் னையிலுள்ள வேழங்க்நா மல மிலலியன
ரூன்நாய்க்கு ுள்ள சத்நாழில்நாளர்களிடம் கடனனட்டிருப்னத்நாக அனையிலுள்ள வேர்

விளக்கின்நார்.  "ுள்ள சத்நாழில்நாளர்கள் நிய்நாய ம்நான
 பக்நாரிக்ுமகக்க்நாகத்த்நான  பன்நார்நாடுகினறனர். ுள்ள சத்நாழில்நாளர்கள்

ஓய்வு ுள்ள சனற்று னல ஆண்டுகள் ஆகியும் அனையிலுள்ள வேர்களுக்கு

ஓய்வூதியம் னையிலுள்ள வேழங்கப்னடவிலுமல.  ஓய்வுுள்ள சனற்ற
ுள்ள சத்நாழில்நாளர்கள் னையிலுள்ள வேறுும மயில னையிலுள்ள வே்நாடுகினறனர்.   மருத்துனையிலுள்ள வேச்

ுள்ள சஅரசலவுக்கு கூட னணம் இலல்நா மல ன்நாதிக்கப்னட்டுள்ளனர்.”

அரசம்னளம்  பன்நாதவிலுமலுள்ள சயனற்நால  பன்நாக்குனையிலுள்ள வேரத்து
ுள்ள சத்நாழில்நாளர்கள்  பனையிலுள்ள வேறு  பனையிலுள்ள வேுமலுமய

ன்நார்த்துக்ுள்ள சக்நாள்ள பனையிலுள்ள வேண்டியதுத்நா பன எனறு நீதி மனறம்
குறப்பிட்டது ுள்ள சத்நாடர்ன்நாக ுள்ள சத்நாழில்நாளர்கள்

 பக்நான முமடந்துள்ளனர். ுள்ள சன்நாது  பன்நாக்குனையிலுள்ள வேரத்து கழகங்குமள
நடத்த முடியவிலுமல எனற்நால அனையிலுள்ள வேற்ுமற தனிய்நாருக்கு

ுள்ள சக்நாடுத்துவிடல்நாம் எனறு அரசுக்கும் நீதி மனறம்
ஆ பல்நாஅரசுமன ுள்ள சதரிவித்துள்ளது.

“நீங்கள் கூறயனையிலுள்ள வே்நாறு அுமனத்து ுள்ள சன்நாதுத்துுமற  மற்றும்

 ம்நாநில அரசுத்துுமற அுமனத்து ப ம தனிய்நார் மய ம்நாக்கல
அன்நாயத்ுமத எதிர்ுள்ள சக்நாண்டுள்ளன.  இந்நிுமலயில

ுள்ள சத்நாழில்நாளர்கள் அனையிலுள்ள வேர்களுுமடய உரிும முமய ன்நாதுக்நாக்க
நீங்கள் கூறயனையிலுள்ள வே்நாறு அரசர்னையிலுள்ள வே பதஅரச ுள்ள சத்நாழில்நாளர்க பள்நாடு

ஒனறுமணந்து  பன்நார்நாட  பனையிலுள்ள வேண்டிய அனையிலுள்ள வேசியம் உள்ளது.
உங்களுுமடய னையிலுள்ள வேுமலத் தளத்ுமத ன்நார்க்கி பறன.  மறுனடியும்

உங்குமள அரசந்திக்க விுமழகி பறன.

வி பனையிலுள்ள வேக்நானந்த்நா, ுள்ள சத்நாழிலநுட்னத் துுமறுமயச்  பஅரசர்ந்த ஒரு
ுள்ள சத்நாழில்நாளி குறப்பிடும்ுள்ள சன்நாழுது, “ுள்ள ச ம்நாத்தத்தில சு ம்நார் 90

அரசதவீத ுள்ள சத்நாழில்நாளர்கள்  பனையிலுள்ள வேுமலக்கு ுள்ள சஅரசலலவிலுமல.
ஆன்நால  ம்நாநில அரஅரச்நாங்கம், 80  அரசதவீத ம்நான னஸ்கள்

ஓடுகினறன எனறு அறவித்துள்ளது.

“ந்நான ுள்ள சத்நாழிலநுட்னத் துுமறுமயச்  பஅரசர்ந்தனையிலுள்ள வேன.
 பன்நாக்குனையிலுள்ள வேரத்து துுமறுமய அரசரினையிலுள்ள வேர நிர்னையிலுள்ள வேகிக்க்நா மல

 பனருந்துகள் அடிக்கடி னையிலுள்ள வேழியில நினறு  பன்நாகினறன. ஒரு
 பனருந்து, 6  லட்அரசம் கி பல்நாமீட்டர் த்நான ஓட பனையிலுள்ள வேண்டும்.

அதனபினனர் அந்த னையிலுள்ள வேண்டிுமய ுமகவிட  பனையிலுள்ள வேண்டும்.
ஆன்நால 15  லட்அரசம் கி பல்நாமீட்டர் னையிலுள்ள வேுமர அுமத

இயக்குனையிலுள்ள வேத்நால  பன்நாக்குனையிலுள்ள வேரத்து ஓட்டுநர்கள் ுள்ள சனரும்
சிர மத்திற்கு உள்ள்நாகுகினறனர்.”



அனையிலுள்ள வேர் ுள்ள சத்நாடர்ந்து கூறுுமகயில, நிர்னையிலுள்ள வே்நாகம் தர ம்நான உதிரிப்
ன்நாகங்குமள னயனனடுத்த்நாத க்நாரணத்த்நால அது

னையிலுள்ள வேண்டிகளுக்கு அதிக  பஅரசதத்ுமத உண்ட்நாக்கிறது எனற்நார்.

“ுள்ள சனையிலுள்ள வேளியூர் ுள்ள சஅரசலகினற  பனருந்துகள் அடிக்கடி வினத்திற்கு
உள்ள்நாகினறன.   முமழக்க்நாலங்களில  பனருந்தின

உள் பள பய தண்ணீர் னையிலுள்ள வேடிகிறது. 

வி பனையிலுள்ள வேக்நானந்த்நா குறப்பிடும் பன்நாது  பனருந்து நிறுத்தம்,  ஒரு
னரந்த  பன்நார்நாட்டத்தின னகுதி எனற்நார்.  “எங்குமளப்

 பன்நான பற அரசு ஊழியர்களும்  பனையிலுள்ள வேுமலநிறுத்த
நடனையிலுள்ள வேடிக்ுமககளில ஈடுனட்டனர்.  அனையிலுள்ள வேர்கள் அரசம்னள உயர்வு

அத்நானையிலுள்ள வேது  மத்திய அரஅரச்நாங்கத்திற்கு இுமணய்நான அரசம்னளம்
 மற்றும் 2003  க்கு பினனர் அமுலனடுத்தப்னட்ட

ுள்ள சத்நாழில்நாளர்கள் னங்களிப்பு ுள்ள சஅரசய்யும் புதிய ுள்ள சனனஅரசன
திட்டத்ுமத நீக்கும்னடியும்  பக்நாருகினறனர்.  அனையிலுள்ள வேர்களும்

எங்களுக்கு ஆதரனையிலுள்ள வே்நாக  பன்நார்நாட்டம் நடத்த
திட்டமிட்டுள்ளனர்.

“ஜனனையிலுள்ள வேரி 8  அனறு  பன்நாக்குனையிலுள்ள வேரத்து ுள்ள சத்நாழில்நாளர்களின

 பக்நாரிக்ுமககளுக்கு ஆதரனையிலுள்ள வே்நாக  மத்திய ுள்ள சத்நாழிற்அரசங்கங்கள்
அரச்நார்பில அறவிக்கப்னட்ட ஆர்ப்ன்நாட்டத்திற்கு,  க்நானையிலுள்ள வேலதுுமற

குமடசி  பநரத்தில அனு மதி  மறுத்து ஆர்ப்ன்நாட்டங்களில
ஈடுனட்டனையிலுள்ள வேர்குமள ுமகது ுள்ள சஅரசய்துள்ளது.  இது ஜனந்நாயக

வி பர்நாத ம்நானது.”

வி பனையிலுள்ள வேக்நானந்த்நா, ுள்ள சத்நாழிற்அரசங்கங்கள் ுள்ள சத்நாடர்ன்நாக ுள்ள சனையிலுள்ள வேறுப்ுமன
ுள்ள சனையிலுள்ள வேளிப்னடுத்தின்நார்,   ப மலும் அுமனையிலுள்ள வே அரஅரச்நாங்கத்திற்கு

ுள்ள சஅரசவிஅரச்நாய்க்கு ம்நாயின ுள்ள சத்நாழிற்அரசங்கங்குமள மீற  பன்நார்நாட்டம்
நடத்து பனையிலுள்ள வே்நாம் எனறு எச்அரசரித்த்நார்.  “இதுனையிலுள்ள வேுமர னல

 பன்நார்நாட்டங்குமள  பன்நாக்குனையிலுள்ள வேரத்து ுள்ள சத்நாழில்நாளர்கள் நடத்தி
னையிலுள்ள வேந்துள்ளனர்.  ஆன்நால அனையிலுள்ள வேற்ுமற ுள்ள சத்நாழிற்அரசங்கங்கள்

குமடசி  பநரத்தில க்நாட்டி ுள்ள சக்நாடுத்திருக்கினறனர்.”

 ப ம்நாகன ர்நாஜ

 ப ம்நாகன ர்நாஜ, 40  னையிலுள்ள வேயத்நான ஒரு ுள்ள சத்நாழிலநுட்ன

ுள்ள சத்நாழில்நாளி குறப்பிடும்ுள்ள சன்நாழுது “பிரத்நான
ுள்ள சத்நாழிற்அரசங்க ம்நான சிஜடியு இந்தப் பிரச்சிுமனயில

தமிழ்ந்நாடு முதலும மச்அரசர் துமலயிட்டு தீர்வு க்நாண பனையிலுள்ள வேண்டும்
எனறு குறப்பிடுகினறனர்.  ஆன்நால அதிமுக அரசு

குறப்பிடும்ுள்ள சன்நாழுது,  ுள்ள சத்நாழில்நாளர் அரசம்னள உயர்ுமனையிலுள்ள வே ஏற்ற
 மனம் உள்ளது. ஆன்நால தமிழக அரசு நிதி ுள்ள சநருக்கடியில

உள்ளத்நால இதுமன நிுமற பனையிலுள்ள வேற்றமுடிய்நாது எனறு
குறப்பிடுகிறது.  நீங்கள் குறப்பிடுகினறனையிலுள்ள வே்நாறு

அரஅரச்நாங்கத்தின வி பர்நாத ம்நான நிுமலப்ன்நாடு
ுள்ள சனையிலுள்ள வேளிப்னடுத்துனையிலுள்ள வேது எனனுள்ள சனையிலுள்ள வேனற்நால உலக ந்நாணய நிதியம்

 மற்றும் உலக னையிலுள்ள வேங்கியின கட்டுமளப்னடி சிக்கன
நடனையிலுள்ள வேடிக்ுமககுமள முனுள்ள சனடுத்து ுள்ள சஅரசலலும் ன்நாக ம்நாக அதன

உச்அரசக்கட்ட ம்நாக தனிய்நார் மய ம்நாக்கல திட்டத்ுமத
ுள்ள சஅரசயலனடுத்த முயற்சிக்கிறது.”

கு ம்நார்  மற்ுள்ள சற்நாரு  பன்நாக்குனையிலுள்ள வேரத்து ுள்ள சத்நாழில்நாளி

குறப்பிடும்ுள்ள சன்நாழுது ”தமிழ்ந்நாட்டில ஆட்சி ுள்ள சஅரசய்யும்
அரஅரச்நாங்கம்  மத்தியிலுள்ள பி பஜபி அரஅரச்நாங்கத்துடன

கூட்டணி உருனையிலுள்ள வே்நாக்கி ுள்ள சத்நாழில்நாளர்களுக்கு வி பர்நாத ம்நாக
ுள்ள சஅரசயலனடுகிறது.   ம்நாநில அரஅரச்நாங்கம் முனுமனய

முதலும மச்அரசர்கள்நான எம் ஜி இர்நா மச்அரசந்திரன  மற்றும்
ுள்ள சஜயலலித்நாவின நூற்ற்நாண்டு விழ்நா

ுள்ள சக்நாண்ட்நாட்டங்களுக்கு ுள்ள சனரும் னணம் ுள்ள சஅரசலவிடுகிறது.
ஆன்நால ுள்ள சத்நாழில்நாளர்களுக்கு ுள்ள சஅரசலவு ுள்ள சஅரசய்ய பனையிலுள்ள வேண்டும்

எனறு னையிலுள்ள வேரும் பன்நாது நிதி ுள்ள சநருக்கடி ஏற்னடுகிறது” எனற்நார்.

கடுும மய்நாக உுமழக்கும் ுள்ள சத்நாழில்நாளர்களுக்கு அரசம்னளம்
உயர்வு னையிலுள்ள வேழங்க  மறுக்கும் அரஅரச்நாங்கம்  ம்நாநில அரசட்டஅரசுமன

உறுப்பினர்களுக்கு  ம்நாத அரசம்னள ம்நாக ஒரு இலட்அரசத்து
ஐய்நாயிரம் ரூன்நாுமயய் னையிலுள்ள வேழங்குகிறது. அது  மட்டு மலல்நா மல

அும மச்அரசர்களும் அரசட்டஅரசுமன உறுப்பினர்களும்
 பனையிலுள்ள வேறுனையிலுள்ள வேழியிலும் னையிலுள்ள வேருனையிலுள்ள வே்நாய் ஈட்டுகினறனர்.”

ஸ்ர்நாலினிஅரச கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள்  மற்றும் அனையிலுள்ள வேற்றுடன

இுமணந்த அரசங்கங்கள் னற்ற குறப்பிடும் பன்நாது கு ம்நார்
கூறன்நார்;  “கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள்  ம்நாநில அரஅரச்நாங்கத்திற்கு

 பக்நாரிக்ுமக விடுக்கினறன.   பன்நாக்குனையிலுள்ள வேரத்து ுள்ள சத்நாழில்நாளர்
 பன்நார்நாட்டங்களில சிஜடியு னலமுுமற க்நாட்டி ுள்ள சக்நாடுத்த

னையிலுள்ள வேரல்நாறுத்நான உள்ளது.  ுள்ள சத்நாழிற்அரசங்கத்தின மீது
எங்களுக்கு நம்பிக்ுமக இலுமல.  பஅரச்நாஅரசலிஅரச  பன்நார்நாட்டத்தின

மூலம் த்நான நிரந்தர தீர்வு இருக்கிறது எனறு நீங்கள்
கூறுனையிலுள்ள வேதுடன ந்நான உடனனடுகி பறன.”

ஆளும் அதிமுகவின ுள்ள சத்நாழிற்அரசங்க உறுப்பினர்நாக

இருக்கும் ஒரு  பன்நாக்குனையிலுள்ள வேரத்து ுள்ள சத்நாழில்நாளி,   ம்நாநில
அரஅரச்நாங்கத்தின ுள்ள சத்நாழில்நாளர்கள் ுள்ள சத்நாடர்ன்நான

அணுகுமுுமற னற்ற வி மர்சித்த்நார்.  “எங்கள்
 பக்நாரிக்ுமககுமள ுள்ள சனையிலுள்ள வேனுள்ள சறடுக்க்நா மல,  முனபு  பன்நால,

 பனையிலுள்ள வேுமலநிறுத்தத்ுமத அரசங்கங்கள் நிறுத்துனையிலுள்ள வே்நார்கள்நாயின
அதற்கு ுள்ள சத்நாழில்நாளர்கள் அரசரிய்நான னதிலடி ுள்ள சக்நாடுப்ன்நார்கள்.

அது  மட்டு மலல்நா மல அனையிலுள்ள வேர்கள் அரசங்கங்குமள நிர்நாகரித்து
விட்டு சுய்நாதீன ம்நாக ுள்ள சஅரசயலனடுனையிலுள்ள வே்நார்கள்.”


