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இலங்ககை பல்கைகலக்கைழகை கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா
தொல்விசாழிலல்விசாளர்கைளின்  பபல்விசாிசாரல்விசாட்டத்கொச் சூழ

ஏகனைய தொல்விசாழிலல்விசாளர்கைகள அணிதிிசாரட்டு பரல்விசாம!
By Socialist Equality Party (Sri Lanka),            24 March 2018

இலங்ககை பல்கைகலக்கைழகை கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைளின் களின் வ்களின் வேகலநிறுத்ாம
23  நல்விசாட்கைகளக் கைடந்து ரா தால்விசாடர்கிறது.  ஊதிய உயர்வ,  மருத்து்களின் வே கைல்விசாப்பீட
மற்றும ஓய்வூதியம உட்பட பல களின் வகைல்விசாரிக்ககைகைளின் அடிப்பகடயில்
ரா தபப்ிசார்களின் வேரி 28  ரா தால்விசாடங்கிய இந்ா களின் வ்களின் வேகல நிறுத்ாம,  இலங்ககையில்
அண்கமயில் இடமரா தபறும நீண்டகைல்விசால களின் வ்களின் வேகல நிறுத்ாமல்விசாகும.

அிசார்விசல்விசாங்கைம கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைளின் களின் வகைல்விசாரிக்ககைகைகள ரா தால்விசாடர்ந்தும
நிிசாரல்விசாகைரித்து ்களின் வேரும அகளின் வா களின் வ்களின் வேகள,  பல்கைகலக்கைழகை மல்விசானியங்கைள
ஆகணைக்குழுவின் ாகல்களின் வேர் ரா தமல்விசா் மொஹல்விசான் டி சில்்களின் வேல்விசா,  களின் வ்களின் வேகலநிறுத்ாத்கா
முடித்துக்ரா தகைல்விசாண்டல்விசால் மட்டகளின் வம,  களின் வ்களின் வேகல நிறுத்ாத்துக்கு அகழப்புவிடத்ா
ரா தால்விசாழிற்்விசங்கை கூட்டக் கைமிட்டிக்கு களின் வபச்சு்களின் வேல்விசார்த்காக்கைல்விசாகை்களின் வேல்விசா்களின் வேது அனுமதி
ரா தகைல்விசாடக்கை முடியும, என்று அச்சுறுத்தியுளளல்விசார்.

மல்விசார்ச் 16 அன்று ஊடகைங்கைளுடன் களின் வபசிய ரா தால்விசாழிற்்விசங்கை கூட்டக் கைமிட்டியின்
இகணைத் ாகல்களின் வேர் எட்்களின் வேர்ட் மல்்களின் வேத்ாகளின் வகை,  நிதி அகமச்்விசர் மற்றும
பிிசாராமரின் ரா தால்விசாடர்பல்விசாடல் ரா த்விசயலல்விசாளருடன் நகடரா தபற்ற களின் வபச்சு்களின் வேல்விசார்த்காகைள
முற்றிலும களின் வால்விசால்வியுற்ற கைல்விசாிசாரணைத்ால்விசால்,  களின் வ்களின் வேகல நிறுத்ாத்கா
ரா தால்விசாடர்்களின் வேகாத் ாவிிசார களின் வ்களின் வேறு ்களின் வேழியில்கல என்றல்விசார்.

இாற்கிகடயில்,  ஊடகைங்கைளுக்கு களின் வபட்டியளித்ா உயர் கைல்வி அகமச்்விசர்
கைபீர் ் மொஹஷிம,  மல்விசார்ச் 18  ானக்கும கூட்ட கைமிட்டிக்கும இகடகளின் வயயல்விசான
களின் வபச்சு்களின் வேல்விசார்த்காயின் படி, 20 ம திகைதிக்கு முன்னர் இந்ாப் பிிசாரச்சிகனகய
தீர்க்கை களின் வ்களின் வேண்டம என உயர்கைல்வி பிிசாரதி அகமச்்விசர் களின் வமல்விசாகைன்லல்விசால்
ரா தகையிகளின் விசாரல்விசாவக்கு அறிவறுத்தியுளளால்விசாகை ரா தாரிவித்ால்விசார்.

இருப்பினும, மல்விசார்ச் 22, பல்கைகலக்கைழகை மல்விசானியங்கைள ஆகணைக் குழுவடன்
நகடரா தபற்ற களின் வபச்சு்களின் வேல்விசார்த்காயும தீர்வ இன்றி முடிவக்கு ்களின் வேந்ாது என
கூட்டக் கைமிட்டி ரா தாரிவித்ாது.  ான்னுகடய “விட்டக்ரா தகைல்விசாடப்பு”  பூச்சியம
என்றும உங்கைளுகடய “விட்டக்ரா தகைல்விசாடப்பு” என்ன என ாகல்களின் வேர் டி. சில்்களின் வேல்விசா
களின் வகைட்டால்விசாகைவம,  “எமமுகடய விட்டக்ரா தகைல்விசாடப்கப ரா தகைல்விசாடத்ா களின் வபல்விசாதிலும”
இது்களின் வேகிசார அது பற்றி எந்ாரா த்களின் வேல்விசாரு பிிசாரதிபலிப்பும கிகடயல்விசாது என்றும
கூட்டக் கைமிட்டி கூறுகின்றது.

கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைளின் களின் வகைல்விசாரிக்ககைகய முற்றிலும நிிசாரல்விசாகைரித்துளள
அிசார்விசல்விசாங்கைத்திற்கு எதிிசாரல்விசாகை ஒரு ்களின் வேல்விசார்த்கா ான்னும களின் வப்விசல்விசாா ரா தால்விசாழிற்்விசங்கை
ாகல்களின் வேர்கைள,  பல்கைகலக்கைழ மல்விசானியங்கைள ஆகணைக்குழுவின் ாகல்களின் வேர்
களின் வமல்விசாகைன் டி சில்்களின் வேல்விசா உட்பட அதிகைல்விசாரிகைகளக் குற்றம ்விசல்விசாட்டகின்றது.

அிசார்விசல்விசாங்கைம ாமது களின் வகைல்விசாரிக்ககைகைகள அலட்சியம ரா த்விசய்்களின் வேது ரா தால்விசாடர்பல்விசாகை
கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைள மத்தியில் ரா தபருகி ்களின் வேரும சீற்றத்கா
கைட்டப்படத்து்களின் வோற்கைல்விசாகை,  மல்விசார்ச் 20  அன்று கூட்டக் கைமிட்டியல்விசால்
அகழக்கைப்பட்ட கைண்டன களின் வபிசாரணிக்கு சுமல்விசார் 4,000  களின் வபர் ்களின் வேகிசார பங்குபற்றி
களின் வபல்விசாிசாரல்விசாட்டத்கா ரா தால்விசாடர்்களின் வோற்கைல்விசான ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைளின் உறுதிப்பல்விசாட்கட
மீண்டம நிரூபித்ானர்.

ரா தால்விசாழிற்்விசங்கைத் ாகல்களின் வேர்கைள அிசார்விசல்விசாங்கைத்கா ்விசந்தித்ா மூடிய
அகறகைளுக்குள விட்டக்ரா தகைல்விசாடப்புகைகள ரா த்விசய்கின்றகளின் வபல்விசாது,  அிசார்விசல்விசாங்கைம

மறுபக்கைம,  களின் வ்களின் வேகலநிறுத்ாம ரா த்விசய்யும ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைளுக்கு எதிிசாரல்விசான
அடக்குமுகறகயத் ரா தால்விசாடங்கியுளளது.  மல்விசார்ச் 22  அன்று,  யல்விசாழ்ப்பல்விசாணை
பல்கைகலக்கைழகைத்தில் பதி்களின் வேல்விசாளர் ஊடல்விசாகை ரா தபல்விசாலிசில் முகறப்பல்விசாட ஒன்கறச்
ரா த்விசய்ா அிசார்விசல்விசாங்கைம,  பல்கைகலகைழகைத்தின் நுகழவ ்களின் வேல்விசாயிலில் கூடியிருந்ா
களின் வபல்விசாிசாரல்விசாட்டக்கைல்விசாிசாரர்கைகள அங்கிருந்து அகைற்று்களின் வோற்கு நட்களின் வேடிக்ககை எடத்ாது.
களின் வமகளின் வல கூறப்பட்ட புகைல்விசாரின்படி ரா தபல்விசாலி்விசல்விசாிசாரல்விசால் ரா தபறப்பட்ட நீதிமன்ற
உத்ாிசாரவ இாற்கைல்விசாகைப் பயன்படத்ாப்பட்டது.  “பல்கைகலக்கைழகை நுகழவ
்களின் வேல்விசாயிலுக்கு இகடஞ்்விசல் இல்லல்விசாமல்,  பல்கைகலக்கைழகை நிர்்களின் வேல்விசாகைத்துக்கும
மல்விசாணை்களின் வேர்கைளுக்கும ாடங்கைள இன்றி மற்றும பல்கைகலக்கைழகை
ரா த்விசல்விசாத்துக்கைளுக்கு களின் வ்விசாம இல்லல்விசாமல்”  நடந்துரா தகைல்விசாளளுமல்விசாறு,
பல்கைகலக்கைழகை ரா தால்விசாழிற்்விசங்கைத் ாகல்களின் வேர் எஸ. கைல்விசாலிசாரல்விசாஜ் மற்றும ஏகனய
25  கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைளுக்கும விதிக்கைப்பட்டளள இந்ா கைட்டகளகய,
எந்ா ்விசந்ார்ப்பத்திலும அ்களின் வேர்கைகள ாண்டிப்பாற்கைல்விசாகை பயன்படத்திக்ரா தகைல்விசாளள
முடியும.

யல்விசாழ்ப்பல்விசாணைப் பல்கைகலக்கைழகைத்தில் கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைளுக்கு
மட்டமன்றி,  களின் வ்களின் வேகல நிறுத்ாத்தில் ஈடபட்டளள ்விசகைல கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா
ஊழியர்கைளுக்கும எதிிசாரல்விசாகை இத்ாககைய நீதிமன்ற உத்ாிசாரவகைள
பிறப்பிக்கைப்படம ஆபத்து உளளது.

அிசார்விசல்விசாங்கைத்தின் இந்ா பிிசாரதிபலிப்பின் எதிரில்,  நூற்றுக்கு 5  ்விசாவிகிாம
அற்ப ்விசமபள உயர்வக்கைல்விசாகை களின் வ்களின் வேகல நிறுத்ாத்கா கைல்விசாட்டிக்
ரா தகைல்விசாடப்பாற்கைல்விசாகை கூட்டக் கைமிட்டி முகனந்துரா தகைல்விசாண்டிருப்பால்விசாகை கீழ்மட்ட
உறுப்பினர்கைள குற்றம ்விசல்விசாட்டகின்றனர்.

களின் வ்விசல்விசா்விசலி்விச ்விசமத்து்களின் வேக் கைட்சி (களின் வ்விசல்விசா.்விச.கை.),  ரா தால்விசாழிற்்விசங்கை அதிகைல்விசாிசாரத்து்களின் வேத்தின்
துகளின் விசாரல்விசாகைப் பல்விசாத்திிசாரத்கா அகடயல்விசாளம கைல்விசாட்டி களின் வ்களின் வேகலநிறுத்ாத்தின்
ஆிசாரமபத்திகளின் வலகளின் வய கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைளுக்கு ஒரு முன்களின் வனல்விசாக்ககை
்களின் வேழங்கியது.  உலகை களின் வ்விசல்விசா்விசலி்விச ்களின் வேகலத் ாளம "பல்கைகலக்கைழகை கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா
ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைளுக்கு ஒரு முன்களின் வனல்விசாக்கிய பல்விசாகா"  என்ற ாகலப்பில்
ரா த்களின் வேளியிட்ட முன்களின் வனல்விசாக்கில்,  களின் வ்விசல்விசா.்விச.கை.  சுட்டிக் கைல்விசாட்டிய முக்கிய
விடயங்கைகள மீண்டம ்களின் வேலியுறுத்துகிகளின் வறல்விசாம.

நல்விசாங்கைள கூறியால்விசா்களின் வேது:  "எந்ாரா த்களின் வேல்விசாரு களின் வகைல்விசாரிக்ககையும கிகடக்கைல்விசாமல்
இருப்பது அகமச்்விசர்கைளின் அல்லது அதிகைல்விசாரிகைளின் அகைங்கைல்விசாிசாரத்தினல்விசால்
அல்ல,  என்பகா களின் வ்களின் வேகலநிறுத்ாம ரா த்விசய்யும கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைள
முாலில் புரிந்து ரா தகைல்விசாளளகளின் வ்களின் வேண்டம.  இது ரா தால்விசாழிற்்விசங்கை
அதிகைல்விசாிசாரத்து்களின் வேத்ால்விசால் உறுப்பினர்கைகள ஏமல்விசாற்று்களின் வோற்கைல்விசாகை களின் வ்களின் வேண்டரா தமன்களின் வற
கூறும புகணைகைகாயல்விசாகும.  இாற்கு மல்விசாறல்விசாகை,  இந்ா களின் வகைல்விசாரிக்ககைகைகள
்விசர்்களின் வேகளின் வா்விச நல்விசாணைய நிதியம கைடகமயல்விசாகை எதிர்ப்பகளின் வா உண்கமயல்விசான கைல்விசாிசாரணைம
ஆகும."

அகளின் வா களின் வபல்விசால்,  “ரா தால்விசாழிலல்விசாள-ஒடக்கைப்பட்ட மக்கைளுக்கு எதிிசாரல்விசாகை
முாலல்விசாளித்து்களின் வேத்தின் ால்விசாக்குாலல்விசானது ்விசர்்களின் வேகளின் வா்விச அளவிலல்விசானால்விசாகை இப்பது
களின் வபல்விசாலகளின் வ்களின் வே,  அந்ா ால்விசாக்குால்கைளுக்கு எதிிசாரல்விசாகை பிசாரந்ாளவிலல்விசான ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்



்களின் வேர்க்கைத்தின் களின் வபல்விசாிசாரல்விசாட்டங்கைளும உலகை அளவில் ரா த்களின் வேடிக்கின்றன” என்பகா
சுட்டிக் கைல்விசாட்டகின்களின் வறல்விசாம.

கைல்வித் துகறகய மட்டகளின் வம எடத்துக்ரா தகைல்விசாண்டல்விசாலும இது ரா த்களின் வேளிப்பகடயல்விசாகை
இருக்கிறது.  கநஜீரியல்விசா மற்றும ரா தகைன்யல்விசாவில் பல்கைகலக் கைழகைங்கைளில்
கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைள அதிகை ஊதியம களின் வகைல்விசாரி முன்ரா தனடக்கும
களின் வபல்விசாிசாரல்விசாட்டமும, அரா தமரிக்கைல்விசாவிலும பிரித்ால்விசானியல்விசாவிலும இலட்்விசக் கைணைக்கைல்விசான
ஆசிரியர்கைள மற்றும மல்விசாணை்களின் வேர்கைளும கைல்வி மீால்விசான ால்விசாக்குால்கைளுக்கு
எதிிசாரல்விசாகை முன்ரா தனடக்கும களின் வபல்விசாிசாரல்விசாட்டமும,  இந்ா ்விசர்்களின் வேகளின் வா்விச தீவிிசாரமயமல்விசாாலின்
பல்விசாகைமல்விசாகும. 

இந்ா சூழலில், அிசார்விசல்விசாங்கைத்திற்கும ஒட்டரா தமல்விசாத்ா முாலல்விசாளித்து்களின் வே அகமப்பு
முகறக்கும எதிிசாரல்விசான ஒரு அிசாரசியல் களின் வபல்விசாிசாரல்விசாட்டத்துடன் மட்டகளின் வம கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா
ஊழியர்கைள ாங்கைள களின் வகைல்விசாரிக்ககைகைகள அகடய முடியும என்பகா நல்விசாம
சுட்டிக் கைல்விசாட்டகின்களின் வறல்விசாம. களின் வமலும முாலல்விசாளித்து்களின் வே ்களின் வேர்க்கைத்தின் கைருவிகைளல்விசான
ரா தால்விசாழிற்்விசங்கைங்கைள,  அத்ாககைய களின் வபல்விசாிசாரல்விசாட்டத்திற்கு முற்றிலும
விகளின் விசாரல்விசாாமல்விசானக்களின் வேயல்விசாகும,  மற்றும ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைள எதிர்ரா தகைல்விசாளளும
பிிசாரச்சிகனகைள முாலல்விசாளித்து்களின் வே அகமப்பு முகறயின் விகளவகைள என்பகா
மூடி மகறத்து,  முாலல்விசாளித்து்களின் வே அகமப்பு முகறகய பல்விசாதுகைல்விசாப்பாற்களின் வகை
அக்களின் வே எப்களின் வபல்விசாதும முயல்கின்றன, என்பகா நல்விசாம ரா தாளிவபடத்துகின்களின் வறல்விசாம.

"பல்கைகலக்கைழகை ரா தால்விசாழிற்்விசங்கை கூட்டக் கைமிட்டி பற்றி எந்ா நமபிக்ககையும
க்களின் வேக்கை களின் வ்களின் வேண்டல்விசாம என்றும,  களின் வபல்விசாிசாரல்விசாட்டத்கா ாம ககையில் எடப்பாற்கைல்விசாகை
ரா தால்விசாழிற்்விசங்கைங்கைளில் இருந்து முழுகமயல்விசாகை விலகி,  ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைளின்
்களின் வேல்விசாக்குகைளில் களின் வார்வ ரா த்விசய்யப்படம,  மற்றும ஜனநல்விசாயகை ரீதியில்
கைலந்துகிசாரயல்விசாடி முடிவகைள மற்றும தீர்மல்விசானங்கைகள எடக்கும,  சுயல்விசாதீன
நட்களின் வேடிக்ககை குழுக்கைகள எல்லல்விசா பல்கைகலக்கைழகைங்கைளிலும
கைட்டிரா தயழுப்புமல்விசாறும, கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைளுக்கு களின் வ்விசல்விசா.்விச.கை. அகழப்பு
விடக்கின்றது.

அிசார்விசல்விசாங்கைத்தின் ரா தகைல்விசாடூிசாரமல்விசான அலட்சியம மற்றும ரா தால்விசாழிற்்விசங்கைங்கைளின்
துகளின் விசாரல்விசாகைப் பல்விசாத்திிசாரத்கா பல்விசாிசாரதூிசாரமல்விசானால்விசாகை கைருதும ஒரு்களின் வேருக்கு,  களின் வ்விசல்விசா.்விச.கை
முன்க்களின் வேக்கின்ற முன்களின் வநல்விசாக்கின் அடிப்கடயில் களின் வபல்விசாிசாரல்விசாடல்விசாமல் கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா
ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைளின் களின் வபல்விசாிசாரல்விசாட்டத்துக்கு ஒரு்விசாவீாகளின் வமனும முன் ரா த்விசல்ல
முடியல்விசாது என்பது ரா தாளி்களின் வேல்விசாகும. 

இந்ா முன்களின் வனல்விசாக்குக்கு கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைள ஈர்க்கைப்பட்களின் வேல்விசார்கைள
என்ற அச்்விசமகடந்துளள ரா தால்விசாழிற்்விசங்கை அதிகைல்விசாிசாரத்து்களின் வேம,  கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா
ஊழியர்கைள மத்தியில் ாகலயீட ரா த்விசய்ய களின் வ்களின் வேண்டல்விசாம என களின் வ்விசல்விசா.்விச.கை.
உறுப்பினர்கைளுக்கு அச்சுறுத்ால் விடப்பகளின் வால்விசாட,  களின் வ்விசல்விசா.்விச.கை.  உடன்
கைலந்துகிசாரயல்விசாட களின் வ்களின் வேண்டல்விசாம என உறுப்பினர்கைகளயும ்களின் வேலியுறுத்தி
்களின் வேருகிறது.  களின் வ்விசல்விசா.்விச.கை.  உறுப்பினர்கைகள அடிப்பாற்கும ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைள
மத்தியில் விநிகளின் வயல்விசாகிக்கைப்படம முன்களின் வநல்விசாக்கு துண்டப் பிிசாரசுிசாரங்கைகள
அபகைரிப்பாற்கும ரா தால்விசாழிற்்விசங்கை அதிகைல்விசாிசாரத்து்களின் வேம பல ாடக்களின் வே எடத்ா
முயற்சிகைள,  கீழ் மட்ட உறுப்பினர்கைளின் ஆாிசாரவடன் களின் வால்விசாற்கைடிப்பாற்கு
களின் வ்விசல்விசா.்விச.கை.யல்விசால் முடிந்ாது. 

களின் வ்களின் வேகைமல்விசாகை உயரும ்களின் வேல்விசாழ்க்ககை ரா த்விசலவினத்தின் எதிரில்,  கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா
ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைளின் ்விசமபளக் களின் வகைல்விசாரிக்ககை முற்றிலும நியல்விசாயமல்விசானால்விசாகும.
களின் வமலும,  சீிசாரழிந்து ்களின் வேரும ரா தபல்விசாது சுகைல்விசாால்விசாிசார களின் வ்விசக்களின் வே மற்றும ானியல்விசார்
மருத்து்களின் வே நிறு்களின் வேனங்கைள அறிவிடம ரா தபல்விசாறுக்கை முடியல்விசாா கைட்டனத்தின்
எதிரில்,  ாமது ்களின் வேல்விசாழ்க்ககை ஆபத்தில் விழுந்திருப்பகா உணைரும
ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைள,  மருத்து்களின் வே கைல்விசாப்பீட்டக்கைல்விசாகை முன்க்களின் வேக்கும களின் வகைல்விசாரிக்ககை
முற்றிலும நியல்விசாயமல்விசானால்விசாகும.

ாமது அடிப்பகட களின் வாக்களின் வேகைளுக்கைல்விசாகை பிிசாரமல்விசாண்டமல்விசான கைடன் ரா தால்விசாககைகயப்
ரா தபறு்களின் வோனல்விசால்,  ஒய்வ ரா தபறும களின் வபல்விசாது அ்களின் வேர்கைளுக்கு கிகடக்கும அற்ப
ஊழியர் களின் வ்விசமலல்விசாப நிதி ஆவியல்விசாகிப் களின் வபல்விசாகின்ற நிகலகமயின் கீழ்,
ஓய்வூதியத்திற்கைல்விசான அ்களின் வேர்கைளது களின் வகைல்விசாரிக்ககையல்விசானது குறிப்பிடத்ாக்கை
முக்கியத்து்களின் வேம ்களின் வேல்விசாய்ந்ாால்விசாகும.

கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைள மீது நடத்ாப்படம ால்விசாக்குால்கைள,  ஒட்ட
ரா தமல்விசாத்ா ரா தால்விசாழிலல்விசாள ்களின் வேர்க்கைத்தின் மீால்விசான ால்விசாக்குாலின் ஒரு பகுதியல்விசாகை
இருப்பகளின் வால்விசாட, அ்களின் வேர்கைளது களின் வகைல்விசாரிக்ககைகைள முழு ரா தால்விசாழிலல்விசாள ்களின் வேர்க்கைத்திதும
அ்களின் வே்விசிசாரத் களின் வாக்களின் வேகைகள பிிசாரதிபலிக்கின்றன.

மறுபுறம,  கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைளின் களின் வபல்விசாிசாரல்விசாட்டமல்விசானது பிிசாரால்விசானமல்விசாகை
ரா தபல்விசாதுக் கைல்வி மீது ரா தால்விசாடக்கைப்படம ால்விசாக்குாலுடன் ரா தால்விசாடர்புபட்டளளது.
இானல்விசால்,  கைல்வி உரிகமகைளுக்கைல்விசாகைப் களின் வபல்விசாிசாரல்விசாடிக்ரா தகைல்விசாண்டிருக்கும
மல்விசாணை்களின் வேர்கைள கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைளின் களின் வபல்விசாிசாரல்விசாட்டத்கா ாமது ரா த்விசல்விசாந்ாப்
களின் வபல்விசாிசாரல்விசாட்டமல்விசாகைக் கைருதி, அாகனச் சூழ அணிதிிசாரள களின் வ்களின் வேண்டம.

களின் வபல்விசாலி-இடது அிசாரசியல் இயக்கைமல்விசான முன்னிகல களின் வ்விசல்விசா்விசலி்விசக் கைட்சியின்
ாகலகமயிலல்விசான அகனத்து பல்கைகலக்கைழகை மல்விசாணை்களின் வேர் ஒன்றியம,
அத்ாககைய ஒரு அணிதிிசாரளவக்கு,  அால்விசா்களின் வேது மல்விசாணை்களின் வேர்கைகள ரா தால்விசாழிலல்விசாள
்களின் வேர்க்கைத்தின் ாகலகமயின் கீழ் அணிதிிசாரட்டம களின் வ்களின் வேகலத்திட்டத்துக்கு கைடம
எதிரியல்விசாகும.  இானல்விசால் இது கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைள ்விசமபந்ாமல்விசாகை
ரா தமத்ானமல்விசான களின் வபல்விசாக்ககைகளின் வய கைகடபிடிக்கின்றது.

இாற்கிகடயில்,  களின் வ்விசக்களின் வேயில் இருந்து விலகி இருக்கும
ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைளுக்கு எதிிசாரல்விசாகை,  நீதிமன்ற உத்ாிசாரவில் குறிப்பிடப்பட்டளள
“மல்விசாணை்களின் வேர்கைளுக்கு இகடஞ்்விசல் ஏற்படத்துால்” என்பான் கீழ், ரா தபல்விசாலி்விசல்விசாகிசார
ாகலயீட ரா த்விசய்ய க்களின் வேக்கை முடியும.  அத்ாககைய ஆத்திிசாரமூட்டல்கைளுக்கு
இடம ரா தகைல்விசாடக்கைல்விசாமல், கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைளின் களின் வபல்விசாிசாரல்விசாட்டத்கா பல்விசாதுகைல்விசாக்கை
மல்விசாணை்களின் வேர்கைள முன்்களின் வேிசார களின் வ்களின் வேண்டம.

என்ன ரா த்விசய்ய களின் வ்களின் வேண்டம?

நீண்டகைல்விசால களின் வ்களின் வேகலநிறுத்ாத்திலும ஆயிிசாரக்கைணைக்கைல்விசான்களின் வேர்கைள பங்குரா தபறும
ஆர்ப்பல்விசாட்டங்கைளிலும ஈடபட்களின் வோன் மூலம,  ாமது உறுதிப்பல்விசாட்டில் எந்ாக்
குகறயும இல்கல என்பகா கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ஊழியர்கைள மீண்டம மீண்டம
நிரூபித்துளளனர். அ்களின் வேர்கைளுக்கு இல்லல்விசாாது ்விசரியல்விசான முன்களின் வனல்விசாக்கு மற்றும
ாகலகமத்து்களின் வேமுகளின் வம ஆகும.

களின் வ்களின் வேகலநிறுத்ாம ரா த்விசய்யும கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைள,  களின் வ்விசல்விசா.்விச.கை.  இங்கு
முன்க்களின் வேத்துளள முன்களின் வனல்விசாக்ககை அடிப்பகடயல்விசாகைக் ரா தகைல்விசாண்ட நட்களின் வேடிக்ககைக்
குழுக்கைகள அகமக்கை முயற்சிக்கை களின் வ்களின் வேண்டம.  இந்ா குழுக்கைளின்
பிிசாரதிநிதிகைள,  அிசார்விசல்விசாங்கைத்தின் ால்விசாக்குால்கைளுக்கு எதிிசாரல்விசாகை இப்களின் வபல்விசாகளின் வா
களின் வபல்விசாிசாரல்விசாட்டத்திற்கு ்களின் வேந்திருக்கும மின்்விசல்விசாிசார ்விசகப மற்றும அஞ்்விசல்
ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைள உட்பட ஏகனய ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைகளயும,  உறுதிப்பல்விசாடல்விசான
களின் வபல்விசாிசாரல்விசாட்டத்தில் ஈடபட்டிருக்கும ஒடக்கைப்பட்ட வி்களின் வே்விசல்விசாயிகைகளயும
மல்விசாணை்களின் வேர்கைகளயும ாமது குழுக்கைளுடன் இகணைத்துக்ரா தகைல்விசாண்ட
அிசார்விசல்விசாங்கைத்திற்கு எதிிசாரல்விசாகை ்விசக்தி்களின் வேல்விசாய்ந்ா அிசாரசியல் எதிர்த் ால்விசாக்குாகல
ாயல்விசார் ரா த்விசய்யகளின் வ்களின் வேண்டிய்களின் வேர்கைளல்விசா்களின் வேர்.

முாலல்விசாளித்து்களின் வே அிசார்விசல்விசாங்கைத்கா தூக்கி வீசி ஆட்சிக்கு ரா தகைல்விசாண்ட்களின் வேரும
ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்-வி்களின் வே்விசல்விசாயிகைள அிசார்விசல்விசாங்கைத்தின் மூலம,  பிிசாரமல்விசாண்ட
ரா தபருந்களின் வால்விசாட்டங்கைள,  ்களின் வேங்கிகைள மற்றும ரா தால்விசாழிற்்விசல்விசாகலகைகளயும
ரா தால்விசாழிலல்விசாளி ்களின் வேர்க்கைத்தின் கைட்டப்பல்விசாட்டின் கீழ் மக்கைளமயப்படத்தி,
இலல்விசாபத்கா அடிப்பகடயல்விசாகைக் ரா தகைல்விசாண்ட உற்பத்திக்கு பதிலல்விசாகை,  ்விசமூகைத்
களின் வாக்களின் வேக்கைல்விசான உற்பத்திகய உறுதிப்படத்துகின்ற களின் வ்விசல்விசா்விசலி்விச
களின் வ்களின் வேகலத்திட்டத்கா நகடமுகறப்படத்ா களின் வ்களின் வேண்டம.  ்களின் வேல்விசாழ்்களின் வோற்கு
களின் வபல்விசாதுமல்விசான ஊதியத்துடனல்விசான களின் வ்களின் வேகல,  நல்ல ஆகளின் விசாரல்விசாக்கியம,  முகறயல்விசான
கைல்வி மற்றும பல்விசாதுகைல்விசாப்பல்விசான ஓய்வூதியத்காயும இான் மலம மட்டகளின் வம
உறுதிப்படத்ா முடியும.

இந்ாப் களின் வபல்விசாிசாரல்விசாட்டத்திற்கு ாகலகம ்களின் வேகிக்கும ரா தால்விசாழிலல்விசாள ்களின் வேர்க்கைத்தின்
புிசாரட்சிகைிசார கைட்சியல்விசாகை களின் வ்விசல்விசா்விசலி்விச ்விசமத்து்களின் வேக் கைட்சிகய கைட்டிரா தயழுப்ப
முன்்களின் வேருமல்விசாறு பல்கைகலக்கைழகை கைல்வி்விசல்விசாிசாரல்விசா ரா தால்விசாழிலல்விசாளர்கைள, இகளஞர்கைள,
மல்விசாணை்களின் வேர்கைள மற்றும வி்களின் வே்விசல்விசாயிகைள உட்பட ஏகனய
ஒடக்கைப்பட்ட்களின் வேர்கைளிடமும நல்விசாங்கைள ்களின் வேலியுறுத்துகிகளின் வறல்விசாம.


