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இந்திய ஆசிரியர்கள, அரசரசாங்க ஊழியர்கள
தமிழ்்நரசாட்டில் கரசாலவகாலவரரயற்ற

வவகாலவரலநிறுத்தத்காலவரத தை ததரசாடங்கியுளளனர்
By Deepal Jayasekera,     25 January 2019 

இந்தியியாவில மற்றுுமமியார மிகப்ும்பெரிய ும ியாழிலியாள வர்க்க

ப்பெியாரியாட்டம ுமவடித்துள்ளது,  இதில 700,000  ஆசிரியர்கள்
மற்றும மியாநில அரசியாங்க ்பெணியியாளர்கள் ும ன மியாநிலமியான
 மிழ்நியாட்டில,  கடந்  ுமசவ்வியாய மு ல கியாலவரரயற்ற
பவரலநிறுத் த்தில ஈடு்பெட்டுள்ளனர். அவர்கள் ஒயவ ஊதிய
ுமவட்டுகரளத் திரம்பெ ும்பெறு ல,  சம்பெள உயர்வ,
ஆசிரியர்கள் மற்றும ்பெியாலவியாடி (சிறுவர் ்பெரியாமரிப்பு நிரலய)
ஊழியர்களுக்க ்பெணி நிரந் ரம உள்ளிட்ட பகியாரிக்ரககரள
முன ரவத்து பவரலநிறுத் ம ுமசயதுள்ளனர்.

மியாநிலம முழுவதும 20,000 க்கம பமற்்பெட்ட பவரலநிறுத் ம
ுமசயப ியார்,  வலதுசியாரி வகப்புவியா  அ.தி.மு.க.   ரலரம
மியாநில அரசியாங்கத்தின ஒழுங்க நடவடிக்ரககரள,
மிரட்டலகரள மீற ும ர ஆர்ப்்பெியாட்டத்தில ஈடு்பெட்டரமக்கியாக
ரகது ுமசயயப்்பெட்டனர்.  பு ன அனறு,  ுமசனரன
உயர்நீதிமனறம அவர்கரள அனபற பவரலக்க திரம்பெ
உத் ரவிட்டது —  இது அரசியாங்கத்தின ்பெழிவியாங்கலுக்கியான
இனுமனியார எச்சரிக்ரகயியாகம.

இந்  பவரலநிறுத் ம, ்பெல  சியாப்  கியாலமியாக பமியாசமரடந்து
வரம நிரலரமகள் மற்றும சமூக சமத்துவமினரமக்க
எதிரியாக வளர்ந்து வரம சர்வப ச ும ியாழிலியாளர் வர்க்கத்தின
எழுச்சியின ்பெியாகமியாகம. ுமமக்சிக்பகியா-அுமமரிக்கியா எலரலயில
்பெல ஆயிரக்கணக்கியான மத் ியாபமியாுமரியாஸ (Matamoros)

"மக்கிலலியாபடியாரியா"  (Maquiladora) ும ியாழிலியாளர்களின
பவரலநிறுத் ம,  லியாஸ ஏஞ்ுமசலசலஸ ஆசிரியர்கள்
ப்பெியாரியாட்டம மற்றும பிரியானசில மஞ்சள் சீரரட ப்பெியாரியாட்டமும
இதில அடங்கம.

ும ற்கியாசியியா முழுவதும ும ியாழிலியாளர்கள் தீர்க்கமியான
ும ியாழிற்துரற நடவடிக்ரகயில ஈடு்பெட்டனர்.  கடந்  மியா ம
ஒன்பெது நியாள் பவரலநிறுத் த்தில இலங்ரக ும்பெரந்ப ியாட்டத்
ும ியாழிலியாளர்கள்  ங்கள் கூலிரய இரட்டிப்்பெியாக்க பகியாரினர்
மற்றும கூலிஉயர்வக்கியாக இந்  மியா ம எட்டு நியாள்
பவரலநிறுத் த்தில ்பெங்களியாப ஷில ஆரட துரற
ும ியாழிலியாளர்கள் ஈடு்பெட்டனர்.

சற்று இரண்டு வியாரங்கள் முனபு,  இந்தியியா முழுவதும
இரண்டு நியாள் பவரலநிறுத் த்தில ஜனவரி 8  மற்றும 9
அனறு பிர மர் பமியாடியின இந்து பமலியாதிக்க ்பெியா.ஜ.க
அரசியாங்கத்தின மு லீட்டியாளர் சியார்பு "சீர்திரத் ம"  மற்றும
சிக்கன நடவடிக்ரககளுக்க எதிரியாக அணிதிரண்டனர். கடந் 
வரடம,  ஓரகடத்தில (ுமசனரனயின அரகில)  மூனறு
முக்கிய வியாகன ும ியாழிசியாரலரய பசர்ந்  சுமியார் 3000
ும ியாழிலியாளர்கள் —யமியாஹியா, ரியாயல எனபீலட் மற்றும MSI—
இரண்டு மியா  கியால பவரலநிறுத் த்தில ்பெங்பகற்றனர்.

ஆசிரியர்களும ஏரனய மியாநில அரசியாங்க ஊழியர்களும
CPS (்பெங்களிப்பு ஓயவ ஊதிய திட்டத்ர )  திரம்பெப்ும்பெற
பவண்டும எனறும NPS (ப சிய ஓயவ ஊதிய திட்டத்ர )
திணிப்்பெர  ரகவிட பவண்டும எனறும விரமபுகினறனர்,
இரவ அவர்களின சம்பெளத்ர  ுமவட்டுவதுடன ஓயவ
ஊதிய நிதிரய ்பெங்க சந்ர க்க அளிக்கினறன.

்பெியா.ஜ.க  ரலரம அரசியாங்கத் ியால,  NPS,
அறமுகப்்பெடுத் ப்்பெட்டு 2014  இல திணிக்கப்்பெட்டது.  அனறு
மு ல அரனத்து மத்திய மியாநில அரசியாங்க
ஊழியர்களுக்கம  ங்களின முந்ர ய ஒயவ ஊதிய உரிரம
்பெறக்கப்்பெட்டது பமலும அவர்களது 10  ச வீ  சம்பெளங்கள்
இலியா்பெத்ர  மற்றும ்பெங்க சந்ர  மு லீட்டியாளர்கள்
ுமகியாழுக்க ரவக்கம ஒயவ ஊதிய நிதிக்க
திரப்பிவிடப்்பெட்டது.

இந்  ஏழு அமச பகியாரிக்ரககள் உள்ளடக்கியரவ, 21 மியா 
சம்பெள ்பெியாக்கிரய வழங்கல,  ்பெகதி பநர மற்றும ்பெியாலவியாடி
ஆசிரிரயகளுக்க நிரந் ர ்பெணி மற்றும பமலநிரல ்பெள்ளி
ஆசிரியர்களுக்க சம்பெள உயர்வ ஆகியன ஆகம.
நிரந் ரமற்ற ும ியாழிலியாளர்கள் ும ியாடர்ந்து அதிகமியாக
சுரண்டப்்பெட்டு வரகினறனர்,  "ஒப்்பெந் ம"  “்பெகதி பநரம"
மற்றும "்பெயிற்சி"  ப்பெியானற பிரிவகளின கீழ் ும்பெியாது மற்றும
 னியியார் துரறகளில வறுரம நிரல கூலிகரள திணிக்க
மற்றும ும ியாழிலியாள வர்கத்ர  இவ்வியாறு பிரிக்கினறனர்.

இந்  பவரல நிறுத் ம மியாநிலம முழுவதும ்பெல ்பெள்ளிகரள
மூடியுள்ளது.  மற்ற அரசியாங்க துரறகளில இரக்கம
ஊழியர்கள் வரி,  சுகியா ியாரம,  கிரியாம முனபனற்றம மற்றும
விவசியாயம ப்பெியானறவர்களும இந்  பவரலநிறுத் த்தில
இரணந்துள்ளனர்.

ும்பெரம திரளியான ரகதுகரளயும மீற,  பவரலநிறுத் த்தில
ஈடு்பெட்படியார்,   ரலநகரம ுமசனரன மற்றும இ ர முக்கிய
நகரங்களியான மதுரர, பகியாரவ, விரதுநகர், இரியாமநியா புரம,
சிவங்கங்ரக,  ப னி,  பவலூர் மற்றும திண்டுக்கலலில
ஆர்ப்்பெியாட்டங்களில ்பெங்ுமகடுத் னர்.

ஆனியால,  ும ியாழிலியாளர்கள் மத்தியில வளர்ந்து வரம
ப்பெியார்கணத் ியால இந்  நடவடிக்ரகக்க  ள்ளப்்பெட்ட
ும ியாழிற்சங்கங்கள்,  அரசியாங்கத்தின  ியாக்க லுக்க எதிரியாக
ும ியாழிலியாள வர்க்க அணிதிரட்டரல எதிர்க்கினறன. (JACTTO
மற்றும GEO)   மிழ்நியாடு ஆசிரியர்கள் மற்றும அரசு ஊழிய
ும ியாழிற்சங்கங்களின கூட்டரமப்பு,  அ.தி.மு.க
அரசியாங்கத்திற்க அழுத் ங்கள் ுமகியாடுப்்பெ ன மூலம அ ன
ுமகியாள்ரககரள திரம்பெ ும்பெற ரவக்க முடியும எனறு
பகியாரகினறன.



ும ியாழிலியாளர்கள் எதிர்ுமகியாள்வது அ ன பநுமரதிர் -  அது
அரசியாங்கத்தின ஒடுக்கமுரற ஆகம.  திங்களனறு,
கியாலவரரயற்ற பவரலநிறுத் த்தின ஒர நியாள் முனபு, அரசு
 ரலரம ுமசயலியாளர் கிரிஜியா ரவத்தியநியா ன
பவரலநிறுத் ம ுமசயபவியாரின கூலிரய ுமவட்டு ல மற்றும
அரனத்து விடுப்புகரளயும,  மரத்துவ கியாரணம  விர்த்து,
இரத்து ுமசயது உத் ரவிட்டியார்.  அரசு கலவித்துரற,
கரங்கியாலிகரள பவரலக்க ரவத்து,  ற்கியாலிக பவரலக்க,
ுமவறும 7500 ரூ்பெியாய ($106) மியா  சம்பெளத்துக்க அவர்கரள
ரவக்க முயற்சி எடுத்துள்ளது. 

முந்ர ய அ.தி.மு.க மியாநில அரசியாங்கம,  2003  இல
பவரலநிறுத் ம ுமசய  அரசியாங்க ஊழியர்கள் மீது,
ுமகியாடூரமியான  ியாக்க ல நடத்தியது,  ்பெல ஆயிரக்கணக்கியான
ும ியாழிலியாளர்கரள ்பெணி நீக்கம ுமசய து.

பவரலநிறுத் ம ுமசயயும ும ியாழிலியாளர்கள்
ும ியாழிற்சங்கங்களுக்க எதிரியாகவம கசப்்பெியான அனு்பெவங்கள்
ும்பெற்றுள்ளனர்.  ும ியாழிலியாளர்கள் திரம்பெ திரம்பெ CPSக்க
எதிரியாக ப்பெியாரியாட முன வந்துள்ளனர். உ ியாரணமியாக, பிப்ரவரி
2016 இல கியாலவரரயற்ற பவரலநிறுத் த்ர  ும ியாடங்கினர்,
ஆனியால TNGEA, 68  ும ியாழிற்சங்கங்கள் ுமகியாண்ட
கூட்டரமப்பு,  எந்  பகியாரிக்ரகயும நிரறபவறியாமல ்பெத்து
நியாட்களில அ ரன முடிவக்க ுமகியாண்டு வந் து.

ும ியாழிற்சங்கங்கள்  ங்கள் கியாட்டிக்ுமகியாடுப்ர்பெ ப ர் ல
மற்றும ்பெள்ளி ்பெரீட்ரசக்கியான அரசியாங்க ஊழியர்களின
கடரமகரள கியாரணம கியாட்டி நியியாயப்்பெடுத்தின,  பமலும
அரசியாங்கம,  ும ியாழிலியாளர்களின பகியாரிக்ரககள் கறத்து
சிந்திக்க பநரம ுமகியாடுப்ப்பெியாம எனறும கூறன. JACTTO இந் 
பவரல நிறுத் த்தில,  ்பெங்க ும்பெற மறுத் து,  2016  இல
வரவிரக்கம மியாநில அரசியாங்கம  னது வரடியாந்திர வரவ-
ுமசலவத் திட்டத்தில ும ியாழிலியாளர்களின பகியாரிக்ரககளுக்க
ுமசவி சியாயக்கம எனறு கூறயது.

மத்தியில மற்றும மியாநில அளவில இரண்டிலும வந் 
அடுத் டுத்  அரசியாங்கங்கள் ும ியாடர்ந்து சமூக தீங்க
விரளவிக்கம "ும்பெியாரளியா ியார-சீர்திரத் ங்கரள" ும ியாடர்ந் ன,
2008  நிதி நிரலமுறவிலிரந்து ும ியாடங்கி ஆழம அரடந்து
வரம இந்திய மற்றும உலக மு லியாளித்துவ ுமநரக்கடியின
சுரமகரள ும ியாழிலியாளர்கள் மீது ஏற்றுவ ன மூலம இர 
ும ியாடர்ந் ன.

CPS ப்பெியானற மிகப்ும்பெரம "சீர்திரத் "  நடவடிக்ரககள்
உலகம முழுவதும IMF (சர்வப ச நியாணய நிதியம)  இன
ஆரணயின கீழ் அறமுகப்்பெடுத் ப்்பெட்டு வரகினறன. அரவ
எதிர்வரம ும்பெியாது ப ர் லில ஆளும பமியாடி அரசியாங்கத்ர 
மியாற்றுவ ன மூலம திரம்பெ ும்பெறப்்பெட மியாட்டியாது.
எதிர்க்கட்சியியான கியாங்கிரஸ -  இந்திய ஆளும வர்க்கத்தின
்பெியாரம்பெரிய கட்சி-  மற்றும பிரியாந்திய மு லியாளித்துவ
கட்சிகளியான தி.மு.க. மற்றும  மிழ்நியாட்டில  ற்ப்பெியாது ஆளும
அ ன எதிரி கட்சியியான அ.தி.மு.கவம வணிகசியார்பு
நடவடிக்ரககரள சமமியாக நிரறபவற்ற கியாத்து
கிடக்கினறனர்.

இந்   ியாக்க லகரள,  ுமமக்சிக்பகியா,  அுமமரிக்கியா,  பிரியானஸ
மற்றும உலகம முழுவதும ப ியாற்கடிக்க ஒபர ஒர

மூபலியா்பெியாயம,  ும ியாழிலியாள வர்க்கத்ர  பிற்ப்பெியாக்க
மு லியாளித்துவ ஒழுங்கிற்க எதிரியாக சுயியாதீனமியாக அரசியல
அணிதிரட்டல ுமசயவது மற்றும சர்வப ச வர்க்க
ப்பெியாரியாட்டத்தின அடிப்்பெரடயில  ியான உள்ளது.

இந்தியியாவின பிர ியான ஸரியாலினிச கட்சிகளியான CPM மற்றும
CPI எழுந்து வரம ும ியாழிலியாளர்களின ப்பெியாரியாட்டத்ர 
கியாங்கிரஸின பினபனியா அலலது பிரியாந்திய மு லியாளித்துவ
கட்சிகளின பினபனியா திரப்பி விட முயற்சிக்கினறன
(ஏப னும ஒர மு லியாளித்துவ அரசியாங்கம)  எதிர்வரம
ப ர் லில வகப்புவியா  ்பெியா.ஜ.கரவ ப ியாற்கடிப்ப்பெியாம எனற
ப்பெியார்ரவயில இந்  நியாடகம நடத் ப்்பெடுகிறது.

இப  ஸரியாலினிச கட்சிகள் 2011  இல அ.தி.மு.கவடன
 மிழக ப ர் லில கூட்டணி ரவத் ன, 2003  இல ும்பெரம
திரளியாக அரசு ஊழியர்கரள அவர்கள் ஒட்டுுமமியாத் மியாக
பவரலநீக்கம ுமசய  பினபும இது நடந் து.

உலக பசியாசலிச வரலத்  ளம ஜனவரி 12 அனறு இரண்டு
நியாள் ும்பெியாது பவரல நிறுத் த்தின அரசியல முக்கியத்துவம
கறத்து ுமவளியிட்ட முனபனியாக்கில கூறயவியாறு, "அரனத்து
கட்சிகளும இந்திய மு லியாளித்துவத்தின உந்து லியான
இந்தியியாரவ பூபகியாள மூல னத்துக்க மலிவ விரல கூலி
 ளமியாக அரமக்க முக்கிய ்பெங்க வகத்துள்ளன.  1991
மற்றும 2008 க்க இரடயில CPM மற்றும CPI,  கியாங்கிரஸ
 ரலரமயில ும ியாடர் அரசியாங்கங்கரள  க்க ரவத் ன,
இந்  அரசியாங்கம புதிய ும்பெியாரளியா ியார ுமகியாள்ரககரள
மற்றும வியாஷிங்டன உடனியான ுமநரக்கத்ர 
முனுமனடுப்்பெதில  ரலரம வகித்துள்ளது."

இந்திய ும ியாழிலியாளர்கள்,  இலங்ரகயில அ்பெப்பெியாட்ஸபலக்
ப யிரல ும்பெரந்ப ியாட்ட ும ியாழிலியாளர்களின உ ியாரணத்ர 
பின்பெற்றபவண்டும, அவர்கள் பசியாசலிச சமத்துவக் கட்சியின
வழிகியாட்டு லின கீழ்,  ்பெல  சியாப்  ுமகியாடூர சுரண்டரல
உத்திரவியா ம ுமசய  ும ியாழிற்சங்கங்களுக்க எதிரியாக,
நடவடிக்ரக கழுக்கரள நிறுவியுள்ளனர்.  அுமமரிக்கியாவில,
வியாகனத் ும ியாழிலியாளர்களும ஆரல மூடல மற்றும
ஆயிரக்கணக்கியான பவரலயிழப்புகளுக்க எதிரியாக அப 
நடவடிக்ரகரய எடுத்துள்ளனர்.

அது ப்பெியானற ்பெணியிட சியாமியானிய ும ியாழிலியாளர்களின
கழுக்கள்,  இந்தியியா முழுவதும உள்ள ும ியாழிலியாளர்களின
ப்பெியாரியாட்டங்கரள ஐக்கியப்்பெடுத்துவ ன மூலமியாக மற்றும
பூபகியாள மு லியாளித்துவ உற்்பெத்திமுரற மூலமியாக
அவர்களுடன ுமநரக்கமியாக இரணந்துள்ள உலகம
முழுவதும உள்ள ும ியாழிலியாளர்களுடன பசர்ந்து ும ியாழிலியாள
வர்க்க எதிர் ியாக்க ரல ும ியாடுக்க பவண்டும.

அரனத்திற்கம பமலியாக,  ும ியாழிலியாளர்களின ஆட்சிக்கியான
ப்பெியாரியாட்டத்ர  முனுமனடுக்க,  இந்திய ும ியாழிலியாளர்களுக்க
ஒர புரட்சிகர கட்சி ப ரவ,  அது சர்வப ச பசியாசலிச
பவரலத்திட்டம மற்றும மூபலியா்பெியாயத்தில  ங்கி இரக்க
பவண்டும,  உலக ும ியாழிலியாள வர்க்கத்தின அரனத்து
மூபலியா்பெியாய ்பெடிப்பிரனகரளயும உட்ுமகியாண்டிரக்க
பவண்டும.  அத் ரகய கட்சி  ியான நியானகியாம அகிலத்தின
அரனத்துலகக் கழுவியாகம.


