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பெருநிறுவன ெடுபபடுகொொலக: பொடுகொழிகடுகொளர
ொற்பபடுகொொலகபள் சம்ெந்ொந்தமடுகொப பிக பிரடுகொன்ஸ் பரான்ஸ் டெலிபடுகொம்
நிரவடுகொகிபள் மீொடுகொன வழக்கு பொடுகொரான்ஸ் டெங்குகிறத
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பல

தொழழிலழளர் ொற்த்ழலல தசெய்துத்ழண்ட செம்பவங்்ள
தொழடர்பழ் ஏழு முன்ுன்னழள பிள் பிரழன்ஸ் தடலி்ழம் நிர்வழகி்ள மீது
திங்்ளன்று பழரசில் தொழடங்கிய வழக்க, முொலழளித்துவ
அல அமைப்புமுல்புமுறையிுன்னது ்ழட்டுமிள் பிரழண்டித்ொுன்னத்லொ தவளிச்செத்திற்க
த்ழண்டுவருகி்புமுறைது.
2005 இன் ஆள் பிரம்பத்தில், பிள் பிரழன்ஸ் தடலி்ழம் (இப்்பபழது ஆள் பிரஞ்ச்
நிறுவுன்னம்) நிர்வழ்ம் இள் பிர்சிய அமைழ் உளவியல் சித்திள் பிரவலொ
த்ழளல்
ஒன்ல்புமுறை
நலடமுல்புமுறைப்படுத்தியது.
அது
தொழழிலழளர்்லள அவர்்ளின் கழந்லொ்ள அல்லது வயொழுன்ன
தபற்்ப்புமுறைழர்்ளிடம் இருந்து விலக்கி தொழலலதூள் பிர ந்ள் பிரங்்ளின்
கிலள்ளுக்கப் பணி அமைழற்்புமுறைம் தசெய்ொது; தசெய்து முடிக்்வியலழொ
்பவலல இலக்க்லள அல அமைத்ொது; அல்லது பணியழளர்்லளக்
்ண்டிக்்வும்
அவ அமைரயழலொப்படுத்ொவும்
மீண்டும்
மீண்டும்
செம்பிள் பிரொழய அமைழுன்ன கூட்டங்்லள நடத்தியது. இது பணிநீக்்ம்
தசெய்யப்படுவதில் இருந்து செட்டரீதியில் பழது்ழக்்ப்பட்டிருந்ொ
22,000 தொழழிலழளர்்ள, அல்லது தொழழிலழளர் செக்தியில் ஏ்புமுறைத்ொழழ
ஐந்தில் ஒரு பங்கிுன்னர், அவர்்்பள தவளி்பய்புமுறை்பவழ அல்லது
ொற்த்ழலல தசெய்து த்ழளள்பவழ அவர்்லள நிர்பந்திப்பொன்
மூல அமைழ், அவர்்லள ்பவலலயிலிருந்து தவளி்பயற்றுவலொ
்பநழக்் அமைழ் த்ழண்டிருந்ொது.
“்ொவு

வழியழ்்பவழ அல்லது ஜன்ுன்னல் வழியழ்்பவழ, ஏ்பொழதவழரு
விொத்தில்" நிர்வழ்ம் தொழழிலழளர்்லள தவளி்பயற்றும் என்று
ொலலல அமை தசெயலதி்ழர டிடி்பய தலழம்பழர் தொரவித்ொழர்.
அவர்்ள உருவழக்கிய திகிலூட்டும் அனுபவம் நூற்றுக் ்ணக்்ழுன்ன
தொழழிலழளர்்லள
 அமைுன்னக்்வலலக்கம்
 அமைுன்னஅழுத்ொத்திற்கம்
உட்படுத்தியது; 2008 இல் இருந்து 2010 வலள் பிரயில்  அமைட்டும் 57
தொழழிலழளர்்ள ொற்த்ழலல தசெய்து த்ழண்டதுடன், இொற்கம்
்ப அமைலழ்
டஜன்்ணக்்ழுன்னவர்்ள
ொற்த்ழலலக்க
முயற்சித்திருந்ொழர்்ள.
சிலர்
பணியில்
இருந்ொ்பபழ்பொ,
அலுவல்த்திலும் வழ்ுன்னங்்ள நிறுத்துமிடங்்ளிலும் உயிலள் பிர
 அமைழய்த்துக் த்ழண்டுன்னர், இலொ அவர்்ளின் செ் பணியழளர்்ள
 அமைள் பிரணபீதி்பயழடு ்ண்கூடழ் ்ண்டுன்னர். இன்னும் சிலர் ொங்்ள
 அமைள் பிரணங்்ளுக்க
நிர்வழ்த்லொக்
கல்புமுறைகூற,
அவர்்ளின்
அன்புக்கரயவர்்ளுக்கக்
்டிொம்
எழுதி
லவத்துவிட்டு
இ்புமுறைந்துளளழர்்ள.
நூற்றுக் ்ணக்்ழுன்ன செம்பவங்்ள இருந்ொழலும், ொற்த்ழலலயில்
உயிரழந்ொ 19 ்பபர்  அமைற்றும் ொற்த்ழலலக்க முயன்்புமுறை 12 ்பபர்
உட்பட, பழதிக்்ப்பட்ட 39 நபர்்ள வழக்கில் ்பசெர்க்்ப்பட்டுளளுன்னர்.
வழக்க விசெழள் பிரலணயில் நிற்கம் ஏழு நிர்வழகி்ள: முன்ுன்னழள
ொலலல அமை தசெயதி்ழர தலழம்பழர்; அவருக்க அடுத்திருந்ொ லூயிபியர் தவதுன்னஸ்;  அமைனிொவளத்துல்புமுறை முன்ுன்னழள இயக்குன்னர்
ஒலிவி்பய பழர்தப்பள் பிரழ;  அமைற்றும் இவர்்ளின் நடவடிக்ல்்ளுக்க

உடந்லொயழய் இருந்ொொழ் கற்்புமுறைஞ்செழட்டப்பட்டுளள ஏலுன்னய நழன்க
்பபர்.
ஆுன்னழல் இவர்்ள மீது "ொழர்மீ் துஷ்பிள் பிர்பயழ்" கற்்புமுறைச்செழட்டு
 அமைட்டு்ப அமை செழட்டப்பட்டுளளது. இது 15,000 யூ்பள் பிரழ (16,900 அத அமைரக்்
டழலர்) அபள் பிரழொமும் —அல்லது அந்ொ வழக்கில் செம்பந்ொப்பட்டுளள
ஒவ்தவழரு தொழழிலழளியின் ொற்த்ழலலக்கம் 789 யூ்பள் பிரழவும்—
ஓள் பிரழண்டு சில்புமுறையும் அதி்பட்செ ொண்டலுன்னயழ் த்ழண்டுளளது.
ஆ்்பவ இந்ொ வழக்கின் தீர்ப்பு என்ுன்னவழ் இருந்ொழலும், அது 21
ஆம் நூற்்புமுறைழண்டு பிள் பிரழன்சில் ்ப அமை்பலழங்கி உளள வர்க்் நீதிலய
உறுதிப்படுத்தும். ஒரு ொசெழப்ொ அமைழ் சுொந்திள் பிர அமைழ் சுற்றத்திரந்துளள
இந்ொ நிர்வழகி்ள, பிள் பிரழன்ஸ் தடலி்ழமின் இலழபங்்லளயும் அொன்
பங்கொழள் பிரர்்ளிுன்னது
தசெழத்துவளங்்லளயும்
அதி்ரக்்
நுன்னவுபூர்வ அமைழ்வும் கரூள் பிர அமைழுன்ன முல்புமுறையிலும் தொழழிலழளர்்ள
 அமைற்றும் அவர்்ளின் கடும்பங்்ளின் வழழ்க்ல்லய அழித்துளள
இவர்்ள, கல்புமுறைந்ொபட்செ ொண்டலுன்ன்்பளழடு, அல்லது ஒரு்பவலள
முற்றலும் எந்ொ ொண்டலுன்னயும் இல்லழ அமை்பல்பய கூட தவளியில்
வள் பிரக்கூடும்.
தசெவ்வழயன்று விளக்்ம் அளிக்ல்யில், தலழம்பழர் ஆணவத்துடன்
2005 இல் இருந்து 2010 வலள் பிரயில் ொலலல அமை தசெயலதி்ழரயழ்
அவரன் அலுன்னத்து நடவடிக்ல்்லளயும் பழது்ழத்ொழர். “செமூ்
 அமைழற்்புமுறைங்்ள இணக்் அமைழ் இல்லல, அது அப்படி இருந்ொது,”
என்்புமுறைழர். “என்ுன்னழல் எதுவும் உொவ முடியவில்லல, ்பவத்புமுறைழருவர்
இருந்திருந்ொழலும் இலொ்பய ொழன் தசெய்திருப்பழர், அல்லது
இலொவிட ்ப அமைழசெ அமைழ் நடந்து த்ழண்டிருப்பழர்,” என்்புமுறைழர்.
தொழழிலழளர்்ளின் உயிரழப்பு்ளுக்்ழுன்ன எல்லழ தபழறுப்லபயும்
 அமைறுத்து, அவர் வலியுறுத்துல்யில், இந்ொ செம்பவங்்ள "செமூ்
தநருக்்டி" அல்ல,  அமைழ்புமுறைழ் "ஊட் தநருக்்டி. ... நிறுவுன்னம்
்ப அமைழசெ அமைழ் இருப்பொழ்வும், அொன் ொழர்மீ் தநறமுல்புமுறை்ள முறந்து
விட்டொழ்வும் ஊட் பத்திரல்்ள கூறயலொ" வலியுறுத்திுன்னழர்.
ஏ்பொனும் அவர் நடவடிக்ல்்ளுக்்ழ் அவர் வருத்ொப்பட்டழள் பிரழ
என்று வழக்்றஞர் விுன்னவிய ்பபழது, தலழம்பழர் பதிலளித்ொழர்:
“இக்்ப்ளவிக்க நழன் பதிலளிக்்  அமைழட்்படன்.” அவர் ்ருத்துக்்ள
அந்நீதி அமைன்்புமுறை அல்புமுறையில் இருந்ொ தொழழிலழளர்்ளின் உ்புமுறைவிுன்னர்்ள
 அமைற்றும்
ஆொள் பிரவழளர்்ளிலட்பய
்ப்ழப அமைழுன்ன
செலசெலப்லப
உண்டழக்கியொழ் தசெய்தி்ள கறப்பிட்டுன்ன.
ஆுன்னழல் தலழம்பழரன் பழத்திள் பிரம் நன்க ஆவணப்பட்டுளளது. 2005
இல் அந்நிறுவுன்னம், உற்பத்தித்தி்புமுறைலுன்ன மூன்்புமுறைழண்டு்ளில் 15
செொவீொம் அதி்ரக்்வும்  அமைற்றும் 22,000 ்பவலல்லள தவட்டவும் —
தவளிப்பலடயழுன்ன வழர்த்லொ்ளில் கூறுவொழுன்னழல், “பிள் பிரழன்ஸ்
தடலி்ழல அமை உல்ளழவிய இலணய ்பசெலவ வழங்குன்னள் பிரழ்
ஆக்கவொற்க ொயழரப்பு" தசெய்வொற்்ழ் — ACT  அமைற்றும் NeXT
என்று ொலலப்பிட்ட வணி் உத்தி்லள ஏற்்புமுறைது.

்பசெழசெலிஸ்ட்
்ட்சி
அந்நிறுவுன்னத்லொ
1990
்ளில்
ொனியழர் அமையப்படுத்தி இருந்ொ ்பபழதினும், தொழழிலழளர் செக்தியில்
மூன்றல்
இள் பிரண்டு
பங்கிுன்னர்
அப்்பபழதும்
தபழதுத்துல்புமுறை
பணியழளர்்ளழ்்பவ
இருந்ொுன்னர்.
பணிநீக்்த்திலிருந்து
செட்டபூர்வ அமைழ் பழது்ழக்்ப்பட்ட அந்ொ தொழழிலழளர் செக்திலய
தவளி்பயற்றுவொற்்ழ்,
நிர்வழகி்ள,
தொழழிலழளர்்்பள
்பவலலயிலிருந்து
தவளி்பய்புமுறை்பவழ
அல்லது
அவர்்லளத்
ொற்த்ழலல
தசெய்து
த்ழளள
நிர்பந்திப்பொற்்ழ்்பவழ
வடிலவக்்ப்பட்ட  அமை்புன்னழரீதியில் சித்திள் பிரவலொப்படுத்தும் ஒரு
இள் பிர்சிய த்ழளல்லய ஏற்்புமுறைுன்னர். அவர்்ள, ஈவிள் பிரக்்மின்ற,
 அமைுன்ன்பவொலுன்ன்லள அதி்ரக்கம் ஒன்்ப்புமுறைழதடழன்று பிலணந்ொ ஆறு்ட்ட நி்ழ்முல்புமுறைலய ஏற்்புமுறைுன்னர் (“புரந்துத்ழளள இயலழொ நிலல,”
“்ல்ம்,” “விள் பிரக்தி,” “ அமைுன்னஅழுத்ொம்,” “வீட்டுநிலுன்னவு ஏற்படுத்துொல்,”
 அமைற்றும்
இன்னும்
பல),
்டுல அமையழுன்ன
நடவடிக்ல்்ள
எடுக்்ப்படுவொற்க
முன்ுன்ன்பள் பிர
தொழழிலழளர்்ள
இவற்ல்புமுறை
அனுபவிப்பழர்்ள என்று அவர்்ள நம்பிுன்னர்.
2010 இல், Le Parisien, அக்்படழபர் 2006 இயக்குன்னர்்ள செந்திப்பு
ஒன்றன் உளவிவ்ழள் பிர விபள் பிரங்்லளப் பிள் பிரசுரத்ொது,
அதில்
தலழம்பழர், தவதுன்னஸ்  அமைற்றும் பழர்தப்பள் பிரழ அவர்்ளின் திட்டத்லொ
விவழதித்திருந்ொுன்னர்.
அப்பத்திரல்
ொ்வல்படி,
நிறுவுன்ன
அதி்ழர்ள
பின்ுன்னர்
அந்ொ
விபள் பிரங்்லள
அழித்துவிட
உத்ொள் பிரவிட்டிருந்ொுன்னர் என்்புமுறைழலும், ஒரு தசெயலழளர் அொன் ஒரு
ந்லல அவரன் இடத்தில் பழது்ழத்து லவத்திருந்ொழர்.
“நழம்
ொழய்
்ப்ழழியின்
நிலலல அமையிலிருந்து
தவளி்பய
வள் பிர்பவண்டும்,”
என்று
தலழம்பழர்
கூறயிருந்ொழர்.
“அது
்டந்ொ்ழலத்லொ விட செற்்ப்புமுறை எ்பொச்செதி்ழள் பிர அமைழ் இருக்கம். இந்ொ
22,000 ஐ  அமைழற்றுவொற்க இது  அமைட்டு்ப அமை ந அமைக்க முன்னிருக்கம் ஒ்பள் பிர
வழய்ப்பு... 2007 இல், ்ொவு வழியழ்்பவழ அல்லது ஜன்ுன்னல்
வழியழ்்பவழ, ஏ்பொழதவழரு வழியில் நழன் தவளி்பயற்்புமுறைங்்லளப்
தபறு்பவன்,” என்்புமுறைழர்.
ொற்த்ழலல தசெய்து த்ழண்ட தொழழிலழளர்்ளில் ஒருவள் பிரழுன்ன
நிக்்ப்ழலழ கிதள் பிர்புன்னழவில், 28 வய்பொ ஆுன்னவர். ஆ்ஸ்ட் 10, 2009
இல், அவர் பிள் பிரழன்ஸ் தடலி்ழம் ்ப்பிலள பயன்படுத்தி
தபசென்்ப்ழன் ந்ரல் உளள அவர் வீட்டில் தூக்கிட்டு த்ழண்டழர்.
“என் ்பவலல என்லுன்ன மி்வும் துன்புறுத்துகி்புமுறைது,” என்று அவர்
 அமைள் பிரணக்கறப்பில் எழுதிுன்னழர். “இந்ொ ்பவலலயில் என்ுன்னழல் இருக்்
முடியழது, பிள் பிரழன்ஸ் தடலி்ழம் அக்்ல்புமுறை ்ழட்டழது.”
நிக்்ப்ழலழவின் செ்ப்ழொள் பிரர் வன்்பசெழன் Le Parisien க்க கூறுல்யில்,
“அவலள் பிரப் தபழறுத்ொ வலள் பிரயில், ஒவ்தவழரு நழளும் ்பவலலக்கப்
்பபழவது என்பது நள் பிர்த்திற்கப் ்பபழவொழ் இருந்ொது. ொனியழ்
இருக்ல்யில், உங்்ளுக்க யழரும் உொவ இல்லழொ்பபழது,
உயர்பொவியிுன்னர் உங்்லளப் பழர்த்து சிரக்ல்யில்...”
இந்ொ வழக்க அவள் பிரது செ்ப்ழொள் பிரருக்க நீதி வழங்கம் என்்புமுறைவர்
எதிர்பழர்க்்வில்லல என்பலொயும் வன்்பசெழன் ்செப்புணர்வுடன்
்பசெர்த்துக் த்ழண்டழர்: “இவர்்ள தநருங்் முடியழொவர்்ள,
இந்நழட்டின் ொலலவர்்ளுடன் பளளிக்கச் தசென்்புமுறைவர்்ள, அபள் பிரழொம்
தசெலுத்தி விட்டு ்ப அமைல்முல்புமுறையீடு தசெய்யப்்பபழகி்புமுறைவர்்ள... எுன்னது
செ்ப்ழொள் பிரன், இனி திரும்ப வள் பிரப்்பபழவ்பொயில்லல.”
தசெப்டம்பர் 9, 2009 இல், ஒரு தொழழில்நுட்ப வல்லுுன்னள் பிரழுன்ன
்பயழதுன்னல்
தடர்வன்,
அவரன்
பொவி
 அமைழற்்புமுறைப்பட்டு
த்ழண்டிருந்ொலொ அப்்பபழதுொழன் அறந்திருந்ொ அவர், ஒரு
கூட்டத்தின்
நடுவில்
எழுந்து
நின்று,
அவரன்
செ்
பணியழளர்்ளுக்க வருத்ொம் தொரவித்து விட்டு, ்த்திலய எடுத்து,
வயிற்றல் கத்தி த்ழண்டு இ்புமுறைந்து ்பபழுன்னழர்.

இள் பிரண்டு நழட்்ளுக்கப் பின்ுன்னர், தசெப்டம்பர் 11, 2009, 32 வயொழுன்ன
ஸ்தள் பிரபழனி, பிள் பிரழன்ஸ் தடலி்ழம் அலுவல்த்தின் ஜன்ுன்னலில்
இருந்து கதித்து ொற்த்ழலல தசெய்து த்ழண்டழர். அொற்க
ஒருநழள முன்ுன்னொழ், அப்தபண் அமைணி அவர் ொந்லொக்க அனுப்பி
இருந்ொ ஒரு ்டிொத்தில், “என் முொலழளி இொுன்னழல் எச்செரக்்ப்
படப்்பபழவதில்லல,
இருந்ொழலும்
ொற்த்ழலல
தசெய்து
த்ழளளப்்பபழகம் 23 ஆவது பணியழளள் பிரழ் நழன் இருப்்பபன்.
என்ுன்னழல் ்பசெலவ்ளின் இந்ொ புதிய  அமைறுஒழுங்்ல அமைப்லப ஏற்றுக்
த்ழளள முடியவில்லல..... நழன் செழ்ப் ்பபழகி்ப்புமுறைன்.”
56 வயொழுன்ன தள் பிரமி லூவ்ள் பிரழடு, 1979 இல் இருந்து அங்்ப் ்பவலல
தசெய்து வந்ொ பின்ுன்னர், ஏப்ள் பிரல் 26, 2011 இல், பிள் பிரழன்ஸ் தடலி்ழம்
கிலள ஒன்றன் வழ்ுன்ன நிறுத்துமிடத்தில் ொன்லுன்னத்ொழ்புன்ன எரத்து
த்ழண்டழர். அவருக்க  அமைலுன்னவியும் நழன்க கழந்லொ்ளும்
உளளுன்னர்.
“அவர் எந்ொளவுக்க அதி் அமைழுன்ன ்பவலல அழுத்ொங்்ளில் வழழ்ந்து
த்ழண்டிருந்ொழ்பள் பிரழ, அந்ொளவுக்க நழங்்ள அவள் பிரழல் வழழ்ந்து
த்ழண்டிருந்்பொழம்,” என்று அவரன்  அமைலுன்னவி கூறயலொ Le Parisien
கறப்பிட்டது. “அவர் சிக்கியிருந்ொதில் இருந்து தவளி்பயறுவொற்க
அவருக்க எந்ொ வழியும் இல்லல என்பலொக் ்ண்டதும், அந்ொ
நள் பிர் சுழற்சிக்க முடிவு ்ட்ட —ஆுன்னழல் அவர் ொன் வழழ்நழலள்பய
வழங்கியிருந்ொ
அந்நிறுவுன்னத்தின்
நலடமுல்புமுறை்லளக்
்ண்டிப்பொற்்ழ்வும்— ொற்த்ழலல தசெய்து த்ழண்டழர்.”
நிர்பந்திக்்ப்பட்ட ஆட்த்ழலல செம்பந்ொ அமைழுன்ன கற்்புமுறைச்செழட்டுக்்ளுக்க
அந்ொ கடும்பம் அழுத்ொ அமைளிக்் விரும்பியது. தள் பிரமி இன் முப்பது
வயது  அமை்ன் கறப்பிட்டழர்: “நீதித்துல்புமுறை விலடயிறுப்பு, அொன்
த அமைதுவழுன்ன ந்ர்வுக்க அப்பழல், அந்ொ த்ழடூள் பிரத்திற்கம்  அமைற்றும்
அந்நடவடிக்ல்யின் முக்கியத்துவத்திற்கம் தபழருத்ொ அமைழுன்னளவில்
கூட இல்லல என்று நழங்்ள நிலுன்னக்கி்ப்புமுறைழம். என்ுன்ன நடந்ொ்பொழ
அொற்க தபழறுப்பழுன்னவர்்ளுக்க விதிவிலக்கீட்டுரல அமையுடன் அது
தசெசௌ்ரயப்படுத்துகி்புமுறைது. அவர்்ளின் பழரய திட்டம்  அமைக்்லள
விளிம்புக்கத் ொளள ்பநழக்்ம் த்ழண்டிருந்ொது. அவர்்ளழல்
த்ழல்ல முடியும் என்பலொ அவர்்ள அறந்திருந்ொழர்்ள.”
இந்ொ கற்்புமுறைங்்ள, பிள் பிரழன்ஸ் தடலி்ழம் நிர்வழ்ம்  அமைற்றும்
்பசெழசெலிஸ்ட் ்ட்சி மீொழுன்ன ஒரு கற்்புமுறைப்பத்திரல்  அமைட்டு அமைல்ல,
 அமைழ்புமுறைழ்
நிறுவுன்ன
தொழழிற்செங்்ங்்ள
மீதும்
ஒரு
கற்்புமுறைப்பத்திரல்யழகம்.
ஒவ்தவழரு
தொழழில்துல்புமுறையிலும்
ஒவ்தவழரு நழட்டிலும் உளளலொப் ்பபழல்பவ, தொழழிற்செங்்
அதி்ழள் பிரத்துவம் தொழழிலழளர்்லள ொனில அமைப்படுத்தியும்  அமைற்றும்
எதிர்ப்லப மூச்செலடக்்ச் தசெய்தும், தபருநிறுவுன்ன நிர்வழ்த்தின்
அங்் அமைழ்
தசெயல்பட்டது.
அலுன்னத்திற்கம்
்ப அமைலழ்
அந்நிறுவுன்னத்தின் ஈவிள் பிரக்் அமைற்்புமுறை அத்துமீ்புமுறைலல நிறுத்ொ எலொயும்
தசெய்யழொ இத்ொல்ய தபருநிறுவுன்ன அமையப்பட்ட  அமைற்றும் ஊழல்பீடித்ொ
அதி்ழள் பிரத்துவங்்ள
வகித்ொ
பழத்திள் பிரத்தின்
்ழள் பிரண அமைழ்,
அந்நிறுவுன்னத்தின்
த்ழடூள் பிர
ஆட்சிமுல்புமுறைலய
எதிர்த்து
்பபழள் பிரழடுவொற்க,
இந்ொ
ொற்த்ழலல
தசெய்து
த்ழண்ட
தொழழிலழளர்்ளுக்க ்பவறு எந்ொ வழியும் தொரயவில்லல.
20 ஆம் நூற்்புமுறைழண்டு தநடுகிலும் தொழழிலழளர்்ள தவன்த்புமுறைடுத்ொ
செமூ் ்பொட்டங்்ளுக்க எதிள் பிரழ் ஒரு செமூ் எதிர்புள் பிரட்சிலய ஆளும்
உயள் பிரடுக்க்ள
்ப அமைற்பழர்லவயிட்டுளள நிலலயில்,
பிள் பிரழன்ஸ்
தடலி்ழம் தொழழிலழளர் பலியழுன்னலொப் ்பபழன்்புமுறை செம்பவங்்ள,
்டந்ொ 40 ஆண்டு்ளழ் செர்வ்பொசெளவில், பல பள் பிரப்பு்ளில்,
எண்ணற்்புமுறை ்பவலலயிடங்்ளில் நடந்துளளுன்ன. இந்ொ தொழழிலழளர்்ள
அலுன்னவரும்,
முொலழளித்துவத்ொழல்,
அொழவது
நிதியியல்
உயள் பிரடுக்க தவறத்ொுன்ன அமைழ் இலழபத்லொப் பின்தொழடர்வொற்க
அடிபணிந்துளள இந்ொ செமூ்த்ொழல், பலியழுன்னவர்்ளழவர்.

