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இலங்ககை ஆசிரியர்கைளின
 ப் போர போட்டத்தில் ில் வதில் வெற்றி ில் வ்றுதில் வெத
எப்்டி
By the Socialist Equality Party teachers group,

இலங்ககையில்

இந்த வி வியத வியாழன் மற்றும் ற்றும் வமற்றும் வெள்ளிக் கிழகமகைளில்

200,000 க்கும்  மமற்பட்ட அரச பத வியாடசத வியாகல ஆசிரி வியர்கைள்
 மமற்றும் வெகலநிறுத்தம் ற்றும் வசய் விய உள்ள மதத வியாடு ஆயிரக்கைணக்கைத வியா மரத வியார் ்கானோர் நத வியாகள
ற்றும் வகைத வியாழும்பில் ஆர்ப்பத வியாட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளரர்.
ஊதி விய உ வியர்வுடன் சம்பள முரண்பத வியாடுகைகள நீக்கை  மமற்றும் வெண்டும்,
 மமலதிகை  மமற்றும் வெகலயுடன் ஆசிரி வியர்கைளுக்கு சுகமகைகள திணிக்கை
 மமற்றும் வெண்டத வியாம், ற்றும் வமத வியாத்த உள்்கானோர் நத வியாட்டு உற்பத்தியில் 6 சதவீதம் கைல்விக்கு
ஒதுக்கைப்பட  மமற்றும் வெண்டும், ற்றும் வபற் மெத வியாரிடமிருந்து பணம் மற்றும் வெசூலிப்பகத
நிறுத்த  மமற்றும் வெண்டும், 2016 இற்கு முந்கத விய ஓய்வூதி வியத்கத
மீளகமக்கை  மமற்றும் வெண்டும் மற்றும் உ வியர் கைல்வி பதவிகைளுக்கு அரசத வியாங்கை
ககைக்கூலிகைகள நி வியமிக்கை  மமற்றும் வெண்டத வியாம் ஆகி வியகமற்றும் வெ ஆசிரி வியர்கைளின்
முற்றிலும் நி வியத வியா வியமத வியார  மகைத வியாரிக்ககைகைளில் அடங்கும்.
அகரத்து ற்றும் வதத வியாழிற்சங்கை ்கானோர் நடமற்றும் வெடிக்ககைகைகளயும் மட்டுப்படுத்த
ற்றும் வதத வியாழிற்சங்கைங்கைள் மு வியற்சித்த  மபத வியாதிலும், மத வியார்ச் 13 மற்றும் ம் ஜும் ஜூகல
26-27  மமற்றும் வெகலநிறுத்தங்கைளில் ஏரத வியாளமத வியார ஆசிரி வியர்கைள் பங் மகைற்ெ
நிகலயில், இந்த மற்றும் வெத வியாரம் ்கானோர் நடக்கை இருப்பது இந்த ஆண்டின்
மூன்ெத வியாமற்றும் வெது ற்றும் வமற்றும் வெளி்கானோர் நடப்பு ஆகும். ஆசிரி வியர்கைளின்  மபத வியார்க்குணமத வியாரது
அமற்றும் வெர்கைள் எதிர்ற்றும் வகைத வியாள்ளும்  மமத வியாசமத வியார மற்றும் வெத வியாழ்க்ககை மற்றும்  மமற்றும் வெகல
நிகலகமகைள் சம்பந்தமத வியார அமற்றும் வெர்கைளின்  மகைத வியாபத்தின் அறிகுறி வியத வியாகும்.
ஆசிரி வியர்கைள் உ வியரும் மற்றும் வெத வியாழ்க்ககைச் ற்றும் வசலவுகைகள எதிர்ற்றும் வகைத வியாள்மற்றும் வெ மதத வியாடு
தற் மபத வியாது
அமற்றும் வெர்கைள் ற்றும் வபறும் ற்றும் வதத வியாககையின் அடிப்பகடயில்
குகெந்தபட்ச
மற்றும் வெத வியாழ்க்ககைத்
தரத்கத
பரத வியாமரிக்கை
 மபத வியாரத வியாடி
மற்றும் வெருகின்ெரர். ஒரு ஆசிரி வியரின் அடிப்பகட ஆரம்ப சம்பளம் 28,000
ரூபத வியாய்
(138
அற்றும் வமரிக்கை
டத வியாலர்)
ஆகும்.
 மமலதிகை
ற்றும் வகைத வியாடுப்பரவுகைகள  மசர்த்தும் மத வியாதத்திற்கு 35,000 ரூபத வியாய்க்கு  மமல்
கிகடப்பதில்கல. 20 ஆண்டு அனுபமற்றும் வெம் மற்றும் வெத வியாய்ந்த தரம் 1
ஆசிரி வியரின் ற்றும் வமத வியாத்த சம்பளம் ற்றும் வமற்றும் வெறும் 60,000 ரூபத வியாய் ஆகும்.
இந்த அற்ப சம்பளங்கைளின் உண்கம வியத வியார மதிப்பு பல
ஆண்டுகைளத வியாகை அரிக்கைப்பட்டு மற்றும் வெந்துள்ளது. உதத வியாரணமத வியாகை, 2017
மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகைளில், ஆசிரி வியர்கைள் உட்பட அரசத வியாங்கைத்
துகெயில் உண்கம வியத வியார ஊதி வியங்கைள் முகெ ம விய 7.2 மற்றும் 2
சதவீதம் குகெந்துள்ளர.
ஆசிரி வியர்கைள்
ற்றும் வ்கானோர் நரிசலத வியார
மற்றும் வெகுப்பகெகைகள
சமத வியாளிக்கை
நிர்ப்பந்திக்கைப்பட்டுள்ளதுடன்
அமற்றும் வெர்கைளுக்கு
ற்றும் வச வியல்திென்
அறிக்ககைகைகளத் த வியத வியாரிப்பது உட்பட பல மணி ம்கானோர் நர எழுத்து
 மமற்றும் வெகலகைள் சுமத்தப்பட்டுள்ளர.  மமலும், அமற்றும் வெர்கைள் ற்றும் வபரும்பத வியாலும்
நீண்ட தூரம் ப வியணிக்கை  மமற்றும் வெண்டியிருக்கும்.
ம் ஜரத வியாதிபதி கமத்ரிபத வியால சிறி மசர மற்றும்
விக்கிரமசிங்கைவிரதும் அரசத வியாங்கைம் தங்கைளது

பிரதமர் ரணில்
 மகைத வியாரிக்ககைகைகள

25 September 2019

மற்றும் வெழங்கை மறுத்ததத வியால்  மகைத வியாபமகடந்துள்ள சங்கை உறுப்பிரர்கைளின்
கைடுகம வியத வியார
அழுத்தத்தின்
கைத வியாரணமத வியாகை,
ஆசிரி வியர்-அதிபர்
ற்றும் வதத வியாழிற்சங்கை கூட்டணி (TUA) இந்த  மமற்றும் வெகலநிறுத்தத்துக்கு அகழப்பு
விடுக்கை நிர்ப்பந்திக்கைப்பட்டுள்ளது.
இலங்ககையில் தங்கைளது சமதரப்பிரகரப்  மபத வியால மமற்றும் வெ அற்றும் வமரிக்கைத வியா,
ற்றும் வமக்சிக் மகைத வியா,  மம் ஜர்மன, பிரத வியான்ஸ,  மபத வியார்த்துக்கைல், ற்றும் வ்கானோர் நதர்லத வியாந்து,
பி மரசில், ற்றும் வமத வியாரக் மகைத வியா, சிம்பத வியாப் மமற்றும் வெ, ற்றும் வதன்ரத வியாபிரிக்கைத வியா, இந்தி வியத வியா,
பத வியாகிஸதத வியான் ஆகி விய ்கானோர் நத வியாடுகைளில் பல்லத வியாயிரக்கைணக்கைத வியார ஆசிரி வியர்கைள்,
ஊதி விய ற்றும் வமற்றும் வெட்டுக்கைள், தன வியத வியார்ம வியமத வியாக்கைல் மற்றும்  மமற்றும் வெகலநீக்கைம்
 மபத வியான்ெ தத வியாக்குதல்கைளுக்கு எதிரத வியாகை கைடந்த ஆண்டு  மமற்றும் வெகலநிறுத்த
்கானோர் நடமற்றும் வெடிக்ககைகைகள  மமற்ற்றும் வகைத வியாண்டுள்ளரர். இது சர்மற்றும் வெ மதச ற்றும் வதத வியாழிலத வியாள
மற்றும் வெர்க்கைத்தின் ற்றும் வதத வியாழில்துகெ ்கானோர் நடமற்றும் வெடிக்ககை அகலகைளின் ஒரு
பகுதி வியத வியாகை
இருப்ப மதத வியாடு,
எல்லத வியா
இடங்கைளிலும்
உள்ள
ற்றும் வதத வியாழிலத வியாளர்கைள் தங்கைள் சமூகை மற்றும் ம் ஜர்கானோர் நத வியா வியகை உரிகமகைள்
மீதத வியார அரசத வியாங்கைத்திரதும் ஆளும் மற்றும் வெர்க்கைத்திரதும் தத வியாக்குதல்கைகள
எதிர்த்துப்  மபத வியாரத வியாடுமற்றும் வெதில் உறுதி வியத வியாகை உள்ளரர் என்பதற்கைத வியார ஒரு
அறிகுறி வியத வியாகும்.
இலங்ககை ஆசிரி வியர்கைள் ்கானோர் நத வியாகள ்கானோர் நடமற்றும் வெடிக்ககையில் இெங்கும்
அ மத ம்கானோர் நரம்,
அதிகை
ஊதி வியம்
 மகைத வியாரி
17,000
கைல்விசத வியாரத வியா
பல்கைகலக்கைழகை ற்றும் வதத வியாழிலத வியாளர்கைள்  மமற்ற்றும் வகைத வியாண்ட கைத வியாலமற்றும் வெகர வியற்ெ
 மமற்றும் வெகலநிறுத்தம் மூன்ெத வியாமற்றும் வெது மற்றும் வெத வியாரத்கத எட்டுகின்ெது. மத வியாணமற்றும் வெர்கைள்
மற்றும் ற்றும் வபற் மெத வியார்கைளும் அதிகை ஆசிரி வியர்கைள் மற்றும் சிெந்த
பத வியாடசத வியாகலகைகள  மகைத வியாரி ்கானோர் நடத்தும் ஆர்ப்பத வியாட்டங்கைள் ்கானோர் நத வியாடு முழுமற்றும் வெதும்
அடிக்கைடி நிகைழ்கின்ெ நிகலயில், தன வியத வியார்ம வியமத வியாக்கைகல எதிர்த்தும்
முகெ வியத வியார மற்றும் வெசதிகைகளக்  மகைத வியாரியும் பல்கைகலக்கைழகை மத வியாணமற்றும் வெர்கைள்
பலமுகெ  மபத வியாரத வியாட்டத்தில் இெங்கியுள்ளரர்.
கைடந்த இரண்டு மற்றும் வெத வியாரங்கைளத வியாகை, அரச மருத்துமற்றும் வெர்கைள், இரயில்
ஊழி வியர்கைள், நிர்மற்றும் வெத வியாகை அதிகைத வியாரிகைள், பிர மதச ற்றும் வச வியலகைங்கைளில்
பணி வியத வியாற்றும் ற்றும் வதத வியாழிலத வியாளர்கைள் மற்றும் ற்றும் வபத வியாதுப்  மபத வியாக்குமற்றும் வெரத்தில்
பணி வியத வியாற்றும் ஊழி வியர்கைளும்  மமற்றும் வெகலநிறுத்தம் ற்றும் வசய்துள்ளரர்
அல்லது  மபத வியாரத வியாட்டங்கைகள ்கானோர் நடத்தியுள்ளரர்.
அதிகைரித்து மற்றும் வெரும் ற்றும் வபத வியாருளத வியாதத வியார வீழ்ச்சிக வியயும் கைடுகம வியத வியார கைடன்
ற்றும் வ்கானோர் நருக்கைடிக வியயும்
எதிர்ற்றும் வகைத வியாண்டுள்ள
சிறி மசர-விக்ரமசிங்கை
அரசத வியாங்கைம்
அமுல்படுத்தும்,
சர்மற்றும் வெ மதச
்கானோர் நத வியாண விய
நிதி வியம்
ஆகணயிட்டுள்ள
ற்றும் வகைத வியாள்ககைகைள்
அகரத்தும்
உகழக்கும்
மக்கைளுக்கும் எதிரத வியாரகமற்றும் வெ ஆகும். ்கானோர் நமற்றும் வெம்பர் ம் ஜரத வியாதிபதித்  மதர்தலில்
 வியத வியார் ற்றும் வமற்றும் வெற்றி ற்றும் வபற்ெத வியாலும் இந்த தத வியாக்குதல்கைள் ற்றும் வதத வியாடரும்.
இலங்ககையின் அரசி வியல் உ வியரடுக்கின் ஒவ்ற்றும் வமற்றும் வெத வியாரு பிரிவும், 2020
இல், ்கானோர் நத வியாட்டின் பத வியாதீட்டுப் பற்ெத வியாக்குகெக விய ற்றும் வமத வியாத்த உள்்கானோர் நத வியாட்டு
உற்பத்தியில் 3.5 சதவீதமத வியாகைக் குகெக்கை உறுதிபூண்டுள்ளர.

அதத வியாமற்றும் வெது, 2015 ஆம் ஆண்டில் பதிவு ற்றும் வசய் வியப்பட்ட ற்றும் வமத வியாத்த
உள்்கானோர் நத வியாட்டு உற்பத்தியில் 7 சதவீத பற்ெத வியாக்குகெக விய பத வியாதிக்கும்
குகெமற்றும் வெத வியாகை ற்றும் வமற்றும் வெட்டுமற்றும் வெதத வியாகும். இந்த தத வியாக்குதலின் முக்கி விய இலக்கைத வியாகை
கைல்வி மற்றும் சுகைத வியாதத வியாரத் துகெயும் உள்ள அ மத மமற்றும் வெகள,
அரசத வியாங்கைம்
இந்த
துகெகைகள
தன வியத வியார்ம வியமத வியாக்குமற்றும் வெகத
தீவிரப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது.

்கானோர் நத வியாள்  மமற்றும் வெகலநிறுத்தத்கத ஒத்திகமற்றும் வெத்தர. ம் ஜரத வியாதிபதி சிறி மசர,
அமற்றும் வெசரகைத வியால சட்டங்கைகள இகடநிறுத்தியுள்ள நிகலயில், அமற்றும் வெர்
இரத வியாணுமற்றும் வெ நிகல நிறுத்தகல  மபணுமற்றும் வெதற்கும் முன்ற்றும் வரப் மபத வியாதும்
இல்லத வியாத
மற்றும் வெககையில்
இரத வியாணுமற்றும் வெத்திற்கு
அதிகைத வியாரங்கைகள
மற்றும் வெழங்குமற்றும் வெதற்கும் வி மசட மற்றும் வெர்த்தமத வியான அறிவித்தல் ஒன்கெ
ற்றும் வமற்றும் வெளியிட்டுள்ளத வியார்.

ட.ஏ.ய. ஆரது மக்கைள் விடுதகல முன்ரணி சத வியார்ந்த இலங்ககை
ஆசிரி வியர்  மசகமற்றும் வெ சங்கைம், இலங்ககை ஆசிரி வியர் சங்கைம் மற்றும் பல
ற்றும் வதத வியாழிற்சங்கைங்கைகள உள்ளடக்கி வியதத வியாகும்.

ஆசிரி வியர்
ற்றும் வதத வியாழிற்சங்கைங்கைள்
இலங்ககையின்
முதலத வியாளித்துமற்றும் வெ
அரசி வியல்
கைட்சிகைளுடன்
 ம்கானோர் நரடி வியத வியாகை
பிகணந்துள்ள மதத வியாடு
தற் மபத வியாதுள்ள ஒழுங் மகைத வியாடு ற்றும் வதத வியாழிலத வியாளர்கைகள கைட்டிப் மபத வியாட்டு
கமற்றும் வெப்பதற்கு ற்றும் வச வியல்படுகின்ெர. அகமற்றும் வெ அகரத்தும் 2015 இல்
சிறி மசரகமற்றும் வெ
ம் ஜரத வியாதிபதி
பதவிக்கு
உ வியர்த்துமற்றும் வெதற்கு
ஆதரமற்றும் வெளித்தரர்.

இலங்ககை ஆசிரி வியர்  மசகமற்றும் வெ சங்கைத்தின் ற்றும் வபத வியாதுச் ற்றும் வச வியலத வியாளர்
மஹிந்த ற்றும் வம் ஜ வியசிங்கை, ற்றும் வசப்டம்பர் 15 ்கானோர் நடத்தி விய ஒரு ஊடகைவி வியலத வியாளர்
சந்திப்பில்,
மத வியார்ச்
13
 மமற்றும் வெகல
நிறுத்தத்கத
ற்றும் வதத வியாடர்ந்து
ஆசிரி வியர்கைளின்  மகைத வியாரிக்ககைகைகள நிமற்றும் வெர்த்தி ற்றும் வசய்மற்றும் வெதத வியாகை அரசத வியாங்கைம்
உறுதி வியளித்திருந்தத வியாலும், கைடந்த ஐந்து மத வியாத கைத வியாலத்தில் எதுவும்
்கானோர் நடக்கைவில்கல, என்ெத வியார். ற்றும் வம் ஜ வியசிங்கைவின் புலம்பல்கைள் பல
தசத வியாப்தங்கைளத வியாகை ஆசிரி வியர் சங்கைங்கைளத வியால் மீண்டும் மீண்டும்
கூெப்பட்டு மற்றும் வெந்தகமற்றும் வெ ஆகும்.
1997 இல் உருமற்றும் வெத வியாக்கைப்பட்ட சம்பள முரண்பத வியாடுகைள் இன்ரமும்
தீர்க்கைப்படவில்கல என்று ஆசிரி வியர் ற்றும் வதத வியாழிற்சங்கைங்கைள் கைடந்த
மற்றும் வெத வியாரம் கூறியிருந்தத வியாலும், ஆசிரி வியர்கைள் அரசத வியாங்கைத்திற்கு அழுத்தம்
ற்றும் வகைத வியாடுப்பதன் மூலம் தங்கைள்  மகைத வியாரிக்ககைகைகள ற்றும் வமற்றும் வெல்ல முடியும்
என்று கைடந்த 22 ஆண்டுகைளத வியாகை ற்றும் வதத வியாழிற்சங்கை அதிகைத வியாரத்துமற்றும் வெங்கைள்
மற்றும் வெலியுறுத்தி மற்றும் வெந்துள்ளர.
இது, ஆசிரி வியர் சங்கைங்கைளின் இ வியலத வியாகம மற்றும் திமற்றும் வெத வியால்நிகல
ஆகும். ஏகர விய ஒவ்ற்றும் வமற்றும் வெத வியாரு ற்றும் வதத வியாழிற்சங்கைமும் எதிற்றும் வரத வியாலிக்கும்
முன் மரத வியாக்கு இதுமற்றும் வெத வியாகை மமற்றும் வெ இருப்ப மதத வியாடு, இது மமற்றும் வெ தத வியாக்குதல்கைள்
இன்ரமும் அதிகைரிப்பதற்கு மற்றும் வெழி மற்றும் வெகுத்துள்ளது. இருப்பினும்
"ஆசிரி வியர்கைளுக்கும்
அதிபர்கைளுக்கும்
இருக்கும்
சக்திக வியக்
கைத வியாண்பிப் மபத வியாம்"
எர
ட.யு.ஏ.
இன்னும்
மற்றும் வெஞ்சத்தரமத வியாகை
அறிவிக்கிெது,
இந்த நிகைழ்ச்சி
 மமற்றும் வெண்டும்.

நிரகல

ஆசிரி வியர்கைள்

தீர்க்கைமத வியாகை

நிரத வியாகைரிக்கை

தற் மபத வியாகத விய அரசத வியாங்கைத்திரதும் மற்றும் எந்தற்றும் வமற்றும் வெத வியாரு எதிர்கைத வியால
நிர்மற்றும் வெத வியாகைத்திரதும் ற்றும் வகைத வியாள்ககை, சர்மற்றும் வெ மதச ்கானோர் நத வியாண விய நிதி வியத்தின் சிக்கைரக்
 மகைத வியாரிக்ககைகைகள சுமத்தும் அ மத மமற்றும் வெகள, ற்றும் வதத வியாழிலத வியாள மற்றும் வெர்க்கைத்கத
பிளவுபடுத்துமற்றும் வெதற்கைத வியாகை தமிழர்-வி மரத வியாத மற்றும் முஸலிம்-வி மரத வியாத
 மபரிரமற்றும் வெத வியாதத்கத கிளறிவிடுமற்றும் வெதும், அடக்குமுகெ இரத வியாணுமற்றும் வெ மற்றும்
ற்றும் வபத வியாலிஸ
அதிகைத வியாரங்கைகள கூட்டுமற்றும் வெதும்,
மற்றும் வெலதுசத வியாரி
பத வியாசிச
அகமப்புகைகள மற்றும் வெளர்த்து விடுமற்றும் வெது மம ஆகும். ஆளும் உ வியரடுக்கின்
ஒவ்ற்றும் வமற்றும் வெத வியாரு
பிரிவும்
 மபத வியாரத வியாட்டத்திற்கு
மற்றும் வெந்துற்றும் வகைத வியாண்டிருக்கும்
ற்றும் வதத வியாழிலத வியாளர்கைள், மத வியாணமற்றும் வெர்கைள் மற்றும் ஏகர விய ஒடுக்கைப்பட்ட
மக்கைகள ்கானோர் நசுக்குமற்றும் வெதற்கைத வியார ற்றும் வபத வியாலிஸ-அரச மற்றும் வெழிமுகெகைகள எவ்மற்றும் வெத வியாறு
நிறுவுமற்றும் வெது என்பகதப் பற்றி ம விய கைணக்கிட்டு மற்றும் வெருகின்ெர.
இலங்ககையில் ஏப்ரல் 21 ப வியங்கைரமற்றும் வெத வியாத குண்டுற்றும் வமற்றும் வெடிப்புக்கு
முன்ரதத வியாகை மமற்றும் வெ,
அரசி வியல்
உ வியரடுக்கிரருக்கு
எச்சரிக்ககை
விடுக்கைப்பட்டிருந்த  மபத வியாதிலும், அமற்றும் வெர்கைள் அது உண்கமயில்
்கானோர் நடக்கும் மற்றும் வெகர அலட்சி வியத்துடன் இருந்தரர். பின்ரர் அமற்றும் வெர்கைள்
அந்த தத வியாக்குதல்கைகள, கைடுகம வியத வியார அமற்றும் வெசரகைத வியால சட்டங்கைகள
கைட்டவிழ்த்துவிடவும்
இரத வியாணுமற்றும் வெத்கத
நிகலநிறுத்துமற்றும் வெதற்கும்
பற்றிக்ற்றும் வகைத வியாண்டரர்.
ஆசிரி வியர்
ற்றும் வதத வியாழிற்சங்கைங்கைள்
இந்த
அடக்குமுகெ ்கானோர் நடமற்றும் வெடிக்ககைகைளுக்கு ஆதரமற்றும் வெளித்து,  மம 9-10 இரண்டு

*  மபத வியாரத வியாட்டத்திற்கு மற்றும் வெரும் மற்ெ ற்றும் வதத வியாழிலத வியாளர்கைகளப்  மபத வியால மமற்றும் வெ
ஆசிரி வியர்கைளும் ற்றும் வதத வியாழிற்சங்கைங்கைகள ்கானோர் நம்பி இருக்கை முடி வியத வியாது.
ஒழுக்கைமத வியார ஊதி வியங்கைள், சிெந்த பத வியாடசத வியாகலகைள் மற்றும்  மமற்றும் வெகல
நிகலகமகைளுக்கைத வியாகைவும், அமற்றும் வெர்கைளின் ம் ஜர்கானோர் நத வியா வியகை உரிகமகைகளப்
பத வியாதுகைத வியாப்பதற்கைத வியாகைவும்
 மபத வியாரத வியாடுமற்றும் வெதற்கு,
அமற்றும் வெர்கைள்
தங்கைள்
சு வியத வியாதீரமத வியார மற்றும் வெர்க்கை சக்திக வியத் திரட்டுமற்றும் வெ மதத வியாடு, ற்றும் வதத வியாழிலத வியாள
மற்றும் வெர்க்கைத்தின் ஏகர விய ஒவ்ற்றும் வமற்றும் வெத வியாரு பிரிவிரருடனும் தங்கைள்
்கானோர் நடமற்றும் வெடிக்ககைகைகள ஒன்றிகணக்கை  மமற்றும் வெண்டும்.
* ஆசிரி வியர்கைள், தங்கைள் பத வியாடசத வியாகலகைளில் ற்றும் வதத வியாழிற்சங்கைங்கைளிலிருந்து
பிரிந்து,
சு வியத வியாதீரமத வியார
்கானோர் நடமற்றும் வெடிக்ககை
குழுக்கைகள
கைட்டிற்றும் வ வியழுப்புமற்றும் வெ மதத வியாடு ற்றும் வபற் மெத வியார்கைகளயும் மத வியாணமற்றும் வெர்கைகளயும் இந்த
 மபத வியாரத வியாட்டத்தில் தீவிரமத வியாகை ஈடுபடுத்துமத வியாறு ்கானோர் நத வியாங்கைள் அகழப்பு
விடுக்கின் மெத வியாம். இத்தககை விய குழுக்கைள், ற்றும் வகைத வியாழும்பின் சிக்கைர
்கானோர் நடமற்றும் வெடிக்ககைகைளுக்கு எதிரத வியாகைப்  மபத வியாரத வியாடும் ஏகர விய அகரத்து
ற்றும் வதத வியாழிலத வியாளர்கைளுடனும்
ஆசிரி வியர்கைகள
ஒன்றிகணப்பதற்கும்,
சர்மற்றும் வெ மதச அளவில் ஆசிரி வியர்கைள் மற்றும் ற்றும் வதத வியாழிலத வியாளர்கைளுடன்
கூட்டணிகைகள
உருமற்றும் வெத வியாக்குமற்றும் வெதற்கும்
அமற்றும் வெசி வியமத வியார
ஒரு
அடிற்றும் வ வியடுப்பத வியாகும்.
கைல்வி, சுகைத வியாதத வியாரம் மற்றும் ஏகர விய அடிப்பகட சமூகைத்  மதகமற்றும் வெகைள்
மீது ற்றும் வபருகிமற்றும் வெரும் தத வியாக்குதல்கைகளத்  மதத வியாற்கைடிக்கை, ற்றும் வதத வியாழிலத வியாள
மற்றும் வெர்க்கைத்திற்கு அதன் ற்றும் வசத வியாந்த  மசத வியாசலிச மற்றும் சர்மற்றும் வெ மதச
மூ மலத வியாபத வியா வியம் அமற்றும் வெசி வியமத வியாகும். ஆசிரி வியர்கைள் மற்றும் ஒட்டுற்றும் வமத வியாத்த
ற்றும் வதத வியாழிலத வியாள மற்றும் வெர்க்கைத்தின் உரிகமகைள் மீதத வியார தத வியாக்குதல்கைளுக்கைத வியார
மூல கைத வியாரணம், இந்த இலத வியாப  ம்கானோர் நத வியாக்கு அகமப்பு முகெ ம விய ஆகும்.
ற்றும் வதத வியாழிலத வியாள மற்றும் வெர்க்கைத்தத வியால் உற்பத்தி ற்றும் வசய் வியப்படும் மகைத்தத வியார
ற்றும் வசல்மற்றும் வெம் மக்கைளின் உடல் மற்றும் கைலத வியாச்சத வியார மட்டத்கத
 மமம்படுத்துமற்றும் வெதற்கும், அகரமற்றும் வெருக்கும் இலமற்றும் வெசமத வியார தரமத வியார
கைல்விக விய உறுதி ற்றும் வசய்மற்றும் வெதற்கும், மனதகுலத்கத மற்றும் வெறுகம, சுரண்டல்
மற்றும்  மபத வியாரிலிருந்து விடுவிப்பதற்கும் ப வியன்படுத்தப்பட  மமற்றும் வெண்டும்.
அவ்மற்றும் வெத வியாறு ற்றும் வசய் விய, ற்றும் வதத வியாழிலத வியாள மற்றும் வெர்க்கைம் அரசி வியல் அதிகைத வியாரத்கத
தரது ககைகைளில் எடுத்துக்ற்றும் வகைத வியாண்டு, ற்றும் வபத வியாருளத வியாதத வியாரத்கத தன வியத வியார்
இலத வியாபத்துக்கைத வியாகை அன்றி சமூகை  மதகமற்றும் வெயின் அடிப்பகடயில்
மறுசீரகமக்கை  மமற்றும் வெண்டும்.
இதன் அர்த்தம் இந்தி விய துகணக் கைண்டத்தில்  மசத வியாசலிச
குடி வியரசுகைளின் ஒன்றி வியத்தின் ஒரு பகுதி வியத வியாகை ற்றும் வதத வியாழிலத வியாளர்கைள்
மற்றும் விமற்றும் வெசத வியாயிகைள் அரசத வியாங்கைத்திற்கைத வியாகைப்  மபத வியாரத வியாடுமற்றும் வெதத வியாகும். இந்த
 மபத வியாரத வியாட்டத்தில் எங்கைளுடன்  மசர ஆசிரி வியர்கைள் மற்றும் அகரத்து
ற்றும் வதத வியாழிலத வியாளர்கைள்,
மத வியாணமற்றும் வெர்கைள்
மற்றும்
இகளஞர்கைளுக்கும்
அகழப்பு விடுக்கின் மெத வியாம்.

