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இந்தியி: மிவாியிச த ிழிற்சங்கம, 140 நிள
ம ர்சன் ாிகன உதிரிப் ிப் பிக த ிழிதொழிலிளர்
வாலதொழில நிறுத் த்ல  கிட்டிக்தகிடுக்கிறத

By Arun Kumar,  1 February 2020

தமிழ்ந்நாட்டில் உள்ள ஸ்ரீ்ரீபஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலையில் தனத
உறுப்பினர்கபுதூர் ஆலள முற்றிலும் க்நாட்டி ்ரீபக்நாடுக்கும் விதம் விதம்நாக,
ம் விதம்நாவவ்நாவ்நாதிகள் தபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைபுதூர் ஆலம் விதம வகிக்கும் இடத ்ரீபத்நாழிற்சங்க
புதூர் ஆலம் விதமயம்,  கடந்த ம் விதம்நாதம் தவ ்நாக ஒப்ஸ்ரீபெந்தததில் ம் விதமதர்சன
நிர்வ்நாகததடன புதூர் ஆலக்ரீபயழுததிட்டு,  ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்களின 140
ந்நாள் வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலை நிறுதததபுதூர் ஆலத முடிவுக்கு ்ரீபக்நாண்டுவரும் விதம்நாறு
ஆபுதூர் ஆலஆணையிட்டத.

ம் விதமதர்சன ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்களின அம் விதமர்வு வஸ்ரீபெ்நா ்நாட்டம்

்ரீபசனபுதூர் ஆலனயிலிருந்த சும் விதம்நார் 40  கிவ்புதூர் ஆலை்நாமீட்டர் ்ரீபத்நாபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைவில்
உள்ள,  MATE ஆபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலையில் 300 க்கும் வம் விதமற்ஸ்ரீபெட்ட
்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கள்,  கடந்த வருடம் ஆகஸ்ட் 26  அனறு
்ரீபவளிநடப்பு ்ரீபசய்தனர். அவர்களின முக்கிய வக்நாரிக்புதூர் ஆலககள்,
கூலியுயர்வு,  கடுபுதூர் ஆலம் விதமய்நான வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைபுதூர் ஆலம் விதமகபுதூர் ஆலள முடிவுக்கு
்ரீபக்நாண்டுவருதல் ம் விதமற்றும் CAMJTS ்ரீபத்நாழிற்சங்கதபுதூர் ஆலத
அங்கீக்நா ம் ்ரீபசய்தல் வஸ்ரீபெ்நானறபுதூர் ஆலவய்நாகும்.

வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததக்க்நா ர்களின,  எந்த வக்நாரிக்புதூர் ஆலககளும்,  LTUC

இன வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைக்கு-திரும்பும் ஒப்ஸ்ரீபெந்தததில்
வழங்கப்ஸ்ரீபெடவில்புதூர் ஆல்புதூர் ஆலை,  வம் விதமலும் வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததததில்
ஸ்ரீபெழிவ்நாங்கப்ஸ்ரீபெட்ட 79  ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்களும் திரும்ஸ்ரீபெ
ஸ்ரீபெணியம் விதமர்ததப்ஸ்ரீபெடவில்புதூர் ஆல்புதூர் ஆலை.

்ரீபத்நாழிற்சங்கம்,  உண்புதூர் ஆலம் விதமயில்,  28  ஸ்ரீபெயிற்சிய்நாளர்கபுதூர் ஆலள
முற்றிலும் விதம்நாக புதூர் ஆலகவிட்டுவிட்டத,  வம் விதமலும் 51  நி ந்த 
்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கள் மீத MATE நிர்வ்நாகம் "ஒழுங்கு விச்நா புதூர் ஆலஆணை"
நடதத அனும் விதமதிததள்ளத.  இந்த விச்நா புதூர் ஆலஆணையின இறுதி
முடிவு,  தபுதூர் ஆலஆணை ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர் ஆபுதூர் ஆலஆணையரிடம்
சம் விதமர்பிக்கப்ஸ்ரீபெடவுள்ளத, அவர் இறுதி தீர்ப்பிபுதூர் ஆலன தருவ்நார்.

்ரீபத்நாழிற்தபுதூர் ஆலற நடவடிக்புதூர் ஆலககள் அபுதூர் ஆலனதபுதூர் ஆலதயும் முடிவுக்கு
்ரீபக்நாண்டுவந்த பினனர்,  ஏபுதூர் ஆலனய ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கள்,
நிர்வ்நாகததின அச்சுறுததலுக்கு முகம் ்ரீபக்நாடுக்கினறனர்,
அபுதூர் ஆலவ ஸ்ரீபெணி இடம் விதம்நாற்றம் ம் விதமற்றும் ஸ்ரீபெணியிடததில் புதூர் ஆலகவஸ்ரீபெசிபுதூர் ஆலய
தபுதூர் ஆலட ்ரீபசய்வத வஸ்ரீபெ்நானறபுதூர் ஆலவ.

CAMJTS -ம் விதமதர்சன ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கள் சங்கம்-  முதலில்
ம் விதம்நாவவ்நாவ்நாத சி.பி.ஐ-எம்.  எல்-விடுதபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலையின (CPI-ML)

கட்சியின ்ரீபத்நாழிற்சங்க பிரிவ்நான AICCTU வின கீழ்
இயங்கியத.

கடநத நவம்ஸ்ரீபெர்,  AICCTU வின வதசிய தபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைவர் கும் விதம்நா ச்நாமி
எந்த்ரீபவ்நாரு விளக்கமும் இனறி கட்சியில் இருந்த வி்புதூர் ஆலைகி
LTUC அபுதூர் ஆலம் விதமதத்நார்.  கட்சியின பிரிந்த குழுவ்நான கம்யூனிச
கட்சி கும் விதம்நா ச்நாமி தபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைபுதூர் ஆலம் விதமயில் CAMJTS ஐ LTUCயுடன
இபுதூர் ஆலஆணைததத.

LTUC ம் விதமற்றும் AICCTU வின அதிக்நா ததவம், ஒவ  தவ ்நாகப்
ஸ்ரீபெ்நாததி தபுதூர் ஆலத இந்த வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததததில் வகிததனர்,  அபுதூர் ஆலவ
வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததக்க்நா ர்கபுதூர் ஆலள தனிபுதூர் ஆலம் விதமப்ஸ்ரீபெடுததல் முற்றும் ஒரு
உண்புதூர் ஆலம் விதமய்நான ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாள வர்க்க ஆத விபுதூர் ஆலன அணிதி ட்ட
ம் விதமறுததல் ஆகியனவ்நாகும்.  அக்வட்நாஸ்ரீபெரில்,
வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததக்க்நா ர்கள் மீத எந்த நடவடிக்புதூர் ஆலகயும்
எடுக்க்நாம் விதமல் இருப்ஸ்ரீபெதற்கு சம்ம் விதமதிதத்நால் AICCTU அபுதூர் ஆலனதத
வக்நாரிக்புதூர் ஆலககபுதூர் ஆலளயும் விட்டு விடுவத்நாக, MATE நிர்வ்நாகததிடம்
கூறியத.

்ரீபத்நாழிற்சங்கம் முதகில் குததியபினபும்,  MATE உதிரிப்ஸ்ரீபெ்நாக
்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கள்,  வீ ம் விதம்நாக தங்களின வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுதததபுதூர் ஆலத
அ சு ஒடுக்குமுபுதூர் ஆலற ம் விதமற்றும் நிர்வ்நாக அச்சுறுததல் ம் விதமற்றும்
்ரீபஸ்ரீபெ்நாருள்நாத்நா  ்ரீபநருக்கடிக்கு நடுவவ, ்ரீபத்நாடர்ந்தனர்.

MATE,  ம் விதமதர்சனின ஸ்ரீபெ்நாலிம் விதமர் பிரிவ்நான இந்த கம்்ரீபஸ்ரீபெனி 1986
இல் ஜப்ஸ்ரீபெ்நானின சுமிட்வட்நாவம் விதம்நா வயரிங் சிஸ்டம்ஸ் ம் விதமற்றும்
சம்வர்தன்நா ம் விதமதர்சன குழு இபுதூர் ஆலடவய கூட்டு நிறுவனம் விதம்நாக
்ரீபத்நாடங்கப்ஸ்ரீபெட்டத. இந்திய்நாவின ஆபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைகள் உட்ஸ்ரீபெட MATE 42
ந்நாடுகளில் 135,000  ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கபுதூர் ஆலள வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைக்கு
அம் விதமர்ததியுள்ளத. 2018 இல் இதன இ்புதூர் ஆலை்நாஸ்ரீபெம், 11.7 பில்லியன
ட்நா்புதூர் ஆலைர்கள் ஆகும்.

கம்்ரீபஸ்ரீபெனியின ஸ்ரீ்ரீபஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலையில் 1500  க்கும்
வம் விதமற்ஸ்ரீபெட்ட ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கள் உள்ளனர்.  அதில் 560  வஸ்ரீபெர்
ம் விதமட்டுவம் விதம நி ந்த  ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கள்,  ஏபுதூர் ஆலனய 1000
்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கள் ஒப்ஸ்ரீபெந்த ம் விதமற்றும் ஸ்ரீபெயிற்சி
்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கள்நாவ்நார்.

AICCTU ம் விதமற்றும் LTUC நூற்றுக்கஆணைக்க்நான ஒப்ஸ்ரீபெந்த ம் விதமற்றும்
ஸ்ரீபெயிற்சி ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கபுதூர் ஆலள வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததததிற்கு ஆத வ்நாக
அணிதி ட்ட ம் விதமறுததன,  வம் விதமலும் ஸ்ரீ்ரீபஸ்ரீபெரும்புதூர் ம் விதமற்றும்
ஒ கடம் ம் விதமற்றும் இந்திய்நாவில் உள்ள ஏபுதூர் ஆலனய ம் விதமதர்சன
்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்களிடம் ஒரு ஸ்ரீபெ ந்த அளவி்புதூர் ஆலை்நான ஆத வுக்கு
அபுதூர் ஆலழப்பு விடுக்கவும் ம் விதமறுததன.



்ரீபத்நாழிற்சங்கங்கள் வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததக்க்நா ர்கபுதூர் ஆலள
தனிபுதூர் ஆலம் விதமப்ஸ்ரீபெடுததி,  அ ச்நாங்க ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர் அதிக்நாரிகள்
ம் விதமற்றும் ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாள வர்க்க எதிர்ப்பு அபுதூர் ஆலனதத இந்திய
அண்ஆணை்நா தி ்நாவிட முனவனற்றக் கழகம் (அதிமுக)
தபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைபுதூர் ஆலம் விதமயி்புதூர் ஆலை்நான தமிழ்ந்நாடு ம் விதம்நாநி்புதூர் ஆலை அ சு உள்ளிட்ட
ஸ்ரீபெல்வவறு அதிக்நாரிகளிடம் ஸ்ரீபெயனற்ற முபுதூர் ஆலறயீடுகள்நாக திபுதூர் ஆலச
திருப்பின.

இத வம் விதமட் நிர்வ்நாகததின புதூர் ஆலககபுதூர் ஆலள வலுப்ஸ்ரீபெடுததியத,  அத
வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததக்க்நா ர்களுக்கு எதி ்நான அதன அடக்குமுபுதூர் ஆலற
நடவடிக்புதூர் ஆலககபுதூர் ஆலள முடுக்கிவிட்டதடன,  ஒப்ஸ்ரீபெந்தத
்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கள் ம் விதமற்றும் ஸ்ரீபெயிற்சிய்நாளர்கபுதூர் ஆலள உற்ஸ்ரீபெததிபுதூர் ஆலய
ஸ்ரீபெ ்நாம் விதமரிக்கப் ஸ்ரீபெயனஸ்ரீபெடுததியத.  வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததம் ்ரீபசய்யும்
டஜன கஆணைக்க்நான நி ந்த  ஊழியர்கபுதூர் ஆலள நிர்வ்நாகம்,
இபுதூர் ஆலடநீக்கம் ்ரீபசய்தத ம் விதமற்றும் ஸ்ரீபெயிற்சிய்நாளர்கபுதூர் ஆலள ஸ்ரீபெணிநீக்கம்
்ரீபசய்தத.  அத வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததம் ்ரீபசய்யும்
்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்களுக்கு "குற்றப்ஸ்ரீபெததிரிபுதூர் ஆலக"  அல்்புதூர் ஆலைத "க்நா ஆணை
அறிவிப்புதூர் ஆலஸ்ரீபெக் க்நாட்ட வக்நாரும் வந்நாட்டிபுதூர் ஆலசயும்” அனுப்பியத.

AICCTU இலிருந்த பிளவு ம் விதமற்றும் LTUC உருவ்நாக்கம்
ஆகியபுதூர் ஆலவ ம் விதம்நாவவ்நாயிஸ்ட்-ஸ் ்நாலினிச அபுதூர் ஆலம் விதமப்புகள் வம் விதமலும்
வ்புதூர் ஆலைதிற்கு திரும்புவபுதூர் ஆலத குறிததத.  ஸ்ரீபெல்வவறு தமிழ்
வதசியவ்நாத அபுதூர் ஆலம் விதமப்புகளின தபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைபுதூர் ஆலம் விதமயில்
முன்ரீபனடுக்கப்ஸ்ரீபெடும் வஸ்ரீபெரினவ்நாத “்ரீபவல்க தமிழ்”  (Rise  up

Tamil) ஸ்ரீபெ ப்புபுதூர் ஆல களுடன LTUC தனபுதூர் ஆலன இபுதூர் ஆலஆணைததக்
்ரீபக்நாண்டத.  ம் விதம்நாவவ்நாவ்நாத ்ரீபத்நாழிற்சங்கத தபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைவர்கள்,
ம் விதமதர்சன க்நார் உதிரிஸ்ரீபெ்நாகத ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கபுதூர் ஆலள இந்திய்நா
முழுவதம் உள்ள சக ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்களிடமிருந்த பிரிக்க
வவண்டு்ரீபம் விதமனற திட்டமிடப்ஸ்ரீபெட்ட முயற்சியில்,
வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததக்க்நா ர்கபுதூர் ஆலள தமிழ் வதசியவ்நாத
வஸ்ரீபெ்நா ்நாட்டங்களில் ஸ்ரீபெங்வகற்கும் விதம்நாறு ஸ்ரீபெணிததனர்.

சி.பி.ஐ-எம்எல்-விடுதபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலையின வதசியவ்நாத முத்புதூர் ஆலை்நாளிததவ
ச்நார்பு திட்டததிலிருந்த AICCTU  ம் விதமற்றும் LTUC இன
பிற்வஸ்ரீபெ்நாக்குததனக் ்ரீபக்நாள்புதூர் ஆலககள் எழுகினறன,  வம் விதமலும் இத
இ ண்டு முக்கிய ஸ் ்நாலினிச ந்நாட்நாளும் விதமனறக் கட்சிகள்நான
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (ம் விதம்நார்க்சிஸ்ட்)  அல்்புதூர் ஆலைத (CPM)

ம் விதமற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI) உடன கூட்டணியில்
உள்ளன.  இந்த அபுதூர் ஆலம் விதமப்புகள் அண்புதூர் ஆலம் விதமயில் நபுதூர் ஆலட்ரீபஸ்ரீபெற்ற
இந்திய ந்நாட்நாளும் விதமனறத வதர்தலில் ்ரீபஸ்ரீபெருவணிக தி ்நாவிட
முனவனற்றக் கழகம் (திமுக)  தபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைபுதூர் ஆலம் விதமயி்புதூர் ஆலை்நான வதர்தல்
கூட்டணிபுதூர் ஆலய நிறுவின. ம் விதம்நாவவ்நாவ்நாத குழு பீக்நார் ம் விதம்நாநி்புதூர் ஆலைததில்
க்நாங்கி ஸ் கட்சியுடன ஒரு வதர்தல் கூட்டணிபுதூர் ஆலயயும் கூட
நிறுவி,  ம் விதம்நாற்று அ ச்நாங்கதபுதூர் ஆலத உருவ்நாக்க உதவுவத்நாக
உறுதியளிததத.

சிபிஎம், சிபிஐ ம் விதமற்றும் சிபிஐ-எம்எல்-விடுதபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலை ஆகிய மூனறு
ஸ் ்நாலினிசக் கட்சிகளும்,  2019  வதசியத வதர்தல்களில்,
இந்திய முத்புதூர் ஆலை்நாளிததவததின விருப்ஸ்ரீபெம் விதம்நான அ ச்நாங்கக்
கட்சிய்நான க்நாங்கி ஸ் கட்சி தபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைபுதூர் ஆலம் விதமயி்புதூர் ஆலை்நான அ ச்நாங்கதபுதூர் ஆலத
ஆதரிக்கத தய்நா ்நாக இருந்தன.  முத்புதூர் ஆலை்நாளிததவம் ம் விதமற்றும்
வ்நாகனத ்ரீபத்நாழில்தபுதூர் ஆலற இ்புதூர் ஆலை்நாஸ்ரீபெங்கபுதூர் ஆலளப் ஸ்ரீபெ்நாதக்நாக்கும் இந்த
வஸ்ரீபெ்நாட்டியிடும் ஸ் ்நாலினிசக் கட்சிகளின அந்தந்த ்ரீபத்நாழிற்சங்க
கூட்டபுதூர் ஆலம் விதமப்புகள்,  ம் விதமதர்சன ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்களின 140  ந்நாள்
வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததததிற்கு பினன்நால் எந்த்ரீபவ்நாரு சுய்நாதீனம் விதம்நான
அணிதி ட்டல் ம் விதமற்றும் ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாள வர்க்க ஆத வுக்கு
விவ ்நாதம் விதம்நாக இருந்தன.  க்நார்ப்ஸ்ரீபெவ ட் ஊடகங்களும்
ஸ் ்நாலினிசக் கட்சிகள்நால் கட்டுப்ஸ்ரீபெடுததப்ஸ்ரீபெடும் ்ரீபவளியீடுகளும்

ம் விதமதர்சன ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்களின ்ரீபத்நாடர்ச்சிய்நான ்ரீபத்நாழில்தபுதூர் ஆலற
நடவடிக்புதூர் ஆலகக்கு ஒரு முழு அளவி்புதூர் ஆலை்நான ஊடக இருட்டடிப்பு
விதிததன.

இதற்கு வநர்ம் விதம்நாற்நாக, உ்புதூர் ஆலைக வச்நாசலிச வபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைத தளம் (WSWS),

வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததததில் இருந்த எழும் பி ச்சிபுதூர் ஆலனகள்,  AICCTU

ம் விதமற்றும் LTUC இன தவ ்நாகக் ்ரீபக்நாள்புதூர் ஆலககபுதூர் ஆலள
அம்ஸ்ரீபெ்புதூர் ஆலைப்ஸ்ரீபெடுதததல் ம் விதமற்றும் ம் விதமதர்சன ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கள் தங்கள்
வஸ்ரீபெ்நா ்நாட்டதபுதூர் ஆலத முன்ரீபனடுக்கக்கூடிய ஒரு வச்நாசலிச ம் விதமற்றும்
சர்வவதச திட்டதபுதூர் ஆலத விரிவுஸ்ரீபெடுதததல் ஸ்ரீபெற்றிய கட்டுபுதூர் ஆல கபுதூர் ஆலள
்ரீபவளியிட்டத.

ந்நானக்நாம் அகி்புதூர் ஆலைததின அபுதூர் ஆலனதத்புதூர் ஆலைகக் குழுவின (ICFI)

இந்திய ஆத வ்நாளர்கள் வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததக்க்நா ர்களிபுதூர் ஆலடவய
இந்த விஷயதபுதூர் ஆலத ஸ்ரீபெ ப்பினர் ம் விதமற்றும் இந்த விவ்நாதங்கபுதூர் ஆலள
நிறுதத ம் விதம்நாவவ்நாவ்நாத AICCTU ம் விதமற்றும் LTUC நிர்வ்நாகிகள்
எடுதத தீவி  முயற்சிகபுதூர் ஆலள மீறி ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்களுடன
வஸ்ரீபெசினர்.  ஒப்ஸ்ரீபெந்தத ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கள் வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததததில்
ஈடுஸ்ரீபெடுவத சட்டவிவ ்நாதம் விதம்நானத என ்ரீபஸ்ரீபெ்நாய் கூறி,
வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததததில் வசரும்ஸ்ரீபெடி ஒப்ஸ்ரீபெந்தத
்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்களுக்கு அபுதூர் ஆலழப்பு விட ம் விதமறுததபுதூர் ஆலத
நிய்நாயப்ஸ்ரீபெடுதத ஒரு ம் விதம்நாவவ்நாவ்நாத ்ரீபத்நாழிற்சங்க நிர்வ்நாகி
முயனற்நார்.

வட இந்திய ம் விதம்நாநி்புதூர் ஆலைம் விதம்நான ஹரிய்நான்நாவில் உள்ள ம் விதம்நாவனசரில்
இயங்கும் ம் விதம்நாருதி சுசுகி வ்நாகனம் தய்நாரிக்கும் ஆபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலையில்
நி ந்த  ம் விதமற்றும் ஒப்ஸ்ரீபெந்தத ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கள் ம் விதமலிவு கூலி
உபுதூர் ஆலழப்பு நிபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைபுதூர் ஆலம் விதமகளுக்கு எதி ்நாக 2011  ல் ஒனறுஸ்ரீபெட்ட
்ரீபத்நாழில்தபுதூர் ஆலற நடவடிக்புதூர் ஆலக எடுததத்நாக ICFI ஆத வ்நாளர்கள்
MATE ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்களுக்கு விளக்கினர். தமிழக தபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநக ்நான
்ரீபசனபுதூர் ஆலனயிலிருந்த 350  கிவ்புதூர் ஆலை்நாமீட்டர் ்ரீபத்நாபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைவில் உள்ள
்ரீபநய்வவலி லிக்புதூர் ஆலனட் க்நார்ப்ஸ்ரீபெவ ஷனில் (NLC) ஊதிய உயர்வு
ம் விதமற்றும் நி ந்த  வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைகள் வக்நாரி 10,000  ஒப்ஸ்ரீபெந்தத
்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கள் ஸ்ரீபெ்புதூர் ஆலை க்நா்புதூர் ஆலைவபுதூர் ஆல யற்ற வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததங்கபுதூர் ஆலள
நடததினர் எனறும் அவர்கள் சுட்டிக்க்நாட்டினர்.

WSWS,  ஆ ம்ஸ்ரீபெததில் இருந்வத,  MATE வ்நாகன உதிரி
ஸ்ரீபெ்நாகங்கள் தய்நாரிக்கும் ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்களின வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததம்,
சர்வவதச அளவில் வளர்ச்சி கண்டு வரும் ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாள
வர்க்கப் வஸ்ரீபெ்நா ்நாட்டங்களின மீள் எழுச்சியின ஒரு ஸ்ரீபெகுதிய்நாகும்
எனறு விளக்கியுள்ளத.

MATE ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்களின வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைநிறுததம் ம் விதமற்றும் அத
்ரீபத்நாழிற்சங்கங்களின்நால் க்நாட்டிக் ்ரீபக்நாடுக்கப்ஸ்ரீபெட்டத குறிதத
புதூர் ஆலம் விதமயப் ஸ்ரீபெடிப்பிபுதூர் ஆலன எனன்ரீபவனற்நால் நி ந்த  வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைகள்,
த ம் விதம்நான ஊதியங்கள்,  வம் விதமம்ஸ்ரீபெட்ட வவபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலை நிபுதூர் ஆல்புதூர் ஆலைபுதூர் ஆலம் விதமகள்
ம் விதமற்றும் அடிப்ஸ்ரீபெபுதூர் ஆலட ஜனந்நாயக உரிபுதூர் ஆலம் விதமகளுக்க்நான வஸ்ரீபெ்நா ்நாட்டம்
முத்புதூர் ஆலை்நாளிததவ அபுதூர் ஆலம் விதமப்புதூர் ஆலஸ்ரீபெயும் அதன அபுதூர் ஆலனதத அ சியல்
ஏஜனடுகபுதூர் ஆலளயும் சவ்நால் ்ரீபசய்வதன மூ்புதூர் ஆலைம் ம் விதமட்டுவம் விதம
முனவனறி ்ரீபசல்்புதூர் ஆலை முடியும்.

இதற்கு அபுதூர் ஆலனதத ஸ் ்நாலினிச-ம் விதம்நாவவ்நாவ்நாத கட்டுப்ஸ்ரீபெ்நாட்டில்
உள்ள,  முத்புதூர் ஆலை்நாளிததவ ச்நார்பு ்ரீபத்நாழிற்சங்கங்களிடமிருந்தம்
முழுபுதூர் ஆலம் விதமய்நாக முறிததக் ்ரீபக்நாண்டு,  ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கள்
உண்புதூர் ஆலம் விதமய்நான சுதந்தி ம் விதம்நான ச்நாம் விதம்நானிய குழுக்கபுதூர் ஆலள நிறுவ
வவண்டும்,  அத இந்திய்நா ம் விதமற்றும் உ்புதூர் ஆலை்ரீபகங்கிலும் உள்ள
வ்நாகனத ்ரீபத்நாழி்புதூர் ஆலை்நாளர்கபுதூர் ஆலள ஒரு வச்நாசலிச ம் விதமற்றும் சர்வவதச
திட்டததில் ஒருங்கிபுதூர் ஆலஆணைந்த நடவடிக்புதூர் ஆலகயில் அணிதி ட்ட
வஸ்ரீபெ்நா ்நாட வவண்டும்.


