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இலங்கக: வவேகலகள் மற்றும் ஊதியங்ககத
பாதுகாப்பதற்காக

டில்லரி வதாட்ட  ததாழிலாதர்களின
வபாராட்டத்கத ஆதரிப்வபாம்

M. Thevaraja,   23 March 2018

இலங்ககையின் மத்திய மகலயகை பிர பிரதக பிரதேசமிரதேசமான டிக் பிரதகைிரதேசமாயிரதேசமாவில,

டிலலரி  பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத்தின் கீழ் பிரிவில நூற்றுக்கும்  பிரதமற்பட்ட
தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள, மிரதேசமார்ச் 14 அன்று ஒரு எதிர்ப்பு  பிரதபிரதேசமாரிரதேசமாட்டத்கக பிரதே
நடத்தினர்.  தபருந் பிரதக பிரதேிரதேசமாட்ட கைம்பனிகைளின் உற்பத்தி திறகனயும்
இலிரதேசமாபத்கக பிரதேயும் அதிகைரிக்கை புதிக பிரதேிரதேசமாகை அறிமுகைப்படுத்க பிரதேப்பட்டுளள
வருவிரதேசமாய் பகிர்வு முகறக்கு எதிரிரதேசமாகை பிரதவ தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள
 பிரதக பிரதேயிகல தக பிரதேிரதேசமாழிற்சிரதேசமாகலக்கு முன் இந்க பிரதே  பிரதபிரதேசமாரிரதேசமாட்டத்கக பிரதே
நடத்தினர்.

2016  அக் பிரதடிரதேசமாபரில,  வலப்பகனயில மதுரட்ட தபருந் பிரதக பிரதேிரதேசமாட்ட
கைம்பனியின் மகைிரதேசமா ஊவிரதேசமா  பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டம் உட்பட பல  பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டங்கைளில
இந்க பிரதே நகடமுகற அறிமுகைப்படுத்க பிரதேப்பட்டது.  2017  ஏப்ரலில,
டிக் பிரதகைிரதேசமாயிரதேசமாவில,  கைளனிதவலி தபருந் பிரதக பிரதேிரதேசமாட்ட கைம்பனி நடத்தும்
பட்டலகைல  பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத்தில இ பிரதக பிரதே திட்டம் ஆரம்பிக்கைப்பட்டது. இரு
 பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத் தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளும் இந்க பிரதே திட்டத்கக பிரதே எதிர்த்க பிரதே
 பிரதபிரதேசமாதிலும்,   பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத் தக பிரதேிரதேசமாழிற்சங்கைங்கைள இந்க பிரதே
 பிரதபிரதேசமாரிரதேசமாட்டங்கைகள ஒடுக்கி,  இந்க பிரதே நகடமுகறகய அமுலபடுத்க பிரதே
கைம்பனிகைளுக்கு உக பிரதேவி தசய்க பிரதேன.

2016  அக் பிரதடிரதேசமாபரில  பிரதக பிரதேிரதேசமாட்ட கைம்பனிகைளுடன் தசய்துதகைிரதேசமாண்ட
கூட்டு ஒப்பந்க பிரதேத்தின் மூலம்,  தக பிரதேிரதேசமாழிற்சங்கைங்கைள
தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளின் 1000  ரூபிரதேசமா நிரதேசமாட்சம்பளக்  பிரதகைிரதேசமாரிக்ககைக்கைிரதேசமான
 பிரதபிரதேசமாரிரதேசமாட்டத்கக பிரதே கைிரதேசமாட்டிக்தகைிரதேசமாடுத்க பிரதே பிரதக பிரதேிரதேசமாடு,  வருவிரதேசமாய் பகிர்வு
முகறகய அறிமுகைப்படுத்தும் ஒரு நிபந்க பிரதேகனகயயும்
உடன்படிக்ககையில உளளடக்குவக பிரதேற்கு ஒத்துக்தகைிரதேசமாண்டன. 

தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளின்  பிரதபிரதேசமாரிரதேசமாட்டங்கைகள குழப்பிவிட்டு,
கைம்பனிகைளின் இலிரதேசமாப நலன்கைளுக்கு அவர்கைகள
கீழ்ப்படுத்துவக பிரதேற்கு தக பிரதேிரதேசமாழிற்சங்கைங்கைள தக பிரதேிரதேசமாடர்ந்து
முயற்சித்க பிரதேிரதேசமாலும்,   பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத் தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள மத்தியில
வருவிரதேசமாய் பகிர்வு முகற தக பிரதேிரதேசமாடர்பிரதேசமாகை பரந்க பிரதே எதிர்ப்பு வளர்ந்து
வருவகக பிரதே பிரதய டிலலரி  பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத் தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளின்  பிரதபிரதேசமாரிரதேசமாட்டம்
குறிக்கிறது.

தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளின் படி,  டிலலரி  பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத்தின் தக பிரதேிரதேசமாழிற்சங்கை
கிகள க பிரதேகலவர்கைளுக்கு 13,500   பிரதக பிரதேயிகல தசடிகைள அடங்கிய
ஒரு து ஹெக்டயகர "இலஞ்சமிரதேசமாகை"  தகைிரதேசமாடுத்து,  ஏகனய
தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைகள இந்க பிரதே புதிய முகறகய
ஏற்றுக்தகைிரதேசமாளளுமிரதேசமாறு கைட்டிரதேசமாயப்படுத்க பிரதே அவர்கைள
பயன்படுத்க பிரதேப்படுகின்றனர்.  தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள,  இந்க பிரதே திட்டத்கக பிரதே
ஏற்றுக் தகைிரதேசமாளள  பிரதவண்டும் இலகல பிரதயல  பிரதவகல இழக்கை
 பிரதநரிடும் என்று தக பிரதேிரதேசமாழிற்சங்கைத் க பிரதேகலவர்கைள
அச்சுறுத்தியுளளனர்.

இந்க பிரதே  பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத்தில நிரதேசமான்கு தக பிரதேிரதேசமாழிற்சங்கைங்கைள உளளன.
ஆறுமுகைம் தக பிரதேிரதேசமாண்டமிரதேசமானின் இலங்ககை தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்
கைிரதேசமாங்கிரஸ, பி. திகைிரதேசமாம்பரத்தின் தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்  பிரதக பிரதேசிய சங்கைம், வி.
ரிரதேசமாக பிரதேிரதேசமாகிருஷ்ணன் க பிரதேகலகமயிலிரதேசமான மகலயகை மக்கைள முன்னண
ஆகியகவ இதில அடங்கும்.  திகைிரதேசமாம்பரம் மற்றும்
ரிரதேசமாக பிரதேிரதேசமாகிருஷ்ணன் க பிரதேற் பிரதபிரதேசமாகக பிரதேய அரசிரதேசமாங்கைத்தின்
அகமச்சர்கைளிரதேசமாவர்.  இலங்ககை  பிரதக பிரதேசியத்  பிரதக பிரதேிரதேசமாட்ட தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்
சங்கைம் (LJEWU)  ஆளும் ஐக்கிய  பிரதக பிரதேசிய கைட்சியின்
தக பிரதேிரதேசமாழிற்சங்கைமிரதேசமாகும்.  அகனத்து தக பிரதேிரதேசமாழிற்சங்கைங்கைளும் க பிரதேங்கைள
நலன்கைளுக்கைிரதேசமாகைவும் சலுககைகைளுக்கைிரதேசமாகைவும் மட்டு பிரதம ஆர்வம்
கைிரதேசமாட்டுகின்றன, தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளின் நலன்கைளுக்கைிரதேசமாகை அலல.

இந்க பிரதே நகடமுகற, தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள என்ற நிகலகமயிலிருந்து,
சம்பளம்,   பிரதவகலகைள மற்றும் ஏகனய சமூகை உரிகமகைகள
ஒழித்து,   பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டக் கைம்பனிகைளுக்கைிரதேசமாகை உகழக்கும் குத்க பிரதேககை
விவசிரதேசமாயிகைளிரதேசமாகை க பிரதேங்கைகள மிரதேசமாற்றிவிடும் என்பகக பிரதே டிலலரி
 பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத் தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள சரியிரதேசமாகை உணர்ந்துளளனர். அவர்கைள
முந்கக பிரதேய  பிரதபிரதேசமாரிரதேசமாட்டங்கைள ஊடிரதேசமாகை தபற்ற ஊழியர்  பிரதசமலிரதேசமாப
நிதியம் (EPF) ஊழியர் நம்பிக்ககை நிதியம் (ETF) மற்றும் வீட்டு
வசதிகைள,  மருத்துவ வசதிகைள மற்றும் அவர்கைளது
பிளகளகைளின் கைலவி வசதிகைகளயும் அவர்கைள இழக்கை
 பிரதநரிடும்.

சர்வ பிரதக பிரதேச  பிரதக பிரதேயிகல சந்கக பிரதேயில தநருக்கைடிக்கு
முகைங்தகைிரதேசமாடுக்ககையில,  தபரிய கைம்பனிகைள தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளின்
உரிகமகைகள துகடத்தக பிரதேறிந்து சுரண்டகல அதிகைரிக்கை
முயற்சிக்கின்றன.

டிலலரி  பிரதக பிரதேிரதேசமாட்ட  பிரதமல பிரிவில 65 தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள உளளனர்,
ஒவ்தவிரதேசமாரு தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளிக்கும் 5,000   பிரதக பிரதேயிகல தசடிகைள
பரிரதேசமாமரிப்பக பிரதேற்கைிரதேசமாகை ஒப்பகடக்கைப்பட்டுளளன. நிர்விரதேசமாகைம்  பிரதக பிரதேயிகல
தகைிரதேசமாழுந்துகைகள அது தீர்மிரதேசமானிக்கும் விகலயில விரதேசமாங்கும்.
ஆரம்பத்தில தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளுக்கு கி பிரதலிரதேசமாவிற்கு 85  ரூபிரதேசமாய்
தகைிரதேசமாடுக்கைப்பட்டது,  பின்னர் 72  ரூபிரதேசமாயிரதேசமாகை குகறக்கைப்பட்டு,
இப்தபிரதேசமாழுது 62 ரூபிரதேசமாயிரதேசமாகை ஆக்கைப்பட்டுளளது.

கீழ் பிரிவில, ஐம்பது தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள இந்க பிரதே புதிய முகறகய
ஏற்றுக்தகைிரதேசமாளள நிர்ப்பந்திக்கைப்பட்டுளளனர், ஆனிரதேசமால 100 க்கும்
 பிரதமற்பட்ட தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள இந்க பிரதே திட்டத்கக பிரதே ஏற்கை
மறுத்துவிட்டனர்.

துப்புரவு தசய்க பிரதேல,  கைவ்விரதேசமாத்து தவட்டுக பிரதேல,  நடவு தசய்க பிரதேல
மற்றும் தகைிரதேசமாழுந்து பறித்க பிரதேலுமிரதேசமாகை சகைலதும் தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளிரதேசமால
தசய்யப்பட  பிரதவண்டும்.  உரங்கைள மற்றும் இரசிரதேசமாயன தசலவு



நிர்விரதேசமாகைத்க பிரதேிரதேசமால வழங்கைப்பட்டிரதேசமாலும்,  அவற்றுக்கைிரதேசமான தசலவு
தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளின் வருவிரதேசமாயிலிருந்து குகறக்கைப்படுகிறது.
கைவ்விரதேசமாத்து தவட்டுவக பிரதேற்கைிரதேசமாகை ஒவ்தவிரதேசமாரு தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளிக்கும்
10,000 ரூபிரதேசமாய் கைடன் வழங்கைப்படுவதுடன் இதுவும் அவர்கைளின்
மிரதேசமாக பிரதே வருமிரதேசமானத்திலிருந்து குகறக்கைப்படுகிறது.

வருமிரதேசமானப் பகிர்வு முகறயின் கீழ்,  தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள
நிர்விரதேசமாகைத்துடன் ஒரு உடன்படிக்ககையில ககைதயழுத்திட
 பிரதவண்டும்.  இந்க பிரதே உடன்படிக்ககையில தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள
"ஒப்பந்க பிரதேக்கைிரதேசமாரர்"  என் பிரதற குறிப்பிடப்படுவர்.  உடன்படிக்ககையின்
கீழ்,  நிர்விரதேசமாகை அலுவலர்கைளின் சம்பளம் மற்றும் ஏகனய
தகைிரதேசமாடுப்பனவுகைள "ஒப்பந்க பிரதேக்கைிரதேசமாரரின்"  வருமிரதேசமானத்திலிருந் பிரதக பிரதே
தவட்டிக்தகைிரதேசமாளளப்படும்.   பிரதக பிரதேயிகல தகைிரதேசமாழுந்துகைகள
தவளியிரதேசமாருக்கு விற்கை முடியிரதேசமாது.  "ஒப்பந்க பிரதேக்கைிரதேசமாரர்"  க பிரதேரமிரதேசமான
தகைிரதேசமாழுந்துகைகள விநி பிரதயிரதேசமாகிக்கைத் க பிரதேவறினிரதேசமால,  ஒரு மிரதேசமாக பிரதே
அறிவித்க பிரதேலுக்குப் பின்னர் கைிரதேசமாணப் பரப்கப நிர்விரதேசமாகைம் மீண்டும்
அபகைரித்துக்தகைிரதேசமாளளும்.

டிலலரி  பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத்தின் கீழ் பிரிகவச்  பிரதசர்ந்க பிரதே தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள
உலகை  பிரதசிரதேசமாசலிச வகலத் க பிரதேளத்திற்கு கூறியக பிரதேிரதேசமாவது:  "நிரதேசமாங்கைள
மிகைவும் ஆபத்க பிரதேிரதேசமான சூழ்நிகலகய எதிர்தகைிரதேசமாளகின் பிரதறிரதேசமாம்.  இந்க பிரதே
புதிய முகறயின் கீழ் எங்கைள வருமிரதேசமானம் மற்றும்
 பிரதவகலகைளுக்கு எந்க பிரதேதவிரதேசமாரு உத்க பிரதேரவிரதேசமாக பிரதேமும் கிகடயிரதேசமாது.
நிரதேசமாங்கைள இ.பி.எஃப்.,  இ.டி.எஃப்.  மற்றும் சிறுவர் கைிரதேசமாப்பகைம்,
மருத்துவ வசதிகைள  பிரதபிரதேசமான்ற ஏகனய வசதிகைகளயும் இழந்து
விடு பிரதவிரதேசமாம். முழு குடும்பமும் இந்க பிரதே நிலத்தில  பிரதவகல தசய்ய
நிர்ப்பந்திக்கைப்பட்டுளளது.  இது எங்கைள பிளகளகைளின்
கைலவிகய பிரதேசமாதிக்கும்.  சகைல தக பிரதேிரதேசமாழிற்சங்கைங்கைளும் இந்க பிரதே
திட்டத்கக பிரதே ஆக பிரதேரிக்கின்றன."

தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர் கிரிரதேசமாமங்கைள என அகழக்கைப்படுவகக பிரதே
உருவிரதேசமாக்கும் சிரதேசமாக்குப்  பிரதபிரதேசமாக்கில,  தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளுக்கு 7
 பிரதபர்ச்சஸ கைிரதேசமாணத் துண்டுகைகள தகைிரதேசமாடுப்பக பிரதேன் மூலம்,
 பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டங்கைளில இருந்து தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைகள அகைற்றுவக பிரதேற்கு
அரசிரதேசமாங்கைமும் கைம்பனிகைளும் திட்டமிட்டு வருகின்றன.  இக பிரதேன்
 பிரதநிரதேசமாக்கைம்,  சுமிரதேசமார் 300,000  எண்ணக்ககையிலிரதேசமான தபருந் பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத்
தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளின் அகமப்புரீதியிரதேசமான வலிகமகயத் க பிரதேகைர்ப்ப பிரதக பிரதே
ஆகும்.

2014 ல இருந்து  பிரதக பிரதேயிகல ஏற்றுமதி வருவிரதேசமாயில ஏற்பட்ட
தக பிரதேிரதேசமாடர்ச்சியிரதேசமான வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர், உலகை சந்கக பிரதேயில விகல
அதிகைரிப்பின் விகளவிரதேசமாகை  பிரதக பிரதேயிகல ஏற்றுமதியில 1.4
பிலலியன் அதமரிக்கை டிரதேசமாலர்கைள என்ற உயர்ந்க பிரதே வருமிரதேசமானத்கக பிரதே
இலங்ககை தபற்றது.  எனினும்,   பிரதமிரதேசமாசமகடந்து வரும் உலகைப்
தபிரதேசமாருளிரதேசமாக பிரதேிரதேசமார தநருக்கைடி மற்றும் பிரக பிரதேிரதேசமானமிரதேசமாகை இலங்ககை
 பிரதக பிரதேயிகலகய இறக்குமதி தசய்யும் மத்திய கிழக்கிலும்
ரஷ்யிரதேசமாவிலும் நிலவும் தபிரதேசமாருளிரதேசமாக பிரதேிரதேசமார மற்றும் அரசியல
ஸதிரமின்கம கைிரதேசமாரணமிரதேசமாகை,   பிரதக பிரதேயிகலத் தக பிரதேிரதேசமாழிற்துகறயின்
எதிர்கைிரதேசமாலம் ஸதிரமிரதேசமானது அலல.

இந்க பிரதே சூழலில அரசிரதேசமாங்கைம் ஏகனய வணகைப் பயிர்கைகள
தபருந் பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டங்கைளில பயிரிடுவகக பிரதே பி பிரதரரித்துளளதுடன்,
ஏகனய தக பிரதேிரதேசமாழிலதுகறகைளுக்கைிரதேசமாகை தவளிநிரதேசமாட்டு
முக பிரதேலீட்டிரதேசமாளர்கைளுக்கு வழங்கியுளளது.

உளளூரிரதேசமாட்சி மன்றத்  பிரதக பிரதேர்க பிரதேலின்  பிரதபிரதேசமாது,  ஆளும் கைட்சியும்
எதிர்க் கைட்சியும் மற்றும் அவற்றுடன் ஒத்துகழக்கும்
தபருந் பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத் தக பிரதேிரதேசமாழிற்சங்கைங்கைளும்,   பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத்

தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளின் விரதேசமாழ்க்ககை நிகலகமகய  பிரதமம்படுத்துவக பிரதேிரதேசமாகை
விரதேசமாக்குறுதியளித்க பிரதேன.  அவர்கைளின் உண்கமயிரதேசமான  பிரதநிரதேசமாக்கைம்,
உற்பத்தித் திறகன அதிகைரிக்கைவும் தநருக்கைடியின் சுகமகைகள
தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள மீது சுமத்துவக பிரதேற்கும் இந்க பிரதே முகறகய
அமுலபடுத்துவ பிரதக பிரதே ஆகும்.

 பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத் தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளின் நிகலகம மீக பிரதேிரதேசமான க பிரதேிரதேசமாக்குக பிரதேலிரதேசமானது
சர்வ பிரதக பிரதேச நிரதேசமாணய நிதியத்தின் ஆகணயின் படி அரசிரதேசமாங்கைத்க பிரதேிரதேசமால
நகடமுகறப்படுத்க பிரதேப்படும் பரந்க பிரதே சிக்கைன நடவடிக்ககைகைளின்
ஒரு பிரதேசமாகைமிரதேசமாகும். 

* தபருந் பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத் தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள டிலலரி  பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத்
தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளின்  பிரதபிரதேசமாரிரதேசமாட்டத்கக பிரதே ஆக பிரதேரிப்ப பிரதக பிரதேிரதேசமாடு,  ஒவ்தவிரதேசமாரு
 பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத்திலும் அமுலபடுத்க பிரதேப்படவுளள இந்க பிரதே ஈவிரக்கைமற்ற
சுரண்டலுக்கைிரதேசமான புதிய முகறகய எதிர்த்துப்  பிரதபிரதேசமாரிரதேசமாட க பிரதேயிரதேசமாரிரதேசமாகை
 பிரதவண்டும் என்று நிரதேசமாம் அகழப்பு விடுக்கின் பிரதறிரதேசமாம்.

*  பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத் தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளுக்கு 40,000  மிரதேசமாக பிரதேிரதேசமாந்க பிரதே
சம்பளத்திற்கைிரதேசமாகைவும் வீடு,  சுகைிரதேசமாக பிரதேிரதேசமாரம் மற்றும் அவர்கைளின்
பிளகளகைளுக்கு க பிரதேரமிரதேசமான கைலவி உட்பட சிறந்க பிரதே சமூகை
வசதிகைளுக்கைிரதேசமாகைவும்  பிரதபிரதேசமாரிரதேசமாட  பிரதவண்டும்.

* தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள க பிரதேங்கைள உரிகமகைளுக்கைிரதேசமான  பிரதபிரதேசமாரிரதேசமாட்டத்தில
தக பிரதேிரதேசமாழிற்சங்கைங்கைளின் ஆக பிரதேரகவ எதிர்பிரதேசமார்க்கை முடியிரதேசமாது.
தக பிரதேிரதேசமாழிற்சங்கைங்கைள கைம்பனிகைளுக்கும் அரசிரதேசமாங்கைத்துக்கும்
தக பிரதேிரதேசமாழிற்துகற தபிரதேசமாலிஸகைிரதேசமாரனிரதேசமாகை தசயலபடுகின்றன.

தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள இந்க பிரதே தக பிரதேிரதேசமாழிற்சங்கைங்கைளிலிருந்து பிரிந்து
க பிரதேங்கைள தசிரதேசமாந்க பிரதே நடவடிக்ககைக் குழுக்கைகள அகமக்கை
 பிரதவண்டும்.  தக பிரதேிரதேசமாழிற்சங்கைங்கைள அலலது அதிகைிரதேசமாரத்துவத்கக பிரதேச்
 பிரதசர்ந்க பிரதேவர்கைள இந்க பிரதே குழுவுக்குள நுகழய விடக்கூடிரதேசமாது.
இந்க பிரதேக் குழு தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளிரதேசமால  பிரதக பிரதேர்ந்தக பிரதேடுக்கைப்பட  பிரதவண்டும்,
முடிவுகைகள ஜனநிரதேசமாயகை ரீதியிரதேசமாகை எடுக்கை  பிரதவண்டும். இத்க பிரதேககைய
நடவடிக்ககைக் குழுக்கைள, ஒரு தபிரதேசமாது  பிரதபிரதேசமாரிரதேசமாட்டத்தில ஏகனய
பகுதி வர்க்கை ச பிரதகைிரதேசமாக பிரதேரர்கைளுடனும் சர்வ பிரதக பிரதேச அளவில
தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளுடனும் ஐக்கியப்படுவக பிரதேற்கு வழி வகுக்கும்.

க பிரதேற் பிரதபிரதேசமாகக பிரதேய கைடுகமயிரதேசமான க பிரதேிரதேசமாக்குக பிரதேலகைள,  இலிரதேசமாப தவறி
தகைிரதேசமாண்ட கைம்பனிகைளின் கீழ் தபருந் பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டத்
தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைளிரதேசமால க பிரதேங்கைள தக பிரதேிரதேசமாழில,  சம்பளம் மற்றும் சமூகை
நிகலகமகைகள பிரதேசமாதுகைிரதேசமாக்கை முடியிரதேசமாது என்பகக பிரதேயும்
க பிரதேற் பிரதபிரதேசமாகக பிரதேய வறுகம நிகலகமயில இருந்து முன் பிரதனற
முடியிரதேசமாது என்பகக பிரதேயும் மீண்டும் நிரூபித்துளளன.  ஒவ்தவிரதேசமாரு
துகறயிலும் உகழக்கும் மக்கைளின் தபிரதேசமாதுவிரதேசமான அனுபவம்
இது பிரதவ ஆகும்.  அவர்கைள ஒரு இலிரதேசமாப  பிரதநிரதேசமாக்கு அகமப்பு
முகறயின் கீழ் க பிரதேமது உரிகமகைகள பிரதேசமாதுகைிரதேசமாத்துக்தகைிரதேசமாளள
முடியிரதேசமாது.  சமூகைத்தின் தபரும்பிரதேசமான்கம மக்கைளின் நலனுக்கைிரதேசமாகை
தபிரதேசமாருளிரதேசமாக பிரதேிரதேசமாரம் ஒழுங்கைகமக்கைப்பட  பிரதவண்டும்.
தபருந் பிரதக பிரதேிரதேசமாட்டங்கைள,  வங்கிகைள மற்றும் தபரிய கைம்பனிகைளும்
தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள ஜனநிரதேசமாயகை கைட்டுப்பிரதேசமாட்டின் கீழ் தகைிரதேசமாண்டுவந்து
 பிரதக பிரதேசியமயமிரதேசமாக்குவக பிரதேன் மூலம் மட்டு பிரதம இந்க பிரதே மிரதேசமாற்றத்கக பிரதே
தசய்ய முடியும்.

அக பிரதேனிரதேசமா பிரதல பிரதய,   பிரதசிரதேசமாசலிச சமத்துவக் கைட்சி,  சர்வ பிரதக பிரதேச
 பிரதசிரதேசமாசலிசத்திற்கைிரதேசமான  பிரதபிரதேசமாரிரதேசமாட்டத்தின் ஒரு பகுதியிரதேசமாகை
தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைள மற்றும் விவசிரதேசமாயிகைளின் அரசிரதேசமாங்கைத்திற்கைிரதேசமாகை
இந்க பிரதே  பிரதசிரதேசமாசலிச  பிரதவகலத்திட்டத்கக பிரதே
நகடமுகறப்படுத்துவக பிரதேற்கைிரதேசமான  பிரதபிரதேசமாரிரதேசமாட்டத்திற்கு ஐக்கியப்பட
 பிரதவண்டும் என்று தக பிரதேிரதேசமாழிலிரதேசமாளர்கைகள வலியுறுத்துகிறது.


