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பிரரெஞ்சு ரு பொதுத்து்துறத்துறை றை வுறை வே்துறை வேலைநிறுத்தம:

மக்றை வரெ பொனுக்கு எதிரெ பொன அரெசியல
றை வு பொரெ பொட்டத்திற்கு சுய பொதீன நடுறை வேடிக்்துறன

குழுக்ன்துறுக்களைக் னட்ட்துறமயுங்னள
By Anthony Torres, 5 December 2019 

பின்வரும் அறிக்றிக்கஅறிக்கை ்கை சக்கை சோகலிக கமத்துவக் அறிக்கைட்சி ஆதரவ்கை சோளர்அறிக்கைள்கை சோல
பிர்கை சோன்ஸ் எங்கிலும் விிலும் விய்கை சோழக்கிழறிக்கம ாழக்கிழமை பய்கை சோதுத்துறிக்கிழமை பொதுத்துறை ்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலைநிறுத்தத்தில
யங்ாழக்கிழமை பஅறிக்கைடுத்து வரும் ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைள் மற்றும் இறிக்களஞர்அறிக்கைளுக்க
வினி்கை சிலும் விய்கை சோகிக்அறிக்கைப்யட்டது.

பிர்கை சோன்சில ஓய்வூதிிலும் விய ாழக்கிழமை பவட்டுக்அறிக்கைளுக்க எதிர்கை சோன இன்றிக்கிழமை பொதுத்துறைிலும் விய
்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலைநிறுத்தம் வர்க்அறிக்கை ்கை சய்கை சோர்கை சோட்டத்தின் மிஅறிக்கைப்ாழக்கிழமை பயரிிலும் விய தீவிரப்ய்கை சோட்றிக்கடக்
கறிப்யத்கை சோஅறிக்கை இருக்கம்.  கமூஅறிக்கை கமத்துவமின்றிக்கமக்க எதிர்கை சோஅறிக்கை "மஞ்கள்
சீருறிக்கட"  ்கை சய்கை சோர்கை சோட்டங்அறிக்கைள் ாழக்கிழமை பவடித்து ஓர்கை சோண்டுக்கப் பின்னர்,  அரக்கை சோங்அறிக்கைம்
ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோள வர்க்அறிக்கைத்தின் மீத்கை சோன த்கை சோக்கதலஅறிக்கைறிக்கள தீவிரப்யடுத்த மட்டு்கை சம
ாழக்கிழமை பகய்துள்ளது.  இப்்கை சய்கை சோது,  இரயில்கை சவ ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைள்,  தறிக்கரவழி
்கை சய்கை சோக்கவரத்து,  விம்கை சோனத்துறிக்கிழமை பொதுத்துறை,  மருத்துவத்துறிக்கிழமை பொதுத்துறை,  எரிகக்தித்துறிக்கிழமை பொதுத்துறை
ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைளும் மற்றும் துறிக்கிழமை பொதுத்துறைமுஅறிக்கை ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைளும்,  ம்கை சோணவர்அறிக்கைள்
மற்றும் வழக்அறிக்கைறிஞர்அறிக்கைள் கழுக்அறிக்கைளுடன் இறிக்கணந்து,
்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலைநிறுத்தத்திலும் அணிவகப்பிலும் இிழமை பொதுத்துறைங்கவ்கை சோர்அறிக்கைள்.  உடலுறிக்கழப்ப
க்கை சோர்ந்த ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைளில 74  கதவீதத்தினர் மற்றும் ாழக்கிழமை பய்கை சோதுத்துறிக்கிழமை பொதுத்துறை
ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைளில 70  கதவீதத்தினர் உள்ளடங்அறிக்கைபொதுத்துறை வேலை்கை சோஅறிக்கை ாழக்கிழமை பய்கை சோதுமக்அறிக்கைளில
மூன்றில இரண்டு யங்கினரின் ஆதரறிக்கவ இந்த ்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலைநிறுத்தம்
ாழக்கிழமை பயற்றிருப்யத்கை சோஅறிக்கை அறிக்கைருத்துக்அறிக்கைணிப்பஅறிக்கைள் அறிக்கை்கை சோட்டுகின்ிழமை பொதுத்துறைன.

இது இந்த்கை சோண்டு வர்க்அறிக்கை ்கை சய்கை சோர்கை சோட்டத்தின் யரந்த கர்வ்கை சதக மீாழக்கிழமை பளழுச்சியின்
ய்கை சோஅறிக்கைம்கை சோஅறிக்கை உள்ளது.  சிலி,  ாழக்கிழமை பய்கை சோலிவிிலும் விய்கை சோ,  ஹ்கை சோங்அறிக்கை்கை சோங்,  ஈர்கை சோக்,  ாழக்கிழமை பபொதுத்துறை வேலையன்கை சோன்,
சூட்கை சோன்,  அலஜீரிிலும் விய்கை சோ மற்றும் அதற்க அப்ய்கை சோலும்,  ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைளும்
இறிக்களஞர்அறிக்கைளும் கமூஅறிக்கை கமத்துவமின்றிக்கமயின் ாழக்கிழமை பவறுப்பூட்டும் மட்டங்அறிக்கைறிக்கள
எதிர்ப்யத்கை சோல உந்தப்யட்ட ்கை சய்கை சோர்கை சோட்டங்அறிக்கைளில அணித்திரண்டு வருகின்ிழமை பொதுத்துறைனர்.
்கை சய்கை சோபொதுத்துறை வேலை்கை சோந்தில ஸ்ர்கை சோலினிக ஆட்சி 1989  இல முதபொதுத்துறை வேலை்கை சோளித்துவ மீட்டறிக்கமப்ப
ாழக்கிழமை பகய்ததற்கப் பின்னர்,  ந்கை சோற்யத்கை சோயிரம் ்கை சய்கை சோபொதுத்துறை வேலை்கை சோந்து ஆசிரிிலும் வியர்அறிக்கைள் முதல
்கை சதசிிலும் விய ்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலைநிறுத்தம் நடத்தி இருந்தனர் மற்றும் அாழக்கிழமை பமரிக்அறிக்கை்கை சோவில
ஜிஎம் வ்கை சோஅறிக்கைனத்துறிக்கிழமை பொதுத்துறை ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைள் ்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலைநிறுத்த நடவடிக்றிக்கஅறிக்கையில
இிழமை பொதுத்துறைங்கவதில சுரங்அறிக்கைத் ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைள் மற்றும் ஆசிரிிலும் வியர்அறிக்கைளுடன்
இறிக்கணந்தனர்.

இந்த அதிஅறிக்கைரித்து வரும் கமூஅறிக்கை ்கை சஅறிக்கை்கை சோயத்த்கை சோல பீதியுற்றும் இந்த
இறிக்கபொதுத்துறை வேலையுதிர் அறிக்கை்கை சோபொதுத்துறை வேலைத்தில பிாழக்கிழமை பரஞ்சு இரயில்கை சவ ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைளின்
தன்னிச்றிக்ககிலும் விய்கை சோன ்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலைநிறுத்தங்அறிக்கைள்கை சோல எச்கரிக்றிக்கஅறிக்கை அறிக்கடந்தும்,
பிாழக்கிழமை பரஞ்சு ாழக்கிழமை பத்கை சோழிற்கங்அறிக்கை அதிஅறிக்கை்கை சோரத்துவங்அறிக்கைளும் அவற்றுடன் அணி
்கை சகர்ந்துள்ள ்கை சய்கை சோலி-இடது அரசிிலும் வியல அறிக்கைட்சிஅறிக்கைளும், விருப்யமின்றி இந்த
்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலைநிறுத்த நடவடிக்றிக்கஅறிக்கைக்க அறிக்கழப்ப விடுக்அறிக்கை்கை சோவிட்ட்கை சோல அவர்அறிக்கைளின்
அறிக்கைட்டுப்ய்கை சோட்றிக்கட மீறி ்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலைநிறுத்தங்அறிக்கைள் ாழக்கிழமை பவடிக்அறிக்கைக்கூடும் என்று அஞ்சி,
இந்த ்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலைநிறுத்த நடவடிக்றிக்கஅறிக்கைக்க அறிக்கழப்ப விடுக்அறிக்கை முடிாழக்கிழமை பவடுத்தன.
இப்்கை சய்கை சோது,  ாழக்கிழமை பத்கை சோழிற்கங்அறிக்கைங்அறிக்கைள்கை சோல விருப்யமின்றி வழங்அறிக்கைப்யட்ட இந்த
கந்தர்ப்யத்றிக்கதத் ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைள் ாழக்கிழமை பயரும் உத்்கை சவஅறிக்கைத்துடன் முன்ாழக்கிழமை பனடுத்து
வருகின்ிழமை பொதுத்துறைனர்.

ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைளுக்க எச்கரித்த்கை சோஅறிக்கை ்கை சவண்டும்:  “மஞ்கள் சீருறிக்கட"
்கை சய்கை சோர்கை சோட்டங்அறிக்கைறிக்கள எதிர்த்த இந்த ாழக்கிழமை பத்கை சோழிற்கங்அறிக்கைங்அறிக்கைள் மக்்கை சர்கை சோனுக்க
எதிர்கை சோன ஓர் இிலும் வியக்அறிக்கைத்றிக்கதயும் எதிர்க்கின்ிழமை பொதுத்துறைன. இந்த ்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலைநிறுத்தத்திற்க
அறிக்கழப்ப விடுப்யதற்க முந்றிக்கதிலும் விய அறிக்கை்கை சோபொதுத்துறை வேலைஅறிக்கைட்டத்தில நிபொதுத்துறை வேலைவிிலும் வியறிக்கதப்
்கை சய்கை சோபொதுத்துறை வேலை்கை சவ,  அறிக்கவ அரக்கை சோங்அறிக்கைத்திற்க எதிர்கை சோஅறிக்கை ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைளின் ஒரு
ய்கை சோரிிலும் விய இிலும் வியக்அறிக்கைத்றிக்கதத் தடுக்அறிக்கை அவற்ிழமை பொதுத்துறை்கை சோல ஆன அறிக்கனத்றிக்கதயும்
ாழக்கிழமை பகய்யும்.  இவ்விதத்தில த்கை சோன்,  சுிலும் விய்கை சோட்சி ாழக்கிழமை பத்கை சோழிற்கங்அறிக்கைங்அறிக்கைளின் ்கை சதசிிலும் விய
கங்அறிக்கைத்தின் (UNSA)  ்கை சபொதுத்துறை வேலை்கை சோ்கை சர்கை சோன் எஸ்க்யூர் (Laurent Escure)
முதபொதுத்துறை வேலை்கை சோளிம்கை சோர்அறிக்கைறிக்கள எச்கரிக்றிக்கஅறிக்கையில, “சிபொதுத்துறை வேலை ாழக்கிழமை பத்கை சோழிலதுறிக்கிழமை பொதுத்துறைஅறிக்கைளில ்கை சஅறிக்கை்கை சோயம்
பீற்றிட்டு ாழக்கிழமை பஅறிக்கை்கை சோண்டிருக்கிிழமை பொதுத்துறைது"  என்று கூறிிலும் வியதுடன்,  “5  ஆம் ்கை சததிக்க
பின்னரும் ந்கை சோங்அறிக்கைள் நடத்தின்கை சோல,  ந்கை சோங்அறிக்கைள் ஆயத்த்கை சோன யகதியில
இருப்்கை சய்கை சோம்,”  என்யத்கை சோல "சீர்திருத்தங்அறிக்கைள் மீது க்கை சோத்திிலும் வியம்கை சோன அளவுக்க
விறிக்கரவ்கை சோஅறிக்கை முடிாழக்கிழமை பவடுக்கம்கை சோறு" அவர்அறிக்கைளுக்க முன்ாழக்கிழமை பம்கை சோழிந்த்கை சோர்.

்கை சய்கை சோர்கை சோட்டத்றிக்கதத் ாழக்கிழமை பத்கை சோழிற்கங்அறிக்கைங்அறிக்கைளின் அறிக்கைரங்அறிக்கைளில இருந்து ாழக்கிழமை பவளியில
எடுத்து, ாழக்கிழமை பத்கை சோழிற்கங்அறிக்கைங்அறிக்கைள் மற்றும் அவற்றின் அரசிிலும் வியல கூட்ட்கை சோளிஅறிக்கைளிடம்
இருந்து சுிலும் விய்கை சோதீனம்கை சோன,  தங்அறிக்கைளின் ாழக்கிழமை பக்கை சோந்த நடவடிக்றிக்கஅறிக்கை கழுக்அறிக்கைறிக்களக்
அறிக்கைட்டறிக்கமப்ய்கை சத ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைளுக்க முன்னிருக்கம் ய்கை சோறிக்கதிலும் விய்கை சோகம்.
“இந்த ்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலைநிறுத்தம் ்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலைநிறுத்தக்அறிக்கை்கை சோரர்அறிக்கைளுக்்கை சஅறிக்கை ாழக்கிழமை பக்கை சோந்தம்!” என்று
ஏற்அறிக்கைன்கை சவ கூட்டங்அறிக்கைளில ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைள்கை சோல ்கை சஅறிக்கை்கை சோஷங்அறிக்கைள் எழுப்யப்யட்டு
வருகின்ிழமை பொதுத்துறைன.

“மஞ்கள் சீருறிக்கடிலும் விய்கை சோளர்அறிக்கைள்"  கமூஅறிக்கை ஊடஅறிக்கைங்அறிக்கைள் மூபொதுத்துறை வேலைம்கை சோஅறிக்கை சுிலும் விய்கை சோதீனம்கை சோஅறிக்கை
எவ்வ்கை சோறு ஒழுங்அறிக்கைறிக்கமந்த்கை சோர்அறிக்கைள் என்யறிக்கத ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைள்
ய்கை சோர்த்துள்ளனர்.  அவர்அறிக்கைளுக்க அவர்அறிக்கைளின் ாழக்கிழமை பக்கை சோந்த நடவடிக்றிக்கஅறிக்கை
கழுக்அறிக்கைள் ்கை சதறிக்கவப்யடுகின்ிழமை பொதுத்துறைன,  அங்்கை சஅறிக்கை அவர்அறிக்கைள்கை சோல சுதந்திரம்கை சோஅறிக்கை
விவ்கை சோதித்து,  என்ன நடவடிக்றிக்கஅறிக்கை எடுக்அறிக்கை ்கை சவண்டுாழக்கிழமை பமன முடிாழக்கிழமை பவடுத்து,
ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோள வர்க்அறிக்கைத்தின் அதிஅறிக்கைரித்து வரும் கர்வ்கை சதக இிலும் வியக்அறிக்கைத்துடன்
தங்அறிக்கைறிக்கள இறிக்கணத்துக் ாழக்கிழமை பஅறிக்கை்கை சோள்ள முடியும்.

மக்்கை சர்கை சோனுடன் ்கை சயரம்்கை சயசுவதற்க அங்்கை சஅறிக்கை ஒன்றும் இலறிக்கபொதுத்துறை வேலை,  அவர்
ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைளுக்கக் அறிக்கைண்ணீர் பறிக்கஅறிக்கைகண்டுஅறிக்கைறிக்கள மட்டு்கை சம
வழங்கவ்கை சோர்.  தக்கை சோப்த அறிக்கை்கை சோபொதுத்துறை வேலைங்அறிக்கைள்கை சோஅறிக்கை முதபொதுத்துறை வேலை்கை சோளித்துவ
பூ்கை சஅறிக்கை்கை சோளமிலும் வியம்கை சோக்அறிக்கைலுக்கப் பின்ன்கை சோல,  ்கை சஅறிக்கை்கை சோடீஸ்வர பிரத்துவத்த்கை சோல எந்த
்கை சதசிிலும் விய "சீர்திருத்தமும்" வழங்அறிக்கைப்யட்கை சோது.

வங்கிிலும் விய்கை சோளர்கை சோஅறிக்கை இருந்து ஜன்கை சோதியதி ஆன மக்்கை சர்கை சோன்கை சோல பிர்கை சோன்சில
பிரதிநிதித்துவம் ாழக்கிழமை பகய்ிலும் வியப்யடும் நிதியிிலும் வியல பிரபத்துவத்திற்கம்
ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோள வர்க்அறிக்கைத்திற்கம் இறிக்கட்கை சிலும் விய ஒரு கர்வ்கை சதக பரட்சிஅறிக்கைர ்கை சம்கை சோதல
்கை சமாழக்கிழமை பபொதுத்துறை வேலைழுந்து வருகிிழமை பொதுத்துறைது. கர்வ்கை சதக அளவில ்கை சய்கை சோர்கை சோட்டங்அறிக்கைளுக்க இட்டுச்
ாழக்கிழமை பகன்று ாழக்கிழமை பஅறிக்கை்கை சோண்டிருக்கம் கமூஅறிக்கை கமத்துவமின்றிக்கம மற்றும் இர்கை சோணுவ-
ாழக்கிழமை பய்கை சோலிஸ் ஒடுக்கமுறிக்கிழமை பொதுத்துறை ஆகிிலும் விய கர்வ்கை சதக பிரச்சிறிக்கனஅறிக்கைளுக்க ஒ்கை சர
முற்்கை சய்கை சோக்அறிக்கை்கை சோன தீர்வு நிதியிிலும் வியல பிரபத்துவத்றிக்கதப் யறிமுதல
ாழக்கிழமை பகய்வத்கை சோகம்.



இந்த ாழக்கிழமை பவடிப்ய்கை சோர்ந்த உபொதுத்துறை வேலைஅறிக்கைள்கை சோவிிலும் விய உள்ளடக்அறிக்கைத்தில,  ாழக்கிழமை பத்கை சோழிற்கங்அறிக்கைங்அறிக்கைள்
ஒழுங்அறிக்கைறிக்கமக்கம் "கமூஅறிக்கை ்கை சயச்சுவ்கை சோர்த்றிக்கத"  என்யது ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோள
வர்க்அறிக்கைத்திற்க எறிக்கதயும் வழங்அறிக்கை்கை சோது.  ஒவ்ாழக்கிழமை பவ்கை சோரு ந்கை சோட்டிலும்
ாழக்கிழமை பத்கை சோழிற்கங்அறிக்கைங்அறிக்கைள் ாழக்கிழமை பவற்று கூடுஅறிக்கைள்கை சோஅறிக்கை உள்ளன, அவற்றின் ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோள
வர்க்அறிக்கை அடித்தளத்றிக்கத இழந்து,  அதற்க யதிபொதுத்துறை வேலை்கை சோஅறிக்கை வணிஅறிக்கைங்அறிக்கைள் மற்றும்
அரசிடம் இருந்து நிதி ாழக்கிழமை பயற்று வருகின்ிழமை பொதுத்துறைன.  இது,  உபொதுத்துறை வேலைஅறிக்கை கந்றிக்கத மீது
அவர்அறிக்கைளினது முதபொதுத்துறை வேலை்கை சோளித்துவவ்கை சோதிஅறிக்கைளின் ்கை சய்கை சோட்டித்தன்றிக்கமறிக்கிலும் விய
உறுதிப்யடுத்துவதற்அறிக்கை்கை சோஅறிக்கை தக்கை சோப்த அறிக்கை்கை சோபொதுத்துறை வேலைம்கை சோஅறிக்கை கூலிஅறிக்கைள் மற்றும் கலுறிக்கஅறிக்கைஅறிக்கைள்
மீது திணிக்அறிக்கைப்யட்ட ாழக்கிழமை பவட்டுக்அறிக்கைறிக்களத் ாழக்கிழமை பத்கை சோடர்ந்து வருகிிழமை பொதுத்துறைது.  “மஞ்கள்
சீருறிக்கட"  ்கை சய்கை சோர்கை சோட்டங்அறிக்கைறிக்கள எதிர்த்த பிாழக்கிழமை பரஞ்சு ாழக்கிழமை பத்கை சோழிற்கங்அறிக்கைங்அறிக்கைள்,
இப்்கை சய்கை சோது அரசு மற்றும் முதபொதுத்துறை வேலை்கை சோளிம்கை சோர்அறிக்கைளின் கழுக்அறிக்கைளுடன் ஒரு
அழுகிிலும் விய விற்றுத் தள்ளப்யட்ட உடன்யடிக்றிக்கஅறிக்கைறிக்கிலும் வியப் ாழக்கிழமை பயறுவதற்கம்
ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைள் மீது அறிக்கத திணிப்யதற்கம் சூழ்ச்சி ாழக்கிழமை பகய்து ாழக்கிழமை பகய்யும்.

ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைளின் ்கை சய்கை சோர்கை சோட்டங்அறிக்கைளில தறிக்கபொதுத்துறை வேலையீடு ாழக்கிழமை பகய்து ஒழுங்றிக்கஅறிக்கைச்
சீர்கறிக்கபொதுத்துறை வேலைக்அறிக்கை,  அடியணிிலும் விய ாழக்கிழமை பகய்ிலும் விய அலபொதுத்துறை வேலைது ்கை சவறு ஏ்கை சதனும் விதத்தில
திணிழமை பொதுத்துறைடிப்யதற்அறிக்கை்கை சோன ாழக்கிழமை பத்கை சோழிற்கங்அறிக்கைங்அறிக்கைளினதும் மற்றும் பதிிலும் விய
முதபொதுத்துறை வேலை்கை சோளித்துவ எதிர்ப்ப அறிக்கைட்சி (NPA)  மற்றும் ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைள்
்கை சய்கை சோர்கை சோட்டம் (LO)  ்கை சய்கை சோன்ிழமை பொதுத்துறை அவற்றின் கட்டி-முதபொதுத்துறை வேலை்கை சோளித்துவ அரசிிலும் வியல
கூட்ட்கை சோளிஅறிக்கைளினதும் இந்த அனும்கை சோனித்தக்அறிக்கை முிலும் வியற்சிஅறிக்கைறிக்களத்
ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைள் நிர்கை சோஅறிக்கைரிக்அறிக்கை ்கை சவண்டும்.  அரசு நிதியுதவி ாழக்கிழமை பயறும் "கமூஅறிக்கை
்கை சயச்சுவ்கை சோர்த்றிக்கதிலும் விய்கை சோல"  அவர்அறிக்கைளுக்க வழங்அறிக்கைப்யட்ட இந்த அதிஅறிக்கை்கை சோரத்தின்
அடிப்யறிக்கடயில இத்தறிக்கஅறிக்கைிலும் விய அறிக்கைட்சிஅறிக்கைளின் நடவடிக்றிக்கஅறிக்கைஅறிக்கைள் என்னவ்கை சோஅறிக்கை
இருந்த்கை சோலும் அவற்றுக்க எந்த கட்டபூர்வத்தன்றிக்கமயும் இலறிக்கபொதுத்துறை வேலை.

1991  இல ஸ்ர்கை சோலினிக ஆட்சிிலும் விய்கை சோல ்கை சக்கை சோவிிலும் வியத் ஒன்றிிலும் வியம் அறிக்கைறிக்கபொதுத்துறை வேலைக்அறிக்கைப்யட்டு
அண்மித்து மூன்று தக்கை சோப்தங்அறிக்கைளுக்கப் பின்னர்,  மத்திிலும் விய கிழக்க
ஏஅறிக்கை்கை சோதியத்திிலும் விய ்கை சய்கை சோர்அறிக்கைளும் மற்றும் அதிஅறிக்கைரித்து வரும் கமூஅறிக்கை
கமத்துவமின்றிக்கமயும் ஐ்கை சர்கை சோப்பிிலும் விய முதபொதுத்துறை வேலை்கை சோளித்துவத்தின் கமூஅறிக்கை
ய்கை சோக்கை சோங்கத்தனங்அறிக்கைறிக்கள சிறிக்கதத்துள்ளன.  பிர்கை சோன்சில,  இரண்ட்கை சோம் உபொதுத்துறை வேலைஅறிக்கைப்
்கை சய்கை சோரின் ்கை சய்கை சோது ந்கை சோஜிக்அறிக்கைளுடன் ஒத்துறிக்கழத்த பின்னர்,  ஆளும் வர்க்அறிக்கைம்
"ாழக்கிழமை பய்கை சோருள்கை சோத்கை சோரம் மீத்கை சோன அறிக்கைட்டுப்ய்கை சோட்டில இருந்து, மிஅறிக்கைப்ாழக்கிழமை பயரும்
ாழக்கிழமை பய்கை சோருள்கை சோத்கை சோர மற்றும் நிதியிிலும் வியல பிரபத்துவங்அறிக்கைறிக்கள ாழக்கிழமை பவளி்கை சிலும் வியற்ிழமை பொதுத்துறை"
வ்கை சோக்கறுதி அளித்தது. ஆன்கை சோல இறிக்கத முதபொதுத்துறை வேலை்கை சோளித்துவத்தின் கீழ் ாழக்கிழமை பகய்ிலும் விய
முடிிலும் விய்கை சோது என்யதுடன் நிதியிிலும் வியல பிரபத்துவம் இப்்கை சய்கை சோது அதன்
ாழக்கிழமை பக்கை சோத்துக்அறிக்கைறிக்களப் ய்கை சோதுஅறிக்கை்கை சோக்அறிக்கைவும் மற்றும் ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைள் மீது
த்கை சோக்கதலஅறிக்கைறிக்கள நடத்தவும் துரிதம்கை சோஅறிக்கை ாழக்கிழமை பய்கை சோலிஸ்-அரசு கர்வ்கை சோதிஅறிக்கை்கை சோரத்றிக்கத
்கை சந்கை சோக்கி நஅறிக்கைர்கிிழமை பொதுத்துறைது.

2011  க்கப் பின்னர் இருந்து,  ்கை சநட்்கை சட்கை சோ லிபிிலும் விய்கை சோ மற்றும் சிரிிலும் விய்கை சோவில
அருவருக்அறிக்கைத்தக்அறிக்கை பின்கை சோமிப் ்கை சய்கை சோர்அறிக்கைளில அதன் ாழக்கிழமை பக்கை சோந்த
்கை சந்கை சோக்அறிக்கைங்அறிக்கைளுக்அறிக்கை்கை சோஅறிக்கை இஸ்பொதுத்துறை வேலை்கை சோமிிலும் விய யிலும் வியங்அறிக்கைரவ்கை சோத வறிக்கபொதுத்துறை வேலைிலும் வியறிக்கமப்பஅறிக்கைறிக்கள
யிலும் வியன்யடுத்தி உள்ளது.  இந்த வறிக்கபொதுத்துறை வேலைிலும் வியறிக்கமப்பஅறிக்கைள் பிர்கை சோன்சில
யிலும் வியங்அறிக்கைரவ்கை சோத த்கை சோக்கதலஅறிக்கைறிக்கள நடத்திிலும் விய பின்னர், ்கை சக்கை சோகலிஸ்ட் அறிக்கைட்சி (PS)
2015 இல ஜனந்கை சோிலும் வியஅறிக்கை உரிறிக்கமஅறிக்கைறிக்கள இறிக்கடநிறுத்தம் ாழக்கிழமை பகய்து அவகரஅறிக்கை்கை சோபொதுத்துறை வேலை
நிறிக்கபொதுத்துறை வேலைறிக்கிலும் வியத் திணித்தது.  ாழக்கிழமை பத்கை சோழிற் கட்ட விதிமுறிக்கிழமை பொதுத்துறைஅறிக்கைறிக்கள
நறிக்கடமுறிக்கிழமை பொதுத்துறைிலும் வியளவில இறிக்கடநிறுத்தம் ாழக்கிழமை பகய்த ஒரு ாழக்கிழமை பத்கை சோழிற் கட்டத்திற்க
எதிர்கை சோன ்கை சய்கை சோர்கை சோட்டங்அறிக்கைறிக்கள வன்முறிக்கிழமை பொதுத்துறைிலும் விய்கை சோஅறிக்கை ஒடுக்அறிக்கை, அது இந்த ாழக்கிழமை பய்கை சோலிஸ்
அரசு நடவடிக்றிக்கஅறிக்கைறிக்கிலும் வியத்த்கை சோன் யிலும் வியன்யடுத்திிலும் வியது.  மக்அறிக்கைளில 70
கதவீதத்தினரின் எதிர்ப்ப மத்தியிலும்,  ்கை சக்கை சோகலிஸ்ட் அறிக்கைட்சி அப்்கை சய்கை சோது
பிாழக்கிழமை பரஞ்சு அரசிிலும் வியபொதுத்துறை வேலைறிக்கமப்பின் ஜனந்கை சோிலும் வியஅறிக்கை வி்கை சர்கை சோத விதி 49.3  ஐ
யிலும் வியன்யடுத்தி,  ந்கை சோட்கை சோளுமன்ிழமை பொதுத்துறைத்தில ஒரு வ்கை சோக்ாழக்கிழமை பஅறிக்கைடுப்ப கூட நடத்த்கை சோமல
அச்கட்டத்றிக்கத நிறிக்கிழமை பொதுத்துறை்கை சவற்றிிலும் வியது.

2017  இல,  மக்்கை சர்கை சோன் ்கை சதசிிலும் விய ந்கை சோட்கை சோளுமன்ிழமை பொதுத்துறைத்தில நம்யத்தஅறிக்கை்கை சோத
ாழக்கிழமை பயரும்ய்கை சோன்றிக்கமறிக்கிலும் விய ாழக்கிழமை பயற்ிழமை பொதுத்துறை்கை சோர் —  ய்கை சோரிிலும் விய பிாழக்கிழமை பரஞ்சு வ்கை சோக்அறிக்கை்கை சோளர்அறிக்கைள்

வ்கை சோக்கப்யதிறிக்கவ பிழமை பொதுத்துறைக்அறிக்கைணித்திருந்ததற்க மத்தியில அவர்அறிக்கைளில
ய்கை சோதிக்கம் கறிக்கிழமை பொதுத்துறைவ்கை சோனவர்அறிக்கைள்கை சோல ்கை சதர்ந்ாழக்கிழமை பதடுக்அறிக்கைப்யட்டிருந்த அவர்
்கை சக்கை சோகலிஸ்ட் அறிக்கைட்சியின் பிற்்கை சய்கை சோக்கத்தனம்கை சோன ாழக்கிழமை பத்கை சோழிற் கட்டத்றிக்கத
கூர்றிக்கமிலும் விய்கை சோக்கம் அறிக்கைட்டறிக்களஅறிக்கைறிக்கள ாழக்கிழமை பவளியிட்ட்கை சோர்.  மக்்கை சர்கை சோன் அவற்றிக்கிழமை பொதுத்துறை,
ய்கை சோரிிலும் விய ்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலைநீக்அறிக்கைங்அறிக்கைள் மற்றும் கம்யள ாழக்கிழமை பவட்டுக்அறிக்கைளுக்கம், மிலலிிலும் வியன்
அறிக்கைணக்அறிக்கை்கை சோனவர்அறிக்கைளுக்அறிக்கை்கை சோன ்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலைவ்கை சோய்ப்பின்றிக்கமக்அறிக்கை்கை சோன அறிக்கை்கை சோப்பீட்றிக்கட
கறிக்கிழமை பொதுத்துறைப்யதற்கம்,  மற்றும் ்கை சதசிிலும் விய இரயில்கை சவறிக்கிலும் விய (SNCF)  யகதிிலும் விய்கை சோஅறிக்கை
தனிிலும் விய்கை சோர்மிலும் வியப்யடுத்தவும் அனுகூபொதுத்துறை வேலைம்கை சோஅறிக்கை யிலும் வியன்யடுத்தின்கை சோர்.  அவர் இந்த
ாழக்கிழமை பஅறிக்கை்கை சோள்றிக்கஅறிக்கைஅறிக்கைள் அறிக்கனத்றிக்கதயும் ாழக்கிழமை பத்கை சோழிற்கங்அறிக்கைங்அறிக்கைளின்
ஒத்துறிக்கழப்படன்த்கை சோன் நடத்தின்கை சோர்,  ாழக்கிழமை பத்கை சோழிற்கங்அறிக்கைங்அறிக்கைள் அவகரஅறிக்கை்கை சோபொதுத்துறை வேலை
நிறிக்கபொதுத்துறை வேலைறிக்கிலும் விய மவுனம்கை சோஅறிக்கை ஏற்றுக் ாழக்கிழமை பஅறிக்கை்கை சோண்டதுடன்,  SNCF இல ாழக்கிழமை பவகசிபொதுத்துறை வேலை
றிக்கஅறிக்கைிலும் விய்கை சோபொதுத்துறை வேலை்கை சோஅறிக்கை்கை சோத்தனம்கை சோன,  அறிக்கடிலும் விய்கை சோள ்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலைநிறுத்தங்அறிக்கைறிக்கள மட்டு்கை சம
ஒழுங்அறிக்கைறிக்கமத்தன.

இப்்கை சய்கை சோ்கை சத்கை சோ மக்்கை சர்கை சோன் யல்கை சவறு ஓய்வூதிிலும் விய ்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலைத்திட்டங்அறிக்கைறிக்கள
அழிக்அறிக்கைவும் மற்றும் "பள்ளிஅறிக்கைறிக்களக் ாழக்கிழமை பஅறிக்கை்கை சோண்ட"  ஒ்கை சர ஓய்வூதிிலும் விய
முறிக்கிழமை பொதுத்துறைறிக்கிலும் வியக் ாழக்கிழமை பஅறிக்கை்கை சோண்டு அறிக்கத பிரதியீடு ாழக்கிழமை பகய்ிலும் வியவும் விரும்பகிிழமை பொதுத்துறை்கை சோர், இந்த
திட்டத்தின் யண மதிப்றிக்கய ஒவ்ாழக்கிழமை பவ்கை சோரு ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளியும் ஓய்வூ ாழக்கிழமை பயறும்
்கை சய்கை சோது அர்கை சக எ்கை சதச்கதிஅறிக்கை்கை சோரம்கை சோஅறிக்கை தீர்ம்கை சோனிக்அறிக்கை முடியும்.

இந்த த்கை சோக்கதறிக்கபொதுத்துறை வேலை எதிர்க்கம் ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைள், மக்்கை சர்கை சோன்
அரக்கை சோங்அறிக்கைத்திற்கம் அவருக்கப் பின்ன்கை சோல இருக்கம் கர்வ்கை சதக நிதியிிலும் வியல
கந்றிக்கதஅறிக்கைளுக்க எதிர்கை சோஅறிக்கைவும் ஒரு ்கை சநரடிிலும் விய்கை சோன அரசிிலும் வியல ்கை சய்கை சோர்கை சோட்டத்றிக்கத
முஅறிக்கைங்ாழக்கிழமை பஅறிக்கை்கை சோடுக்கிிழமை பொதுத்துறை்கை சோர்அறிக்கைள். “மஞ்கள் சீருறிக்கட"  ்கை சய்கை சோர்கை சோட்டங்அறிக்கைளுக்க எதிர்கை சோஅறிக்கை,
மக்்கை சர்கை சோன் பிாழக்கிழமை பரஞ்சு ய்கை சோசிகவ்கை சோத கர்வ்கை சோதிஅறிக்கை்கை சோரி பிலிப் ாழக்கிழமை பயத்த்கை சோறிக்கன ஒரு
"ம்கை சோவீரர்கை சோஅறிக்கை" பஅறிக்கைழ்ந்தும், அவ்விதத்தில ாழக்கிழமை பயத்த்கை சோனின் விச்சி ஆட்சிிலும் வியனதும்
மற்றும் ஐ்கை சர்கை சோப்பிிலும் விய ய்கை சோசிகத்தினதும் முன்வரபொதுத்துறை வேலை்கை சோறிக்கிழமை பொதுத்துறை மூடிமறிக்கிழமை பொதுத்துறைக்அறிக்கைவும்,
அவரின் நிறிக்கனவுஅறிக்கைளுக்க பத்துயிரூட்ட முிலும் வியன்ிழமை பொதுத்துறை்கை சோர்.  இது "மஞ்கள்
சீருறிக்கடிலும் விய்கை சோளர்அறிக்கைறிக்கள"  வன்முறிக்கிழமை பொதுத்துறைிலும் விய்கை சோஅறிக்கை ஒடுக்கவதற்க முன்னறிவிப்ய்கை சோஅறிக்கை
இருந்தது, NPA ்கை சய்கை சோன்ிழமை பொதுத்துறை ாழக்கிழமை பத்கை சோழிற்கங்அறிக்கைங்அறிக்கைளின் ்கை சய்கை சோலி-இடது கூட்ட்கை சோளிஅறிக்கைள்
“மஞ்கள் சீருறிக்கடிலும் விய்கை சோளர்அறிக்கைறிக்கள" "அதிவபொதுத்துறை வேலைது கம்யல" என்று அறிக்கழத்தனர்.

“மஞ்கள் சீருறிக்கட"  இிலும் வியக்அறிக்கைம்,  பிர்கை சோன்சில மக்அறிக்கைளின் யரந்த ஆதரறிக்கவப்
ாழக்கிழமை பயற்றிருந்த அ்கை சத்கை சவறிக்களயில,  மக்அறிக்கைளுக்க "அரசிிலும் வியபொதுத்துறை வேலைற்ிழமை பொதுத்துறை"
விழிப்பணர்வுக்க அறிக்கழப்பஅறிக்கைள் விடுத்தது,  இது ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைளின்
யரந்த அடுக்கஅறிக்கைளிடம் ஆதரறிக்கவப் ாழக்கிழமை பயிழமை பொதுத்துறைவிலறிக்கபொதுத்துறை வேலை.  இப்்கை சய்கை சோது வர்க்அறிக்கை
்கை சய்கை சோர்கை சோட்டத்தின் ஒரு பதிிலும் விய அறிக்கைட்டம் திலும் விய்கை சோரிப்ப ாழக்கிழமை பகய்ிலும் வியப்யட்டு வருகிிழமை பொதுத்துறைது.
ாழக்கிழமை பய்கை சோதுத்துறிக்கிழமை பொதுத்துறை ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைளின் ாழக்கிழமை பயரும் அடுக்கஅறிக்கைள்
அணிதிரண்டிருப்யது,  உபொதுத்துறை வேலைாழக்கிழமை பஅறிக்கைங்கிலும் ாழக்கிழமை பவடித்து வரும் வர்க்அறிக்கை
்கை சய்கை சோர்கை சோட்டத்றிக்கதத் ாழக்கிழமை பத்கை சோடுப்யதற்அறிக்கை்கை சோன முன்்கை சன்கை சோக்கின் மீது,  ஒட்டுாழக்கிழமை பம்கை சோத்த
ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோள வர்க்அறிக்கைத்திற்கம் ஓர் அரசிிலும் வியல முறிக்கிழமை பொதுத்துறையீடு ாழக்கிழமை பகய்ிலும் விய ்கை சவண்டிிலும் விய
அவசிிலும் வியத்றிக்கத அடிக்்கை சஅறிக்கை்கை சோடிடுகிிழமை பொதுத்துறைது.

ாழக்கிழமை பத்கை சோழிற்கங்அறிக்கைங்அறிக்கைள் மற்றும் அவற்றின் கூட்ட்கை சோளிஅறிக்கைளிடம் இருந்து கறுக்கீடு
இலபொதுத்துறை வேலை்கை சோமல ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைள் தங்அறிக்கைளின் நடவடிக்றிக்கஅறிக்கைஅறிக்கைறிக்கள
ஒழுங்அறிக்கைறிக்கமக்அறிக்கைவும் மற்றும் திட்டமிடவும் அனுமதிக்அறிக்கை,  ்கை சவறிக்கபொதுத்துறை வேலையிடங்அறிக்கைள்,
யள்ளிஅறிக்கைள் மற்றும் ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோளர்அறிக்கைள் வசிக்கம் யகதிஅறிக்கைளில சுிலும் விய்கை சோதீனம்கை சோன
நடவடிக்றிக்கஅறிக்கை கழுக்அறிக்கைறிக்கள அறிக்கமப்யது அவசிிலும் வியம்கை சோகம்.  ்கை சக்கை சோகலிக
கமத்துவக் அறிக்கைட்சி (PES)  வர்க்அறிக்கைப் ்கை சய்கை சோர்கை சோட்டத்தின் இந்த வளர்ச்சிறிக்கிலும் விய,
ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோள வர்க்அறிக்கை்கை சம அதிஅறிக்கை்கை சோரத்றிக்கத றிக்கஅறிக்கையிாழக்கிழமை பபொதுத்துறை வேலைடுத்து ாழக்கிழமை பய்கை சோது வ்கை சோழ்றிக்கவ
தனிிலும் விய்கை சோர் இபொதுத்துறை வேலை்கை சோயத்திற்அறிக்கை்கை சோஅறிக்கை அலபொதுத்துறை வேலை்கை சோமல கமூஅறிக்கை ்கை சதறிக்கவயின் அடிப்யறிக்கடயில
மறுஒழுங்அறிக்கைறிக்கமக்அறிக்கை அனுமதிக்கம் வறிக்கஅறிக்கையில,  ஐ்கை சர்கை சோப்பிிலும் விய மற்றும்
கர்வ்கை சதக ாழக்கிழமை பத்கை சோழிபொதுத்துறை வேலை்கை சோள வர்க்அறிக்கைத்தின் ஒரு கர்வ்கை சதசிிலும் வியவ்கை சோத,  ்கை சக்கை சோகலிக
மற்றும் ்கை சய்கை சோர்-எதிர்ப்ப இிலும் வியக்அறிக்கைத்தில இறிக்கணக்அறிக்கை ்கை சய்கை சோர்கை சோடும்.


