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தொழழிற்சங்கங்களின் கருங்கழலி ்காலி வங்காலி வோலி வேலகாலி வேலைகளுக்கு மத்தியிலும
அதிகளங்காலி வேழ்காலி வவழர் கல்விசழிசாரழ தொழழிகாலி வேலைழளர்களின்
ஒரு நழள் ்காலி வங்காலி வோலி வேலகாலி வேலைநிறுத்ொத்தில் பங்்காலி வகற்றவர்
By our correspondents,

அதிக

சம்பளம் உட்பட ஏழு ழு ககழு கோரிக்ரிக்கககளின் அடிப்பரிக்கடயில

பலகரிக்க்கலைக்கழக கலவிசழு கோவிசாரழு கோ ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர்கள் ர்கள் ஜளர்கள் ஜூரிக்க்கலை 30 அன்ற
நடத்திய
ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சத்தில
அதிகளழு கிய வேழு கோனர்
பங்குபற்ற
இருந்சனர்.
கூட்டுக்
கமிட்டியில
இருந்து
வி்கலைகிய
ப்கலை
ாரா தசழு கோழிற்சங்கங்கள் ாரா திய வேளிப்பரிக்கடயழு கோக கருங்கழு கோலி ழு கிய வேரிக்க்கலை ாரா தசய்ச
நிரிக்க்கலைரிக்கமையிலும் ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர்கள் ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சத்தில ஈடுபட்டனர்.
ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சத்திற்கு அரிக்கழப்பு விடுத்திருந்ச பலகரிக்க்கலைக்கழக
ாரா தசழு கோழிற்சங்க கூட்டுக் கமிட்டியில, எழுத்துனர் மைற்றம்
ாரா தசழு கோழிலநுட்ப
ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர்
சங்கம்,
ாரா தசழு கோழிலநுட்ப
அதிகழு கோரிகள் சங்கம், ஆய்ிய வேக ஊழியர் சங்கம், யழு கோழ்ப்பழு கோண
பலகரிக்க்கலைக்கழக
ஊழியர்
சங்கம்
மைற்றம்
ப்கலை
ாரா தசழு கோழிற்சங்கங்கள் உள்ளன. கருங்கழு கோலி மைத்திய கமிட்டியில
மைக்கள் விடுசரிக்க்கலை முன்னண (ழு கர்கள் ஜ.வி.ப.), ஐக்கிய ழு கசசிய
கட்சி, ஸ்ரீ்கலைங்கழு கோ சுசந்திவிசாரக் கட்சி மைற்றம் ஸ்ரீ்கலைங்கழு கோ ாரா தபழு கோதுர்கள் ஜன
முன்னணயினதும் ாரா தசழு கோழிற்சங்கங்கள் அடங்கியுள்ளன.
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ாரா தகழு கோள்ள முடியழு கோமைல ழு கபழு கோகும் என்ை அச்சத்திழு க்கலைழு கய கூட்டுக்
கமிட்டியழு கோனது மைத்திய கமிட்டியின் பற்ழு கபழு கோக்கு நிபந்சரிக்கனரிக்கய
நிவிசாரழு கோகரித்சது.
ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்ச
நழு கோளில
ஒரு
மைறயல
ழு கபழு கோவிசாரழு கோட்டத்ரிக்கச கூட ஏற்பழு கோடு ாரா தசய்ய கூட்டுக் கமிட்டி
திட்டமிட்டிருக்கவிலரிக்க்கலை.
எப்ழு கபழு கோதும்
ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர்கரிக்கள
சடம்புவிசாரளச் ாரா தசய்ிய வேசற்கழு கோக ாரா தசயற்படும் அந்சக் கமிட்டியின்
அதிகழு கோரிகளின், ஒவ்ாரா திய வேழு கோரு ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சத்தினதும் முடிவில
ாரா தசய்சரிக்கசப் ழு கபழு கோல, ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர்கள் பங்ழு ககற்பு குரிக்கைிய வேழு கோக
இருந்சது
என
அிய வேர்கரிக்களக்
குரிக்கை
கூறிய வேசற்கு
எதிர்பழு கோர்த்திருந்சனர்.
ர்கள் ஜளர்கள் ஜூரிக்க்கலை 28 அன்ற ாரா தமைழு கோவிசாரட்டுிய வே பலகரிக்க்கலைக்கழகத்தின் கூட்டுக்
கமிட்டியின்
கூட்டத்தில,
ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சத்திற்கு
கழு கோரிக்க்கலை
ிய வேழு கோரிவிட
முயற்சித்ச
ாரா தசழு கோழிற்சங்கத்
சரிக்க்கலைிய வேர்களின்
உரிக்கவிசாரகளுக்கு அதிக ழு கநவிசாரம் ஒதுக்கப்பட்ட ழு கபழு கோதிலும்,
கலவிசழு கோவிசாரழு கோ ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர்களின் ழு கபழு கோவிசாரழு கோட்டத்தில ஒரு ழு கசழு கோசலிச
ழு கிய வேரிக்க்கலைத்திட்டத்ரிக்கச முன்ரிக்கிய வேக்க முயன்ை ழு கசழு கோசலிச சமைத்துிய வேக்
கட்சியின் உறப்பனர் ாரா தசய்ஹின் ிய வேசந்சவிற்கு ழு கபச ழு கநவிசாரம்
ாரா தகழு கோடுக்கப்படவிலரிக்க்கலை. அதிகழு கோவிசாரத்துிய வேம்,
கூட்டத்ரிக்கச முடித்சது.

நன்ற உரிக்கவிசார கூற

ாரா தசழு கோழிற்சங்கத் சரிக்க்கலைிய வேர்களின் கீழறக்கும் நடிய வேடிக்ரிக்கககள்
மைற்றம் கருங்கழு கோலி ழு கிய வேரிக்க்கலைகள் இருந்சழு கபழு கோதிலும், கலவிசழு கோவிசாரழு கோ
ஊழியர்களில
ாரா தபரும்பழு கோன்ரிக்கமையினர்
ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சத்தில
ஈடுபட்டனர். அிய வேர்களில ப்கலைர் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பழு கோட்டம் நடத்தும்
ழு கநழு கோக்கத்துடன்
அன்ற
பலகரிக்க்கலைக்கழக
ிய வேளழு கோகத்தில
சங்கியிருந்ச
ழு கபழு கோதிலும்,
ஆர்ப்பழு கோட்டங்கரிக்களயும்
கூட்டங்கரிக்களயும்
சடுக்க
அதிகழு கோவிசாரத்துிய வேம்
எல்கலைழு கோ
முயற்சிகரிக்களயும் ழு கமைற்ாரா தகழு கோண்டது.
யழு கோழ்ப்பழு கோண பலகரிக்க்கலைக்கழக ஊழியர்களின் ழு கபழு கோவிசாரழு கோட்டம்.

அவிசாரசழு கோங்கமும்
பலகரிக்க்கலைக்கழக
மைழு கோனியங்கள்
ஆரிக்கணக்
குழுவும் சங்கள் ழு ககழு கோரிக்ரிக்கககரிக்கள க்கலைந்துரிக்கவிசாரயழு கோட ப்கலைமுரிக்கை
மைறத்துவிட்டசழு கோல, அரிக்கச எதிர்ப்பசற்கழு கோக கூட்டுக் கமிட்டியழு கோல
இந்ச ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சத்துக்கு அரிக்கழப்பு விடுக்கப்பட்டது,
ஆனழு கோல இன்றிய வேரிக்கவிசார அிய வேர்கள் க்கலைந்துரிக்கவிசாரயழு கோடவிலரிக்க்கலை.
மைத்திய கமிட்டியின் கழு கோரிக்க்கலைிய வேழு கோரி விடும் ழு கிய வேரிக்க்கலை எந்சளவுக்கு
இருந்சது

என்ைழு கோல,

“30

ஆம்

ழு கசதி

ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சத்ரிக்கச

இவிசாரத்து ாரா தசய்சழு கோல மைட்டுழு கமை,” 29
ஆம் திகதி நிதி
அரிக்கமைச்சருடன் நடக்கவுள்ள க்கலைந்துரிக்கவிசாரயழு கோடலில கூட்டுக்
கமிட்டியின் இவிசாரண்டு பவிசாரதிநிதிகழு களனும் க்கலைந்து ாரா தகழு கோள்ள
முடியும், என அந்சக் கமிட்டியின் சரிக்க்கலைிய வேர்கள் கூட்டுக்
கமிட்டியின் சரிக்க்கலைிய வேர்களுக்கு சகிய வேல அளித்துள்ளனர்.
அந்ச நிபந்சரிக்கனரிக்கய ஏற்றக்ாரா தகழு கோண்டழு கோல, இனி உறப்பனர்
ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர்கள் மீசழு கோன சனது படிரிக்கய சக்கரிக்கிய வேத்துக்

இவிசாரண்டு
உரிக்கவிசாரகளுக்கு
மைட்டுப்படுத்சப்பட்ட
கூட்டத்ரிக்கச
நடத்திய
ாரா தமைழு கோவிசாரட்டுிய வே
கூட்டுக்
கமிட்டி
அதிகழு கோரி,
ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர்கரிக்கள வீட்டிற்கு அனுப்பனழு கோர். ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சம்
நடந்ச நழு கோளில உறப்பனர்கரிக்கள வீட்டிழு க்கலைழு கய இருக்குமைழு கோற
களனி பலகரிக்க்கலைக்கழகத்தின் மைருத்துிய வே பீடத்தின் மைங்கள
சழு கோபழு கவிசார என்ை கூட்டுக் கமிட்டித் சரிக்க்கலைிய வேர் அறவுறத்தினழு கோர்.
ப்கலை
பலகரிக்க்கலைக்கழகங்களில
ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர்கள்
ாரா தசழு கோழிற்சங்கங்களின்
கீழறப்ரிக்கப
எதிர்ாரா தகழு கோண்டும்,
ஆர்ப்பழு கோட்டங்கரிக்கள
ஏற்பழு கோடு
ாரா தசய்து
ழு கபழு கோவிசாரழு கோட்டத்ரிக்கச
புதுப்பக்க முயன்ைனர். ழு கபவிசாரழு கோசரிக்கனப் பலகரிக்க்கலைக்கழகத்தின்
சுமைழு கோர் 3,000 கலவிசழு கோவிசாரழு கோ ஊழியர்கள் ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சத்தில
இரிக்கணந்சனர்,
அிய வேர்களில
நூற்றக்கணக்கழு கோழு கனழு கோர்
பலகரிக்க்கலைக்கழக நிர்ிய வேழு கோக கட்டிடத்தில இருந்து க்கலைருந்து கலஹழு கோ
சந்திக்கு ஊர்ிய வே்கலைமைழு கோகச் ாரா தசன்ற அங்கு ஒரு ழு கபழு கோவிசாரழு கோட்டத்ரிக்கச
நடத்தினர்.

ாரா திய வேல்கலைம்மைடமைவில
உள்ள
ருருந்து கலஹ்ள ருஹுனு
பலகரிக்க்கலைக்கழக
ிய வேளழு கோகத்தின் முன் ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர்கள் ழு கபழு கோவிசாரழு கோட்டம் நடத்தினர். ஸ்ரீ
ாரா தர்கள் ஜயிய வேர்சனபுவிசார பலகரிக்க்கலைக்கழகத் ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர்கள் அசன்
பவிசாரசழு கோன நுரிக்கழிய வேழு கோயிலுக்கு அருழு கக ஒரு ழு கபழு கோவிசாரழு கோட்டத்ரிக்கச
நடத்தினர், அழு கச ழு கநவிசாரம் யழு கோழ்ப்பழு கோண பலகரிக்க்கலைக்கழக
ஊழியர்கள் அறபத்ழு கசழு கிழு க்கலைழு கோமீட்டர் தூவிசாரம் பயணத்து
கிளிாரா தநழு கோச்சி விிய வேசழு கோய பீடத்தில ஊர்ிய வே்கலைம் ஒன்ரிக்கை நடத்தினர்.

ழு கிய வேண்டும்” என்ற கூறனழு கோர். "கடந்ச கழு கோ்கலைங்களிலிருந்ழு கச
ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர்கள் ழு கபழு கோவிசாரழு கோடுிய வேசன் மூ்கலைழு கமை சங்கள் உரிரிக்கமைகரிக்கள
ாரா திய வேன்றள்ளனர். ாரா தசழு கோழிற்சங்கத்தின் சரிக்க்கலைிய வேர்கள் கருங்கழு கோலி
ழு கிய வேரிக்க்கலை
ாரா தசய்சழு கோல,
அிய வேர்கள்
எங்கள்
கழு கோலகரிக்கள
ிய வேழு கோரிவிட்டழு கோல,
நழு கோங்கள்
ாரா தசழு கோழிற்சங்கங்கரிக்கள
விட்டு
ாரா திய வேளிழு கயற,
நீங்கள்
ாரா தசழு கோலலும்
விசத்தில
புதிய
அரிக்கமைப்புகரிக்கள உருிய வேழு கோக்க ழு கிய வேண்டும், ”என்ற அிய வேர் ழு கமைலும்
கூறனழு கோர்.

கிளிாரா தநழு கோச்சியில ஊர்ிய வே்கலைம் ாரா தசன்ை யழு கோழ்ப்பழு கோண பலகரிக்க்கலைக் கழக ஊழியர்கள்

கூட்டுக் கமிட்டியின் சரிக்க்கலைிய வேர் சம்மிகழு கோ எஸ. பரியந்ச,
அரிக்கமைச்சரிக்கவிசார அல்கலைது பலகரிக்க்கலைக்ழக மைழு கோனியங்கள் ஆரிக்கணக்
குழுரிக்கிய வே சந்திக்க கிரிக்கடக்கழு கோவிட்டழு கோலும், ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சம்
“ாரா தபரும்
ாரா திய வேற்றயுடன்”
முடிவுக்கு
ிய வேந்சது
என்ைழு கோர்.
ழு கபச்சுிய வேழு கோர்த்ரிக்கசக்கு ிய வேழு கோய்ப்பு கிரிக்கடத்திருந்சழு கோல, அது ஒரு
"சழு கோசகமைழு கோன பவிசாரதிபலிப்பு"
எனக் கூற ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர்கரிக்கள
ஏமைழு கோற்ை அரிக்கசப் பயன்படுத்தியிருப்பழு கோர்.
கூட்டுக்
கமிட்டிரிக்கயச்
ழு கசர்ந்ச
ஒரு
ழு கபவிசாரழு கோசரிக்கனப் பலகரிக்க்கலைக்கழக கிரிக்களத்

ாரா தசழு கோழிற்சங்கத்தின்
சரிக்க்கலைிய வேர், உ்கலைக

ழு கசழு கோசலிச ிய வேரிக்க்கலைத் சளத்தின் (WSWS) ாரா தசய்தியழு கோளர்களிடம்
ழு கபசும்ழு கபழு கோது, “ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சம் மைழு கோணிய வேர்களின் ழு கநவிசாரத்ரிக்கச
அழித்து
ிய வேருகிைது,
ழு கமைலும்
புதிய
உத்திகள்
ழு கசர்ந்ாரா தசடுக்கப்பட ழு கிய வேண்டும்” என்ற இழிந்ச முரிக்கையில
கூறனழு கோர்.
ழு கிய வேரிக்க்கலை
நிறத்சங்களினழு கோல
ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர்கள்
"மைழு கோணிய வேர்களின் ழு கநவிசாரத்ரிக்கச வீணடிப்பசழு கோக" ஆட்சியழு கோளர்கள்
முன்ரிக்கிய வேத்ச குற்ைச்சழு கோட்டுகளுக்கு இணங்க, இனிழு கமைல ஒரு
ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சத்ரிக்கசயும் நடத்சழு கோமைல இருக்க ாரா தசழு கோழிற்சங்க
அதிகழு கோவிசாரத்துிய வேம்
சயழு கோவிசாரழு கோகி
ிய வேருகிைது
என்பழு கச
இசன்
அர்த்சமைழு கோகும்.
இந்ச
"புதிய
சந்திழு கவிசாரழு கோபழு கோயங்கள்"
எனப்படுபரிக்கிய வே,
ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சங்கள் உட்பட ாரா தசழு கோழிலதுரிக்கை நடிய வேடிக்ரிக்ககக்கு
முற்றலும்
எதிவிசாரழு கோக
உள்ள
ஆட்சியழு கோளர்களுடனழு கோன
ழு கபச்சுிய வேழு கோர்த்ரிக்கசகள் என்ழு கை அிய வேர்கள் கூை ிய வேருகின்ைனர்.
எவ்ிய வேழு கோைழு கோயினும்,
ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சம்
ாரா தசய்யும்
ப்கலை
ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர்களின்
கருத்துக்கள்
ாரா தசழு கோழிற்சங்கத்
சரிக்க்கலைிய வேர்களின் கருத்துக்களுக்கு முற்றலும் மைழு கோறபட்டரிக்கிய வே
ஆகும். ாரா தமைழு கோவிசாரட்டுிய வே பலகரிக்க்கலைக்கழகத்தில ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சம்
ாரா தசய்யும் ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளி ஒருிய வேர், “ழு ககழு கோரிக்ரிக்கககள் கிரிக்கடக்கும்
ிய வேரிக்கவிசார ஒரு நழு கோள் ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சம் நீண்ட கழு கோ்கலைத்திற்கு ாரா தசழு கோடவிசார

ழு கபவிசாரழு கோசரிக்கன பலகரிக்க்கலைக்கழக ாரா தசழு கோழிற்சங்க கமிட்டி சரிக்க்கலைிய வேர்கள்

இ்கலைங்ரிக்ககயிலும் சர்ிய வேழு கசச அளவிலும் ிய வேளர்ந்து ிய வேரும்
ிய வேர்க்கப் ழு கபழு கோவிசாரழு கோட்ட அரிக்க்கலைகளின் முக்கிய அம்சங்கள் இந்ச
ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சத்திலும்
மீண்டும்
ாரா திய வேளிப்பட்டுள்ளது.
ாரா தசழு கோழிற்சங்கங்களுக்கும்
அசன்
அதிகழு கோவிசாரத்துிய வேத்திற்கும்
எதிவிசாரழு கோன ஒரு ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர் கிளர்ச்சியின் ிய வேளர்ச்சி முக்கிய
அம்சமைழு கோகும். ஸ்ரீ ்கலைங்கழு கோ சுசந்திவிசாரக் கட்சி ாரா தசழு கோழிற்சங்கம்
ழு கிய வேரிக்க்கலை நிறத்சத்தில பங்ாரா தகடுக்கழு கோரிக்கமைக்கு எதிவிசாரழு கோக ாரா தமைழு கோவிசாரட்டுிய வே
பலகரிக்க்கலைக்கழக கிரிக்களயின் உறப்பனர்கள் ாரா தசழு கோழிற்சங்கத்ரிக்கச
விட்டு ாரா திய வேளிழு கயறிய வேசழு கோக பகிவிசாரங்கமைழு கோக அறவித்துள்ளனர். இது
ழு கிய வேற இடங்களிலும் கழு கோணப்படும் ஒரு நிரிக்க்கலைரிக்கமை ஆகும்.
இந்ச ழு கபழு கோவிசாரழு கோட்டங்களில, ஆட்சியழு கோளர்களுக்கு அழுத்சம்
ாரா தகழு கோடுப்பசன் மூ்கலைம் எந்சாரா திய வேழு கோரு உரிரிக்கமைரிக்கயயும் ாரா தபை
முடியழு கோது என்பரிக்கச ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர்கள் ாரா தசளிிய வேழு கோக அனுபவித்து
ிய வேருகின்ைனர்.
ாரா தசழு கோழிற்சங்கத்
சரிக்க்கலைிய வேர்கள்
ழு ககழு கோரும்
ழு கபச்சுிய வேழு கோர்த்ரிக்கசக்கு கூட ிய வேழு கோய்ப்பு அளிக்கழு கோமைல இருக்க
ஆட்சியழு கோளர்கள்
எடுத்துள்ள
முடிவு
இரிக்கச
மீண்டும்
உறதிப்படுத்தியுள்ளது.
கலவிசழு கோவிசாரழு கோ ஊழியர்களின் ஒரு நழு கோள் ழு கிய வேரிக்க்கலைநிறத்சமைழு கோனது
முச்கலைழு கோளித்துிய வே
அவிசாரசழு கோங்கத்திற்கும்
முச்கலைழு கோளித்துிய வே
அரிக்கமைப்பற்கும் எதிவிசாரழு கோன அவிசாரசியல ழு கபழு கோவிசாரழு கோட்டம் இன்ற,
ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோள ிய வேர்க்கம் சனது உரிரிக்கமைகரிக்கள ாரா திய வேல்கலை முடியழு கோது
என்பரிக்கச மீண்டும் உறதிப்படுத்தியுள்ளது. அந்ச அவிசாரசியல
ழு கபழு கோவிசாரழு கோட்டத்திற்கு
முற்றலும்
விழு கவிசாரழு கோசமைழு கோக
இருக்கும்
ாரா தசழு கோழிற்சங்கங்களின்
படியில
இருந்து
விடுபட,
ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர்கள் உடனடியழு கோக சங்கள் ாரா தசழு கோந்ச நிறிய வேன
ிய வேடிிய வேங்களழு கோன ாரா தசழு கோழி்கலைழு கோளர் நடிய வேடிக்ரிக்ககக் குழுக்கரிக்கள
உருிய வேழு கோக்கத் ாரா தசழு கோடங்க ழு கிய வேண்டும்.

