உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

www.wsws.org

இந்திய த தொழிற்சங்கங்கள் அடுத் டுத்த வதொரம
இரண்டு  நதொள் "தொதொது வடுத்த வலைநிறுத் ம"
தசய்யவுள்ளன
By Deepal Jayasekera,

இந்தியியா

முழவதும அடுத்த ்த சத்த செவ்வியாயும புதனும (ஜனவரி 8,9) அன்ற
நடக்கவிருக்கும இரண்டு நியாள் ்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலைநிறத்த ்டு நாள் வ ியாரியாட்டத்தில, இந்து
ஆதிக்க
ியாரதீய ஜனதியா கட்சி
( ியா.ஜ.க) து நாள் வேலடு நாள் வேலைு நாள் வேலையிடு நாள் வேலைியான
அரத்த செியாங்கத்தின் முதலீட்டியாளர் த்த செியார்பு "சீர்திருத்தங்களுக்கு" எதிரியாக தைது
எதிர்ப்ு நாள் வேல ்த சவளிப் டுத்தவும ்டு நாள் வைலும குு நாள் வேலம் குறைந்த ட்த்த செ கூலியில உயர்வு
ைற்றம
புதிய
்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலைகளுக்கியான
திட்டங்கள்
உள்ளிட்ட
்டு நாள் வகியாரிக்ு நாள் வேலககளுக்கியாக,
டு நாள் வேலை மிலலியன் கணக்கியான ்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாளர்கள்
கடு நாள் வேலைந்து ்த சகியாள்வியார்கள் என்ற எதிர் ியார்க்கப் டுகிம் குறைது .
ந்டு நாள் வரந்திர ்டு நாள் வைியாடி து நாள் வேலடு நாள் வேலைு நாள் வேலையில, நியான்கு அு நாள் வேலர ஆண்டுகியாடு நாள் வேலை ியா.ஜ.க
அரத்த செியாங்கம வகுப்புவியாத எதிர் விு நாள் வேலனு நாள் வேலய ஊக்குவித்து, இந்தியியாவின்
அ்த சைரிக்க ஏகியாதி த்தியத்துடனியான இரியாணுவ-மூ்டு நாள் வடு நாள் வேலைியா ியாய கூட்டிு நாள் வேலன
விஸ்தரித்து, ்டு நாள் வைலும இந்தியியாு நாள் வேலவ உடு நாள் வேலைக முதடு நாள் வேலைியாளித்துவத்துக்கு ைலிவு
கூலியின் புகலிடைியாக ைியாற்றவதற்கியான ஆளும வர்க்கத்தின் உந்துது நாள் வேலடு நாள் வேலை
தீவிரப் டுத்தியது. அது இவற்ு நாள் வேலம் குறை உள்ளடக்கியது: ்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாளர்கு நாள் வேலள
்டு நாள் வைலும நியாள் கூலிகளியாக்கும முயற்சிகு நாள் வேலள ஊக்குவித்தல, ்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலை
ைற்றம சுற்ற சூழல தரத்ு நாள் வேலத ்டு நாள் வைலும கீ்டு நாள் வழ தள்ளல, அரத்த செியாங்கத்துக்கு்த சத்த செியாந்தைியான உள்கட்டு நாள் வேலைப்பு ைற்றம இதர ்த ச ியாது துு நாள் வேலம் குறை பிரிவுகள்
ைற்றம வணிகங்கு நாள் வேலள தனியியாருக்கு துரிதைியாக விற்றத்தள்ளல,
்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாளர்களுக்கு ்த சகியாடுக்கப் ட்ட குு நாள் வேலம் குறைந்த ட்த்த செ த்த செலுு நாள் வேலககளியான
வருங்கியாடு நாள் வேலை ு நாள் வேலவப்பு நிதிகளுக்கு ்த சவட்டு, ்டு நாள் வைலும அரத்த செியாங்கத்தின் நிதி
்த சநருக்கடிு நாள் வேலய உு நாள் வேலழக்கும ைக்களின் மீது சுு நாள் வேலையியாய் திணித்து, மிகவுமகுு நாள் வேலம் குறைவியான வரி விகிதத்ு நாள் வேலத ்த ச ரும வணிகம ைற்றம ்த சத்த செலவந்தர்களுக்கு
்த சகியாடுக்க ்த சத்த செய்ய மிருகத்தனைியான த்த செமூக ்த சத்த செடு நாள் வேலைவீன ்த சவட்டுகள் ைற்றம
வரி ைியாற்ம் குறைங்கள்.
ரந்த ைற்றம ்டு நாள் வவற ட்ட தட்டுகு நாள் வேலள ்டு நாள் வத்த செர்ந்த ்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாள வர்க்கம இந்த
ஜனவரி 8-9 ்டு நாள் வ ியாரியாட்ட ்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலைநிறத்தத்தில கடு நாள் வேலைந்து ்த சகியாள்வியார்கள் என்ற
எதிர் ியார்க்கப் டுகிம் குறைியார்கள், அவர்கள் முு நாள் வேலம் குறை்டு நாள் வய மீனவர்கள், சுரங்கத்
்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாளர்கள், ைத்திய அரசு ஊழியர்கள், வங்கி ஊழியர்கள், ்டு நாள் வைலும
சிடு நாள் வேலை நகரங்கள் ைற்றம ஊர்களில ஆட்்டு நாள் வடியா ஓட்டுனர்கள் ைற்றம பீடி
்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாளர்கள் ஆவியார்.
ஆனியால, எவ்வியாம் குறைியாயினும, அடுத்தவியாரம "்த ச ியாது ்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலைநிறத்தத்தில"
கடு நாள் வேலைந்து
்த சகியாள்ளும
்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாளர்கள்
ைற்றம
இு நாள் வேலளஞர்களின்
அபிடு நாள் வேலைியாு நாள் வேலிலாஷைகள்
ைற்றம
நடு நாள் வேலைன்களுக்கும
இதற்கு
அு நாள் வேலழப்பு
விடுத்திருக்கும ைற்றம ஆதரவு ்த சகியாடுக்கும ்த சதியாழிற்த்த செங்கங்கள் ைற்றம
அரசியல கட்சிகளின் சிடுமூஞ்சித்தனம ைற்றம எதிர்புரட்சிகர அரசியல
இடு நாள் வேலைட்சியங்களுக்கும அடிப் ு நாள் வேலடயியான முரண் ியாடு உள்ளது. அு நாள் வேலவகள்
இந்த இந்த விு நாள் வேலனு நாள் வேலய ஆற்றவது, இந்திய முதடு நாள் வேலைியாளித்துவம ைற்றம
்த சவறக்கப் டும ியா.ஜ.க. அரத்த செியாங்கத்திற்கு எதிரியாக ஒரு சுயியாதீனைியான
்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாள வர்க்க அணித்திரட்டலுக்கியாக அலடு நாள் வேலை ைியாம் குறைியாக அது நாள் வேலன
அடக்குவதற்கியாகத்தியான்.
்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலைநிறத்திற்கியான
இந்த
அு நாள் வேலழப்பு,
இந்தியியாவின்
ைத்திய
்த சதியாழிற்த்த செங்கங்கள் கூட்டு நாள் வேலைப் ியால "்டு நாள் வதசிய ்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாளர்கள் கூட்டத்தில"
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கடந்த ்த சத்த செப்டம ரில ியா.ஜ.க வின் ியாரதீய ்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாளர்கள் த்த செங்கம
(BMS) ைட்டும விடு நாள் வேலைகி நிற்க, விடுக்கப் ட்டது. அன்ற இது டு நாள் வேலை தனிந ர்
த்த செங்கங்களியாலும ஆதரவளிக்கப் ட்டுள்ளது. ஆனியால இந்த ்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலைநிறத்த
எதிர்ப்பு ்டு நாள் வ ியாரியாட்டத்தின் அடித்தளைியான அரசியல முன்்டு நாள் வனியாக்கு ைற்றம
இந்திய முதடு நாள் வேலைியாளித்துவம, "ைக்கள்-த்த செியார்பு ்த சகியாள்ு நாள் வேலககு நாள் வேலள" முன்்த சனடுக்க
்டு நாள் வவண்டும என்ற அு நாள் வேலழப்பு விடுவது பிரதியான ஸ்ரியாலினித்த செ கட்சிகளியான
CPM ைற்றம
ு நாள் வேலழய சிறிய CPI ைற்றம அதன் ்த சதியாழிற்த்த செங்க
ங்கியாளிகளியான CITU ைற்றம AITUC ஆகும.
ஸ்ரியாலினித்த செவியாதிகள் டு நாள் வேலை தத்த செியாப்தங்களியாக, இந்திய அரசியல நிறவனத்தின்
ஒரு ஒருங்கிு நாள் வேலணந்த ியாகைியாக ங்கியாற்றியுள்ளனர். அவர்கள், 1991 ல
்த சதியாடங்கி 2008 வு நாள் வேலரயிடு நாள் வேலைியான ்த ச ரும ியாலும கியாங்கிரஸ் கட்சி (இந்திய
முதடு நாள் வேலைியாளித்துவத்தின் ியாரம ரிய ஆளும கட்சி) து நாள் வேலடு நாள் வேலைு நாள் வேலையில உள்ள
்த சதியாடர் அரத்த செியாங்கங்களுக்கு முட்டு ்த சகியாடுத்தனர்- அது புதிய
்த ச ியாருளியாதியார ்த சகியாள்ு நாள் வேலககு நாள் வேலள அமுல டுத்தியது ்டு நாள் வைலும வியாஷிங்டனுடன்
்த சநருக்கைியான உம் குறைு நாள் வேலவ பின் ற்றியது. ஸ்ரியாலினித்த செவியாதிகள், அவர்கள்
ஆண்ட ைியாநிடு நாள் வேலைங்களியான, ்டு நாள் வைற்கு வங்கம, ்டு நாள் வகரளியா, ைற்றம திரிபுரியாவில
அவர்க்டு நாள் வள "முதலீட்டியாளர்-த்த செியார்பு" ்த சகியாள்ு நாள் வேலக என்ற விவரித்து நாள் வேலத
நிு நாள் வேலம் குறை்டு நாள் வவற்றிய அ்டு நாள் வத்டு நாள் வவு நாள் வேலள ்டு நாள் வத்த செியாத்த செலித்த செத்ு நாள் வேலத நிரியாகரித்தனர், ்த சநடுங்கியாடு நாள் வேலை
CPM முதலவர் ்டு நாள் வஜியாதி
ியாசுவின் வியார்த்ு நாள் வேலதகளில ்த சத்த செியாலவதியானியால,
"்த சதியாு நாள் வேலடு நாள் வேலைதூர கனவு" என்ற பும் குறைந்தள்ளினர்.
ஸ்ரியாலினித்த செவியாதிகு நாள் வேலள ்த ச ியாறத்தவு நாள் வேலரயில, அடுத்த வியார ்டு நாள் வ ியாரியாட்டம
என் து ்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாளர் வர்க்க ைற்றம கிரியாைப்பும் குறை ஏு நாள் வேலழகள் இு நாள் வேலட்டு நாள் வய
வளர்ந்து வரும த்த செமூக எதிர்ப்பிு நாள் வேலன ைட்டுப் டுத்தி அது நாள் வேலன
முதடு நாள் வேலைியாளித்துவத்தின் குதிகளுக்கு பின்னியால ்த சத்த செலலும டி தள்ளி ஒரு
ைியாற்ற வடு நாள் வேலைதுத்த செியாரி அரத்த செியாங்கத்ு நாள் வேலத ஏப்ரல-்டு நாள் வை ்டு நாள் வதர்தலுக்கு பின் ஆட்சியில
அைரு நாள் வேலவக்க ்த சத்த செய்யப் டும ஒரு அரசியல சித்து்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலையியாகும.
அவர்கள்
கடந்த
மூன்ம் குறை
தத்த செியாப்தங்களியாக
்த சத்த செய்தது
்டு நாள் வ ியால,
ஸ்ரியாலினித்த செவியாதிகள், ியா.ஜ.க ைற்றம வடு நாள் வேலைதுத்த செியாரி இந்து கூட்டியாளிகளின்
குற்ம் குறைங்கு நாள் வேலள சுட்டிக்கியாட்டுவது என் து இந்திய முதடு நாள் வேலைியாளித்துவத்தின் மீது
குற்ம் குறைம
சுைத்துவதற்கியாக்டு நாள் வவியா,
ஆளும
வர்க்கம
பிற்்டு நாள் வ ியாக்ு நாள் வேலக
வியாரியியாு நாள் வேலனப் து
ற்றி
்டு நாள் வைலும
இந்திய
ஜனநியாயகத்தின்
நச்சுத்தன்ு நாள் வேலைு நாள் வேலய
ற்றி
்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாள
வர்க்கத்ு நாள் வேலத
எச்த்த செரிக்ு நாள் வேலக
்த சத்த செய்வதற்கியாக்டு நாள் வவியா அலடு நாள் வேலை; ஆனியால ைியாம் குறைியாக ்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாள வர்க்கத்ு நாள் வேலத
கியாங்கிரஸ் ைற்றம அதன் கும டு நாள் வேலைியான வடு நாள் வேலைதுத்த செியாரி பிரியாந்திய ைற்றம
த்த செியாதிவியாத கட்சிகளுக்கு கீழ்ப் டிய ்த சத்த செய்வு நாள் வேலத நியியாயப் டுத்தவியாகும.
ைற்றம CPM து நாள் வேலடு நாள் வேலைு நாள் வேலையில உள்ள இடது முன்னணியிலுள்ள
சிறிய கட்சிகளும அதன் ்த சதியாழிற்த்த செங்க ங்கியாளிகளும, இந்த "்த ச ியாது
்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலைநிறத்தம" ற்றி விளம ரப் டுத்துு நாள் வேலகயில, இது ியா.ஜ.க ு நாள் வேலவ
எதிர்வரும ்டு நாள் வதர்தலில ்டு நாள் வதியாற்கடிக்க கட்டப் டும " ரந்த ஒற்று நாள் வேலை"யியாக
ியார்க்கின்ம் குறைனர்.
CPM, CITU,

ஸ்ரியாலினித்த செவியாதிகள் அடுத்தவியார ்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலைநிறத்தத்ு நாள் வேலத, ியா.ஜ.க. ு நாள் வேலவ
்டு நாள் வதர்தலில ்டு நாள் வதியாற்கடிப் ு நாள் வேலத உறதி ்த சத்த செய்து “ஒரு ைியாற்ற அரத்த செியாங்கத்ு நாள் வேலத”,

்த சகியாண்டுவருவதற்கியான அவர்களது பிரச்த்த செியார இயக்கத்தின் ஒரு
குதியியாக ியார்க்கின்ம் குறைனர் என் து டித்த செம ர் 30 அன்ற அவர்களின் CPM
ஆங்கிடு நாள் வேலை வியாரப்
த்திரிு நாள் வேலகயியான ைக்கள் ஜனநியாயகத்தில (People's
democracy) ்த சதள்ளத்்த சதளிவியாக கூம் குறைப் ட்டுள்ளது. "2019: ்த ச ரும்டு நாள் வ ியார்
முன்்டு நாள் வன" என்ம் குறை து நாள் வேலடு நாள் வேலைப்பில வந்த கட்டுு நாள் வேலர நடந்து முடிந்த ைியாநிடு நாள் வேலை
்டு நாள் வதர்தலில (இரியாஜஸ்தியான், ைத்திய பிர்டு நாள் வதத்த செம ைற்றம த்த செட்டிஸ்கர்) ியா.ஜ.க,
கியாங்கிரஸிடம ்டு நாள் வதியாலவியுற்ம் குறைது குறித்து ு நாள் வேலம் குறைத்த செியாற்றி, ்டு நாள் வைலும கூறியது,
CPM அரசியல ரீதியியாக விவத்த செியாயிகளுக்கு ்டு நாள் வ ியாரியாட்ட கியாடு நாள் வேலைத்தில ்த சகியாடுத்த
து நாள் வேலடு நாள் வேலைு நாள் வேலை்டு நாள் வய " ியா..ஜ.க. வுக்கு எதிரியாக ஒரு ரந்த அதிருப்திு நாள் வேலய
திருப்பியுள்ளது." அது, அடுத்த வியார ்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலை நிறத்தமும இ்டு நாள் வத
ியாத்திரத்ு நாள் வேலத வகிக்க
்டு நாள் வவண்டும
என்ற
்டு நாள் வைலும
கூறகிம் குறைது .
"புத்தியாண்டுக்குள் நுு நாள் வேலழு நாள் வேலகயில, ியா.ஜ.க. ைற்றம ்டு நாள் வைியாடி அரத்த செியாங்கத்ு நாள் வேலத
்டு நாள் வதியாற்கடிக்க ஒரு
டு நாள் வேலைைியான ஒற்று நாள் வேலைு நாள் வேலய கட்டுவதற்கு அு நாள் வேலனத்து
முயற்சிகு நாள் வேலளயும ்த சத்த செலுத்த ்டு நாள் வவண்டும. ைத்திய ்த சதியாழிற்த்த செங்கங்களியால
ஜனவரி 8-9, 2019 அன்ற அு நாள் வேலழப்பு விடுக்கப் ட்டிருக்கும இரண்டு நியாள்
்த ச ியாது ்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலை நிறத்தம இந்த திு நாள் வேலத்த செயில முக்கிய டியியாகும." என்ற
ைக்கள் ஜனநியாயகம கூறகிம் குறைது.
்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலை நிறத்தம, ்த ச ரு வணிக கியாங்கிரஸ் கட்சியுடன் இு நாள் வேலணந்த
்த சதியாழிற்த்த செங்கைியான INTUC ைற்றம ்த சதியா.மு.த்த செவின் (வடு நாள் வேலைது த்த செியாரி பிரியாந்திய
கட்சியியான DMK இன் ்த சதியாழிற்த்த செங்கம) ்த சநருக்கைியான ஒத்துு நாள் வேலழப்புடன்
ஏற் ியாடு ்த சத்த செய்யப் ட்டுள்ளது. DMK முன்னதியாக
ியா.ஜ.க. வின்
அரத்த செியாங்கத்தில ங்கு்த ச ற்றள்ளது. ஆனியால இன்ற அது கியாங்கிரஸ்
கட்சியின் முக்கிய ைற்றம ்த சநருங்கிய கூட்டியாளி.
ஸ்ரியாலினித்த செவியாதிகள் தங்களின் களங்கப் ட்ட "இடது" த்த செியான்றகளுக்கு
்த சைருகூட்ட்டு நாள் வவ,
அடுத்த
வியார
்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலைநிறத்த
்டு நாள் வ ியாரியாட்டத்ு நாள் வேலத
யன் டுத்திக்

்த சகியாள்ளப்

ியார்க்கின்ம் குறைனர்.

அவர்களின்

வடு நாள் வேலைதுத்த செியாரி

்த சகியாள்ு நாள் வேலககளின் கியாரணைியாக, CPM ைற்றம CPI இன் வியாக்கியாளர்
எண்ணிக்ு நாள் வேலக கடந்த தத்த செியாப்தத்தில ்டு நாள் வதக்கம அு நாள் வேலடந்துள்ளது. 2009
வியாக்கில நியாடியாளுைன்ம் குறைத்தில, மூன்ம் குறைியாவது ்த ச ரிய த்த செக்தியியாக இருந்த
இடது முன்னணி இப்்டு நாள் வ ியாது ்த சவறம 12 இடங்கு நாள் வேலள்டு நாள் வய ு நாள் வேலவத்துள்ளது.
த்த செமூக எதிர்ப்பிு நாள் வேலன த்த செைரத்த செப் டுத்தி திு நாள் வேலத்த செ திருப்புவதன் மூடு நாள் வேலைம தியாங்கள்
ஒரு யனுள்ள ங்கு வகிக்க முடியும என் ு நாள் வேலத முதடு நாள் வேலைியாளித்துவத்துக்கு
கியாட்டுவதன் மூடு நாள் வேலைம ஸ்ரியாலினித்த செவியாதிகள் அரசியல அு நாள் வேலைப்பில தங்கள்
அரசியல ்த சத்த செலவியாக்கிு நாள் வேலன மீண்டும ்த ச ம் குறை முடியும என்ற நமபுகின்ம் குறைனர்.
உடு நாள் வேலைகம முழவதும இருப் ு நாள் வேலத ்டு நாள் வ ியாடு நாள் வேலை, த்த செமீ கியாடு நாள் வேலைம, தமிழ்நியாட்டில
வியாகனத்
்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாளர்கள்,
்த சடலலி
ைற்றம
ஹரியியானியாவில
்டு நாள் வ ியாக்குவரத்து ்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாளர்களின் ்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலைநிறத்தம உட் ட ்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாள
வர்க்க எதிர்ப்பின் வளர்ச்சிு நாள் வேலய குறிப் தியாயுள்ளது. அங்்டு நாள் வக விவத்த செியாய
்த சநருக்கடிக்கு எதிரியாகவும சுற்ற சூழல ்டு நாள் வ ரழிவுக்கு எதிரியாகவும, ரந்த
்டு நாள் வ ியாரியாட்ட அு நாள் வேலடு நாள் வேலைகள் எழந்துள்ளன. ்டு நாள் வை இல, ்த ச ியாலிஸ் மிருகத்தனைியாக
தூத்துகுடியிலுள்ள
ஸ்்த சடர்லிட்
தியாமிர
அு நாள் வேலடு நாள் வேலைக்கு
எதிரியான
ஆர்ப் ியாட்டத்ு நாள் வேலத நசுக்கி, ்த சகியாடூரைியாக 13 ்டு நாள் வ ியாரியாட்டக்கியாரர்கு நாள் வேலள
சுட்டுக்்த சகியான்ம் குறைனர்.
இந்த
்டு நாள் வ ியாரியாட்டங்களுக்கு
எரியூட்டியது
்த சவறம
ியா.ஜ.க.
அரத்த செியாங்கத்துக்கு எதிரியான எதிர்ப்பு ைட்டும அலடு நாள் வேலை ைியாம் குறைியாக சுதந்திரத்துக்கு
பின் இந்திய முதடு நாள் வேலைியாளித்துவத்தியால கு நாள் வேலடப்பிடிக்கப் ட்ட
அரசு
து நாள் வேலடு நாள் வேலைு நாள் வேலையிடு நாள் வேலைியான முதடு நாள் வேலைியாளித்துவ வளர்ச்சித் திட்டம முற்றிலும
திவியாடு நாள் வேலைியானு நாள் வேலத அடுத்து அது மூன்ற தத்த செியாப்தங்களியாக ்டு நாள் வைற்்த சகியாண்ட தங்கு
து நாள் வேலடயற்ம் குறை "திம் குறைந்த த்த செந்ு நாள் வேலத" ்த சகியாள்ு நாள் வேலகயினியால ஏற் டுத்தப் ட்ட த்த செமூக
்டு நாள் வ ரழிவும தியான்.

இந்தியியாவின் பிலலியனர்கள் (்த ச ரும ்டு நாள் வகியாடீஸ்வரர்கள்) எண்ணிக்ு நாள் வேலக
90 களின் ைத்தியில 2 இலிருந்து சுைியார் 130 ஆக இன்ற உயர்ந்து,
உடு நாள் வேலைகில நியான்கியாம இடத்ு நாள் வேலத பிடித்துள்ள அ்டு நாள் வத ்டு நாள் வவு நாள் வேலளயில,
இந்தியியாவில உள்ள 1.3 பிலலியன் ைக்களில 70 த்த செதவிகிதத்தினர்,
நியாளுக்கு 2 டியாடு நாள் வேலைருக்கும குு நாள் வேலம் குறைவியான வருைியானத்தில தங்கள்
வியாழ்க்ு நாள் வேலகு நாள் வேலய ஓட்டிக்்த சகியாண்டிருக்கின்ம் குறைனர். ்த சவளிநியாட்டு முதலீட்டிற்கியாக
பிரச்த்த செியாரம ்த சத்த செய்ு நாள் வேலகயில, இந்தியியாவில கூலி சீனியாு நாள் வேலவ விட
கியாலவியாசிக்கும குு நாள் வேலம் குறைவியாக உள்ளது என்ற ்டு நாள் வைியாடி ்த ச ருு நாள் வேலை
்த சகியாள்கிம் குறைியார். த்த செமீ த்திய கருத்து கணிப்பின் டி, இந்தியியாவில 46
மிலலியன் குழந்ு நாள் வேலதகள், த்த செரியியான த்த செத்திலடு நாள் வேலைியாத உணவிு நாள் வேலன உண் தியால
வளர்ச்சி
குு நாள் வேலம் குறைவியாக
உள்ளனர்
்டு நாள் வைலும
25
மிலலியன்
"வீணடிக்கப் ட்டது".
இந்திய
முதடு நாள் வேலைியாளித்துவத்தின்
வலடு நாள் வேலைரசு
அபிடு நாள் வேலைியாு நாள் வேலிலாஷைு நாள் வேலய நிு நாள் வேலம் குறை்டு நாள் வவற்ம் குறை இந்தியியா உடு நாள் வேலைகி்டு நாள் வடு நாள் வேலை்டு நாள் வய நியான்கியாவது ்த ச ரிய
இரியாணுவ
வரவு-்த சத்த செடு நாள் வேலைவு
திட்டக்
கணக்ு நாள் வேலக
்த சகியாண்டுள்ள
அ்டு நாள் வத்டு நாள் வவு நாள் வேலளயில முு நாள் வேலம் குறை்டு நாள் வய GDP யில ்த சவறம 1.15 த்த செதவிகிதம
சுகியாதியாரத்துக்கும, 2.7 த்த செதவிகிதம கலவிக்கும ்த சத்த செடு நாள் வேலைவிடுகின்ம் குறைது.
இந்த
த்த செமூகப்
்டு நாள் வ ரழிவுகு நாள் வேலள
ஏற் டுத்திய
்த சகியாள்ு நாள் வேலககு நாள் வேலள
நிு நாள் வேலம் குறை்டு நாள் வவற்றவதில கியாங்கிரஸ் கட்சி மிக முக்கிய ங்கு வகித்தது என் து
குறித்து ்த சத்த செியாலடு நாள் வேலை ்டு நாள் வவண்டியதிலு நாள் வேலடு நாள் வேலை, அது, ஸ்ரியாலினித்த செவியாதிகள் ைற்றம
அதன் ்த சத்த செியாந்த INTUC உள் ட முதடு நாள் வேலைியாளித்துவ த்த செியார்பு ்த சதியாழிற்த்த செங்கங்களின்
அரசியல பிடியில நடக்கும எந்த ஒரு எதிர்ப்பு ்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலைநிறத்த
்டு நாள் வ ியாரியாட்டமும ஆ த்தற்ம் குறைது என் ு நாள் வேலத அறிந்து ு நாள் வேலவத்திருக்கின்ம் குறைது.
து நாள் வேலடு நாள் வேலைவர் ற்றம கியாங்கிரஸ் நியாடியாளுைன்ம் குறை உறப்பினரியான G.
த்த செஞ்சீவ ்த சரட்டி, கூறவதன் டி, கியாங்கிரஸ் கட்சி து நாள் வேலடு நாள் வேலைு நாள் வேலையின் அரத்த செ
வியாரித்த செியான ரியாகுல கியாந்தி; "இந்த ்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலைநிறத்தத்திற்கு தன் ைனைியார்ந்த
ஆதரு நாள் வேலவ நலகியுள்ளியார்." INTUC ைற்றம அதன் து நாள் வேலடு நாள் வேலைு நாள் வேலையியான
கியாங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஸ்ரியாலினித்த செவியாதிகள் ்த சகியாடுக்கும அரசியல
முகமூடிு நாள் வேலய ்த சவட்கமிலடு நாள் வேலைியாைல யன் டுத்திக்்த சகியாண்டு ்த சரட்டி வியாக்கு
்டு நாள் வகட்க முற் டுகிம் குறைியார்: "நியாங்கள் ்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாளர்களிடம அவர்களது
பிரச்த்த செு நாள் வேலனு நாள் வேலய தீர்க்கும முற்்டு நாள் வ ியாக்கு அரத்த செியாங்கத்ு நாள் வேலத ைத்தியில அைர
ு நாள் வேலவக்குைியாற ்டு நாள் வகட்கி்டு நாள் வம் குறைியாம."
INTUC

அடுத்த வியாரம ்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலைநிறத்தத்தில ஈடு டும டு நாள் வேலை மிலலியன் கணக்கியான
்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாளர்களுக்கும ைற்றம இு நாள் வேலளஞர்களுக்கும, அதற்கு ஏற் ியாடு
்த சத்த செய்யும இயக்கங்களுக்கும இு நாள் வேலடயில இணக்கம கியாணமுடியியாத வர்க்க
இு நாள் வேலட்த சவளி இருக்கிம் குறைது, இது ைியாருதி சுசூகி ்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாளர்கள் மீதியான
்டு நாள் வ ியாலி வழக்கு ்த சதியாடர் ியாக முழு நாள் வேலையியாக ்த சைௌனம த்த செியாதிக்கும
அ்டு நாள் வதத்த செையம மீண்டும அரத்த செியாங்கம ைற்றம முத்தரப்பு (த்த செங்கம-அரசு்த ச றவணிகம) இந்திய ்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாளர் ைியாநியாட்டுடன் (ILC) "்டு நாள் வ ச்சு
வியார்த்ு நாள் வேலது நாள் வேலய" புதுப்பிக்க ்டு நாள் வவண்டும என்ற டு நாள் வேலைைியாக வற்புறத்துவதில
்த சவளிப் டுத்தப் டுகிம் குறைது.
இந்த ்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலை நிறத்த ்டு நாள் வகியாரிக்ு நாள் வேலககளில அலடு நாள் வேலைது பிரச்த்த செியாரத்தில, 13
ைியாருதி சுசூகி ்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாளர்களின் விடுது நாள் வேலடு நாள் வேலைக்கியான ்டு நாள் வ ியாரியாட்டம இடம
்த ச ம் குறைவிலு நாள் வேலடு நாள் வேலை. ஆனியாலும இந்த ்த சதியாழிடு நாள் வேலைியாளர்கள், ஒப் ந்த ்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலை
ைற்றம கடுு நாள் வேலையியான ்டு நாள் வவு நாள் வேலடு நாள் வேலை நிு நாள் வேலடு நாள் வேலைு நாள் வேலைகளுக்கு எதிரியான எதிர்ப்புக்கு
து நாள் வேலடு நாள் வேலைு நாள் வேலை வகித்ததியால, ்த ச ியாய் வழக்கில ஆயுள் தண்டு நாள் வேலன ்த ச ற்ற
சிு நாள் வேலம் குறையில உள்ளனர்.
அ்டு நாள் வத

்டு நாள் வவு நாள் வேலளயில,

INTUC

்த ச ருநிறவன கூறகளில திரும

இற்கு

அதன்

இடத்ு நாள் வேலத

அு நாள் வேலனத்து

தருைியாறம ைற்றம 2015 இற்கு பின்னர்

முதல தடு நாள் வேலவயியாக ILC ஐ ியா.ஜ.க. அரத்த செியாங்கம கூட்ட ்டு நாள் வவண்டு்த சைன்றம
கூச்த்த செல ்டு நாள் வ ியாடுவதில து நாள் வேலடு நாள் வேலைு நாள் வேலை வகிக்கும ஸ்ரியாலினித்த செ CITU ைற்றம AITUC
உடனுள்ள இந்த த்த செங்கங்கள் அடைியாக உள்ளனர்.

