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தொழழிலழளர்களின்
கிய கோழதிலும,

பிரொழன

முக்கிய

கிய ககழரிக்ோரிக்கககள்

ஸ்ரழலினிச

நிோரிக்ககைகள் நிறைகிய ககள் நிறைவேகைகள் நிறைழொ

கட்சியழன

்சியான மழர்க்சிச

கமயூனிஸ்ட் கட்சி அல்லது CPM சழர்ந்ொ தொழழிற்சங்கங்கள்,
கிய கோழர்குணமிக்க தொழடர் கிய ககள் நிறைவேோரிக்கலநிறுத்ொங்கோரிக்கள முடிவுக்கு
தகழண்டுகள் நிறைவேந்ொன, இந்ொ கிய ககள் நிறைவேோரிக்கல நிறுத்ொத்தில், ொமிழ்ிழ்நழட்டில்
தசன்ோரிக்கனயின் புகைகள் நிறைிழ்நகர் ோகுதியின் உற்ோத்தி ோரிக்க்சியான மய்சியான மழக
இருக்கும
ஓரகடத்தில்
ோல்லழயிரக்கணக்கழன
கள் நிறைவேழகனத்
தொழழிலழளர்கள் ோங்கிய ககற்கைகள் நிறைனர்.
இரு சக்கர கள் நிறைவேழகன உற்ோத்தி நிறுகள் நிறைவேனங்களழன ய்சியான மளான யமஹழ
்சியான மற்றும ரழயல் என்பீல்ட் ்சியான மற்றும ோழகங்கள் ொயழரிப்பு
நிறுகள் நிறைவேன்சியான மழன ்சியான மகிய கயழங் ஷின் இந்தியழ (MSI) இோரிக்ககள் நிறைவேகளுக்கு
எதிரழக கிய ககள் நிறைவேோரிக்கலநிறுத்ொங்கள் தசப்டமோரில் தகள் நிறைவேடித்ொன, இந்ொ
மூன்றும குோரிக்ககைகள் நிறைந்ொ ோட்சம இரண்டு ்சியான மழொங்கள் தொழடர்ந்ொ
கிய கோழதிலும, ஸ்ரழலினிசகள் நிறைவேழதிகள் இோரிக்ககள் நிறைவேகோரிக்கள ொனிப்ோடுத்தி
ோரிக்ககள் நிறைவேத்திருந்ொனர். ஒரு கூட்டு கிய கோழரழட்டத்ோரிக்கொ ஒருங்கிோரிக்கணத்து
இந்ொ கிய ககள் நிறைவேோரிக்கலநிறுத்ொங்கோரிக்கள கள் நிறைவேறுோரிக்க்சியான மக் கூலி, நிோரிக்கலயற்கைகள் நிறை
கிய ககள் நிறைவேோரிக்கல ்சியான மற்றும மிருகத்ொன்சியான மழன கிய ககள் நிறைவேோரிக்கல நிோரிக்கலோரிக்க்சியான மகள்
கிய கோழன்கைகள் நிறைோரிக்ககள் நிறைவேகளுக்கு எதிரழன ஒரு ோரந்துோட்ட தொழழிலழளர்
கள் நிறைவேர்க்கத்ோரிக்கொ அணிதிரட்டி அொற்கு ொோரிக்கலோரிக்க்சியான ம ொழங்குகள் நிறைவேொற்கு
ோதிலழக, CPM ொோரிக்கலோரிக்க்சியான மயில் உள்ள தொழழிற்சங்க்சியான மழன (CITU)
தொழழிலழர்களின்
சக்திோரிக்கய
ொமிழ்ிழ்நழட்டின்
கள் நிறைவேலது
சழரி
அரசழங்கம, ்சியான மழகள் நிறைவேட்ட தொழழிலழளர் ஆோரிக்கணயர் ்சியான மற்றும
நீதி்சியான மன்கைகள் நிறைத்தின் மீது கிய ககழரிக்ோரிக்கககள் ோரிக்ககள் நிறைவேக்க சக்திோரிக்கய தசலவு
தசய்யு்சியான மழறு கள் நிறைவேற்புறுத்தியது.
கிய ககள் நிறைவேோரிக்கலநிறுத்ொத்தின் முடிகள் நிறைவேழனது, CPM சழர்ந்ொ CITU தோரும
கள் நிறைவேணிகத்திற்கு
தொழழிற்துோரிக்ககைகள் நிறை
கிய கோழலீறை போலீஸழக
,தொழழிலழள
கள் நிறைவேர்க்கத்தின் எதிர்ப்பிோரிக்கன ஒடுக்கி ்சியான மட்டுப்ோடுத்தும, ோணியிோரிக்கன
தசய்யும என்ோது கிய க்சியான மலும உறுதியழகியுள்ளது. இந்ொ துகிய கரழக
ஒப்ோந்ொத்தின்
கீழ்
கிய ககள் நிறைவேோரிக்கல
நிறுத்ொங்கள்
திருமோ
தோகைகள் நிறைப்ோட்டொன் ோடி, CITU "தொழழிற்துோரிக்ககைகள் நிறை அோரிக்க்சியான மதி" கிய கோணி
கழத்ொல் ்சியான மற்றும உள்ளிருப்பு கிய கோழரழட்டங்கோரிக்கள ொடுத்ொல்
(ய்சியான மளான யமஹழ
தொழழிலழளர்கள்
கிய ககள் நிறைவேோரிக்கலநிறுத்ொதின்
கிய கோழது
ோரிக்ககயழண்ட ொந்திகிய கரழோழயம, கிய கோழலீறை போலீஸடடன் கிய க்சியான மழொலுக்கு கள் நிறைவேழி
கள் நிறைவேகுத்ொது) கிய கோழன்கைகள் நிறை உறுதிகோரிக்கள அளித்துள்ளது.
தோருமோழலும 30 கள் நிறைவேயது அல்லது அொற்கு கீழ் உள்ள
தொழழிலழளர்ககிய கள கிய ககள் நிறைவேோரிக்கலநிறுத்ொத்தில் கலந்து தகழண்டனர்.
அகள் நிறைவேர்கள் தொழழிலழளர்கள் ்சியான மற்றும கிரழ்சியான மப்புகைகள் நிறை ஏோரிக்கிராமப்புற ஏழைகள்
்சியான மத்தியில் இந்தியழ முழுக்க கள் நிறைவேளர்ந்து கள் நிறைவேரும கிய கோழரழட்டங்களின்
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ோழக்சியான மழக உள்ளனர், இோரிக்ககள் நிறைவே தொழடர் கள் நிறைவேறுோரிக்க்சியான ம ்சியான மற்றும
தோழருளழொழர
ோழதுகழப்பின்ோரிக்க்சியான ம,
ோரகள் நிறைவேலழன
சமூக
ச்சியான மத்துகள் நிறைவேமின்ோரிக்க்சியான ம, ்சியான மற்றும சுற்று சூிராமப்புற ஏழைல் அழிவுக்கும எதிரழக
எதிர்ப்பிோரிக்கன
எரியூட்டுகின்கைகள் நிறைன.
முொலீட்டழளர்களுடன்
கிய கோசுோரிக்ககயில், இந்திய பிரொ்சியான மர் கிய க்சியான மழடி, இந்தியழவின் சரழசரி
தொழழித்துோரிக்ககைகள் நிறை
கூலி
சீனழவுடன்
ஒப்பிடுோரிக்ககயில்,
கழல்
ோங்குக்கும
குோரிக்ககைகள் நிறைகள் நிறைவேழக
இருப்ோொழக,
அடிக்கடி
பீத்தி
தகழள்கிகைகள் நிறைழர்.
ய்சியான மளான யமஹழவுக்கு எதிரழன கிய ககள் நிறைவேோரிக்கலநிறுத்ொம சு்சியான மழர் 800 நிரந்ொர
தொழழிலழளர்கோரிக்கள உள்ளடக்கி இருந்ொது. அது தசப்டமோர் 21
தொழடங்கி ிழ்நகள் நிறைவேமோர் 14 இல் முடிந்ொது, CITU ்சியான மற்றும அொோரிக்கன
சழர்ந்ொ ய்சியான மளான யமஹழ கள் நிறைவேழகன தொழழிலழளர் சங்கமும கிய கசர்ந்து
கிய கோழட்ட ஒப்ோந்ொ்சியான மழன இொோரிக்கன CPM ்சியான மற்றும CITU ொோரிக்கலகள் நிறைவேர்
தசௌந்ொரழஜன் "்சியான மழதோரும தகள் நிறைவேற்ற" என்று குறப்பிடுகின்கைகள் நிறைழர்.
உண்ோரிக்க்சியான மயில் இந்ொ ஒப்ோந்ொம தொழழிலழளர்களின் முக்கிய
இரண்டு கிய ககழரிக்ோரிக்கககளழன ோணி நீக்கம தசய்ொ இரண்டு
தொழழிலழளர்கோரிக்கள மீண்டும ோணியில் அ்சியான மர்த்ொல் ்சியான மற்றும சங்க
அங்கீகழரம
கிய கோழன்கைகள் நிறைகள் நிறைவேற்ோரிக்ககைகள் நிறை
நிோரிக்ககைகள் நிறைகிய ககள் நிறைவேற்கைகள் நிறைவில்ோரிக்கல.
சங்ககிய ககள் நிறைவேோரிக்கலகள்
தசய்ொோரிக்க்சியான மக்கழக
நீக்கப்ோட்ட
இரண்டு
தொழழிலழளர்களும விசழரோரிக்கண முடியும கள் நிறைவேோரிக்கர ொற்கழலிக ோணி
நீக்கத்தில் உள்ளனர், அொழகள் நிறைவேது அகள் நிறைவேர்கள் மீண்டும ோணி
நீக்கம
தசய்யப்ோடலழம
என்ோது
கிய கொற்கைகள் நிறைம.
CITU
தொழழிலழளர்கள்
கிய ககள் நிறைவேோரிக்கலநிறுத்ொம
தசய்ொ
ிழ்நழட்களுக்கு
சமோளம இல்ோரிக்கல என்ோோரிக்கொ ஏற்று தகழண்டுள்ளது, ஆனழல்
இந்தியழவில் ிழ்நடக்கும தொழழிலழளர் கிய க்சியான மழொல்களில், இது
நியழயம கிோரிக்கடயழது.
ோணிக்கு
திருமபும
ஒப்ோந்ொத்தின்
ோடி,
ய்சியான மளான யமஹழவுக்கு,
"தொழழிற்துோரிக்ககைகள் நிறை அோரிக்க்சியான மதிோரிக்கய நிோரிக்கலிழ்நழட்டுகிய ககள் நிறைவேழம" கிய க்சியான மலும
”உள்ளிருப்பு
கிய கோழரழட்டங்கோரிக்கள
எதிர்ப்கிய கோழம”,
்சியான மற்றும
நிறுகள் நிறைவேனத்துக்கும அது தொழழிலழளர்கோரிக்கள ிழ்நடத்தும விொம
குறத்தும "எந்ொ அகள் நிறைவேதூறு கருத்ோரிக்கொயும" கூகைகள் நிறைழ்சியான மல் விலகி
இருப்கிய கோழம என்றும CITU கள் நிறைவேழக்குறுதி அளித்துள்ளது.
இகிய கொ நிோந்ொோரிக்கனயுடன், தொன் தகழரியழோரிக்ககள் நிறைவே ொோரிக்கலோரிக்க்சியான ம
இட்சியான மழக தகழண்ட MSI-ன் ஒரகடம ஆோரிக்கலயிலும 150 நிரந்ொர
தொழழிலழளர்கள் தொழடுத்ொ 83 ிழ்நழள் கிய ககள் நிறைவேோரிக்கல நிறுத்ொத்ோரிக்கொ
CITU ிழ்நகள் நிறைவேமோர் 29 அன்று முடிவுக்கு தகழண்டு கள் நிறைவேந்ொது.
நிறுகள் நிறைவேனம ஒழுங்கு ிழ்நடகள் நிறைவேடிக்ோரிக்ககக்கழக குற ோரிக்ககள் நிறைவேத்ொ 22
தொழழிலழளர்களும
மீண்டும
ோணியில்
முழுகள் நிறைவேது்சியான மழக

அ்சியான மர்த்ொப்ோடவில்ோரிக்கல. நிர்கள் நிறைவேழகம அகள் நிறைவேர்களின் ிழ்நடத்ோரிக்கொோரிக்கய
தொழடர்ந்து
ோரிசீலித்து,
அகள் நிறைவேர்க்ளின்
ொோரிக்கலவிதிோரிக்கய
தொழழிலழளர்
ஆோரிக்கணயருடன்
கலந்ொழகிய கலழசித்து
முடிவு
தசய்யும. தொழழிலழளர்கள் எந்ொ ஒரு கூலி உயர்வும அல்லது
கிய ககள் நிறைவேோரிக்கலநிறுத்ொ ிழ்நழட்களுக்கழன கூலியும தோகைகள் நிறை்சியான மழட்டழர்கள்
என்ோது தொளிகள் நிறைவேழகிகைகள் நிறைது.
ரழயல் என்பீல்ட் இன் இரண்டு ஆோரிக்கலகளிலும அொன்
சுற்றுப்புகைகள் நிறைத்தில் ிழ்நகள் நிறைவேமோர் 12 அன்று ரழயல் என்பீல்ட்
தொழழிலழளர் சங்கத்தின் ஒப்புொலுடன் கள் நிறைவேந்ொ ஒப்ோந்ொத்துடன்
கிய ககள் நிறைவேோரிக்கலநிறுத்ொம
முடிவுக்கு
கள் நிறைவேந்ொது.
இந்ொ
ஒப்ோந்ொம
கூலிஉயர்வு,
சங்க
அங்கீகழரம
்சியான மற்றும
சு்சியான மழர்
ோல
ோன்னிரண்டுக்கும கிய க்சியான மற்ோட்ட ோணி நீக்கப்ோட்ட "ோயிற்சி"
தொழழிலழளர்கோரிக்கள மீண்டும ோணிக்கு அ்சியான மர்த்ொல் கிய கோழன்கைகள் நிறை
கிய ககழரிக்ோரிக்கககோரிக்கள நிரழகரிக்கிகைகள் நிறைது. ோல அல்லது அோரிக்கனத்து
கள் நிறைவேழகன நிறுகள் நிறைவேனங்கோரிக்கள கிய கோழல, ரழயல் என்பீல்டும ோரந்துோட்ட
ோிராமப்புற ஏழைக்க்சியான மழன, மிக குோரிக்ககைகள் நிறைந்ொ சமோளத்தில் ஒப்ோந்ொ ்சியான மற்றும
ோயிற்சி தொழழிலழளர்கோரிக்கள ோணியில் அ்சியான மர்த்தி இலழோத்ோரிக்கொ
கூட்டுகிகைகள் நிறைது ்சியான மற்றும தொழழிலழளர்கோரிக்கள பிரிக்கிகைகள் நிறைது. ோணிக்கு
திருமபும ஒப்ோந்ொத்தின் கீழ், 50 க்கும கிய க்சியான மற்ோட்ட நீக்கப்ோட்ட
ோயிற்சி தொழழிலழளர்கள் திருமோ அோரிக்கிராமப்புற ஏழைக்கப்ோட ்சியான மழட்டழர்கள்,
யழதரல்லழம
மூன்று
கள் நிறைவேருட
ோயிற்சி
கழலத்ோரிக்கொ
முடித்துள்ளனகிய கரழ,
அகள் நிறைவேர்கள்
்சியான மட்டுகிய க்சியான ம
மீண்டும
கிய கசர்க்கோடுகள் நிறைவேழர்கள்.
ரழயல் என்பீல்ட் தொழழிலழளர் சங்கம கிய கிழ்நரடியழக CITU ோரிக்ககள் நிறைவே
சழர்ந்ொது அல்ல. அது குகிய கசலர் ொோரிக்கலோரிக்க்சியான மயில் உோரிக்கிராமப்புற ஏழைக்கும
்சியான மக்கள் ்சியான மழ்சியான மன்கைகள் நிறைம (WPTUC) சழர்ந்ொது, இகள் நிறைவேர் ஒரு ஸ்ரழலினிச
சழர்பு தொழழிற்சங்க நிர்கள் நிறைவேழகி. தசன்ோரிக்கனயின் தோரிய ஜவுளி
ஆோரிக்கலயழன B&C ஆோரிக்கல ,மூடலுக்கு எதிரழன தொழழிலழளர்
எதிர்ப்பிோரிக்கன கழட்டிக்தகழடுத்ொதில், தசன்ோரிக்கன தொழழிலழளர்
சங்கத்தின் ொோரிக்கலகள் நிறைவேரழன குகிய கசலர், முக்கிய ோங்க கள் நிறைவேகித்ொழர்.
்சியான மற்றும
CITU
வின்
கிய கொசிய
ொோரிக்கலோரிக்க்சியான மகளின்
தகழள்ோரிக்கககளின் ோடி, உள்ளூர் ஸ்ரழலினிச சங்க ்சியான மற்றும கட்சி
ொோரிக்கலகள் நிறைவேர்கள், ோழிகள் நிறைவேழங்கப்ோட்ட ்சியான மழருதி சுசூகியின் (ளான யமஹரியழனழ
்சியான மகிய கனசரில் உள்ள ஆோரிக்கல) தொழழிலழளர்கள் ோற்ற அறய
விடழ்சியான மல்,
ஒரகடம
தொழழிலழளர்கள்
அோரிக்கனகள் நிறைவேோரிக்கரயும
இருட்டிகிய கலகிய கய
ோரிக்ககள் நிறைவேத்துள்ளனர்.
ஜப்ோழனிய
கள் நிறைவேழகன
உற்ோத்தியழளருடன் ோரிக்கக கிய ககழர்த்து, இந்திய அரசு, 2500 கிய கோர்
ோலமுள்ள தொழழிலழளர்கோரிக்கள ோணி நீக்கம தசய்ொது, (MSWU)
CPM

சங்க நிர்கள் நிறைவேழகிகள் அோரிக்கனகள் நிறைவேரும உட்ோட) 13 ்சியான மழருதி சுசூகி
தொழழிலழளர்களுக்கு கிய கோழலி தகழோரிக்கல கள் நிறைவேிராமப்புற ஏழைக்கில் ஆயுள்
ொண்டோரிக்கன விதித்ொது- இோரிக்ககள் நிறைவே 2011-12 கள் நிறைவேழக்கில் ்சியான மகிய கனசர்
ஆோரிக்கல தொழழிலழளர் கள் நிறைவேர்க்க எதிர்ப்பின் ோரிக்க்சியான மய்சியான மழக கிய கொழன்றய
பின் ிழ்நடந்ொ சமோகள் நிறைவேங்கள் ஆகும.
குர்கழன்-்சியான மகிய கனசர் தொழழிற்துோரிக்ககைகள் நிறை ோகுதியில் இருக்கும ்சியான மற்றும
எங்தகல்லழம
அகள் நிறைவேர்களது
அகள் நிறைவேல
நிோரிக்கல
குறத்து
அறந்ொகள் நிறைவேர்கள், ்சியான மத்தியில் ்சியான மழருதி சுசூகி தொழழிலழளகள் மீது
அனுொழோமும
ஆொகள் நிறைவேரவும
உள்ளது.
அனழல்
ஸ்ரழலினிசகள் நிறைவேழதிகள் அகள் நிறைவேர்கோரிக்கள இரக்கமின்ற அனழோரிக்கொகள்
ஆக்கியுள்ளனர்.
ஏதனன்கைகள் நிறைழல்,
்சியான மழருதி
சுசூகி
தொழழிலழளர்களுக்கு எதிரழன சூழ்ச்சி –கழங்கிரஸ் ்சியான மற்றும
ோழ.ஜ. க ொோரிக்கலோரிக்க்சியான மகள், நீதி்சியான மன்கைகள் நிறைங்கள் ்சியான மற்றும தோழலிோரிக்கச
அப்ோடிகிய கய சமோந்ொப்ோடுத்துகள் நிறைவேது கிய கோழல்- CPM ்சியான மற்றும CITU
வின் கூற்றுகளின் திகள் நிறைவேழல்ொன்ோரிக்க்சியான மோரிக்கயயும அமோலப்ோடுத்துகிகைகள் நிறைது
அொழகள் நிறைவேது
தொழழிலழளர்கள்,
முொலழளித்துகள் நிறைவே
அரசழங்கம

்சியான மற்றும
நீதி்சியான மன்கைகள் நிறைங்களிடம
விண்ணப்பிப்ோொன்
மூல்சியான மழக
ொங்களது ிழ்நலன்கோரிக்கள முன்தனடுக்க முடியும என்ோோரிக்கொத் ொழன்.
ஏதனன்கைகள் நிறைழல் இந்ொ கிய கோழலி கள் நிறைவேிராமப்புற ஏழைக்கிற்கு எதிரழக தொழழிலழள
கள் நிறைவேர்க்கத்ோரிக்கொ
அணிதிரட்ட
எடுக்கப்ோடும
எந்ொ
ஒரு
கிய கோழரழட்டமும, ஸ்ரழலினிசகள் நிறைவேழதிகோரிக்கள அரசியல் அோரிக்க்சியான மப்பில்
உள்ள அகள் நிறைவேர்களது கூட்டழளிகளுடன் கிய கிழ்நரடி கிய க்சியான மழொலுக்கு
தகழண்டு கள் நிறைவேரும.
ஸ்ரழலினிசகள் நிறைவேழதிகள்
"இடொழக"
ோழகள் நிறைவேோரிக்கன
தசய்கின்கைகள் நிறைனர்
்சியான மற்றும கிய க்சியான ம தினத்ொன்று தசங்தகழடிகோரிக்கள அோரிக்கசக்கின்கைகள் நிறைனர்.
ஆனழல் ோல ொசழப்ொங்களழக அகள் நிறைவேர்கள் முொலழளித்துகள் நிறைவே
அரசியல் அோரிக்க்சியான மப்பின் முக்கிய ோழக்சியான மழக கிய ககள் நிறைவேோரிக்கல தசய்து
கள் நிறைவேந்துள்ளனர். அது ்சியான மத்தியில் அடுத்ொடுத்ொ அரசழங்கங்களுக்கு
(தோருமோழன்ோரிக்க்சியான மயழனோரிக்ககள் நிறைவே, கழங்கிரஸ் கட்சி ொோரிக்கலோரிக்க்சியான மயில்)
முட்டு தகழடுத்ொொன் மூலம, எடுத்து கழட்டப்ோடுகிகைகள் நிறைது. இந்ொ
அரசழங்கங்கள், இந்தியழோரிக்ககள் நிறைவே உலக முொலழளிகளுக்கழன
்சியான மலிவு கூலியின் புகலிட்சியான மழக ்சியான மழற்றும கிய கிழ்நழக்கத்துடன் புதிய
தோழருளழொழர தகழள்ோரிக்ககோரிக்கய ிழ்நோரிக்கடமுோரிக்ககைகள் நிறைப்ோடுத்தினர். கிய க்சியான மலும
இந்திய-அத்சியான மரிக்க
இரழணுகள் நிறைவே
மூகிய கலழோழய
கூட்ோரிக்கட
உருகள் நிறைவேழக்கிக் தகழண்டன.
கழல்
நூற்கைகள் நிறைழண்டழக நிோரிக்ககைகள் நிறைகிய ககள் நிறைவேற்கைகள் நிறைப்ோட்ட
சந்ோரிக்கொ சழர்பு
"சீர்த்திருத்ொத்தினழல்" ஏற்ோட்ட சமூக சீரழிவு ்சியான மற்றும இந்து
கிய க்சியான மலழதிக்க ோழ.ஜ.க மீது, தோழது ஜன கிய ககழோம கள் நிறைவேளர்ந்து
கள் நிறைவேருகள் நிறைவேோரிக்கொ
ிழ்நன்கு
அறந்ொகள் நிறைவேரழய்,
ஸ்ரழலினிசகள் நிறைவேழதிகள்
தொழழிலழள கள் நிறைவேர்க்கத்ோரிக்கொ அரசியல் ரீதியழக ொடமபுரளச்
தசய்து ஆளும முொலழளித்துகள் நிறைவே கள் நிறைவேர்க்கத்தின் இன்தனழரு
கன்ோரிக்கனோரிக்கய கிய க்சியான மழடிக்கு ோதிலழக ஆொரித்து ஏப்ரல்-கிய க்சியான ம 2019
கிய கொசிய கிய கொர்ொலில் ஒரு ்சியான மழற்று கள் நிறைவேலதுசழரி அரசழங்கத்ோரிக்கொ
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ஸ்ரழலினிசகள் நிறைவேழதிகளின் கிய கோழக்கிோரிக்கன அல்லது மிகவும சரியழக
தசழல்கள் நிறைவேதொன்கைகள் நிறைழல்,
ொகள் நிறைவேகைகள் நிறைழன
ொோரிக்கலோரிக்க்சியான மோரிக்கயயும
ிழ்நழசகிய ககள் நிறைவேோரிக்கலோரிக்கயயும, ொமிழ்ிழ்நழடு கள் நிறைவேழகன தொழழிற்சழோரிக்கல கிய ககள் நிறைவேோரிக்கல
நிறுத்ொத்தில் கள் நிறைவேழி ிழ்நடத்தியது. கிய க்சியான மலும, அது மிகவும
அப்ோட்ட்சியான மழக, அக்கிய கடழோர் 30 இல் CITU ிழ்நடத்திய "அோரிக்கனத்து
கட்சி கூட்டத்தில்" தகள் நிறைவேளிப்ோட்டது. இதில் ஸ்ரழலினிசகள் நிறைவேழதிகள்
ோல்கிய ககள் நிறைவேறு எதிர்க்கட்சி ொோரிக்கலகள் நிறைவேர்கோரிக்கள தகழண்டு கள் நிறைவேந்து
கிய ககள் நிறைவேோரிக்கலநிறுத்ொம தசய்ோகள் நிறைவேர்கள் முன்பு நிறுத்தி, அகள் நிறைவேர்கள்
தொழழிலழளர் சழர்பில் ொமிழ்ிழ்நழட்டின் அ.தி.மு.க அரசழங்கத்ோரிக்கொ,
நிறுகள் நிறைவேனத்தில் ொோரிக்கலயீடு தசய்ய அழுத்ொம தகழடுக்ககிய ககள் நிறைவே
அகள் நிறைவேர்களுடன் இோரிக்கணகள் நிறைவேொழக கூறனர்.
அகள் நிறைவேர்கள் அோரிக்கிராமப்புற ஏழைப்பு விடுத்ொகள் நிறைவேர்களில் ஸ்ரழலினிசகள் நிறைவேழதிகள்
தி.மு.க ்சியான மற்றும அொன் தொழழிற்சங்க பிரிகள் நிறைவேழன தொழ.மு.ச
வுக்கும
முக்கிய
ோழத்திரம
அளித்ொனர். ொமிழ்ிழ்நழட்ோரிக்கட
புகலிட்சியான மழய் தகழண்ட ஒரு கள் நிறைவேலதுசழரி கட்சியழன ்சியான மற்றும,
முன்னர் ோழ.ஜ.க அரசழங்கத்துக்கு துோரிக்கண கிய கோழன தி.மு.க.,
ொற்கிய கோழது கழங்கிரஸ் கட்சியின் திழ்நருங்கிய கூட்டழளியழக
உள்ளது. CPM ்சியான மற்றும இடது முன்னணியின் உத்திகிய கயழகபூர்கள் நிறைவே
கிய கொர்ொல்
கூட்டழளியழக
தி.மு.க.
என்ோது
அகிய கிழ்நக்சியான மழக
உறுதியழகியுள்ளது. ிழ்நகள் நிறைவேமோர் 13 அன்று, CITU வின்
"அோரிக்கனத்துக் கட்சி" கூட்டத்துக்கு இரண்டு கள் நிறைவேழரங்களுக்கு
பின்னர், CPM தோழது தசயலழளர், சீொழரழம தயச்சூரி தி.மு.க.
ொோரிக்கலகள் நிறைவேர் மு.க. ஸ்ரழலிோரிக்கன சந்தித்ொழர். சந்திப்பின் முடிவில்
அகள் நிறைவேர் கூறனழர், "ிழ்நழங்கள் ொமிழ்ிழ்நழட்டில் கள் நிறைவேரும கிய கொர்ொல்களில்,
தி.மு.கவுடன் இருப்கிய கோழம என்று முடிவு தசய்துள்கிய களழம."

