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இன்று

72 மில்லியன் மக்கள் க்கள் தமக்கள் தொள் தொககள் தொகய க்கள் தகக்கள் தொண்ட இந்தியக்கள் தொவின் ஆியாவின் ஆறக்கள் தொவத
மிகப்க்கள் தப்பெரிய மக்கள் தொநிலமக்கள் தொக உள்ள மமிழ் தமிழ்நக்கள் தொட்டின் வக்கள் தொக்கக்கள் தொளர்கள், இந்தியக்கள் தொவில் ஏழ
கட்டமக்கள் தொக  தமிழ்நள் தொகடக்கள் தப்பெறும் இரண்டக்கள் தொம் கட்டத் ் தமர்மலில் மக்களள் தொகவள் தொகய
் தமர்ந்க்கள் தமடுப்ப்பெமற்கக்கள் தொக வக்கள் தொக்களிப்ப்பெக்கள் தொர்கள் – அத இந்திய ப்பெக்கள் தொரக்கள் தொளுமன்ியாவின் ஆறத்தின் கீழ்
சள் தொகப்பெயக்கள் தொகும் ஆ் ஆனக்கள் தொல் அரசியலள் தொகமப்பின்ப்பெடி மிகவும் சக்திவக்கள் தொய்ந்ம சள் தொகப்பெயக்கள் தொகும்.
இந்தியக்கள் தொவின் இந்த ் தமலக்கள் தொதிக்கவக்கள் தொம ப்பெக்கள் தொரதிய ஜ் ஆனமக்கள் தொக் கட்சி (பி் தஜபி)
அரசக்கள் தொங்கத்தி் ஆனக்கள் தொல்  தமிழ்நள் தொகடமுள் தொகியாவின் ஆறப்ப்பெடுத்மப்ப்பெட்ட சிக்க் ஆன
 தமிழ்நடவடிக்ள் தொகககளுக்கும்
இரக்கள் தொணுவவக்கள் தொம க்கள் தகக்கள் தொள்ள் தொகககளுக்கும் எதிர்ப்பு அதிகரித்த வருகிியாவின் ஆறத, அமற்கு
சக்கள் தொட்சியமக்கள் தொக, அள் தொகலயள் தொகலயக்கள் தொக அதிகரித்தவரும் ் தவள் தொகலநிறுத்மங்கள், விவசக்கள் தொயிகளின்
ஆர்ப்ப்பெக்கள் தொட்டங்கள். க்கள் தமக்கள் தொழில்தள் தொகியாவின் ஆற மக்கள் தொசுப்பெடுமலுக்கு எதிரக்கள் தொ் ஆன ் தப்பெக்கள் தொரக்கள் தொட்டங்கள் மற்றும் பிியாவின் ஆற
சுற்றுச்சூழல் ் தப்பெரழிவுகளுக்கும் எதிரக்கள் தொ் ஆன க்கள் தவகுஜ் ஆனங்களின் ் தப்பெக்கள் தொரக்கள் தொட்டங்கள் உள்ள் ஆன.
ஆ் ஆனக்கள் தொல் இந்ம எதிர்ப்புகள் எதவும் இந்ம ் தமர்மலில் ஒரு முற்் தப்பெக்கள் தொக்கக்கள் தொ் ஆன
க்கள் தவளிப்ப்பெக்கள் தொட்ள் தொகட கக்கள் தொணமுடியவில்ள் தொகல, அள் தொகவ வலதசக்கள் தொரி ப்பெக்கள் தொகிஸ்மக்கள் தொன் எதிர்ப்பு ் தப்பெக்கள் தொர்
க்கள் தவற, ் தப்பெக்கள் தொட்டியக்கள் தொ் ஆன வகுப்புவக்கள் தொம மற்றும் சக்கள் தொதிவக்கள் தொம அள் தொகியாவின் ஆறகூவல்கள், ் தப்பெக்கள் தொலியக்கள் தொ் ஆன
ஜ் ஆனரஞ்சக வக்கள் தொக்குறுதிகள் மற்றும் ப்பெக்கள் தொரியளவிலக்கள் தொ் ஆன ப்பெண வக்கள் தொரியிள் தொகியாவின் ஆறப்பு ஆகியவற்ியாவின் ஆறக்கள் தொல்
குணக்கள் தொம்சப்ப்பெடுத்மப்ப்பெட்டமக்கள் தொக உள்ளத.
இந்ம ் தமர்மல்களில் இந்தியக்கள் தொவின் முமலக்கள் தொளித்தவ அரசியல்வக்கள் தொதிகள் ் தப்பெக்கள் தொட்டியக்கள் தொக
வக்கள் தொக்குகள் தொகள திரட்டுவமற்கக்கள் தொக 6 பில்லியன் டக்கள் தொலருக்கும் அதிகமக்கள் தொக க்கள் தசலவு
க்கள் தசய்வக்கள் தொர்கள் அல்லத  தமிழ்நக்கள் தொட்டின் 1.37 பில்லியன் மக்களுக்கு ஆண்டு் தமக்கள் தொறும் இந்திய
அரசு க்கள் தசலவிடும் மூன்றல் இரண்டு ப்பெங்கிற்கு அதிகமக்கள் தொ் ஆன க்கள் தமக்கள் தொள் தொககயக்கள் தொக அத
இருக்கும் என்று கூியாவின் ஆறப்ப்பெடுகிியாவின் ஆறத.
மமிழ் தமிழ்நக்கள் தொட்டில் ் தமர்மல் இரண்டு பிற்் தப்பெக்கள் தொக்குத்ம் ஆனமக்கள் தொ் ஆன கூட்டணிகளி் ஆனக்கள் தொல் ஆதிக்கம்
க்கள் தசலுத்மப்ப்பெடுகிியாவின் ஆறத, அள் தொகவ இரண்டு ் தப்பெக்கள் தொட்டி மமிழ்-் தமசியவக்கள் தொம கட்சிகளி் ஆனக்கள் தொல்
மள் தொகலள் தொகம மக்கள் தொங்கப்ப்பெடுகிியாவின் ஆறத, அள் தொகவ முள் தொகியாவின் ஆற் தய இரண்டு "் தமசிய" கட்சிகளக்கள் தொ் ஆன
பி.் தஜ.பி மற்றும் கக்கள் தொங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டில் உள்ளத.
முமலக்கள் தொவதில் பி் தஜபி உம் மற்் தப்பெக்கள் தொத மமிழ் தமிழ்நக்கள் தொட்டில் ஆட்சியில் இருக்கும் அண்ணக்கள் தொ
திரக்கள் தொவிட முன்் த் ஆனற்ியாவின் ஆறக் கழகமும் (AIADMK) பிரக்கள் தொந்தியவக்கள் தொம கட்சிகளும் உள்ளடங்கும்.
மமசக்கள் தொர்ப்பெற்ியாவின் ஆற முற்் தப்பெக்கள் தொக்கு கூட்டணி என்ியாவின் ஆறள் தொகழக்கப்ப்பெடும் இரண்டக்கள் தொவதில் கக்கள் தொங்கிரஸ்
கட்சி, இரட்ள் தொகட ஸ்ரக்கள் தொலினிச ப்பெக்கள் தொரக்கள் தொளுமன்ியாவின் ஆறக் கட்சிகள் (CPI, CPM) எதிர்க் கட்சியக்கள் தொ் ஆன
திரக்கள் தொவிட முன்் த் ஆனற்ியாவின் ஆறக் கழகம் (DMK) மற்றும் சில பிரக்கள் தொந்தியவக்கள் தொம கட்சிகளும்
உள்ளடங்கும்.
இந்ம அள் தொக் ஆனத்தக் கட்சிகளு் தம வலதசக்கள் தொரி “முமலீட்டக்கள் தொளர்-சக்கள் தொர்பு” க்கள் தகக்கள் தொள்ள் தொகககளுக்கு
மம்ள் தொகம அர்ப்ப்பெணம் க்கள் தசய்தள்ள் ஆன. மற்றும் சீ் ஆனக்கள் தொவுக்கு எதிரக்கள் தொ் ஆன அக்கள் தமரிக்க
மள் தொகலள் தொகமயிலக்கள் தொ் ஆன ் தப்பெக்கள் தொர் மயக்கள் தொரிப்புகளில் அமனுடன் கூட்டணி அள் தொகமத்தள்ள இந்திய
அரசக்கள் தொங்கத்தின் க்கள் தப்பெக்கள் தொறுப்ப்பெற்ியாவின் ஆற இரக்கள் தொணுவ க்கள் தகக்கள் தொள்ள் தொகககளுக்கு ஆமரவு அளிக்கின்ியாவின் ஆற் ஆன.
இந்தியக்கள் தொவிலும் சர்வ் தமச அளவிலும் க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொளர்களிள் தொகட் தய வளர்ந்த வரும்
் தப்பெக்கள் தொர்க்குணம் மற்றும் எதிர்ப்பு ஆகியவற்ள் தொகியாவின் ஆற கண்டு அள் தொக் ஆனத்த் தம அஞ்சி
 தமிழ்நடுங்குகின்ியாவின் ஆற் ஆன.
2014 ம் ஆண்டு ் தமர்மலின் ் தப்பெக்கள் தொத, அவர் வக்கள் தொக்குறுதி அளித்மத ் தப்பெக்கள் தொல் ் தவள் தொகலகள்
மற்றும் க்கள் தப்பெக்கள் தொருளக்கள் தொமக்கள் தொர வளர்ச்சிள் தொகய உருவக்கள் தொக்குவதில் ப்பெக்கள் தொ.ஜ.க. பிரமமர்  தமிழ்ந் தரந்திர
் தமக்கள் தொடி ் தமக்கள் தொல்வியள் தொகடந்த விட்டக்கள் தொர் எ் ஆன விமர்சித்ம திரக்கள் தொவிட முன்் த் ஆனற்ியாவின் ஆறக் கழகம்,
ரக்கள் தொகுல் கக்கள் தொந்தி மள் தொகலள் தொகமயிலக்கள் தொ் ஆன கக்கள் தொங்கிரஸ், "மமச்சக்கள் தொர்ப்பெற்ியாவின் ஆற", "ஜ் ஆன தமிழ்நக்கள் தொயக" இந்திய
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அரசக்கள் தொங்கத்ள் தொகம அள் தொகமக்க ப்பெக்கள் தொடுப்பெடுகிியாவின் ஆறத. இவர், கக்கள் தொங்கிரஸ் கட்சியின் ப்பெரம்ப்பெள் தொகர
மள் தொகலவரக்கள் தொக, அவரத மந்ள் தொகம, ப்பெக்கள் தொட்டி மற்றும் க்கள் தப்பெரிய மக்கள் தொத்மக்கள் தொ ஆகி் தயக்கள் தொள் தொகர அடுத்த
வந்தள்ளக்கள் தொர்.
மமிழ் தமிழ்நக்கள் தொட்டில் ஒரு சிியாவின் ஆறந்ம க்கள் தப்பெண் மக்கள் தொணவியக்கள் தொ் ஆன எஸ். அனிமக்கள் தொவின் மற்க்கள் தகக்கள் தொள் தொகலக்கு
வழிவகுத்ம மருத்தவக் கல்வி நுள் தொகழவுக்கக்கள் தொ் ஆன ் தமசிய மகுதி மற்றும் நுள் தொகழவு ் தமர்ள் தொகவ
(NEET) நீக்கப்் தப்பெக்கள் தொவமக்கள் தொகவும், தி.மு.க. வக்கள் தொக்குறுதி அளிக்கிியாவின் ஆறத, ் தமலும் ஏள் தொகழகளுக்கு
ப்பெண மக்கள் தொனியங்கள் மற்றும் இலங்ள் தொகக மமிழ் அகதிகளுக்கு இந்திய குடியுரிள் தொகம
வழங்கப்ப்பெடும் என்றும் கூறுகின்ியாவின் ஆறத.
"சமூக நீதி" என்ியாவின் ஆற க்கள் தப்பெயரில், க்கள் தப்பெக்கள் தொத தள் தொகியாவின் ஆறயிலிருந்த மனியக்கள் தொர் தள் தொகியாவின் ஆறக்கு இடஒதக்கீடு
அல்லத உறுதியக்கள் தொ் ஆன  தமிழ்நடவடிக்ள் தொகக விரிவுப்பெடுத்மப்ப்பெட ் தவண்டும் எ் ஆன தி.மு.க.
வக்கள் தொதிடுகிியாவின் ஆறத. இத, முமலக்கள் தொளித்தவத்தி் ஆனக்கள் தொல் உருவக்கள் தொக்கப்ப்பெடும் தயரங்கள் தொகள “சமமக்கள் தொக”
விநி் தயக்கள் தொகிப்ப்பெத குறத்த, க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொளர்கள் மற்றும் இள் தொகளஞர்கள் ஒருவள் தொகரக்கள் தயக்கள் தொருவர்
எதிர்த்த சண்ள் தொகடயிட ள் தொகவக்கும் க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொள வர்க்கத்ள் தொகம பிளவுப்பெடுத்தம் ் த தமிழ்நக்கள் தொக்கம்
க்கள் தகக்கள் தொண்ட ஒரு க்கள் தகக்கள் தொள்ள் தொகக ஆகும்.
"வறுள் தொகம ஒழிப்பு" திட்டத்தின் கீழ் மக்கள் தொமக்கள் தொமக்கள் தொமம் ஊதியமக்கள் தொக 1,500 ரூப்பெக்கள் தொய் (US $ 21.61)
வறுள் தொகமக் ் தகக்கள் தொட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு வழங்கப்் தப்பெக்கள் தொவமக்கள் தொக அதிமுக வக்கள் தொக்குறுதி
அளிக்கிியாவின் ஆறத. அத மமிழ் ் தமசிய வக்கள் தொமத்திற்கும் அள் தொகழப்பு விடுக்கிியாவின் ஆறத, 1991 ஆம்
ஆண்டு இந்திய பிரமம மந்திரி ரக்கள் தொஜீவ் கக்கள் தொந்தி ப்பெடுக்கள் தகக்கள் தொள் தொகல க்கள் தமக்கள் தொடர்ப்பெக்கள் தொக
குற்ியாவின் ஆறவக்கள் தொளிகளக்கள் தொக மண்டள் தொக் ஆன வழங்கப்ப்பெட்ட ஏழ இலங்ள் தொகக மமிழ் ் தமசியவக்கள் தொதிகளுக்கு
க்கள் தப்பெக்கள் தொதமன்னிப்பு வழங்குவமற்கும், இலங்ள் தொககயின் 30 வருட உள் தமிழ்நக்கள் தொட்டுப்ப்பெ ் தப்பெக்கள் தொர்
கக்கள் தொலகட்டத்தில் இள் தொகழக்கப்ப்பெட்ட ் தப்பெக்கள் தொர் குற்ியாவின் ஆறங்கள் தொகள ”சர்வ் தமச சமூகம்"
உத்தி் தயக்கள் தொகபூர்வமக்கள் தொக விசக்கள் தொரள் தொகண க்கள் தசய்ய ் தவண்டும் என்ியாவின் ஆற ் தகக்கள் தொரிக்ள் தொககள் தொகய
புதப்பிக்கிியாவின் ஆறத மற்றும் இந்திள் தொகய ் தப்பெக்கள் தொன்று, மமிழ் க்கள் தமக்கள் தொழியும் அள் தொக் ஆனத்த இந்திய
"உத்தி் தயக்கள் தொகபூர்வ க்கள் தமக்கள் தொழி" ஆக்கப்ப்பெட் தவண்டும் என்றும் ் தகக்கள் தொருகிியாவின் ஆறத.
விதிவிலக்கு இல்லக்கள் தொமல், ஸ்ரக்கள் தொலினிச CPI மற்றும் CPM இன் உள்ளூர் பிரிவுகள்
உள்ளிட்ட அள் தொக் ஆனத்த மமிழ் தமிழ்நக்கள் தொட்டு அரசியல் கட்சிகளும், க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொள வர்க்கத்ள் தொகம
பிளவுப்பெடுத்மவும், சமூக சமத்தவமின்ள் தொகம மற்றும் க்கள் தப்பெக்கள் தொருளக்கள் தொமக்கள் தொர ஒடுக்குமுள் தொகியாவின் ஆற குறத்த
வளர்ச்சி அள் தொகடயும் ் தகக்கள் தொப்பெத்ள் தொகம பிற்் தப்பெக்கள் தொக்குத்ம் ஆனமக்கள் தொ் ஆன முள் தொகியாவின் ஆறயில் திள் தொகச திருப்ப்பெவும்
மமிழ் ் தமசியவக்கள் தொமத்ள் தொகம ஊக்குவிக்கின்ியாவின் ஆற் ஆன.
சீமக்கள் தொன் மள் தொகலள் தொகமயில் சுயக்கள் தொதீ் ஆனமக்கள் தொக ் தப்பெக்கள் தொட்டியிடும்  தமிழ்நக்கள் தொம் மமிழர் கட்சி, மமிழ்
் தப்பெரி் ஆனவக்கள் தொமத்தின் தீவிர வடிவத்ள் தொகம பிரதிநிதித்தவப்ப்பெடுத்தகிியாவின் ஆறத. அந்ம ் தப்பெரி் ஆனவக்கள் தொமம்
மக்கள் தொநில ஸ்மக்கள் தொப்பெக அரசியலின் இரத்ம  தமிழ்நக்கள் தொளமக்கள் தொக உள்ளத. மமிழ் தமிழ்நக்கள் தொட்டிலுள்ள பிரமக்கள் தொ் ஆன
அரசியல்வக்கள் தொதிகள், மமிழர்களக்கள் தொக அல்லக்கள் தொமல் மள் தொகலயக்கள் தொளம், க்கள் தமலுங்கு ் தப்பெக்கள் தொன்ியாவின் ஆற பிியாவின் ஆற
இந்திய க்கள் தமக்கள் தொழிள் தொகய மூலமக்கள் தொக க்கள் தகக்கள் தொண்டவர்கள் எ் ஆன அவர்கள் தொகள சீமக்கள் தொன் கண்ட் ஆனம்
க்கள் தசய்கிியாவின் ஆறக்கள் தொர்.
சிறுஇ் ஆனக்குழவக்கள் தொம-வகுப்புவக்கள் தொம உணர்வுகளுக்கு அப்ப்பெட்டமக்கள் தொ் ஆன
அள் தொகியாவின் ஆறகூவல் விடுப்ப்பெமக்கள் தொக அவர் மக்கள் தொநிலத்தின் முமலள் தொகமச்சர் ஒரு "மமிழனுக்கு
பிியாவின் ஆறந்மவன்" ஆக இருக்க ் தவண்டும் க்கள் தவற கிளப்புகிியாவின் ஆறக்கள் தொர்.
க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொள வர்க்கத்திற்கு எதிரக்கள் தொக க்கள் தப்பெருவணிகக் கட்சிகளுடன் ஸ்ரக்கள் தொலி னிச
மற்றும் CPM கூட்டு

CPI

ஸ்ரக்கள் தொலினிச CPI மற்றும் CPM க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொள வர்க்கத்தின் சுயக்கள் தொதீ் ஆன அரசியல்
் தப்பெக்கள் தொரக்கள் தொட்டத்ள் தொகம தீவிரமக்கள் தொக எதிர்க்கின்ியாவின் ஆற் ஆன. பி் தஜபி மற்றும் இந்த வலதசக்கள் தொரிகள் தொகள
எதிர்க்கும் க்கள் தப்பெயரில், அவர்கள் மசக்கள் தொப்மங்களக்கள் தொக கக்கள் தொங்கிரஸிற்கும், வலதசக்கள் தொரி பிரக்கள் தொந்திய

மற்றும் சக்கள் தொதி அடிப்ப்பெள் தொகடயிலக்கள் தொ் ஆன கட்சிகளுக்கும் முள் தொகியாவின் ஆறப்ப்பெடியக்கள் தொக க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொளர்கள் தொகள
அடிப்பெணிய ள் தொகவத்தள்ள் ஆனர்.

க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொளர்கள் க்கள் தசன்ள் தொக் ஆன புியாவின் ஆற தமிழ்நகர் ப்பெகுதியிலுள்ள க்கள் தமக்கள் தொழில்தள் தொகியாவின் ஆற ள் தொகமயமக்கள் தொ் ஆன
ஓரகடத்தில் ் தவள் தொகலநிறுத்மத்தில் ஈடுப்பெட்ட் ஆனர்.

பி.் தஜ.பி அரசக்கள் தொங்கம், ஒரு "மக்கள் தொற்று மமச்சக்கள் தொர்ப்பெற்ியாவின் ஆற அரசக்கள் தொங்கத்மக்கள் தொல்" பிரதியீடு
க்கள் தசய்யப்ப்பெட ் தவண்டும் என்று சிபிஎம் பிரச்சக்கள் தொரத்தில் ஈடுப்பெட்டுள்ளத. உண்ள் தொகமயில்
அத
ஒரு
வலதசக்கள் தொரித்ம் ஆனமக்கள் தொ் ஆனதம்,
முமலீட்டக்கள் தொளர்களுக்கும்,
சிக்க் ஆன
 தமிழ்நடவடிக்ள் தொகககளுக்கும் சக்கள் தொர்புள் தொகடய அரசக்கள் தொங்கமக்கள் தொக் தவ இருக்கும். அத, அடுத்மடுத்த
வந்ம ் தமசிய அரசக்கள் தொங்கங்கள் தொகள ் தப்பெக்கள் தொன்் தியாவின் ஆற அக்கள் தமரிக்க ஏகக்கள் தொதிப்பெத்தியத்தடன் கூட்டணி
அள் தொகமக்கும்,
அவற்றல்
க்கள் தப்பெரும்ப்பெக்கள் தொன்ள் தொகமயக்கள் தொ் ஆனள் தொகவ
கக்கள் தொங்கிரஸ்
கட்சி
மள் தொகலள் தொகமயிலக்கள் தொ் ஆனள் தொகவ ஆகும். 1989 க்கும் 2008 க்கும் இள் தொகடயக்கள் தொ் ஆன கக்கள் தொலத்தில்
இவற்ள் தொகியாவின் ஆற ஒன்று ் தசர்க்கவும் மற்றும் மக்க ள் தொகவக்கவும் ஸ்ரக்கள் தொலினிஸ்ட்டுகள் உமவி
க்கள் தசய்ம் ஆனர்.

ஆசிரியர்களும் பிியாவின் ஆற மக்கள் தொநில அரசக்கள் தொங்க ஊழியர்களும் ஜ் ஆனவரி 22 அன்று, ப்பெங்களிப்பு
ஓய்வூதியத் திட்டத்ள் தொகம (CPS) ஒழித்மல், மீண்டும் அரசக்கள் தொங்க நிதியளிப்பின் மூலம்
வழங்கப்ப்பெட்ட ஓய்வூதிய முள் தொகியாவின் ஆற, உயர் ஊதியங்கள் மற்றும் ் தமம்ப்பெட்ட ் தவள் தொகல
நிள் தொகலள் தொகமகள் ஆகியவற்ள் தொகியாவின் ஆற மீளள் தொகமத்மல் உட்ப்பெட்ட ் தகக்கள் தொரிக்ள் தொகககள் தொகள முன் ள் தொகவத்த
் தவள் தொகல நிறுத்மத்தில் ஈடுப்பெட்ட் ஆனர். AIADMK அரசக்கள் தொங்கத்தின் ப்பெதிலிறுப்பு அமன்
மக்கள் தொக்குமல்கள் தொகள முடுக்கிவிடுவமக்கள் தொக இருந்மத, அத 700 ் தவள் தொகலநிறுத்ம ஆசிரியர்கள்
மற்றும் 1,200 அரசு ஊழியர்கள் தொகள ் தவள் தொகல நீக்கம் க்கள் தசய்மத.

இந்த ப்பெத்திரிள் தொககயின் மமிழ் ப்பெதிப்பிற்கக்கள் தொ் ஆன ஒரு ் த தமிழ்நர்கக்கள் தொணலில், CPI இன் மள் தொகலள் தொகம
உறுப்பி் ஆனரக்கள் தொ் ஆன மக்கள் தொ. ப்பெக்கள் தொண்டியன், இந்திய முமலக்கள் தொளித்தவத்தின் ப்பெக்கள் தொரம்ப்பெரிய கட்சியக்கள் தொ் ஆன
கக்கள் தொங்கிரசுடன் ஒரு ் தமசியத் ் தமர்மல் கூட்டணிள் தொகய உருவக்கள் தொக்குவதில் தி.மு.க. உடன்
் தசரவில்ள் தொகல என்று அவரத சி.பி.எம். இடத முன்் ஆனணி கூட்டக்கள் தொளிகள் தொகள விமர்சித்மக்கள் தொர்.
"ரக்கள் தொகுல் கக்கள் தொந்திள் தொகய பிரமம மந்திரி ் தவட்ப்பெக்கள் தொளரக்கள் தொக அறவிக்கக்கள் தொமத கம்யூனிஸ்டுகளின்
க்கள் தப்பெரிய மவறு." என்று ப்பெக்கள் தொண்டியன் அறவித்மக்கள் தொர்.
அருகிலுள்ள ் தகரளக்கள் தொவில் மக்கள் தொநில அரசக்கள் தொங்கத்ள் தொகம  தமிழ்நடத்தம் சிபிஎம், அங்கு கக்கள் தொங்கிரள் தொகச
எதிர்க்கிியாவின் ஆறத, அ் தமசமயம், மமிழகத்தில், இந்திய முமலக்கள் தொளித்தவத்தின் 1991 க்கு
பிந்ள் தொகமய  தமிழ்நவ-மக்கள் தொரக்கள் தொளவக்கள் தொம "சீர்திருத்ம" நிகழ்ச்சி நிரலின் பிரமக்கள் தொ் ஆன அள் தொகமப்ப்பெக்கள் தொளர்களில்
ஒருவரக்கள் தொ் ஆன முன்் ஆனக்கள் தொள் நிதி மந்திரி ப்பெ. சிமம்ப்பெரம் உட்ப்பெட கக்கள் தொங்கிரஸ் மள் தொகலவர்களுடன்,
சிபிஎம், கூட்டக்கள் தொக ப்பெகிரங்கமக்கள் தொக பிரச்சக்கள் தொரம் க்கள் தசய்கின்ியாவின் ஆற் ஆனர்.
ஏள் தொக் ஆனய அள் தொக் ஆனத்த கட்சிகள் தொகளயும் ் தப்பெக்கள் தொல் தவ ஸ்ரக்கள் தொலினிஸ்டுகளும், இந்தியக்கள் தொவிலும்
உலகம் முழவதிலு் தம க்கள் தமக்கள் தொங்கிக் க்கள் தகக்கள் தொண்டிருக்கும் ் தப்பெக்கள் தொரின் க்கள் தப்பெரும் அப்பெக்கள் தொயம் குறத்த
மவு் ஆனமக்கள் தொக உள்ள் ஆனர். வக்கள் தொஷிங்டனுட் ஆனக்கள் தொ் ஆன இந்திய முமலக்கள் தொளித்தவத்தின் ஒத்தள் தொகழப்பு,
சீ் ஆனக்கள் தொள் தொகவ மனிள் தொகமப்ப்பெடுத்தி அமன் ் தமல் ் தப்பெக்கள் தொர் க்கள் தமக்கள் தொடுக்க மயக்கள் தொரக்கள் தொகிவரும் அக்கள் தமரிக்க
இரக்கள் தொணுவ மூ் தலக்கள் தொப்பெக்கள் தொய மக்கள் தொக்குமலில், இந்தியக்கள் தொள் தொகவ ஒரு "முன்னிள் தொகல அரசு" ஆக
மக்கள் தொற்றயுள்ளத. இத இந்தியக்கள் தொவிற்கும், சீ் ஆனக்கள் தொவுடன் கூட்டிலுள்ள ப்பெக்கள் தொகிஸ்மக்கள் தொனுக்கும்
இள் தொகடயிலக்கள் தொ் ஆன ப்பெமட்டங்கள் தொகள தூண்டிவிட்டுள்ளத, அத, கடந்ம பிப்ரவரியில் இரு
அணு ஆயும  தமிழ்நக்கள் தொடுகளுக்கு இள் தொகட் தயயக்கள் தொ் ஆன ஒரு இரக்கள் தொணுவ ் தமக்கள் தொமலுக்கு வழிவகுத்த,
இறுதியில் கிட்டத்மட்ட ் தப்பெக்கள் தொரக்கள் தொக க்கள் தவடித்மத.
முமலக்கள் தொளித்தவத்தின் ் தப்பெக்கள் தொர் திட்டம், அதிகரிக்கும் வறுள் தொகம மற்றும் பிற்் தப்பெக்கள் தொக்குத்ம் ஆனம்
ஆகியவற்றற்கக்கள் தொ் ஆன மக்கள் தொற்றுத்திட்டம், இந்திய க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொள வர்க்கத்ள் தொகம அரசியல்
ரீதியக்கள் தொக சுயக்கள் தொதீ் ஆனமக்கள் தொக அணிதிரட்டுவமக்கள் தொகும், அத இந்தியக்கள் தொ குறத்ம ILO இன்
சமீப்பெத்திய அறக்ள் தொககயில் "ஊதியம் க்கள் தப்பெறுப்பெவர்கள்" எ் ஆன வள் தொககப்ப்பெடுத்மப்ப்பெட்டுள்ள
க்கள் தமக்கள் தொத்மம் 405 மில்லியன் மக்கள் உட்ப்பெட சர்வ் தமச க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொள வர்க்கத்ள் தொகம
முமலக்கள் தொளித்தவத்திற்கு எதிரக்கள் தொக அணிதிரட்டுவமக்கள் தொகும்.
சர்வ் தமச வர்க்கப் ் தப்பெக்கள் தொரக்கள் தொட்டத்தின் எழச்சியக்கள் தொல் உலக அரசியலில் மக்கள் தொற்ியாவின் ஆறம்
எற்ப்பெட்டுக்க்கள் தகக்கள் தொண்டுள்ள நிள் தொகலள் தொகமயின்
மத்தியி் தல் தய இந்தியத் ் தமர்மல்
 தமிழ்நள் தொகடக்கள் தப்பெறுகிியாவின் ஆறத. இலங்ள் தொகக, அக்கள் தமரிக்கக்கள் தொ, பிரக்கள் தொன்ஸ், ் தப்பெக்கள் தொலந்த, அல்ஜீரியக்கள் தொ, மற்றும்
பிியாவின் ஆற ஆபிரிக்க  தமிழ்நக்கள் தொடுகளிலுள்ள க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொளர்களின் ் தவள் தொகலநிறுத்மங்கள் மற்றும்
் தப்பெக்கள் தொரக்கள் தொட்டங்களின் மத்தியி் தல் தய இந்திய க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொளர்கள், விவசக்கள் தொயிகள் மற்றும்
இள் தொகளஞர்கள் ் தமக்கள் தொடியின் சிக்க் ஆன  தமிழ்நடவடிக்ள் தொகககளுக்கு எதிரக்கள் தொகவும் மற்றும்  தமிழ்நக்கள் தொடு கடந்ம
நிறுவ் ஆனங்களின் இந்திய தள் தொகண நிறுவ் ஆனங்களின் மற்றும் விநி் தயக்கள் தொக கம்ப்பெனிகளின்
மலிவு உள் தொகழப்பு  தமிழ்நடவடிக்ள் தொகககளுக்கு எதிரக்கள் தொகவும் ் தப்பெக்கள் தொரக்கள் தொட்டத்தில் குதித்தள்ள் ஆனர்.
சமீப்பெத்திய மக்கள் தொமங்களில் மமிழ்  தமிழ்நக்கள் தொட்டில் உள்ள க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொளர்கள், ப்பெல
் தவள் தொகலநிறுத்மங்கள் தொகள  தமிழ்நடத்தி் ஆனர். அதில், கடந்ம ஜ் ஆனவரி மக்கள் தொமத்தில் க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொள
வர்க்கத்திற்கு எதிரக்கள் தொ் ஆன ் தமக்கள் தொடியின் மக்கள் தொக்குமல்களுக்கு எதிரக்கள் தொக ் தமசிய அளவில் 180
மில்லியன் க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொளர்கள் தொகள ஈடுப்பெடுத்திய இரண்டு  தமிழ்நக்கள் தொள் க்கள் தப்பெக்கள் தொத ் தவள் தொகலநிறுத்மமும்
உட்ப்பெடும்.
கடந்ம இள் தொகலயுதிர் கக்கள் தொலத்தில், ஆறு வக்கள் தொரங்களுக்கு ் தமலக்கள் தொக, யமஹக்கள் தொ இந்தியக்கள் தொ
மற்றும் ரக்கள் தொயல் என்ஃபீல்டு ் தமக்கள் தொட்டக்கள் தொர்ள் தொகசக்கிள் உற்ப்பெத்தி ஆள் தொகலகளில் மற்றும் கக்கள் தொர்
ப்பெக்கள் தொகங்கள் உற்ப்பெத்தியக்கள் தொளரக்கள் தொ் ஆன Myoung Shin India Automotive (MSI), இல் 3,000

அரசியல் ரீதியக்கள் தொக முன்் த் ஆனறய க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொளர்கள் மற்றும் இள் தொகளஞர்கள் தொகள
எதிர்க்கள் தகக்கள் தொள்ளும் முக்கிய ் தகள்வி, க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொள வர்க்கத்தின் ஒரு புதிய அரசியல்
மள் தொகலள் தொகமள் தொகய கட்டள் தொகமப்ப்பெமக்கள் தொகும். தி.மு.க.-கக்கள் தொங்கிரஸ்-ஸ்ரக்கள் தொலினிச கூட்டணிக்கு
வக்கள் தொக்களிப்ப்பெமற்கக்கள் தொக க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொளர்கள் தொகள அச்சுறுத்தவமற்கக்கள் தொக ள் தொகவக்கப்ப்பெட்ட வக்கள் தொமங்கள்,
குமர்க்கம் மற்றும் வரலக்கள் தொற்று க்கள் தப்பெக்கள் தொய்களின் கலள் தொகவயக்கள் தொகும்.
முமலில், மமச்சக்கள் தொர்பின்ள் தொகம மற்றும் ப்பெக்கள் தொ.ஜ.க. முன்ள் தொகவத்ம ப்பெக்கள் தொசிச அச்சுறுத்மல்
ஆகியவற்றற்கு எதிரக்கள் தொக தி.மு.க.-கக்கள் தொங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு வக்கள் தொக்களியுங்கள் என்று
கூறுகிியாவின் ஆறக்கள் தொர்கள். ஆ் ஆனக்கள் தொல் அவர்கள் மக்கள் தொமக்கள் தொக் தவ, சீமக்கள் தொன் ் தப்பெக்கள் தொன்ியாவின் ஆற சக்திகளக்கள் தொல் முன்
ள் தொகவக்கப்ப்பெடும் சிறுஇ் ஆனக்குழவக்கள் தொம – வகுப்புவக்கள் தொம அள் தொகியாவின் ஆறகூவல்களுடன் க்கள் தமக்கள் தொடர்ந்த
க்கள் தகக்கள் தொஞ்சிக் குலக்கள் தொவுகின்ியாவின் ஆற் ஆனர். ் தமலும், கக்கள் தொங்கிரஸ் கட்சி, மமசக்கள் தொர்ப்பெற்ியாவின் ஆற ப்பெக்கள் தொசக்கள் தொங்ள் தொகக
க்கள் தகக்கள் தொண்டிருந்ம ் தப்பெக்கள் தொதிலும், இந்த வலதசக்கள் தொரிகளுடன் கூட்டு சதியில் ஈடுப்பெட்ட ஒரு
நீண்ட வரலக்கள் தொற்ள் தொகியாவின் ஆறக் க்கள் தகக்கள் தொண்டுள்ளத. அதில் பிரிட்டிஷ் இந்தியக்கள் தொள் தொகவ
பிற்் தப்பெக்கள் தொக்குத்ம் ஆனமக்கள் தொ் ஆன 1947 வகுப்புவக்கள் தொம பிரிவிள் தொக் ஆனயின் மூலமக்கள் தொக, இந்தக்கள்
க்கள் தப்பெரும்ப்பெக்கள் தொன்ள் தொகமயக்கள் தொ் ஆன
இந்தியக்கள் தொவக்கள் தொகவும்
முஸ்லீம்கள்
க்கள் தப்பெரும்ப்பெக்கள் தொன்ள் தொகமயக்கள் தொ் ஆன
ப்பெக்கள் தொகிஸ்மக்கள் தொ் ஆனக்கள் தொகவும் பிரித்மதடன் அத உடன்ப்பெட்டு அமுல்ப்பெடுத்தியத.
கக்கள் தொங்கிரஸ் கட்சி மள் தொகலள் தொகமயிலக்கள் தொ் ஆன அரசக்கள் தொங்கம் உள் தொகழக்கும் மக்களுக்கு மிகவும்
சக்கள் தொமகமக்கள் தொ் ஆனமக்கள் தொக இருக்கும் என்றும் அமற்கு அழத்மம் க்கள் தகக்கள் தொடுத்த மீண்டும் 2003 க்கு
பின்் ஆனர் அமுல்ப்பெடுத்மப்ப்பெட்ட க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொளர்கள் ப்பெங்களிப்பு க்கள் தசய்யும் புதிய க்கள் தப்பென்சன்
திட்டத்ள் தொகம (New Pension Scheme or Contributory Pension Scheme - CPS) நீக்கிக்க்கள் தகக்கள் தொள்ள
முடியும் என்றும் தி.மு.க. கூறுகிியாவின் ஆறத. இத ஒரு ் தமக்கள் தொசடியக்கள் தொகும்.
 தமிழ்நரசிம்ம ரக்கள் தொவ் கக்கள் தொங்கிரஸ் கட்சி அரசக்கள் தொங்கமக்கள் தொ் ஆனத, முமலக்கள் தொளித்தவத்தின், அரசுமள் தொகலள் தொகமயிலக்கள் தொ் ஆன முமலக்கள் தொளித்தவ அபிவிருத்தி திட்டங்கள் கவிழ்ந்ம் தப்பெக்கள் தொத மள் தொகடயற்ியாவின் ஆற
சந்ள் தொகமக் க்கள் தகக்கள் தொள்ள் தொகககள் தொகள முன்க்கள் த் ஆனடுத்மத, அத சர்வ் தமச நிதிய மூலம் ஆனத்திற்கு
இந்தியக்கள் தொள் தொகவ ஒரு மலிவு உள் தொகழப்பு புகலிடமக்கள் தொக மக்கள் தொற்றுவள் தொகம ் த தமிழ்நக்கள் தொக்கமக்கள் தொகக்
க்கள் தகக்கள் தொண்டிருந்மத. 2004-14 ஆண்டுகளில் கக்கள் தொங்கிரஸ் கட்சி மள் தொகலள் தொகமயிலக்கள் தொ் ஆன UPA
அரசக்கள் தொங்கம் மக்கள் தொன் "மனிம முகத்தடன் சீர்திருத்மங்கள்" என்ியாவின் ஆற ் தப்பெக்கள் தொர்ள் தொகவயில் ஒரு புதிய
அள் தொகல மனியக்கள் தொர்மயமக்கள் தொக்கல், பிியாவின் ஆற முமலீட்டக்கள் தொளர் சக்கள் தொர்புள் தொகடய க்கள் தகக்கள் தொள்ள் தொகககள் தொகள
முன்க்கள் த் ஆனடுத்மத, அ் தமசமயம் வக்கள் தொஷிங்டனுடன் ஒரு "பூ் தகக்கள் தொள மூ் தலக்கள் தொப்பெக்கள் தொய
ப்பெங்கக்கள் தொளித்ம் ஆனத்ள் தொகமயும்" உருவக்கள் தொக்கியத.
2008 நிதியியல் சரிவுக்குப் பின்் ஆனர் இந்தியக்கள் தொவிலும் சரி சர்வ் தமச ரீதியக்கள் தொகவும் சரி,
உள் தொகழக்கும் மக்களின்  தமிழ்நலன்களில் எந்ம முற்் தப்பெக்கள் தொக்கக்கள் தொ் ஆன மக்கள் தொற்ியாவின் ஆறமும், மற்் தப்பெக்கள் தொதள்ள
அரசியல் கட்சிகளின் மற்றும் க்கள் தமக்கள் தொழிற்சங்கங்களின் கட்டள் தொகமப்பிற்குள் எழ முடியக்கள் தொத
என்ப்பெள் தொகம் தய
க்கள் தமளிவுப்பெடுத்தியுள்ளத.
க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொள
வர்க்கத்தின்
சுயக்கள் தொதீ் ஆன
 தமிழ்நலன்களுக்கக்கள் தொக ் தப்பெக்கள் தொரக்கள் தொடும் ஒரு ட்க்கள் தரக்கள் தொட்ஸ்கிச கட்சி இல்லக்கள் தொம நிள் தொகலயில், இந்ம
கட்டள் தொகமப்ப்பெக்கள் தொ் ஆனத ப்பெல மசக்கள் தொப்மங்களக்கள் தொக வர்க்கப் ் தப்பெக்கள் தொரக்கள் தொட்டத்ள் தொகம  தமிழ்நசுக்குவமற்கும்,
கக்கள் தொங்கிரஸ் கட்சியின் பிற்் தப்பெக்கள் தொக்குத்ம் ஆனமக்கள் தொ் ஆன, க்கள் தப்பெருவணிகக் க்கள் தகக்கள் தொள்ள் தொகககளுக்கு எதிரக்கள் தொக
உள் தொகழக்கும் மக்கள் மத்தியில் அதிகரித்த வரும் ் தகக்கள் தொப்பெத்ள் தொகம, பி.் தஜ.பி, மற்றும் ஜக்கள் தொதி,
வகுப்புவக்கள் தொம கட்சிகளுக்கு பின்் ஆனக்கள் தொல் திருப்பி விட் தவ ் தசள் தொகவ க்கள் தசய்தள்ளத.
க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொளர்களின் ஆட்சிக்கக்கள் தொ் ஆன ் தப்பெக்கள் தொரக்கள் தொட்டத்ள் தொகம முன்க்கள் த் ஆனடுக்க,
இந்திய
க்கள் தமக்கள் தொழிலக்கள் தொளர்களுக்கு ஒரு சர்வ் தமச ் தசக்கள் தொசலிச ் தவள் தொகலத்திட்டமும் மூ் தலக்கள் தொப்பெக்கள் தொயத்தி் ஆனக்கள் தொல்
ஆயமப்பெக்கள் தொணியக்கள் தொக்கப்ப்பெட்ட புரட்சிகரத் மள் தொகலள் தொகமயும் அவசியமக்கள் தொய் உள்ளத. அமற்கு
் தமள் தொகவயக்கள் தொ் ஆனத, 1917 ரஷ்யப் புரட்சிள் தொகய ஸ்ரக்கள் தொலினிஸ்ட்டுக்கள் கக்கள் தொட்டிக் க்கள் தகக்கள் தொடுத்மமற்கு
எதிரக்கள் தொ் ஆன ் தப்பெக்கள் தொரக்கள் தொட்டத்தில் லி் தயக்கள் தொன் ட்க்கள் தரக்கள் தொட்ஸ்கி நிறுவிய ் தசக்கள் தொசலிசப் புரட்சியின் உலகக்
கட்சியக்கள் தொ் ஆன  தமிழ்நக்கள் தொன்கக்கள் தொம் அகிலத்தின் அள் தொக் ஆனத்தலகக் குழவின் இந்தியப் பிரிள் தொகவ கட்டி
அள் தொகமப்ப்பெமக்கள் தொகும்.

