
 

தேேி: 02.07.2021 

புதிய தமிழகம் ததொழிற்சங்க ஒருங்கிணைப்புக் குழு அறிவிப்பு 

புதிய தமிழகம் கட்சியின் ப ொக்குவரத்து ததொழிலொளர் சங்கம் 1999 ஆம் ஆண்டு 

 திவு தசய்யப் ட்டது. எனினும்  ல்லொயிரக்கைக்கொன ப ொக்குவரத்து 

ததொழிலொளர்கள் 1996 முதபல நமது கட்சிக்கு மிகப்த ொிய அளவிற்குப்  ின் லமொக 

விளங்கி வந்தனர். அக்கொல கட்டங்களில் அரசியல் மற்றும் சொதி ொீதியொன 

துபவசங்களும்,  பமலொதிக்கப் ப ொக்குகளும் ப ொக்குவரத்துத் துணையிலும் ஊடுருவி, 

 லதரப் ட்ட ததொழிலொளர்கள்  ழிவொங்கும் நடவடிக்ணககளுக்கு ஆளொனப ொது 

நிர்வொகத்திடமிருந்தும், குறுகிய எண்ைம் தகொண்ட ததொழிற்சங்கங்களிடமிருந்தும் 

ததொழிலொளர்கணளக் கொப் ொற்ை புதிய தமிழகம் கட்சியின் ததொழிற்சங்கம் மிகப்த ொிய 

 ொதுகொப்பு அரைொக விளங்கியது. அது மட்டுமின்ைி, சம் ளம் மற்றும் ததொழிலொளர் 

உொிணமகள் குைித்த ப ச்சு வொர்த்ணதகளில் புதிய தமிழகம் கட்சி ததொழிலொளர்களின் 

 க்கம் உறுதியொக நின்று, உொிணமகணள மீட்டுக் தகொடுத்துள்ளது. அபதப ொல 

த ன்சன், ஊதிய உயர்வு ப ொன்ை பகொொிக்ணககள் குைித்து ப ொரொட்டம் நடத்திய 

ததொழிலொளர்கள் மீது ஏவப் ட்ட அரச வன்முணைகணளயும் புதிய தமிழகம் 

ததொழிற்சங்கம் மட்டுபம வன்ணமயொகக் கண்டித்தது. 

கடந்த 30 ஆண்டுகளில் ப ொக்குவரத்து ததொழிலொளர்கள் வொழ்வில் த ொிய 

முன்பனற்ைம் எதுவும் ஏற் டவில்ணல. இரண்டு கட்சிகணளச் சொர்ந்த 

ததொழிற்சங்கங்களும் அந்தந்த கட்சி ஆட்சியின் ப ொது ஆட்சிக்குச் சொதகமொகத் 

ததொழிலொளர்களின் உொிணமகணளக் கொவு தகொடுத்து விடுகின்ைனர். ததொழிலொளர் 

தனிமனித சுதந்திரம், ததொழிலொளர்களிணடபய வர்க்க ஒற்றுணம, அவர்களின் 

வொழ்க்ணகத் தர பமம் ொடு ஆகியவற்ணை இலக்கொகக் தகொண்டு தசயல் ட பவண்டிய 

 ல ததொழிற்சங்கங்கள் தங்களுணடய இலக்குகளிலிருந்து திணசமொைி தசன்று விட்டனர். 

எனபவ, இச்சூழலில் ப ொக்குவரத்து ததொழிலொளர்களுக்கு நம் ிக்ணக நட்சத்திரமொக 

விளங்க பவண்டிய கடணம நமது புதிய தமிழகம் ப ொக்குவரத்து ததொழிற்சங்கத்திற்கு 

மட்டுபம உண்டு. 

அரசுப் ப ொக்குவரத்துக் கழகத்தில்  ைியொற்றும் ஓட்டுநர்கள், நடத்துநர்கள், 

மற்றும் நிர்வொக அணமப் ில்  ைியொற்றும் அடிமட்ட ஊழியர்கள் அணனவணரயும் சொதி, 

மத, தமொழி பவற்றுணமகளுக்கு அப் ொற் ட்டு ஓரைியில் திரட்ட பவண்டிய த ொறுப்பு 

நமக்கு இருக்கிைது. நமது ததொழிற்சங்கம்  திவு தசய்யப் ட்டப ொது, ததொழிற்சங்க சட்ட 

விதிகளின் டி ததொழிற்சங்கத் தணலவர், தசயலொளர், த ொருளொளர் ஆகிபயொொின் த யர் 



 

இடம் த ற்ைிருக்க பவண்டும் என்ை அடிப் ணடயில் இரொமநொதபுரத்ணதச் பசர்ந்த 

ஒருவருக்கு  அனுமதி அளிக்கப் ட்டு இருந்தது. அவர் ததொடர்ந்து ததொழிற்சங்கத்ணத 

விொிவு டுத்தவும், வலுப் டுத்தவும் எவ்வித நடவடிக்ணகணயயும் பமற்தகொள்ளொமல், 

அந்த  திவு த ற்ை அணடயொளத்ணத மட்டுபம  யன் டுத்திக் தகொண்டு, நமது 

ததொழிற்சங்கத்திற்கு விபரொதமொகச் தசயல் ட்டு வந்த கொரைத்தினொல் அவர் ஏற்கனபவ 

புதிய தமிழகம் ப ொக்குவரத்து ததொழிற்சங்கத்திலிருந்து நீக்கப் ட்டு விட்டொர்; அது 

குைித்து ஐந்து வருடத்திற்கு முன் ொகபவ தமிழக அரசுக்கு கடிதமும் எழுதப் ட்டு 

விட்டது. எனபவ, அந்த ந ருக்கும், நமது ததொழிற்சங்கத்திற்கும் எவ்வித ததொடர்பும் 

இல்ணல. 

எனபவ, நமது கட்சியின் மீது அளவு கடந்த  ற்று தகொண்ட ப ொக்குவரத்து 

ததொழிலொளர்கள் மற்றும் புதிய தமிழகம் ப ொக்குவரத்து ததொழிற்சங்கத்தில் புதிதொக 

இணைந்து  ைியொற்ை ஆர்வமொக உள்ள அணனவணரயும் ஒருங்கிணைத்து தமிழகத்தில் 

வலுவொன முதன்ணம ப ொக்குவரத்து ததொழிற்சங்கமொக புதிய தமிழகம் 

ததொழிற்சங்கத்ணத உயர்த்த பவண்டும் என்ை பநொக்கத்பதொடு அர்ப் ைிப்புடன் 

 ைியொற்ை ஒருங்கிணைப்புக் குழு ஒன்று புதிதொக உருவொக்கப் டுகிைது. 

இக்குழு உறுப் ினர்கள் தமிழகதமங்கும் உள்ள அணனத்து  ைிமணனகளிலும் 

ததொடர்புகணள ஏற் டுத்தி, ஆகஸ்ட் 15ஆம் பததிக்குள் உறுப் ினர் பசர்க்ணக நிணைவு 

தசய்யப் ட்டவுடன் ஒவ்தவொரு  ைிமணன, மண்டலம், பகொட்டம், மொநில அளவில் 

ஜனநொயக ொீதியொக வொக்தகடுப்பு நடத்தி தணலவர், தசயலொளர், த ொருளொளர் ஆகிய 

த ொறுப்புகளுக்கு நிர்வொகிகள் பதர்ந்ததடுக்கப் டுவொர்கள். எனபவ, இத்தணலயொய 

 ைிணய நிணைபவற்ைிட இக்குழு உறுப் ினர்கள் ஒருங்கிணைந்து  ைியொற்ைிடவும், 

அவர்களுக்கு அணனத்து ப ொக்குவரத்து ததொழிலொளர்களும் பூரை ஒத்துணழப்பு 

தந்திடவும் பகட்டுக்தகொள்கிபைன். 

புதிய தமிழகம் ததொழிற்சங்க ஒருங்கிணைப்புக் குழு  

வ. எண் த யர் மண்டலம் 

1.  கொ.மொ. இரொமர் திருதநல்பவலி மண்டலம் 

2.  ஊ.  ொண்டி திருதநல்பவலி மண்டலம் 

3.  பவ .சுப்ண யொ (சங்கரன்தகோவில்) திருதநல்பவலி மண்டலம் 

4.  எஸ். சற்குைம் (சங்கரன்பகொவில்) திருதநல்பவலி மண்டலம் 

5.  மொ.  ரமசிவம் (அருளோச்சி) திருதநல்பவலி மண்டலம் 



 

6.   ி. கொளிமுத்து (இரொஜ ொணளயம்) விருதுநகர் மண்டலம் 

7.  பி. தவலுச்சோமி விருதுநகர் மண்டலம் 

8.  ஜி. ேங்கசோமி விருதுநகர் மண்டலம் 

9.  பி. முருகரோஜ் (இரொஜ ொணளயம்) விருதுநகர் மண்டலம் 

10.   ி. போலமுருகன் (சிவகோசி) விருதுநகர் மண்டலம் 

11.  எஸ். மந்திரமூர்த்தி (சோத்தூர்) விருதுநகர் மண்டலம் 

12.  ஆர். தசோலலசோமி (சோத்தூர்) விருதுநகர் மண்டலம் 

13.  பி. சசல்வம் (சிவகோசி) விருதுநகர் மண்டலம் 

14.  வீ. சுபரஷ்குமொர் (இரொஜ ொணளயம்) விருதுநகர் மண்டலம் 

15.  எஸ். முருக ொண்டி (தூத்துக்குடி) தூத்துக்குடி மண்டலம் 

16.  ஐசக். அருள்ரொஜ் (பகொவில் ட்டி)  தூத்துக்குடி மண்டலம் 

17.  பத. தனபசகர்  மதுணர மண்டலம் 

18.  ச. ொர்த்தி ன் மதுணர மண்டலம் 

19.  பசொ. விஜயகுமொர் மதுணர மண்டலம் 

20.  எம். இரொபஜந்திரன்  மதுணர மண்டலம் 

21.  எம். மீனொட்சி சுந்தரம் மதுணர மண்டலம் 

22.   . த ொியசொமி  திண்டுக்கல் மண்டலம் 

23.  க. முருகொனந்தம் திண்டுக்கல் மண்டலம் 

24.  மொ.  ொலு திண்டுக்கல் மண்டலம் 

25.  தேக்கம்பட்டி சப. போல்ரோஜ் (தேனி) ேிண்டுக்கல் மண்டலம் 

26.  பகொட்டூர் த. பசகர் (தேனி) ேிண்டுக்கல் மண்டலம் 

27.  மொ. மபனொகரன் ( ரமக்குடி) இரொமநொதபுரம் மண்டலம் 

28.  க. முருதகசன்  தசன்ணன மண்டலம் 

29.  அ. மகொரொஜன் தசன்ணன மண்டலம் 

30.  ப .  ொக்கியரொஜ் தசன்ணன மண்டலம் 

 

 

                                                                                                     (டோக்டர். க. கிருஷ்ைசொமி) 


