
வேலைக்கு உத்தரோதம் வ ாரும்  
செேிைிய மாணேர் ளின் வ ாராட்டம் சேல் ! 

 
 

அரசு செவிலியர் (நர்ெிங்) பள்ளிகளில் டிப்ளம ோ படிக்கும் 6000-க்கும் ம ற்பட்ட செவிலிய  ோணவர்கள் 
தங்கள் மவலலக்கு உத்திரவோதம் மகோரி சென்லை  ற்றும் த ிழ்நோசடங்கிலும் கடந்த ஒரு வோர ோக 
மபோரோட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றைர். அரசு பள்ளிகளில் படித்தவர்கள்  ட்டு ின்றி தைியோர் 
பள்ளிகளில் படித்த செவிலியர்கலளயும், அரசு  ருத்துவ லைகளில் மவலலக்கு அ ர்த்தலோச ன்ற 
த ிழக அரெின் ஆலணயும், அண்ல யில் நீதி  ன்றம் சகோடுத்த தீர்ப்பும் தற்மபோது பள்ளிகளில் 3½ 
ஆண்டுகள் இரவு பகலோக படித்து, பயிற்ெி சபற்று சவளிமய வரும் ஆயிரக்கணக்கோை 
 ோணவர்களுலடய எதிர்கோல மவலல வோய்ப்லப ஒரு பகற்கைவோக  ோற்றியிருக்கின்றை. இந்த 
நிலலலய எதிர்த்து த ிழ்நோசடங்கிலும் அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் செவிலிய  ோணவர்கள் மபோரோடி 
வருகின்றைர். அமத மநரத்தில் தைியோர் செவிலியர் பள்ளிகலளச் மெர்ந்த  ோணவர்களும் தங்களுலடய 
மவலல வோய்ப்லப அரெோங்கம் உறுதி செய்ய மவண்டுச ன்று மகோரி பல்மவறு ஆர்போட்டங்களில் 
ஈடுபட்டு வருகின்றைர். மவலலக்கோை உரில  மகோரும் இந்த நியோய ோை மபோரோட்டங்கலள நசுக்கவும், 
அரசு  ற்றும் தைியோர் பள்ளி  ோணவர்கலள ஒருவருக்கு எதிரோக ஒருவலரத் தூண்டிவிட்டு 
அவர்களுலடய மபோரோட்டத்லதத் திலெ திருப்பவும் அதிகோரிகளும், த ிழக அரசும் முயன்று 
வருகின்றைர். 
 

ஆட்ெிக்கு வந்தவுடன்  க்கள் பயைலடயக்கூடிய ெ ச்ெீர் கல்வித்திட்டத்லத முடக்கி ச ட்ரிகுமலென் 
தைியோர் பள்ளிகள் சகோள்லள இலோப டிப்பதற்கோக கடுல யோக முயற்ெி செய்தவர் செயலலிதோ 
அம்ல யோர்! பிற்மபோக்கோை அமத மநோக்கத்மதோடு அவர் சகோண்டு வந்த இன்சைோரு திட்டம் தோன், அரசு 
பணிகளில் தைியோர் செவிலியர் பள்ளிகளில் பயின்றவர்களுக்கும் மவலல வோய்ப்லப அளிக்கும் 
ஆலணயோகும். தைியோர் பள்ளிகள், சகோள்லள இலோபம் அடிப்பதற்கோக அதிமுக, கோங்கிரசு, போஜக, 
திமுக மபோன்ற கட்ெிகளின் பிரமுகர்களோலும், அவர்களுலடய ஆதரவு சபற்ற முதலோளிகளோலும் 
கட்டப்பட்டைவோகும். ந து நோட்டின்  ருத்துவப் பணிகளுக்குத் மதலவயோை செவிலியர்கலளப் 
பயிற்றுவிப்பதற்கோக இத்தைியோர் நிறுவைங்கள் செயல்படவில்லல.  ோறோக, அலவ கல்வி கற்க 
வோய்ப்பற்ற இலட்ெக்கணக்கோை  ோணவர்களுலடய பரிதோப நிலலலயப் பயன்படுத்தி சகோள்லள 
இலோபம் அடித்து வருகின்றை. தைியோர் பள்ளி செவிலியர்களுக்கும் அரெில் மவலல தர மவண்டும் 
என்ற செயலலிதோ அரெின் ஆலணயும், நீதி ன்றத்தின் தீர்ப்பும், தைியோர் பள்ளி முதலோளிகள் 
 ோணவர்கலளக் சகோள்லளயடிக்க ஆதரவளிக்கும் திட்ட ோகும். ம லும் இந்த ஆலணயின் மூலம் 
அரெோங்கம், அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் செவிலிய  ோணவர்கலள தைியோர் பள்ளிகளில் பயிலும் 
 ோணவர்களுக்கு எதிரோக நிறுத்தி, மவலல உரில க்கோை மபோரோட்டத்லதத் திலெதிருப்ப முயற்ெித்து 
வருகிறது.  

அரசு செவிலியர் பள்ளிகளில் பயின்ற  ோணவர்கமள 2008-இலிருந்து கடந்த 3 ஆண்டுகளோக மவலலக்கு 
அ ர்த்தப்படோ ல் இருக்கின்றைர். அவர்கலள உடைடியோக மவலலக்கு லவக்க அரெோங்கமும், நீதித் 
துலறயும் நடவடிக்லக எடுக்கோ ல், பிரச்ெலைலய திலெ திருப்பும் வித ோக, த ிழக அரெின் 
ஆலணயும், நீதித் துலறயின் தீர்ப்பும் இருக்கின்றை. அரசு  ருத்துவ லைகளில் 3000-க்கும் ம ற்பட்ட 
பணியிடங்கள் கோலியோக இருந்துங்கூட, ஏற்சகைமவ அரசுப் பள்ளிகளில் படித்து மவலலயின்றி 
இருக்கும் 8000 செவிலியர்களுக்கு கடந்த மூன்று – நோன்கு ஆண்டுகளோக ஏன் மவலல சகோடுக்க 
வில்லல என்ற மகள்விலய நம்முலடய  ோண்பு ிகு நீதிபதிகள் ஏன் எழுப்பவில்லல என்று  க்கள் 
மகட்கிறோர்கள்.  

ெில  ோதங்களுக்கு முன்ைர், தோங்கள் கடுல யோகச் சுரண்டப்படுவலதயும், படும ோெ ோை 
ஊதியத்லதயும் எதிர்த்து தைியோர்  ருத்துவ லைகளில் மவலல செய்யும் ஆயிரக்கணக்கோை 
செவிலியர்கள், சென்லையிலும் பிற நகரங்களிலும் வதீிகளில் இறங்கிப் மபோரோடிைர். தைியோர் 
செவிலிய பள்ளிகளில் படிக்கும்  ோணவர்களுலடய மவலல வோய்ப்புக்கோக நீலிக் கண்ணரீ் வடிக்கும் 



த ிழக அரசும், நீதித்துலறயும் அப்மபோது இதில் தலலயிட்டு, செவிலியர்களுக்குக் குலறந்த பட்ெ 
துவக்க ஊதிய ோக ரூ 25,000 சகோடுக்க மவண்டுச ை ஆலண பிறப்பிக்கோதது ஏன்?  

த ிழகத்தில் 1200  க்களுக்கு ஒரு நர்சு என்ற விகிதத்தில் இருப்பதோக புள்ளி விவரங்கள் கூறுகின்றை. 
ஆைோல் இந்த விகித ோைது 500 மபருக்கு குலறந்த பட்ெ ோக ஒரு நர்ெோவது இருக்க மவண்டும். 
அவ்வோமற,  ருத்துவர் – நர்சு விகித ோைது ந து நோட்டில் 1 க்கு 1.4 நர்சுகளோக உள்ளது. அதுவும் 
குலறந்த பட்ெ ோக 1 க்கு 3 ஆக இருக்க மவண்டும். எைமவ, செவிலியர்களுலடய எண்ணிக்லக 
தற்மபோது இருப்பலதவிட 2  டங்குக்கும் ம ல் உயர்த்தப்பட மவண்டும். ஆயிரக் கணக்கோை படித்து, 
பயிற்ெி சபற்ற செவிலியர்கள் மவலலயின்றி மவதலையில் பல ஆண்டுகளோக இருக்கின்ற 
சூழ்நிலலயில், இலட்ெக் கணக்கோை ந து மநோயோளிகள்  ீது மபோதிய கவைம் செலுத்தமவோ 
அவர்களுக்குத் மதலவயோை  ருத்துவ மெலவகலள அளிக்கமவோ மபோது ோை செவிலியர்கள் 
நம்முலடய  ருத்துவ  லைகளில் இல்லல என்பதும், அது பற்றி அரெோங்கம் நடவடிக்லககலள 
எடுக்கவில்லல என்பதும் சவட்கக் மகடோை செய்தியோகும். 

கல்வி கற்ற அலைவருக்கும் மவலல வோய்ப்லப அளிக்க மவண்டியது அரெின் கடல யோகும். 
 ருத்துவ மெலவகள் பற்றோக்குலறயோக இருக்கும் நிலலல  கோரண ோக, இலட்ெக்கணக்கோை 
நம்முலடய  க்கள் அடிப்பலட  ருத்துவ – சுகோதோர வெதிகள் இன்றி, கடுல யோை மநோய்களோல் 
அவதிப்பட்டு  டிந்து வருகிறோர்கள். இந்த நிலலல க்கு  ோற்றோக, மபோது ோை  ருத்துவ  லைகளும், 
பிற  ருத்துவக் கட்டு ோைங்களும் நோட்டில் ஏற்படுத்தப்படு ோைோல், இலட்ெக்கணக்கோை  ருத்துவர்-
களும், செவிலியர்களும், பிறரும் நோட்டிற்குத் மதலவப்படுவர். அப்மபோது எல்லோ  க்களுக்கும் 
மவலலயும், இந்திய  க்கள் அலைவருக்கும் மபோது ோை சுகோதோர வெதிகளும், மெலவகளும் 
கிலடக்கும். செவிலியர் கல்விக் கூடங்கலள விரிவு படுத்த, த ிழக அரசு உடைடியோக எல்லோ தைியோர் 
செவிலியர் பள்ளிகலளயும் எவ்வித இழப்படீும் சகோடுக்கோ ல் லகயகப்படுத்தி, அங்கு படித்துவரும் 
 ோணவர்களின் நலன்கலளயும் எதிர்கோலத்லதயும் போதுகோக்க முன்வர மவண்டும்.  

இந்த நடவடிக்லககள், இலோபத்லதமய முக்கிய மநோக்க ோகக் சகோண்டுள்ள இந்தப் சபோருளோதோர 
அல ப்பில், ெோத்திய ில்லல. இன்றுள்ள அல ப்லப நோம், உலழக்கும்  க்களுக்கும் பிற  க்களுக்கும் 
மெலவ செய்யக்கூடியதோக  ோற்றியல க்க மவண்டும். நம்முலடய உரில களுக்கோக ஒன்றுபட்டுப் 
மபோரோடுகின்ற அமத மநரத்தில் பிற்மபோக்கோை கட்ெிகளின் ஆட்ெிக்கு முடிவு கட்டுவதற்கோகவும், 
உலழக்கும்  க்கள் ஆட்ெி செய்யக்கூடிய ஒரு அல ப்லப நிறுவுவதற்கோகவும் மபோரோட மவண்டும்.  

செவிலிய  ோணவர்களுலடய இந்த நியோய ோை மபோரோட்டத்திற்கு  க்களோட்ெி இயக்கம் தன் முழு 
ஆதரலவ அளிக்கிறது. அவர்களுலடய இந்தப் மபோரோட்டத்திற்கு த ிழக  க்கள் அலைவரும் 
ஆதரவளிக்க மவண்டுச ை  க்களோட்ெி இயக்கம் மகட்டுக் சகோள்கிறது.  

த ிழக அரமெ, 

 செவிலிய  ோணவர்கள் அலைவருக்கும் மவலல வோய்ப்லப உறுதி செய்! 

 படித்து முடித்து மவலலக்கோக கோத்துக் சகோண்டிருக்கும் செவிலியருக்கும், ஒப்பந்த, தோற்கோலிக 
செவிலியர்  அலைவருக்கும் உடைடியோக நிரந்தர மவலல சகோடு! 

  ோணவர்கலளச் சுரண்டி, சகோள்லளயடித்து வருகின்ற தைியோர் செவிலியர் பள்ளிகலள எவ்வித 
இழப்படீும் வழங்கோ ல் லகயகப்படுத்து! 

 மபோது ோை அரசு  ருத்துவ  லைகலள உடைடியோகத் திற! 

 கோலியோக உள்ள  ருத்துவர்  ற்றும் செவிலியர்களுலடய பணியிடங்கலள உடைடியோக நிறப்பு! 

 எல்லோ செவிலியர்களுக்கும் குலறந்த பட்ெ துவக்க ஊதிய ோக ரூ 25,000-த்லத நிர்ணயம் செய்! 
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