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Kumaresan Asak
Kumaresan Asak : "சட்டத்ைத மீறியதற்காக தல் தடைவ பிடிபட்டால்
இரண்டாண்  சிைறத்தண்டைன, .2 லட்சம் அபராதம். அேத
குற்றத்ைத மீண் ம் ெசய்  பிடிபட்டால் ஐந்தாண்  சிைற, .5 லட்சம்
அபராதம். -எந்தக் குற்த்திற்காக? மனித மலத்ைத
அப் றப்ப த் வதி ம், மனிதக் கழி த் ெதாட்டிகளில் இறங்கி சுத்தம்
ெசய்வதி ம் சாக்கைட அைடப்ைப நீக்குவதி ம் மனிதர்கைள
ஈ ப த் வ  குற்றம் என அறிவிக்கப்பட உள்ள ,

இதற்கான சட்ட ன்வைர  நாடா மன்றத்தின் மைழக்கால
கூட்டத்ெதாடrல் ெகாண் வரப்பட உள்ள . பல இடங்களி ம்
இப்ேபா ம் இ க்கிற ஆேராக்கியமற்ற கழிப் த் ெதாட்டிகைள, சட்டம்
அறிவிக்கப்பட்ட 9 மாதங்களில், ஆேராக்கியமான கழிப் த்
ெதாட்டிகளாக மாற்ற அரசுக ம் உள்ளாட்சிக ம் உத ம். அேத
ேநரத்தில் அந்த உதவி கிைடக்கவில்ைல என்  காரணம் கூறி அந்தக்
கழிப் த்ெதாட்டிகைளேய ெதாடர்ந்  ைவத்தி ப்ப ம் சட்ட மீறேல.

அத்தைகய கழிப்பைறகள் இடிக்கப்ப ம், அதற்கான ெசலைவ
உrைமயாளேர ஏற்க ேவண் ம். இந்த விதிைய தல் தடைவயாக
மீறினால் ஓராண்  சிைற, .50,000 அபராதம். ம ைற மீறினால்
இரண்டாண்  சிைற, .1 லட்சம் அபராதம். ைக  ெசய்யப்படத்தக்க
இக்குற்றங்கள் ஜாமீனில் விடப்பட டியாதைவயாக ம்
அறிவிக்கப்ப ம்.

சட்டம் ெசயல்ப த்தப்ப வைத ேதசிய ப் ர த் ெதாழிலாளர்
ஆைணயம் கண்காணிக்கும். இப்படிப்பட்ட பணியில் ஈ ப த்தப்ப ம்
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ப் ர த் ெதாழிலாளிகள் கண்டறியப்பட்  அைடயாள அட்ைடகள்
வழங்கப்ப ம், நிதி உதவி ம் குழந்ைதக க்கான கல்வி உதவித்
ெதாைக ம் வழங்கப்ப ம். வ ீ  கட்ட உதவி அல்ல  கட்டப்பட்ட வ ீ
வழங்கப்ப ம்.

இவர்க க்கும் கு ம்பத்தின க்கும் .3,000 உதவித் ெதாைக டன்
ேவ  திறன் ேமம்பாட் ப் பயிற்சிகள் அளிக்கப்ப ம். ேவ
ெதாழில்கைளத் ெதாடங்க மானியம் அல்ல  ச ைகக் கடன்கள்
அளிக்கப்ப ம். உச்சநீதிமன்றத்தில் கடந்த மாதம் மத்திய அரசு அளித்த
வாக்கு தி அடிப்பைடயில் இந்த சட்டம் உ வாகிற . எத்தைன நீண்ட
ேபாராட்டத்திற்குப் பிறகு இப்படிெயா  சட்டம் வ கிற ! ெவ ம்
ஆண் க்கணக்கிலான நீண்ட ேபாராட்டம் அல்ல, தைல ைற
தைல ைறயாக நீண்  ெதாடர்ந்த ேபாராட்டம்.

அந்தந்த ச கம் அ  அதற்கு உrய கடைமகைளச் ெசய்வேத
அ த்த த்த பிறவிகளில் உயர் வர்ண சாதிகளில் பிறப்ெப ப்பதற்கு
வழி என்ெறல்லாம் வைரய த் , ப் ர ப் பணிகளில்
காலங்காலமாக தலித் மக்கைள மட் ேம ஒ க்கிைவத்  வந்தி க்கிற
வர்ணக் கட்டைமப்பின் மீ  ஒ  பலத்த அடியாக வி மா?

இப்படிப்பட்ட இழிவான பாகுபாட்ைட ச க ேவைலப்பிrவிைன என்ற
மி மி ப் ச் ெசாற்களால் நியாயப்ப த்தி வ ேவா க்கு வ த்த
படிப்பிைனயாக மா மா? கழிப்பைறக ம் கழி த் ெதாட்டிக ம்
சாக்கைடக ம் நவனீமாக ேவண் ம். த்தம்  ெதாழில் ட்பங்கள்
இத் ைறயில் குத்தப்பட் க்ெகாண்ேட இ க்க ேவண் ம்.

 ப் ர  ேவைலைய க ரவமானதாகக் க தி எந்த ச கத்ைதச்
ேசர்ந்ேதா ம் ேபாட்டிக்கு வ ம் வைகயில், கைட நிைல ஊழியமாக
இல்லாமல் உயர்ந்த ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்பட ேவண் ம்... இதற்கான

ழக்கங்கள் உரக்க எழட் ம். கூட் ப் ேபாராட்ட ைனப் கள்
ெதாடங்கட் ம்.".

--
With regards,
*விமலா  வித்யா*

Gmail - சாக்கைட அைடப்ைப நீக்குவதி ம் மனிதர்கள... https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=86bd29abd3&view=pt&search=...

2 of 3 10/04/2012 11:18 PM


