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AICWF  எனபபடம அலனததநதய நலககரத தத�ழல�ளர கடடல=பப,  அரச�ஙகததன தடட=�ன அரசககச 
தச�நத=�ன இநதய நலககர நற�னததன (Coal India Limited-CIL)  பஙககளல 10  சதவகததலத வறபலத 
எதரதத கடநத ��ரம ஆரமபதத அதன மனற ந�ள வ�லலநறதததலத ஒவர ந�ளல மடததக தக�ணடத. 
இநதய =�ரகஸஸட கமயனஸட கடச (CPM)  உடன கடடலளள இததத�ழறசஙகம இனனம கடதல�ன 
தத�ழலதலற நட�டகலககக தடடம எதவம ல�ததரககவலலல.

இநத வ�லல நறததம மதலல ஐநத தபரய தத�ழறசஙகஙகள�ல அலeபப வடபபடடரநதத. ஆன�ல ஆளம 
க�ஙகரஸ கடச,  ப�ரதய ஜனத�க கடச =றறம இநதயக கமயனஸட கடச (CPI)  ஆகய�றறடன கடடளள 
மனற தத�ழறசஙகஙகள�னத நலககர =நதர ஸபரக�ஷ தஜயஸ��லடன ஏபரல 16 அனற எடதத உடனப�டலட 
அடதத வலகக தக�ணடன. வ�லலநறததம தத�டஙக�தறக சல ந�டகள மனப, "தனததயஙகம" ஹநத =ஜடர 
சப� (HMS) உம பன��ஙகவடடத. 

வ= 5 ம வதத AICWF அலர=னதடன வ�லலநறதததலத தத�டரநதத. ஆன�ல அரச�ஙகததன தடடஙகளகக 
எதர�க பகரஙகப பரசச�ரம எலதயம வ=றதக�ளளவலலல. அவத வப�ல தத�ழறசஙகவ=�, CPM அலலத CPM 
ன இநதய தத�ழறசஙகஙகளன ல=யவ=� (CITU),  CIL  நர��கததன கறற�ன வ�லலநறததம 
வபசச��ரதலதகள மலம உடனப�ட க�ணபபடட வ�லலநறததம லகவடபபடடத எனற கறலற எதரதத 
அறகலக எலதயம த�ளயடவலலல.

அரச�ஙகமம �ணக உயரடககம ஒர மககய தத�ழல தலறயல 700,000  சரஙகத தத�ழல�ளரகள கலநத 
தக�ளளககடய வ�லலநறததம நலடதபற�த பறறச சறதம க�லலபபடவலலல எனபத ததளவ.  இநதய 
தசயத ஊடகம வ�லநறததததறக மனவப�, வ�லலநறததததனவப�வத�, அதறக பனனவர� கடடததடட இலதப 
பறற எவவதத தக�லம தக�டககவலலல. ஒர தசயத ஊடக இரடடடபப எனபதறக பதல�க இநத த=}னவ= 
AICWF, அரச�ஙகததன மதலடகலளத தரமபப தபறம தடடஙகள பறற உணல=ய�ன பரசச�ரதலத நடததம 
வந�ககதலதக தக�ணடரககவலலல எனபலத ஆளம �டட�ரஙகள அறநத தக�ணடலததத�ன க�டடகறத.

எததலன தத�ழல�ளரகள பஙக தபறறனர எனபத ததள��க இலலல.  CITU  அறகலக ஒனற CIL 
தத�ழல�ளரகளல 60  சதவகதததனர பஙக தபறறனர எனற கறயத.  ஆன�ல ஒர HMS  அதக�ர உலக 
வச�சலச �லலத தளததடம இடம "பஜய சதவகதமத�ன"  பஙக தபறறத எனற கறன�ர.  இர சஙகஙகளம 
எணணகலகலய தஙகள அரசயல வந�ககஙகளகக�க மலகபபடதத கறகனறன எனபத த�ளபபலட.  CIL 
தலல�ர ப�ரதத� எஸ.  படட�சச�ரய� அனற�ட உறபதத வ= 5  ம வதத 306,000  டனகள எனற கலறநதத 
எனபலத ஒபபக தக�ணட�ர.  இத மநலதய ந�னக ந�டகளன சர�சரய�ன 326,000  டனகவள�ட ஒபபடபபட 
வ�ணடம. 

சரய�ன எணணகலக எபபட இரநத�லம, AICWF  தத�ழல�ளரகளலடவய அரச�ஙகததன தஙகள வ�லலகள, 
பண நலலல=கள பறறய தடடஙகளன உடகறபபககள பறறய பரநத க�லல,  சறறதலத கலறககம ஒர 
�ழ�லகய�கதத�ன வ�லலநறதததலத நடததயத. 

அரச�ஙகததறக தச�நத=�ன நலககரச சரஙகஙகள ஏறகனவ� கடல=ய�ன =றகடடல=பபறக உடபடடவடடன. 
மகக கலறநத ஊதயம தபறம ஒபபநத தத�ழல�ளரகள,  தத�ழல�ளர தத�கபபல இபதப�ழத கடடததடட 40 
சதவகதம எனற உளளனர. கடநத =�தம CIL தலல�ர படட�சச�ரய� நரநதர தத�ழல�ளர தத�கபலப 416,000 
ல இரநத அடதத இர ஆணடகளல 380,000  எனற கலறகக இரபபத�கவம,  நத�லகயல "ஈடகடட�த" 
சரஙகஙகள மடபபடம எனற தடடஙகலள அறவதத�ர.

CITU  தசயலர தபஙகர மககரஜ உலக வச�சலச �லலத தளததடம தத�ழறசஙகம "அரச�ஙகததறக 
எதரபபகக�ன தக�ல தக�டபபதறக�க ஒர ந�ள அலடய�ள நறததததறக அலeபப வடததத"  எனற�ர. 
வ�லலநறததம ஏன மனற ந�டகளல இரநத ஒர ந�லளகக கலறககபபடடத என வகடகபபடடதறக அ�ர =றற 
தத�ழறசஙகஙகள வலகக தக�ணடலதக கலறகறன�ர.  ஆன�ல CITU  ஆனத நலககர =நதரயடன 
வ=றவக�ளளபபடட உடனபடகலகலய எதரதத பரசச�ரம எலதயம வ=றதக�ளளவலலல. 

க�ஙகரஸ�டன கடடளள இநதய வதசய தத�ழறசஙக க�ஙகரஸ (INTUC),  அரச�ஙக=�னத சஙகததன மககய 
வக�ரகலககக உடனபடடளளத எனற கறயத --அத��த CIL ன பஙககளல தபரமப�னல=லய ல�ததரககம. 
ஆன�ல =நதரயன ஒவர உறதய�ன அளபப ஒர லஞசமத�ன--  அத��த CIL  பஙககளல ஒர சதவகததலத 
சரஙகத தத�ழல�ளரகளகக தளளபட வகதததல தக�டபபத எனபவத அத.  வ�லலகள =றறம பண நலல 
பறறய தத�ழல�ளரகளன க�லலகள எதவம தப�ரடபடததபபடவலலல.

CITU  இபபட வறகபபடட வடடலத ச��லகக உடபடதத மயறச எதவம எடககவலலல.  உணல=யல CITU 
தசயலர மககரஜ உலக வச�சலச �லலத தளததடம அடதத நட�டகலக ஜ�லல =�தம அலனததத 



தத�ழறசஙகஙகளம "அரச�ஙக நட�டகலகய�ன மதலடகலளக கலறததல, தப�தததலற தத�ழலகலள தனய�ர 
=ய=�ககதலகக எதர�கப வப�ர�ட�தறக"  =�ந�ட ஒனலற நடதத�த எனற�ர.  சரஙகத தத�ழலல இதன 
தப�ரள ஏறகனவ� மதலடகலள வறபதறக ஒபபக தக�ணடவடட அவத தத�ழறசஙகஙகள "கடடப வப�ர�டடம 
நடததவளளன" எனபத ஆகம. 

இநத தத�ழறசஙகஙகளன ஜ�லல =�த =�ந�ட எனபத ஒர வப�லததனம ஆகம. CIL  பஙககலள வறபத 
எனபத பத தடலலயல உளள க�ஙகரஸ தலலல=யல�ன அரச�ஙகம,  அரசகக தச�நத=�ன நற�னஙகளன 
பஙககலள வறகம தவரத தடடம ஆகம. இத தறதப�ழத த=�தத உளந�டட உறபததயல 6.7 சதவகதம எனற 
இரககம �ரவ-தசலவப பறற�ககலறலய 2011-12  ககள 4.8  சதவகதம எனற கலறகக வரமபம மயறசகளன 
ஒர பகதவயய�கம.  நலககரத தத�ழலவல� அலலத தத�லலத தத�டரப தலறயவல� அரச�ஙகததன பரநத 
தடடஙகளகக எதர�க CITU "வப�ரடயலத" வப�லத�ன இதவம இரககம.

கடநத =�தம தத�லலத தத�டரப சஙகஙகள 300,000  தத�ழல�ளரகள அரசகக தச�நத=�ன தத�லலததத�டரப 
நற�ன=�ன ப�ரத சஞச�ர நகம லமதடட (BSNL) இன பஙககள வறகபபடம, =றறம தத�ழல�ளர தத�கபப 
100,000 வ�லலகள இeபபறக உடபடததபபடம எனற அறவபலப எதரதத "க�ல�லரயலறயறற வ�லலநறததம" 
தத�டரநதலத ஒர சல =ணவநரஙகளகக உளள�கவ� நறததவடடன.  CPM  உடன இலணநத தசயறபடம 
BSNL ஊழயரகள சஙக=�னத கடடத தத�ழறசஙக கழவறக தலலல= த�ஙகயத. அதத�ன அரச�ஙகததடன 
வபசச��ரதலத நடதத ததள�றற உறதத=�ழகலளயம ஏறறரநதத.

தபரமப�ல�ன தத�ழறசஙகஙகள கடநத இர தச�பதஙகள�க சநலதச ச�ரப =றகடடல=பபககலள தசயலபடததக 
தக�ணடரககம கடசகளடன வநரடய�க இலணநத உளளன. க�ஙகரஸ =றறம BJP இரணடம அரச�ஙகததறக 
தச�நத=�ன நற�னஙகலள =றகடடல=ககம நட�டகலககலள எடததன.  வ=லம தத�லலத தத�டரப 
வப�னற�றலற தனய�ர நற�னஙகளகக தறநதம வடடன.

CPM ஆனத க�ஙகரஸ தலலல=யல�ன வதசய அரச�ஙகதலத ந�னக ஆணடகளகக ஆதரததத. 2004 ல அத 
ஆரமபததல பதவகக �நதவப�த இத நடநதத.  வ=றக �ஙகம,  வகரள� =றறம தரபர� =�நலஙகளல, CPM 
தலலல=யல�ன இடத மனனண நர��கஙகள இவதவப�னற சநலத ச�ரப தசயறபடடயலல த�ளந�டட 
மதலடலட ஈரபபதறக தசயலபடததன. CPI  ஆனத வ=றக �ஙகததலம வகரள�வலம உளள இநத "இடத" 
கடடணகளன ப�க=�க உளளத.

இனனம பரநத அளவல, CPM ஆனத தத�ழல�ள �ரககததன தபரகம சறறதலத கலறபபதல மககய பஙலக 
தக�ணடளளத.

க�ஙகரஸ அலலத/=றறம BJP உடன மனப நடபக கடசகள�க இரநதல� அலனததவ= சமபததய ��ரஙகளல 
இடத மனணயன பல பர�நதய =றறம ச�த அடபபலட கடசகவள�ட வசர�தன மலம அல�கள க�ஙகரஸ 
தலலல=யல�ன அரச�ஙகததறக "=ககள ச�ரப"  தக�ளலககலள ஏறக அழததம தக�டகக இயலம எனற 
கறயளளத.

ஏபரல 27  அனற இடத மனனண ஒனபத "=த ச�ரபறற,  க�ஙகரஸ அலல�த, BJP  அலல�த"  கடசகளடன 
வசரநத ஒர ஒரந�ள ஹரதத�லல (வ�லலநறதததலத)  நடததயத.  இத உயரம உணவப தப�ரடகளன 
வலலகளகக எதர�னத ஆகம.  அவத வநரததல ப�ர�ள=னறததல ஒர "த�டடத தர=�னதலதயம" 
தக�ணட�நதத. அத சமபததல உயரததய தபடவர�லய தப�ரடகள மத�ன �ரலய அரச�ஙகதலத அகறற=�றம 
வக�ரயத.  ப�ர�ள=னறததறக ��கக த�டடத தர=�னததறக �ர�தறக மன,  இர ஸர�லனச கடசகளம 
அத��த CPM  =றறம CPI  த�ஙகள அரச�ஙகதலத "உறத கலலகக"  வரமபவலலல எனபலத �லயறதத 
மயறசகலள வ=றதக�ணடன.  அவ��ற இரநத�ல த�ம ஒர "நமபகலக இலல�த தர=�னதலத"  தக�ணட 
�நதரபவப�ம எனபலத த�ளபபலடய�க ஒபபகதக�ணடன.  எபபடபப�ரதத�லம,  இர ஸர�லனசக கடசகளன 
நடபக கடசகள�ன ச=�ஜ��டக கடச =றறம ர�ஷடரய ஜனத� தளம ஆகயல� த�டடத தர=�னததறக எதர�க 
��ககளககவலலல. தர=�னம 289-201 எனற கணககல வத�றகடககபபடடத. 

சரஙகத தத�ழல�ளரகள,  தத�லலத தத�டரப ஊழயரகள =றறம தத�ழல�ள �ரககததன =றற பரவகளம 
தஙகள வ�லலகள =றறம பண நலலல=கலள அலனதத தத�ழறசஙகஙகள =றறம அல� இலணநதளள 
அரசயல கடசகள ஆகய�றறடம இரநத மழல=ய�க மறததக தக�ளள�தன மலமத�ன க�பப�றற மடயம. 
ஸர�லனச கடசகள உடபட மழ அரசயல ஸத�பனமம ஒவர தப�த��ன தசயறபடடயலலதத�ன தக�ணடளளன. 
அத��த ஆe=�ன உலகப தப�ரள�த�ர தநரககடயன சல=கலள தத�ழல�ள �ரககம ச=கக வ�ணடம 
எனபவத அத.  தத�ழறசஙகஙகளல இரநத சய�தன=�க இரககம த=த தச�நத கழ=டட அண தத�ழல�ளர 
கழககலள தத�ழல�ளரகள நற�த தத�டஙக வ�ணடம. இத நகரபபற =றறம கர�=பபற �றய பரவகள பககம 
தரமப வ�ணடம.  தத�ழல�ள �ரககததன அததலகய பரநத தடடககலள தக�ணடளள ஒர சய�தன 
இயககமத�ன ஒர வச�சலச மனவன�ககன அடபபலடயல மனவனற மடயம. ஒர சறய தசல�நதர அடககன 
இல�ப வந�கக எனபதறக பதல�க,  தபரமப�னல=ய�ன =ககளன வதல�கலள உயர=டடததல இரநத கழ 
=டடம �லர சமகதலத =றசர�கக மடயம. 
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