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இநத�ய�: ல�கன�ட சரஙகம மறறம ம�னச�ர உறபதத� ந�றவ�தத�ல 
13,000 ஒபபநதத தத�ழ�ல�ளரகள)ன தத�டர வவனலந�றததம 

த�னன�ந��ய ம�ந�லம�ன �ம�ழகத��ல மத��ய அரசககச த��ந�ம�ன தநயவ�ல� ல�கனனட க�ரபவரஷன (NLC) ந�ற�னத��ல 13,000 ஒபபந�த 
த��ழ�ல�ளரகள த�யத �ரம வ�னலந�றத�ம அகவ3�பர 21 அனற �னத இரண3��த ம��த��ல க�லட எடதத ன�கக�றத. 

என.எல.��.ய<ன 14,000  ந�ரந�ரத த��ழ�ல�ளரகள வ�னலந�றத�த��ல கலநத தக�ளள �<ணணபபம த�ய��றக �ஙகஙகள மறதத �<ட3 
ந�னலய<லம,  அர��ஙகமம �ர எ��ரககட��களம �ர வப�ர�டம த��ழ�ல�ளரகனள ந�ரந�ரம�க மல�வ ஊ��யத த��ழ�ல�ளரகள�கவ� 
�<டட�<ட��றக �னக த�ய���ன ஒர உ3னப�டன3 அ�ரகள மHத ��ண<பப�றக மயற��கள த�யக�னற ந�னலய<லம,  ம�கக கனறந� 
ஊ��யம அள�ககபபடட த�க��ய சரண3பபடட �ந� அதத��ழ�ல�ளரகள �ஙகளத வ�னலந�றத�த��ல மகத��ன உற��னயக க�டட 
�ரக�னறனர. 

தநயவ�ல� ந�ற�னம ல�கனனட சரஙகத த��ழ�ல�லம ம�ன��ர உறபத��ய<லம ஈடபடடளளத.  இ�ன த�யலப�டகள தநயவ�ல�ய<ல உளள 
��றந�-தனள சரஙகஙகனள னமயம�கக தக�ணட அனமநதளளன. �ம�ழந�டடறகம மறறம வகரள�, கரந�3க�, ஆந��ர� ஆக�ய அ�ன அணன3 
ம�ந�லஙகளககம இத ��ன மகக�யம�ன ம�ன��ர �<ந�வய�கப பளள�ய�க �<ளஙகக�றத.  அதத3ன இத இந��ய��<ன ம�க உயரந� 
இல�பமHடடம தப�தத தனற ந�ற�னஙகள�ல (PSU)  ஒனற�கம.  த�னற ம�ரச 31  உ3ன மட�ன3ந� 2009-10  ந���ய�ணடல,  என.எல.��.  78 
ப<லல�யன ரப�யகனள ஈடடய<ரந�த, அ���த 1.6 ம�லல�யன அதமரகக 3�லரகள. 

பதத வக�ரகனககள தக�ண3 படடயனல �ல�யறத�� த�ப3மபர 20  அனற 13,000  என.எல.��.  த��ழ�ல�ளரகள �ஙகளத க�ல�னரயறற 
வ�னலந�றத�தன�த த��3கக�னர. ந�ற�னத��ன “ந�ரந�ர”த த��ழ�ல�ளரகளகக ந�கர�ன ஊ��யம, �ஙக அஙகYக�ரம மறறம ந�ரந�ர வ�னல 
ஆக�யன� இந� படடயல�ல அ3ஙகபன�. 

த�னனனய<ல இரநத த�றக�ல 200க�மH த��னல�<ல அனமந��ரககம தநயவ�ல�ய<லம, அவ�வப�ல தநயவ�ல� அனமந��ரககக கடய க3லர 
ம��ட3த��லம உளளர மககள இந� வ�னலந�றத�த��றக பர�ல�ன ஆ�ர�ள�ததளளனர.  க3ந� ந�னக ��ர க�லஙகள�ல, 
வ�னலந�றத�த��ல ஈடபட3 த��ழ�ல�ளரகள,  அ�ரகளத கடமபஙகள மறறம ஆ�ர��ளரகள3ன பலவ�ற வப�ரககணம ம�கக 
ஆரபப�ட3ஙகனள ந3த��யளளனர,  ��னல மறறம ரய<ல மற�யலகளம த�ய�னர.  அகவ3�பர 9  அனற என.எல.��.  வபரநதகனள 
மறறனகய<ட3 த��ழ�ல�ளரகள மHத த�ள�பபன3ய�ன வப�ல�ஸ ��கக�ல,  அகவ3�பர 1  அனற ஒர ம�ன ந�னலயதன� மறறனகய<3ச 
த�னற இரணட ஆய<ரத��றகம வமல�ன த��ழ�ல�ளரகள னகத த�யயபபட3த ஆக�யன� உடப3 ம�ரகத�னம�ன வப�ல�ஸ அ3ககமனறகக 
மகம தக�டத� ந�னலய<லம அ�ரகள இபவப�ர�ட3ஙகனள ந3த��னர. 

அகவ3�பர 19  அனற எ��ரககட��கள அனழபப �<டத��ரந� ம��ட3 அள�<ல�ன பநத��றக (தப�த வ�னலந�றத�ம),  3,000  வப�ல���ர 
ந�றத�பபடடரந� ந�னலய<லம �ம�ழந�டடன ��மக ம�ந�ல அர��ஙகத��ன அனமச�ரகள வ�னலந�றத�த��றக-எ��ர�க வ�ணடவக�ளகள 
ன�த� ந�னலய<லம, க3லர ம��ட3ம மழ�தம �ல�னமய�ன ஆ�ரவ க�டடயத. 

��மக ஆ�ரவ �ஙகம�ன த��ழ�ல�ளர மறவப�கக மனனண< (LPF)  ஆரமபத��ல வ�னலந�றத�த��ல இனணந�த.  ஆன�ல ��மகவ3ன�ன 
கட3�ல (இககட�� �ம�ழகத��ல அர��ஙகம அனமததளளத3ன இந��ய��<ன க�ஙக�ரஸ �னலனமய<ல�ன மத��ய அர��லம அஙகம 
�க�கக�றத) வ�னலந�றத�தன� உன3ககம மயற��கள�ல இபவப�த LPF மனவன ந�றக�றத. 

வ�னலந�றத�த��ல ஏறபடம தப�ரள���ர ��ககலகனள ஒபபந�த த��ழ�ல�ளரகள�ல ��ஙக மடய�த எனற கற�,  வ�னல ந�றத�தன� 
மடபப�றக என.எல.��.  ஒபபந���ரரகள கட3னமபப3ன LPF  அகவ3�பர 10  அனற ஒர உ3னப�டடல னகதயழத��ட3த.  ம���ந��ர 
ஊ��யதன� த�றம 1,040  ரப�ய ($23)  அ��கரபப�றக இந� ஒபபந�ம அனழத�த.  ஒபபந� த��ழ�ல�ளரகள (தபர��ரய�ன LPF 
உறபப<னரகளம இ��ல உணட)  இந� அ3கன�பனப ந�ர�கரகக ��ககள�த�னர.  ஆய<னம வ�னலந�றத�தன� பல�cனபபடதத��றக�ன 
இனனதம�ர மயற��ய�க LPFஐச வ�ரந� ��லர மடடம வ�னலககத ��ரமப<னர. 

ஒபபந�த த��ழ�ல�ளரகளகக (சரஙகத த��ழ�ல�ளரகள,  கல�த த��ழ�ல�ளரகள மறறம ப<ற தனணப பண<த த��ழ�ல�ளரகள)  ம��ம 3,000 
ரப�ய (66 அதமரகக 3�லர) ம�ல 4,500 ரப�ய (100 அதமரகக 3�லர) �னர ஊ��யம �ழஙகபபடக�றத. இந� த��னக அவ� வ�னலனயச 
த�யயம “ந�ரந�ர”த த��ழ�ல�ளரகள தபறம ஊ��யத��ல பத��ல ஒர பஙக ஆகம. 

உலக வ���ல�� �னலத �ளத��ன த�ய��ய�ளரகள தநயவ�ல�கக த�னறவப�த,  அஙக இரணட ���ப�ஙகளகக என.எல.��.  வ�னலகள�ல 
பஙகதபறற�ரநதம இனனம “ந�ரந�ர” த��ழ�ல�ளரகள எனனம அந�ஸத மறககபபடம பலவ�ற த��ழ�ல�ளரகள3ன அ�ரகள வப��னர. 

1992ல அ�ரத 18�த �ய��ல என.எல.��.  ந�ற�னம அ�ரத �<���ய ந�லதன�ப பற�ததக தக�ண3 ப<ன வ�னலககச வ�ரந��ர கரண�. 
இபவப�த ப��தனடட �ர3ஙகள�க�யம இனனம அ�ர ஒர ஒபபந�த த��ழ�ல�ளர�கவ� இரகக�ற�ர. கரண� த��லக�ற�ர: “வ�னலயம ந��� 
இழபபhடம அள�பப��க உற��யள�தத எனத ந�லதன� என.எல.��. எடததக தக�ண3த, இழபபhடடத த��னக �நன� �<னலககம ம�கக கனறந� 
த��னகய�கம. ந�ன வ�னல ப�ரகக �ந� �மயத��ல எனத ஒரந�ள கல� 30 ரப�ய�க இரந�த. இபவப�த னகய<ல ��ஙக�த 198 ரப�ய. 
ந�னக ப<ளனளகனள ன�ததக தக�ணட, இந� கனறந� �மபளத��ல எஙகள கடமபதன� ஓடட�த ��த��யம�லல��த.” 

”எலல� ஒபபந� த��ழ�ல�ளரகனளப வப�லவ� எனககம ஒர ம��த��ல 26  ஷ�படகளககப ப��ல�ய 20  ஷ�படகள மடடவம க�ன3கக�னறன. 
ஏதனனற�ல ஒர ம��த��ல எனகக 26  ஷ�படகள க�ன3தத �<ட3�ல,  அபவப�த ஒர ந�ரந�ரத த��ழ�ல�ளரகக�ன �க�� எனககக க�டட 
�<டம. அ�னனத �டபப�றகத ��ன என.எல.��. ந�ர��கம �<ரமபக�றத.” 

த��ழ�ல�ளரகள�ன வக�ரகனககள பறற�க கற�ய கரண�, “ந�ரந�ரத த��ழ�ல�ளரகள மறறம ஒபபந�த த��ழ�ல�ளரகள ஆக�ய அனனததத 
த��ழ�ல�ளரகளம �மம�க ந3த�பப3 வ�ணடம” எனற�ர. 

ம�ரடட வ�னலககத ��ரமபச த�யய என.எல.��. ந�ர��கம மயனற��க கரண� (ந�ர��கம பழ���ஙகக கடம எனற அச�த��ல �னத மழப 
தபயனரப பயனபடத� வ�ண3�ம எனற கரண� வகடடக தக�ண3�ர)  த�ர�<த��ர.  வமல�ளரகள த��ழ�ல�ளரகனள த��னலவப��ய<ல 
அனழததம கடனமய�கத தறற� �ர���க அ�ர கற�ன�ர. 

என.எல.��.ய<ல 28  �ர3ஙகள�க அ���த 1982  ம�ல வ�னலப�ரதத �ரம ஒர 55  �யத ஒபபந�த த��ழ�ல�ள�ய<3மம உ.வ��.�.�. 
த�ய��ய�ளரகள வப��னர.  இனனம மனற �ர3ஙகள�ல அ�ர �ட3பர�ம�க “ஓயவ”  �யன� எடட �<ட��ர,  ஆன�ல ஒர ஒபபந�த 
த��ழ�ல�ள�ய�க அ�ர வபச��றக ஓயவ��ய அலலத ப<ற நல உ��<கள எதவம க�ன3ய�த. ஆய<னம ஒர ஏம�றற�ன வ�மநல ந���கக�க 



அ�ரத மறறம ப<ற த��ழ�ல�ளரகள�ன ஊ��யத��ல இரநத பணம �ழககம�ய ப<டததக தக�ளளபபடக�றத. 

இந� த��ழ�ல�ள�ய<ன ��ட ��ஙக� �னளந��ரந� வ��றறவம சரஙகத��ல ���ப�க கணகக�ல வ�னல ப�ரத��ரந�த அ�ரத உ3லநலத��ல 
ஏறபடத��ய<ரககம ப���பனப த�ள�பபடதத���ய இரந�த. 

ஒபபந�த த��ழ�ல�ளரகளகக கடனம�ன தoலதமடடகள,  ஷpககள மறறம க��ஙகள வப�னற அடபபன3 ப�தக�பப ���னஙகள க3 
�ழஙகபபட���லனல.  அ�ரகளகக மரதத� அடன3கள �ழஙகபபடக�னறன எனற�லம,  வ�னல வநரத��ல அ�ரகள க�யமன3ந��ல 
மனறய�ன மரதத�ச ��க�சன� இதத��ழ�ல�ளரகளககக க�ன3பப��லனல. 

ஜc�� த��ழ�ற�ஙகம ��ன 8,000  உறபப<னரகள3ன ஒபபந�த த��ழ�ல�ளரகள�ன ம�கப தபரய த��ழ�ற�ஙகம�கம.  இத,  ஸர�ல�ன�� இந��ய 
கமயன�ஸட கட��ய<ன (��ப<ஐ)  ஆ�ரவ3ன�ன அனனதத இந��ய த��ழ�ற �ஙக வபரன� (ஏஐடய��)  எனனம த��ழ�ற�ஙக கட3னமபப3ன 
வ�ரந���கம. ��மக�<ன LPF மறறம ஸர�ல�ன�� இந��ய கமயன�ஸட கட��னய (ம�ரக��ஸட) வ�ரந� இந��ய த��ழ�ற �ஙக னமயம (��ஐடய) 
ஆக�யன� உடப3 இனனம ஏழ த��ழ�ற�ஙகஙகள இந� வ�னலந�றத�த��ல பஙகதபறறளளன.  இவ� �ஙகஙகள ��ன என.எல.��.ய<ன 
ந�ரந�ரத த��ழ�ல�ளரகனளயம ப<ர��ந���தத�பபடததக�னறன எனற�லம இ�றற�ல ஒர �ஙகம க3 அ�ரகனள வ�னலந�றத�த��றக 
ஆ�ர��ன வ�னல ந3�டகனகனய எடகக அனழபப �<3�<லனல. இ�ன மலம மத��ய அர��ஙகத��றக த��ந�ம�ன ந�ற�னமம மறறம 
ம�ந�ல அர��ஙகமம ந3ததம அ3ககமனறப ப<ரச��ரதன� எ��ரதத ஒபபந� த��ழ�ல�ளரகள �ன�வய வப�ர�3 அன� �<டட �<ட3ன. 

தநடஙக�லம�ய ப<னபறறபபடட �ரம இந� தக�ளனக என.எல.��.கக அ����ரண இல�பம ஈடடத �ரம ஒனற�க ந�ரபணம�க� �நதளளத. 
த�னற ஜpனல ம��த��ல 14,000  ந�ரந�ரத த��ழ�ல�ளரகள ஆற ந�ள வ�னலந�றத�த��ல இறஙக�ய வப�த,  ஒபபந�த த��ழ�ல�ளரகள 
வ�னலய<ல த��3ரம�ற அ�ரகள�3ம கறபபட3த. 

�நன�-ஆ�ரவக தக�ளனககனள வந�கக�ய இந��ய��<ன 1991  ஆம ஆணடத ��ரபபதன� �ட�னமத� கடடம�ன ந�பணரம 
�ன�ய�ரமயம�ககதன� �ல�னமய�க உபவ���பப�ரம�ன ப<ர�மர மனவம�கன ��ங இந� ப<ரச��னனய<ல �னலய<ட��றக அ�ரகக 
தநரகக�லள�கக வ�ணடம எனற எ��ரக கட��களம அ�றனறச வ�ரந� த��ழ�ற�ஙகஙகளம (��ப<ஐ மறறம அ�ன த��ழ�ற�ஙகம�ன 
ஏஐடய�� மறறம ��ப<எம மறறம அ�ன த��ழ�ற�ஙகம�ன ��ஐடய ஆக�யன�யம இ��ல அ3ஙகம) த��ழ�ல�ளரகனள �ல�யறத�� �ரக�னறன. 
என.எல.��.  ஒபபந�த த��ழ�ல�ளரகளகக�ன ��ப<ஐ கட��னயச வ�ரந� �ஙகத��ன �னல�ர ப<.கபப��ம� மனவம�கன ��ஙக�றக ஒர 
பர��பமடடம வ�ணடவக�னள �<டத��ரகக�ற�ர.  ப�ரத தo�< எதலகடரககலஸ ல�ம�த3ட (BHEL)  ந�ற�னத��ன ஒபபந�த 
த��ழ�ல�ளரகளகக த�றம 500  ரப�ய ஊ��ய உயரவ அள�ககபபடடளளன� சடடக க�டடய<ரககம கபப��ம�,  “என.எல.��.  ஒபபந�த 
த��ழ�ல�ளரகளககம இவ�ம���ரய�ன ஒனனற ப<ர�மர த�ய��ர எனற ந�ஙகள நமபக�வற�ம” எனற கற�ன�ர. 

�ம�ழக அர��யல�ல ��மக�<ன மகக�ய எ��ரய�ன அ��மக�<ன ப<ர��ந���கள உடப3 எ��ரக கட��த �னல�ரகள�ன ஒர கழ த�ளள�யனற 
ம�னல என.எல.��. ஒபபந�த த��ழ�ல�ளரகள வ�னலந�றத�ம த��3ரப�க ப<ர�மர மனவம�கன ��ஙனகயம மத��ய ந�லககரத தனற அனமச�ர 
ஸப<ரக�ஷ தஜயஷ��னலயம �ந��ததப வபச���க த��ழ�ற�ஙக �ட3�ரஙகள கறக�னறன. 

�மHப ம��ஙகள�ல “மககள வப�ர�ட3ஙகள�ல”  �னன3ன வ�ரநத வப�ர�ட��றக மனன�ள ப<ரபல ��ன�ம� நட�த��ரம�ன தஜயலல��� 
�னலனமய<ல�ன �லத��ர அ��மக கட��னய ஸர�ல�ன�ஸடகள �ல�யறத�� �ரக�னறனர.  அடத� ஆணட ம�ந�லத வ�ர�ல�ல 
அ��மகவ3ன ஒர வ�ர�ல கட3ண< அனமபபத ��ன இ�ன உணனமய�ன வந�ககம.  த�னறமனற அ��மக அ��க�ரத��ல இரந�வப�த, 
கரஙக�ல�கனள அமரத��யம,  த��ழ�ல�ளரகனளக னகத த�யதம,  தபப�கக�ச சடகள ந3த��யம 200,000  அர��ஙக ஊழ�யரகள ந3த��ய 
வ�னலந�றத�தன� உன3த�த இஙக கற�பப<3த�ககத. 

க3ந� இரணட ���ப�ஙகள�ல ப��� �ன�ய�ரமயம�ககபபடட �<ட3 பல தப�தத தனற ந�ற�னஙகள�ல என.எல.��.யம ஒனற.  இனனம 
�ன�ய�ரமயம�ககதன� த�யலபடத�வ� க�ஙக�ரஸ-�னலனமய<ல�ன மத��ய அர��ஙகம வந�ககம தக�ணடளளத. 

ஒபபந� த��ழ�ல�ளரகனள ந�ரந�ரம�கக�ன�யம அ�ரகளகக “ந�ரந�ர”த த��ழ�ல�ளரகளகக �மம�ன ஊ��யம �ழஙக�ன�யம 
எபப�டபடவ3னம �டககம �cரம�னதத3ன ��ன என.எல.��. ந�ர��கம உளளத. ஏதனனற�ல இ�றனறச த�ய��ல ந�ற�னத��ன இல�பஙகள 
கனறநத ம�லட3�ளரகளகக ஈரபனபக கனறதத �<டம. 

2006  ஜpனலய<ல க�ஙக�ரஸ �னலனமய<ல�ன ஐகக�ய மறவப�ககக கட3ண< அர��ஙகம என.எல.��.  மறறம ப<ற தப�தத தனற 
ந�ற�னஙகனள �ன�ய�ரமயம�கக ��ட3தன� மனதனடத�த.  என.எல.��.  த��ழ�ல�ளரகள இத��ட3த��றக எ��ர�க வப�ரககணதத3ன 
வ�னலந�றத�த��ல இறஙக�ன�ல அ�ன ப���பப கடனமய�ய இரககம எனற அஞ��ய ��மக மத��ய அர��ஙகத��ல இரநத �<லகப 
வப����க ம�ரடடய ப<னனர,  அத��ட3ம ந�றத�� ன�ககபபட3த.  (இந��ய�:  UPA  அர��ஙகம தப�தததனற ந�ற�னப பஙககனள �<றகம 
��ட3ஙகனள ந�றத�� ன�ககத �ளளபபட3த). 

ஆய<னம இபவப�த இந��ய��<ன தபரக�ச த�லலம ந���ப பறற�ககனற கற�தத ம�லட3�ளரகள�ன க�னலகனள �ண<ககம தப�ரடட 
எடககபபடம ��ககன ந3�டகனகத த��கபப<ன ப�கம�க இந� பஙக �<றபனனனய மனதக�ணட த�லலம �cரம�னதத3ன ஐகக�ய 
மறவப�ககக கட3ண< தம�த�மம இரகக�றத. 

என.எல.��. வ�னலந�றத�ம இந��ய��<ல, கற�பப�க த�னன�ந��ய ம�ந�லம�ன �ம�ழகத��ல தபரக� �ரம த��ழ�ல�ளர வப�ர�ட3 அனலய<ன 
ஒர பக�� ஆகம. இந� ப��ய வப�ரககணம கற�த� ஆளம �ரககத��ன க�னலனய அகவ3�பர 17 அனற �ந� ப<டஐ த�ய�� எ��தர�ல�த�த. 
”இந��ய��<ன ’த3டர�ய<ட’ன3 த��ழ�ல�ளர வப�ர�ட3ஙகள உலககக�னறன” எனற �னலபப<ல �ந� அந� த�ய��ய<ன ஒர பக�� இபபடச 
த��லக�றத: “��கனத �ய�ரபப ந�ற�னஙகள தபரமள�<ல இஙக அ��கம�ன எணண<கனகய<ல இரபப��ல இநநகரம [�ம�ழக �னலநகரம�ன 
த�னனன]  இந��ய��<ன த3டர�ய<ட என அற�யபப3 �ந��ரகக�றத.  ஆன�ல பல த��3ரச��ய�ன த��ழ�ல�ளர வப�ர�ட3ஙகள அந�ப 
தபரனமனய த�லத�லககச த�யத, த��ழ�றதனற அனம��னய வகள�<ககற�ய�கக� உளளன.” அந� த�ய�� அ�னப<ன, த�னனனய<ல அலலத 
அரக�ல, என.எல.��., opண3�ய மறறம வந�கக�ய� ஆனலகள, மறறம எமஆரஎப 3யர த��ழ�ற��னல உளள�ட3 �மHபத��ல வ�னலந�றத�ம 
ந3ந� அலலத ந3நத தக�ணடரககம ஏர�ளம�ன இ3ஙகனளக கற�பப<டடரந�த. 

இந��ய��<ன ஆளம வமற�டடன அவ� க�னலகனளவய பக�ரநத தக�ளளம ஸர�ல�ன�� கட��களம அ�றற�ன �ஙகஙகளம எனவ� 
என.எல.��.  த��ழ�ல�ளர வப�ர�ட3ஙகனளத �ன�னமபபடதத��றகம அ3கக��றகம �cரம�னதத3ன இரகக�னறன.  இ�றக�கத ��ன 
மனவம�கன ��ங மறறம ��மக அர��ஙகத��ன �னலயhடன3க வக�ரம அ�றற�ன �<ணணபபஙகளம,  என.எல.��.ய<ன ந�ரந�ர ஊழ�யரகளம 
க3 வ�ரநத �<3�� �ணணம வ�னலந�றத�ம எந� �னகய<லம �<ர�ன3��றக அன� க�டடம எ��ரபபம ஆகம. 
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