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ததன்னிந்திய மோநிலமோன தமிழ்நோட்டில் தநய்சவலி லிக்லனட் கோர்ப்பசரஷன் (NLC) 
நிறுவனத்தின் ஐந்து சதவதீ பங்குகலள தனியோருக்கு வழங்கும் மத்திய அரசோங்கத்தின் 
திட்டத்திற்கு எதிரோக அந்நிறுவனத்தின் சுமோர் 25,000 நிரந்தர மற்றும் ஒப்பந்தத் 
ததோழிலோளர்கள், புதனன்று இரவு கோலவலரயற்ற சவலலநிறுத்தத்லத ததோடங்கினர். 
சவலலநிறுத்த நடவடிக்லகக்கு தசன்லன உயர் நீதிமன்றம் விதித்திருக்கக் கூடிய தலடலய 
மீறி இந்த சவலலநிறுத்தம் ததோடங்கியுள்ளது. 

கோங்கிரஸ் தலலலமயிலோன ஐக்கிய முற்சபோக்குக் கூட்டணி அரசோங்கத்தின் 
தனியோர்மயமோக்கல் திட்டங்களுக்கு பரவலோன எதிர்ப்பு இருப்பதன் தவளிப்போடோக, 
என்.எல்.சி. தபோறியோளர்களும் கூட இந்த சவலலநிறுத்தத்தில் பங்குதபற்றனர். 

மத்திய அரசோங்கத்தின் நடவடிக்லகயோனது என்.எல்.சி.யின் நிரந்தர மற்றும் ஒப்பந்தத் 
ததோழிலோளர்களது சவலலகள், ஊதியங்கள் மற்றும் வோழ்க்லக நிலலலமகலள 
அச்சுறுத்துவதோக அலமந்துள்ளது. இந்நிறுவனம் இந்தியோவின் மிகவும் இலோபகரமோன 
தபோதுத் துலற நிறுவனங்களில் ஒன்றோகும். இந்நிறுவனம் தனது ததோழிலோளர்களில் 
தபரும்பகுதிலய -சுமோர் 13,000 ததோழிலோளர்கள்- ஒப்பந்தத் ததோழிலோளர்களோக 
பரோமரிக்கிறது. இவர்களில் நிரந்தரத் ததோழிலோளர்கள் தபறும் ஊதியத்தில் தவறும் 10 
சதவதீம் அளவுக்சக ஊதியமோகப் தபறுபவர்களும் கூட உண்டு. ஒப்பந்தத் ததோழிலோளர்களில் 
பலர் இந்நிறுவனத்தில் 15 முதல் 20 ஆண்டு கோலம் வலர பணியோற்றியுள்ளனர்.  

ததோழிலோளர்களது சவலலநிறுத்த நடவடிக்லக “சட்டவிசரோதமோனது” என்று கூறியுள்ள 
என்.எல்.சி. நிர்வோகம் ததோழிலோளர்கள் சவலலநிறுத்தத்லத ததோடரக் கூடோது என்று 
கூறுகிறது. இதனோல் தமிழ்நோட்டில் மின்விநிசயோகம் போதிக்கப்படும் என்றும் அது 
எச்சரிக்கிறது.  

என்.எல்.சி. சவலலநிறுத்தத்லத தடுக்கும் ஒரு தவளிப்பட்ட முயற்சியோக, தமிழக முதல்வர் 
தெ.தெயலலிதோ -என்.எல்.சி. பங்குகள் தனியோருக்கு விற்கப்படுவலத எதிர்ப்பதோக இவர் 
கூறுகிறோர்- நிறுவனத்தின் ஐந்து சதவதீ பங்குகலள வோங்கிக் தகோள்ள தனது மோநிலம் 
தயோரோக இருப்பதோக அறிவித்து இந்தியப் பிரதமர் மன்சமோகன் சிங்கிற்கு கடிதம் ஒன்லற 
அனுப்பினோர். மத்திய அரசோங்கம் இவ்விடயத்லத பரிசீலிக்கும் என்று கூறிய இந்திய 
நிதியலமச்சர் பழனியப்பன் சிதம்பரம், ஆகசவ என்.எல்.சி. ததோழிலோளர்கள் 
சவலலநிறுத்தத்லதக் லகவிட சவண்டும் என்று வலியுறுத்தினோர். ததோழிலோளர்களது 
சபோரோட்ட நடவடிக்லகலய ஒடுக்குவதற்கோன தயோரிப்போக தமிழகத்தின் மோநில 
அரசோங்கமும் ஏரோளமோன சபோலிஸ் பலடலய குவித்துள்ளது. 



மத்திய ஐக்கிய முற்சபோக்குக் கூட்டணி அரசோங்கம் மற்றும் தெயலலிதோவின் அகில 
இந்திய அண்ணோ திரோவிட முன்சனற்ற கழக மோநில நிர்வோகம் ஆகிய இரண்டுசம 
அமல்படுத்தி வருகின்ற சர்வசதச நிதி மூலதனத்தின் சகோரிக்லககளுக்கு எதிரோன ஒரு 
சபோரோட்டத்தின் மூலமோகசவ என்.எல்.சி.யின் தனியோர்மயமோக்கத்திற்கு எதிரோகப் சபோரோட 
முடியும். தனியோர்மயமோக்கத்லத எதிர்த்தும் ஒப்பந்தத் ததோழிலோளர்கலள போதுகோத்துமோன 
என்.எல்.சி. ததோழிலோளர்கள் அலனவரது ஒரு கூட்டுப் சபோரோட்டமோனது ஒரு சசோசலிச 
சவலலத்திட்டத்தின் அடிப்பலடயில் சவலலகள், கண்ணியமோன ஊதியங்கள் மற்றும் 
வோழ்க்லக நிலலலமகளுக்கோன அடிப்பலட உரிலமலய போதுகோப்பதற்கு ததோழிலோள வர்க்கம் 
ததோடுக்கின்ற ஒரு பரந்த தோக்குதலோக அபிவிருத்தி தசய்யப்பட சவண்டும். 

என்.எல்.சி.யின் நிரந்தரத் ததோழிலோளர்கலள தபோறுத்த வலர, அவர்கள், திரோவிட 
முன்சனற்றக் கழகத்துடன் இலணந்த ததோழிலோளர் முன்சனற்ற முன்னணி (LPF), அண்ணோ 
ததோழிலோளர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் சங்கம், அலனத்திந்திய ததோழிற்சங்க கோங்கிரஸ் (AI TUC) 
மற்றும் இந்திய ததோழிற்சங்கங்களின் லமயம் (CI TU) -இலவ இரண்டும் முலறலய இந்திய 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மோர்க்சிஸ்ட்) ஆகிய இரண்டு 
ஸ்ரோலினிச நோடோளுமன்றக் கட்சிகளுடன் இலணந்த ததோழிற்சங்கங்கள்- ஆகிய 
ததோழிற்சங்கங்களின் கட்டுப்போட்டின் கீழ் உள்ளனர்.  

தனியோர்மயமோக்கத்திற்கு ததோழிலோளர்கள் கோட்டுகின்ற மிக ஆழமோன எதிர்ப்பு என்.எல்.சி. 
ததோழிற்சங்கங்கலள ெூலல 3 சவலலநிறுத்தத்லத ஒழுங்கலமப்பதற்கு நிர்ப்பந்தித்துள்ளது 
என்ற நிலலயில் இந்த அலமப்புகள் தங்களது உறுப்பினர்கலள ஒரு முட்டுச் சந்திற்சக 
அலழத்துச் தசன்றுள்ளன.  

தசன்ற ஆண்டில் ஒப்பந்தத் ததோழிலோளர்கள் நடத்திய ஒரு தீர்மோனகரமோன சபோரோட்டம் 44 
நோட்களுக்குப் பின்னர் ஸ்ரோலினிஸ்டுகள் தலலலமயிலோன ததோழிற்சங்கங்களோல் கோட்டிக் 
தகோடுக்கப்பட்டது. தசன்ற ஆண்டின் கோட்டிக் தகோடுப்பின் கோரணத்தோல் என்.எல்.சி. ஒப்பந்தத் 
ததோழிலோளர்களில் போதிப்சபர் தோன் இந்தமுலற சபோரோட்டத்தில் பங்சகற்கிறோர்கள் என 
உலக சசோசலிச வலலத் தள தசய்தியோளர்களிடம் சபசிய ஒப்பந்த ததோழிலோளர்களில் 
பலரும் குறிப்பிட்டனர்.  

நிரந்தரத் ததோழிலோளர்களது ததோழிற்சங்கங்கள், சவலலநிறுத்தத்தில் கலந்து தகோள்வதற்கு 
ஒப்பந்த ததோழிலோளர்களிடம் விண்ணப்பம் தசய்யவில்லல. என்.எல்.சி.யின் ஒப்பந்தத் 
ததோழிலோளர்களது பிரதோன ததோழிற்சங்கமோன ெவீோ ஒப்பந்தத் ததோழிலோளர்கள் சங்கம் -
இச்சங்கம் ஸ்ரோலினிச AI TUC உடன் இலணந்த சங்கமோகும்- சவலலநிறுத்த தினத்திற்கு 
முந்லதய தினமோன ெூலல 2 வலர தனது உறுப்பினர்கலள சவலலநிறுத்தத்தில் கலந்து 
தகோள்ள அலழக்கவில்லல.  

என்.எல்.சி. நிறுவனத்லத ஐக்கிய முற்சபோக்குக் கூட்டணி தனியோர்மயமோக்குவதற்கு 
ததோழிற்சங்கங்கள் கோட்டுகின்ற எதிர்ப்பு, தமிழ்நோட்டின் ஆளும் உயரடுக்லக சநோக்கிய 
அவற்றின் சநோக்குநிலலயுடன் பிலணந்த ஒரு சமோசடியோகும். மத்திய அரசோங்கம் 
தெயலலிதோவின் திட்டத்லத ஏற்குமோனோல் சவலலநிறுத்தத்தில் இருந்து தோங்கள் விலகிக் 
தகோள்வதோக ஆளும் அஇஅதிமுகவுடன் இலணந்த அண்ணோ ததோழிலோளர்கள் மற்றும் 
ஊழியர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. 

என்.எல்.சி. ததோழிலோளர்கலள அஇஅதிமுக சபோன்ற வலது-சோரி முதலோளித்துவக் 
கட்சிகளுக்கு கீழ்ப்படியச் தசய்ய சவலலதசய்வதன் மூலம் ஸ்ரோலினிசக் கட்டுப்போட்டில் 
இயங்கும் ததோழிற்சங்கங்கள் ஒரு நோசகரமோன அரசியல் போத்திரத்லத ஆற்றிக் 
தகோண்டிருக்கின்றன. 

தெயலலிதோவின் ததோழிலோள வர்க்கத்திற்கு விசரோதமோன பிற்சபோக்குத்தனமோன 
நிர்வோகத்லத தனியோர்மயமோக்கத்தின் எதிரி சபோல் விளம்பரப்படுத்துவதற்கு வசதியோக, 



மத்திய அரசோங்கத்திற்கு எதிரோக மோநிலம் தழுவிய ஒரு தபோது சவலலநிறுத்தத்திற்கு 
தமிழ்நோடு அரசோங்கம் அலழக்க சவண்டும் என்று AI TUC இன் மோவட்டச் தசயலரோன 
எம்.சசகர் சவண்டுசகோள் விடுத்தோர். இத்தலகய வலகயில் தெயலலிதோவின் முன் இந்த 
தவட்கமற்ற தநடுஞ்சோன் கிலடயோக வழீ்தல் என்பது 2011 இல் மோநில சட்டமன்றத் 
சதர்தலின் சபோது அஇஅதிமுக உடன் ஸ்ரோலினிச இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி லவத்துக் 
தகோண்ட சந்தர்ப்பவோத அரசியல் கூட்டணியின் வரிலசயில் வருவதோகும்.  

ஐக்கிய முற்சபோக்குக் கூட்டணி அரசோங்கத்தின் நடவடிக்லககலள எதிர்ப்பதோக திமுக 
மற்றும் அஇஅதிமுக ஆகிய கட்சிகள் கோட்டிக் தகோள்வது தனியோர்மயமோக்கத்திற்கு 
உண்லமயோய் எதிர்ப்பு கோட்டும் முகமோகசவோ அல்லது என்.எல்.சி. ததோழிலோளர்களின் 
எதிர்கோலம் குறித்த கவலலயினோசலோ அல்ல. இக்கட்சிகளின் கவலல எல்லோம் அலவ 
பிரதிநிதித்துவம் தசய்கின்ற தமிழக பிரோந்திய முதலோளிகளின் நலன்கசளோடு 
பிலணந்ததோகும். அதனோல் தோன் மோநிலத்தில் மின்சோரப் பற்றோக்குலற தநருக்கடிக்கு இட்டுச் 
தசல்லக் கூடிய என்.எல்.சி. ததோழிலோளர்களின் சபோரோட்ட நடவடிக்லகலய 
எப்போடுபட்சடனும் தடுத்து விடுவதற்கு அவர்கள் முலனப்புடன் இருக்கின்றனர். என்.எல்.சி., 
தமிழ்நோட்டிற்கும் மற்றும் ததன்னிந்தியோவில் இருக்கும் மூன்று பிற அண்லட 
மோநிலங்களுக்கும் மின்சோரத்லத உற்பத்தி தசய்கிறது. இந்திய கூட்டணி அரசோங்கங்களின் 
கூட்டோளிகளோகவும் தமிழ்நோட்டில் ஆளும் கட்சிகளோகவும் இருக்கும் இந்த இரண்டு 
கட்சிகளுசம, சமூகரீதியோய் பிற்சபோக்குத்தனமிக்கதோக இருக்கும் “சுதந்திர சந்லத” 
தபோருளோதோரக் தகோள்லககளுக்கு முழு உறுதிப்போடு தகோண்டலவயோக இருக்கின்றன.  

மின்சோர தநருக்கடியின் சோத்தியம் குறித்த தனது கவலலகலள பிரதமர் மன்சமோகன் 
சிங்கிற்கு அனுப்பியிருக்கும் கடிதத்தில் தவளிப்படுத்தியிருக்கும் முதல்வர் தெயலலிதோ 
அதில் எச்சரித்திருக்கிறோர்: “மத்திய அரசோங்கத்தின் அவசரமோன மற்றும் முகோந்திரமற்ற 
நடவடிக்லககளோல் மோநிலத்தின் சிக்கலோன மின்சோரப் பற்றோக்குலற சூழ்நிலலலய இன்னும் 
சமோசமோக்கக் கூடிய, முற்றிலும் தவிர்க்கத்தக்க, ஒரு ததோழிலோளர் சபோரோட்டத்திற்கு முகம் 
தகோடுக்க தமிழ்நோட்டின் அரசோங்கம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறது.” 

என்.எல்.சி.லய தனியோர்மயமோக்க தநருக்கும் ஐக்கிய முற்சபோக்குக் கூட்டணி 
அரசோங்கத்தில் திமுக கடந்த மோர்ச் மோதம் வலர பங்குதபற்று வந்திருந்தது. 2006 ெூன் 
மோதத்தில் என்.எல்.சி.யின் பத்து சதவதீப் பங்குகலள விற்கும் முடிலவ ஐக்கிய 
முற்சபோக்குக் கூட்டணி அரசோங்கத்தின் சகபினட் எடுத்தசபோது திமுக அலமச்சர்களும் 
அதில் பங்குதபற்றிருந்தனர்.   

2006 ெூலலயின் ஆரம்பத்தில் என்.எல்.சி. ததோழிலோளர்கள் ஒரு கோலவலரயற்ற 
சவலலநிறுத்தத்லத ததோடங்கி மின் உற்பத்தி போதியோகக் குலறந்து விட்டதற்குப் 
பின்னர்தோன் திமுக தடல்லியின் திட்டங்கலள எதிர்ப்பதற்கு தள்ளப்பட்டது. மத்திய 
அரசோங்கம் தனது திட்டத்லத லகவிடவில்லல என்றோல் ஐக்கிய முற்சபோக்குக் கூட்டணி 
அரசோங்கத்திற்கு ஆதரலவ வோபஸ் வோங்க சநரிடும் என்று திமுக மத்திய அரசோங்கத்லத 
எச்சரித்தது. என்.எல்.சி. சவலலநிறுத்தம் தனியோர்மயமோக்கத்திற்கு எதிரோன 
ததோழிலோளர்களின் ஒரு பரந்துபட்ட இயக்கத்திற்கு அணிதிரட்டும் புள்ளியோக மோறிவிடக் 
கூடும் என்ற கவலலயில், ஐக்கிய முற்சபோக்குக் கூட்டணி அரசோங்கம் என்.எல்.சி. 10 
சதவதீ பங்குகலள விற்கும் அதன் முடிலவ நிறுத்தி லவத்தது.  

இப்சபோது கடுலமயோன தபோருளோதோர தநருக்கடி நிலலலமகளின் கீழ், ஐக்கிய முற்சபோக்குக் 
கூட்டணி அரசோங்கமோனது, தபருகிச் தசல்லும் நிதிப் பற்றோக்குலறலயக் லகயோளும் 
அசதசவலளயில் சர்வசதச மூலதனத்திற்கு புதிய மூலதன வோய்ப்புகலளயும் திறந்து விட 
சவண்டும் என்கிற சநோக்கத்தில், புதிய தனியோர்மயமோக்க நடவடிக்லககலள முன்தனடுக்கத் 
தீர்மோனித்துள்ளது. 

To contact the WSWS and the 
Socialist Equality Party visit: http://www.wsws.org 


