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நிலக்கரி அகழ்வு மற்றும் மின்சார உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ள 
தமிழ்நாட்டை அடிப்படையாகக் ககாண்டு இயங்கும் கநய்வேலி 
லிக்கெட் நிறுேெத்டத தனியார்மயமாக்கும் இந்திய 
அரசாங்கத்தின் திட்ைத்டத எதிர்த்து அந்நிறுேெத்தின் சுமார் 
25,000 கதாழிலாளர்கள் நைத்திய காலேடரயற்ற வேடலநிறுத்த 
வபாராட்ைம் கதாழிற்சங்கங்களால் விடலவபசப்பட்ைதில் 
அத்கதாழிலாளர்களிடைவய  அதிருப்தி கபருகி ேருகிறது. 

நிறுேெத்டத தனியார்மயமாக்குேதன் முதல் படியாகவும், இந்திய 
மற்றும் அந்நிய முதலீட்ைாளர்களுக்கு கபரும் இலாபங்கடள 
உருோக்கித் தரும் ேடகயில் இந்தியாவின் கபாருளாதாரத்டத 
மறுகட்டுமாெம் கசய்யும் தெது திட்ைங்களின் பகுதியாகவும் 
இந்தியாவின் காங்கிரஸ் கட்சி தடலடமயிலாெ ஐக்கிய 
முற்வபாக்குக் கூட்ைணி அரசாங்கம் அதிக இலாபமீட்டித் தரும் 
என்.எல்.சி. நிறுேெத்தின் 5 சதவீத பங்குகடள விற்கிறது. 

என்.எல்.சி. வேடலநிறுத்தம் பதின்மூன்றாேது நாடள 
எட்டியிருந்த ஒரு நிடலயில், கதாழிற்சங்கங்கள் எல்லாம் 
என்.எல்.சி. நிறுேெத்தின் 5 சதவீத பங்குகடள தமிழ்நாட்டின் 
அகில இந்திய அண்ணா திராவிை முன்வெற்றக் கழகத்தின் 
தடலடமயிலாெ மாநில அரசாங்கம் ோங்கிக் ககாள்ேதாகக் 
கூறியடத பிடித்துக் ககாண்டு வேடலநிறுத்தத்டத முடிவுக்குக் 
ககாண்டு ேந்தெ. 

என்.எல்.சி. பங்குகடள ோங்குேது கதாைர்பாக தமிழ்நாடு 
மாநில அரசாங்கத்தின் அதிகாரிகள் இந்தியாவின் பங்கு விற்படெ 
ோரியத்துைன் வபச்சுகடள கதாைங்கியிருப்பதாக ஜூடல 15 
கசய்தி கேளியாெதுவம, கதாழிற்சங்கங்கத் தடலேர்கள் எல்லாம் 
சற்றும் தாமதிக்காமல் “முக்கியமாெ கேற்றி” என்று அறிவித்து 
வேடலநிறுத்தத்டத முடித்துக் ககாண்ைெர். வேடலநிறுத்தத்தில் 
ஈடுபட்டிருந்த கதாழிலாளர்கள் அடெேரும் எந்தவித கூட்ைம், 
கலந்துடரயாைல் அல்லது ோக்ககடுப்பிலும் பங்வகற்காமல் 
அேரேர் வேடலக்குத் திரும்ப உத்தரவிைப்பட்ைெர். 

தமிழ்நாடு அரசாங்கத்திற்கு விற்படெ கசய்யும் திட்ைம் 
கேற்றியடையும் பட்சத்தில் கூை அது மத்திய அரசாங்கத்தின் 
தனியார்மயமாக்க திட்ைங்களுக்கு ஒரு பலத்த அடியாக மாறக் 
கூடிய நிடல ஒருவபாதும் இருக்கவில்டல. என்.எல்.சி. 
நிறுேெத்டத முதலாளித்துே இலாபமீட்ைல் நிறுேெமாக 
இயக்குேதில் மாநில அரசாங்கம் கைல்லிக்கு சற்றும் சடளக்காத 
அவத அளவில் உறுதிபூண்டிருக்கிறது. 

வமலும், வேடலநிறுத்தத்டத கதாழிற்சங்கங்கள் 
உடைத்தடமயாெது என்.எல்.சி. நிறுேெத்தின் மிருகத்தெமாய் 
சுரண்ைப்பட்ை ஒப்பந்தத் கதாழிலாளர்கடள மீண்டுகமாருமுடற 
சங்கைத்தில் நிறுத்தியது. நிறுேெத்தின் ஊழியர்களில் சுமார் 
பாதிப்வபர் தங்களது வேடலடய நிரந்தரமாக்குேதற்கும் நிரந்தரத் 
கதாழிலாளர்களுக்கு நிகராக ஊதியங்கடளயும் நல 
உதவிகடளயும் கபறுேதற்கும் பல ேருைங்களாக வபாராடி 
ேருகிறார்கள். அரசாங்கத்தின் தனியார்மயமாக்க திட்ைங்கள், 
என்.எல்.சி.யின் அடெத்துத் கதாழிலாளர்களுக்குவம 
அச்சுறுத்தல்தான் என்படத உணர்ந்திருந்த ஒப்பந்தத் 
கதாழிலாளர்கள், நிரந்தரத் கதாழிலாளர்களுக்ககெ 
வபரம்வபசுகிற கதாழிற்சங்கங்கள் அடழப்பு விடுத்த 
வேடலநிறுத்தத்திற்கு ஆதரவு அளித்தெர். “சட்ைவிவராத” 
வேடலநிறுத்தம் நைத்துேதற்கு தண்ைடெ கிடைக்கும் என்ற 

நீதிமன்ற அச்சுறுத்தல்கடள இருேடகத் கதாழிலாளர்களுவம 
கூட்ைாக எதிர்த்து நின்றெர். 

என்.எல்.சி.யின் கதாழிற்சங்கங்கள் தமிழ்நாட்டின் பிரதாெ 
அரசியல் கட்சிகளுைன் இடணந்தடே ஆகும். திராவிை 
முன்வெற்றக் கழகத்துைன் இடணந்த கதாழிலாளர் முன்வெற்ற 
முன்ெணி (LPF), அஇஅதிமுக உைன் இடணந்த அண்ணா 
கதாழிலாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் சங்கம் (AWSU), 
அடெத்திந்திய கதாழிற்சங்க காங்கிரஸ் (AITUC) மற்றும் இந்திய 
கதாழிற்சங்க டமயம் (CITU) ஆகியடே பிரதாெ 
கதாழிற்சங்கங்களாகும். கடைசி இரண்டு கதாழிற்சங்கங்களும் 
முடறவய இரண்டு பிரதாெ ஸ்ராலினிச நாைாளுமன்றக் 
கட்சிகளாெ இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI) மற்றும் இந்திய 
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI-M) ஆகியேற்றுைன் 
இடணந்ததாகும். ஒப்பந்தத் கதாழிலாளர்கள் கபருோரியாக 
இடணந்திருக்கக் கூடிய என்.எல்.சி. ஜீோ ஒப்பந்தத் கதாழிலாளர் 
சங்கம் இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ேழிநைத்தும் AITUC இன் 
பகுதியாக இருக்கிறது. 

தனியார்மயமாக்கத்திற்கு எதிராெ என்.எல்.சி. கதாழிலாளர்களின் 
வேடலநிறுத்தம் விடலவபசப்பட்ைதாெது 
தனியார்மயமாக்கத்திற்கு என்.எல்.சி. கதாழிற்சங்கங்கள் காட்டும் 
“எதிர்ப்பின்” வமாசடியாெ தன்டமடய மீண்டுகமாரு முடற 
கேளிக்ககாண்டு ேந்திருக்கிறது. இத்கதாழிற்சங்கங்கள் இடணப்பு 
ககாண்டிருக்கும் திமுக, அஇஅதிமுக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, 
இந்திய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆகிய பல்வேறு 
கட்சிகளுவம இந்தியாடே உலக மூலதெத்திற்காெ மலிவு-
உடழப்புக் களமாக ”உருோக்குேதற்காெ” இந்திய உயரடுக்கின்  
வேடலத்திட்ைத்திற்கு உறுதி பூண்ைடே ஆகும். இக்கட்சிகள் 
அடெத்துவம சந்டத ஆதரவு “சீர்திருத்தங்கடள” 
தயவுதாட்சண்யமின்றி அமல்படுத்தியிருக்கக் கூடிய மத்திய 
மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களில் பங்குபற்றி ேந்திருக்கின்றெ. 

திமுக மற்றும் அஇஅதிமுக ஆகிய இரண்டு தமிழ்-பிராந்தியக் 
கட்சிகளுவம தனியார்மயமாக்கத்டத கேளிப்படையாக 
ஆதரிப்பதில் ஒரு கநடிய ேரலாற்டறக் ககாண்ைடே ஆகும். 
என்.எல்.சி. தனியார் முதலீட்ைாளர்களிைம் விற்கப்படுேடத 
இவ்விரு கட்சிகளும் எதிர்க்கின்றெ என்றால் அதில் என்.எல்.சி. 
கதாழிலாளர்களின் நலன்கள் சம்பந்தமாகவோ அல்லது 
கபாதுோக உடழக்கும் மக்கள் நலன்கள் சம்பந்தமாகவோ 
எதுவும் இருக்கப் வபாேதில்டல. என்.எல்.சி.டய ஒரு 
கபாதுத்துடற நிறுேெமாக பராமரிப்படத திமுகவும் 
அஇஅதிமுகவும் ஆதரிக்கின்றெ என்றால், அதன் காரணம் அடே 
பிரதிநிதித்துேம் கசய்கின்ற தமிழ்நாட்டு பிராந்திய உயரடுக்கின் 
நலன்கடள ஊக்குவிப்பதற்காெ ஒரு மதிப்புமிகுந்த கசல்ேமாக 
அதடெ அேர்கள் பார்க்கிறார்கள் என்பதால்தான். என்.எல்.சி.யில் 
உற்பத்தி கசய்யப்படும் மின்சாரம் தமிழ்நாட்டு நிறுேெங்களுக்கு 
மட்டுவம கிடைக்க வேண்டும், அது முடியாகதனும் பட்சத்தில் 
அதில் முன்னுரிடமயாேது வேண்டும் என்று வகட்குமளவுக்கு 
அக்கட்சிகள் கசன்று விட்ைெ. 

தாங்கள் பிரதிநிதித்துேம் கசய்ேதாக கசால்லும் சாமானியத் 
கதாழிலாளர்களிடைவய பாரிய வகாபம் நிலவுேடதக் கண்ை 
என்.எல்.சி. கதாழிற்சங்கங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தின் 
தனியார்மயமாக்க திட்ைங்களுக்கு எதிராெ வேடலநிறுத்த 



நைேடிக்டகக்கு தயக்கத்துைன் ஒப்புதலளித்தெ. ஆொல் அடே 
கைந்த தசாப்தத்தில் திரும்பத் திரும்ப கசய்து ேந்திருப்படதப் 
வபால, என்.எல்.சி. கதாழிலாளர்களது வபாராட்ைத்டத 
தனிடமப்படுத்த முடறயாக வேடல கசய்தெ. நிரந்தர மற்றும் 
ஒப்பந்தத் கதாழிலாளர்களுக்கு இடைவய இருக்கும் பிளவு 
நிடலத்திருக்கும் ேடகயில் வேடல கசய்தெ என்பவதாடு 
கைல்லியிலும் கசன்டெயிலும் இருக்கும் முதலாளித்துே 
அரசியல்ோதிகடள கநருக்கிொல் கதாழிலாளர்களின் நலன்கடள 
உறுதிகசய்து விைலாம் என்பதாெ கபாய்டய கதாைர்ந்து 
ஊக்குவித்தெ. 

கநடுங்காலமாகவே கதாழிலாளர் வபார்க்குணத்தின் ஒரு 
டமயமாக இருந்து ேந்திருக்கக் கூடிய என்.எல்.சி.யிலாெ ஒரு 
வேடலநிறுத்தம் மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களின் 
கபருேணிகக் ககாள்டககளுக்கு எதிராக கதாழிலாள ேர்க்கத்தின் 
ஒரு பரந்த இயக்கத்திற்காெ விடெயூக்கியாக மாறிவிடுவமா 
என்பதுதான் கதாழிற்சங்கங்களின் மிகப் கபரும் அச்சமாக 
இருந்தது. 

வேடலநிறுத்தத்டத முடிவுக்குக் ககாண்டு ேருடகயில், 
என்.எல்.சி.யின் பல்வேறு கதாழிற்சங்கங்களின் தடலேர்களும் 
ஒன்றுகூடி, தமிழ்நாடு முதலடமச்சர் கஜயலலிதாவுக்கு, அதாேது 
ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்ெதாக மாநில அரசாங்க ஊழியர்களின் 
ஒரு வேடலநிறுத்தத்டத உடைப்பதற்கு துப்பாக்கி சூடுகடளயும் 
பாரிய டகது நைேடிக்டககடளயும் பயன்படுத்தி அேப்கபயர் 
சம்பாதித்த ஒரு பிற்வபாக்குோதிக்கு புகழாரம் சூட்டிெர். 

என்.எல்.சி. பங்குகடள மாநில அரசாங்கம் ோங்கிக் ககாள்ேதாெ 
கஜயலலிதாவின் அறிவிப்டபப் பயன்படுத்திக் ககாண்டு, 
ஸ்ராலினிச இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் இந்திய 
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சித் தடலேர்கள் அஇஅதிமுக 
உைொெ தமது பிற்வபாக்குத்தெமாெ அரசியல் கூட்ைணிடய 
புதுப்பித்துக் ககாள்ேதற்காெ சாத்தியம் குறித்து வபசத் 
கதாைங்கிெர். 2011 மாநிலத் வதர்தலில் இந்த இரண்டு 
ஸ்ராலினிசக் கட்சிகளும் ஒரு சில கதாகுதிகடளப் கபற்றுக் 
ககாண்டு  பிரதிபலொக அஇஅதிமுகடே ஆதரித்தெ. 

ஜுடல 15 அன்று கநய்வேலிக்கு பயணம் கசய்து ககாண்டிருந்த 
இந்திய மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் கசயலாளர் 
ஜி.ராமகிருஷ்ணடெ அடலவபசியில் கதாைர்புககாண்ை 
முதலடமச்சர் கஜயலலிதா வேடலநிறுத்தம் கசய்த 
கதாழிலாளர்கடள வேடலக்குத் திரும்ப ேலியுறுத்தும்படி 
அேரிைம் வகட்டுக் ககாண்ைார். ராமகிருஷ்ணனும் அதற்கு 
உைெடியாக ஒத்துக்ககாண்ைார். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 
மாநிலச் கசயலராெ தா.பாண்டியனும் வேடலநிறுத்தத்டத 
முடிவுக்கு ககாண்டுேர கஜயலலிதா கசய்த தடலயீட்டிற்காக 
அேருக்கு ோழ்த்து கதரிவித்தார். 

கதாழிற்சங்கங்கள் வேடலநிறுத்தத்டத அைகுடேத்ததில் தெது 
கரம் ேலுப்கபற்றதாக உணர்ந்துள்ள என்.எல்.சி. நிர்ோகம், 
உற்பத்தி மீண்டும் கதாைங்கிய உைவெவய தெது தாக்குதடலயும் 
கதாைங்கி விட்ைது. உற்பத்தி வேகத்டத அதிகரிக்க 
கதாழிலாளர்களுக்கு அது கநருக்குதல் அளிப்பவதாடு 
கதாழிலாளர்கள் மீது ஒழுங்கு நைேடிக்டக எடுப்பதற்கும் 
அச்சுறுத்தியது. இதற்குப் பதிலிறுப்பாக நிரந்தரத் கதாழிலாளர்கள் 
கசன்ற ோரத்தில் “விதிப்படி மட்டுவம வேடல” பிரச்சாரத்டத 
கதாைங்கிெர். அதடெயடுத்து நிர்ோகம் இரண்டு 
கதாழிலாளர்கடள இடைநீக்கம் கசய்தவதாடு கதளிோக 
இன்னுகமாரு விரிோெ வேட்டைக்குக் களம் தயாரித்துக் 
ககாண்டிருக்கிறது.என்.எல்.சி. கதாழிலாளர்களிடைவய கசன்ற 
ோரம் விநிவயாகம் கசய்யப்பட்ை உலக வசாசலிச ேடலத் தள 
கட்டுடர ஒன்றில், “என்.எல்.சி. பங்குகடள மாநில அரசாங்கம் 
ோங்கும் திட்ைத்திற்கு மத்திய அரசாங்கம் உைன்படுமாொல் 

வேடலநிறுத்தத்தில் இருந்து உைெடியாக விலகிக் ககாள்ேதாக” 
அஇஅதிமுக உைன் இடணந்த கதாழிற்சங்கங்கள் கூறியுள்ளடதக் 
கூறி “இந்த கபாறியில் மற்ற என்.எல்.சி. சங்கங்களும் சிக்கும் 
என்பதில் சந்வதகமில்டல” என்று எச்சரித்திருந்தது.  
 
கபரு ேணிகத்தின் மற்றும் அரசாங்கத்தில் இருக்கும் அதன் 
பிரதிநிதிகளின் சமூகரீதியாெ பிற்வபாக்குத்தெமாெ 
ககாள்டககடள முறியடிக்க வேண்டுகமன்றால் ’கதாழிலாளர்கள் 
முதலாளித்துே ஆதரவு கதாழிற்சங்கங்கள் மற்றும் அரசியல் 
கட்சிகளில் இருந்து முறித்துக் ககாள்ேவதாடு புதிய வபாராட்ை 
அடமப்புகடள உருோக்க வேண்டும், ஒரு கதாழிலாளர்களதும் 
விேசாயிகளதும் அரசாங்கத்டத உருோக்குேதற்காெ 
வபாராட்ைத்தில் கதாழிலாள ேர்க்கத்தின்  சுயாதீெமாெ 
அணிதிரட்ைடல கதாழிற்துடற மற்றும் அரசியல் ரீதியாக 
உருோக்க வேண்டும்’ என்று அந்தக் கட்டுடர ோதிட்ைது. 

உலக வசாசலிச ேடலத் தளத்துைன் உடரயாடிய என்.எல்.சி. 
கதாழிலாளர்களில் பலரும் கதாழிற்சங்கங்கள் வேடலநிறுத்தத்டத 
விடலவபசியதற்காெ தங்களது எதிர்ப்டப கேளியிட்ைெர். 

நிரந்தரத் கதாழிலாளியாெ ராஜன் என்பேர் கூறியதாேது: “இது 
புலி ோடலப் பிடித்த கடத தான். கதாழிற்சங்கங்கள் எல்லாம் 
வேடலநிறுத்தத்டத முடிக்க விரும்பியதால் வேடலநிறுத்தத்டத 
அடே நிறுத்தி விட்ைெ. கதாழிலாளர்களுக்கு அபாயம் இன்னும் 
இருக்கவே கசய்கிறது. என்.எல்.சி. கதாழிலாளர்களில் சுமார் 60 
சதவீதம் வபருக்கு வேடலநிறுத்தத்டத திரும்பப் கபற்றது 
பிடிக்கவில்டல.” என்.எல்.சி. வேடலநிறுத்தம் 
சட்ைவிவராதமாெது என்று உயர் நீதிமன்றம் அறிவித்தது குறித்து 
வகட்ைதற்கு, உயர் நீதிமன்றம் என்பது முதலாளிகளின் 
நலன்களுக்கு வசடே கசய்யும் ஒரு ஸ்தாபெவம  தவிர, 
உடழக்கும் மக்களுக்கு வசடே கசய்ேதல்ல என்று ராஜன் 
கதரிவித்தார். 

இன்னுகமாரு நிரந்தரத் கதாழிலாளியாெ அப்துல் கூறிொர்: 
“எல்லா கதாழிற்சங்கங்களும் வசர்ந்து எங்கடள ஏமாற்றி 
விட்ைெ. எங்களுக்கு எந்த வேடல பாதுகாப்பும் இல்டல. 
அஇஅதிமுக, திமுக, காங்கிரஸ், பாரதிய ஜெதா, இந்திய 
கம்யூனிஸ்ட், இந்திய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிை எந்தக் 
கட்சியுவம கதாழிலாளர்களுக்காக இல்டல. இக்கட்சிகள் 
முதலாளிகளுக்கு ஆதரோெ கபாருளாதார சீர்திருத்தங்கடளவய 
ஊக்குவிக்கின்றெ. இந்த கபாருளாதாரச் சீர்திருத்தங்களின் 
பகுதியாக அரசாங்கங்கள் கபாதுத் துடற நிறுேெங்கடளக் கழற்றி 
விடுேவதாடு மானியங்கடளயும் வேடலகடளயும் ஒழித்துக் 
ககாண்டிருக்கின்றெ. என்.எல்.சி. பங்குகடள மாநில 
அரசாங்கத்திைம் டகயளிப்படத ஒரு கேற்றி எெ 
கதாழிற்சங்கங்கள் அறிவிக்கின்றெ. ஆொல் உண்டமயில் அது 
தனியார்மயமாக்க நிகழ்முடறயின் ஒரு பகுதிவய ஆகும்.” 

சண்முகம் கூறிொர்: “இடத ஒரு கேற்றி என்று கருத முடியாது. 
இது உண்டமயில் ஒரு வதால்விவய. அேர்கள் 
தனியார்மயமாக்கத்டத தற்காலிகமாக மட்டுவம தள்ளிப் 
வபாட்டிருக்கிறார்கள். அடதத் தடுக்க முடியாது. 
கதாழிற்சங்கங்கள், குறிப்பாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளது 
கதாழிற்சங்கங்கள், அரசாங்கத்துைன் ஒத்துடழத்து 
வேடலநிறுத்தத்டத முடிவுக்குக் ககாண்டு ேந்திருக்கின்றெ. 
என்.எல்.சி. பங்குகடள ோங்குேது குறித்து தமிழ்நாடு 
அரசாங்கத்துைன் வபச்சுோர்த்டத நைத்துேதில் தேகறான்றும் 
இல்டல என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தடலேர் ராஜா 
கூறியிருந்தார். இந்தப் வபச்சின் மூலம் காலேடரயற்ற 
வேடலநிறுத்தத்டத ஒரு முடிவுக்குக் ககாண்டுேருேதற்கு அேர் 
சூசகம் கசய்தார். இந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கதாழிலாள 
ேர்க்கத்தின் கட்சிகவள அல்ல.”
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