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இந்திய அரசரசாங்கத்திற்கு சொந்தமசரசாந்தமான நெரசான சொந்தம்தமான நெய்வேலி லிான நெய்வேல
லக்னைனட் கரசார்பவேலி லிரஷனில் 11,000  ஒப்பந்த
சொந்தமதரசாழிலரசாளர்கள் ஒரு மான நெரசாத கரசாலமான நெரசாக வேலி லிான நெய்வேனைலநிறுத்தத்தில்
ஈடுபட்டுள்ளனர். (பரசார்க்கவும:  இந்தியரசா:  NLC    ஒப்பந்த
சொந்தமதரசாழிலரசாளர்கள் கரசாலான நெய்வேனைரயற்ற வேலி லிான நெய்வேனைலநிறுத்தத்னைத
சொந்தமதரசாடங்கினரசார்கள்  ) அான நெய்வேர்கள் வேலி லிான நெய்வேனைலக்கு திருமபுமான நெரசாறு
ஆனைணையிடும சொந்தமசன்னைன உயர்நீதிமான நென்றத்தின்
கட்டனைளனைய சான நெய்வேரசால் சொந்தமசய்துள்ளனர்,  அதன்பட
சொந்தமசப்டமபர் 3 ம வேலி லிததி சொந்தமதரசாடங்கிய வேலி லிான நெய்வேனைலநிறுத்தம
மூன்று ்தமான நெரசாட்களுக்குப் பின்னர் சட்டவிவேலி லிரரசாதசொந்தமமான நென்று
அறிவிக்கப்பட்டது.

நிர்ான நெய்வேரசாகத்திற்கும சொந்தமதரசாழிற்சங்கங்களுக்கும இனைடயிலரசான
ஏழு சுற்று வேலி லிபச்சுான நெய்வேரசார்த்னைதகள் வேலி லிபரசாரரசாட்டத்னைத முடவுக்கு
சொந்தமகரசாண்டுான நெய்வேரவில்னைல,  அதில் சொந்தமதன்னிந்திய மான நெரசாநிலமான நெரசான
தமிழ்்தமான நெரசாட்டல் உள்ள கமசொந்தமபனியின் மூன்று திறந்த
பழுப்பு நிலக்கரி (மிருதுான நெய்வேரசான நிலக்கரி)  சுரங்கங்கள்
மான நெற்றும மூன்று மின்சரசார ஆனைலகனைள வேலி லிசர்ந்த ஒப்பந்த
சொந்தமதரசாழிலரசாளர்கள் ஈடுபட்டருக்கிறரசார்கள்.

வேலி லிான நெய்வேனைலநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சொந்தமதரசாழிலரசாளர்கள்
குனைறந்தபட்சம சொந்தம்தமான நெய்வேலி லிான நெய்வேல சொந்தமதரசாழிலரசாளர் சக்தியில்
பரசாதியரசாான நெய்வேரசார்.  அான நெய்வேர்கள் ஏவேலி லிதச்சரசாதிகரசார மான நெற்றும
குரூரமான நெரசான வேலி லிான நெய்வேனைலநினைலனைமான நெகளுக்கு
உட்படுத்தபடுான நெய்வேதுடன், பலர் நிரந்தர சொந்தமதரசாழிலரசாளர்களுக்கு
ான நெய்வேழங்கப்படும சமபளத்தில் மிக குனைறந்தளான நெய்வேரசாக, பத்து
சதவிதத்னைத தரசான் சொந்தமபற்றுக்சொந்தமகரசாள்கின்றனர்.  அான நெய்வேர்கனைள
நிரந்தரப்படுத்த வேலி லிான நெய்வேண்டுசொந்தமமான நென்ற நீண்டகரசாலக்
வேலி லிகரசாரிக்னைகனைய என்எல்சி நிர்ான நெய்வேரசாகம புறக்கணித்துள்ளது.

இந்திய ஆளும வேலி லிமான நெல்தட்டரசானது அனைனத்து
சொந்தமதரசாழிலரசாளர்களின் சமபளங்கனைளயும நினைலனைமான நெகனைளயும
கீழ் தள்ளுான நெய்வேதற்கரசான பிரதரசான ஆயுதங்களில் ஒன்றரசாக
ஒப்பந்த சொந்தமதரசாழிலரசாளர்கனைள பயன்படுத்துகிறது.  ஒரு
சமான நெயத்தில் அரிதரசானதரசாக கருதப்பட்ட அந்த ஒரு
்தமான நெனைடமுனைற இப்சொந்தமபரசாழுது மிகவும சொந்தமபரிய மான நெற்றும
உயர்ந்த இலரசாபம ஈட்டும அரசரசாங்க நிறுான நெய்வேனங்களில் கூட
சொந்தமபரசாதுான நெய்வேரசான விஷயமான நெரசாக மான நெரசாறியுள்ளது.

ஒப்பந்த சொந்தமதரசாழிலரசாளர்களரசாக மான நெரசாதத்திற்கு சரசாதரணைமான நெரசாக
ரூ.8300  (136  அசொந்தமமான நெரிக்க டரசாலர்),   சொந்தமபற்றுக்சொந்தமகரசாள்ளும
வேலி லிான நெய்வேனைலநிறுத்தக்கரசாரர்கள் குனைறந்தபட்சமான நெரசாக ஒரு கனைடநினைல
நிரந்தர சொந்தமதரசாழிலரசாளிக்கு ான நெய்வேழங்கப்படும ரூ.  25000  (415
அசொந்தமமான நெரிக்க டரசாலர்),  சமபள உயர்வு வேலி லிான நெய்வேண்டுசொந்தமமான நென்று
வேலி லிகரசாருகின்றனர்.

என்எல்சியில் 16  ான நெய்வேருடங்களரசாக பணியரசாற்றி ான நெய்வேரும வேலி லிிரசாதி,
உலக வேலி லிசரசாசலச ான நெய்வேனைலத் தளத்திற்கு கூறியதரசாான நெய்வேது, “்தமான நெரசான்
மின்சரசாரம உற்பத்தி சொந்தமசய்யும மான நெற்றும சுரங்க கமசொந்தமபனியில்
வேலி லிான நெய்வேனைல சொந்தமசய்து ான நெய்வேருகின்ற சொந்தமபரசாழுதிலும கூட,  எனது
குடுமபம பல ான நெய்வேருடங்களரசாக மின்சரசாரம இன்றி இருட்டல்
ான நெய்வேரசாழ்ந்து ான நெய்வேருகிறது.

“யதரசார்த்தம என்னசொந்தமான நெய்வேன்றரசால்,  மின்சரசார உற்பத்தியில்
ஈடுபட்டுள்ள சுமான நெரசார் 2000 என்எல்சி ஒப்பந்த சொந்தமதரசாழிலரசாளர்கள்
இருட்டல்தரசான் ான நெய்வேரசாழ்கின்றனர். எங்களுக்கு சுத்தமான நெரசான குடநீர்
கூட கினைடயரசாது.  எனக்கு இரண்டு குழந்னைதகள் உள்ளனர்.
என்எல்சியில் எனக்கு ான நெய்வேழங்கப்படும ான நெய்வேறுனைமான நெக்வேலி லிகரசாட்டு
சமபளத்தில் எனது பிள்னைளகனைள படக்க னைான நெய்வேப்பது மான நெற்றும
அான நெய்வேர்களுக்கு உணைான நெய்வேளிப்பது என்பது சரசாதரசாரணைமான நெரசாக
முடயரசாத கரசாரியமான நெரசாகும.  என்எல்சியில் கனைடநினைல நிரந்தர
ஊழியருக்கு ான நெய்வேழங்கப்படும சமபளம எங்களுக்கும
ான நெய்வேழங்கப்படவேலி லிான நெய்வேண்டும என்ற வேலி லிகரசாரிக்னைகனைய இப்வேலி லிபரசாது
என்எல்சியிடம னைான நெய்வேத்துள்வேலி லிளரசாம’’.

நிர்ான நெய்வேரசாகம அதனைன மான நெறுக்க முயற்சித்த வேலி லிபரசாதிலும
வேலி லிான நெய்வேனைலநிறுத்தம,  நிலக்கரி மான நெற்றும மின்சரசார உற்பத்தியில்
ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தரசாக்கத்னைத ஏற்படுத்தியுள்ளது,  ஒரு
அறிக்னைகயின்பட மின்சரசார உற்பத்தி 320  சொந்தமமான நெகரசா ான நெய்வேரசாட்ஸ
வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது. 2500 சொந்தமமான நெகரசா ான நெய்வேரசாட்ஸ திறனுள்ள மூன்று
மின்சரசார ஆனைலகளும தமிழ்்தமான நெரசாட்டல் பயன்படுத்தப்படும
மின்சரசாரத்தின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பகுதினைய விநிவேலி லியரசாகம
சொந்தமசய்கின்றன.

என்எல்சி ஒரு உயர்ந்த இலரசாபம ஈட்டும சொந்தமபரசாதுத்துனைற
அலகரசாக இருப்பதுடன் ஒரு ‘’்தமான நொன நெய்வேரத்தின’’ கமசொந்தமபனியரசாகவும
தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அல்லது சொந்தமபரசாதுத்துனைற அனைமான நெப்பின்
ஒன்பது ‘’இரத்தினங்களில்’’  ஒன்றரசாகும.  தமிழ்்தமான நெரசாட்டலுள்ள
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பழுப்பு நிலக்கரி சுரங்கங்களுடன் கூடுதலரசாக ான நெய்வேட
மான நெரசாநிலமான நெரசான ரரசாிஸதரசானிலுள்ள பர்சிங்சரில் மான நெற்றுசொந்தமமான நெரசாரு
சுரங்கத்னைதயும இந்த கமசொந்தமபனி ்தமான நெடத்துகிறது.

ஒப்பந்த சொந்தமதரசாழிலரசாளர்கள் இந்த கமசொந்தமபனியில் பல
பத்தரசாண்டுகளரசாக சொந்தமபரும எண்ணிக்னைகயில் பணிபுரிந்த
வேலி லிபரசாதிலும கூட என்எல்சி நிர்ான நெய்வேரசாகம அான நெய்வேர்கனைள
மான நெறுதரப்படுத்த மான நெறுத்துள்ளது.  இந்த சொந்தமதரசாழிலரசாளர்கனைள
நிரந்தரப்படுத்துமபட ஏப்ரல் 2013 ல் இந்திய உச்ச
நீதிமான நென்றம பிறப்பித்த கட்டனைளனைய என்எல்சி நிர்ான நெய்வேரசாகம
மீறியுள்ளது.  எந்த இறுதிக்சொந்தமகடுனைான நெய்வேயும உள்ளடக்கரசாத
உச்ச நீதிமான நென்ற தீர்ப்பரசானது ஒரு உயிரற்ற கடதமான நெரசாகவேலி லிான நெய்வே
இருந்து ான நெய்வேருகிறது.

நிர்ான நெய்வேரசாகத்திற்கும சங்கங்களுக்கும இனைடயிலரசான
பயனற்ற வேலி லிபச்சுான நெய்வேரசார்த்னைதகளில் மான நெரசாநில மான நெற்றும இந்திய
அரசரசாங்கத்தின் சொந்தமதரசாழிலரசாளர் அனைமான நெச்சக அதிகரசாரிகள்
பங்சொந்தமகடுத்தரசார்கள்,  ஒப்பந்த சொந்தமதரசாழிலரசாளர்கனைள
பிரதிநிதித்துான நெய்வேப்படுத்துான நெய்வேதரசாக கூறும சங்கங்கள் 11
அனைமான நெப்புகளரசாக பிரிந்துள்ளன,  இதில் ஜீான நெய்வேரசா சங்கமும,
பத்து சொந்தமதரசாழிற்சங்கங்களின் ஒரு கூட்டணியரசான கூட்டு
்தமான நெடான நெய்வேடக்னைக குழுவும உள்ளடங்கும.

சங்கங்கள் தமான நெது சொந்தமசரசாந்த அனைமான நெப்புகளுக்கு உள்வேலி லிளவேலி லிய
ஒப்பந்த மான நெற்றும நிரந்தர சொந்தமதரசாழிலரசாளர்களுக்கு இனைடயில்
கடுனைமான நெயரசான பிளனைான நெய்வே பரரசாமான நெரித்து ான நெய்வேருகின்றனர்,  இதன்
மூலமான நெரசாக ஒப்பந்த சொந்தமதரசாழிலரசாளர்களின் தரம குனைறந்த
நினைலனைய இறுக்கமான நெரசாக பலப்படுத்தியுள்ளனர்.  இந்த
வேலி லிான நெய்வேனைலநிறுத்தமான நெரசானது ஒரு மான நெரசாதமான நெரசாக நீடத்த சொந்தமபரசாழுதும
அான நெய்வேர்கள் நிரந்தர சொந்தமதரசாழிலரசாளர்கனைள ஒப்பந்த
சொந்தமதரசாழிலரசாளர்களுடன் ஒரு ஐக்கியப்பட்ட வேலி லிபரசாரரசாட்டத்தில்
அணிதிரட்ட மான நெறுத்துள்ளனர்—அப்படயரசான ஒரு
்தமான நெடான நெய்வேடக்னைக சீக்கிரமான நெரசாகவேலி லிான நெய்வே என்எல்சியின்
சொந்தமசயல்பரசாடுகனைள நிறுத்துான நெய்வேதற்கு ான நெய்வேழிான நெய்வேகுக்கும.

சொந்தமபருமான நெளவிலரசான ஒப்பந்த சொந்தமதரசாழிலரசாளர்கனைள
பிரதிநிதித்துான நெய்வேப்படுத்துான நெய்வேதரசாக கூறும ஜீான நெய்வேரசா யூனியன்
மான நெற்றும முதலீட்னைட கான நெய்வேருான நெய்வேதற்கரசாக இந்திய
சொந்தமதரசாழிலரசாளர்கனைள மான நெலவு கூலகளரசாக ான நெய்வேழங்கும
அரசரசாங்க சொந்தமகரசாள்னைகக்கு ஆதரவு அளிக்கும ஸரரசாலனிச
சிபிஐ (இந்திய கமயூனிஸட் கட்சி)  மான நெற்றும சிபிஐ(எம)
(இந்திய கமயூனிஸட் கட்சி,  மான நெரசார்க்சிஸட்)  உடன்
இனைணைந்துள்ள கூட்டு ்தமான நெடான நெய்வேடக்னைகக்குழு இரண்டும
இருக்கின்றன.  இந்த ஒவ்சொந்தமான நெய்வேரசாரு சொந்தமதரசாழிற்சங்களுக்கும
கரசாட்டக்சொந்தமகரசாடுத்த ஒரு பதிவு இருக்கிறது.

வேலி லிமான நெ-ிூன் 2012 ல்,  தமான நெது 44  வேலி லிான நெய்வேனைலநிறுத்தம
கரசாட்டக்சொந்தமகரசாடுக்கப்பட்டதரசால் வேலி லிகரசாபம அனைடந்த
சொந்தமதரசாழிலரசாளர்களினரசால் ஜீான நெய்வேரசா சங்க நிர்ான நெய்வேரசாகிகள்

தரசாக்கப்பட்டரசார்கள். (பரசார்க்கவும;  இந்தியரசா  :    சங்கத்தின்
துவேலி லிரரசாகத்னைத   NLC    ஒப்பந்தத் சொந்தமதரசாழிலரசாளர்கள்
எதிர்க்கின்றனர்)

ஒரு மான நெரசாதத்திற்கு முன்னர் சங்கங்கள் ஒரு
வேலி லிான நெய்வேனைலநிறுத்தத்திற்கு அனைழப்பு விடுத்ததற்கரசான ஒவேலி லிர
கரசாரணைம சொந்தமதரசாழிலரசாளர்களின் வேலி லிகரசாபம மான நெற்றும
வேலி லிபரசார்குணைத்னைதயும அான நெய்வேர்களினரசால் அதற்கு வேலி லிமான நெலும
கட்டுப்படுத்த முடயரசாது என்பதரசாகும.

வேலி லிபச்சுான நெய்வேரசார்த்னைத ்தமான நெடத்த வேலி லிான நெய்வேண்டுசொந்தமமான நென்பதற்கரசாகவேலி லிான நெய்வே
்தமான நெடத்தப்படும வேலி லிபச்சுான நெய்வேரசார்த்னைதகளுடன் வேலி லிசர்த்து கூடுதலரசாக,
தமான நெது சொந்தமசரசாந்த துவேலி லிரரசாக பரசாத்திரத்னைத மூட மான நெனைறக்கும
வேலி லி்தமான நெரசாக்கத்துடன் பல கூட்டங்களுக்கும சங்கங்கள்
அனைழப்புவிடுத்தனர்

மான நெரசாான நெய்வேட்ட ஆட்சியர் (ஒரு மான நெரசாநில மான நெரசாான நெய்வேட்டத்தின் பிரதரசான
நிர்ான நெய்வேரசாக மான நெற்றும ான நெய்வேருமான நெரசானத்துனைற அதிகரசாரி) அலுான நெய்வேலகத்தின்
எதிரில் ்தமான நெடந்த ஒரு கூட்டத்தின்சொந்தமபரசாழுது உலக வேலி லிசரசாசலச
ான நெய்வேனைலத் தளம பல சொந்தமதரசாழிலரசாளர்களுடன் வேலி லிபசியது.  ஒரு
சொந்தமதரசாழிலரசாளி கூறினரசார் ‘’இந்த வேலி லிான நெய்வேனைலநிறுத்தம ்தமான நெமான நெக்கு
சொந்தமான நெய்வேற்றினையத்தரரசாது ஏசொந்தமனன்றரசால் ஜீான நெய்வேரசா சங்கம 2015
ான நெய்வேனைரக்கும சமபள உயர்வு பிரச்சனைனனைய எழுப்பரசாது என்று
ஒரு ஒப்பந்தத்தில் ஏற்கனவேலி லிான நெய்வே னைகசொந்தமயழுத்திட்டுள்ளது.
அனைனத்து ஒப்பந்த சொந்தமதரசாழிலரசாளர்கனைளயும நிரந்தரப்படுத்தப்
வேலி லிபரசாான நெய்வேதில்னைல என்றும மான நெற்றும சமபளங்கனைள
அதிகரிக்கப்வேலி லிபரசாான நெய்வேதில்னைல என்றும நிர்ான நெய்வேரசாகம அறிவித்தது.
எந்தசொந்தமான நெய்வேரசாரு முக்கியமான நெரசான வேலி லிபச்சுான நெய்வேரசார்த்னைதகள்
சொந்தமதரசாடங்குான நெய்வேதற்கு முன்னதரசாக ்தமான நெரசாம வேலி லிான நெய்வேனைலகளுக்கு திருமபி
சொந்தமசல்லவேலி லிான நெய்வேண்டும என்று சொந்தமதரசாழிலரசாளர்களிடம அான நெய்வேர்கள்
ான நெய்வேலயுறுத்தினர்.

‘‘ஒரு நீண்ட கடனமான நெரசான வேலி லிபரசாரரசாட்டத்னைத ்தமான நெடத்திய
சொந்தமபரசாழுதிலும சொந்தமான நெய்வேற்றிக்கரசான எந்த அறிகுறினையயும அான நெய்வேர்கள்
பரசார்க்கவில்னைல என்பதினரசால் சொந்தமதரசாழிலரசாளர்களின் ஒரு
பிரிவினர் வேலி லிசரசார்ான நெய்வேனைடந்துள்ளனர்.  ஒரு ஒப்பந்தத்திற்கு
முன்னதரசாகவேலி லிான நெய்வே இப்படயரசான சில சொந்தமதரசாழிலரசாளர்கள்
வேலி லிான நெய்வேனைலக்கு திருமபுான நெய்வேரசார்களரசாயின் அப்சொந்தமபரசாழுது சங்கங்கள்
உடனடயரசாக வேலி லிதரசால்விக்கும மான நெற்றும துவேலி லிரரசாகத்திற்கும
சொந்தமதரசாழிலரசாளர்கள் வேலி லிமான நெவேலி லிலவேலி லிய குற்றம சரசாட்டுான நெய்வேரசார்கள்.
நிர்ான நெய்வேரசாகத்துடன் வேலி லிபச்சுான நெய்வேரசார்த்னைதகளில் ஏற்பட்டுான நெய்வேரும ான நெய்வேளர்ச்சி
குறித்து விளக்குான நெய்வேதற்கு சங்கங்கள் ஒரு வேலி லிபரசாதும
சொந்தமபரசாதுச்சனைப கூட்டத்திற்கு அனைழப்பு விடுக்கவில்னைல.
இப்பவேலி லிான நெய்வேரசா அல்லது அப்பவேலி லிான நெய்வேரசா அான நெய்வேர்கள் ஏற்பரசாடு சொந்தமசய்யும
இந்த அல்லது அந்த கிளர்ச்சிகள் சொந்தமதரசாடர்பரசாக வேலி லிான நெய்வேனைல
நிறுத்த சொந்தமதரசாழிலரசாளர்களுக்கு அறிவிக்க வேலி லிான நெய்வேண்டும என்று
கூட அான நெய்வேர்கள் அக்கனைற கரசாட்டயதில்னைல. அனைான நெய்வே பற்றி ்தமான நெரசாம
சொந்தமதரசானைலக்கரசாட்சி மூலமான நெரசாகத்தரசான் சொந்தமதரிந்துசொந்தமகரசாள்கிவேலி லிறரசாம.’’

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்

தத் உலக சோடர்புகளுக்கு : editor@wsws.org

©World Socialist Web Site http://www.wsws.org

mailto:editor@wsws.org
http://www.wsws.org/tamil/articles/2012/jun/120607_ind.shtml
http://www.wsws.org/tamil/articles/2012/jun/120607_ind.shtml
http://www.wsws.org/tamil/articles/2012/jun/120607_ind.shtml

