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கேரளாவில,  மாநில அரசிற்கு சொந்தறாந்தமான மற்றும
தனியாரார் கதயிலை மறல மற்றும இரப்பர் கதாட்டங்ேளில
பணிபுரியும கிட்டத்தட்ட 300,000 க்கும கமற்பட்ட
கதாட்டத் சொந்ததாழிலாளர்ேளால திங்ேட்கிழலை மறம முதல
சொந்ததாடங்ேப்பட்ட ோலவலை மறரயாரற்ற கவலை மறலநிறுத்தத்தால
சொந்ததன-இந்தியார மாநிலப் பகுதிேளில நலை மறடசொந்தபறும
அலை மறனத்து கதாட்டத் சொந்ததாழிலேளும
முடக்ேப்பட்டுள்ளது.

கேரள மாநிலம முழுவதிலும சொந்தபருமபாலான கதாட்டத்
சொந்ததாழில நேரங்ேளில வியாராழக்கிழலை மறம அனறு கதாட்டத்
சொந்ததாழிலாளர்ேள் றாலை மறலமறியாரல மற்றும தர்ணா போராடா
கபாராட்டங்ேளில ஈடுபட்டனர்.  கதாட்டத்
சொந்ததாழிலாளர்ேள் அவர்ேளது தற்கபாலை மறதயார தினக்கூல
232  ரூபாலை மறவ (3.55  அசொந்தமரிக்ே டாலர்ேள்)  500
ரூபாவாே உயாரர்த்தவும,  வருடாந்திர கபானஸ
சொந்ததாலை மறேயிலை மறன அவர்ேளுலை மறடயார கூலயில 10
றதவீதத்திலருந்து 20  றதவீதமாே உயாரர்த்தவும
கோருகினறனர்.

கேரளாவில,  கதாட்டத் சொந்ததாழிலாளர்ேள் இந்தியார
சொந்ததாழிலாளர் பிரிவினரிலை மறடகயார மிேவும வறியார
நிலை மறலயில உள்ளனர்.  சொந்ததனலை மறன மரம ஏறும
சொந்ததாழிலாளர்ேள் 1250  ரூபாவும,  றாதாரணா போராட
சொந்ததாழிலாளர்ேள் 700  ரூபாவும தினக்கூலயாராே
சொந்தபறுகினற நிலை மறலயில,  கதாட்டத் சொந்ததாழிலாளர்ேள்
மட்டுகம 232  ரூபாலை மறவ தினக்கூலயாராே
சொந்தபற்றுவருகினறனர்.

திங்ேட்கிழலை மறம சொந்தவளிநடப்புக்கு சொந்ததாழிற் றங்ேங்ேளின
கூட்டு றலை மறப அலை மறழப்பு விடுத்திருந்தது. இதில, இந்தியார
ஸராலனிற ேமயூனிஸட் ேட்சி (சிபிஐ) இல இலை மறணா போராடந்த
அலை மறனத்து இந்தியார சொந்ததாழிற்றங்ே ோங்கிரஸ (ஏஐடியுசி)
மற்றும இந்தியார மார்க்சிற ேமயூனிஸட் ேட்சி (சிபிஎம)
இல இலை மறணா போராடந்த மத்தியார இந்தியார சொந்ததாழிற்றங்ேங்ேளின
லை மறமயாரம;  (சிஐடியு),  ோங்கிரஸ ேட்சியுடன இலை மறணா போராடந்த
இந்தியார கதசியார சொந்ததாழிற்றங்ே ோங்கிரஸ (ஐஎனடியுசி)
மற்றும இந்து கமலாதிக்ே பாரதீயார ஜனதாக் ேட்சியுடன

(பாஐே)  இலை மறணா போராடந்த பாரதீயார சொந்ததாழிலாளர் றங்ேம
(பிஎமஎஸ) கபானறலை மறவ அடங்கும. 

சொந்ததாழிற் றங்ேங்ேள் கவலை மறல நிறுத்தத்திற்கு அலை மறழப்பு
விடுத்தது,  சொந்ததாழிலாளர்ேளின கூல மற்றும அவர்ேளின
வாழ்க்லை மறேத் தரத்திலை மறன பாதுோப்பதற்ோே அலல, மாறாே
சொந்ததாழிற் றங்ே அலை மறமப்புக்ேள் மற்றும அவற்றுடன
இலை மறணா போராடந்த அரசியாரல ேட்சிேள் மீதான சொந்ததாழிலாளர்ேளின
விகராதப் கபாக்கிலை மறன சிதறடிப்பதற்ோன முயாரற்சியாராகும.
இந்தியார மார்க்சிற ேமயூனிஸட் ேட்சி மற்றும இந்தியார
ேமயூனிஸட் ேட்சி இரண்டும,  கேரள அரசின
எதிர்ேட்சியாரான இடது ஜனநாயாரே முனனணியின
அங்ேமாகும.  கேரளாவில ஐக்கியார ஜனநாயாரே முனனணி
(யுடிஎப்) அரறாங்ேத்லை மறத ோங்கிரஸ ேட்சி வழிநடத்துகிறது.

மூணா போராடாறு ேண்ணா போராடன கதவன மலை மறலத் கதாட்ட சொந்ததாழில
நிறுவனத்தின (KDHPL)  சொந்ததாழிலாளர்ேள் கிட்டத்தட்ட 6000
கபர் ேடந்த மாதம நடத்தியார ஒனபது நாட்ேள் கவலை மறல
நிறுத்தத்திற்கு மக்ேள் ஆதரவு கிலை மறடத்த நிலை மறலயில,
சொந்ததாழிற் றங்ேங்ேள் கவலை மறல நிறுத்தத்திற்கு அலை மறழப்பு
விடுமபடி நிர்ப்பந்திக்ேப்பட்டனர்.  கதாட்டத் சொந்ததாழிலாளர்
குழுவில (PLC) 10 றதவீதம கபானஸாே வழங்குவது பற்றி
முத்தரப்பு ஒப்பந்தம இயாரற்றப்பட்டலை மறத எதிர்த்து
முக்கியாரமாே சொந்தபண் சொந்ததாழிலாளர்ேள் கவலை மறல நிறுத்தத்தில
ஈடுபட்டனர்.  கதாட்டத் சொந்ததாழிலாளர் குழுவில கதாட்ட
உரிலை மறமயாராளர்ேள்,  சொந்ததாழிற் றங்ேங்ேள் மற்றும மாநில
அரறாங்ேமும உள்ளன.

ேண்ணா போராடன கதவன மலை மறலத் கதாட்டத் சொந்ததாழிலாளர்ேள்,
அவர்ேளுக்கு தினக்கூல 500  ரூபாவும இருபது றதவீதம
கபானசும கோரினர்.  றங்ே அலுவலேங்ேலை மறள தாக்கினர்
மற்றும றங்ே அலுவலர்ேலை மறள தங்ேளது கூட்டங்ேளில
ேலந்துசொந்தோள்ள விடாமல தடுக்ேவும சொந்தறய்தனர்.  இந்த
கிளர்ச்சி ஆளும ேட்சி,  எதிர் ேட்சி மற்றும ேட்சிேளுடன
இலை மறணா போராடந்த சொந்ததாழிற் றங்ேங்ேலை மறள அதிர்ச்சியாரலை மறடயாரச்
சொந்தறய்தது.

கேரள முதலலை மறமச்றர் உமன றாண்டி, தனிப்பட்ட முலை மறறயில
இவ்விஷயாரத்தில தலை மறலயிட்டு கவலை மறல நிறுத்தத்திலை மறன
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ஊதிய உயர்வு கோு கோரி இந்திய
கோ  கோட்டத் தொ  கோழிலா கோளர்ுளின
மா கோதொமாபெரும் கோும் வேலை நலா நிறுத் ம்



முடிவுக்குக் சொந்தோண்டுவரும விதமாே கதாட்டத்
சொந்ததாழிலாளர் குழுவுடன கபசி, “அனுதாபத்தின கபரில
கதயிலை மறல கதாட்டத் சொந்ததாழிலாளர்ேளின ஊதியார உயாரர்வு
கோரிக்லை மறே பரிசீலக்ேப்படும”  என சொந்ததரிவித்தார்.
ேண்ணா போராடன கதவன மலை மறலத் கதாட்டத் சொந்ததாழிலாளர்ேளின
ஊதியார உயாரர்வுக் கோரிக்லை மறே குறித்த கபச்சு
வார்த்லை மறதேள் சொந்ததாடர்ந்து நலை மறடசொந்தபற்றுக்
சொந்தோண்டிருக்கும சொந்தபாழுது,  கதாட்ட உரிலை மறமயாராளர்ேள்
இருபது றதவீத கபானஸ சொந்ததாலை மறே வழங்ே
உடனபட்டனர்.

மூணா போராடாறு கவலை மறல நிறுத்தம முடிவுக்கு வரும
நிலை மறலயில,  கேரளாவிலுள்ள மற்ற கதாட்டத்
சொந்ததாழிலாளர்ேள் ஊதியார உயாரர்வு மற்றும கபானஸ
உயாரர்வு கோரி சொந்ததருக்ேளில மறியாரல கபாராட்டங்ேலை மறள
ஆரமபித்தனர்.  இமமுனகனற்றங்ேளினால பீதியாரலை மறடந்த
றங்ேத் தலை மறலவர்ேள், இச்சூழ்நிலை மறலலை மறயார ேட்டுப்படுத்தும
விதமாே ேடந்த றனிக்கிழலை மறமயாரனறு மாநில அரசு
அலுவலர்ேள் மற்றும கதாட்ட உரிலை மறமயாராளர்ேளுடன
கதாட்டத் சொந்ததாழிலாளர் குழுவில ஊதியார உயாரர்வு பற்றி
கபசும முயாரற்சியில ஈடுபட்டனர்.

கதாட்ட உரிலை மறமயாராளர்ேள் எவ்வித தினக்கூல உயாரர்வும
தர இயாரலாது என மறுத்தகபாது, சொந்ததாழிற் றங்ேங்ேளின
கூட்டு றலை மறபயாரானது, தங்ேளது அரசியாரல ேட்டுப்பாட்லை மறட
மீறியார,  சொந்தவகுஜன சொந்ததாழிலதுலை மறற நடவடிக்லை மறேேள்
சொந்தவடிக்ேலாம என அஞ்சி மாநில அளவிலான கவலை மறல
நிறுத்தப் கபாராட்டத்திற்கு அலை மறழப்பு விடுக்ே முடிவு
சொந்தறய்தனர்.  கதாட்டத் சொந்ததாழிலாளர் குழுவின
மற்சொந்தறாருேட்ட கபச்சு வார்த்லை மறதயிலை மறன அடுத்த
திங்ேட்கிழலை மறம அனறு நடத்த தீர்மானித்தது.

சொந்ததாழிற் றங்ே அதிோரத்தின கபரில அலை மறழப்பு
விடுக்ேப்பட்டதனால,  ேண்ணா போராடன கதவன மலை மறலத்
கதாட்டத் சொந்ததாழிலாளர்ேள் முதலல ோலவலை மறரயாரற்ற
கவலை மறல நிறுத்தத்தில ேலந்து சொந்தோள்ள தயாரங்கியார
கபாதும,  புதன கிழலை மறம அனறு நலை மறடசொந்தபற்ற
சொந்தவளிநடப்பில ேலந்து சொந்தோண்டனர்.

கதாட்ட உரிலை மறமயாராளர்ேள் 500  ரூபா தினக்கூல
உயாரர்வுக்கு மிேக் ேடுலை மறமயாராே எதிர்ப்புத் சொந்ததரிவித்தனர்.
சொந்ததனனிந்தியார ஒருங்கிலை மறணா போராடந்த கதாட்டக்ோரர்ேள் றங்ே
(UPASI)  தலை மறலவர் என.தர்மராஜ் இக்கோரிக்லை மறேலை மறயார
மறுத்ததுடன ஊடேங்ேளில, “மிதமிஞ்சியார வரி மற்றும
தீர்லை மறவச் சுலை மறமயுடன கூடியார தற்கபாலை மறதயார சொந்தபாருளாதார
யாரதார்த்தங்ேளினால;"  இது “நலை மறடமுலை மறறச்
றாத்தியாரமற்றது” எனத் சொந்ததரிவித்தார்.

கேரள சொந்ததாழிலதுலை மறற அலை மறமச்றர்,  சிபு கபபி ஜான,
மூணா போராடாறு கதயிலை மறலத் கதாட்ட சொந்ததாழிலாளர்ேளின
கவலை மறல நிறுத்தத்திலை மறன,  2011 ம ஆண்டில எகிப்து
மற்றும துனிசியார அரசுேளுக்கு எதிராே சொந்தவடித்த

“ஜாஸமின புரட்சி”யுடன ஒப்பிட்டார்.  ஊதியார உயாரர்வுக்கு
முற்றிலும எதிர்ப்பு சொந்ததரிவித்ததுடன,  தினக்கூலயிலை மறன 500
ரூபாவாே உயாரர்த்துவதால கேரள கதயிலை மறலத் கதாட்ட
சொந்ததாழிலானது ஸதமபித்துவிடும எனவும சொந்ததரிவித்தார்.
“லை மறேத்தட்டலேலை மறள சொந்தபறுவதற்ோே நலை மறடமுலை மறறச்
றாத்தியாரமற்ற அறிவிப்புக்ேலை மறள விடுக்ே நான தயாராராே
இலலை மறல”  எனவும சொந்ததரிவித்தார்.  கதாட்டத்துலை மறறயிலை மறன
அழிக்கும விதமாே தனது ோங்கிரஸ தலை மறலலை மறமயிலான
அரசு எந்தவித நடவடிக்லை மறேலை மறயாரயும கமற்சொந்தோள்ளாது என
கேரள முதலலை மறமச்றர் உமன றாண்டி சொந்ததரிவித்தார். 

கதாட்ட சொந்ததாழிற்துலை மறற அதிேரித்துவரும உலே அளவிலான
சொந்தநருக்ேடிலை மறயார எதிர்சொந்தோள்வதுடன,  றர்வகதற றந்லை மறத
பங்கிற்ோே ேழுத்லை மறத சொந்தநரிக்கும கபாராட்டத்திலும கதாட்ட
உரிலை மறமயாராளர்ேள் சிக்கியுள்ளனர்,  ஒவ்சொந்தவாருவரும அற்ப
ஊதியாரத்லை மறதயும குலை மறறத்தல மற்றும சொந்ததாழிலாளர்ேள் மீது
ேடுலை மறமயாரான உற்பத்தி இலக்குேலை மறள திணிப்பது எனற
வலை மறேயில சொந்தறலவிலை மறன குலை மறறக்ேகவ வழி கதடுகினறனர்.

கேரள கதாட்டத் சொந்ததாழிலாளர்ேளின ஊதியார உயாரர்வு
கோரிக்லை மறே மற்றும சிறந்த நிலை மறலலை மறமேளுக்ோன
கபாராட்டமானது அவர்ேலை மறள முதலாளித்துவ இலாப
அலை மறமப்புடன கநரடியாராே கமாதலுக்கு சொந்தோண்டு
வந்துள்ளது.  சொந்ததாழிலாளர்ேள் சொந்தவறும கதாட்டத்துலை மறற
நிறுவனங்ேலை மறள எதிர்ப்பது எனபது மட்டுமலலாமல,
இந்தியார மத்தியார,  மாநில,  அரறாங்ேங்ேள் மற்றும
முதலாளிேளுக்கு முேவர்ேளாே இயாரங்கும
சொந்ததாழிற்றங்ேங்ேளுக்கும எதிராே கபாராட,  சுயாராதீனமான
அரசியாரல மூகலாபாயாரம அவசியாரமாகும.

ஸராலனிற இந்தியார மார்க்சிற ேமயூனிஸட் ேட்சி மற்றும
இந்தியார ேமயூனிஸட் ேட்சி உட்பட இந்தியார அரசியாரல
நிறுவனத்துடன ஆழமாே ஒருங்கிலை மறணா போராடந்துள்ள
சொந்ததாழிற்றங்ேங்ேள் மற்றும அவற்றுடன இலை மறணா போராடந்துள்ள
அரசியாரல ேட்சிேளிலருந்து சொந்ததாழிலாளர்ேள் விலே
கவண்டும.  1991  முதல 2008  வலை மறரயிலும,  இந்தியார
மார்க்சிற ேமயூனிஸட் ேட்சி மற்றும இந்தியார ேமயூனிஸட்
ேட்சி மற்றும அவற்றின இடது முனனணி அடுத்தடுத்து
வந்த;  முதாளித்துவ அரறாங்ேங்ேலை மறள தக்ேலை மறவத்தனர்,
இவற்றில சொந்தபருமபாலும ோங்கிரஸ ேட்சி
தலை மறலலை மறமயிலானலை மறவ.  ஸராலனிஸடுேள் தாம
ஆட்சியாரலை மறமத்த கமற்கு வங்ேம,  கேரளா மற்றும திரிபுரா
கபானற மாநிலங்ேளில “முதலீட்டாளர் றார்பு” திட்டங்ேள்
எனறு தாகம விவரித்த திட்டங்ேலை மறள அமலபடுத்தினர்.

சொந்ததாழிலாளர்ேளின ேட்டுப்பாட்டில கதாட்டங்ேள்
கதசியாரமயாரமாக்ேம,  சொந்ததாழிலாளர்ேள் மற்றும விவறாயிேள்
அரறாங்ேத்திற்ோன கபாராட்டம உட்பட,  கறாறலற
முனகனாக்கின அடிப்பலை மறடயில தங்ேளது சொந்தறாந்த சுயாராதீன
நடவடிக்லை மறே குழுக்ேலை மறள சொந்ததாழிலாளர்ேள் உருவாக்ே
கவண்டும.
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