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மாருத

சுுஸசுஸூக
மானானேசர
ஆலலையின
முனானோள
ததாழிலைாளரகள
13
னேருக்க
இந்தய
நீதமனறத்தால
தகாடூரமாானே
வலகயில
ஆயுள
தண்டலானேகள
வழங்கப்ேட்டிருப்ேதாானேத இந்தயாவிலும மற்றும வளரும
நாடுகளாக
அலழக்கப்ேடுகனற
நாடுகள
முழுலமயிலும
வாகானேத்தயாரிப்புத் தலற ததாழிலைாளரகள முகம தகாடுக்கனற
தகாடுலமயாானே
நிலலைலமகலள
தவளிச்சமனோட்டுக்
காட்டுவதாய இருக்கறத. இந்தயாவில இயங்ககனற மாருத
சுுஸசுஸூக மற்றும ஏலானேய ேகாசுர நாடுகடந்த தேருநிறுவானேங்களில
நிலைவுகனற தகாத்தடிலம நிலலைலமகளுக்க ததாழிலைாளரகளிடம
இருந்த எழுகனற எதரப்லே ஊலமயாக்கம னநாக்கடானோானே
இந்த னசாடிப்பில இனனும 18 ததாழிலைாளரகள சற்றுக் கலறந்த
கற்றச்சாட்டுகளில கற்றவாளிகளாக கூறப்ேட்டுளளானேர.

2011 இல னவலலைநிறுத்தம தசயயும மாருத சுசுக ததாழிலைாளரகள

பிரதமர

னமாடியின “இந்தயாவில தயாரிப்னோம”
பிரச்சாரத்தன ேகதயாக நாட்டிலுளள
ததாழிலைாளரகலள மலிவு கூலி உலழப்புப் ேலடயாக இந்தய
ஆளும ஸ்தாேகம முனநிறுத்தகறத. மலிவாானே, தேருமளவில
சுரண்டப்ேடும
உலழப்லே
ததாடரந்தம
விநினயாகம
தசயவதற்க
முதலீட்டாளரகளுக்க
மீண்டும
உறுதனயற்ேடுத்தவதற்க இந்த ததாழிலைாளரகலள ஒரு தகாடிய
உதாரணமாக
ஆக்கவதற்க
அரசாங்க
நிரவாககளும,
அவரகளுடன னசரந்த மாருத சுசுக நிரவாகமும னநாக்கம
தகாண்டுளளானேர.
(Make

நனரந்தர

in

India)

மாருத சுுஸசுஸூக இந்தயா லிமிதடட் (MSIL) ஜப்ோனில ேசிபிக்
கலரயில பிரதாானே தீவாானே னஹானஷசுஸூ இல உளள Shizuoka
Prefecture
ஐ
தலலைலமயகமாகக்
தகாண்டு
இயங்கம
உலைகளாவிய கூட்டுக்கழும நிறுவானேமாானே சுுஸசுஸூக னமாட்டார
காரப்ேனரஷன (Suzuki Motor Corporation - SMC) நிறுவானேத்தன
ஒரு தலணநிறுவானேமாகம. ஜப்ோனின நானகாவத தேரிய

வாகானேத்தயாரிப்பு நிறுவானேமாானே இந்நிறுவானேம, மலிவு உலழப்பு
மற்றும மிகக்கலறந்த உற்ேத்தச் தசலைவுகளுக்காானே னதடலில
உலைலக னவட்லடயாடுகனற மிகப்தேரும, நாடுகடந்த வாகானேத்
தயாரிப்பு
தேருநிறுவானேங்களுக்னக
உரிய
கணங்களுலடயதாகம. கலறந்த விலலை கார சந்லதயில
னோட்டியிடுவதால
தசலைவுகலறந்த
உலழப்பு
ேலடலய
ேராமரிப்ேத சுுஸசுஸூகயின பிரதாானே கவானேக்கவிப்புப் புளளியாக
இருந்த வந்தருக்கறத. நிறுவானேத்தன வலலைத் தளம கூறுவதன
ேடி, அதன வரலைாறு “கலறந்த விலலையில சிறப்ோானே
தசயலோடு, தசயலதறன மற்றும சுற்றுச்சூழலுக்க உகந்த
தனலம ஆகயவற்லற வழங்ககனற புரட்சிகரமாானே காரகள
கறித்ததாய இருந்தத.”
இந்தய ேயணிகள வாகானேச் சந்லதயில கட்டத்தட்ட 50 சதவீத
(46.8) ேங்களிப்லே தகாண்டிருப்ேதாக SMC கூறுகறத. 125
நாடுகளுக்க காரகலள ஏற்றுமத தசயவதாகவும, இலைங்லக,
சிலி, பிலிப்லேனஸ், தேரு மற்றும தோலிவியா னோனற
நாடுகளுக்க ததாடரச்சியாக ஏற்றுமத தசயத வருவதாகவும
மாருத சுசுக ததரிவிக்கறத. 2015-16 நிதயாண்டில அதன நிகர
லைாேம 45.7 பிலலியன ரூோயகளாகம (700 மிலலியன
அதமரிக்க டாலைர). 2015 இல மாருத சுுஸசுஸூக இந்தயாவின
ஒட்டுதமாத்த கார உற்ேத்த 15 மிலலியன அலைககலள
எட்டியத.
மாருத சுுஸசுஸூகயின தாய நிறுவானேமாானே SMC இன இப்னோலதய
தலலைவராக முனானோள தலலைவர ஒசாமு சுுஸசுஸூகயின மகானோானே
னதாஷிஹினரா சுுஸசுஸூக இருக்கறார. 2016 இல, அரசாங்க
நிரணயங்களுக்க
இணங்கயிராத
எரிதோருள
னசமிப்பு
னசாதலானே முலறகலள நிறுவானேம ேயனேடுத்தயத ததாடரோானே
ஒரு ஊழல தவளியாானேதன மத்தயில, ேலழய சுுஸசுஸூக தானேத
மகனுக்க அதகாரத்லத லகமாற்றியிருந்தார. 2010 முதலைாகனவ
இந்நிறுவானேம
உளநாட்டு
தரநிரணயங்கலளப்
பூரத்த
தசயதருக்கவிலலலை எனேலத ஒரு உளமுக விசாரலண
கண்டறிந்த கூறியிருந்தத.
சுுஸசுஸூக இப்னோத வாகானேங்கள, னமாட்டார லசக்களகள மற்றும
ேடககளுக்காானே அவுட்னோரட் னமாட்டாரகள ஆகயவற்லற
தயாரிக்கறத. நிறுவானேத்தன 2016 வருடாந்தர அறிக்லகயின
ேடி, SMC 2016 நிதயாண்டில 2,960,000 வாகானேங்கலள
விற்றிருந்தத. இதல ஜப்ோனில 650,000 வாகானேங்களும,
ஐனராப்ோவில 230,000 வாகானேங்களும ஆசியாவில 1,890,000
வாகானேங்களும மற்ற இடங்களில 190,000 வாகானேங்களும
விற்ேலானேயாகயிருந்தானே. அத்தடன ஆசியாவில 1,150,000
னமாட்டார லசக்களகலளயும அத விற்ேலானே தசயதருந்தத.

2000 தேரும உலைகளாவிய நிறுவானேங்களின ஃனோரப்ஸ்
ேட்டியலில 488 வத இடத்தல இருக்கம சுுஸசுஸூக 2016 இல 28.2
பிலலியன டாலைர நிகர விற்ேலானே வருவாயும 24 பிலலியன
டாலைர நிகர தசாத்தகலளயும தகாண்டிருந்தத. அதன நிகர
வருமாானேம 2016 இல 1 பிலலியன டாலைருக்கம மிகதயாய
இருந்தத, அத்தடன தசனற ஆண்டில சுுஸசுஸூகயின இலைாே
வரமபு 8 சதவீதத்தற்கம அதகமாானேதாய அதன ஜப்ோனிய
னோட்டி நிறுவானேங்களாானே னடானயாட்னடா மற்றும நிுஸான
ஆகயவற்றின இலைாே வரமலே விஞ்சியதாய இருந்தத.
மாருத சுுஸசுஸூக இந்தயா நிறுவானேம 1983 இல இந்தய
அரசாங்கத்தற்கம
SMC க்கம
இலடயிலைாானே
ஒரு
கூட்டுமுலானேவாக உருவாக்கப்ேட்டத, பின 2002 இல இந்தய
அரசாங்கம அதன கட்டுப்ேடுத்தம நலைனகலள விற்றுவிட்ட
பினானேர தனியாரவசமாானேத. இப்னோத MSIL இன ேங்ககளில
54.2 சதவீதத்லத சுுஸசுஸூக தகாண்டுளளத. முமலே மற்றும
தடலலி ேங்கச் சந்லதகளில வரத்தகமாகம இந்நிறுவானேத்தன
ேங்ககளின விலலைமதப்பு 2012 க்கப் பிந்லதய காலைத்தல
முமமடங்காக இருக்கறத.
மாருத சுுஸசுஸூக உற்ேத்தச் தசலைவுகலள கலறப்ேதல கவானேம
கவித்ததற்னகற்ே, இந்தயாவில இருக்கம அதன 25,000
ததாழிலைாளரகள
தகாண்ட
ேலடயில
13,250
நிரந்தரத்
ததாழிலைாளரகளும
12,000
ஒப்ேந்த
மற்றும
தற்காலிகத்
ததாழிலைாளரகளும உளளானேர. நிறுவானேக் கட்டுப்ோட்டிலைாானே
ததாழிற்சங்கத்லத
எதரத்தக்
கலைகத்தல
ஈடுேட்டதாலும
தற்காலிக ததாழிலைாளரகளுக்க மாதம 14,000 ரூோய (214
அதமரிக்க டாலைர), அதாவத நிரந்தரத் ததாழிலைாளரகளத
ஊதயத்தல ோதக்கம கலறவாானே ததாலகலய, ஊதயமாய
வழங்கம தவறுப்புக்கரிய ஒப்ேந்த ததாழிலைாளர முலறலய
ஒழிப்ேதற்க 2012 இல அவரகளத புதய சங்கம னகாரிக்லக
லவத்தலத
அடுத்தனம
இப்னோத
ேழிவாங்கலுக்க
ஆளாகயிருக்கம
ததாழிலைாளரகள
சிக்கலவக்கப்ேட்டலம
பினததாடரந்தத எனேத மிகவும கறிப்பிடத்தக்கதாகம.
மாருத சுுஸசுஸூக மிக இலைாேகரமாானே ததாழிலைலமவாக ஜப்ோன
இந்தயா இருநாடுகளாலுனம அலடயாளம காணப்ேட்டதாகம
எனேனதாடு மாருத சுுஸசுஸூகயின தலலைவராானே ஆர சி ோரகவா (R
C Bhargava) இந்தய மற்றும ஜப்ோன அரசாங்கங்களால
கவுரவிக்கப்ேட்டிருப்ேவரும ஆவார. 2011 இல, ஜப்ோனிய
அரசாங்கம ோரகவாவுக்க சக்கரவரத்த அகஹினடா மூலைம “The
Order of the Rising Sun” எனற அரச கவுரவத்லத வழங்கயத.
2015 இல இந்தய ஜானோதேத பிரணாப் முகரஜியால அவருக்க
“ேத்ம பூஷண்” எனனும உயர கவுரவம வழங்கப்ேட்டத.
இந்தயாவின தேருநிறுவானேங்கள மத்தயில மாருத சுுஸசுஸூக
தேருவாரியாானே ோராட்லட தேற்றுளளத. ஃோரச்சூன இதழ
(Fortune
Magazine) நாட்டின
மிகவும
னோற்றப்ேடும
நிறுவானேங்களத ேட்டியலில மாருத சுுஸசுஸூகக்க நானகாவத
இடத்லத தகாடுத்தத, இந்தயாவின பிரேலைமாானே ஆங்கலை
ததாலலைக்காட்சி நிலலையமாானே NDTV மாருத சுுஸசுஸூகக்க 2016
ஆம ஆண்டின “மிகச்சிறந்த கார தயாரிப்பு நிறுவானேம” எனும
கவுரவத்லத வழங்கயத.
ஒடுக்கமுலற
நிலலைலமகளின
கீழ
மலிவுக்கூலிகளாய
அமரத்தப்ேட்டிருக்கம
ஒப்ேந்த
மற்றும
தற்காலிக
ததாழிலைாளரகளின ஒரு தேரும ததாகப்லேக் தகாண்டிருக்கம
இந்நிறுவானேம தானேத வலலைத் தளத்தல தேருலமயடிக்கறத:
“நாதடங்கலும இருக்கம மாருதயிானேர ஒனர தோதவாானே

ேந்தத்தால ஐக்கயப்ேட்டுளளானேர. இத ததாழிலைாளர ேலட
அனறு, இயங்கநிலலையில இருக்கம மக்கள சக்தயாகம,
னவதறந்த மாதரியாகவும அலலைாதருக்கம ஒரு சக்தயளிப்பு
அணியாகம.”
2016 ஏப்ரல மாதத்தல விடுக்கப்ேட்ட சுுஸசுஸூக கழுமத்தன
நடத்லத விதமுலறகள பினவருமாறு கூறுகனறானே: “சுுஸசுஸூக
கழுமம மனித உரிலமகள ததாடரோானே சரவனதச நிரணயங்கள
கறித்த அறிந்த லவத்தருக்கம, ஒவ்தவாரு நாடு அலலைத
பிராந்தயத்தலும உளள சட்டங்களின ேடி அடிப்ேலட மனித
உரிலமகளுக்க மதப்ேளிக்கம.” அத்தடன “சுுஸசுஸூக கழுமத்தன
உறுப்பிானேரகளாய,
தனிமனித
கணநலைனகள
அலலைத
ததாந்தரவுகளின
வழியாானே
எந்த
னேதமுமற்ற
ஒரு
னவலலைச்சூழலலை
உருவாக்க நாங்கள ஒருவருக்தகாருவர
ஒத்தலழத்த தசயலேடுனவாம.”
இந்த
வாயவீச்தசலலைாம
தோதமக்கள
மற்றும
வாடிக்லகயாளரகளத நுகரவு ததாடரோக மட்டுனம, இதற்கம
ததாழிற்சாலலைகளில
மாருத
சுுஸசுஸூக
கலடப்பிடிக்கம
நிரவாகமுலறக்கம எந்த சமேந்தமுமிலலலை எனேனத உண்லம.
இந்நிறுவானேம ஹரியாானோ மாநிலைத்தல மானானேசரிலும (600
ஏக்கரகள)
கரகானிலும
(300
ஏக்கரகள)
உற்ேத்த
ஆலலைகலளக் தகாண்டுளளத, கஜராத்தல இதன புதய
உற்ேத்த ஆலலை 2017 இல இயங்கத் ததாடங்கயத.
வருடத்தற்க 1.5 மிலலியன காரகலளத் தயாரிப்ேதாகவும,
ஒவ்தவாரு 12 விநாடிகளுக்கம ஒரு காலரத் தயாரிப்ேதாகவும
அத தேருலமயடித்தக் தகாளகறத. 2012 இல மானானேசர
ஆலலையில
ததாழிலைாளரகள
மீத
நிரவாகம
தாக்கதல
நடத்தயனோத, நிறுவானேம 44 விநாடிகளுக்களளாக ஒரு காலர
உற்ேத்த தசயய முயனறத. இப்னோத ேழிவாங்கப்ேடும இந்த
ததாழிலைாளரகள இந்த தகாத்தடிலம நிலலைலமகளுக்க எதராகப்
னோராடும
சக்தமிக்க
மானேஉறுதலய
தவளிப்ேடுத்தானேர.
முனானேணித் ததாழிலைாளரகலள னவட்லடயாடுவதன மூலைமாக,
மாருத சுுஸசுஸூக நிரவாகம ஆலலைகளிலைாானே சுரண்டலலை னமலும
தீவிரப்ேடுத்தயிருக்கறத.
இன பிரதாானே தலணநிறுவானேமாக இந்தயாவில உளள
மாருத சுுஸசுஸூக நிறுவானேம இருந்தாலும, ஜப்ோனுக்க தவளினய
அதன
மற்ற
தயாரிப்பு
ஆலலைகளும
இருக்கனறானே.
தேருமோலும அதன உற்ேத்த ஆலலைகள இரண்டாம உலைகப்
னோருக்க முனோகவும னோரின சமயத்தலும ஜப்ோனிய
ஏகாதேத்தயம னமலைாதக்கம தசலுத்த முயனற கழக்க ஆசிய,
ததனகழக்க ஆசிய, மற்றும ததற்க ஆசிய நாடுகளிலடனய
ேரவியுளளானே.
SMC

சீானோவில மூனறு னமாட்டார லசக்கள தயாரிக்கம ஆலலைகளும
இரண்டு வாகானேத் தயாரிப்பு ததாழிற்சாலலைகளும, தாயலைாந்தல
இரண்டு தயாரிப்புத் ததாழிற்சாலலைகளும, இந்னதானானேசியாவில
(PT Suzuki Indomobil Motor), ோகஸ்தானில (Pak Suzuki Motor Co.),
வியட்நாமில (Vietnam Suzuki Corporation), பிலிப்லேனஸில (Suzuki
Phillipines, Inc.), மியானமரில (Suzuki (Myanmar) Motor Co.),
கமனோடியா மற்றும லைானவாஸ் ஆகய இடங்களில பிற
வாகானேத் தயாரிப்பு ஆலலைகளும உளளானே. ஹங்னகரி மற்றும
எகப்தலும கூட சுுஸசுஸூக வாகானேங்கலள தயாரிக்கறத. சுுஸசுஸூக
விற்ேலானேயில
எழுேத
சதவீதம
ஜப்ோனுக்க
தவளியிலைாானேலவயாகம.

ஜப்ோனினலைனய கூட SMC சிறுகாரகள உற்ேத்த தசயவதற்க
னேரதேற்றதாகம, அதமரிக்க சிறு காரகலள விடவும சிறியதாக
இருக்கனற இக்காரகள தேரும நகரங்களில இருக்கம அதீத
மக்கள அடரத்த நிலலைலமகளின காரணத்தால பிரேலைமாய
இருக்கனறானே. ஜப்ோனில இத ஆறு உற்ேத்த ஆலலைகலள
இயக்ககறத,
சுமார
15,000
ததாழிலைாளரகள
அங்க
ேணியமரத்தப்ேட்டுளளானேர. 2012 இல அதமரிக்காவிலும 2013
இல கானேடாவிலும கார விற்ேலானேலய சுுஸசுஸூக நிறுத்த விட்டத
எனறாலும இப்னோதம அந்நாடுகளில னமாட்டார லசக்களகலள
அத விற்று வருகறத, இலவ அந்நாடுகளில பிராந்தய
வாகானேங்களாகவும
கடலேயணத்
தயாரிப்புகளாகவும
இருக்கனறானே.

சுுஸசுஸூகயின வரலைாறு
சுுஸசுஸூகயின வரலைாறு, 1909 இல மிச்சினயா சுுஸசுஸூக (Michio Suzuki)
ஹமாமட்சு எனற இடத்தல சுுஸசுஸூக லூம னவரக்ஸ் (Suzuki Loom
Works) ததாடங்கயதல இருந்த ஆரமபிக்கறத. ஆரமேத்தல
சுுஸசுஸூக, ஜப்ோனின ேட்டுத் ததாழிற்தலறக்காானே நூற்தறிகலள
தயாரித்த தவளிநாடுகளுக்கம ஏற்றுமத தசயதத. அந்த
சமயத்தல ஆலடதநயயும ஆலலைகள ஜப்ோனின முனானேணித்
தலறகளில ஒனறாய இருந்தானே. 1920 இல இத தோதத்தலற
நிறுவானேமாக, சுுஸசுஸூக லூம னமனுஃனேக்சரிங் கமதேனி (Suzuki
Loom Manufacturing Company) எனும தேயலர எடுத்தத.
1930 களில ஜப்ோனில இராணுவவாதம தவடித்தருந்தலத
அடுத்த, ஜப்ோனிய அரசாங்கம சுுஸசுஸூகலய னோரப் தோருட்கள
உற்ேத்த தசயயக் னகாரியத. 1937 இல இத சிறிய
காரகளுக்காானே ஒரு முலானேலவ ததாடங்கயத எனறாலும,
இரண்டாம உலைகப் னோர னதானறியலத அடுத்த சாதாரண
மக்கள
ேயணிக்கம
காரகலள
“அத்தயாவசியமலலைாத
தோருள” எனறு ஜப்ோனிய அரசாங்கம முடிதவடுத்தலத
அடுத்த அந்த உற்ேத்த நிறுத்தப்ேட்டத. னோரின சமயத்தல
ஜப்ோனிய
இராணுவத்தற்கத்
னதலவயாானே
னோரப்
தோருட்கலள இந்நிறுவானேம உற்ேத்த தசயதத.
இந்நிறுவானேத்தற்க கச்சாப்தோருட்கள விநினயாகம தசயயும
வலலைப்பினானேல
உருக்கலலைந்தனோதம
நிறுவானேத்தன
ஹமாமாட்சு ஆலலை னோரின னோத தேரும னசதம ஏதமினறி
தப்பியதாய
கூறப்ேடுகறத.
னோரின
முடிவில
2,900
ததாழிலைாளரகலள அத னவலலைநீக்கம தசயதத, இவரகளில
தேருமோனலமயானானோர தேண்களாய இருந்தானேர, அத்தடன
கட்டாய ேணியாற்றிய 800 ததாழிலைாளரகளும 110 தகாரிய
னோரக் லகதகளும இருந்தானேர.
தநசவுப் தோருட்களுக்காானே னதலவ கலறந்த நிலலைக்க
முகமதகாடுத்த நிலலையில, நிறுவானேம 1947 இல, னமாட்டார
வாகானேங்களின உற்ேத்தக்காானே ஒரு தட்டத்லத உருவாக்கத்
ததாடங்கயத. 1952 இல சுுஸசுஸூக ஒரு னமாட்டார தோருத்தப்ேட்ட
இருசக்கர லசக்கலள உற்ேத்த தசயயத் ததாடங்கயத, 1954
இல ேயணிக் கார உற்ேத்தலய அத ததாடங்கயத.
இரண்டாம உலைகப் னோருக்க உடானேடிப் பிந்லதய காலைத்தல
னோரக்கணமிக்க ததாழிலைாளர னோராட்டங்களின ஒரு அலலை
ஜப்ோலானே உலுக்கயத. 1947 இல, புரட்சிகர தாக்கங்கலளக்
தகாண்ட ஒரு தோத னவலலைநிறுத்தத்லத னநாக்க ஒரு
தவகஜானே
இயக்கம
கட்டிதயழுப்ேப்ேட்டத.
ஆயினும,
ஜப்ோனிய
கமயூனிஸ்ட்
கட்சி
இந்த
தோதனவலலைநிறுத்தத்தற்கக் கழிேறித்த, அதலானே முடிவுக்கக்

தகாண்டுவந்தத,
தஜானேரல
டக்ளஸ்
தமக்ஆரதர
தலலைலமயிலைாானே அதமரிக்க ஆக்கரமிப்புப் ேலடகள ஜப்ோலானே
“ஜானேநாயகமயமாக்ககனறானே”
எனறு
கூறி
அதன
உத்தரவுகளுக்க னவலலைநிறுத்த இயக்கத்லத கீழப்ேடியச்
தசயதத.
சுுஸசுஸூக
ததாழிலைாளரகள
ததாழிற்சங்கமயமாக
னவலலைநிறுத்தங்கள மற்றும உளளிருப்புப் னோராட்டங்கள
உளேட ததாடரச்சியாானே னோரக்கணமிக்க னோராட்டங்களில
ஈடுேட்டானேர, 1948 ஆகஸ்டில முதல ஒப்ேந்தம ஒனலற
தவனதறடுத்தானேர. 1949 இல, சுுஸசுஸூகயும மற்ற முதலைாளிகளும
அதமரிக்க ஆக்கரமிப்பு அரசாங்கத்தடன னசரந்த சுதந்தரமாானே
ததாழிற்சங்கங்களுக்க எதராய தவறிதகாண்ட கமயூனிச-வினராத
அடிப்ேலடயில ஒரு ேதல-தாக்கதலலைத் ததாடுத்தானேர. 1950
ஜசுஸூன மாதத்தல தகாரிய யுத்தம தவடித்தலத அடுத்த,
கமயூனிஸ்டுகளாக
கற்றமசாட்டப்ேட்டவரகள
அரசாங்க
ேதவிகளில இருந்தம, அரசு மற்றும னதசிய தோதத்தலற
நிறுவானேங்களில இருந்தம அத்தடன தனியார தலறகளில
இருந்தம கூட அகற்றப்ேட்டானேர.
சுுஸசுஸூக ஒரு ஊதய தவட்லடத் தணித்ததற்க ேதலிறுப்ோக
ததாழிலைாளரகள னவலலைநிறுத்தத்தல இறங்கயனோத, நிரவாகம
னோலிலுஸயும
ஆக்கரமிப்பு
ேலடகலளயும
ேயனேடுத்த
ததாழிலைாளரகள
மீத
தாக்கதல
நடத்தயத.
நிரவாகம
நிறுவானேத்தனுலடய
ததாழிற்சங்கம
எனறு
கூறத்தக்கதாானே
ஒனலற உருவாக்க இடத-சாரி மற்றும னோரக்கணமிக்க
ததாழிலைாளரகலள தவளினயற்றும நடவடிக்லகயில இறங்கச்
தசனறத. னவலலைநிறுத்தத்லதத் னதாற்கடித்த ததாழிலைாளரகள
மீத தானேத தசாந்த “ததாழிற்சங்க”த்லத தணிப்ேதல சுுஸசுஸூக
இறுதயாக தவற்றிதேற்றத. இந்த ததாழிற்சங்கம ஊதய
தவட்டுகள
மற்றும
உற்ேத்த
அதகரிப்புகளுக்காானே
னகாரிக்லககளுக்க இணங்கயனதாடு தோதவாக நிரவாகத்லத
ஆதரித்தத.
இதனிலடனய, நிரவாகம னவலலைத்தறன அடிப்ேலடயிலைாானே
ஊதயத்லத
அறிமுகப்ேடுத்தயனதாடு
தேண்
ததாழிலைாளரகளுக்க எதராானே ஊதய னேதத்லத நிறுவியத.
னவலலை விவரிப்புகள மற்றும னவலலை வலகப்ோடுகலள
அழிப்ேதம இதனானோடு லகனகாரத்தக் தகாண்டத. 1958
வலரயிலும 48 மணினநரனம னவலலைவாரத்தன நிலலையாானே
நிரணய அளவாக இருந்தத. வருடத்தற்க இருமுலறயாானே
னோானேஸ் தகாடுப்ோனேவுகள ததாழிலைாளரகளத ஊதயத்தன ஒரு
தேரும ேகதலய ேங்களிப்ேதாக இருந்தானே.
நிறுவானேத்தால
உருவாக்கப்ேடும
ததாழிற்சங்க
மாதரி
எனறலழக்கப்ேடும
இத
பினானோளில
சுுஸசுஸூக
மற்றும,
தடானயாட்னடா மற்றும நிுஸான னோனற மற்ற ஜப்ோனின
வாகானே உற்ேத்த நிறுவானேங்களால முனனுதாரணமளிக்கப்ேட்ட
“சிக்கானே உற்ேத்த” (lean production) அறிமுகப்ேடுத்தப்ேடுவதல
ஒரு
லமயத்
தூணாய
இருந்தத.
உற்ேத்த
மற்றும
இலைாேங்கலள உந்தத்தளளும னநாக்கம தகாண்ட “தர
வட்டங்கள” (quality circles) னோனற முதலைாளி-ததாழிலைாளி
கமிட்டிகளாக கூறப்ேட்டலவ உருவாக்கப்ேட்டதம இதனுடன
லகனகாரத்த நிகழந்தத.
சிக்கானே
உற்ேத்த
உலைதகங்கலும
வாகானேத்
தயாரிப்பு
நிறுவானேங்களால அமலேடுத்தப்ேட்ட ஒரு மாதரியாக ஆானேத.
அதமரிக்காவில தடட்ராயிட்டில இருக்கம மூனறு தேரிய
வாகானே
உற்ேத்த
நிறுவானேங்களும,
ஜப்ோனிய

முனனுதாரணத்தன அடிப்ேலடயில தேருநிறுவானே ஆதரவாானே
ததாழிற்சங்க-நிரவாக கூட்டு னவலலைத்தட்டங்கலள (corporatist
union-management programs) அமலேடுத்தவதல ஐக்கய வாகானேத்
ததாழிலைாளர
சங்கத்தன
(UAW)
ஆதரலவப்
தேற்று,
ததாழிலைாளரகளத னவலலைகள, ஊதயங்கள மற்றும நலை
உதவிகள மீதாானே ஒரு தாக்கதலலை 1980 களில ததாடக்கானே.
ஜப்ோனில உளள தானேத ததாழிலைாளரகலள தகாடூரமாக
சுரண்டிக் தகாண்டிருந்த அனதனவலளயில, இனனும மலிவாானே
உலழப்புசக்த
மற்றும
இனனும
அதக
இலைாே
சாத்தயங்களுக்காானே
மூலைவளங்கலள
னதடி
சுுஸசுஸூக
தவளிநாடுகலள னநாக்கயத.
1958 லினய, சுுஸசுஸூக இந்னதானானேசியாவின மலிவு உலழப்லே
ேட்லடதீட்டும தோருட்டு அந்நாட்டில வாகானே ோகங்கள
விநினயாகத்லத
ஸ்தாபித்தத.
1978 க்களளாக,
அத
ோகஸ்தானில தானேத முதல தவளிநாட்டு கார அதசமபிளி
தசயலோட்லட ததாடக்கயத.

உலைகளாவிய தசயலோடுகளின விரிவாக்கம
1980 களில உலைகளாவிய உற்ேத்த விரிவு கண்ட சமயத்தல,
SMC தானேத தவளிநாட்டு தசயலோடுகலள ேரந்த அளவில
அதகரித்தத.
1980 களின
ஆரமேத்தனலைனய,
சுுஸசுஸூகக்க
இந்தயாவில
முனதசலவதற்காானே ஒரு வழி கலடத்த விட்டத, ேரந்த இந்தய
சந்லதயில சுுஸசுஸூகலய வரனவற்க இந்தரா காந்தயின காங்கரஸ்
அரசாங்கம ஆரவம காட்டியத. 1982 ஏப்ரல மாதத்தல சுுஸசுஸூக
காரகலள கூட்டாக தயாரிப்ேதற்க காங்கரஸ் அரசாங்கத்தடன
ஒரு அடிப்ேலட உடனோட்டில சுுஸசுஸூக லகதயழுத்தட்டத. SMC
மற்றும இந்தய அரசாங்கத்தன கூட்டுநிறுவானேமாானே மாருத
உத்னயாக்
லிமிதடட்
நிறுவானேம
1983
டிசமேரில
தன
உற்ேத்தலய ததாடக்கயத, தேயரமாற்றப்ேட்டிருந்த மாருத
சுுஸசுஸூக நிறுவானேத்தல இந்தய அரசாங்கம ஆரமேத்தல ஒரு
கட்டுப்ேடுத்தம ேங்க அளலவக் தகாண்டிருந்தத.
அத்தடன 1982 இல, ோகஸ்தானில கார தயாரிப்ேதற்க அங்க
இராணுவ ஆட்சியாளராானே தஜானேரல முகமத ஷியா உல-ஹக்
உடனும ஒரு உடனோட்டில சுுஸசுஸூக லகதயழுத்தட்டத.
லகதயழுத்தடும சமயத்தல சுுஸசுஸூக தவறும 25 சதவீத
ேங்ககலளனய அதல தகாண்டிருந்தத, ஆானோல பினானேர அத
தானேத ேங்ககளின அளலவ 73 சதவீத அளவுக்க அதகரித்த
விட்டத. ோகஸ்தானின வாகானேத் தயாரிப்பு சந்லதயில ோக்
சுுஸசுஸூக இப்னோத 60 சதவீத ேங்களிப்லேக் தகாண்டுளளத.
ஹங்னகரி, சீானோ மற்றும எகப்த ஆகய நாடுகளிலும சுுஸசுஸூக
கூட்டு நிறுவானேங்கலளயும தயாரிப்பு ஆலலைகலளயும நிறுவியத.
ஸ்தேயின, நியூசிலைாந்த, பிரானஸ், னஜரமனி, அதமரிக்கா
மற்றும
கானேடா
ஆகய நாடுகளில
விற்ேலானே
மற்றும
ததாழிலநுட்ே
ேரிவரத்தலானேக்காக
தலணநிறுவானேங்களும
கூட்டுநிறுவானேங்களும SMC ஆல நிறுவப்ேட்டானே. 1996 இல
சுுஸசுஸூக வியட்நாமில தானேத னமாட்டார லசக்கள தயாரிப்லேத்
ததாடக்கயத, 1998 இல மியானமரில கார தயாரிப்ேதற்காானே
ஒரு உடனோட்டில லகதயழுத்தட்டத. 1999 இல தாயலைாந்தலும
அதற்கடுத்த ஆண்டில ஆரதஜனடிானோவிலும சுுஸசுஸூக தயாரிப்பு
ஆலலைகலளத்
ததாடங்கயத.
2006
இல
வியட்நாமில

னமாட்டாரலசக்களகள தயாரிப்புக்காக
ஆலலை அலமக்கப்ேட்டத.

ஒரு

புதய

உற்ேத்த

1980 களில அதமரிக்காவின தஜானேரல னமாட்டாரஸ், ததன
தகாரியாவின னடவ கழுமம (Daewoo Group) மற்றும மஸ்டா
னமாட்டார காரப்ேனரஷன (Mazda Motor Corporation) நிறுவானேம
ஆகயவற்றுடன
உற்ேத்த
ததாடரோானே
ேலனவறு
ஒப்ேந்தங்களிலும சுுஸசுஸூக நுலழந்தத. 1989 இல, GM உடன ஒரு
கூட்டுநிறுவானேத்லத
உருவாக்க,
தடாதரானனடாவின
ததனனமற்னக கனானேடியன ஆட்னடானமாட்டிவ் னமனுனேக்ஷரிங்
இனக். (Canadian Automotive Manufacturing, Inc.- CAMI) எனற
தேயரில ஒரு மிகப்தேரும ததாழிற்சாலலைலய நடத்தயத.
தகாலைமபியாவிலும கூட சுுஸசுஸூகயுடன னசரந்த கார உற்ேத்த
தசயதவந்த GM, 2008 இல அதன தவாலநிலலைலய ஒட்டி
அதன
லகயிலுளள
ேங்ககலள
விற்ேலானே
தசயகனற
வலரயில, SMC இல 20 சதவீத ேங்ககலள லகயில
தகாண்டிருந்தத.
2009-10 இல னவாலக்ஸ்வாகன SMC இல 2.5 பிலலியன டாலைர
(அலலைத 20 சதவீதம) அளவுக்காானே ேங்ககலள வாங்க
அதனுடன ஒரு “உலைகளாவிய மூனலைாோய கூட்டு”க்கள
நுலழந்தத, ஆயினும னஜரமனியின இந்த வாகானேத்தயாரிப்பு
தேருநிறுவானேம
அதனபின
தவகவிலரவினலைனய
இந்த
ஒப்ேந்தத்லத முடிவுக்கக் தகாண்டுவந்த விட்டத.
இதனவ
தீரமிக்க
மாருத
சுுஸசுஸூக
வாகானேத்தயாரிப்புத்
ததாழிலைாளரகளுக்க
எதராானே
தேருநிறுவானே-அரசாங்க
ேழிவாங்கல நடவடிக்லககளின பினானோல அலமந்தருக்கம
வரலைாற்றுப் பினபுலைமாகம. உலைகளாவ ஒழுங்கலமந்தருக்கம
நாடுகடந்த தேருநிறுவானேங்கள, இந்தயாவின காங்கரஸ் கட்சி
மற்றும ோரதய ஜானேதா கட்சி ஆகய பிரதாானே முதலைாளித்தவக்
கட்சிகளத முழுலமயாானே ஆதரவுடன, உலைகன தகாத்தடிலமக்
கூடமாகவும உலைதகங்கலும உளள வாகானேத்தயாரிப்புத் தலற
ததாழிலைாளரகளத ஊதயங்கள, நலை உதவிகள மற்றும
னவலலைநிலலைலமகளுக்க எதராானே தகாடூரத் தாக்கதலுக்க
அளவுனகாலைாகவும இந்தயாலவ ஆக்கவதற்க விருமபுகனறானே.
னஜாடிப்பு வழக்கல சிக்க லவக்கப்ேட்டுளள மாருத சுுஸசுஸூக
ததாழிலைாளரகள விடுவிக்கப்ேடுவதற்க நானகாம அகலைத்தன
அலானேத்தலைகக் கழுவால முனதானேடுக்கப்ேட்டிருக்கம சரவனதசப்
பிரச்சாரம
ததாழிலைாளரகள
அலானேவருக்கம
எத்தலானே
முக்கயத்தவம வாயந்தத எனேலத இத அடிக்னகாடிட்டுக்
காட்டுகறத.
உலைக
முதலைாளித்தவத்தற்க
எதராய
ததாழிலைாளரகளின ஒரு ேதலதாக்கதலின ேகதயாக சரவனதசத்
ததாழிலைாள வரக்கத்தன ேலைத்லத அணிதரட்டுவதன மூலைமாக
மட்டுனம இந்த னசாடிப்பு னதாற்கடிக்கப்ேட முடியும. இந்தப்
பிரச்சாரம இயனற அளவுக்க ேரவலைாகச் தசயவதற்கம இந்த
வரக்க னோர லகதகலள உடானேடியாக விடுவிக்கக் னகாருவலத
ஆதரிப்ேதற்கம நாங்கள ததாழிலைாளரகலள வலியுறுத்தகனறாம.
மாருத சுுஸசுஸூக ததாழிலைாளரகலள விடுவிக்கக் னகாரி ICFI ஒரு
இலணய மனுப் பிரச்சாரத்லத ததாடக்கயுளளத. எங்கள
வாசகரகள
அலானேவரும
இந்த
மனுவில
லகதயழுத்தடுவதற்கம,
ஆதரலவ
ஒழுங்கலமக்கவும
அணிதரட்டவும உருவாக்கப்ேட்டுளள இதற்காானே முகநூல
ேக்கத்தல இலணவதற்கம நாங்கள அலழக்கனறாம.

