உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

www.wsws.org

இந்திய ம மாநில அரரச மாங்கம
குுறகுறைந்தபட்ரசம 14 தத மாழிற்ரசங்கத
துறலவர்குறகளை ுறகது தரசய்தது
By Kranti Kumar,
இந்த-தீவிரிரவவிரவாத பவிரவாரதிய ஜனதவிரவாக கட்ச (BJP) ஆட்ச
ச செய்யும ிரவட இந்திய மவிரவாநிலமவிரவான ஹரியவிரவானவிரவாவில, கடந்த
சிரவள்ளியன்ற,
அரசுகக
ச செவிரவாந்தமவிரவான
ஹரியவிரவானவிரவா
பபவிரவாககிரவரத்தக கழகத்தில பிரவேலலநிறத்தம ச செய்த சபவிரவாத
பபவிரவாககிரவரத்தத்
சதவிரவாழிலவிரவாளர்களுகக
ஆதரிரவளித்த
200,000 ககம அதிகமவிரவான சபவிரவாதத்தேலதுறைத் சதவிரவாழிலவிரவாளர்கள்
ஒர சதவிரவாழிலதேலதுறை நடிரவடிகேலகேலய பமற்சகவிரவாண்டபபவிரவாத,
அவ்ிரவர செவிரவாங்கம
கேலதுறைந்தபட் செம
14
சதவிரவாழிற் செங்கத்
தேலலிரவர்கேலள ேலகதச செய்தள்ளத.
அரசு அறிவித்திரந்த அத்தியவிரவாிரவசய ப செேலிரவ பரவிரவாமரிப்புச
 செட்டத்ேலத
(Essential
Services
Maintenance
Act-ESMA)
பமற்பகவிரவாள்கவிரவாட்டி, சிரவள்ளியன்ற, ஏேலனய சதவிரவாழிற் செங்கத்
தேலலிரவர்களின் வீடுகளில கூட பபவிரவாலி செவிரவார் திடீர்ப செவிரவாதேலனகேலள
நடத்தியுள்ளனர்.
பமலும,
ஏேலனய
சதவிரவாழிற் செங்க
“ஆர்ிரவலர்கள்”
கறித்த
அிரவர்கள்
எச செரிகேலகயவிரவாக
இரப்பதவிரவாகவும பபவிரவாலி செவிரவார் சதரிவித்தள்ளனர்.
“அத்தியவிரவாிரவசய ப செேலிரவகள்” என அர செவிரவாங்கம ிரவேலரயறககம
விடயங்களில
பிரவேலலநிறத்தங்களுகக
ESMA
தேலடவிதிப்பதடன்,
சபவிரவாதத்தேலதுறைத்
சதவிரவாழிலவிரவாளர்களின்
பபவிரவாரவிரவாட்டங்கேலள
நசுககிரவதற்கவிரவான
மவிரவாநில
அர செவிரவாங்கங்கத்திற்க  செவிரவாதகமவிரவான அரசயல ஆயுதமவிரவாகவும அத
பயன்படுகிதுறைத.
சபவிரவாத பபவிரவாககிரவரத்தத் தேலதுறைேலய தனியவிரவார்மயமவிரவாகக பிபஜபி
மவிரவாநில அர செவிரவாங்கம பலமுேலதுறை முயன்துறைதற்க எதிரவிரவாக பல
மவிரவாதங்கள்
நீடித்த
பபவிரவாரவிரவாட்டங்கேலள
ஹரியவிரவானவிரவா
பபவிரவாககிரவரத்தத்தேலதுறைத் சதவிரவாழிலவிரவாளர்கள் நடத்தி ிரவரகின்துறைனர்.
இந்நிேலலயில, தனியவிரவார் ஒப்பந்தககவிரவாரரிடம இரந்த 700
பபரந்தகேலளப் சபற்ற அிரவற்றிற்கவிரவான ஓட்டுநர்களுககம
நடத்தநர்களுககம
சபவிரவாத
பபவிரவாககிரவரத்தத்
சதவிரவாழிலவிரவாளர்கேலள விட மிகககேலதுறைந்த ஊதியமளிககவும,
கூடுதல மண பநரங்களுகக அிரவர்கேலள பிரவேலலிரவவிரவாங்கவும
அர செவிரவாங்கம முயற்சப்பேலத எதிர்த்த தவிரவான், அகபடவிரவாபர் 16
அன்ற அிரவர்களத  செமீபத்தியப் பபவிரவாரவிரவாட்டத்ேலத மீண்டும
சதவிரவாடங்கியுள்ளனர்.
ஹரியவிரவானவிரவா
அர செவிரவாங்கம
சிரவளியிட்ட
மவிரவாத
ஊதிய
அட்டிரவேலணையின் படி, ஒர பபரந்த ஓட்டுநர் அலலத
நடத்தநரின் ஊதிய மட்டமவிரவானத, கேலதுறைந்தளவு பபவிரவானஸ
சதவிரவாேலகயுடன் ப செர்த்த ர.5,200-20,200 (75-270 அசமரிகக
டவிரவாலர்கள்) ிரவேலரயிலவிரவானதவிரவாகம.

29 October 2018
ிரவணக  செவிரவார்பு மவிரவாநில அர செவிரவாங்கத்திற்க எதிரவிரவாக பரிரவலவிரவாக
பகவிரவாபம நிலவுிரவதவிரவால, பபவிரவாககிரவரத்த சதவிரவாழிலவிரவாளர்களுடன்
ஐககியப்பட்டு ஏேலனய சபவிரவாதத்தேலதுறைத் சதவிரவாழிலவிரவாளர்கள்
முன்ிரவரிரவதற்கம சிரவறககப்பட்ட பிபஜபி அர செவிரவாங்கத்திற்க
எதிரவிரவான பகவிரவாஷங்கேலள எழுப்புிரவதற்கம எந்த தூண்டுதலும
அிரவசயமவிரவாக இரககவிலேலல.
ஏேலனய அர செவிரவாங்க ப செேலிரவகேலள தனியவிரவார்மயமவிரவாககிரவேலத
பநவிரவாககிய
முதல
படியவிரவாகபிரவ
சபவிரவாத
பபவிரவாககிரவரத்த
ப செேலிரவேலய தனியவிரவார்மயமவிரவாகக அர செவிரவாங்கம முயற்சககிதுறைத என
அேலனத்த சதவிரவாழிலவிரவாளர்களும புரிந்த சகவிரவாண்டுள்ளனர்,
அதவிரவாிரவத, இத ப செேலிரவ சிரவட்டுககள், மற்றம ஊதியங்கள்,
பிரவேலல பவிரவாதகவிரவாப்பு மற்றம பிரவேலல நிேலலேலமகள் மீதவிரவான
தேலடத்தககட்டும தவிரவாககதலகள் என இரண்டு விேலளவுகேலள
ஏற்படுத்தம.
ஹரியவிரவானவிரவா, பிபஜபி அர செவிரவாங்கத்தின் சகவிரவாள்ேலககள், பதசய
அர செவிரவாங்கத்தின்,
அதிலும
இந்த
பமலவிரவாதிககிரவவிரவாத
பல செவிரவாலியவிரவான பிரதமர் நபரந்திர பமவிரவாடி தேலலேலமயிலவிரவான
பிபஜபி அர செவிரவாங்கத்தின் கீழவிரவான கடுேலமயவிரவான ிரவணக  செவிரவார்பு
கண்பணைவிரவாட்டத்ேலதபய பிரதிபலிககின்துறைன. 2014 ல ஆட்சகக
ிரவந்ததிலிரந்த ிரவணக  செவிரவார்புேலடய சகவிரவாள்ேலககேலளபய பமவிரவாடி
அர செவிரவாங்கம சதவிரவாடர்ந்த திணத்த ிரவந்தள்ளத என்பத
கறிப்பிடத்தககத. பமலும, இதற்க இேலணையவிரவாக, சதவிரவாழிலவிரவாள
ிரவர்ககத்ேலத
பிளவுபடுத்தம
பநவிரவாககத்தில,
மத
சறபவிரவான்ேலமயினர் மீதவிரவான, அதிலும கறிப்பவிரவாக முஸலீம
சதவிரவாழிலவிரவாளர்கள்
மீதவிரவான
தவிரவாககதலகளுககம
பமவிரவாடி
அர செவிரவாங்கம ஊககமளித்த ிரவந்தள்ளத.
ச செப்டமபர் ஆரமபத்தில, சதவிரவாழிலவிரவாளர்கேலள கடுேலமயவிரவாக
தவிரவாககி 23 சதவிரவாழிற் செங்கத் தேலலிரவர்கேலள ேலகதச செய்ய ஒர
சபரம
பபவிரவாலிஸ
பேலடேலய
ஹரியவிரவானவிரவா
அர செவிரவாங்கம
கட்டவிழ்த்த
விட்டத.
அதவிரவாிரவத,
பபவிரவாககிரவரத்த
சதவிரவாழிலவிரவாளர்களின் “Chakka jam” (முழு பிரவேலலநிறத்தம)
என்துறை
திட்ட
அறிவிப்ேலப
தடுப்பபத
மவிரவாநில
அரசு
ஒடுககமுேலதுறையின் பநவிரவாககமவிரவாக இரந்தத.
ஹரியவிரவானவிரவாவில,
பலலவிரவாயிரககணைககவிரவான
சுகவிரவாதவிரவாரத்தேலதுறை
ஊழியர்கள், மின் செவிரவார ிரவவிரவாரியங்களின் இளம சபவிரவாறியவிரவாளர்கள்
மற்றம  செமீபத்தில நியமிககப்பட்ட உதவிப் பபரவிரவாசரியர்கள்
ஆகிபயவிரவார் உட்பட, சதவிரவாழிலவிரவாள ிரவர்ககத்தின் பல பிரிவுகளவிரவால
கடந்த பல மவிரவாதங்களவிரவாகபிரவ சதவிரவாடர்ந்த பிரவேலலநிறத்தப்
பபவிரவாரவிரவாட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு ிரவரகின்துறைன.

ஹரியவிரவானவிரவா
மவிரவாநிலம
மவிரவாபன செரில
உள்ள
ஜப்பவிரவானிய
நிறிரவனமவிரவான
மவிரவாரதி
சுசூகி
ிரவவிரவாகன
ஒரங்கிேலணைப்பு
ஆேலலயில அப்பபவிரவாேலதய கவிரவாங்கிரஸ தேலலேலமயிலவிரவான மவிரவாநில
அர செவிரவாங்கம நிகழ்த்தியதவிரவான ிரவவிரவாகனத் சதவிரவாழிலவிரவாளர்களுகக
எதிரவிரவான சகவிரவாடூரமவிரவான ஒடுககமுேலதுறைககப் பின்னர் இந்த
மவிரவாநிலம  செர்ிரவபத செ அளவில இழிபுகழ் சபற்துறைதவிரவாக உள்ளத.
சபரநிறிரவன
ேலகககூலி
சதவிரவாழிற் செங்கத்திற்க
எதிரவிரவாக
சதவிரவாழிலவிரவாளர்கள் கிளர்சச ச செய்த நிறவியதவிரவான மவிரவாரதி சுசூகி
சதவிரவாழிலவிரவாளர்கள்
 செங்கத்தின்
(MSWU)
பதின்மூன்ற
தேலலிரவர்கள்
பஜவிரவாடிப்பு
ிரவழககில
சககேலிரவககப்பட்டு,
அிரவர்களுகக ஆயுள் தண்டேலனயும விதிககப்பட்டத.
“இந்தியவிரவாவில உற்பத்தி ச செய்பிரவவிரவாம” என்துறை பமவிரவாடியின்
திட்டத்தின் கீழ், பிரவேலல நிேலலேலமகள் அதிகரித்தளவில
சகவிரவாடூரமவிரவானதவிரவாகிவிட்டன,
அபதபிரவேலள
சிரவளிநவிரவாட்டு
முதலீட்ேலட ஈர்ப்பதற்கவிரவாக சதவிரவாழிலவிரவாள ிரவர்கக எதிர்ப்ேலப
அர செவிரவாங்கம நசுகககின்துறைத. இரப்பினும, எதிர்ப்பு ிரவளர்ந்த
ிரவரிரவதடன் ிரவர்கக பமவிரவாதலகளின் கடும எழுசச அேலலயின்
மத்தியில, ஹரியவிரவானவிரவா சபவிரவாதத்தேலதுறை ஊழியர்கள் நடத்தம
பபவிரவாரவிரவாட்டம சதவிரவாடர்கிதுறைத.
இந்நிேலலயில,
சதன்
மவிரவாநிலமவிரவான
தமிழ்
நவிரவாட்டில
ஆயிரககணைககவிரவான
இரச செககர
(motorcycle)
ிரவவிரவாகனத்
சதவிரவாழிலவிரவாளர்கள் நடத்தம பிரவேலலநிறத்தம தற்பபவிரவாத நடந்த
சகவிரவாண்டிரககம
பபவிரவாரவிரவாட்டங்களில
கறிப்பிடத்தகக
ஒன்துறைவிரவாகம. அமமவிரவாநில அர செவிரவாங்கமும கூட, பரந்தளவிலவிரவான
ேலகத நடிரவடிகேலககள் மற்றம பிரவேலலநிறத்தம நேலடசபறம
ஆேலலகளில சதவிரவாழிலவிரவாளர்கள் நடத்தம மறியலகளுகக
தேலடவிதிப்பத உட்பட அடககமுேலதுறை நடிரவடிகேலககேலளபய
பமற்சகவிரவாண்டுள்ளத.
ஹரியவிரவானவிரவா
மவிரவாநிலத்திற்க
அரகவிரவாேலமயிலுள்ள
பதசய
தேலலநகரம
திலலியில,
அதன்
அர செவிரவாங்கம
கடும
அடககமுேலதுறைேலய
ச செயலபடுத்திரவதற்கவிரவான
ஒர
 செவிரவாககப்பபவிரவாககவிரவாக
ESMA
ஐ
பிரபயவிரவாகித்தவிரவாலும
கூட,
நீண்டகவிரவாலமவிரவாக பபவிரவாரவிரவாடி ிரவரம திலலி பபவிரவாககிரவரத்தக
கழகத் சதவிரவாழிலவிரவாளர்கள் நகரவிரவாட்ச அர செவிரவாங்கத்திற்க எதிரவிரவாக
ஒர நவிரவாள் பிரவேலலநிறத்தத்தடன் பபவிரவாரவிரவாட்டத்ேலதத் சதவிரவாடங்க
இன்ற உறதிபூண்டுள்ளனர்.
அறிகேலககளின் படி, 1988 ககப் பின்னர்
முதல சபரம பிரவேலலநிறத்தமவிரவாகம இத.

DTC

கக எதிரவிரவான

பதசய
தேலலநகரப்
பகதியவிரவான
திலலி,
தற்பபவிரவாத,
முதலேலமச செர் அர்விந்த் சகஜ்ரிிரவவிரவாலின் ஆம ஆத்மி கட்ச
(AAP, Common Man’s Party) தேலலேலமயின் கீழ் உள்ளத.
பிபஜபி
மற்றம கவிரவாங்கிரஸ கட்ச பபவிரவான்துறை பிரதவிரவான
முதலவிரவாளித்திரவக கட்சகளின் ஊழலுகக எதிரவிரவாக ஆர்ப்பவிரவாட்டம
ச செய்ிரவதன் மூலமவிரவாக AAP தன்ேலன உயர்த்திகசகவிரவாள்ள
முேலனந்ததடன், சதுறைந்த சபவிரவாத ப செேலிரவகேலள ிரவழங்கபிரவவிரவாம
என ிரவவிரவாககறதிகேலளயும ிரவழங்ககிதுறைத.
நூதுறைவிரவாயிரககணைககவிரவான பயணகளுகக, தின செரி பபவிரவாககிரவரத்த
ிரவ செதிேலய ிரவழங்கம, திலலி பபவிரவாககிரவரத்தக கழகம (DTC),

ஓட்டுநர்கள், நடத்தநர்கள் மற்றம இயந்திர ிரவலலுநர்கள்
உட்பட, அதன் பவிரவாதிககம பமற்பட்ட ஊழியர்கேலள தற்கவிரவாலிக
ஒப்பந்தங்களின் கீழ் பிரவேலலகக அமர்த்தியள்ளத. இந்த
சதவிரவாழிலவிரவாளர்களின் மவிரவாத ஊதியத்ேலத ரபவிரவாய் 3,500-4,500
(47.88-61.56 அசமரிகக டவிரவாலர்கள்) என்துறை மட்டத்திற்க
கேலதுறைப்பதற்க, அதவிரவாிரவத அிரவர்களத மவிரவாத ஊதியத்தில
கிட்டத்தட்ட 25  செதவிகிதத்ேலத சிரவட்டுிரவதற்க சகஜ்ரிிரவவிரவால
அர செவிரவாங்கம திட்டமிடுிரவதவிரவாக ஆகஸட் மவிரவாத இறதியில
அிரவர்களுகக அறிவிககப்பட்டத.
ிரவணக மற்றம அர செவிரவாங்கத் தேலதுறைகளுகக கேலதுறைந்தபட் செ
ஊதியங்கேலள உயர்த்திரவதற்க AAP அர செவிரவாங்கம சிரவளியிட்ட
2017 ம ஆண்டு உத்தரேலிரவ திலலி உயர் நீதிமன்துறைத் தீர்ப்பு
ஆகஸட 4, 2018 இல இரத்த ச செய்தத, இதேலன திலலி
அர செவிரவாங்கம
அதன்
நியவிரவாயப்படுத்ததலுகக
ஆதவிரவாரமவிரவாக
கவிரவாட்டியத. திதுறைேலமயற்துறை, பகதியளவு திதுறைேலம சபற்துறை மற்றம
முழு
திதுறைேலம
சபற்துறை
சதவிரவாழிலவிரவாளர்களுககவிரவான
பரிந்தேலரககப்பட்ட
கேலதுறைந்தபட் செ
ஊதியம
மவிரவாதத்திற்க
முேலதுறைபய ர.13,350 (180 அசமரிகக டவிரவாலர்), ர.14,698 (200
அசமரிகக டவிரவாலர்) மற்றம ர.16,182 (220 அசமரிகக டவிரவாலர்)
என அதிகரிககப்பட்டுள்ளதவிரவாக அர செவிரவாங்கம ஒர அறிவிப்ேலப
சிரவளியிட்டத.
திலலி உயர் நீதிமன்துறைத்தில இந்த உத்தரேலிரவ தனியவிரவார்
நிறிரவனங்கள்  செிரவவிரவால ச செய்தன என்பதடன், வியப்புகக
இடமின்றி,
ஒர
ிரவணக
 செவிரவார்பு
கண்பணைவிரவாட்டத்தில
சிரவளிப்பேலடயவிரவாகபிரவ ச செயலபடும ஒட்டுசமவிரவாத்த இந்திய
நீதித்தேலதுறையும,
அர செவிரவாங்க
உத்தரேலிரவ
புதுறைககணத்த
அிரவர்களுகக ஆதரிரவவிரவான தீர்ப்ேலப அறிவித்தன. DTC ஒப்பந்த
சதவிரவாழிலவிரவாளர்களுகக ிரவழங்கப்பட்ட மிகக கேலதுறைந்த ஊதிய
உயர்ேலிரவக கூட, AAP அர செவிரவாங்கம, திரமபப் சபறிரவதற்க
பதேலிரவயவிரவான மூடிமேலதுறைப்ேலப இந்த தீர்ப்பு ிரவழங்கியத.
இந்த
தவிரவாககதேலல
எதிர்சகவிரவாள்ிரவதில,
DTC
பிரவேலலநிறத்தத்திற்க தேலலேலம தவிரவாங்கம, இந்திய ஸரவிரவாலினி செ
கமயூனிஸட் கட்சயுடன் இேலணைந்த சதவிரவாழிற் செங்கம, ஒப்பந்த
மற்றம
நிரந்தர
சதவிரவாழிலவிரவாளர்களின்
எந்தசிரவவிரவார
சதவிரவாடர்சசயவிரவான பிரவேலலநிறத்த நடிரவடிகேலகேலய எடுப்பதற்கம
மறத்தவிட்டத,
அண்ேலட
மவிரவாநிலமவிரவான
ஹரியவிரவானவிரவாவில
நேலடசபறம பிரவேலலநிறத்தங்களுடன் DTC சதவிரவாழிலவிரவாளர்கேலள
இேலணைப்பத என்பத ஒர புதுறைமவிரவாக உள்ளத. மவிரவாதுறைவிரவாக
ஸரவிரவாலினி செ தேலலேலமயிலவிரவான சதவிரவாழிற் செங்கம ஒர நவிரவாள்
நடிரவடிகேலகேலய எடுகக முடிசிரவடுத்தத.
ஹரியவிரவானவிரவா மற்றம திலலியில எழுந்த சதவிரவாழிலவிரவாள ிரவர்கக
பபவிரவாரவிரவாளிகளின்  செமீபத்திய சிரவடிப்புககளவிரவானத. ிரவளர்ந்திரவரம
 செந்ேலதகள் என்ற அேலழககப்படும சபரம கடன் சநரககடி
உட்பட, சபவிரவாரளவிரவாதவிரவார சநரககடிேலய சதவிரவாழிலவிரவாளர்களின்
முதகில ஏற்றிரவதற்க மவிரவாநில மற்றம மத்திய அர செவிரவாங்கங்கள்
எடுககம முயற்சகளுகக எதிர்ப்பின் ஒர பகதியவிரவாகபிரவ
அேலிரவ உள்ளன.

