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இந்தியியாவில் அ அம் அமேசன் நிறுவனம
 அமசமிப்பு கிடங்குத் ங்குத் தடியாழித் தொழிலியாளர்களுக்கு

233 டியாத் தொழிலர் ங்குத் தடியாகககய அமய

் அமேியாட ஊதிய் அமேியாக வழங்குகிறத
By Sasi Kumar and Moses Rajkumar,   28 June 2017

ஜூன் 25  அன்ற,  வ வாஷிங்டன் DC இல் அமமேசன் தலதலைலமே
நிர்வ வாக அதிக வாரி (Amazon CEO) ஜஜஃப் ஜபெமஸ வாஸ் ஒரு டஜன்
ஏலஏனைய ஜபெருநிறவஏனை தலதலைவர்களுடன் இந்திய பிரதமே மேந்திரி
நமரந்திர மமே வாடிலய சந்தித்த வார்.  கூட்டத்திற்குப் பின்ஏனைர்,  அத
“மேகத்த வாஏனை”  கூட்டமே வாக இருந்தத வாகவும,  “இந்திய வாவின்
நன்ஏனைமபிக்லக மேற்றம கண்டுபிடிப்புக்களிஏனை வால் அவருக்கு
புத்தணர்வூட்டப்பெட்டத வாகவும” ஜபெமஸ வாஸ் ட்வீட் ஜசய்த வார். மமேலும,
2013 இல் ஜத வாடங்கப்பெட்டு, இந்திய வாவில் ஜசயல்பெட்டுவரும அதன்
நிறவஏனைங்களில் அமமேசன் ஏற்கஏனைமவ ஜசய்தள்ள முதலீட வாஏனை 5
பில்லியன் ட வாதலைர் ($5  billion) ஜத வாலகயிலஏனை அதிகரிக்கப்
மபெ வாவத வாகவும அவர் உறதியளித்த வார்.

அமமேசன் நிறவஏனைம இந்திய வாவில் மவலதலை ஜசய்வதில்

மேகிழ்ச்சியலடகிறத,  ஏஜஏனைன்ற வால் அதஏனை வால் ஜத வாழிதலை வாள

வர்க்கத்லத சுரண்டவும அதன் ஜத வாழிதலை வாளர்கலள பெட்டின

நிலதலையில் லவக்கும சமபெளங்கலள வழங்கவும முடிகிறத.

சர்வமதச அமமேசன் ஜத வாழிதலை வாளர்கள் குரல் (International  Amazon

Workers  Voice  -  IAWV) இந்திய அமமேசன் ஜத வாழிதலை வாளர்களுடன்

மபெசியத,  அவர்கள் மசமிப்பு கிடங்குத் ஜத வாழிதலை வாளர்களுக்கு
ஜவறம 233  ட வாதலைர் ஜத வாலகமய ($233) மே வாத ஊதியமே வாக

வழங்கப்பெடுவத வாக கூறிஏனை வார்கள்.

இந்திய வாவில் 28  வயத வாஏனை ஒரு அமமேசன் ஜத வாழிதலை வாளிய வாஏனை
அப்தல் என்பெவர் IAWV  இடம, “பென்ஏனை வாட்டு நிறவஏனைங்கள் இந்த
ந வாட்டில் ஜத வாழிதலை வாளர்கலள மேலிவு கூலிய வாக சுரண்டிக்
ஜக வாண்டிருக்கின்றஏனை.  இந்மத வாமஏனைஷிய வாவிலும,  பிலிப்லபென்ஸிலும

ஜத வாழிதலை வாளர்களின் நிலதலைலமே இன்னும மமே வாசமே வாக இருக்கின்றத,

அங்மக அரச வாங்கங்கள் தங்கள் ந வாடுகளில் வந்த முதலீடு
ஜசய்யுமே வாற முதலீட்ட வாளர்களுக்கு மவண்டுமக வாள் விடுப்பெதடன்,
மிகக் குலறந்த ஊதியம ஜபெறம ஜத வாழிதலை வாளர்கலள
வழங்குவத வாகவும வ வாக்களித்தள்ளஏனைர்.” என்ற ஜதரிவித்த வார்.

அஜமேரிக்க வாலவ தளமே வாகக் ஜக வாண்ட பூமக வாள மின்-வணிக கூட்டு

நிறவஏனைமே வாஏனை அமமேசன் நிறவஏனைத்திற்கு,  இந்திய வா இரண்ட வாவத

மிகப்ஜபெரிய இலணயதள லமேயமே வாக மே வாறியுள்ளத.  இத 13
இந்திய மே வாநிதலைங்களிலுள்ள 41 பூர்த்திய வாஏனை லமேயங்களுடன், ந வாடு
முழுவதிலும 35  மில்லியன் ஜபெ வாருட்கலள விநிமய வாகிப்பெத வாக
கூறப்பெடுகிறத.

மே வாதத்திற்கு 233  ட வாதலைர் ஜத வாலகயிலஏனைமய சமபெ வாதிக்கும,
ஜபெ வாருட்கலள ஜபெட்டியில் இட்டு நிரப்பும ஜத வாழிதலை வாளர்கலள

ஜக வாண்டு,  இந்த இர வாட்சத ஜபெருநிறவஏனைம இந்திய வாவில் அதன்
ஜசயல்பெ வாடுகலள விரிவ வாக்கம ஜசய்ய ஆர்வமஜக வாள்வதில் எந்த
ஆச்சர்யமும இல்லதலை.  நிலறவ வாஏனை உணவு வலககலள (Whole

Foods) அமமேசன் விலதலைக்கு வ வாங்கல் திட்டத்லத அறிவித்த பின்ஏனைர்
ஜூன் மே வாத ஜத வாடக்கத்தில் ஒமர ந வாளில் மேட்டும ஜபெமஸ வாஸ் 2.8
பில்லியன் ட வாதலைர் ஜத வாலகயிலஏனை சமபெ வாதித்தள்ள வார்.  அமத அளவு
ஜத வாலகயிலஏனை ஒரு இந்திய அமமேசன் ஜத வாழிதலை வாளி சமபெ வாதிக்க
1,001,430 ஆண்டுகள் ஆகதலை வாம.

ஜவறம 233  ட வாதலைர் ஜத வாலகயிலஏனை ஒரு மே வாத வருமே வாஏனைமே வாகக்
ஜக வாண்டு,  உணவு,  தங்குமிடம மேற்றம பிற மதலவய வாஏனைவற்லற
வ வாங்குவத கிட்டத்தட்ட ச வாத்தியமேற்றத.  ஒரு மேலிவ வாஏனை புதிய
சிறிய க வாருக்க வாஏனை விலதலைமய 5,000 ட வாதலைர் ஆகவுள்ளத, அத வாவத

ஒரு மசமிப்பு கிடங்குத் ஜத வாழிதலை வாளரின் வருட வாந்திர ஊதியமே வாஏனை

2,796 ட வாதலைர் ஜத வாலகயிலஏனை மபெ வாதலை கிட்டத்தட்ட இருமேடங்க வாகும.

ஏப்ரல் 27  அன்ற மே வாலதலையில்,  மவலதலை மநர வர்த்தகத்திற்கு

பின்ஏனைர், ஒரு சிதலை மேணி மநர இலடஜவளியில் ஜஜஃப் ஜபெமஸ வாஸ்
3.3  பில்லியன் ட வாதலைர் சமபெ வாதித்தள்ள வார்.  ஜபெமஸ வாஸ் ஒரு
நிமிடத்தில் சமபெ வாதித்த இந்த 24,000  ட வாதலைர் ஜத வாலகலய ஒரு

இந்திய அமமேசன் மசமிப்பு கிடங்குத் ஜத வாழிதலை வாளர் சமபெ வாதிக்க,

அவர் ஆண் அல்தலைத ஜபெண் எவர வாஏனை வாலும 8  வருடங்களுக்கு
உலழக்கமவண்டும,  அத வாவத இந்தியனன் சர வாசரி ஆயுட்க வாதலை
எதிர்பெ வார்ப்பெ வாஏனை 68  வருடத்தில் பெத்தில் ஒரு பெ வாகத்லத ஜசதலைவிட

மநரிடும.  மேற்ஜற வாரு வலகயில் ஜச வால்வத வாஏனை வால் ஒரு இந்திய

அமமேசன் மசமிப்பு கிடங்குத் ஜத வாழிதலை வாளர் 7  வ வாரங்களில்

சமபெ வாதிப்பெலத ஜபெமஸ வாஸ் ஒவ்ஜவ வாரு ஜந வாடியிலும (396  ட வாதலைர்)

வலரயில் சமபெ வாதிக்கிற வார்.

ஜசன்லஏனை ர வாயப்மபெட்லடயில் உள்ள அமமேசன் மபெ வாக்குவரத்த
மசலவகள் பிலரமவட் லிமிஜடட் (Amazon Transportation Services Pvt.

Ltd.) நிறவஏனைத்திற்கு IAWV நிருபெர்கள் விஜயம ஜசய்தஏனைர்.  2014
இல் அலமேக்கப்பெட்ட இந்த லமேயம,  ஒரு மமேதலை வாளர்,  அணித்
தலதலைவர்கள் மேற்றம ஜபெ வாருட்கலள ஜபெட்டியில் இட்டு நிரப்பும
ஜத வாழிதலை வாளர்களுடன் ஜசயல்பெடுகின்றத.  இதில் மமேதலை வாளருக்கு
மே வாதத்திற்கு சுமே வார் 60,000  ரூபெ வாய் ($932)  வழங்கப்பெடுவதடன்,
அணித் தலதலைவருக்கு கிட்டத்தட்ட 40,000  ரூபெ வாயும ($621),



ஜபெ வாருட்கலள ஜபெட்டியில் இட்டு நிரப்பும ஜத வாழிதலை வாளருக்கு
கிட்டத்தட்ட 15,000  ரூபெ வாயும ($233)  வழங்கப்பெடுவத வாக IAWV

அறிந்தஜக வாண்டத.

அமமேசன் நிறவஏனைம உதலைகம முழுவதம உள்ள ஜத வாழிதலை வாளர்கலள

சுரண்டுகிறத,  அடிமேட்ட மேலிவ வாஏனை கூலிகள் மேற்றம குலறந்தபெட்ச

நதலைன்கலள வழங்கும மபெ வாட்டியில் அவர்கலள

ஒருவருக்ஜக வாருவர் எதிர வாக நிறத்தகிறத.

ஒரு அமமேசன் ஜசய்தித் ஜத வாடர்பெ வாளர் உற்ச வாகமே வாக இந்திய வாவில்
மவகமே வாக வளர்ந்தவரும சந்லத குறித்த ஊடகங்களில்
பின்வருமே வாற கூறி ஜபெருலமேபெட்டுக் ஜக வாண்ட வார்:  “இந்திய வாவில்
உள்ள எங்களத வ வாடிக்லகய வாளர்கள் மேற்றம
விற்பெலஏனைய வாளர்களிடம இருந்த ந வாங்கள் ஜபெற்றள்ள மிகப்ஜபெரிய
பெதிலிறப்லபெக் கண்டு மிகவும மேகிழ்ச்சியலடகிமற வாம.
அஜமேரிக்க வாவிற்கு ஜவளிமய அமமேசனன் பெதலை புதிய
வ வாடிக்லகய வாளர்களுக்கு இந்திய வா தற்மபெ வாத மிகப்ஜபெரிய
சந்லதய வாக உள்ளத.  இந்திய வாலவ ஒரு முக்கிய வளர்ச்சி
சந்லதய வாக ந வாங்கள் ஜத வாடர்ந்த பெ வார்ப்பெமத வாடு,  ஒரு நீண்ட க வாதலை
கண்மண வாட்டத்தடன் ஜத வாடர்ந்த வலிந்த முதலீடு ஜசய்வலதயும
ஜத வாடர்கிமற வாம.

பெதலை ஜத வாழிதலை வாளர்களுக்கு 233 ட வாதலைருக்கும குலறவ வாகமவ ஊதியம
வழங்கப்பெடுவத வாக அப்தல் கூறிஏனை வார்: “இங்கு அமமேசன் நிறவஏனைம,
மபெ வாக்குவரத்தக்கு மேமகந்திர வாவுடன் (ஒரு ஜபெரிய இந்திய
நிறவஏனைம)  ஒரு ஒப்பெந்தம ஜசய்தள்ளத.  விற்பெலஏனைய வாளர்கள்
மேமகந்திர வா நிறவஏனைத்திற்கூட வாக வருகின்றஏனைர்.  அமமேசன்
நிறவஏனைத்தடன் எங்களுக்கு எந்தவித மநரடித் ஜத வாடர்பும
கிலடய வாத.  அமமேசன் நிறவஏனைம ஜத வாழிதலை வாளர்கலள மநரடிய வாக
ஒப்பெந்தம ஜசய்யமவண்டுஜமேஏனை விருமபுகிமறன்.  ஆஏனை வால்,
நிறவஏனைம மேற்றம ஒப்பெந்தக்க வாரர்கள் இருவருமமே ஒப்பெந்த
ஜத வாழிதலை வாளர்கலள சுரண்டுவத த வான் நடந்தஜக வாண்டிருக்கிறத.
நிறவஏனைங்களிடம இருந்த ஒப்பெந்தக்க வாரர்கள் ஜத வாலகலய
ஜபெறவதடன்,  ஒப்பெந்தத் ஜத வாழிதலை வாளர்களுக்கு குலறவ வாகமவ
ஊதியம வழங்குகின்றஏனைர். அவர்கள் மே வாத ஊதியமே வாக கிட்டத்தட்ட
12,000 ரூபெ வாய் ($186) மேட்டுமமே ஜபெறகின்றஏனைர்.”

தலதலைநகர் தில்லி,  மமேற்கில் முமலபெ மேற்றம புமஏனை,  ஜதற்கில்
ஜசன்லஏனை,  ஜபெங்களூரு மேற்றம ல்றும் ஹைதர வாபெ வாத் உள்ளிட்ட ஜபெரிய
நகரங்களில் அமமேசன் நிறவஏனைம லமேயங்கலள அலமேத்தள்ளத.
அஜமேரிக்க வாவிற்கு ஜவளிமய,  இந்நிறவஏனைம அதன் ஜபெரிய
வள வாகமே வாக அறிவித்த ல்றும் ஹைதர வாபெ வாத் லமேயத்தில் 14,000  க்கு
ஜநருக்கமே வாஏனை ஜத வாழிதலை வாளர்களும,  ஜபெங்களூருவில் கிட்டத்தட்ட
10,000 ஜத வாழிதலை வாளர்களும உள்ளஏனைர்.

ஒரு பெத்திரிலக ஜசய்தியின்பெடி,  இந்திய வாவுக்ஜகன்ற சிறப்பெ வாஏனை
கண்டுபிடிப்புகளில் அமமேசன் முன்னலதலை வகிப்பெதடன், பெதலை புதிய
ஜசயல் திட்டங்கள வாஏனை கிர வாஏனை வா நவ்,  மேளிலகக் கலட,  உத வான்
திட்டம,  விற்பெவர்கள் மேற்றம அமமேசன் வணிகத்திற்குமே வாஏனை ஒரு
திறன் அபிவிருத்தி முன்ஜஏனைடுப்பு,  சிறிய மேற்றம நடுத்தர வணிக
விநிமய வாக ஜக வாள்முதலுக்க வாக ஒரு B2B  ஜமே வாத்தவிய வாபெ வார
சந்லதஜவளி மபெ வான்றவற்லற எல்தலை வாம அறிமுகப்பெடுத்தியத.

ர வாயப்மபெட்லட வசதியில்,  சுமே வார் 300  ஒப்பெந்தத் ஜத வாழிதலை வாளர்கள்
நிறவஏனைத்தின் மநரடி சமபெளப் பெட்டியலில் இல்தலை வாதவர்கள்.
ஒவ்ஜவ வாரு பெணிசுழற்சியிலும 90  ஜத வாழிதலை வாளர்கலளக் ஜக வாண்டு
மூன்ற பெணிசுழற்சிகளுடன் இந்த லமேயம ஜசயல்பெடுகின்றத. 300
ஜத வாழிதலை வாளர்களில், 90 மபெர் ஒரு பெணிசுழற்சிக்கு வருகிற வார்கள்.

அமமேசன் மபெ வாக்குவரத்த மசலவகள் பிலரமவட் லிமிஜடட் இன் 37
வயத வாஏனை ஒரு வ வாகஏனை ஓட்டுஏனைர வாஏனை ரங்கன் என்பெவர்,  கிட்டத்தட்ட
இரண்டு ஆண்டுகள வாக இந்த நிறவஏனைத்தில் ஒப்பெந்தத்
ஜத வாழிதலை வாளிய வாக பெணிய வாற்றியுள்ள வார்.  அவர் மவலதலையிலுள்ள
பெரித வாபெகரமே வாஏனை நிலதலைலமேகள் பெற்றி பின்வருமே வாற உதலைக மச வாசலிச
வலதலைத் தளத்திடம (WSWS)  ஜதரிவித்த வார்:  “ந வாங்கள் ஒரு
ச வாத வாரண அல்தலைத மேருத்தவ விடுப்லபெ எடுத்த வாலும,  எங்களுக்கு
ஊதியம தரப்பெடமே வாட்ட வாத.  வ வார விடுமுலறயும கிலடய வாத.
அமமேசன் நிறவஏனைத்தில் பெணிய வாற்றபெவர்களுக்கு மேட்டுமமே, மசமேநதலை
நிதி (Provident Fund-PF), பெணிய வாளர் அரசு க வாப்பீடு (Employee State

Insurance  -  ESI),  ஊதியத்தடன் கூடிய விடுமுலற மபெ வான்ற
சலுலககள் ஜபெ வாருந்தம.”  ஜத வாழில்நுட்பெ ரீதிய வாக இதற்கு
தகுதிய வாஏனைவர்கள வாக பெணியமேர்த்தப்பெட்டுள்ள சுமே வார் 60  மபெருக்கு
மேட்டுமமே இலவ வழங்கப்பெடுகின்றத.

“மபெ வாக்குவரத்த மேற்றம விநிமய வாகத்தில் ஈடுபெட்டுள்ள
ஜபெருமபெ வாதலை வாஏனை ஜத வாழிதலை வாளர்கள் ஒப்பெந்தத் ஜத வாழிதலை வாளர்கள வாகமவ
இருக்கின்றஏனைர்.  இரண்டு வருடங்களுக்கும மமேதலை வாக
பெணிய வாற்றியவர்கள் நிர்வ வாக விருப்பெத்தின் மபெரில் நிரந்தரப்
ஊழியர்கள வாக நியமிக்கப்பெட்டுள்ளஏனைர்.  அந்த ஊழியர்களுக்கு
15,000  ரூபெ வாய் ஊதியம வழங்கப்பெடுகிறத.  கடந்த மூன்ற
ஆண்டுகளில், பெதலை ஜத வாழிதலை வாளர்கள் பெணிச்சுலமே மேற்றம குலறந்த
ஊதியம க வாரணமே வாக பெணியிலிருந்த விதலைகியுள்ளஏனைர்.”

இந்த இர வாட்சத ஜபெருநிறவஏனைத்திற்கு எதிர வாக சமீபெத்தில் ஒரு

குறகிய மவலதலை நிறத்தத்தில் ஈடுபெட்ட ஐமர வாப்பெ வாலவ ச வார்ந்த
அமமேசன் ஜத வாழிதலை வாளர்கள் உடஏனை வாஏனை ஒற்றலமேலய ரங்க வா
ஜவளிப்பெடுத்திஏனை வார்.

“அமமேசன் நிறவஏனைம பூமக வாளரீதிய வாக ஜசயல்பெடுவத எஏனைக்குத்

ஜதரியும.  ஆஏனை வால்,  சர்வமதச அமமேசன் ஜத வாழிதலை வாளர்கள் குரல்
மூதலைம மஜர்மேன அமமேசன் ஜத வாழிதலை வாளர்களின் மபெ வார வாட்டம பெற்றி
இப்மபெ வாத த வான் எஏனைக்கு ஜதரிய வந்தத.”

அமமேசன் ஜத வாழிதலை வாளர்கள் உதலைகம முழுவதம ஒமர வர்க்க
நதலைன்கலள ஜக வாண்டுள்ளஏனைர்.  இந்திய ஜத வாழிதலை வாளர்களுக்கு மிகக்
குலறந்த ஊதியம வழங்கும வலர,  ஐமர வாப்பெ வாவிலும,  வட

அஜமேரிக்க வாவிலும உள்ள அமமேசன் ஜத வாழிதலை வாளர்கலள குலறந்த

ஊதிய நிலதலைக்கு தள்ளும ஜபெ வாருள வாத வார அழுத்தம இன்னும
அதிகரிக்கத்த வான் ஜசய்யும.  உதலைகம முழுவதிலுமே வாஏனை அமமேசன்
ஜத வாழிதலை வாளர்களின் சர்வமதச ஐக்கியத்திற்க வாஏனை மதலவலய இத

எழுப்புகிறத. இந்த சர்வமதச ஜபெருநிறவஏனைங்களுக்கு எதிர வாக ஒரு
“மதசிய”  அடிப்பெலடயில் மபெ வார வாட முடியும என்ற ஜத வாழிற்

சங்கங்களிஏனை வால் முன்லவக்கப்பெடும ஜபெ வாய்கலள ஜத வாழிதலை வாளர்கள்

நிர வாகரிக்கமவண்டும.  மதசியவ வாத விஷத்லதக் ஜக வாண்டு
ஜத வாழிதலை வாளர்கலள பிளவுபெடுத்தம முயற்சிகள் ஜபெருநிறவஏனை
முததலை வாளிகளுக்கு மேட்டுமமே உதவுகின்றஏனை.

முததலை வாளித்தவக் கட்சிகள் மேற்றம ஜத வாழிற்சங்கங்களிலிருந்த

சுய வாதீஏனைமே வாஏனை,  அவர்களத ஜச வாந்த குழுக்கலள ஜத வாழிதலை வாளர்கள்
கட்டிஜயழுப்பெமவண்டும,  சர்வமதச அளவில் தங்களத சக
பெணிய வாளர்களுடன் சமூக ஊடகங்கள் மூதலைம இலணப்புகலள

ஸ்த வாபித்தக்ஜக வாள்ள மவண்டும.  இந்த அடிப்பெலடயில்த வான்

அமமேசன் மேற்றம இலதப் மபெ வான்ற ஜபெருநிறவஏனை
திமிங்கதலைங்களுக்கு எதிர வாக ஜத வாழிதலை வாள வர்க்கம மீண்டும மபெ வார வாட
முடியும.


