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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

இந்தியி: அடிிமடிமை உிம உழைப்பு பு வ்பு வேிமு வேலை நிிமு வேலைிமடிமைகளும
த ிழிற்சங்கங்களி்களினில் ிமகவிடப்பட்ட நிிமு வேலையும NLC ஒப்பந் த
த ிழிு வேலைிளர்களின் ற்தகிிமு வேலை முயற்சிக்கு ்பு வேழி்பு வேகுத ்களின
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இந்திய

அரசரசாங்கத்திற்கு

ற்கு சசரசாந்தசொந்தமரசான

ற்கு ச்தமான நெய்ன நெய்வான நெய்வேலி

லிக்வேலி லிக்னனட

கரசார்ப்பன நெய்வரஷனில் (என.எல்.ச.) ன நெய்வான நெய்வேவேலி லிக்னேலை ற்கு சசய்யும் சுசொந்தமரசார் 25 ான நெய்வேறிய ஒப்பந்த
ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கள, ற்கு சதரசாழிற்சங்கங்களினரசால் வேலி லிக்னகவிடப்படடு சொந்தமற்றும் அவேலி லிக்னான நெய்வே
அவேலி லிக்னனத்தினமீதும்
்தமான நெம்பிக்வேலி லிக்னக
இழந்த
நிவேலி லிக்னேலையில்,
அான நெய்வேர்கள
உடபடுத்தப்படட தரசாங்க முடியரசாத அடிவேலி லிக்னசொந்தம உவேலி லிக்னழப்பு நிவேலி லிக்னேலைவேலி லிக்னசொந்தமகளுக்கு
எதிர்ப்பு ற்கு சதரிவிக்கும் ான நெய்வேவேலி லிக்னகயில் ன நெய்வசொந்தம சொந்தமரசாத இறுதியில் ஒரு தீவிர
்தமான நெடான நெய்வேடிக்வேலி லிக்னகயரசாக தற்ற்கு சகரசாவேலி லிக்னேலை முயற்சயில் ஈடுபடடனர்.
ற்கு சதனனிந்திய சொந்தமரசாநிேலைசொந்தமரசான தமிழ்்தமான நெரசாடடில் ற்கு ச்தமான நெய்ன நெய்வான நெய்வேலிவேலி லிக்னய தளசொந்தமரசாகக்
ற்கு சகரசாண்ட பழுப்புக்கரி சுரங்க சொந்தமற்றும் மின உற்பத்தி நிறுான நெய்வேனசொந்தமரசான,
என.எல்.ச, ஒப்பந்த ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கவேலி லிக்னளப் பயனபடுத்தி ற்கு சகரசாழுத்த
இேலைரசாபத்வேலி லிக்னத ஈடடும் ஒரு நீண்ட ான நெய்வேரேலைரசாற்வேலி லிக்னட வரலாற்றைக் ற்கு சகரசாண்டுளளது. நிறுான நெய்வேனம்,
இரண்டு அடுக்கு ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர் முவேலி லிக்னட வரலாற்றைவேலி லிக்னய பரரசாசொந்தமரித்து ான நெய்வேருகிட வரலாற்றைது - ஒப்பந்த
ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்களுடன ன நெய்வசர்ந்து நிரந்தர ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கவேலி லிக்னளயும் அன நெய்வத
ன நெய்வான நெய்வேவேலி லிக்னேலைவேலி லிக்னய
ற்கு சசய்ான நெய்வேதற்கு
பணியில்
அசொந்தமர்த்தியுளளது,
ஆனரசால்
நிறுான நெய்வேனத்தில் இயங்கும் அவேலி லிக்னனத்து ற்கு சதரசாழிற்சங்கங்களின ஒத்துவேலி லிக்னழப்புடன
பினவேலி லிக்னனயதற்கு (நிரந்தர) ான நெய்வேழங்கும் சம்பளத்தில் ஒரு பகுதிவேலி லிக்னய சொந்தமடடுன நெய்வசொந்தம
முனவேலி லிக்னனயதற்கு (ஒப்பந்த) ான நெய்வேழங்குகிட வரலாற்றைது. ஒப்பந்தத் ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கள
மீண்டும் மீண்டும் ஒரு தசரசாப்தத்திற்கும் ன நெய்வசொந்தமேலைரசாக ன நெய்வபரசார்க்குணமிக்க
ன நெய்வான நெய்வேவேலி லிக்னேலைநிறுத்தங்கள சொந்தமற்றும் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பரசாடடங்களில் ஈடுபடடு
ான நெய்வேந்துளளனர். நிரந்தர ன நெய்வான நெய்வேவேலி லிக்னேலை, சசொந்தமசொந்தமரசான ன நெய்வான நெய்வேவேலி லிக்னேலைக்கு சசொந்தமசொந்தமரசான ஊதியங்கள
சொந்தமற்றும் அான நெய்வேர்களது சக நிரந்தர ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்களுக்கு ான நெய்வேழங்கும்
்தமான நெேலைனகவேலி லிக்னளயும் ான நெய்வேழங்கன நெய்வான நெய்வேண்டும் எனறு ன நெய்வகரசாருகினட வரலாற்றைனர். ஆனரசால் அவேலி லிக்னான நெய்வே
அவேலி லிக்னனத்தும் ற்கு சதரசாழிற்சங்கங்களினரசால் கரசாடடிக் ற்கு சகரசாடுக்கப்படடன.
25 ஒப்பந்தத் ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கவேலி லிக்னள அவ்ான நெய்வேரசாட வரலாற்றைரசான ஒரு ஆற்ற்கு சட வரலாற்றைரசாணரசா நிவேலி லிக்னேலைக்கு
தூண்டியது எது எனட வரலாற்றைரசால், சொந்தமரசாதத்திற்கு 26 ்தமான நெரசாடகளரசாக இருந்து ான நெய்வேந்த
ன நெய்வான நெய்வேவேலி லிக்னேலை்தமான நெரசாடகவேலி லிக்னள, 18 முதல் 20 ஆக குவேலி லிக்னட வரலாற்றைக்கவும் சொந்தமற்றும் அான நெய்வேர்கள
முனபு ன நெய்வான நெய்வேவேலி லிக்னேலை ற்கு சசய்து ான நெய்வேந்த பணியிடத்திலிருந்து ன நெய்வான நெய்வேற்கு சட வரலாற்றைரசாரு
பணியிடத்துக்கு அான நெய்வேர்கவேலி லிக்னள சொந்தமரசாற்றுான நெய்வேதற்குசொந்தமரசாக என.எல்.ச நிர்ான நெய்வேரசாகம்
எடுத்த கடும் ன நெய்வகரசாபத்வேலி லிக்னத ஏற்படுத்தும் அந்த முடிவு தரசான. அான நெய்வேர்களது சக
ஊழியர்களின தவேலி லிக்னேலையீடடின விவேலி லிக்னளான நெய்வேரசாக, என.எல்.ச ான நெய்வேரசாயில் முனனரசால்
விஷம் அருந்தி தற்ற்கு சகரசாவேலி லிக்னேலை ற்கு சசய்து ற்கு சகரசாளள முயனட வரலாற்றை 25 ஒப்பந்த
ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்களில் பேலைர் தடுக்கப்படடனர். அான நெய்வேர்களில் சுசொந்தமரசார் ஆறு ன நெய்வபர்
விஷம் குடித்ததனரசால் ஆபத்தரசான நிவேலி லிக்னேலைவேலி லிக்னசொந்தமயில் சொந்தமருத்துான நெய்வேசொந்தமவேலி லிக்னனயில்
ன நெய்வசர்க்கப்படடனர்.
ஒரு ்தமான நெரசாள ன நெய்வான நெய்வேவேலி லிக்னேலைக்கு, ஒரு ஒப்பந்த ற்கு சதரசாழிேலைரசாளிக்கு மிகக் குவேலி லிக்னட வரலாற்றைந்த
ற்கு சதரசாவேலி லிக்னகயரசாக 530 ரூபரசாய் ($ US8) சொந்தமடடுன நெய்வசொந்தம ான நெய்வேழங்கப்படுகிட வரலாற்றைது, அது
சொந்தமரசாதத்திற்கு சுசொந்தமரசார் 10,000 ரூபரசாய்க்கு சற்று அதிகசொந்தமரசானதரசாகும். எனினும், PF
(எதிர்கரசாேலை ன நெய்வசமிப்பு நிதியளிப்பு) சொந்தமற்றும் ESI (சொந்தமருத்துான நெய்வே கரசாப்பீடு) ற்கு சதரசாவேலி லிக்னக
ற்கு சான நெய்வேடடப்படட பினனர், ஒரு ஒப்பந்த ற்கு சதரசாழிேலைரசாளிக்கு வேலி லிக்னகயில் சுசொந்தமரசார் 7,000
ரூபரசாய் சொந்தமடடுன நெய்வசொந்தம கிவேலி லிக்னடக்கிட வரலாற்றைது. அதரசாான நெய்வேது ஒரு நிரந்தர ற்கு சதரசாழிேலைரசாளிக்கு
கிவேலி லிக்னடக்கும் ற்கு சதரசாவேலி லிக்னகயில் பத்தில் ஒரு பங்கு.
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என.எல்.ச, அதிக இேலைரசாபம் ஈடடும் ற்கு சபரசாதுத்துவேலி லிக்னட வரலாற்றை நிறுான நெய்வேனங்களில் ஒனட வரலாற்றைரசாக
சொந்தமரசாறியுளளதுடன, அதன முதலீடுகவேலி லிக்னள ன நெய்வசொந்தமலும் ற்கு சதரசாடர்ந்து விரிவுபடுத்தி
ான நெய்வேருகிட வரலாற்றைது, அதற்கு கரசாரணசொந்தமரசாக இருப்பது மிகப் ற்கு சபரும் எண்ணிக்வேலி லிக்னகயில்
உளள ஒப்பந்த ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கள மிகவும் சொந்தமலிந்த கூலிகளரசாக குரூரசொந்தமரசாக
சுரண்டப்படுான நெய்வேது தரசான. ஒரு தசரசாப்த கரசாேலைத்திற்கும் ன நெய்வசொந்தமேலைரசான கரசாேலைத்தில்
அதன நிரந்தர ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர் எண்ணிக்வேலி லிக்னகவேலி லிக்னய 11,000 இலிருந்து சுசொந்தமரசார்
4,000

ஆகவும்,

இலிருந்து

ஒப்பந்த

கிடடத்தடட

ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கள
7,000

ஆகவும்

எண்ணிக்வேலி லிக்னகவேலி லிக்னய
குவேலி லிக்னட வரலாற்றைத்துளளது.

11,000
ன நெய்வசொந்தமலும்

'ற்கு சசரசாவேலி லிக்னசடடி' இல் சுசொந்தமரசார் 3,900 ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கள, உளளனர், (ற்கு சசரசாவேலி லிக்னசடடி
எனட வரலாற்றைவேலி லிக்னழக்கப்படும் இந்த இவேலி லிக்னடநிவேலி லிக்னேலை அவேலி லிக்னசொந்தமப்பரசானது, இந்த ான நெய்வேவேலி லிக்னக
அவேலி லிக்னசொந்தமப்புக்குள
ன நெய்வசர்க்கப்படட
ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கள
விவேலி லிக்னரவில்
நிரந்தரப்படுத்தப்படுான நெய்வேரசார்கள எனறு ஏசொந்தமரசாற்றுான நெய்வேதற்கும் சொந்தமற்றும் தான நெய்வேட வரலாற்றைரசான
அபிப்ரரசாயத்வேலி லிக்னத
ஏற்படுத்துான நெய்வேதற்குசொந்தமரசாக
என.எல்.ச.
இனரசால்
உருான நெய்வேரசாக்கப்படடது.)
உச்சநீதிசொந்தமனட வரலாற்றைத்திற்கு NLC ான நெய்வேரசாக்குறுதி அளித்தது ன நெய்வபரசால் நிரந்தர
ஊழியர்கள ஓய்வு ற்கு சபறுான நெய்வேதன மூேலைம் உருான நெய்வேரசாக்கப்படட கரசாலியிடங்கள,
ஒப்பந்தத் ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்களரசால் நிரப்பப்படவில்வேலி லிக்னேலை. ஒப்பந்த ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்
முவேலி லிக்னட வரலாற்றைக்கு எதிரரசாக ன நெய்வபரசாரரசாட அவேலி லிக்னனத்து NLC நிரந்தர சொந்தமற்றும் ஒப்பந்த
ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கவேலி லிக்னளயும் அணிதிரடட சொந்தமறுத்து, ற்கு சதரசாழிற்சங்கங்கள சேலை
ஆண்டுகளுக்கு முனபு முதேலைரசாளித்துான நெய்வே நீதிசொந்தமனட வரலாற்றை அவேலி லிக்னசொந்தமப்பின மீது
பிரவேலி லிக்னசொந்தமகவேலி லிக்னள உருான நெய்வேரசாக்கும் முயற்சயரசாக உச்ச நீதிசொந்தமனட வரலாற்றைத்திற்கு ற்கு சசனட வரலாற்றைன .
ஏப்ரல் 2013 இல், உச்ச நீதிசொந்தமனட வரலாற்றைம் ஒரு திடடான நெய்வேடடசொந்தமரசான கரசாேலைான நெய்வேவேலி லிக்னரவேலி லிக்னய
ான நெய்வேவேலி லிக்னரயறுக்கரசாசொந்தமல், அவேலி லிக்னனத்து ஒப்பந்த ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்களுக்கும் நிரந்தர
ன நெய்வான நெய்வேவேலி லிக்னேலைான நெய்வேரசாய்ப்பு ான நெய்வேழங்கப்பட ன நெய்வான நெய்வேண்டும் எனறு ஒரு ற்கு சதளிான நெய்வேற்ட வரலாற்றை தீர்ப்வேலி லிக்னப
ான நெய்வேழங்கியது. எனன நெய்வான நெய்வே, இவ்ான நெய்வேரசாட வரலாற்றைரசாக உண்வேலி லிக்னசொந்தமயில் நீதிசொந்தமனட வரலாற்றை தீர்ப்பு, அந்த
நிறுான நெய்வேனத்தின மீது எந்தவிதசொந்தமரசான சடடரீதியரசான கடடுப்பரசாடவேலி லிக்னடயும்
உருான நெய்வேரசாக்கவில்வேலி லிக்னேலை.
இரண்டு பிரதரசான தமிழ்்தமான நெரசாடு சரசார்ந்த ன நெய்வபரசாடடி முதேலைரசாளித்துான நெய்வேக் கடசகள ஆளும் அஇஅதிமுக சொந்தமற்றும் எதிர்க்கடசயரசான தி.மு.க. சொந்தமற்றும் இரண்டு
பிரதரசான ஸ்ரரசாலினிச பரசாரரசாளுசொந்தமனட வரலாற்றைக் கடசகள - இந்திய கம்யூனிஸ்ட கடச
(சொந்தமரசார்க்சஸ்ட) அல்ேலைது சபிஎம் சொந்தமற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட கடச (சபிஐ)
ஆகியவேலி லிக்னான நெய்வே - என.எல்.ச. ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கள சொந்தமத்தியில் நிரந்தர சொந்தமற்றும்
ஒப்பந்தத்
ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கள
இவேலி லிக்னடன நெய்வய
பிளவுகவேலி லிக்னள
ஏற்படுத்தி
வேலி லிக்னான நெய்வேத்திருப்பதற்கரசான என.எல்.ச. நிர்ான நெய்வேரசாகத்தின ற்கு சகரசாளவேலி லிக்னகயினபடி, அந்தக்
கடசகளும் தனித் தனியரசாக ற்கு சதரசாழிற்சங்கங்கவேலி லிக்னள வேலி லிக்னான நெய்வேத்திருக்கினட வரலாற்றைன .
ன நெய்வசொந்தமலும் ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கள சொந்தமத்தியில் அதிகரித்து ான நெய்வேரும் எதிர்ப்பின
கரசாரணசொந்தமரசாக ன நெய்வான நெய்வேவேலி லிக்னேலைநிறுத்தம் ற்கு சசய்ய ன நெய்வான நெய்வேண்டிய கடடரசாயம் ஏற்படடரசால்,
அந்த ற்கு சதரசாழிற்சங்கங்கள அந்த ்தமான நெடான நெய்வேடிக்வேலி லிக்னககளுக்கு தனித்தனியரசாக
அவேலி லிக்னழப்பு விடுக்கினட வரலாற்றைன, நிரந்தர சொந்தமற்றும் ஒப்பந்த ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்களின
ஒருங்கிவேலி லிக்னணந்த ்தமான நெடான நெய்வேடிக்வேலி லிக்னகயரசாக அல்ேலை.
சேலை ஒப்பந்த ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்களின சமீபத்திய தற்ற்கு சகரசாவேலி லிக்னேலை முயற்சவேலி லிக்னயத்
ற்கு சதரசாடர்ந்து, WSWS நிருபர்கள ற்கு ச்தமான நெய்ன நெய்வான நெய்வேலிக்கு ற்கு சசனறு ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்களிடம்
ன நெய்வபசனர்.

ற்கு சசரசாவேலி லிக்னசடடி உறுப்பினரரசான, 39 ான நெய்வேயதரசான ஜக்தமான நெரசாதன இவ்ான நெய்வேரசாறு கூறினரசார்:
"்தமான நெரசான 29 ான நெய்வேருடங்கள பணிபுரிந்து ான நெய்வேருகின நெய்வட வரலாற்றைன . என சம்பளம் 13,500
ரூபரசாய். ஆனரசால் PF சொந்தமற்றும் ESI பங்களிப்புகளுக்கு 3,500 ரூபரசாய்
கழிக்கப்படுகிட வரலாற்றைது. சமீபத்தில் தரசான எனக்கு ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர் குடியிருப்பு
ஒதுக்கீடு ற்கு சசய்யப்படடது. எனக்கு ன நெய்வான நெய்வேறு எந்த ்தமான நெேலைனதிடடங்களும்
கிவேலி லிக்னடயரசாது. ற்கு சசரசாவேலி லிக்னசடடி ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கள ஓய்வு ற்கு சபறும்ன நெய்வபரசாது, என.எல்.ச.
அான நெய்வேர்களுக்கு

பணிக்ற்கு சகரசாவேலி லிக்னடயரசாக

2,25,000

ரூபரசாயும்

இட வரலாற்றைப்பு

உதவிப்படியரசாக 50,000 ரூபரசாயும் ான நெய்வேழங்குகிட வரலாற்றைது!"
அரசயல் கடசகள சொந்தமற்றும் ற்கு சதரசாழிற்சங்கங்கள பற்றி கருத்துத்
ற்கு சதரிவிக்வேலி லிக்னகயில்; "ற்கு சதரசாழிற்சங்கங்கள எதுவுன நெய்வசொந்தம ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்களுக்கரசாக
ன நெய்வபரசாரரசாடவில்வேலி லிக்னேலை. ஆளும் அஇஅதிமுக சொந்தமற்றும் எதிர்க்கடசயரசான தி.மு.க.
இரண்டுன நெய்வசொந்தம ஊழல் கடசகள. எனன நெய்வான நெய்வே கம்யூனிச ற்கு சதரசாழிற்சங்கங்கள, சஐடியு
சொந்தமற்றும் ஏஐடியுச [சபிஎம் சொந்தமற்றும் சபிஐ உடன முவேலி லிக்னட வரலாற்றைன நெய்வய இவேலி லிக்னணந்தவேலி லிக்னான நெய்வே]
ஆகியவேலி லிக்னான நெய்வே தங்களுக்கரசாக ன நெய்வபரசாரரசாடும் எனறு ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கள ஆரம்பத்தில்
்தமான நெம்பினரசார்கள. ஆனரசால் அான நெய்வேர்கள ற்கு சதரசாழிற்சங்கங்களின தவேலி லிக்னேலைவேலி லிக்னசொந்தம
பதவிகளுக்கு
ன நெய்வதர்ந்ற்கு சதடுக்கப்படட
பினனர்
ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கவேலி லிக்னள
கரசாடடிக்ற்கு சகரசாடுத்தனர். இந்த கம்யூனிஸ்ட கடசகள, ற்கு சதரசாழிேலைரசாள ான நெய்வேர்க்க
வின நெய்வரரசாத சக்கன ்தமான நெடான நெய்வேடிக்வேலி லிக்னககவேலி லிக்னள ஆரம்பித்து ன நெய்வசொந்தமலும் முனற்கு சனடுத்த
கரசாங்கிரஸ் தவேலி லிக்னேலைவேலி லிக்னசொந்தமயிேலைரசான சொந்தமத்திய அரசரசாங்கங்களுக்கு ஆதரவு
ற்கு சகரசாடுத்தன எனறு நீங்கள கூறுான நெய்வேதுடன ்தமான நெரசான உடனபடுகின நெய்வட வரலாற்றைன.

“ன நெய்வசொந்தமரசாடி ஆடசக்கு ான நெய்வேந்தரசால் இந்தியரசா ான நெய்வேளரும் எனறு பரசா.ஜ.க. கூறியது,
ஆனரசால் ன நெய்வான நெய்வேவேலி லிக்னேலையினவேலி லிக்னசொந்தமதரசான ான நெய்வேளர்ந்து ான நெய்வேருகிட வரலாற்றைது. ற்கு சபரும் முதேலைரசாளிகள
ன நெய்வதசயசொந்தமயசொந்தமரசாக்கப்படட
ான நெய்வேங்கிகவேலி லிக்னள
முடிந்தான நெய்வேவேலி லிக்னர
அதிகபடசசொந்தமரசாக
ற்கு சகரசாளவேலி லிக்னளயடித்துளளனர்.
அான நெய்வேர்கள
ற்கு சகரசாளவேலி லிக்னளயடித்த
பணத்வேலி லிக்னத
பரசாதுகரசாப்பரசாக ற்கு சான நெய்வேளி்தமான நெரசாடடு ான நெய்வேங்கிகளில் ன நெய்வசமித்து வேலி லிக்னான நெய்வேத்துளளனர், அத்துடன
அான நெய்வேர்கள பரசாதுகரசாப்பரசாக ற்கு சான நெய்வேளி்தமான நெரசாடடிலும் கூட தங்குகினட வரலாற்றைனர். ஆனரசால்,
விஜய் சொந்தமல்வேலி லிக்னேலையரசா சொந்தமற்றும் நிரரசாவ் ன நெய்வசொந்தமரசாடி ன நெய்வபரசானட வரலாற்றை (ற்கு சகரசாளவேலி லிக்னளக்கரசார)
சொந்தமனிதர்களுக்கு எதிரரசாக ன நெய்வசொந்தமரசாடி எந்த ்தமான நெடான நெய்வேடிக்வேலி லிக்னகயும் எடுக்கவில்வேலி லிக்னேலை.
"ற்கு சபடன நெய்வரரசால் விவேலி லிக்னேலை அதிகரித்துளளது. ஒவ்ற்கு சான நெய்வேரசாரு அத்தியரசாான நெய்வேசயசொந்தமரசான
ற்கு சபரசாருடகளின விவேலி லிக்னேலைகளும் ான நெய்வேரசானுயர அதிகரித்துளளன. ஆனரசால்
உவேலி லிக்னழக்கும் சொந்தமக்கள ற்கு சசரசால்ற்கு சேலைரசாணரசா துயரத்துக்குள தளளப்படட நிவேலி லிக்னேலையில்,
ன நெய்வசொந்தமரசாடி, அம்பரசானி ன நெய்வபரசானட வரலாற்றை ற்கு சசல்ான நெய்வேந்தர்கவேலி லிக்னள ஆதரிக்கிட வரலாற்றைரசார்."
ஒரு ஓய்வுற்கு சபற்ட வரலாற்றை ஒப்பந்த ஊழியர், 58 ான நெய்வேயதரசான ற்கு சஜயரரசாசொந்தமன இவ்ான நெய்வேரசாறு
கூறினரசார்:
"ஒவ்ற்கு சான நெய்வேரசாரு
ற்கு சசரசாவேலி லிக்னசடடி
உறுப்பினவேலி லிக்னரயும்
நிரந்தர
ற்கு சதரசாழிேலைரசாளியரசாக்குான நெய்வேதரசாக என.எல்.ச. ான நெய்வேரசாக்குறுதி அளித்தது. ஆனரசால்
ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கள எான நெய்வேரும் நிரந்தரசொந்தமரசாக நியமிக்கப்படவில்வேலி லிக்னேலை."
பேலை ஆண்டுகளரசாக என.எல்.ச. ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கள பற்றிய உேலைக ன நெய்வசரசாசலிச
ான நெய்வேவேலி லிக்னேலைத் தளம் சொந்தமற்றும் ்தமான நெரசானகரசாம் அகிேலைத்தின அவேலி லிக்னனத்துேலைகக் குழுவின
நிவேலி லிக்னேலைப்பரசாடவேலி லிக்னட அறிந்திருந்த ற்கு சஜயரரசாசொந்தமன கூறினரசார்: "உங்கள நிவேலி லிக்னேலைப்பரசாடு
ஊர்ஜிதசொந்தமரசாகி உளளது. அதரசாான நெய்வேது ற்கு சதரசாழிற்சங்கங்கள, ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்களின
்தமான நெேலைனகளுக்கரசாக ன நெய்வபரசாரரசாடவில்வேலி லிக்னேலை சொந்தமற்றும் என.எல்.ச, முடிந்தான நெய்வேவேலி லிக்னர ஒப்பந்த
ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கவேலி லிக்னள நிரந்தரப்படுத்தரசாசொந்தமல் அப்படின நெய்வய வேலி லிக்னான நெய்வேத்திருக்கும்."
"என.எல்.ச.யில் ஓய்வு ற்கு சபற்ட வரலாற்றை ஒவ்ற்கு சான நெய்வேரசாரு ஒப்பந்த ஊழியரும் 30
ஆண்டுகளுக்கும் ன நெய்வசொந்தமேலைரசாக பணிபுரிந்திருக்கினட வரலாற்றைரசார். ஆனரசாலும் அான நெய்வேர்கள
ஒரு நிரந்தர ஊழியரரசாக இல்ேலைரசாசொந்தமல் ஒரு ஒப்பந்த ஊழியரரசாகன நெய்வான நெய்வே ஓய்வு
ற்கு சபறுகினட வரலாற்றைரசார். அரசரசாங்கம் சொந்தமரசாதம் ஒனறுக்கு 1500 ரூபரசாய் அற்ப
ஓய்வூதியத்வேலி லிக்னத அறிவித்துளளது!"
அான நெய்வேர் ்தமான நெரசானகரசாம் அகிேலைத்தின அவேலி லிக்னனத்துேலைகக் குழுவில் தனது
்தமான நெம்பிக்வேலி லிக்னகவேலி லிக்னய ற்கு சான நெய்வேளிப்படுத்தியுளளரசார்: "சர்ான நெய்வேன நெய்வதச ற்கு சதரசாழிேலைரசாள ான நெய்வேர்க்கம்
ஒனறுபடடு நிற்க ன நெய்வான நெய்வேண்டும், ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்களின எரியும் பிரச்சவேலி லிக்னனகவேலி லிக்னள
தீர்ப்பதற்கரசான ஒன நெய்வர ான நெய்வேழி அதுதரசான!

"எங்கள குடும்பம் என ான நெய்வேருசொந்தமரசானத்வேலி லிக்னத சரசார்ந்திருக்கிட வரலாற்றைது . இப்ன நெய்வபரசாது ்தமான நெரசான
ஓய்வு ற்கு சபற்றுளன நெய்வளன. என சொந்தமகன என.எல்.ச.இல் ஒரு ஒப்பந்த
ற்கு சதரசாழிேலைரசாளியரசாக ன நெய்வான நெய்வேவேலி லிக்னேலை ற்கு சசய்கிட வரலாற்றைரசார். முனனதரசாக எங்கள குடும்பத்வேலி லிக்னத என
சொந்தமகன சொந்தமற்றும் எனது ான நெய்வேருசொந்தமரசானத்தின மூேலைம் நிர்ான நெய்வேகிக்க முடிந்தது. ஆனரசால்
இப்ன நெய்வபரசாது என ான நெய்வேருசொந்தமரசானம் நிறுத்தப்படடு விடடது, எனன நெய்வான நெய்வே என சொந்தமவேலி லிக்னனவி
விான நெய்வேசரசாய ன நெய்வான நெய்வேவேலி லிக்னேலைக்கு ற்கு சசல்கிட வரலாற்றைரசார் அதற்கு ஒரு ்தமான நெரசாவேலி லிக்னளக்கு 150 ரூபரசாய்
சம்பளம் ற்கு சகரசாடுக்கிட வரலாற்றைரசார்கள. இது ன நெய்வபரசாதரசாது. ஆனரசால் எனன ற்கு சசய்ான நெய்வேது?
்தமான நெரசான ஒரு இதய ன நெய்வ்தமான நெரசாயரசாளியரசாக இருக்கின நெய்வட வரலாற்றைன. சொந்தமற்ற்கு சட வரலாற்றைரசாரு கடின உவேலி லிக்னழப்பு
ற்கு சசய்ய முடியவில்வேலி லிக்னேலை. சூடரசான ன நெய்வகரசாவேலி லிக்னட கரசாேலைத்தில், ன நெய்வசொந்தமரசாசசொந்தமரசான
நிவேலி லிக்னேலைவேலி லிக்னசொந்தமகளரசால் எங்களது வீடடில் ான நெய்வேரசாழ முடியரசாது.
"்தமான நெரசான ற்கு சசரசாவேலி லிக்னசடடி உறுப்பினரரசாக ஓய்வு ற்கு சபற்ட வரலாற்றைன நெய்வபரசாது, எனக்கு 200,000
ரூபரசாய் சொந்தமடடுன நெய்வசொந்தம ான நெய்வேழங்கப்படடது, இதில் பணிக்ற்கு சகரசாவேலி லிக்னடயும் இட வரலாற்றைப்புப்படியும்
உளளடங்கும். எனனரசால் இவேலி லிக்னத ஏற்றுக்ற்கு சகரசாளள முடியவில்வேலி லிக்னேலை. ்தமான நெரசான 30
ான நெய்வேருடங்கள பணியில் ற்கு சசேலைவிடன நெய்வடன, ஆனரசால் எனக்கு மிகக் குவேலி லிக்னட வரலாற்றைந்த
அற்ப ற்கு சதரசாவேலி லிக்னகதரசான கிவேலி லிக்னடத்துளளது."
அான நெய்வேரது ற்கு சபயவேலி லிக்னர ற்கு சான நெய்வேளியிட விரும்பரசாத ஒரு ஒப்பந்தத் ற்கு சதரசாழிேலைரசாளி
கூறியதரசாான நெய்வேது: "தனது ற்கு சதரசாழிற்சங்கத்தின ன நெய்வபரசாரரசாடடத்தின கரசாரணசொந்தமரசாகத்தரசான,
என.எல்.ச. 5,000 ன நெய்வபவேலி லிக்னர ற்கு சசரசாவேலி லிக்னசடடி உறுப்பினர்களரசாக்கி உளளது எனறு
ஏ.ஐ.டி.யு..ச ற்கு சதரசாழிற்சங்க தவேலி லிக்னேலைான நெய்வேர் ன நெய்வசகர் ற்கு சபருமிதசொந்தமரசாக கூறுகிட வரலாற்றைரசார்,
ஆனரசால் ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கள நிரந்தரசொந்தமரசாக்கப்பட ன நெய்வான நெய்வேண்டும் எனறு தரசான
விரும்புகிட வரலாற்றைரசார்கள.”
அான நெய்வேர் ன நெய்வசொந்தமலும் கூறினரசார்: "பேலை ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கள எந்த ்தமான நெனவேலி லிக்னசொந்தமவேலி லிக்னயயும்
ற்கு சபட வரலாற்றைரசாசொந்தமன நெய்வேலைன நெய்வய ஓய்வு ற்கு சபற்ட வரலாற்றைனர். ற்கு சதரசாழிற்சங்கங்களில் எனக்கு ்தமான நெம்பிக்வேலி லிக்னக
இல்வேலி லிக்னேலை.”
ஒப்பந்த ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கவேலி லிக்னள நிரந்தரசொந்தமரசாக்கல் ற்கு சசய்ய அான நெய்வேர்கள ன நெய்வபரசாரரசாட
சொந்தமரசாடடரசார்கள.
அான நெய்வேர்கள
ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கவேலி லிக்னள
விட
என.எல்.ச.
நிர்ான நெய்வேரசாகத்துடனதரசான
ற்கு ச்தமான நெருக்கசொந்தமரசாக
ற்கு சதரசாடர்பு
ற்கு சகரசாண்டுளளனர்.
ற்கு சதரசாழிற்சங்கங்கள சந்தரசாப் பணத்திற்கரசாகவும் இதர ்தமான நெேலைனகளுக்கரசாகவும்
சொந்தமடடுன நெய்வசொந்தம ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கவேலி லிக்னள பயனபடுத்தப்படுகினட வரலாற்றைன."
52 ான நெய்வேயதரசான புரூஸ் சொந்தமரசார்க் கூறினரசார்: "்தமான நெரசான 34 ஆண்டுகளரசாக ன நெய்வான நெய்வேவேலி லிக்னேலை
ற்கு சசய்கின நெய்வட வரலாற்றைன. எடப்பரசாடி [முதேலைவேலி லிக்னசொந்தமச்சர்] தவேலி லிக்னேலைவேலி லிக்னசொந்தமயிேலைரசான தமிழ்்தமான நெரசாடு அரசு
என.எல்.ச.
ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கள
பிரச்சவேலி லிக்னனகளுக்கு
கான நெய்வேனம்
ற்கு சசலுத்துான நெய்வேதில்வேலி லிக்னேலை. இது ஒரு சொந்தமத்திய அரசு நிறுான நெய்வேனம் எனபதரசால் அான நெய்வேர்கள
தவேலி லிக்னேலையிட முடியரசாது எனறு ான நெய்வேரசாதிடுகினட வரலாற்றைனர். எடப்பரசாடி, ன நெய்வசொந்தமரசாடி
அரசரசாங்கத்துடன ற்கு ச்தமான நெருக்கசொந்தமரசாக ற்கு சதரசாடர்பில் உளளரசார். அான நெய்வேர்களது
ற்கு சபரசாலிசரசார் தூத்துக்குடியில் 13 ன நெய்வபவேலி லிக்னர சுடடுக்ற்கு சகரசானட வரலாற்றைனர். அரசரசாங்கத்திற்கு
எதிரரசான சொந்தமக்களின எந்தற்கு சான நெய்வேரசாரு எதிர்ப்வேலி லிக்னபயும் அான நெய்வேர்கள அனுசொந்தமதிக்க
விரும்பவில்வேலி லிக்னேலை சொந்தமற்றும் சொந்தமக்கள உரிவேலி லிக்னசொந்தமகளுக்கரசாக ன நெய்வபரசாரரசாடுான நெய்வேவேலி லிக்னதயும்
விரும்பவில்வேலி லிக்னேலை. அான நெய்வேர்கள சொந்தமக்களின எதிர்ப்வேலி லிக்னப ற்கு சகரசாடூரசொந்தமரசாக ்தமான நெசுக்கி
ற்கு சசொந்தம மௌனப்படுத்த விரும்புகினட வரலாற்றைனர்."
ஒரு நிரந்தர ற்கு சதரசாழிேலைரசாளி கூறினரசார்: "என சம்பளம் 60,000 ரூபரசாய்கள
ஆகும், ஆனரசால் ்தமான நெரசான 30 ஆண்டுகளரசாக ன நெய்வான நெய்வேவேலி லிக்னேலை ற்கு சசய்கின நெய்வட வரலாற்றைன. ஆனரசால்
நிர்ான நெய்வேரசாக ஊழியர்களின சம்பளம் 200,000 முதல் 300,000 ரூபரசாய் ான நெய்வேவேலி லிக்னர
இருக்கும், ன நெய்வசொந்தமலும் அான நெய்வேர்கள நிறுான நெய்வேனத்தின பங்குதரசாரர்களரசாகவும்
இருக்கினட வரலாற்றைனர். இப்ன நெய்வபரசாது ஒவ்ற்கு சான நெய்வேரசாரு துவேலி லிக்னட வரலாற்றையிலும், 4 ்தமான நெபர்களின ன நெய்வான நெய்வேவேலி லிக்னேலை
ஒரு நிரந்தர ஊழியரரசால் ற்கு சசய்யப்படுகிட வரலாற்றைது. இப்ன நெய்வபரசாது பணிச்சுவேலி லிக்னசொந்தம கனசொந்தமரசாக
உளளது. ஓய்வு ன நெய்வ்தமான நெரம் கிவேலி லிக்னடயரசாது. நிரந்தர ன நெய்வான நெய்வேவேலி லிக்னேலை சொந்தமற்றும் ஊதிய
உயர்வு ஆகியான நெய்வேற்றிற்கரசான ற்கு சசரசாவேலி லிக்னசடடி சொந்தமற்றும் ஒப்பந்த ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்களின
ன நெய்வகரசாரிக்வேலி லிக்னககளுக்கு ்தமான நெரசான ஆதரான நெய்வேளிக்கின நெய்வட வரலாற்றைன . ஆனரசால் ற்கு சதரசாழிற்சங்கங்கள
நிரந்தர ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கள சொந்தமற்றும் ஒப்பந்த ற்கு சதரசாழிேலைரசாளர்கவேலி லிக்னள பிரிக்கினட வரலாற்றைன .
உங்கள உேலைகக் கடசவேலி லிக்னய ்தமான நெரசான ஆதரிக்கின நெய்வட வரலாற்றைன, உங்கள உேலைக ன நெய்வசரசாசலிச
ான நெய்வேவேலி லிக்னேலைத் தளத்வேலி லிக்னத படிப்ன நெய்வபன.

