
మే డే 2020 - సంపద సృష్టికర్తలు 
మే 2, 2020 ర్ూపా యండియా  

నర ేంద్ర మోడీ తన రాజకీయ ప్రతయర్థు లను ప్రశేంసరేంచడేం సాధార్ణ విషయేంకాద్ు. ఏప్రరల్ 
27 వ తేదనీ  వివిధ రాష్టార ా ల ముఖ్యమేంతరర లతో తన వీడియో కానఫరెన్స్ సేంద్ర్భేంగా 
రాజసాు న్స కాేంగెసె్ ముఖ్యమేంత్రరప్ ై ప్రశేంసలు కురపి్రేంచార్థ. వారాా  నివేదికల ప్రకార్ేం 
ఆయన ఇలా చపె్ాార్థ: : 

ప్రత్రరాషరేాంలో ఎదో ఒక  ప్ారటర అధికార్ేంలో ఉేంది,  దశేానిి ముేంద్ుకు తీసుకెళ్ల ేంద్ుకు 
తమకు కూడా ఒక అవకాశేం ఉేంద్ని అద ి గ్హె ేంచేంది.. ....  మనేం సేంసకర్ణలు 
చేప్ట్టర లి. సేంసకర్ణలు చేప్ట్టర  దశిలో ఒక రాషరేాం చొర్వ తీసుకుేంట్ట, మేము ఈ సేంక్షోభటనిి 
ప్ ద్ద  అవకాశేంగా మార్చగ్లేం. ననేు అశోక్ గహె్లల ట ను అభినేందిేంచాలనుకుేంట్ునాిను. 
ఆయన  చాలా చొర్వతో అనేక కార్యకెమాలు చేప్ట్టర డు. అతను ప్ని గ్ేంట్లను ప్ ేంచ 
ప్నిదినేం కాలప్రిమిత్రని ప్ ేంచాడు. దీనిప్  ైక ేంత విమర్శలు వసాా యనడేంలో 
సేందేహేంలేద్ు, కాని రాజసాు న్స మార్గేం చూప్రేంచేంద.ి [1]  

  భటర్త దేశ  కారిి కవర్గ చరతిరలో నినిట్ ిమే డే బహుశా చమి చీకట్ ిరోజు. భటర్తదశే 
కారిికవర్గేం గొేంతర ఇేంతగా ఎప్పాడూ నొకకక వేయబడలేద్ు.  లక్షలాద ిమేంద ికారిికులు 
లాక్ డౌన్స  చేయబడాా ర్థ, వారి క దిదప్ాట్ి నిధులు అయిప్ో యాయి. ర ప్ట్ికక ర షనుల  
ఉనాియో లేవో తెలియని సరుత్ర.   క నిి ప్రదేశాలలో - సూర్త్, హ దై్రాబటద్, ముేంబ  ైవద్ద - 
వార్థ తమ గాెమాలకు త్రరిగి వెళ్లలపో్ వడానికక  అనుమత్రేంచవలసరేందిగా  డిమాేండ్ చేసూా  
నిర్సన వయకాేం చేశార్థ; ఈ నిర్సనలను ప్ో లీసులు చాలా వేగ్ేంగా  చెద్ర్గొట్టర ర్థ. 

అధికారిక సమాచారానిి నివేదిేంచమని సుప్్రేంకోర్థర  మీడియాను ఆదశేేంచనేంద్ున, 

ప్రజారోగ్యేం,సేంక్ష మ ప్రయోజనాల ద్ృష్టార ా లాక్ డౌన్స, దానికక సేంబేంధిేంచన  అనిి 
అనుబేంధ చర్యలను ప్రభుతవేం చేప్డుతరనిట్ుల  వరా యాలి.  సుప్్రేంకోర్థర లో ప్రభుతవేం 



సమరిాేంచన  స ేంత అఫరడవిట ప్రకార్ేం, 1.4 మిలియనల  వలస కారిికులను ‘సహ్లయ 
శబిరాలోల ’ ఉేంచార్థ, ఇేంకా 13.4 మిలియనల  మేంద ికారిికులు  ఆహ్లర్ శబిరాల నుేండ ి
ఆహ్లరానిి సవ్కరిసుా నాిర్థ. కారిి కులు సేంప్ాదిేంచన వేతనాలు చెలిలేంచాలని ప్రట్షినర్ 
కోర్థర ను అడగిినప్పాడు, వారికక భోజనేం సర్ఫరా చసేుా నిప్పాడు, డబుు ఎేంద్ుకు 
కావాలని కోర్థర   తెలివిగా ప్రశిేంచేంది.      

కరాిగారాలోల  ప్ని సమయానిి 8 గ్ేంట్ల నుేండ ి12 గ్ేంట్లకు ప్ ేంచేేంద్ుకు రాజసాు న్స 
ప్రభుతవేం తీసుకుని నిర్ణయానిి ప్రధాని సాషరేంగా ప్రసాా విసూా  ; ఇతర్ రాష్టార ా లు కూడా 
దీనిని అనుసరిేంచాలని ఆయన కోరార్థ. ప్ని గ్ేంట్లు ప్ ేంచడానికక  ఇతర్ రాష్టార ా లు 
ఇప్ాట్ిక  ఈ డెైవై లో చేరాయి. గ్ుజరాత్, మధయప్రదశే్, హరాయనా, హ మాచల్ ప్రదేశ్ మరియు 
ప్ేంజాబ్ ఈ మార్థాను అమలు చేయడానికక ప్ాలనా ప్ర్మ నై (ఎగిికూయట్ివ)  ఆదేశాల 
దావరా 1948 ఫ్ాయకరరటల చట్టర నిి సవరిేంచాయి. ఇకనుేంచ  ఈ రాష్టార ా లోల , అద్నప్ప 
ప్నిగ్ేంట్లకు ( ఓవర్ ట్ ైేం) అధకిర ట్ుల  చెలిలేంచర్థ.   

 

కార్మికుల హకుులప ై  బహిర్ంగ వేటు కాలం  

 

ఈ సేంక్షోభటనిి సేంసకర్ణలకు ఒక అవకాశేంగా అభివరిణేంచార్థ.  1980 లలో నయా 
ఉదార్వాద్ేం ప్ రిగినప్ాట్ి నుేండి దానిని ప్ూరిావయత్రర కార్ుేంలో మనకు చెబుతరనాిర్థ. 

ప్ారిశాెమిక విప్లవేం యొకక భయానక ప్రిసరుతరల మధయన ేకారిికవర్గేం మొద్ట్గా  తనను 
తాను  బలమ ైన శకకాగా నిలుప్పక ేంది.  నూట్ ముప్ ైా నాలుగ్ు  సేంవత్రాల కకతెేం చకాగో 
కారిికులు ఎనిమిద ిగ్ేంట్ల ప్ని కోసేం సమ ి  చేసరన సేంద్రాభనిి గ్ుర్థా చసేూా , ప్ని 
గ్ేంట్లను ప్రిమితేం చేయడానికక ప్రప్ేంచ కారిికుల చారతిరా తిక ప్ో రాట్టనిి మే డే 
తెలియచేసుా ేంది.  ప్రప్ేంచేంలోని ప్రధాన ప్ ట్ుర బడిదారట దేశాలోల ని కారిి కులు సేంయుకాేంగా 



సమ ి చసేర 130 సేంవత్రాలయిేంద,ి నూయయార్క వారాా ప్త్రరక ఆ సమ ిను  "నాగ్రకి 
ప్రప్ేంచేంలోని అనిి వాణజియ క ేందరా లలో కారిికుల మహ్ల ఉత్వ ప్రద్ర్శన" గా  ప్ేరొకేంది.   
ఎనిమిది గ్ేంట్ల ప్నిదినేం ఫ్ాయకరరట యజమానులు లేదా ప్రభుతావలు ఔదార్యేంతో 
మేంజూర్థ చేసరేంది కాద్ు, కారిికుల ప్ో రాత ఫలితమిది.   మార్క్ కాప్రట్ల్ గ్ెేంధేంలో 
వరా సరనట్ుల గా, ప్ని దనిానిి ప్రిమితేం చేస ేచట్టర లు......   " ప్ార్లమ ేంట్ు సవేంత   
ఆలోచనలతో సృషరరేంచన  ఉతాతరా లు  ఎేంత మాతరము కావప . వాట్ిని ర్ూప్ ేందిేంచడేం, 

అధికారికేంగా గ్ురిాేంచడేం, వాట్ిని రాషరేాం ప్రకట్ిేంచట్ేం  ---  ఈ చర్యలన్ని వివివిధ వరాగ ల 
సుదీర్ఘ ప్ో రాట్ ఫలితాలు. ఒక సాధార్ణ ప్నిదనిేం సృషరర అేంట్ట,  ప్ ట్ుర బడిదారట వరాగ నికక,  
కారిిక వరాగ నికక మధయ జరగిిన  ఒక సుదీర్ఘమ ైన   అేంతర్థయద్ధేం  ఫలితేంగా ఉతానిమ ైనది.  
"(ప్రా ముఖ్యత జోడిేంచబడిేంది) 

 నినిట్ ిబిజినెస్ సార ేండరా్   ప్త్రరకలో సో మేష్ ఝా ఇలా వరా సార్థ:  1922 లో బిరట్ిష్ 
ప్ాలనలోవార్ేంలో అర్వె ై గ్ేంట్లు ప్నిచేయాలన ేనిబేంధన అమలు చేసార్థ;   1934 లో 
కరాిగారాల చట్రేం దానిని 54 గ్ేంట్లకు తగిగేంచేంది;  రెేండవ ప్రప్ేంచ యుద్ద కాలేంలో 
బిరట్ిష్ ప్ాలకులు దీనిని త్రరగిి అర్వెై గ్ేంట్లకు ప్ ేంచార్థ.  – అయినా అద ిఈనాడు  ఆర్థ 
రాషర  ాప్రభుతావలు చట్రబద్ధేం చసేరన ప్ని వార్ేంకనాి 12 గ్ేంట్లు తకుకవ. దాదాప్ప రెేండు 
శతాబటద లుగా,  ‘సేంసకర్ణ’ అనే ప్దానికక అర్ధేం సేవచఛను విసాృతేం చేయడేంగాను, చాలా 
మేంది కారిి కుల సరుత్రగ్తరల  మ ర్థగ్ుద్లగాను చబెుతరనాిర్థ.   ఇప్పాడు సేంసకర్ణ 
అేంట్ట కారిి కులను శతాబదేంనిర్ వెనకకక నెట్రడమని అర్ుేం. 

వాసావానికక, ప్ని దినేం యొకక ప్రసుా త ప్ డిగిేంప్ప క వలేం తాతాకలిక చర్యగా, రాబో యేి 
మూడు నెలలు, లేదా ఎేంతకాలేం కోవిడ్ 19 సేంక్షోభేం క నసాగ్ుతరేందో అేంతకాలేం వర్కు 
మాతరమేననిట్ుల  వివరిసుా నాిర్థ. ఇేంద్ుకు ప్రభుతావలు చూ ప్రసుా ని కార్ణేం -  
కారిికుల సేంఖ్యను తగిగేంచడేం వలల  ‘సామాజిక ద్ూర్ేం’ నిబేంధనలు సరిగా 
ప్ాట్ిేంచబడతాయి. [2]    కాన్న మార్థాలు ప్ని దినేం యొకక ప్ డిగిేంప్పనక  ప్రిమితేం 
కాలేద్ు; ఇది ఇప్పాడు కారిికుల హకుకలప్  ైబహ ర్ేంగ్ వటే్ు కాలేం. సాధార్ణ సేంద్రాభలోల  



మార్చడానికక, వీలుకాని  కషరతర్మ నై అనకే అేంశాలను మార్చడానికక  ఈ సేంక్షోభట 
కాలానిి ఒక  అవకాశేంగా మలుచుకున ే  ప్రధిి   గ్ురిేంచ  ప్ాలక వరాగ లు వాసావానికక 
మరిేంత బహ ర్ేంగ్ేంగాన ే చరిచసుా నాియి. 

వారి ఉతా్హేం సాషరేంగా కనిప్రసోా ేంది.   విదేశీ ప్ ట్ుర బడులను ఆకరిషేంచడేంలో భటర్తదేశేం 
యొకక ప్ో ట్ీతతావనిి ప్ ేంప్ ేందిేంచడానికక కారిి క సేంసకర్ణలు ముేంద్ుకు వసుా నాియని 
కారిిక మేంత్రరతవ శాఖ్ అధికార ిట్ లిగాెఫ కు ధెైర్యేంగానే చపె్ాార్థ:  “ఎఫ డిఐలను 
ఆకరిషేంచేేంద్ుకు   సేంసకర్ణలను తీసుకురావడానికక ఇద ిసరెనై సమయేం. ఈ 
సేంసకర్ణలు ఆరిుకాభివృధికక  దారి తీసాా యి, దీని ప్రయోజనాలు కారిికులకు మరియు 
కకెేంది సాు యిలో ప్రత్రఒకకరిక ీచేర్తాయి.” 

ప్రభుతవ విధాన ర్ూప్కలాన సేంసు న్నత్ర ఆయోగ్ మాజీ వెసై్ చెైర్ిన్స అర్విేంద్ ప్నగారియా 
ఇదే విధమ నై ఆవశయకతను తెలియజ సుా నాిర్థ: “సేంక్షోభ కాలానిి  వృథాగా ప్ో న్నయడేం 
చాలా ద్యన్నయేం. ట్ీకామేంద్ు  అేంద్ుబటట్ులోకక వచేచేంతవర్క   ప్రసుా త సేంక్షోభేం 
క నసాగ్ుతరేంది…. కరోనా నపే్థ్యేంలో బహుళజాత్ర సేంసులు తమ కార్యకలాప్ాలను 
మరిేంత వెైవిధయప్ర్చాలని కోర్థక ేంట్టయి.  భటర్త్ ఈ అవకాశానిి కోలోాకూడద్ు…. ఈ 
సేంక్షోభ కాలేం భూమి  , కారిికులకు సేంబేంధిేంచన     మారెకట్లలో సేంసకర్ణలను 
ప్రవేశప్ ట్రడానికక ప్రభుతావనికక అవకాశేం కలిాసుా ేంద్ని, సాధార్ణ శాేంత్ర’ సమయేంలో 
ఇలాేంట్ ిసేంసకర్ణలు చేయడేం కషరతర్మని,  భూసేకర్ణ చట్టర నిి సేంసకరిేంచాలని 
ఆయన అనాిర్థ. అదేవిధేంగా, కారిి కుల మారెకట్లను  మరిేంత సులభతర్ేం చేయడేం 
అవసర్మనాిర్థ. 

పాశవిక ఉలాా సాలు  

ఆరిుక వయవసును ప్పనర్థద్ధరిేంచడానికక, ఉతాతా్ర సాధనాల నుేండ ిశెమజీవపలను ప్ ద్ద 
సేంఖ్యలో  వరే్థచేయడేం, వారి శెమ శకకా విలువను అణచవేయడేం మినహ్ల  ఈ ఆరిుకవేతాల 



ద్గ్గర్ మరో సూచనలు లేవప.  “ప్ని దనిేం” ప్ ై మార్క్ వరా సరన అధాయయేం నుేంచ మళ్ళీ 
చెప్పాకోవాలి.  

ప్ ట్ుర బడ ి… దాని గ్ుడిా  అనియేంత్రరత అభిర్థచతో,  మిగ్ులు శెమకోసేం  తోడేలు ఆకలితో, 
నెైత్రకతను మాతరమే కాకుేండా, ప్ని దినేం యొకక భౌత్రక  గ్రషిర హద్ుద లను కూడా 
అత్రకెమిసుా ేంది. ఇద ితన సేంసు భౌత్రక  ప్ ర్థగ్ుద్ల, అభివృదిధ ,  ఆరోగ్యకర్మ ైన నిర్వహణ 
కోసమే తన సమయానిేంతట్ిని వినియోగిసుా ేంది.  శెమ-శకకా  జీవితకాలేం ప్ డిగిేంప్పను 
ప్ ట్ుర బడ ి ఏమాతరేం ప్ట్ిరేంచుకోద్ు. ఇది క వలేం ఒక ప్నిదనిేం - ఎేంత శెమ-శకకాని  
ధారాళేంగా ధార్ప్ో సుా ేంది, ఎేంత  గ్రిషరసాు యిలో ఇవవగ్లద్నే అేంశానిి గ్ురిేంచ మాతరమ ే
ఆలోచసుా ేంది.    అతాయశగ్ల రెైతర భూమి నుేండ ిదాని సారానిి  (ఉతాాద్క శకకాని) 
దోచుకోవడేం దావరా అధిక ఉతాతా్రని ఎలా సాధిేంచుకుేంట్టడో అలాగ  ప్ ట్ుర బడ ికూడా  
శాెమికుడి జీవితకాలానిి లాగ సుకోవడేం దావరా దాని ప్ డిగిేంప్పను  తగిగేంచడేం దావరా 
తన ముగిేంప్పను చేర్థతరేంది.   

 

ఈ కారిిక  ‘సేంసకర్ణల’ గ్ురిేంచన ఆలోచనల వనెకనుని తర్కేం   ఏమిట్ేంట్ట, ఆరిధక 
ప్పనర్థద్ధర్ణ అనేది  ప్ ట్ుర బడదిార్థలు ప్ ట్ుర బడి ప్ ట్రడేం కోసేం  వార ి ప్ాశవిక 
ఉలాల సాలను ప్ేరరపి్రేంచడేం ప్ నైనే ఆధార్ప్డ ిఉేంట్ుేంద్ని, వార  సేంప్ద్లను సృషరరసాా ర్ని 
అేంట్టర్థ.  ప్ో యిన ఏడాది  ఆగ్సుర  ప్దిహేనున జాత్రనుదేదశేంచ చేసరన ప్రసేంగ్ేంలో, వారిని 
గౌర్విేంచ, సాధికార్థలను చేయవలసరేందగిా ప్రధాని చెప్ాార్థ.   

మన దేశేంలో, క నిి తప్పాడు నమికాలు ఉనికకలోకక వచాచయి. మనేం  ఆ మనసాతవేం 
నుేండి బయట్కు రావాలి. దేశేం కోసేం సేంప్ద్ను సృషరరేంచవేార్థ, దేశేం సేంప్ద్ సృషరరలో 
సహకరిేంచ ేవార్థ అేంద్ర్ూ దేశానికక సవే చేసుా నాిర్థ. మన సేంప్ద్ సృషరరకరా్లను మనేం 
అనుమానిేంచకూడద్ు. మన దేశ సేంప్ద్ సృషరరకరా్లను గ్ురిాేంచ ప్ో ర త్హ ేంచడేం ఈ 
సమయేంలో ఎేంతెైనా అవసర్ేం. వారికక మరిేంత ప్రత్రషరను ప్ ేందాలి.   సేంప్ద్ను 



సృషరరేంచకప్ో తే, సేంప్ద్ను  ప్ేంప్రణీ చేయలేము.  ఇేంకా, సేంప్ద్ను ప్ేంప్రణ ీచేయకపో్ త ే
మన సమాజేంలోని ప్ేద్లను ఉద్ధరిేంచలేము. మన దేశానికక సేంప్ద్ సృషరర   ప్రా ముఖ్యత 
అలాేంట్ిది, దీనిని మనేం మరిేంత సులభతర్ేం చయేాలి. సేంప్ద్ను సృషరరేంచడానికక 
ప్రయతాిలు చేసుా ని వార్థ, నా అభిప్రా యేం ప్రకార్ేం వార్థ దేశానికక ఒక ఆసరాలాేంట్ివార్థ. 
అలాేంట్ివారికక మరిేంత సాధికార్త కలిాేంచాలి.” 

"సేంప్ద్ సృషరరకరా్ల" ప్ాశవిక ఉలాల సాలను -   అధకి శాతేం ప్రజల ఆసుా లను 
వినియోగిేంచుకోవడేం, వాట్ిని  తమ సవేంతేం చేసుక నే  ప్రకకెయలను వేగ్వేంతేం చేయడేం 
దావరా ప్ేరర ప్రేంచాలి. 

వాసావానికక, రెైతరల భూమిని బలవేంతేంగా సావధనీేం చేసుకోవడేం, కారిి కుల వేతనాల ప్  ై
కోతలు విధిేంచడేం, కారిి క హకుకలను భోగి మేంట్లోల  వేసర వడేుక చేసుకోవడేం వేంట్ివి -  
కోవిడ్ -19 లేదా ఆరిుక సేంక్షోభటనిి ప్రిషకరిేంచడేంతో ఎలాేంట్ి  సేంబేంధానిి కలిగి లేవప. 
ఏదెైనా ఉేంట్ట, ఈ చర్యలు జీవనోప్ాధులను మరిేంత ధవేంసేం చేసాా యి. ఇేంకా సాధార్ణ 
డిమాేండును తగిగసాా యి.  ఈ మార్గేంలో ఈ  విధేంగా మనేం ఇేంతకు మునెినిడూ 
సేంభవిేంచని  ఆరిుక మాేంద్యేంలో ప్రవశేేంచాము. ఇప్పడు దానిని అలాగ  క నసాగిసాా ము. 

ఈ ‘సేంసకర్ణ’  ఉలాల సేంలో  చేరి, కారిి క అేంశాలప్  ైవేసరన  ప్ార్లమ ేంట్రట సార ేండిేంగ్ కమిట్ ీ
చేసరన ప్రత్రప్ాద్న ఏమేంట్ట, 300 మేంది లేదా అేంతకు తకుకవ సేంఖ్యలో కారిికులతోప్ని 
చేసుా ని సేంసులకు -   ప్రభుతవ ముేంద్సుా  అనుమత్ర లేకుేండాన ేకారిికులను 
తీసరవేయడానికక,   తమ సేంసులను  మూసరవేయడానికక అనుమత్ర  ఇవావలి.   (ఇప్ాట్ ి
వర్కు ఇలాేంట్ి అనుమత్ర 100 మేంది ఆలోప్ప సేంఖ్యలోకారిికులుని  సేంసులకు 
వరిాేంచేది. ) "ప్రకృత్ర వెైప్రటతాయల" సమయేంలో యజమానులు జీతాలు చెలిలేంచనవసర్ేం 
లేద్ని కూడా కమిట్ీ సరఫ్ార్థ్ చసేరేంద ి- బహుశా ప్రసుా త మహమాిరి కోవిద్ కాలేంతో 
సహ్ల. అనేక రాషర ాప్రభుతావలు తమ ఉదోయగ్ుల జీతాలను తగిగేంచడానికక లేదా చెలిలేంప్పను 
వాయిదా వేయడానికక మహమాిరిని ఉద్హరిేంచాయి. క ేంద్రేం తన ఉదోయగ్ులకకచేచ కర్థవప 



భతాయనిి (D.A ) సాేంభిేంప్జ సరేంది. క తాగా ఏరాాట్ు చేసరన PM-CARES ఫేండ్ కోసేం 
ఉదోయగ్ుల నుేండ ి(వారి అనుమత్ర  ప్ ేంద్కుేండానే ) ‘విరాళాలను’ జీతాలనుేంచ  
తీసేసుకునిది.  విసార రా, ఓవెైఓ, బజాజ్, ఇేండిగో, గో ఎయిర్, రిలయన్స్, ప్ానాసో నిక్ 
ఇేండియా, ఫూయచర్ గ్ూెప్, ఎయిర్ ఇేండియా వేంట్ి అనేక ప్ ద్ద  ప్ ద్ద   కారొార షన్స సేంసులు 
తమ ఉదోయగ్ుల వతేనాలలో కోతలు విధిేంచాయి.   కోవిడ్ 19 సేంక్షోభేం ముగిసరన తర్థవాత 
కూడా ఆరిుక మాేంద్యేం ఎతా్రవేయలేద్న ే కార్ణేంతో, ఈ వేతనాల  కోతలు అనిివిధాలా 
క నసాగ  అవకాశేం ఉేంది.  - ఈ ప్రిసరుత్ర ఇేంకా అనకే సేంవత్రాలు అలాగ  ఉేంట్ుేంద ి
ఎేంద్ుకేంట్ట ప్రప్ేంచేం ఇప్పాడు IMF చీఫ చెప్రానట్ుర గా 1930 లోవచచన మహ్ల మాేంద్యేం 
తర్థవాత  ఇద ేఅతయేంత హీనమ ైన ఆరిధక ప్తనేం. 

వాసావేం ఏమిట్ేంట్ట, కోవిడ్ -19  సేంభవిేంచడానికక ముేంద్ు నుేంచే   కారొార ట 
ప్ ట్ుర బడులు ప్ూరిాగా క్షణీిేంచడేంతో భటర్త ఆరిుక వయవసు మాేంద్యేంలో ఉేంది.  2018 లో 
దేశేంలో  నిర్థదోయగ్ సరుత్ర  40 సేంవత్రాల గ్రషిర సాు యికక  చేరేింద్ని  ప్రభుతవ స ేంత సర వ 
సమాచార్ేం తెలియచసేరేంది.  ఇతర్ సమాచార్ేం డటే్ట అప్ాట్ి నుేండ ిఇేంకా  తీవర క్షీణతను 
చూప్పతోేంది.  తలసరి వయయేంలో ఇేంతకు మునెినిడూ లేని  క్షీణతను 
వెలలడిేంచనేంద్ున ప్రభుతవేం తన సవేంత  సర వ డాట్టను తానే బయట్కు రాకుేండా 
అణచవేసరేంది. 

కోవిడ్ -19 ప్రవేశేంతో  ఏర్ాడని సేంక్షోభ, భయాేందోళనల వాతావర్ణేం,  భటర్త 
ప్ాలకవరాగ ల వర్గ దాడికక ఉప్యోగ్కర్మ ైన ముసుగ్ును   అేందిేంచేంది. వార ి
ప్రయోజనాలను ప్రిర్క్షిేంచే  తెలివెైన ప్రత్రనిధి, బిజినెస్ సార ేండరా్ ప్త్రరకా  సేంప్ాద్కుడు, 
ప్త్రరక యాజమానయేంలో భటగ్సావమి అయిన  ట్ి.ఎన్స. నినాన్స, సేంఘట్తి ర్ేంగ్ేంలోని 
కారిికశకకా   అవశషే్టాల వినాశనానిి కోవిడ్  మహమాిరి  అన ేచీకట్ ిమేఘేంలో  వలెసరన 
వెేండి తీగ్గా,  వెలుగ్ు ర ఖ్గా ప్రిగ్ణిేంచార్థ: 



సో షలిస్ర (sic) భటర్తదేశేంలో ఇట్ువేంట్ ివతేనాల కోతలు ప్ూరిాగా లేని సమయేంలో- 
హ్లమీ కలిగిన  ఉదోయగాలు, వతేనాలు మరియు ప్ నషనుల   (ర్క్షిత ఉనికక ని  నిరాడేంబర్ేంగా 
చెప్ేా) మొతాేం శాెమికశకకాలో ఆర్వ వేంతరకు మాతరమే సేంబేంధిేంచనవి.  మిగిలినవార్ేంతా 
అసేంఘట్ిత ర్ేంగ్ేంలోన ేఉనాిర్థ. అకకడ అేంద్రిక ీకావలసరనేంత సవేచచ,  సరెనై ఉదోయగ్ 
నియామక ప్తనిి ప్ ేంద్డేం కూడా మీ అద్ృషరేం గానే భటవిేంచాలి. …. 

ప్ర్సార్ వెరై్థధయేం అసహనేంగా మార్థతరని సేంక తాలు అకకడా ఇకకడా  ఉనాియి; 

అయితే కోవిడ్ -19 ఈ కకలషర ప్రిసరుత్రని సాషరేంగా ఆవిషకరిేంచే  చర్మాేంకేం సనిివేశానిి 
తవరితేం చేసరేంది.  ప్రభుతవ ర్ేంగ్ేంలోప్నిచసేే కారిి కులు -  ‘సర’ వర్గేం కారిికులకు  బయట్ 
కారిిక విఫణిలో లభిేంచ ేదానికేంట్ట రెేండు లేదా మూడు రెట్ుల  ఎకుకవ చెలిలసుా నాిర్థ.  ఇది 
ఎేంతోకాలేం నిలబడద్ు.  అలలకలోల లేంగా ఉని ఆరిుక వయవసు  వాసావికతను 
ఎద్ురొకనిప్పాడు ఇట్ువేంట్ి సహేతరకేంకాని అసేంబద్దత  బయట్ప్డక మానద్ు. ఈ 
విషయాలలోనూ మరిక నిి ఇతర్ అేంశాలలోను కోవిద్ -19 క ేంత హేతరబద్ధతను 
ప్పనర్థద్ధరిేంచడానికక  సహ్లయేం చేసేా , దాని వార్సతవేం ప్ూరిాగా వినాశకర్మ ైనద ి
కాకప్ో వచుచ. 

రిలయన్స్-ఆరిధక సహ్లయేంతో నడచిే సేంసు  ' అబిర్వర్ రటస ర్చ ఫ్ ేండేషన్స'  వెైస్ ప్ రసరడెేంట 
కోవిడ్ -19 ‘అవకాశానిి’ ఏమాతరేం దాప్రకిేం లేకుేండా  కోచెమ్ ఘనేంగానే ప్ేండుగ్ 
చేసుక నాిర్థ. (నిబేంధనలు : ఈ కకెేంది క ట్టషన్స లోని హ ైప్ర్ లిేంక్ లు అతని స ేంతేం): 

“సేంసకర్ణలకు ముేంద్ు సేంక్షోభటలు ఉేంట్టయి.  సేంక్షోభటలు తీవరమ ైన సమసయలను 
అేంతేం చేయడానికక  ముేంద్ుగా వచేచ ప్ూర్వగామి.  శాసన-కార్యనిరావహక-ప్రిప్ాలనా 
ర్ేంగాలోల  నలెక ని బద్ధకేం నుేండ ిసేంక్షోభటలు మనలను బయట్ప్డేసాా యి. సేంక్షోభటలు 
అధిక సమతరలయతకు మారాగ లను సుగ్మేం చేసాా యి. మరియు సేంక్షోభటలు దేశాలను 
ఒకట్ిగా కలిప్ర కట్ిర  ఉేంచుతాయి.....  

కోవిడ్ -19 సేంసకర్ణలకు సరెనై తరఫ్ాను. 



ఆరిుకేంగా,   కోవిడ్ -19   ఒక 1991- ఉద్యమేం. 

భౌగోళ్లకేంగా, కోవిడ్ -19 ఒక బటలకోటఉద్యమేం. 

రాజాయేంగ్బద్ధేంగా, కోవిడ్ -19  -oka   370 ర్ద్ుద  కోసేం చేసరన ఉద్యమేం  

భూమికక , కారిికులకు, మౌలిక సద్ుప్ాయాలకు సేంబేంధిేంచన  సాధార్ణ సేంసకర్ణలు 
మన వెనుక ఉనాియి. రాత్రరకక రాతేర  - ఇప్ాట్విర్కు ఆకాేంక్షలుగా కనిప్రేంచన ఈ మూడు 
అేంశాలను ఇప్పాడు  ప్రా ర్ేంభ బిేంద్ువపగా చూడాలి్న అవసర్ేం ఏర్ాడిేంది.   ఇప్ాట్ి 
నుేండి మూడు నుేండ ిఆర్థ నెలలకాలేంలో , భటర్తదేశేం, మొతాేం ప్రప్ేంచేం  ఈ 
సేంసకర్ణలు గ్ురిేంచ తీవరేంగా చరిచేంచాలి.  ఈ మూడు కీలక సేంసకర్ణల చుట్టర  ఉని 
బృేంద్ేం చేస ేతర్కేం చాలా సాధార్ణ మ ైనది.  భటర్తదేశానికక ఉదోయగాలు కావాలి. ప్ ైైవేట 
ప్ ట్ుర బడులు ఉదోయగాలను సృషరరసుా నాియి.  ప్ ైవైేట మూలధనానికక ప్రిశెమల వయవసాు ప్క-
సేిహప్ూర్వక వాయప్ార్ వాతావర్ణేం అవసర్ేం…” 

“కాలక్ష ప్ానికక కమిట్ీలు, కమీషనుల , ట్టస్క ఫ్ో ర్్ లను వేస ేసమయేం ముగసిరేంది. మనేం  
21 వ శతాబదప్ప కుర్థక్ష తరేంలో ఉనాిము.   అనిి సేంప్రదిేంప్పలు  మన వెనుకట్ి కాలానికక 
చెేందినవి.    చర్యలు తీసుకోవడేం మాతరమే  మనకు ముేంద్ుకు ప్ో యేిమార్గేం. ప్రభుతవ 
అధిప్త్రగా, గ్తేం మీద్ యుదాధ నిి ప్రకట్ిసూా , సేంసకరిేంచబడిన నూతన  
భటర్తదేశానిిఆవిషకరిసూా  ప్ూరిేంచాలి్న శేంఖ్ేం ప్రధానమేంత్రర నర ేంద్ర మోడీ చేత్రలో 
ఉేంది.మనేం సవతేంతర భటర్తదేశానికక అత్రప్ ద్ద  సవాలుగా నిలిచన  కోవిడ్ -19 ను 
భటర్తదేశప్ప అత్రప్ ద్ద అవకాశేంగా మారాచలి. “ 

ఇది చాలా ఇబుేందికర్మ నై  బట్రతల ముఖ్ేం గ్ల కారాయచర్ణ ప్రణాళ్లక. కాన్న  ఇది 
ప్రసుా తేం అమలులోనునిప్రకకెయను చాలా ఖ్చచతేంగా ప్రత్రబిేంబిసుా ేంది. నిజానికక ఇది 
చీకట్ి కాలేం - చాలా గ్డుా కాలేం.   అధిక శాతేం శాెమిక ప్రజలప్ ై జర్థగ్ుతరని వర్గ దాడికక 
ఎద్ుర  లేద్ు.  నిరాట్ేంకేంగా సాగ్ుతోేంది.  నేలమట్రమ ైన కకెేంద ితర్గ్తరలు తమ శకుా లను 
కూడగ్ట్ుర కోవడానికక  త్రరిగ ి లేచ నిలబడడానికక సమయేం ప్డుతరేంది. అయితే, 



విషయాలను ఉప్రితలేంప్ ై నుేంచ మాతరమే చూడట్ేం ప్ ర్ప్ాట్ు. ఆ ఉప్రితలేం కకెేంద్ ప్ ద్ద  
అలజడి ఉేంది. 

బయట్ప్డిన సతాయలు 

ఈ మే డే  ర్ోజున పర్మస్టితులు ఎంత  దుర్భర్ంగా ఉననపపటికీ, మార్క్ు్ చేస్టన  కొన్నన 
న్నర్ాా ర్ణలలా  సత్యాన్నన ఎత్తత  చూపటసుత న్యనయ.  

(i) పొ లాలలా , గనులలా , కర్ాిగార్ాలలా , బటటిలలా , , ర్ ైళ్లా , బసుులు, మార్ ుట్ పరదేశాలు, 
ఆసపతుర లు, ముర్ుగు కాలువలు ఇంకా అన్కే పరదశేాలలా   పన్నచసే్ే కషి్జీవుల 
శరమ త్ో నడచిే యావత్ సమాజాన్నన న్నర్బంధంలల ఉంచిన ఈ లాక్ డౌన్ ను 
మంచిన సమమి పరదర్శన ఇంకేముంది. కార్మికుల  శరమ లేకుండయ, ప టుి బడికి 
యజమానుల ైనవార్ు - ‘సంపద సృష్టికర్తలు’ ఒక ర్ొటటి  ముకును లేదయఒక 
గుండు సూదిన్న కూడయ సృష్టించలేకపో తున్యనర్ు.  ఇంకిపుపడు, ఆర్మిక వావసిను 
‘పునర్ుజీీవింపజయేడయన్నకి’, కార్మికులను  దోపటడీ చేయడయన్నన మర్మంత ఉదృతం 
చేయాలనన సూచన మనహా వార్మ వదద  మర్ో సూచన లేదు. 

(ii) (ii) ఒక ధుర వంలల ప టుి బడిన్న పో గేస్ే  పరకిరయ మర్ో ధుర వంలల  కష్ాి లను 
కూడబెడుతుందన్ే వాసతవాన్నకి పరత్తబంబంగా  ఈ  మహా పరదర్శనను మంచింది 
లేదు.  పరసుత త సంక్షోభంలల వలస కార్మికుల సత్తగతులప ై  చేస్టన ర్ ండు 
గణనీయమమైన సరే్ేలలల కన్నప టిింద ిఏమంటే -  వార్ు ఆకలి వేతన్యలు 
సంపాదించుకొన్యనర్న్న, ఇపుపడు వార్ు ఆకలి అంచున ఉన్యనర్న్న,  డబుబ లేదయ 
రే్ష్నాత్ో వార్మన్న కొదిద  ర్ోజులు బత్తకించయర్న్న [3]  నగర్ాలలా  న్ెలల తర్బడి 
పన్నచేస్టన తర్ువాత చివర్మకి దకిుంది ఇదేనన్న, ఇతర్ులు దోచుకోన్ే సంపదను 
సృష్టిసుత న్యనమన్న.   

(iii) మార్క్ు్ మర్మయు ఎంగ ల్సు తమ కార్ాాచర్ణ పరణయళికను (మాాన్నఫ సోి ను) 
ముగమసూత  చెపటపన మాటలు:  "అన్నన దేశాల శరా మకులార్ా  ఐకాం కండి. "  



ఇటటవలి కాలంలల, భార్తదేశ శరా మక పరజలకు చెపటపందేమంటే - ' ఇతర్ దేశాల 
శరా మకులునుంచి, , అకరమ వలసదయర్ులనుంచి,  - ఇంకా  విసత ృతంగాచెపాపలంటే   
ఇతర్ మత విశాేసాలు కలిగమన  శరా మక పరజలు, ఇతర్ కులాలకు చెందిన 
కార్మికులు నుండి వార్ు పరధయనంగా ముపుప ఎదుర్ొుంటున్యనర్న్న'.  ఈ 
‘ఇతర్ులను’ న్నర్బంధ శిబర్ాలలా  ఉంచయలి, వార్మన్న చదె పుర్ుగులాా గా చూడయలి.  
మమజార్మటట కార్మికులను ఈ ‘ఇతర్’ కార్మికుల కంటే ఉననతమమైన వాళ్ళం 
అనుకొన్ేలా పోర తుహించయలి.  కానీ, 150 సంవతుర్ాల కిరతం, మార్క్ు్ అటువంటి 
తపుపడు సపృహ వాసతవాన్నకి ‘ఉననతమమైన’ కార్మికులను కూడయ బాన్నసలుగా 
చేసుత ందన్న వివర్మంచయడు. [4] 

 పరసుత త సంక్షోభం మార్క్ు్  విశలాష్ణలలన్న  సత్యాన్నన వెలికి తీస్టంది.  దీన్నన్న  చయలా 
న్యటకీయంగా చూపటంచింది.  సమాజంలల న్నజమమైన పన్న విభజనలు వర్గ పరా త్తపాదకిప ైన  
ఉన్యనయ. ఇపుపడు అన్నన సామాజిక తర్గతులవార్మన్న  న్నర్బంధంలల ఉంచుతున్యనర్ు.  
వార్మన్న  చటాి న్నన అత్తకరమంచిన వాకుత లుగా పర్మగణసిుత న్యనర్ు.  సర్మహదుద లలా  వార్మన్న 
చుటుి ముడుతున్యనర్ు.  లాఠీలత్ో కొడుతున్యనర్ు. అవమాన్నసుత న్యనర్ు. హింస్టసుత న్యనర్ు. 
శిబర్ాలలా  న్నర్బంధిసుత న్యనర్ు.  మార్క్ు్ మర్మయు ఎంగ ల్సు కార్మికులకు "గ లవటాన్నకి ఒక 
పరపంచం ఉంది" అన్న చపెాపర్ు. వార్మ పో ర్ాటాల కాలంలలన్ే  ఆ పరపంచం 
ర్ూపుదదిుద కొంటుంది.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1] ఇండియన్ ఎక్ు ప రస్, ఏపటరల్స 28, 2020. - ఉదయటించబడింది.   



[2] ఇది అరి్ం చేసుకోవడం చయలా కషి్ం, ఎందుకంటే ఏ పన్న పరదేశంలలన్ెైన్య ఒక న్నర్ాా ర్మత 
సమయంలల పన్నచేస్ే కార్మికుల సంఖ్ా ఒకలాన్ే ఉంటుంది. దీన్నకి వార్ు 8 గంటలు లేదయ 12 
గంటలు పన్నచేసుత న్యనర్న్ే  అంశాన్నకి  సంబంధం లేదు.  

[3] 11,159 మంది వలస కార్మికులప ై జర్మపటన ఒక సరే్ేలల 50 శాతం మందికి ఒక  ర్ోజుకి  
సర్మపడినన్నన రే్ష్నుా  కూడయ లేవన్న,  మగమలిన వార్మలల 72 శాతం మందికి ర్ ండు  ర్ోజులకు 
ఉన్యనయన్న త్ేలింది. 78 శాతం మంది తమ వదద  ర్ూ .300 కన్యన తకుువ డబుబ కలిగమ 
ఉన్యనర్ు. లాక్ డౌన్ కి ముందు వార్మ దినసర్మ కూలి  ర్ూ .402 (సగటు ర్ోజువార్ీ వేతనం ర్ూ 
.400),  వార్మలల 70 శాతం మంది వదద   మగమలిన లాకడౌ న్ కాలాన్నకి ర్ూ .200 కన్యన తకుువ 
(వార్మ ర్ోజువార్ీ వేతనంలల సగం కంటే తకుువ) డబుబ కలిగమ ఉన్యనర్ు. 
https://www.thehindu.com/news/resources/article31442220.ece/binary/Lo

ckdown-and-Distress_Report-by-Stranded-Workers-Action-Network.pdf. 

 3,196 మంది కార్మికులప ై జర్మపటన మర్ో సరే్ేలల, 55 శాతం మంది తమ  ఆదయయాన్నన 
ర్ోజుకి ర్ూ .200 నుంచి .ర్ూ 400గా   పేర్ొున్యనర్ు. 39 శాతం మంది త్యము  పన్నచేస్టన 
ర్ోజులలా  ర్ూ .400 నుంచి .ర్ూ 600 వేతనం పొ ందినటుా  చెపాపర్ు.  66 శాతం మంది తమ 
ఖ్ర్ుులను వార్ాన్నకి మంచి న్నర్ేహించలేమన్న, 22 శాతం మంది త్యము ఒక న్లె వర్కు 
న్నర్ేహించగలమన్న చపెాపర్ు. 42.3 శాతం మంది తమకు ఒకు ర్ోజుకు సర్మపడిన రే్ష్నుా  
కూడయ లేవన్న పేర్ొున్యనర్ు.  ర్ాబో యే కొదిద  ర్ోజుల సంగత్త అటుంచి పూత గడవడమే 
కషి్మన్న చెపాపర్ు. అతాధిక శాతం   కార్మికులవదద  వార్ాన్నకి సర్మపడయ రే్ష్న్ లేదు. 
https://drive.google.com/file/d/1pZYSmgYuO743KZybdtHvMVbaWKC29tR4/

view 

. https://rupe-india.org/70/capital.html 
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