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വിശാഖപട്ടണം സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിന്ന് കഥ അവിടുന്തെ ന്�ാഴിലാളികളുന്െ മാത്ം 
കഥയല്ല. ന്പാതുമമഖലന്യ സംരക്ിക്ാനുള്ള സമര ങ്ങൾ, നവലിബറലിസവു
മായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ, രാജ്യന്തെ ആധുനികവൽക്രി ക്കുന്ന�ിനുള്ള മപാരാട്ടം 
എന്നിവ ഇഴപാകിയ വിശാലമായ ഒരു ക്യാൻവാസിന്ന് ഭാഗമാണ് ഈ ന്�ാഴിലാ
ളികളുന്െ ന്െറുത്തുനിൽപ്പുകളും അഭിലാഷങ്ങളും വിജയങ്ങളും. ഈ മ�ാസിയറിൽ 
ന്കാടുതെിരിക്കുന്ന ഓമരാ ന്കാളാഷം മൂന്ന് വ്യ�്യസ്ത വ്റീക്ണമകാണുകളിൽ 
നിന്നുള്ള ഘെകങ്ങൾ മെർതൊണ് നിർമിച്ിരിക്കുന്ന�്: സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിനുള്ളിൽ 
നിന്നും ന്�ാഴിലാളികൾ �ന്ന്ന എടുതെ മ�ാമട്ടാകൾ, മു�ിർന്നവരും കുട്ടികളും 
സമൂഹതെിന്ന് നാനാതുറകളിൽ ന്പട്ടവരും ന്�രുവിൽ നെതെിയ പ്രമക്ാഭങ്ങൾ, 
ഈ സമരതെിന്ന് വിശാലമായ പശ്ാതെലം വ്യക്തമാക്കുന്ന െരിത്പരവും 
സാന്ദർഭികവുമായ െിത്ങ്ങൾ എന്നിവ. ഇവന്യല്ലാം മെർത്തുവായിക്കുമ്ാൾ, 
�ാക്ടറിയിൽ നിന്നും ന്�രുവുകളിമലയ് ക്കും ഇന്്യയിൽ നിന്നും മലാകതെിമല
യ് ക്കും നന്മെ കൂട്ടിന്ക്ാണ്ടുമപാകുന്ന ഈ കലാസൃഷ് െികൾ, വിശാഖപട്ടണം 
സമരതെിന്ന് പരസ്പരബന്ി�വും പല �ലമുറകന്ള ന്�ാടുന്നതുമായ സ്വഭാവം 
വ്യക്തമാക്കുന്നു. 

ഈ മ�ാസിയറിൽ ഉപമയാഗിച്ിരിക്കുന്ന മ�ാമട്ടാഗ്ാഫുകൾ ലഭ്യമാക്ിയ�് 
ആന്ധ്ര പ്രമ�ശിൽ നിന്നും പ്രസിദ്്റീകരിക്കുന്ന പ്രജാശക്തി �ിനപത്തെിന്ല കുഞ്ം 
രാമജഷം, വിശാഖപട്ടണം സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിന്ല ന്�ാഴിലാളികളുമാണ്. ന്കാളാഷകൾ 
�യാറാക്ിയ�് ട്രൈമക്ാണ്ിന്നന്ൽ: ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട് മ�ാർ മസാഷ്യൽ റിസർച്്.
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വിശാഖപട്ടണത്തെ ജനകീയ സ്റ്ീൽ പ്ാന്റും 
സ്വകാര്യവൽക്കരണതെിത്നതിരായ പപാരാട്ടവറും

നവലിബറലിസതെിന്ന് ന്കാടുങ്ാറ്റ് മൂന്ന് പ�ിറ്റാണ്ടുകൾക്് മുൻപ് ഇന്്യയി
ലുെന്റീളം ആഞ്ഞെിച്മ്ാൾ, ആ�്യപ്രഹരമമറ്റ�് രാജ്യന്തെ ന്പാതുമമഖലാ 
വ്യവസായങ്ങൾക്ായിരുന്നു. ഈ ന്കാടുങ്ാറ്റ് അഴിച്ചുവിട്ട അന്ാരാഷ്ട്ര മൂലധ
നതെിന്ന്യും ഇന്്യൻ വൻകിെ മൂലധനതെിന്ന്യും സഖ്യന്തെ സംബന്ിച്ി
െമതൊളം, സർക്ാർ ഉെമസ്ഥ�യിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുന്െ ആസ് �ികളും 
വിഭവങ്ങളും ഇഷ്ംമപാന്ല വിള്ിന്യടുക്ാനുള്ള ഒരു സ�്യയായിരുന്നു. 
വൻകിെ മൂലധനതെിന് ആസ് �ികമളാടുള്ള ആർതെി �്റീർക്കുന്ന�ിനായി 
സ്വകാര്യവൽക്രിക്ാൻ പറ്റിയ നൂറുകണക്ിന് ന്പാതുമമഖലാ സ്ഥാപന
ങ്ങൾ ഉണ്ായിരുന്നു ഇന്്യയിൽ — തുറമുഖങ്ങൾ, ഷി്ിംഗ്, ക്ൽ നിർമൊണ 
വ്യവസായങ്ങൾ, വിമാനതൊവളങ്ങൾ, വിമാനക്്നികൾ, എണ്ണയുന്െയും 
പ്രകൃ�ിവാ�കതെിന്ന്യും ഖനനം, ന്പമരൈാന്കമിക്ൽ റിട്�നറികൾ, 
വാർതൊവിനിമയശംഖല, രാജ്യതെിന്ന് മുക്ിലും മൂലയിലും എത്തുന്ന 
ന്റയിൽമവ ശംഖല, ഘനയന്ത്രങ്ങളും ഇലക് രൈിക്ൽ യമന്ത്രാപകരണങ്ങളും 
നിർമിക്കുന്ന �ാക്ടറികൾ, മഹാട്ടലുകൾ, ട്വ�യു�ി ഉൽ്ാ�ന-വി�രണ 
സംവിധാനങ്ങൾ, വലിയ ഇൻഷറൻസ് ക്നികൾ, ന്പാതുമമഖലാ ബാ
ങ്കുകളുന്െ വലിയ ശംഖല, ഒ്ം സ്റ്റീൽ പ്ാന്റുകളും. 

നവലിബറലിസതെിന്ന് ഈ മു്�് വർഷക്ാലതെ് ന്പാതുമമഖലാ സ്ഥാപ
നങ്ങന്ള �കർക്ാനായി വൻകിെമൂലധനതെിന്ന് ആഹ്വാന പ്രകാരം ഇന്്യൻ 
ഭരണകൂെം നിരന്രവും വിനാശകരവുമായ ആക്രമണ ങ്ങളാണ് നെതെിയി
ട്ടുള്ള�്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ശ്രമങ്ങന്ളാന്നും �ന്ന്ന നവലിബറൽ പക്ം 
ആഗ്ഹിച്തു മപാന്ല എളു്മമാ �ലപ്ര�മമാ ആയില്ല. അ�ിനു കാരണം 
സംഘെി�രായ ന്�ാഴിലാളി വർഗം വലുതും ന്െറുതുമായ സ്വകാര്യവൽ
ക്രണ ശ്രമങ്ങൾന്ക്�ിന്ര പല്ം നഖവും ഉപമയാഗിച്ചു നെതെിമ്ാന്നിട്ടുള്ള 
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പ്ര�ിമരാധമാണ്. പരാജയങ്ങന്ളക്ാളധികം വിജ യ ങ്ങൾ മനൊൻ ഈ 
പ്ര�ിമരാധതെിനായിട്ടുണ്്. ഇന്്യൻ സർക്ാർ നിരവധി ന്പാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്രിക്കുകമയാ പൂട്ടുകമയാ ന്െയ്ിട്ടുന്ണ്ങ്ിലും, 
അമനകം യൂണിറ്റുകൾ — പ്രമ�്യകിച്ചും ന്പാതുമമഖലാ സ്റ്റീൽ പ്ാന്റുകൾ 
മപാന്ല അവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പലതും — ന്�ാഴിലാളി കളുന്െ ന്െറുത്തു
നിൽ്ിന്ന് �ലമായി ന്പാതുമമഖലയിൽതെന്ന്ന നില നിൽക്കുന്നു. ഇന്്യൻ 
ന്�ാഴിലാളിവർഗം ഒരു വശത്തും ഇന്്യൻ ഭരണകൂെന്തെ മു്ിൽ നിർതെി 
പ്രവർതെിക്കുന്ന വൻകിെമൂലധനം മറുവശത്തുമായി നെക്കുന്ന ഈ മപാരാട്ടം, 
നവലിബറലിസതെിന്ന�ിരായ ന്െറുത്തുനിൽ്ിന്ന് പ്ര�്റീകമാണ്. അധികം 
ശ്രദ്മനൊന്� മപാകുന്ന മപാരാട്ടവിജയങ്ങളുന്െ കഥകൂെിയാണി�്. 

അെഞ്ലമായ ഈ മപാരാട്ടങ്ങളുന്െ ഒരു പ്രധാന ഉ�ാഹരണമാണ് വിശാഖ
പട്ടണം സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിന്ന് കഥ. ആന്ധ്ര പ്രമ�ശിൽ, ബംഗാൾ ഉൾക്െലിന്ന് 
�്റീരതെ് സ്ഥി�ി ന്െയ്യുന്ന തുറമുഖ നഗരമാണ് വിശാഖപട്ടണം. വിശാഖാ 
സ്റ്റീൽ എന്ന് അവിെത്തുകാർ മനേഹപൂർവ്ം വിളിക്കുന്ന വിശാഖപട്ടണം സ്റ്റീൽ 
പ്ാന്് ആന്ധ്ര പ്രമ�ശിന്ന്  വ്യാവസായിക ഭൂപെതെിൽ വലിയ സ്ഥാനമാണ് 
അലങ്രിക്കുന്ന�്. ആന്ധ്രക്ാരുന്െ അഭിമാനസ്തംഭം. ‘രാഷ്ട്ര്റീയ ഇസ്പാ�് 
നിഗം ലിമി റ്റഡ് ’ (RINL) എന്നാണ് വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന് ഔമ�്യാഗിക നാമം. 
ന്പാതു മമഖലാവ്യവസായങ്ങൾക്് ഇന്്യൻ സമൂഹതെിലുള്ള ആഴതെിലുള്ള 
മവരുകളും അവ ഇമ്ാഴം നിലനിൽക്കുന്ന�ിന്ന് കാരണങ്ങളും വ്യക്തമാ
ക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന് ജനനതെിന്ന് കഥ. 

ജനങ്ങളുന്െ ഇച്ാശക്തിയുന്െ �ലമായി 1982-ൽ പിറവിന്യടുതെ ഈ 
സ്ഥാപനം, അ�ിന്ന സ്വകാര്യവൽക്രിക്ാനുള്ള നിരവധി ശ്രമങ്ങന്ളയും മറ്റ
നവധി ന്വല്വിളികന്ളയും അ�ിജ്റീവിച്ചുന്കാണ്് അഭിവൃദ്ി മനെിയ ഒന്നാണ്. 
ഓമരാ സമയന്തെയും രാഷ്ട്ര്റീയ-സാ്തെിക സ്ഥി�ിഗ�ികൾക്നുസരിച്് 
പല അെവുകളും പ്രമയാഗിച്് ഈ പ്ാന്ിന്ന സ്വകാര്യവൽക്രിക്ാൻ മാറി 
മാറി വന്ന സർക്ാരുകൾ ശ്രമിച്ിട്ടുണ്്. സ്ഥാപനം �ാര�മമ്യന ദുർബലമായ 
സമയങ്ങളിൽ ഓഹരി വിറ്റഴിക്ൽ, പ്രമ�്യകം പ്രമ�്യകം വകുപ്പുകളുന്െ 
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സ്വകാര്യവൽക്രണം, ആസ്തികളുന്െ വിൽ്ന എന്നിങ്ങന്നയുള്ള നെപ
െികളും, പ്ാന്് നല്ലനിലയിൽ പ്രവർതെിക്കുമ്ാൾ വിഭവങ്ങൾ വഴിമാറ്റി 
ന്െലവഴിക്ൽ, നയപരമായ അട്ടിമറികൾ, അനുമ�ികൾ നിമഷധിക്ൽ, 
സുപ്രധാന ബിസിനസ് �്റീരുമാനങ്ങൾ ട്വകി്ിക്ൽ എന്ന്റീ ര്റീ�ികളും 
സർക്ാരുകൾ പയറ്റിമനാക്ിയിട്ടുണ്്. എന്നാൽ അതെരം ശ്രമങ്ങന്ളന്യല്ലാം 
�ന്ന്ന പ്ാന്ിന്ല ന്�ാഴിലാളികളും അവമരാന്ൊതെ് പ്രവർതെിക്കുന്ന മറ്റു 
സംഘെനകളും പ്രമ�ശന്തെ ജനങ്ങളും മെർന്ന് പരാജയന്്ടുതെിയിട്ടുണ്്.
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ജനകീയ സ്റ്ീൽ പ്ാന്്റ: പ്രതീക്ഷകൾ

ഇന്്യന്യ രണ്ടു നൂറ്റാമണ്ാളം നിഷ് ഠൂ രമായി ചൂഷണം ന്െയ്യുകയും, സ്
ത്തും വിഭവങ്ങളും ആത്മവ്റീര്യം �ന്ന്നയും ഊറ്റിക്കുെിക്കുകയും ന്െയ് ബ്ി
ട്ട്റീഷ് ന്കാമളാണിയൽ ഭരണതെിന്ന് നുകം വലി ന്ച്റിഞ്ഞ് രാജ്യം 1947-
ൽ സ്വാ�ന്ത്ര്യം മനെി. മവഗതെിലുള്ള ആധുനികവൽക്രണവും വ്യവസാ
യവൽക്രണവും പു�ിയ�ായി രൂപം ന്കാണ് ഭരണകൂെതെിന്ന് അജണ്
കളിൽ പ്രധാനമായിരുന്നു. അവികസി�മായ സ്�് വ്യവസ്ഥയും, വ്യാപ
കമായ �ാരിദ്്യവും, വിമ�ശ നാണ്യതെിന്ന് �ൗർലഭ്യവും, സാമങ്�ികവി�്യ
കളിന്ല പിമന്നാ ക്ാ വസ്ഥയുന്മല്ലാം �െസ്സങ്ങളായിരുന്നുന്വങ്ിലും വിപുല
മായ ഒരു വ്യവസായവൽക്രണ പദ്�ിക്് ഇന്്യ തുെക്മിട്ടു.  സ്�് വ്യ
വസ്ഥയുന്െ ആധുനികവൽക്രണതെിനും വികസനതെിനും ആവശ്യമായ
തും പൂർതെ്റീകരിക്ാൻ �്റീർഘകാലന്മടുക്കുന്നതുമായ വൻ കിെ, ഘനവ്യവ
സായങ്ങൾ സർക്ാർ ന്പാതുമമഖലയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. മസാവിയറ്റ് യൂണി
യന്ന്യും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുന്െയും സഹായമതൊന്െ ഇന്്യൻ ഭരണകൂെം 
സ്റ്റീൽ പ്ാന്റുകൾ, എണ്ണശുദ്്റീകരണശാലകൾ, ഖനികൾ, ട്വ�യു�ിനി
ലയങ്ങൾ, ന്ഹവി എഞ്ിന്റീയറിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും ഇലക്ടിക്ൽ ഉപക
രണങ്ങളും പ്ര�ിമരാധമമഖലയുമായി ബന്ന്്ട്ട ഉപകരണങ്ങളും നിർ
മെിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ, മരുന്നുനിർമാണശാലകൾ എന്നിവ സ്ഥാപി
ച്ചു. ന്പാതുമമഖലാ സ്ഥാപന ങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവയിൽ മിക്വാറും എല്ലാം 
�ന്ന്ന സ്ഥാപിക്ന്്ട്ട�്.

സ്റ്റീൽ പ്ാന്റുകളുന്െ സ്ഥാപനം ഇന്്യയുന്െ സാ്തെിക വികസനതെിൽ 
ഒരു നാഴികക്ല്ലായിരുന്നു. ന്റയിൽമവ ശംഖല നിർമെിക്കുന്ന�ിനും തുറമുഖ
ങ്ങൾ വികസി്ിക്കുന്ന�ിനും, ഘനവ്യവസായങ്ങൾ ന്കട്ടി ് ടുക്കുന്ന�ിനും, 
വലിയ ജലമസെന പദ്�ികൾ നിർമെിച്് ആവശ്യതെിന് ജലമില്ലാതെ 
�ശലക്ക്ണക്ിന് ഏക്ർ ഭൂമിയിമലയ് ക്് കനാലുകൾ വഴി ന്വള്ളം 



9

എതെിക്കുന്ന�ിനും സ്റ്റീൽ (ഉരുക്് ) സുപ്രധാനമായ�ിനാൽ സ്റ്റീൽ ഉ�്പാ
�നതെിൽ സ്വയംപര്യാപ്ത� മനടുക എന്ന�ിന് ഇന്്യയുന്െ ആധുനികവൽ
ക്രണ പദ്�ിയിൽ മകന്ദ്രസ്ഥാനമാണുണ്ായിരുന്ന�്. ഇന്്യക്ാർക്് 
ഉരുക്് എന്നാൽ ഇരു്ിൽ അല്ം കാർബൺ മെർതെ ന്വറും മലാഹസങ്രം 
മാത്മായിരുന്നില്ല. സ്വ�ന്ത്ര ഇന്്യയുന്െ പ്ര�്റീക് കളുന്െ പ്ര�്റീകങ്ങളായി 
സ്റ്റീൽ പ്ാന്റുകൾ മാറുകയായിരുന്നു.

ഇന്്യയുന്െ വെക്കും കിഴക്കുമുള്ള ഇരു്യിരിനാൽ സമ്പുഷ്മായ പ്രമ�ശങ്ങ
ളിൽ നിർമെിച് ഉരുക്് പ്ാന്റുകന്ള ന്�മക് ഇന്്യൻ ജന� മനാക്ിക്ണ്�് 
അഭിലാഷമതൊന്െയും ഒന്ട്ടാന്ക് അസൂയമയാന്െയും ആണ്. അവരുന്െ 
ദൃഷ്ിയിൽ, ആയിരക്ണക്ിന് ഏക്ർ ഭൂമിയിൽ പരന്നുകിെക്കുന്നതും, ഒരു 
പു�ിയ ഇന്്യ പണിതുയർതൊനായി �ശലക്ക്ണക്ിനു െൺ ഉരുക്് 
നിർമിക്കുന്നതുമായ വ്ൻ ന്പാതുമമഖലാ സ്റ്റീൽ പ്ാന്റുകൾ, ഒരു�രതെിൽ 
ആരാധനാലയങ്ങൾ �ന്ന്നയായിരുന്നു. സ്റ്റീൽ പ്ാന്റുകൾ സൃഷ്ിക്കുന്ന 
ഗണ്യമായ ന്�ാഴിലവസരങ്ങളും അവയ് ക്കു ചുറ്റും ഉയർന്നുവരുന്ന അനുബന് 
വ്യവസായങ്ങളും അവർക്് വളന്ര ആകർഷകമായിരുന്നു. �ങ്ങളുമെ�ായ 
ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ാന്് എന്ന ആവശ്യമുയർതൊൻ ആന്ധ്ര പ്രമ�ശിന്ല ജനങ്ങൾ
ക്് ഇ�് മപ്രരണയായി.

�ക്ിമണന്്യയിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിന് അനുമയാജ്യമായ സ്ഥലം ന്�രന്ഞ്ഞ
ടുക്ാൻ ചുമ�ലന്്ടുതെിയ ആംമഗ്ാ-അമമരിക്ൻ ക ൺ   മസാർഷ്യതെിന്ന് 
ശുപാർശ പ്രകാരം 1965-ൽ അന്നന്തെ പ്രധാന മന്ത്രി ലാൽ ബഹാദൂർ 
ശാസ്തിയുന്െ മനതൃ�്വതെിലുള്ള സർക്ാർ, വിശാഖ പട്ടണതെ് ഇന്്യയിന്ല 
ആ�്യന്തെ �്റീരമ�ശമമഖലാ സ്റ്റീൽ പ്ാന്് സ്ഥാപിക്ാനുള്ള �്റീരുമാനം 
പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇ�് അവിഭക്ത ആന്ധ്ര പ്രമ� ശിൽ, പ്രമ�്യകിച്് ആധുനിക വ്യ
വസായങ്ങളിൽ ന്�ാഴിലാഗ്ഹിച് യുവാ ക്ൾ ക്ിെയിൽ, ആമവശമുണർതെി. 

�ിരമക്റിയ തുറമുഖ നഗരമാന്ണങ്ിലും വിശാഖപട്ടണം സ്ഥി�ി ന്െയ്യു
ന്ന�് രാജ്യന്തെ ഏറ്റവും �രിദ്വും അവികസി�വുമായ പ്രമ�ശ ങ്ങളിൽ 
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ഒന്നിലായിരുന്നു. വിശാഖപട്ടണതെിനു ചുറ്റുമുള്ള വെക്ൻ ആന്ധ്ര പ്രമ�ശ് 
മമഖല, വനങ്ങളിൽ ജ്റീവിക്കുന്ന ആ�ിവാസികളുന്െ ഗണ്യ മായ ജനസംഖ്യ
യുള്ളതും ഭൂരിഭാഗം �രിദ്രുള്ളതുമായ ഒരു മമഖലയായി രുന്നു അക്ാലതെ്. 
പട്ടിണിയും മരാഗങ്ങളും മപാഷകാഹാരക്കുറവും വ്യാപകമായിരുന്ന ഇവിന്െ 
ആയിരക്ണക്ിനാളുകൾ പലമ്ാഴം പകർച്വ്യാധികൾ മൂലം തുെച്ചുന്റീക്
ന്്ട്ടു. വിശാഖപട്ടണതെ് നിലവി ലുണ്ായിരുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ — െില�് 
ന്പാതുമമഖലയിലുള്ളവ, പമക് കൂടു�ലും സ്വകാര്യമമഖലയിലുള്ളവ —
അവിടുന്തെ ജനങ്ങന്ള �ാരിദ്്യതെിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ അപര്യാപ്തമായി
രുന്നു. ഒരു സംമയാജി� സ്റ്റീൽ പ്ാന്് ധാരാളം ന്�ാഴിലവസരങ്ങളും വലിയ 
വികസനസാധ്യ�കളുമാണ് തുറന്നു�രുന്ന�്. ജനങ്ങളുന്െ ഉത്ാഹതെിനു 
കാരണവും ഇതു�ന്ന്നയായിരുന്നു. 

പമക് സ്റ്റീൽ പ്ാന്് സ്ഥാപിക്കുന്മന്ന വാഗ്ാനതെിൽ നിന്നും പണതെി
ന്ന് �ൗർലഭ്യം എന്ന ന്യായം പറഞ്ഞ് 1966-ൽ അന്നന്തെ പ്രധാനമന്ത്രി 
ഇന്ദിരാ ഗാന്ി പിന്ാറി. അമ�ാന്െ ജനങ്ങളുന്െ ആഹ്ാ�ം നിരാശയും 
അമർഷവുമായി മാറി. നിലപാടുകളും വാഗ്ാനങ്ങളും ഒന്ക് പലകുറി മാറ്റിയും 
�ിരുതെിയും �ക്ിമണന്്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ �മെിൽ സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിനായി 
ഒരു �ർക്ം അഴിച്ചുവിൊനാണ് മകന്ദ്രസർക്ാർ അക്ാലത്തു ശ്രമിച്�്. 
�ക്ിമണന്്യമയാടുള്ള വിമവെനവും അവഗണനയുമാണ് ഈ നെപെികൾ 
എന്ന് ആന്ധ്ര പ്രമ�ശിന്ല ജനങ്ങൾക്് മബാധ്യം വന്നു. ഇ�ിൽ അസം
തൃപ് �രായ അവർ ഈ അന്റീ�ിന്ക്�ിന്ര മരാഷമതൊന്െ പ്ര�ികരിച്ചു. 
അവർ സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിനായി ഒരു മപാരാട്ടം ആരംഭിച്ചു.
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‘വിശാഖാ ഉക്കു, ആന്ധ്രുല ഹക്കു’  
(വിശാഖാ സ്റ്ീൽ ആന്ധ്ര ജനതയുത്െ അവകാശറും)

സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിന് മവണ്ിയുള്ള മപാരാട്ടതെിന് മുമ്പും ആധുനികവൽക്രണതെി
നായുള്ള രാഷ്ട്ര്റീയപ്രമക്ാഭങ്ങൾ നയിച് െരിത്മുള്ള വരാണ് ആന്ധ്രയിന്ല 
ജനങ്ങൾ. നാഗാർജുനാ സാഗർ അണന്ക്ട്ടിന് മവണ്ിയുള്ള അവരുന്െ 
വിജയകരമായ മപാരാട്ടം ഇ�ിന് ഉ�ാഹരണമാണ്. 1955-ൽ കൃഷ് ണാ 
ന�ിയിൽ പണികഴി്ിച് ഈ അണന്ക്ട്ടിൽ നിന്നുള്ള ജലം ആ പ്രമ�ശ
ന്തെ ഗ്ാമങ്ങളിൽ വരുതെിയ പരിവർതെനം കണ് ജനങ്ങൾക്്, സ്റ്റീൽ 
പ്ാന്ിന്നക്കുറിച്ചുള്ള പ്ര�്റീക്കളും സമാനമായിരുന്നു. അ�ിനാൽ അവർ 
ഈ പു�ിയ പദ്�ിക്് മവണ്ിയും മപാരാൊൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി.

1966-ൽ ആന്ധ്ര യൂണിമവഴ്ിറ്റി, ആന്ധ്ര ന്മഡിക്ൽ മകാമളജ്, വിശാഖപട്ട
ണന്തെ മറ്റ് മകാമളജുകൾ, ട്ഹസ്കൂളുകൾ എന്നിവിെങ്ങളിന്ല വി�്യാർത്ി
 കൾ സ്റ്റീൽ പ്ാന്് നിർമിക്ണന്മന്നാവശ്യന്്ട്ടുന്കാണ്ടും പ്രമുഖ ന്�ലുഗു 
മന�ാവ് െി. അമൃ�റാവു ഇമ� ലക്്യമതൊന്െ നെതെിവന്ന അനിശ്ി�കാല 
നിരാഹാര സ�്യാഗ്ഹന്തെ പിന്തുണച്ചുന്കാണ്ടും നിരതെിലിറങ്ങി. അതുവഴി 
അവർ വിശാലമായ ഒരു പ്രമക്ാഭതെിന്  തുെക്മിട്ടു. വളന്ര മവഗം �ന്ന്ന 
ആന്ധ്ര പ്രമ�ശിന്ന് മറ്റുഭാഗങ്ങളിമലയ്കം പ്രമക്ാഭം വ്യാപിച്ചു. എല്ലായിെത്തും 
വി�്യാർത്ികളും യുവാക്ളും ‘വിശാഖാ ഉക്കു, അന്ധ്രുല ഹക്കു’ (‘വിശാഖാ 
സ്റ്റീൽ ആന്ധ്രക്ാരുന്െ അവകാശമാണ് ’) എന്ന മുദ്ാവാക്യവുമായി മാസ
ങ്ങമളാളം ന്�രുവിൽ പ്ര�ിമഷധിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ായി. 

ആന്ധ്ര പ്രമ�ശിൽ പ്രബലമായ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന കമെ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഈ പ്ര
മക്ാഭന്തെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ചു. കമെ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി ഓ�് ഇന്്യ (മാർക്ി
സ്റ് ) [സിപിഐ(എം)], കമെ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി ഓ�് ഇന്്യ (സിപിഐ) എന്ന്റീ 
രണ്ടു പാർട്ടികൾക്കും കൂെി സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ അ്തെിന്യാന്ന് 
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അംഗങ്ങളുണ്ായിരുന്നു. ഈ പാർട്ടികളായിരുന്നു സംസ്ഥാനന്തെ പ്രധാന 
പ്ര�ിപക്ം. സമൂഹതെിന്ല പുമരാഗമനപരമായ തുെിപ്പുകന്ള ന്െരുക്ിക
ളയുന്ന വികസന പിമന്നാക്ാവസ്ഥയുന്െയും �്യൂഡൽ ചൂഷണതെിന്ന്യും 
െങ്ങലകളിൽ നിന്ന് മമാെനം മനടുന്ന�ിന് വ്യവസായവൽക്രണം സുപ്ര
ധാനമാന്ണന്ന ആഴതെിലുള്ള വിശ്വാസം കമെ്യൂ  ണിസ്റ്റുകാർക്കുണ്ായിരുന്നു. 
അംഗബലമുള്ളതും മു�ലാളിതെ-ഭൂപ്രഭു ചൂഷ ണതെിന്ന�ിരായ മപാരാട്ടതെിൽ 
(കർഷകമരാന്ൊ്ം) സംയുക്തമായ മനതൃ�്വം വഹിക്ാൻ �ക് ശക്തവുമായ 
ഒരു സംഘെി� ന്�ാഴിലാളിവർഗം ഉണ്ായിവരുന്ന�ിന് വ്യവസായവൽ
ക്രണം എത് പ്രധാനമാന്ണന്നും കമെ്യൂണിസ്റ്റുകാർ �ിരിച്റിഞ്ഞു. ഈ 
ധാരണ, ആധുനിക വ്യവസായതെിനുമവണ്ിയുള്ള ബഹുജനമുമന്നറ്റന്തെ 
�ങ്ങളുന്െ ഗണ്യമായ രാഷ്ട്ര്റീയശക്തിയും സംഘെനാശക്തിയും ഉപമയാഗിച്് 
പിന്തുണയ് ക്ാൻ അവന്ര മപ്രരി്ിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ിെയിൽ സ്വാഭാവികമായി 
ഉെന്ലടുതെ വികാരന്തെ സംസ്ഥാനമാന്ക വ്യാപിച്തും തുെർച്യുള്ളതു
മായ ഒരു പ്രമക്ാഭമാക്ി മാറ്റുന്ന�ിൽ കമെ്യൂണിസ്റ്റുകാരുന്െ ഇെന്പെൽ 
സുപ്രധാനമായ ഒരു പങ്് വഹിച്ചു. �യ്ാന്റടു്ില്ലാന്� വി�്യാർത്ികൾ 
നെതെിയിരുന്ന സമരം കമെ്യൂണിസ്റ്റുകാരുന്െ പങ്ാളിതെമതൊന്െ കൂടു�ൽ 
സംഘെി�വും ശക്തവുമായി. ഒ്ം കമെ്യൂണിസ്റ്റുകാരുന്െ മനതൃ�്വതെിൽ 
മുൻപു�ന്ന്ന സംഘെി�രായിരുന്ന കൃഷിക്ാരിമലയ് ക്കും ന്�ാഴിലാളിക
ളിമലയ് ക്കുന്മതൊൻ പ്രമക്ാഭതെിന് ഇതുവഴി കഴിഞ്ഞു. �ാമസിയാന്�, 
വിപുലമായ ഒരു ബഹുജനമുമന്നറ്റമായി സമരം വളർന്നു.

ജനങ്ങളുന്െ ന്െറുത്തുനില്ിൽ മരാഷാകുലരായ മകന്ദ്രസർക്ാർ പ്ര�ിമഷധം 
അെിച്മർതൊൻ ട്സന്യമതൊെ് ആവശ്യന്്ട്ടു. മകന്ദ്രസർക്ാർ രാജ്യതെിന്ന് 
ശത്രുക്മളാന്െമന്നാണം �ങ്ങമളാെ് ന്പരുമാറുന്നു എന്ന മ�ാന്നൽ ജനങ്ങന്ള 
കൂടു�ൽ ന്ൊെി്ിച്ചു. രാജ്യതെിന്ന് അ�ിർതെികൾ കാമക്ണ് ട്സന്യന്തെ, 
സ്വന്ം രാജ്യന്തെ ജനങ്ങളുന്െ മമൽ അഴിച്ചുവിടുന്ന സാഹെര്യമാണ് അന്നു
ണ്ായ�്. വിശാഖപട്ടണതെ് സായുധമസനയുന്െ സാന്നിധ്യതെിന്ന�ിന്ര 
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പ്ര�ിമഷധിക്ാനായി വന്ന്നതെിയ വലിയ ജനക്കൂട്ടതെിനുമനന്ര ട്സന്യം 
വിമവെനരഹി�മായി നിറന്യാഴിച്ചു. ട്സന്യതെിന്ന് അന്നന്തെ ഇരകളിൽ 
ഒ്തു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുമുണ്ായിരുന്നു. ചുറ്റും �ളംന്കട്ടിയ രക്തതെിൽ 
കിെന്നുന്കാണ്് അവൻ ഇറ്റ്  ന്വള്ളതെിനായി മകണമ്ാൾ അവന്ന് അടു
ന്തെതൊൻ തുനിഞ്ഞവർക്കുമനന്രയും മസനാംഗങ്ങൾ ന്വെിയു�ിർത്തു. 
ഒൻപതു മപന്രക്കൂെി അമന്ന�ിവസം സായുധമസന ന്കാലന്്ടുതെി.

പ്ര�ിമഷധക്ാന്ര ട്സന്യം ന്കാലന്്ടുതെിയ�ിന്ന�ിന്ര ജനമരാഷം 
ആളി്െർന്നു. പ്ര�ിമഷധ പ്രകെനങ്ങളുന്െയും നിരാഹാരസമരങ്ങളുന്െയും 
ഭാഗമാകാനായി ആന്ധ്ര പ്രമ�ശിലുെന്റീളമുള്ള ന്െറുപട്ടണങ്ങളിലും നഗര
ങ്ങളിലും കൂടു�ൽ കൂടു�ൽ ആളുകൾ ന്�രുവിലിറങ്ങി. ജില്ലകൾമ�ാറും 
ഭരണസംവിധാനങ്ങൾക്് പ്രവർതെിക്ാൻ കഴിയാന്� വന്നു. �്റീവണ്ികളും 
മറാഡുവഴിയുള്ള ഗ�ാഗ�വും നിലച്ചു. ഭരണകൂെം അഴിച്ചുവിട്ട അക്രമങ്ങളിൽ 
മു്തെിരണ്് മപർ ന്കാല്ലന്്ടുകയും ആയിരക്ണക്ിന് മപർക്് പരിമക്ൽ
ക്കുകയും ന്െയ് തു. പ്രവർതെകന്ര വ്യാപകമായി അറസ്റ്റു ന്െയ് �് ന്പാല്റീസ് 
കസ്റഡിയിലിട്ട് പ്റീഡി്ിച്ചു. എന്നിട്ടും സമരന്തെ അെിച്മർതൊൻ സർക്ാ
രിന് സാധിച്ില്ല. അെിച്മർതെൽ എത്മതൊളം രൂക്മാമയാ, ജനങ്ങളുന്െ 
നിശ്യ�ാർഢ്യം അത്കണ്് ശക്തിയാർജിച്ചു. ന്�ാഴിലാളികൾ സർക്ാർ 
വകുപ്പുകളിമലയ് ക്കുള്ള ട്വ�യു�ിബന്ം വിമച്�ിച്ചു, വാർതൊവിനിമയ 
സംവിധാനങ്ങൾ അട്ടിമറിച്ചു, ന്പാതുപ്രമക്പണം �െസ്സന്്ടുതെി. പണി
മുെക്കുകളും ഹർതൊലുകളും നെതെി. കമെ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള 
അ്തെിന്യാന്ന് മപരെക്ം അറുപതെിമയഴ് പ്ര�ിപക്ാംഗങ്ങൾ നിയമ
സഭയിൽ നിന്ന് രാജിന്വച്് സർക്ാരിന്ന സമെർദ്ദതെിലാക്ി.

ന്�രുവുകളിന്ല പ്ര�ിമഷധങ്ങളുന്െ ആ�്യ മാസങ്ങൾക്് മശഷം, ഇന്ദിരാ
ഗാന്ിയുന്െ മനതൃ�്വതെിലുള്ള മകന്ദ്ര സർക്ാർ ജനഹി�തെിനു വഴങ്ങാൻ 
നിർബന്ി�രാകുന്നതുവന്ര സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിനായുള്ള മപാരാട്ടം വ്യ�്യസ്ത 
രൂപങ്ങളിൽ തുെർന്നുന്കാമണ്യിരുന്നു. ഒടുവിൽ വിശാഖപട്ടണതെ് സ്റ്റീൽ 
പ്ാന്് നിർമിക്ണന്മന്ന ആവശ്യം അംഗ്റീകരിച്ചു ന്കാണ്് 1971-ൽ പ്ാന്ിന്ന് 
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നിർമാണതെിനുള്ള ആ�്യന്തെ തൂൺ (pylon) സ്ഥാപിച്ചു. ഈ വിജയതെിൽ 
ആന്ധ്ര പ്രമ�ശിന്ല ജനങ്ങൾ ആഹ്ാ�ം പൂണ്ടു. ഇ�് �ങ്ങളുന്െ സമരങ്ങ
ളുന്െ തുെക്ം മാത്മാന്ണന്നും, �ങ്ങളുന്െ പരിശ്രമ�ലമായി വിഭാവനം 
ന്െയ്ന്്ടുകയും സ്ഥാപിക്ന്്ടുകയും ന്െയ് � ഈ സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിന്ന് 
തുെർന്നുള്ള നിലനിൽ്ിനും അ�ിജ്റീവനതെിനും �ങ്ങളുന്െ നിരന്രമായ 
മപാരാട്ടവും പിന്തുണയും ഐക്യ�ാർഢ്യവും ആവശ്യമായിവരുന്മന്നും 
അവരന്ന് െിന്ിച്മ�യില്ല.
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നവലിബറലിസതെിനുപവണ്ിയുള്ള കത്്ാഴിയൽ

അടുതെ ഏ�ാനും വർഷം ന്�മന്നട്ടി വിശ്വനാഥം അെക്മുള്ള പ്രമുഖ 
മന�ാക്ൾ അക്്റീണം പ്രൊരണം നെതെിയിട്ടുമപാലും നെപെിക്രമങ്ങൾ 
വലിച്ിഴച്് മകന്ദ്രസർക്ാർ സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിന്ന് നിർമാണം ട്വകി്ിച്ചു. 
എന്നിരുന്നാലും, 1977-ന്ല ന്�രന്ഞ്ഞടു്ിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ിയുന്െ മനതൃ�്വ
തെിലുള്ള ഇന്്യൻ നാഷണൽ മകാൺഗ്സ് പരാജയന്്ട്ടതും ന്�രന്ഞ്ഞടു്് 
വിജയിച്് ജന�ാ പാർട്ടി സർക്ാർ രൂപ്റീകരിച്തും സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിനായുള്ള 
പ്രവർതെനങ്ങൾക്് മവഗം കൂട്ടി. പ്ാന്് നിർമെിക്ാൻ പു�ിയ സർക്ാർ 
സമെ�ം മൂളുകയും അ�ിനായി ആയിരം മകാെി രൂപ വകയിരുത്തുക
യും നിർമൊണതെിനായി മസാവിയറ്റ് യൂണിയനുമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവ
യ് ക്കുകയും ന്െയ്തു.1 എന്നാൽ ഇ�് ന്റീണ്ടുനിന്നില്ല. 1980-കമളാന്െ രാജ്യം 
വ്റീണ്ടും മകാൺഗ്സ് ഭരണതെിനു ക്റീഴിലായി. ഇ�ിൽ 1984 മു�ൽ 1989 
വന്ര രാജ്റീവ് ഗാന്ിയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. അമ്ാമഴയ് ക്കും വളർന്ന് 
ശക്തിപ്രാപിച്ിരുന്ന ഇന്്യയിന്ല വൻകിെമൂലധനം, കൂടു�ൽ സാ്തെിക 
ശക്തിക്കും രാജ്യന്തെ സ്തെിന്ന് കൂടു�ൽ വലിയ വിഹി�ം ട്കക്ലാ
ക്ാനും മവണ്ി അക്മ കാട്ടിത്തുെങ്ങി. പ്രമുഖ രാഷ്ട്ര്റീയശക്തികളുന്െ മമൽ 
അ�ിന്ന് സ്വാധ്റീനം വർദ്ിച്ചുവന്നു. ഈ സ്വാധ്റീനവും പെിഞ്ഞാറൻ മൂലധ
നതെിന്ന് സമെർദ്ദവും കൂെിമച്ർന്നമ്ാൾ ഇന്്യ സ്വാശ്രയ�്വതെിന്ന്യും 
ന്പാതുമമഖലയുന്െ മനതൃ�്വതെിലുള്ള വികസനതെിന്ന്യും പാ�യിൽ 
നിന്ന് മാറി, ഉ�ാരവൽക്രണതെിന്ന്യും സ്വകാര്യവൽക്രണതെിന്ന്യും 
പാ�യിമലയ് ക്് ന്റീങ്ങിത്തുെങ്ങി.

ഒരുപമക് ഇന്്യയിൽ ഉ�ാരവൽക്രണതെിന്ന് കയ്്് അനുഭവിച് 
ആ�്യന്തെ ന്പാതുമമഖലാ സ്ഥാപനമായിരുന്നിരിക്ണം വിശാഖാ സ്റ്റീൽ. 
കാരണം അ�് രൂപംന്കാള്ളുന്ന�ിനു മുമ്പു �ന്ന്ന നശി്ിച്ചുകളയാനാണ് 
രാജ്റീവ് ഗാന്ി സർക്ാർ ശ്രമിച്ചുന്കാണ്ിരുന്ന�്. അധികാരതെിന്ന് 
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ഇെനാഴികന്ള അന്ന് ഭരിച്ചു ന്കാണ്ിരുന്ന�് ഇറക്കുമ�ി ഉ�ാരവൽക്രി
ക്കുന്ന�ിനുള്ള അെങ്ങാതെ �്വരയായിരുന്നു. സ്റ്റീൽ ഉൾന്്ന്െയുള്ള പല 
െരക്കുകളും വളന്ര കുറഞ്ഞ നിരക്ിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമ�ി 
ന്െയ്ാന്മന്നിരിന്ക്, പു�ിയ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിന്ന് ആവശ്യമില്ല എന്ന കാഴ് െ
്ാൊണ് സർക്ാരിനുണ്ായിരുന്ന�്. യുഎസിന്ലയും യൂമറാ്ിന്ലയും ഉരുക്കു 
നിർമാണശാലകളുന്െ ഉ�്പാ�നമശഷി വിറ്റഴിക്ാനാവുന്ന�ിന്നക്ാളധികം 
ആയതുമൂലം അവ ട്വഷമ്യതെിലൂന്െ കെന്നുമപാകുന്ന കാലം കൂെിയായി
രുന്നു ഇ�്. എങ്ങന്നന്യങ്ിലും വികസ്വരരാജ്യങ്ങളുന്െ വിപണികളിൽ 
�ങ്ങളുന്െ സ്റ്റീൽ ന്കാണ്ടുവന്നു �ള്ളാനായിരുന്നു അവരുന്െ ശ്രമം. ഉരുക്് 
�്റീന്രക്കുറഞ്ഞ വിലയ് ക്് വിറ്റഴിക്ാൻ ആകർഷകമായ ഒരു വിപണിയാ
യിരുന്നു അവന്ര സംബന്ിച്ിെമതൊളം ഇന്്യ. ഇന്്യൻ സർക്ാരാകന്ട്ട, 
സ്വാശ്രയ�്വം ട്കവരിക്ാനുള്ള ശ്രമങ്ങന്ളന്യല്ലാം കാറ്റിൽ പറതെിന്കാണ്് 
അന്ാരാഷ്ട്ര മൂലധനതെിന്ന്യും അ�് നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിപണികളുന്െയും 
ൊഞ്ാട്ടങ്ങൾക്് വഴങ്ങാനുള്ള സന്നദ്� ന്കാണ്് ഈ ശ്രമങ്ങൾക്് ചൂട്ടു
പിെിക്കുകയും ന്െയ്തു. െരക്കുകൾക്് ഒരു �ിവസം �്റീന്ര വിലക്കുറന്വങ്ിൽ 
അടുതെ�ിവസം ജ്റീവന്നക്ാൾ വിലക്കൂടു�ൽ എന്ന നിലയിലുള്ള അന്ാരാഷ്ട്ര 
വിപണിയിന്ല വന്യമായ വ്യ�ിയാനങ്ങൾ രാജ്യതെിന് സ്വന്ംകാലിൽ 
നിൽക്ാനുള്ള അവസരങ്ങൾ �്റീന്ര നൽകാതെ�ായിരുന്നു.

അ�ിമനാെകം വിശാഖാ സ്റ്റീൽ പദ്�ിക്കു മവണ്ി 1700 മകാെി രൂപ 
ന്െലവഴിച്ിരുന്നുന്വങ്ിലും, രാജ്റീവ് ഗാന്ി സർക്ാർ അ�് ഉമപക്ി
ക്ാൻ ന്റീക്ം നെതെി.2 എന്നാൽ ഇതെരന്മാരു �്റീരുമാനം പ്ാന്ിനായി 
മപാരാടുകയും അ�ിനായി ഭൂമി വിട്ടു നൽകുകയും ന്െയ് ജനങ്ങളുന്െ മരാഷം 
ക്ണിച്ചുവരുത്തും എന്നറിയാവുന്ന�ിനാൽ സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിന്ല സാമൂഹ്യപ്ര�ി
ബദ്�യുള്ള െില ഉമ�്യാഗസ്ഥർ ഒരു ബ�ൽ നിർമദ്ദശം മുമന്നാട്ടുവച്ചു. ഒരു 
വിട്ടുവ്റീഴ്ച എന്ന നിലയിൽ, സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിന്ന ആ�്യം വിഭാവനം ന്െയ് ��ിന്ന 
അമപക്ിച്് ഗണ്യമായി ന്െറു�ാക്കുക. പ്ര�ിവർഷം 34 ലക്ം െൺ 
സ്റ്റീൽ ഉ�്പാ�ി്ിക്ാൻ മശഷിയുള്ള ബ്ാസ്റ് �ർണസുകളും സ്റ്റീൽ ന്മൽറ്റ് 
മഷാപ്പും, ഐ-ബ്റീമുകൾ അെക്മുള്ള മൂല്യവർധി� ഉല്ന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന 
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നിരവധി ഉരുക്കു മില്കൾ, സമ്റീപത്തുള്ള ഗംഗാവരതെ് പ്ാന്ിന്ന് മാത്ം 
ഉപമയാഗതെിനായി ഒരു തുറമുഖം (ഇ�ിന്ന ക്യാപ്റ്റിവ് മപാർട്ട് എന്ന് 
വിളിക്കുന്നു), അന്നന്തെ മധ്യപ്രമ�ശതെിന്ല (ഇമ്ാൾ ഛതെ്റീസ്ഗഢിൽ) 
ട്ബലാ�ിലയിൽ വിശാഖാ സ്റ്റീലിനു മാത്ം ഇരു്യിര് എതെിച്ചുന്കാടുക്ാ
നുള്ള ഖനികൾ (ക്യാപ്റ്റിവ് ട്മൻ) എന്നിവന്യാന്ക് ഉൾന്്ട്ട�ായിരിക്കും 
വിശാഖാ സ്റ്റീൽ എന്നാണ് ആ�്യം പദ്�ിയിട്ടിരുന്ന�്. ഇ�ിനു പകരം 
സർക്ാർ അനുവ�ിക്ാൻ �യാറായ�് 30 ലക്ം െൺ സ്റ്റീലിനു �ാന്ഴ 
ഉൽ്ാ�ന മശഷിയുള്ള, ആ�്യം പറഞ്ഞ�ിന്ന അമപക്ിച്് കുറവ് ഉ�്പ
ന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന, മുമ്പുള്ള�ിൽ നിന്നും വളന്രക്കുറവ് ന്�ാഴിലാളികന്ള 
മാത്ം ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്ാന്് ആയിരുന്നു. ഈ പ്ാന്ിമനാെനുബന്ിച്് 
ക്യാപ്റ്റിവ് തുറമുഖമമാ ക്യാപ്റ്റിവ് ഖനികമളാ ഉണ്ാവുകയുമില്ല.

ഇ�ിനർത്ം സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിന് കാര്യക്മമായി പ്രവർതെിക്ാനാവശ്യമായ 
മശഷി ഉണ്ായിരിക്ില്ല എന്നായിരുന്നു. സ്വന്മുപമയാഗതെിനുള്ള ഖനികൾ 
ഉണ്ായിരുന്ന്നങ്ിൽ ന്കാടുമക്ണ്ി വരുന്ന�ിന്നക്ാൾ നാലുമു�ൽ പതെി
രട്ടി വന്ര അധികം വിലയ് ക്് ഇരു്യിര് ന്പാതുവിപണിയിൽനിന്നും 
വാമങ്ങണ്ി വരുന്മന്ന�ിനാലും, അസംസ് കൃ� വസ്തുക്ൾ ന്കാണ്ടുവരുന്ന�ിനും 
ഉ�്പന്നങ്ങൾ ന്കാണ്ടുമപാകുന്ന�ിനും ഭ്റീമമായ െരക്കുകൂലി നൽമകണ്ിവ
രുന്മന്ന�ിനാലും വലിയ സാ്തെികപരാധ്റീന�യും മനരിമെണ്ി വരും. 
സ്റ്റീലിന്ന് ന്മാതെം ഉ�്പാ�നന്ച്ലവിന്ന് നാലിന്ലാന്നും ഇരു്യിരിന്ന് 
വിലയാണ് എന്നിരിന്ക്, ക്യാപ്റ്റിവ് ഖനികൾ ഉമണ്ാ ഇല്ലമയാ എന്ന�് 
ഒരു ഉരുക്കുനിർമാണശാലന്യ സംബന്ിച്് അ�ിന്ന് നിലനില്ിന്നതെന്ന്ന 
ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്.

ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ാന്് എന്ന�് പക്വ� പ്രാപിക്ാൻ �്റീർഘകാലന്മടുക്കുന്ന 
പദ്�ിയാണ്. അ�് വിഭാവനം ന്െയ്ാനും അ�് യാഥാർഥ്യമാക്ാനും 
പിന്ന്റീെ് പ്രവർതെനക്മമാക്ാനും അ�ിലുപരി സാ്തെികമായി ലാഭക
രമാക്ാനും വർഷങ്ങന്ളടുക്കും. ഒരു വശതെ്, ഉരുക്ിന്ന് വിപണി അ�ാതു 
സമയന്തെ നിമക്പ കാലാവസ്ഥന്യ ആശ്രയിച്ാണിരിക്കുന്ന�് എന്ന 
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വസ് തു�യുണ്്. ഈ വിപണി ൊക്രികമായ മാറ്റങ്ങൾക്കും വിമധയമാണ്. 
മറുവശതെ്, പല�രം �ർണസുകളുന്െ (ചൂളകൾ) പ്രവർതെനം ഉൾന്്ടുന്ന 
ഉരുക്കുനിർമാണം വിപണിയിന്ല ഡിമാൻ ഡിനനുസരിച്് എളു്തെിൽ 
ക്രമ്റീകരിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്ന പ്രശ് നവുമുണ്്. അവയിലുപമയാഗിക്കുന്ന 
നിർമാണവസ്തുക്ളുന്െ പ്രമ�്യക�കൾ മൂലം, വിപണിയിന്ല ഡിമാൻഡി
നനുസൃ�മായി �ർണസുകൾ തുെന്രത്തുെന്ര �ണു്ിക്കുകയും വ്റീണ്ടും 
ചൂൊക്കുകയും ന്െയ്യുന്ന�് അവയ് ക്് സാരമായ മകടുപാടുകൾക്് കാരണമാ
കുകയും, ഉ�്പാ�നതെിന്ല ഏറ്റക്കുറച്ിലുകൾ മൂലമുണ്ാകുന്ന ന്െലവുകൾ 
വർധിക്കുകയും ന്െയ്യും. തുെർച്യായ ഉ�്പാ�നം ന്കാണ്ടുമാത്മമ ഇതെരം 
ന്െലവുകൾ ഒഴിവാക്ാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ഒരു ബ്ാസ്റ് �ർണസ് ഇരു്
യിരിൽ നിന്നും ഉരുക്കുണ്ാക്കുന്ന മജാലിന്െയ്യുമ്ാൾ അ�ിന്ന് മശഷി 
പൂർണമായി ഉപമയാഗിച്ാലും ഇന്ല്ലങ്ിലും അ�ിനുവരുന്ന ന്െലവിൽ 
കാര്യമായ വ്യ�്യാസന്മാന്നും ഉണ്ാകില്ല. ഇ�് നന്മെന്ക്ാന്ണ്തെിക്കുക 
വിെിത്മായ ഒരു സാഹെര്യതെിലാണ് —  വിപണിയിൽ കു�ിപ്പുണ്ാവുക
യും സ്റ്റീൽ ഉ�്പന്നങ്ങളുന്െ വില കൂടുകയും ന്െയ്യുമ്ാൾ ഉ�്പാ�നന്ച്ലവ് 
(െണ്ണെിസ്ഥാനതെിൽ) കുറയും; വിപണിയിൽ ഡിമാൻഡ് കുറയുകയും ഉ�്പ
ന്നങ്ങളുന്െ വിലയിെിയുകയും ന്െയ്യുമ്ാൾ ഉ�്പാ�നന്ച്ലവ് (െണ്ണെിസ്ഥാ
നതെിൽ) കൂടും. മിക്വാറും ഘനവ്യവസായങ്ങളുന്െ (ന്ഹവി ഇൻഡസ്ടി) 
കാര്യം ഇങ്ങന്ന�ന്ന്നയാന്ണങ്ിലും ഉരുക്കുവ്യവസായതെിന്ന് കാര്യതെിൽ 
ഈ പ്രശ് നം കൂടു�ൽ രൂക്മാണ്.

ഇക്ാരണംന്കാണ്ാണ് സംമയാജി� സ്റ്റീൽ പ്ാന്റുകൾക്് — ന്പാതുമമഖ
ലയിലായാലും സ്വകാര്യമമഖലയിലായാലും — അവയുന്െ തുെക്ം മു�ൽ 
ക്യാപ്റ്റിവ് ഖനികൾ അനുവ�ിക്കുക എന്ന നയം ഇന്്യൻ സർക്ാർ 
സ്വ്റീകരിച്ിരുന്ന�്. ഇതുവഴി അവരവർക്് അനുവ�ിച് ഖനികളിൽ നിന്ന് 
ഇരു്യിര് സ്വന്മായി ഉ�്പാ�ി്ിക്ാൻ സ്റ്റീൽ പ്ാന്റുകൾക്് കഴിയു
മായിരുന്നു. സ്ന്നമായ ഇന്്യൻ ഖനികളിൽ നിന്ന് ഉ�്പാ�നന്ച്ലവു 
മാത്ം വഹിച്ചുന്കാണ്് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഇരു്യിര്  ന്കാണ്ടുവരാൻ 
കഴിയുന്ന�് ഈ പ്ാന്റുകളുന്െ ലാഭതെിന്ന് മാർജിൻ സംരക്ിക്കുകയും 
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പ്രവെനാ�്റീ�മായ വിപണിസാഹെര്യങ്ങന്ള അ�ിജ്റീവിക്ാനുള്ള മശഷി 
വർദ്ി്ിക്കുകയും ന്െയ്യുന്നു. വിപണിയിന്ല എ�ിരാളികൾക്് സ്വന്മായി 
ഖനികൾ ഉണ്ായിരിന്ക് ഇത്മമൽ നിർണായകമായ ക്യാപ്റ്റിവ് ഖനി 
സൗകര്യം നിമഷധിക്ന്്ട്ട വിശാഖാ സ്റ്റീലിന് ന്പാതുവിപണിയിന്ല 
വിലകൂെിയ ഇരു്യിരിന്ന ആശ്രയിമക്ണ്ി വന്നു. അങ്ങന്ന ന്പാതുമമ
ഖലയ് ന്ക്�ിരായ നവലിബറലിസതെിന്ന് ആക്രമണതെിന്ന് മുറിവുകൾ 
വഹിമക്ണ്ിവന്ന ആ�്യന്തെ ക്നിയായി വിശാഖാ സ്റ്റീൽ മാറി.

കൂൊന്�, സർക്ാർ �ണ്് നൽകുന്ന�് ട്വകി്ിച്തു മൂലം പ്ാന്ിന്ന് പൂർ
തെ്റീകരണതെിനാവശ്യമായ സമയവും ന്െലവും കണക്കുകൂട്ടലുകന്ള മറികെ
ന്നു വർദ്ിച്ചു. മ�ിയായ �ണ്് ലഭ്യമാക്ാൻ സർക്ാർ വിസമെ�ിച്തുമൂലം 
നിർമാണം ഒരു പ�ിറ്റാണ്ിമലന്റ ഇഴഞ്ഞുന്റീങ്ങി. ഇക്ാരണം ന്കാണ്്, 
പൂർണമായും സർക്ാർ ന്െലവിൽ നിർമിക്ന്്ട്ട മന്റ്റല്ലാ ന്പാതുമമഖലാ 
സ്റ്റീൽ പ്ാന്റുകളിൽ നിന്നും വ്യ�്യസ്തമായി, വിശാഖാ സ്റ്റീലിന് വൻതു
കകൾ കെം വാമങ്ങണ്ി വന്നു. ��്�ലമായി, 1992-ൽ കമെിഷൻ ന്െയ്
ന്്ടുമ്ാൾ വിശാഖാ സ്റ്റീലിന് ഒരു ഭ്റീമൻ തുക — 3700 മകാെി രൂപ 
— കെമായിട്ടുണ്ായിരുന്നു.3 

അമ്ാമഴയ് ക്കും ഇന്്യൻ സ്�് വ്യവസ്ഥ കടുതെ പ്ര�ിസന്ി മനരിടുക
യായിരുന്നു. അന്ാരാഷ് രൈ നാണയ നിധിയുന്െയും മലാക ബാങ്ിന്ന്യും 
മാർഗനിർമ�ശമനുസരിച്് രാജ്യതെ് നവലിബറൽ ആമഗാളവൽക്രണ 
നെപെികൾ മസാത്ാഹം മുമന്നറിന്ക്ാണ്ിരുന്നു. ഇന്്യൻ ധനകാര്യ 
മമഖലയിലുണ്ായിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ എടുത്തുകളഞ്ഞു തുെങ്ങിയ�ി
നാൽ 1990-കളിലുെന്റീളം പലിശ നിരക്് കുതെന്ന ഉയർന്നു. 1990-കളിൽ 
വിമ�ശത്തും സ്വമ�ശത്തും നിലനിന്ന പ്ര�ികൂല സാ്തെിക സാഹെര്യങ്ങൾ 
നിമിതെം വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന് പ്രവർതെന ലാഭം തുെക്ം മു�ൽ �ന്ന്ന 
കുറവായിരുന്നു. കെം �ിരിച്െയ് ക്ാനുള്ള ഭ്റീമമായ ന്െലവ് ലാഭത്തുക 
പിന്ന്നയും കരണ്ടു�ിന്നുന്കാണ്ിരുന്നു.
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പ്ാന്് പ്രവർതെനക്മമായമ്ാൾ, അവിടുന്തെ ബ്ാസ്റ് �ർണസിന്  
പ്ര�ിവർഷം 34 ലക്ം െൺ അസംസ് കൃ� ഇരു്് (crude iron) ഉ�്പാ
�ി്ിക്ാനുള്ള മശഷിയുണ്ായിരുന്ന്നങ്ിലും, ഈ അസംസ് കൃ� ഇരു്് 
സംസ് കരിച്് ഉരുക്ാക്ി മാറ്റുന്ന സ്റ്റീൽ ന്മൽറ്റ് മഷാ്ിന്ന് ഉ�്പാ�
നമശഷി ഗണ്യമായ മ�ാ�ിൽ കുറവായിരുന്നു. ��്�ലമായി, ബ്ാസ്റ് 
�ർണസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അസംസ് കൃ� ഇരു്ിൻന്റ ഗണ്യമായ 
പങ്കും ഉരുക്ാക്ി മാറ്റാന്� �ന്ന്ന വിൽക്ാൻ പ്ാന്് നിർബന്ി�മായി. 
അസംസ് കൃ� ഇരു്് വിൽക്കുമ്ാഴണ്ാകുന്ന ലാഭം സ്റ്റീൽ വിറ്റുകിട്ടുന്ന 
ലാഭന്തെക്ാൾ വളന്രക്കുുറവായിരുന്ന�ിനാൽ, സ്റ്റീൽ ന്മൽറ്റ് മഷാ്ിനു 
മ�ിയായ ഉ�്പാ�നമശഷിയില്ലാതെ�് പ്ാന്ിന്ന് സാ്തെികഭദ്�യ് ക്് 
ഗുരു�രമായ �െസ്സമായിരുന്നു.

സ്വന്ം ഉപമയാഗതെിനുള്ള ക്യാപ്റ്റിവ് ഖനികളുന്െ അഭാവവും സ്റ്റീൽ 
ന്മൽറ്റ് മഷാ്ിന്ന് മശഷിക്കുറവും മെർന്ന് ലാഭതെിന്ന് മാർജിൻ ന്െരു
ക്ിയിട്ടുമപാലും, രാജ്യതെ് െണ്ണെിസ്ഥാനതെിലുള്ള ഉ�്പാ�നന്ച്ലവ് 
ഏറ്റവും കുറച്് ഉരുക്് നിർമിച്ിരുന്ന�് വിശാഖാ സ്റ്റീൽ ആയിരുന്നു. 
ഉ�്പാ�നപ്രക്രിയകൾ ന്മച്ന്്ടുത്തുന്ന�ിനും ഉ�്പാ�നം വർദ്ി്ിക്ാ
നും ന്െലവ് കുറയ് ക്ാനുമുള്ള വഴികൾ കന്ണ്ത്തുന്ന�ിനും അവിടുന്തെ 
ന്�ാഴിലാളികളും എഞ്ിനിയർമാരും കാട്ടിയ പ്ര�ിബദ്�യും അവരുന്െ 
അശ്രാന്പരിശ്രമവുമാണ് ഇ�് സാധ്യമാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഉയർന്ന 
ഉ�്പാ�നക്മ�യുള്ള ന്�ാഴിലാളികൾ ഉണ്ായിരുന്നിട്ടും, തുെക്തെിൽ 
�ന്ന്ന വലിയ കെബാധ്യ�യിൽ കുടുങ്ങിമ്ായിരുന്ന വിശാഖാ സ്റ്റീൽ 
പ്ാന്ിന് ഉ�്പാ�നന്ച്ലവായ ഓമരാ നൂറുരൂപയ് ന്ക്ാ്വും പലിശയുൾ
ന്്ന്െയുള്ള കെം �ിരിച്െവിനായി കുറഞ്ഞ�് അറുപ�് രൂപന്യങ്ിലും 
മെർമക്ണ് അവസ്ഥയായിരുന്നു. ��്�ലമായി, പ്രവർതെനമാരംഭിച് 
ആ�്യ വർഷതെിൽ �ന്ന്ന വിശാഖാ സ്റ്റീൽ പ്ാന്് 560 മകാെി രൂപയുന്െ 
നഷ്ം മരഖന്്ടുതെി.4 ആ�്യ �ശകതെിലുെന്റീളം അറ്റ നഷ്ം (net losses) 
കുമിഞ്ഞുകൂെിന്ക്ാണ്ിരുന്നു.
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ആദ്യകാല വിജയങ്ങൾ

സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിനു ജന്ംനൽകിയ ജനക്റീയ സമരവും വിശാഖപട്ടണന്തെ 
ന്�ാഴിലാളിപ്രസ്ഥാനതെിനുള്ളിന്ല കമെ്യൂണിസ്റ് പ്രസ്ഥാനതെിന്ന് 
ശക്തമായ സാന്നിധ്യവും നിമിതെം വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ല ന്�ാഴിലാളികൾ 
തുെക്ം മു�മല വളന്ര സമമരാത്സുകരായിരുന്നു. ന്�ാഴിലാളികൾ എന്ന 
നിലയിലുള്ള �ങ്ങളുന്െ അവകാശങ്ങൾക്ായുള്ള മപാരാട്ടങ്ങൾ വിശാലമായ 
ജനക്റീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങമളാെ് ബന്ി്ിക്കുകയും, �ങ്ങളുന്െ വ്യവസായതെിനും 
രാജ്യതെിന്ന് ന്മാതെം സാ്തെിക സ്വാ�ന്ത്ര്യതെിനും വികസനതെിനുമുള്ള 
ഒരു ബ�ൽ കാഴ്ച്ാെിന്ന് അെിസ്ഥാനതെിൽ അെിയുറച്�ാണ് 
ഈ മപാരാട്ടങ്ങൾ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ന്െയ് �ിന്ല്ലങ്ിൽ ഈ 
അവകാശസമരങ്ങൾ തുെർന്നുന്കാണ്ടുമപാകാൻ കഴിയിന്ല്ലന്ന് അവർ 
വളന്ര മനരന്തെ �ന്ന്ന �ിരിച്റിഞ്ഞിരുന്നു. വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന 
ദുർബലന്്ടുതൊനും അട്ടിമറിക്ാനും സ്വകാര്യവൽക്രിക്ാനുമുള്ള 
എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും എ�ിന്രയുള്ള അവരുന്െ മപാരാട്ടങ്ങൾന്ക്ല്ലാം 
അെിസ്ഥാനമായി മാറിയ�് ഈ കാഴ് െ്ാൊണ്. 

ആ�്യ വർഷങ്ങളിൽ, ഇെതുപക് ന്�ാഴിലാളി സംഘെനയായ ന്സന്ർ 
ഓ�് ഇന്്യൻ മരൈഡ് യൂണിയൻസിന്ന് (സിഐെിയു) മനതൃ�്വതെിൽ 
ന്�ാഴിലാളികൾ തുെർച്യായ പ്രമക്ാഭങ്ങൾ നെതെി. പ്ാന്റുമായി ബന്ന്്ട്ട 
മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾക്കു മവണ്ിയായിരുന്നു ഈ സമരങ്ങൾ:

1. പ്ാന്ിന്ന് കെബാധ്യ�കൾ സർക്ാർ പുനഃക്രമ്റീകരിക്കുകയും അവന്യ 
സർക്ാർ ഓഹരിയാക്ി (state equity) മാറ്റുകയും ന്െയ്യുക.

2. പ്ാന്ിന്ന് മാത്ം ഉപമയാഗതെിനായി സർക്ാർ ഇരു്യിർ ഖനികൾ 
(ക്യാപ്റ്റിവ് ഖനികൾ) അനുവ�ിക്കുക.
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3. സ്റ്റീൽ ന്മൽറ്റ് മഷാ്ിന്ന് ഉ�്പാ�നമശഷി ബ്ാസ്റ് �ർണസിന്ന് 
ഉ�്പാ�നമശഷിമയാന്ൊ്ം ഉയർതൊൻ സർക്ാർ അനുവാ�ം നൽകുക.

ഇ�ിൽ ആ�്യന്തെ നെപെി പ്ാന്ിന്ന് പലിശഭാരം കുറയ് ക്കും. അടുതെ 
രന്ണ്ണ്ണമാകന്ട്ട, വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന് ലാഭതെിന്ന് മാർജിൻ വളന്രയധികം 
വർദ്ി്ിക്കുകയും, അ�ിന്ന ലാഭകരവും ജ്റീവനക്മവുമായ ഒരു 
സ്ഥാപനമാക്കുകയും ന്െയ്യും.

എന്നാൽ, ന്�ാഴിലാളികൾ ഉയർതെിയ പു�ിയ�ായി ഒരു സ്റ്റീൽ ന്മൽറ്റ് 
മഷാ്് എന്ന ആവശ്യം അട്ടിമറിച്ചുന്കാണ്്, വിശാഖാ സ്റ്റീൽ പ്ാന്് ക്രമമണ 
സ്വകാര്യവൽക്രിക്ാനുള്ള ഒരവസരമാക്ി ഇ�ിന്ന മാറ്റാനാണ് സർക്ാർ 
തുനിഞ്ഞ�്. വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന് ഭൂമിയിൽ പ്ര�ിവർഷം 15 ലക്ം െൺ 
ഉ�്പാ�നമശഷിയുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ ന്മൽറ്റ് മഷാ്് സ്ഥാപിക്ാൻ ഒരു സ്വകാര്യ 
ക്നിന്യ അനുവ�ിച്ചു ന്കാണ്് സർക്ാർ 1994-ൽ ആ ക്നിയുമായി 
ഒരു ധാരണാപത്ം ഒപ്പുവച്ചു. വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന് ബ്ാസ്റ് �ർണസുകളിൽ 
നിന്നുള്ള ഉരുകിയ ഇരു്് (molten iron) മനരിട്ട് സ്വകാര്യ ക്നിയുന്െ സ്റ്റീൽ 
ന്മൽറ്റ് മഷാ്ിമലയ് ക്് എതെിച്്, അവിന്െ നിർമെിക്കുന്ന സംസ് കരിച് 
ഉരുക്് വലിയ മാർജിൻ ലാഭതെിൽ വിപണിയിൽ വിൽക്ാൻ അവന്ര 
അനുവ�ിക്കുക — ഇ�ായിരുന്നു പദ്�ി. അ�ായ�്, ഇരു്യിര് ട്കകാര്യം 
ന്െയ്ൽ, സിന്ർ പ്ാന്റുകൾ, മകാക്് ഓവനുകൾ, എയർ ന്സ്മറഷൻ 
പ്ാന്റുകൾ, �ാപ ട്വ�യു�ി നിലയം, ബ്ാസ്റ് �ർണസുകൾ തുെങ്ങിയ 
സങ്്റീർണ്ണവും അപകെകരവുമായ ഘെകങ്ങൾ പ്രവർതെി്ിക്കുന്ന�് വിശാഖാ 
സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിന്ന് ഉതെരവാ�ി�്വമായി തുെരുമ്ാഴം അവർക്് അസംസ് കൃ� 
ഇരു്് വിറ്റുകിട്ടുമ്ാഴള്ള കുറഞ്ഞ വില മാത്ം ലഭിക്കുന്നു. �ാര�മമ്യന 
കുറഞ്ഞ നിമക്പം ആവശ്യമുള്ളതും ഉ�്പാ�നതെിൽ ഏറ്റവുമധികം 
ലാഭം ലഭിക്കുന്നതുമായ ഉരുക്കു�്പാ�നം എന്ന ഭാഗം സ്വകാര്യ ക്നിക്് 
�്റീന്റഴ�ന്്ടുന്നു. ഇ�് പകൽന്കാള്ളയല്ലാന്� മന്റ്റാന്നുമായിരുന്നില്ല — 
സ്വകാര്യ ക്നിയുന്െ ലാഭം വർധി്ിക്ാനായി വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന് 
ജ്റീവരക്തം ഊറ്റിന്യടുക്ാനുള്ള നഗ്നമായ ശ്രമം.
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ഇ�ിനു മറുപെിയായി സിഐെിയു ഒരു വലിയ ശിൽപശാല സംഘെി്ിച്ചു. 
ന്�ാഴിലാളികന്ളയും മരൈഡ് യൂണിയൻ പ്രവർതെകന്രയും സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിന്ല 
ഉമ�്യാഗസ്ഥന്രയും വന്ര ഈ ശിൽ പശാലയിൽ പന്ങ്ടു്ിക്കുകയും 
ക്നിപ്രവർതെനങ്ങന്ള സ്വകാര്യവൽക്രിക്കുന്ന�ിനുള്ള പിൻവാ�ിൽ 
ശ്രമങ്ങൾന്ക്�ിന്ര മപാരാൊൻ അവമരാെ് ആഹ്വാനം ന്െയ്യുകയും ന്െയ്തു. 
വിശാഖാ സ്റ്റീലിനു മമൽ സ്വകാര്യ �ാ�്പര്യങ്ങൾ നെത്തുന്ന കെന്നുകയറ്റം 
�െയാൻ ന്�ാഴിലാളികൾ �ാക് െറിക്കുള്ളിൽ കുതെിയിരി്് സമരം നെതെി. 
ഒടുവിൽ, 1997-ൽ മമൽ്റഞ്ഞ പദ്�ികൾ ഉമപക്ിക്ാനും സ്വന്ം 
നിലയ് ക്് സ്റ്റീൽ ന്മൽറ്റ് മഷാപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്ാൻ വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന 
അനുവ�ിക്ാനും സർക്ാർ നിർബന്ി�മായി.
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ഒരഗ്ിപരീക്ഷയുറും നിർണായകമായ ജയവറും 

വിശാഖാ സ്റ്റീൽ പ്ാന്് മനരിട്ടിരുന്ന നിരവധി പ്ര�ികൂലാവസ്ഥകൾ കാരണം, 
1999 ആയമ്ാമഴയ് ക്കും അ�ിന്ന് നഷ് െം ന്പരുകി ഏ�ാണ്് 4,600 മകാെി 
രൂപയായി. �ങ്ങളുന്െ സ്വകാര്യവൽക്രണ അജണ് മുമന്നാട്ടുന്കാണ്ടുമപാ
കാൻ ഇ�് സർക്ാരിന് സൗകര്യപ്ര�മായ ഒരു കാരണമായി.5 വിശാഖാ 
സ്റ്റീലിന്ന് പ്രവർതെനങ്ങൾക്് തുരങ്ം വയ് ക്ാൻ സർക്ാർ എടുതെ 
നെപെികൾ �ന്ന്നയാണ് ഈ സാ്തെികപ്ര�ിസന്ിക്് കാരണമായ�് 
എന്ന വസ്തു� അവഗണിച്ചുന്കാണ്്, പ്ാന്ിന്ന് സ്വകാര്യവൽക്രണതെിന് 
കളന്മാരുക്ാൻ മാധ്യമങ്ങളും കുപ്രെരണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു. കാര്യങ്ങൾ 
�ങ്ങൾ ന്�ളിച്വഴിമയ മപാകുന്നു എന്നു കണക്ാക്ിയ  ഭാര�്റീയ ജന�ാ 
പാർട്ടിയുന്െ (ബിന്ജപി) മനതൃ�്വതെിലുള്ള മകന്ദ്രസർക്ാർ വിശാഖാ സ്റ്റീൽ 
പ്ാന്് വിലയ് ക്കുവാങ്ങാൻ �ാൽപര്യമുള്ള ഇന്്യൻ, വിമ�ശ ക്നികന്ള 
കന്ണ്തൊനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. വിൽ്ന ആകർഷകമാക്ാനായി 
സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിന്ന് വായ്പകൾ ഇളവ് ന്െയ്തുന്കാണ്് അ�ിന്ന് ബാലൻസ് ഷ്റീറ്റ് 
ക്ിയർ ന്െയ് തു ന്കാടുക്ാന്മന്നുമപാലും വാഗ്ാനം ന്െയ്തു. വർഷങ്ങളായി 
വായ്പകൾ പുനഃക്രമ്റീകരിക്ാമനാ പലിശനിരക്് കുറയ് ക്ാമനാ വിസമെ�ി
ച്ചുന്കാണ്ിരുന്ന  സർക്ാർ ഇമ്ാൾ വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന സ്വകാര്യ, വിമ�ശ 
ക്നികൾക്് വിൽക്ാനുള്ള സൗകര്യതെിനുമവണ്ി മുഴവൻ വായ് പയും 
എഴ�ിതെള്ളാൻ �യ്ാറായി എന്ന�് ന്�ാഴിലാളികന്ള ക്ഷുഭി�രാക്ി. 
അവർ വിൽ്നന്റീക്ന്തെ ശക്തമായി എ�ിർത്തു. 

ഇ�ിനിന്െ ന്�ാഴിലാളികന്ള ഭിന്നി്ിക്ാനായി, സർക്ാരിന്ന് മാർഗ
നിർമദ്ദശപ്രകാരം മാമനജ്ന്മന്ിന്ല െിലർ, ഇന്്യയിന്ല ഏറ്റവും വലിയ 
വ്യവസായശംഖലയായ ൊറ്റാ ഗ്രൂ്് മപാന്ലയുള്ള ഒരു ‘നല്ല ക്നി’യാണ് 
വിശാഖാ സ്റ്റീൽ വാങ്ങുന്നന്�ങ്ിൽ അവരുന്െ ഭാവി സുരക്ി�മായിരിക്കും 
എന്ന് ന്�ാഴിലാളികന്ള മബാധ്യന്്ടുതൊനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങി. 
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ഈ പ്രൊരണം ന്�ാഴിലാളികളിലും മരൈഡ് യൂണിയനുകളിലും ഒരു വലിയവി
ഭാഗന്തെ സ്വാധ്റീനിച്ചു. എന്നാൽ സിഐെിയു അംഗങ്ങളായ ന്�ാഴിലാളികളും 
പ്രവർതെകരും ഇ�ിന്ന�ിന്ര രംഗതെിറങ്ങി. സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിന്ല ഓമരാ മഷാ്് 
മ്ാറും സന്ദർശിച്ചും, മയാഗങ്ങൾ നെതെിയും ആഴ്ചകമളാളം ന്റീണ്ടുനിന്ന 
പ്രൊരണതെിന്ന് ഭാഗമായി അവർ ന്�ാഴിലാളികമളാെ് സംവ�ിച്ചു. സ്വകാര്യ 
ക്നികൾ — അവ ‘നല്ല�് ’ ആയാലും ‘മമാശം’ ആയാലും — എല്ലായ്മ്ാഴം 
ശ്രദ്ിക്കുന്ന�് ന്പന്ട്ടന്ന് ലാഭമുണ്ാക്കുന്ന�ിലാന്ണന്നും, രാജ്യതെിന്ന്മയാ 
ജനങ്ങളുന്െമയാ ന്�ാഴിലാളികളുന്െമയാ �ാല്ര്യങ്ങളന്ല്ലന്നും അവർ വാ�ിച്ചു. 
ന്�ാഴിലാളികന്ളന്ന നിലയിലുള്ള �ങ്ങളുന്െ �ന്ന്ന �ാല്ര്യങ്ങൾക്് വിരു
ദ്മായി സ്വകാര്യവൽക്രണമതൊെ് അവന്ര സമരസന്്ടുത്തുന്ന�ിനും 
പ്ാന്ിനായി മപാരാെിയ സംസ്ഥാനന്തെ ജനങ്ങളുന്െ �ാ�്പര്യങ്ങന്ള 
ഒറ്റിന്ക്ാടുക്ാൻ അവന്ര മപ്രരി്ിക്കുന്ന�ിനുമുള്ള ഉപായം മാത്മാണ് 
ഈ ‘നല്ല മു�ലാളി’ വാ�ം എന്ന് മറ്റു ന്�ാഴിലാളികന്ള മബാധ്യന്്ടുതൊൻ 
സിഐെിയു പ്രവർതെകർക്കു സാധിച്ചു.

ന്�ാഴിലാളികൾ ഒന്തൊരുമിച്മ�ാന്െ, പ്ാന്ിന്ന് വിൽ്നയ് ന്ക്�ിന്ര 
ദ്രു�ഗ�ിയിൽ ഒരു മുമന്നറ്റതെിന് രൂപംന്കാടുതെ് രണ്ായിരാമാണ്ിന്ന് 
തുെക്തെിൽ അവർ ന്�രുവിലിറങ്ങി. നഗരതെിന്ല ജനങ്ങളുന്െ പിന്തുണ
മയാന്െ ബന്ദ് നെതെി. പ്രമ�ശന്തെ വി�്യാർത്ികളുന്െയും യുവാക്ളുന്െയും 
സ്ത്റീകളുന്െയും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ന്�ാഴിലാളികൾക്് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്് 
പ്ര�ിമഷധങ്ങളും നിരാഹാരസമരങ്ങളും സംഘെി്ിച്ചു. പ്രമുഖ സ്വാ�
ന്ത്ര്യസമര മസനാനികളായ പാട്ടി മശഷയ്യും ട്ബരാഗി നായിഡുവും 
അനിശ്ി�കാല നിരാഹാരസമരം ആരംഭിച്ചു. സർക്ാർ അ�ിനു മനന്ര 
കണ്ണെച്മ്ാൾ അവർ കഴതെിൽ കല്ന്കട്ടി കെലിമലയ് ക്് മാർച്് ന്െയ് തു. 
ആയിരക്ണക്ിന് ന്�ാഴിലാളികളും ന്പാതുജനങ്ങളും അവമരാന്ൊ്ം മാർച്് 
ന്െയ് തു. ന്പാല്റീസ് ലാതെിച്ാർജ് നെത്തുകയും ന്�ാഴിലാളികന്ളയും സ്വാ
�ന്ത്ര്യസമര മസനാനികന്ളയും അറസ്റ് ന്െയ്യുകയും ന്െയ് �ിട്ടും അവർ പിൻ
വാങ്ങാൻ �യാറായില്ല. വിവിധ രൂപങ്ങളിലുള്ള പ്ര�ിമഷധങ്ങൾ തുെർന്നു. 
ഓമരാ ചുവെിലും കൂടു�ൽ ജനങ്ങൾ അവർന്ക്ാ്ം മെർന്നുന്കാണ്ിരുന്നു. 
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മന�ാക്ന്ള അറസ്റ് ന്െയ് �ിട്ടു മപാലും സമരതെിന്ന് �്റീവ്ര� നിയന്ത്രിക്ാൻ 
ന്പാല്റീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അത്യ് ക്് വ്യാപകവും നിരന്രവുമായിരുന്നു 
പ്ര�ിമഷധസമരങ്ങൾ. സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ന്�രന്ഞ്ഞടു്് പ്രൊരണതെി
നായി നഗരതെിന്ലതെിയമ്ാൾ ന്�ാഴിലാളികൾ നഗരതെിന്ല മറാഡുകൾ 
ഉപമരാധിച്ചു. ന്�ാഴിലാളികന്ള കാമണണ്ി വരുന്ന�് ഒഴിവാക്ാനായി 
മുഖ്യമന്ത്രി ന്പാതുമയാഗ മവ�ിയിൽ എതെിയ�് ന്ഹലിമകാപ്റ്ററിലാണ്. 
എന്നാൽ അവിന്െയും അമദ്ദഹതെിന് പ്ര�ിമഷധിക്കുന്ന ന്�ാഴിലാളികന്ള 
അഭിമുഖ്റീകരിമക്ണ്ി വന്നു. 

മുഖ്യമന്ത്രിയുന്െ മകാപമെക്ാനുള്ള സംസ്ഥാന ഭരണകൂെതെിന്ന് ന്വപ്രാളം 
കലാശിച്�് മയാഗസ്ഥലന്തെതെിയ ന്�ാഴിലാളികൾക്കും ന്പാതുജനങ്ങൾ
ക്കുന്മ�ിന്രയുള്ള ഭ്റീകരമായ ന്പാല്റീസ് അ�ിക്രമതെിലാണ്. ഗുരു�രമായ 
രക്തസ്ാവം മു�ൽ �ലമയാട്ടിക്് ന്പാട്ടലും ട്കകാലുകൾക്് ഒെിവും 
വന്രയുള്ള പരിക്കുകളാണ് അവിന്െ കൂെിയവരുന്െ മമൽ ന്പാല്റീസുകാർ 
അവമശഷി്ിച്�്. നിരാഹാരസമരം നെത്തുന്നവന്രമ്ാലും ന്വറുന്�വി
ൊന്� ക്രൂരമായി �ല്ലിച്�ച്് ന്പാല്റീസ് അഴിഞ്ഞാെി.

ഈ ന്പാല്റീസ് അക്രമം വിശാഖാ സ്റ്റീൽ വിഷയം കൂടു�ൽ ജനശ്രദ്
യാകർഷിക്ാൻ ഇെയാക്ി. ആന്ധ്ര പ്രമ�ശിന്ല ജനങ്ങൾ വർദ്ി�മായ 
വ്റീര്യമതൊന്െ സ്റ്റീൽ പ്ാന്് ന്�ാഴിലാളികൾക്കു പിന്നിൽ അണിനിരന്നു. 
ഇ�ിന്ന് �ലമായി, സംസ്ഥാനതെ് അധികാരതെിലിരുന്ന ന്�ലുങ്കുമ�ശം 
പാർട്ടിന്യയും (െിഡിപി) മകന്ദ്രതെിൽ അവരുന്െ സഖ്യകക്ിയായിരുന്ന 
ബിന്ജപിന്യയും �മദ്ദശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിമലയ് ക്കുള്ള ന്�രന്ഞ്ഞ
ടു്ിൽ ജനം കന്യ്ാഴിഞ്ഞു. ജനങ്ങളുന്െ മരാഷതെിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച് 
െിഡിപി, അതുവന്ര അവർ സ്വകാര്യവൽക്രണതെിന് അനുകൂലമായി എടു
തെിരുന്ന നിലപാെ് �ിരുതെി. ജനമരാഷവും �ാക് െറിയിൽ കുതെിയിരി്് 
സമരങ്ങളുൾന്്ന്െയുള്ള പ്ര�ിമഷധങ്ങൾ നെത്തുന്ന ന്�ാഴിലാളികളുന്െ 
ന്െറുത്തുനിൽ്ിന്നയും മനരിമെണ്ിവരുന്മന്ന് മനസ്സിലാക്ിയമ�ാന്െ, സ്റ്റീൽ 
പ്ാന്് ഏന്റ്റടുക്ാൻ ശ്രമിച്ചുന്കാണ്ിരുന്ന വൻകിെ സ്വകാര്യ മകാർ്മറഷ
നുകൾ അതെരം ഉ�്യമങ്ങളിൽ അയവുവരുതെി. ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ, 
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െിഡിപിയുന്െ പിന്തുണന്യ ആശ്രയിച്് അധികാരതെിലിരുന്ന ബിന്ജപി 
മനതൃ�്വതെിലുള്ള മകന്ദ്ര സർക്ാരിന്ന ന്�ാഴിലാളികളുന്െ ആവശ്യങ്ങൾ 
അംഗ്റീകരിക്ാൻ നിർബന്ി�മാക്ി. ഒടുവിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി അെൽ 
ബിഹാരി വാജ് മപയിയുന്െ മനതൃ�്വതെിലുള്ള മകന്ദ്രസർക്ാർ പ്ാന്് 
വിൽക്ാനുള്ള ന്റീക്ം പിൻവലിക്കുകയും മൂലധന പുനഃക്രമ്റീകരണതെിന് 
സമെ�ിക്കുകയും ന്െയ് �മ�ാന്െ ന്�ാഴിലാളികൾ സുപ്രധാനമായ ഒരു 
വിജയം കരസ്ഥമാക്ി.
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ഫലവതൊയ ഒരു ദശകറും

കഠിനമായ മപാരാട്ടങ്ങളുന്െ �ലമായി 2000-ൽ ന്�ാഴിലാളികൾ മനെിയ 
വിജയന്തെത്തുെർന്നുള്ള �ശകതെിൽ സ്വകാര്യവൽക്രണന്തെ നിരന്രം 
ന്െറുമക്ണ്�ിന്ന് ആവശ്യക�യിൽ നിന്ന് പ്ാന്് �ാര�മമ്യന സ്വ�ന്ത്ര
മായി. അമ�ാന്ൊ്ം, 2004 മു�ൽ 2009 വന്ര പാർലന്മന്ിൽ കമെ്യൂണിസ്റ് 
പാർട്ടികൾക്് ഉണ്ായിരുന്ന ശക്തമായ പ്രാ�ിനിധ്യം ന്പാതുമമഖലാ വ്യ
വസായങ്ങൾക്് സ്വകാര്യവൽക്രണതെിന്ന�ിരായ ഒരു കവെം നൽകി. 
മകാൺഗ്സ് നയിച്ിരുന്ന ഐക്യ പുമരാഗമന സഖ്യതെിന് (യുട്ണറ്റഡ് 
മപ്രാഗ്സ്റീവ് അലയൻസ്; യുപിഎ) 2004-ന്ല ന്�രന്ഞ്ഞടു്ിനു മശഷം 
സർക്ാർ രൂപ്റീകരിക്ാനും സർക്ാരിന്ന നിലനിർതൊനും ഇെതുപക്
തെിന്ന് പിന്തുണ ആവശ്യമായിരുന്ന�ിനാൽ അവർ സ്വകാര്യവൽക്രണ 
ന്റീക്ങ്ങൾ ഒഴിവാക്ി.

സ്വകാര്യവൽക്രണതെിനായുള്ള രണ്ടു ശ്രമങ്ങളും പരാജയന്്ടുതെിയ 
വിശാഖാ സ്റ്റീൽ ആമഗാള�ലതെിൽ ഉരുക്ിന്ന് ഡിമാൻഡ് ഉയർന്നമ�ാന്െ 
ലാഭതെിന്ന് മാർജിനും ജ്റീവനക്മ�യും വർദ്ി്ിച്ചു. സ്വന്ം നിലയ് ക്് 
സ്റ്റീൽ ന്മൽറ്റ് മഷാ്ിന്ന് മശഷി വർധി്ിക്ാൻ നെതെിയ ന്റീക്ം �ലം 
കണ്ടു. ആമഗാള സാ്തെിക വളർച്യുന്െ പശ്ാതെലതെിൽ സ്റ്റീലിനുള്ള 
ആവശ്യം കൂെിയമ�ാന്െ വിശാഖാ സ്റ്റീൽ നിർമിക്കുന്ന ഉന്ന� ഗുണനി
ലവാരമുള്ള ഉരുക്ിനുള്ള ഡിമാൻഡും ഉയർന്നു. പ്ാന്് ഗണ്യമായ ലാഭം 
മനടുകയും വായ്പകൾ അെച്ചു�്റീർക്കുകയും ന്െയ്യുക മാത്മല്ല, 2004-ഓന്െ, 
പ്ാന്് വിപുല്റീകരണതെിനാവശ്യമായ മിച്ം സ്വരൂപിക്കുകയും ന്െയ് തു.

പ്ാന്് വികസി്ിക്ാൻ അനുമ�ി നൽകണന്മന്ന് സ്റ്റീൽ പ്ാന്് ന്�ാഴിലാ
ളികൾ സർക്ാരിമനാെ് ആവശ്യന്്ട്ടു. എന്നാൽ മകാർ്മററ്റ് മലാബിയുന്െ 
സമെർദ്ദതെിനു വഴങ്ങിയ യുപിഎ സർക്ാർ അ�ിനുള്ള അനുമ�ി തുെർച്യായി 



31

ട്വകി്ിച്ചു. ഒടുവിൽ ഇെതുപാർട്ടികളുന്െ സമെർദ്ദം മൂലം വിപുല്റീകരണതെിന് 
അനുമ�ി നൽകാൻ 2006-ൽ സർക്ാർ നിർബന്ി�മായി. തുെർന്നുള്ള 
വർഷങ്ങളിൽ, സ്വന്ം ലാഭവും ബാങ്് വായ്പകളും ഉപമയാഗിച്് വിശാഖാ 
സ്റ്റീൽ അ�ിന്ന് ഉ�്പാ�ന മശഷി 2006-ൽ പ്ര�ിവർഷം 34 ലക്ം െൺ 
സ്റ്റീൽ ആയിരുന്ന�് 2015-ഓന്െ പ്ര�ിവർഷം 63 ലക്ം െണ്ണായി ഉയർതെി.6

ഈ സാഹെര്യതെിൽ സവിമശഷശ്രദ് അർഹിക്കുന്ന മന്റ്റാരു വസ്തു�യുണ്്. 
വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ല ന്�ാഴിലാളികൾ സ്വകാര്യവൽക്രണതെിന്ന�ിന്ര 
മപാരാടുക മാത്മല്ല ന്െയ്ിട്ടുള്ള�്. സാമങ്�ികമായി കാര്യക്മവും സാ്
തെികമായി ലാഭകരവുമായ ഒരു പ്ാന്് എന്ന നിലയിമലയ് ക്് ക്നിന്യ 
വളർത്തുന്ന�ിന് �്റീർത്തും പ്ര�ിജ്ാബദ്രാണ് അവർ എന്ന�ാണ�്. 
പ്ാന്ിന്ന് വികസനതെിനു മവണ്ി അവർ നെതെിയ സമരങ്ങളും, ക്യാപ്റ്റിവ് 
ഖനികൾ മനെിന്യടുക്ാൻ അവർ നെതെിയ പ്രയത്നവും, സാമങ്�ികതെക
രാറുകളും മറ്റു പ്രശ് നങ്ങളും പരിഹരിക്ാൻ അവർ നെതെിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളും 
ഈ പ്ര�ിബദ്�യ് ക്് നി�ർശനമാണ്. പ്ാന്ിൽ സാമങ്�ികതെകരാറുകൾ 
ഉണ്ാകുമ്ാന്ഴല്ലാം — അവ മകാക്് ഓവനുകളിലായാലും ട്വ�യു� 
നിലയങ്ങളിലായാലും സ്റ്റീൽ ന്മൽറ്റ് മഷാ്ിമലാ മന്റ്റവിന്െന്യങ്ിലുമമാ 
ആയാലും — ന്�ാഴിലാളികളും മരൈഡ് യൂണിയനുകളും സമഗ്മായ പഠനവും 
വിശകലനവും നെത്തുകയും മ�ിയായ പരിഹാരങ്ങൾ കന്ണ്തെി നെ്ി
ലാക്കുകയും ന്െയ്ിട്ടുണ്്.
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പുതിത്യാരു ഭീഷണി 

മൂന്നു സ്വകാര്യവൽക്കരണ തന്ത്രങ്ങൾ 

ഇെതുപക്ം ഒന്നാം യുപിഎ സർക്ാരിന്ന് മമൽ ന്െലുതെിയ സ്വാധ്റീനം 
മൂലം ന്പാതുമമഖലയ് ക്കു ലഭിച്ിരുന്ന സംരക്ണം 2009-ൽ യുപിഎ രണ്ാം 
�വണ ന്�രന്ഞ്ഞടുക്ന്്ടുകയും പാർലന്മന്ിൽ കമെ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടികളുന്െ 
ശക്തി ക്യിക്കുകയും ന്െയ് �മ്ാൾ ഇല്ലാന്�യായി. ഇ�് വിശാഖാ സ്റ്റീൽ 
സ്വകാര്യവൽക്രിക്ാനുള്ള പു�ിയ ശ്രമങ്ങൾക്് കളന്മാരുക്ി. 

2010-ൽ സർക്ാർ വിശാഖാ സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിന്ന ഒരു നവരത്നാ ന്പാതുമമഖലാ 
ക്നിയായി പ്രഖ്യാപിച്�ാണ് ഈ ശ്രമങ്ങളിൽ ആ�്യമതെ�്.7 പ്ാ ന്ിന്ന് 
പ്രവർതെനങ്ങന്ള സംബന്ിച്് �്റീരുമാനങ്ങന്ളടുതെ് 1000 മകാെി രൂപ 
വന്ര സർക്ാരിന്ന് അനുമ�ി കൂൊന്� �ന്ന്ന ന്െലവഴിക്ാൻ ക്നിയുന്െ 
ഡയറക് െർ മബാർഡിന് അനുവാ�ം നൽകുന്ന�ാണ് ഈ പ�വി.8 സർക്ാ
രിൽ നിന്നും അനുമ�ികൾക്ായി കാത്തുനിൽക്ാന്� ആവശ്യാനുസരണം 
ക്നിയുന്െ പ്രവർതെനം വിപുലന്്ടുതൊൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും എന്നാ
യിരുന്നു ഇ�ിനർത്ം. പമക് സർക്ാർ ഒരു നിബന്ന കൂട്ടിമച്ർത്തു: 
നവരത്നാ പ�വി നിലനിർത്തുന്ന�ിന്, വിശാഖാ സ്റ്റീൽ അ�ിന്ന് പതെ് 
ശ�മാനം ഓഹരികൾ രണ്ടു വർഷതെിനുള്ളിൽ വിറ്റഴിക്ണം. 2012-ൽ 
വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന് പത്തുശ�മാനം ഓഹരികൾ ഒരു ഇനിഷ്യൽ പബ്ിക് 
ഓ�ർ (ഐപിഓ — ഒരു ക്നിയുന്െ ഓഹരികൾ ആ�്യമായി ന്പാതുജ
നങ്ങൾക്് വിൽക്കുന്ന നെപെി) നെതെി വിൽക്ാൻ �്റീരുമാനിച്മ്ാൾ 
പ്ാന്ിന്ല 36,000 ന്�ാഴിലാളികൾ ജൂട്ലയിൽ ഒരു �ിവസന്തെ പണിമുെക്് 
നെത്തുകയും തുെർന്നുള്ള സമരപരിപാെികളുന്െ ന്ഷഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 
ന്െയ് തു. ന്�ാഴിലാളികളുന്െ ഈ ന്െറുത്തുനിൽ്ിൻന്റ �ലമായി ഐപിഓ 
പിൻവലിക്ാൻ സർക്ാർ നിർബന്ി�മായി. 
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അ�ിനിന്െ സർക്ാർ രണ്ാമന്�ാരു �ന്ത്രം പര്റീക്ിച്ചു: പ്ാന്് ന്െറിയ 
ന്െറിയ ഭാഗങ്ങളായി സ്വകാര്യവൽക്രിക്കുക. 1990-കളിൽ വിശാഖാ സ്റ്റീ
ലിന്ന് �ാപട്വ�യു� നിലയവും എയർ ന്സ്മറഷൻ പ്ാന്റും സ്വകാര്യവൽ
ക്രിക്ാൻ സർക്ാർ തുനിഞ്ഞ�ിന്ന അനുസ് മരി്ിക്കുന്ന ന്റീക്മായിരുന്നു 
ഇ�്. ഈ രണ്ടു പ്ാന്റുകളും വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന് പ്രവർതെനതെിൽ പ്രധാന 
പങ്കു വഹിക്കുന്നവയാണ്. �ാപട്വ�യു� നിലയം സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിനാവശ്യമായ 
ഊർജവും ബ്ാസ്റ് �ർണസിന് ആവശ്യമുള്ള ഉയർന്ന മർദ്ദമുള്ള വായുവും 
ഉ�്പാ�ി്ിക്കുന്നു. എയർ ന്സ്മറഷൻ പ്ാന്് ഉരുക്് ഉ�്പാ�നതെിന് 
ആവശ്യമായ വിവിധ വാ�കങ്ങൾ ഉ�്പാ�ി്ിക്കുന്നു. ഈ പ്ാന്റുകൾ സ്വ
കാര്യവൽക്രിച്ാൽ ട്വ�യു�ിയും ഓക് സിജൻ മപാന്ലയുള്ള വാ�കങ്ങളും 
സ്വകാര്യക്നികൾക്് കൂടു�ൽ തുക ന്കാടുതെ് വാമങ്ങണ്ിവരികയും സ്റ്റീൽ 
പ്ാന്ിന് അധിക സാ്തെിക ബാധ്യ� ഉണ്ാവുകയും ന്െയ്യും.

�ാപട്വ�യു� നിലയവും എയർ ന്സ്മറഷൻ പ്ാന്റും സ്വകാര്യവൽ
ക്രിക്ാൻ 1990-കളിൽ നെന്ന ശ്രമങ്ങന്ള വിജയകരമായി ന്െറുക്ാൻ 
ന്�ാഴിലാളികൾക്് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പമക് 2010-ൽ, വിശാഖാ സ്റ്റീലിൽ 
ആവശ്യമായിരുന്ന രണ്് പു�ിയ എയർ ന്സ്മറഷൻ യൂണിറ്റുകൾ നിർമെി
ക്ാനും സ്വന്മാക്ാനും പ്രവർതെി്ിക്ാനും ഫ്രഞ്് ക്നിയായ എയർ 
ലിക്വിഡിന്ന അനുവ�ിക്കുന്ന�ിൽ സർക്ാർ വിജയിച്ചു. എയർ ലിക്വിഡിന്ന് 
എയർ ന്സ്മറഷൻ യൂണിറ്റുകളുന്െ രൂപകൽപനയിൽ വന്ന മപാരായ് മകൾ 
നിമിതെം, 2012-ൽ പര്റീക്ണാെിസ്ഥാനതെിൽ ഈ യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർതെി
്ിച്മ്ാൾ ഉയർന്ന മർദ്ദതെിലുള്ള ഓക് സിജൻ ട്പപ്പുകൾ ന്പാട്ടിന്തെറിച്് 
പന്തൊ്�് ഉമ�്യാഗസ്ഥരും ന്�ാഴിലാളികളും ന്വന്തുമരിച്ചു. സംഭവതെിനു 
മശഷം പത്തുവർഷമായിട്ടും ആ എയർ ന്സ്മറഷൻ പ്ാന്റുകൾ ഇമ്ാഴം 
പ്രവർതെനക്മമായിട്ടില്ല. എയർ ലിക്വിഡിന് അവരുമദ്ദശിക്കുന്ന ലാഭം 
കിട്ടുന്നില്ല എന്ന�ാണ് പ്ാന്റുകൾ പ്രവർതെി്ിക്ാതെ�ിന് അവർ നിര
ത്തുന്ന ന്യായം. അമ�സമയം, ന്പാതുമമഖലാ ക്നിയായ ഭാര�് ന്ഹവി 
മപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ന്വസ്സൽസ് (ബി എച്്പിവി) രൂപകല്ന ന്െയ് പഴയ 
ഓക്ിജൻ പ്ാന്റുകൾ ഇന്നും വിശാഖാ സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിൽ കാര്യക്മമായി 
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പ്രവർതെിക്കുന്നുണ്്. സുവ്യക്തമായ ഈ അന്രം സ്വകാര്യവൽക്രണതെി
ന്ന് അപകെങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഉ�ാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. 

സർക്ാരിന്ന് മൂന്നാമമതെതും ഏറ്റവും വിജയകരവുമായ സ്വകാര്യവൽക്രണ 
�ന്ത്രം, ന്പാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്് പലവിധതെിലുള്ള അനുമ�ികൾ 
ട്വകി്ിക്കുകമയാ നിമഷധിക്കുകമയാ ന്െയ് തുന്കാണ്് അവയുന്െ വളർച് 
മുരെി്ിക്കുകയും, അതുവഴി സ്വകാര്യ സ്റ്റീൽ ക്നികൾക്് കമ്ാള
തെിൽ കൂടു�ൽ വലിയ പങ്് കയ്െക്ാൻ അവസരന്മാരുക്കുകയും ന്െയ്യുക 
എന്ന�ാണ്. ഉ�ാഹരണതെിന്, ഉയർന്ന മൂല്യവർദ്നയുള്ള ഉൽ്ന്നമായ 
സ്റീംന്ലസ്സ് (വിളക്ിമച്ർക്ലുകൾ ഇല്ലാതെ �രം) ട്പപ്പുകൾ നിർമെി
ക്കുന്ന ഒരു മില്ല് സ്ഥാപിക്ാൻ വിശാഖാ സ്റ്റീൽ �്റീരുമാനിച്് അ�ിന്ന് 
മജാലികൾ ആരംഭിച് മശഷവും ഈ പദ്�ി മവന്ണ്ന്നു വയ് ക്ാൻ 
സർക്ാരിന്ന് ഭാഗത്തുനിന്നും സമെർദ്ദമുണ്ായി. ഈ ഉ�്പന്നതെിന്ന് 
കാര്യതെിൽ ഗണ്യമായ വിപണി വിഹി�മുള്ള വലിയ സ്വകാര്യ സ്റ്റീൽ 
നിർമാ�ാക്ൾക്് ഗുണകരമാകാൻ മവണ്ിയായിരുന്നു പ്രധാനമായും 
സർക്ാർ ഇങ്ങന്നന്യാരു നിലപാന്െടുതെ�്. വിശാഖാ സ്റ്റീൽ പുറതെിറ
ക്കുന്ന ഉ�്പന്നങ്ങളുന്െ ട്വവിധ്യം കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു 
പ�ിറ്റാണ്ടുകാലതെ് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇതുമപാന്ല സർക്ാർ അനുമ�ി 
നിമഷധിച്ിരുന്നു.

പമാദിഭരണതെിനു കീഴിൽ

2000-കളുന്െ തുെക്ം മു�ൽ 2010-കളുന്െ ആരംഭം വന്രയുള്ള കാലതെ് 
ഇന്്യൻ സ്�് വ്യവസ്ഥയുന്െ വളർച്ാനിരക്് വളന്ര ഉയർന്ന�ായിരുന്നു; 
ഈ വളർച്യുന്െ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമഭാക്താക്ൾ ഇന്്യയിന്ല പടുകൂറ്റൻ 
മകാർപമററ്റുകളും. ന്പാതുമമഖലയുന്െ വിഭവങ്ങൾ ന്കാള്ളയെിച്ാണ് ഈ 
മകാർ്മററ്റുകൾ വളർന്ന�്. ന്പാതുമമഖലാ ന്െലിമകാം ക്നികളുന്െ 
ആസ് �ികൾ �ങ്ങളുന്െയിഷ് െതെിന് ഉപമയാഗിച്തും, ന്പാതുമമഖലയി
ലുള്ള വാ�ക ഖനികളിൽ നിന്നും പ്രകൃ�ിവാ�കം നിയമവിരുദ്മായി 
ഊറ്റിന്യടുതെതും, ഖനികന്ള കണക്റ്റ് ചൂഷണംന്െയ് �തും, ന്പാതുമമഖലാ 
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ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന്നടുതെ സഹസ്മകാെിക്ണക്ിന് രൂപയുന്െ വായ് പകൾ 
�ിരിച്െയ് ക്ാന്� ദുരുപമയാഗം ന്െയ് �തുന്മാന്ക് മകാർ്മററ്റുകൾ 
നെതെിയ ന്കാള്ളകളുന്െ ഉ�ാഹരണങ്ങളാണ്.9 ഇമ�ാന്ൊ്ം സർക്ാർ 
ഒരുപെികൂെി കെന്ന് ന്പാതുമമഖലാ വ്യവസായങ്ങളുന്െ ഭൂമി സ്വകാര്യ 
ക്നികൾക്് സൗജന്യമാമയാ വളന്രക്കുറഞ്ഞ വിലയ് മക്ാ അനുവ�ിച്ചു. 
ന്പാതുമമഖലയിലുള്ള ഇന്്യൻ ന്റയിൽമവന്യ വാഹന നിർമാ�ാക്ളായ 
സ്വകാര്യ ക്നികളുന്െ മനട്ടതെിനായി മബാധപൂർവം അവഗണിച്ചു. 
മകാർ്മററ്റുകൾക്് വൻമ�ാ�ിൽ നികു�ിയിളവുകൾ നൽകി. ഇന്�ല്ലാം 
ഇന്്യയിന്ല വൻകിെ മു�ലാളിമാന്ര പരാന്നമഭാജികളായി, അരാജകമായി 
വളരാൻ അനുവ�ിക്കുകയും, അവന്ര മുന്്ങ്ങുമില്ലാതെത് വലിയ സ്വാധ്റീന
മുള്ള ന്മഗാ മകാർ്മറഷനുകളായി മാറ്റിതെ്റീർക്കുകയും ന്െയ് തു.

വർദ്ിച്ചുവരുന്ന മകാർ്മററ്റ് സ്വാധ്റീനവും ഈ മകാർ്മററ്റുകൾ ബിന്ജപിക്് 
നൽകിയ ഉ�ാരമായ സംഭാവനകളും 2014 മു�ൽ മകന്ദ്രസർക്ാരിന്ന് ചുക്ാൻ 
ബിന്ജപിയുന്െയും നമരന്ദ്ര മമാ�ിയുന്െയും കയ്ിന്ലാതുങ്ങുന്ന�ിൽ വലിയ 
പങ്കുവഹിച്ിട്ടുണ്്. ബിന്ജപിയുന്െയും മമാ�ിയുന്െയും ഭരണതെിനു ക്റീഴിൽ 
മകാർ്മററ്റുകൾ സ്തെ് കുന്നുകൂട്ടുന്ന പ്രക്രിയ വർദ്ിച് ഊർജമതൊന്െ 
തുെരുന്നു. മകാർ്മററ്റ് �ാൽ്ര്യങ്ങൾ നിറമവറ്റുന്ന�ിന് അെഞ്ലമായ 
പ്ര�ിബദ്� കാട്ടുന്ന ഒന്നാണ് മമാ�ിയുന്െ മസ്വെ് ഛാധിപ�്യ ഭരണം. മമാ�ി 
ഭരണകാലതെ് നിരവധി ന്പാതു ആസ്തികൾ ചുരുക്ം െില മകാർ്മററ്റു
കൾക്് ട്കമാറിയിട്ടുണ്്. മമാ�ിയുന്െ പ്രധാന   ധനമസ്ാ�സ്സായ ഗൗ�ം 
അ�ാനി യാണ് ഇക്കൂട്ടതെിൽ ഏറ്റവും വലിയ മകാർ്മററ്റ് ഭ്റീമന്ന് �ലവൻ. 
മമാ�ിയുന്െ ഭരണകാലതെ് അ�ാനിയുന്െ ആസ്തിയിൽ ഉണ്ായ വർദ്ന 
1,600 ശ�മാനമാണ്. വളന്ര വിലന്്ട്ട തുറമുഖങ്ങൾ, വിമാനതൊവളങ്ങൾ, 
സ്റ്റീൽ പ്ാന്റുകൾ, ന്റയിൽമവ ട്ലനുകൾ, ഖനികൾ, ഫുഡ് മകാർ്മറഷൻ 
ഓ�് ഇന്്യയുന്െ (എ�് സിഐ) രാജ്യവ്യാപകമായ ധാന്യസംഭരണ 
ശംഖല എന്നിവ ഇതെരതെിൽ മകാർ്മററ്റുകൾക്് ട്കമാറിയ ന്പാതു 
ആസ് �ികളിൽന്്ടും.10
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ഇന്ന് ഗംഗാവരം തുറമുഖം അ�ാനി ഗ്രൂ്ിന്ന് ഉെമസ്ഥ�യിലാണ്. അവരാണ് 
തുറമുഖം  പ്രവർതെിക്കുന്നതും. �ങ്ങളുന്െ ക്യാപ്റ്റിവ് തുറമുഖം ആയി പ്രവർ
തെി്ിക്ാനായി വിശാഖാ സ്റ്റീൽ നിർമിക്ാനിരുന്ന അമ� ഗംഗാവരം 
തുറമുഖം. അ�ിനുപകരം, സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിനു സ്വന്മായിരുന്ന 2,800 ഏക്ർ 
ഭൂമിയിൽ നിർമിച് അ�ാനിയുന്െ സ്വകാര്യ തുറമുഖം ഭ്റീമമായ തുക �്റീസായി 
നൽകിയാണ് വിശാഖാ സ്റ്റീൽ ഇന്ന് ഉപമയാഗിക്കുന്ന�്. സർക്ാരിന്ന് 
നയതെിന്ല ന്പാരുതെമക്ടുകൾ ഒന്നുകൂന്െ വ്യക്തമാക്കുന്ന മന്റ്റാരു വസ്തു�, 
അ�ാനിയുന്െ സ്വകാര്യ തുറമുഖന്തെ നഗരതെിൽ വസ് തു നികു�ി അെയ് ക്കു
ന്ന�ിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്ിയിട്ടുന്ണ്ങ്ിലും അതെരന്മാരു ഇളവ് വിശാഖാ 
സ്റ്റീലിനു നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന�ാണ്.

പപാസ്റ പകായുമായി പിൻ വാതിൽ ഇെപാെ്റ

മമാ�ി അധികാരതെിൽ വന്ന�ിനു മശഷം സ്വകാര്യവൽക്രിക്ാൻ സർക്ാർ 
പരിഗണിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിന്ലാന്നായി വിശാഖാ സ്റ്റീൽ ഇെയ് ക്ിന്െ 
വാർതെകളിൽ പരാമർശിക്ന്്ൊറുണ്്. 'സർക്ാരിന് ബിസിനസ്സ് ന്െമയ്ണ് 
യാന്�ാരു കാര്യവുമില്ല' എന്നും ന്പാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുന്െ വിൽപന 
�ന്ന് അജണ്യിൽ പ്രധാന സ്ഥാനമാണ് അലങ്രിക്കുന്നന്�ന്നും മമാ�ി 
പലമ്ാഴം ആവർതെിച്ിട്ടുണ്്.11 ഈ െിന്ാഗ�ിയുന്െ �്റീവ്രമായ പ്രക
െനമാണ് രണ്ാം മമാ�ി സർക്ാരിന്ന് കാലതെ് ആരംഭിച് നാഷണൽ 
മമാന്ണട്റ്റമസഷൻ ട്പ്് ട്ലൻ (എൻഎംപി). എൻഎംപി ലക്്യമി
ടുന്ന�് 2025-ഓന്െ ന്പാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുന്െ ഭൂമിയും ആസ് �ികളും 
ഉൾന്്ന്െയുള്ള സാധ്യമായ എല്ലാ ന്പാതുമമഖലാ അെിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും 
വിൽക്കുകമയാ പാട്ടതെിന് നൽകുകമയാ ന്െയ്യുക എന്ന�ാണ്. 

ഈ കാഴ് െ്ാെിന്ന് അെിസ്ഥാനതെിൽ ഇന്്യൻ സർക്ാർ 2019-ൽ ഒരു 
നിർമ�ശം മുമന്നാട്ടു വച്ചു. വിശാഖാ സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിന്ന് ഉെമസ്ഥ�യിലുള്ള 3,000 
ഏക്ർ ഭൂമിയിൽ �ക്ിണ ന്കാറിയൻ സ്റ്റീൽ ഭ്റീമനായ മപാസ് മകായുമായി 
മെർന്നുള്ള ഒരു സംയുക്തസംരംഭതെിന്ന് ആഭിമുഖ്യതെിൽ ന്സ്പഷ്യൽ ഓമട്ടാ 
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മഗ്ഡ് സ്റ്റീൽ ഉ�്പാ�ി്ിക്കുന്ന ഒരു മറാളിംഗ് മിൽ സ്ഥാപിക്ാം എന്ന�ാ
യിരുന്നു ഈ നിർമദ്ദശം. വിശാഖാ സ്റ്റീലിന് ഈ സംയുക്ത സംരംഭതെിൽ 
ന്െറിയ ഓഹരി മാത്മായിരിക്കും ഉണ്ാവുക. ഇരുകൂട്ടർക്കും ഇതുന്കാണ്് 
മനട്ടമായിരിക്കും ഉണ്ാവുക എന്ന് സർക്ാർ അവകാശന്്ട്ടു. പമക് 
വിപണിയിൽ 30,000 മകാെി രൂപ വിലവരുന്നതും വിശാഖാ സ്റ്റീലിന് 
ഭാവിയിൽ വിപുല്റീകരണതെിന് ആവശ്യമായി വമന്നക്ാവുന്നതുമായ ഇത്യ
ധികം ഭൂമി മവന്ണ്ന്നു വയ് ക്കുന്ന�് വിശാഖാ സ്റ്റീലിന് പ്രമയാജനം ന്െയ്ില്ല 
എന്ന�് ന്�ാഴിലാളികൾക്് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി.12 പ�ിറ്റാണ്ടുകൾക്കു 
മു്് വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന ദുർബലന്്ടുതൊൻ സർക്ാർ സ്വ്റീകരിച് െില 
അെവുകൾക്് സമാനമായിരുന്നു ഇതും. അയിര് മശഖരിമച്ാ വാങ്ങിമയാ 
പ്ാന്ിന്ലതെിക്ൽ, മകാക്് ഓവനുകൾ പ്രവർതെി്ിക്ൽ, ഓക് സിജൻ 
പ്ാന്റുകളും വിവിധ �ർണസുകളും ട്കകാര്യം ന്െയ്ൽ എന്നിങ്ങന്ന സ്റ്റീൽ 
നിർമാണതെിന്ല ഏറ്റവും സങ്്റീർണ്ണവും അപകെകരവും കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞതു
മായ പ്രക്രിയകൾ വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന് ഉതെരവാ�ി�്വമായിതെന്ന്ന തുെരും. 
മൂല്യശംഖലയിന്ല ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ഭാഗം മപാസ് മകായ് ക്് ട്കമാറ്റം 
ന്െയ്ന്്ടും. കൂൊന്�, വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന് സ്റ്റീൽ ന്മൽറ്റ് മഷാപ്പുകളിൽ നിന്ന് 
മപാസ് മകായുന്െ മില്കളിമലയ് ക്് ഉരുക്ിന്ന് വലിന്യാരു പങ്് വഴി�ിരി
ച്ചുവിമെണ്ി വരുമ്ാൾ, വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന് സ്വന്ം മില്കളിൽ ഉരുക്ിന്  
�ൗർലഭ്യം ഉണ്ാകുകയും, അവ ഒടുവിൽ അെച്ചുപൂമട്ടണ്ി വരികയും ന്െയ്യും. 
ഈ പദ്�ിയുന്െ ആ�്യന്ികമായ ലക് ഷ്യം വ്യക്തമായിരുന്നു — വിശാഖാ 
സ്റ്റീലിന്ന പൂർണമായി ഏന്റ്റടുക്കുവാൻ മപാസ് മകായ് ക്് വഴിന്യാരുക്കുക 
എന്ന�ായിരുന്നു അ�്.

വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന് ഭൂമിയിൽ മപാസ് മകാ പ്ാന്് നിർമെിക്ാൻ സർക്ാർ 
അനുവാ�ം നൽകുന്ന�് �െയാൻ ന്�ാഴിലാളികൾ വ്റീണ്ടും സമരതെിനിറങ്ങി. 
വിശാല മരൈഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനമതൊന്ൊ്ം അവർ സംസ്ഥാനത്തുെന്റീളം 
വ്യാപകമായ പ്രൊരണം നെതെി. വിശാഖപട്ടണതെിന്ന് ന്�രുവുകളിൽ 
നെതെിയ സ് കൂട്ടർ റാലികളിൽ ആയിരക്ണക്ിന് ന്�ാഴിലാളികൾ പന്ങ്
ടുത്തു. 2019 ഡിസംബറിൽ നിരവധി പട്ടണങ്ങളിലൂന്െയും ഗ്ാമങ്ങളിലൂന്െയും 
കെന്നുമപായി 400 കിമലാമ്റീറ്റർ സഞ്രിച്് സംസ്ഥാന �ലസ്ഥാനമായ 
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അമരാവ�ിയിൽ അവസാനിച് മമാമട്ടാർ ട്സക്ിൾ റാലിയിലും ന്�ാഴി
ലാളിസഹസ്ങ്ങൾ പങ്ാളികളായി. വിശാഖാ സ്റ്റീൽ നിർമെിക്ാനുള്ള 
മപാരാട്ടതെിന്ന്യും 1966-ൽ ന്കാല്ലന്്ട്ട മു്തെിരണ്് രക്തസാക്ികളുന്െ 
�്യാഗതെിന്ന്യും ഓർമകൾ ഉണർതെിന്ക്ാണ്് ആന്ധ്ര പ്രമ�ശിന്ല മറ്റ് 
നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും മരൈഡ് യൂണിയനുകളും വി�്യാർത്ി സംഘ
െനകളും പ്രൊരണം നെതെി. ബിന്ജപി ഒഴിന്കയുള്ള എല്ലാ രാഷ് രൈ്റീയ 
പാർട്ടികളും — ഭരണതെിലിരിക്കുന്നവരായാലും പ്ര�ിപക്ത്തുള്ളവരായാലും 
— ന്�ാഴിലാളികളുന്െ പ്രമക്ാഭന്തെ പിന്തുണയ് ക്ാൻ നിർബന്ി�രായി. 

2020-21-ൽ കർഷകസമരം നെക്മവ 2021-ന്ല റി്ബ്ിക് �ിനതെിൽ 
(ജനുവരി 26)  ആയിരക്ണക്ിന് കർഷകർ രാജ്യ�ലസ്ഥാനതെ് ഇരച്ചുകയ
റിയമ്ാൾ, രാജ്യതെിന്ന് മുഴവൻ ശ്രദ്യും അവരിമലയ് ന്ക്തെി.13 ജനശ്രദ് 
കർഷകരിൽ മകന്ദ്ര്റീകരിച്മ്ാൾ, അടുതെ �ിവസം �ന്ന്ന സാ്തെിക 
കാര്യങ്ങൾക്ായുള്ള സർക്ാരിന്ന് ക്യാബിനറ്റ് കമെിറ്റി വിശാഖാ സ്റ്റീൽ 
പ്ാന്ിന്ന് സമ്പൂർണ്ണവും �ന്ത്രപരവുമായ വിൽപന �്റീരുമാനിച്ചു. എന്നാല�് 
ഉെനെി പ്രഖ്യാപിച്ില്ല. �്റീരുമാനന്മടുതെമ�ാന്െ മമാ�ി സർക്ാർ സ്വകാര്യ
വൽക്രണതെിനായി പല�രം ഒഴിവുകഴിവുകൾ പെച്ചുണ്ാക്ാൻ തുെങ്ങി.

സ്ഥാപനം ട്വകാന്� മപാസ് മകാ ഏന്റ്റടുക്കുന്മന്ന് പ്ര�്റീക്ിച്് ബിന്ജപി 
സർക്ാർ 2019-ൽ വിശാഖാ സ്റ്റീലിന് ജാർഖണ്ിൽ ഒരു ക്യാപ്റ്റിവ് ഖനി 
അനുവ�ിച്ിരുന്നു — അ�ായ�് സ്റ്റീൽ പ്ാന്് തുെങ്ങി മൂന്നു പ�ിറ്റാണ്ിനു 
മശഷം! മപാസ് മകാന്യ സംബന്ിച്ിെമതൊളം ഇന്്യയുന്െ പ്രധാന 
ആകർഷണം, രാജ്യതെ് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഇരു്യിര് വലിയ അളവിൽ 
ലഭിക്കും എന്ന�ാണ്. ക്യാപ്റ്റിവ് ഖനികളുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ാന്് ഇന്്യയിൽ 
സ്ഥാപിക്കുക വഴി മപാസ് മകായ് ക്് കിഴക്ൻ ഏഷ്യയിലുള്ള അ�ിന്ന് മറ്റു 
പ്ാന്റുകളിമലയ് ക്കും കുറഞ്ഞവിലയ് ക്് അയിര് ലഭ്യമാക്ാൻ സാധിക്കും. 
എന്നാൽ, മപാസ് മകായുമായുള്ള ഇെപാെ് ന്�ാഴിലാളികൾ പരാജയന്്
ടുതെിയമ�ാന്െ, പ്ര�ികാര നെപെിയായി സർക്ാർ വിശാഖാ സ്റ്റീലിന് 
ഖനി അനുവ�ിച്�് റദ്ദാക്ി. എന്ന്ാരു വിമരാധാഭാസമാന്ണന്നു മനാക്കൂ. 
നിലവിൽ ഇന്്യയിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ാന്് മപാലുമില്ലാതെ മപാസ് മകാ, 
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ഇനിയും പണിയാതെ പ്ാന്ിനുമവണ്ി അവർക്് ഒഡിഷയിൽ അനുവ�ിച് 
ക്യാപ്റ്റിവ് ഖനികൾ ഇമ്ാഴം ട്കവശം വച്ിരിക്കുന്നു. വിശാഖാ സ്റ്റീലിനു 
നൽകന്്ട്ട ജാർഖണ്ിന്ല ക്യാപ്റ്റിവ് ഖനിയാകന്ട്ട, ഒരു സ്പൂൺ അയിര്  
മപാലും അവിന്െ നിന്ന്നടുക്ാൻ സാധിക്കും മുമ് മിന്നായം മപാന്ല 
�ിരിന്ച്ടുക്ന്്ടുന്നു.

2022-ഓന്െ വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന് കെബാധ്യ� 22,000 മകാെി രൂപയായി. 
ഇ�ിലധികവും 2006 മു�ൽ 2015 വന്ര ക്നിയിൽ നെതെിയ വികസന 
പ്രവർതെനങ്ങൾക്് മവണ്ി വന്ന ന്െലവു മൂലമായിരുന്നു. എയർ ലിക്വിഡ് 
വരുതെിവച് ദുരന്വും, 2014-ന്ല ഹു�്ഹു�് ചുഴലിക്ാറ്റ് പ്ാന്ിലുണ്ാക്ിയ 
ഗുരു�രമായ നാശനഷ് െങ്ങളും വിപുല്റീകരണതെിന് കാല�ാമസമുണ്ാക്കു
കയും വിപുല്റീകരണതെിനുള്ള ന്െലവു വർദ്ിക്ാനിെയാക്കുകയും ന്െയ് തു. 
വികസനം �ലംകണ്ടു തുെങ്ങിയമ്ാമഴയ് ക്കും ഉരുക്കു വ്യവസായതെിന് 
കനതെ �ിരിച്െിമയൽ്ിച്ചുന്കാണ്് മകാവിഡ്-19 മഹാമാരി മലാകന്തെ 
ക്റീഴ്മമൽ മറിച്ചു. മഹാമാരി ന്പാട്ടിപ്പുറന്്ട്ടതു മു�ൽ മറ്റ് പല സ്റ്റീൽ നിർ
മാ�ാക്ന്ളയും മപാന്ല വിശാഖാ സ്റ്റീലും ഡിമാൻഡ് �കർച് മൂലം ഗുരു�
രമായ മാന്ദ്യം മനരിടുകയാണ്. 2019-ൽ അനുവ�ിച് ഖനി നിലനിർതൊൻ 
അനുവ�ിച്ിരുന്ന്നങ്ിൽ കുറഞ്ഞ ന്െലവിൽ ഇരു്യിര് ലഭ്യമാവുകയും 
മഹാമാരി പ്ര�ിസന്ി സമയത്തുണ്ായ നഷ് െം കുറയുകയും ന്െയ് മ�മന.

പിന്ന്റീെ് പ്ര�ിസന്ി ഒന്നയയുകയും വിപണിയിൽ ഡിമാൻഡ് ഉയരുകയും 
ന്െയ് തു തുെങ്ങിയമ്ാൾ, അന്ാരാഷ്ട്ര വിപണിയിന്ല കൽക്രി �ൗർലഭ്യം 
ക്നിന്യ ബാധിച്ചു. ഉന്ക്രയ് നിന്ല യുദ്ം മൂലം ഈ �ൗർലഭ്യം വഷളാവു
കയും ന്െയ് തു. അമ�ാന്െ ഓസ് മരൈലിയയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമ�ി ന്െയ്യുന്ന 
മകാക്ിംഗ് കൽക്രിയുന്െ വില കു�ിച്ചുയർന്നു. െണ്ണെിസ്ഥാനതെിൽ ഇരു
്യിരിന്ന് വിലമയക്ാൾ കൂടു�ലായി മകാക്ിംഗ് കൽക്രിയുന്െ വില. 
��്�ലമായി, ഇന്്യയിന്ല എല്ലാ സ്റ്റീൽ പ്ാന്റുകളുന്െയും കാര്യതെിന്ല
ന്നമപാന്ല വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന് പ്രവർതെന മൂലധനന്ച്ലവുകളും വർദ്ിച്ചു.
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സർക്ാർ ഏർന്്ടുതെിയ 27,000 മകാെി രൂപ വായ്പാപരിധിയുന്െ 80 
ശ�മാനമതൊളം എടുത്തുകഴിഞ്ഞതു മൂലം വിശാഖാ സ്റ്റീലിന് അ�ിന്ന് 
പ്രവർതെനമൂലധനതെിനു മവണ് പണം പൂർണമായി കന്ണ്തൊൻ സാധി
ക്കുന്നില്ല. ഇ�ിന്ന് �ലമായി, ഉരുക്ിന്ന് വിപണിയിൽ ഉണർവുണ്ായിട്ടും 
പ്ാന്് അ�ിന്ന് മശഷിക്് �ാന്ഴ മാത്ം പ്രവർതെി്ിക്ാൻ ക്നി 
നിർബന്ി�മാവുകയാണ്. 2021-22-ൽ ഉൽ്ാ�ി്ിച് 52 ലക്ം െൺ 
സ്റ്റീൽ, പ്ാന്ിന്ന് ന്മാതെം മശഷിയായ 73 ലക്ം െണ്ണിന്ന അമപക്ിച്് 
വളന്രക്കുറവാണ്.

വിശാഖാ സ്റ്റീൽ നിലവിൽ അഭിമുഖ്റീകരിക്കുന്ന പ്രവർതെന മൂലധന പ്ര�ി
സന്ി �ികച്ചും സർക്ാർ നിർമി�മാണ്.  പ്രവർതെനമാരംഭിച് മശഷമുള്ള 
മൂന്നു പ�ിറ്റാണ്ടുകാലതെ്, കെബാധ്യ�കൾ നിറമവറ്റാനുള്ള മശഷി വിശാഖാ 
സ്റ്റീൽ വ്റീണ്ടും വ്റീണ്ടും ന്�ളിയിച്ിട്ടുള്ള�ാണ്. ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന്നടുതെ 
വായ് പകളുന്െ പലിശമയാ മു�മലാ അെയ് ക്കുന്ന�ിൽ ക്നി ഒരിക്ലും 
വ്റീഴ് െ വരുതെിയിട്ടില്ല. മറിച്്, ഇന്്യയിന്ല ന്പാതുമമഖലാ ബാങ്കുകളിൽ 
നിന്ന് ഭ്റീമമായ തുകകൾ വായ് പന്യടുതെ് വൻമ�ാ�ിൽ വികസിച് ഭൂഷൺ 
സ്റ്റീൽ, എസ്സാർ സ്റ്റീൽ തുെങ്ങിയവ ഉൾന്്ന്െയുള്ള പല സ്വകാര്യ സ്റ്റീൽ 
ക്നികളും ഈ  ബാങ്കുകൾക്് ന്കാടുത്തു �്റീർക്ാനുള്ള�് ന്മാതെം ഒരു 
ലക്ം മകാെി രൂപയിലധികം വരുന്ന വായ് പകളാണ്.14

വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന് വായ് പാ പരിധി ഉയർതൊൻ സർക്ാർ വിസമെ�ി
ക്കുന്ന�് പ്ാന്ിന്ന ദുർബലന്്ടുതൊനും അതുവഴി വിൽ്നയ് ന്ക്�ിരായ 
ജനമരാഷന്തെ മനർ്ിക്ാനുമുള്ള മന്റ്റാരു ഉപാധിന്യന്ന നിലയ് ക്ാണ്. 
സർക്ാരിന്ന് ഇതെരം ശ്രമങ്ങൾക്ിെയിലും, 2021-22-ൽ വിശാഖാ സ്റ്റീൽ 
940 മകാെി രൂപയുന്െ അറ്റാ�ായം (net profit) മരഖന്്ടുതെി.15

2021-ന്ല മവനൽക്ാലതെ് മാരകമായ ഒരു മകാവിഡ്-19 �രംഗം രാജ്യതെ് 
ആഞ്ഞെിക്കുകയും െികിത്യുന്െ അഭാവവും ഓക് സിജൻ ക്ാമവും മൂലം 
�ിനംപ്ര�ി ആയിരക്ണക്ിന് ആളുകൾ മരിക്കുകയും ന്െയ് �മ്ാൾ 
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ജനങ്ങൾക്് ആശ്വാസം പകരാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന�ിന് വിശാഖാ സ്റ്റീലിനും 
അ�ിന്ന് ന്�ാഴിലാളികൾക്കും അവർ അഭിമുഖ്റീകരിക്കുന്ന ന്വല്വിളികൾ 
�െസ്സമായില്ല. സർക്ാർ ആശുപത്ികൾ നിറഞ്ഞുകവിയുകയും, മിക്വാറും 
സ്വകാര്യ ആശുപത്ികൾ മകാവിഡ് മരാഗികന്ള പ്രമവശി്ിക്ാൻ വിസ
മെ�ിക്കുകയും ന്െയ് � ഈ ഘട്ടതെിൽ, ന്�രുവുകളിൽ ശ്വാസം മുട്ടി നിന്ന 
മനുഷ്യർക്് ആശ്വാസമായി ആന്ധ്ര പ്രമ�ശിലും രാജ്യത്തുെന്റീളവുമുള്ള 
ആശുപത്ികൾക്് ന്മഡിക്ൽ ഓക് സിജൻ നൽകാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ 
ആ�്യന്തെ സ്റ്റീൽ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിന്ലാന്ന് വിശാഖാ സ്റ്റീലായിരുന്നു. 
മഹാമാരി മൂലമുണ്ായ പ്ര�ിസന്ിയിൽ സ്റ്റീൽ പ്ാന്് ബുദ്ിമുട്ടിയമ്ാഴം 
ആയിരക്ണക്ിന് െൺ ന്മഡിക്ൽ ഓക് സിജൻ ആശുപത്ികളിൽ 
എതെിക്ാനായി വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന് ഓക് സിജൻ പ്ാന്റുകൾ നിരന്രം 
പ്രവർതെിച്ചു.16
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മുപ്ാട്ടുള്ള പാത

പാർലന്മന്ിന്ന് ഇരുസഭകളിലും ബിന്ജപിക്് മകവല ഭൂരിപക്മുള്ള�ിനാൽ 
ന്�ലുങ്കു മമഖലയിന്ല ജനങ്ങളുന്െ ആഗ്ഹങ്ങൾ പരിഗണിമക്ണ് 
കാര്യന്മാന്നും �നിക്ില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് മമാ�ി മുമന്നാട്ടു മപാകുന്ന�്. 
പമക് മമാ�ിസർക്ാരിന്ന�ിന്ര കർഷകർ മനെിയ അ�ിശയകരമായ 
വിജയം വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ല ന്�ാഴിലാളികൾക്് പകർന്നു നൽകിയ പാഠം, 
മമാ�ി സർക്ാരിന്ന് മർക്െമുഷ് െിന്യ അ�ിജ്റീവിക്ാൻ കഴിയുന്ന ശക്തവും 
തുെർച്യുള്ളതുമായ സമരതെിലൂന്െ സർക്ാരിന്ന മുട്ടുകുതെിക്ാൻ സാധിക്കും 
എന്ന�ാണ്. കർഷക സമരവും അ�ിന്ന് വിജയവും ഉരുക്കുന്തൊഴിലാളികന്ള 
ഊർജസ്വലരാക്കുകയും അവർക്് ഈ മപാരാട്ടതെിൽ വിജയിക്ാൻ കഴിയും 
എന്ന വിശ്വാസം അരക്ിട്ടുറ്ിക്കുകയും ന്െയ്തു — കാരണം അവർക്് ഈ 
മപാരാട്ടതെിൽ വിജയിമച് മ�ിയാകൂ.

ഈ സാഹെര്യതെിൽ കർഷകരും ന്�ാഴിലാളികളും �മെിലുള്ള 
ഐക്യ�ാർഢ്യം അ�്യന്ാമപക്ി�മാണ്. സ്റ്റീൽ പ്ാന്് ന്�ാഴിലാളികളിൽ 
പലരും കർഷകകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായ�ിനാൽ തുെക്ം മു�ൽ 
�ന്ന്ന അവർ സ്വയം മപ്രരി�രായി കർഷക പ്രമക്ാഭതെിന് പിന്തുണ 
നൽകി. ഉ�ാഹരണതെിന്, സ്റ്റീൽ പ്ാന്ിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്ര�ിനിധി സംഘം 
2021 ജനുവരിയിൽ ഡൽഹിയിൽ സമരം ന്െയ്യുന്ന കർഷകന്ര സന്ദർശിച്് 
ന്�ാഴിലാളികളിൽ നിന്ന് സമാഹരിച് �ണ്് ട്കമാറുകയുണ്ായി. മരൈഡ് 
യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനം, സമരം ന്െയ്യുന്ന കർഷകരുമായി കൂെിയാമലാെിച്് 
പണിമുെക്കുകളും മറ്റ് സംയുക്ത സമരപരിപാെികളും നെതൊൻ ആഹ്വാനം 
നൽകി.  വിജയകരമായി നെ്ാക്ന്്ട്ട രാജ്യവ്യാപകമായ ഒരു ബന്ദ് 
ഈ സമരപരിപാെികളിൽന്്ട്ട�ാണ്. കർഷക പ്രസ്ഥാനതെിന്ന് 
മനതൃ�്വന്തെ ന്പാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുന്െ, പ്രമ�്യകിച്ചും വിശാഖാ 
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സ്റ്റീലിന്ന്, സ്വകാര്യവൽക്രണതെിന്ന�ിന്ര നിലപാന്െടുക്കുന്ന�ിനു 
മപ്രരി്ിക്കുന്ന�ിൽ ഈ ന്കാടുക്ൽ വാങ്ങലുകൾ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു.

രാമകഷ് െിമക്യത്തും അമശാക് ധവന്ളയും കർഷക പ്രസ്ഥാനതെിന്ന് 
മറ്റ് പ്രമുഖ മന�ാക്ളും 2021 ഏപ്രിലിൽ വിശാഖപട്ടണന്തെതെി 
ഒരു ന്പാതുമയാഗതെിൽ വച്് അവിടുന്തെ ന്�ാഴിലാളി സമരതെിന് 
പൂർണപിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്�് സംസ്ഥാനതെിന്ന്, പ്രമ�്യകിച്് കർഷകരുന്െ, 
മുഴവൻ ശ്രദ് മനെിയിരുന്നു. ഇ�് ന്പാതുമമഖലന്യയും വിശാഖാ സ്റ്റീൽ 
പ്ാന്ിന്നയും രക്ിക്ാനുള്ള മപാരാട്ടതെിന് ഒരു വിശാല സ്വഭാവം 
നൽകുകയും പ്ാന്് സ്വകാര്യവൽക്രിക്ാനുള്ള ന്റീക്തെിന്ന�ിന്ര 
കൂടു�ൽ ശക്തമായ ന്പാതുജനാഭിപ്രായം ഉയർതെിന്ക്ാണ്ടുവരുന്ന�ിന് 
സഹായകരമാവുകയും ന്െയ് തു. 

വിശാഖാ സ്റ്റീൽ പണിയാൻ ഭൂമി നൽകിയ ഏകമ�ശം 16,000 കുടുംബങ്ങളിൽ 
പലരും ന്�ാഴിലാളികൾന്ക്ാ്ം മപാരാട്ടം തുെരുകയാണ്. ഈ ഭൂമി സ്വകാര്യ 
ക്നികൾക്് വിൽക്കുന്ന�് ജനങ്ങൾക്് നൽകിയ വാഗ്ാനതെിന്ന് 
ലംഘനവും �ങ്ങളുന്െ �്യാഗതെിന്ന് യഥാർത് ഉമദ്ദശ്യതെിന് 
നിരക്ാതെതും ആന്ണന്നാണ് അവർ വാ�ിക്കുന്ന�്. ഈ കുടുംബങ്ങൾ 
മരൈഡ് യൂണിയനുകൾന്ക്ാ്ം മെർന്നുന്കാണ്് നെതെിയ വർഷങ്ങൾ 
ന്റീണ് മപാരാട്ടങ്ങളുന്െ �ലമായി ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 8,000 
മപർക്് ന്�ാഴിൽ ലഭിച്ിട്ടുണ്്. കൂടു�ൽ മപന്ര നിയമിക്കുന്ന�ിനായുള്ള 
മപാരാട്ടം അവർ തുെരുകയുമാണ്. സ്വകാര്യവൽക്രണതെിന്ന�ിരായി 
2021 ന്�ബ്രുവരി 12 മു�ൽ 500 �ിവസതെിലധികമായി മ�ശ്റീയപാ�യായ 
NH-16-ൽ ന്�ാഴിലാളികൾ നെതെിവരുന്ന അനിശ്ി�കാല ധർണയിൽ 
ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും പങ്കുമെർന്നിട്ടുണ്്. 

അനിശ്ി�കാല ധർണയ് ക്കു പുറമമ, വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ന രക്ിക്ാനുള്ള 
മപാരാട്ടം സംസ്ഥാനതെിന്ന് ഓമരാ മുക്ിലും മൂലയിമലയ് ക്കും 
ന്കാണ്ടുമപാകാനുള്ള പ്രൊരണവും മരൈഡ് യൂണിയനുകൾ തുെങ്ങി. 
ഇ�ിന്ന് ഭാഗമായി പ്ാന്ിന്ന് സ്വകാര്യവൽക്രണന്തെ എ�ിർക്കുന്ന ഒരു 
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പ്രസ് �ാവനയിൽ കുറഞ്ഞ�് ഒരു മകാെി ഒപ്പുകൾ എങ്ിലും മശഖരിക്ാനാണു 
�്റീരുമാനം. സംസ്ഥാനന്തെ മിക്വാറും എല്ലാ ഗ്ാമങ്ങളിലും സാന്നിധ്യമുള്ള 
സംഘെി�രായ അംഗൻവാെി ന്�ാഴിലാളികൾ, വിശാഖാ സ്റ്റീലിന്ല 
ന്�ാഴിലാളികൾക്് �ങ്ങളുന്െ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുന്കാണ്് �ങ്ങൾ 
പ്രവർതെിക്കുന്ന ഗ്ാമങ്ങളിൽ ഓമരാന്നിലും നിന്ന് കുറഞ്ഞ�് പതെ് 
ഒപ്പുകൾ വ്റീ�ന്മങ്ിലും മശഖരിക്കുന്മന്ന് പ്ര�ിജ്ന്യടുത്തു. വിശാഖപട്ടണം 
മുനിസി്ൽ മകാർ്മറഷനിന്ല മമയറും അംഗങ്ങളും ന്�ാട്ടു തുെങ്ങി 2022 
ന്മയ് മാസം ആയമ്ാമഴയ് ക്കും സംസ്ഥാനന്തെ 60 ലക്തെിലധികം 
ജനങ്ങൾ ഇ�ിൽ ഒപ്പുവച്ിരുന്നു; ഗ്ാമങ്ങളിൽ ഒപ്പുമശഖരണം തുെരുകയുമാണ്. 

മൂന്നു പ�ിറ്റാണ്ന്തെ തുെർച്യായ സമരങ്ങൾ വിശാ ഖാ സ്റ്റീൽ 
ന്�ാഴിലാളികന്ള �ഴക്ം ന്െന്ന രാഷ് രൈ്റീയ മപാരാളികളാക്ി 
മാറ്റിതെ്റീർതെിട്ടുണ്്. മപാരാട്ടതെിന്ന് പാ�യിൽ തുെരാനും, സമെർദ്ദങ്ങന്ള 
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പിന്തുണ സൂെി്ിക്കുന്ന�് അവർ ശരിയായ �ിശയിലാണു ന്റീങ്ങുന്ന�് 
എന്നു �ന്ന്നയാണ്.
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കൃതജ്ഞത
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ന്സക്രട്ടറി) എന്നിവരുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങന്ള അെിസ്ഥാനമാക്ിയാണ്.
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