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�ர�ட� ம��� அர� ஒ����ைற �றி�� ேஹா�டா தா�காரா ெதாழிலாள�க�ட� ேப��

ராஜ�தா� தா�காரா�� உ�ள ேஹா�டா 
ெதா��சாைல ���� ஊடக�க� ெச�� ெவ������க 
ேவ���. ஆனா� ெச�ய��ைல. ��ரவ� 16 அ�� 
அ�� ேவைல ���த� ெச�த ெதா�லாள�க� �� 
காவ��ைற�� ��வாக��� ��ட�க� வ��ைறைய 
அ���தன�. 100��� ேம�ப�ட ெதா�லாள�க� 
காய��றன�. 44 ெதா�லாள�க� ைக� ெச�யப�� 
க��� கலக�ைத உ�டா��யதாக��, காவல�கைள 
ெகா�ல �ய���தாக�� அவ�க� �� ெபா� வழ��க� 
ேபாட�ப���ளன. 

ேஹா�டா ெதா��சாைல�� உ�ள ப� �ைலைமக� 
����� அட���ைறக� ����� ����� ��� 
�ர�தர� ெதா�லாள�க�ட� உைரயா�ேனா�. 
இவ�க� அைனவ�� 22-24 வய���� உ�ளவ�க� 
அவ�க� ெதா��சாைல�� ச�க� அைம�பத�கான 
�ய��க� ����� அைத த��பத�காக ��வாக�� 
மா�ல அர�� க�ட���த தா��த�க� ���� 
�வ��தன�. ெதா�லாள�க�� ெபய�க� அவ�க�� 
நல� ���� மைற�க�ப���ளன.

ேக: ெதா��சாைல ����� உ�ப���� த�க�ைடய 
ெபா���க� ����� ���க�?

உ: இ�த ெதா��சாைல 2011� ��வ�ப�ட�. 
ெதா��சாைல�� 4000 ெதா�லாள�க� ேவைல 
ெச���றன�. இவ�க�� �ர�தர� ெதா�லாள�க� 472 
ேப� ம��ேம. ம�றவ�க� பல ஏஜ��க� �ல� 
�ய��கப�ட ஒ�ப�த ெதா�லாள�க� ஆவ�. �ர�தர� 

ெதா�லாள�க��� அைன�� ச�ைகக� உ�பட 
22000�பா� மாத ஊ�ய� ெகா��க�ப��ற�. 
ஒ�ப�த ெதா�லாள�க��� 10000�பா� ஆ��. 
ஆனா� நா�க� அைனவ�� ஒேர ேவைலைய தா� 
ெச��ேறா�.

அ: 2011� ெதா����ப க�� ��வன�க�� இ��� 
நா�க� ேவைல�� அம��த�ப�ேடா� ெப��பாலான 
�ர�தர� ெதா�லாள�க� அ�வா� 
எ��க�ப�டவ�க�. நா�க� ப���யாளராக 3 
வ�ட���� ப� ெச�ேதா�. அத� ��ன� 6 
மாத���� த�கா�க ெதா�லாளராக ேவைல ெச�� 
��ன� �ர�தர� ெதா�லாள� ஆேனா�. 
ப���யாளராக இ��� த�கா�க� ெதா�லாளராக 
நா�க� மா�ய ேபா� எ�க��� ெகா��கப�ட ஊ�ய 
உய�� எ�னெவ�� ெத��மா? மாத� 20�பா�!

க:  நா�க� �ர�தர� ெதா�லாள� ஆவத�� எ�வா� 
உைழ�க ேவ�� இ��த� எ�பைத 
வ������ேறா�. இ�த ெதா��சாைல உ�ப�� 
ெப�வத�� நா�க� தா� �ணாக இ��ேதா�. இ�� 
நா�க� ெப�ைம ெகா��ேறா�.
ேக: ��க� ச�க� அைம�க ��ெவ��தத�� எ�ன 
காரண�க� எ�� ���க�?

க: ப� �ைலைமக� க�னமாக இ��தன. நா�க� ��ய 
�ர�சைனகைள ���க ��வாக� எ�த �ய��ைய�� 
எ��க��ைல. �ர�தர� ெதா�லாள�க� ம��� 
ஒ�ப�த ெதா�லாள�க� இைண�� ச�க� 
அைம�தா� தா� ��வாக� ேப��வா��ைத�� வ�� 
எ�� நா�க� உண��ேதா�.

உ: நா�க� த�� இ��த இட������ 
ெதா��சாைல�� ெச�வத�� எ�த ேபா��வர�� 
ேசைவ�� இ�ைல. நா�க� ஆ�ேடா�க� எ��� 
ெச�ல ேவ�����த�. ஒ� ஆ�ேடா�� 7-8 ேப� 
உ�காரலா�. ஆனா� இர�� நா�க� 30 ேப� 
உ�கா��� சவா� ெச�ய ேவ���. எ�டைர ம� 
ேநர க�� உைழ���� ��ன� எ�ப� இ�வா� 
ெச�ல ���� எ�� ��கேள ேயா��� பா��க�. 
நா�க� த�� இ��த இட�க�� ��ட�க� 
இ��தா�க�. இர�� அவ�க� ெதா�ைல ேவ�. 
அதனா� தா� நா�க� ெவ�காலமாக ேபா��வர�� 
வச� ேவ�� �ர� ெகா��� வ��ேறா�. ஆனா� 
��வாக� அைத ஒ� ெபா��டாகேவ எ��க��ைல.

உணவக��� ெகா��க�ப�� உண�� தர� ெவ� 
ேமாசமாக இ��த�. அத� தர�ைத �����வத�� 

வா��ைதேய இ�ைல. எ�க� உண�� 
கர�பா����கைள கா�ப� சாதாரண�. நா�க� 
�ைற ��னா� எ�க� ��ப�ைவச� 
ேவ��ெம�றா� சா��� இ�ைல ப��� �ட 
எ�பா�. நா�க� ேவ�டா� எ�றா� �ட அ��க� 
ஓவ�ைட� பா��க ேவ����ள�.

அ: எ�க�ைடய ெதா�லாள� ேதாழ� ஒ�வ� 3 நா� 
ெதாட��� ஓவ�ைட� ெச�� வ�தா�. ெதாட��� 
நா�காவ� நா� ஓவ�ைட� ெச�ய ம��த ேபா�, 
அவைர ��ப�ைவச� க�ன��� அைற���ளா�. 
நா�க� ெதா��சாைல தள��� இவவா� தா� 
நட�த�ப��ேறா�. ஒ�ப�த ெதா�லாள�க�� 
�ைலைம இ��� ேமாச�. ம���வ� 
�ர�சைன�காக �ட ஒ�ப�த ெதா�லாள� ஒ�நா� 
���ைற எ��தா� �ட, அ��த வ�ட��� 
அவ�ைடய ஒ�ப�த�ைத ���கமா�ேடா� எ�� 
�ர��வா�க�. ��ன �ர�சைனக��� �ட �ர�தர� 
ெதா�லாள�கைள அவமான� ெச�வா�க�, ஒ�ப�த 
ெதா�லாள�கைள ேவைல ��� ���வா�க�.

க: ஆ��வா ேபா�ற ேஹா�டா ைப��கைள எ�க� 
ெதா��சாைல ெபா�����றன. இத�கான பாக�க� 
ெவ������ வ���றன�. ஒ� ���டைர 
அெச��� ெச�வத�� எ�க��� ெகா���� ேநர� 
ெவ�� 22 �னா�க�. இர�� அெச��� ைல�க� 
இ����றன. ஆனா� எ�த ைல��� ஆ� மா�� 
ெதா�லாள�(��வ�) இ�ைல. அைர ம� ேநர ம�ய 
உண� இைடெவ� ம��� இர�� ேத�� 
இைடெவ� தா�. ம�ற ேநர� நா�க� ஓயாம� ேவைல 
ெச�ய ெவ���. ெதா��சாைல�� பா�கா�� 
உபகரண�க� இ�ைல எ�ப� எ�கள� ���ய 
ேகா��ைக. ஒ� ஒ�பநத ெதா�லாள� பா�கா�� 
உபகரண�க� ேக�டா� அவைர உடன�யாக ேவைல 
��க� ெச�;� ��வா�க�. ஒ� �ர�தர� ெதா�லாள� 
ேக�டா� �ர�ட�ப�� ேவைலைய ம��� 
ெச���க� எ�� ��வா�க�.

ஒ��ைற அெச�ப� ைல�� ேவைல ெச��� ேபா�, 
ஒ� ெராேட��� பா� எ��ைடய �க��� ப�� 
எ��ைடய வல� க�ன�ைத ெவ�� ��ட�. நா� 
�த�� கவ��க��ைல. எ��ைடய �க��� 
வ��� ர�த�ைத பா��� எ��ைடய ந�ப� ஒ�வ� 
��னா�. நா� உடன�யாக ��ப�ைவசைர 
����ேட�. அவ� வ�� �சா��த ேபா� எ�ன 
நட�த� எ�� ��ேன�. அவ��� ேவ� ேவைல 

மைறமைலநக� ெதாழிலாள�களி� உ�ணாவிரத� ேபாரா�ட�
மைறமைலநக� ெதா��சாைலக�� �ல� 
வ�� ெதா�லாள� �ேராத� ேபா�ைக 
க���� �ஐ�� ச�க�ைத� சா��த 
மைறமைலநக� ெதா�லாள�க� 
ெச�ைன�� மா�� 16 அ�� ஒ� நா� 
உ�ணா�ரத� ேபாரா�ட�ைத 
நட��ன�.ெட�ெச� இ�ெட�ேநஷன�, 
ேஜ�எ� ஆ�ேடா, கா��டா�, ேமஜி���� 
ம��� �ெப� ெச�க�ட�ட� 
ெதா��சாைலக�� இ��� ெதா�லாள�க� 
கல�� ெகா�டன�.ஊ�ய �ர�சைனக� 
ச�க� அைம�தத�காக 
ெதா�லாள�கைளப� வா��த� என பல 
�ர�சைனகைள இ�ெதா�லாள�க� 
ச���� வ���றன�.                         
கா��டா� ��வாக� ெதா�லாள�கைள 
���ப ஓ�� எ��க ம��த� 
ெதா�லாள�கைள ��வன��� ஒ� 
�ைளயான எ�.எ�.� அ�வலக���� 
மா����ள�. ���ப ஓ�ைவ எ��க 
ம��த� ெதா�லாள�கைள ��வன��� 

�ைறயான ப� �ைலைமகைள ச�டமா�க ேகா� பல 
ஆ��க��� ��ன�, உல�� இ�ெனா� �ைல��, 
ேவேறா� ெமா� ேப�� �ல ம�க� ஒ���ைண�தன�. 
�ைறயான ப� �ைலைமகைள ச�டமா�க ேகா� 
த�க�ைடய க��கைள ெதா��சாைலக�ேலேய 
������ ெவ�ேய�ய அவ�க� ஆ�ர�கண�கான 
ெதா�லாள�க�ட� இைண�தன�. அவ�க� நட��ய 
ேவைல ���த��� காவ��ைற�� ��பா��க� 
அவ�க� ேம� ���கைள உ���தன. �ல� 
உ��ழ�தன�. பல� ைக� ெச�யப�டன�. நா�� ேப� 
����ட�ப�டன�. �காேகா�� அவ�க� ���ய 
ர�த��� ெதா�லாள� வ��க���கான உ�ைமக� 
எ�த�ப�டன. நம�காக ���த ெதா�லாள� 
�யா�க�� �னமாக ேம ஒ�� அ�� ெதா�லாள� 
வ��க �னமாக ெகா�டா��ேறா�. 140 ஆ��க��� 
��ன�, அவ�க� ஈ��� த�த 8 ம� ேநர ேவைல, 
வா���கான ஊ�ய�, ச�க� பா�கா��, 
பா�கா�பான ப� �ைலைமக� ஆ�ய உ�ைமகைள 
பா�கா�ப� ெதா�லாள� வ��க  கடைமயா��.
 
இ��ய ம��� அ��ய �தலா�க�� �ைணேயா� 
ெபா�ளாதார வள��� எ�ற ெபய�� ெதா�லாள� 
உ�ைமகைள ப��பத�� ம��ய அர� �ய�� 
வ��ற�.  ச�க� அைம��� உ�ைமகைள ப����, 
ேபாரா�ட�கைள காவ� �ைறைய ைவ�� ஒ�����, 
ெதா�லாள� ச�ட�கைள மா�ல அர�கைள ைவ�� 
���� ேபாக ெச�ய�� அர� ெசய�ப�� வ��ற�. 
ஹ�யானா�� இ��� த��நா� வைர, 
மா������� ���கா� வைர ெதா�லாள�க� 
�ைற�� அைட�க�ப��,  ெப�� ��ப�க��� 
ஆளா� உ�ளன�.  ஆ�வா�க�ட�����, 
�வசா�க�ட����� �ல�க� ப��க�ப�� 
வ���றன. மாணவ�க�, ப��த�வாள�க�, ஜா�, மத 
��பா�ைம�ன� �� தா��த�க� நட�த�ப�� 
வ���றன. நம� மதசா�ப�ற ஜனநாயக ெந��ைறக� 
�ற�ப���றன. ஒ��ப�ட ெதாட� ேபாரா�டேம 
நம� ெதா�லாள� ேதாழ�கைள �����, நம� 
உ�ைமகைள கா���. நம� உைழ��னா� 
உ�வா�க�ப�ட ெச�வ��� நம�� �யாயமான ப�� 
�ைட�பத�� ஒ��ப�ேவா�! ேபாரா�ேவா�!

தைலய�க�

workers solidarity center

ஒ� �ைளயான எ�.எ�.� அ�வலக���� 
ேவைலைய மா����ள�. இ�� ெதா�லாள�க��� 
எ�த ேவைல�� �ைடயா�. க�கா��� ேகமரா 
ெபா��த�ப�ட ஒ� அைற�� அவ�க� நா� ேதா�� 
உ�கா�����க ேவ����ள�. ஒ� ��ன 
�ர�சைன�� �ட ப��ச�க� ைவ�� 
�ர�ட�ப���றன�. அவ�க��� ஊ�ய உய��, 
���ைற எ�� பல உ�ைமக� ம��க�ப���றன.

ேபா�� இ��யா�� �� உ�ள ேஜ�எ� ஆ�ேடா 
ெதா��சாைல�� உ�ள 2000��� ேம�ப�ட 
ெதா�லாள�க��, 53 ெதா�லாள�கேள 
�ர�தர�ப��� உ�ளன�. �ஜரா��� �ைர�� 
ஆர���க உ�ள ெதா��சாைல�� ெச��� ப�யாக 
�ர�தர� ெதா�லாள�கைள ��வாக� ��ப���� 
வ��ற�. உ�ப��ைய இ�ெனா� இட���� மா��வைத 
எ�����, 3 வ�ட� ேவைல ெச�த அைனவ���� �ர�தர 
ேவைல, ைமய உ�ப�� �ைறக�� ஒ�ப�த �ைறைய 
��க��, 2014 ம��� 2015�கான �ரா���� பண� 
ஆ�யவ�ைற ெதா�லாள�க� ேகா���றன�.

ச�க� அைம�தத�காக �ெப� ெச�க�ட�ட� 
ெதா��சாைல�� ெதா�லாள�க��� ஜனவ� ம��� 
��ரவ� ஊ�ய�க� ெகா��க�பட��ைல. ச�க� 
அைம�த�காக ெதா�லாள�க� ேவைல�� இ��� 
��க�ப���ளன�. �ெப� ெதா�லாள�க� ேச��� 
ம��� கட� ���ற� �லமாக ெகா��க�ப�� கட� 
ச�ைகைய ச�க��� உ�ள உ���ன� 
ெதா�லாள�க��� ��வாக� தர ம���ற�.  ��வாக� 
ச�க�ைத அ��க��க��, ஊ�ய� ப�� ேபச�� 
ம���ற�. ��வாக��� �ேராத� ேபா�ைக 

க�����, ச�ட�ைத ��� ��வாக� �� அர� 
நடவ��ைக எ��க�� ெதா�லாள�க� 
ேபாரா���றன�.
ச�க� அைம�த�காக ேமஜி���� ெதா��சாைல 
ெதா�லாள�கைள பல காரண�க� �� ப��� 
இ��� ��� உ�ள�. 2004���� 2008 வைர 
��வாக� ெதா�லாள�க��� �ைற�த ப�ச ஊ�ய� 
தர��ைல. இத�கான ஒ� வழ�� ��ம�ற��� 
உ�ள�. ப��கக� ெச�ய�ப�ட ெதா�லாள�கைள 
���� ேவைல�� அம��த��;, ெதா��சாைல�� 
ஒ�ப�த �ைறைய ��க�� ெதா�லாள�க� 
ேகா���றன�.

ெதா��சாைல�� ைமய உ�ப���� ஒ�ப�த 
ெதா�லாள�க� ஈ�ப���வைத ��� அைன�� 
ெதா�லாள�கைள �ர�தரமா�க ேகா���, 2014-15 
ஆ��க��கான ேபான� ம��� ��� ேபர 
உ�ைமைய ேகா� ெட�ச� ெதா�லாள�க� 
ேபாரா�ட��� ஈ�ப�டன�.

உ�ணா�ரத� ேபாரா�ட��� �ஐ�� மா�ல� 
தைலவ� ேதாழ� ச��தரராஜ�, �ைண ெபா�� 
ெசயலாள� ேதாழ� �மா�, கா���ர� மாவ�ட��� 
தைலவ�க� க�ண� ம��� �����மா�, ெபா�� 
ெசயலாள� ேசஷா��� ம��� ச�க� தைலவ� 
நாகராஜ� கல�� ெகா�டன�. ெதா�லாள�க� ேம� 
��வாக��� அட���ைறகைள��, 
ெதா�லாள�க�� �ர�சைனகைள கைளவ�� 
அர�� ெம�தன� ேபா�ைக�� �ர���க� 
க���தன�. அர� நடவ��ைக எ��கா��டா� 
வ�� வார�க�� ேம�� ேபாரா�ட�க� 
நைடெப�� எ�� அவ�க� ��ன�.

ெதாட���....(2 ப�க� )



ெதாட�� ஒ�ப�த ெசவிலிய� ேபாரா�ட�!- இள�தமிழக� இய�க�

 ேபாரா�ட�ைத� ெகா�டா�ேவா� 
ெகா�டா�டமா�� ேபாரா�ேவா� என 2007 மா�� 3 
அ�� ஆர�பமான ேகாைவ ���கா� ெதா�லாள� 
ேபாரா�ட� 10ஆவ� ஆ��� அ� எ��� 
ைவ���ள �ன�ைத� ெகா�டா�� �தமாக ���கா� 
ேபாரா�ட��� 10ஆ� ஆ��� �வ�க �ழா, ேகாைவ 
�� 13.03.2016 அ�� காைல இைளய ேதாழ�க�� 
ேகாைவ கைல� ���� ேமள� தாள� ஆ�ட� பா�� 
என ெகா�டா�டமா� ஆர�பமான�.

�ழா�� �த� �க���யாக ச�க� ெகா�ைய, 
ெகாைல� ��ற வழ��� ��தைல ெச�ய�ப�ட ேதாழ� 
ம��கா ஏ��னா�. நா�� ம�க��காக�� 
ெதா�லாள� வ��க���காக�� ேபாரா�ய 
�யா�க��� அ�ச� ெச��த�ப�ட�. ேகாைவ 
மாவ�ட ���கா� ெதா�லாள� ஒ��ைம� ச�க��� 
ெபா�� ெசயலாள� ேதாழ� சா�நாத� 
தைலைம�ைரயா��னா�.

���கா� ெதா�லாள�க� ேபாரா�ட வழ��க�� 
அவ�க��காக வாதா�ய வழ�க�ஞ�க� 
ேக.எ�.ரேம�, ல��மணநாராயண�, பார� ஆ�ேயா� 
க�ர��க�ப�டன�.

அைத� ெதாட��� த�ழக ச�டம�ற� ேத�த� 
2016�கான ெதா�லாள� வ��க சாசன�ைத இ��ய 
க����� க�� (மா����� – ெல����) ெபா�� 
ெசயலாள� ேதாழ� �ப�க� ெவ��ட ஏஅ����� 
மா�ல ��வா�க� ேதாழ�க� எ�.ேக.நடராஜ�, 
ஜவக�, ச�கரபா��ய�, எ.எ�.�மா�, �வேன�வ� 
ஆ�ேயா� ெப��� ெகா�டன�.

��ட��� ேப�ய ேதாழ� �ப�க�, நா� இ�� 
வ��ேபா� வ��� ைவ����த �ைக�பட�கைள� 
பா��ேத�. அைவ ஒ� ெதா��சாைல� 
ெதா�லாள�க�� ேபாரா�ட�, அவ�க�� 
���ப�தா�� ேபாரா�டமாக, ��ன� ச�க��� 
ேபாரா�டமாக மா���ளைத ெவ��ப���ன. 
���கா� ெதா�லாள� ேபாரா�ட� ெதா�லாள� 
வ��க� ேபாரா�ட��� ஒ� ���தாரண��க� 
ேபாரா�டமாக� �க��ற�. இ�� 3 ல�ச� 
�வசா�க� த�ெகாைல ெச���ளா�க�. ஆனா� 
ம�க� பண�ைத, வ��� பண�ைத� ெகா�ைளய��த 
�ஜ� ம�ைலயா, ல�� ேமா� ேபா�றவ�க� 

மா-ெல தீ�ெபாறி பிரி�கா� ெதாழிலாள� ேபாரா�ட�தி� 10ஆவ� ஆ�� �வ�க�: 
ப��ரமாக ெவ�நா���� அ��� 
ைவ�க�ப��றா�க�. இ�த அரசா� ஜனநாயக���காக, 
���காக� �ர� ெகா��பவ�க� �� ேதச��ேராக 
வழ��� ேபாட�ப��ற�. �ட��ள� அ�உைல�� 
எ�ராக� ேபாரா�ய ம�க� ��, சாராய���� 
எ�ராக� பா�ய �ர��� பாடக� ேகாவ� ��, 
ேஜஎ�� மாணவ�க� �� என எ�ேலா� ��� ேதச� 
�ேராக வழ�� ேபாட�ப��ற�. எ�லா தர��ன�� 
ேபாரா��றா�க�. இ� ேத�த� ேநர�, த��நா��� 
பல ��ன�க� உ�ளன. ��க ஓ� அ�, அ��க ஓ� 
அ� அைம�கலா�, ைவேகா ஓ� அ�, பாஜக ஓ� அ� 
இ�ப� பல ��ட�க� ��ன�க� இ��கலா�. 
வரலா�. ஆனா�, உ�ைமயான அ�, ��ன� 
ேபாரா�ட அ� ம��ேம, ம�க��காக 
ெதா�லாள�க��காக ேபாரா���ற அ� ம��ேம. 
மாணவ�க� ெதா�லாள�க�, �வசா�க�, 
ெதா�லாள�க� இைண�� ேபாராட ேவ��ய 
கால��. வ�� கால��� நா� அைனவ�� 
ஒ��ைண�� ேபாரா�ேவா� எ�றா�.

அைத� ெதாட��� ஏஅ����� ேத�ய� தைலவ� 
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ெதா�லாள�க���� �தலா�க���� நட��� ெதாட� ேபாரா�டேம 
ெதா�லாள�க�� ஊ�ய�ைத ��ண����ற�. அைன�� 
ெதா�லாள�க���� மாத� �.20000 �ைற�த ப�ச ஊ�ய� ேத�ய  அள��  
உ�� ெச�ய ெதா��ச�க�க� ேகா���ற�.

ஏ� ஆ��க���� ேமலாக ப� �ர�தர� ெச�ய�படாம� 
அைல�க��க�ப��வ�� ஒ�ப�த ெச��ய�க� 3000 
ேபைர உடேன ப� �ர�தர� ெச�ய வ����� ஒ�ப�த 
ெச��ய�க� காலவைரய�ற உ�ணா�ரத� 
ேபாரா�ட��� ஈ�ப���ளா�க�.

ெச�ைன ேதனா�ேப�ைட �.எ�.எ� வளாக��� உ�ேள 
18.02.16 �யாழ� �த� நைடெப�� ேபாரா�ட��� 
ஒ�ப�த ெச��ய�க� பல� த�க� 
ைக��ழ�ைதக�ட� ப�ேக�����றா�க�. அைன�� 
மாவ�ட�க�� இ���� வ�� ேபாரா�ட��� 
ப�ெக����ள ெச��ய�க� பல� த�க� 
���ப��ட� வ���ளன�.ெவ����, இர�� 
ெகா��க���� ெதாட�� இ�ேபாரா�ட��� �ல� 
ைவரா��யமாக த��� �ட அ��தாம� 
ஈ�ப���ளன�. பல ெச��ய�க� மய�கமைட�� 
���� ஏ��� �ைல��� த�ள�ப���ளன�. 
ஆனா��, ஒ�ப�த ெச��ய�க� ேபாரா�ட� 
ெதாட��ற�.

அவ�க� ேபாரா�ட��� ேகா��ைகக� :

1) த�ழக அர�� �காதார��ைற�� 5 வ�ட�க��� 
ேமலாக ப����� 3000��� ேம�ப�ட ஒ�ப�த 
ெச��ய�கைள உடன�யாக ப� �ர�தர� ெச�ய 
ேவ����,

2) அர� ஆர�ப �காதார �ைலய�க�� 12 ம� ேநர����� 
ேமலாக ப����� ஒ�ப�த ெச��ய�கைள க���� 
ெகா�� �ைற�தப�சமாக 6 �ர�தர ெச��ய� 
ப��ட�கைள உ�வா�க ேவ����,

3) இ��ய ம���வ��� ச�ட ���ைறக�� ப� (MCI – 
M e d i c a l  C o u n c i l  o f  I n d i a )  அைன�� அர� 
ம���வ�க��� ம���வமைனக��� 
உ�ேநாயா�க�� எ���ைக�� ஏ�ப ம��� �ற 
ேநாயா�க�� எ���ைக�� ஏ�ப �ர�தர 
ெச��ய� ப��ட�கைள உ�வா�க ேவ����,

4) ேத�ய தர� சா��த� ெப�ற அைன�� அர� 
ம���வமைனக��� (N A B H )  ��க��ப� ம��� 
அைன�� தா�கா ம���வமைனக� ம��� அர� 
மாவ�ட தைலைம ம���வமைனக��� 
உ�ேநாயா�க�� எ���ைக�� ஏ�ப, �ற 
ேநாயா�க�� எ���ைக�� ஏ�ப �ர�தர 
ெச��ய� ப��ட�கைள உ�வா�க ேவ����,

5) 3 ஆ��க� ப� ���த �ைல�� ப� �ர�தர� 
ெச�ய�ப�� கால�ைற ஊ�ய� வழ�க�ப�� எனற 
�ப�தைன��ப� அரசா� ெச��ய�க� 
ப�யம��த� ெச�ய�ப��றா�க�. ஆனா�, 5 
ஆ��க� ப� ���த �ைல��� ப� �ர�தர� 
ெச�ய�பட��ைல. ஒ�ப�த �ைற�� 
ெதா����ய��� அ��பைட�� ப��� ���� 
ைவ�க�ப���ளா�க�. எனேவ, அர�� 
ஆைண�ப� 3 ஆ��க� ப� ���த 
ெச��ய�கைள ப� �ர�தர� ெச��ட 
ேகா��ேறா�.

6) த�ழக அர�� �� இய��� ஆர�ப �காதார �ைலய�க�� 
தா� �ழ�ைதக�� இற�� ��த�, �ரச���� 
தா�மா�க�� இற�� ��த�� இ��யா�� �ற 
மா�ல�கைள �ட �ைறவாக உ�ளெதன, ம��ய 
அரசா� பாரா�ட�ப�� உ�ய ���கைள�� த�ழக 
அர� ெப���ள�. இ�ெப�ைம�� ஆர�ப �காதார 
�ைலய�க�� 24 ம� ேநர�� க�ைமயாக 
உைழ���� ஒ�ப�த ெச��ய�கேள காரண� 
எ�பைதஅர�� ஏ���ள� எ�பைத க��ட� 
ெத����� ெகா��ேறா�. எனேவ, ��த� ெச��ய� 
ப��ட�கைள உ�வா��ட�� ேவ���ேறா�.

ஊ�� உ�ள அைன�� தா�மா�க���� த�க� �ழ�ைத�� 
தா��பா� ெகா��க வ������ேறா�. ஆனா�, எ� 
��ைள��� தா��பா� ெகா��க ��ய��ைல. 
ெதாட� ேவைல ேநர�தா� அ�தைன ப���ைம, என 
ஒ�ப�த ெச��ய� ஒ�வ� க��� ம�க ெத���தா�.

ெதாட� ேபாரா�ட��� காரணமாக, 19.02.16 அ�� 
ச�டசைப�� 110 ���� �� 1500 ஒ�ப�த 
ெச��ய�க��� ப� �ர�தர உ�தரைவ �த�வ� 
ெஜயல�தா அ�����ளா�. ஆனா�, �� 1500 
ேப�� ப� �ர��ர ஆைண ேக�����யாக உ�ள�. 
எனேவ, அைன�� ஒ�ப�த ெச��ய�க���� ப� 
�ர�தர� ெச�ய�ப�� வைர ேபாரா�ட� ெதாட�� 
என அ�����ள ஒ�ப�த ெச��ய�க�, 
உ�ணா�ரத� ேபாரா�ட�ைத� ெதாட���றன�. 
இ�� த�ேபா� ப� �ர��ர� ெச�ய�ப�டவ�க�� 
அட��வ�.

இ��ைல��, இ�ேபாரா�ட���� ஆதரவாக த��நா� 
அர� ெச��ய� ச�க� சா��� 19.02.16 அ�� ம�ைர 
ஒ� ம� ேநர அைடயாள ேவைல ���த� 
நைடெப�����ற�. 20.02.16 �த� த�ழக� 
��வ�� பர�� என எ��பா��க�ப��ற�.

ெதா�லாள� ஒ��ைம ஓ��க! ஒ�ப�த ெச��ய�க� 
ேபாரா�ட� ெவ�ல���!

எ�.�மாரசா� 
உைரயா��னா�. அவ� தன� 
உைர��, ���கா� 
ெதா�லாள�க� ெஜயல�தா 
ேபாலேவா, க�ெமா� 
ேபாலேவா ஊழ� வழ��� 
�ைற��� ெச�ல��ைல. 
ெதா�லாள� ேபாரா�ட��� 
�ைற�� உ�ளன�. அவ�க� 
இ���� ேகாைவ� �ைற, 
ெதா�லாள� ேபாரா�ட��� 
��ேனா�யாக இ��த, 
�த��ர� ேபாரா�ட��� 
இர�ைட ஆ�� த�டைன 
ெப�ற வ.உ.� இ��த �ைற…… 
அவைர� ேபால�தா� இ�� 
எ�� ���கா� ெதா�லாள� 
��ேனா�க�, அேத �ைற��, 
இர�ைட ஆ�� த�டைன�� 
இ���றா�க�. ���கா� 
ெதா�லாள�க� �ைர�� 
ெவ�ேய வ�வா�க�, பக��� 

வ� மரைப� ��ப��, அ�ேப�க�� ஜனநாயக� 
ேபாரா�ட�ைத� ��ப�� ம�கைள� கா�க ஜனநாயக� 
கா�க வ�� மா�� 23 �த� ஏ�ர� 14 வைர�லான 
�ர�சார�ைத நா� ம�க� ம���� ெகா�� ெச�ல 
ேவ��� எ�றா�.

��ன� வ���ற த��நா� ச�டம�ற� ேத�த�� 
ேம��பாைளய� ம��� க��ட�பாைளய� 
ச�டம�ற� ெதா��க�� இகக (மாெல) சா�பாக 
ேபா����� ேவ�பாள�க� ேதாழ� நடராஜ�, 
ேதாழ� ேவ���க� ஆ�ேயாைர ேதாழ� �ப�க� 
அ��க�ப���னா�. அதைன� ெதாட��� 
ஆ�ர�கண��� வ����த ெதா�லாள�க� ம��� 
அவ�க�� ���ப�தா� அைனவ�� எ����ட� 
�ழ�க��டன�. �ழா ம�ய உண�ட� ��� 
ெப�ற�.

மா�� 13 அ�� �ழா �வ��வத�� �� ���கா� 
ெதா�லாள� ச�க அ�வலக��� ேதாழ� �ேகஎ� 
ஜனா��தன� �ைன� �லக�ைத க���� ெபா�� 
ெசயலாள� ேதாழ� �ப�க� �ற��ைவ�தா�.

இ��பதாக �� ம�த வள� �ைற�� ேபா�மா� 
��னா�. அ�� அவ�க� என�� 500�பா� ெகா���, 
எ��ைடய ந�ப�ட� எ�ைன ஒ� த�யா� 
ம���வமைன�� அ��� ��டன�. இர�� 
நாைள�� ேவைல�� வரேவ�டா� எ�� �� 
��டன�. 
அ: �ல சமய�, ெதா��சாைல க�கா��பாள�க� 
ெதா��சாைலைய பா�ைவ�ட வர� ேபா�றா�க� எ�� 
எ�கைள உ�ப��ைய ���� ைல�கைள ��த� ெச�ய 
ெசா�வா�க�. அதனா� �ல ம� ேநர� உ�ப�� 
பா��க�ப��. உடேன அெச��� ேநர�ைத 20 �னா��� 
�ைற�� ��வா�க�. நா�க� இ��� ேவகமாக ேவைல 
ெச�ய ேவ���. பல ேநர�க�� ��வாக� ேகாளாறா�, 
உதாரணமாக பாக�க� வர��ைல எ�றா� ைல� ��� 
���. அ�ேபா�� இழ�த ேநர�ைத ஈ�க�ட அெச��� 
ேநர� �ைற�க�ப��. ஓவ�ைட� எ�றா� இ��� 
ேமாச� ��க�கைள ேபால நட��வா�க�ேக: எ�ெபா�� 
��க� ச�க� அைம�க ஆர�����க�? அத�� 
��வாக��� ப�� எ�ன?

அ: ஜுைல 26 2015 அ�� நா�க� ச�க� அைம�பத�� 
��ெவ��ேதா�. ஆக�� 6 அ�� அர�ட� ப�� ெச�ய 
��ண�ப�ேதா�. 4000 ெதா�லாள�க�� ஏற�தாழ 
அைனவ�� ச�க� அைம�பத�� ைகெய����டன�. 
ப��� ேபா� 227 ���ய �ர���க�� ெபயைர ப�� 
��ண�ப��� ெகா����ேளா�. ஆனா� இத�கான 
எ�த ப��� அர�ட���� வர��ைல. �த�� 
எ�க��� எ�ன ெச�வ� எ�� ெத�ய��ைல. 227 
ைகெய���க�� �ர�சைன உ�ளதாக 3 ேநா���கைள 
��� ��ம�ற� அ�����ளா�க� எ�� அவ�க� 

ச�ப��� எ�க� வழ�க�ஞ�ட� ����ளன�. ஆனா� 
எ�க��� இ�வைர எ�த ேநா���� வர��ைல. 227 
ேப�� 21 ெதா�லாள�க� ச�க� ேவ�டா� எ�ற 
��யதாக ஒ� வா���ல�ைத ��வாக� தர������ 
ப�� ெச���ளதாக ேநா��� ���ற�. அைத� ப�� 
ச�ப�தப�ட 21 ெதா�லாள�க��� எ��ேம 
ெத�ய��ைல. இ��� அவ�க� எ�க� �டேவ 
உ�ளன�. எ�ப� ஏமா���றா�க� எ�கைள!

க: ப�ேவ� மா�ல�க����� ெதா�லாள�கைள 
ெகா�� வ�தா� அவ�க� ம���� ஒ��ைம இ��கா� 
எ�� ��வாக� �ைன�த�. ஆனா� அவ�க� ��� 
ெபா�யா� ��ட�. �ர�தர� ெதா�லாள�க� ம���� 
ஒ��ைம பலமாக உ�ள� அ� ம��ம�ல எ�கைள �ட 
ேம�� அட���ைற�� உ�ளா�� ஒ�ப�த 
ெதா�லாள�க�ட� எ�க�ைடய ஒ��ைம ஓ�� 
உ�ள�.

உ: ஆ�ேடாெமாைப� தயா���� உலக வ�கா��யாக 
ேஹா�டா பைர சா���ற�. ஆனா� ���ய 
ேதைவகளா�ய பா�கா�� உபகரண�க� �ட தர 
ேகா�னா� அத�கான வச� இ�� இ�ைல எ�� 
ம�தவள �ைற ���ற�. ��ன �ஷய�கைள 
�ர�ப�� �ட அவ�க� ஒ� ��ய ��வன� ேபால தா� 
நட���றன�.

ேக: த�ேபாைதய �லவர� எ�ன?

உ: உ�க��� ெத������� இ�ேபா� �ைலைம 
கவைல���யதாக உ�ள�. ெபா� வழ��க�� ைக� 
ெச�யப�� எ�க�ைடய ேதாழ�க� 44 ேப� இ�� 
�ைற�� உ�ளன�. அ�� பல ேப� ��ரவ� 16�� 
��ன� அவ�க�ைடய ���� ைக� ெச�யப�டன�. 
ஊடக�கைள இைத� ப�� எ�த��ைல. நா�க� 

ெதா�லாள� �ைற�ட� ேப�வத�� �ய����ேறா�. 
நா�க� ெதாைலேப��� ����டா� இ� ெதா�லாள� 
�ைற இ�ைல த�பான ந�ப��� ேபா� ெச���ேளா� 
எ���றன�! ஊடக�க����� அர� வைர அைனவ�� 
��வாக��ட� �ைண ேபாவதாக நா�க� 
�ைன��ேறா�.

த�ேபா� ��வாக� அைன�� �ர�தர� 
ெதா�லாள�கைள த�கா�க ேவைல ��க� ெச�� 
வ��ற�. எ�க�� �ர�தர �கவ��� ச�ெப�ஷ� 
ெல�ட� அ�����ளன�. ம�ற இட�க�� இ��� �� 
ஒ�ப�த ெதா�லாள�கைள ெகா�� வ�� 
இற����ளன�. இ�� பல ேப� ந��ைல� ப�� �ட 
���காதவ�க�. அவ�க��� ப��� ெகா��பத�காக 
அவ�க�� சா��த�கைள வா�� ைவ�� அவ�கைள 24 
ம� ேநர� ெதா��சாைல�ேலேய த�க ைவ�பதாக 
நா�க� ேக���ப��ேறா�. த�ேபா� உ�ப�� 
����ள�. அவ�க��� எ�கைள ��� 
இ�ெனா�வைர ெகா�� வ�வ� அ�வள� �லபம�ல. 
நா�க� ஆர����� இ��� ேவைல ெச�� அ�பவ� 
ெப�றவ�க�.

க: நா�க� ேவைல ���த� ெச�� காவ��ைற எ�கைள 
தா��ய அேத நா��, �ஜரா��� ேஹா�டா ஒ� 
மாெப�� ெதா��சாைலைய ஆர���த�. நா�க� 
உ�ப��ைய ����னா�� அவ�களா� இ�ெனா� 
இட��� உ�ப��ைய உ�வா�க ���ற�. இ�த 
���ைல�� எ�க�ைடய ேபாரா�ட� இ��� 
க�னமாக உ�ள�.

அ: ஆனா� நா�க� உ��ேயா� உ�ேளா�. எ�க�ைடய 
ெதா�லாள�கைள ஜா��� ெகா�� வ�ேவா�*, 
எ�க�ைடய ச�க� அைம��� ேபாரா�ட�ைத 
ெதாட�ேவா�.
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(1-�  ப�க� ெதாட��� )

 ேஹா�டா தா�காரா.....

க��� சி�திர�



1. 100 ெதா�லாள�க��� ேம� இ���� 
ெதா��சாைலக�� ெதா�லாள�கைள ���வத�� 
அர�� அ�ம� ெபற ேவ��� எ�பைத மா�� 300 
ெதா�லாள�க� வைர இ���� ஆைலக�� 
ெதா�லாள�கைள ���வத�ேகா அ�ல� ஆைலைய 
��வத�ேகா அ�ம� ெபற ேவ��ய��ைல.

2. ச�க� அைம�பத�� �ைற�த ப�ச� 30சத 
உ���ன�க� ேவ���. ��ன� இ� 15சதமாக 
இ��த�.

3. ெதா��சாைல ச�ட���கான �ைற�த ப�ச 
ெதா�லாள�க� எ���ைக இர�� மட�காக 
உய��த�ப���ள�. அத�� �ேழ ெதா�லாள�கைள 
அம���� ெதா��சாைலக�� ெதா��சாைல ச�ட� 
ெசய�படா�.

4. �தலா�க��� எ�ரான ��ற�சா��கைள �� 
ம�ற� அர�� எ��� ��வ அ�ம� இ�லாம� ஏ�க� 
�டா�.

இ�ெனா� ெவ�� மா�ல� எ�றா� அ� ஆ��ர 
�ரேதச�. �த��கைள கவ�வத�காக பளபள�பான 
வைல தள�ைத உ�வா����ள�. ஒ�ப�த ெதா�லாள� 
ச�ட�ைத மா��ய �த� மா�ல� எ�� 
பைறசா���ற� இ�த வைலதள�. 5 ெதா�லாள�க� 
இ��தா� அர�ட� ப�� ெச�ய ேவ��� எ�பைத 50 
ெதா�லாள�க� வைர ப�� ெச�ய ேதைவ��ைல 
எ�� மா���;ளள�. ஆ��ரா�� ெதா�லாள� 
உ�ப��ைய �ைற�தா�(G o  s l o w )  அ� ச�ட�ப� 
��றமா��. ேம�� �ஃ��கைள 8 ம� ேநர���� 
ேமலாக மா��த�, ஒ�ப�த ெதா�லாள�கைள 
ேவைல�� அம���த�, ெப�க��கான ேவைல ேநர� 
என� ��வன�க��� ஏ�வான பல ெதா�லாள� 
நல�கைள தள�����ள�. ெதா�� தகரா� 
ச�ட��� �� ெதா�லாள�க� ��� ேவைல 
���த��� ஈ�ப�வைத த��க ஆ�ேடாெமாைப� 
�ைறைய ‘ெபா�� �ைறயாக” அ�����ள� ஆ��ர 
மா�ல அர�.

த��நா� மா�ல அர� ெதா�� ��வன�கைள 
ஈ��பத�காக �� ம��� இதர ச�ைககைள ெதா�� 
ெகா�ைக அ��ைக�� ெவ�����ள�. த��நா� 
ஈ��க� ����� ��வன�க�� ஃபா��கா�� 
அட�க�. �ெப������ உ�ள ேநா��யா �ற�� 
ெபா�ளாதார ம�டல�ைத ஃபா��கா� ��வன� 
எ��� நட��வத�காக த��நா� அர� அ�த 
��வன��ட� ேப� வ�வதாக ஊடக�க� ����றன. 

இ��யா�� 5 ���ய� டால�க�(ஏற�தாழ 
34000ேகா� �பா�க�) �த�� ெச�ய� ேபாவதாக  
ஃபா��கா� �.இ.ஓ ெட�� கா� ஜுைல 2015� 
அ���தா�. அ�ேபா� ஒ� ேப���� அவ� 
‘இ��யா�� எ�த மா�ல� உ�ப�� ெச�வைத 
எ�தா���றேதா – அ�� தா� நா�க� ஆர���ேபா�. 
2020��� 1���ய� (10 ல�ச�) ேவைல வா���க� 
உ�வா�க உ�ேளா�” எ�� �����டா�. 
�ெப������ இேத ஃபா��கா� ��வன� 2014 
�ச�ப�� தன� ெதா��சாைலைய ��யைத இ�� 
�ைன� ��ேவா�. தன� �த�ைம வா��ைகயாள� 
ேநா��யா ெதா��சாைல ��யதனா� ஃபா��கா�� 
தன� ��வன�ைத ��வதாக அ�ேபா� ��ய�. 
இ�ேபா� இ��யா�� இ�வள� மா��ெக� 
சா��ய�ைத ப�� ��� ஃபா��கானா�, ஒ� வ�ட� 
��ன� 1300 ெதா�லாள�கைள ேவைல�� ைவ�� 
ெகா�ள ��ய��ைல.

2020��� 1���ய� டால�க�(6500 ேகா� �) �த�� 
ெச�வதாக ����ள ெஜனர� ேமா�ட�� ��வன� 
�ஜரா��� ஹேலா� ப���� உ�ள 
ெதா��சாைலைய ��, மகாரா��ரா�� 
தாேலகா��� உ�ப��ைய ெகா�� ெச�வதாக 
����ள�. இத�� காரணமாக ஹேலா� 
ெதா��சாைல�� �ர�தர� ெதா�லாள�க� அ�கமாக 
உ�ளதாக��, இவ�ைற �ைற�க ெதா��சாைலைய 
மகாரா��ரா��� ெகா�� ெச�வதாக ெஜனர� 
ேமா�ட�� ����ள�. இைத� ப�� எகனா��� 
ைட�� ‘�ஜரா��� ந�ட� மகரா��ரா�� 
ஆதாய�” எ�� �������ள�.

இைவ அைன�ைத�� ஆரா��தா� இ��யா�� 
மா�ல�க���ைடேய �த��கைள கவ�� ேபா�� 
அ�கமாக உ�ளதா எ�� ேதா��ற�. யா� �த��க� 
த�� தைட��லாம� லாப� ச�பா��க உத��றாேரா 
அவேர ேபா���� ெவ�� ெப�றவ�. இத�கான 
ப��ய�� தயாரா� ��ட�. ம��ய ெதா�� ெகா�ைக 
ம��� ���� �ைற(Department of Industrial Policy 
and Promotion) ேக�� ெகா�டப�, எ�த மா�ல��� 
வ�க� ெச�வ� எ�தாக உ�ள� எ�ற அ��பைட�� 
உலக வ�� அைன�� மா�ல�கைள 
ப��ய����ள�. இ�த ேபா�� �ழ��, ஒ� 
இட��� உ�ள ெதா��சாைலைய �� இ�ெனா� 
இட��� ஆர���ப� எ�ப� எ�தா� ��ட�. எ�த 
மா�ல� �ற�த ஒ�ப�த�ைத த��ற� எ�பைத 
ெபா��ேத ெதா��சாைலக� அைம�க� ப���றன.

இ�� ெதா�லாள� ச�ட�கைள தள���வ� ���ய 
அ�சமா��. அைன�� மா�ல�க�� ெதா�லாள� 
நல�கைள வ��ழ�க நடவ��ைகக� எ��� 
வ���றன. ெதா��சாைலகைள த�க� ப�க� இ��க, 
பல மா�ல�க�� �ய��க� ���� ம��ய அர�� 
‘ேம�-இ�-இ��யா’ �ள�பர� ப��ய����ள�.

இ�� �த�ைமயாக உ�ள� ராஜ�தா� மா�ல� 
அத� ‘சாதைன’க�� ெதா�� தகரா� ச�ட�, ஒ�ப�த 
ெதா�லாள� ச�ட� ம��� ப���யாள�க� ச�ட� 
ஆ�யவ�ைற மா�� அைம�த� ம��� ெதா��சாைல 
க�கா���கைள வ�ட���� ஒ� �ைற ம��ேம 
எ�� மா��ய� ���ய��வ� வா��தைவ. 
ராஜ�தா� மா�ல� ெதா�லாள� ச�ட�கைள 
மா��வ�� ���ைல�� உ�ள�. அவ�க� 
மா����ற ச�ட�க�� �ல:

ப�தாபா� ம��� சமா�சா� மாத�ப����ைக இ���� 
ெவ��ட�ப��ற�. 1982� ெதாட�க�ப�ட�. ��� 
ப�தாபா��, ��கா�வா� ெதா��சா��த ெதா�லாள�க� 
(ெதா�லாள� ச�ட�க��) பா�ைவ�� வராத� 
ெதா�லாள�க� ஆவ�. 85 சத� ெதா�லாள�க� 
ஒ�ப�ததார�க� �ல� ேவைல�� அம��த�ப�� த�கா�க� 
ெதா�லாள�க�. இ�� த�ேபா� மாத� �3914 ஆக �ைற�த 
ப�ச ஊ�ய� ��ண��க� ப���ள�. இ��� 80 சத� 
ெதா�லாள�க��� �ைட�ப��ைல. �ர�தர� 
ெதா�லாள�க��� 6 மாத�க� வைர ச�பள பா�� உ��. 
இ�� �ட�ப���ள ெதா��சாைலக��, 15 வ�ட�க� 
க���� ெதா�லாள�க��� உ�ய �வாரண� 
தர�ப�வ��ைல.

ஒ�ெவா� இத��� ப�தாபா� ம��� சமா�சா� 50-60 
ெதா�லாள�க�� �ர�கைள ப�� ெச��ற�. 1000 
ப����ைகக����� ஆர���� த�ேபா� 7000 
ப����ைகக� மாத� ��ேயா��க�ப��ற�. 
ெதா�லாள�க� அ�கமாக உ�ள ப�தாபா� ம��� ���  
ப��க�� ேரா�ேடாரமாக �ஃ�� மா�� ேபா� சமா�சா� 
ெதா�லாள� ெதா�ட�க� ெதா�லாள�க��� 
ப����ைகைய இலவசமாக ��ேயா����றன�.

ேக�ட� ேர�ேயா (���) : ெதா��சாைல�� உ�ள பவ� 
�ர��� 5 ெதா�லாள�க� இ�வைர த�கைள ைககைள 
இழ���ளன�. ஒ� ெதா�லாள��� க�ைட �ர� 
����க�ப�ட�. �ன�� நா�க� வ�ைகைய காைல 
8:30��� ெதா��சாைல����� ெச�வைத 6 ம��� ப�� 
ெச��ேறா�. ஆனா� எ�க�ைடய உ�ைமயான �ஃ�� 
ேநர� 6:30 ம��ேக ஆர�������. எ�க��� 
தர�படேவ��ய இஎ�ஐ, �.எஃ� ெதாைக �60-70 ஆ��. 
ஆனா� அவ�க� த�வ� �50-60 தா�.

�ஐ� (மாேநச�): ெதா��சாைல�� 900 ெதா�லாள�க� 
ேவைல ெச���றன�. ஆைனவ�ேம த�கா�க� 
ெதா�லாள�க� தா�. 2 �ஃ��க�� 12 ம� ேநர� ேவைல. 
�ய� தயா����றன�. ஓவ�ைட� ���� ேர�ைட �ட 

�யா� ெம�ட�� (ப�தாபா�)�யா� ெம�ட�� (ப�தாபா�): ெதா��சாைல�� ேவைல 

�ைற� தா�.

�யா� ெம�ட�� (ப�தாபா�): ெதா��சாைல�� ேவைல 
ெச��� ெஹ�ப�க��� �6500 ஊ�ய� தரேவ���. 
ஆனா� �5600 தா� த���றன�. இஎ�ஐ, �எஃ� 
�ைடயா�. ஆபேர�ட�க��� �5995. இஎ�ஐ, �எஃ� 
உ�� ஆனா� கட�த வ�ட� இத�கான ெதாைக 
க�ட�பட��ைல.

��கா� ஏ�ஃ�ெள�� (���): �ராஜ��க���, ச��� 
ெச�ட�க��� உ�ள ெஹ�ப�க��� �9178 
ெகா��க�பட ேவ���. ஆனா� �7000 தா� த���றன�. 
அ�� இ��� இஎ�ஐ ம��� �எஃ� ���� ெகா���றன�. 
எ�க�ைடய �எஃ� கண�ைக இைணயதள� வ�யாக 
பா��ேதா�. ���த ெதாைக கண��� இ�ைல.

ேசா� இ�ட����: எ�க�ைடய ஊ�ய� �7600 
ெகா��க ேவ��� ஆனா� �5600 தா� த���றன�. 
�ன�� 2 �ஃ��க�� 12 ம� ேநர� ேவைல 
ெச���ேறா�. ஓவ�ைட� ���� ேர� தா�. 
ெதா��சாைல�� ேவைல ெச��� 180 ெதா�லாள�க�� 
150 ேப��� இஎ�ஐ, �எஃ� �ைடயா�.

ராஜ�� ��ய�� (ப�தாபா�): ெஹ�ப�க��� ஊ�ய� 
�7600 ெகா��க�பட ேவ���. ஆனா� பைழய ெஹ�ப� 
ெதா�லாள�க��� �6890� ��ய ெதா�லாள�க��� 
�5720� ெகா��க�ப��ற�. �ன�� 3 ம� ேநர� 
ஒவ�ைட� ெச�ய ேவ����ள�. அத�� எ�க��� ���� 
ேர� தா� ெகா����றன�.

எ�ஜி� ெதா��சாைல (மாேநச�): ஒ� �ஃ�;� 12 ம� 
ேநரமா��. ஆனா� எ�க��� ஓவ�ைட� எ�ப� ���� 
ேர� தா�. ெதா��சாைல�� 150 �ர�தர� 
ெதா�லாள�க�� 200 ஒ�ப�த ெதா�லாள�க�� உ�ளன�. 
�ல ஆபேர�ட�க� ஐ�ஐ ெதா�லாள�க� ெஹ�ப� 
�ேர�� ைவ�க�ப���ளன�. அவ�க��� ஊ�ய� �7600 
தா�.
ேசாலா� ����� �ர�: ெதா��சாைல�� உ�ள 400 

ஒ�ப�த ெதா�லாள�க��� �ைற�த ப�ச ஊ�ய� �9178 
ெகா��ப��ைல. அவ�க� மாத� �6500 தா� 
ெப���றன�. யா���� இஎ�ஐ, �எஃ� �ைட�ப��ைல.

ஐஎ�ேக இ�ட���� (மாேநச�): நா�க� 12 ம� ேநர 
�ஃ��� ேவைல ெச��ேறா�. ஓவ�ைட� ���� ேர� 
தா�. த�கா�க ெதா�லாள�க� ெதா��சாைல�� அேத 
ேவைல பா��தா�� அவ�கைள ெஹ�ப� �ேர�� 
ைவ���ளன�. அவ�க��� ஊ�ய� மாத� �7600 தா�. 
அ�த ஊ�ய�ைத�� ச�யான ேநர��� ெகா��ப��ைல. 
மாத��� 15-18 ேத�க�� தா� ெகா����றன�.

�  இ���ள அைன�� �ேய��� இ�பா��� (���):
ெதா��சாைலக���, ெதா�லாள�க� மாத�ேதா�� 150 
�த� 180 ம� ேநர� ஓவ�ைட� ேவைல ெச���றன�. 
���� ைல�� இ��� அ�க�. ஓவ�ைட� அைன��� 
���� ேர�. ��ரவ� 29 ம��� மா�� 1 அ�� ஒ� �� 
ெதா��சாைலைய பா�ைவ�ட வ�தன�. அ�த இர�� நா� 
அைன�� த�கா�க ெதா�லாள�கைள ெதா��சாைல��� 
�ட��ைல. �ர�தர� ெதா�லாள�க� �லைர ம��ேம 
அ�ம��தன�.

காவ� ெதா�லாள�க�: ப�தாபா�� உ�ள அைன�� அர� 
அ�வலக�க�� உ�ள ெச���� ெதா�லாள�க� ஒ�ப�த 
�ைற�� ேவைல ெச���றனர. எ�க��� �ைற�த ப�ச 
ஊ�ய�, இஎ�ஐ, �எஃ� ெகா��க� பட��ைல. கைட��� 
ஒ� அ�வலக�ைத சா��த ெச���� ெதா�லாள�க�� 
���ர� ெதா�லாள�க�� ேச��� அர�ட� 
�ைற��டன�. அத�� ��ன�, கா��ரா�டைர அைன�� 
ெதா�லாள�க���� �எஃ� ெச���மா� அர� 
க�டைள��ட�. ெமா�த� 4 ல�ச �பா� க�ட 
ேவ�����த�. ஆனா� இ��� அவ� எ�க��� 
ெகா��க��ைல. அத�க��ற� ஒ� ��ய கா��ரா�ட� 
அேத ெதா�லாள�கைள ைவ�� ேவைல வா���றா�. 
எ�க�ட� இ��� க��க�ப�ட பண��� ெகா�ச� 
இஎ�ஐ�� ெச���யதாக அவ� ���றா�.

அத�காக ஃபா��கா� ைவ���ள ேகா��ைக இர�� 
எ�� அவ�க� ����றன� – �ற�� ெபா�ளாதார 
ம�டல �ல�ைத ஏ�க��� �4 ல�ச� எ�ற ��த��� 
��தைக�� ெகா��க ேவ���(த�ேபாைதய �லவர� 
ப� அ�த �ல��� ச�ைத �ைல ஏ�க��� 2ேகா� 
�பா�). ஏ�கனேவ இ�� ேவைல ெச�த 
ெதா�லாள�கைள ��வன� ���� ேவைல�� 
எ��� ெகா�ளா�. ெதா�லாள�கைள க���ப��த 
ேம�� �ல உ�தரவாத�கைள ஃபா��கா� 
எ��பா����ற�. அத�� அர� தர��� இ��� 
த��நா��� ெதா�லாள�க� �ைலைம �க�� 
அைம�யாக உ�ளதாக ����ளன� எ��� 
ஊடக�க� ����றன.

எ�த ந���ைகேயா� ஃபா��கா��� இ�வாறான 
உ�தரவாத�க� ெகா��க� ப���றன எ�ப� 
ஆ�ச�யமாக உ�ள�. ெதா�லாள�க� ேபாரா�ட�க� 
ஃ.பா��கா� எ�� ெச�றா�� ெதாட���றன 
எ�பத�கான சா��ய�க� �ைறய உ�ளன. 
உதாரணமாக ஃபா��கா� ��வன� ைசனா�� ெப�ய 
ெதா��சாைலகைள நட�� வ��ற�. 2010� அத� 
ெச�ஞ� ெதா��சாைல�� 93000 ெதா�லாள�க� 
ேவைல ெச�தன�. ைட�வா� ெதா��சாைல�� 79000 
ெதா�லாள�க� ேவைல ெச�தன�. இ�த 
ெதா��சாைலகைள ரா�வ ��வாக� அ��பைட�� 
��வ��� வ�த� ஃபா��கா�. தன� அ��பைட 
ேதைவகைள ���� ெச�வத�� ெதா�லாள�க� 
�ைற�த ப�ச� 11 ம� ேநர� ேவைல ெச�ய ேவ���. 
உ�ப�� ைல�க�� �ப��க��, காய�க�� ச�வ 
சாதாரண�. 2010� ெச�ஞ� ெதா��சாைலக�� பல 
ெதா�லாள�க� த�ெகாைல ெச�� ெகா�டன�. 
ஆ��� ஐேபா�கைள தயா��பதா� இ� ச�வ ேதச 
கவன�ைத ஈ��த�. ேம�� ஆ�ர�கண�கான 
ெதா�லாள�க� ேபாரா�ட�கைள நட��ன�. 2012� 
ஆ��� ஐேபா� 5 ெவ���வத�� ��ன� 
ெச�ேஷா�, ட�வா�, ம��� ��ஹவா 
ெதா��சாைலக�� ேபாரா�ட�க� நட�தன.

�த��கைள ஈ��பத�� ேபா�� ேபா�� மா�ல 
அர�க� ெதா�லாள�க��� ேத�ய அள�� �ைற�த 
ப�ச பா�கா�ைப ெசய�ப��த ஏ� தய����றன?. 
இ��யா�� ேத�ய �ைற�த ப�ச ஊ�ய� எ�ப� 
இ��� அமலா�க� பட��ைல. ஒ�ெவா� மா�ல�� 
ெவௗ;ேவ� �ைற�த ப�ச ஊ�ய�ைத ��ணய� 
ெச���றன. இ��ைல�� அைன�� 
ெதா�லாள�க���� பா�கா�� அ���ட மா�ல�க� 
ேச��� ஒ��ைழ�கலாேம!. உதாரணமாக �ர�தர 
ெதா�லாள�க�� எ���ைக காரண� கா�� 
ெஜனர� ேமா�ட�� ��வன� �ஜரா��� இ��� 
மகரா��ரா��� மா��னா� மகரா��ரா மா�ல� 
அேத ேவைல �ைலைமகைள இ�� ெஜனர� 
ேமா�ட�� ��வன� அைம�க ேகாரலாேம.

நா� வ���� உலக� ெபா�ளாதார��� ��வன�க�� 
�த��க�� எ�த ேதச எ�ைலைய�� ��வத�� வைக 
ெச�ய�ப���ள�. ஆனா� அேத சமய� ப�ேவ� 
நா�க�� ெதா�லாள�க�� பா�கா��க� ெவ�ேவ� 
�ைல�� உ�ளன. இதனா� லாப� அைடவ� 
��வன�கேள. ேநா��யா �ற�� ெபா�ளாதார 
ம�டல�ைத ��ய ேபா�, ேநா��யாைவ வா��ய 
ைம�ேராசாஃ�� ஏ�கனேவ �ைற�த ஊ�ய� உ�ள 
�ய�நாைம ேத��ெத��த�. ேதச�க��� ம���� இ�த 
ேபா��க� த�ேபா� மா�ல அள�� ெதாட����ளன. 
இைவ ந�ைம அதல பாதாள���ேக ெகா�� ெச���.

�தலீ�களி� பீட�தி� பலியா�� ெதாழிலாள�க�: மாநில�களி� ேபா�� மன�பா�ைம
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த��நா��� ேத�த� வ����ட�. ேத�த�� 
க��க��, ேவ�பாள�க�� எ�வள� ேத�த��காக 
ெசலவ����றன� ப�� அைனவ���� ஆ�வ� 
உ��. ெப�ய ேபன�க�, ஆ�ர�கண�கான 
ேபா�ட�க�, ெபா� �ர�சார�க�, ��, ேர�ேயா, 
ம��� இைணயதள� �ல� ெவ��ட�ப�� 
�ள�பர�க� எ�� கண���� பா��தா�, ேத�த�� 
ேபா����வ� பண�கார�களா� ம��ேம ���� 
எ�ற �ைலைம�� வ�� ��ட�. ேத�த� சமய�க�� 
ேவைல ெச��� த�னா�வல�க��கான ெசல�க�, ரத 
�ர�சார யா��ைரக�, இ�ேபாெத�லா� 
ெஹ�கா�ட�� �ர�சார� பயண� ேவ�, 
வா�காள�க��� ஒ�� ேபா�வத�� ல�ச� எ�� 
ேவ�பாள�க� வா�காள�கைள த�க� ப�க� 
இ��பத�கான கவ��� �ைறக� அ�கமா� உ�ளன. 
இவ���� இைடேய எ����� இ�த ெசல�க��கான 
பண� வ��ற� எ�� நா� ேக�க மற�� ���ேறா�. 
அ�ப�ேய ேக�டா��, எ�லா� 'க��� பண�' எ�ற 
தைல����� அட�� ���ற�. க��� பண� 
எ�றா�� அ��� எ����தாவ� வ����க 
ேவ���? க��க�� ேவ�பாள�க�� ேத�த��காக 
வா��� ��ைய ப����, ெசல�கைள ப���� 
அேசா�ேயஷ� ஃபா� ெடேமா�ரா�� �ஃபா��� 
ேபா�ற ��ேபா�� அைம��க� ஆ�� ெச�� 
அ��ைககைள ெவ���� வ���றன. இ� ���� பல 
தகவ�கைள க��க� ெவ��பைடயாக மைற�தா�� 
ெத��த தகவ�க� �ட அ�������� வைக�� 
உ�ளன.

இ�வைர ெவ��ட�ப�ட தகவ�க�� ப� ஒ�� 
ெவ��பைடயாக ெத��ற�. ெப�ய கா�பேர��க��, 
�தலா� ��வன�க��, க��க��� ல�ச� அ�ல� 
ேகா���� �ட ந�ெகாைட த���றன�. க��க��� 
ெகா��க�ப�ட 2013-14� ந�ெகாைட�� 90சத� 
கா�பேர��க�ட� இ��� வ���ளன. இத� �ல� 
க��க� ேத�த� �ர�சார�ைத அ�க ெசல�ட� நட�த 
���ற� அேத சமய� கா�பேர��க�னா� க�� 
தைலைம ம��� ெகா�ைகக� �� ஆ��க� ெச��த 
���ற�. இத� �ைளவாக, ெதா�லாள�க�� 
நல��� எ�ராகேவ அர�� ெகா�ைகக� 
அைம��றன. ேத�த�க�� பண� ஆ��க� ெச���� 
�ைல��, ெப�ய கா�பேர��க��, பண�கார�க�� 
பண��னா� ேவ�பாள�கைள வா��� �ைல��, 
ெவ�� ேவா��கைளேய தன� ைக�� ைக������ 
உைழ��� ம�க� எ�வா� தன� நல� சா��த 
ேவ�பாள�கைள ேத��ெத��க ேபா�ேறா�? 

இத�கான ஒ� ��மா�� அெம��கா�� ேத�த�� 
த�ேபா� நைடெப�� வ��ற�. வ�� நவ�ப�� 
அெம��கா�� ஒ� �� ஜனா�ப� ேத��ெத��க� 
ப�வா�. இத�காக நட�த�ப��ற ேத�த�� 25 ேகா� 

17.01.2016 அ�� ைஹதரபா� ம��ய 
ப�கைலகழக��� �ைனவ� ப�ட� ப���� 
மாணவ� ��. ேரா�� ��லா த�ெகாைல ெச�� 
ெகா�டா�. த�� ச�தாய�ைத� சா��த ��. 
ேரா�� ��லா �ற�த மாணவராக� க�த�ப��. 
அவ��� ப��க மா�ய� அ��க�ப�ட�. ஆவ� 
அ�த ப�கைல�கழக��� அ�ேப�க� மாணவ� 
ச�க��� உ���னராக இ��தா�. 
��. யா�� ேமன� ��� த�டைனைய 
எ���பைத� க�����. உ��ர �ரேதச��� 
நட�த மத� கலவர�ைத� ப��ய ஆவண�பட�ைத 
�ைர�ட�ப�வைத த��க��. ஆ�.எ�. எ�, 
பா.ஜ.க ைவ� சா��த அ�ல பார�ய ��யா��� 
ப�ஷ� (ABVP) ப�கைலகழக அ�கா�க��� �கா� 
அ��த�. ம��ய ெதா���ைற அைம�ச��, 
��னா� (ABVP) தைலவ�� ஆன ��. ப�டார 
�தாேரயா, ம�த வள ேம�பா��� �ைற 
அைம�ச��� க�த� எ�த, இைத ஒ�� ��. 
ேரா�� ��லா ம��� நா�� ந�ப�கைள�� 
ப�கைலகழக ��வாக� ����� இ��� ���, 
ேரா�� ��லா�� மா�ய�ைத�� ����ய�. 
ஐ�� மாத����� ���� �ர�சைன ����� 
வராத �ைல�� ெதாட�� ஒ����ைற�னா� 
ேரா�� ��லா த�ெகாைல ெச�� ெகா�டா�. 
இ�த ெச�� மாணவ� ச�தாய�ைத உ���ய�. 
ப�கைல� கழக ��வாக���� எ�ராக��, 
ஆ�.எ�.எ�., ( A B V P )  �� அ�� �ற�க��� 
எ�ராக�� மாணவ� ேபாரா�ட� ெவ��த�. 
பா.ஜ.க அரசா� �ய��க�ப�ட �ைணேவ�தைர 
��க��,  சா�ப�ற �சாரைணைய நட�த��, 
மாணவ�க� ேகா�னா�க�. இைத ஏ�க ம��த 
அர� மாணவ�க� ம��� க��� ஆ��ய�க� 
�� ச�ட நடவ��ைக எ��� ���கைள �� 
மாணவ�கைள ப�ேவ� இ�ன�க��� 
உ�ளா��ய�. ேபா�� த�ய� நட�� 
ைக�ெச�யப���,  இ�வள� இ�ன�கைள 
எ�� ெகா�ட ���� ேரா�� ��லா 
மைற��� மாணவ� �யாய� ேகா� ேபாரா� 
வ���றன�.
� 09.02.2016 அ��, �� ெட���� உ�ள 
ஜவஹ�லா� ப�கைல கழக���, அஃ�ஸ� �� 
���� இட�ப�டைத� க�����, ��� 
த�டைன�� எ�ராக��, கா��� 
மாணவ�கேளா� ேதாழைம பார����, 
இட�சா� ��தைன ெகா�ட மாணவ� அைம�� 

ம�க�� வா��கைள ெவ��வத�� ேவ�பாள�க� 
ஒ�ெவா�வ�� 600 ேகா� �பா� ெசல� ெச���றன�. 
அ���, ேத�த��காக �ர�ட�ப�� ��க� ெப�ய 
கா�பேர��க�ட� இ���� அவ�க�� லா�க�ட� 
இ���� வ���றன. த�யா� வ��க�, ஆ�த� 
தயா��பாள�க� ம��� இைட�தரக�க�,  ம��� 
��வன�க�, எ�ெண� ��வன�க� என� பல 
கா�பேர��க�� லா�க� ேத�த��காக 
ல�ச�கண�கான டால�கைள ந�ெகாைடயாக 
த���றன.  

த�ேபா� நட��� அெம��க ேத�த�� ஒ� ேவ�பாள� 
இ� வைர 183 ���ய� டால� அதாவ� �1200 
ேகா���� ேமலாக ந�ெகாைட ெப���ளா�. 
ேத�த��காக இ�வைர இவ� தா� �க அ�கமாக பண� 
வ�����ளா� எ�ப� ����ட�த�க�. ஆனா� 
இ�த பண�ைத அவ� கா��பேர��க�ட����� 
லா�க�ட� இ���� வ���க��ைல. ��வன�க� 
லாப�ைத ெகா�ைளய��பதா� அவ� ெப�ய 
��வன�க�ட���� ந�ெகாைட ெப�வ��ைல. 
இ�வள� பண� அவ��� ெகா����ள� �மா� 30 
ல�ச சாதாரண ம�களா��, ஒ� த� நப�ட���� 
அவ� சராச�யாக 60டால�(3600�) ெப���ளா�. 70சத 
ந�ெகாைடக� 30டால���� �ைறவாக தர�ப�டைவ. 
அவ� பத� ஏ�றா� ேவைலவா���க� ���ப வ�� 
எ�� ந��� ேவைல இ�லாதவ�க�ட� இ��� 14சத 
ந�ெகாைடக� வ���ளன எ�� க���க� 
ெவ�யா���ளன. 

ஜனநாயக ேசாச�சவா�யாக த�ைன அ��க�ப��� 
ெகா��� ெப�� சா�ட���� இ�வா� பரவலாக 
ம�க� த�னா� ���த அள� ந�ெகாைட த�வத�� 
காரண� அவ� ெதா�லாள�க��கான ைவ���ள �ல 
ேகா��ைககைள ஆ�� �ைற�த ப�ச ஊ�ய�ைத 
இர���த�, க��� க��ைய இலவசமா��த�, 
அைனவ���� இலவச அர� �காதார�, எ�ெண� 
��வன�க� �����ழைல மா�ப���வைத த��த� 
ம��� அெம��க ேவைலகைள ப���� வ�க 
ஒ�ப�த�கைள த��த� எ�ற ேகா��ைகக� அெம��க 
ெதா�லாள� வ��க�ைத அவ�பா� ஈ�����ளன.  

பண�கார�க�� ேவ�பாள�க� �லா� ���ட� 
ம��� ��னா� ஜனா�ப� ஜா�� ���� சேகாதர� 
ெஜ� �� ஆ�ேயாைர �ட ல�ச�கண�கான உைழ��� 
ம�க� ஒ� ேவ�பாள��� அ�க பண�ைத 
ஈ�����ப� நம�� உ�ேவக� ெகா���� ெசயலா��. 
���பாக ஊடக�க� �ைண��லாம�, �� 
�ள�பர�க� இ�லாம�, அவரா� 30 ல�ச� ம�கைள 
ெச�றைட�� அவ��� சாதகமாக இ�����ப�, ��, 
ஊடக�க� �ைண��லாம� ம�கைள ேத�த�� 
ெச�றைடய ��யா� எ�ற ��ைற ������ள�.

 ஒ� க���கான ��ைய �ர�� ெதா�லாள�க�� 
நல�கைள �ர�ப���� க��ைய ெதா�லாள�களா� 
இ��யா�� நட�த��யா� எ�ற ஒ� ��தைன 
உ�ள�. இ���ள அர�ய� க��க��� �� 
ேசன�க� உ�ளன, �ள�பர�க� �ைறய 
ெச���றன�, த� �மான��� பற���றன� 
ெதா�லாள�க� இ�வள� ெசல� ெச�ய ��ைய 
�ர�ட ��யா� எ�� உைழ��� ம�க� 
�ைன���றன�. ஆனா� நம�காக ����க� ��ய ஒ� 
க��, இலவச� க��, தரமான �காதார�, 
இலவச�க��� ப�லாக �ைற�த ப�ச ஊ�ய�ைத 
அ�க��த�, ந�ைம ��ைட ��� ெவ�ேய�றாமா� 
நம�கான இ���ட�ைத உ�வா��த� ேபா�ற 
அ��பைட ேதைவக��காக உைழ�க� ��ய, 
மத�களா� ���காம� ெதா�லாள�களாக 
ஒ���ைண�க� ��ய க���காக நா� நம� உைழ��� 
ஒ� ��ைய ��� ெகா��க தயாரானா�, 
பண�கார�க�ட� இ��� �� வா�� அவ�க��� 
��வாசமாக இ��க� ��ய க��கைள நா� �ர�� 
அ��க ����. �� �� ெப� ெவ�ள� எ�ற வைக�� 
உைழ��� வ��க� கா�பேர��கைள ெவ�ல ����.

சி� �ளி ெப� ெவ�ள� - ேத�த�களி� கா�பேர��களி� பண ஆதி�க�ைத 
ெதாழிலாள�க� ெவ�ல ���மா?

க��ரிக� காவியமயமா�க�ப�வ�றி எதி��� 
மாணவ�க� ேபாரா�ட�

சா��� ஒ� �க�� ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�.
� இ� ேபா�ற �க���க� இத���� 
நைடெப�� இ��தா�� இ�த ஆ�� இத�� 
எ�ராக ச��ைச உ�வா�ய�. இ��ய ேதச���� 
எ�ராக ேகாஷ�க� எ���ய� ேபா�ற 
��ேயா�க� ெவ� வ�தன. உ�� ெச�ய�படாத 
இ�த ��ேயா�கைள ஊடக�க� கா���தன. 
மாணவ� ேபாரா�ட�கைள��, ெதா�லாள� 
ேபாரா�ட�கைள இ�வாக ��த���� கா�பேர� 
ஊடக�க� இ�த �ஷய�ைத ேத�ய 
�ர�சைனயாக ��த��தன. ஆ�.எ�. எ�..இ 
பா.ஜ.க ைவ� சா��த அ�ல இ��ய ��யா��� 
ப�ஷ�(ABVP) எ��� மாணவ� அைம�� இ�த 
��ேயா�ைள ெகா��. வளாக��� உ�ள இட� 
சா� மாணவ� அைம�� �� ��ர �ம�சன� 
ெச�த�. ேக.எ�.� மாணவ� ச�க��� ���, 
அத� தைலவ� ��. க�ைனய �மா�� ��� 
ேதச� �ேரா� எ�� ��ற� சா��ய�. அ�த 
��ேயா�க� ேபா� என� ெத��த  ���� ��. 
க�ைனய �மா���� அ�த �க������ எ�த�த 
ெதாட��� இ�லாத �ைல��� அவ��� 
மதவாத அைம��க� தா��த� ெதா��த�. 
ெட�� காவ��ைறைய ைவ�� �.ேஜ.�. அர� 
மாணவ�க� ��  வழ�� ப�� ெச�� 
�ைற����த�. 
� ��. ஊமா கா�� எ�ற மாணவைன 
பா��தா� �வரவாத அைம��க�� 
ச�ம�தப��� வத��க� ஊடக�க�� 
பர�ப�ப�ட�. ��ம�ற வளாக��� ��. 
க�ைனயா �மாைர காவ��ைற பா�கா�ைப 
�� மதவாத ஆ�க�, தா��னா�க�.
� ெஜ.எ�.�., ெஹ�.�.�., ம��� பல 
க���க�� ��ேபா�� அர�ய� ஓ�� இ���� 
மாணவ� அைம�ைப ����ைல�பேத இ�த 
அட�� �ைற�� ேநா�கமா��. இத�� காரண�, 
இ�த மாணவ�க�, க�� த�யா� 
மயமாவதைத��, கா� மயமாவைத�� 
எ�����றன�. ச�ப கால��� ப�கைல�கழக 
மா�ய ஆைணய�, ம��ய க���க�� ப��� 
மாணவ�க��� அ��� வ�த மா�ய�கைள ர�� 
ெச�ய ��� ெச�த�. இ� பல ஆரா��� 
மாணவ�க��� ெப�� பா��ைப ஏ�ப���ய�. 
இத�� எ�ராக எ��த ஆ��ைப �.ஜி.�.(Occupy 
UGC) ேபாரா�ட�க�� ெப�� ப�� வ��தவ�க� 
ெட���� ப��� இட�சா� ��தைன உ�ள 
மாணவ�க�. அேத ேபா� ஆ�.எ�.எ� 

அைம��� வரலா� க���யைல�� இ����வ 
அர�யைல�� பாட���ட��� �லமாக 
�யாய�ப���� �ய��கைள�� மாணவ�க� 
எ���� ெகா�� வ���றன�. காத� 
பய�கரவாத�, மா��ைற�� தைட ேபா�ற 
மதவாத ��தைனகைள��, சா� ம��� ஆ��க 
ேபா�ைக��, ஆ�.எ�.எ��� அ� ேபா�ற 
மதவாத அைம��க�� ச�க��� �� ���க 
�ய�� ேபா� மாணவ�க�� க��� 
ஆ��ய�க�� இத�� ெப�� எ���ைப 
ெத���� ெகா�� வ���றன�. ஆதனா� 
இ�வாறான அட�� �ைறைய இ�த அர� 
ைகயா��ற�.
� உைழ��� ம�க� எ�� ெகா������ 
ெதா�லாள� ச�ட மா�ற�, வ��கால��� 
ெதா�லாள�களாக����� மாணவ�கைள 
�க�� பா��க உ�ள�. இ�த த�ண��� 
ஜி.அ.�.எ�. (GATS) ேபா�ற ச�வேதச வ��தக 
ஒ�ப�த�களா�, நம� க�� க�டண�� ெபா�� 
க���தர�� பா��க�ப��. ெதா�லாள� 
ம�����, மாணவ� ம�����, தவறான சா� 
ம��� மதவாத க���யைல ெகா�� �ள�க� 
வ�ேமயானா� ந� அைனவைர�� �க�� 
பா��க� ேபா�� ெபா�ளதார ெகா�ைககைள 
ந�மா� எ�� ெகா�ள ��யா�.
� மாணவ�க� இ�� உைழ��� 
ம�கேளா� ேச��� ேபாரா�ட�க�� 
ஈ�ப���றன�. இத�� �ற�த எ���� கா��, 
ெஜ.எ�.� மாணவ�க� ச�க�, அ�த 
வளாக����ள ஒ�ப�த ெதா�லாள�க�� 
ேவைல �ைலைமைய ��ேன�ற பல 
ஆ��களாக ேபாரா� வ��ற�. ெட����, 
மாணவ� அைம��க�, மா�� ெதா�லாள� 
சா�பாக ேபாரா�ட�க�� ஈ�ப�� 
வ�����ற�. இைத� ேபா�� ம�ற 
மா�ல�க��� ேதாழைம உண�ைவ உ�வாக 
ேவ���. �ைற�சாைல�� ெச�ற ெஜ.எ�.� 
மாணவ�க��� ஜா�� அ��க�ப���ள�. 
ஆனா� இ� ����ைல. இ�த ஒ��� �ைற 
வ�� கால�க�� அ�கமா��. எ�.�.ஐ.ஐ (FTII) 

ைஹதராபா� ம��� ெஜ.எ�.� ேபா�ற 
ப�கைல�கழக�க�� அ�கார�ைத ெகா�� 
மதவாத க���யைல ���க �ய��க� நட�� 
ெகா�ேட இ���ற�. ��ேபா�� அர�யைல 
ஒ��க �ய��க� அர�ேக�� ெகா�ேடதா� 
இ����. இ�த �ய��ைன ��ய���� மாணவ� 
ேபாரா�ட� ஒ� ��ய க�ட�ைத 
அைட�����ற�.
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