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ேதசிய ெபா� ேவைல நி��த� – ெச�ைனயி� நைடெப�ற� ேபாரா�ட�க�

ெதாட���....(2 ப�க� )

ம��ய அர�� ெதா�லாள� 

�ேராத� ேபா�ைக� க����� 

ெதா�� ேத�����லாத 

உட�ைழ��� 

ெதா�லாள�க��� �ைற�தப�ச 

ஊ�யமாக � 18000 என அ���க 

ேவ��ெம�ப� உ���ட 1 2 

ேகா��ைககைள �ைறேவ�ற 

வ������� ம��ய 

ெதா��ச�க�க� இைண�� 

ெச�ட�ப� 2 அ�� ேத�ய ெபா� 

ேவைல ���த���� அைழ�� 

������தன.  இ�த 

அைற�வ��ேக�ப 

ெச�ைன��� கா���ர���� 

ப�ேவ� இட�க�� ேவைல 

���த�ைத ஆத��� 

ேபாரா�ட�க� நைடெப�றன. 

ம��ய ெதா��ச�க�க� ம��ம�� க�� 

சா�ப�ற இட�சா� ெதா��ச�க�க� ம��� 

க�� சா��த மா�ல� ெதா��ச�க�க� ேவைல 

���த�ைத ஆத��� ேபாரா�ட�க� 

நட��ன�. 

காைல 10:30 ம�யள�� ெச�ைன ��� ர�� 

�ைலய�,  �ரைசவா�க�,  அ�ணா சாைல 

ம�ேரா �ைல,  அ�ப��� ெதா��ேப�ைட, 

��ெவா����, ெச�க�ப�� ேப��� �ைலய�, 

�ெப����� ஆ�ய ப��க�� �ஐ��, 

ஏஐ���, ஏஐ����, ஏஐ����, ��எ�எ�, 

ட�������,  எ��எஃ�,  ஐஎ���� 

ெதா��ச�க�கைள� சா��த 500 �த� 2000 

வைர�லான ெதா�லாள�க�� ச�க� 

�ர���க�� சாைல ம�ய�,  ர�� ம�ய�� 

ஈ�ப�� ைக� ெச�யப�டன�. 

இ�ேபாரா�ட�க�� ேபா��வர��� 

ெதா�லாள�க�,  ெதா��சாைல�� 

ப�யா��� ெதா�லாள�க�,  ஆ�ேடா� 

ெதா�லாள�க�,  ெபா���ைற�� 

ப�யா��� ெதா�லாள�க� ���பாக 

�எ�எ�எ�,  அ�ச�,  க�பா�க அ��� 

�ைலய� ெதா�லாள�க�,  ���� வா�ய� 

ெதா�லாள�க�,  ெச��� தாம� ம��� 

க�ேடா�ம�� வா�ய� ெதா�லாள�க�, 

���ர�� ெதா�லாள�க�, ஏ�ேபா�� கா�ேகா 

ேசைவ� ெதா�லாள�க�, க��மான� 

ெதா�லாள�க� என� ப�ேவ� �ைற 

ெதா�லாள�க� ப�� ெப�றன�. 

ேபாரா�ட�க�� ஒ�ப�த� ெதா�லாள�க�� 

ப�� ெப�ற� ���பட�த�க�.  அேசா� 

ேலல��, கா�பர�ட�, எ��� ப�����, 

த��நா� ��சார வா�ய�,  �எ�எ�எ�, 

மண� ெப��ைலச��, மாநகர� ேபா��வர��, 

எ��� அன��� �ைலய�,  ெச��ர� 

ேவ�ஹ�� கா��பேரஷ�,  �ஐ�� இ��யா, 

�ேக எ�ஜி�ய��,  ஹு�டா�,  ெப�ன�, 

��பா�, இ�ெட�, �எ�எஃ� ஆ�ேடா ஆ�ய 

ெதா��சாைலக�� இ��� ெதா�லாள�க� 

ப�� ெப�றன�.

காைல 1 1 : 3 0  ம�யள�� ெச�ெகா�� 

ச�க�ைத� சா��த  3 0 0 ��� ேம�ப�ட 

���ர�� ெதா�லாள�க� ��ப� வளாக 

வா��� ேபாரா�ட� நட��ன�. காைல 8 ம� 

அள�� தா�பர��� உ�ள �ற�� 

ெபா�ளாதார ம�டலமான ெம�� ேக�ைட 

ம��தைத அ��� கா�ெம��� ம��� 

ேபஷ� ெதா�லாள�க� ச�க� ம��� ெப� 

ெதா�லாள�க� ச�க��� சா�பாக �மா� 50 

ெதா�லாள�க� ம��� ச�க� �ர���க� 

ைக� ெச�யப�டன�.  இ�ச�கர வாகன 

பராம��� ச�க�ைத� சா��த 1 0 0 0 ��� 

ேம�ப�ட� ெதா�லாள�க� ெச�ைன 

�ைற�க��� அ��� ேவைல ���த� 

ேபாரா�ட��� ஈ�ப�டன�.  மாைல 5 

ம�யள�� �மா� 40 ���� ெதா��ச�க� 

�ர���க� ம��� ெதா�லாள�க� 

ெச�ட�ப� 2  ேவைல ���த �ள�க� 

��ட�ைத நட��ன�.

ேகாரி�ைகக�

அைனவ���� �ைற�த ப�ச ஊ�யமாக மாத� 

�18000 எ�ப� ேபாரா�ட��� ���ய 

ேகா��ைகயாக எ����ள�. இ��யா 

��வ�� பல �ைறக�� உ�ள 

ெதா�லாள�க� இ��� 8 �த� 12 ம� ேநர 

ேவைல�காக �6 5 0 0  �த� 1 0 0 0 0  வைர 

ம��ேம ஊ�யமாக வா����றன�.  ேவைல 

���த���� ஒ� நா� ��ன� �வசாய� 

சாராத �ற ெதா��க�� ப�யா��� ப��� 

ெபறாத� ெதா�லாள�க��� க�ைற�த ப�ச 

�ன ஊ�ய�ைத �350 ஆக உய���வதாக 

ம��ய அர� ��ய�.  ேபாரா�ட���� 

��னதாக இ�த அ���� ம�கைள 

ஏமா��வதாக உ�ள� எ�� ��ய 

ஏஐ������ தைலவ� ஏ.எ� �மா�, அர�� 

ேவைல நி��த�க�
��ெவா���� ப���� பா�ம�- லா� 

��வன��� 9 5  ஒ�ப�த ெதா�லாள�க� 

ேவைல ���த� ெச�ததா� ��வாக� 

���ைற அ��த�. அேஷா� ேலல�� ம��� 

எ��� ப����� ெதா�லாள�க� 

ேவைல ���த� ெச�ததா� உ�ப�� 

பா��க�ப�ட�.  அ�ப���� �மா� 6 0 0 

ெதா�லாள�க� ேவைல ெச��� �ஐ�� 

ெதா��சாைல ��ைமயாக �ட��ய�. �ேக 

எ�ஜி�ய�� ம��� ��ெவா���� மாட� 

ஏ� ெம�ட� ெதா��சாைலக�� பல �ர�தர� 

ெதா�லாள�க� ேவைல�� ெச�ல��ைல. 

ேத�ய ேவைல ���த��� ேபா� 

கா�ெம��� ெதா��சாைலக� �ல 

ெதா�லாள�க��� ���ைற 

����ளதாக�� கா�ெம��� ம��� 

ேபஷ� ெதா�லாள�க� ச�க��� தைலவ� 

�ஜாதா ேமா� ெத���தா�. 

உ�ேள....

ேதசிய ெபா� ேவைல நி��த� 
ேகாரி�ைகக�

நீ�ரானா ம��� ம��: 
டா�கி� ெதாழிலாள�களி� 
�திய �ய�சி

ேவைல நி��த� �றி�த 
ெபா�வான மதி�பீ�

ரி�ப� வளாக வாயிலி� மாநகரா�சி ���ர�� ெதாழிலாள�க� ���ைக

ேபா��வர��� ெதாழிலாள�க� 
அ�ணா சாைலயி� மறிய�



ெதா�லாள�க��� ஊ�ய� �� 

�1 8 0 0 0 �ைத �ைற�தப�ச ஊ�யமாக 

��ண����ளதாக��,  அேத ஊ�ய�ைத 

அைன��� ெதா�லாள�க���� உ�� 

ெச�யேவ��� எ�� �����டா�. ம��ய 

அர� �ல மாத�க��� ��ன� ஒ�ப�த 

ெதா�லாள�க��� �ைற�த ப�ச ஊ�யமாக 

�1 0 0 0 0 மாக அ���தைத�� ஆனா� 

கா��பேர� ��ப�த��னா� �ல 

வார�க�ேலேய இ�த அ���� ���ப 

ெபற�ப�டைத�� அவ� ����கா��னா�. 

ேமா�ட� வாகன� பராம���� ச�ட� 

���த�ைத எ���� ேபா��வர��� 

ெதா�லாள�க�� ெம�கா�� 

ெதா�லாள�க�� ேகா��ைக ���தன�. 

ப�ேவ� நா�க�� ���ைறகைள ச�ட� 

���த��� அ�ப�ேய ������பதாக��, 

இ��ய சாைலக��� ெபா��த��லாத 

இ��பதாக�� ெதா�லாள�க� க��ன�. 

ேபா��வர��� �ைறைய 

த�யா�மய�ப���� �ய����,  

���க�ப�� அபராத� ெதாைகக��, உ�� 

பாக�கைள ��ப�� மா��வ�� ெப�ய 

��வன�க�� �ல�க���� ம��� 

அ�ம��ப� த�க�� வா�வாதார�ைத 

பா���� எ�� ெதா�லாள�க� 

����றன�. 

ெபா���ைறக� உ���ட அைன�� 

ெதா��சாைலக��� ஒ�ப�த ெதா�லாள� 

�ைறைய ���த�, கா��ட�கைள �ர��த�, 

ேவைலவா���க� ஏ�ப��� ெகா��த�, 

��ய ெப�ஷ� ��ட�ைத ���ப� ெப�� 

பைழய ெப�ஷ� ��ட�ைத ெசய�ப��த 

ெபா���ைற��� ெதா��சாைலக��� 

ப�யா��� ெதா�லாள�க� �ர� 

ெகா��தன�. ம�த� க��கைள ம�த�கேள 

அக��வைத ஒ���க�ட டா�ட� அ�ேப�க� 

ேகா�யைத �ைன� ேகா��� இ��� அ� 

ெதாட�� அவல� ����� ���ர�� 

ெதா�லாள�க� எ���ைர�தன�.

ேபாரா�ய� ெதாழிலாள�க� ைக�

ம��ய ெதா��ச�க��� அைழ�ைப ஏ�� 

த��நா� ��வ�� ஆ�ர�கண�கான 

ேபா��வர��� ெதா�லாள�க� ேவைல 

���த� ேபாரா�ட��� ஈ�ப�டன�. ேவைல 

���த�ைத த��பத�� அர� ��த� ேநர� 

ப��� ஒ�ப�த� ெதா�லாள�கைள 

ஈ�ப��த� தயா� ெச����த�.  அதனா� 

மாநகர� ேபா��வர��� ெப�ய பா��� 

இ�ைல. ேம�� ேபாரா�ட�கைள த��பத�� 

ேப��� �ைலய�க�� காவ� �ைற�ன� 

���க�ப����தன�. 

ேபாரா�ட� நட�த பல இட�க�� 

���க�ப����த காவ� �ைற ெதாட�க��� 

இ��ேத ேபாரா�ட�ைத� க���பா��� 

ைவ����தன�.  ஊடக�க� தைலவ�கைள 

அ�� ேப�வத�� அவ�க� அ�ம��தன�. 

ேபாரா�ட� நட�த ப�ேவ� இட�க�� 

ெதா�லாள�க� ைக� ெச�யப�� அ�� 

மாைல ����க�ப�டன�. ம�ேரா சாைல, 

ேமா�ச� �ேய�ட� அ�ேக ெதா�லாள�க� 

��� ேநர� சாைல ம�ய�� ஈ�ப�டதா� �ல 

��ட�க��� ேபா��வர�� �த���த�.  

ம�ேரா சாைல�� ெதா�லாள�க� 

ேச��த�ட� தைலவ�க� ேகாஷ�கைள 

எ���ன�.  அ��� ேபாட�ப����த 

த���கைள ��� ெதா�லாள�கைள�� 

தைலவ�கைள�� காவ��ைற வ����� 

ஏ��ன�.  ஆனா� �����த �ல 

ெதா�லாள�க� தைடைய �� ெச��ர� 

ெச��� சாைலைய ம��தன�. காவ� �ைற 

இைத எ��பா��க��ைல.  ஆனா� 

தைலவ�க�ட� இ��� ச�யான ஆதர� 

ெவ��படாததா� காவ��ைற ��தமாக 

ெதா�லாள�கைள ைக� ெச�த�.  ைக� 

ெச�ய�ப�ட ெதா�லாள�க� அ�� மாைல 

����க�ப�டன�. 

ெதா�லாள�க� தா�பர� ெம�� ேக� 

��ன� �ர�சார�கைள ��ேயா��க 

ஆர�ப�த�ட� அ����த காவ� 

ப�யாள�க� அவ�கைள ஒ� ஓர��� 

இ��� ��ேயா��க ேகா�ன�.  ேம�� 

ெதா�லாள�க�� ேபனைர ஏ�ற�� 

அ�ம��க��ைல.  அதனா� 

ெதா�லாள�க� வா�ைல ம���� 

ேபாரா�ட��� ஈ�ப�டன�.  1 5 

��ட�க��� அ�த வ�யாக எ�த 

வாகன�க�� ேபாகாம� அவ�க� 

ம���ன�. அவ�க� காவ��ைறயா� ைக� 

ெச�யப��  ஒ�நா� காவ�� 

ைவ�க�ப�டன�.

��ப� க��ட வா��� மாகரா���� 

உ�தரவா� ேக� �ட�ப�டதனா� 

ெதா�லாள�க� ேக� உ�ேள�� 

ெவ�ேய�� உ�கா��� ேகாஷ�க� 

எ���ன�.  தா�க� ைக� ெச�ய�பட 

வர��ைல எ��� ேபாரா�ட� நட�த 

வ���ளதாக�� தானாக ைக� ஆக� 

தயா��ைல எ��� காவ��ைற அவ�கைள 

பலவ�தமாகேவ ைக� ெச�ய ேவ��� 

எ�� ெச�ெகா�� ச�க��� தைலவ�க� 

உ��யாக ��றன�.  ெதா�லாள�கைள 

ைக� ெச�வத�� 4  காவ� வாகன�கைள 

காவ� �ைற ெகா�� வ�த ேபா���, 

ெதா�லாள�க� த�க� உ�ைமகைள 

�ைலநா��வ�� கா��ய ��ர��னா��, 

ெப�வா�யான ெப� ெதா�லாள�க� 

இ��ததனா��, காவ� �ைற த�கைள ைக� 

ெச�வைத ஏ��� ெகா�ளாத 

காரண��னா��, மாநகர��� அ�கா�க� 

ம��� காவ� �ைற�ன� ��ட 

ேப��வா��ைத�� ��ன� ேக�ைட �ற�� 

��டன�. பல ேவ� இட�க�� ேபாரா�ட� 

ஆர���த உடேனேய த�கைள ைக� ெச�ய 

அ�ம��த ெதா��ச�க தைலைம�� 

���க�� இ��� ேவ�ப�� மாநகரா�� 

ெதா�லாள�க� ஒ�� ேச��� 

ேபாரா�ட�ைத ெவ��கரமாக நட�� 

���தன�. 

2
விைலவாசி உய�விைன க���ப��த ேவ���.

�ைற�தப�� ஊதிய� அைன�� பணிதள�களி�� �18000 நி�ணயி�� அம�ப��திட ேவ���.

ஒ�ப�த �ைற உ�ளி�ட பணி நிர�தரம�ற ெதாழிலாள�க��� சமேவைல�� சமஊதிய� எ�ற 

அ��பைடயி� நிர�தர� ெதாழிலாள�க��� வழ��� ஊதிய� ம��� இதர ச�ைககைள வழ�க 

ேவ���.

ெபா�� �ைற நி�வன�கைள, அத� ப��கைள தனியா��� வி�பைன ெச�ய அ�மதி�க� �டா�.

�ைறசாரா பிாி�களி� உ�ள ெதாழிலாள� நலவாாிய ெசய�பா�களி� அபிவி��தி காண ேவ���. 

விப�� மரண நிவாரண� �5 ல�ச�, இய�ைக மரண� நிவாரண� �1 ல�ச� வழ�கிட ேவ���.

நலவாாிய பண�பய�கைள இர���பா�கிட ேவ���. ஆ�க��� 60 வயதி��, ெப�க��� 

50 வயதி�� �4000 ஓ��திய� வழ�க ேவ���.

ெபா� வினிேயாக �ைறைய பல�ப��திட ேவ���.

�திய ேவைல வா���கைள உ�வா�கிட ேவ���. கா��பணியிட�கைள நிர�பிட ேவ���.

அ�க�வா�, டா�மா�, உ�ளா�சி, ���ற� ேபா�ற அர� நி�வன�களி�, ெதா���திய�, 

மதி��திய �ைறைய ஒழி�� கால�ைற ஊதிய� வழ�கிட ேவ���.

�திய ெப�ஷ� தி�ட�ைத ர�� ெச��, பைழய ெப�ஷ� தி�ட�ைத அமலா�கிட ேவ���.

2015 சாைல ேபா��வர�� பா�கா�� தி�ட�ைத ர�� ெச�ய ேவ���.

ெதாழிலாள� ச�ட�கைள ெதாழிலாள�க��� பாதகமாக தி��தாேத. ெதாழி�ச�க பதிவிைன 45 

நா�க���� உ�வா�கி�. ஐ.எ�.ஓ இண�க விதிக� 87, 98ஐ அம�ப���.

ெதாழி�ச�க அ�கீகார ச�ட�ைத நிைறேவ�றிட ேவ���.

\Ý]B�Ø>VauÄºïºï¹[�¼ïVöÂçïï^(1-�  ப�க� ெதாட��� )

ெம�� வாயிலி� கா�ெம�� ெதாழிலாள�க� ேபாரா�ட�
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ேவைல நி��த� �றி�த ெபா�வான மதி�பீ�

3

��ரானா�� உ�ள டா��� 

ெதா��சாைல�� ஏ�க��ஷன�க� 

தயா��க�ப���றன. ெதா�லாள�க� அைர 

ம� ேநர இைடெவ� த�ர 8 ம� ேநர���� 

ெதாட��� ேவைல ெச�யேவ����ள�. 

இ�த வ�ட� ��ரவ� மாத��� ஒ�நா� ஒ� 

ெதா�லாள� இைடேவ�ய�ற ேநர��� 

���� க��கேவ��ய��ததா� அெச�ப� 

ைல� �����டைத அ��� அவ� த�கா�க 

ப���க� ெச�ய�ப�டா�.  அ�ப 

காரண�க���� �ட ஒ�ப�த 

ெதா�லாள�க� ேவைல��க� 

ெச�ய�ப���றன� எ�� �ர�தர� 

ெதா�லாள�க� ��ன�.

2 0 1 3 � ெதா�லாள�க� த�க�ைடய 

�ைலைமைய மா��வத�� ஒ��ப�� ச�க� 

அைம�க ��� ெச�தன�. ஏஐ��� ச�க��� 

�ல� ப�� ெச�� ஒ�ப�த ெதா���ைறைய 

��க��,  அைன�� ெதா�லாள�கைள�� 

�ர�தரமா�க��, ெப� ெதா�லாள�க��� 

மக�ேப� ���ைற ம��� �ழ�ைத கா�பக 

வச�கைள ஏ�ப��� ெகா��க�� 

ெதா�லாள�க� ேகா��ைகக� ���ததனா� 

��வாக� 125 ெதா�லாள�கைள ேவைலைய 

��� �����ள�. அ�ேடாப� 2 0 1 3  அ�� 

��ரானா ப���� உ�ள டா��� 

ெதா��சாைல�� 8 4 6  ெதா�லாள�க� 4 1 

நா�க� ேவைல ���த� ெச�தன�.

கட�த 3  வ�ட�களாக டா��� 

ெதா�லாள�க�� ேபாரா�ட�க� 

ெதாட���றன. ��ரானா ப�����, டா��� 

ெதா��சாைல��� ஒ�ப�த 

ெதா�லாள�க�� ேவைல �ைலைம 

�ைலய�றதாக உ�ள�.  ஒ�ப�த ம��� 

�ர�தரம�ற ெதா�லாள�க�� நல�கைள 

பா�கா�பத�� ெதா��சாைல அள�� 

ம��ம�லாம� ப��வா�யாக ச�க�கைள 

அைம�ப� எ�� டா��� ெதா�லாள�க� 

��� ெச���ளன�. 

ெச�ட�ப� 2 அ�� டா��� ெதா�லாள�க� 

ேத�ய ெபா� ேவைல ���த��� ப�� 

ெகா�டன�. ெதா�லாள�க�� ம���� 

ெப�� �வாத���� ��ன� இ� ���த 

���க� எ��க�ப�டன.  ம��ய 

ெதா��ச�க�க�� ேவைல ���த��� ப�� 

ெப�வ�,  அதனா� ஏ�ப�� �ைள�க� 

���பாக �ர�தர� ெதா�லாள�க� த�கா�க 

ேவைல ��க� ெச�ய�ப�� �ைள�க�, ப��� 

ம��� ஒ�ப�த� ெதா�லாள�கைள ேவைல 

���த��� எ�வா� ஈ�ப���வ� ���� 

�வா��க�ப�டன.  த�கா�க ப���க� 

அ�ல� ம�ற �ர�சைனகைள எ�� ெகா�ள 

தய��ய ெதா�லாள�க��� ப��வமாக இத� 

���ய��வ�ைத எ���ைர�தன�.  அத�� 

ேம�� ெதா�லாள�க� ேவைல ெச�ய 

��ெவ��தா� அவ�க� ேம� ச�க� எ�த 

நடவ��ைக�� எ��கா� எ�� வா���� 

அ��தன�.

ஒ�ப�த ெதா���ைற அ�க����ள 

�ைல�� உ�ப��ைய ��வ�மாக 

����வ� க�ன� என� ெதா�லாள�க� 

உண�����தன�.  ஆனா� ��ரானா 

ப���� ெதா�லாள�கைள 

ஒ���ைண��� ெசயலாக இைத க��ன�.  

��வாக� ெச�ட�ப� 2 அ�� ���ைற 

��� இ�ெனா� நா� உ�ப��ைய 

ஈ�க�ட �ைன�தா� அ�� ஈ�பட� 

ேபாவ��ைல எ�� ெதா�லாள�க� 

��ெவ��தன�.

��ரானா ம��� ம�� ப���� 

ெதா�லாள� ேவைல ���த� 

ெவ��கரமாக நைடெப�ற�.  ஒ�ப�த� 

ெதா�லாள�க�� �ர�தரம�ற� 

ெதா�லாள�க�� ேபாரா�ட�க�� 

ஈ�ப�டன�.  ெதா�லாள�க� தா�கேள 

��ெவ��� ேவைல ���த�ைத 

ெவ��கரமாக நட��ய� ேபாரா�ட��� 

�ற�பா��. இத� �ைளவாக ெச�ட�ப� 9 

அ�� �ேர�தரா எ��� �ர�தர� 

ெதா�லாளைர ��வாக� ேவைல ��� 

���ய�.  ப��� � ெதா�லாள�கைள 

த��� ���� பலவ�தமாக ேவைல 

���த��� ஈ�ப���யமாக அவ� ேம� 

��ற� சா�ட�ப��.  அவ� ேம� ெபா� 

வழ��� ப�� ெச�யப�ட�.  ஆனா� 

ெதா�லாள�க� ெச�ட�ப� 9  அ�� 

ேவைல ���த��� ஈ�ப�� ேதாழ� 

�ேர��ராைவ ���� ப��� அம��� 

ெவ�� க�டன�.

கட�த ஆ�� ெச�பட�ப� 2 � நைடெப�ற 

ேத�ய ேவைல ���த� �க� ெப�ய ெவ��ைய� 

ச���த�. அைத� ெதாட��� அேத நா�� இ�த 

ஆ��� ம��ய ெதா��ச�க�க� ேத�ய 

ேவைல ���த�ைத நட��ன.  இ��ய அர� 

1 9 9 1 � தாராளமய� ெகா�ைககைள 

��ப��ய�� இ���,  இ� ெதா�லாள� 

வ��க��� 1 7 வ� ேத�ய ேவைல ���த� 

ஆ��.   �எ�எ� ெதா��ச�க�ைத த�ர 10 

ம��ய ெதா��ச�க�க� இ�த ேவைல 

���த��� கல�� ெகா�டன. இ�� 12 ேகா� 

�த� 1 8  ேகா� ம�க� கல�� ெகா�டதாக 

ெச��க� ெவ�யா� உ�ளன.  ேவைல 

���த�தா� �18000 ேகா� வைர இழ�� எ�� 

அேசாகா� அ�����ள�.

ம��ய ெதா��ச�க�க�� ��� நடவ��ைக� 

�� ேத�ய ேவைல ���த���� அைழ�� 

���தைத அ��� ம��ய ெதா��ச�க�க�� 

மா�ல அைம��க�  ஆக�� மாத�க�� 

ெபா�� ��ட�க�, �ள�க� ��ட�க� ம��� 

��ட��ைக ��ேயா��த� எ�� பல 

ேவைலக� �ல� ெதா�லாள�க� ம���� 

ேவைல ���த�க� ���� �ர�சார� 

ெச�தன�. 

ேத�ய ெபா� ேவைல ���த���கான ஆ��த 

ேவைலக� ����� ேவைல ���த� 

ேபரா�ட�க� ����� ஏ�கனேவ 

இைணயதள��� ��வாக ப�� ெச���ேளா�. 

ெதா�லாள�க�� ம���� ேவைல 

���த�ைத� ப��ய ��த� கள ஆ�� 

ெச���ேளா�. ேவைல ���த��� தா�க�ைத� 

�����,  ெதா�லாள� வ��க இய�க�ைத� 

க�டைம�ப�� உ�ள ��க�க� ����� 

எ�க�� க���கைள ப�� ெச��ேறா�. 

கள ஆ�� ���க�

ெச�ைன அ�ப���,  ��ெவா���� 

எ�ஆ�எஃ�, ��தம��, க�ண� நக� ம��� 

���� கா�ட� ெதா�லாள�க� ம����  

ஆ�� ேம�ெகா�ள�ப�ட�. இ�த ஆ��� 

�ல� ேவைல ���த��� இர�� வார�க��� 

��ன� வைர��� ேவைல ���த� ப��ய 

ெச��க� ெதா�லாள�கைள 

ெச�றைடய��ைல எ�� நா�க� க�ேடா�. 

ெதா��சாைல ெதா�லாள�க� உ�பட பல� 

ெதா�லாள�க��� ேவைல ���த� ப���� 

ேகா��ைகக� ப���� ெத�����க��ைல.  

ேத�ய ேவைல ���த� ேகா��ைகக� 

அைன��ேம ெதா�லாள�க�� ���ப�ைத 

ஒ�ததாகேவ அைம����தன. ஊ�ய உய��, சம 

ேவைல�� சம ஊ�ய�, ச�க� பா�கா�� எ�� 

அைன�� ேகா��ைககைள�� ெதா�லாள�க� 

வரேவ�றன�. ஒ� நா� ேவைல ���த�தா� இ�த 

ேகா��ைகக� �ைறேவ�மா எ�ப� ���� 

ெதா�லாள�க� ம���� ேவ�ப�ட க���க� 

இ��தன.  ஆ��� ேகா��ைகக�ககான 

ேபாரா�ட�க��� ெதா�லாள�க� 

ம���� ���த வரேவ�� இ��தன.

ேகாரி�ைகக�

இ�ைறய �ைலவா� உய�வா� 

பா��க�ப���ள ெதா�லாள� வ��க��� 

ம���� �1 8 0 0 0 �கான �ைற�த ப�ச 

ஊ�ய� ேகா��ைக ���ய ேகா��ைகயாக 

எ����ள�.   அதனா� தா� ேவைல 

���த���� ஒ� நா� ��ன� �வசாயம�ற 

��� ெதா�லாள�க��� �ைற�த ப�ச 

ஊ�ய�ைத அ�க��� ேவைல ���த�ைத� 

க���ப��த �ைன�த�.  ஆனா��, 

அவ�க� அ���த �ைற�த ப�ச ஊ�யமான  

�350 ெதா��ச�க�க� ேகா�வைத �ட �க 

�ைறவாக உ�ள�. ேம�� ம��ய அர� 

��ன� இ�ேபால ஒ�ப�த 

ெதா�லாள�க��� �10000 மாத ஊ�யமாக 

அ���� �தலா�க�� ���ப�த��னா� 

90 நா�க�ேலேய ���ப ெப�ற�. �ைற�த 

ப�ச ஊ�ய� எ�ப� ெவ�� அ���பாக 

இ�லாம� ெசய�ப��த ேவ��ய ஒ�� 

எ�பைத�� நா� �ைன�� ெகா�ள 

ேவ���.  இ��� ��வாக�க� பல� 

ெதா�லாள�க��� �ைற�த ப�ச 

ஊ�ய�ைத ெகா��ப��ைல.
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ேவைல நி��த�தி� ெதாழிலாள�களி� ப�ேக��

ச�க�க�� அ�க� ெப���ள உ���ன�க� 

மற�� ஒ���ைண�க�படாத ெதா�லாள�க�  

ம���� ேகா��ைகக��கான வரேவ�� 

இ����,  அத�கான ப�ேக�� ேபாரா�ட 

கள���� ேவைல ���த���� 

ெத�பட��ைல. த�க�ைடய �ர�சைனகைள 

அ��� அத�கான ேபாரா�ட��� 

���ய��வ�ைத அ�����த ெதா�லாள�க� 

ேபாரா�ட��� கல�� ெகா�ளாத�, 

ெதா��ச�க�க�� நைட�ைற ேவைலக�� 

உ�ள �ர�சைனகைள �ர�ப���ற�. 

���பாக ெதா�லாள�க� ெதா��ச�க�கைள 

எ�வா� அ����றன� எ�ப� ���த 

ப��லைன ெச�ய ேவ��  உ�ள�.

நா�க� ஆ�� ேம�ெகா�ட ேபா� எ�க�ட� 

ஒ� ெதா�லாள� ��யைத இ�� �ைன� 

���ேறா�: '��க� ��� (ஆக�� 9 �ள�க�) 

��ட���� தைலவ�க� ம��� 

ெச����பா�க�. இ�த மா��� ��ட�க�� 

தைலவ�க� ம��ேம ப�ேக�பா�க�. அவ�க� 

ேபாரா�ட�க�, த�ணா எ�� ����� ேபா� 

ம��ேம நா�க� ெச�ேவா�. ' . 

ெதா�லாள�க�� இ�த ��� ஒ�ைற 

ெத�வா���ற�.  ேத�ய ேவைல ���த 

���க�ேலா அ� ���த �ர�சார�க�ேலா, 

�வாத�க�ேலா ெதா�லாள�க� 

ஈ�ப�வ��ைல.  இ����தான தள�கைள 

ெதா��ச�க தைலவ�க�ட� ��� 

����றன�.

ெதா�லாள�க� ெதா��ச�க���ைடய 

ெதாட�ைப பய�- ெசல� எ�ற கண��� 

அ��பைட�ேலேய பா����றன�.   �ல 

பய�க��காக ச�க��� ஈ�ப�� �ைலைமைய 

ச�க உற��� �ர�ப��ப� ெதா��ச�க� 

ச�யான பாைத�� ெச�ல வ� வ��கா�. 

ேம�� �ல ெதா�லாள�க� த�க��� ஒ� 

நா� ேவைல ���த��� ந���ைக இ�ைல 

எ��� ெத���தன�.  ெதா�லாள�க�� 

க���கைள �த��ரமாக ெவ���� ச�யான 

��த��கான தளமாக ெதா��ச�க� ெசய�பட 

ேவ����ள�.  அ�வா� ெசய�படாத 

ப�ச��� அவ�க� த�க� பயைன ஒ��ேய 

ேவைல ���த��� ஈ�ப�வதா இ�ைலயா 

எ�பைத ��மா��பா�க�. 17 ேத�ய ேவைல 

���த�க� நட���� ெதா�லாள�க��� 

ேத�ய ேவைல ���த��� ேம� ந���ைக 

இ�ைல எ�ப� ெதா�லாள�க���� 

ச�க����� இைடேய உ�ள ெதாட��� 

இைடெவ�ையேய ெவ��கா���ற�. 

ெதா�லாள�க� ப�ேக��� �ைள� ��ட�க� 

அ�ல� ��ட�க� ெதா�லாள�க� 

ேப�வத��� ���க� எ��பத��மான 

ஜனநாயக தளமாக அைமய ேவ��� எ�ப� 

ச�க��� அ��பைட ப�பா��. இ�வாறான 

தள�க� ெசய�ப��ேபா� ேவைல 

���த�க�� ெதா�லாள�க� ப�� 

ேம�ைமயாக உ�ள� ���� ராஜ�தா� 

��ரானா ெதா�லாள�க�� க��ைர 

எ���ைர���ற�.

அைம��சாரா� ெதா�லாள�க� ம��� 

�ைலய�ற ெதா�லாள�க� ம���� ேவைல 

���த� ���த ����ண�� �ைறவாக 

உ�ள�.  ம��ய ெதா��ச�க�க� 

ெதா��சாைலக�� உ�ள �ல க�� சா�ப�ற 

ெதா��ச�க�க�� ம���� ேவைல 

���த���� ஆதர� ேகா�யத� காரணமாக 

அவ�க� ேவைல ���த��� ஈ�ப���ளன�. 

அைம��சாரா ெதா�லாள�க� ���பாக ெப� 

ெதா�லாள�க� ம���� ேவைல ெச��� 

ெதா��ச�க�க�ட�� இேத மா��யான 

ெதாட�� ஏ�ப��த ேவ���. ேம��, க�ண� 

நக�� கள ஆ��� ேபா� ேபாரா�ட�க� 

���� ��ட��ைகக�,  ��ட�க�, 

�வெரா��க� காண�பட��ைல. 

ெதா�லாள�க� ெப�வா�யாக வா�� க�ண� 

நக�,  ெச�ம�ேச�,  க���ைட ம��� �ற 

ெச�ைன ��ைச� ப��க��  

ெதா�லாள�கைள ேத�ய ேவைல ���த��� 

ஈ�ப���வத�கான க�டைம�� ேவைலக� 

ெச�ய ேவ����ள�. 

ெதா�லாள�க� ம���� ேகா��ைகக��கான 

உ�ள வரேவ�ைப ெதா��சாைலக�� �ல�� 

�ர�பா�கேளா� இைண�� அத�ேக�ற 

ேபாரா�ட�கைள உ�வா��வ� ���ய 

ப�யா��. இ�ேகா��ைககைள��,  அத�கான 

ேபாரா�ட�கைள�� ேத�ய ேவைல ���த��� 

தா�க�ைத�� ���� ெதா��சாைல�� 

நட��� ச�க� ப�க��  இைண�கா��டா� 

ெதா�லாள�க��� ேத�ய ேவைல ���த�க�� 

உ�ள ந���ைக ெபா��� ேபா� ���.

ேவைல நி��த� ேபாரா�ட�களி� ெசயலா�க�
ெதா��ச�க�க� த�க� ஆய�த ேவைலகளாக, 

ேபா��வர�� ெதா�லாள�க��கான ெபா�� 

��ட�ைத ஆக�� 2 3 ,  2 4  அ�� �ற�பாக 

நட��ன�. இ�ெபா�� ��ட��� ஆ�ர����� 

ேமறப�ட ெதா�லாள�க� கல�� ெகா�டன�. 

இைத அ��� மா�ல அர� கவன��ட� பல 

ேப��� �ைலய�க�� காவ� �ைறைய 

����ன�.  ஆனா� ெச�ட�ப� 2  அ�� 

ெச�ைன மாநகர� ேபா��வர�� எ�த 

வைக��� பா��க�பட��ைல. கட�த வ�ட� 

இ� ���� மா�ல� ேபா��வர�� ச�க� 

தைலவ�க� மா�ல அர� ஒ�ப�த 

ெதா�லாள�கைள ைவ�� ேபா��வர�ைத 

�ரைம�ததாக ��ன�.  த�ேபா� அேத 

�ைலைமதா� எ�ற �ைல�� ஒ�ப�த 

ெதா�லாள�கைள ஒ���ைண�� மா�ல 

அர�� �ய��கைள ��ய���� ேவைலக�� 

ெதா��ச�க�க� ஈ�ப�டத�கான எ�த 

அ���க�� இ�ைல. 

பல இட�க�� ேவைல���த� 

ேபாரா�ட��� ��ர� ெசய�பா�கைள 

காவ��ைற எ��ேநா�� அத�கான 

��ேன�பா�கைள ெச����தன�. 

ெதா��ச�க�க� ���ைக ெச�ய�பட 

ேவ��ய� ெபா���ைற அ�வலக�க� 

��ன� த���க� ைவ�க�ப����தன. 

ெதா�லாள�க� ேபாரா�ட�ைத� �வ��ய 

�ல ��ட�க�ேலேய அவ�கைள 

காவ��ைற ைக� ெச�� வாகன�க�� 

ஏ��ன�.  இர�� இட�க�� ம��ேம 

ேபாரா�ட�க�� த�ைம மா�ப�ட�. 

��ப� வளாக���, மாநகரா�� ��வா�க� 

ேக�கைள ��யதனா�,  ெதா�லாள�க�� 

ெதா��ச�க� �ர���க�� காவ� 

வாகன�க�� ஏற ம��தன�.  மாறாக 

ேக��கைள �ற�� �ட ேவ��� எ��� 

த�க� ேபாரா�ட� ெதாட�� எ��� 

அவ�க� ��ய �ைல�� காவ� �ைற 

மாநகரா�� அ�கா�க�ட� ேப� 

ேக��கைள �ற�தன�.  கா�ெம�� ம��� 

ேபஷ� ெதா�லாள�க� ச�க� தா�பர� 

ெம�� வா��க�� ேபாரா�ட� நட��ன�. 

இ� ���� அர��� ����� தகவ� 

ெகா��க�பட��ைல. அைன��� 

ேபாரா�ட�க�� ேவைல ���த��� 

ேநா�க�ைத �ைறேவ�ற��ைல எ�றா��, 

ேபாரா�வ�� ெதா�லாள�க�� வ��க� 

க���� ஒ� வ�யா�� எ�பைத க���� 

ெகா�� ேபாரா�ட வ�வ�க� 

��ட�ட�பட ேவ���. இ�ைலெய�றா� 

ேபாரா�ட�க� அைடயாளமாகேவ 

க�த�ப��.

���ைர

ெதா�லாள�க�� �� �தலா���வ� 

ம��� அத�� ஒ�� ஊ��ற ம��ய மா�ல 

அர�க�� தா��த�க� அ�க��� 

வ���றன.   ெபா� ேவைல ���த� 

ெதா�லாள� த�க�� எ����ண�ைவ 

ெவ��ப���� ���ய க��யா��. 

ெதா�லாள�கைள ெபா��தவைர�� 

ெதா��ச�க�க�� ேகா��ைகக� ெப�� 

வரேவ�ைப ெப���ளன.  ஆனா� 

ெதா��ச�க�களா� ெதா�லாள�கைள 

த�க��� ஆதரவாக �ர�ட��ய��ைல. 

ஒ���ைண�க�ப�ட ெதா�லாள�க� �ட 

�தலா���வ�ைத எ����� 

க�டைம�பாக�� மா�� ��தைன�கான 

தளமாக�� ெதா��ச�க�கைள 

அ��வ��ைல.  இத�கான க�டைம�ைப 

உ�� ெச�ய இயலாத �ைல�� ேவைல 

���த��� தா�க� �ைறவாக இ����. 

ஒ�ப�த ெதா�லாள�க�,  ெப� 

ெதா�லாள�க�,  இட� ெபய�� 

ெதா�லாள�க� �தலா���வ ெதா�� 

�ைலைமகளா� உ�வானா�� அவ�க�� 

ஈ�பா�கைள அ�க��க ெதா��ச�க�க� 

இ��� உைழ�க ேவ����ள�.  ேத�ய 

ெபா� ேவைல ���த�க�� ேதைவ�� 

எ���ைக�� அ�க��� வ�� ேவைள�� 

அத� தா�க�ைத அ�க��ப� அவ�யமா��.
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