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பள்ளி, கல்லூரி கொல பொடங்கள் தவிர பிற வொசிப்புகள்
புரிதனல விெொலைொக்குகிறது. பல நிகழ்வுகனள ததரிந்து
தகொள்ள னவக்கிறது. பிற வற்றின் மீது யகள்வி யகட்க
தூண்டுகிறது. வொசித்தயலொடு நின்றுவிடொைல் ைக்கு
யதொன்றியனத பிறருக்கு தெொல்ல எழுதுவது என்பது
ம்னை பிறருக்கு அறிமுகப்படுத்தும் வழியொக அனைகிறது.
தபொதுவொக இன்னறக்கு எழுத யவண்டும் எை
நினைப்பவர்களுக்கு ஏரொளைொை வெதிகள்
உள்ளது. யொரும் பிரசுரிக்க யவண்டும் எை கொத்திருக்க
யவண்டியதில்னல. ைக்குத் யதொன்றிய கனதயயொ,
கட்டுனரயயொ, கவினதயயொ எழுதி ைக்கு ொயை ஒரு
வனலப்பதிவு கணக்கு துவக்கி அதில் பதிவு தெய்துவிட்டு
குனறந்தபட்ெம் ைது ட்புகளிடம் பகிர்ந்தொல் அந்த
எழுத்துக்கள் பலனர தென்றனடகிறது. ஆைொல் ஒரு
குறிப்பிட்ட எண்ணிக்னகயயொடு வொெகர்கள் எண்ணிக்னக
என்பது நின்றுவிடும். ஒவ்தவொரு எழுத்தொளனின் கைவும்
தன் எழுத்னத அச்சு வடிவில் பொர்க்கயவண்டும்,
பத்திரிக்னக ஊடகம் வொயிலொக பலனர தென்றனடய
யவண்டும் என்பதொகத்தொன் இருக்கும். வனலப்பதிவில் சில
கொலம் எழுதியபின் அதிகைொை பர்களின் ஈர்ப்பு என்ற
நினல எழுைொைொல் அத்தனகய பர்களுக்கு ஒன்றிரண்டு
பத்திரிக்னககளிலும் வொய்ப்பு என்பது கினடக்கும்.
ஆைொல் என்னுனடய எழுத்னதப் தபொறுத்தவனர துவக்க
நினலயியலயய “திைைணி” ொயளட்டில் டுப்பக்க

கட்டுனர என்ற வொய்ப்பு கிட்டியது. அதனை ததொடர்ந்து
ைறுக்கப்படும் நீதி> ைலிவொகிப் யபொை ைனித உயர்கள்,
ஊடகங்களுக்கு யதனவ ஒழுக்கம் எை எைது ஆயறழு
கட்டுனரகள் வனர அவ்வப்யபொது திைைணியில்
பிரசுரைொகியது.
இந்த நினலயில்தொன் வனலப்பதிவுகளில் நுனிப்புல்
யைய்வது ைற்றும் இரண்டு வனலப்பூ
(ondrusear.blogspot.com, sathikkalaam.blogspot.com)
கணக்குகனள துவக்கி சில பத்திரிக்னக பதிவுகனள மீள்
பதிவு தெய்வது என்றிருந்தது எைது எழுத்துப்பயணம்.
அயதொடு விைவு தளத்தின் யதொழர் ஒருவரின்
ததொனலயபசி ட்பு கினடத்தது. தி இந்து ைற்றும்
பிரண்ட்லயன் யபொன்ற பத்திரிக்னககளில் வரும் சில
கட்டுனரகனள தைொழிதபயர்த்து “சித்ரகுப்தன்” என்ற
புனைப் தபயரில் அனுப்ப ஆரம்பித்யதன். குறிப்பொக தி
இந்துவின் பி.ெொய் ொத் எைக்கு மிகவும் பிடித்த
கட்டுனரயொளர். அவரின் சில கட்டுனரகனள
தைொழிதபயர்த்துள்யளன். எைது தைொழிதபயர்ப்பு
கட்டுனரகள் உடனுக்குடன் விைவு தளத்தில்
தவளியிட்டதில் எைது ஆர்வம் அதிகரித்தது.
இந்த சூழலில் திருப்பூர் “யதவியர் இல்லம்” என்கிற
வனலப்பதிவில் ததொடர்ந்து எழுதிவந்த திரு யெொதிஜி
என்கிற யெொதி கயணென் அவர்களின் ட்பு கினடத்தது.
பிறரின் எழுத்துக்கனள பொரொட்டி ஊக்கப்படுத்துவதில்

அற்புதைொை ண்பர் அவர். அவர் மூலைொக கிழக்கு
பதிப்பகத்தின் திரு ஜி.ைருதன் என்கிற யதொழரின் அறிமுகம்
கினடக்கப்தபற்றது.
துவக்கத்தில் எைது எழுத்தின் எல்னல என்பது புதிய
தபொருளொதொரம்> ததொழிலொளர் யவனல இழப்பு,
ததொழிலொளர் வர்க்கம் ெந்திக்கும் தனியொர் ைய
தொக்குதல்கள் என்பது ெொர்ந்த ஆங்கில கட்டுனரகனள
தைொழிதபயர்ப்பு தெய்து அது பலனர தென்றனடய
யவண்டும் என்பதும், ைற்றபடி ொன் அரசு யபொக்குவரத்துக்
கழகத்தில் பணியிலிருப்பதொல் எைக்கு ததரிந்த பயணிகள்
யபொக்குவரத்து ைற்றும் அது ெொர்ந்த கட்டுனரகனள
எழுதுவது என்பதற்குள் பயணித்துக்
தகொண்டிருந்யதன். அந்த வனகயில் படிக்கட்டு பயண
அபொயம் குறித்தும், டீெல் வினல உயர்வு குறித்தும்
எழுதிய கட்டுனரகள் 2013 துவக்கத்தில் திரு ைருதன்
தபொறுப்பொசிரியரொக பணியொற்றி வந்த ஆழம் எனும்
ைொதப்பத்திரிக்னகயில் பிரசுரைொகியது.
அயத ெையம் வனலப்பதிவுகளில்> இனணயங்களில்
தனியொர்ையத்திற்கு ஆதரவொக ததொடர்ந்து குரல்
தகொடுத்து வரும் திரு அதியைொன் என்பவர் ஆழத்தில்
“ெை ொயகைொ, ெர்வொதிகொரைொ” என்ற தனலப்பில் ஒரு
கட்டுனர எழுதியிருந்தொர். அதில் அவர் சுதந்திர ெந்னதப்
தபொருளொதொரக் தகொள்னககனள
னடமுனறப்படுத்திைொல்தொன் அடிப்பனட
ெை ொயகத்னதயும் ைனித உரினைகனளயும் நினல ொட்ட

முடியும் எை ததரிவித்திருந்தொர். அந்த கட்டுனரனய
படித்த ைறு நிமிடயை, திரு ைருதன் அவர்கனள
ததொனலயபசியில் ததொடர்பு தகொண்டு இதில் முற்றிலுைொக
ொன் ைொறுபடுகியறன் என்கிற வனகயில் எதிர்வினையொக
ஒரு கட்டுனர எழுதிைொல் பிரசுரிப்பீர்களொ எை
யகட்யடன். அவரும் உடயை அனுப்பச் தெொன்ைொர்.
அடுத்த இதழியலயய எைது கட்டுனர “சுதந்திர ெந்னதப்
தபொருளொதொரம் – வளர்ச்சியொ, வீழ்ச்சியொ” பிரசுரைொகி
பலத்த வரயவற்னப தபற்றது. அது ஒரு திருப்புமுனை
என்யற தெொல்லலொம்.
ஏதைன்றொல் அதனை ததொடர்ந்து திரு ைருதன் அவர்கள்
எைது பொர்னவனய யபொக்குவரத்து ததொழிலொளர் என்கிற
எல்னலயயொடு நிறுத்திக் தகொள்ளொைல், அவ்வப்யபொது
ஏற்படும் நிகழ்வுகள், முக்கியங்கள்> யபொரொட்டங்கள் எை
ெமூக அடிப்பனடயில் ததொடர்ந்து கட்டுனரகள்
எழுதுங்கள் எை ஊக்கப்படுத்திைொர். சில ைொதம் தனலப்பு
அவர் தெொல்வொர்> சில ைொதம் ொன் தெொல்லும் தனலப்னப
அப்படியய ஏற்று பச்னெக் தகொடி கொட்டுவொர். அந்த
வனகயில் பல்யவறு தனலப்புகளில் இரண்டனர
ஆண்டுகளில் ஏறக்குனறய 20 கட்டுனரகள் ஆழத்தில்
பிரசுரைொகியது.
தபொறுப்பொசிரியர் திரு ைருதன் என்றொலும், ஆழம்
பத்திரிக்னகயின் தவளியீட்டொளர் திரு பத்ரியெஷொத்ரியும்
எைது எழுத்துக்களில் தபரிய அளவில் திருத்தங்கள் ஏதும்
தெொல்லொைல் ைொதந்யதொறும் அங்கீகரித்து வந்தொர்.

தவளியிடுவதற்கு அனுைதியளித்து வந்துள்ளொர். அது
என்னைப் தபொறுத்தைட்டில் மிகப் தபரிய
அங்கீகொரைொகயவ கருதுகியறன். அவனர ெந்தித்து ஒரு
ைணி ய ரம் யபசிக் தகொண்டிருக்கும் வொய்ப்பும்
கினடத்தது. யைலும் இந்த எழுத்துக்கள் எைது ட்பு
எல்னலனய மிக அதிகைொக விரிவொக்கியது. மும்னப
பகுதியில் ரூரல் எடிட்டரொக பல கொலம் பணியொற்றி
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஹிண்டு
நிறுவைத்திலிருந்து தவளிவந்துவிட்ட திரு பி.ெொய் ொத்
அவர்களின் ததொனலயபசி ததொடர்பு கினடத்தது.
அவர் கடந்த ஆண்டு தென்னையில் தைது இனணயதளம்
பற்றிய பத்திரிக்னகயொளர் கூட்டம் டத்தப்யபொகும் தகவல்
அறிந்து ஆழம் பத்திரிக்னகக்கொக ய ர்கொணல்
யைற்தகொள்ள யவண்டும் எை யகட்ட யபொது பிரியமுடன்
அனுைதி ல்கிைொர். அவரின் அந்த நிகழ்ச்சியில்
தெொல்லிய தகவல்கயளொடு எைது சில யகள்விகளுக்கும்
ட்புடன் பதில் அளித்தொர். அந்த வனகயில் ஆழம்
ததொடர்பில் பல கட்டுனரகயளொடு ய ர்கொணல் என்கிற
வனகயில் திரு பி.ெொய் ொத் ைற்றும் தொழ்த்தப்பட்ட
ைக்களுக்கொக ததொடர்ந்து குரல் தகொடுத்துவரும்
ைதுனரனயச் யெர்ந்த திரு கதிர் (எவிதடன்ஸ் கதிர்)
ஆகிய இருவரிடம் ொன் யைற்தகொண்ட ய ொோ்கொணல்
வொயிலொக பல அரிய தெய்திகனள தவளிக்தகொணர
முடிந்தது. ஆழம் பத்திரிக்னக வருவது தற்யபொது நின்று
விட்டது.

கடந்த 4 ஆண்டுகளில் யைற்தெொன்ை எழுத்துப்
பயணத்யதொடு இனணயொக ெட்டக்கதிர் எனும்
தென்னையிலிருந்து தவளிவரும் ைொத இதழில்
ததொடொோ்ந்து நீதிைன்ற தீர்ப்புகள் தமிழொக்கம், நீதிபதிகள்,
ெட்ட வல்லுைர்களின் கட்டுனரகள் தமிழொக்கம்
பிரசுரைொவது என்கிற அங்கீகொரமும் கினடத்தது.
டுவில் தி இந்து தமிழ் ொளிதழில் ததொழிலொளர் இல்லொத
வளர்ச்சியொ எை ஒரு டுப்பக்க கட்டுனர பிரசுரைொகியது.
ைற்றும் கடந்த ஆண்டில் திைைலர் ொளிதழில் “பகலில்
கினடத்த இரண்டொவது சுதந்திரம்” என்ற தனலப்பில்
தகவல் அறியும் ெட்டம் தவளிவந்து 10 வது ஆண்டு
துவக்கத்தில் ஒரு கட்டுனர, “நீதியரெர்
வி.ஆொோ்.கிருஷ்ணய்யரின்” நினைவஞ்ெலி
கட்டுனர> தபரிய ெொனல விபத்தினை ததொடர்ந்து
“ஓய்வின்றி ஓட்டொயத வொகைத்னத” என்ற ஒரு கட்டுனர
தவளியொைது. ொளிதழ் என்பது தென்றனடயும் வீச்சு
என்பது மிகப் தபரியது. அதன் வழி கினடக்கும்
அங்கீகொரம்> பொரொட்டு என்பதும் நிச்ெயைொக
அதிகைொையத.
இது வனரயிலொை எைது எழுத்துப்பயணத்தில் திருப்பூர்
திரு யெொதிஜி, கிழக்கு பதிப்பகம் திரு பத்ரி யெஷொத்ரி, திரு
ைருதன், ெட்டக்கதிர் ஆசிரியர் திரு விஆர்எஸ் ெம்பத், தி
இந்து திரு தரங்கொச்ெொரி, திரு ெைஸ், திைைணியில் முன்பு
பணியொற்றிய திரு எம்.ெந்திரயெகர், தி இந்து (ஆங்கிலம்)
முதன்னை தெய்தியொளர்கள் திரு

எஸ்.விெய்குைொர்,
திரு ஸ்ரீகிருஷ்ணொ, திைைலர்
மூத்த தெய்தியொளர்கள் திரு தையெகர், திரு
சுப்பிரைணியன், தெய்தி ஆசிரியர் திரு ரயைஷ் குைொர் எை
பலரும் ன்றிபொரொட்டுதலுக்குரியவர்கள்.
குறிப்பிட்டு தெொல்லும் அளவிலொை கட்டுனரகள்தொன்
என்ற யபொதிலும் இவற்னற மின்நூல்களொக
ஆவணப்படுத்த யவண்டும் என்கிற ஆவல்
யதொன்றியது. அந்த எண்ணத்னத பகிர்ந்தவுடன்
ஊக்கப்படுத்தியவர்கள் திரு யெொதி கயணெனும், திரு
ைருதனும் ஆவொர்கள். பத்திரிக்னகயில் தவளியொை
கட்டுனரகள், இனணயத்தில் தவளியிட்ட தைொழி
தபயர்ப்பு கட்டுனரகள், ெட்டம் ெொர்ந்த கட்டுனரகள் எை
3 ததொகுதிகளொக மின்நூல்களொக தவளியிட யவண்டும்
என்ற ஆவலின் முதல் பகுதி இது. இலவெ மின்நூல்
பதிப்பிற்கு ஊக்கம் அளித்த திரு டி.ஸ்ரீனிவொென், திரு
அன்வர், திரு சிவமுருகன் ைற்றும் அட்னடப்பட
வடிவனைத்த எைது ைகள் ஸ்ரீெொ
ஸம்பத்
ஆகியயொருக்கும் எைது அன்பொை ன்றிகள்.

பதிவிறக்குங்கள், படியுங்கள், ஊக்கைளியுங்கள்

ட்புடன்
ஸ்ரீ(னிவொென்) ஸம்பத்

1
தபொருளடக்கம்
ஸ்ரீ ஸம்பத்













யைொடி அரசின் பட்தெட் –
முதல் ைரியொனத யொருக்கு
ததொழிலொளர் இல்லொத வளர்ச்சியொ
அந்நிய முதலீட்டுக்கொக
யகொடிகளில் தகொழிக்கும் ைத்திய அனைச்ெரனவ
தகொள்னள யபொகும் இந்திய வளங்கள்
ஓய்வூதியத்தின் பொதுகொப்பின்னை
குெரொத்தின் வளர்ச்சிக்கொக..
இரண்டனர லட்ெம் விவெொயிகள் தற்தகொனல
னவப்ரன்ட் குெரொத்
ைொருதி முதல் ஹூண்டொய் வனர












தெொகுெொை கொர்களுக்கு ைத்தியில்
இந்தியொனவ ஆள்வது யொர்
கெந்துயபொை பொதொம் பருப்பு
இன்னறய இந்தியொவின் ததொழிலொளர்கள்
இந்த கனத இயதொடு முடியவில்னல
ஒரு தனலப்பட்ெயை அடிப்பனடயொக
உழவர்கள் ைடியும் யபொது கிரிக்தகட் ஒரு யகடொ
பருத்தி மூலம் தங்கம் குவிப்பு 98
ஒரு தபருச்ெொளியின் வனளக்குள்யள
ரூ 3>74>937 யகொடி ஊழல்

2
யைொடி அரசின் பட்தெட் – முதல் ைரியொனத யொருக்கு
யைொடி அரசின் பட்தெட் முதல் ைரியொனத யொருக்கு ? பி.
ெொய் ொத்
“சிலரின் வருைொைம் 2022-ல் நிச்ெயைொக இரட்டிப்பொகும்.

ஆைொல், இரட்டிப்பொகப் யபொவது யகொைொளித்தைைொக
அவர்கள் தெொல்லிக் தகொள்வது யபொல் அது
விவெொயியின் வருைொைைொக இருக்கொது, ைொறொக

இந்தியொவின் புதிய டொலர் யகொடீஸ்வரர்களின்
வருைொைைொக இருக்கும்”
இது விவெொயிகளுக்கு ஆதரவொைது என்றொல்….?
பி.ெொய் ொத்

ஆம், இனியைல் அப்படித்தொன். இந்த வருடத்திலிருந்து
ைத்திய அரசின் நிதி நினல அறிக்னகயில் “விட்டுக்
தகொடுக்கப்பட்ட வருவொய் பட்டியல்” என்பயத இருக்கொது.
தெொல்லப் யபொைொல் தபருநிறுவைங்களுக்கு வருைொை
வரி, கலொல் வரி, சுங்க வரி என்ற வனகயில் ரூ. 5,51,000
யகொடி தள்ளுபடி தெய்யப்பட்டுள்ளது. எப்யபொதும் யபொல
பணக்கொரர்களுக்கு பலைளிக்கும் முதல் ைரியொனத இது.
கடந்த ஆண்டு விட்டுக் தகொடுத்த ததொனகயொை ரூ.
5,00,823 யகொடினய விட இது அதிகம். ஆைொல் இனியைல்
அவற்னற ” விட்டுக்தகொடுக்கப்பட்ட வருவொய்” என்று
தெொல்ல அனுைதிக்கப்பட ைொட்டீர்கள். அவ்வொறு
தெொன்ைொல் நீங்கள் “யதெ வியரொதி” என்ற
வனளயத்திற்குள் தகொண்டுவரப்படுவீர்.
“விட்டுக்தகொடுக்கப்பட்ட” என்ற தெொல் ஆளும்
வர்க்கத்திற்கு யெதம் இனழப்பதொக இந்த ஆட்சியின்
விளம்பர தூதர்களொல் இைம் கொணப்பட்டது. அது

கொர்ப்பயரட்டுகளுக்கு தபரும் அளவிலொை இலவெங்கள்
தகொடுக்கப்படுவனத ைக்களிடம் தவளிப்படுத்தி
வித்னதனய அம்பலப்படுத்தியது.
எையவ இந்த நிதிநினல அறிக்னகனயப் தபொறுத்தவனர
“விட்டுக்தகொடுக்கப்பட்ட வருவொய்” என்பது ஒயர
அடியொக னகவிடப்பட்டு விட்டது. அதற்குப் பதிலொக
ைக்குக் கினடத்திருப்பது”ைத்திய வரி விதிப்பு அனைப்பில்
வரிச்ெலுனககள் வருவொயில் ஏற்படுத்தும் தொக்கம் பற்றிய
அறிக்னக’ என்பதுதொன்.

எந்தக் கவனலயும் இல்னல (தபரியஅளவிலொை
ததொழிற்ெொனல முதலொளிகளின் கூட்டனைப்பு ைத்திய
அரசின் நிதிநினல அறிக்னக தொக்கனல
பொர்த்துக்தகொண்டிருக்கும் கொட்சி)
ஆகொ! இது இன்னும் மிடுக்கொக உள்ளது. ஆைொல்
விஷயம் அயததொன். தபரு (கொர்ப்பயரட்)
நிறுவைங்களுக்கொை கடன் தள்ளுபடி ததொடர்கிறது.
ததொனக இன்னும் அதிகம். 2005-06 முதல் இன்று வனர
அனத கணக்கிட்டொல் தைொத்த ததொனக 42 லட்ெம் யகொடி
ரூபொனய தொண்டும். துர் ொற்றத்துக்கு எந்த
தபயரிட்டொலும் அதன் வொனட குனறந்து விடப்
யபொவதில்னல!

எடுத்துக்கொட்டொக, கொர்ப்பயரட் வருைொை வரிகனள
தள்ளுபடி தெய்ததன் வொயிலொக வருவொயில் “தொக்கம்”
என்பது ரூ. 68,711 யகொடி. அதொவது கடந்த ஆண்னடக்
கொட்டிலும் ரூ. 3,644 யகொடி அதிகம். யதசிய ஊரக
யவனல வொய்ப்பு உறுதியளிப்புத் திட்டத்திற்கொை
ஒதுக்கீட்டில் ‘ைகத்தொை அதிகரிப்பு’ என்று தெொல்லப்பட்ட

ரூ 3,801 யகொடினய விட தபரிய அளவில் குனறவு
ஒன்றுமில்னல.
பின்ைொல் தெொல்லப்பட்டது யகொடிக்கணக்கொை
வறியவர்களின் வொழ்வொதொரம் ெம்ைந்தப்பட்டது, முன்ைொல்
தெொல்லப்பட்டது மிகச் சில கொர்ப்பயரட் நிறுவைங்களின்
வருவொய் ததொடர்புனடயது. இந்த ய ரடி கொர்ப்பயரட்
வருைொை வரி தள்ளுபடி என்பது விவெொயம் ைற்றும்
விவெொயிகள் லனுக்கொக ஒதுக்கீடு தெய்யப்பட்ட ரூ
35,984 யகொடினயவிட 91 ெதவீதம் அதிகம்.
யைலும் அரசு யதசிய ஊரக யவனலவொய்ப்பு உறுதிதைொழித்
திட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட ததொனகயொை ரூ 38,500
யகொடி இதுவனரயில்லொத அளவுக்கு அதிகம் என்று
தபொய்யொக தெொல்லப்படுகிறது. உண்னை யொததனில்
2006-ல் இந்தத் திட்டம் மிகச் சிறியதொக
துவக்கப்பட்டயபொது இதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட ததொனக ரூ
40,000 யகொடி. திரு ப.சிதம்பரம் அனத
பலவீைப்படுத்துவதற்கொக கடும் முயற்சிகள் எடுக்க
ஆரம்பித்தது வனர அது அந்த அளவியலயய இருந்து
வந்தது. இந்தத் திட்டத்திற்கொை ததொனக
அதிகரிக்கப்பட்டனத பொர்த்தொல் பணவீக்கத்திற்கு
தக்கவொறு அது சுருங்கிக் தகொண்யட வந்துள்ளனத
கவனிக்க முடியும்.
இன்னும் தெொல்லப்யபொைொல், ஊரக, கிரொைப் பகுதிகளில்
பொதிப்பு அதிகைொக உள்ளது எை அரயெ கூறும் இந்த
ஆண்டில் இந்த ஒதுக்கீடு இயல்பொகயவ அதிகரித்திருக்க

யவண்டும். யதசிய ஊரக யவனலவொய்ப்பு உத்திரவொத
திட்டம் படு யைொெைொக தெயல்படுத்தப்படும் ைகொரொஷ்டிர
ைொநிலத்தில் கூட யைலும் யைலும் அதிகைொை வறியவர்கள்
அதில் யவனல யகொருகின்றைர். எப்படிப் பொர்த்தொலும்
இந்த பதிவுகளில் தெொல்லப்படும் ததொனககளில் சுைொர் ரூ
6,000 யகொடி முந்னதய பொக்கிகனள தீர்க்கயவ ெரியொக
இருக்கும்.
இந்த நினலயில்தொன் இவற்றொல் விவெொயிகளின்
வருவொய் 2022-ல் இரட்டிப்பொக ைொறும் என்ற
யகொைொளித்தைைொை உரினை யகொரலும்
முன்னவக்கப்படுகிறது. ஏறிவரும் வினலவொசினய
ெரிக்கட்டியபின் கினடக்கும் உண்னையொை வருவொனயச்
தெொல்கிறொரொ ைது நிதியனைச்ெர்? எவ்வொறு?
விவெொயிகள் ெந்தித்து வரும் பிரச்ெனை என்பது அரசின்
தகொள்னககளொல் விவெொயம் எப்படி
ெொத்தியைற்றதொக்கப்பட்டு விட்டது என்பதொகும்.
நிதியனைச்ெர் அவரது கட்சியின் யதர்தல் வொக்குறுதியின்
படி வினளதபொருட்களுக்கொை குனறந்த பட்ெ ஆதரவு
வினலனய அதிகரிப்பொரொ?
அல்லது இந்த உயர்ந்து வரும் தெலவிலொை
தபொருளொதொர சூழலில் விவெொயிகளின் சுனைனய
குனறப்பதற்கொக, சிறப்பொை கடனுதவிகள், ைலிவு வினல

வினதகள், உரங்கள் யபொன்றனவ அவர்களுக்கு கினடக்கச்
தெய்வனதப் பற்றி ததரிவிக்கிறொயரொ?
இல்னல இனவ ததொடர்பொை ஒரு சிறு குறிப்பு கூட
நிதிநினல அறிக்னகயில் இல்னல.
‘விவெொயக் கடன்’ என்பதில் (சிங்கத்தின் பங்கு) தபரும்
பகுதி கர்ப்புற ைற்றும் தபரு கரம் ெொர்ந்த
ததொழில்களுக்கு தெல்கிறது.
யைலும் உத்திரவொதம் அளிக்கப்பட்ட பொெை வெதி என்பது
– நீர்நினலகனள தூர்வொருதல் யபொன்றவற்றொல் (அனத
யதசிய ஊரக யவனலவொய்ப்பு உத்திரவொத திட்டத்துடன்
இனணத்துக் தகொள்ளலொம்) தெய்யப்படுைொ அல்லது
ஒப்பந்ததொரர்களுக்கு தபரும் லொபத்னதயும், பொெை
வெதியில் சிறிதளவு தொக்கத்னதயும் ைட்டுயை ஏற்படுத்தக்
கூடிய திகள் இனணப்பு யபொன்ற கைவுகளொலொ என்பது
ததரியவில்னல.
இருப்பினும், பல ததொனலக்கொட்சி விவொத
ததொகுப்பொளர்கள், பல பத்திரினக தனலயங்கங்கள் இந்த
நிதிநினல அறிக்னகனய “விவெொயிகளுக்கு ஆதரவொைது”,
“கிரொைப்புறங்களுக்கு ஆதரவொைது” எை பனறெொற்றி
வருகின்றைர். கடந்த 24 வருடங்களில் ஒவ்தவொரு 3
ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற இது யபொலத்தொன் அவர்கள்
பனறெொற்றியிருக்கின்றைர். ஆைொல், ‘விவெொயிகளுக்கு
ஆதரவொை’ பட்தெட் என்கிற வொர்த்னத எச்ெரிக்னக

ைணினய ஒலிக்க யவண்டும். வழக்கைொக அனதத்
ததொடர்ந்து விவெொயத்னத யைலும் வணிகையைொக்கும்
டவடிக்னகதொன் எடுக்கப்படும். விவெொயிகளுக்கு
கடுனையொை சிரைங்கள் நிரம்பிய கொலம் வரும்.
சிலரின் வருைொைம் உண்னையில் 2022-ல் இரட்டிப்பொகும்,
ஆைொல் நிச்ெயைொக அது 2014 யதர்தலின் யபொது பொ.ெ.க
அவர்களுக்கு வொக்களித்தது யபொல குனறந்த பட்ெ ஆதரவு
வினல அதிகரிப்பு ததொடர்பொக ஏைொற்றப்பட்டு வரும்
விவெொயிகள் அல்ல.
ெமீபத்திய ஹருண் அறிக்னகயில் இந்தியொவில் 111
தபரும் பணக்கொரர்கள் (டொலர் யகொடீஸ்வரர்கள்)
இருப்பதொக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. அந்த அறிக்னகயில்
அவர்களின் தெொத்து ஒயர வருடத்தில் 25 ெதவீதம்
அதிகரித்துள்ளது எைவும் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகம்
முழுவதும் கடந்த வருடத்திலிருந்து புதிய தபரும்
பணக்கொரர்கள் எை பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 99 பர்களில்
27 யபர் அதொவது கிட்டத்தட்ட 3ல் 1 பங்கு இந்தியர்கள்
என்கிறது அந்த புள்ளி விபரம்.
இந்த 111 தபரும் பணக்கொரர்களின் தைொத்த தெொத்துக்கள்
கடந்த 12 ைொதத்தில் ஏறக்குனறய $6,200 யகொடி (சுைொர்
ரூ 4 லட்ெம் யகொடி) உயர்ந்து $30,800 யகொடினய (சுைொர்
ரூ ரூ 20 லட்ெம் யகொடி) எட்டியது எை ஹொருண்
அறிக்னக கணக்கிடுகிறது. இந்த உயர்வு வருவொய்க்கு
ைட்டும் தற்யபொதுள்ள ஐயரொப்பிய வரி விதிப்பு முனறயில்
30 ெதவீத வரி எை கணக்கிட்டொல் கூட வரி $1,800

யகொடி அதொவது ரூ 1,22,774 யகொடி ஆகும். வருவொயில்
“தொக்கம் (Impact)” என்று தெொல்லப்படுகிற தள்ளுபடியில்
ொன்கில் ஒரு பங்கிற்கு நிகரொைதுதொன் இது. இந்தத்
ததொனகயொைது தபருைளவு அவலம் நிலவும் ஆண்டில்
ஊரக யவனலவொய்ப்பு திட்டத்னத 3 ைடங்கு அதிகரிக்க
யபொதுைொைது.
தங்கம், னவரம் ைற்றும் னக வியொபொரிகளுக்கொை
தள்ளுபடி ரூ 61,126 யகொடி. யதசிய ஊரக
யவனலவொய்ப்பு உறுதியளிப்பு திட்டத்திற்கு ‘முன்
எப்யபொதும்’ இல்லொத வனகயில் ஒதுக்கீடு எை
தபருனைப்பட்டுக் தகொள்கிற ததொனகனய விட 58
ெதவீதம் அதிகம் இந்த தள்ளுபடி ததொனக. யைலும்
விவெொயம் ைற்றும் விவெொயிகள் லன் எை
ஒதுக்கியிருக்கும் ததொனகனயக் கொட்டிலும் 70 ெதவீதம்
அதிகம் இது. 2005-06 லிருந்து தங்கம், னவரம், ைற்றும்
னககள் வனகயில் தள்ளுபடி என்பது ைட்டும் ரூ 4.6
லட்ெம் யகொடினய தொண்டுகிறது. இந்த வருடம் விவெொயம்
ைற்றும் விவெொயிகள் லன் எை ஒதுக்கியிருக்கும்
ததொனகனயப் யபொல் 13 ைடங்கு அதிகம் இது. இது
விவெொயிகளுக்கு ஆதரவொை பட்தெட் என்றொல்
விவெொயிகளுக்கு எதிரொை பட்தெட் எப்படி இருக்கும்
என்று நினைத்துப் பொர்க்கயவ முடியவில்னல.
முக்கியைொக ஒன்னற கவைத்தில் தகொள்ளுங்கள்.
இவற்னறதயல்லொம் ஆட்சியொளர்கள் “ைொனியங்கள்” எை
வனகப்படுத்தவில்னல, ஆைொல் உண்னையில் அனவ
ைொனியங்கள்தொன். ஆட்சியொளர்கள் ைொனியங்கனள

தொக்கும் யபொது, அவர்கள் உண்னையில் ஏனழகள்,
வறியவர்களுக்கு தெல்லும் ைொனியங்கனள, குறிப்பொக
உணவு, யவனலவொய்ப்பு, உடல் லம் ெொர்ந்த
ைொனியங்கனளத் தொன்
தொக்குகின்றைர். இருதயயையில்லொத இத்தனகய
தொக்குதனல தூக்கிப் பிடிப்பவர்கள் அவற்றுக்கு “வீணொகும்
ைொனியங்கள்” எை தபயரிடுகிறொர்கள். ‘வருவொயில்
தொக்கம்’ என்ற குப்னபனய அவர்கள் ‘ஊக்கத்ததொனக’
என்று அனழக்கிறொர்கள்.
ைொனியம் என்பது தபொதுவொக ஏனழகளுக்கொக
தகொடுக்கப்படுவது. ைொனியங்கனள அனைவருக்கும்
வினியயொகிக்கும் முனறனய ‘இலக்கிலொைது’ என்று ைொற்றி
யகொடிக்கணக்கொைவர்கனள அதிலிருந்து ஒதுக்கி
னவக்கிறொர்கள்.
ைறுபுறம் யகொடீஸ்வரர்களுக்கொை ‘தொக்கம்’ தள்ளுபடி
(கொட்ஸில்லொ தள்ளுபடி என்று அறியப்படுவது) என்பது
வருடந்யதொறும் அதிகரித்துக் தகொண்டுதொனிருக்கிறது.
வருவொய் “தொக்கம்” என்ற தபயரிலொை தள்ளுபடி இது
ததொடர்பொை புள்ளிவிபரங்கள் கினடக்கும் 2005-06ம்
வருட ததொனகனயக் கொட்டிலும் இந்த ஆண்டு 140
ைடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது.
கொர்ப்பயரட் வருைொை வரியில், கலொல் வரி, சுங்க வரி
என்கிற இைங்களில் 2005-06 லிருந்து இது வனர
யைற்தகொள்ளப்பட்ட தள்ளுபடினய ைட்டும் னவத்திருந்தொல்

யதசிய ஊரக யவனலவொய்ப்பு உத்திரவொத திட்டத்னத
(100 ொள் யவனலத்திட்டம்) இன்னறய அடிப்பனடயில்
109 ஆண்டுகளுக்கு தெயல்படுத்த முடியும்.
யகொடிக்கணக்கொை வறியவர்களின் வொழ்னவ
யைம்படுத்தியிருக்க முடியும். “விட்டுக்தகொடுக்கப்பட்ட
வருவொய்” என்கிற வொர்த்னதனய நீக்கிவிட்டு,
முதலொளிகளுக்கொை ைொனியத்னத ெொதுர்யைொக
“வருவொயில் தொக்கம்” என்கிற யகொவணத்தொல் ைனறத்துக்
தகொள்வது ைக்களின் யவதனையில் உப்பு தடவுவது
யபொல உள்ளது. (குறிப்பொக தெொல்லப் யபொைொல் அது
‘விட்டுக் தகொடுக்கப்பட்டது (foregone)’ அல்ல,
‘கண்டுதகொள்ளொைல் விட்டது (forgone)” அது யவறு
கனத).
இத்தனகய வொர்த்னத ைொற்றம் னடமுனறயில்
குழப்பமூட்டும் முட்டொள்தைத்னத அறிமுகப்படுத்துகிறது.
சில பத்தொண்டுகளுக்கு முன்பொக அதைரிக்க இரொணுவம்
அதன் பல யபொர் டவடிக்னககனள
நியொயப்படுத்துவதற்கொக, யெதங்கனளப் பொர்த்து தபரிய
அளவில் அதிர்ச்சி ஏற்படொைலிருக்க “ததொடர்புனடய
யெதம் (collateral damage)” என்ற வொர்த்னதனய
பயன்படுத்தியது. அதைரிக்கொ டத்தும் யபொர்களில்
ஆயிரக்கணக்கொை தபொதுைக்கள் தகொல்லப்படுவனத
குறிப்பதற்கொை இடக்கரடக்கல் அது. படுதகொனலகள்
ததொடர்ந்தை, ஆைொல் அனவ இப்படி வலிக்கொைல்
இலகுவொக குறிப்பிடப்படுகின்றை. நிதிநினலயறிக்னகயின்

இந்த ைலிவு தைொழி ஆசிரியர்கள் தைது வொர்த்னத
வினளயொட்டில் அது யபொன்ற ஒன்னற தெய்கிறொர்கள்.
தபொதுப்பணம் தகொள்னளயடிக்கப்படுவது, அது யபொகும்
இடம், வறுனையில் வொடும் யகொடிக்கணக்கொை ைக்களின்
கடும் துயரம் இனவ அனைத்தும் இனண தெொற்களில்
மூழ்கடிக்கப்படுகிறது.

ன்றி – திரு பி.ெொய் ொத் அவர்களின்
இனணயதளம் (www.psainath.org) (இக்கட்டுனர
முன்ைதொக அவுட்லுக் பத்திரிக்னகயிலும்
தவளியொகியுள்ளது)
தமிழில் – சித்ரகுப்தன்
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ஒப்பந்தத் ததொழிலொளர் முனற, லச் ெட்டங்களில்
திருத்தம் – யொருக்கொை அரசு இது?
யைொடி அரசு பதவியயற்றதிலிருந்து ததொழிலொளர் லச்
ெட்டங்கள் திருத்தப்பட யவண்டும், சில ெட்டங்கள்
முற்றிலுைொக ஒழிக்கப்பட யவண்டும் என்கிற யகொரிக்னக
முதலொளிகள் தரப்பிலிருந்து ததொடர்ந்து
வலியுறுத்தப்படுகிறது. ததொழில்துனற ெொர்ந்த திட்டங்கள்,

ெலுனககள் யபொன்றவற்னற யைொடி அரசு ஒவ்தவொரு
முனறயும் அறிவிக்கும்யபொததல்லொம் ததொழிலொளர் லச்
ெட்டங்களில் சீர்திருத்தம் என்ற தபயரில் முதலொளிகளுக்கு
ஆதரவொை திருத்தங்கள் முன்னவக்கப்படுகின்றை.

இந்தியத் ததொழிலொளி வர்க்கம் ததொடர்ச்சியொக
யைற்தகொண்ட யபொரொட்டங்களின் வினளவொகத்
யதொன்றியனவதொன் கீழ்க்கண்ட ெட்டங்கள்: ததொழிலொளர்
இழப்பீட்டுச் ெட்டம்-1923, இந்தியத் ததொழிற்ெங்கச்
ெட்டம்-1926, ெம்பளப் பட்டுவொடொச் ெட்டம்-1926,
ததொழிற்ெொனல யவனலவொய்ப்பு ைற்றும் நினலயொனணச்
ெட்டம்-1946, ததொழிற்தொவொச் ெட்டம்-1947,
ததொழிற்ெொனலச் ெட்டம்-1948, யைொட்டொர் யபொக்குவரத்துத்
ததொழிலொளர் ெட்டம்-1961, பணிக்தகொனடச் ெட்டம்-1972.
இது தவிர, யபொைஸ் பட்டுவொடொச் ெட்டம் உள்ளிட்ட
பல்யவறு ததொழிலொளர் லச் ெட்டங்கள் இருக்கின்றை.
ஒவ்தவொரு ெட்டப் பிரினவயும் அைல்படுத்தொதயபொது,
அவற்னறக் களஆய்வு தெய்து, தட்டிக்யகட்கத்

ததொழிலொளர் துனற ெொர்ந்த அலுவலர்களுக்கு அதிகொரம்
அளிக்கப்பட்டிருந்தது. வினரவொை ததொழில் வளர்ச்சிக்கு
அது இனடயூறொக இருக்கிறது என்ற தபயரில், அத்தனகய
ஆய்வுகள்குறித்த பிரிவுகனளத் தற்யபொது ைத்திய அரசு
நீக்கியிருக்கிறது.
பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின்யபொது…
19-ம் நூற்றொண்டில் ஐயரொப்பிய ொடுகளில், குறிப்பொக
இங்கிலொந்தில் ஏற்பட்ட ததொழில் புரட்சி கொரணைொகப்
தபொருள் உற்பத்தி பன்ைடங்கொைது. இயந்திரங்கள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உற்பத்தியில் ஈடுபட்டதொல் உற்பத்தி
யவகம் கூடி, உற்பத்தியின் அளவும் கூடியது. உற்பத்தியில்
ஈடுபட்டிருந்த ததொழிலொளர்களும், உற்பத்தி அளவுக்யகற்ப
ஊதியம் உயர யவண்டும் என்று குரல்தகொடுக்க
ஆரம்பித்தைர். பிரிட்டிஷொரின் கட்டுப்பொட்டிலிருந்த
இந்தியத் ததொழிலொளி வர்க்கமும் ஊதிய உயர்வு யகொரிக்
குரல் எழுப்ப ஆரம்பித்தது.
இந்தியொவில் ததொழிலொளர்கள் யபொரொட்டம் த டிய
வரலொறு தகொண்டது. 1823-ல் பல்லக்கு தூக்குயவொர்
யவனலநிறுத்தம், 1862-ல் கல்கத்தொ ைொட்டு வண்டி
ஓட்டு ர்கள் யவனலநிறுத்தம், 1866-ல் பம்பொய் முனிசிபல்
கொர்ப்பயரஷன் இனறச்சி விற்பவர் யவனலநிறுத்தம், 1891ல் யகொனவ நூற்பொனலத் ததொழிலொளர்கள்
யவனலநிறுத்தம், 1895-ல் வங்கத்தில் பட்ஜ்-பட்ஜ் ெணல்
ஆனலயில் யவனலநிறுத்தம் (மிகப் தபரிய கலவரத்தில்
முடிந்தது), 1907-ல் கிழக்கிந்திய ரயில்யவ ததொழிலொளர்

யவனலநிறுத்தம், 1921-ல் வம்பர் 17 முதல் ொடு தழுவிய
யவனலநிறுத்தம் என்று பல்யவறு ததொழிலொளர்
யபொரொட்டங்கனள இந்தியொ கண்டிருக்கிறது.
ெம்பளப் பட்டுவொடொச் ெட்டம்
இத்தனகய பல எழுச்சி மிக்க யபொரொட்டங்களொல்
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்ட பிரிட்டிஷ் அரசு, யவனலக்யகற்ற
ஊதியமும், முனறப்படி குறிப்பிட்ட கொலத்தில் ஊதியம்
வழங்கப்படொத முனறயகட்னடப் பற்றியும் ஆய்வுதெய்து
அறிக்னக தகொடுக்க 1929-ல் ரொயல் கமிஷன் ஒன்னற
அனைத்தது. அந்த கமிஷன் தைது அறிக்னகனய 1933-ல்
ெைர்ப்பித்தது. அனதத் ததொடர்ந்து 1936-ல் ெம்பளப்
பட்டுவொடொச் ெட்டம் இயற்றப்பட்டது. இன்றளவும்
ைொவட்டந்யதொறும் ெம்பளப் பட்டுவொடொச் ெட்டப்படி
நிர்வொகம் தெயல்பட வில்னல என்கிற தொவொக்கள்
ததொழிலொளர் துனற அலுவலர்களிடம் வந்துதகொண்டுதொன்
இருக்கின்றை. அந்தச் ெட்டத்னதத் ததொடர்ந்து,
இயற்றப்பட்ட 1947-ம் வருடத்திய ததொழில் தொவொச்
ெட்டம்தொன் இன்றளவும் நிரந்தரப் பணிநீக்கத்திலிருந்து
சிறிதள வொவது ததொழிலொளர்கனளக் கொப்பொற்ற உதவிக்
தகொண்டிருக்கிறது. ெர்வொதிகொரம், ஏகொதிபத்தியம் எை
வர்ணிக்கப்பட்ட ஆங்கியலயர்களொல் இயற்றப்பட்ட
இத்தனகய ததொழிலொளர் லச் ெட்டங்களில்
ததொழிலொளர்கள் லனும், முதலொளிகள் லனும் ெை
அளவில் கருத்தில் தகொள்ளப்பட்டு ஷரத்துக்கள்
அனைந்திருந்தை. ஆைொல், சுதந்திரம் தபற்று 67
ஆண்டுகள் ஆை நினலயிலும் இந்திய முதலொளிகள்

வர்க்கம் இத்தனகய ெட்டங்கனளப் பின்பற்றொத நினல
ததொடர்வதும், ெட்டங்கனளயய ஒட்டு தைொத்தைொக
நீக்கிவிட யவண்டும் எை யவண்டுயகொள் னவப்பதும்
யவதனைக்குரியது.
இரண்டு யகொரிக்னககள்
கடந்த 30 ஆண்டு கொலத்தில் ஏறக்குனறய 15 அகில
இந்திய யவனலநிறுத்தங்கள் னடதபற்றுள்ளை. இதில்
இடதுெொரிகள் ைட்டுமின்றி, கொங்கிரஸ் கட்சி ெொர்ந்து
தெயல்பட்டுவரும் ஐ.என்.டி.யு.சி., பொெக ெொர்ந்து
தெயல்பட்டுவரும் பி.எம்.எஸ். உள்ளிட்டனவயும்
பங்தகடுத்திருக்கின்றை. ஏறக்குனறய 15 யவனல
நிறுத்தங்களின் யபொதும் முன்னவக்கப்பட்ட முக்கிய ைொை
இரண்டு யகொரிக்னககள் இனவதொன்: (1) தனியொர்
ையத்னத அனுைதிக்கக் கூடொது. (2) ததொழிலொளர் லச்
ெட்டங்கனளத் திருத்தக் கூடொது.
2001-ல் தமிழகத்தில் சுைொர் 1.5 லட்ெம் அரசு ஊழியர்கள்
யவனலநிறுத்தம் தெய்து, ஒயர ொளில் பணிநீக்கம்
தெய்யப்பட்டொர்கள். அப்யபொது ததொடரப்பட்ட வழக்கில்
உச்ெ நீதிைன்றம்கூடத் தனலயிட்டுப் பணிநீக்கத்னத
விலக்கிக்தகொள்ள வலி யுறுத்தியது. ஆைொல், ததொழில்
தொவொச் ெட்டத்தின் கீழ் முன்ைறிவிப்பு தகொடுத்து
யைற்தகொள்ளும் ெட்டபூர்வ யவனலநிறுத்தம் என்கிற
உரினை அரசு ஊழியர்களுக்கு இல்னல என்று
தெொல்லப்பட்டு, இன்றளவும் சீரொய்வு தெய்யப்பட
யவண்டிய தீர்ப்பொக அது உள்ளது.

பணிநிரந்தரம் எனும் எட்டொக்கனி
ததொழிற்ெொனலகள் பலவற்றில் ஒப்பந்த முனற என்பது
அதிகரித்து, ததொழிலொளர்கள் பணிநிரந்தரம் என்பயத
எட்டொக் கனியொக ைொறியிருக்கிறது. பலமுனற
நீதிைன்றங்கள் தனலயிட்ட பின்ைரும், த ய்யவலியில்
ஒப்பந்தத் ததொழிலொளர் முனற என்பது ததொடர்ந்து
தகொண்டுதொன் இருக்கிறது. விவெொயத்தற்தகொனல,
வறட்சி, வறுனை கொரணைொகப் பிற ைொநிலங்களிலிருந்து
புலம்தபயர்ந்து வரும் ததொழிலொளர்கள் ஒப்பந்தப்
பணியில் பல ததொழில்களில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு
வருகின்றைர். இத்தனகய புலம் தபயர்ந்த ததொழிலொளர்
களின் லம் யபணுவதற்கொகத் தனியொகச் ெட்டம்
இருந்தயபொதிலும் அனதக் கண்கொணிக்கும் அதிகொர
அனைப்பு யொதரன்று அறியொைல் இவர்களின் உனழப்பு
சுரண்டப் பட்டுக் தகொண்டிருக்கிறது.
இயந்திரையைொக்கல்
ஒருபுறம் இயந்திரையைொக்கல் என்ற வனகயில்
ததொழிலொளர் எண்ணிக்னகனயத் ததொழில் நிறு வைங்கள்
குனறத்திருக்கின்றை. இன்தைொரு புறம் நிரந்தரத்
ததொழிலொளர்களின் எண்ணிக்னகனயக் குனறத்துவிட்டு,
ஒப்பந்தத் ததொழிலொளர்கனள னவத்துப் பல்யவறு
பணிகனளச் தெய்துதகொண்டு, ெட்ட வரம்பிலிருந்து
எளிதொகப் பல நிறுவைங்கள் தவளியில்
வந்துவிடுகின்றை.

ததொழிலொளர் தரப்புப் பிரச்சினைகனளக் யகட்டறிந்து
லச் ெட்டங்களில் யதனவயொை திருத்தங்களுக்கொை
பரிந்துனரகள் தெய்வதற்கொக 1966-ல் பி.பி. கயெந்திர
கட்கர் தனலனையிலும், 2002-ல் ரவீந்திர வர்ைொ தனல
னையிலும் ததொழிலொளர் ஆனணயங்கள் நிறுவப்பட்டை.
இதில் 2-வது ததொழிலொளர் ஆனணயம் முன் கருத்து
தெொல்லும் கூட்டத்தில் கலந்துதகொண்டயபொது தபரும்
பொன்னையொை தொவொக்கனள ‘ெைரெ முறிவு’ என்ற
தபயரில் ததொழிலொளர் நீதிைன்றத்துக்குத் தள்ளொைல்,
ெட்டமீறல் தெய்யும் முதலொளிகள் / நிறுவைங்கள் மீது
ததொழிலொளர் துனறயய டவடிக்னக யைற்தகொள்ளும்
வனகயில் கூடுதல் அதிகொரம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட
யவண்டும் என்ற கருத்னதத் ததொழிற்ெங்கங்கள் தரப்பில்
முன்னவத்யதொம். அந்த ஆனணயத்தின் பரிந்துனரகள்
என்ைவொயிற்று என்பது ததரியவில்னல.
ெட்டங்களின்படி நிறுவைங்கள் தெயல்படுகின்றைவொ
என்பனதக் கண்கொணிக்கும் அதிகொர அனைப்பு இல்லொ
விட்டொல், முதலொளிகள் வர்க்கம் ெர்வொதிகொரம்
தபற்றனவயொகி, ததொழிலொளர் வொழ்வுரினை என்பது
யகள்விக்குறியொகிவிடும்.
– ஸ்ரீ ஸம்பத்
ன்றி – தி இந்து (தமிழ்)

(இது தமிழ் இந்து ொளிதழில் தவளியொை எைது ய ரடி
கட்டுனர. ததொழிலொளர்கள் ெொர்ந்திருப்பதொல் இந்த
தைொழிதபயர்ப்பு ததொகுப்பில் யெர்த்துள்யளன்)
4
அந்நிய முதலீட்டுக்கொக!
எந்த வினல தகொடுத்தொவது அந்நிய மூலதைத்தின்
“விசித்திரைொை” ம்பிக்னகனய தபறுவதற்கொை
முயற்சியய தற்யபொது ைத்திய அரசின் மிக முக்கியைொை
ய ொக்கைொக உள்ளது.
அந்நிய முதலீட்டொளர்களின் ம்பிக்னகனய இழப்பதின்
மூலம் அந்நிய முதலீடுகனள இழந்து விடுயவொயைொ என்ற
பயத்தில் இருப்பது யபொல் ைன்யைொகன் சிங்கின் அரசு
பொெொங்கு தெய்கிறது. அத்தனகய பயத்னத உறுதி
தெய்யும் வனகயில் “தபொது எதிர்ப்பு தவிர்ப்பு ெட்டவிதி
(GAAR)”னய அமுல்படுத்துவதிலிருந்து பின்வொங்கியது
அவரின் அெொதொரணைொை டவடிக்னகனய
கொட்டியது. ெட்டத்தில் உள்ள சில விதிகனள தவறொக
பயன் படுத்தியும், வரி விதிப்பிலிருந்து “ெட்டப்படி”யொக
தப்பித்து ெட்டம் இயற்றியதன் ய ொக்கத்னதயும், யதெ
லனையும் பொதிக்கும் தனியொரின் லொப ய ொக்க
முயற்சினய தடுப்பயத (கர்) தபொது எதிர்ப்பு தவிர்ப்பு
ெட்டத்தின் ய ொக்கைொகும்.

விதிகள் ெட்டப்படியொகவும் ய ர்னையொைதொகவும்
இருப்பதொல், ெர்வயதெ அளவில் ெரியொை
னடமுனறயொகவும் கருதப்படுகிறது. அனவகள் ெட்டத்தில்
உள்ள பிரிவுகனள ததளிவுபடுத்துவதுடன், அனவகனள
அமுல்படுத்து வதற்கொை நிர்வொக முனறனயயும்
விளக்குகிறது. கைடொ யபொன்ற பல வளர்ந்த ொடுகள்,
இந்த “கர்(GAAR)” யபொன்ற விதிகனள பயன்படுத்தி
வருகின்றை. வரி ஏய்ப்பிற்கு எதிரொை இந்த விதிகனள
அங்கீகரித்து, “ய ரடி வரி விதிப்பு ெட்டததொகுப்பு”
(வரிவிதிப்னப எளினைப்படுத்தவும், முனறப்படுத்துவதுைொை
ய ொக்கத்தில்) ைற்றும் 2012-13 வரவு தெலவு அறிக்னக
இந்த கர் விதிகனள அமுல்படுத்திட
முனைந்தை. குறிப்பிட்ட பிரிவுகள் மீது விவொதம்
இருப்பினும், இந்த முயற்சி பொரொட்டப்பட
யவண்டியனவயய.
ஆைொல், ஆச்ெரியப்படும் வனகயில், சில உள் ொட்டு,
தவளி ொட்டு தபரு நிறுவைங்களின் (கொர்ப்பயரட்)
எதிர்ைனறயொை விைர்ெைங்களொலும், அனத
மினகப்படுத்திய கொர்ப்பயரட் ஊடகங்களொலும்,
ைன்யைொகன் சிங் தனலனையிலொை அரசின் அதிகொர
னையத்தில் உள்ள சிலரின் அறிவுறுத்தலொல் இந்த ெட்டம்
அமுல்படுத்துவதிலிருந்து நிறுத்தி
னவக்கப்பட்டது. தற்யபொது 2013 வனர அமுல்படுத்துவது
தள்ளிப் யபொடப்பட்டிருந்தொலும், பொர்த்தெொரதி யஷொம்
குழுவின் பரிந்துனரயின்படி சிறப்பு குழு ஆயலொெனை ஒரு
ஏற்புனட னடமுனற என்றொல்,இந்த “கர்” ெட்ட அமுல்

யைலும் மூன்றொண்டுகளுக்கு தள்ளினவக்கப் படும். அதன்
பின், எந்த வனகயில் பொர்த்தொலும், இந்த ெட்டம் அமுல்
படுத்தப் படொையலயய யபொய்விடும். அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு
ெட்டத்னத நிறுத்தி னவப்பதற்கொக யபொடப்பட்ட ஒரு குழு
மிகக் குறுகிய கொலத்தில் தைது முடினவ அறிவித்து
வரலொற்றில் இதுதொன் முதல் முனற.
“கர்” விதிக்கு கல்லனற கட்டுவது
அந்நிய முதலீட்டொளர்களின் ம்பிக்னகனய தபற
யவண்டும் என்பதற்கொக கர் விதிகனள சுற்றி கற்சுவர்
எழுப்பி கல்லனரயில் யபொட உடன்படுவதன் மூலம் பிரதை
ைந்திரியும், அவரது அனைச்ெரனவ ெகொக்கள் சிலரும்,
தங்கனள “சீர்திருத்தர்களொக”, எல்லொவற்றிலும்
தவளிப்பனடத் தன்னைனய கனடபிடிப்பவர்கள் என்று
தங்கனள பிரகடைப்படுத்திக்தகொண்யட, அந்த
தவளிப்பனட தன்னைனய மீறுகின்றைர். ைொற்றியனைத்தல்
என்ற தபயரில் முந்னதய நிதி அனைச்ெர் திரு பிரணொப்
முகர்ஜி, இந்த ெட்டத்னத முன் யததியிட்டு
அமுல்படுத்துவதன் மூலம், யவொடயபொன், எஸ்ஸொர்
நிறுவைத்னத னகயகப்படுத்திய யபொது, மூலதை யெர்ப்பு
வரியிலிருந்து தப்பித்துக் யகொள்ளும் முயற்சிகள்
யபொன்றவற்றிற்கு தண்டம் விதித்து யதெ நிதி லன்
கொக்கும் அவரது திட்டத்னதயய ைொற்றிவிடும் ஒரு
முயற்சியொகும். தற்யபொது இனவ இரண்டுயை
அமுல்படுத்தப்படுவது நிச்ெயைற்றது. அந்நிய
முதலீட்டொளர்கனள திருப்திப்படுத்த யவண்டுதைன்பயத,

இந்த முற்றிலும், அறிவு பூர்வைொை தகொள்னககனள
விலக்கிக் தகொள்வதற்கொை கொரணைொக கொட்டப்படுகிறது.
ஆைொல் உண்னையில் இது எந்த வினல தகொடுத்தொவது
அந்நிய முதலீட்டொளர்களின் “விசித்திரைொை
ம்பிக்னகனய”, தபறுவதற்கும், உறுதி தெய்து
தகொள்வதற்குைொை, ஒரு முயற்சியய தவிர
யவதறொன்றுமில்னல. இது இந்திய திரு ொட்டில் தற்யபொது
புதிய உருதவடுத்துள்ள “தபொருளொதொர
தகொள்னக”யொகும். இந்த “கர்”(GAAR) உதொரணம்
இந்தியொ சுதந்திரம் அனடந்தபின், அதன் தவளி ொட்டு
மூலதைத்துடைொை உறவுகள் மீது ஏற்பட்டுள்ள திடீர்
ைொற்றத்னத தவளிப்படுத்துகிறது. 1950 களில் அந்நிய
மூலதைத்திலிருந்து எந்த அளவிலொவது சுதந்திரம்
தபறுவயத இந்தியொவின் அரசியல் சுதந்திரத்திற்கொை
அளவுயகொலொக கருதப்பட்டது.
ஆைொல், இன்யறொ அந்நிய மூலதைத்திற்கு அங்கீகரிப்பயத
இந்திய தபொருளொதொர தவற்றிக்கொை ஒரு சிறந்த
முதலீட்டு னையம் என்ற எண்ணம் வளர்ந்துவிட்டது.
இந்தியொ தற்யபொது ஒரு முதிர்ச்சியனடந்த ெை ொயக
ொடொகிவிட்டதொல், இதன் இனறயொண்னைக்கு எந்த
அச்சுறுத்தலும் இல்னல எை சிலர்
வொதொடுகிறொர்கள். எையவ அந்நிய மூலதைத்னதப் பற்றிய
அச்ெம் யதனவயற்றது என்றும், அனத “அங்கீகரிப்பயத”
ைது தபொருளொதொர சிறப்பு பற்றிய ஒரு அளவு யகொலொக
இருக்கும் எைவும் கூறிவருகின்றைர். எனினும்,

தொரொளையம் அமுல்படுத்தப்பட்ட கொலம் துவங்கி, இந்த
அந்நிய முதலீட்டில் குறிப்பொக நிதி மூலதைத்தொல் ைது
இனறயொண்னை பல்யவறு வழிகளில்
பொதிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு ெொன்றுகள் நினறயயவ
உள்ளை. சுதந்திர இந்தியொ அந்நிய மூலதைத்திலிருந்து
விடுபட்டு, சுதந்திரைொைதொக இருந்தொல்தொன்- அது தைது
உள் ொட்டு மூலதைத்திற்கொை ஒரு பகுதினய உருவொக்கிக்
தகொள்ள முடியும் என்பயத அதன் கொரணைொகும். யைலும்
அத்தனகய சுதந்திரைொை உள் ொட்டு மூலதை தகொள்னக
ைட்டுயை, ொட்டின் வளர்ச்சினய உறுதிப்படுத்துவதுடன்,
ைக்களின் வொழ்னக தரத்னத உயர்த்த முடியும்.
சுதந்திரத்திற்கு பிந்திய ொன்கு ெகொப்தத்தில், இத்தனகய
மூலதை தகொள்னகயில் தங்களுக்கொை இடத்னத தக்க
னவத்துக் தகொள்வதுடன், அந்நிய மூலதைத்தின்
அளனவயும், வழிமுனறகனளயும் ொட்டில் முனறப்படுத்த
முடிந்தது. அதன் வினளவொக, முற்றிலும் நிதி மூலதைம்
தடுக்கப்பட்டது, சில துனறகளில் அந்நிய முதலீடுகள்
தனட தெய்யப்பட்டது. சிலவற்றில் அந்நிய முதலீட்டின்
அளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டது, அந்த இடத்தில் உள் ொட்டு
மூலதைம் பரொைரிக்கப்பட்டது, உற்பத்தி உபகரணங்கள்
ைொறுதல்கள் கூட முனறப்படுத்தப்பட்டது. இந்த
வனகயில், இந்த துனறயில், அந்நிய மூலதைத்தியைொடொை
உள் ொட்டு மூலதைத்தின் உறவுகனள, யதெ லனை
பிரதொைைொகக் தகொண்டு ைொநிலங்கள் முடிதவடுத்துக்
தகொள்ள வழிவகுக்கப்பட்டது. இப்படியொக, உள் ொட்டு
மூலதைத்திற்கு யவலி அனைத்து, ஒரு சில அந்நிய

முதலீடுகளுக்கு ைட்டும் கதனவ திறந்துவிடும் முனற
கனடபிடிக்கப்பட்டது.
1991 ன் துயரம்
ஆைொல் துரதிருஷ்டவெைொக, உள் ொட்டு நில
உடனையொளர்கள் ைற்றும் ஏகயபொக முதலொளிகளின்
ஆதிக்கத்னத குனறப்பதில் ஏற்பட்ட யதொல்வி, உள் ொட்டு
முதலீட்டுக்கொக பொதுகொக்கப்பட்ட இடத்னத முற்றொக
பயன்படுத்த இயலொைல் யபொயிற்று. இந்த சூழலில், புதிய
முதலீட்டு இடங்கனள யதடிக் தகொண்டிருந்த அந்நிய
முதலீட்டொளர்கள், அந்த மூலதைத்னத தவகுவொக
எதிர்ய ொக்கியிருந்த சில தனியொரின் திட்டத்தொல், உள்யள
நுனழந்து அந்த இடங்கனள னகப்பற்றிக்
தகொண்டைர். 1980 களிலிருந்து ஒரு எதிர்பொரொத
வளர்ச்சி யவகம் பதிவு தெய்யப்பட்டது.அரசு தைது
உள் ொட்டு தெலவிைத்னத ெந்திக்க (மூலதை தெலவின்றி)
உள் ொட்டு கடனை அதிகைொக வழங்கியது.
ஏற்கையவ, உற்பத்தி குறிப்பொக விவெொயம் ெொர் உற்பத்தி
யதக்க நினலயில் உள்ள கொலத்தில், இத்தனகய கடன்
உயர்வு பணவீக்கத்னத உயர்த்தியது. இந்த பணவீக்கத்னத
கட்டுப்படுத்தவும், வளர்ச்சினய உறுதிப்படுத்தவும், உற்பத்தி
குனறனவ ெரிக்கட்டவும் தபொருட்கனள இறக்குைதி தெய்ய
அந்நிய கடனை யகொர யவண்டியதொயிற்று. அவ்வொறு
மிகவும் கடிைைொக யெர்த்த அந்நிய தெலொவணினய,
யைல்தட்டு ைக்களின் யதனவகனள பூர்த்தி தெய்யும்

தபொருட்கனள வொங்குவதற்கு
திருப்பிவிடப்பட்டது. வினளவு,இந்தியொவின் அந்நிய
கடன் விகிதம் அதைது உள் ொட்டு தைொத்த உற்பத்தி
விகிதொச்ெொரத்னதக் கொட்டிலும் அதிகைொைது.
இந்த அந்நிய கடன் உயர்வுடன், குனறந்துவரும்
தெலவிை வனகயிலொை அந்நிய தெலவொணி இருப்பு,
உலகளவில் கடன் தபறும் தகுதயில் ெரிவு, தைது
னகயிருப்பிலிருந்து தகொஞ்ெ ஞ்ெ அந்நிய
தெலொவணினயயும் தெலவழிக்க யவண்டிய கட்டொயம்
1991 ன் துயரத்திற்கு இட்டுச் தென்றது. இத்தனகய
தகொள்னக, அந்நிய மூலதைத்தின் மீது தொன்
ெொர்ந்திருப்பதற்கொை வினளவு பற்றிய எச்ெரிக்னகனய
பதிவு தெய்தது. விசித்திரைொக, இத்தனகய ஒரு துயர
கொலத்தில் அமுல்படுத்தப்பட்ட தொரொளையக் தகொள்னக,
அந்நிய கடன்கள் மீதொை ெொர்னப, கடைற்ற
மூலதைமின்றி அந்நிய ஸ்தொபை முதலீடு (FII) யைலொை
ெொர்பொக ைொறிவிட்டது.
தொரொளையக் தகொள்னக அமுலொக்கப்பட்டது ததொடங்கி
அந்நிய முதலீட்டொளர்கள் மீதொை கட்டுப்பொடு,
முனறப்படுத்துதல் தகொள்னக ரீதியொகயவ ைனறயத்
ததொடங்கியது. இத்தனகய அந்நிய மூலதைத்தின்
பொய்ச்ெல், குறிப்பொகஇந்த நூற்றொண்டின் முதல்
பத்தொண்டுகளில், தறிதகட்ட அந்நிய மூலதைத்தின்
விகிதொச்ெொரம் அதிகைொக குவியத் துவங்கியது. ொட்டின்
சுதந்திரைனடந்தத முதல் ஆண்டுகளில் எதிர்பொர்த்தது

யபொல், இந்த அந்நிய மூலதைத்தின் வரத்து, உள் ொட்டு
மூலதைத்திற்கொை இடத்னத ஆக்கிரமித்துவிட்டது.
தற்யபொனதய எந்த ஒரு தகொள்னக முடிவுகளும், அது
அந்நிய மூலதைம் ெொர்ந்யதொ (மூலதை ெந்னத ைொற்றங்கள்
மீதொை வரி) இல்னலயயொ (உணவு பொதுகொப்பு
ெட்டம்),இறுதி ஆய்வில், அனவதயல்லொம், அந்நிய
முதலீட்டொளர்களின் ம்பிக்னகனய தபறுவதற்கொை
முயற்சிக்கொை அளவு யகொனல அடிப்பனடயொகக்
தகொண்டதொக இருந்தது. யைலும் ைக்களில்
தபரும்பொன்னையிைர் வொழ்வொதொரத்னத பொதிக்கும் புதிய
தகொள்னக முடிவுகள் மீதொை ைொற்றுக் கருத்துக்களொல்
(தற்யபொது சில்லனர வணிகத்தில் அந்நிய முதலீடுகள்)
அந்நிய முதலீட்டொளர்களின் ம்பிக்னகனய இழக்க
ய ரிடும் என்ற நினலக்யக தள்ளிவிடும் என்ற பிரச்ெொரம்
தெய்யப்படுகிறது.
தற்யபொதுநினலனை பகுத்தறினவ தொண்டி
தென்றுவிட்டது. உதொரணைொக யையல தெொன்ை “தபொது
எதிர்ப்பு தவிர்ப்பு விதி” (கர்) னயயய எடுத்துக்
தகொள்ளலொம். ஊடகங்களில் ஒரு பகுதியிையர, அவர்கள்
சீர்திருத்தத்னத, அது ெம்பந்தைொக தவளிப்பனடத்
தன்னைனய ஆதரிப்பவர்களொக இருந்தொலும், ைற்தறொரு
புறம், இந்த விதினயத் திரும்ப தபற்றதொல்தொன் பங்கு
ெந்னதயிலும், நிதித்துனறயிலும் முதலீடு தெய்து
அதிர்ச்சியில் உள்ள முதலீட்டொளர்கனள கொப்பொற்ற
முடியும் என்ற அரசின் முடினவ நியொயப்

படுத்துகின்றைர். இந்த கருத்தின் மூடத்தைத்னத பொர்க்க
யவண்டியுள்ளது. யதசிய லனுக்கொக, மூலதைக்
தகொள்னககள் நியொயைொைதொக, ய ர்னையொைதொக
இருக்கும் கொலத்தில், ெந்னதயில் முதலீடு தெய்ய
முன்வரொதயதொடு, அத்தனகய முதலீட்டொளர்கள்
இருப்பனதக் கொட்டிலும், இல்லொைலிருப்பயத
யைல். இரண்டொவதொக அனைத்து அந்நிய
முதலீட்டொளர்களும், வரினய தவிர்க்க அனுைதிக்கவில்னல
என்பதற்கொக லொபம் தரும் துனறயில் முதலீடு தெய்ய
தயங்குவதில்னல.
தைொரீஷியசிற்கு உள்ள வரிவிதிப்பற்ற ெலுனக தவறொக
பயன்படுத்தப்பட்டு, அதிகப்படியொை அந்நிய முதலீடுகள்
அந்த ொட்டின் மூலம் இந்தியொவிற்குள் வரத்ததொடங்கிய
கொலம் ததொட்யட “கர்(GAAR)” விதிகள் விவொதத்தில்
இருந்து வந்தது. யைலும் ய ரடி வரி விதிப்பு ெட்ட குழு
னையத்தின் விவொதத்திலும் கர் விதிகள்
விவொதப்தபொருளொக இருந்திருக்கிறது. எையவ,தற்யபொது
“கர்”ஐ ஒரு இனடயூறொக நினைக்கும் அந்நிய
முதலீட்டொளர்கள் இந்தியொவிற்குள் வருவனத எப்யபொயதொ
தவிர்த்திருக்கலொம், இங்குள்ள மூலதைத்னத திரும்ப
தபற்றிருக்கலொம். ஆைொல் அதற்கொை அறிகுறியய
ததரியவில்னல.
முதலீட்டொளர்கள் ஓட்டமில்னல

இறுதியில், ெமீபத்தில் அந்நிய முதலீட்டொளர்கள்
அதிகைொக ொட்னட விட்டு தவளியயறிவிட்டதொக
யபெப்பட்டொலும், அதற்கொை ெொட்சியங்கள் எதுவுமில்னல.
உண்னையில் என்ை டந்தது என்றொல், இதுவனர
இருந்துவந்த அந்நிய முதலீட்டின் தபொருண்னை ைட்டும்
ைொறியுள்ளது. 2011-12-ம் ஆண்டிற்கொை தைொத்த அந்நிய
முதலீட்னட ஆய்யவொைொைொல், தவவ்யவறு துனறயில்
யபொடப்பட்ட அந்நிய முதலீடு என்பது ய ரடி அந்நிய
முதலீடொக ைொறியருப்பனத கொண
முடியும். 11.9ஒட்டுதைொத்த தனியொர் மூலதைம் பங்குச்
ெந்னத மூலதைைொக ைொறியதுடைொை விகிதொச்ெொரம் 39
பில்லியன் டொலரிலிருந்து 40 பில்லியன் டொலர் என்ற
அளவில்தொன் 2010-11 ைற்றும் 2011-12 கொலத்தில்
இருந்துள்ளது. தவவ்யவறு துனற முதலீடு என்பதற்கும்,
ய ரடி அந்நிய முதலீட்டிற்குைொை ைொற்றம் என்பது
தபயரளவில் உள்ள வித்தியொெயை.
ஒரு குறிப்பிட்ட ததொழிலில் ஒரு அந்நிய முதலீட்டொளர்
10 ெதவீதத்திற்கு ெைைொை அல்லது அதற்கும் யைலொை
பங்கொக வொங்குகிறொர் என்றொல், அந்த முதலீட்னட
அந்நிய முதலீடு என்கியறொம். அப்படியில்னலதயன்றொல்,
அனத அந்தந்த துனற முதலீட்டு தபட்டியில் னவக்க
யவண்டியதுதொன். ஆகயவ, துனற முதலீட்டொளர்கள்
யபொல், இந்த ய ரடி முதலீட்டொளர்களொக
தெொல்லப்படுபவர்களும், நீண்ட கொல நிகர வரத்துக்கொக
இல்லொைல், மூலதை லொபத்னதயய எதிர் ய ொக்கியுள்ளைர்
என்பயதொடு அவர்களும் எந்த ய ரமும் தவளியயறும்

நினலயில்தொன் உள்ளைர். யைலும், பங்குச்ெந்னத
பலவீைைொகவும் ஸ்திரமின்றி இருப்பதொல்,
முதலீட்டொளர்கள் இந்திய வர்த்தக கூட்டனைப்பின்
முனறனய,தங்களது முதலீட்டிற்கு அனுெரிக்க
ைொட்டொர்கள். இதுவும் கூட துனறவொரியொை முதலீட்னட
குனறக்கும். துனற முதலீட்டிலிருந்து, ய ரடி
முதலீட்டிற்கொை ைொற்றம், முதலீட்டொளர்கள் ம்பிக்னக
குறித்து அய கைொக எதுவும்
குறிப்பிடவில்னல. ஏதைன்றொல் அந்த ம்பிக்னக அந்நிய
ொடு வொழ் இந்தியர்களின் யெமிப்பொைது 2010-11ல் 3.2
பில்லியன் டொலரிலிருந்து 2011-12 கொலத்தில் 11.9
பில்லியன் டொலரொக உயர்ந்துள்ளதிலிருந்து
ததளிவொகிறது.
சுருக்கைொக தெொன்ைொல், அந்நிய
முதலீட்டொளர்கள் அதிர்ச்சியனடந்துள்ளொர்கள் என்ற
கொரணம் கொட்டி, இந்திய அரசு உடைடியொக
அதிர்ச்சியனடயத் யதனவயில்னல. அந்நிய
முதலீட்டொளர்கனள திருப்திப்படுத்த தபொது வரி தளர்ப்பு
எதிர்ப்பு ெட்டத்னத அமுல்படுத்துவதில் கொட்டிய
தயக்கத்னதப்யபொல் இன்றும் அரசு பின் வொங்கிைொல், அது
இரண்டு நீண்ட கொல கொரணத்திற்கொக ைட்டுயை இருக்கும்.
முதலொவதொக அந்நிய முதலீட்டின் அதிகப்படியொை வரத்து
பற்றிய திட்டம், அந்நிய முதலீட்டொளர்கனள ததொடர்ந்து
திருப்திப்படுத்துவதொக இருக்க யவண்டும். ஆைொல் இன்று
யபொல் நிகழ்கொல நிதிப் பற்றொக்குனற அதிகைொகிக்

தகொண்டிருக்கும் சூழலில், இந்த திட்டம் குறிப்பொக
வலுவற்றதொகிவிடும். இரண்டொவதொக, அந்நிய
முதலீட்டொளர்கள் ைத்தியில் இந்தியொவில் முதலீடு தெய்ய
ஆர்வம் குனறந்து தங்களது முதலீடுகனள திரும்ப
தபற்றொல் அந்நிய முதலீடுகளின் யெமிப்னப ெொர்ந்துள்ள
அந்நிய தெலொவணி ைற்றும் பணப்புழக்கத்தில் குழப்பம்
ஏற்படும்.
“கர்(GAAR)” உதொரணம் ைற்தறொரு கொரணத்திற்கொக
தெொல்லப்படுகிறது. இந்த ெட்டம் அரசின் வருவொனய
கவர்ந்திட வழிவகுக்கும் என்ற அடிப்பனடயில்
உருவொக்கப்பட்டொலும், (இனத ததொடர்ந்த, மூலதை
லொபத்தில் வரிவிதிப்னப முன் யததியிட்டு
அமுல்படுத்தியது) இதன் மூலம் அரசு தபரிய அளவில்
இந்த வரிவிதிப்பின் மூலம் அதிகப்படியொை வருைொைத்னத
தபற்றிடும் என்பதில் எந்த உறுதியும்
இல்னல. இந்தியொவின் தபரும்பொன்னையொைவர்களொை
எளியவர்கனள கொக்க யவறு திட்டங்கள் உள்ளது.
அனவ, விரிவொக்கப்பட்ட யவனல வொய்ப்பு திட்டத்தில்
துவங்கி, தபொது விநியயொகத்திட்டத்தின் மூலம் ைொனிய
வினலயில் உணவுப் தபொருள் வழங்கும் திட்டம்,
குனறந்தபட்ெ ெமூக பொதுகொப்பு திட்டம்,
குழந்னதகளுக்கொை பொதுகொப்பு திட்டம், ைருத்துவ
வெதிகள், பொதுகொக்கப்பட்ட குடிநீர், ைற்றும்
சுகொதொரம். இனவகளுக்கு நினறய முதலீடுகள்
யதனவப்படுகிறது. நிதி பற்றொக்குனற என்ற ஒயர கொரணம்

கொட்டி இந்த திட்டங்களில் முதலீடுகள் தெய்வது
முற்றிலும் இல்னல, அல்லது யபொதுைொைதொக
இல்னல. யைலும், நிதி பற்றொக்குனற கொலத்தில் இத்தனகய
திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கீடு என்பது நிதி பற்றொக்குனறனய
யைலும் அதிகைொக்கும் என்பதுடன், முதலீட்டொளர்களின்
ம்பிக்னகனய குனறத்துவிடும். இவ்வொறொக, அந்நிய
முதலீட்டொர்கனள திருப்திப்படுத்தும் இத்தனகய
முயற்சியில், தகொள்னக முடிவுகளுக்கொை இடத்னத
குனறப்பது என்பது அந்நிய முதலீட்டொளர்களுக்கொை
அதிகபட்ெ ெலுனககளுக்கும், லொபங்களுக்கும், இத்தனகய
உதவிகள் தபரிதும் யதனவப்படும். தபரும்பொலொை
ைக்களுக்கு, கினடப்பதில்னல என்பதும், ய ரடி
எதிர்ைனறயொைது என்பதுடன், ொட்டின் வளர்ச்சியில்
எந்த பங்கும் நீண்ட கொலத்திற்கு இவர்களுக்கு
கினடக்கொையலயய யபொகிறது.
சுருங்க தெொன்ைொல், அந்நிய முதலீடுகனள ததொடர்ந்து
அனுைதித்து அதைொல் வரும் என்று எதிர்பொர்க்கப்படும்
வளர்ச்சிக்கொை திட்டம் என்பது, ஏற்கையவ வெதியொக
உள்யளொனர யைலும் வெதி உள்ளவர்களுக்கும் என்பயதொடு
எளியவர்களுக்கு எதுவுயை கினடக்கொது
ஏைொற்றப்படுவர். தனியொர் முதலீட்டொளர்கள் தொங்கள்
ெரியொகயவொ, தவறொகயவொ ஏற்கையவ
னகப்பற்றியுள்ளவற்றொல், ஏற்பட்டுள்ள ெமூகத்தின்
ஏற்றத்தொழ்வுகனள இத்திட்டம் யைலும்
யைொெைொக்கும். இது இன்றும் எந்த பகுதிகளில் அவர்கள்
லொபம் அனடய முடியுயைொ அந்த பகுதிகனள

விரிவொக்கும். புதிய வரிவிதிப்பு மூலம் தவவ்யவறு
வனகயிலொை நில விற்பனை யைலும் அரிதொை
தெொத்துக்கனள தனியொர் துனறக்கு மிகக் குனறந்த
வினலயில் தகொடுப்பது யபொன்றவற்றொல், அரசு லொபத்தில்
பணவீக்கத்னத உண்டொக்கும்.
வரியில்லொத யகொட்னடகள்
கடந்த கொலங்களில் மூலதை வரத்து வளர்ச்சிக்கு
உதவியொக இருக்க பல்யவறு வனகயில் அரசின்
டவடிக்னக இருந்தது. ொடுகளுக்கினடயய நிதி மூலதை
வரத்து அதிகரித்து வரும் இன்னறய உலக தபொருளொதொரச்
சூழலில், இந்திய அரசு தைது டவடிக்னகயில்
விரும்பத்தக்க ொடு என்ற பலனை தபற்றுள்ளது. இந்த
அந்நிய ஸ்தொபை முதலீட்டின் வரத்து அதிகரிப்பதற்கு
முன்பு, ஒரு யவனள 2002-03 கொலத்தில் இந்த
முதலீட்டின் வரத்து தவகுவொக குனறந்திருந்ததொல்
எச்ெரிக்கப்பட்யடொ என்ையவொ, அன்றிருந்த நிதிச்சுனைகள்
2002-03 நிதி நினல அறிக்னக உனரயில்- “மூலதை
ெந்னதனய ஊக்குவிக்கும் முகைொக 2003 ைொர்ச் 1ம் ொள்
அல்லது அதற்கு பின்யபொ தவற்ற ைற்றும் ஓரொண்டு
அதற்குயைல் கொலந்தொழ்த்தி விற்கப்பட்ட அனைத்து
ெைைொை ஈட்டுப் பங்கிற்கும் மூலதை லொப வரி
விதிப்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது” என்றொர்
அன்னறய நிதியனைச்ெர்.

நீண்ட கொல மூலதை லொப வரி விதிப்பு அந்த ய ரத்தில்
10 ெதவீதம் என்ற வனகயில் ெலுனக
கொட்டப்பட்டது. இத்தனகய யைலதிக ெலுனககளொல்
அந்நிய மூலதை வரத்னத அதிகைொக்கியதுடன்,
இந்தியொவின் பங்கு ெந்னதனய வரியில்லொ
யகொட்னடயொக்கியது. இந்த அதிதீவிர சூழலில்,
தபொருளொதொர சீர்திருத்த டவடிக்னக
தைதுவொகிவிட்டதொல், அந்நிய முதலீட்டொளர்கள் ஆர்வம்
குனறந்துவிட்டது என்ற யபரில், தனியொர் மூலதைத்னத
ஊக்குவிக்கும் தொரளையத்னத ததொடர்ந்து முன்தைடுத்து
தெல்லும் அரசின் டவடிக்னக நியொயப்படுத்தப்படுகிறது.
இத்தனகய புதிய தொரொளையக் தகொள்னகனய
தூக்கிப்பிடிக்கும் பகுதியிைர், பலவனக சில்லனர
வணிகத்தில் அந்நிய முதலீடு, அல்லது தபொதுத்துனற
நிறுவைவங்கிகளின் பங்குகனள அந்நிய
முதலீட்டொளர்களுக்கு விற்பது யபொன்ற தபரிய
அளவிலொை அறிவிப்னப அரசு அறிவித்ததொல் அந்நிய
முதலீட்டொளர்கள் ம்பிக்னக வளரும் என்பதுடன்,
ொட்டின் தபொருளொதொர வளர்ச்சியும் மீறும். இதன்
அர்த்தம் என்ைதவன்றொல் ெமீபத்தில் யவொடயபொன்
நிறுவைம் ெட்டத்திலுள்ள ஓட்னடகனள பயன்படுத்தி
இந்திய ைண்ணில் வொங்கிய தெல்யபொன் பங்குகளுக்கு வரி
ஏய்ப்பு தெய்தது யபொல், அந்நிய முதலீட்டொளர்கள்
தெய்வனத அரசு தடுக்கக் கூடொது என்பதுதொன்.

எது ைனறக்கப்பட்டது என்றொல், அந்நிய
முதலீட்டொளர்கள் ொட்னட விட்டு இன்றும் ஓடவுமில்னல,
இந்த “தபரிய அளவிலொை ெலுனககள்” தகொடுக்கும்
யபொதுதொன் வந்தவர்களுமில்னல. எையவ இத்தனகய
வொதங்கொல் ஒட்டுண்ணிகள் யபொல் ததொடர்ந்து
ெலுனககனள தபற்று வளர்ச்சிக்கு முதலீடு தெய்யப்படும்
என்று கூறி அரசுக்கு வனலவீசும் அந்நிய முதலீடுகள்
ைற்றும் அதன் மீது அரசிை நினலப்பொட்னட, தொரொளைய
ஆதரவொளர்கள் தவளிக்தகொணர்கிறொர்கள். முடிவில்
அந்நிய மூலதைத்திற்கும், இந்தியொவிற்கும் இனடயயயொை
உறவு ஒரு யைொெைொை நினலக்கு ைொறிவிட்டது
என்பதுதொன் உண்னை.
குறிப்பு: 1947 யபொலி சுதந்திரம் அல்லது அதிகொர
ைொற்றத்தின் யபொது உள் ொட்டு மூலதைத்திற்கு
பொதுகொப்பும், அந்நிய முதலீட்டிற்கு கட்டுப்பொடும்
இருந்ததொக கட்டுனரயொளர் கூறுகிறொர். இது முதலொளிகள்
விரும்பி தெய்தனவ அல்ல. அன்று இலொபமில்லொத
அடிக்கட்டுைொை துனறகளில் முதலீடு தெய்வதற்கு
முதலொளிகள் விரும்பவில்னல. அவர்களது
மூலதைதைல்லொம் உடைடி இலொபம் தகொண்ட
துனறகளில் ைட்டும் என்பதொக இருந்தை. இன்று அந்த
அடிக்கட்டுைொைங்களின் வளர்ச்சியில் முதலொளிகள்
அனைத்திலும் முதலீடு தெய்து இலொபம் தபறுவதற்கு
முயல்கின்றைர். அதைொயலயய இன்று அன்னிய முதலீடு
அளவு கடந்து வருகிறது. ஏகொதிபத்திய மூலதைம்
தெல்லுமிடதைல்லொம் யபரழினவயும், ொடுகனள
சூனறயொடுவனதயும் தெய்யும் யபொது அவற்றுக்கு சில

கட்டுப்பொடுகள், வரம்புகள் ைட்டும் இருந்தொல் உள் ொட்டு
ததொழிலும், மூலதைமும் பொதுகொக்கப்படும் என்று பொர்ப்பது
ெரியொக இருக்கொது.
For the Sake of Foreign Investments – C.P.
Chandrasekhar- Frontline -:: Sep. 22-Oct. 05, 2012.
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யகொடிகளில் தகொழிக்கும் ைத்திய அனைச்ெரனவ
யகொடிகளில் தகொழிக்கும் ைத்திய அனைச்ெரனவ !
பி.ெொய் ொத்
2009 யதர்தலின் யபொது ைது ைத்திய அனைச்ெர்கள்
அளித்த தெொத்துக் கணக்கு இரண்யட ஆண்டில்
பன்ைடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது. இந்த பிரம்ைொண்ட
‘வளர்ச்சி’ குறித்து யகள்வி எழுப்புகிறொர் ெொய் ொத்
தி இந்து ொளிதழின் ஊரகப் பிரிவு ஆசிரியரொக
பணியொற்றும் திரு பி ெொய் ொத், ைக்களின் வொழ்விலுள்ள
அவலங்கனள யதொலுரித்துக் கொட்டுவதில் மிகச் சிறந்த
பனடப்பொளர். இன்று (21/09/11) ொதடங்கிலுமுள்ள
ஊடகங்களில் இந்திய திட்டக் குழு ஒரு ொனளக்கு ஒரு
பர் ரூ 32 ெம்பொதிப்பொர் எனில் அவனர வறுனைக்

யகொட்டிற்கு கீழுள்ளவர் எை கூற முடியொது என்ற ஒரு
அற்புதைொை கண்டுபிடிப்னப தவளியிட்டு பொர்க்கும்
அனைவனரயும் அதிர்ச்சியுறச் தெய்த அயத யவனளயில்,
இந்திய அரசியல் என்பது எவ்வொறு வளம் தகொழிக்கும்
தளைொக ைொறியிருக்கிறது என்பனத அற்புதைொை தைது
க்கலும், ன யொண்டியும் கலந்த னடயில் ைக்களின்
வயிற்தறரிச்ெனல தவளிக்தகொணரும் விதைொக இந்து
ொளிதழில் வந்த கட்டுனர அனைவனரயும் தென்றனடய
யவண்டும் என்ற ய ொக்கில் தமிழொக்கம் தெய்து இதன்
கீயழ தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தில்லி திட்டக் கமிஷன் அலுவலக வளொக வொயிலில்
யவனலக்கு கொத்திருக்கும் திைக்கூலிகள். படம்
www.thehindu.com
ஏர்இந்தியொ நிறுவைம் ொம் விரும்பியது யபொல் ல்ல
விதைொக தெயல்படொைல் இருந்திருக்கலொம். ஆைொல் திட
த ஞ்யெொடு பயமின்றி அனத அடர்த்தியொை கடன்
யைகத்திற்குள் பறக்கவிட்டவர்கள் ன்றொக
உள்ளைர். பிரபுல் பயடல் (குறுகிய கொலம்
ைொநிலங்களுக்கொை விைொைப் யபொக்குவரத்து அனைச்ெரொக
இருந்தவர்) யை2009 முதல் ஆகஸ்ட் 2011 வனரயிலொை 28
ைொதங்களில் ெரொெரியொக ஒரு ொனளக்கு ரூபொய் அனர
யகொடி வீதம் தைது தெொத்தில் யெர்த்துள்ளொர். இதுவும்
அவரது வொர்த்னதப்படியொை கணக்கு என்பதொல்,
குனறத்து ைதிப்பிடப்பட்ட கணக்கொகயவ
இருக்கலொம். இது யபொன்றவற்றில் அனைச்ெர்கள்
தற்தபருனை யபெொதவர்களொகயவ இருக்க
விரும்புகின்றைர். ஆைொல் அலுவலக ரீதியொை புள்ளி
விபரங்கள் தகொடுக்கும் யபொது, கணக்கில் தப்பிக்க
வழியில்னல.
திரு பயடல் 2009-ம் ஆண்டு தைது யதர்தல்
பிரைொணப்பத்திரத்தில் தெொத்தொக ரூ 79 யகொடி
கொண்பித்துள்ளொர். யை ைொதம் அந்த வருடம் யதர்தல்
னடதபற்றது என்பதொல், அந்த கணக்கு ஏப்ரல் 2009
வனர எை கணக்கில் தகொள்யவொம். இந்த ைொதம் பிரதைர்
அலுவலக இனணயதளத்தில் அவர் (பயடல்)

தபயருக்தகதியர ரூ 122 யகொடி (தெொத்து ைதிப்பு) எை
குறிப்பிட்டிருப்பயதொடு ஒப்பிடுயவொம். இந்த உயர்வு
என்பது 28 ைொதங்களில் ஏற்பட்டது என்பதொல் எைது
கணக்குப்படி ஒரு ொனளக்கு ெரொெரி ரூ 5 லட்ெம்
யெர்ந்துள்ளது. என்ைொல் கூட்ட முடியும் என்றொலும்,
ொன் திரு பிரபுல் பயடல் அளவிற்கு வினரவொக கணக்கு
கூட்ட முடியொது எை எண்ணுகியறன்.
இதன் டுவில் ஏர் இந்தியொ நிறுவைம் தைது
ததொழிலொளர்களுக்கு ெம்பளம் வழங்கயவ யபொரொடி
திணறியிருக்கிறது. ஏர் இந்தியொ நிறுவைத்தின் 40
ெதவீத பணியொளர்களும் ஒவ்தவொருவரும் ஒரு ொளில்
ெம்பொதிப்பனத விட மிகுதியொக, திரு பயடல் திைெரி தைது
தெொத்தில் யெர்த்துள்ளொர். அதொவது ஏர் இந்தியொ
விைொைங்கள் தனர தட்டிக்தகொண்டிருக்னகயில், அவர்
உயர உயர பறந்திருக்கிறொர். ததொழிற்ெொனலகள் ைற்றும்
நிதிெொர் ைறுகட்டனைப்பின் முன்ைொள் இயக்குைர் குழுை
தனலவர் என்ற முனறயில் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பொக
இவ்வொறு ததரிவித்தொர். சிரைப்படும் தனியொர்
நிறுவைங்கள் பற்றி ததரிவிக்னகயில், லிவனடந்தனவ
என்ற எண்ணிக்னக ஒரு புறம் அதிகரிக்னகயில், அதன்
தெொந்தக்கொரர்கள் வளைொகிக் தகொண்டிருக்கின்றைர்
என்றொர். இந்திய ஏனழகளும் அவர்கள் ெொர்ந்திருக்கிற
அரயெொடு ஒப்பிடுனகயில் இது ெரியொக தபொருந்தி
வருகிறது. ஏனழகள் மிக யைொெைொை நினலக்கு தென்று
தகொண்டிருக்கின்றைர், ைத்திய அனைச்ெரனவ வளைொகிக்
தகொண்டிருக்கிறது. (கொர்ப்பயரட் முதலொளிகனள இந்த

ெைன்படுத்துதலில் இழுத்துப் பொர்த்தொல் அது மிக
வியக்கத்தக்க வனகயில் இருக்கும், ஆைொல் அது யவறு
கனத)
திரு பயடல் அவர் யைற்தகொண்ட பணிக்கொக
உயர்வளிக்கப்பட்டுள்ளொர். அவர் ைத்திய அனைச்ெர்
அந்தஸ்திற்கு உயர்த்தப்பட்டு கைரக ததொழிற்ெொனலகள்
ைற்றும் தபொதுத்துனறகள் பணி
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ைத்திய அனைச்ெர்களின்
தெொத்துக்கள் விவரங்கனள, எப்யபொதும் யபொல்
ைக்களொட்சி சீரனைப்பிற்கொை குழுைம் (ஏடிஆர்) ைற்றும்
யதசிய யதர்தல் கண்கொணிப்பு (நியூ) ஆகிய அனைப்புக்கள்
விரிவொக யைற்தகொண்ட ஆய்வுகனள படிக்கும் யபொது
ருசிகரைொக இருக்கும். அது அலுவலக
ரீதியொைது. தெொட்டு தெொட்டுகளொக விழுவததன்பது
முடிந்து யபொை ைொதிரி. பொெைத்னத உயர்த்தும், தவள்ளம்
உயரத்னத உனடத்துக் தகொண்டு பொயும். ஒரு ைத்திய
அனைச்ெரின் ெரொெரி தெொத்து என்பது 7.3
யகொடியிலிருந்து 28 ைொதங்களில் 10.6 யகொடியொக
உயர்ந்துள்ளது. 28 ைொதங்களிலும், ெரொெரி ைொதத்திற்கு 10
லட்ெங்களுக்கு குனறவில்லொத யெர்க்னக. திரு பயடல்தொன்
ைத்திய அனைச்ெர்களில் மிக உயர்ந்த பணக்கொரர் என்பது
பனழய கனத.
ஆைொல் திமுக வின் முனைவர் எஸ்.ெகத்ரட்ெகன் அனத
னதரியைொக யைொதி சிதறடிக்கச் தெய்துவிட்டொர். ைொநில
அந்தஸ்திலொை அந்த தகவல் ைற்றும் ஒலிபரப்புத்துனற

அனைச்ெரின் தெொத்து 1092 ெதவீதம் வளர்ந்துள்ளது,
ஆைொல் பயடலின் வளர்ச்சி 53 ெதம்தொன். ஆய்வின்படி
அவரின் தெொத்து ைதிப்பு 2009ம் வருடம் 5.9 யகொடி
என்றிருந்தது இந்த வருடம் 70 யகொடியொக
உயர்ந்துள்ளது. ஆைொல் 122 (யகொடி) என்ற எண்ணில்
நின்று ைட்னடயடித்துக் தகொண்டிருக்கிற பயடல்
இன்ைமும் அனைச்ெரனவ பிரிமியர் லீகில் இன்னும்
உயர்வொை நினலயில்தொன் உள்ளொர். திமுக ைனிதரின்
தெயல்பொடு வினரவொை எண்ணிக்னக யெர்க்னகக்கு
உதவியிருக்கலொம். ஆைொலும் நின்று நிதொைைொக யெர்க்கும்
பயடலின் ஆட்டம் தொன் நீண்ட வினளயொட்டிற்கு ல்லது.
இதன் டுவில் சுறுசுறுப்பொை இளவயது அனைச்ெர்கள்
யொரும் யைொெதைை தெொல்லிவிட முடியொது. இனளஞர்
மிலண்ட் தியயொரொ, ைொநிலங்களுக்கொை தெய்தி ைற்றும்
தகவல் ததொழில்நுட்பத்துனற அனைச்ெர 2009 லிருந்து
2011ற்குள் தைது தெொத்துக்கனள ஏறக்குனறய
இரட்டிப்பொக்கியுள்ளொர். அவரது தெொத்து 17
யகொடியிலிருந்து 33 யகொடிக்கு யைல் தென்றுள்ளது. அவர்
2004ல் தொக்கல் தெய்த யதர்தல் பிரைொண பத்திரத்தில்
ததரிவித்திருந்தது ரூ 8.8 யகொடி என்பனதயும் கவைத்தில்
தகொள்ள யவண்டும். திைெரி ெரொெரியொக ஒரு லட்ெம்
ஒரு ொனளக்கு எை யெர்த்து 7 வருடங்களில் தெொத்னத
3 ைடங்கொக்கியிருப்பது ஒன்றும் யைொெைொக தெொல்ல
முடியொது.

யையலொட்டைொக பொர்க்கின்ற யபொது தியயொரொ,
விவெொயத்துனற அனைச்ெர் ெரத் பவொனர பின்னுக்கு
தள்ளிவிட்டொர். த டிய ஓட்டத்தில் பின்னுக்கு வரும்
அவனரவிட, இனளயவர் தியயொரொ இரண்டனர பங்கு
கூடுதல் பணக்கொரரொக உள்ளொர். அவர் முன்ைதொக 2009லும் பவொனர விட பணக்கொரரொகத்தொன்
இருந்திருக்கிறொர். ஆைொல் இந்த 28 ைொதத்தில் 90
ெதவீதம் அதிகரித்திருக்கிறொர். பவொர் இயத கொலத்தில்
தெொற்பைொக ஒரு ொன்கு யகொடி கூட
யெர்க்கவில்னல. அதற்கு அர்த்தம் என்ைதவன்றொல்,
எல்யலொரும் தெொல்வது யபொல் அவரது தெொத்னத
கொண்பிக்கும் கடிகொர முள் 12.5 யகொடியியலயய நிற்கிறது.
அவருனடய தெொந்த ைொநிலத்திலுள்ள தெொத்துக்கனள
தயல்லொம் கணக்கிட்டு பொர்க்கும் யபொது பவொருக்கு
பிரைொணப்பத்திரத்தில் தைது தைொத்த தெொத்னத
ததரிவிக்க் யவண்டுைொ? அல்லது ைொத வருைொைத்னத
ததரிவிக்க யவண்டுைொ என்ற குழப்பம் ய ரிட்டது யபொல்
யதொன்றுகிறது.
அடுத்து தற்தபருனை யபெொத ைற்தறொரு அனைச்ெர
யொதரன்றொல் அறிவியல் ைற்றும் ததொழில்நுட்ப அனைச்ெர்
விலொஸ்ரொவ் யதஷ்முக். அவர் தைது பங்கிற்கு 2009ற்கு
பின்ைர் ரூ 1.73 யகொடி யெர்த்துள்ளொர். திரு யதஷ்முக்
நில அறிவியலுக்கொை அனைச்ெரும் ஆவொர்.
(ைகொரொஷ்டிரொவில் அவருக்கு குறிப்பிட்டுள்ள தனலப்னப
பொர்த்தொல் ரியல் எஸ்யடட் விற்பன்ைர் என்றும்
ததரிகிறது). ைற்றபடி முனைவர் ைன்யைொகன்சிங்

தனலனையிலொை கிரிக்தகட் வீரர்கள் எல்யலொரும்
ன்றொகயவ தெயல்பட்டுள்ளைர். பொரொளுைன்ற
டவடிக்னகத்துனற அனைச்ெர ைற்றும் ஐபிஎல் புதிய
தனலவர் திரு ரொஜிவ் சுக்லொ தெொல்லப்பட்ட 28
ைொதங்களில் ரூ 22 யகொடி தெொத்துக்கள்
யெர்த்துள்ளொர். அதொவது 2009ல் 7 யகொடியொக இருந்த
தெொத்து தற்யபொது 30 யகொடிக்கும் அதிகம்.
பணியிலுள்ள அனைச்ெர்கள் ைட்டும் அபரிமிதைொை
வளர்ச்சினய ய ொக்கி தெல்வதில்னல. அல்லது னைய
அரனெ ைட்டும் வரம்பொக னவத்துக் தகொண்டு யைல்ய ொக்கி
கருவதில்னல. எப்யபொதும் யபொல் கின்ைஸ்
ெொதனைக்கொை தபொருள் என்பது எைது இரு
ைொநிலங்களொை ைகொரொஷ்டிரொ ைற்றும் ஆந்திர
பிரயதெத்திலிருந்துதொன் வருகிறது. (எைக்கு இன்தைொரு
ைொநிலைொை தமிழ் ொட்டுடனும் தெொந்தம்
உண்டு. அதொவது ெகத்ரட்ெகன் எங்கிருந்து வந்தொயரொ
அந்த இடத்துடன் – எையவ தெொந்த இடம் எை
தபருனைப்பட்டுக் தகொள்ளும் வொய்ப்பு எைக்கு ெற்று
அதிகம்தொன்).
ஆைொல் தற்யபொது ொம் ஆந்திரப்பிரயதெம் பக்கம்
திரும்புயவொம். ஓ.எஸ்.தெகன் யைொகன்தரட்டி என்பவர்
ஆளும் தபொறுப்பில் இல்னல. ஆைொல் அது அவரது
ததொழில் முனைனவ ய ொக்கிய பயணத்னத எந்த
வனகயிலும் தனட தெய்யவில்னல. அவரிடம் 2009-ல்
இருந்த தவறும் ரூ 72 யகொடி என்ற எண்ணிக்னகனய 24

ைொதங்களில் டப்பு ஏப்ரல் வனர ரூ 357 யகொடி தெொத்து
ைட்டும்தொன் யெர்த்துள்ளொர். அதொவது இந்த குறிப்பிட்ட
கொலத்தில் ஒரு ொனளக்கு ெரொெரியொக ரூ 50 லட்ெம்
வீதம் ைட்டுயை யெர்த்துள்ளொர். எல்லொவற்றிலும் அவர்
முன்னினலப்படுத்தப் பட்டிருக்கும் நினலயில், இது ஒன்றும்
சிறிய ெொதனையல்ல. ெொமியொர்கள் அரசியலில் ஆற்றல்
என்றும் அடுத்த ெந்ததி எைவும் யபசுவது எனதப்பற்றி
என்பது இப்யபொது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கலொம்.
அந்யதொ, ெந்திரபொபு ொயுடு ைட்டும் ஏனழயொக
வளர்ந்துள்ளொர். அன்ைொ ஹெொயரயொல் உருவொகியுள்ள
கொலச் சூழல் கொரணைொக இந்த ஆந்திரப்பிரயதெ
முன்ைொள் முதல்வர் தைது தெொத்து ைதிப்னப
எச்ெரிக்னகயயொடு தவளியிட்டுள்ளொர். திரு ொயுடுவின்
தெொத்து ரூ 40 லட்ெம் அளவில் கூட இல்னல. அதன்
கொரணைொக அவரின் வொழும் சூழலுக்கு உடைடியொக
பங்கம் வந்துவிட்டதொக எண்ண
யவண்டியதில்னல. அவரின் ைனைவி வெமுள்ள தெொத்து
ரூ 40 யகொடி ைட்டுயை.
ஆந்திர அரசியலில் இந்த ததொடர்புனடய படங்கனள
ஒப்பிட்டு பொர்த்தொல் ெகன் வளர்ச்சியில் இருப்பதும்,
ொயுடு ெரிவில் இருப்பதும் புலப்படும். அவருனடய
கணக்கொளர்கள் அவனர விட
தபருந்தன்னையுனடயவர்களொக இருப்பதொல் எதிர்கொலம்
என்பது திரு ொயுடுவிற்கு ெொதகைொக இல்னல. அவரின்
ெூப்ளி ைனல தெொத்து என்பது 10000 ெதுர அடி

பரப்பளவுள்ள கட்டிடத்யதொடு, 1125 ெதுர அடியில்
னடபொனதகளும் கட்டப்பட்டுள்ளதன் ைதிப்பு ரூ 23.20
லட்ெத்திற்கும் குனறவொகயவ
கொட்டப்பட்டுள்ளது. இப்யபொது அந்த இடம்தொன்
ஆந்திரப்பிரயதெத்தியலயய மிக உயர்வொக ைதிப்பிடப் படும்
இடைொகும். எையவ அந்த இடத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள
10000 ெதுர அடி கட்டிடம் என்பது, அந்த ததொனக
ைதிப்பீட்டில் பொர்க்கும் யபொது, மிக எளினையொை
ெொதொரண தெொத்து என்யற வொதிட யதொன்றுகிறது.
ஆைொல் 2009 யதர்தல் பிரைொணப் பத்திரத்தில் அதன்
ைதிப்பு ரூ 9 யகொடி எை கொண்பிக்கப் பட்டது யபொல்
ைதிப்பில்லொத ஒன்றொ? இனதப்பொர்க்கிற யபொது திரு
ொயுடு தற்யபொனதய ெந்னத ைதிப்னப குறிப்பிடொைல் அந்த
இடத்னத னகயகப் படுத்த தெலவழித்தனத ைட்டும்
குறிப்பிட்டிருப்பொர் யபொலும், ஏதைனில் ெந்னத ைதிப்பு
என்பது ய ரத்திற்கு ய ரம் ைொறுபடும் என்பதொலொ?
இதிலிருந்து ொம் கற்க யவண்டிய பொடம் யொததனில்
எல்லொவற்றிற்கும் பின்புலைொக புத்தி கூர்னையுள்ள
கணக்கொளர் யதனவ என்ற நினல ஏற்பட்டுள்ளது. பணம்
பனடத்த ைற்றும் வளைொை இந்த ைடத்தைைொை வளர்ச்சி
என்பது அனைச்ெர்கள் அளவில் ைட்டுைல்ல, பொரொளுைன்ற,
ைொநில ெட்டைன்ற உறுப்பிைர்கள்
அளவிலும்தொன். எல்லொ அரசியல் ெக்தி ெொர்ந்த
தனலவர்கள் குறிப்பொக கொங்கிரஸ், பொெக ைற்றும் தபரிய

ைொநிலங்களில் ஆளும் அந்தஸ்திலுள்ள கட்சி
தனலவர்களும் இதில் அடக்கம்.
ஒவ்தவொரு பொரொளுைன்ற, ைற்றும் ெட்டைன்ற யதர்தல்
கொலத்திலும் யகொடீஸ்வரர்களின் எண்ணிக்னக
உயர்ந்துதகொண்யட தெல்கிறது. ைகொரொஷ்டிரொவில் 2004ல் 108 ஆக இருந்த யகொடீஸ்வரர்களின் எண்ணிக்னக
2009ல் 189 ஆக உயர்ந்துள்ளது. ொன்கில் மூன்று பங்கு
ைத்திய அனைச்ெர்கள் யகொடீஸ்வரர்கள். தபரும்பொலொை
அவர்களின் புதிய தெொத்துக்கள் பதவியில் உள்ளயபொது
ெம்பொதித்தனவ. தபொது ைக்களின் யகொபத்திற்கு
ன்றி. அதன் கொரணைொகத்தொன் ‘ஏடிஆர்’ ைற்றும் ‘நியூ’
யபொன்ற ஆய்வு முடிவுகள் தவளிப்பனடயொக பலருக்கும்
ததரிய வந்துள்ளது. இது மிகவும் சிறப்பொைது.
ஆைொல் இத்தனகய அறிவிக்கப் பட்டனவ அனைத்தும்
அவர்களின் வரி தெலுத்தும் கணக்கில் யெர்க்கப்பட
யவண்டும். அதுதொன் தபொதுைக்கள் இந்த
எண்ணிக்னககளில் சிறப்பொை கூடுதல் கவைம் தெலுத்த
அனுைதிப்பதொக இருக்கும். தபொது வொழ்வில் உள்ளவர்கள்
தெயல்பொடுகள் தவளிப்பனடத்தன்னை வொய்ந்ததொக
இருக்க யவண்டுதைை நீங்கள் விரும்பிைொல், அவர்களின்
வரி தெலுத்துதல் யபொன்ற ெைர்ப்பித்தல்களும்
இனணயதளம் மூலம் பகிரங்கப்படுத்தப்பட
யவண்டும். ைக்கு மிக யதனவயொக உள்ள
ைறுசீரனைப்பிற்கு அதுதொன் தபருைளவில் உதவியொக
இருக்கும். ைற்தறொன்று ஏைொற்றுதல்களுக்கு விதிக்கப்படும்

அபரொதங்களொகும். ஆய்வறிக்னக கொண்பிப்பனத பொர்க்கும்
யபொது அனைச்ெர்கள் அவர்களுக்கு தெொந்தைொை 12
குடியிருப்பு கட்டிடங்னகள கொண்பிக்கவில்னல எை
ததரிகிறது.
ைக்கு கடுனையொை தணிக்னக என்பது யதனவ. அதுவும்
ைத்திய அனைச்ெரனவ உறுப்பிைர்களின்
தெொத்துக்களிலிருந்து அந்த தணிக்னக துவங்க
யவண்டும். எப்படி ைக்கள் அலுவலில் இருக்கும் யபொது
ஒரு ொனளக்கு அனர யகொடி ெம்பொதிக்க
இயலும். நினைவில் தகொள்ளுங்கள் அவர்கள்
அனைவரும் இந்த மிகப்தபரும் தெொத்துக்குவிப்பு என்பனத
‘ைக்கள் யெனவ’யில்தொன் யெர்த்துள்ளைர். நிச்ெயைொக
ொமும் இதற்கு பதிலளிக்க
கடனைப்பட்டுள்யளொம். தெொத்துக்கனள பகிரங்கைொக
அறிவிப்பது என்பது ைட்டும் யபொதொது. அது விசித்திரைொக
மிகப் தபரியதொக இருப்பின் எவ்வொறு அது வந்தது
என்பனத அறிவதும் ைக்கு அவசியைொகும்.
ஏப்ரல் கனடசியில் இந்தியொவின் திட்டக்குழு
உச்ெநீதிைன்றம் முன்பொக ஒரு பிரைொணப்பத்திரம் தொக்கல்
தெய்தது. அதில் ஊரக இந்தியொவில் வறுனைக்
யகொட்டிற்கு கீயழ இருப்பவர் என்பனத தீர்ைொனிக்க ஒரு
ொனளக்கு ஒருவருக்கு ரூ 20 தெலவழிக்கும் பர்
என்பனத எல்னலக்யகொடொக னவத்துக் தகொண்டொல்
யபொதுைொைது என்றது. கிரொைப்புற இந்தியொவிற்கு அது
தவறும் ரூ 15 ைட்டுயை. யைலும் அவர்கள் தெொல்வது

என்ைதவன்றொல் இந்த ரூ 20 என்பனத யவண்டுைொைொல்
தபருந்தன்னையுடன் ரூ 25 எை உயர்த்திக்தகொள்ளலொம்
என்பதொகும்.
சிறு ததொழில்கள் ைற்றும் அனைப்புெொரொ பிரிவிைருக்கொை
முனைவர் அர்ெுன் தென்குப்தொ தனலனையிலொை யதசிய
ஆனணயத்தின் அறிக்னகனய இங்கு நினைவு தகொள்ள
யவண்டும். அந்த அறிக்னகயில் 83.6 யகொடி இந்தியர்கள்
ரூ 20 ைற்றும் அதற்கு கீழொை வருைொைத்தில்
வொழ்கிறொர்கள் எை பதிவு
தெய்திருந்தது. யகொடீஸ்வரர்களொக யெர்ந்த குழுக்கள்
எவ்வொறு இந்த ைக்கனள பிரதிநிதித்துவப் படுத்துவதொக
அனையும்? இந்த நினல ததொடருைொைொல் ங்கூரமிட்டு
னவத்துள்ள பிடிைொைம் மிக சீக்கிரம்
விடுபட்டுவிடும்? இனத எவ்வொறு தடுக்கப்
யபொகியறொம். இனதப்பற்றி சிறிதளவொவது சிந்திக்க
யவண்டும்.
எையவ கடந்த 20 ஆண்டுகளில் உள்ளொர்ந்த ைொற்றங்கள்
என்பது எதனையும் சிரைத்திற்குரியதொக ஆக்கவில்னல,
ஆைொல் ைொறொக யகொடீஸ்வரர்கள் யதர்தலில்
யபொட்டியிடலொம் என்பனதயும், அவர்கள் ைட்டுயை
தவல்ல முடியும் என்பனதயும் குறிப்பொக கொட்டுவதொக
உள்ளது.
ன்றி தி இந்து
தமிழொக்கம்: சித்ரகுப்தன்
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தகொள்னள யபொகும் இந்திய வளங்கள்
“யவதொந்தொ” முனறயகடு: தகொள்னள யபொகும் இந்திய
வளங்கள் ?
பச்னெ யவட்னட, கொடுகள் யவட்னட, ைொயவொயிஸ்ட்
யவட்னட என்ற தபயரில் ஒரிஸ்ஸொ, ெதீஸ்கர்,
ெொர்கண்ட், யைற்கு வங்கம் யபொன்ற ைொநிலங்களில்
ததொடர்ந்து கொடுகள் அழிக்கப்பட்டு அங்கு
பல்லொண்டுகளொக வசித்து வரும் பழங்குடியிைனர துரத்தி
பொக்னெட், இரும்பு, அலுமினியம் யபொன்ற கனிை
வளங்கனள மிகப்தபரிய பன்ைொட்டு நிறுவைைொை
யவதொந்தொ ரியெொர்ஸ் உள்ளிட்ட பல நிறுவைங்களுக்கு
இந்திய அரசு ெட்ட வியரொதைொக அனுைதித்து வருகிறது
எை ததொடர்ந்து விைவு தளத்திலும், புதிய ெை ொயகம்,
புதிய கலொச்ெொரம் யபொன்ற இதழ்களிலும் எழுதப்பட்டு
வருவது இந்த தளத்தின் வொெகர்களுக்கு ன்கு ததரியும்.
இந்த ைொநிலங்களிதலல்லொம் யவதொந்தொ ைற்றும்
பன்ைொட்டு நிறுவைங்களின் டவடிக்னககளுக்கு எதிரொக
ைக்கனள திரட்டி தன்தைழுச்சி யபொரொட்டங்கள்
டத்தப்பட்டிருக்கிறது.
சில ஆங்கில ொளிதழ்கள் யவதொந்தொவிற்கும் ைத்திய
உள்துனற அனைச்ெர் சிதம்பரத்திற்கும் உள்ள
உறவுகனளயும், ைொயவொயிஸ்ட் அழிப்பு என்ற தபயரில்

ைனித யவட்னட னடதபற்றுவருவனதயும் சுட்டிக்
கொண்பித்திருந்தை.
இந்நினலயில் சில ைொதங்களுக்கு முன்ைதொக ைத்திய
திட்டக் குழுவின் உறுப்பிைர் திரு என்.சி.ெொக்யெைொ
என்பவர் தனலனையில் 4 பர்கள் தகொண்ட குழு
ஒன்றினை ைத்திய சுற்றுப்புற சூழல் அனைச்ெகத்திைொல்
நியமிக்கப்பட்டு யவதொந்தொவின் சுரங்க திட்டங்களின்
மீதொை விெொரனண யைற்தகொள்ள பணிக்கப்பட்டது.
17-08-2010 கொனல ஆங்கில தெய்தித்தொள்களில்
“யவதொந்தொ சுரங்க திட்டத்தில் தபரிய அளவில்
முனறயகடு” திரு ெொக்யெைொ தனலனையிலொை குழு
அறிக்னக மூலம் ததரிய வந்தது எை தெய்தி. ஆைொல்
இந்த தெய்தி எந்த தமிழ் தெய்தியிலும்
தவளிவரவில்னல. ைொறொக முப்பதொயிரம் யகொடி ஊழல்
எை ெந்தி சிரித்துக் தகொண்டிருக்கும் கொைன் தவல்த்
வினளயொட்டு ஊழலுக்கும் தைக்கும் எவ்வித
ெம்பந்தமுமில்னல என்பது யபொல் ஒரு புறம் ைத்திய
அனைச்ெர் சுயரஷ் கல்ைொடி சிரித்துக் தகொண்டு ைறுபுறம்
இந்த வினளயொட்டிற்கொை தகொள்னக பொடனல இனெக்க
இனெப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்ைொனுக்கு வொய்ப்பு என்ற அவர்
பக்கத்தில் நின்று சிரித்துக் தகொண்டு புனகப்படத்துடன்
தெய்தி, இங்தகொன்றும் அங்தகொன்றுைொக சில விபத்துச்
தெய்திகள், ைனித உறவு முனறயகடுகனளச் தெொல்லும்
தெய்திகள், வழக்கம் யபொல் உயர்நீதிைன்றம் 40 வருடைொக
யபொரொடிக் தகொண்டிருந்த ஒரு தபன்ென் வழக்னக

முடிவுக்கு தகொண்டு வந்த தீர்வு, இலவெ ததொனலக்கொட்சி
தபட்டிகள் தமிழக அரசு வழங்கியதில்
தவதறொன்றுமில்னல எை உச்ெநீதிைன்ற தீர்ப்பு, தஞ்னெ
ரொெரொென் விழொ ஏற்பொடுகள் குறித்து கலந்தொய்வு
ைற்றும் இன்ைபிற சினிைொ தெய்திகயளொடு அப்பொவி
தமிழர்களின் வொழ்வு துவங்கியது.
யவதொந்தொ சுற்றுப்புற சூழல் விதிகள், கொடுகள் ெட்டம்
ஆகியவற்னற முற்றிலுைொக தைது சுரங்க திட்டத்தில்
பின்பற்றவில்னல என்றும் ஒரு தனியொர் நிறுவைத்திற்கு
ஆதரவொக இரண்டு வனக பழங்குடியிைரின் வொழ்வினை
பொழடித்தது இந்த யதெத்தின் ைக்கள் தகொண்டிருக்கும்
ம்பிக்னகனய உனடத்ததறிவதொக அனைகிறது எை
நிபுணர் ெொக்யெைொ அறிக்னக கூறுகிறது. இது குறித்து
தெய்தியொளர்கள் ைத்திய சுற்றுப்புற சூழல் அனைச்ெகத்தின்
அனைச்ெர் தெய்ரொம் ரயைனஷ யகட்ட யபொது 10
நிமிடங்களுக்கு முன்பொகத்தொன் யைற்படி நிபுணர் குழு
அறிக்னக எைக்கு வந்தது. இந்த ொட்டில்
துரதிருஷ்டவெைொக ஒரு முனற உள்ளது. அதொவது
ஏயதனும் ஒரு தபரிய தவறு கண்டுபிடிக்கப்பட்டொல்
அதிலிருந்து தப்புவதற்கு ஒரு ென்ைல் “அபரொதம்
தெலுத்து – தெல்” என்கிற வனகயில் திறந்திருக்கிறது
என்றொர். யைலும் தவறு நிரூபிக்கப்பட்டொல் கண்டிப்பொக
டவடிக்னக எடுப்யபொம் என்றும் கூறிைொர். இயதொடு
இந்த ொடகத்தின் கொட்சிகள் முடிவுற்றுவிடும். ைக்களும்
ொனள கொனல இனத ைறந்திருப்பொர்கள். இந்த நிபுணர்
குழு விெொரனண, அவர்கள் சில தவறுகனள

சுட்டிக்கொட்டுவது என்பததல்லொயை யவதொந்தொ
நிறுவைத்தின் மீது தபரிய அளவில் ைக்கள் எழுச்சி
வலுப்தபற்று விடக்கூடொது என்பதற்கொக அரயெ
திட்டமிட்டு டத்தும் ொடகயை.
இப்படி ஒரு புறம் தெய்தியிருக்க அயத தெய்தித்தொளில்
னகரன் இந்திய என்கிற தபரிய பன்ைொட்டு எண்னண
வள நிறுவைத்தின் 51 ெதவீத பங்குகனள 960 யகொடி
லொடருக்கு வொங்குவதொக யவதொந்தொ நிறுவைம் ஒப்பந்தம்
யைற்தகொண்டுள்ளது என்தறொரு தெய்தி. அனதப்பற்றி
எழுதிய னடம்ஸ் ஆப் இந்தியொ இதழ் ைனறமுகைொக
இப்படி ொட்டின் எண்னண வளத்தின் தபரும் பகுதினய
ஒரு பன்ைொட்டு நிறுவைம் வொங்க அனுைதிப்பது என்பது
இந்த ொட்டின் பொதுகொப்பிற்யக குந்தகம் வினளவிப்பதொக
அனைந்துவிடும் என்கிறது.
ஆைொல் இனதப்பற்றியயொ அல்லது, ெொக்யெைொ குழு
கூறியுள்ள குற்றச்ெொட்டுக்கனளப்பற்றியயொ சிறிதளவும்
கவனலப்படொைல் யவதொந்தொ நிறுவைம் தைது பத்திரினக
தெய்திக் குறிப்பில் ொங்களும் ைற்தறொரு பன்ைொட்டு
அனைப்பொை சீெொ யகொவொ என்ற நிறுவைமும் யெர்ந்து
665 யகொடி டொலர் ைதிப்பிற்கு னகரன் இந்திய
நிறுவைத்தின் கட்டுப்பொட்டினை னகப்பற்றும் அளவிற்கு
பங்குகனள வொங்க ஒப்பந்தம் யைற்தகொண்டுள்யளொம் எை
னதரியைொக அறிக்னக விடுகிறது. இந்த வரத்தக
பரிைொற்றதைல்லொம் இந்திய அரெொங்கத்தொல்
அனுைதிக்கப்பட யவண்டும். இருக்கயவ இருக்கிறொர்கள்
உலக வங்கி ொயகர்கள் ைன்யைொகன் சிங், ைொன்யடக் சிங்

அலுவொலியொ, உள்துனற சிதம்பரம் யபொன்றவர்கள்
என்கிற ம்பிக்னகயில் இத்தனகய திமிரொை அறிக்னகனய
யவதொந்தொ தவளியிட்டிருக்கிறது.
ெரி இந்த னகரன் இந்தியொ என்ற நிறுவைம் யொர் எை
பொர்ப்யபொைொைொல்- அதுவும் இந்த ொட்டின் எண்னண
வளங்கனள சுரண்டி தகொழுத்துக் தகொண்டிருக்கிற
பன்ைொட்டு நிறுவையை. இதன் தனலவர் ெர் பில் யகம்ைல்
என்கிற அயல் ொட்டவர் என்பயதொடு இந்த நிறுவைத்தின்
இயக்குைர் குழுைத்தில் (யபொர்டு னடரக்டர்கள்) உள்ள
தபரும்பொன்னையிைரும் அந்நிய ொட்டவயர.
இந்த நிறுவைத்திற்கும் ைத்திய அரசிற்குமுள்ள உள்ள
ைகிழ்ச்சியொை உறவுகனள யைற்கண்ட புனகப்படங்கள்
பனறெொற்றும். ஓஎன்ஜிசி என்று தெொல்லப்படும் ைத்திய
தபொதுத்துனற நிறுவைைொை எண்னண ைற்றும் இயற்னக
எரிவொயு கழகம் இந்திய கடற்பகுதிகளில் 30 ெதவீத
எண்னண யபசின்கனளயும் இந்த னகரன் இந்தியொ
என்கிற பன்ைொட்டு நிறுவைம் 70 ெதவீத எண்னண
யபசின்கனளயும் னகவெம் தகொண்டிருக்கிறது என்றொல்
இதன் தெல்வொக்னக புரிந்திருப்பீர்கள். குெரொத்
கடற்பகுதியில் இந்த னகரன் இந்தியொ 150 எண்னண
கிணறுகனளயும், 3111 ெதுர கியலொமீட்டர் அளவிலொை
எண்னண யபசினையும் தன்ைகத்யத தகொண்டது.
அயத யபொல் ைன்ைொர் வனளகுடொ கடலில் சுைொர் 1450
ெதுர கி.மீ, பரப்பளவிலொை எண்னண யபசினை தன்வெம்

தகொள்ள ரொெபயேயுடன் ஒப்பந்தம்
ஏற்படுத்திக்தகொண்டுள்ளது.
கொடுகனள அழித்து இந்தியொவின் பொக்னெட், இரும்பு
தொது, அலுமினியம் யபொன்ற கனிை வளங்கனள
தகொள்னள தகொண்டுயபொகிறது யவதொந்தொ நிறுவைம்
என்கிற விைர்ெைங்கள் பலைொக எழுந்து அதில் தற்யபொது
தற்கொலிகைொக குற்றச்ெொட்டும் எழுந்துள்ளதொல், ொட்டின்
கனிைவள சுரண்டனல தற்கொலிகைொக நிறுத்தினவத்து
எண்னண வளங்கனள சுரண்ட முனைந்துள்ளது
யவதொந்தொ. இது குறித்து இரண்டு நிறுவைங்களும்
அனுைதி யகட்டு வரட்டும் ொங்கள் கவைைொக இருப்யபொம்
எை இன்று இந்தியொவின் ஓட்டுப்தபொறுக்கி
அனைச்ெர்களும், அவர்களுக்கு துனண யபொகும்
அதிகொரிகளும் ததரிவித்திருக்கும் அறிக்னககனள ம்ப
முடியொது. இப்படி ஒரு அறிக்னக என்றொல் எங்கனள
ன்றொக கவனிக்க யவண்டும் என்பதற்கொக
தவளியிடப்பட்ட அறிக்னகயொகயவ கருத யவண்டும்.
இத்தனகய ொட்டின் பொதுகொப்பிற்கு அச்ெம்
வினளவிக்கிற, ொட்டின் வளங்கனள தகொள்னளயடிக்கிற
யவதொந்தொ, னகரன் இந்தியொ யபொன்ற பன்ைொட்டு
நிறுவைங்கனள எதிர்த்து ைக்கள் ஒன்றினணந்து யபொரொடி
ொட்னட மீட்க யவண்டிய
தருணமிது.
சித்திரகுப்தன்-
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ஓய்வூதியத்தின் பொதுகொப்பின்னை
கொப்பீட்டுத் துனறக்கு ெைைொக ஓய்வூதிய நிதியிலும் ய ரடி
அந்நிய முதலீட்னட அனுைதிப்பது ைற்றும் ஓய்வூதிய
ையெொதொவில் திருத்தங்கள் தகொண்டு வருவததன்ற
முடிவுகள் ைத்திய அரசு ஊழியர்களினடயய அச்ெத்னத
ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொப்பீட்டுத் துனறக்கு ெைைொக ஓய்வூதிய நிதியிலும் ய ரடி
அந்நிய முதலீட்னட அனுைதிப்பது ைற்றும் ஓய்வூதிய
ையெொதொவில் திருத்தங்கள் தகொண்டு வருவததன்ற ைத்திய
அனைச்ெரனவ முடிவுகள் ைத்திய அரசு ஊழியர்களினடயய
அச்ெத்னத ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அக்யடொபர் 4 அன்று ைத்திய அனைச்ெரனவ ஓய்வூதிய நிதி
த றிப்படுத்துதல் ைற்றும் விரிவொக்க அதிகொர (PFRDA)
ையெொதொ 2011ல் அலுவலக ரீதியொை திருத்தங்கள்
உருவொக்குவதற்கொை ஒப்புதல் அளித்தது, அந்த
முடிதவன்பது, நிதித்துனற நினலக்குழுவின்
பரிந்துனரகளின் அடிப்பனடயில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது
என்பது அதன் துவக்கத்தியலயய பட்டவர்த்தைைொக
ததரிந்தது. அத்தனகய டவடிக்னககள் ஓய்வூதியத்திற்கு
பங்களிப்பவர் லனுக்கு உகந்தது யபொல் ததரிந்தொலும்,

ததொழிலொளர்களுக்கொை அனைப்புகள், ததொழிற்ெங்கங்கள்
ஆகியனவ யவறுவிதைொக புரிந்தறிந்தை/ அனைத்து ைத்திய
அரசு ஊழியர்களும் டிெம்பர் 12ல் இத்தனகய சீரனைப்பு
என்ற தபயரிலொை டவடிக்னககனள எதிர்த்து யதசிய
அளவிலொை ஒரு யவனல நிறுத்தத்திற்கு தெல்ல
முடிதவடுத்துள்ளைர்.
ைத்திய அரசு, ைற்றும் ைத்திய தபொதுத்துனற
ஊழியர்களுக்குைொை ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் “சீர்திருத்தம்”
தகொண்டு வர யவண்டும் என்ற ய ொக்கம் வினரவு
படுத்தப்பட்டிருக்கும் அந்த நினலயில்தொன் இந்த ஓய்வூதிய
நிதி த றிப்படுத்துதல் ைற்றும் விரிவொக்க ையெொதொவின்
யதொற்றயை உருதவடுத்தது. அனதத் ததொடர்ந்து இந்த
புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்னத ைத்திய அரசு
அறிமுகப்படுத்தியது. இரொணுவ யெனவயில்
உள்ளவர்கனள தவிர்த்து, 2004ம் ஆண்டு ெைவரி 1 முதல்
பணியிலைரும் அனைத்து ைத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும்
இந்த திட்டம் கட்டொயைொக்கப் பட்டுள்ளது. இந்த புதிய
ஓய்வூதிய திட்டம் முன்பிருந்த “வனரயறுக்கப்பட்ட
பயனுள்ள திட்டம்” என்ற நினலயிலிருந்து
“வனரயறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பு திட்டைொக” ெொரொம்ெத்தில்
ைொற்றப்பட்டுள்ளது.
இந்த திட்டம் 2005 ைொர்ச்-ல் ைக்களனவயில் முதலில்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, இதன் முக்கியைொை பிரிவு,
2003ல் உருவொக்கப்பட்ட இந்த “ஓய்வூதிய நிதி
த றிப்படுத்துதல் ைற்றும் விரிவொக்க ையெொதொவிற்கு” ெட்ட

பூர்வ அந்தஸ்து வழங்கியது. ஆைொல் 14வது ைக்களனவ
முடிவனடந்தனத ததொடர்ந்து இந்த ையெொதொவும்
கொலொவதியொைது. இந்த புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் ைட்டும்,
எந்த வித ஒழுங்குபடுத்தும் அனைப்பு இல்லொ நினலயிலும்,
ததொடர்ந்து இருந்து வந்தது. கிட்டத்தட்ட 27 ைொநில
அரசுகளும், யூனியன் பிரயதெங்களும் இந்த திட்டத்னத
ஏற்றுக் தகொண்டது. விதிவிலக்கொக, இடது ெொரிகள்
ஆண்ட யைற்கு வங்கம், திரிபுரொ, ைற்றும் யகரளொ ைொநில
அரசுகள் ைட்டும் இந்த திட்டத்னத ஏற்கொைல், ஏற்கையவ
இருந்துவந்த “வனரயறுக்கப்பட்ட பலன்களுனடய
திட்டத்னதயய” ததொடர்ந்து அமுல்படுத்தி வருகின்றைர்.
2009 ம் ஆண்டு சூனல துவங்கி, ைத்திய அரசில் 2ம் முனற
ஆட்சியில் உள்ள ஐக்கிய முற்யபொக்கு அணி இந்த
திட்டத்னத சுய ததொழில் தெய்பவர்களுக்கும், அனைப்பு
ெொரொ ததொழிலொளர்களுக்கும் நீடித்தது. 2010 ைத்திய நிதி
நினல அறிக்னகயில் சுவொவொலம்பன் திட்டம் என்ற இந்த
கூட்டு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டம்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
2011ம் ஆண்டு ைொர்ச் 24ம் ொள் ைத்திய அரசு இந்த
ஓய்வூதிய ையெொதொனவ ைறுபடியும் ைக்களனவயில்
அறிமுகப்படுத்தியது. அது பின்ைர் நிதிக்கொை
நினலக்குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டது. அந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட்
திங்களியலயய அந்த குழு தைது அறிக்னககனள
ெைர்ப்பித்தது. அந்நிய ய ரடி முதலீடு 49 ெதத்னத
அனுைதிக்கும் ைத்திய அனைச்ெரனவயின் அக்யடொபர் 4ம்

யததிய திட்டத்னதயய இந்த குழுவின் சிபொரிசும்
எதிதரொலித்தது. ஐக்கிய முற்யபொக்கு கூட்டணி இந்த
புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்னத அமுல்படுத்திய தபருனைனய
தபற்றிருந்தொலும் உண்னையில் 2003-ல் ஆட்சியில் இருந்த
யதசிய ெை ொயக கூட்டணி அரசுதொன் ஆகஸ்ட் 2003-ல்
இந்த பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்னத ைத்திய அரசு
பணியில் யெரும் புதிய நியைைதொரர்களுக்கு
அமுல்படுத்தும் திட்டத்னத அறிமுகப்படுத்தியது.
தற்யபொது இந்த புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தில் 37.45 லட்ெம்
ெந்தொதொர்களும், ரூ 20-535 யகொடி ெந்தொனவயும்
அடிப்பனட நிதியொகவும் தகொண்டுள்ளது. ஒரு ெமூக
பொதுகொப்பு திட்டைொக இந்த ஓய்வூதியம் ொட்டின் ைக்கள்
ததொனகயில் 12 ெதைொைவர்களுக்கு ைட்டுயை தபொருந்தக்
கூடியதொக உள்ளது. ொட்டில் எல்யலொருக்கும் இந்த
திட்டத்னத விரிவொக்குவது என்பது மிகப்தபரிய
யயொெனைதொன். ஆைொல், இந்த திட்டத்னத ைத்திய அரசு
ஊழியர்கள் இன்றுவனர எதிர்த்து
வருகின்றைர். “ ொங்கள் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் அந்நிய
முதலீட்னட முற்றொக எதிர்க்கியறொம். இப்யபொது இந்த
அந்நிய முதலீட்னட அனுைதித்யதொைொைொல், இந்த நிதினய
னகயொளுகிறவர்கள் அவர்கள் விரும்பிய ததொழிலில்
முதலீடு தெய்வொர்கள். இவ்வொறு இந்த ய ரடி அந்நிய
முதலீடு எதிர்ைனறயொகிவிடும். இந்த ஓய்வூதிய நிதி
த றிப்படுத்துதல் ைற்றும் விரிவொக்க திட்டம் ைத்திய
அரெொல் அறிமுகப்படுத்தப் பட்டயபொது,
ஓய்வூதியத்திற்கொை நிதி யதனவ அதிகைொகிக்

தகொண்டுவரும் இந்த பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டம்
அவசியம் என்று ைத்திய அரெொல் கூறப்பட்டது- என்று
ைத்திய அரசு ஊழியர்கள் ைற்றும் ததொழிலொளர்கள்
கூட்டனைப்பின் தபொதுச் தெயலொளர் திரு
யக.யக.என்.குட்டி ததரிவித்தொர்”. ஓய்வூதியத்திற்கொை
நிதினய இவ்வொறு புதிய பணியொளர்கள்
வழங்குகிறொர்கள். 2001 – 2009ம் ஆண்டிற்குமினடயய
ைத்திய அரசில் பணிக்கு எடுக்கப்படும் அளவு குனறந்து
விட்டதொல், இந்த திட்டத்திற்கொை நிதி வரத்தும்
குனறந்துவிட்டது.
ததொழிலொளர்கள் எதிர்ப்பு
இந்த பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்னத
அறிமுகப்படுத்துவதற்கொை முக்கிய கொரணம்
ஓய்வூதியத்திற்கொை நிதி த ருக்கடி அதிகைொகி
வருவதுதொன் என்று தெொல்லப்பட்டது. “ஓய்வூதிய
நிதியின் தபரும் பகுதி பங்கு ரொணுவ யெனவயில்
உள்ளவர்கனளத்தொன் தென்றனடகிறது. ஆைொல்
அவர்களுக்குத்தொன் இந்த திட்டத்திலிருந்து விலக்களிக்கப்
பட்டுள்ளது” என்றொர் யக.யக.என்.குட்டி.
வரும் 34 ஆண்டுகளில் இந்த பங்களிப்பு ஓய்வூதிய
திட்டத்தின் நிதி தற்யபொனதய ரூ 14,284 யகொடியிலிருந்து
ரூ 57,088 யகொடி ரூபொயொக இருக்கும் என்று தபங்களுனர
யெர்ந்த தபொருளொதொர ைொற்றத்திற்கொை தகொள்னக
னையத்திலுள்ள யக.கொயத்திரியின் ஆய்வறிக்னகனய

சுட்டிக்கொட்டி அவர் கூறுகிறொர். 2004-05ம் ஆண்டிற்கொை
ைத்திய அரசின் ஓய்வூதிய தெலவிைம் யதசிய உள் ொட்டு
உற்பத்தியில் 0.51 ெதைொையை. அதில் 0.26 ெதைொைம்
ரொணுவ யெனவயில் உள்ளவர்களுக்கு தெல்கிறது.
தற்யபொதுள்ள பணியொளர்கள் இந்த திட்டத்தில்
இல்லொவிட்டொலும், அரசு எந்த ய ரத்திலும் ஒரு ஒப்பந்தம்
மூலைொக அனைவனரயும் இந்த புதிய ஓய்வூதியத்
திட்டத்திற்குள் தகொண்டுவர சுதந்திரமுள்ளது என்கிறொர்
திரு குட்டி. இந்த ஓய்வூதிய நிதி த றிப்படுத்துதல் ைற்றும்
விரிவொக திட்ட ையெொதொ, இந்த திட்டம் மூலம், ெந்னத
ெொர்ந்த ன்னையய கினடக்கும் என்பதுடன், யவறு எந்த
விதைொை ய ரடியொை, ைனறமுகைொக எந்த பலன்
குறித்தும் உறுதி தெொல்லவில்னல. இது ெந்னத ெொர்ந்த
ஏற்றத்தொழ்வுகள் ெந்தொதொரர்கனள
அதிர்ச்சிக்கு தள்ளிவிடுகிறது.
கடந்த 2001ம் ஆண்டு வம்பர் 25ல், அரசு ஊழியர்
கூட்டனைப்பொைது, இந்த “ஓய்வூதிய நிதி
த றிப்படுத்துதல் ைற்றும் விரிவொக்க ையெொதொ” முற்றொக
விலக்கிக் தகொள்ள பிரதைருக்கு கடிதம் எழுதியது. ெந்னத
முதலீட்டில் ஏதொவது அதிர்ச்சி ஏற்படும் பட்ெத்தில்,
ெந்தொனவ வொங்குவதற்கொை ெக்தி இல்லொத நினலயில்,
ஏற்கையவ உள்ள அவரது ெந்தொவிற்கொை உண்னை
வினல குறிப்பிடப்படொததொல், அதன் ைதிப்பு தற்யபொதுள்ள
பண வீக்கத்தொல், மிகவும் குனறந்துவிடும்
என்கிறொர். யைலும் கூறுனகயில், இந்த ெந்தொதொரர் ைத்திய

அரசு ஊழியர் என்பதொல், இந்ததிட்டத்தின்படியய தைது
முதலீட்னட யதர்வு தெய்ய யவண்டிய நினலயில்
இருப்பதொல், ஒரு தவறொை யதர்வில் முடிக்க யவண்டிய
நினலக்கு தள்ளப்படலொம்.
இந்தியொ ைற்றும் அந்நிய தனியொர் முதலீட்டொளர்களின்
நியொயைற்ற அப்பட்டைொை, தனியொர் லொபத்திற்கு தபொது
ைக்கள் பணத்னத திருப்பிவிடும் பங்குச் ெந்னதயில், இந்த
ஓய்வூதிய நிதி முதலீடு தெய்யப்படுகிறது என்கிறது அந்த
கடிதம். இந்த ஓய்வூதிய திட்டத்னத திணிப்பதன் மூலம்,
அரசு ஊழியர்களினடயய இரண்டு பிரிவிைனர
உருவொக்குகிறது அரசு. அதில் ஒரு பிரிவிைனர நிச்ெயைொக
உறுதி தெய்யப்படொத ெந்னத ெொர்ந்த வினளவுகளுக்குள்
தள்ளிவிடுகிறது. இந்த புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தில்
தகொண்டுவரப்பட்டவர்களுக்கு குனறந்த பட்ெ ஓய்வூதியம்
எவ்வளவு என்று உறுதிதெய்யப்படவில்னல. ஆைொல்
அயத ய ரத்தில் அவர்களில் ஒரு பகுதியிைரொை
ஏற்கையவ உள்ள பனழய ஓய்வூதியம் தபற்றுக்
தகொண்டிருப்பவர்களுக்கு குனறந்த பட்ெ ஓய்வூதியம்
உறுதி தெய்யப் படுவதுடன், அவர் ைனறவுக்கு பிறகு
அவரது ெட்டப்படியொை வொரிசுகளுக்கு அந்த ஓய்வூதியம்
கினடத்திட உறுதி தெய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தொல் ஓய்வு கொலத்தில்
அவர்களுக்கொை வொழ்க்னக ஆதொரைொை பணவீக்கத்னத
ஈடுகட்டிவரும் பனழய ஓய்வூதிய திட்டத்னத பறித்துவிடும்

என்று அவர்கள் ைத்திய நினலக் குழுவிடம்
முனறயிட்டைர்.
ததொழில்துனறயிலிருந்து த ருக்கடி
ஆைொல் இந்த ஓய்வூதிய த றிப்படுத்துதல் ைற்றும்
விரிவொக்க திட்டத்னத உருவொக்கவும் ஓய்வூதிய
சீர்திருத்திவரும் ததொழில்துனற நிபுணர்களும், வர்த்தக
கூட்டனைப்பும் ஆதரவு ததரிவிப்பதில் ஒன்றும்
ஆச்ெரியமில்னல. அரசும், ததொழில்துனறயிைரும்
முன்னவக்கும் ஒயர வொதம், தற்யபொனதய
வனரமுனறப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்தொல் அரசின்
நிதியில் தபரும்பங்கு ைத்திய ைொநில அரசு ஊழியர்களுக்கு
தெலவிடப்படுகிறது என்பதுடன், இது நீடித்திருக்க
ெொத்தியமில்னல என்பதுடன், அதன் கொரணைொக ெமூக
லத்திட்டங்கனள ொட்டின் எளியவர்களுக்கு தகொண்டு
தெல்ல இயலவில்னல என்பதுதொைொம்.
2006ம் ஆண்டு உண்டொக்கப்பட்ட 6வது ஊதியக் குழு,
ஓய்வூதியதொரர்களுக்கொை நிதி நினலனய ஆய்வு தெய்து
ைொற்று வழிமுனறகனள உருவொக்க ஆயலொெனை
கூறியுள்ளது. “இந்த புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்
அறிமுகப்படுத்தியதொல் ஏற்கையவ உள்ள திட்டம்
சிக்கலுக்குள்ளொகிறது என்பதுடன், ஓய்வூதிய திட்டத்தில்
யைலும் சீரனைப்பு என்பது யைலும் பல சிக்கனல
உண்டொக்கும் என்று எச்ெரிக்னக விடுத்துள்ளது”.

ஆைொல், அனைச்ெரனவ, நினலக் குழுவின் யயொெனைனய
/ எச்ெரிக்னகனய தங்களுக்கு ெொதகைொக எடுத்துக்
தகொண்டு புதிய ஓய்வூதிய திட்ட அறிமுகத்னத நியொயப்
படுத்துகிறது. ைற்தறொருபுறம் புதிய ஓய்வூதியதொரர்கள்,
இந்த நிதினய எங்கு முதலீடு தெய்வது என்பனத
தீர்ைொனிக்கும் நினலயில் இல்லொததொல், எவ்வளவு
ஓய்வூதியம் கினடக்கும் அது எப்யபொது கினடக்கும் என்யற
ததரியொத நினலயில் மிகவும் அச்ெத்தில் உள்ளைர். இந்த
நிதி முதலீடு எங்கு முதலீடு தெய்யப்படும் என்பது, புதிய
ஓய்வூதியம் த றிப்படுத்துதல் ைற்றும் விரிவொக்க
திட்டத்தில் ஏற்கையவ தீர்ைொனிக்கப்பட்டுள்ள
வழிமுனறகள், விதிகளுக்குட்பட்யட முடிதவடுக்கப்பட்டு
முதலீடு தெய்யப்படும்.
உதொரணைொக, அனைச்ெரனவயில் ஏற்றுக் தகொள்ளப்பட்ட
இந்த குழுவின் முதல் ஆயலொெனை, அதிகொரிகளொல்
அறிவிக்கப்பட்ட திட்டத்தில் ெந்தொதொரர் எங்கு தைக்கு
குனறந்தபட்ெ ஓய்வூதியம் உறுதி தெய்யப்படுகிறயதொ,
அனத யதர்ந்ததடுத்து தகொள்ளலொம். ஆைொல் பிரச்ெனை
என்ைதவன்றொல் அனைத்து திட்டங்களும், இந்த
ஓய்வூதியம் த றிப்படுத்துதல் ைற்றும் விரிவொக்க
திட்டத்தொல் ஏற்கையவ தீர்ைொனிக்கப்
பட்டுவிட்டது, அனவ அனைத்தும் உறுதி தெொல்லப்படும்
வரனவ தகொடுக்குைொ அல்லது வினலவொசி உயர்னவ ெைன்
தெய்யுைொ என்பதற்கு உறுதியில்னல.

யைலும் இந்த ஓய்வூதிய த றிப்படுத்துதல் ைற்றும்
விரிவொக்க திட்டம், ெந்தொதொரர் எத்தனை முனற, பணம்
எடுப்பது, ய ொக்கம் ைற்றும் எடுக்கும் அளவு குறித்து
தீர்ைொனிக்கும் உரினைனய தன்னிடம் னவத்துள்ளது. இந்த
ையெொதொவில் உள்ள ஒரு திருத்தம், ஒரு ெந்தொதொரர்,
அல்லது தைொத்த னவப்பிலிருந்து 25 ெதைொைத்திற்கு யைல்
தைது கணக்கிலிருந்து ஓய்வூதியம் எடுத்துக் தகொள்ள
முடியொது. எதிர்பொரொத அவெர கொலத் யதனவக்கொக
ெந்தொதொரர்கள் யதனவப்படும் யபொது பணம் எடுத்துக்
தகொள்ளும் வனகயில் சில ெலுனககனள நினலக்குழு
பரிந்துனரத்துள்ளது. யைலும், ெந்தொதொரர்கள் தங்களது
ஓய்வூதியத்திற்கொை ெந்தொனவ, அரசின் பங்கில் 100 ெதம்
முதலீடு தெய்ய உரினை வழங்கி ஒரு திருத்தம்
தகொடுத்துள்ளது. ஆைொல், குழுவின் இந்த இரண்டு
ஆயலொெனைகனளயும் அனைச்ெரனவ பரிசீலனைக்கு
எடுத்துக் தகொள்ளவில்னல. ஓய்வூதிய திட்டத்தில் ய ரடி
அந்நிய முதலீட்டிற்கு அனைச்ெரனவ ஒப்புதயல
தற்யபொதுள்ள ைற்தறொரு கவனல. அயத ய ரத்தில், இந்த
திட்டத்தின் கீழ், “ஓய்வூதியம் த றிப்படுத்துதல் ைற்றும்
விரிவொக்க அனைப்பு” த றிமுனறகனள வகுக்க
ஆயலொெனை கூற, இந்த திட்டத்தில் முதலீடு தெய்ய
தயொரொக உள்ளவர்களின் பிரதிநிதிகனள தகொண்ட,
“துடிப்புள்ள ஓய்வூதிய ஆயலொெனை குழு” ஒன்னற
அனைப்பதற்கொை ஒப்புதனல அளித்துள்ளது.
“உலக அளவில் தபொருளொதொர வீழ்ச்சி கொரணைொக
அரசின் தெலவிைங்கள் குனறக்கப்படுவதில், ஓய்வூதியமும்

அடங்கும்” ததொழிலொளர்கள் இந்த பிரச்ெனைகள் மீது
யவனல நிறுத்தம் உள்ளிட்ட யபொரொட்டங்கனள டத்திக்
தகொண்டிருக்கிறொர்கள். ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் அந்நிய
ய ரடி முதலீடு தெய்தொல், இந்தியொவின் எளியவர்கள்
பயைனடவொர்கள் என்பது னகப்புக் குரியதொக
உள்ளது. நிதி ொட்டுக்குள் வரும் என்றில்லொைல்,
ொட்னட விட்டு பணம் அதிகைொக தவளியய யபொவதுதொன்
ெொத்தியம்” என்கிறொர் ரொஜ்ய ெனப உறுப்பிைரொை
ைொர்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸட் கட்சினய யெர்ந்த திரு டொபன்
தென். இவர் இந்திய ததொழிற்ெங்க னையத்தின் தபொதுச்
தெயலொளர் ஆவொர். குறிப்பொகச் தெொல்லப்யபொைொல்,
நினலக்குழு பரிந்துனரத்த பல்யவறு ஆயலொெனைகள்
ைந்திரிெனப ஏற்கவில்னல. இந்த ஓய்வூதிய நிதினய
நிர்வகிக்கும் உறுப்பிைர்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியிைர்
தபொதுத்துனற நிறுவைத்தில் இருப்பவர்களொக இருக்க
யவண்டும் என்ற இந்த குழுவின் யயொெனை கூட
ஏற்கப்படவில்னல. இந்த ஓய்வூதிய த றிப்படுத்துதல்
ைற்றும் விரிவொக்க அனைப்பு தற்யபொனதய அடிப்பனட
நினலயிலிருந்த ஆய்வில் தபொதுத்துனற
நிறுவைங்களிலிருந்து ஒயர ஒருவனர ைட்டுயை இந்த
அனைப்பில் நிதி யைலொளரொக னவத்துக் தகொள்ளலொம்
என்றும், அது கொலப்யபொக்கில் னடமுனறயின்
அடிப்பனடயில் விரிவொக்கம் தெய்து தகொள்ளலொம் என்று
விதி வகுத்துள்ளது என்ற அடிப்பனடயில் இந்த
ஆயலொெனைனய அனைச்ெரனவ நிரொகரித்துவிட்டது.

அனைப்புெொரொ ததொழிலில் உள்ள ைக்களுக்கொை ெமூக
பொதுகொப்பு யதனவகனள பூர்த்தி தெய்யும் வனகயில் ஒரு
விரிவொை ெட்டம் இயற்றப்படயவண்டும் எை இந்த குழு
பரிந்துனரத்தது. இந்த நினலக்குழு அந்நிய ய ரடி
முதலீட்னட ஆதரிப்பதொக இருந்தொலும், ஓய்வூதிய
திட்டத்னதப் தபொறுத்தவனர, முதலீடு என்பது ொட்டிற்கு
அப்பொல் தெல்லொத வனகயில், தற்யபொனதய கொப்பீட்டுத்
துனற முதலீடுகள் யபொல இருக்க யவண்டும் என்று
பரிந்துனர தெய்தது. இந்த ஓய்வூதிய அனைப்பில்
ததொழிலொளர்கள் ெொர்பு அனைப்புகளின் பிரதிநிதிகளும்,
ெந்தொதொரர்களும், சிறப்பு குழுவில் கூட்டு பிரதிநிதிகளொக
ஏற்கப்படயவண்டும் என்றும் பரிந்துனரத்தது. அந்நிய
ய ரடி முதலீட்னட ஓய்வூதிய திட்டத்தில் 28 ெதைொைம்
அனுைதிப்பதில் எச்ெரிக்னகயொக இருக்க யவண்டும் எை
இந்தக் குழு அறிவுறுத்தியது. ஏதைன்றொல்,
நிதித்துனறயில் உள்ள பல்யவறு நிறுவைங்கள் /
ததொழில்னைய அனைப்புகள் யபொன்றவற்யறொடு, இந்த
முதுனைக்கொல ஓய்வூதிய நிதினய நிர்வகிப்பனத ஒப்பிட
முடியொது”. ய ரடி அந்நிய முதலீட்னட ஓய்வூதியத்
திட்டத்தில் அனுைதிப்பது என்பனத, தற்யபொனதய
ெட்டத்தில் தபொருத்தைொை திருத்தங்கள் தகொண்டுவந்த
பின்ையர அமுல்படுத்த யவண்டும் என்றும் குழு தங்களது
பரிந்துனரயில் சிபொரிசு தெய்துள்ளது.
இந்த திருத்தங்கள் ைக்களனவயின் ஒப்புதல் தபற
யவண்டும். ஐக்கிய முற்யபொக்கு கூட்டணி அனைப்பில்
உள்ள சில உறுப்பிைர்கயள இந்த ய ரடி அந்நிய

முதலீட்டிற்கு ஆதரவு ததரிவிக்கவில்னல. எையவ,
குறிப்பொக ஓய்வூதிய திட்டம் ைற்றும் கொப்பீட்டுத்
துனறயில் ய ரடி அந்நிய முதலீட்னட ஏற்க
ைொட்டொர்கள். பொரதீய ெைதொ கட்சியயொ, ய ரடி அந்நிய
முதலீட்னட எதிர்த்தொலும், ஓய்வூதிய த றிப்படுத்துதல்
ைற்றும் விரிவொக்க திட்டத்திற்கும், புதிய ஓய்வூதிய
திட்டத்திற்கும் ஆதரவொக உள்ளது. இடது ெொரிகள்
ைட்டுயை இந்த ஓய்வூதிய த றி ைற்றும் விரிவொக்கத்
திட்டத்திற்கும், புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கும் எதிர்ப்பு
ததரிவிப்பதுடன், ஓய்வூதியத்தில் ய ரடி அந்நிய
முதலீட்னடயும் எதிர்த்து நிற்பர் என்று ததரிகிறது.
__________________________________________________
___________
ன்றி : டி.யக.ரொெலட்சுமி, ஃபிரண்ட்னலன் ,
தமிழில் – சித்ரகுப்தன்
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குெரொத்தின் வளர்ச்சிக்கொக தகொல்லப்படும் ை.பி
ததொழிலொளர்கள்!
யைொடியின் குெரொத் தபருனையுடன் அளிக்கும் ெொதனை!
சிலிக்கன் பொனறனய உனடக்க வரும் ஏனழ
ததொழிலொளர்கள் தகொடூரைொை ய ொயிைொல் தகொனல!!
“ஒருபுறம் இந்தியொ ஒளிர்கிறது என்றும்
ததொழில்துனறயில் அபொர வளர்ச்சி என்றும் கொர்ப்பயரட்
முதலொளிகளின் பகட்டொை விளம்பரங்கள் – உலக
யகொப்னப கிரிக்தகட்டில் தவன்ற வீரர்களுக்கு சில
யகொடிகனள ைொநில அரசுகள் அறிவித்ததன் மூலம் யதெ
லனுக்கு வித்திட்டதொக படொயடொப தெய்திகள் –
ைறுபுறம் குறிப்பொக ஊடகங்கள் குெரொத்னதப் பொர் !
யைொடி அரசின் வளர்ச்சினயப் பொர்!! எை தம்பட்டங்கள்
யவறு. ஆைொல் உலகையைொக்கல் வினளவிைொல்
விவெொயம் அழிந்து, வொழ வழியதடி ைத்திய பிரயதெ
ைொநிலத்திலிருந்து புலம் தபயர்ந்து குெரொத்திற்கு வரும்
‘கூலி’ ததொழிலொளிகள் ‘சிலிக்யகொசிஸ்’ என்ற
அபொயகரைொை உயிர்க்தகொல்லி வியொதியிைொல்
தொக்குண்டு ததரிந்யத, தடுக்க இயலொைல் “ெொனவ”
வரயவற்றுக் தகொண்டிருக்கின்றைர் என்பனத இக்கட்டுனர
அம்பலப்படுத்துகிறது”

இடது) சிலிக்யகொசிஸ் வியொதியிைொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ள
விவெொயி புத்தொ ைற்றும் அவரது 16 வயது ைகள்
கொம்ைொ (ைற்றும்) சிலிக்கொன் துகள்கள் (வலது) குெரொத்
பலசியைொர் ைொவட்ட சிலிக்கொன் பொனற த ொறுக்கும்
ததொழிற்ெொனலயில் பணியொற்றி ய ொய் தொக்கிய ஒயர
வருடத்தில் எலும்புக்கூடொக கொட்சி தரும் 20 வயது
ெயைொ.
தைதுவொக ஆைொல் கண்டிப்பொக இந்த
ததொழிற்ெொனலயிைொல் “ெொவு” எங்கனள த ருங்கிக்
தகொண்டிருக்கிறது என்பது ததரிந்த யபொதிலும், அனதத்

தடுக்க இயலொது என்கிறொர் ைத்திய பிரயதெ அலிரொஜ்பூர்
ைொவட்டம், உண்ட்லி என்ற கிரொைத்னதச் யெர்ந்த புத்தொ
என்கிற 45 வயது விவெொயி யவதனையயொடு. ெமீபத்தில்
இவரது 18 வயது ைகனை ‘சிலிக்யகொசிஸ்’ என்ற
உயிர்க்தகொல்லி ய ொயிைொல் இழந்துள்ளொர் என்பதுடன்,
இவரின் 16 வயது ைகள் கொம்ைொ இன்னும் அந்த
ய ொயுடன் யபொரொடிக்தகொண்டுள்ளொர் என்கிற உண்னை
ம்னை சுடுகிறது.
குெரொத்தில் சிலிக்கன் (குவொர்ட்ஸ்) பொனறனய உனடத்து
தூளொக்கும் ததொழிற்ெொனல இயங்கி வருகிறது. இதற்கு
அருகிலுள்ள ைத்திய பிரயதெ ைொநிலத்தின் அலிரொஜ்பூர்,
தர் ைற்றும் தொபுவொ ைொவட்டங்களிலிருந்து பினழப்பு யதடி
புலம் தபயர்ந்து வரும் கூலித் ததொழிலொளர்கள்
யவனலக்கொக ஒப்பந்த கொரர்களொல் அனழத்து
வரப்படுகின்றைர்.
இங்கு பணிபுரியும் ததொழிலொளர்கள் கொற்யறொடு கலக்கும்
சிலிக்கன் துகள்கனள திைமும் பணியின் யபொது 8 முதல்
12 ைணிய ரம் சுவொசிக்கின்றைர். இதன் மூலம் மூச்சுத்
திணறல், கடுனையொை இருைல் யபொன்ற வியொதிகள்
துவங்கி, கண்டிப்பொை இறப்னப ய ொக்கி இவர்கனள
அனழத்துச் தெல்கிறது.
ததொழில்வழி உடல் ல பொதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு
தெய்யும் யதசிய பயிற்சி னையம், குவொர்ட்ஸ் கடிகொரம்
யபொன்றவற்றிற்கு பயன்படக்கூடிய இந்த சிலிக்கொன்
பொனற துகள்கள் இங்கு பணிபுரிகிற அனைவருக்குள்ளும்
தென்று பொதிப்னப ஏற்படுத்துகிறது என்று ததரிவிக்கிறது.

இந்த ய ொய் தொக்கியிருப்பனத சில ைொதங்கள் ஏன் சில
வருடங்கள் தென்ற பின்தொன் தவளித்ததரிய வருகிறது.
இந்த ய ொய் தனி பனர ைட்டும் பொதிக்கொைல், குடும்பத்தில்
உள்ள அனைவனரயும் தொக்குகிறது. இந்த உயிர்க்
தகொல்லி ய ொனயப் பற்றி விழிப்புணர்வு பிரச்ெொரம்
யைற்தகொண்டுவரும் ஷிப்பி யகந்திரொ என்ற அனைப்பு
அலிரொஜ்பூர், ைற்றும் தர் ைொவட்டங்கனளச் யெர்ந்த
இந்ய ொயிைொல் பொதிக்கப்பட்ட 105 குழந்னதகனள தத்து
எடுத்து பரொைரித்து வருகிறது.
இந்த அனைப்பு தவளியிடும் விபரங்களின்படி 2010ல்
ைட்டும் அலிரொஜ்பூர், தொபுவொ, தர் ைொவட்டங்கனளச்
யெர்ந்த 386 பர்கள் இறந்துள்ளைர், 724 பர்கள்
ய ொயிைொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ளைர் எை புள்ளி
விபரங்கள் ததரிவிக்கிறது. அரசின் பல்யவறு அனைப்புகள்
ததரிவிக்கும் புள்ளி விபரங்கள் 238 பர்கள்
இறந்துள்ளைர் எைவும், 304 பர்கள்
பொதிக்கப்பட்டுள்ளைர் எைவும் ததரிவிக்கிறது.
அலிரொஜ்பூர் ைொவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக பதிவுகளின்படி
அந்த ைொவட்டத்தில் ைட்டும் 277 இறப்புகள் ஏற்பட்டதொக
ததரியவருகிறது.
ஒவ்தவொரு வருடமும், விவெொய பணி குனறவொக இருக்கும்
ைொதங்களில் ஆயிரக்கணக்கிலொை பில் என்றும் பிலல்லொ
என்றும் அனழக்கப்படும் பழங்குடியிை விவெொய கூலி
ததொழிலொளர்கள் ைத்தியப் பிரயதெத்தின் அலிரொஜ்பூர்,
ைற்றும் அருகிலுள்ள ைொவட்டங்களிலிருந்து புலம்
தபயர்ந்து குெரொத்தின் யகொத்ரொ, ைற்றும் யகடொ

ைொவட்டங்களுக்கு பினழப்பு யதடி வருகின்றைர்.
ஏறக்குனறய 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்யத குெரொத்னத
யெர்ந்தவர்கள் இந்த அபொயகரைொை ததொழிற்ெொனல
ததொழிலுக்கு வர ைறுத்ததொல், பிற ைொநில,
ைொவட்டங்களிலிருந்து புலம் தபயரும் ததொழிலொளர்கனள
யவனலக்கைர்த்தி பணி வொங்குவது என்ற நினல
துவங்கியிருக்கிறது.
குெரொத்தில் இது யபொன்ற ததொழிற்ெொனலகளுக்கு குெரொத்
ததொழிலொளர்கனள வரவனழக்க முடியொத
ஒப்பந்தகொரர்களுக்கு, விவெொயம் தபொய்த்துப் யபொய் இது
யபொன்று அருகிலுள்ள ைத்தியப் பிரயதெ ைொநிலத்திலிருந்து
புலம் தபயர்ந்து வரும் கூலித் ததொழிலொளர்களொல் வொழ்வு
வளைொைது என்யற தெொல்ல யவண்டும். அவ்வொறு வரும்
ததொழிலொளர்கள் யகொத்ரொ, ைற்றும் பலசியைொர்
ைொவட்டங்களில் உள்ள சிலிக்கொன் பொனற உனடப்பு
ததொழிற்ெொனலகளில் யவனல தெய்ய பணிக்கப் பட்டைர்.
இவ்வொறு ததொழிலொளர்கள் புலம் தபயர்தல் என்பது
அருகிலுள்ள தொபுவொ, தர் ைற்றும் பரவொனி
ைொவட்டங்களிலிருந்து கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும்
யைலொகயவ னடதபற்று வருகிறது. இந்த
ததொழிற்ெொனலகளில் பணிபுரிவததன்பது ெொனவ ய ொக்கி
அனழத்துச் தெல்லும் என்று ததரிந்யத ஏன்
ததொழிலொளர்கள் இங்கு வருகின்றைர்?
பழங்குடியிைர் மிகுதியொக வசித்து வரும் அலிரொஜ்பூர்
ைொவட்டத்திற்கும் அருகிலுள்ள ைொவட்டங்களுக்கும் மிகப்
தபரிய வித்தியொெம் ஒன்றுமில்னல. அனைவருயை

பரம்பனரயொக யைற்தகொண்டு வந்த, வொழ்வொதொரைொை
விவெொயம் அழிந்து யபொைதொல் பசினய முன்னிட்டு புலம்
தபயர்ந்து வர யவண்டிய நினலக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளைர்.
அவ்வொறு வந்த யகொபொல் என்கிற 20 வயது ததொழிலொளி
தெொல்கிறொர், இந்த யவனல எளிதொைது. ஒரு ெணல்
ெொக்கில் உனடத்த துகள்கனள நிரப்பிைொல் ரூ 1.50
லிருந்து 2.00 வனர கூலியொக கினடக்கும், ொங்கள்
ஒவ்தவொரு குடும்பத்திைரும் ஒரு ொனளக்கு 600 முதல்
700 ெொக்குகனள நிரப்ப முடியும் என்கிறொர் அவர். யைலும்
இந்த பணி என்பது ைற்ற கட்டிட பணிகள் யபொன்ற
கடுனையொை பணிகயளொடு ஒப்பிடுனகயில் எளிதொக
உள்ளது என்கின்றைர் அப்பொவி ததொழிலொளர்கள்.
எனினும் உயிர்க்தகொல்லியொை வியொதி பீடிக்கிறது
என்பது பல ைொதங்கள் கழித்துத்தொன் சிரைப்பட்டு மூச்சு
விடுதல், டக்க முடியொைல் இனரப்பது, எனட குனறவது
யபொன்ற சில அறிகுறிகளின் மூலம் இவர்களுக்கு
ததரியவருகிறது.
உண்ட்லி கிரொைத்து ைக்கள் திடீதரை தங்கள்
ைொவட்டத்தில் பலர் உயிரிழந்ததிைொலும், குறிப்பொக இள
வயதிைர் உயிர் இழந்ததும், பலர் ய ொயிைொல்
பொதிக்கப்பட்டது ததரிந்ததும் அனைத்தும் இந்த
ததொழிற்ெொனலயின் பணியிைொல்தொன் என்பனத
உணர்ந்தைர். குறிப்பொக சில இறந்தவர்களின் உடனல
எரித்த யபொது, உடம்பின் அனைத்து பகுதியும் எரிந்து
த ஞ்சுப்பகுதி ைட்டும் எரியொைலிருந்தது கண்டு, அனத
அறுத்துப்பொர்த்தொல் த ஞ்சு முழுவதும் யைற்படி
பொனறகளின் தவள்னளத் துகள்களொல் நிரம்பியிருப்பனத

கண்டவுடன் ய ொயின் அபொயத்னத முழுவதுைொக
உணர்ந்தைர் என்கிறொர் இந்த கிரொைத்தின்
தனலயொரியொை ஷர்மிளொ என்பவரின் கணவர் யகெர்சிங்.
அதிலிருந்து அபொயத்னத உணர்ந்த எங்கள் கிரொைத்னத
யெர்ந்தவர்கள் இந்த ததொழிலுக்கு தெல்வனத தவிர்த்து
வருகியறொம் என்கிறொர் ஷர்மிளொ. ஆைொல் இந்த
உணர்தலுக்கு முன்பொகயவ பொதிப்புகள் என்பது பலருக்கு
ஏற்பட்டுவிட்டது. பத்திரினக நிருபயரொடு யபசிய யைற்படி
யகொபொல் 500 மீட்டர் ததொனலவு டப்பதற்குள் மூச்சு
வொங்குகிறொர்.
ெர்தொர் ெயரொவர் அனண கட்டியதொல் வொழ்விழந்து,
குெரொத்தில் குடியயற்றம் தெய்யப்பட்டிருக்கும் ை.பி.
விவெொயிகள். விவொெொய யவனல இல்லொத யபொது
இவர்கள் பினழப்புக்கு குவொர்ட்சு குவொரிகயள ஒயர வழி
ைகொத்ைொ கொந்தி யதசிய ஊரக யவனலவொய்ப்பு
உத்திரவொதத் திட்டம் என்பது இந்த ைொவட்டங்களில்
திறம்பட தெயல்படவில்னல. யைலும் ஊரக யவனல
வொய்ப்புத் திட்டத்னத தவிர்த்துவிட்டு இந்த
ததொழிற்ெொனலனய கூலித் ததொழிலொளர்கள் யதடுவதற்கு
முக்கியைொை கொரணம் இந்த ததொழிற்ெொனலயில்
உடனுக்குடன் கூலி கினடக்கிறது என்ற
கொரணத்திைொல்தொன். அலிரொஜ்பூர் ைொவட்ட
ஆட்சித்தனலவர் திரு அயெொக் யதஷ்வொல்
ததரிவிக்னகயில், இந்த ததொழிற்ெொனல பொதிப்பிைொல் 277
பர்கள் இறந்துள்ள யபொதிலும், குறுகிய கொலத்தில் பணம்

பொர்க்க முடியும் என்ற ஆவயல கூலித் ததொழிலொளர்கனள
இந்த ைொவட்டத்திலிருந்து குெரொத்னத ய ொக்கி ஈர்க்கிறது
என்கிறொர்.
யைலும் அவர் ததரிவிக்னகயில், ொங்கள் பல விழிப்புளர்வு
முகொம்கனள டத்தியுள்யளொம். பலருக்கு அரசின்
திட்டைொை தீன்தயொள் அந்த்யயொதய ைருத்துவ கொப்பீட்டு
திட்டத்தின் மூலம் ைருத்துவ சிகிச்னெயும் சிலருக்கு
தபன்ெனும் தகொடுத்துள்யளொம் என்றொர். தவிர 10
பர்களுக்கு யைல் தெொந்த ததொழில் துவங்குவதற்கொக ரூ
2 லட்ெம் வனர உதவித் ததொனககள் தபற்றுள்ளைர்
என்றும் ததரிவித்தொர்.
ஆைொல் ெொதனைகளொக தெொல்லிக்தகொள்ளப்படும் அரசின்
இந்த தெயல்பொடுகள் அனரைைதுடன் தெய்வதொகயவ
எதொர்த்தைொக ததரியவருகிறது. விழிப்புணர்வு
என்பதற்கொக அரசின் ெொர்பொக தபரிய அளவில்
யபைர்கயளொ, சுவற்று விளம்பரங்கயளொ ைொவட்ட
தனல கர்களில் கூட கொணப்படவில்னல. யைலும்
தெொல்லக்கூடிய ைருத்துவ கொப்பீட்டுத் திட்டம் என்பதில்
சிலிக்யகொசிஸ் என்ற வியொதிக்கொை ைருத்துவம் என்பது
யெர்க்கப்படவில்னல என்பயத உண்னையொக இருக்கிறது.
ைத்தியப் பிரயதெ சுகொதொரத் துனற ஆனணயொளர் டொக்டர்
ையைொகர் அக்ைொனி பிரச்ெனை மிக யைொெைொைதும்
கடுனையொைதும் ஆகும் எை ஒப்புக் தகொள்கிறொர். யைலும்
அவர் ததரிவிக்னகயில் “ைொவட்ட அதிகொரிகள் இது

குறித்து ஆய்வு தெய்து தீர்விற்கொை ஆயலொெனைகனள
வழங்க யகட்கப்பட்டுள்ளைர். அயத யபொல் அரசு
ெொர்பில்லொ நிறுவைங்கள் சிலவற்றிடமும், தீர்விற்கொை
ஆயலொெனை யகட்கப்பட்டுள்ளது, அனவ
தபறப்பட்டவுடன் எங்கள் அடுத்த கட்ட டவடிக்னகனய
தீர்ைொனிப்யபொம்” என்கிறொர்.
கடந்த வம்பரில் யதசிய ைனித உரினை ஆனணயம்
குெரொத் அரசிடம் ைத்தியப் பிரயதெத்னதச் யெர்ந்த
சிலிக்யகொசிஸ்-ைொல் பொதிக்கப்பட்ட 238 குடும்பங்களுக்கு
தகுந்த ஷ்ட ஈடு ஏன் வழங்கப்படவில்னல எை கொரணம்
கொட்டக் யகொரும் அறிவிப்னப ெொர்பு தெய்துள்ளது.
ஆைொல் அதன் மீதொை டவடிக்னக என்பது அரசு
அலுவலக சிவப்பு ொடொ யகொப்பு முனறயிைொல் கட்டுண்டு
டவடிக்னகயின்றி இருப்பதொகயவ ததரிகிறது.
யதசிய ைனித உரினை ஆனணயம் ைற்றும் குெரொத் ைத்திய
பிரயதெ ைொநிலங்களில் தொவொக்கள் அதிகரிக்க
துவங்கியது. தற்யபொது ைொநில அரசு பல்யவறு அதிகொர
அனைப்புகளுடன் இழப்பீடு வழங்குவது ததொடர்பொக
கடிதப் யபொக்குவரத்துக்கள் டத்திக்தகொண்டிருக்கிறது.
ஆைொல் எதுவும் முடிந்தபொடில்னல என்கிறொர் குெரொத்தின்
கூடுதல் தனலனைச் தெயலொளர் (ததொழிலொளர்) டொக்டர்
வயரஷ் சின்ஹொ. யதசிய ைனித உரினை ஆனணயம் இந்த
சிலிக்யகொசிஸ் இறப்புக்கனள மிகவும் கடுனையொக
பொர்த்ததுடன், புதுடில்லியில் சிலிக்யகொசிஸ் ததொடர்பொை
ைொ ொடு ஒன்று டத்தி, ரொெஸ்தொன் அரசின் மூலம்

பொதிக்கப் பட்டவர்களுக்கு ரூ 1 லட்ெம் வீதம் இழப்பீடு
வழங்க டவடிக்னக எடுத்துள்ளது.
அதிகொர வரம்புள்ளவர்களொை ததொழிலொளர் துனற,
ைருத்துவத்துனற அல்லது ெமூக லத்துனற எதுவொக
இருக்கட்டும், அவர்கள் இந்த சிலிக்யகொசிஸ் என்ற
உயிர்க்தகொல்லும் ய ொயிலிருந்து அப்பொவி
ததொழிலொளர்கனள கொப்பதற்கு உடைடியொக களத்தில்
இறங்க யவண்டும். இல்னலதயனில் யகொடி யகொடியொக
கிரிக்தகட் வினளயொட்டு வீரர்களுக்கு தகொட்டிக்
தகொடுப்பதிைொல் இந்த உயிர்தகொல்லி ய ொயிைொல்
பொதிக்கப்பட்ட அப்பொவிகள் ஒருவர் கூட
திரும்பப்யபொவதில்னல என்பதுதொன் நிதர்ெைம்.
இந்த ததொழிற்ெொனலயின் பணிநினல என்பது மிகவும்
பரிதொபகரைொக உள்ளது. இதன் ததொழிலொளர்கனள
உயிர்பலிவொங்கும் இந்த அபொயத்திலிருந்து கொக்க
யவண்டியது ைொநில அரசின் தபொறுப்பொகும் என்கிறொர்
யதசிய ைனித உரினை ஆனணயத்தின் உறுப்பிைர் திரு
பி.சி.ெர்ைொ.
__________________________________________________
_______
ன்றி- தி இந்து ொளிதழ் (16-04-11)
ைற்றும் தெய்தியொளர்

திரு ைஹிம் பிரதொப் சிங்
தமிழில் – சித்ரகுப்தன்
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இரண்டனர லட்ெம் விவெொயிகள் தற்தகொனல
இரண்டனர லட்ெம் விவெொயிகள் தற்தகொனல:
அதிர்ச்சியூட்டும் புள்ளிவிவரங்கள் – பி.ெொய் ொத்
கடந்த 16 வருடங்களில் இரண்டனர லட்ெத்திற்கும்
அதிகைொக விவெொயிகளின் தற்தகொனலகள் இந்தியொவில்
பதிவொகியுள்ளது
“விவெொய தற்தகொனல என்பது ததொடர்ந்து அதிகரித்து
வருகிறது. ஓட்டுப் தபொறுக்கி கட்சிகளும், ொட்னட
ஆள்பவர்களும் இதன் மீது சிறிதும் கவனலப்பட்டதொக
ததரியவில்னல. இது ததொடர்பொக பத்திரினகயொளர் திரு
பி.ெொய் ொத் அடிக்கடி எழுதி வருகிறொர். ெமீபத்திய புள்ளி
விபரங்களின்படி விவெொயத்துனறக்கு அனைச்ெரொக
இருந்தவரின் ைகொரொஷ்டிரொ ைொநிலம் தவட்கி
தனலகுனியும் நினலயில் உள்ளது என்ற வனகயில்
ததொகுப்பொை விபரங்கனள தவளியிட்டுள்ளொர்.

கடந்த 16 வருடங்களில் இரண்டனர லட்ெத்திற்கும் (கொல்
மில்லியனுக்கும்) அதிகைொக, இந்தியொவில் பதிவொகியுள்ள
விவெொய தற்தகொனலகளில் தபரும்பொலொைனவ
ைகொரொஷ்டிரொ, ஆந்திரொ, கர் ொடகொ, ைத்திய பிரயதெம்,
ைற்றும் ெட்டீஷ்கர் ைொநிலங்களில் னடதபற்றுள்ளது.

ைருத்ரொவ் யதொயக என்ற இந்த விவெொயி தற்தகொனல
தெய்து தகொள்வதற்கு முன்ைதொக தைது ைனைவியின்
தொலினய (ைங்களசூத்ரொ) அடகு னவப்பதற்கொக
கவனலயுடன் பொர்த்துக் தகொண்டிருக்கும் கொட்சி – படம்
ன்றி thehindu.com

2010-ம் ஆண்டில் தன்னுயினர ைொய்த்துக்
தகொண்டவர்களின் தைொத்த எண்ணிக்னகனய யைற்படி 5
ைொநிலங்களில் முந்னதய வருட விபரங்கயளொடு
ஒப்பிடுனகயில் 2009-ல் 62 ெதவீதைொக இருந்தது 2010ல்
66.49 ெதவீதைொக உயர்ந்திருப்பதொக அதிர்ச்சி தரும்
தகவல்கள் ததரிவிக்கிறது. 2009-ம் ஆண்யடொடு ஒப்பிடும்
யபொது இந்த தபரிய ைொநிலங்களில் உயர்ந்துள்ள
தற்தகொனல எண்ணிக்னககள் விபரம்: ைகொரொஷ்டிரொ(+
269), கர் ொடகொ (+ 303), ஆந்திரப் பிரயதெம் (+ 111).
யதசிய அளவில் உள்ள புள்ளி விபரங்னகள பொர்க்னகயில்
கடந்த 8 வருடங்களில் விவெொயிகள் தற்தகொனல என்பது
ெரொெரியொக 30 நிமிடத்திற்கு ஒன்று என்ற விகிதத்தில்
ஏற்பட்டுக் தகொண்டிருக்கிறது.
2008-ல் 14 ைொநிலங்களில் 2010-ல் இந்த எண்ணிக்னக
அதிகரித்துள்ள நினலயில் 4 ைொநிலங்களில் 5 அல்லது சில
எண்ணிக்னகயில் குனறந்துள்ளது. அயத ெையம் 2010-ல்
கீழ்கொணும் ைொநிலங்களில் அத்தனகய தற்தகொனலகள்
தபரும் அளவில் குனறந்துள்ளது. ெதீஷ்கர் (-676),
தமிழ் ொடு (-519), ரொெஸ்தொன் (-461), ைற்றும் குறிப்பிட்ட
அளவு குனறந்துள்ள ைொநிலங்கள் ைத்தியப் பிரயதெம் (158), புதுச்யெரி (-150), உத்திரப்பிரயதெம் (-108), யைற்கு
வங்கம் (-61), ைற்றும் குெரொத் (-65). ஆைொல்
ஒட்டுதைொத்த நிலவரம் என்பது கவனலயளிக்கும்
விதைொகயவ உள்ளது.

1995-ல் முதன் முதலொக யதசிய குற்றங்கள் பதிவு
அனைப்பு என்பது விவெொய தற்தகொனலகனள
பட்டியலிட்டது. இந்த விபரங்களில் யைற்தெொன்ை 5
தபரிய ைொநிலங்கள் 56.04 ெதவீதத்னத தன்ைகத்யத
தகொண்டிருந்தது. 2010-ல் 66.49 ெதவீதைொக உள்ளது.
ைகொரொஷ்டிரொவின் கனத என்பது எச்ெரிக்னகயூட்டுவதொக
உள்ளது. அந்த ைொநிலத்தில் 1995 முதல் 2002
வனரயிலொை கொலத்தில் 20,066 விவெொயிகள் தன்னுயினர
ைொய்த்துக் தகொண்டுள்ளைர். அடுத்த 8 ஆண்டுகளில்
இயத ைொநிலத்தில் இந்த எண்ணிக்னக30,415 எை
உயர்ந்துள்ளது. பின்ைொல் உள்ள கொலத்னத பொர்க்கிற
யபொது வருடத்திற்கு 1155 வீதம் இந்த ைொநிலத்தில் ைட்டும்
தற்தகொனல எண்ணிக்னக உயர்ந்திருக்கிறது. குறிப்பொகச்
தெொல்லப்யபொைொல் இந்த கொலத்தில்தொன் பிரதை ைந்திரி
நிவொரண உதவிகள், முதலனைச்ெர் நிவொரண உதவிகள்
ைற்றும் 2008-ம் ஆண்டு கடன் தள்ளுபடிகள் என்ற
டவடிக்னககளுக்கு ததொனககள் அதிகம் ஒதுக்கப்பட்டது.
இந்த 14 ஆண்டுகொலத்தில் இனடதவளியய இல்லொது
ததொடர்ந்து விவெொயிகள் வொழ வழியில்லொைல் யபொை
இயத ைகொரொஷ்டிரொ ைொநிலம் தனி பர் வருவொய்
கணக்கீட்டில் முதல் இடத்னத பிடிக்கும் அளவிற்கு
உயர்ந்ததொகவும் தெொல்லப்பட்டது. ஒட்டுதைொத்தைொக ரூ
74,027 எை பொர்க்கும் யபொது மிகச் சிறிய ைொநிலங்களொை
ஹரியொைொ ைற்றும் யகொவொவிற்கு பின்ைர் இடம்
வகிக்கிறது இந்த ைொநிலம். ைத்திய விவெொய அனைச்ெர்
இந்த ைொநிலத்திலிருந்துதொன் யதர்வு

தெய்யப்பட்டுள்ளயதொடு, தெொல்லப்பட்ட 10 ஆண்டுகளில்
6 முனற இந்த பதவி இந்த ைொநிலத்தவருக்கு
கினடத்துள்ளது.
_________________________________________________
_
ன்றி – திரு பி.ெொய் ொத், தி இந்து
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னவப்ரன்ட் குெரொத்!
ததொழிலொளர்கள் அனைதியின்னை என்பனத பொர்க்கயவ
முடியொது எை பீற்றிக் தகொள்ளும் பொசிெ யைொடியின்
‘னவப்ரன்ட் குெரொத்’தினுனடய யயொக்கியனத என்ை?
Ø கூடுதலொக்கப்பட்டுள்ள கடுனையொை யவனலப்பளு
ைற்றும், ததொழிற்ெொனலயின் பணிச்சூழல் கொரணைொக ெமீப
ொட்களில் பலர் முதுகு தண்டுவடத்தில் பொதிப்பு ஏற்பட்டு
சிரைப்பட்டு வருகின்றைர்.

Ø சில வொரத்திற்கு முன்பொக ஆய்வு யைற்தகொண்ட
ததொழிற்ெொனல ஆய்வொளர் தைது ஆய்வின் யபொது 7
ததொழிலொளொோ்கள் முதுகு தண்டுவட ய ொயிைொல்
பொதிக்கப்பட்டிருப்பனத கண்டறிந்து பதிவு தெய்துள்ளொர்.
Ø பணிச்சுனைனய கண்டித்து, கட்டொயப்படுத்திய பணி
ய ர நீடிப்னப கண்டித்து 30 ொட்களுக்கும் யைலொக
ததொழிலொளர்கள் யவனல நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு
வருகின்றைர்.
Ø ெைரெ டவடிக்னக யைற்தகொண்டு பிரச்ெனைனய
முடிவிற்கு தகொண்டு வொருங்கள் எை அறிவுறுத்துவதற்கு
பதிலொக “என்ை அங்யக டக்கிறது எை கடுனையயொடு
விைவும் ைொநில முதல்வர்”
Ø உடல் லமில்னல, பணியில் சிரைம் இருக்கிறது எை
ததரிவித்த ததொழிலொளர்கள் பலர் அந்த
ததொழிற்ெொனலயின் அடுத்தடுத்த ைொநிலங்களில் உள்ள
கினளகளுக்கு அதிரடி ஊர் ைொற்றம்.
Ø நிர்வொகத்தின் ெொர்பில் ைொநில முதல்வனர
ெந்தித்துவிட்டு வந்தபின் யவனலநிறுத்தம் தெய்யும்
பணியொளர்களில் 250 யபனர டிஸ்மிஸ் தெய்யப்
யபொகியறொம் எை பத்திரினககளுக்கு அறிக்னக தகொடுக்கும்
நிர்வொகத்தின் துனணத் தனலவர் பி.பொயலந்திரன்.

Ø இனவதயல்லொம் எங்யக என்று
யயொசிக்கிறீர்களொ? வருடத்தில் ஒரு ொள் கூட
இம்ைொநிலத்தில் ததொழிலொளொளர்கள் அனைதியின்னை
(labour unrest) என்பனத பொர்க்க முடியொது எை
தபருனைப்பட்டுக் தகொள்ளும் ம்ை ைொண்புமிகு பொசிெ
ொயகைொை யைொடியின் குெரொத்தில்தொன் !!
குெரொத்தின் ஹயலொல் எனுமிடத்தில் அனைந்துள்ள சிறப்பு
தபொருளொதொர ைண்டலத்தில் தெைரல் யைொட்டொர்ஸ்
எனும் பன்ைொட்டு நிறுவைம் அனைந்துள்ளது. இதில்
தெவ்யரொதலட் உள்ளிட்ட பல வீை கொர்கள், இறக்குைதி
தெய்யப்பட்ட உதிரிகனள னவத்து தயொர்
தெய்யப்படுகிறது. இந்த ததொழிற்ெொனலயில் கொர்கள்
தயொரிக்கும் பணியில் சுைொர் 4000 ததொழிலொளர்கள்
பணிபுரிந்து வருகின்றைர். இந்த ததொழிற்ெொனலயில்
ஐஎன்டியுசி ைற்றும் ஏஐடியுசி ததொழிற்ெங்கங்கள்
தெயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த ஆண்டு அக்யடொபர் ைொதம்
இங்கு பணிபுரியும் ததொழிலொளர்கள் ெம்பள உயர்வு
யகட்டு யவனலநிறுத்தம் உள்ளிட்ட யபொரொட்டங்களில்
ஈடுபட்டதன் வினளவொக டிெம்பரில் 3 வருடம் அமுலில்
இருக்குைொறு பணிச்சுனை விபரங்களுடன் இனணந்த
ஊதிய ைொற்று ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது.

இருப்பினும் பணிச்சுனை மிகுதியின் கொரணைொக,
கட்டொயப்படுத்தி ததொடர்ச்சியொக கூடுதல் ய ரம்
பணிபொர்க்க கட்டொயப்படுத்தலின் கொரணைொக பலர் தீரொத
முதுகு வலி ைற்றும் முதுகு தண்டுவடத்தில் பொதிப்பிற்கு
உள்ளொகியுள்ளைர் என்று ததரிவிக்கிறொர் ைஹிர் யதெொய்,
தபொதுச் தெயலொளொோ், குெரொத் கொம்டர் ைண்டல் எனும்
ஐஎன்டியுசி ெொர்பு ததொழிற்ெங்கத்னத யெர்ந்தவர்.
குெரொத்தின் ததொழிலொளர் வியரொத டவடிக்னகயின்
வினளவுகனள 2010-11- ம் ஆண்டு தபொருளொதொர
ஆய்வறிக்னகயிலிருந்து ததரிந்து தகொள்ளலொம். யைற்படி
ஆண்டில் அதிகைொை ததொழிற்ெொனல கதவனடப்புகள்
டந்துள்ளதொக தெய்திகள் ததரிவிக்கின்றது.

ஹயலொல் ஆனலப்பிரிவில் சுைொர் 900 பணியொளர்கள்
வருடத்திற்கு 85,000 கொர்கனள உற்பத்தி தெய்து
வருகின்றைர். கடந்த ஒரு ைொதைொக னடதபற்று வரும்
யவனலநிறுத்தத்திைொல் சுைொர் 1500 கொர்கள் உற்பத்தி
என்பது பொதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ைொர்ச் 21-ம் யததி தபரும்பொன்னையொை
ததொழிலொளர்களின் ஆதரயவொடு “தர்ணொ”ப்யபொரொக
ததொடங்கியது, ததொடர்ந்து யவனல நிறுத்தைொக ைொறியது.
யவனல நிறுத்தம் ெட்ட வியரொதைொைது எை
நிர்வொகத்தொல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு புறம் ெட்ட
வியரொத யவனலநிறுத்தம் என்று னவத்துக் தகொண்டொலும்
அதிகைொை அளவில் ததொழிலொளர்கள் பங்கு தபறும்
யபொது ைொநிலத்தின் ததொழிலொளர் துனற தனலயிட்டு
ெைரெ முயற்சிக்கொை டவடிக்னகனய ததொடங்க
யவண்டும். ஆைொல் அது யபொன்ற முயற்சி எதுவும்
துவக்கப்படவில்னல.
ஐஎன்டியுசி ெங்கத்தின் தனலவர் நிஹின் மித்ரொ
ததரிவிக்னகயில் ததொழிலொளர்களின் பணிச்சுனை என்பது
ஒவ்தவொருவருக்கும் சுைொர் 30 ெதவீதம்
அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதைொல் பலர் உடல் ல
பொதிப்பிற்கு உள்ளொகியுள்ளைர். உடல் லமில்னல எை
புகொர் ததரிவிப்பவர்களில் பலொோ் இந்த ஆனலயின்
விற்பனை பிரிவுகளொை டில்லி, குர்கொன், தென்னை
ைற்றும் ஹரியொைொ ைொநிலங்களுக்கு

ைொற்றப்பட்டுள்ளைர். ைறுபுறம் 4 ததொழிலொளொோ்கள்
இனட நீக்கம் தெய்யப்பட்டுள்ளைர்.
கொவல்துனற தனலயிட்டு தைது அடக்குமுனறனய
உபயயொகித்து பல ததொழிலொளர்கனள
தவளியயற்றியுள்ளது. இது யபொன்ற யவனல
நிறுத்தங்களுக்கொை ததொழிலொளர்களின் ஆதரவு தபருகும்
சூழல் ஏற்பட்டொல் அருகிலுள்ள ைற்ற பன்ைொட்டு
நிறுவைங்களிலிருந்து ததொழிலொளர்கனள வரவனழத்து
பணியிலிருக்கும் ததொழிலொளர்களின் பணி பறியபொய்விடும்
எை மிரட்டும் யபொக்னக கனடப்பிடிப்பது இங்கு சிறப்பு
தபொருளொதொர ைண்டலங்களில் வழக்கைொக உள்ள ஒன்று
என்கின்றைர் இங்கு யவனல நிறுத்தத்தில் இருக்கும்
ததொழிலொளர்கள்.
அதைரிக்கொ யபொன்ற ொடுகளில் இந்த பணியில்
ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு வழங்கும் ெம்பளத்தில் பத்தில்
ஒரு பகுதி தகொடுத்தொயல இந்தியொவில் ததொழிலொளர்கள்
கினடக்கிறொர்கள் என்பதொல்தொன் பன்ைொட்டு
நிறுவைங்கள் இந்தியொவிற்கு ததொழில் துவங்க
வருகின்றைர்.
இந்த யவனல நிறுத்தம் ததொடர்பொக ைனித உரினை
ஆனணயத்திற்கு இதன் ததொழிலொளர்களொல் புகொர்
அனுப்பப்பட்டு ததொழிலொளர் லன் கொக்கும் பணி இவரது
பணியில் ஒரு பகுதி என்று கருதக் கூடிய ைொவட்ட
ஆட்சித்தனலவனர இது குறித்து விெொரித்து அறிக்னக

ெைொோ்ப்பிக்க ைனித உரினை ஆனணயம்
உத்திரவிட்டுள்ளது.
ரூ 7000 ைட்டுயை ெம்பளைொக தபறும் ததொழிலொளினய
ைொநிலம் விட்டு ைொநிலம் ைொற்றிைொல் எவ்வொறு அவரது
குடும்பத்னத பரொைரிக்க இயலும் என்கின்றைர் இங்குள்ள
ததொழிற்ெங்க தனலவர்கள். இந்த நிறுவைத்தின் உதவி
தனலவர் பி. பொயலந்திரன் ததரிவிக்னகயில் கடந்த ஊதிய
ஒப்பந்தத்திற்கு பிறகு ததொழிலொளர்கள் ல்ல முனறயில்
ெம்பளம் தபற்று வருகின்றைர். இவர்களது யவனல
நிறுத்தம் என்பது யதனவயற்றது. இந்த யவனல
நிறுத்தத்னத ஆய்வு தெய்த அரசு அதிகொரிகள் இது ெட்ட
வியரொத யவனல நிறுத்தம் எை
அறிவித்துள்ளைர். எையவ ததொழிலொளர்கள் உடைடியொக
யவனல நீக்கத்னத னகவிட்டு யவனலக்கு திரும்ப
யவண்டும் எை எச்ெரிக்கிறொர்.
இதன் டுவில் பி.பொயலந்திரன் ைொநில முதல்வர் யரந்திர
யைொடினய ெந்தித்தது குறித்து யகட்ட யபொது ெட்ட
வியரொத யவனல நிறுத்தம் ததொடர்ந்து வருவதொல்
உற்பத்தி பொதிக்கப் பட்டுள்ளது எையவ 250
பணியொளர்கனள நிரந்தர பணி நீக்கம் தெய்யப்
யபொகியறொம் எை அனுைதி யகட்கப்பட்டது என்ற
தெய்தினய ைறுக்கவில்னல.
ைற்தறொரு புறம் இந்த ஆனலனயச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில்
144 தனடயுத்திரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு 4 யபர்கள் யெர்ந்து

நின்றொல் கூட கொவல் துனறயிைரொல்
விரட்டியடிக்கப்படும் நினல ஏற்பட்டுள்ளது. இது
யைொெைொை ததொழிலொளர் வியரொத டவடிக்னக
என்கின்றைர் ததொழிலொளர்கள்.
ததொழிலொளர்களின் யவனல நிறுத்தத்திைொல் உற்பத்தி
பொதிக்கப்பட்டுள்ளதொல் இதன் தயொரிப்பு பணிகனள
தற்கொலிகைொக, ைொநிலத்தின் எல்னலக்கருகிலும்
ைகொரொஷ்டிரொ ைொநிலத்திலுைொக அனைந்துள்ள தயலகொன்
ததொழிற்ெொனலக்கு நிர்வொகம் ைொற்றியுள்ளது.
இனணய தளங்களில் தவளியொை இந்த யவனல நிறுத்தம்
பற்றிய தெய்திகள், ைற்றும் வட ைொநில ஊடகங்களில்
தவளியொை தெய்திகளின் அடிப்பனடயில் முதற்கட்டைொக
இந்த அளவிற்கு ைட்டுயை விவரங்கள் ைக்கு ததரிய
வந்துள்ளது.
உலகையைொக்கல், தொரொளையைொக்கல், தனியொர்ையைொக்கல்
வினளவுகளிைொல் இந்தியொவில் தொரொளைொக
திறந்துவிடப்பட்டுள்ள “சிறப்பு தபொருளொதொர
ைண்டலங்களின்” கீழ் வரும் பன்ைொட்டு நிறுவைங்களில்
ததொழிலொளர்கனள னகயொள்வது, அவர்களின்
யகொரிக்னககனள கவனிக்கொைல் விடுவது, மிரட்டுவது,
ஊர்ைொற்றம் தெய்வது, யவனலநீக்கம் தெய்வது, என்பது
யபொன்ற ததொழிலொளர் வியரொத டவடிக்னககள் என்பது
மிகுதியொகயவ இருந்து வருகிறது. னகயொலொகொத
ததொழிலொளர் துனற என்பது தனலயிடுவயதொ, தைது

குனறந்த பட்ெ அதிகொரத்னதப் பயன்படுத்துவயதொ
சுத்தைொக இல்னல என்பயத எதொர்த்தம்.
“ததொழில்துனறயில் புரட்சி, வளர்ச்சியில் மின்னும் எங்கள்
யதெத்னத பொருங்கள்” என்கிற யைொடியின் குெரொத்
ைட்டும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. ஓட்டுக்கட்சி ெங்க
தனலனைகனள புறந்தள்ளி ததொழிலொளர்கள் ஒரு
வர்க்கைொகவும் புரட்சிகர அரசியலின் கீழ் ஒன்றினணந்து
யபொரொட்ட டவடிக்னககனள தீவிரப்படுத்துவயத
இவற்றிற்கு முற்றுப்புள்ளி னவக்க உதவிகரைொக இருக்கும்.
முதலொளிகளுக்கு சிவப்புக் கம்பளம் விரித்து தொலொட்டும்
யைொடியின் குெரொத், ததொழிலொளிகளின் உரினைனய
எப்படி கொலில் யபொட்டு மிதிக்கிறது என்பதற்கு இந்த
தெய்தியய யபொதுைொைது.
________________________________________________
– சித்ரகுப்தன்
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ைொருதி முதல் ஹூண்டொய் வனர…
ைொருதி முதல் ஹூண்டொய் வனர…ஒடுக்கப்படும்
ததொழிலொளர்கள்!

ைொயைெர் விதிவிலக்கொை ஒன்றல்ல. ஆைொல் குறுகிய
அளவிலொை தளம் தகொண்ட அனைப்புெொர் பகுதிகளில்
கூட தவற்றிக்கொை வொய்ப்பிருந்தும், முதலொளித்துவம் ஏன்
யதொல்வினய தழுவுகிறது என்பது கவனிக்கப்பட
யவண்டிய ஒன்று
“ததன்ைக தடட்ரொய்டில்” உரினைகள் மீதொை
தனடக்கற்கள்!
ஹரியொைொ, ைொைெரிலுள்ள ைொருதி சுசுகி ஆனலயில்
ததொடர்ந்த நிகழ்வுகளொல் ததொழிலொளர்களின் 13 ொட்கள்
யவனல நிறுத்தத்தின் முடிவில் கடந்த ஆண்டு ஆனல மூடல்
அறிவிக்கப்பட்டது.
ஒரு வருடம் கடந்து விட்டது என்றொலும் அந்த யவனல
நிறுத்தத்தின் முடிவில் ததொழிலொளர்கள் நிர்வொகத்திடம்
தபற்ற வொக்குறுதிகள், குறிப்பொக நிரந்தர ததொழிலொளிக்கு
ஈடொை ெம்பள விகிதங்கள் ஒப்பந்த ததொழிலொளிக்கும்
அமுல் படுத்துவது, ததொழிலொளர்களுக்கொை குனற
தீர்ப்பதற்கொை குழு ஒன்னற நிறுவுவது ஆகியனவ
இன்னும் நினறயவற்றப்படவில்னல.
இயத யபொன்ற ஒரு பொவப்பட்ட, தகொந்தளிப்பொை
சூழ்நினலயில் யைற்பொர்னவயொளர் ஒருவர் ததொழிலொளி
ஒருவனர ெொதிப்தபயர் தெொல்லி திட்டியது, உடைடியொக
ததொழிலொளர்கள் ஒன்றுபடவும், அந்த யைற்பொர்னவயொளர்
மீது டவடிக்னக எடுக்க யவண்டுதைை வலியுறுத்தவும்

வழிவகுத்தது. அதைொல் ஏற்பட்டவன்முனற மீது டுநினல
பொர்னவயொளர்கள் மூலம் விெொரனண துவங்கியுள்ளது.

இந்த நிகழ்வுகள் குறித்து ொங்கள் ஐந்து தவவ்யவறு
தரப்பிலிருந்து அறிக்னககள் தபற்றுள்யளொம்.
நிர்வொகத்தரப்பில் வன்முனற டந்த சில
ைணித்துளிகளியலயய ததொழிலொளர்கள் வன்முனறயில்
ஈடுபட்டைர்- அதன் கொரணைொக ஒரு யைலொளர்
தகொல்லப்பட்டொர் எை ததரிவிக்கப்பட்டது.

ததொழிலொளர் பிரதிநிதிகள் ைற்றும் ததொழிற்ெங்கத்திைர்
இந்த கூற்னற ைறுத்தைர். குறிப்பொக அவர்கள்
ததரிவிப்பது யொததனில், ததொழிலொளர் தரப்பில்
வன்முனறயின்றி அனைதியொகத்தொன் எதிர்ப்பு
ததரிவிக்கப்பட்டது. ஆைொல் நிர்வொகத்தரப்பில்
ஆனலக்குள் ஏவிவிடப்பட்ட கூலிப்பனடயிைர்தொன்
ததொழிலொளர்கனள தொக்கத் துவங்கிைர் என்றைர். அதன்
கொரணைொக ய ர்ந்த குழப்பத்தில் ஏற்பட்ட வன்முனற
என்பது ஒருவர் ைரணத்தில் தென்று முடிந்தது.
ததொழிலொளியிடம் யகட்டறிந்ததும், சில ஊடகங்கள்
தவளிச்தெொன்ைதும், ததொழிற்ெங்கத்திைர்
தெொல்வதிலிருந்தும், அதொவது திட்டமிட்டு
உருவொக்கப்பட்ட வன்முனற என்ற கருத்துடன்
ஏறக்குனறய ஒத்துப் யபொகிறது.
மூன்றொவது பொர்னவயொக புலைொய்வு துனற வொயிலொக
அரசிற்கு கினடத்த தகவலின் யபரில் அரசு அதிகொரிகள்
தரப்பு யொததனில் ைொயவொயிஸ்டுகள்
ததொழிலொளர்களினடயய ஊடுறுவி ததொழிற்ெங்கங்களில்
கலந்ததொல் அனைதியின்னை என்பது உருவொைது
என்கின்றைர்.
ொன்கொவது கருத்தொக ‘ டுநினல பொர்னவயொளர்கள்’
ைொருதியயொடு வணிக ததொடர்புகள் னவத்திருக்கொதவர்கள்
தரப்பிலிருந்து இத்தனகய அனைதியின்னை என்பது
உற்பத்தினய பொதிக்கும் எை கவனல

ததரிவிக்கப்பட்டது. அது குறிப்பிட்டு தெொன்ைது யபொல
அத்தனகய அனைதியின்னை சூழல் இரக்கைற்ற முனறயில்
முடிவிற்கு தகொண்டுவரப்பட யவண்டும் என்றது.
ஐந்தொவது கருத்து ைொயைெர் கிரொைத்தில் ைொருதி
உற்பத்திக்கு ஆதரவொகவும், ததொழிற்ெங்கங்களுக்கு
எதிரொகவும் தெயல்பட்டுவந்த ைகொபஞ்ெொயத்து என்ற
அனைப்பிலிருந்து தவளிப்பட்டது.அந்த ைகொ பஞ்ெொயத்து
என்ற அனைப்பில் பிரதிநிதிகளொக இருந்தவர்கள்
தபரும்பொலும், அந்த ஆனல அனைவதற்கு நிலங்கள்
தகொடுத்து அதைொல் பயன் தபற்றவர்கள் ைற்றும் அந்த
ததொழிலொளர் களுக்கு ததொடர்புனடய விதத்தில்
ததொழில்கள் தெய்து லொபம் பொர்ப்பவர்களொக இருந்தைர்.
இந்த வனகயொை பல்யவறு முரண்பட்ட கருத்துக்கள்
இருந்த நினலயிலும், தபரும்பொன்னை அச்சு ைற்றும்
மின்ைணு ஊடகங்கள் ததொழிற்ெங்கங்கள் மீது சிைத்னத
தவளிப்படுத்தும் விதைொக இந்த தெய்தினய
தெொல்லிை. ஒரு பிரபல தமிழ் தெய்தித்தொள் கூட
“ைத்தியஸ்தர்கள்” (அரசியல் படுத்தப்பட்ட ததொழிற்ெங்க
தனலவர்கள்) என்ற தனலப்பிலொை தைது தனலயங்கத்தில்
அத்தனகய ததொழிற்ெங்க தனலவர்கள்தொன்
ததொழிலொளர்களின் நியொயைொை யகொரிக்னகனய, கள
யதொர்த்தத்னத தினெ திருப்பும் வண்ணம் தெயல்பட்டைர்
எை விவரித்திருந்தது. நிர்வொகத் தரப்பு கூற்னற ைட்டும்
னவத்து தவளியிடப்பட்ட இத்தனகய தெய்திகள்

ததொழிலொளர்கள் யகொபத்னத தூண்டவும், வன்முனற
ஏற்படவும் கொரணைொைது.
ஆைொல் விஷயங்கள் அவ்வொறொக
இல்னல. ததொழிலொளர்கள் தரப்பில் ததரிவிக்கப்பட்ட அ
தொவதுஅவர்கனள தொக்க கூலிக்கு ஆட்கள் வரவனழக்கப்பட்ட
ைர் என்பது ஊடகங்களொல் கண்டுதகொள்ளப்படவில்னல எ
ன்பதுடன், அதன் மீது ஆய்வும் யைற்தகொள்ளப்படவுமில்னல.
இல்னலதயன்றொலும், பல அறிக்னககள் ஆனலயில்
ததொழிலொளர்களின் நினலகனள படம் பிடித்து
கொட்டுவதொக அனைந்தது. கடந்த
வருடம் தி இந்து ொளிதழில் தவளிவந்த (ைொருதி சுசுகியில்
ததொழிலொளர்கள் யபொரொட்டம் – 28 தெப் 2011) தெய்தி
ததொகுப்பில், எவ்வொறு ததொழிலொளர்களுக்கு வழங்கப்படும்
உண்னையொை ஊதியம் அவர்கள் பணி புரியும் ய ரம்
ைற்றும் வொழ்நினலக்கு யபொதுைொைதொக
உயர்த்தப்படவில்னல என்பனதயும் நிர்வொகத்தின் வருவொய்
உயர்விற்யகற்ப ததொழிலொளர்கள் ஊதிய நினல
ைொற்றியனைக்கப்படவில்னல என்பனத ததளிவொக
தெொல்லியிருந்தது. எையவதொன் நிர்வொகத்தரப்பில்
ததொழிலொளர்கனளயய ஒட்டுதைொத்தைொக குற்றம்
ெொட்டுவது என்ற நினல நிர்வொகத்தொல் எடுக்கப்பட்டது.
மிக ெொதொரணைொக ததொழிற்ெங்க தனலவர்கனள
‘வில்லன்களொக’ சித்தரித்து அதன் மூலம் அவர்கள்
ஆனலயின் தளத்தில் ததொழிலொளர்களினடயய யதொன்றும்
பிரச்ெனைகளின் மீது தனலயிடவிடொைல் பிரித்து

னவக்கப்பட்டைர். இது மிகவும் கவனலயளிக்கும் விதைொக
உள்ளது. ததொழிலொளர்கள் ஒரு பிரச்ெனையின் மீது
ஒன்றுபட்டு கருத்து தெலுத்தொைலிருக்க
ததொழிலொளர்கனளயும், ததொழிற்ெங்கத்திைனரயும்
பிரித்தொளும் னடமுனற
னகயொளப்பட்டது. ததொழிற்ெங்கங்களின் விஷயங்கனள
யைலும் லிவனடயச் தெய்யும் வண்ணம் அவர்கள்
“சுய லவொதிகள்” ைற்றும் “கள்ளத்தைைொைவர்கள்” எை
முத்தினர குத்தப்பட்டைர் (இவற்னற னகயொள எளிதொக
ைொயவொயிஸ்ட் என்ற அனடயொளமும் குத்தப்பட்டது).
பிரபலைொை தமிழ் திைெரி ஒன்று இந்த விஷயத்தில்
நீண்ட தனலயங்கம் ஒன்னற எழுதியது – அதில்
யபொருக்கு தயொர் நினலயில் இருப்பதொை ததொழிலொளி
பக்கத்னத எடுத்துக் தகொண்டு அவன் ததொல்னலயளிக்கும்
ததொழிற்ெங்க தரப்பிலிருந்து தன்னை தனினைப்படுத்திக்
தகொள்ள யவண்டும் எை கூறியது.
ஹரியொைொயவொ, தமிழ் ொயடொ எதுவொக இருப்பினும்
கொர்ப்பயரட் முதலொளிகள் தங்களது ஆதரவொளர்களுக்கு,
குறிப்பொக ததொழிற்ெங்கங்கனள பூதொகரைொக கொட்டுவதற்கு
மிகவும் சிரைப்பட யதனவயில்னல. ஊடகங்கயள அந்த
பணினய தெய்கின்றை. வடக்யக விந்திய ெொரத்தில்
ைொயைெரில் டந்த நிகழ்வுகள் தமிழ் ொட்டில்
ஆட்யடொதைொனபல் ததொழிலில் யகொயலொச்சிவரும்
முதலொளிகள் கவைத்னத ஈர்த்ததுடன், கவனலயுறச்
தெய்துள்ளது.

ததொழிற்ெங்கங்கள் ைற்றும் அவற்றின் யபொர்க்குணம்
ததொடர்பொக ஏற்கையவ தமிழ் ொட்டிற்கு அனுபவம்
உண்டு. ததொழிற்ெங்கத்திற்கும் நிர்வொகத்திற்கும் இனடயய
ஏற்பட்ட யைொதலொல் ஒரு யைற்பொர்னவயொளர்
உயிரிழப்பில் முடிந்த யகொனவ பிரிகொல் ஆனலயின்
நிகழ்வுகள் 2009-ல் தபரிய அளவில்
தெய்தியொைது. தென்னையில் ஹூண்டொய்
ததொழிலொளர்கள் ஒன்றினணந்ததற்கொகவும், யை திைம்
தகொண்டொடியதற்கொகவும் ததொடர்ச்சியொை தொக்குதலுக்கு
உள்ளொக்கப்பட்டைர். ததொழிற்ெங்கம் துவங்கி
இனணயயவண்டும் என்கிற அவர்களின் ஆனெ
தகொடுஞ்தெயொக பொர்க்கப்படுகிறது. அனத
முறியடித்ததற்கு ன்றி கடைொக ைொணவர்கனள
ஈடுபடுத்தி யபொக்குவரத்து ெரிதெய்ய என்ற தபயரில்
தமிழக அரசின் கொவல்துனறக்கு 100 கொர்கள் ஹூண்டொய்
நிர்வொகத்தொல் வழங்கப்பட்டது.
இதன் டுவில் உற்பத்தி நிபந்தனைகள் என்பது
ததொடர்ந்து யைொெைொகிக் தகொண்யட வந்தது. ஒவ்தவொரு
48 விைொடிக்கும் ஒரு கொர் தவளியயற்றப்பட
யவண்டும். அதொவது ததொழிலொளர்கள் கழிவனறக்குச்
தெல்ல, ஒரு கப் யதநீர் அருந்த சில நிமிடங்கள்
தெலவழிப்பது கூட அரிதொக இருந்தது. தபரும்பொலொை
ததொழிலொளர்கள் தங்களது இருப்பிடத்திலிருந்து சுைொர் 4
ைணி ய ரம் பயணித்த பின்ைர்தொன் ஆனலனய அனடய
முடிவதுடன், அதற்கு பின்ைர் 8 ைணி ய ரம் பணிபுரிய
யவண்டியிருந்தது. தென்னையில் வட-யைற்கில்

ததொழிற்ெொனல பகுதியில் தபரும்பொன்னை
ததொழிற்ெொனலகளில் பணி நினல என்பது
இவ்வொறொகத்தொன் இருக்கிறது. பொக்ஸ்கொன் யபொன்ற
ததொழிற்ெொனலகளில் தபரும்பொலும் இனளஞர்கள் ஒப்பந்த
ததொழிலொளர்களொக ரூ 3500 முதல் 4000 வனரயில் ஒரு
ைொதத்திற்கு என்ற குனறந்த ெம்பள விகிதத்தில் பணிக்கு
அைர்த்தப்பட்டுள்ளைர். இங்யக ொம் ைொநிலம் விட்டு
ைொநிலம் புலம் தபயர்ந்து வந்து இனதவிட யைொெைொை
பணிநினலகளில் ஒரு ொனளக்கு ரூ 140 என்பனத விட
குனறவொை கூலியில் பணிபுரிவனதப்பற்றி
குறிப்பிடவில்னல. அதுவும் மிகத் திறனையொக லொபம்
தகொழிக்கும் ஆட்யடொதைொனபல் ததொழிலில் இனவ
நிகழ்ந்து தகொண்டிருக்கிறது.
ொம் பல வருடங்களுக்கு முன்பொக ைொநிலத்தில் ததொழில்
வளர்ச்சி என்று யபெப்பட்ட 1970கனள
திருப்பிப்பொர்த்தொல், அன்றும் இயத யபொல்
ஆட்யடொதைொனபல் நிறுவைங்களில் டிவிஎஸ்,
எம்ஆொோ்எப் யபொன்றவர்கள் தெயல்பட்டு வந்ததும்,
ததொழிற்ெங்கங்கனள பிரித்தொள்வதில் ெொதனைகள்
புரிந்தைர் என்பதும் அதற்கு அவர்களுக்கு முனைப்பொக
திமுக ைற்றும் அதிமுக தனலனையிலொை அரெொங்கங்கள்
உதவிகள் புரிந்துள்ளைர் என்பதும் ததரியவரும்.
ததொழிலொளர்கள் மீது தடியடி தொக்குதல்கள்
யைற்தகொள்வதற்கும், ததொழிற்ெங்க தனலவர்னகள தங்கள்
விருப்பத்திற்யகற்ப பிடித்து கட்டுக்குள் தகொண்டு
வருவதற்கு அரெொங்கங்கள் சிறிதும் யயொசிக்கொைல்
தெயல்பட்டு வந்துள்ளை. இன்று ஹூண்டொய் ைற்றும்

தகொரியன் நிறுவைங்களின் ெங்கிலிததொடரில் உதிரி
பொகங்கள் தயொரிக்கும் பல சிறிய நிறுவைங்கள் தங்கனள
தற்கொத்துக் தகொள்ள ஆளும் கட்சி அரசியல் வொதிகனள
னகக்குள் னவத்திருப்பயதொடு, பல தொரொள தெய்தி
ஊடகங்கனளயும் தமிழர்களில் பல டுத்தர
வர்க்கத்திைனரயும் னகயில் னவத்துள்ளை.
இந்த வனகயில் பொர்க்கப்யபொைொல் ைொயைெர் நிகழ்வு
என்பது விதிவிலக்கொை ஒன்றல்ல. ஆைொல் இந்த
சூழலில் மூலதைம் இட்டு குறுகிய அளவிலொை தளம்
தகொண்ட அனைப்புெொர் பகுதிகளில் கூட தவற்றிக்கொை
வொய்ப்பிருந்தும், ஆளுனைனய நிறுவ முற்படுதலில்
ததொடர்ந்து முதலொளித்துவம் ஏன் யதொல்வினய
தழுவுகிறது என்பது வித்தியொெைொய் கவனிக்கப்பட
யவண்டிய ஒன்று. “சிவப்பி”ற்தகதிரொக அனைக்கப்பட்ட
ைகொபஞ்ெொயத்து என்ற அனைப்பிையரொ, இதற்தகல்லொம்
கொரணம் “ைொயவொயிஸ்ட்கள்” எை கூறும் அரெொங்கயைொ
உற்பத்திக்கொை நிபந்தனை கடுனைகளும், அது ெொர்ந்த
ததொழிலொளர்களின் பணி நினலயும்தொன் இத்தனகய
வர்க்க யைொதலுக்கு கொரணம் என்பனத ஒப்புக் தகொள்ள
ைறுக்கின்றை
__________________________________________________
_______
வ.கீதொ, ைற்றும் ைதுமிதொ தத்தொ – ன்றி – தி இந்து
தமிழில் – சித்ரகுப்தன்
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தெொகுெொை கொர்களுக்கு ைத்தியில் சுருங்கும் டிரொக்டர்கள்
தெொகுெொை கொர்களுக்கு ைத்தியில் சுருங்கும் டிரொக்டர்கள்
– பி.ெொய் ொத்
தபன்ஸ் கொர்களின் வரவொல் “ஊரக ைறு மீட்சி ” எை
ஊடகங்கள் தகொண்டொடும் ய ரத்தில் ” ைறு மீட்சி ”
ஆண்டில் விவெொயிகள் 17,368 யபர் தற்தகொனல தெய்து
தகொண்டுள்ளைர் எை ஆய்வறிக்னக ததரிவிக்கிறது

தைர்சிடீஸ் தபன்ஸ் என்ற தெொகுசு கொர்களின் வரவொல் ைரொ
த்வொடொ ைொநிலத்தில் “ஊரக ைறுமீட்சி ” எை ஊடகங்கள்
தகொண்டொடும் அயத ய ரத்தில் “ ைறுமீட்சி ” ஆண்டில் விவ
ெொயிகள்17,368 யபர் தற்தகொனல தெய்து தகொண்டுள்ளைர்
எை ஆய்வறிக்னக ததரிவிக்கிறது

2010 S400 HYBRID
பிற்படுத்தப்பட்ட ைரொத்வொடொ ைண்டலத்திலுள்ள
அவுரங்கொபொத்தில் அக்யடொபர் ைொதத்தில் ைட்டும் 150
தைர்சிடீஸ் தபன்ஸ் தெொகுசு கொர்கள் ரூ 65 யகொடி
அளவிற்கு வொங்கப்பட்டதொல் ஊடகங்களின் தைொத்த
கவைத்னதயும் ஈர்த்தது. தபரிய தபொதுத் துனற
வங்கியொை பொரத ஸ்யடட் வங்கி சுைொர் 40 யகொடி
அளவிற்கு கொர் வொங்குவதற்கு கடனுதவி
தெய்துள்ளது. அவுரங்கொபொத் ைொவட்ட வங்கி
ஊழியர்கள் ெங்க தனலவர் திரு யடவிதொஸ் துல்ெொபுர்கர்

இனத ததரிவித்தயதொடு வட்டி விகிதம் 7 ெதவீதம்
என்றொர்.
பொரத ஸ்யடட் வங்கியின் உயர் அலுவலர் ஒருவர்
கூறுனகயில் “இந்த வியொபொரத்தில் பங்கு வகித்ததில்
ொங்கள் தபருமிதம் தகொள்கியறொம். இனிவரும்
ொட்களிலும் இதுயபொன்றவற்றிற்கு யெனவ தெய்ய
கொத்திருக்கியறொம் “என்றொர்.
விவெொயிகள் தற்தகொனல தெய்யும்
கொருக்கு கடன் வழங்க யபொட்டி!

ொட்டில், தபன்சு

இந்த தைர்சிடீஸ் தெொகுசு கொர் பரிவர்த்தனை என்பது
ஏறக்குனறய ைரொத்வொடொ ைொவட்டத்திலுள்ள
பத்தொயிரக்கணக்கிலொை வீடுகளின் வருட வருவொய்க்கு
ஈடொைது. எண்ணிலடங்கொத பல விவெொயிகள் தங்கள்
விவெொயத் ததொழிலுக்கு கடன் தபற இயலொைல் யபொரொடி
வருகின்றைர். இந்திய விவெொயிகள் 7 ெதவீத வட்டியில்
கடன் தபறுவதற்கு ஏறக்குனறய 12 ஆண்டுகள்
ஆகியுள்ளது என்பதுடன், பத்தொயிரக் கணக்கில்
தற்தகொனலகளும் நிகழ்ந்துள்ளது. தபரும்பொலும்
விவெொயிகளுக்கு கடன் என்பது எழுத்தில் ைட்டுயை
உள்ளது.
2005க்கு முன்பொக யொர் வங்கிக் கடன் தபற்றொலும் வட்டி
விகிதம் என்பது 9 முதல் 12 ெதவீதைொக
இருந்தது. தபரும்பொலொைவர்கள் விவெொயம் ெொரொத

கடைொக கூடுதல் வட்டியில் தபற
நிர்பந்திக்கப்பட்டைர். ஒரு தெொகுசுக் கொனர வொங்க 7
ெதவீத வட்டியும், விவெொயத்திற்கு பயன்படும் டிரொக்டனர
வொங்கு 12 ெதவீத வட்டியும் என்பது அங்யக
யதொரத்தைொக இருந்தது. இதைொல் புற்றீெல் யபொல்
யதொன்றிய சிறு சிறு நிதி நிறுவைங்கள் 24 முதல் 36
ெதவீத வட்டி ைற்றும் அதற்கும் கூடுதலொக வட்டி தபற்றுக்
தகொண்டு கடன்கள் வழங்கிை.
கடன் ததொல்னலயிைொல் பட்டினிக்கு ஆளொை
விவெொயிகள் வட்டிக்கு கடன் தகொடுப்பவர்கனள ய ொக்கி
திரும்ப ஆரம்பித்தைர். 1991இலிருந்து 10 ஆண்டு
கொலத்தில் இந்திய விவெொயிகள் தங்கள் நிலங்கனள,
பண்னணகனள அடகு னவப்பது என்பது 26
ெதவீதத்திலிருந்து இரட்டிப்பொகி 48.6
ெதவீதைொகியது. இது கூட குனறத்து ைதிப்பிடப்பட்ட
அலுவல் ரீதியொை எண்ணிக்னகதொன். அயத ய ரத்தில்
அரசின் தகொள்னக ெொர்ந்த பயங்கர தொக்குதல்கனளயும்
விவெொயிகள் ெந்திக்க ய ர்ந்தது.
ஒரு புறம் விவெொய வினளதபொருளுக்கொை உற்பத்தி
தெலவு என்பது ெந்னத ெொர்ந்த வினல எை அதிகைொகவும்,
ைறுபுறம் வினளந்தவற்னற விற்க தெல்லும் யபொது வணிக
ரீதியொக வினலகுனறந்தும், வலினைமிக்க தரகு
முதலொளிகளொல் குனறக்கப்பட்டும்
வினலயபொயிை. எையவ விவெொயத்தில் முதலீடு என்பது
முற்றிலும் ெரிந்தது. வங்கிகள் விவெொயிகளுக்கு கடன்

தருவதிலிருந்து ைொறி டுத்தர வர்க்கத்திைரின் வொழ்க்னக
முனறனய உயர்த்திக் தகொள்வதற்கு கடன் வழங்க
துவங்கியதொல், விவெொயிகள் கடன் ததொல்னலயொல்
பிழிந்ததடுக்கப்பட்டைர். கடந்த 13 ஆண்டுகளில்
இரண்டு லட்ெத்திற்கும் யைலொை விவெொயிகள் தங்கள்
வொழ்னவ முடித்துக் தகொண்டதற்கு பல்யவறு கொரணங்கள்
இருப்பினும் கடன் ததொல்னலயிைொல் இறந்தவர்கயள மிக
அதிகம் (அத்தனகய சுக்கும் டவடிக்னகயில் சிறு சிறு
நிதி நிறுவைங்கயள தபரும் பங்கு வகிக்கின்றை)
விவெொயக் கடன்கள் பல
கடத்தப்பட்டுவிட்டை. ஆகஸ்ட்டு 13 இந்து ொளிதழில்
தவளியொை விபரம் அந்த அதிர்ச்சி தரும் தகவனல ைக்கு
கொண்பிக்கிறது. ைகொரொஷ்டிரொ ைொநிலத்தில் 2008இல்
வழங்கப்பட்ட விவெொயக் கடனில் பொதி ஊரக
வங்கியிைொல் வழங்கப்படொைல் கர ைற்றும் ைொ கரக்
கினளகளிைொல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சுைொர் 42 ெதவீதக்
கடன் மும்னபயில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதுவும் சிறு
விவெொயிகளுக்கு கினடக்கொைல், வலினையின்
அடிப்பனடயில் தபரிய கொர்ப்பயரட் நிறுவைங்களுக்கு
வழங்கப் பட்டுள்ளை.
யதசிய குற்றப் பதிவு குழுைத்தின் பதிவுகள் பல
ஊடகங்களுக்கு வந்த யபொதிலும் தெொகுசுக் கொர்
விற்பனைனய மிகவும் தபரியதொகவும் ஊரக ைறு மீட்சி
யபொலவும் ஊடகங்களிைொல் தகொண்டொடப்பட்டது. ஊரக
ைறுமீட்சி என்று தெொல்லப்பட்ட 2009இல் அதீதைொக

அதிகரித்து ஏறக்குனறய 17,368 விவெொயிகள் தங்கள்
உயினர ைொய்த்துக் தகொண்டதொக பதிவுகள்
ததரிவிக்கின்றை. அனவ 2008ஆம் ஆண்டுடன்
ஒப்பிடுனகயில் 7 ெதவீதம் அதிகம் என்பதுடன்,
2004இலிருந்து பொர்க்னகயில் மிகவும் யைொெைொைதொகவும்,
உள்ளது. இவற்யறொடு யெர்த்தொல் 1997 முதல் 2009 வனர
விவெொய தற்தகொனல ெொவுகள் 2,16,500 ஆகிறது. இந்த
தற்தகொனலகளுக்கு பல்யவறு கொரணங்கள் உள்ள
யபொதிலும், வினள தபொருளுக்கு வினலகினடக்கொைல்
கடனில் வொழ்னவ முடித்துக் தகொண்ட விவெொயிகளின்
எண்ணிக்னக எச்ெரிக்கத்தக்க வனகயில் மிக அதிகைொக
உள்ளது.
ைத்திய உள்துனற அனைச்ெகத்தின் ஒரு அங்கைொை யதசிய
குற்றப் பதிவு குழுைம் விவெொயிகள் தற்தகொனல
ெம்பந்தைொை பதிவுகனள 1995 முதல்
யெகரித்துள்ளது. ஆைொல் ஆரொய்ச்சியொளர்கள் 1997
முதல் உள்ள பதிவுகனளயய கவைத்தில்
தகொள்கின்றைர். ஏதைனில் 1995 ைற்றும் 1996ஆம்
ஆண்டு பதிவுகள் முற்றுப் தபறொைல் அனரகுனறயொக
இருக்கின்றைவொம். 1995இல் இந்த கணக்தகடுப்பு
எடுக்கும் முனற புதியது என்பதொல் இரண்டு தபரிய
ைொநிலங்களில் அதொவது தமிழ் ொடும், ரொெஸ்தொனும் அந்த
வருடத்தில் தங்கள் ைொநிலத்தில் தற்தகொனலயய இல்னல
எை ததரிவித்திருந்தை. ஆைொல் 2009ல் பொர்க்கும் யபொது
அந்த இரண்டு ைொநிலங்களில் ைட்டும் 1900 விவெொய

தற்தகொனலகள் பதிவொகியுள்ளது. 1997 லிருந்து எல்லொ
ைொநிலங்களும் பதிவுகனள முழுனையொக தகொடுத்துள்ளை.
யதசிய குற்றவியல் பதிவு குழுைத்தின் 2009ஆம் ஆண்டு
பதிவுகள் தற்யபொது முற்றுப் தபற்றுள்ளது. ஆைொல்
2010ல் 16,000 விவெொயிகள் தற்தகொனல இருக்கலொம் எை
ொம் அனுைொனிக்க முடிகிறது. கடந்த 6 ஆண்டு
ெரொெரினயப் பொர்க்கிற யபொது ஆண்டிற்கு 17,104
உயிரிழப்புக்கள் ய ரிடுகிறது. இந்த 16,000 ஐயும்
2,16,500 உடன் யெர்த்துக் தகொண்டு, 1995/96ஆம்
ஆண்டுகளுக்கு நினறவனடயொத பதிவுகளொக உள்ள
24,449 தற்தகொனலகனளயும் யெர்த்தொல் 1995 முதல்
2010ற்குள் 2,56,949 உயிரிழப்புக்கள் வருகின்றது. ஒரு
கணம் இந்த எண்ணிக்னகனய நினைத்துப் பொர்ப்யபொம்.
அதொவது 1995இலிருந்து கொல் யகொடிக்கும் அதிகைொை
விவெொயிகள் தங்கள் உயினர ைொய்த்துக்
தகொண்டுள்ளைர். அதொவது இந்த ொட்டில் கடந்த 16
ஆண்டு கொல ைனிதகுல வரலொற்றில் மிக அதிகைொை
தற்தகொனலகள் பதிவு தெய்யப்பட்டுள்ளது. அதொவது
இந்த தற்தகொனலகளிைொல் ஏறக்குனறய ஒன்றனர யகொடி
குடும்ப உறுப்பிைர்கள் ைை யவதனைக்கு ஆளொக்கப்
பட்டுள்ளைர். யகொடிக்கும் அதிகைொயைொர் தற்தகொனலனய
ய ொக்கி துரத்தப் பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றைர்.
ஆயிரக்கணக்கொை கிரொைத்திைர் தங்கள் அருகியலயய
இத்தனகய யெொகைொை முடிவுக்கு தள்ளப்படுவனத

அன்றொடம் கண்ணுறுகின்றைர். அரசின் தகொள்னககள்
ைொறொததொல் இத்தனகய முடினவத் யதடிக் தகொள்வது
வளர்ந்து தகொண்டுதொன் இருக்கிறது. முதன்னையொைதொக
கருதப்படும் இந்தியர்களில் எங்கனள தனித்து விடுவித்து
விடுங்கள் என்ற இந்த இதயைற்ற யபொக்கினை கற்பனை
தெய்து பொர்க்க இயலொததொக உள்ளது.
தெொல்லப்யபொைொல் இந்த பதிவுகளும் குனறத்து
ைதிப்பிடப்பட்டனவகளின் துவக்கம்தொன். பல தபரிய
விவெொய குழுக்கதளல்லொம் இந்த உள்ளூர்
எண்ணிக்னகயில் யெர்க்கப்படுவதில்னல. குறிப்பொக
ெமூகத்தில் ஒரு தபண் விவெொயி தற்தகொனல தெய்து
தகொண்டொல் அது ெொதொரண தற்தகொனலயொகத்தொன்
கணக்கில் தகொள்ளப்படுகிறது. ஏதைனில் நிலங்கள்
தபண்கள் தபயரில் இருப்பது மிகக் குனறயவ.
இந்த வஞ்ெனையொை, தபொய்யொை கணக்னக பல
அரசுகள் யைற்தகொள்கின்றது. ைகொரொஷ்டிரொ அதற்கு
குறிப்பிடத்த்க உதொரணம். ஒயர வொரத்திற்குள் மூன்று
முனற தவவ்யவறொை தபொய்யொை எண்ணிக்னகனய
தெொல்லியுள்ளது. இந்த ஆண்டு யை ைொதத்தில் மிகவும்
பொதிக்கப்பட்ட விதர்பொ ைொவட்டத்தில் விவெொயத்
தற்தகொனல 5500 ெதவீதம் ைொறுபட்டது. ொன்கு
ைொதத்தில் மிகக் குனறவொை 6 எை
தெொல்லப்பட்டது. (பொர்க்க தற்தகொலக்கு தகுதியொவது
எப்படி? தி இந்து 13 யை 2010 ொளிதழ்)

யதசிய குற்றவியல் பதிவு குழுைம் பதிவுகளின்படி
ைகொரொஷ்டிரொவில் 2009இல் 2872 விவெொயிகள்
தற்தகொனல தெய்து தகொண்டுள்ளைர். னடதபற்றுக்
தகொண்டிருக்கும் பத்தொண்டுகளில் இதுதொன் விவெொய
தற்தகொனலயின் மிக யைொெைொை எண்ணிக்னக. அது
தற்யபொது 930இற்கு குனறந்துள்ளது உண்னையொைொல்
ைகிழ்ச்சிக்குரியயத. ஆைொல் உண்னை நினலனய
தபொய்யொக்க எந்த ைொநிலமும் கடுனையொக முயற்சித்ததொக
ததரியவில்னல.
ஆைொல் 13 வருடங்களில் ைகொரொஷ்டிர ைொநிலம்
ம்பமுடியொத தற்தகொனல எண்ணிக்னக உயர்னவயய
கண்டிருக்கிறது. திடீதரை 2008இல் 430ம்- 2009இல்
930ம் குனறந்ததொக பதிவு தெய்துள்ளது எவ்வொறு? கடந்த
4 ஆண்டுகளில் சிரைம் அதிகமுள்ள விதர்பொ ைொவட்டத்தில்
தெயல்பட்ட அரசு அதிகொரி குழுக்கள் பல
தற்தகொனலகனள விவெொயம் ெொர்ந்த கொரணைல்ல எை
தள்ளுபடி தெயவதியலயய கவைம் தெலுத்திை.
ைகொரொஷ்டிர அரசு இறப்பு எண்ணிக்னகனய
கணக்தகடுப்பனத விட பிரச்ெனைகனள கணக்தகடுப்பதில்
கவைம் தெலுத்தியது.
இன்னும் பிரச்ெனைகள்தொன்
அதிகரித்துள்ளது. ைகொரொஷ்டிரொவின் ைக்கள்
ததொனகயயொடு ஒப்பிட்டொல் யைற்கு வங்கத்னத
ஒப்பிடலொம். சில யகொடி ைக்கள் குனறவொக இருப்பினும்
அங்கு விவெொயிகள் எண்ணிக்னக அதிகம். இரண்டு

ைொநிலங்களும் 1995இலிருந்து 15 ஆண்டுகளுக்கொை
பதிவுகள் னவத்துள்ளை. அந்த ைொநிலத்தின் விவெொய
தற்தகொனலகள் 3 ஐந்தொண்டுகளொக பிரித்துப் பொர்த்தொல்
வர,வர கணிெைொக குனறந்துள்ளது.
ைகொரொஷ்டிரொவில் 1999 உடன் முடிவனடந்த
ஐந்தொண்டில் 1963 என்ற எண்ணிக்னக அடுத்த 5
ஆண்டில் (2004) 3647 எைவும், பின்ைர் 2009இல் 3858
எைவும் உயர்ந்துள்ளது. யைற்கு வங்கத்தின் ஆண்டு
தற்தகொனல இறப்பு ெதவீதத்தில் கணிெைொை குனறவு
உள்ளது. 1999இல் 1454, 2004இல் 1200 எைவும்,
2009இல் 1014 எைவும் குனறந்துள்ளது. அங்கு
விவெொயிகள் அதிகம் யபர் இருந்த யபொதிலும்
ைகொரொஷ்டிரொ ைொநில இறப்பு எண்ணிக்னகயில் 3இல் ஒரு
பங்குதொன் இங்கு நிகழ்ந்துள்ளது. பிந்னதய ைொநிலத்தின்
எண்ணிக்னக 1999 லிருந்து தற்யபொது இரட்டிப்பொக
உயர்ந்துள்ளது.
தற்தகொனல நிகழும் 5 முக்கிய ைொநிலங்களொை
ைகொரொஷ்டிரொ, ஆந்திரொ, கர் ொடகொ- ைத்திய பிரயதெம்
ைற்றும் ெதீஸ்கரில் 3இல் 2 பங்கு தற்தகொனலகள்
விவெொயி தற்தகொனலயொகயவ உள்ளது. 28
ைொநிலங்களில் ஏறக்குனறய 18இல் 2009ல் விவெொய
தற்தகொனல அதிகரித்துள்ளது. சிலவற்றில் எண்ணிக்னக
உயர்வு புறந்தள்ளும் வனகயிலும், ைற்றவற்றில்
அவ்வொறில்லொைலும் உள்ளது. ைற்ற ைொநிலங்கனளக்
கொட்டிலும் தமிழகத்தில் 2008இல் 512 ஆக இருந்தது,

2009ல் 1060 எை மிக அதிகைொக
உயொோ்ந்துள்ளது. யைலும் எண்ணிக்னக உயர்வில்
3ஆவதுதபரிய ைொநிலைொக ஆந்திரொ 309 அதிகரித்து 2009ல்
பதிவு தெய்துள்ளது.
கர் ொடகொ, யகரளொ ைற்றும் யைற்கு வங்க ைொநிலங்களில்
இத்தனகய உயிரிழப்பு எண்ணிக்னக ெரொெரி கடந்த 6
ஆண்டுகளில் கணிெைொக குனறந்துள்ளது. 2004 முதல்
2009 வனர பொர்க்னகயில் கடந்த 7 ஆண்டுகனள விட
ெரொெரியொக 350 குனறந்துள்ளது.
தற்யபொதுள்ள விவெொயக் தகொள்னககளில் ைொற்றம்
தகொண்டு வரப்படவில்னலதயனில் நினலனை இன்னும்
யைொெைொகும். தெொல்லப் யபொைொல் கடந்த 13
ஆண்டுகளில் தற்தகொனல எண்ணிக்னகனய குனறத்த
ைொநிலங்கள் கடுனையொை பொதிப்பிற்குள்ளொகி
எண்ணிக்னக அதிகரிக்கும் அபொயம்
உள்ளது. உதொரணத்திற்கு யகரளொனவ எடுத்துக்
தகொண்டொல் ஆண்டு ெரொெரி விவெொய தற்தகொனல 1371
இறப்புகள் எை 1997 முதல் 2003 வனர இருந்தது. 2004
முதல் 2009 ல் ெரொெரி 1016 எை 355 குனறயத்
துவங்கியது. இருப்பினும் யகரளொ வரும் ஆண்டுகளில்
கடுனையொக பொதிக்கப்பட
உள்ளது. உலகையைொக்கலிைொல் அனைத்து ைொநிலத்திற்கு
ைொைதபொருளொதொர பொதிப்பு இது. இங்கு தபரும்பொலொை
பயிர்கள் பணப்பயிர்கள் ஆகும்.

கொப்பி, ஏலம், யதயினல, தவனிலொ, மிளகு, அல்லது ரப்பர்
யபொன்றவற்றின் உலக அளவிலொை வினல ைொற்றங்கள்
இந்த ைொநிலத்னதயும் பொதிக்கும். சில தபருமுதலொளி
கொர்ப்பயரட் நிறுவைங்களொல் உலக அளவில் இவற்றின்
வினலகள் னகயொளப்படுகின்றது. ததற்கு ஆசிய சுலப
வணிக உடன்பொட்டிைொல் ஏற்கையவ கடுனையொை
தொக்குதலுக்குள்ளொை யகரளொ தற்யபொது ொம்
பொதிக்கப்பட்டுள்ள ஏசியன் என்பதொலும் பொதிக்கப்படப்
யபொகிறது. ஐயரொப்பிய ொடுகளுடைொை சுலப வணிக
ஒப்பந்ததைொன்றும் கொத்திருக்கிறது. யகரளொ அதற்கொை
வினல தகொடுக்கப் யபொகிறது. 2004க்கு முன்பொக
இலங்னக மிளனக வொங்கிக் குவித்ததிைொல்(தபரும்பொலும்
பல ொடுகளிலிருந்து மிளகு இலங்னக வழியொகயவ
வந்தது) யகரள ைொநிலம் கடுனையொை
பொதிப்பிற்குள்ளொகியது.
தற்யபொது அத்தனகய குவிப்பிற்கு வனரயனரகனள ொம்
வகுத்துள்யளொம். இந்தியொவில் விவெொய தற்தகொனலகள்
என்ற ஆய்வுக் கட்டுனரயின் எழுத்தொளரொை
தபொருளொதொர யபரொசிரியர் திரு யக. ொகரொஜ் இவ்வொறு
கூறுகிறொர். “ெமீபத்திய விவரங்களிலிருந்து விவெொய
இன்ைல் என்பது குனறந்தபொடில்னல, முடிவுக்கும்
வரவில்னல, ைொறொக அரசின் தகொள்னககள் அவற்னற
துரத்துவதும் குனறயவில்னல, முடிவிற்கும் வரவில்னல
என்கிறொர். யைலும் அவரது ஆய்வில் ஒருபுறம்
விவெொயிகளின் எண்ணிக்னக குனறந்து தகொண்டு
வருனகயில் அவர்களின் தற்தகொனல இறப்பு எண்ணிக்னக

அதிகரித்து வருவதிலிருந்து விவெொயம் ெொர் இன்ைல்
இன்னும் எரிந்து தகொண்டுதொன் உள்ளது” என்கிறொர்.
__________________________________________________
______________________
– திரு பி.ெொய் ொத்,

ன்றி – தி இந்து 28/12/2010
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இந்தியொனவ ஆள்வது யொர்?
இந்திய அரசியலில் பன்ைொட்டு நிறுவைங்களின்
தனலயீடு உள்ளது என்ற ெந்யதகத்திற்கு யபொதுைொை
ஆதொரம் உள்ளது
தவளி ொட்டு தனலயீடு என்ற பயம் ஏன் உண்னை?
“இந்திய அரசியலில் பன்ைொட்டு நிறுவைங்களின்
தனலயீடு உள்ளது என்ற ெந்யதகத்திற்கு யபொதுைொை
ஆதொரம் உள்ளது”

பிரணொப் முகர்ஜி இந்தியொவின் அடுத்த குடியரசுத்
தனலவர் என்பது உறுதியொகிவிட்டது. அவருக்கு
ெொதகைொை சூழல் ஏற்படும் வனர, ஒயர கண்ணொமூச்சி
ஆட்டம்தொன். அவர் சிறந்த அரசியல்வொதி என்பதற்கொக
அல்ல, எப்படியும் அவனர நிதித்துனறயிலிருந்து ைொற்றியய
ஆக யவண்டும் என்பதற்கொக இந்திய கொர்ப்பயரட்
நிறுவை முதலொளிகள் யெர்ந்து இந்த சூழனல
உருவொக்கிைொர்கள் என்பது பரவலொை
கருத்து. ஏதைன்றொல், கறுப்புப்பண புழக்கத்னத
ெைொளிக்கும் முயற்சியில், ெமீபத்திய நிதி நினல
அறிக்னகயில் (பட்தெட்டில்) முன்யததியிட்டு
வரிவிதிப்பதும், தபொது ஆயுதக் குனறப்பு ஒப்பந்தத்னத
(GAAR – GENERAL AGREEMENT ON ARMS
REDUCTION) கட்டுப்படுத்துவதிலும், இவர் மிகவும்
கறொரொக இருந்தொர். (இவரும் அம்பொனி முதல் பன்ைொட்டு

நிறுவைங்களின் லனுகொக தெயல்படுபவர்தொன்.
கொங்கிரசுக் கட்சியும் இத்தனகய வர்க்கங்களின்
பிரதிநிதிதொன். ஆகயவ இவர் கறொரொக இருந்தொர் என்று
கட்டுனரயொளர் தெொல்வது தபொருத்தைொக இல்னல,
அதற்கு யவறு கொரணங்கள் இருந்திருக்கலொம் – விைவு).

ஆைொல் உண்னையொை நிர்ப்பந்தம் தவளி ொட்டிலிருந்து
வந்தது என்றொல் அதில்
ஆச்சிரியப்படுவதற்கில்னல. இந்திய கொர்ப்பயரட்
நிறுவைங்கள் தங்களது யைல் ொட்டு எெைொைர்கள் என்ை
நினைக்கிறொர்கள் என்பதில் மிகவும் விழிப்புடன் அறிந்து
தகொள்கின்றைர். ம் ொட்டு அரசியல் தனலவர்களும் கூட

அயதயபொல் மிகவும் விழிப்புடன்
இருக்கின்றைர். பிரிட்டனும்,
த தர்லொந்தும் யவொடயபொன் விஷயத்தில் அதிகைொை
தெல்வொக்னக பயன்படுத்திைர். ைது அரசியனல இந்த
தவளி ொட்டு ெக்திகள் எவ்வளவு தீர்ைொனிக்கிறது
பொருங்கள்?
ஆட்சி அனைப்பு முனறயில் தனலயீடு!
ைது அரசியலனைப்பு முனறயில் மிகுந்த த ருக்கடி
தகொடுக்கப்படுகிறது என்பதற்கு ெமீபத்திய சில நிகழ்வுகள்
ெொட்சியைொக உள்ளது. ெமீபத்தில் அதைரிக்க தவளியுறவுத்
துனற அனைச்ெர் திருைதி ஹிலொரி கிளிண்டன்தைது
இந்திய பயணத்தின் யபொது ஈரொனுடைொை ைது
வர்த்தகம் ெம்பந்தைொக விதித்த நிபந்தனைகள்,சில்லனர
வியொபொரத்தில் அந்நிய ய ரடி முதலீட்னட அனுைதிக்க
யகொரி அழுத்தம் தருவதொக அனைந்தது, தரம் ைற்றும்
ஏழ்னை அனைப்பு இந்தியொனவப் பற்றிய குனறந்த
ைதிப்பீடு, ஏர்தெல்-ைொக்சிஸ் உடைொை வர்த்தக உறவு
யபொன்றவற்றிலும் அந்நிய நிர்ப்பந்தம் ெொன்றொக
நிற்கிறது. மிகவும் தவளிப்பனடயொக ததரியொத
பலவற்றில், இரொணுவத்திற்கு ஆயுதங்கள் வொங்குவது,
(பிரிட்டனின் ஈயரொ னபட்டனர இந்தியொ நிரொகரித்ததில்
பிரிட்டன் மிகவும் அதிர்ச்சி அனடந்தது) எண்னண,
எரிவொயு, அணுெக்தி யபொன்றவற்றில் அதிக முதலீடு, புதிய
ெந்னதகனள திறப்பது யபொன்றவற்றிலும் அந்நிய ஆதிக்கம்
நினறயயவ உள்ளது.

1987 லிருந்து யபொபர்ஸ் ஊழல் ததொடர்ந்து இன்றுவனர
ைது அரசியல் நிர்வொகத்னத ஆட்டிப்பனடத்து
வருகிறது. யபொபர்ஸ்-இந்தியொ பீரங்கி ஊழனல
விெொரித்து வந்த சுவீடனின் முன்ைொள் கொவல்துனற
அதிகொரி ஸ்தடன் லிண்ட் ஸ்டொர்ம், ய ரு-கொந்தி
குடும்பத்திற்கு மிகவும் த ருக்கைொை
ண்பரொை ஒட்டொவியயொகுவொட்யரொச்சி, இந்த பீரங்கி
யபரத்தில் னகயூட்டு தபற்றவர்களில் ஒருவர் என்பனத
அறுதியிட்டுக் கூறியுள்ளொர். கனடசி ய ரத்தில் இந்த
யபரத்னத ைொற்றியதில் அவரது பங்கு
ததளிவொைது. னகயூட்டு தபற்றதியலொ அல்லது அந்த
பீரங்கிகள் ல்லனவ என்பதியலொ எந்த அயயமும்
இல்னல. ஆைொல் ததளிவுபடொத விபரம் என்ைதவனில்,
யொர் அந்த பணத்னத தபற்றது என்பதுதொன்.
திரு குவொட்யரொச்சி கொங்கிரஸ் ஆட்சியில் இந்தியொனவ
விட்டு தப்பி தெல்ல அனுைதித்ததிலிருந்யத அவருக்கு
மிகவும் ெக்தி வொய்ந்த ண்பர்கள் இங்கு உள்ளொர்கள்
என்பது ததளிவொகிறது. ைத்திய புலைொய்வு துனற
உள்ளிட்ட, பல்யவறு புலைொய்வு அனைப்புகள்
திட்டமிட்யட இந்த விெொரனணனய சீரழித்ததொல், இது
ெம்பந்தைொக வழக்கு ையலசியொ, பிரிட்டன், அர்தென்டிைொ,
நீதிைன்றங்களில் யதொல்வியனடந்தது. அவர் மீது
பிறப்பிக்கப்பட்ட ெர்வயதெ சிவப்பு அறிக்னகனய ைது
கொவல்துனற அமுல்படுத்த முடியவில்னல. ஏதைன்றொல்,
அவர் பல்யவறு ஊடகங்களுக்கு யபட்டி தகொடுத்தொலும்,
ைது கொவல்துனறக்கு ைட்டும் “அகப்படவில்னல”.

மிகப்தபரிய இடத்திலிருந்யத இனத மூடி ைனறக்க
டவடிக்னக யைற்தகொள்ளப் பட்டனத ெொட்சியங்கள்
கூறுகிறது. அப்யபொது தவளியுறவுத்துனற அனைச்ெரொக
இருந்த திரு எம்.எஸ்.யெொலங்கி ஒரு கூட்டத்தில் தொன்
சுவிஸ் தவளி ொட்டு அனைச்ெகத்திடம் தகொடுத்த ரகசிய
குறிப்பிலிருந்தனத தவளியய தெொல்வனதக் கொட்டிலும்,
தைது அனைச்ெரனவ பதவினய தியொகம் தெய்ய
யவண்டிய நினல ஏற்பட்டது. அந்த ய ரத்தில்தொன்
யபொபர்ஸ் யபர ஊழனல இந்திய புலைொய்வு பிரிவிைர்
தீவிரைொக ஆரொய்ந்து தகொண்டிருந்தைர். ஒரு ெொதொரண
தனலவருக்கு இத்தனகய ஒரு அரசியல் தியொகைொ?
ரொஜிவ் கொந்தி அந்த பணத்னத தபறவில்னல என்றொல்
யவறு யொருக்கொக இந்த புலைொய்னவ சீரழிக்க
யவண்டும்? இந்த யகள்விக்கொை பதினல அறிய யவண்டு
தைன்றொல் புலைொய்வு அவசியம். இந்த கட்டுனர
ஆசிரியர் ஒரு முனற பிரதைர் அலுவலகத்திலுள்ள ஒரு
அனைச்ெனர கறுப்புப்பணம் பற்றி யபட்டி கண்டயபொது,
அவர் இந்த யபொபர்ஸ் ெம்பந்தைொை யகொப்புக்கனள
அன்னறய பிரதை ைந்திரியிடம் தகொண்டு தென்றதும்,
அந்த யகொப்னப முடித்து விடொவிட்டொல், தைது உயிருக்கு
ஆபத்து என்று கூறியதொக ததரிவித்தொர். கொங்கிரஸ்
அல்லொத பிரதை ைந்திரிகளும் யபொபர்ஸ் புலைொய்னவ
ெரியொை தினெயில் தகொண்டு
தெல்லவில்னல. கொங்கிரனெ ெொர்ந்த பிரதைர்கயளொ
உண்னை தவளிவந்துவிடக்கூடொது என்பதில் உறுதியொக
இருந்தைர்.

னகயூட்டு என்பது உலகளவில்
ெொதொரணைொகிவிட்டது. ஸ்வீடன் உலகளவில் மிகக்
குனறந்த அளவியலயய ஊழல் உள்ள ொடொக
அறியப்படுகிறது. ஆைொல் அங்குள்ள கொர்ப்பயரட்
நிறுவைங்கள் ஒப்பந்தங்கள் தபறுவதற்கு னகயூட்டு
தகொடுத்து வருவது இந்த யபொபர்ஸ் விஷயத்தில்
தவளிவந்துவிட்டது. அவர்களது ொட்டின்
ெட்டங்களின்படி னகயூட்டு தகொடுப்பது ெட்ட
வியரொதைொைது என்றொலும், அதைரிக்கொவிலிருந்து
கொர்ப்பயரட் நிறுவைங்கள் னகயூட்டு தகொடுப்பனத
வழக்கைொக்கிவிட்டைர்.
ெமீபத்தில் தைக்சியகொவில் கொலூன்ற வொல்ைொர்ட் னகயூட்டு
தகொடுத்ததொக ஒப்புக் தகொண்டுள்ளது. இனதயறிந்த
யைல்ைட்ட நிர்வொகயைொ, இனத பகிரங்கப்படுத்துவதில்,
உள்துனற விெொரனணக்கு மூடுவிழொ
தெய்துவிட்டது. இந்த வொல்ைொர்ட்தொன் இப்யபொது
இந்தியொவில் நுனழய முயற்சிக்கிறது. திருைதி கிளிண்டன்
தைது ெமீபத்திய இந்திய பயணத்தின் யபொது சில்லனர
வியொபொரத்தில் அந்நிய முதலீட்டுக்கு கதனவ திறந்து விட
வற்புறுத்தியுள்ளொர். தைது விெயத்தின் யபொது அவர்
ெந்தித்த ஒயர முதலனைச்ெர் யைற்கு வங்கொள தெல்வி
ைம்தொ பொைர்ஜினய ைட்டுயை. ஏதைன்றொல் ஆளும்
ெை ொயக கூட்டணியில் அவர் ஒருவர் ைட்டுயை சில்லனர
வர்த்தகத்தில் அந்நிய முதலீட்னட கடுனையொக எதிர்த்து
வருபவர். இது 1990களில் அப்யபொனதய அதைரிக்க
தவளியுறவுத்துனற அனைச்ெர் திரு தஹன்றி கிளிங்கர்

ைற்றும் பொதுகொப்பு, எரிதபொருள்துனற
தெயலர்களும் என்ரொன் நிறுவைம் இந்தியொவில் கொலூன்ற
மிகுந்த முயற்சி எடுத்துக் தகொண்டனத நினைவு
கூறுகிறது. இந்திய திட்டம் தீட்டுபவர்களுக்கு “கற்பிக்க”
சுைொர் 60 மில்லியன் டொலர் வனர தெலவு தெய்ய
யவண்டியதொயிற்று எை என்ரொன் நிறுவையை
ஒத்துக்தகொண்டனத இங்கு கவனிக்க யவண்டியுள்ளது.
இது ஏயதொ ஒரு சில (பன்ைொட்டு நிறுவைங்கள்)
கொர்ப்பயரட்டுகள் ைட்டுயை இவ்வொறு பல்யவறு வனகயில்
னகயூட்டு தகொடுப்பதற்கும், தங்களது அரசுகனள னவத்து
தகொள்னக முடிவுகள் மீது தங்களது ய ொக்கத்னத
திணிப்பதுைொை தெயலில் ஈடுபடவில்னல. பன்ைொட்டு
வங்கிகள் கூட இந்தியொவிலிருந்து இந்திய மூலதைத்னத
தவளி ொட்டுக்கு எடுத்துச் தெல்ல பல்யவறு வனகயில்
உதவுகின்றை. அதைரிக்க ைக்கள் ரகசிய வங்கிக் கணக்கு
னவத்துக் தகொள்ள உதவிய ைத்திய ஸ்விட்ெர்லொந்து
வங்கிக்கு அதைரிக்கொ சுைொர் 750 மில்லியன் டொலர்
அபரொதம் விதித்துள்ளனத சுட்டிக் கொட்ட
யவண்டியுள்ளது. ஆைொல் இனத ன்கறிந்தும் ஸ்விஸ்
யுபிஎஸ் வங்கி இந்தியொவில் நுனழய
அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு யவனள இங்குள்ள மிகவும்முக்
கியைொைவர்களுக்கு அது உதவியதற்கொை பரியெொ என்ை
யவொ?
பன்ைொட்டு நிறுவைங்களியலயய ஓரளவிற்கு
நியொயைொைது என்றும், இந்தியொவில் முக்கியைொைது

என்றும் கருதப்பட்ட சீதைன்ஸ்-ன் அதிகொரிகளும்
அர்தென்டிைொவில் னகயூட்டு தகொடுத்ததற்கொக
அதைரிக்கொவில் 2011 டிெம்பரில்
தண்டிக்கப்பட்டைர். பின்ைர் டந்த புலைொய்வில் இந்த
நிறுவைம், 2001 முதல் 2007 வனரயிலொை கொலத்தில்
வங்கொளத்திலும், சீைொ, ரஷ்யொ, தவனிசுலொ ைற்றும் பிற
ொடுகளில் 1.4 பில்லியன் டொலர் வனரயில் ெட்ட
வியரொதைொக னகயூட்டு தகொடுத்து வந்துள்ளது
அம்பலைொைது. இது எப்யபொதும் தரகர்கள் மூலயை
ஏற்பொடு தெய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிறுவைம்
உலகளவில் இவ்வொறு நிகழ்த்திய ெட்டவியரொத
னகயூட்டுகளுக்கொக அதைரிக்கொ, தெர்ைனி அரசுகளுக்கு
1.6 மில்லியன் டொலர்கனள தண்டைொக ைட்டுயை
கட்டியுள்ளது.
இரண்டொம் உலகப் யபொருக்கு பின்ையர இந்த சீதைன்ஸ்
ைொர்ஷல் திட்டத்தின் மூலம் அதைரிக்கொவிற்யக
முழுனையொக யபொகும் ஒப்பந்தங்கனள னகப்பற்ற இந்த
னகயூட்டு யுக்தினய கனடபிடிக்க ஆரம்பித்தது. இவ்வொறு
தண்டிக்கப்பட்ட பின்ையர, இத்தனகய னகயூட்டு
நிகழ்வுகனள தடுத்திட (கம்ப்ளயன்ஸ் ஆபீெர்கள்)
இணக்கைொை அதிகொரிகனள நியமித்தது. ஆைொல் உலகில்
னகயூட்டு தபருைளவில் தபருகிவரும் நினலயில் ஒரு
நிறுவைம் ைட்டுயை ய ர்னையொக இருந்திட முடியுைொ?
ஒப்பந்தத்னத தகொடுப்பவர்கயள னகயூட்னட
எதிர்பொர்த்திருக்கும் யபொது னகயூட்டின்றி எவ்வொறு
ஒப்பந்தங்கள் தபற முடியும்?

ஒவ்தவொரு கட்டத்திலும் தவளிப்பனடயொை
தன்னையில்லொத நினலயில் யபொபர்ஸ், 2ஜி அனலக்கற்னற
யபொன்ற ஊழல் விவகொரத்தில் தீர்ைொனிக்க
தவளியிலிருந்து ஊடுறுவல் இருக்கத்தொன்
தெய்யும். யவொடயபொன் விஷயம்
முக்கியைொைது. பன்ைொட்டு நிறுவைங்கள் (அயல் ொட்டு
ைற்றும் உள் ொட்டு) வரியில்லொ தெொர்க்கங்கனள
( ொடுகனள) னவத்து வரிவிதிப்பு தகொள்னககனள
பயன்படுத்தி எவ்வொறு இந்தியொவில் வரி தெலுத்தொைல்
தப்பித்து வருகின்றை. ஒரு நிறுவைம் யொருனடயது
என்பனதயயொ, அல்லது அது யொருக்கு பங்குகனள
ைொற்றுகிறது என்பனதயயொ அறிய முடியொத வனகயில்
புதிய வனக இனணய வனலகனள உண்டொக்கிக்
தகொண்டுள்ளொர்கள். 1985ல் ைக்யடொவல் வழக்கில் உச்ெ
நீதிைன்றம் இவ்வொறு
பகிர்ந்தது. “வரிவிதிப்பு திட்டங்களில் தவவ்யவறொை வ
ழிமுனறகனள கனடபிடிக்கக் கூடொது. எந்தவனகயிலொவது வ
ரினய தவிர்க்க முடியும் என்ற எண்ணத்னத உற்ெொகப்படுத்த
யவொ, அனதவரயவற்கயவொ கூடொது“. ஆைொல் இந்த
தீர்ப்னப 2003ல் ைத்திய அரசு -எதிர்- ஆெொடி பச்யெொ
அந்யதொலன் என்ற வழக்கு தைொரிஷியஸ் வழியொக
வர்த்தகம் தெய்வதன் மூலம் வரினய தவிர்க்கலொம்
என்பனத உறுதிப்படுத்தியதன் மூலம் முற்றொக
திருப்பிப்யபொட்டது.
இனத ெொதகைொக பயன்படுத்திக் தகொண்டு யவொடயபொன்
இந்தியொவிற்கு தெொந்தைொை மூலதை தெொத்னத

வரிவிதிப்பில்லொத தைொரிஷியஸ் யபொன்ற ொட்டிற்கு
ைொற்றி- அதன் மூலம் இந்தியொவிற்கு தெலுத்த யவண்டிய
மூலதை தெொத்தின் மீதொை வரிவிதிப்பிற்கு எதிரொக
வொதொட முடிந்தது. திருவொளர் முகர்ஜி தற்யபொது
இழந்தனத மீட்க முயற்சிக்கின்றொர்.
ஆதிக்க

லன்கள்

1950 களிலொை பனிப்யபொர் கொலம் ததொட்யட இந்திய
தகொள்னக முடிவுகள் மீது அந்நிய ஆதிக்கம் இருந்து
வருகிறது. ஆைொல் 1980 கள் வனர இத்தனகய யபொக்கு,
இந்தியொவின் “நீண்டகொல லனுக்கு” உகந்தது என்று
ஏற்றுக் தகொள்ளப் பட்டது. ெொகுவொர் விைொைங்கள்
வொங்கும் யபொது ஒரு ெலெலப்பு ஏற்பட்டது. ஆைொல் அது
யபொபர்ஸ் ஊழல் ஏற்படுத்திய அதிர்ச்சினய
ஏற்படுத்தவில்னல. 1980களுக்குப் பின்ைர் 1991 களில்
அமுலுக்கு வந்த புதிய தபொருளொதொர தகொள்னகயயொ,
இந்திய-அதைரிக்க அணு தகொள்னகயயொ, ஒரு புதிய
பரிைொணத்தில் பகுதி லன் அல்லது தனி பர் லன் அதி
முக்கியத்துவம் தபறத் துவங்கியது. இந்த யபொக்கு யதசிய
அரசியலில் தபரும் அதிர்னவ உண்டொக்கியது. த ருக்கடி
எதிர் த ருக்கடி எை அரசியல் கட்சிகள் மூலமும்,
அவர்களது தரகர்கள் மூலமும், கொர்ப்பயரட் முதலொளிகள்
மூலமும், தொக்கம் அதிகைொைது.
இதிலிருந்து கற்றுக் தகொண்டது என்ைதவன்றொல்,
இத்தனகய தொக்கங்கள் ஏற்படுத்தும் யெதொரங்கனள

யதசிய அரசியல் டவடிக்னககளொல் ெரி தெய்ய இயலொது
என்பதுதொன். இந்த நிகழ்வுகனளப் பொர்த்து
தபொதுைக்கயளொ, தற்யபொனதய குடியரசுத்தனலவனர
(ெைொதிபதினய) யதர்ந்ததடுக்கும் வழிமுனறனயப் பொர்த்து
அதிர்ச்சியில் விழித்திருப்பனதப் யபொல் விழித்திருப்பனதத்
தவிர்த்து யவறு என்ை தெய்யமுடியும்?
__________________________________________________
_______________________________
(கட்டுனரயொளர் திரு அருண் குைொர் தபொருளொதொர கல்வி
ைற்றும் திட்டமிடுதல் னையம், ெமூக அறிவியல் பயிற்றகம்,
ெவஹர்லொல் ய ரு பல்கனல கழகத்தில் தனலனைப்
தபொறுப்பில் உள்ளவர்)
ன்றி– தி ஹிந்து

ொளிதழ் –

தமிழில் – சித்ரகுப்தன்

14
கெந்து யபொை பொதொம் பருப்பு!

பணக்கொரர்கள் உண்டு ைகிழும் “பொதொம் பருப்பிற்கு”
பின்ைொல் தினரைனறவில் உள்ள குழந்னதகள் உனழப்பு
சுரண்டனல விவரிக்கும் கட்டுனர
“வருடத்திற்கு ஒரு முனற ஒரு வொரம் “குழந்னத ததொழிலொளர்
ஒழிப்பு“,
“இளம் குருத்துக்கனளபடிக்கச் தெய்யவொம்” என்பது யபொன்
ற படொயடொபைொை விளம்பரங்கள். குழந்னத ததொழிலொளர்மு
னற அறயவ ஒழிக்கப்பட்டது யபொன்ற ைொயத் யதொற்றம்ஆைொ
ல் எதொர்த்ததத்தில் அனைப்புெொர்ந்த ததொழில்களில், வனரயறு
க்கப்பட்ட நிறுவைங்களில், தனியொர் தபருமுதலொளிகளிடம்
த ருங்க ைறுக்கும் ததொழிலொளர் துனற. அதிகொரம் மிகக் கு
னறவொக உள்ள அத்தனகயததொழிலொளர் லச்ெட்டங்கனளக்
கூட திருத்த துடிக்கும் அனைச்ெர்கள், ைக்கள் பிரதிநிதிகள்எ
ன்ற தபயரில் உள்ள தபரு முதலொளிகள். ைறுபுறம் உலக
ையைொக்கலின் யகொர
வினளவுகளிைொல், இந்த ெட்டங்கள் எதற்குள்ளும் எங்க
ள் ததொழில் வரொது எை ஏைொற்றும்
அனைப்பு ெொரொ ததொழிலின் தரகு முதலொளிகள். இவற்னற
அம்பலப்படுத்தும் விதத்தில்பணக்கொரர்
கள் உண்டு ைகிழும் “பொதொம் பருப்பிற்கு” பின்ைொல் தினரை
னறவில் உள்ள உனழப்பு
சுரண்டனல விவரிக்கும் கட்டுனர இதன் கீயழ விரிகிறது…“

ஏழுவயதொை கீதொ (தபயர் ைொற்றப்பட்டுள்ளது)
ைனலயபொல் குவிக்கப்பட்டிருந்த பொதொம் தகொட்னடகளின்
யைல் குதித்தொள். முதல் பொர்னவயில் அவளது சிறு
வயயதொடு ஒப்பிடுனகயில் அது அவளுக்கு ஒரு
வினளயொட்டு எை உங்களுக்கு யதொன்றலொம். ஆைொல்
ெற்று கவனித்துப் பொர்த்தொல் கீதொவின் உடற்பயிற்சி
யபொன்றதொை டவடிக்னக சிறுவயது வினளயொட்டல்ல
என்பது ததரியவரும். அவள் வொழ்வதற்கொக
ெம்பொதிப்பதற்கொக பொர்க்கும் யவனல அது.

அங்கு பணிபுரியும் பல குழந்னதகனளப் யபொல, தனல கர்
தடல்லியில் தெயல்பட்டு வரும் பொதொம் தகொட்னட
உனடக்கும் பணியில் யவனலபொர்க்கும் கீதொவும் ஒரு
ததொழிலொளி. அவளின் தைன்னையொை பொதங்கள்
ஏறக்குனறய ஒரு இயந்திரம் யபொல தெயல்பட்டு
கலியபொர்னியொவிலிருந்து இறக்குைதியொகும் பொதொம்
தகொட்னடகனள உனடக்க பயன்படுகிறது.
தூசிகள் நிரம்பிய அனறகளில் அனடக்கப்பட்டு யவனல
வொங்கப்படும் இந்த ெட்ட வியரொத குழந்னத
ததொழிலொளர்கள் மூலம் மில்லியன்-டொலர் ததொழிற்ெொனல
னடதபறுகிறது. குழந்னதகள் தனரயில் அைர்ந்து
அனைதியொக ெொக்குகளில் உள்ள பொதொம் தகொட்னடகனள
தங்களது தெயல்திறன் மிக்க விரல்களொலும், ைனலயபொல்
உள்ள குவியல்களில் குதித்தும் உனடத்து குவிக்கின்றைர்.
வடகிழக்கு தடல்லி பகுதியொை கொரவொல் கர் கொலனியில்
பொதொம் தகொட்னடகள் உனடப்பு என்பது தபரிய வணிகம்
ஆகும். ஏறக்குனறய 45 முதல் 50 பொதொம் பருப்புகனள
பிரித்து தபொட்டலமிடும் பிரிவுகள் அந்த பகுதியில் வருடம்
முழுவதும் னடதபறுகிறது. அவ்வொறு உனடக்கப்படும்
பருப்புகள் ைொ கரின் கொரிபொயவொலி பகுதியிலுள்ள
தைொத்த ெந்னதக்கு அனுப்பி னவக்கப்படுகிறது.
அதைரிக்கொவில் முழுனையும் இயந்திரங்களொல்
னடதபறும் இந்த ததொழில் இங்கு ைனித
ததொழிற்ெொனலயொக, தகொட்னடகனள உனடத்து
ஓடுபிரித்து, பருப்னப தரம் பிரித்து

ெந்னதப்படுத்துவதற்கொை அனைத்து பணிகனளயும் இங்கு
ைனிதர்கள் தெய்கிறொர்கள்.
உயரிய ஏற்றுைதி:
அதைரிக்கொவிலிருந்து இந்தியொவிற்கு ஏற்றுைதியொகும்
விவெொய வினளதபொருளில் பொதொம் முன்ைணியில்
உள்ளது. தகவல்களின்படி பொர்த்தொல் 95% பொதொம்
இந்தியொவிற்கு அனுப்பி னவக்கப்படுகிறது. 1970 களில்
மிகச்சிறியதொக துவங்கிய இந்த ததொழிலில் தற்யபொது 100
மில்லியன் டொலர் அளவிற்கு இந்தியொவில் கலியபொர்னியொ
பொதொம் இறக்குைதி தெய்யப் படுகிறது. ஒருபுறம் பொதொம்
பருப்பின் வினல ெரொெரியொக ஒரு கியலொ ரூ 360 முதல்
400 வனர என்றிருக்னகயில், ைறுபுறம் இதில் பணிபுரியும்
குழந்னதகளுக்கு ஒரு கியலொ பருப்பு உனடத்து எடுத்தொல்
ரூ 2 கூலியொக வழங்கப்படுகிறது.
விைய் (தபயர் ைொற்றப்பட்டுள்ளது) புலம்தபயர்ந்து
(இடம் ைொறி) தடல்லிக்கு வந்த சிறுவன் தைது 11
வயதில் இந்த ததொழிலில் பணிபுரிய துவங்கிைொன். 10
வருடம் கழித்து தற்யபொது கொரவொல் கரிலுள்ள கிடங்கு
ஒன்றில் தற்யபொது அவர் சுனை ஏற்றுபவரொக
இருக்கிறொர். அவர் சுனை ஏற்றும் பணிக்கு ெம்பளைொக
பணம் எனதயும் தபறுவதில்னல. பணத்திற்கு பதிலொக
இரண்டு ெொக்குகள் பொதொம் தகொட்னட உனடக்க
அவருக்கு தகொடுக்கப்படும். அவரின் குடும்ப
உறுப்பிைர்கள் அனைவருைொக ஒரு ெொக்கிற்கு ரூ 60 கூலி

என்ற அடிப்பனடயில், ஓடு பிரித்து பருப்பு
எடுப்பொர்கள். அதொவது 6 யபர் தகொண்ட அந்த
குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு ஒரு ொனளய கூலி ரூ 20/-.
பொதொம் தகொட்னட உனடத்து பருப்பு வியொபரொம் என்பது
வருடம் முழுவதும் னடதபறும் என்றொலும், வழங்கல்
ைற்றும் யதனவ என்பது தீபொவளி ைற்றும் கிறித்துைஸ்
பண்டினககளின் யபொது மிக அதிகைொக இருக்கும். அந்த
ய ரத்தில் யவனல ய ரம் ஒரு ொனளக்கு 12 முதல் 15
ைணி ய ரம் வனர இருக்கும். ஆரம்பம் முதல் இறுதி
வனரயிலொை பணிகள் என்பது பல ததொழிலொளர்களிடம்
பிரிந்து இருக்கும். குழந்னதகள் குறிப்பொக பொதொம்
தகொட்னடகனள உனடக்கும் பணிக்கு
நியமிக்கப்படுகின்றைர். அனர குனறயொக உனடந்த
தகொட்னடகள் குப்னபயிலிருந்து கவைைொக
பிரித்ததடுக்கப்படுகிறது. இந்த நினலயில் குறிப்பொக
தபண்கள் குழந்னதகளுடன் யெர்ந்து தகொண்டு ஓடு,
முழுப்பருப்பு, அனர பருப்பு எை தரம் பிரிக்கும் பணியில்
ஈடுபடுகின்றைர்.
ஓடு பிரிக்கப்படொத பொதொம் ஒரு ெொக்கு என்பது ெரொெரி
22 கியலொ இருக்கும். அதிலிருந்து பிரித்ததடுக்கப்படும்
பருப்பு 16 முதல் 17 கியலொ யதறும். பிரித்ததடுக்கப்படும்
ஓட்டு துகள்கள் ெனைப்பதற்கொை எரிதபொருளொக
ததொழிலொளிகளுக்யக ெொக்கு ஒன்று ரூ 30 முதல் 35 வனர
என்றி வீதத்தில் முதலொளிகளொல் விற்கப்படும்.

பின்ைர் சில பிரிவுகளில் மிகவும் யதனவயொை
கொலங்களில் தகொட்னடகள் உனடத்து பிரித்ததடுக்க
தொனியங்கி இயந்திரங்கள்
பயன்படுத்தப்பட்டது. ஒன்றுக்கு யைற்பட்ட இயந்திரம்
பயன்படுத்திைொல் ஒரு ைணி ய ரத்தில் 20 ெொக்குகள்
ஓடுபிரிக்க முடிந்தது. விழொக்கொலங்களில் ஒரு ொனளக்கு
350 முதல் 400 ெொக்குகளும், யதனவ குனறவொை
கொலங்களில் 80 முதல் 100 ெொக்குகள் அளவிலும்
உனடக்கும் பணி யைற்தகொள்ளப்படும்.
டிெம்பர் 2009-ல், கடுனையொை குளிர் கொலத்தில் கொரவொல்
கரில் பொதொம் ைஸ்தூர் ெங்கம் என்ற அனைப்பின் கீழ்
சுைொர் 3000 ததொழிலொளர்கள் யவனல நிறுத்தம்
யைற்தகொண்டைர். ெம்பள உயர்வு, பணி
நிரந்தரப்படுத்துவது, ைற்றும் பொதொம் ததொழிலிோ்ல்
ததொழிலொளர் லச்ெட்டங்கனள பின்பற்றக் யகொருவது
ஆகியனவ அவர்களது யகொரிக்னககளொக இருந்தது. அந்த
யபொரொட்டத்தின் கொரணைொக ஒரு ொனளய கூலி என்பது
ரூ 45 லிருந்து 60 ஆக உயர்ந்தது. இருந்த யபொதிலும்
தடல்லி கரின் தெயல்திறனுனடய ததொழிலொளி
ஒருவரின் குனறந்தபட்ெ கூலி ரூ 247/- எை ததொழிலொளர்
துனறயிைொல் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பயதொடு
ஒப்பிடுனகயில் மிகவும் பின்தங்கிய கூலிதொன் அது.
ஒழுங்கு முனற ஏதுமில்னல:

தெொல்லப்யபொைொல் தற்யபொது இந்த ததொழிலில்
ஒழுங்குமுனற எதுவுமில்னல. பொதொம் தகொட்னட
உனடக்கும் ததொழில் என்பது ததளிவொை விளக்கமின்றி
‘வீட்டு உற்பத்தி’ ததொழிலொக தெொல்லப்படுகிறது. அதன்
கொரணைொக இந்த ததொழில் ததொழிலொளர் லச்ெட்ட
வரம்பிலிருந்து தவளியில் இருப்பதொக கருதப்படுகிறது.
தடல்லி ததொழிலொளர் துனறயின் பதிவுகளின்படி இந்த
ததொழில் பிரிவுகள் ‘முனறப்படுத்தப்பட்ட பிரிவுகளில்’
யெர்க்கப்படொைல் சிறு பிரிவுகளொக ’10 பர்கள் அல்லது
அதற்கு யைற்பட்ட பணியொளர்கள், இயந்திர ெக்தியுடன்’,
அல்லது ’20ற்கும் யைற்பட்ட பணியொளர்கள் இயந்திர
ெக்தியின்றி’ என்ற வனகயில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த கொரணங்களிைொல் (இந்த குறிப்பிட்ட
விஷயங்கனள ைொற்றியனைக்க எந்த ஒரு ைொற்று
யயொெனையும் தெொல்லப்படொத நினலயில்) இந்தியொவில்,
ஏறக்குனறய தைொத்த உனழப்பொளிகளில் 94 ெதவீத
ததொழிலொளர்கனளக் தகொண்டுள்ள, வளர்ந்து வரும் பல
ததொழில்கள் ததொழிலொளர் லச் ெட்ட வரம்புகளுக்கு
தவளியில் அதன் ஒழுங்கு முனறகளுக்கு கட்டுப்படொத
நினலயில் உள்ளது.
உலகையைொக்கல் ைற்றும் உற்பத்தி பிரிவுகளில்
ைறுசீரனைப்பு டவடிக்னககளொல் ததொழிலொளர்கனள
முனற ெொரொப் பிரிவில் வனகப்படுத்துவது என்பது
வளர்ந்த ைற்றும் வளர்ந்து வரும் ொடுகளில் தபொதுவொக
அதிகரித்து வருகிறது. முனற ெொரொ

ததொழிலொளர்களுக்கொை யதசிய ஆனணயம் (2008)
ெைர்ப்பித்த ஒரு அறிக்னகயின்படி இந்திய
உனழப்பொளிகளின் எண்ணிக்னகயில் 77 ெதவீதம் யபர்
ஒரு ொனளக்கு ரூ 20/-ற்கும் குனறவொக கூலி
தபறுகின்றைர். னபைொ யைொஸ்லி என்பவர் தைது
‘ததொழிலொளர்கள் உரினைகள் ைற்றும் பன்ைொட்டு
உற்பத்தி’ என்ற (2011) தனலப்பிலொை ஆய்வில்
ததொழிலொளர்கள் உரினைகளுக்கும், உலகளொவிய
உற்பத்தியில் பின்பற்றப்படும் பல்யவறு
னடமுனறகளுக்குைொை ததொடர்புகனள
விவரித்துள்ளொர். உற்பத்தி ெொர்ந்த பல பணிகனள
தவளியில் தகொடுப்பதன் மூலம் ததொனலவிலுள்ள
ொடுகளிலுள்ள சிறிய ததொழில் னையங்களின் ெொதக
சூழல்கனள பன்ைொட்டு முதலொளிகள் பயன்படுத்திக்
தகொள்கின்றைர். அதன் மூலம் உற்பத்தி தெலனவ
குனறத்துக் தகொள்வயதொடு ய ரடி முதலொளித்துவத்திைொல்
வினளயும் இடர்கனள தவிர்த்தும் தகொள்கின்றைர் எை
குறிப்பொக அவர் சுட்டிக் கொண்பிக்கின்றொர்.
ெட்ட வியரொதைொக குழந்னத ததொழிலொளர்களிடம்
பணிவொங்குதல், குனறந்த கூலிக்கொை வயது வந்த
ததொழிலொளர்கள் பணி ஆகியனவ தடல்லி கொரவொல்
கரில் னடதபறுவது ஒரு சிறிய உதொரணம்
ைட்டுயை. வளர்ந்து வரும் உலகையைொக்கல் சூழலில்,
தபரும்பொலொை ைொ கரங்களில் முனற ெொரொ ைற்றும்
கணக்கிடலங்கொத இது யபொன்ற உற்பத்தி பிரிவுகள்
இருந்து தகொண்டுதொன் இருக்கிறது. தடல்லியில் ைட்டுயை
ததொழில் வொரியொக பிரிக்கப்பட்ட சிறப்பு னையங்களில்

எண்ணிக்னகக்யகற்ற ததொனக தபற்று (பீஸ் யரட்)
பணிமுடித்துக் தகொடுக்கும் பிரிவுகள் ஏரொளைொக
தெயல்பட்டு வருகிறது. தபரிய உற்பத்தியொளர்கள் ைற்றும்
மிகத்ததரிந்த பன்ைொட்டு நிறுவைங்களும் இத்தனகய
பணிகனள தெய்கின்றை.
கனடசி புகலிடம்:
தபரும்பொலொை ைக்கள் முனறெொரொ ததொழில்கனள விரும்பி
ஏற்பதில்னல. ைொறொக அவர்கள் பசிக் தகொடுனையிலிருந்து
தப்பித்து வொழ்க்னகக்கொை வழிமுனறக்கு கனடசி
புகலிடைொக இவற்னற யதர்வு
தெய்கின்றைர். தபரும்பொலொை முனறெொரொ பிரிவு
ததொழிலொளர்கள் தெொந்தைொக நிலமில்லொைல்,
புலம்தபயர்ந்து வந்தவர்கயள. அவர்களின் தெொந்த
கிரொைங்களில் வறட்சி, தவள்ளம் யபொன்ற நினலகளிைொல்
யவனலக்கு வழியின்றி இவ்வொறு இடம் ைொறி
வருகின்றைர். பல முனறெொரொ ததொழில் நிறுவைங்களில்
நிலவி வரும் புறக்கணிப்பு டவடிக்னககள் ஏனழகள்
தங்கள் வருவொனய யைலும் குனறத்துக் தகொண்டு யவனல
யகட்கும் சூழனல உருவொக்குகிறது. முனறெொரொ ததொழில்
வணிக டவடிக்னககனள ததொழிலொளர் லச்ெட்ட
வரம்பிற்குள் தகொண்டு வர விடொ வண்ணம் எதிர்ப்புகள்,
தவறினழக்கும் ஆனல முதலொளிகளின் மீதொை புகொர்கனள
வொங்க ைறுக்கும் உள்ளூர் கொவல்துனற, யதர்தலில்
தவற்றி தபற்ற ைக்கள் பிரதிநிதிகளின் ஒட்டுதைொத்த
அக்கனறயின்னை இனவதயல்லொம் யெர்ந்து தவட்கப்படும்

விதத்திலொை ைனித உரினை மீறல்களுக்கு
வழிவகுக்கிறது. தனல கரின் இதயப்பகுதியில்
தெயல்பட்டு வரும் பொதொம் பருப்பு எடுக்கும்
ததொழிலளர்களின் கனதயிலிருந்து முனறெொரொத்
ததொழிலின் மீது உள்ள ொட்டின் அக்கனறயின்னை
விளங்குவயதொடு, இத்தனகய ததொழிலொளர்கனள கொக்கும்
விதத்தில் ததொழிலொளர் ெட்ட னடமுனறகனள இந்த
பிரிவிற்கு உடைடியொக னடமுனறப்படுத்த யவண்டிய
அவசியத்னதயும் உணர்த்துகிறது.
__________________________________________________
_____
ன்றி – தி இந்து, 15 அக் 2011 – திரு. ைவுஷ்மிபொசு,
யபரொசிரியர், ெவஹர்லொல் ய ரு பல்கனலகழகம்.
தமிழில் – சித்ரகுப்தன்.
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இன்னறய இந்தியொவின் ததொழிலொளிகள் – ஒரு
சித்திரம்!

1973-74-ல் 3 லட்ெம் யவனல நிறுத்தங்கள்
டந்யதறியுள்ளது. ஆைொல் 2010ல் 429 நிகழ்வுகள்தொன்
டந்துள்ளை. ஏன்? இந்தியொவில் ைது
ததொழிற்ெொனலகள் பொதுகொப்பொைதொக, சிறந்த ஊதியம்
வழங்கும் அதீத பொதுகொப்புள்ளனவயொ?
இந்தியொவின் உற்பத்தி தளங்களின் வீழ்ச்சியும், அழிவும் !!
“இந்தியொவின் உற்பத்தி துனறகள் நிரந்தரப் பணினய

துறந்துவிட்டு, திைக்கூலிகனள, தற்கொலிக
பணியொளர்கனள னவத்து லொபம் ஈட்டுகிறது. இது
ததொழிலொளர்கள் ைத்தியில் பிளனவ ஏற்படுத்துவதுடன்,
ததொழில்துனறயில் பதற்றத்னத ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ெமீபத்திய ைொயைெர் வன்முனற, நினலனை யைொெைொகி
வருவதற்கொை அறிகுறியொகும்.”

ையைெர் ைொருதி ததொழிலொளி – முன்ைணி
ஆட்யடொதைொனபல் நிறுவைங்கள் நிரந்தர
ததொழிலொளர்கனள விட ஊதியம் குனறந்த – ெட்டப்
பொதுகொப்பற்ற தற்கொலிக – ஒப்பந்த
ததொழிலொளர்கனளயய பணியில் அைர்த்துகின்றைர் படம்
ன்றி – http://www.thehindu.com/
ஒவ்தவொரு கொனலயும் இந்தியொவின் 50 மில்லியன்
ததொழிலொளர்கள் ததொழிற்ெொனலகளின் ெங்கு அலறலில்
பணியிடத்திற்கு தென்று, அங்கு அவர்களது ஒயர ைொதிரி
பணினய பிெகில்லொைல் தெய்துவிட்டு, பின் அயத ெங்கின்
அலறல் ெத்தம் யகட்டவுடன் அன்னறய ஷிப்ட் பணினய

முடித்துவிட்டு, அடுத்த ஷிப்ட் பணி துவங்க
பொர்க்கின்றைர்.
இந்தியொவின் உற்பத்தி ததொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள
ததொழிலொளர்கள் தைொத்தத்தில் 11 ெதைொையை என்றொலும்,
அவர்களும், இந்த துனறயும்தொன் இந்தியொவின்
தபொருளொதொர தபருக்கத்திற்கு அடித்தளைொக உள்ளைர்.
ெமீபத்தில் ைொருதி சுசுகியின் ைொயைெர் ததொழிற்பிரிவில்
ததொழிலொளர்கள், நிர்வொகத்திைரினடயய டந்த யைொதலில்
ஒரு மூத்த தபொது யைலொளொோ் தகொல்லப்பட்டு,பலர்
கொயைனடந்த வன்முனற ெம்பவம், கடந்த கொல
ததொழிற்ெங்க மூர்க்கத்தைத்னத நினைவூட்டுவதொக
உள்ளது எை பத்திரினககள் எழுதுகின்றை. ஆைொல்
ததொழில்துனற யவனலநிறுத்தம், ைற்றும் ைனித யவனல
ய ர இழப்பு என்பது வரலொற்று ரீதியொக பொர்க்னகயில்
மிகவும் குனறந்த எண்ணிக்னகயில் உள்ளது என்பனத
பொர்க்க முடிகிறது. 1973-74-ல் அவெர கொல
பிரகடைத்திற்கு முந்னதய கொலத்தில் 3 லட்ெம் யவனல
நிறுத்தங்கள் டந்யதறியுள்ளது. ஆைொல் 2010ல் 429
நிகழ்வுகள்தொன் டந்துள்ளை எை வி.வி.கிரி யதசிய
ததொழில் னையம் தைது ஆய்வறிக்னகயில்
தவளியிட்டுள்ளது.
இந்த நினலக்கு எனத கொரணம் கொட்டுவது? இந்தியொவில்
ைது ததொழிற்ெொனலகள் பொதுகொப்பொைதொக, சிறந்த

ஊதியம் வழங்கும் ஒரு அதீத பொதுகொப்புள்ள
ததொழிற்கூடம்தொைொ?
புள்ளி விபரங்கள் யவறுைொதிரி தெொல்கிறது. இன்று
ததொழிலொளர்கள், நிெ ஊதியம் என்ற அளவில் பொர்த்தொல்
கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தகொடுக்கப்பட்டனதக்
கொட்டிலும், மிகக் குனறந்த ஊதியயை தபறுகின்றைர்,
யவனல பொதுகொப்பில்னல. இருப்பினும் அவர்கள் யவனல
நிறுத்தம் யபொன்றவற்றில் ஈடுபடுவது ெொத்தியமில்னல
என்யற ததரிகிறது.
20 ஆண்டுகள் பரிதொபொத்தில் கருவி (உதிரிபொகம்)
உற்பத்தித் ததொழிலில் இருந்த திரு பூபன் சிங் கூறுகிறொர்ததொழிற்கூடங்கள் தற்யபொது யவனல பொர்ப்பவர்கள்,
யவனல பொர்ப்பவர்கனள யைற்பொர்னவயிடுபவர்கள் எை
இரு பிரிவொக பிரிந்து கிடக்கிறது என்றொர்.
இயற்னகயொகயவ ததொழிலொளர்களுக்கும்,
யைற்பொர்னவயொளர்களுக்குமினடயய ஒரு பனகயுணர்வு
இருந்யத வருகிறது. அவரது கொலத்தில்
ததொழிற்ெங்கங்களும் நிர்வொகமும் இனணந்து இந்த
இனடதவளினய இனணத்து வந்தைர். ததொழிற்ெங்கங்கள்
ததொழிலொளர்களின் யகொரிக்னகனய நிர்வொகத்தின் முன்
னவத்ததுடன் பணியிடத்திலும் ஒழுக்கத்னத
முனறப்படுத்திைர்.
1970களின் யவனல நிறுத்தங்கனள ததொடர்ந்து திரு
சி.பி.ெந்திரயெகர் என்ற தபொருளொதொர நிபுணரொல்

ததொழிற்ெொனலகளின் ஆண்டு ஆய்வு அறிக்னகயில், 198182லிருந்து 1994-95 வனரயிலொை 15 ஆண்டுகளில்,
பணவீக்கத்னத ஈடுகட்டும் வனகயில் தகொடுக்கப்பட்ட
ஊதியஉயர்வு 40 ெதைொைைொக இருந்தது. அனதத்
ததொடர்ந்த 15 ஆண்டுகளில் 15 ெதம் குனறந்துவிட்டது
என்கிறொர்.
குனறந்து வரும் ஊதியங்கள்
ததொழிற்ெொனலகளில் வருவொய் நிகர ைதிப்பிற்கு
இனணயொை ஊதிய விகிதம் கடந்த 30 ஆண்டுகளில் 30.3
ெதத்திலிருந்து 11.6 ஆக குனறந்துள்ளது. அயத ய ரத்தில்
கடந்த 30 ஆண்டுகளில் முதலொளிகளின் லொபம் 23.4
ெதவீதத்திலிருந்து 56.2 ெதவீதைொக
உயொோ்ந்துள்ளதிலிருந்து, ஒன்று
ததளிவொகிறது. ததொழிற்ெொனலகளில் உற்பத்தி திறன்
கூடிய அந்த விகிதத்தில்- முதலொளிகளின் லொபம் உயர்ந்த
அந்த விகிதத்தில் ததொழிலொளர்களின் ஊதிய விகிதம்
உயர வில்னல என்பயத. தற்கொலிக பணியொளர்கள்
தபருகிவருவது, ைருத்துவ பலன்கள், வருங்கொல னவப்பு
நிதி, ஓய்வூதியம் இல்லொதது, இன்னறய நினலனய
ததளிவொக்குகிறது.
19 வயது தற்கொலிக பணியொளர் பொபு கூறிைொர்.
“தற்கொலிக பணியொளர்களினடயய பல்யவறு வனக
உள்ளது” நிர்வொகத்தொல் நியைைம் தெய்யப்படும்
தற்கொலிக பணியளர்கள், தற்கொலிக பணியொளர்கள்

வருனகப் பட்டியலில் கொட்டப்படும் தற்கொலிக
பணியொளர்கள், ஒப்பந்தகொரர்கள் ஊதிய பட்டியலில்
ஊதியம் தபறுபவர்கள், ஒப்பந்த கொரர்கள்
வருனகப்பட்டியலில் உள்ளவர்கள், ஆைொல் ஊதிய
பட்டியலில் வரொதவர்கள் எை பல்யவறு வனககள்
உள்ளது என்று கூறுகிறொர்.
பொபு குட்னடயொகவும், தைலிந்தும் ஐ ஐ டி படிக்க
துடிக்கும் ைொணவர் யபொல் அவ்வப்யபொது சீப்பிைொல்
தனலனய சீவி விட்டுக் தகொள்வொர். யதசிய பகுதி
கணிப்பின் பிரகொரம் 2000-ல் இத்தனகய ததொழிலொளர்கள்
அனைப்பு ெொர் ததொழிற்ெொனலயிலும், உற்பத்தி
துனறயிலும், கட்டுைொை ததொழிலிலும் பணிபுரிந்த
ததொழிலொளர்கள் 38 ெதைொைைொக இருந்தது, 2010-ல்
அவர்களின் விகிதொச்ெொரம் 58 ெதவீதைொக
உயர்ந்துள்ளது. தற்யபொனதய வீழ்ந்து வரும் சூழலில்,
உற்பத்தி ததொழிலில் ைட்டும் 5 மில்லியன் தற்கொலிக
ததொழிலொளர்கள் தவளியயற்றப்பட்டுள்ளைர். இந்த
தனலசுற்றுகிற சிப்ட் முனறயொல், ஒரு நினலயொை
ததொழிற்ெங்க டவடிக்னக ெொத்தியைற்றதொகிறது.
ைருத்துவ சிகிச்னெக்கு பயன்படும் ஊசி முதல், ைொத்தினர
வனர தெய்யும் ஒரு ைருந்து உற்பத்தி கம்தபனியில்தொன்
பொபு தைது முதல் யவனலனய துவக்கிைொர். அவருக்கு
அப்யபொது வயது 16 என்பதொல், அந்த நிறுவைம் அவனர
யவனலக்கு எடுத்துக் தகொள்ள ைறுத்தது. ஆைொல்
ஒப்பந்தகொரர், அவனர ஓரொண்டிற்கு வருனகப்பதிவில்

இல்லொத பட்டியலில் னவத்து, குனறந்த பட்ெ
ஊதியத்திற்கு குனறவொக ைொதம் ரூ 2400க்கு யவனல
தகொடுத்து, தூய்னையொக்கப்பட்ட பொட்டில்கனள
தைஷினில் ஏற்றி, இறக்கும் பணினய 8 ைணி ய ரம்
பொர்க்க னவத்துள்ளொர்.
அதன்பின் 300 நிரந்தரத் ததொழிலொளர்கனளயும், 1200
தற்கொலிக பணியொளர்கனளயும் பணிக்கைர்த்தியுள்ள ஒரு
எலக்டிரிக்கல் கம்தபனியில் வருனகப்பதிவில் உள்ள
ததொழிலொளியொகவும் பணிபுரிந்தொர். அவர் அங்யக ஒயர
இடத்தில் நின்று தகொண்டு ஒரு தைஷினில் உள்ள
திருகினய இறக்கிக்தகொண்டு எட்டு ைணி ய ரம் யவனல
பொர்த்து ைொதம் குனறந்த பட்ெ ஊதியைொக ரூ 4847
தபற்றொர். இத்தனகய ஒப்பந்த ததொழிலொளர்கள் எட்டு
ைணி ய ரம் நின்று தகொண்யட யவனல பொர்க்க
யவண்டும். நிரந்தர ததொழிலொளி ைட்டுயை உட்கொர
முடியும்? என்கிறொர் அவர். நிரந்தர ததொழிலொளர்களுக்கு
ெங்கம் இருக்கிறது. ஆைொல் அவர்கள் இந்த ஒப்பந்த
ததொழிலொளர்களுக்கொக யபொரொட ைொட்டொர்கள். “ ொங்கள்
ஏதொவது ஒரு சிறு ொற்கொலியில் உட்கொர்ந்தொல், இந்த
நிரந்தர ததொழிலொளர்கள் எங்கனள எழுப்பி விட்டு
விடுவொர்கள்” என்கிறொர் பொபு. இத்தனகய சூழலில்
கழிப்பிடம் தெல்வது யபொல் தென்று தைது கொல்களுக்கு
ஓய்வு தகொடுத்துக் தகொள்வதும், யைற்பொர்னவயொளர்
கண்டுதகொள்ளொத வனரயில்தொன். பின்ைர் அந்த
பணினயயும் விட்டுவிட்டு பூைொ யபொன்ற பல்யவறு

நிறுவை தபயர்களில் கொலணிகனள உற்பத்தி தெய்யும்
ஒரு ததொழிற்ெொனலயில் யவனல யதடிக்தகொண்டொர்.
அந்த கம்தபனிக்கு அவர் ஒரு “கம்தபனி தற்கொலிக
ஊழியரொக” எடுத்துக் தகொள்ளப்பட்டொர். ஆைொல் அந்த
கம்தபனியயொ அதைது ததொழிலொளர்களுக்கு ஊதியம்
தகொடுக்க ைறுத்து வந்தது. எங்களது நிலுனவ
ஊதியத்னத தகொடுங்கள், ொங்கள் ரொஜிைொைொ
தெய்கியறொம் என்யறொம். ஆைொல் அந்த கம்தபனியிடயைொ
எங்களது ஊதியத்னத தீொோ்வுதெய்ய பணமில்னல
என்கிறது. ெங்கத்னத யெர்ந்த ததொழிலொளர்கள்
அவர்களது ஊதியத்திற்கொக யபொரொடுகிறொர்கள். ஒப்பந்த
ததொழிலொளர்கயளொ ஊதியம் தபறொையலயய அதற்கொக
யபொரொட வருகியறொம் என்கிறொர்கள்.
ஊதியம் தபறொத ததொழிலொளர்கள்
ைக்களனவ ெைர்ப்பித்த புள்ளி விபரப்படியய “இந்தியொ
இங்க்” என்ற நிறுவைம் 2011-12-ல் ததொழிலொளர்களுக்கு
தகொடுக்க யவண்டிய நிலுனவத் ததொனகயயொ ரூ 711
யகொடி. இதில் ெம்பளப்பட்டியலில் வரொதவர்கள்
ஊதியயைொ, ததொழில் நீதிைன்றங்களின் தொவொவுக்கொக
தெல்லொத பல்யவறு வழக்குகளில் ெம்பந்தப்பட்டுள்ள
ததொனகயயொ யெரொது. அவர்கள் எப்யபொதுயை ததொழில்
நீதிைன்றங்கனள அணுகியதில்னல. ஏதைன்றொல் அங்கு
நியொயம் கினடக்கொது என்பதொல். பூபன்சிங் என்ற

ஓய்வுதபற்ற கருவிகனள தெய்பவர் தைக்கு வரயவண்டிய
நிலுனவத் ததொனககனள தபறுவதற்கொக 1997 லிருந்து
யபொரொடி வருகிறொர். கடந்த ஆண்டு ததொழிலொளர்
நீதிைன்றத்தில் நிலுனவயிலிருந்த வழக்குகள் 13,527 அது
தற்யபொது 13,642ஆக இந்த ஆண்டு உயர்ந்துவிட்டது.
இந்த நீதிைன்ற தனலயீயடொ, ெங்கங்கயளொ இல்லொைல்
பொபு யபொன்ற ததொழிலொளர்கள், நிர்வொகத்தின் கவைத்னத
தங்கள் பக்கம் திருப்ப, ஒரு புதுவனக சீர்குனலவு வழியில்
நிர்வொகத்னத நிர்பந்தித்து வருகின்றைர்.
கடந்த ஆண்டு டிெம்பர் ைொனல, தீயிலிருந்து பொதுகொப்பு
குறித்த ஒரு ைணி ய ர தெொற்தபொழிவுக்கு வர அனைத்து
ததொழிலொளர்களும் அனழக்கப்பட்டைர். கடந்த 2009 யை
ைொதம் லகனியில் 10 ததொழிலொளர்கள் தீ விபத்தில்
ைொண்டைர். பலர் தீக்கொயமுற்றைர். “எப்யபொததல்லொம்
ஆனலயின் ெங்கு ஒலிக்கப்படுகிறயதொ, அப்யபொது உடன்
அனைவரும் திறந்த தவளிக்கு வந்து விட யவண்டும்”
என்று யைலொளர் தெொன்ைொர். ததொழிலொளர்கள் தங்களது
தனலகனள அனெத்து, ெம்ைதத்னத ததரிவித்தைர்.
ைறு ொள் கொனல 10 ைணிக்கு ஆனலயின் ெங்கு ஒலித்தது,
அனைத்து ததொழிலொளர்களும் தெொன்ைது யபொல்
ஆனலயின் திறந்த தவளிக்கு வந்து திரணடைர். ஆைொல்
அங்கு எந்தவித தீ விபத்து ஏதும்
னடதபறவில்னல. யைற்பொர்னவயொளர் வினரந்து திறந்த
தவளிக்கு வந்தொர். அங்கு அனைத்து ததொழிலொளர்களும்

“எங்களது ஊதியத்னத தகொடுங்கள்” எை
முழக்கமிட்டைர்.
இது பல ைொதங்களொக ததொடர்ந்தது. “யொரொவது ஒருவர்
அந்த ஆனலயின் ெங்னக ஒலிக்கச் தெய்யவொம்,
எல்யலொரும் திறந்த தவளிக்கு ஓடி வந்து விடுயவொம்”,
பொபு தெொன்ைொர். நிர்வொகத்திைர் தவளியய வந்து
எங்கனள பொர்க்கும் யபொது, “எங்களது ஊதியத்னத
தகொடுங்கள்” எை முழக்கமிடுயவொம். அந்த
யைற்பொர்னவயொளரும் ஒன்றும்
தெொல்லைொட்டொர். ஏதைனில் அவருக்யக ொன்கு ைொத
ஊதியம் நிலுனவயொக உள்ளது. யைலும் ததொழிலொளர்கள்
உதிரிபொகங்கனள இனணக்கும் பிரிவில் பணினய
தைதுவொக தெய்யத் ததொடங்கி, முற்றொக
நிறுத்திவிட்டைர். அதன் பின்ையர அவர்களது
ஊதியத்தின் ஒரு பகுதி ைட்டுைொவது, அவர்களுக்கு
வழங்கப்பட்டது. ஆைொல், பொபு யபொன்ற
ததொழிலொளர்களுக்கு இன்னும் நிர்வொகம் தகொடுக்க
யவண்டியது நினறயயவ உள்ளது.
லக்னியில் டந்த இந்த நிகழ்வுகள் ஏயதொ அங்தகொன்றும்,
இங்தகொன்றுைொக டக்கும் நிகழ்வல்ல. ைஸ்தூர் ெைொச்ெொர்
யபொன்ற பிரசுரங்கள், ததொழிலொளர்கள் தங்களுக்கொை
ஊதியம் தபறுவதற்கொக, சிறந்த பணி நினலனய தபற
தனலனையில்லொ பல யபொரொட்டங்கனள டத்தியுள்ளனத
பட்டியலிட்டுள்ளது. இத்தனகய யபொரொட்டங்கனள
கனலத்திட முடியொது, ஏதைன்றொல், இனவகள்

அனைத்தும் “ததொழிற்தொவொ”, “அனைதியின்னை”,
“யவனலநிறுத்தம்”, “கதவனடப்பு” யபொன்ற எந்த
வனகயிலும் யெரொதது. ைொருதி நிறுவைம் யபொல சில
ய ரங்களில், இத்தனகய யபொரொட்டங்கனள கட்டுக்குள்
னவத்திருப்பயதொ, வழிகொட்டுவயதொ அவ்வளவு
சுலபமில்னல. ஏதைன்றொல், அங்தகல்லொம்
ததொழிலொளர்கள் ததொழிற் ெங்கங்களின்
கட்டுப்பொட்டிலில்னல. கொரணம், அங்கு ததொழிற்ெங்க
தனலவர்கள் அனைவரும் பணி நீக்கம்
தெய்யப்பட்டுவிட்டைர். திரு ரொம்குைொர், ஐசிஐசிஐ வங்கி
குழுைத்தில் ஒரு இயக்குைர். அவரது ண்பர்தொன் ைொருதி
ததொழிற்ெொனலயில் டந்த வன்முனறயில் டந்த
வன்முனறயில் இறந்து யபொை திரு அவொனிஷ்
யதவ். ைொயைெரில் டந்தது ஒரு தகொனல, இது ஒரு
குற்றம் என்கிறொர் திரு ரொம்குைொர். எந்தவித
ெைத்துவமின்னையும் ஒருவனர தகொல்வதற்கு உரிைம்
தகொடுத்ததொக தகொள்ள முடியொது என்கிறொர் அவர்.
“இதுவனர நிர்வொகமும், ததொழிற்ெங்கமும் இனணந்து
இருந்து வந்த இந்த ததொழிற்ெொனல என்ற தபரியவீட்டில்
ஒரு ெொரளம் உனடந்து விட்டது. யைலும் பல கற்கள்
வந்து உள்யள விழுவதற்கு முன்பு இந்த உனடந்த ெொளரம்
உடன் தெப்பனிடப்பட யவண்டும்” என்கிறொர் தனியொக
கூறும் யபொது.

“ததொழிலதிபர்கள் ததொழிற்ெொனலனய டத்த தங்களுக்கு
முழுனையொை சுதந்திரம் யவண்டுதைன்று
யகொரமுடியொது. அது தங்களது ததொழிலொளர்களது
உரினைைற்றும் லத்தினை குனறத்திட முயலுைொைொல்,
அனத ஏற்க முடியொது” என்கிறொர் திரு ரொம்குைொர்.
ஆைொல் அயத ய ரத்தில், ததொழிற்ெங்கங்கள்,
நிர்வொகத்திைர் மீது தகொண்டுள்ள ெந்யதகத்னத
விலக்கிக்தகொண்டு, ஒரு பன்முனறயற்ற
ததொழிற்கூடத்திற்கு உறுதி அளிக்கும் திட்டத்திற்கு ஒத்துக்
தகொள்ள யவண்டும் என்கிறொர் திரு ரொம்குைொர்.
அத்தனகய ஒரு திட்டம் நிரந்தர ததொழிலொளர்களும்,
தற்கொலிக ததொழிலொளர்களுக்கு மினடயயயொை ஊதிய
யவறுபொடுகள் கனளவதற்கும், ைற்தறொருபுறம்
ததொழிலொளர்களுக்கும், நிர்வொகத்திைருக்குமினடயயயொை
யவறுபொடுகனள கனளயும் வனகயில் இருக்க யவண்டும்
என்கிறொர் திரு ரொம்குைொர்.
கடந்த ஆண்டு ைொருதியில் டந்த ததொடர் யவனல
நிறுத்தங்கனள ஒட்டி ைொயைெர் ததொழிற் கூடத்தில் நிரந்தர
ததொழிலொளர்கள் ததொழிற்ெங்கம் னவத்துக் தகொள்ள
அனுைதிக்கப்பட்டைர். ஆைொல் அவர்களது
யபொரொட்டங்கனள முன் டத்த வந்த தனலவர்கள்
அனைவரும் பணி நீக்கம் தெய்யப்பட்டைர். கடந்த
ஆண்டு வம்பரில் ஒரு தபயர் குறிப்பிட விரும்பொத ஒரு
ததொழிலொளி, வருங்கொல திட்டம் எப்படி இருக்கும் என்பது

பற்றி ஒரு ஆய்வு அறிக்னக யபொல தெய்தினய, அந்த
பகுதி பத்திரினககளில் தவளியிட்டொர். கைவொயை
இன்னறய நினலனை ஒன்றும் புரியவில்னல
அல்லவொ. கடந்த சில ைொதங்களொகயவ,
ததொழிலொளர்களில் சிலர் ைற்ற ததொழிலொளர்கனள
கட்டுக்குள் னவத்துக் தகொள்ளும் நினலக்கு உயர்ந்து
வந்தைர். அத்தனகயயொனர பணி நீக்கம் தெய்ததன் மூலம்
நிர்வொகம், ஒரு ைதிப்பிடமுடியொத கருவினய
தூக்கிதயறிந்துவிட்டது. (தபயர்கள் ைொற்றப்பட்டுள்ளது)
__________________________________________________
_______
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இந்தக் கனத இயதொடு முடியவில்னல…..
ஏப்ரல் 1 ைற்றும் 2ம் யததி தி இந்து தவளியிட்ட விக்கி
லீக்ஸ் விபரங்கள், தகொனலகொர தடள தகமிக்கயலொடு
இந்திய அரசியல்வொதிகளின் உறவுகனள அம்பலப்படுத்தி
விரிவொக ொறடித்திருக்கிறது.
இந்த கனத இயதொடு முடியவில்னல…..

தடள தகமிக்கல்ஸ் நிர்வொகத்தின் முன்பொக கீழ்கண்ட
இரண்டு யகள்விகள் னவக்கப்பட்டது.

(1) 2008 தெப்டம்பரில் திரு சிட்கொரொ என்பவர் அதைரிக்க
தூதரக அதிகொரினய மும்னபயில் ெந்தித்த யபொது
ைகொரொஷ்டிர ைொநிலம் புயையில் தடள தகமிக்கல்
நிறுவைத்தினை அனைக்கும் திட்டத்திற்கு அங்குள்ள
வர்க்கொரி இை ைக்கள் மிகுதியொை எதிர்ப்பு ததரிவித்து
பல யபொரொட்டங்கனள யைற்தகொண்டு வருவதொல்,
அவற்னற ெைொளிக்க சிவயெைொ கட்சி பொரொளுைன்ற
உறுப்பிைர் சிவொஜிரொவ் அந்தலயரொ பொட்டிலொல்

ததரிவிக்கப்பட்ட ைக்கள் ததொடர்பு நிபுணர் ஒருவனர
ைொதம் 20,000 டொலர் ெம்பளத்திற்கு நியமித்ததொக
ததரிவிக்கப்பட்டயத, அவர் எவ்வளவு கொலம்
பணியிலிருந்தொர் ? அவரின் யெனவனய தடள தகமிக்கல்
ததொடர்ந்து பயன்படுத்திக் தகொண்டுள்ளதொ?
(2) அயத சிட்கொரொ ததரிவித்த ைற்தறொரு தகவலின்படி
தடள தகமிக்கல்ஸ் நிறுவைம் குெரொத் அரசிடமிருந்து
அந்நிய முதலீட்டிற்கொை அனுைதி தபறுவதில் சிரைம்
இருந்ததொக தெொல்லப்பட்ட பிரச்சினை எப்யபொது ெரி
தெய்யப்பட்டது? அங்யக அரசின் அனுைதி
தபறப்பட்டதொ?
அதற்கு தடள அளித்த எழுத்து பூர்வ பதிலில், ஒரு
படத்தில் கவுண்டைணி தெொல்கிற “அரசியல்ல இதல்லொம்
ெகெைப்பொ” என்பது யபொல் எல்லொ பன்ைொட்டு
நிறுவைங்கனளயும் யபொல் ொங்கள் எங்தகல்லொம்
(பிஸிைஸ்) வணிகம் தெய்கியறொயைொ, எங்தகல்லொம் வளர
யவண்டும் என்று நினைக்கியறொயைொ அங்தகல்லொம்
அரசியல் வொதிகனள, அதிகொரிகனள ெந்திப்பதும், ொங்கள்
ெந்திக்கிற ெவொல்கனள எதிர்தகொள்ள னடமுனறத்
தந்திரங்கனளக் னகயொள்வதும் இயல்புதொன். இது இந்த
ொட்டில் எங்கும் வியொபொரிகள் னகயொள்கிற விஷயம்தொன்
என்று ததரிவித்துள்ளது. ைற்றபடி நீங்கள் யகட்கும்
விவரதைல்லொம் அதைரிக்க அரசின் உள் ொட்டு கடித
யபொக்குவரத்து விபரைொகும், எையவ அவற்னற
அரசிடம்தொன் நீங்கள் யகட்டுக்தகொள்ள யவண்டும்
என்றும் பதிலளித்துள்ளது தடௌ தகமிக்கல்ஸ்.

இனி இந்தக் கட்டுனரயின் விவரத்திற்கு
வருயவொம். கடந்த 20 திைங்களுக்கும் யைலொக
இந்தியொவின் ஒவ்தவொரு அரசியல் நிகழ்வுகளிலும்
அதைரிக்கொவின் தனலயீடு இருப்பனதப் பற்றியும்,
ஓட்டுக்கட்சி அரசியல்வொதிகளின் ெொக்கனட
டவடிக்னககள் பற்றியும் விக்கிலீக் இனணயதளத்தின்
மூலம் கசிந்த அசிங்கங்கள் ஆங்கில ொளிதழொை தி
இந்துவில் தவளிவந்து தகொண்டிருப்பதும், அதில்
பொரொளுைன்ற உறுப்பிைர்கள் அதைரிக்கக் னகக்கூலி
ைன்யைொகன் அரசு நீடித்திருக்க வொக்களிப்பதற்கொகப் பணம்
வொங்கிய விவரத்தினை ைட்டும் (ஏயதொ தங்கள்
ெம்பந்தப்பட்ட ொற்றைொக இருக்கிறயத என்பதற்கொக) 2, 3
ொட்கள் ொடொளுைன்றத்தில் கூச்ெல் யபொட்டுவிட்டு
அயதொடு தம் கடனை முடிந்துவிட்டதொக கருதி
பொரொளுைன்ற கூட்டத்ததொடனர முடித்துக்தகொண்டு,
அவரவர் ெொர்ந்த ைொநிலத்தின் யதர்தனலக் கவனிக்கச்
தென்று விட்டைர். ஆைொல் ஏப்ரல் 1 ைற்றும் 2ம் யததி தி
இந்து தவளியிட்ட விக்கி லீக் விபரங்கள், தகொனலகொர
தடள தகமிக்கயலொடு இந்திய அரசியல்வொதிகளின்
உறவுகனள அம்பலப்படுத்தி விரிவொக ொறடித்திருக்கிறது.
1984ல் ைத்தியப்பிரயதெம் யபொபொலில் யூனியன் கொர்னபடு
நிறுவைத்தில் டந்த விஷவொயுக் கசிவிைொல்
ஆயிரக்கணக்கொை குழந்னதகளும், தபரியவர்களும்
உயிரிழந்தனதயும், இன்று வனர அந்த ைொநிலத்தில் வொழும்
ைக்கள் விஷவொயுக் கசிவிைொல் கண்ணிழந்து, உறுப்புகள்
இழந்து ய ொய்வொய்ப்பட்டு சிரைப்பட்டு வருவனதயும்,
சுைொர் 25 ஆண்டுகளுக்கும் யைலொக னடதபற்ற வழக்கில்

தெொற்ப ஷ்ட ஈட்டுத் ததொனகயய
நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதும், அனதயும் அந்த
ைக்கள் இன்னும் தபறவில்னல என்கிற விபரதைல்லொம்
விைவு வொெகர்கள் அறிந்த ஒன்யற. அயத யபொல்
அதைரிக்கொவின் ைற்தறொரு பன்ைொட்டு நிறுவைைொை
தடள தகமிக்கல்ஸ் என்ற நிறுவைம் சில ஆண்டுகளுக்கு
முன்ைர் யூனியன் கொர்னபடு நிறுவைத்னத
வொங்கியுள்ளது என்பதும், ஏற்தகையவ அந்த பூமியில்
இருக்கிற யூனியன் கொர்னபடு நிறுவைத்தின் ரெொயொைக்
கழிவுகனள அகற்றிட ைறுக்கிறது என்பதும், இந்திய
ஓட்டுக் கட்சி அரசியல்வொதிகள் அதற்கு துனண
யபொவதுடன், அந்தக் கழிவுகனள ொங்கள் அகற்றிக்
தகொள்கியறொம் எைச் தெொல்வதும் அனைவரும் அறிந்த
தகவயல. அதைொல்தொன் “ ொெகொர தடள யவ ொட்னட
விட்டு தவளியயறு” எை கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டு 15
அன்று ைக்கனளத் திரட்டிப் யபொரொட்டம் டத்தப்பட்டது.
தற்யபொது கசிந்த ொற்றத்னதப் பொர்ப்யபொம். தடள
தகமிக்கல் என்ற அதைரிக்க பன்ைொட்டு நிறுவைம்
ைகொரொஷ்டிரத்திலும், குெரொத்திலும் தைது ததொழில்
விரிவொக்கத்திற்கு ைக்கள் எதிர்ப்பு ததரிவித்து யபொரொடி
வருவதொல் அனதச் ெைொளிக்க சிவயெைொ கட்சியின்
பொரொளுைன்ற உறுப்பிைர் சிவொஜிரொவ் அடல்யரொ
பொட்டினல ததொடர்பு தகொண்டயபொது, ைக்கள்
யபொரொட்டங்கனள ெைொளிக்க ொன் ஒரு சிறந்த ைக்கள்
ததொடர்பு அலுவலனரச் தெொல்கியறன், அவனர நியமித்துக்
தகொள்ளுங்கள் எைப் பரிந்துனரத்ததின் யபரில் அவர்
ைொதம் 20000 டொலர் ெம்பளத்திற்கு

நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். ைற்றபடி அரசின் அனுைதிகள்
தபறுவதற்கு அந்தப் பொரொளுைன்ற உறுப்பிைரும், அந்த
ய ரத்தில் ைத்திய இரெொயைத்துனற அனைச்ெரொக இருந்த
ரொம்விலொஸ் பொஸ்வொன் “மிக அதிகைொை ததொனக
லஞ்ெைொக யகட்கிறொர்” என்கிறது அந்த தகவல்
பரிைொற்றம். இது பற்றி இந்து பத்திரிக்னக ரொம்விலொஸ்
பொஸ்வொனிடம் யகட்டதற்கு, தடள எங்கள் அந்தஸ்னத
கீழிறக்க னவப்பதற்கொக இவ்வொறு ததரிவிக்கிறது என்று
ததரிவித்துள்ளொர்.
ஆைொல் அதைரிக்கத் தூதரக அலுவலர் அதைரிக்கொவுக்குத்
ததரிவித்திருக்கும் தகவலில், யபொபொல் இழப்புகள் இன்னும்
ைக்கள் ைைதிலிருந்து ைனறயொைல் இருப்பதொல் ெற்று
சிரைைொக இருக்கிறது. யைலும், 2009 பொரொளுைன்றத்
யதர்தல் த ருங்கிக் தகொண்டிருப்பதொல், தைது ஓட்டுக்கள்
பொதிக்கும் என்பதொல் இனதத் தற்கொலிகைொக ஒத்தி
னவக்கலொம் எை இந்திய அரசியல்வொதிகள் கருதுகின்றைர்
எைத் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தடள தகமிக்கல்ஸின் புயை திட்டம் என்பது ெொகொன்
ைற்றும் சிண்யட கிரொைங்களில் 100 ஏக்கருக்கும் யைலொை
வினள நிலங்கனள வனளத்துப் யபொட்டு
அனையவிருக்கிறது. இங்குள்ள வர்க்கொரி இை ைக்கள்
இது யபொன்ற ரெொயை கம்தபனி வந்தொல் ததய்வைொக
வழிபட்டுக் தகொண்டிருக்கிற தங்களின் ஆறு ைற்றும்
சுற்றுப்புறச் சூழல் ஆகியை கடுனையொகப் பொதிக்கும்
என்பதொல் தீவிரைொக எதிர்க்கின்றைர். யதர்தனல ஒட்டி

ைக்களிடம் ல்ல தபயர் எடுப்பதற்கொக ைகொரொஷ்டிர அரசு
தற்கொலிகைொக தகமிக்கல் கம்தபனிக்கொை அனுைதினய
நிறுத்தி னவத்ததுடன், விெொரிக்க ஒரு விெொரனண
கமிெனை நிறுவுகிறது.
இதன் டுவில் (சிவயெைொ) பொட்டீனலயும்,
பொஸ்வொனையும் பலமுனற தடள தகமிக்கல்ஸ்
நிர்வொகிகள் ததொடர்பு தகொள்கின்றைர். அதற்கு பொட்டீல்,
இருய்யொ! ைக்களுக்கு உங்கள் தகமிக்கலொல் இழப்புக்கள்
வரும் என்பதும், நீங்கள்தொன் யூனியன் கொர்னபடு
நிறுவைத்னத வொங்கியவர்கள் என்பதும் ததரிந்து
விட்டது, அதைொல் ெற்றுப் தபொறுத்து த ளிவு,
சுளிவொகத்தொன் இனதக் னகயொள யவண்டும் அவெரப்
படொதீர்கள் எைத் ததரிவித்ததொகவும் விக்கி லீக்
தெய்திக்கசிவு ததரிவிக்கிறது. இததல்லொம் ெரி தெய்ய
யவண்டுதைன்றொல் ெற்று தெலவொகும், எங்களுக்கு
பல யகொடி டொலர்கள் லஞ்ெைொகத் தர யவண்டும் எைக்
யகட்டிருக்கிறொர்கள். அயத அரசியல்வொதிகள், இந்த
யபொபொல் ைக்களுக்கொை ஷ்ட ஈட்டு எலும்புத் துண்டுகள்
சிலவற்னற தடள தகமிக்கல் வீசிதயறிந்து விட்டொல்,
யவனல ெற்று சுலபைொகி விடும் எை தடள க்கு
ஆயலொெனை ததரிவித்திருக்கிறொர்கள்.
இதற்கு டுவில் தடள நிர்வொகிகனளச் ெந்தித்த குெரொத்
முதலனைச்ெர் யரந்திர யைொடி, ஏன் ைகொரொஷ்டிரத்தில
பிரச்ெனைன்ைொ அனத ெற்று நிறுத்தி னவத்து விட்டு
எங்கள் ைொநிலத்திற்கு வொருங்கள் எைச் சிவப்புக் கம்பளம்

விரித்தனதயும், அனதத் ததொடர்ந்து குெரொத்தில்
ஏற்தகையவ உள்ள ஐயரொப்பிய பன்ைொட்டு நிறுவைைொை
அல்கலீஸ் அண்டு தகமிக்கல் என்ற நிறுவைத்துடன்
இனணந்து ததொழில் டத்த ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
ஏற்பட்டததை ைற்தறொரு தகவல் ததரிவிக்கிறது.
தடள தகமிக்கல்ஸ் நிறுவை அதிகொரிகள் இந்திய திட்டக்
கமிென் துனணத் தனலவர் (உலக வங்கி னகக்கூலி)
ைொன்யடக் சிங் அலுவொலியொனவத் ததொடர்பு தகொண்டு
உதவி யகட்டதற்கு “உங்கள் நினலனை எைக்குப்
புரிகிறது. ஆைொல் தற்யபொது எதிர்க்கட்சிகளின்
ஆட்யெபனண அதிகைொக இருப்பதொல் ெற்றுப் தபொறுங்கள்’
எைத் ததரிவித்ததொக அந்தச் தெய்தி யைலும்
ததரிவிக்கிறது. அதைரிக்கத் தூதர் தன் ொட்டிற்குத்
ததரிவித்த தெய்தியின் முடிவுனரயொக “தடள
தகமிக்கல்ஸ் நிர்வொகம் அரசின் அனுைதி தபறுவது சுலபம்
என்று குனறத்து ைதிப்பிட்டிருக்கிறது. ஆைொல் யபொபொல்
நிகழ்வுகனள ைக்கள் இன்னும் ைறக்கொத நினலயில்
அனுைதி தபறுவததன்பது தடள நிர்வொகம் ைதிப்பிடுவனத
விடச் ெற்று சிரைைொைது” என்று ததரிவித்துள்ளது.
இந்தக் கனத இயதொடு முடியவில்னல… என்ற
இக்கட்டுனரயின் முதல் பத்தினய மீண்டும் ஒருமுனற
படித்து விடுங்கள்.
யபொபொல் ெம்பவ ஷ்டங்களுக்கு, இழப்புகளுக்கு தடள
தகமிக்கல்னஸ தபொறுப்பொக்கொைல் விடுவியுங்கள் எை

அதைரிக்கத் தூதரக அதிகொரி முல்யபொர்டு ைற்றும்
கருவூலச் தெயலொளர் பொல்ென் ஆகியயொர் இந்திய
அரசியல்வொதிகளிடம் தரகு யபசிய விபரங்கள் 2ம் யததி தி
இந்து ொளிதழில் தவளிவந்துள்ளது.
ைத்திய, ைொநில அரசு உயரதிகொரிகள் ைற்றும் ஒரு ைொநில
முதலனைச்ெர் உள்ளிட்ட அரசியல்வொதிகள் யூனியன்
கொர்னபடு நிறுவைத்தின் தவறுகளுக்கு தடள தகமிக்கல்ஸ்
நிறுவைம் தபொறுப்யபற்க யவண்டியதில்னல எை ஒப்புக்
தகொண்டதொக ெூனல யிலிருந்து வம்பர் 2007 வனர
தூதரகத்திலிருந்து அதைரிக்கொவிற்கு அனுப்பிய
தகவல்களின் வழியய ததரிய வருகிறது.
இந்தியொ தவளியிட்டுள்ள தபொருளொதொர அறிக்னகயில்
வணிகத்துனற அனைச்ெர் கைல் ொத் ைற்றும் இந்திய
திட்டக்குழுத் துனணத் தனலவர் ைொன்யடக் சிங்
அலுவொலியொ தடள இந்தியொவில் யைற்தகொள்ளவிருக்கிற
முதலீட்னட வரயவற்பதொகவும், யூனியன் கொர்னபடு
நிகழ்விற்கும் அந்தப் யபரழிவு டந்த இடத்தில் உள்ள
இரெொயைக் கழிவுகனள அகற்றுவதற்கும் தடள-தொன்
தபொறுப்யபற்க யவண்டும் என்பனதத் தொங்கள்
ம்பவில்னல எைத் ததரிவித்துள்ளதொகக்
கூறப்பட்டுள்ளது. (அந்த இடத்திலுள்ள இரெொயைக்
கழிவுகனள அகற்ற ைறுக்கும் தடள நிர்வொகத்னத
எதிர்த்துதொன் ைக்கள் யபொரொட்டம் என்பது ஒரு
புறமிருக்க, கழிவுகனள அகற்றவும், ட்டஈடு தரவும் தடள
தபொறுப்யபற்க முடியொது எை ைது அரசியல்

சிகொைணிகயள ஒப்புதல் வொக்குமூலம் தருவது என்ை
விதைொை தகொடுனை)
அந்த ரகசிய யகபிளில் யைலும் ததரிவிக்கப்பட்டள்ள
விவரங்கள் யொததனில், அதைரிக்கப் பன்ைொட்டு
நிறுவைங்களின் முதலீடுகள் இந்தியொவில் யைற்தகொள்வது
ததொடர்பொக அதைரிக்கத் தூதரக அதிகொரி யடவிட் சி
முல்யபொர்டு, துனணத் தனலவர் ஸ்டீபன் யெ ஒயிட்,
கல்கத்தொ பிரிவு தூதரக அலுவலர் தஹன்றி வி
ெொர்னடன், யைற்கு வங்க முதலனைச்ெர் புத்தயதவ்
பட்டொச்ெொர்யொ ைற்றும் ைொன்யடக் சிங் அலுவொலியொ
ஆகியயொருக்கினடயய இது ததொடர்பொக னடதபற்ற
யபச்சு விபரங்கள் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதைரிக்கொஇந்தியொ இனடயிலொை வர்த்தக உறவு யைம்பட
யவண்டுைொைொல் இந்த விஷயத்தில் வினரவொக ஒரு
தீர்ைொைத்திற்கு வொருங்கள் எை அதைரிக்கொ இந்தியொனவ
த ருக்கடி தெய்துள்ளது. யைலும் இந்தியொவில் முதலீடு
தெய்ய யவண்டுதைனில், ஷ்ட ஈடு யபொன்ற வழக்குகள்
இருந்தொல் எப்படி முதலீடு தெய்ய முடியும், ஷ்ட ஈடு
தர யவண்டும் என்ற தபொறுப்பிலிருந்து தடள
நிறுவைத்னதக் கழற்றி விடுங்கள் என்பயத ததொடர்ந்து
அதைரிக்கொவின் நிர்ப்பந்தைொக இருந்திருக்கிறது. இந்த
விஷயத்தில் அலுவொலியொ தைது திருவொய் ைலர்ந்து,
யைலும் சில கருத்துக்கனளத் ததரிவித்திருக்கிறொர். தடள
யபொன்ற ைற்தறொரு நிறுவைத்னதப் பின்ைொளில் எடுத்துக்
தகொண்ட நிறுவைம், முதன்னை நிறுவைத்தின்
நிகழ்வுகளுக்குப் தபொறுப்யபற்க யவண்டும் எை ெட்டப்படி
தெொல்ல முடியொது, இருந்தொலும் எங்கள் தபரிய வக்கீல்

ப.சிதம்பரத்துடன் தொங்கள் ததொடர்பு தகொண்டொல் அவர்
தங்களுக்கு ல்ல ெட்டப்பூர்வ ஆயலொெனைகள் அளிப்பொர்
(எை ைற்தறொரு அதைரிக்க உலக வங்கிக் னகக்கூலியின்
முகவரினயக் தகொடுத்துள்ளொர்) என்றொரொம்.
அதைரிக்கக் கருவூலச் தெயலொளர் பொல்ென் அக்யடொபர்
28ம் யததி யைற்கு வங்க முதல்வர் புத்தயதவ்
பட்டொச்ெொர்யொனவ ெந்தித்த பின், தைது ொட்டுக்குத்
ததரிவித்த தகவலில் ஒரளவுக்குப் பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு
வரும் நினலயில் உள்ளது, சில ெட்டப்பூர்வ வழக்குகள்
தவிர. யைற்கு வங்க முதல்வர் தைது ைொநிலத்தில் தடள
நிறுவைம் ததொழில் துவங்க வர யவண்டுதைை ஆர்வைொக
உள்ளொர். யைலும் சிபிஎம் முதல்வர் ததரிவிக்னகயில்
உங்களுக்கு எந்தத் தடங்கல் வந்தொலும் அவற்னற நீக்க
ொன் உறுதுனணயொக இருப்யபன், இருந்தொலும் நீங்கள்
ஒருமுனற எங்கள் ொட்டின் பிரதை ைந்திரினயயும், நிதி
அனைச்ெனரயும் ெந்தித்து விடுங்கள் எை அதைரிக்க
அதிகொரிகளிடம் ததரிவித்திருக்கிறொர்.
தடள நிறுவைத்தின் தனலவர் ஆண்ட்ரு லிவரிஸ்,
யரொைன் தென் என்பவருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் இந்திய
அரசியல்வொதிகள், அதிகொரிகள் யபொபொல் நிகழ்விற்கு
தடள நிறுவைம் தபொறுப்யபற்கவில்னல என்பனத ஒப்புக்
தகொண்டுள்ளைர். யபொபொல் நிகழ்வு என்பது ஒரு சிறு
தடங்கல்தொன், ைற்றபடி இந்திய ொட்டில் ைொன்யடக் சிங்
அலுவொலியொ, ப.சிதம்பரம், ைன்யைொகன் சிங், புத்தயதவ்
பட்டொச்ெொர்யொ யபொன்ற ல்லவர்கதளல்லொம் இருப்பதொல்,

இங்கு ததொழில் துவங்குவயதொ முதலீடு தெய்வயதொ
தபரிய சிரைம் இல்னல. ைக்கள் யபொரொட்டம் என்ற சிறிய
தடங்கனல எல்லொம் அரசியல்வொதிகனளக் கொெொல்
அடித்துச் ெரிதெய்து விடலொம் – எையவ அந்நிய
முதலீடுகள் தொரொளைொக இந்தியொவிற்குள் வரலொம்
என்பதுதொன் ஒட்டுதைொத்த தெய்திக்கசிவின் ெொரொம்ெம்.
இனி மீண்டும் இந்தக் கனத இயதொடு முடிவதில்னல..
என்ற முதல் பத்தினய மீண்டும் ஒருமுனற படித்துக்
தகொள்யவொம்.
_____________________________________________
இந்திய வளங்கனளச் சுரண்டுவது, ைக்களின் உயிர்கனளத்
துச்ெைொக ைதிப்பிட்டு அபொயகரைொை ரெொயை
நிறுவைங்கள், அணு உனலகனள இந்தியொவில் நிறுவுவது
யபொன்ற அதைரிக்க ஏகொதிபத்திய டவடிக்னககனள
எதிர்த்து அவ்வப்யபொது எதிர்கட்சி அரசியல்வொதிகள் குரல்
தகொடுக்கிறொர்கள் எை ஊடகங்கனளப் பொர்த்து
ைக்களொகிய ொம் ம்பிைொல் நிச்ெயைொக யைொெம்
யபொயவொம் என்பது யைற்கண்ட தூதரக தெய்திக்
கசிவுகளிலிருந்து ததளிவொகத் ததரிகிறது. எையவ
ைக்கனள அரசியல்படுத்தி யபொரொட்டங்கனளத்
தீவிரப்படுத்துவயத நிரந்தரத் தீர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.
ொெகொர தடள-யவ இந்தியொனவ விட்டு தவளியயறு !
என்ற யபொரொட்டத்னத மீண்டும் னகயிதலடுத்து,

தீவிரப்படுத்த யவண்டியது இன்னறய உடைடித்
யதனவயொகும்.
சித்ரகுப்தன்
ன்றி- தி இந்து ைற்றும் அதன் தெய்தியொளர்கள்

17
உலகையத்தொல் சுரண்டப்படும் தலித்துகள், தபண்கள்,
ஏனழகள்!
தலித் ைக்கள் 73 % கிரொைங்களில் தலித் அல்லொதவர்கள்
வீட்டில் நுனழய முடியொது, 70% கிரொைங்களில் தலித்
அல்லொதவர்களுடன் அைர்ந்து உண்ண முடியொது, 64%
கிரொைங்களில் தபொதுவொை யகொவில்களில் நுனழய
கூடொது. 36% கிரொைங்களில் கனடகளில் நுனழய கூடொது.
ஒரு தனலப்பட்ெயை அடிப்பனடயொக – தெயதி யகொஷ்

திருத ல்யவலி
பிரன்டனலன்

கர சுத்தி ததொழிலொளர்கள் படம்-

தபொருளொதொர வளர்ச்சி என்ற தபயரில் யைற்தகொள்ளப்
படும் டிவடிக்னககள் யொவும் ெமூகத்தில் பொரபட்ெைொக
டத்தப்பட்டு, விலக்கி னவக்கப்பட்டுள்ள லிந்த

பிரிவிைரின் முன்யைற்றத்திற்கொகத்தொன் எை
தபரும்பொலொை ைக்கள் ம்ப
னவக்கப்படுகிறொர்கள். அதற்கு னவக்கப்படும் வொதம்
யொததனில் ெந்னதயின் ெக்திதயன்பது கொலம் கொலைொக
இருந்து வரும் ெமூக கட்டுப்பொடுகனளயும்,
உனடத்ததறிந்து குறிப்பொக பொலிை யவறுபொட்டிைொல்
நீண்டகொலைொக ைறுக்கப்பட்ட வொய்ப்புக்கனள தபற்று
தருகிறது என்பதொகும்.
துரதிருஷ்டவெைொக இந்தியொவில் யதொர்த்தம் என்பது அது
யபொலன்றி மிகவும் சிக்கல் வொய்ந்ததொக
உள்ளது. தற்யபொனதய தபொருளொதொர முன்யைற்றத்திற்கு
உறுதுனணயொக தெொல்லப்படும் தபரிய அளவிலொை
முதலீடுகள், அதனுனடய ெக்தியிைொல் அதிகைொை
ததொழிலொளர்கள் ஈடுபடும் உற்பத்தி ெொர்ந்த யவனல
வொய்ப்புக்கள் குனறவொகவும், பொதுகொப்பற்றதொகவும்,
இருக்கும் யபொக்கிலிருந்து ைொறவில்னல என்பதுடன்,
பிடிவொதைொக முதலொளித்துவ லன் ெொர்ந்யத உள்ளது.
குறிப்பிட்டுச் தெொல்ல யவண்டுதைன்றொல், இந்திய
கொர்ப்பயரட் முதலொளிகனளப் தபொறுத்தவனர
முனறெொர்ந்த, அல்லது முனறெொரொத அனைத்து
பணினகளயும் குனறந்த கூலிக்கு தவளியில் தகொடுத்து
வொங்குவது என்ற முனற கனடபிடிக்கப் படுவனத
தெொல்லலொம். குறிப்பிட்ட எண்ணிக்னகனய
மிகுதிப்படுத்தும் அத்தனகய டவடிக்னகயில் கொர்ப்பயரட்
முதலொளிகளின் உற்பத்தி தெலவிைம் தபருைளவில்

குனறகிறது என்பயதொடு, உற்பத்தியில் இருக்கிற
அபொயங்கனள பல ெொதொரண ததொழிலொளர்களின்
வொழ்வின் ஒரு அங்கைொக இருக்கிற சிறிய பிரிவுகளிடம்
தள்ளிவிடுவதற்கும் அது உதவியொக உள்ளது.
இந்தியொவில் தவற்றிகரைொை தபொருளொதொர
டவடிக்னககள் என்பது, தபரிய அளவில்
அங்கீகரிக்கப்படொத, முனறெொரொ ததொழிலொளர்களின்
உனழப்பிைொல் கினடக்கக் கூடிய ைனறமுக உதவிகனளச்
ெொர்ந்யத இருக்கிறது. அதிகைொை பணிகனள தவளியில்
தகொடுத்து வொங்குவதொல் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தெலவிைம்
என்பது கொர்ப்பயரட் முதலொளிகளுக்கு தபருைளவில்
குனறகிறது.
உதொரணத்திற்கு இந்தியொவில் கணினி தைன்தபொருள்
ததொழிலில் ெர்வயதெங்கயளொடு ஒப்பிடுனகயில் ைலிவொை
கூலிக்கு திறனையொைவர்கள் கினடப்பதொல், அதன்
தவற்றிக்கு வழிவகுக்கிறது.
யைலும் குறிப்பிடத்தக்கவொறு தெலவிை குனறப்பு என்பது
ஒவ்தவொரு அலுவலகத்திலும் சுத்தப்படுத்துவது, அலுவலகப்
பரொைரிப்பு, யபொக்குவரத்து, கொவல்/பொதுகொப்பு பணிகள்,
அலுவல் முடிந்தபின் னடதபறும் இதர பணிகள், உணவு
ெனைத்தல், வழங்கல் யபொன்ற அனைத்து பணிகளும்
தவளியில் சிறு சிறு குழுக்களிடம் தகொடுப்பதொல்
ஏற்படுகிறது. தபரும்பொலும் இனவ மிகக் குனறந்த
ஊதியத்தில் அதிக ய ரம் பணிவொங்கும் சிறிய

நிறுவைங்களில் தகொடுக்கப்படுகிறது. இதில்
ததொழிலொளர்களுக்கொை பணி பொதுகொப்பு உள்ளிட்ட
எவ்வித பொதுகொப்பும் இல்னல. இத்தனகய குனறந்த
ெம்பள பணியொளர்கள் மூலைொை தெலவிை குனறவு
இல்லொதிருந்தொல் சிறிய கணினி தைன்தபொருள்
நிறுவைங்கள் ெர்வயதெ நிறுவைங்களின் யபொட்டினய
ெைொளிக்க மிகுந்த சிரைப்பட ய ரிடும். இயத நினல
உற்பத்தியில் இருக்கும் கொர்ப்பயரட் நிறுவைங்கள் ைற்றும்
புதிய நிறுவைங்களுக்கும் தபொருந்தி வரும் உண்னையொகும்.
கொர்ப்பயரட் பிரிவில் இத்தனகய ய ரடி ைற்றும் ைனறமுக
தெலவிை குனறப்பு என்பதில் குனறந்த ெம்பளத்திற்கு சில
ெமூக தன்னைகனள னவத்து ததொழிலொளர்கனள
தீர்ைொனித்து திறம்பட னகயொள்வதில் இந்திய முதலொளிகள்
னகயதர்ந்தவர்களொக இருக்கிறொர்கள். ெொதி ைற்றும்
இைத்தின் வழியொை பொகுபொடு கொட்டும் தன்னை என்பது
இந்தியொவில் நீண்ட கொலைொக இருந்து வருகிறது. இந்திய
ெமூகத்தில் உள்ள இந்த பிரத்யயக ெொதி ஏற்றத்
தொழ்வுகனள னவத்துக் தகொண்டு கொர்ப்பயரட் தரகு
முதலொளிகள் ைலிவொை ததொழிலொளர்கனள முடிவு
தெய்கின்றைர்.
பல்யவறு ஆய்வுகளிலிலிருந்து ெமூக பிரிவினை என்பது
வறுனையயொடு ததொடர்புனடயதொக இருக்கிறது என்பதும்,
அதன் கொரணைொக பணியும், ெம்பளமும் ெமூக பிரிவுகளில்
மிகவும் ஏற்றத் தொழ்வொக அனைகிறது என்பதும்
ததரியவருகிறது. யதசிய ைொதிரி ஆய்விலிருந்து

குனறவொை கூலிக்கு யவனலயொட்கள் என்பது தபொதுவொை
ெொதி இந்து ைக்கள் ததொனகயயொடு ஒப்பிடுனகயில்
தபரும்பொலும் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியிைர்,
பட்டியலிடப்பட்ட இைத்தவர், இஸ்லொமியர் ைற்றும்
பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் (இந்த வரினெயில்) ஆகியயொயர
அதிகைொக உள்ளைர் என்பது ததரியவருகிறது. இது
தபரும்பொலும் கல்வியறிவு குனறவிைொலும், திறனையின்
அளவுயகொலொலும் தீர்ைொனிக்கப் படுகிறது என்பதுடன்,
கல்வியறிவு தபறுவதிலும் ெமூகத்தில் மிகுந்த பொகுபொடுகள்
உள்ளது.
அத்தனகய ெொதிவொரியொை யவறுபொடுகள் என்பது ஊரக
ைற்றும் கிரொைப்புற யவனலவொய்ப்பு ெந்னதகளில்
நிலவுகிறது. உதொரணத்திற்கு தடல்லி யபொன்ற
தபொருளொதொரத்தில் சிறந்த வளர்ச்சி தபற்ற
ைொ கரொட்சியில் கூட தலித் பணியொளர்களுக்கு யவனல
வழங்குவதில் பொகுபொடு கனடப்பிடிக்கப்படுவதுடன்,
அவர்கள் தொன் தபரும்பொலும், மீள முடியொத குனறந்த
கூலி பணிகளில் நியமிக்கப் படுகின்றைர். உற்பத்தியில்
கூட இனவதயல்லொம் அத்தியொவசிய பணிகள் அதொவது
குப்னப தபருக்குபவர்கள், சுனைப்பணியொளர்கள், கட்டிட
பணியொளர்கள், கனடகளில் விற்பனை உதவியொளர்கள்
ைற்றும் பொதுகொப்பு பணிகள் யைற்தகொள்பவர்கள் ஆகிய
ததொழிலொளர்கள். ததொடர்புகளின் மூலம் இத்தனகய
குனறந்த திறனுள்ள யவனலகளுக்கொை ஆட்கள் யதர்வில்
தவகு கொலைொக இருந்துவரும் ெொதிய பொகுபொடு என்பது
பிரதொை பங்கு வகிப்பதுடன், அவர்களிடம் இருக்கும்
ஏழ்னைனய பயன்படுத்தி குனறந்த கூலிக்கொை ஆட்கள்

யதர்வு என்பது யைற்தகொள்ளப்படுகிறது. இந்த ெமூக
அனைப்பில் அவர்களுக்கொை வருைொைம் ஈட்டல் என்பதில்
உள்ள அவசியத்திைொல் அவர்கள் குனறந்த கூலிக்கு
அைர்த்தப்படுகின்றைர்.
அயதயபொல் ஊரக இந்தியொவில் ெொதிய னடமுனற
வழக்கங்களிைொல் உள்ளூரில் மிகக் குனறந்த கூலிக்கு
அவர்களின் ஏழ்னைனய பயன்படுத்தி தொழ்த்தப்பட்ட
ெொதியிைனர யவனலக்கு முதலொளிகளிடம் அைர்த்தும்
பழக்கம் என்பது ததொடர்ந்து தகொண்டிருக்கிறது. திரு
கன்ஷ்யொம் ஷொ என்பவர் எழுதியுள்ள ஊரக இந்தியொவில்
தீண்டொனை என்ற புத்தகத்தில் பஞ்ெொப், உத்திரப்பிரயதெம்,
பீஹொர், ைத்திய பிரயதெம் (ெத்தீஸ்கர் உட்பட)
ரொெஸ்தொன், ைகொரொஷ்டிரொ, ஒரிஸ்ஸொ, ஆந்திர பிரயதெம்,
கர் ொடகொ, யகரளொ ைற்றும் தமிழ் ொடு ஆகிய 11
ைொநிலங்களில் தீண்டொனை அதிக அளவில் இருந்து
வருகிறது என்பதும், இங்குள்ள தபரிய அளவிலொை ெமூக
பழக்க வழக்கங்களிைொல் தொழ்ந்த ெொதியிைர் ைற்றும்
தலிோ்த் பிரிவிைரின் தபொருளொதொர முன்யைற்றம் என்பது
கட்டுப்படுத்தப் பட்டு அதன் கொரணைொக அவர்கள்
கடுனையொை நிபந்தனைகளுடைொை மிகக் குனறந்த
கூலிக்கு தைது உனழப்னப விற்க யவண்டி ய ருகிறது.
இந்த ஆய்வில் 73 ெதவீத கிரொைங்களில் தலித் ைக்கள்
தலித் அல்லொதவர்கள் வீட்டில் நுனழய முடியொது என்பது
ததரியவருகிறது. 70 ெதவீத கிரொைங்களில் தலித்துக்கள்
தலித் அல்லொதவர்களுடன் அைர்ந்து உண்ண

முடியொது. 64 ெதவீத கிரொைங்களில் தலித்துக்கள்
தபொதுவொை யகொவில்களில் நுனழய கூடொது. 36 ெதவீத
கிரொைங்களில் தலித்துக்கள் கனடகளில் நுனழய
கூடொது. ஏறக்குனறய இந்த ஆய்வு யைற்தகொண்ட
கிரொைங்களில் 3ல் ஒரு பங்கு கிரொைங்களில் உற்பத்தி
தபொருட்கனள வொங்கி தபொதுவொக பயன்படுத்தும்
தபொருட்கனள விற்கும் பணியில் தலித்துக்கள்
வியொபொரிகளொக தெயல்படுவனத அனுைதிப்பதில்னல எை
ததரியவருகிறது. இத்தனகய பழக்க முனறகளிைொல்
தலித்துக்கள் தங்களின் விருப்பப்படி ெம்பொதிக்கும்
முனறனய யதர்வு தெய்து தகொள்ள முடிவதில்னல
என்பதொல் கூலி உயரும் கொலங்களில் கூட ைலிவொை கூலி
யவனலக்கு அவர்கள் ஆட்பட ய ரிடுகிறது. இந்தியொவில்
அபரிமிதைொை தபொருளொதொர வளர்ச்சினய
கண்டுதகொண்டிருக்கும் சூழலிலும் இத்தனகய வழக்கங்கள்
ததொடர்ந்து தகொண்டுதொனிருக்கிறது.
ஆைொல் முக்கியைொக இங்யக கவைத்தில் தகொள்ள
யவண்டியது என்ைதவனில் அத்தனகய பழக்கங்கள்
ததொடர்ந்து தகொண்டிருக்கிறது என்பயதொடல்லொைல்,
தபொருளொதொரம் ஓரிடத்தில் குவியும் டவடிக்னகக்கு
அடிப்பனடயொகவும் அது இருக்கிறது
என்பதுதொன். ைற்தறொரு வொர்த்னதகளில்
தெொல்வதொைொல், இந்தியொவில் முதலொளித்துவம் என்பது,
குறிப்பொக உலகளொவிய ெமீபத்திய சூழலில், ஏற்கையவ
இருந்து வந்த தற்யபொதும் இருக்கிற ெொதிய
பொகுபொடுகனள பயன்படுத்தி தொழ்த்தப்பட்டவர்கனள தைது
தெொந்த லனுக்கொக தள்ளி னவப்பதும், அவர்களின்

ஏழ்னைனய பயன்படுத்தி மிகக் குனறந்த கூலிக்கு
அனழப்பதுைொை யபொக்கில் ததொடர்ந்து
தகொண்டுதொனிருக்கிறது.
எையவ ெமூக பிரிவினைகள் என்பது தபொருளீட்டும்
டவடிக்னகயில் சுதந்திரைொக இல்னல. ைொறொக கூடுதலொக
பணி வொங்குவதும், குனறந்த கூலிக்கு அதிக ஆட்கள்
கினடக்கும் வண்ணம் வழக்கத்னத அதிகரிக்கும் விதைொகவும்
உள்ளது.
இயதைொதிரியொை பொகுபொடு பொர்க்கும் பழக்கம் என்பது
பொலிைத்திற்யகற்பவும் யவறுபடுவது கண்கூடொை
ஒன்று. தபண்களிடம் யவனல வொங்குவது என்பதில்
தவளிப்பனடயொக இந்த ொன்கு முரண்பொடுகள்
ததன்படுகிறது. கூலி வழங்கப்படும் ததொழிலொளி, குனறந்த
கூலி வழங்கப்படும் ததொழிலொளி, கூலி ைறுக்கப்படும்
ததொழிலொளி ைற்றும் யவனல ைறுக்கப்படும் ததொழிலொளி
என்பதொகும். யவனலவொய்ப்பு அதிகரித்து, யவனலயின்னை
என்பது குனறயும் யபொது, அல்லது கூலி தபறுபவர்
எண்ணிக்னக அதிகரித்து கூலி தபறொதவர்கள்
எண்ணிக்னக குனறயும் யபொது ஏற்படுகிற இது ஒரு
முரண் நினலயொகும்.
ஊரக தபண்கனளப் தபொறுத்தவனர அவர்களின்
வழக்கைொை யவனல என்பது அதிகரித்து வருவதுடன்
குறிப்பொக வீட்டு யவனலகள் ைற்றும் உற்பத்தி ெொர்ந்த
யவனலகளில் முக்கியைொக குனறந்த ெம்பளத்திற்கு யவனல

தெய்யும் நினல என்பது ஏற்படுகிறது. உற்பத்தி
என்பனதப் தபொறுத்தைட்டில் ெமீபத்திய பல தபரிய
நிறுவைங்கள் தைது உற்பத்தி ெங்கிலியில் அது ெொர்ந்த
பணிகனள சிறிது சிறிதொக தவளியில் தகொடுத்து வொங்கும்
தன்னையிைொல், வீட்டிலிருந்து தகொண்யட குனறந்த
கூலிக்கு யவனல தெய்வது என்பது
தபண்களிடம் அதிகரித்திருக்கிறது.
ஆைொல் ஏற்றுைதி ெொர்ந்த யவனலகளில், ெமீபத்தில்
அனைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு ைண்டலங்களில் கூட ஊரக
இந்தியொவில் தபண்கனள யவனலக்கு அைர்த்துவது
என்பது மிகக் குனறந்த அளவியலயய உள்ளது. இதன்
டுவில் ஊரக இந்தியொவில் ெம்பளத்திற்கு யவனல
கினடப்பதில் உள்ள சிரைத்தின் கொரணைொக தபண்களிடம்
விவெொயம் ெொரொத சுய யவனல வொய்ப்பு என்பது
அதிகரித்திருக்கிறது.
இந்த தபொருளொதொர வளர்ச்சி கொலத்தில் தபண்களுக்கு
வழங்கப்படும் ெம்பளம் என்பது 1993-94-லிருந்து 200405-க்கு இனடப்பட்ட 10 ஆண்டு கொலத்தில் சிறிது
கூடியிருக்கிறது. ஆைொல் அயத ெையம் யதசிய தனி பொோ்
வருவொய் என்பது தபண்கனள விட மிக அதிகைொக
வளர்ச்சியனடந்திருக்கிறது (ஊரக பட்டதொரிகள் ைற்றும்
கிரொைத்து படிக்கொத தபண்கள்), உண்னையொை ெம்பளம்
என்பது குனறந்திருக்கிறது. இன்னும் குறிப்பொகச்
தெொல்லப்யபொைொல் ஆண்களுக்கும்
தபண்களுக்குமினடயிலொை ெம்பள வித்தியொெம் என்பது

அதிகரித்துள்ளதுடன், உலகியலயய இங்குதொன் அதிகைொக
உள்ளது.
தபொதுப் பணிகள் என்பது மிகுதியொக குனறந்த கூலி
வொங்கும் தபண்கனள ெொர்ந்து இருக்கிறது. ைொதிரி
நிர்வொகி என்று தெயல்பட யவண்டிய அரசுத் துனற
பணிகளில் தபண்களுக்கொை யவனல வொய்ப்பு என்பது
இன்னும் குனறவொகத்தொன் உள்ளது. அத்தியொவசிய
தபொதுப்பணிகள் என்பது நிச்ெயைற்ற ஒப்பந்த முனறயில்
குனறந்த கூலி ைற்றும் பயன்களுக்கு தபண்கனள
யவனலக்கைர்த்தும் யபொக்குதொன் நீடிக்கிறது.
இது பள்ளிக் கல்வி யபொன்ற அரசுப் பணியில்
அப்பட்டைொக ததரிகிறது. (அதொவது பகுதிய ர
ஆசிரியர்கள் நியைைத்திைொல்) அயத யபொல் சுகொதொரம்
ைற்றும் ஊட்டச்ெத்து (அங்கன்வொடி ைற்றும் ெமூக
லப்பணிகள்) ெொர்ந்த பணிகளில் தபண்கள் பகுதி ய ர
பணியொளர்களொக நியமிக்கப்படுகிறொர்கள்.
ைகொத்ைொ கொந்தி யதசிய ஊரக யவனலவொய்ப்பு உத்திரவொத
திட்டம் என்பது ஒன்று வந்தபின் தொன் இத்தனகய
பொலிை யவறுபொடுகள் என்பது குனறந்துள்ளது ஊரகப்
பணிகளில் இந்த திட்டம் தெயல்படுவனத பொர்க்கும்
யபொது ததரிகிறது. சுய யவனலவொய்ப்பில்
தபண்களுக்கொை நிபந்தனைகள் என்பது, ெம்பளத்திற்கொை
பணியில் உள்ள டத்னதப் பொங்கினை சிரைப்படுத்தும்
விதைொக உள்ளது. வருைொைம் ததொடர்பொை குனறந்த

எதிர்பொர்ப்பின் அடிப்பனடயில் தபண்களின் விவெொயம்
ெொரொத சுய யவனலவொய்ப்பு தீர்ைொனிக்கப்படுகிறது என்ற
யபொதிலும் அந்த குனறந்த பட்ெ எதிர்பொர்ப்பினை கூட
பூர்த்தி தெய்வதில்னல என்பதுதொன் யதொர்த்த நினலயொக
உள்ளது. ததொழில்துனறயிலும், சிறு வணிகத்துனறயிலும்
உயர் வருவொய் என்பது ஏற்பட்டுள்ள யபொதிலும், ஏற்றுக்
தகொள்ளக் கூடிய நினலயில் யபொதிய வருவொய் ஈட்டும்
வொய்ப்பு என்பது குனறவொக இருப்பதொல், சுயயவனல
வொய்ப்பு என்பது சிரைத்துடன் தகொண்டுதெல்லும் ஒரு
டவடிக்னகயொகயவ உள்ளது.
குறிப்பிட்ட பகுதியில் தபொருளொதொர வளர்ச்சி
யையலொங்கியிருந்தொலும், வீட்டு யவனலகள் ெொர்ந்த
பணிகளில், அது தபருவொரியொக ஒரு யவனலக்கு ஒரு கூலி
என்று இருப்பதொல், குறிப்பொக தபண் ததொழிலொளர்களின்
வருைொைத்தின் தபரும்பகுதி இத்தனகயயத என்பதொல்,
அந்த ததொழிலிலும், அதைொல் வரும் இந்த கூலியும்,
தபரிய கரங்களில் தவகுவொக குனறந்து வருகிறது என்று
யதசிய ைொதிரி கணக்தகடுப்பு எடுத்த ஆய்வும், பல
ஆரொய்ச்சிக் கட்டுனரகளும் தவளிப்படுத்துகிறது.
அது யபொல் தபண் ததொழிலொளர்களின் பணிக்கு கூலியய
தகொடுப்பதில்னல என்பதும் அதிகைொகி
வருகிறது.ஏதைன்றொல் தபண்கள் லனுக்கொக
ஒதுக்கப்படும் தெலவிைங்கள் குனறக்கப்படுவதும், அல்லது
தனியொர் ையைொக்கப்படல், அல்லது வலுவிழந்த தபொது
தெொத்துக்கொை கட்டுைொைம், ைனைகளுக்கு யதனவயொை
அத்தியொவசிய தபொருட்களின் கினடப்பதற்கொை கொல

நீடிப்பு ஆகும் வனகயில் உள்ள பற்றொக்குனற கட்டுைொை
வெதியும், அல்லது ததளிவொக தெொல்லப் யபொைொல், ல்ல
ய ொக்கமுள்ள பல திட்டங்கள் கூட (உதொரணம்- வை
அழிப்பு) பொலிைம் ெொர்ந்ததொக உள்ளது என்பதுயை ஆகும்.
மீண்டும் இந்த பொலிை யவற்றுனை தற்யபொதும் இருந்து
தகொண்டு இருக்கிறது என்பது அச்ெொரைொை குறிப்பு
என்பயதொடு ைட்டுமின்றி, (இந்தியொவில் இந்த நினலப்பொடு
யைல்ைட்டத்திலும் எடுக்கப்படுகிறது) இது மூலதை
குவிப்பிற்கொை வழிமுனறயில் பினணந்துள்ளது. எையவ,
தற்யபொனதய வளர்ச்சி, நிலவி வரும் ெமூக யவற்றுனைனய
உனடப்பதற்கு பதில் அதனை ெொர்ந்திருந்யத வளர்ச்சி
பற்றிய கருத்னத முன்தைடுத்து தெல்லப்படுகிறது.
– ன்றி: ஃபிரண்ட்னலன், கட்டுனரயொளர் – தெயதி
யகொஷ்
–தமிழில் – சித்ரகுப்தன்
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உழவர்கள் ைடியும் யபொது கிரிக்தகட் ஒரு யகடொ?
அடுத்த தபொருளொதொர ‘சூப்பர் பவர்’ என்று புகழப்படும்
இந்தியொவில்தொன் ெரொெரியொக ஒரு ொனளக்கு 47
விவெொயிகள் தற்தகொனல தெய்து தகொள்கிறொர்கள்

ஆம், நீங்கள் இப்யபொது வொசித்துக் தகொண்டிருக்கும்
“உலகக் யகொப்னப” ததொனலயட்டும், அதற்கொை
விழொக்கள் ததொனலயட்டும், அரசுகளொல் அந்த
வீரர்களுக்கு பரிெொக வழங்கப்படும் இலவெ நிலங்களும்,
யகொடிக்கணக்கொை ரூபொய்களும் ததொனலயட்டும், ஏன்?
இந்த “விழொக்கள்” டக்கிற இடத்திலிருந்து சில கி.மீ
தூரங்களில் எைது உணவுக்கு வழிவகுக்கும் உழவர்கள்
ைொண்டு தகொண்டிருக்கும் யபொது, ொன் எப்படி கொலன்
கணக்கில் பீரும், ைதுவும் அருந்திக் தகொண்டு குதியொட்டம்
யபொட முடியும்.
உங்களுக்குத் ததரியுைொ, 9 ெதவீத வளர்ச்சியுடன் அடுத்த
தபொருளொதொர வளர்ந்த ொடு என்று புகழப்படும், இந்த
மிளிரும் ொட்டில் கடந்த 16 ஆண்டுகளில் ைட்டும் ஒரு
ொனளக்கு ெரொெரியொக 47 விவெொயிகள் தற்தகொனல
தெய்து தகொண்டுள்ளைர் என்பது.

கடந்த ைொதம், ைொர்ச் 5-ம் ொள், தவள்ளிக்கிழனை ைொனல
தபங்களூருவின் நீர் நிரம்ப யவண்டிய
இடங்களிதலல்லொம் வழிந்து தகொண்டிருக்கும் யபொது,
கொனதச் தெவிடொக்கும் பொடல்கள் ஒலிதபருக்கி மூலம்
வொனை நிரப்பிக் தகொண்டிருக்கும் யபொது, ஆடம்பர
விடுதிகளில், பொரிஸ்டொசில் உட்கொர்ந்து தகொண்டு உலகக்
யகொப்னபயில் இந்தியொவின் ெந்தர்ப்பத்னத பற்றி
சுவொரசியைொய் விவொதித்துக் தகொண்டிருக்கும் யபொது அயத
தபங்களூருவிலிருந்து 100 கி.மீ. தூரத்தில் சுவொமிகவுடொ,
வெந்தம்ைொ என்ற விவெொய யெொடிகள் அவர்களது
இரண்டு குழந்னதகனள நிற்கதியொய் விட்டுவிட்டு
தூக்கிலிட்டு தற்தகொனல தெய்து தகொண்டைர்.
ஏன் அவர்கள் இனதச் தெய்தொர்கள்? அவர்களுக்குள்
ெண்னடயிட்டுக் தகொண்டொர்களொ? இல்னல. அவர்கள்

குடிகொரர்களொ? இல்னல. அவர்களுக்கு தீரொத வியொதியொ?
இல்னல. பிறகு ஏன்? ரூ 80 ஆயிரம் கடன் வொங்கியது
சிறிது சிறிதொக கூடி ஒரு லட்ெத்தி இருபதொயிரம் வனர
உயர்ந்த கடைொகக் கட்ட இயலொைல் யபொையத கொரணம்
(இது கம்ப்யூட்டர் கம்தபனியில் யவனல பொர்க்கும் ஒரு
யெொடியின் ஒரு ைொத ஊதியம், அவர்கள் 2 அல்லது 3
ைொதங்கள் கடனுக்கு கட்டும் ைொத தவனண)
ஏதைன்றொல் அவர்களுக்குத் ததரியும் அந்தக் கடனை
தங்களொல் எப்யபொதும் திரும்பக் கட்ட இயலொது என்று,
அவர்கள் பொதிப்பிற்குள்ளொைொர்கள். அரெொங்கத்தொலும்
பொதிப்பனடயச் தெய்யப்பட்டொர்கள். 30 ெதவீதத்திலிருந்து
5 ெதவீதத்திற்கு (பட்டு) சில்க்-ற்கொை இறக்குைதி வரினய
அரெொங்கம் குனறத்தது இந்த ஆண்டிற்கொை நிதிநினல
அறிக்னகயில். அவர்கள் ஏற்கையவ லிந்து யபொை பட்டு
உற்பத்தி தெய்யும் விவெொயிகள். இந்த இறக்குைதி வரிச்
ெலுனகயொல் சீைொவிலிருந்து ைலிந்த வினலக்கு பட்டு
முதலொை தபொருட்கள் ைது ொட்டின் ெந்னதயில் வந்து
குவியும், ைது விவெொயிகள் நிற்கதியொய் நிற்பொர்கள்.
கடந்த 15 ஆண்டுகளில் ெரொெரியொக ஒவ்தவொரு ஆண்டும்
17 ஆயிரம் விவெொயிகள் தற்தகொனல தெய்து
தகொண்டிருக்கிறொர்கள். உங்களொல் ம்ப முடிகிறதொ?
ம்மில் தபரும்பொலொயைொருக்கு இந்த உண்னை ததரியொது.
ஏன்? உலகத்தியலயய மிகப்தபரிய ஊடகம் என்று
யபொற்றப்படும், இந்தியொவின் ஊடகங்கள் இத்தனகய
தகவல்கனள தகொடுப்பதில், யெகரிப்பதில் ஆர்வம்

கொட்டுவதில்னல. ஏதைன்றொல் அவர்கள் யகளிக்னக
விடுதிகளிலும், அரங்குகளிலும், ஆடம்பர
அரங்யகற்றங்களிலும், யகளிக்னக களிலும்தொன் ஆர்வம்
கொட்டுகின்றைர். பொகிஸ்தொன் அணி வினளயொட்டு
ததொடர் ஆரம்பிக்க உள்ள ொளுக்கு முதல் ொள் யவர்க்க
விறுவிறுக்க பயிற்சி தெய்யும் யபொது, ஏன் ைது ொட்டு
வீரர்கள் அவ்வொறு பயிற்சி தெய்யவில்னல என்பதில்தொன்
அதிக ஆர்வம் கொட்டுவொர்கள். அவர்கள் “பூைம் பொண்யட”
(விளம்பர ைொடல்) மீது அதிக ஆர்வம் கொட்டுவொர்கள்.
ஊடகங்கள் ெை ொயகத்தின் மூன்றொவது கண்
என்பொர்கள். ெை ொயகத்தின் ொன்கொவது தூண்
என்பொர்கள்? ஆைொல், இங்யகொ ஊடகங்கள்
“தரகர்களொக” ைொறிவிட்டை, சுத்தைொை வியொபொரம்.
எையவ ஊடகங்கள் மூலம் இத்தனகய ெொவுகனள
ததரிந்து தகொள்வது ெொத்தியைற்றது. பிறகு யொர்
இருக்கிறொர்கள்? அரெொங்கம் தெய்யுைொ? ஆைொல்
ைக்தகல்லொம் ததரியும் அரெொங்கம் எப்படி
தெயல்படுகிறததன்று.
பிறிததொரு ொள் ொன் தபங்களூருவின் விஞ்ஞொன் ெபொ
(ெட்டெனப) பக்கம் கடந்து யபொக யவண்டியிருந்தது.
அங்யக ொன் வொசித்த ஒரு வொர்த்னத இங்கு நினைவு
கூற யவண்டியுள்ளது. அங்யக ஓரிடத்தில்
“அரெொங்கத்தின் யவனல ஆண்டவன் யவனல” என்று

எழுதப்பட்டிருந்தது. அப்யபொதுதொன் புரிந்தது அரெொங்கம்
தங்களது எல்லொப் பணிகனளயும் ஆண்டவனிடத்தில்
விட்டு விட்டொர்கள் என்பது.
கர் ொடக முதல்வர் திருவொளர் எடியூரப்பொ அனைத்து
வீரர்களுக்கும் நிலம் பரிெொக வழங்கப் யபொவதொக
அறிவித்தொர். ஆைொல் நிலம்
எங்யக? தபங்களூரியலயயவொ? திருவொளர்
முதலனைச்ெனர நீங்கள் யகலியொக
பொர்க்கிறீர்கள். உடயை திருவொளர் முதலனைச்ெர் தைது
முடினவ ைொற்றிக் தகொண்டு பணைொக தகொடுக்க
தீர்ைொனிக்கிறொர். ஆைொல், அதுவும் எங்கிருந்து
வரும்? உங்களது, எைது வரிதொன் உள்ளயத. ஏற்கையவ
யகொடிக் கணக்கில் பணம் ஈட்டும் அந்த கிரிக்தகட்
வீரர்கனளக் கொட்டிலும், அதிகம் பணத் யதனவயில்
பொடுபடுபவர்கள் இந்த ஏனழ விவெொயிகள் இல்னலயொ?
அரசுக்குச் தெொந்தைொை ஒரு வங்கி நீங்கள் ஒரு
“தைர்சிடீஸ் தபன்ஸ்” கொர் வொங்க கடன் யகட்டொல் 6
ெதவீத வட்டிக்கு கடன் தகொடுப்பொர்கள். ஆைொல் அயத
வங்கியில் ஒரு விவெொயி டிரொக்டர் வொங்க கடன்
யகட்டொல் வங்கி எவ்வளவு வட்டி யகட்கும் ததரியுைொ? 15
ெதவீதம். ஏற்றத் தொழ்வின் ஆழத்னதப்
பொருங்கள். தண்ணீர் பொட்டில் ரூ15-க்கு விற்கப்படும்
யபொது, தெல்யபொனின் சிம் கொர்டு இலவெைொக
தகொடுக்கப்படுகிறது. இனி எவ்வளவு கொலத்திற்குத்தொன்

ைக்கு உணவளிக்கும் உழவர்களின் னகனயக் கடிக்கப்
யபொகியறொம். ெமீபத்தில் தவங்கொய வினல ஒரு
உதொரணம்.
2008ல் லக்யை இந்தியொ ஒரு அலங்கொர கொட்சி ஒன்னற
மும்னபயில் உள்ள ஒரு 5 ட்ெத்திர யஹொட்டலில்
டத்தியது. அதில் 500 பத்திரினகயொளர்கள் கலந்து
தகொண்டைர். அந்த கூட்டத்தில் முன்னவக்கப்பட்ட
தபொருள் “பருத்தி”. இந்த ஆடம்பர யஹொட்டலிலிருந்து
ஒரு ைணி ய ர பயணத்தில் உள்ள இடங்களில் ஒரு
ொனளக்கு ெரொெரியொக 4 லிருந்து 5 விவெொயிகள்
தற்தகொனல தெய்து தகொள்கிறொர்கள். எத்தனை
ததொனலக்கொட்சி நிருபர்கள் இனதப் படம்
பிடித்திருப்பொர்கள்? ஒருவருமில்னல.
60 ெதவீததத்திற்கும் யைற்பட்டவர்கள் இந்தியொவில் ஒரு
ொனளக்கு ரூ 20-ல் தங்களது அன்றொட வொழ்க்னகனய
டத்திக் தகொண்டுள்ளைர். டயட் என்ற ொம் அருந்தும்
ஒரு யகொக் பொைத்தின் வினல அவர்களது ஒரு ொனளய
வொழ்க்னக. ஒரு ொள் இரவு-பகல் கிரிக்தகட் ஆட்டத்திற்கு
தெலவிடப்படும் மின்ெொரம், விவெொயி பல வொரங்களுக்கு
பயன்படுத்த யபொதுைொைது. உங்களுக்கு ஒன்று
ததரியுைொ? மின்ெொர நிறுத்தம் கூட வர்க்க லன்
ெொர்ந்ததொக உள்ளது. தபரும் கரங்களுக்கு 2 ைணிய ரம்,
சிறு கரங்களுக்கு 4 ைணிய ரம், கிரொைங்களுக்யகொ 8
ைணி ய ரம், இப்யபொது யொருக்கு அதிக மின்ெொரம்

யதனவப் படுகிறது. இரவு பகலொக தைது யைொட்டொனர
இயக்கி, நீர் பொய்ச்சி பயிர் வளர்க்கும் விவெொயிக்கொ,
இலகுவொக கினடக்கும் வருைொைத்னத தெலவு தெய்து
கணினியில் இந்திய லீக் கிரிக்தகட் பொர்க்கும் சில
யைற்குடி அலுவலர்களுக்கொ?
ைது பிறந்த ொள் விழொக்களில் எத்தனை ஆயிரம்
ரூபொய்கனள வொரி இனறக்கியறொம். குளிர் ெொதைம்
தபொருத்தப்பட்ட கொர்களில் அங்கும் இங்கும்
பறக்கியறொம். வொர இறுதியில் கூர்க்கு (ைனலவொழ்
சுற்றுலொத்தலம்) தெல்ல ைது குளிரூட்டப்பட்ட
அனறகளில் தைத்னத யபொன்ற யெொபொக்களில் அைர்ந்து
தகொண்யட திட்டமிடும் யபொது, அந்த வழியொக யபொகும்
யபொது, அதற்கு மிக அருகில் உள்ள கிரொைங்களில் ரூ 10
ஆயிரம் கடனுக்கொக விவெொயிகள் பூச்சி ைருந்து
குடித்யதொ, தூக்கில் ததொங்கியயொ தங்கனள ைொய்த்துக்
தகொண்டிருக்கிறொர்கயள அது குறித்து ொம்
எண்ணியதுண்டொ?
பன்றிக் கொய்ச்ெல் வந்த யபொது ஒயர அைளி,
ஆர்ப்பொட்டம். ஒவ்தவொரு இறப்பும், ஒவ்தவொரு நிமிடமும்,
ஊடகங்களில் கொட்டப்பட்டது, ஏன்? ஏதைன்றொல் இந்த
ய ொய் அபரிமித ைொத வருைொைம் வொங்கும் கணணி
தபொறியொளர்கனள, ைத்திய தர வர்க்கத்திைனர
ய ரடியொகத் தொக்கியயத கொரணம். அங்யக உடயை
முக்கியத்துவம் வந்தது. நிவொரண முகொம்கள்
யதொன்றியது. அரெொஙகத்தொயலயய விெொரனண

னையங்கள் அனைக்கப்பட்டது இந்த வர்க்கத்திைனர
திருப்திப் படுத்துவதற்கொக. ஆைொல் ைறுபுறம், ஒவ்தவொரு
ொளும் 47 யபர் கடந்த 15 ஆண்டுகளொக ைடிந்து
வருகிறொர்கள். யொரொவது இனதத் தடுக்கயவொ,
அனதப்பற்றி கவனலப்படுவயதொ இல்னல ஏன்?
ஒரு விவெொயி தற்தகொனல தெய்து தகொண்ட ஒரு
ைொதத்திற்குள் அவைது ைனைவி தைது குழந்னதகளுக்கும்
விஷம் தகொடுத்து, தொனும் குடித்து ைடிவது அல்லது
குழந்னதகனள அ ொனதயொக விட்டு விட்டு தொன் ைட்டும்
ைடிவது என்ற நினலதொன் நிலவுகிறது. ஆந்திரப்
பிரயதெத்தில் அைந்தப்பூரில் ஒரு துயருற்ற விவெொய
தபண்ைணி அரசு டத்தும் வினதக் கனடயில் கடனுக்கு
பூச்சி ைருந்னத வொங்கிக் குடித்துவிட்டு உயினர
விட்டொர். வொழ் ொள் முழுவதும் கடனில் இருந்தவள்,
இறந்த பின்னும் கடனை விட்டுச் தெல்ல யவண்டிய
பரிதொப நினல.
பல நூற்றொண்டுகளுக்கு முன் யரொம் ெொம்ரொஜ்யத்திற்க
நீயரொ என்ற யபரரென் இருந்தொன். அவன் பலைொை
அரெைொக இருந்தொன். ஆைொல் அயத ய ரத்தில் கனல,
கவினத, குடி என்று வொழ்க்னக முழுவதும்
யகளிக்னகயொகயவ வொழ்க்னகனய டத்திைொன். ஒரு
முனற அவன் மிகப் தபரிய விருந்து ஒன்றிற்கு ஏற்பொடு
தெய்து அதற்கு ெமுதொயத்திலுள்ள கவிஞர்கள்,
ஓவியர்கள், அறிவுஜீவிகள், சிந்தனையொளர்கள் என்று
அனைவனரயும் அனழத்திருந்தொன். ஒவ்தவொருவரும்

ைகிழ்ச்சியில் குடிக்கவும், உண்ணவும், சிரித்தும்
ைகிழ்ந்திருந்தொர்கள். ய ரம் ஆக ஆக யகளிக்னக அதன்
உச்ெத்னத அனடந்தது. இரவும் வந்தது. அனத அப்படியய
ததொடர யவண்டும் என்றொன் நீயரொ ைன்ைன். இந்த
ய ரத்தில் அந்த ைன்ைன் அவைது ொட்டு சினறயிலிருந்த
அனைத்து குற்றவொளிகனளயும் அவன் யதொட்டத்னத சுற்றி
நிற்க னவத்து அனைவனரயும் தீயிலிட்டொன். அது
அவைது விருந்திைர்களுக்கு, யகளிக்னக ததொடர்வதற்கு
யதனவயொை தவளிச்ெத்னத தகொடுத்ததொம். அந்த
விருந்திைர்களுக்க ைகிழ்ச்சியொை ய ரம்தொன். ஆைொல்
அதற்கு தகொடுக்கப்பட்ட வினல குறித்து அவர்களுக்கு
ததரியுைொ? அந்த விருந்திைர்களுக்கு என்ை நினலயொை
ைைெொட்சி இருந்திருக்கும்.
நீயரொவின் விருந்திைர்கள்
அன்று நீயரொ ைன்ைனின் விருந்தில் என்ை டந்தயதொ
அதற்கும் இன்று ம் ொட்டில் டந்து
தகொண்டிருப்பதற்கும் எந்தவிதைொை வித்தியொெமும்
இல்னல. ைத்திய தர வர்க்கத்னத யெர்ந்த, னகநினறய
ெம்பொதித்து, கனடவீதிகனளச் சுற்றி வரும், கிரிக்தகட்
யைொகத்திலிருக்கும், விருந்து பிரியர்களொை ொம்தொன்
நீயரொவின் விருந்தொளிகள். ைடிந்து யபொகும் ம்
விவெொயிகளின் உயிரில் அந்த யகளிக்னககனள ொம்
அனுபவிக்கியறொம். ஒவ்தவொரு ஆண்டின் அரசின்
பட்தெட்டும் வெதியொைவர்களுக்கு ெொதகைொைதொக
இருக்கிறது. அவர்களுக்கு சிறப்பு தபொருளொதொர ைண்டலம்

அனைவதற்கு ைது விவெொயிகளிடமிருந்து நிலங்கனள
புடுோ்ங்கி தகொடுப்பதுடன், புதிய தொரொளையக்
தகொள்னகதயன்ற தபயரில் அவர்களுக்குத்தொன்
அதிகைொை வரிச்ெலுனக, இறக்குைதி
வரிகுனறப்பு. லட்ெக்கணக்கொை, யகொடிக்கணக்கொை
ரூபொய்களுக்கு தகுதியற்ற தயொரிப்பொக இருந்தொலும்,
அவர்களின் கடன்களுக்கு அதிகைொை வட்டிச் ெலுனககள்
என்று அபரிமிதைொக தகொடுக்கப்படுகிறது. ஏதைன்றொல்
ொதைல்லொம் நீயரொவின் விருந்திைர்கள் இல்னலயொ?
ொன் இந்த விழொக்களுக்தகல்லொம் எதிரியல்ல. ொன்
கிரிக்தகட் வினளயொட்டிற்கு கூட எதிரியல்ல. உலகக்
யகொப்னபக்கு எதிரொைவைல்ல. எைது ொட்டு ைக்கள்,
விவெொயிகள், கிரொைத்து ைக்கள் எல்யலொரும் இனணந்து
குதூகலிக்கும் யபொது, எைது விவெொயிகள் தகொடூரைொக
தங்களது உயினர தொங்கயள ைொய்த்துக் தகொள்ளொத
யபொது, தைர்சிடீஸ் தபன்சுக்கும், டிரொக்டருக்கும் கடனுக்கு
ஒயர ைொதிரி வட்டி விகிதம் வசூலிக்கப்படும் யபொது,
இந்தியொ உலக அளவில் ஒன்னற ெொதிக்கிறததன்றொல்,
முதலில் குதூகலிப்பவன், கூச்ெலிடுபவன் ொைொகத்தொன்
இருக்கும். அந்த ொளில்தொன் னகயில் இந்தியக் தகொடினய
ஏந்திக் தகொண்டு பொரத் ைொதொவிற்கு யெ என்று
யகொஷமிட்டுக் தகொண்டு யைொட்டொர் னபக்கில் வலம்
வருயவன். ஆைொல் இல்னல. இன்றில்னல. எைக்கு
உணவு தகொடுக்கும் விவெொயிகள் துயரத்திலில்னல
என்பது வனர ொன் இனதத்தொன் தெொல்யவன். உங்களது
ஆடம்பர கனட வீதிகளும் ொெைொய்

யபொகட்டும்தைன்று. உங்களது இந்திய பிரிமியர் லீக்
கிரிக்தகட் யபொட்டி ொெைொய் யபொகட்டுதைன்று. உலகக்
யகொப்னப ொெைொய் யபொகட்டுதைன்று. உங்களது
அனைத்து தகொண்டொட்டங்களும் ொெைொய்
யபொகட்டுதைன்று.
_______________________________________________
உழவர்கள் ைடியும் யபொது ” உலகக் யகொப்னப,” ஒரு
யகடொ?
– யரந்திர தஷகொவத், ன்றி – தி ஹிந்து 24.04.11
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பருத்தி மூலம் தங்க குவிப்பு – பி.ெொய் ொத்
பருத்தி மூலம் தங்க குவிப்பு – பி.ெொய் ொத்
ைொன்ெொன்யடொவுக்கொக னடம்ஸ் ஆஃப் இந்தியொ தபொய்
தெய்தி தவளியிட்டு ைக்கனள ஏைொற்றியது என்பனத
விரிவொகத் யதொலுரித்துக் கொட்டியிருக்கிறொர்
பத்திரினகயொளர் திரு பி.ெொய் ொத்.

ஏறக்குனறய 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் ைொன்ெொன்யடொ
வினதகள் இந்தியொவுக்கு வந்தயபொயத உலகையைொக்கல்ஏகொதிபத்தியங்கனள எதிர்க்கும் புரட்சிகர அனைப்புகள்,
இந்த வினதகள் ைது நிலங்கனள ைலடொக்கிவிடும்,
எல்லொ தொனிய வனககளிலும் ைறுசுழற்சி விவெொய முனற
முற்றிலும் அழிவதுடன், ஒவ்தவொரு முனற வினதகள்
யதனவப்படும் யபொதும் ொம் பிறரிடம் னகயயந்த
யவண்டியிருக்கும் என்கிற அபொயத்னத விரிவொக எடுத்து
தெொல்லிை. புதிய ெை ொயகம், புதிய கலொச்ெொரம்
யபொன்ற இதழ்களில் இனவ குறித்து பல கட்டுனரகள்
வந்தை. ஆைொலும் இவற்னறதயல்லொம் மீறி ஓட்டுக்கட்சி
அரசியல்வொதிகளின் ஆதரவுடன், பன்ைொட்டு நிறுவைைொை
ைஹியகொ ைொன்ெொன்யடொ பயயொதடக் இந்தியொ என்ற
தபயரில் உருவொை பன்ைொட்டு நிறுவைம் பி.டி.பருத்தி
வினதகனள இந்திய விவெொயிகளின் தனலயில்
கட்டியது. அதற்கு எந்த அளவுக்கு ஊடகங்கள் தபொய்
விளம்பரங்கள் தெய்து ஏைொற்றியது என்பனத விரிவொகத்
யதொலுரித்துக் கொட்டியிருக்கிறொர் பத்திரினகயொளர்
திரு பி.ெொய் ொத்.
“இந்த 2 கிரொைங்களிலிருந்து ஒருவர் கூட தற்தகொனல
தெய்து தகொள்ளவில்னல”

தெய்தியொ – விளம்பரைொ – னடம்ஸ் ஆப் இந்தியொ
யைொெடி
மூன்றனர ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ைரபணு ைொற்றம்
தெய்யப்பட்ட வினதகனளப் பயன்படுத்துவது ததொடர்பொக
இந்தியொ முழுவதும் ெர்ச்னெ தபொங்கி எழுந்து

தகொண்டிருக்கிற ய ரத்தில், ஒரு தெய்தித்தொள் அனதயய
ததொழில்நுட்ப தவற்றி எை ஆதொரப்பூர்வைொை
புனகப்படங்களுடன் கட்டுனர எழுதியிருந்தது. இங்கு
தற்தகொனலகள் என்பயத இல்னல. ைக்கள் விவெொயத்தொல்
ல்ல முன்யைற்றம் கண்டு வருகின்றைர். வழக்கைொகப்
பயிரிடப்படும் பருத்தியிலிருந்து ைரபணு ைொற்றப்பட்ட
பி.டி.பருத்தி வினத முனறக்கு ைொறியதொல் இந்த இரண்டு
(பொம்பிரெொ, அன்டொர்கொவூன்) கிரொைங்களில் கடந்த
மூன்று – ொன்கு ஆண்டுகளொக ெமூக, தபொருளொதொர
ைறுைலர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது”
இனத உறுதிப்படுத்தி ம்பிக்னகயூட்டும் விதத்தில் அயத
தெய்தித்தொளில், அயத தெய்திக்கட்டுனர வரிக்கு வரி
ைொறொைல் (னடம்ஸ் ஆப் இந்தியொ, ஆக 28, 2011)
தவளியிடப்பட்டது. அந்த கிரொைங்கனளச் யெர்ந்தவர்கள்
யவறுவிதைொை கனதகனளச் தெொல்லக் கொத்திருக்கிறொர்கள்
என்பது பற்றி எந்தக் கவனலயுமின்றி யைற்படி தெய்தி
தவளியிடப்பட்டது.
இந்த ஆண்டு ைொர்ச் ைொதம் பொம்பிரெொ வந்திருந்த
ொடொளுைன்ற நினலக்குழு உறுப்பிைர்களிடம், “எங்கள்
கிரொைத்தில் 14 யபர் தற்தகொனல தெய்துதகொண்டுள்ளைர்”
எைப் யபொரொடும் விவெொயிகள் கூட்டம் ததரிவித்த யபொது
வந்தவர்கள் அதிர்ந்து யபொயிைர். “இங்கு ைரபணு ைொற்ற
(பி,டி) வினதகள் வந்தபின் தொன் தபரும்பொன்னையொை
தற்தகொனலகள் நிகழ்ந்துள்ளை” என்றும் விவெொயிகள்
ததரிவித்தைர். தி இந்து ொளிதழ் தரப்பில் ெரிபொர்த்ததில்

2003 முதல் 2009 வனர 9 யபர் உயினர ைொய்த்துக்
தகொண்டுள்ளைர் என்பது ததரிய வந்தது. இப்பிரச்சினை
ததொடர்பொை ஆர்வலர் குழுக்கள் அதன் பின் இன்னும் 5
தற்தகொனலகள் டந்துள்ளை என்கின்றைர். எல்லொயை
2002 க்கு பின்ைர், அதொவது னடம்ஸ் ஆப் இந்தியொ
விவெொயிகள் பி.டி. வினத விவெொயத்திற்கு ைொறிவிட்டைர்
எைத் ததரிவித்த பிறகு இனவ னடதபற்றுள்ளை.
விவெொயத்தில் ைறுைலர்ச்சியொ?
அதிர்ச்சியில் உனறந்து கவனித்துக் தகொண்டிருந்த
ொடொளுைன்ற உறுப்பிைர்களிடம், யகொபத்துடன்
விவெொயிகள் ‘அய்யொ, இங்கு பல வினளநிலங்கள்
தரிெொகி விட்டை, பலர் விவெொயத்தின் மீது ம்பிக்னக
இழந்து விட்டைர், ஷ்டம் ெற்று குனறவொக
இருக்கட்டுயை எை பலர் ைொற்றுப்பயிரொக யெொயொ பீன்ஸ்
வினதத்துள்ளைர்’ என்று ததரிவித்தைர்.
ைஹியகொ ைொன்ெொன்யடொ ைரபணு ைொற்றப்பட்ட பி.டி.
பருத்தினய கொரணம் கொட்டி இந்த கிரொைங்களிலிருந்து
நில உரினையொளரொக இருந்த விவெொயிகள் உட்பட பலர்
புலம் தபயர்ந்து தென்று விட்டைர். ொங்கள் பொம்பிரெொ
கிரொைத்திற்கு கடந்த தெப்டம்பரில் தென்றிருந்த யபொது
சுயரஷ் ரொம்தொஸ் பொண்ட்யர என்பவர் “விவெொயம்
தெத்துக் தகொண்டிருக்கிறது என்பதொல் பலர் தவளியயறி
விட்டைர்” எைத் தைது கணிப்னப
ததரிவித்தொர். அரெொங்கம் ஆகஸ்ட் 2011 இல்

ொடொளுைன்றத்தில் இந்திய உயிர் ததொழில்நுட்ப
ஒழுங்குமுனற ஆனணயம் (பிஆர்ஏஐ) அறிமுகப்படுத்திய
ையெொதொ யதொல்வியனடந்தவுடன், பிணம் உயிர்தபற்று
எழுவது யபொல பி.டி. விவெொய முனறனயப் பொரொட்டி,
புகழந்து யபசும் 2008 ஆம் ஆண்டின் னடம்ஸ் ஆப்
இந்தியொ தெய்தி பிரசுரைொைது. ையெொதொனவ
பட்டியலிடுவதில் ஏற்பட்ட யதொல்வி என்பது விவெொயஉயிரியியல் ததொழிலின் எதிர்கொல லொபத்னதப் பொதிக்கும்
அம்ெைொகும். அதன் கொரணைொக வினரவில் மீண்டும்
அனதக் தகொண்டு வர யவண்டும் என்பதற்கொை தரகுப்
பணி துவங்கியது. “பி.டி.பருத்தி மூலம் தங்கம் அறுவனட”
என்கிற தனலப்பிட்டு ஆகஸ்டு 2008 இல் னடம்ஸ் ஆப்
இந்தியொ தெய்தித்தொளில் முழுப்பக்க
தெய்திதவளியொைனதத் ததொடர்ந்து, அடுத்த ொளிலிருந்து
னடம்ஸ் ஆப் இந்தியொ ைற்றும் சில தெய்தித்தொள்களில்
ைஹியகொ-ைொன்ெொன்யடொ பயயொதடக் (இந்தியொ) லிட்
நிறுவைத்திலிருந்து ததொடர்ச்சியொக விளம்பரம் வரத்
துவங்கியது. இந்த விளம்பரங்கள் ஆகஸ்டு 29, 30, 31,
தெப் 1 ைற்றும் 3 ஆகிய யததிகளில் பிரசுரைொைது.
அதற்கொை ையெொதொ இறுதியொக ைனழக்கொல ைற்றும்
குளிர்கொல கூட்டத்ததொடர் இரண்டிலும் விவொதத்திற்கு
பட்டியலிடப்பட்டிருந்த யபொதிலும் அறிமுகப்படுத்தயவொ,
நினறயவற்றப்படயவொ இல்னல. ொடொளுைன்றம் பி.டி.
பருத்தினய தவிர்த்த யவறு பிரச்சினைகளில்
சிக்குண்டதொல், தெய்தித்தொனள னவத்து சிலருக்கு தங்க
அறுவனட டந்தது.

இத்தனகய ததொடர் விளம்பரங்கள் ொடொளுைன்ற
நினலக்குழுவின் முடினவ ைொற்றவில்னல என்பதுடன்,
ைரபணு ைொற்றங்கள் தெய்யப்பட்ட உணவுப் பயிர்கனள
அனுைதிப்பது ததொடர்பொக ஆழைொகப் பரிசீலிக்க
யவண்டிய நினலனைனயத் யதொற்றுவித்தது. பல்யவறு
கட்சிகளிலிருந்து வந்திருந்த ொடொளுைன்ற நினலக்குழு
உறுப்பிைர்கள் விதர்பொ ைொவட்டத்தில் ஏற்பட்ட
கடுனையொை துன்பம், விவெொய தற்தகொனலகள் யபொன்ற
தகவல்களொல் அதிர்ச்சியனடந்து அந்தப் பகுதிகனளப்
பொர்னவயிட முடிவு தெய்தைர்.
அறிவொர்ந்த ொடொளுைன்ற உறுப்பிைர் பொபுயதப்
ஆச்ெொர்யொ தனலனையிலொை குழுவின் ததளிவொை
இலக்கு என்பது ைஹியகொ-ைொன்ெொன்யடொவின் அதிெய
ைொதிரி கிரொைம் என்று தெொல்லப்பட்ட பொம்பிரெொ
என்பதொக இருந்தது. ைற்தறொன்று ைொயரகொன்யெொைொபுர்டி ஆகும். ஆைொல் ொடொளுைன்ற
உறுப்பிைர்கள் எந்தக் கிரொைத்திலும் தங்கத்னதப்
பொர்க்கவில்னல. விவெொயப் புரட்சி – அதிெயம் என்று
தெொல்லப்பட்டது தகர்ந்து, யைலும் அரசின் யதொல்வியொக
யபொைதொயலயய துன்பம் ய ரிட்டது.
இந்தியொவில் பி.டி.பருத்தி அறிமுகப்படுத்தி 10 ஆண்டுகள்
நினறவொை 2012 இல் மீண்டும் இந்தப் பிரச்சினை
(னடம்ஸ் ஆப் இந்தியொவில் தெொல்லியிருப்பது யபொல்)
தபொறி பறக்கும் விவொதப் தபொருளொகியது. கடந்த ஆண்டு
ஆக 28 தெய்தித்தொளில் யதொன்றிய “பி.டி.பருத்தி மூலம்

தங்கம் அறுவனட” என்பது “ஒரு நுகர்யவொர்
ததொடர்பிற்கொை முன்முயற்சி” எைத் தன்னை
முன்னினலப்படுத்திக் தகொண்டது. யவறு வொர்த்னதகளில்
தெொல்வதொைொல் விளம்பரத்திற்கொகப் பணம் தகொடுத்து
தெய்தியொக்கப்பட்டது எைலொம். எனினும் அந்தச்
தெய்தியில் உள்ள விபரங்கள் எல்லொம் னடம்ஸ் ஆப்
இந்தியொவின் ததொழில்முனற தெய்தியொளர்கள்,
புனகப்படக்கொரர்களொல் தயொரிக்கப்பட்டயத. இன்னும்
குறிப்பொக விளம்பரைொக ைொறிய அந்தக் கனத ஏற்தகையவ
வொர்த்னதக்கு வொர்த்னத ைொறொைல் னடம்ஸ் ஆப் இந்தியொ
ொக்பூர் பதிப்பில் 31 ஆக 2008 இல் தவளியொை
ஒன்றொகும். பிரசுரைொையத மீண்டும் பிரசுரைொைது
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கடுனையொை
விைர்ெைத்திற்குள்ளொகியது. ஆக 28, 2011 இல்
தவளியொை தெய்தியியலயய அது ெரிபொர்க்கப்படொத
தெய்தியின் ைறுபதிப்பு என்பது யலெொக ஒப்புக்
தகொள்ளப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும் 2008 இல்
தவளியொை தெய்தியில் விளம்பரம் எைச்
தெொல்லப்படவில்னல. ஆைொல் இருமுனற
பிரசுரைொைதிலும் ஒப்புக்தகொள்ளப்பட்டிருந்த ஒரு விெயம்
யொததனில், யொவொட்ைொல் கிரொைத்னதப்
பொர்னவயிடுவதற்கொை பயண ஏற்பொடுகள் ைஹியகொைொன்ெொன்யடொ பயயொதடக் நிறுவைத்தொல்
யைற்தகொள்ளப்பட்டது என்பதொகும். அந்த நிறுவைம்
‘2008 இல் தவளியொைது னடம்ஸ் ஆப் இந்தியொவின்
தெய்தித் ததொகுப்பொகும்’ என்றது. 2008 இல் தவளியொை
தெய்தித் ததொகுப்பு என்பது ஆசிரியர் குழுை அதிகொர

வரம்பிற்குட்பட்டு தெய்தியொளர்கள் குறிப்பிட்ட
கிரொைங்களில் தென்று யெகரித்த அறிக்னககள்
ஆகும். ொங்கள் தெய்தியொளர்கள் அங்கு தென்று
வருவதற்கொை பயண ஏற்பொடுகனள ைட்டும் தெய்யதொம்
என்கிறொர், கடந்த வொரம் தி இந்து ொளிதழிடம் யபசிய
ைஹியகொ-ைொன்ெொன்யடொ நிறுவை தெய்தித்
ததொடர்பொளர். 2011 தெய்தி என்பது, வணிக
ய ொக்கத்தில் 2008 இல் தவளியொை தெய்தினயயய
திருத்தங்கள் யைற்தகொள்ளொைல் தவளியிட்டயத ஆகும்.
2008 முழுப்பக்கச் தெய்தி ொக்பூர் பதிப்பில்
தவளியொைது. 2011 இல் “ெந்னதப்படுத்தும் சிறப்பிதழொக”
தவளியொை தெய்தி அந்தச் தெய்தித்தொளின் பல ைொவட்ட
தவளியீடுகளில் (அதன் இனணய தளத்தில் சிறப்புச்
தெய்திப் பகுதியில் தெொடுக்கிைொல்
பொர்னவயிடலொம்) தவளியொைது. ஆைொல் ொக்பூர்
பதிப்பில் ைட்டும் தவளியொகவில்னல. ொக்பூர் பதிப்பில்
தவளியொகியிருந்தொல் கண்டிப்பொக அது தபரும் வியப்னப
ஏற்படுத்தியிருக்கும்.
ஒயர முழுப்பக்கச் தெய்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்குள்
இரண்டு முனற பிரசுரைொகியுள்ளது. முதல் முனற
தெய்தியொக, 2 வது முனற விளம்பரைொக. முதல் முனற
தவளியொைது அந்தச் தெய்தி ஊடகத்தில் பணிபுரியும்
தெய்தியொளர்கள், புனகப்படக்கொரர்களொல்
தவளியிடப்பட்டது. 2 வது முனற புனதயுண்ட
பிணத்னதத் யதொண்டிதயடுத்து, பியரதப் பரியெொதனை

தெய்வது யபொல் அதன் விளம்பரப் பிரிவொல்
தவளியிடப்பட்டது. முதல் முனற தெய்தி யெகரிப்பிற்கொை
பயணம் ைஹியகொ-ைொன்ெொன்யடொ நிறுவைத்தொல் ஏற்பொடு
தெய்யப்பட்டது. 2 வது முனற ைஹியகொ-ைொன்ெொன்யடொ
நிறுவைத்தின் விளம்பரத்திற்கொக
தவளியிடப்பட்டது. முதல் முனற தவளியொைது
அவலம். 2 வது முனற தவளியொைது யகலிக்கூத்து.
ைஹியகொ நிறுவைத்தின் தெய்தி ததொடர்பொளர் தொங்கள்
மிகவும் தவளிப்பனடத்தன்னையுடன் இருப்பதொகத்
ததரிவிக்கிறொர். ொங்கள் 2 வது முனற தவளியிடச்
தெொல்லும் யபொது ததளிவொக “இது அக் 31, 2008 ொக்பூர்
பதிப்பில் தவளியொை தெய்தியின் ைறுபதிப்பு” எை மூலச்
தெய்தி ைற்றும் யததிக்கொை பகுதியில் குறிப்பிட
வலியுறுத்தியைொம் என்கிறொர். ஆைொல் அவரின்
மின்ைஞ்ெல் வழியொக எழுதிய பதிலில் அந்த
விளம்பரப்படுத்தும் தெய்தி தவளியொை சூழ்நினலனை
பற்றி எழுப்பிய தி இந்து வின் யகள்விக்கு பதில்
ததரிவிக்கப்படவில்னல. விவெொயத்தில் பருத்தி வினதகள்
ைற்றும் தொவர உயிர்ததொழில்நுட்பத்தின் பங்கு பற்றி
ைக்களினடயய விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்துவதற்கொக 2011
இல் குறுகிய கொல தகவல் ததொடர்பு முன்முயற்சியொக
இது தெய்யப்பட்டது எை அவர் தெொல்கிறொர். ஆைொல்
இந்திய உயிர்ததொழில்நுட்ப ஒழுங்கு முனற
ஆனணயத்தின் ையெொதொ ொடொளுைன்றத்தில்
முன்னவக்கப்பட்ட ய ரத்தில் இனத தவளியிட்டதன்

ய ொக்கம் என்ை என்ற தி இந்துவின் யகள்விக்கு
வினடயளிக்கப்படவில்னல.
ஆைொல் னடதபற்றது அனதவிட அதீதைொைது. னடம்ஸ்
தெய்தியுடன் தவளியிடப்பட்டிருந்த விவெொய அதிெயம்
குறித்த புனகப்படங்கள் அந்த பி.டி.பருத்தி வினதக்கப்பட்ட
பொம்பிரெொ ைற்றும் அன்டொர்கொவுன் கிரொைங்களில்
எடுக்கப்படவில்னல. அதில் யதொன்றுபவர்கள் பொம்பிரெொ
கிரொைத்னதச் யெர்ந்தவர்கள் என்ற யபொதிலும், அந்தப்
படங்கள் பொம்பிரெொவில் எடுக்கப்பட்டதல்ல என்கிறொர்
அந்தக் கிரொைத்னத யெர்ந்த பொபன்ரொவ் கொபந்யத.
யபொலித் யதொற்ற அதிெயம்
னடம்ஸ் ஆப் இந்தியொ கனதயில் சிறப்பொை கல்வியறிவு
தபற்றிருந்த விவெொயியொகக் குறிப்பிடப்படும் ந்து ரவுத்
ஒரு ஆயுள் கொப்பீட்டுக் கழக முகவரும்
ஆவொர். அவருனடய வருவொய் பி.டி.பருத்தி வினத
கொரணைொக எதிர்பொரொ விதத்திற்கு உயர்ந்ததொகச்
தெொல்லப்பட்டது. “ ொன் கடந்த ஆண்டு ரூ. 2 லட்ெம்
ெம்பொதித்யதன்” கடந்த தெப்டம்பரில் அவர் என்னிடம்
இவ்வொறு ததரிவித்தொர். “ஏறக்குனறய ரூ. 1.6 லட்ெம்
ொன் விற்ற எல்ஐசி பொலிசிகளொல் கினடத்தது”
என்றொர். அதொவது சுருக்கைொகச் தெொன்ைொல் அவர்
விவெொயத்தில் ெம்பொதித்தனதப் யபொல் ொன்கு பங்கு
ஆயுள் கொப்பீடு முகவர் பணியில்

ெம்பொதித்துள்ளொர். அவரின் 4 யபர்கள் அடங்கிய
குடும்பத்திடம் 7 1/2 ஏக்கர் நிலம் இருந்தது.
ஆைொல் னடம்ஸ் ஆப் இந்தியொ விவரித்த கனதயில்
“பூச்சிக் தகொல்லி ைருந்து உபயயொகிக்கொைல் இருந்ததன்
வழியொக அந்த விவெொயி ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ. 20,000
வனர அதிகைொக யெமித்ததொக (அழுத்தம் கட்டுனரயொளரொல்
யெர்க்கப்பட்டது) விவரிக்கிறது”. அவர் 4 ஏக்கரில் பருத்தி
பயிர் தெய்திருந்ததொல் அவரது யெமிப்பு “பூச்சி
ைருந்தில்” ரூ. 80,000 என்கிறது கணக்கு. ஆைொல்
பொம்பிரெொவிலுள்ள விவெொயிகள் மிகுந்த யகொபத்துடன்,
ஏக்கருக்கு ரூ. 20,000 அல்லது அதற்கு யைல் ெம்பொதித்த
யொயரனும் ஒருவனர இங்யக சுட்டிக் கொண்பியுங்கள்
பொர்ப்யபொம் என்கின்றைர். கிரொை வொரியொக ஆய்வு
யைற்தகொண்ட யபொது திரு. ரவுத் ஒப்பமிட்டுக் தகொடுத்த
புள்ளி விபரம் (தி இந்துவின் வெமுள்ளது) அவரின்
வருவொய் குறித்து யவறு வித்தியொெைொை கனதனய
ததரிவிக்கிறது.

படம்

ன்றி thehindu.com

ைத்திய அரசின் விவெொய அனைச்ெர் ததரிவிக்கும் புள்ளி
விபரங்கள் ‘பி.டி. அதிெயம்’ என்பதற்குப் பதிலொக அதன்
மீது ஏளைத்னத உமிழ்கின்றைர் பொம்பிரெொ ைற்றும்

ைொயரகவுன் விவெொயிகள். இந்திய ொடொளுைன்றத்தில்
2011 டிெம்பர் 19 அன்று அனைச்ெர் ெரத்பவொர்,
விதர்பொவில் ஒரு தஹக்யடருக்கு ெரொெரியொக 1.2
குவிண்டொல் பஞ்சு கினடக்கிறது என்றொர். அதிர்ச்சியுறும்
வனகயில் அது மிகக்குனறந்த அளயவ. அனத இரண்டு
பங்கொகக் கணக்கிட்டொல் கூட குனறவுதொன். விவெொயிகள்
சுத்தம் தெய்யப்படொத நினலயில்தொன் பருத்தினய
விற்கின்றைர். நூறு கியலொ அறுவனட என்றொல் அதில்
35 கியலொ பஞ்சும் 65 கியலொ பருத்தி வினதயும் கினடக்கும்.
(அதிலும் கூட இனழயொடும் யபொது யைலும் 2 கியலொ
இழப்பு ஏற்படும்). யைலும் திரு. பவொர் ததரிவிக்கும்
விபரத்தின்படி பொர்த்தொல் ஒரு ஏக்கருக்கு 3.5 குவிண்டொல்
வினதயுடன் கூடிய பஞ்ெொ? அல்லது தவறும் 1.4
குவிண்டொல்தொைொ?. திரு. பவொர் யைலும் ததரிவிக்னகயில்
விவெொயிகள் ஒரு குவிண்டொலுக்கு ரூ. 4200 வீதத்தில்
அதிகைொை வினலனயயய தபறுகின்றைர்
என்கிறொர். அவருக்கு ஏற்புனடயதல்ல என்ற யபொதிலும்,
விவெொயம் தெய்ய ஆகும் தெலவிைத்திற்கு அருகொனையில்
அவர் தெொல்லும் ததொனக இருப்பதொல்தொன் அங்கு
யைொெைொை சூழல் வளர்ந்துள்ளதொகக் கருதுகியறன். திரு.
பவொர் ததரிவிக்கும் புள்ளி விபரங்கள் ெரிதயன்றொல்
ந்து ரவுத்தின் தைொத்த வருவொய் ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ. 5900
ஐத் தொண்டியிருக்க யவண்டும். ஆைொல் 1 1/2 பொக்தகட்
வினத ைட்டும் ரூ. 1400 என்பனதக் கழித்துப் பொர்த்தொல்,
ஏறக்குனறய அவருக்கு மீதம் ஏதுவுயையில்னல. ஆைொல்
னடம்ஸ் ஆப் இந்தியொ அந்த விவெொயியின் வருவொய்
ஏக்கருக்கு ரூ. 20000 க்கு யைல் என்கிறது.

யைற்தெொன்ை தெய்தியில் உள்ள மினகப்படுத்தனலப்
பற்றி யகட்டயபொது ைஹியகொ-ைொன்ெொன்யடொ நிறுவை
தெய்தி ததொடர்பொளர்- “எங்கள் நிறுவைத்தின் ஊழியர்
தெொன்ைதொக பத்திரினகயில் தெய்தியொக வந்தனத
ொங்கள் வழிதைொழிகியறொம்” என்றொர். முழுப்பக்க
விளம்பரைொக ைொறிய அந்தச் தெய்தியில் அவர்
குறிப்பிட்ட ஒரு சிறு பத்தியில் எங்குயை ஏக்கருக்கு ரூ.
20000 க்கு யைல் என்யறொ, யவறு ததொனக குறிப்பிட்யடொ
புள்ளி விபரம் ஏதுமில்னல. தவறும் “பி.டி.பருத்தியொல்
விவெொயிக்கு வருவொய் உயர்வு” என்றும், பல ஏக்கர்
பரப்பளவுள்ள நிலங்களில் அந்த பருத்தி
பயிரிடப்பட்டுள்ளனதப் பற்றி ைட்டுயை யபசும் விதத்தில்
அது இருந்தது. ஆைொல் ஏக்கருக்கு எவ்வளவு ைகசூல்
என்பது பற்றி அதில் குறிப்பிடப்படவில்னல. யைலும்
அந்த இரு கிரொைங்களிலும் ஒருவர் கூட தற்தகொனல
தெய்து தகொள்ளவில்னல என்ற வனகயில் எதுவும் அவர்
குறிப்பிடும் தெய்திக் குறிப்பில் இல்னல. எையவ
ைொன்ெொன்யடொ நிறுவைம் மிகக் கவைைொக னடம்ஸ் ஆப்
இந்தியொ ததரிவிக்கும் தெய்திகனள உறுதிப்படுத்தொைல்
ழுவியயதொடு, அவர்களின் ெந்னதப்படுத்தும் முக்கியக்
குறிப்புகளில் ைட்டுயை கவைைொக இருந்துள்ளைர்.
இந்தச் தெய்தினயப் பற்றி ைஹியகொ-ைொன்ெொன்யடொ
உயிர்ததொழில்நுட்ப இந்தியொ நிறுவைச் தெய்தித்
ததொடர்பொளர் ததரிவிக்னகயில், “தெய்தியொளர்கள்
யைற்கண்ட கிரொை விவெொயிகளிடம் ய ரடியொக
யபட்டிகள் எடுத்து, அவர்களின் அனுபவங்கனளக்

யகட்டறிந்து, விவெொயிகள் குறிப்பிட்டு
தெொன்ைவற்னறயய தெய்தியொக்கியுள்ளைர்” என்றொர்.
‘
விளம்பரைொக ைொறிய கனத’ மீண்டும் யதொன்றிய
யபொதும் ந்து ரவுத், யபொல்கொர்டு II வினதயின் மூலம்
ஏக்கருக்கு 20 குவிண்டொல் ைகசூல் தபற்றுள்ளொர்
என்கிறது. அதொவது விவெொய அனைச்ெர் ததரிவிக்கும் 1.4
குவிண்டொல் என்பனதப் யபொல் 14 பங்கு
அதிகம். அதொவது பருத்திக்கு 2 முதல் 3 முனற
நீொோ்ப்பொய்ச்சுவது யதனவப்படும் நினலயில், ைனழ
குனறந்த ைொவட்டைொை விதர்பொவில் ைகசூல் குனறந்து
விட்டது எை வருத்தப்படுகிறொர் திரு. பவொர். ஆைொல்
அயத ெையம், யதசியவொத கொங்கிரசு – கொங்கிரசு
கூட்டணி ஆளும் ைகொரொஷ்டிரொவின் ஏறக்குனறய
தபரும்பொலொை ைனழக் குனறவுப் பகுதிகளில் தண்ணீர்
மிகவும் யதனவப்படும் இந்த பி.டி.பருத்தி வினதனய
ஊக்குவித்தது எவ்வொறு என்ற யகள்வி எழும் யபொது திரு
பவொர் அனைதி கொக்கின்றொர். ஏழு ஆண்டுகளுக்கு
முன்பொக ைனழ குனறந்த பகுதிக்கு தபொருந்தி வரொத இந்த
பி.டி. வினதகனள ைகொரொஷ்டிரொ அரசு வினதக் கழகம்
அதன் ைொநில விவெொய ஆனணயர் மூலைொக
விநியயொகித்தது. னடம்ஸ் ஆப் இந்தியொ தெய்தியின்படி
பொர்த்தொல், ந்து ரவுத் பணத்தில்
உருளுகின்றொர். அனைச்ெரின் கூற்றுப்படி பொர்த்தொல் அந்த
விவெொயி தண்ணீருக்குள் விழுந்த யபொதிலும், மூழ்கொைல்
மிதக்கிறொர்.

2011 இல் ஒயர வொரத்தில் ெரைொரியொக தவளியொை
ைஹியகொ-ைொன்ெொன்யடொ பயயொதடக் விளம்பரங்கள்
யவறு தீனய பற்ற னவத்தது. இந்திய விவெொயிகள்
மிகுந்த பணப்பலன்கள் தபறுகிறொர்கள் என்ற வனகயில்
யதொன்றிய ஒரு விளம்பரத்தின் (தடல்லியிலிருந்து
தவளியொகும் யவறு ஒரு தெய்தித்தொளிலும் வந்திருந்தது)
மீது இந்திய விளம்பரத் தரக்கட்டுப்பொட்டுக் குழுைத்தின்
முன்னவக்கப்பட்ட புகொனரத் ததொடர்ந்து, இந்திய
விளம்பர தரக்கட்டுப்பொட்டுக் குழுைம் “புகொருக்குள்ளொை
விளம்பரத்தில் னவக்கப்பட்ட வொதம்
தைய்ப்பிக்கப்படவில்னல” என்ற முடிவிற்யக
வந்தது. ைொன்ெொன்யடொ நிறுவைச் தெய்தி ததொடர்பொளர்,
விளம்பர தரக்கட்டுப்பொட்டு குழுைம் முன் னவக்கப்பட்ட
குறிப்புகனள ததொடர்ந்து விளம்பரம்
திருத்தியனைக்கப்பட்டு விட்டது என்றொர். ைஹியகொைொன்ெொன்யடொ நிறுவைம் விளம்பரத்னத
திருத்தியனைத்தனத விளம்பர தரக்கட்டுப்பொட்டு குழுைம்
ஒப்புக்தகொண்டது.
ைொர்ச் ைொதத்தில் ொடொளுைன்ற நினலக்குழு உறுப்பிைர்கள்
அந்த கிரொைத்னத விட்டு தவளியயறிய பின் ொங்கள்
மீண்டும் திரு. ந்துனவ ெந்தித்த யபொது, “இன்று
என்னைக் யகட்டொல், நீர்வளம் குனறந்த இந்த
கிரொைங்களில் ைரபணு ைொற்ற (பி.டி) வினதகனளப்
பயன்படுத்தொதீர்கள் என்யபன், நினலனை தற்யபொது மிக
யைொெம்” என்றொர். ொடொளுைன்ற உறுப்பிைர்கள் முன்
அவர் ( ந்து) ஏன் ஒரு வொர்த்னத கூட

ததரிவிக்கவில்னலதயன்றொல், தொம் மிகவும் தொைதைொக
வந்ததொகத் ததரிவித்தொர்.
“ ொங்கள் வட்டிக்கு கடன் தகொடுப்பவர்கனள ஒதுக்கி
விட்யடொம், இனி எங்கள் எவருக்கும் அவர்கள்
யதனவயில்னல” னடம்ஸ் ஆப் இந்தியொ விளம்பரைொக
ைொறிய தெய்தியில் ைொங்கூ ெவொன் என்ற விவெொயி
இவ்வொறு ததரிவித்ததொகக் கூறப்பட்டுள்ளது. அதொவது
பி.டி. வினதயிைொல் அன்டொர்கொவுன் கிரொைத்தில் ஏற்பட்ட
தெழிப்பிைொல் இந்த நினல ஏற்பட்டதொகக்
கூறப்பட்டுள்ளது. பொம்பிரெொவில் உள்ள 365 விவெொய
வீடுகள் ைற்றும் அன்டொர்கொவுனில் உள்ள ஏறக்குனறய
150 வீடுகளில் ‘விதர்பொ ென் அந்யதொலன் ெமிதி’
(விெொஸ்) யைற்தகொண்ட ஆய்வுக் கணக்தகடுப்பில்
ஏறக்குனறய வங்கிக் கணக்குள்ள அனைத்து
விவெொயிகளும் கடன் கட்ட முடியொைல் யபொவதொகவும்,
ஏறக்குனறய 60 ெதவீத விவெொயிகள் கந்து வட்டிக்கு
கடன் தகொடுக்கும் தனியொரிடம் ைொட்டிக்
தகொண்டுள்ளதொகவும் ததரிகின்றது என்கிறொர் விெொஸ்-ன்
தனலவர் கியஷொர் திவொரி.
ைகொரொஷ்டிரொ அரசு நினலக்குழு (பொரொளுைன்ற)
உறுப்பிைர்கனள ைொதிரி கிரொைம் என்று தெொல்லப்பட்ட
பொம்பிரெொ கிரொைத்திற்குள் வர விடொைல் தினெதிருப்ப
மிகக் கடுனையொை முயற்சிகனள
யைற்தகொண்டது. இருப்பினும் குழுவின் தனலனை
உறுப்பிைர் பொசுயதப் ஆச்ெொர்யொ ைற்றும் அவரின் ெக

உறுப்பிைர்கள் குறிப்பிட்ட கிரொைத்னத பொர்னவயிட
யவண்டும் என்ற தைது நினலயில் உறுதியொக இருந்தைர்.
ொடொளுைன்ற உறுப்பைர்கள் வருனகயொல் ஊக்கம் தபற்ற
ைக்கள் அந்த இரு கிரொைங்களிலும் தங்கள்
எண்ணங்கனள வொர்த்னதகளொக இதயத்திலிருந்து
தவளிப்பனடயொக ததரிவித்தைர். யதசிய குற்றப்பதிவு
ஆனணயப் பதிவுகள் ததரிவிக்கின்றபடி,
ைகொரொஷ்டிரொவின் பதிவுகளில் மிக யைொெைொக 1995 இல்
இருந்து 2010 வனர 50000 விவெொய தற்தகொனலகள்
னடதபற்றுள்ளது. அதிலும் அந்த ைொநிலத்தில் விதர்பொ
ைொவட்டம் அத்தனகய இறப்புகளில் முன்னினல
வகிக்கிறது. இன்ைமும் மிகப்தபரிய, அரசின் தகொள்னக
ெொர்ந்த பிரச்சினைகள் விவெொய த ருக்கடிக்கு இட்டுச்
தெல்கின்றை என்கின்றைர் இங்குள்ள விவெொயிகள்.
பி.டி.பருத்தியின் வரவொல் விவெொய தற்தகொனல
பிரச்சினை குனறந்தது எை எந்த விவெொயியும்
ததரிவிக்கவில்னல. அயத ெையம் அவர்கள் அதிெயம்,
தெலவு குனறப்பு, யெமிப்பு என்பைவற்றில் உள்ள
யபொலித் யதொற்றங்கனள கருத்துக்களொக
தவளிப்படுத்திைர். அவர்கள் ததரிவித்த கருத்துக்கள்
ொடொளுைன்ற உறுப்பிைர்களுக்கு அரசியல் யைற்தகொள்ள
தெய்தியொைது. ஆைொல் பணம் தகொடுத்து யபொடப்பட்ட
தெய்தி பற்றியயொ, ெந்னதப்படுத்தும் வியொபொர தந்திரம்
என்பது பற்றியயொ எந்தப் யபச்சும் இதுவனர இல்னல.
________________________________________________

ன்றி- தி இந்து (10 யை 2012)
தமிழில்- சித்ரகுப்தன்.
________________________________
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ஒரு தபருச்ெொளியின் வனளக்குள்யள…
தஹலிகொப்டர்கள் னவத்திருப்பதிலிருந்து, வீட்டினுள்யள
அனைத்துள்ள நீச்ெல் குளத்தில் மிதந்து தகொண்யட, அதன்
அருகில் பிரத்யயொகைொக அனைக்கப்பட்டுள்ள 70 எம் எம்
தினரயில் படங்கனள ரசிக்கும் முன்ைொள் அனைச்ெரும்,
யைலனவ உறுப்பிைருைொை ெைொர்த்தை தரட்டி வொழ்ந்தது
ஒரு ரொெ வொழ்க்னக.

நீங்கள் எனத தபயரிட்டுச் தெொன்ைொலும் அது அவரிடம்
இருந்தது. 44 வயதொை தரட்டி தைது வீட்டருயக 3
அடுக்கு பிரம்ைொண்ட வளொகம் ஒன்னற தைது
குழந்னதகள் வினளயொட ைட்டும்
அனைத்திருந்தொர். தரட்டியின் குழந்னதகள் பொதுகொப்பு
கருதி தவளியில் தெல்வதில்னல. ைொறொக தங்கள்
ண்பர்கனள அனழத்து வந்து தைது வளொகத்தில் தொன்
வினளயொடுவொர்கள். தஹலிகொப்டர்கள்
னவத்திருப்பதிலிருந்து, வீட்டினுள்யள அனைத்துள்ள
நீச்ெல் குளத்தில் மிதந்து தகொண்யட, அதன் அருகில்
பிரத்யயொகைொக அனைக்கப்பட்டுள்ள 70 எம் எம் தினரயில்
படங்கனள ரசிக்கும் முன்ைொள் அனைச்ெரும், யைலனவ

உறுப்பிைருைொை ெைொர்த்தை தரட்டி வொழ்ந்தது ஒரு
ரொெ வொழ்க்னக.
தரட்டி திருப்பதி ஏழுைனலயொனுக்கு ரூ 40 யகொடி
ைதிப்பிலொை னவர கிரீடத்னத ன்தகொனடயொக
தகொடுத்தயதொடு, அயத யபொல் ைற்தறொன்னற தைது
தபல்லொரி வீட்டிலும் னவத்திருக்கிறொர். அவர் வீட்டிற்குள்
ஒருவர் நுனழந்தொல் ெந்தைத்தொல் யவனலப்பொடு தெய்த
அச்சு ஒன்றில் மின் ஒளியில் தெொலித்துக் தகொண்டு
அந்த னவர கிரீடம் சுழன்று ம்மீது ஒளிக்கதிர்கனள
வீசும். தபங்களூருவில் உள்ள நிரந்தர அனற ஒன்று
அவருக்கொக ஒதுக்கப்பட்ட டொஜ் ட்ெத்திர விடுதியின்
யைற்கு எல்னலக்கு அருகில் தரட்டிக்கு பொரிெொதொ என்ற
தபயரில் தபரிய அடுக்கு ைொடி குடியிருப்பு
உள்ளது. அதிகைொை தெொகுசுக் கொர்கள் தரட்டியின்
வீட்டில். தபன்ட்யல, தைர்சிடீஸ் தபன்ஸ், யரஞ்ச் யரொவர்
எை பல இதில் அடங்கும். விடுமுனறகனள உலகின் பல
பகுதியிலுள்ள உல்லொெ இடங்களில் தபொழுனத கழிப்பவர்
தரட்டி.
சுரங்க ததொழில் உச்ெத்னத அனடந்து சில வருடங்களுக்கு
முன் சுறுசுறுப்பொையபொது, தபல்லொரிக்கும்,
தபங்களூருவிற்கும் சிற்றுண்டிக்கு, ைதிய அல்லது இரவு
உணவிற்கு தஹலிகொப்டரில் பறப்பொர் தரட்டி.
ஆைொல் சூழல் எப்யபொதும் ஒயர ைொதிரி இருந்து
விடுவதில்னல. கடந்த சில ைொதங்களொக கொரில்தொன் அதிக

அளவில் பயணித்துக் தகொண்டிருக்கிறொர். 3
தஹலிகொப்டர் னவத்திருந்த தரட்டியிடம் தற்யபொது
ஒன்றுதொன் உள்ளது. 1990களின் இறுதியில்
யகொடிக்கணக்கில் கடனில் இருந்த தரட்டி கடந்த 12
ஆண்டு கொலத்திற்கு பிறகு அவர் ஒப்புக் தகொண்டபடி
பொர்த்தொயல அவரது ைனைவி தபயரில் ைட்டும் 150
யகொடி தெொத்து. இந்த தகொழுத்தலுக்கு ன்றி தெொல்ல
யவண்டியது சுரங்கத் ததொழிலுக்கு. தபல்லொரியில் அவர்
வீட்டருயக உள்ள ைனலகுன்னற விளக்குகளொல்
அலங்கரிக்க ைட்டும் ஆை தெலவு 30 லட்ெம்.
அவரது அரசியல் கலந்தொய்விற்கொக உள்ள அனறயின்
தபயர் குட்டீரொ. அங்கு நுனழந்தொல் முன்ைொள் பொரத
பிரதைர் அடல் பிஹொரி வொஜ்பொயி, மூத்த பொ ெ க
தனலவர் எல் யக அத்வொனி, பொரொளுைன்ற எதிர்கட்சி
தனலவர் சுஷ்ைொ சுவரொஜ், ைற்றும் கர் ொடக முன்ைொள்
முதல்வர் பி எஸ் எடியூரபபொ ஆகியயொரின் பிரும்ைொண்ட
உருவப்படங்கள் ம்னை வரயவற்கும்.
தரட்டியின் வீடு ஒரு யகொட்னடனய யபொன்றது. ஒரு
பொர்னவயொளர் உள்யள தெல்ல யவண்டுதைனில் 3
தெக்யபொஸ்ட், ஸ்யகைர்கள், தவடிகுண்டு யெொதனைகள்,
ைற்றும் துப்பொக்கி ஏந்திய கொவலர்கள் என்ற அடுக்குகனள
கடந்து தொன் தெல்ல யவண்டும்.
பணங்களின் சுரங்கம்

தங்கம், தவள்ளி, பண்னண வீடுகள், கட்டிடங்கள்,
முன்யைொர் தெொத்துக்கள், எை முன்ைொள் அனைச்ெரொை
தரட்டியின் தெொத்துக்கள் 153.49 யகொடிகள்

ைனல யபொல்

னககள்

2.2 யகொடி ைதிப்புள்ள தங்க இருக்னக (யெர்)
2.58 யகொடி ைதிப்பில் தங்க சினலகள்
13.15 லட்ெம் ைதிப்பில் தங்க தபல்ட்
20.87 லட்ெம் ைதிப்பில் தங்க ெொப்பொட்டு தட்டு, ஸ்பூன்,
சிறு பொத்திரங்கள்
இனவ தவிர னவர, னவடூரிய, யகொயைதக கற்கள், கழுத்து
னககள், ஆண்கள் அணியும் கங்கணங்கள், யைொதிரங்கள்,
வனளயல்கள் எை ஒரு னகக் குவியயல
கொணப்பட்டதொம்.

வருைொைமும் முதலீடுகளும்-

கர் ொடக யலொக்யுக்தொ முன் அவர் ெைொோ்ப்பித்த
விபரங்களின்படி
பணம் தரொக்க னகயிருப்பு
1.11 லட்ெம்
கொர் – யலன்ெர்
ஆண்டுச் ெம்பளம் – 31.5 யகொடி
வியொபொர வருவொய் – 18 யகொடி
வட்டிகளின் மூலம் வருவொய் – 1.8 யகொடி
கொப்பீடு (இன்சூரன்ஸ்) – 18.91 யகொடி
பரஸ்பர நிதி முதலீடு – 4.2 யகொடி
பத்திரங்கள் – 14.4 யகொடி
பங்கு முதலீடுகள் – 47.31 யகொடி
ைக்களுக்கு கடன் முன்பணம் – 8.6 யகொடி

வியொபொர நிறுவைங்களில் முதலீடு – 2.9 யகொடி
வங்கி முதலீடுகள் – 14.51 யகொடி
வங்கி யெமிப்பு கணக்குகள் – 60.79 லட்ெங்கள்
அஞ்ெலக முதலீடு – 24 லட்ெங்கள்

பண்னண வீட்டு தெொத்துக்கள்பண்னண வீடு 19.71 ஏக்கர்
4.4 யகொடி ைதிப்பில் 7800 ெதுர அடி இடம்
ஆர் எம் வி விரிவொகத்தில் தபங்களூருவிலும்,
தபல்லொரியிலும் இரண்டு கட்டிடங்கள்
தபல்லொரியில் மூதொனதயர் தெொத்து 40 லட்ெம்
தபொறுப்புகள் – 16.82 யகொடி
குடும்ப வருவொய்-

ைனைவி அருணொ தரட்டியின் தெொத்துக்கனள
கணக்கிட்டொல் அது தரட்டியின் கணக்கிற்கு யைல்
தெல்லும்
ஆண்டுச் ெம்பளம் – 16.5 யகொடி
வியொபொர வருவொய் 22.69 யகொடி
னககள், இன்சூரன்ஸ், பங்கு வர்த்தகம், முதலீடுகள் எை
கணக்கிட்டொல் யகொடிகளில் வரும்
இனவ தவிர இவரது குழந்னதகள் பிரொைணி ைற்றும்
கிரீத்தியின் வருடொந்திர வியொபொர வருவொய் 3.7 யகொடி
__________________________________________________
________
ன்றி – னடம்ஸ் ஆப் இந்தியொ, தமிழில் – சித்ரகுப்தன்

21
ரூ 3,74,937 யகொடி ஊழல்!

ரூ 3,74,937 யகொடி ஊழல்!
கொர்ப்பயரட் நிறுவைங்களிடமிருந்து இந்திய அரசிற்கு வர
யவண்டிய ரூ 3,74,937 யகொடி வருைொை வரி
வரொக்கடைொக தள்ளுபடி தெய்யப்பட்டுள்ளது. இது
ஸ்தபக்ட்ரம் ஊழனல விட 2 ைடங்கு அதிகம்.



ஆண்டுயதொறும் (இந்திய) ைத்திய அரசின்
நிதிநினல (பட்தெட்) அறிக்னக – அதனைத்
ததொடர்ந்து அந்தந்த ைொநில அரசின் பட்தெட்.
அதற்கு 3 திைங்களுக்கு முன்பிருந்யத
ெம்பளப்பிரிவிைர் என்று தெொல்லப்படுகின்ற 2
ெதவீதைொகவுள்ள டுத்தர வர்க்கம், அன்றொடங்
கொய்ச்சிகளொக இருக்கிற திருவொளர் தபொதுெைம்
ஆகிய அனைவரும் பரபரப்பொக இதில்
அளிக்கப்படவுள்ள ெலுனககளில் தபருைளவு
தைக்குத்தொன் கினடக்கப்யபொகின்றது என்ற
எதிர்பொர்ப்யபொடு இருப்பொர்கள். பட்தெட்
தொக்கல் தெய்யப்பட்ட ைறு ொள்
தெய்தித்தொள்களில் நிதியனைச்ெர் தபரிய
தபட்டியுடன் வரும் படம், பொரொளுைன்ற
உறுப்பிைரொயிருக்கின்ற தைது அபிைொை டிக,
டினகயரில் எவயரனும் இருவரது
புனகப்படங்களுடன் தெய்திகள் வந்தவுடன்
யையலொட்டைொக ெம்பளத்தில் பிடிக்கப்படும்
வருைொை வரிக்கு என்ை ெலுனக என்பனதப்
பொர்த்து விட்டு முைகி க்தகொண்யட ெம்பளப்



பிரிவிைர் ஒதுங்கி விடுவர். திருவொளர்
அன்றொடங் கொய்ச்சியயொ சிகதரட், பீடி வினல
உயர்ந்திருக்கிறதொ, இல்னலயொ என்று
பொர்ப்பயதொடு அவரது கடனை முடிந்தது. ஆளும்
ஓட்டுக் கட்சியிைர் எனதயும் படித்துப்
பொர்க்கொைல் எளியயொருக்கொை மிகச்சிறந்த
பட்தெட் என்ற யபட்டினயயும், எதிர்
கட்சியொைொல் வருகின்ற யதர்தனலக் குறி
னவத்து தயொரிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆனெ வொர்த்னத
பட்தெட், ைற்றபடி ஏனழ எளியயொருக்கு எதுவும்
தெொல்லப்படவில்னல. இதில்னல – அதில்னல
என்று அறிக்னகயயொடு அவர் பணியும் முடிந்து
விடும். ைொவட்டந்யதொறும் இருக்கிற யெம்பர் ஆப்
கொைர்ஸ் என்ற முதலொளிகளின் ெங்கத்தில் யொர்
தனலவரொக இருக்கிறொயரொ அவர் ெொர்ந்த
வணிகத்திற்கு ெலுனக இருந்தொல் அனதச் சிறந்த
பட்தெட் என்றும், அவருக்கு ெலுனக
இல்னலதயனில் அந்த வியொபொரத்னதக்
குறிப்பிட்டு அதற்கு ெலுனக வழங்கியிருக்க
யவண்டும் என்ற கருத்னத ததரிவிப்பதுடன்
அவர்களது பணி முடிந்து விடும்.
ெம்பளப் பிரிவிைரிடமும், அப்பொவி
தபொதுைக்களின் அன்றொட வொங்கும் உணவு
உள்ளிட்ட தபொருட்களிலும் கரொரொக வரி வசூல்
தெய்யும் அரசு, வரிச்ெலுனக, வரி வசூலொகொ
விட்டொல் தள்ளுபடி என்பததல்லொம் அனைத்து
பட்தெட்களிலும் கொர்ப்பயரட்
தபருமுதலொளிகளுக்குத்தொன் என்பனத




ஆதொரப்பூர்வைொக பி.ெொய் ொத், தி இந்து ஆங்கில
ொளிதழுக்கு எழுதியிருக்கிற கட்டுனரயில்
யதொலுரித்துக் கொட்டியிருக்கிறொர்.
படம் – http://www.thehindu.com

ஸ்தபக்டிரம் விஞ்சும் கொர்ப்பயரட் ஆபொெம் !




– பி.ெொய் ொத்
இந்திய அரசின் பட்தெட் அறிவிப்பின்படி,
ொதளொன்றுக்கு கொர்ப்பயரட்
நிறுவைங்களிடமிருந்து அரசிற்கு வர யவண்டிய
வருைொை வரி பொக்கி ரூ 240 யகொடி வனர
வசூலிக்க முடியொதனவ எைக் குறிப்பிட்டு அது
தள்ளுபடி தெய்யப்படுகிறது. அந்தத் ததொனக
திைெரி ெட்டவியரொதைொக அந்நிய ொட்டு
வங்கிகளுக்கு முதலீடுகளொகச் தென்று
தகொண்டிருக்கிறது. 2005-06 முதல் கடந்த 6
ஆண்டுகளில் கொர்ப்பயரட்
நிறுவைங்களிடமிருந்து இந்திய அரசிற்கு வர
யவண்டிய ரூ 3,74,937 யகொடி வருைொை வரி
அடுத்தடுத்த நிதிநினல அறிக்னககளில் (பட்தெட்)
வரொக்கடைொக தள்ளுபடி
தெய்யப்பட்டுள்ளது. இது 2ஜி ஊழல்
ததொனகனய விட இரண்டு ைடங்கிற்கும் ெற்று
அதிகைொகும். னகயிலுள்ள புள்ளி
விபரங்களின்படி இந்தந் ததொனக

ஆண்டுயதொறும் உயர்ந்து
தகொண்டுதொனிருக்கிறது.



2005-06இல் கொர்ப்பயரட்
தபருமுதலொளிகளிடமிருந்து வசூலொக
யவண்டியிருந்த வருைொை வரி ரூ 34,618 யகொடி
வரொத வனக எை தள்ளுபடி
தெய்யப்பட்டுள்ளது. டப்பு நிதிநினல
அறிக்னகயில் அந்தத் ததொனக ரூ 88,263
யகொடியொக உயர்ந்துள்ளது. அதொவது 155
ெதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. இந்த யதெம் திைெரி
கொர்ப்பயரட் முதலொளிகளிடமிருந்து தைக்கு வர
யவண்டிய ரூ. 240 யகொடினய தள்ளுபடி தெய்து
தகொண்டிருக்கிறது. குறிப்பொக வொஷிங்டனைச்
யெர்ந்த உலக நிதி ொணய நிறுவை
அறிக்னகயின்படி, ம் ொட்டிலிருந்து
கள்ளத்தைைொக தவளி ொட்டு வங்கிகளுக்கு
தெல்லும் ததொனகயும் அந்த அளவிற்கு உள்ளது.



ரூ 88,263 யகொடி என்பது கொர்ப்பயரட்
தபருமுதலொளிகளுக்கொை வருைொை வரினய
வரொக்கடன் எை தள்ளுபடி தெய்த வனக
ைட்டுயை. இதில் தபொதுைக்களில் தபரும்
பகுதியிைருக்கு உயர் விதிவிலக்கு வரம்னப
ைொற்றுவதொல் குனறயும் வருவொய் என்பது
யெர்க்கப் படவில்னல. இந்த வருவொய் இழப்பு
என்பது மூத்த குடிைக்களுக்யகொ, அல்லது
தபண்களுக்யகொ முந்னதய பட்தெட்டில்
வழங்கப்பட்ட ெலுனககளிைொல்

அல்ல. கொர்ப்பயரட் தபருமுதலொளிகள் தெலுத்த
யவண்டிய வருைொை வரி ைட்டுயை இந்தத்
ததொனகயொகும்.



பிரணொப் முகர்ஜியின் ெமீபத்திய பட்தெட்டில்
இந்த அளவிற்கொை மிகப்தபரும் ததொனக
கொர்ப்பயரட் தபருமுதலொளிகளுக்கு தள்ளுபடி
என்பது ஒரு புறமிருக்க, ைறுபுறம்
விவெொயத்திற்கொை ஒதுக்கீடு என்பது
ஆயிரக்கணக்கொை யகொடிகளில் குனறந்துள்ளது.
டொடொ இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் யெொசியல் ெயின்ஸ்
நிறுவைத்னதச் யெர்ந்த திரு ஆர்.ரொம்குைொர்
குறிப்பிடுவனதப் யபொல – அந்தப் பகுதிக்கொை
வருவொய் தெலவிைம் என்பது ரூ. 5568 யகொடி
வனர குனறந்துள்ளது. விவெொயத்திற்குள்யள
பயிர்ப்பொதுகொப்பு என்பதற்கு ைட்டும் உள்ள
ததொனகயில் ரூ. 4477 யகொடி
குனறக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பிரிவில்
விரிவொக்கத்திற்கொை வொய்ப்பு
ைனறந்துவிட்டதொகயவ கருத
யவண்டியுள்ளது. உண்னையில் தபொருளொதொர
யெனவயில் விவெொயம் ைற்றும் அது ெொர்ந்த
பணிகளுக்கு தபருைளவில் நிதி
குனறக்கப்பட்டுள்ளது.



இனவ கருத்தளவிலொை வருவொய் இழப்பு
ைட்டுயை எை கபில் சிபல் கூட வொதிட
முடியொது. ஒவ்தவொரு பட்தெட்டிலும் இது
யபொன்ற எண்கள் ‘வரொத வருவொய்ப் பட்டியல்‘



என்ற அளவில் யெர்த்துக் தகொண்யட
தெல்லப்படுகிறது. இது கொர்ப்பயரட்
முதலொளிகளின் கடலில் விழும் ைனழயயொடு,
ஆயத்தீர்னவ ைற்றும் சுங்க வரிகளில் அரசு
விட்டுக்தகொடுக்கும் ெலுனகனளயும் யெர்த்தொல்
ெமூகத்தில் ல்ல நினலயிலுள்ள
தபருமுதலொளிகளுக்குத்தொன் தபரிய அளவில்
பயன் முழுவதும் தென்று
யெருகிறது. ததொனககனளப் பொர்த்தொல் ைைனத
அதிர னவக்கிறது. உதொரணத்திற்கு தபரிய
அளவில் சுங்க வரி அரசிற்கு வர யவண்டியனத
விட்டுக் தகொடுக்கும் சில இைங்கனளப்
பொர்ப்யபொம். னவரத்னதயும், தங்கத்னதயும்
எடுத்துக் தகொள்யவொம். இந்த டப்பு
பட்தெட்டில் மிக அதிக அளவிலொை சுங்கவரி
விட்டுக் தகொடுத்தல் இதற்கு ரூ. 48,798
யகொடியளவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதொவது
ஒட்டுதைொத்த தபொது விநியயொக முனறக்கு
ஒவ்தவொரு ஆண்டும் தெலவழிக்கும் ததொனகயில்
பொதி இது. கடந்த 3 ஆண்டுகளில் னவரம்,
தங்கம், தங்க னககளுக்கொை சுங்கவரி
வரொக்கடன் என்ற வனகயில் தள்ளுபடி
ைொத்திரம் ரூ. 95,675 யகொடியொகும்.
இந்த இந்தியொவில்தொன் தனியொர் லொபத்திற்கொக
தகொள்னளயடிக்கப்படுகிற தபொதுைக்களது
பணப்புழக்கம் என்பது வளர்ச்சிக்கொை அளவொக
தெொல்லப்படுகிறது. வளர்ந்து வரும்

தபொருளொதொரச் சிக்கலில் தங்கத்திற்கும்,
னவரத்திற்கும் தபரிய அளவிலொை வரிச்ெலுனக
என்பது, ஏனழ ததொழிலொளர்களின் பணினயக்
கொப்பதற்கொை டவடிக்னகயய என்ற ஒரு
வொதத்னத நீங்கள்
ஏற்தகையவ யகள்விப்பட்டிருக்கலொம். ைைனதத்
ததொடுகிறது. தெொல்லப்யபொைொல் அது
சூரத்தியலொ, யவறு எங்குயைொ ஒருவரின்
யவனலனயக் கூட கொப்பொற்றவில்னல. சுரங்கத்
ததொழிலில் யவனலயின்றி பல ஒரிெொ
ததொழிலொளர்கள் சூரத்திற்குத் திரும்பிக்
தகொண்டிருக்கின்றைர். இன்னும் பிற
ததொழிலொளர்கள் விரக்தியில் தங்கள் வொழ்னவ
ஓட்டிக்தகொண்டு
இருக்கின்றைர். ததொழிற்ெொனலகளுக்கொை
ெலுனக என்பது 2008ஆம் ஆண்டு த ருக்கடிக்கு
முன்ையர இருந்து வருகிறது. ைத்திய அரசின்
கொர்ப்பயரட் தபொதுவுனடனையிைொல்
ைகொரொஷ்டிர ததொழிற்ெொனலகள் தபரும் அளவில்
பயைனடந்துள்ளை.
ஆம் 2008 த ருக்கடிக்கு முந்னதய 3
ஆண்டுகளில் அந்த ைொநிலத்தில் திைத்திற்கு 1800
யபர் வீதம் யவனல இழந்துள்ளைர்.



பட்தெட்டிற்கு திரும்ப வருயவொம்.
’இயந்திரங்கள்’ என்ற தனலப்பிலும் தபரிய
அளவில் சுங்க வரிச்ெலுனக
தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இனவ கண்டிப்பொக



கொர்ப்பயரட் தபருமுதலொளிகள் டத்தும்
தனியொர் ைருத்துவைனைகளுக்கு வொங்கப்படும்
வீை ைருத்துவ ெொதைங்னகள உள்ளடக்கியது
என்பதுடன், அவற்றிற்கு ஏறக்குனறய வரியய
விதிக்கப்படவில்னல என்பது நிதர்ெைம். தங்கள்
ைருத்துவைனைப் படுக்னககளில் 30 ெதவீதம்
ஏனழகளுக்கு இலவெைொக வழங்குவதொக இந்த
வரிச்ெலுனக தபறுவதற்கு கொரணம்
தெொல்லப்பட்ட யபொதிலும், அனவ எப்யபொதும்
நிகழ்வதில்னல. ைொறொக ைற்றவர்களிடமிருந்து
ைொறுபடுவது யபொல கொண்பித்து, பல யகொடி
ரூபொய் ததொழிலுக்கு (ைருத்துவைனைகளுக்கு)
ெலுனகனய தபற தெொல்லப்படும் ஒரு
ெைொதொைம் ைட்டுயை. சுங்க வரியில் தைொத்த
வருவொய் விட்டுக் தகொடுத்தல்தொன். இந்த
பட்தெட்டில் இந்த இைத்திற்கு 1,74,418 யகொடி
(இதில் ஏற்றுைதி ெலுனகக்கொை எண்கள்
யெர்க்கப்படவில்னல).
இது யபொன்ற சுங்க வரியில் அரசிற்கு
வரயவண்டிய வருவொனய விட்டுக் தகொடுப்பதன்
மூலம் ைறுபுறம் நுகர்யவொர்களுக்கு வினல
குனறப்பு என்ற வனகயில் அந்தத் ததொனககள்
ைொற்றப்பட்டு இறுதியொக நுகர்யவொனரச்
தென்றனடகிறது எைச் தெொல்லப்படுகிறது.
ஆைொல் அவ்வொறு னடதபறுகிறதொ என்பதற்கு
எவ்வித ஆதொரமுமில்னல. பட்தெட்டில்
ைட்டுைல்ல, யவறு எங்குமில்னல. (ஆைொல்
தற்யபொது சில தமிழக கிரொைங்களில் 2ஜி என்ற

வனகயில் எந்தத் ததொனகயும்
தகொள்னளயடிக்கப்படவில்னல –
ைொறொக ைக்களிடம் ைலிவுக் கட்டணத்னத
வசூலிக்க னவத்ததன் மூலம் மீந்த பணம்
ைக்கனளத்தொன் தென்றனடந்துள்ளது என்ற
வொதம்தொன் ஓங்கி ஒலிக்கிறது). ஆைொல்
தவளிப்பனடயொக ததரிவது யொததனில் சுங்கவரி
வரொக்கடன் தள்ளுபடி என்பது
ததொழிற்ெொனலக்கும், வியொபொரத்திற்கும்
ய ரடியொகக் கினடக்கின்ற பயன்
ஆகும். ைக்கனள / நுகர்யவொனரச்
தென்றனடகிறது என்பது ஏைொற்று வொதம்தொன்,
உண்னையல்ல. இந்த பட்தெட்டில் சுங்க வரி
வரொக்கடன் வருவொய் இழப்பு ைட்டும் ரூ
1,98,291 யகொடி எை
தெொல்லப்பட்டுள்ளது. ததளிவொக 2ஜி ஊழல்
இழப்னப விட அதிகம் (கடந்த ஆண்டு வருவொய்
இழப்பு ரூ 1,69,121 யகொடி).



இதில் கவரக்கூடிய அம்ெம் யொததனில், ஒயர
பிரிவிைர் 3 விதைொை வரொத்ததொனக தள்ளுபடி
மூலம் பயைனடகின்றைர். ஆைொல் தற்யபொது
வரொ இைம் எை கொர்ப்பயரட்
தபருமுதலொளிகளிடமிருந்து வர யவண்டிய
வருைொை வரி, சுங்கவரி, ஆயத்தீர்னவ
ஆகியவற்றில் கடந்த ஆண்டுகளில்
தைொத்தைொக எவ்வளவு ததொனக என்று
பொர்க்கலொம். தற்யபொது னகவெமிருக்கிற 2005-06

முதலொை 6 ஆண்டு விவரங்களில் 2005-06ல்
ைட்டும் ரூ. 2,29,108 யகொடி. டப்பொண்டு
பட்தெட்டில் இரட்டிப்பொகி அது ரூ. 4,60,972
யகொடி. கடந்த 6 ஆண்டுகளின் இழந்த
இத்ததொனகனயக் கூட்டிைொல் ரூ 21,25,023
யகொடிகள் அல்லது அனர டிரில்லியன் அதைரிக்க
டொலர் ைதிப்பிற்கு அருகில் உள்ள ததொனக. இது
2ஜி அனலக்கற்னற ஊழல் ைதிப்பீட்டுத்
ததொனகனயப்யபொல் 12 ைடங்கு ைட்டுைல்ல,
உலக நிதி ொணய நிறுவைம் ெமீபத்தில்
கணக்கிட்டுள்ளபடி இந்த ொட்னடவிட்டு
கள்ளத்தைைொக /ெட்ட வியரொதைொக 1948
லிருந்து தவளி ொட்டு வங்கிகளுக்கு முதலீடொகச்
தென்றுள்ள ரூ 21 லட்ெம் யகொடி ததொனகக்கு
ெைம் அல்லது கூடுதலொகும் (462 பில்லியன்
டொலர்). இந்தக் தகொள்னள என்பது 2005-06
ததொடங்கி 6 ஆண்டுகளில் ைட்டும்
னடதபற்றுள்ளது. டப்பு பட்தெட்டில் இந்த
3 தனலப்பிலொை ததொனக ைட்டும் 2005-06 ஐ
விட 101 ெதவீதம் அதிகம் (பட்டியனலப்
பொர்னவயிடவும்).



கள்ளத்தைைொக தவளி ொட்டு முதலீடு என்பது
யபொலல்லொைல் – இந்தக் தகொள்னளக்கு ெட்டப்
பொதுகொப்பும் உள்ளது. இது முந்னதயது யபொல்
பல தனி பர் குற்றங்களின் கூட்டுத்
ததொனகயல்ல. ைொறொக, அரசின் தகொள்னக
முடிவு. இது ைத்திய (இந்திய) அரெொங்கத்தின்

பட்தெட். இத்தனகய பணபலம் தபொருந்திய
கொர்ப்பயரட் முதலொளிகளுக்கு யைலும் தெொத்து
யெரும் வனகயில் னடதபறும் இந்தப்
பரிைொற்றங்கனள எந்த ஊடகங்களும்
கண்டுதகொள்வதில்னல. தெொல்லப் யபொைொல்
பட்தெட் கூட இது எந்த வனகயிலொை
வருந்தத்தக்க யபொக்கு என்பனத
உணர்வதில்னல. கொர்ப்பயரட் வருைொைத்னதப்
தபொறுத்தவனர வரொத வனக வருவொய் என்ற
விட்டுக்தகொடுத்தல் ஆண்டுயதொறும் அதிகரித்துக்
தகொண்டுதொன் இருக்கிறது. ஒட்டுதைொத்த வரி
வசூல் என்பனத விட வரொத வனகதயன்ற வரி
விட்டுக்தகொடுக்கும் ததொனக என்பது 200809இல் அதிகைொகயவ உள்ளது. ைனறமுக வரி
வசூல் என்பதில் 2009-10இல் கொர்ப்பயரட்
நிறுவைங்களுக்கொை ெலுனக என்பது
குறிப்பிடத்தக்க வனகயில்
அதிகரித்துள்ளது. சுங்கவரி ைற்றும்
ஆயத்தீர்னவயில் ெலுனகயளித்துள்ளயத இதற்கு
கொரணம். எையவ வரி வசூனலப் தபொறுத்தவனர
இது எதிர்ைனறயிலொை வினளனவ அதிகரித்துக்
தகொண்யட தெல்கிறது.



ஒரு ஆண்டு முன்ைொல் தென்று பொர்ப்யபொம்.
2009-10 பட்தெட்டில் இயத வொர்த்னதகளுடன்
ெலுனக தெொல்லப்பட்டிருந்தது. கனடசி
தெொற்தறொடரில் ைட்டும் ைொற்றம்
இருந்தது. ‘எையவ அதிக அளவில் வரி வசூலில்

மிதப்புத் தன்னையிலிருந்து மீண்டு நினலநிறுத்த
இந்த யபொக்கு ைொற்றப்பட யவண்டும்‘. ஆைொல்
டப்பு பட்தெட்டில் இந்த வொர்த்னதகள்
இல்னல.



அனைத்து ைக்களுக்கொை தபொது
விநியயொகமுனறக்குப் பணம் எதுவும் இல்னல
அல்லது அந்த முனற விரிவொக்கப்படொது
என்கிறது இந்த அரசு. பசி மிகுதியொக உள்ள
ைக்கள் ததொனகயிைருக்கு வழங்கப்படும் உணவு
ைொனியங்களில் சிறுக சிறுக
தவட்டப்படுகிறது. அயத ெையம் வினலவொசி
உயர்வும், உணவுத் தட்டுப்பொடும்
அதிகரித்துக்தகொண்யட தெல்கிறது. இந்த
அரசிைொல் தவளியிடப்பட்டுள்ள தபொருளொதொர
ஆய்வறிக்னகனய பொர்க்கிறயபொது 2005-09
ஐந்தொண்டு கொலத்தில் ஒவ்தவொரு
ைனிதருக்குைொை திைெரி யதனவக்கொை உணவு
தொனிய இருப்னபப் பொர்த்தொல் அனர
நூற்றொண்டுக்கு முந்னதய 1955-59இல்
இருந்தனத விடக் குனறவுதொன்.



___________________________________
ன்றி – தி இந்து 07/03/11)

– தமிழொக்கம் : சித்ரகுப்தன் –
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ஆசிரியனரப் பற்றி..

தமிழகத்தில் ைதுனரயில் வசித்து வரும் ஸ்ரீனிவொென்
ஸம்பத், தமிழ் ொடு அரசு யபொக்குவரத்துக் கழகத்தில்
அலுவலகப் பிரிவில் பணியொற்றி வருபவர். சித்ரகுப்தன்
என்கிற புனைப்தபயரில் ஆங்கில ொளிதழ், ைொத
இதழ்களில் வரும் அரிய கட்டுனரகனள தமிழில்
தைொழிதபயர்த்து, விைவு தளம் வழியொக
தவளியிட்டிருக்கிறொர். இயற்தபயரில் திைைணி, தி இந்து
(தமிழ்), திைைலர் யபொன்ற ொளிதழ்கள் ைற்றும் கிழக்கு
பதிப்பகத்திலிருந்து தவளிவந்த ஆழம் எனும் ைொத இதழில்
பல கட்டுனரகள் எழுதியிருக்கிறொர். யபொக்குவரத்து

அரங்கில் ைொநில அளவிலொை ததொழிற்ெங்க
(கட்சிெொர்பற்ற) நிர்வொகி. இவரது கல்வித் தகுதி
முதுகனல-தபொது நிர்வொகம், முதுகனல-ைனித உரினைகள்,
நிொோ்வொகம் ைற்றும் ததொழிலொளர் ெட்டங்கள் குறித்த
முதுகனல பட்டயத் யதர்ச்சி
ஆகியனவ. தென்னையிலிருந்து ைொதந்யதொறும்
தவளிவரும் ெட்டக்கதிர் எனும் ெட்டங்கள் ைற்றும் ைனித
உரினைகள் ெொர்ந்த ைொத இதழில்
தைொழிதபயர்ப்பொளரொகவும் உள்ளொர்.
2
FREE TAMIL E BOOKS - எங்கனளப் பற்றி
மின்புத்தகங்கனளப் படிக்க உதவும் கருவிகள்:
மின்புத்தகங்கனளப் படிப்பதற்தகன்யற னகயியலயய
னவத்துக் தகொள்ளக்கூடிய பல கருவிகள் தற்யபொது
ெந்னதயில் வந்துவிட்டை. Kindle, Nook, Android Tablets
யபொன்றனவ இவற்றில் தபரும்பங்கு வகிக்கின்றை.
இத்தனகய கருவிகளின் ைதிப்பு தற்யபொது 4000 முதல்
6000 ரூபொய் வனர குனறந்துள்ளை. எையவ
தபரும்பொன்னையொை ைக்கள் தற்யபொது இதனை வொங்கி
வருகின்றைர்.
ஆங்கிலத்திலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:

ஆங்கிலத்தில் லட்ெக்கணக்கொை மின்புத்தகங்கள் தற்யபொது
கினடக்கப் தபறுகின்றை. அனவ PDF, EPUB, MOBI,
AZW3. யபொன்ற வடிவங்களில் இருப்பதொல், அவற்னற
யைற்கூறிய கருவிகனளக் தகொண்டு ொம் படித்துவிடலொம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் ெமீபத்திய புத்தகங்கதளல்லொம் ைக்கு
மின்புத்தகங்களொக கினடக்கப்தபறுவதில்னல.
ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில் மின்புத்தகங்கனள
தவளியிடுவதற்கொை ஒர் உன்ைத யெனவயில்
ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவனர வழங்கியுள்ள
தமிழ் மின்புத்தகங்கள் அனைத்தும் PublicDomain-ல்
உள்ளை. ஆைொல் இனவ மிகவும் பனழய புத்தகங்கள்.
ெமீபத்திய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு
கினடக்கப்தபறுவதில்னல.
எையவ ஒரு தமிழ் வொெகர் யைற்கூறிய
“மின்புத்தகங்கனளப் படிக்க உதவும் கருவிகனள”
வொங்கும்யபொது, அவரொல் எந்த ஒரு தமிழ் புத்தகத்னதயும்
இலவெைொகப் தபற முடியொது.
ெமீபத்திய புத்தகங்கனள தமிழில் தபறுவது எப்படி?
ெமீபகொலைொக பல்யவறு எழுத்தொளர்களும், பதிவர்களும்,
ெமீபத்திய நிகழ்வுகனளப் பற்றிய விவரங்கனளத் தமிழில்

எழுதத் ததொடங்கியுள்ளைர். அனவ இலக்கியம்,
வினளயொட்டு, கலொச்ெொரம், உணவு, சினிைொ, அரசியல்,
புனகப்படக்கனல, வணிகம் ைற்றும் தகவல் ததொழில்நுட்பம்
யபொன்ற பல்யவறு தனலப்புகளின் கீழ் அனைகின்றை.
ொம் அவற்னறதயல்லொம் ஒன்றொகச் யெர்த்து தமிழ்
மின்புத்தகங்கனள உருவொக்க உள்யளொம்.
அவ்வொறு உருவொக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள் Creative
Commons எனும் உரிைத்தின் கீழ் தவளியிடப்படும்.
இவ்வொறு தவளியிடுவதன் மூலம் அந்தப் புத்தகத்னத
எழுதிய மூல ஆசிரியருக்கொை உரினைகள் ெட்டரீதியொகப்
பொதுகொக்கப்படுகின்றை. அயத ய ரத்தில் அந்த
மின்புத்தகங்கனள யொர் யவண்டுைொைொலும், யொருக்கு
யவண்டுைொைொலும், இலவெைொக வழங்கலொம்.
எையவ தமிழ் படிக்கும் வொெகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில்
ெமீபத்திய தமிழ் மின்புத்தகங்கனள இலவெைொகயவ
தபற்றுக் தகொள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும் எந்த வனலப்பதிவிலிருந்து
யவண்டுைொைொலும் பதிவுகனள எடுக்கலொைொ?
கூடொது.
ஒவ்தவொரு வனலப்பதிவும் அதற்தகன்யற ஒருசில
அனுைதிகனளப் தபற்றிருக்கும். ஒரு வனலப்பதிவின்

ஆசிரியர் அவரது பதிப்புகனள “யொர் யவண்டுைொைொலும்
பயன்படுத்தலொம்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தொல் ைட்டுயை
அதனை ொம் பயன்படுத்த முடியும்.
அதொவது “Creative Commons” எனும் உரிைத்தின் கீழ்
வரும் பதிப்புகனள ைட்டுயை ொம் பயன்படுத்த முடியும்.
அப்படி இல்லொைல் “All Rights Reserved” எனும்
உரிைத்தின் கீழ் இருக்கும் பதிப்புகனள ம்ைொல்
பயன்படுத்த முடியொது.
யவண்டுைொைொல் “All Rights Reserved” என்று விளங்கும்
வனலப்பதிவுகனளக் தகொண்டிருக்கும் ஆசிரியருக்கு அவரது
பதிப்புகனள “Creative Commons” உரிைத்தின் கீழ்
தவளியிடக்யகொரி ொம் ைது யவண்டுயகொனளத்
ததரிவிக்கலொம். யைலும் அவரது பனடப்புகள் அனைத்தும்
அவருனடய தபயரின் கீயழ தொன் தவளியிடப்படும் எனும்
உறுதினயயும் ொம் அளிக்க யவண்டும்.
தபொதுவொக புதுப்புது பதிவுகனள உருவொக்குயவொருக்கு
அவர்களது பதிவுகள் நினறய வொெகர்கனளச்
தென்றனடய யவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும். ொம்
அவர்களது பனடப்புகனள எடுத்து இலவெ
மின்புத்தகங்களொக வழங்குவதற்கு ைக்கு
அவர்கள் அனுைதியளித்தொல், உண்னையொகயவ அவர்களது
பனடப்புகள் தபரும்பொன்னையொை ைக்கனளச்

தென்றனடயும். வொெகர்களுக்கும் நினறய புத்தகங்கள்
படிப்பதற்குக் கினடக்கும்
வொெகர்கள் ஆசிரியர்களின் வனலப்பதிவு முகவரிகளில்
கூட அவர்களுனடய பனடப்புகனள யதடிக் கண்டுபிடித்து
படிக்கலொம். ஆைொல் ொங்கள் வொெகர்களின் சிரைத்னதக்
குனறக்கும் வண்ணம் ஆசிரியர்களின் சிதறிய
வனலப்பதிவுகனள ஒன்றொக இனணத்து ஒரு முழு
மின்புத்தகங்களொக உருவொக்கும் யவனலனயச்
தெய்கியறொம். யைலும் அவ்வொறு உருவொக்கப்பட்ட
புத்தகங்கனள “மின்புத்தகங்கனளப் படிக்க உதவும்
கருவிகள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவனைக்கும்
யவனலனயயும் தெய்கியறொம்.
FreeTamilEbooks.com
இந்த வனலத்தளத்தில்தொன் பின்வரும் வடிவனைப்பில்
மின்புத்தகங்கள் கொணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வனலதளத்திலிருந்து யொர் யவண்டுைொைொலும்
மின்புத்தகங்கனள இலவெைொகப் பதிவிறக்கம்(download)
தெய்து தகொள்ளலொம்.

அவ்வொறு பதிவிறக்கம்(download) தெய்யப்பட்ட
புத்தகங்கனள யொருக்கு யவண்டுைொைொலும் இலவெைொக
வழங்கலொம்.
இதில் நீங்கள் பங்களிக்க விரும்புகிறீர்களொ?
நீங்கள் தெய்யயவண்டியததல்லொம் தமிழில்
எழுதப்பட்டிருக்கும் வனலப்பதிவுகளிலிருந்து பதிவுகனள
எடுத்து, அவற்னற LibreOffice/MS Office யபொன்ற
wordprocessor-ல் யபொட்டு ஓர் எளிய மின்புத்தகைொக ைொற்றி
எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதொன்!
யைலும் சில பங்களிப்புகள் பின்வருைொறு:
1.

2.
3.

ஒருசில பதிவர்கள்/எழுத்தொளர்களுக்கு அவர்களது
பனடப்புகனள “Creative Commons”
உரிைத்தின்கீழ் தவளியிடக்யகொரி மின்ைஞ்ெல்
அனுப்புதல்
தன்ைொர்வலர்களொல் அனுப்பப்பட்ட
மின்புத்தகங்களின் உரினைகனளயும் தரத்னதயும்
பரியெொதித்தல்
யெொதனைகள் முடிந்து அனுைதி வழங்கப்பட்ட
தரைொை மின்புத்தகங்கனள ைது வனலதளத்தில்
பதியவற்றம் தெய்தல்

விருப்பமுள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும்
முகவரிக்கு மின்ைஞ்ெல் அனுப்பவும்.
இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பணம் ெம்பொதிப்பவர்கள் யொர்?
யொருமில்னல.
இந்த வனலத்தளம் முழுக்க முழுக்க தன்ைொர்வலர்களொல்
தெயல்படுகின்ற ஒரு வனலத்தளம் ஆகும். இதன் ஒயர
ய ொக்கம் என்ைதவனில் தமிழில் நினறய
மின்புத்தகங்கனள உருவொக்குவதும், அவற்னற இலவெைொக
பயைர்களுக்கு வழங்குவதுயை ஆகும்.
யைலும் இவ்வொறு உருவொக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள், ebook
reader ஏற்றுக்தகொள்ளும் வடிவனைப்பில் அனையும்.
இத்திட்டத்தொல் பதிப்புகனள எழுதிக்தகொடுக்கும்
ஆசிரியர்/பதிவருக்கு என்ை லொபம்?
ஆசிரியர்/பதிவர்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் எந்தவிதைொை
ததொனகயும் தபறப்யபொவதில்னல. ஏதைனில், அவர்கள்
புதிதொக இதற்தகன்று எந்தஒரு
பதினவயும் எழுதித்தரப்யபொவதில்னல.

ஏற்கையவ அவர்கள் எழுதி தவளியிட்டிருக்கும் பதிவுகனள
எடுத்துத்தொன் ொம் மின்புத்தகைொக
தவளியிடப்யபொகியறொம்.
அதொவது அவரவர்களின் வனலதளத்தில் இந்தப் பதிவுகள்
அனைத்தும் இலவெைொகயவ கினடக்கப்தபற்றொலும்,
அவற்னறதயல்லொம் ஒன்றொகத் ததொகுத்து ebook reader
யபொன்ற கருவிகளில் படிக்கும் விதத்தில் ைொற்றித் தரும்
யவனலனய இந்தத் திட்டம் தெய்கிறது.
தற்யபொது ைக்கள் தபரிய அளவில் tablets ைற்றும் ebook
readers யபொன்ற கருவிகனள ொடிச் தெல்வதொல்
அவர்கனள த ருங்குவதற்கு இது ஒரு ல்ல வொய்ப்பொக
அனையும்.
கல் எடுப்பனத அனுைதிக்கும் வனலதளங்கள் ஏயதனும்
தமிழில் உள்ளதொ?
உள்ளது.
பின்வரும் தமிழில் உள்ள வனலதளங்கள்
எடுப்பதினை அனுைதிக்கின்றை.
1.
2.
3.
4.

www.vinavu.com
www.badriseshadri.in
http://maattru.com
kaniyam.com

கல்

5.

blog.ravidreams.net

எவ்வொறு ஒர் எழுத்தொளரிடம் Creative Commons
உரிைத்தின் கீழ் அவரது பனடப்புகனள தவளியிடுைொறு
கூறுவது?
இதற்கு பின்வருைொறு ஒரு மின்ைஞ்ெனல அனுப்ப
யவண்டும்.
<துவக்கம்>
உங்களது வனலத்தளம் அருனை [வனலதளத்தின் தபயர்].
தற்யபொது படிப்பதற்கு உபயயொகப்படும் கருவிகளொக
Mobiles ைற்றும் பல்யவறு னகயிருப்புக் கருவிகளின்
எண்ணிக்னக அதிகரித்து வந்துள்ளது.
இந்நினலயில்
ொங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எனும்
வனலதளத்தில், பல்யவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கனள
தவவ்யவறு துனறகளின் கீழ் யெகரிப்பதற்கொை ஒரு புதிய
திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்யளொம்.
இங்கு யெகரிக்கப்படும் மின்புத்தகங்கள் பல்யவறு
கணிணிக் கருவிகளொை Desktop,ebook readers like kindl,
nook, mobiles, tablets with android, iOS யபொன்றவற்றில்

படிக்கும் வண்ணம் அனையும். அதொவது இத்தனகய
கருவிகள் support தெய்யும் odt, pdf, ebub, azw யபொன்ற
வடிவனைப்பில் புத்தகங்கள் அனையும்.
இதற்கொக ொங்கள் உங்களது வனலதளத்திலிருந்து
பதிவுகனள
தபற விரும்புகியறொம். இதன் மூலம் உங்களது பதிவுகள்
உலகளவில் இருக்கும் வொெகர்களின் கருவிகனள
ய ரடியொகச் தென்றனடயும்.
எையவ உங்களது வனலதளத்திலிருந்து
பதிவுகனள பிரதிதயடுப்பதற்கும் அவற்னற
மின்புத்தகங்களொக ைொற்றுவதற்கும் உங்களது அனுைதினய
யவண்டுகியறொம்.
இவ்வொறு உருவொக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில்
கண்டிப்பொக ஆசிரியரொக உங்களின் தபயரும் ைற்றும்
உங்களது வனலதள முகவரியும் இடம்தபறும். யைலும்
இனவ “Creative Commons” உரிைத்தின் கீழ் ைட்டும்தொன்
தவளியிடப்படும் எனும் உறுதினயயும் அளிக்கியறொம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கனள பின்வரும் முகவரிகளில் ததொடர்பு
தகொள்ளலொம்.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G
+: https://plus.google.com/communities/10881776049217797094
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ன்றி.
</முடிவு>
யைற்கூறியவொறு ஒரு மின்ைஞ்ெனல உங்களுக்குத் ததரிந்த
அனைத்து எழுத்தொளர்களுக்கும் அனுப்பி
அவர்களிடமிருந்து அனுைதினயப் தபறுங்கள்.
முடிந்தொல் அவர்கனளயும் “Creative Commons License”-ஐ
அவர்களுனடய வனலதளத்தில் பயன்படுத்தச்
தெொல்லுங்கள்.
கனடசியொக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுைதி அளித்து
அனுப்பியிருக்கும்
மின்ைஞ்ெனலfreetamilebooksteam@gmail.com எனும்
முகவரிக்கு அனுப்பி னவயுங்கள்.
ஓர் எழுத்தொளர் உங்களது உங்களது யவண்டுயகொனள
ைறுக்கும் பட்ெத்தில் என்ை தெய்வது?

அவர்கனளயும் அவர்களது பனடப்புகனளயும் அப்படியய
விட்டுவிட யவண்டும்.
ஒருசிலருக்கு அவர்களுனடய தெொந்த முயற்சியில்
மின்புத்தகம் தயொரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகயவ
அவர்கனள ொம் மீண்டும் மீண்டும் ததொந்தரவு தெய்யக்
கூடொது.
அவர்கனள அப்படியய விட்டுவிட்டு அடுத்தடுத்த
எழுத்தொளர்கனள ய ொக்கி ைது முயற்சினயத் ததொடர
யவண்டும்.
மின்புத்தகங்கள் எவ்வொறு அனைய யவண்டும்?
ஒவ்தவொருவரது வனலத்தளத்திலும் குனறந்தபட்ெம்
நூற்றுக்கணக்கில் பதிவுகள் கொணப்படும். அனவ
வனகப்படுத்தப்பட்யடொ அல்லது வனகப்படுத்தப்
படொையலொ இருக்கும்.
ொம் அவற்னறதயல்லொம் ஒன்றொகத் திரட்டி ஒரு
தபொதுவொை தனலப்பின்கீழ் வனகப்படுத்தி
மின்புத்தகங்களொகத் தயொரிக்கலொம். அவ்வொறு
வனகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கனள பகுதி-I பகுதிII என்றும் கூட தனித்தனியய பிரித்துக் தகொடுக்கலொம்.
தவிர்க்க யவண்டியனவகள் யொனவ?

இைம், பொலியல் ைற்றும் வன்முனற யபொன்றவற்னறத்
தூண்டும் வனகயொை பதிவுகள் தவிர்க்கப்பட யவண்டும்.
எங்கனளத் ததொடர்பு தகொள்வது எப்படி?
நீங்கள் பின்வரும் முகவரிகளில் எங்கனளத் ததொடர்பு
தகொள்ளலொம்.





email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google
Plus: https://plus.google.com/communities/1088177604
92177970948

இத்திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யொர்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by




Free Software Foundation
TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உங்கள் பனடப்புகனள தவளியிடலொயை
உங்கள் பனடப்புகனள தவளியிடலொயை
உங்கள் பனடப்புகனள மின்னூலொக தவளியிடலொம்.
1. எங்கள் திட்டம் பற்றி
– http://freetamilebooks.com/about-the-project/
தமிழில்
கொதணொளி – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4
qY8I
2. பனடப்புகனள யொவரும் பகிரும் உரினை தரும்
கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ் உரிைம் பற்றி –
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creativecommons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உங்கள் விருப்பொை கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ் உரிைத்னத
இங்யக யதர்ந்ததடுக்கலொம்.

http://creativecommons.org/choose/
3.
யைற்கண்டவற்னற பொர்த்த / படித்த பின், உங்கள்
பனடப்புகனள மின்னூலொக ைொற்ற
பின்வரும் தகவல்கனள எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
1.
2.
3.
4.
5.

நூலின் தபயர்
நூல் அறிமுக உனர
நூல் ஆசிரியர் அறிமுக உனர
உங்கள் விருப்பொை கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ்
உரிைம்
நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office
doc வடிவங்களில். அல்லது வனலப்பதிவு /
இனணய தளங்களில் உள்ள கட்டுனரகளில்
ததொடுப்புகள் (url)

இவற்னற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மின்ைஞ்ெல்
அனுப்பவும்.
வினரவில் மின்னூல் உருவொக்கி தவளியிடுயவொம்.
————————————————
————————————————
——–

நீங்களும் மின்னூல் உருவொக்கிட உதவலொம்.
மின்னூல் எப்படி உருவொக்குகியறொம்? –
தமிழில் கொதணொளி
– https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இதன் உனர வடிவம் ஆங்கிலத்தில் – http://bit.ly/createebook
எங்கள் மின்ைஞ்ெல் குழுவில் இனணந்து உதவலொம்.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ன்றி !
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கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ் உரினை – ஒரு அறிமுகம்
1. பதிப்புரினை
பதிப்புரினை (Copyright) என்பது ஓர் எழுத்தொளருக்யகொ,
கனலஞருக்யகொ தைது அெலொை பனடப்புகனளப்
பொதுகொக்க ெட்டத்திைொல் அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட
தனிப்பட்ட உரினையொகும். இவ்வுரினையொைது

அப்பனடப்புகனள கதலடுத்தல், பரப்புதல்,
பயன்படுத்துதல் ஆகிய தெயல்கனளக்
கட்டுப்படுத்துதனலயும் உள்ளடக்கியதொகும். இவ்வுரினை
உரினையொளருக்குப் பனடப்பின் மீதொை
கட்டுப்பொட்டினையும் இலொபமீட்டும் உரினைனயயும்
தருகிறது. சில ெந்தர்ப்பங்கள் தவிர இப்பனடப்புகனளப்
பயன்படுத்த உரினையொளரின் அனுைதி தபறுவது
அவசியம். இந்த அனுைதி தற்கொலிகைொைதொகயவொ,
நிரந்தரைொைதொகயவொ இருக்கலொம்.
பதிப்புரினை பொதுகொப்பது ஒருவரின் எண்ணத்தின்
தவளிப்பொடுகனள; எண்ணங்கனள அல்ல.
எடுத்துக்கொட்டொக, ஒருவர் கொப்புரினை தபற அவர்
ைைதில் அழகிய கனதக்கரு உருவொவது ைட்டும் யபொதொது.
அக்கரு ஒரு கனதயொகயவொ, ஓவியைொகயவொ அல்லது
எதொவது ஒரு வடிவைொக தவளிப்பட யவண்டும்.
கொப்புரினை தபற தவளிப்பொயட யபொதுைொைது. பல
ொடுகளில் பதிவு தெய்ய யவண்டிய அவசியமில்னல.
முந்திய கொலங்களில் பதிப்புரினைச் ெட்டம் புத்தகங்கள்
கதலடுப்பதற்கு எதிரொக ைட்டுயை பயன்பட்டது. கொலம்
தெல்லச்தெல்ல தைொழிப்தபயர்ப்பு ைற்றும் பிற ெொர்ந்த
ஆக்கங்களிலும் இச்ெட்டம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
தற்யபொது நிலப்படம், இனெ, ொடகம், புனகப்படம்,
ஒலிப்பதிவு, தினரப்படம், கணினி நிரல் ஆகியனவயும்
இதில் அடக்கம்.
பதிப்புரினையின் ெொதக பொதகங்கள்

பதிப்புரினையின் முக்கியைொை ெொதக அம்ெம் தபொருளொதொர
ரீதியில் எழுத்தொளர்களுக்கு பயன் கினடப்பதனை உறுதி
தெய்வயத ஆகும். அதொவது ஒரு நூல் எத்தனை பிரதிகள்,
எந்தப் பதிப்பகத்தொல், எப்யபொது தவளியிடப்படலொம்
என்ற முடிவுகனள எழுத்தொளர் எடுக்க முடிகிறது.
விற்பனையொகும் நூல்களின் இலொபத்தில் சிறு பகுதியினை
எழுத்தொளர் தபற்றுக் தகொள்ளவும் முடியும்.
பதிப்புரினையின் மூலம் இலொபம் தபறுவதற்கொக வழிவனக
தெய்யப்பட்டுள்ள யபொதிலும் அறிவு பரவுதலும் அறிவு
விருத்தியும் தபருைளவில் தடுக்கப்படுகின்றை. இதற்கொை
கொரணம் பதிப்புரினையின் இறுக்கைொை கட்டுப்பொடுகயள
ஆகும். ஓர் எழுத்தொளர் இறந்து 60 ஆண்டுகளின்
பின்ையரயய அவரது பனடப்புக்கள் தபொதுதவளிக்கு
வருகின்றை. அதுவனர அப்பனடப்புகள் ைறுபதிப்புச்
தெய்யப்படொவிடினும் அல்லது பனடப்புக்கு உரினை யகொர
எவரும் இல்லொவிடினும் கூட யவதறவரும் பயன்படுத்த
முடியொத நினலயய கொணப்படுகிறது.
ெமூக லன் கருதிய பனடப்புக்கள் கூட – அனவ
தென்று யெர யவண்டிய ைக்கனளச் தென்றனடயொைல் –
பதிப்புரினையின் தபயரொல் தடுக்கப்படுகின்றை.
எழுத்தொளர்கனள னையைொகக் தகொண்டு அச்ெமூகங்களில்
உருவொகயவண்டிய சிந்தனைப் பள்ளிகள்
யதொன்றொையலயய யபொய்விடுகின்றை. தைது சிந்தனைகள்
மூலைொக – அனவ அவர்களுக்கு பின்பொை
தனலமுனறகளொல் கடத்தப்படுவதனூடொக வரலொற்றில்
ததொடர்ச்சியொக வொழ யவண்டிய சிந்தனையொளர்கள்

பதிப்புரினையிைொல் கட்டுப்படுத்தப்படுவது
கவனலக்குரியது.
அறிவின் பல்கிப்தபருகும் தன்னையய ெமூகத்னத
உயிர்ப்புடன் னவத்திருக்கக்கூடியது. ெமூகம் உயிர்ப்புடன்
இருப்பதற்கு ெமூக அறிவு ெகலரொலும்
பயன்படுத்தக்கூடியதொக இருக்க யவண்டும். ஆைொல்
பதிப்புரினையின் கட்டுப்பொடுகள் அதற்கு இடம்
தருவதில்னல.
தற்யபொனதய பதிப்புரினை வடிவத்தின் பொதகைொை
அம்ெங்கனள எவ்வொறு ெொதகைொை அம்ெைொக ைொற்றுவது?
பனடப்பொளியின் லன் பொதுகொக்கப்படவும் யவண்டும்
அயதயவனள அப்பனடப்பொளியின் கருத்துக்களொலும்
சிந்தனைகளொலும் அச்ெமூகமும் பயன்தபற யவண்டும்.
ெமூகத்தின் மீது அக்கனறயுள்ள ஒவ்தவொருவரும்
இப்புள்ளியில் நின்று சிந்தித்து அதற்கொை தீர்னவப் தபற
யவண்டும்.
இதற்கொக உருவொக்கப்பட்டயத கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ் –
Creative Commons – பனடப்பொக்கப் தபொதுை உரிைங்கள்
ஆகும். இந்த உரிைங்கள் தகொண்டதொக தவளியிடப்படும்
நூல்களின் இலொபமீட்டும் உரினை பனடப்பொளியிடயை
இருக்கும்.

அயதய ரம் பனடப்புகனள யொவரும் பகிர்தல், அறினவப்
பரவலொக்குதல், விருத்தி தெய்வதற்கொை வழிகள்
திறக்கப்படுகின்றை. பனடப்பொளியின் உரினையில்
எதுவிதைொை பொதிப்னபயும் ஏற்படுத்தொது, அறிவு
விருத்தியில் ைக்கள் ெொர்ந்து நிற்பதற்கு இவ்வுரிைங்கள்
வழிவனக தெய்துள்ளை. இவ்வுரிைங்களில் ஒன்றினைப்
பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஆவணப்படுத்தல், அறிவுவிருத்தி,
கல்வி யைம்பொடு ஆகிய ெமூக ல ய ொக்குகளுடன்
இயங்கிவரும் நூலக நிறுவைம், விக்கிபீடியொ யபொன்ற
அனைப்புக்களும் ததொடர்ச்சியொக இயங்கக் கூடியதொக
இருக்கிறது.
2. கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ் – பனடப்பொக்கப்
தபொதுைங்கள்
கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ் – Creative Commons –
பனடப்பொக்கப் தபொதுைங்கள் என்பது ஆக்கங்கனள
ெட்டப்படி ைற்றவயரொடு பகிர்ந்துதகொள்ளனல
ஊக்குவிப்பனதயும் விரிவுபடுத்துவனதயும்
ய ொக்கைொகக்தகொண்டு இயங்கும் இலொபய ொக்கற்ற
அறக்கட்டனள ஆகும். இது 2001 இல் யலொறன்ஸ் தலசிக்
என்பவரொல் ததொடங்கப்பட்டது.
http://creativecommons.org
இது பனடப்பொளர்களுக்கும் பயைர்களுக்கு இனடயயயொை
ஒரு பொலைொக அனைகிறது. கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ்

உரிைங்கள் அனைத்து உரினைகனளயும் கட்டுப்படுத்தொைல்,
அளிப்புரினைனய ஊக்குவிக்கின்றை. எந்த உரினைனய
அளிப்பது என்பது (அதொவது முழுவனதயும் கொப்புரினைக்கு
கட்டுப்படுத்தலில் இருந்து முழுனையொகப் தபொதுவில்
விடுதல் வனரயொை பல்யவறு ததரிவுகள்)
பனடப்பொளர்களுக்குச் ெொத்தியைொகின்றது. இது
முழுனையொை கட்டற்ற பனடப்பு உரிைங்களுக்கும்
முழுனையொை கொப்புரினை உரிைங்களுக்கும் இனடப்பட்ட
ஒரு மிதவொதத் தீர்வொகப் பொர்க்கப்படுகிறது.
தற்யபொது எல்லொப் பனடப்புகளுக்கும் அனைத்து
உரினைகளும் கொப்புனடனையொைனவ என்ற ெட்டம்
தீவிரவொத நினலப்பொட்னட உனடயதொகும். தபரும்பொலொை
ய ரங்களில் பயைர்களின் ெமூகத்தின் நியொயைொை
பயன்பொட்டிற்கு இது தனடயொக அனைந்து விடுகிறது. பல
ெந்தர்ப்பங்களில் ஆக்கர்கயள அவ்வொறு தைது
பனடப்புக்கனள கட்டுப்படுத்த விரும்புவதில்னல. ஆகயவ
இந்த தனடனய னடமுனறயில் தளர்த்துதவற்கொக
உருவொக்கப்பட்டதுதொன் பனடப்புப் தபொதுை உரிைங்கள்
என்று யலொறன்சு தலசிக் கூறுகிறொர்.
இந்த நிறுவைைொைது இதற்தகை பல்யவறு வனகயொை
கொப்புரினை உரிை ஒப்பந்தங்கனள உருவொக்கி
தவளியிட்டுள்ளது. இவ்வுரிை ஒப்பந்தங்கள் கிரியயட்டிவ்
கொைன்ஸ் (பனடப்பொக்கப் தபொதுைங்களின்) உரிைங்கள்
எை அறியப்படுகின்றை. இந்த உரினைகள்
பனடப்பொளர்கள் அவர்கள் ததரிந்ததடுக்கும், அவர்களுக்கு
ஏற்ற உரிைங்கயளொடு தைது பனடப்புக்கனள

தவளியிடுவனதச் ெொத்தியைொக்குகின்றை. பல்யவறு
யதனவகளுக்கும் பயன்படக்கூடிய வனகயில் தவவ்யவறு
வனகயொை கட்டுப்பொடுகளுடன் ஆறு உரிை ஒப்பந்தங்கள்
உருவொக்கப்பட்டுள்ளை.
கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ் – பனடப்பொக்கப் தபொதுை
உரிைங்கள்
ஒருவருனடய பனடப்புகனள இனணயத்திலும் யவறு
வடிவங்களிலும் பகிர்வதற்கொக கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ்
அனைப்பிைொல் உருவொக்கப்பட்ட உரிை ஒப்பந்தங்கள்,
கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ் (பனடப்பொக்கப் தபொதுை)
உரிைங்கள் எைப்படுகிறை. கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ்
அனைப்பொைது பல்யவறு யதனவகளுக்கும் பயன்படக்கூடிய
வனகயில் தவவ்யவறு வனகயொை ஆறு உரிை
ஒப்பந்தங்கனள தயொரித்து வழங்கியிருக்கிறது.
மூல உரிைங்கள்
Attribution குறிப்பிடுதல் / Attribution (by)
ஆக்கங்கனள படிதயடுக்க, விநியயொகிக்க, பகிர,
கொட்சிப்படுத்த, இயக்க, வழிதபொருட்கனள உருவொக்க
ஆகிய உரினைகள் வழங்கப்படுகின்றை. ஆைொல் தகுந்த
முனறயில் அல்லது யவண்டப்பட்ட முனறயில்
பனடப்பொளிகள் குறிப்பிடப்படுதல் யவண்டும்.

மூல பனடப்பொளி ைற்றும் மூல பனடப்பு கினடக்கும் இடம்
யபொன்ற தகவல்கனள அளித்யத பகிர யவண்டும்.
Non-commercial இலொபய ொக்கைற்ற / NonCommercial
(nc)
ஆக்கங்கனள படிதயடுக்க, விநியயொகிக்க, கொட்சிப்படுத்த,
இயக்க, வழிதபொருட்கனள உருவொக்க ஆகிய உரினைகள்
வழங்கப்படுகின்றை. ஆைொல் இலொப ய ொக்கைற்ற
ய ொக்கங்களுக்கு ைட்டுயை.
விற்பனை தெய்யக்கூடொது.
Non-derivative வழிப்தபொருளற்ற / NoDerivatives (nd)
ஆக்கங்கனள படிதயடுக்க, விநியயொகிக்க, கொட்சிப்படுத்த,
இயக்க ஆகிய உரினைகள் வழங்கப்படுகின்றை. ஆைொல்
வழிதபொருட்கனள உருவொக்குவதற்கொை உரினை
தரப்படவில்னல.
Share-alike அயத ைொதிரிப் பகிர்தல் / ShareAlike (sa)
வழிதபொருட்கனள முதன்னை ஆக்கத்துக்குரிய அயத
உரிைங்கயளொயட விநியயொகிக்க முடியும்.
ஆறு முதன்னை உரிைங்கள்

ஆக்கப்பணி ஒன்றினை பனடப்பொக்கப் தபொதுைங்கள்
உரினைப்படி வழங்கும்யபொது ததரிவு தெய்யப்படக்கூடிய
முதன்னையொை ஆறு உரிை ஒப்பந்த வனககளும் கீயழ
பட்டியலிடப்படுகின்றை. குனறந்த கட்டுப்பொடுகள்
தகொண்ட உரிைத்தில் இருந்து கூடிய கட்டுப்பொடுகள்
தகொண்டது வனர இனவ வரினெப்படுத்தப்பட்டுள்ளை.
1. Creative Commons Attribution BY – குறிப்பிடுதல்
(CC-BY)

பனடப்பொக்கப் தபொதுைங்கள் வழங்கும் ஒப்பந்தங்களில்
இதுயவ கட்டுப்பொடுகள் குனறந்த ஒப்பந்தைொகும்.
இவ்தவொப்பந்தத்தின் படி நீங்கள் உங்கள் ஆக்கத்தினை
வழங்கும்யபொது, உங்கள் ஆக்கத்தில் ைொற்றங்கள் தெய்ய,
பயன்படுத்த, அதனை அடிப்பனடயொகக்தகொண்டு புதிய
ஆக்கங்கனள உருவொக்க அனைவருக்கும் உரினை உண்டு.
அத்யதொடு உங்கள் ஆக்கத்தினை அல்லது ைொற்றங்கள்
தெய்யப்பட்ட புதிய ஆக்கத்தினை வர்த்தக
ய ொக்கங்களுக்கொக பயன்படுத்தவும் அனுைதி உண்டு.
உங்கள் ஆக்கத்தினை எது யவண்டுைொைொலும்
தெய்யமுடியும். ஆைொல் என்ை தெய்தொலும் உங்கள்
தபயனர குறிப்பிட்டொகயவண்டும். அதுயவ இந்த
ஒப்பந்தத்தின் ஒயரதயொரு கட்டுப்பொடு. சுருக்கைொக
ஆக்கு ர் தபயர் கட்டொயம் குறிப்பிடப்படயவண்டும்.

ைொற்றம் தெய்தல், புத்தொக்கங்களுக்கு அடிப்பனடயொக
பயன்படுத்துதல் அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது.
வர்த்தக ய ொக்கம் கருதிய பயன்பொடு
அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயத உரிைத்திைடிப்பனடயியலயய பகிர்தல்
நிகழயவண்டும் என்றில்னல.
ைொற்றங்கள் தெய்த பின் பயைர் யவறு உரிைத்திலும்
பகிரலொம்.
2.Creative Commons Attribution-ShareAlike குறிப்பிடுதல்
– அயத ைொதிரிப் பகிர்தல் (CC-BY-SA)

இந்த ஒப்பந்தைொைது உங்கள் ஆக்கப்பணியினை ைொற்ற,
திருத்த, அதனை அடிப்பனடயொகக்தகொண்டு புதிய
ஆக்கங்கனள உருவொக்க என்று ெகலதிற்கும் ைற்றவனர
அனுைதிக்கிறது. புதிய ஆக்கத்தினை வர்த்தக
ய ொக்கங்களுக்கொகவும் பயன்படுத்த முடியும். ஆைொல்,
அவ்வொறு பகிரப்படும் யவனளயில் உங்கள் ஆக்கயைொ
அல்லது அதனை அடிப்பனடயொகதகொண்டு உருவொகும்
புதிய ஆக்கயைொ உங்கள் தபயனர கட்டொயம்

குறிப்பிடயவண்டும். அத்யதொடு நீங்கள் பயன்படுத்திய
உரிை ஒப்பந்தத்னத அப்படியய பயன்படுத்தயவண்டும்.
சுருக்கைொக
ஆக்கு ர் தபயர் கட்டொயம் குறிப்பிடப்படயவண்டும்.
ைொற்றம் தெய்தல், புத்தொக்கங்களுக்கு அடிப்பனடயொக
பயன்படுத்துதல் அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது.
வர்த்தக ய ொக்கம் கருதிய பயன்பொடு
அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயத உரிைத்திைடிப்பனடயியலயய பகிர்தல்
நிகழயவண்டும்.
3. Creative Commons Attribution-NoDerivs குறிப்பிடுதல்
– வழிப்தபொருளற்ற (CC-BY-ND)

உங்கள் ஆக்கப்பணியில் எந்த ைொற்றமும் தெய்யொைல்,
உங்கள் தபயனர கொட்டொயம் குறிப்பிடும் வனரக்கும்
வர்த்தக ரீதியொை அல்லது வர்த்தக ய ொக்கம் அல்லொத
எந்த யதனவக்கொகவும் உங்கள் ஆக்கத்தினை மீள

விநியயொகிக்க, பகிர்ந்துதகொள்ள இவ்தவொப்பந்தம்
அனுைதியளிக்கிறது. சுருக்கைொக
ஆக்கு ர் தபயர் கட்டொயம் குறிப்பிடப்படயவண்டும்.
ைொற்றம் தெய்தல், புத்தொக்கங்களுக்கு அடிப்பனடயொக
பயன்படுத்துதல் அனுைதிக்கப்படவில்னல.
வர்த்தக ய ொக்கம் கருதிய பயன்பொடு
அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயத உரிைத்திைடிப்பனடயியலயய பகிர்தல்
நிகழயவண்டுதைன்றில்னல.
4. Creative Commons Attribution-NonCommercial
குறிப்பிடுதல் – இலொப ய ொக்கைற்ற (CC-BY-NC)

இந்த உரிைம் வர்த்தக ய ொக்கம் தவிர்ந்த யதனவகளுக்கொக
உங்கள் ஆக்கத்தினை திருத்த, வடிவம் ைொற்ற,
மீள்சுழற்சிக்குட்படுத்த அனுைதிக்கிறது. இந்த
ஒப்பந்தத்திலும் உங்கள் ஆக்கத்தினை
அடிப்பனடயொகக்தகொண்டு புதிதொக உருவொக்கப்படும்
ஆக்கத்தில் உங்கள் தபயர் குறிப்பிடப்பட யவண்டும்,
வர்த்தக ய ொக்கங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியொது. ஆைொல்

ஒயரதயொரு வித்தியொெம், உங்கள் ஆக்கம் தொங்கியுள்ள
உரிை விதிகளுக்கு அனைவொகத்தொன் புதிதொக
உருவொக்கப்படும் ஆக்கத்னதயும் விநியயொகிக்கயவண்டும்
என்ற கட்டொயம் இல்னல. சுருக்கைொக
ஆக்கு ர் தபயர் கட்டொயம் குறிப்பிடப்படயவண்டும்.
ைொற்றம் தெய்தல், புத்தொக்கங்களுக்கு அடிப்பனடயொக
பயன்படுத்துதல் அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது
வர்த்தக ய ொக்கம் கருதிய பயன்பொடு
அனுைதிக்கப்படவில்னல.
இயத உரிைத்திைடிப்பனடயியலயய பகிர்தல்
நிகழயவண்டுதைன்றில்னல.
5. Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
குறிப்பிடுதல் – இலொப ய ொக்கைற்ற – அயத ைொதிரிப்
பகிர்தல்(CC-BY-NC-SA)

இந்த ஒப்பந்தம், ைற்றவர்கள் உங்கள் ஆக்கத்னத
மீள்சுழற்சிக்குட்படுத்த, ைொற்றங்கள் தெய்ய, ததொகுக்க,
உங்கள் ஆக்கத்தினை அடிப்பனடயொக னவத்து புதிய
ஆக்கங்கனள தெய்ய அனுைதிக்கிறது. ஆைொல் ைொற்றம்

தெய்யப்பட்டு தவளியிடப்படும் புதிய ஆக்கம், உங்கள்
தபயனர குறிப்பிட யவண்டும் அத்யதொடு இயத
அனுைதிகனள அப்புதிய ஆக்கமும் வழங்க யவண்டும்.
ைற்றவர்கள் உங்கள் ஆக்கத்தினை தரவிறக்கவும்
பகிர்ந்தளிக்கவும் முன்னைய ஒப்பந்தம் யபொன்யற இதுவும்
அனுைதிக்கிறததன்றொலும், உங்கள் ஆக்கத்தில் ைொற்றங்கள்
தெய்ய அனுைதிப்பயத இவ்தவொப்பந்தத்தின் சிறப்பு.
உங்கள் ஆக்கத்தினை அடிப்பனடயொகக்தகொண்டு புதிதொக
உருவொக்கப்படும் ஆக்கங்களும் நீங்கள் வழங்கிய
உரிைத்திைடிப்பனடயியலயய அனைய யவண்டும்
என்பதொல் புதிய உருவொக்கங்கனளயும் வர்த்தகத்
யதனவகளுக்கொக பயன்படுத்த முடியொது. சுருக்கைொக
ஆக்கு ர் தபயர் கட்டொயம் குறிப்பிடப்படயவண்டும்.
ைொற்றம் தெய்தல், புத்தொக்கங்களுக்கு அடிப்பனடயொக
பயன்படுத்துதல் அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது.
வர்த்தக ய ொக்கம் கருதிய பயன்பொடு
அனுைதிக்கப்படவில்னல.
இயத உரிைத்திைடிப்பனடயியலயய பகிர்தல் நிகழும்.
6. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs
குறிப்பிடுதல் – இலொபய ொக்கைற்ற, வழிப்தபொருளற்ற
(CC-BY-NC-ND)

இதுயவ முதன்னையொை ஆறு உரிை ஒப்பந்தங்களிலும்
கட்டுப்பொடுகள் கூடியதொகும். இது மீள் விநியயொகத்னத
அனுைதிக்கிறது. இவ்வுரிை ஒப்பந்தம் “இலவெ விளம்பர”
ஒப்பந்தம் என்றும் அனழக்கப்படுகிறது. ஏதைனில்,
உங்கள் ஆக்கயவனலனய தரவிறக்கவும், ைற்றவயரொடு
பகிர்ந்துதகொள்ளவும் இது எல்யலொனரயும் அனுைதிக்கிறது.
ஆைொல் பகிரப்படும்யபொது உங்களது தபயர்,
உங்களுக்கொை ததொடுப்பு யபொன்றவற்னறயும் வழங்க
யவண்டும். பகிர்பவர்கள் உங்கள் ஆக்கப்பணியில் எந்த
ைொற்றமும் தெய்ய முடியொது. வர்த்தக ய ொக்கங்களுக்கொக
பயன்படுத்தவும் முடியொது. ைொற்றங்கள்
அனுைதிக்கப்படவில்னல என்பதொல் இயல்பொகயவ உங்கள்
ஆக்கத்தினை பகிரும்யபொது இயத உரிை ஒப்பந்தத்தின்
அடிப்பனடயியலயய விநியயொகம் நிகழும். சுருக்கைொக
ஆக்கு ர் தபயர் கட்டொயம் குறிப்பிடப்படயவண்டும்.
ைொற்றம் தெய்தல், புத்தொக்கங்களுக்கு அடிப்பனடயொக
பயன்படுத்துதல் அனுைதிக்கப்படவில்னல.
வர்த்தக ய ொக்கம் கருதிய பயன்பொடு
அனுைதிக்கப்படவில்னல
இயத உரிைத்திைடிப்பனடயியலயய பகிர்தல் நிகழும்.

இந்த ஆறு உரிைங்களில் ஒன்னற உங்கள்
பனடப்புகளுக்கு அளிப்பதன் மூலம், அனவ பலரொல்
பகிரப்பட்டு ெொகொவரம் தபறுகின்றை.
உங்கள் வனலப்பதிவுகள், கட்டுனரகள், புனகப்படங்கள்,
கொதணொளிகள் எை எந்த பனடப்னபயும் இந்த
கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ் உரினைகளில் தவளியிடலொம்.
இந்த இனணப்பின் மூலம், உங்களுக்கு யதனவயொை
கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ் உரினைனய ததரிவு தெய்யலொம்.
http://creativecommons.org/choose/
உங்கள் பனடப்புகனள பலரும் பகிரும் யபொது, உங்கள்
அறிவு பலனரயும் தென்றனடகிறது.
எழுத்தொளருனடய பதிப்புரினை எப்யபொதும் அவரிடயை
இருக்கும். பனடப்பொளியின் பதிப்புரினையில் எவ்வித
பொதிப்பும் ஏற்படொைல், குறித்த பனடப்பொளியின்
கருத்துக்கனளயும் சிந்தனைகனளயும் ெகல ைக்களுக்கும்
தகொண்டு தென்று யெர்த்து புதிய சிந்தனைப்யபொக்குக்கள்
உருவொக்கத்திற்கொை அறிவுப் பரவலொக்கத்னத ைொத்திரயை
கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ் உரினை தெய்கின்றது.
இந்த அனுைதியின்

ன்னைகள்

பனடப்பொளர்களுக்கு
பனடப்பொளரது பனடப்பு, வொெகர் அனைவருக்கும் பகிரும்
உரினை உள்ளதொல், உலதகங்கும் உள்ள வொெகர்கனளச்
தென்றனடகின்றது. இதன் மூலம் பனடப்பொளருனடய
அறிவும் கருத்துக்களும் சிந்தனைகளும் வளர்ந்து வரும்
பனடப்பொளர்கள் ைத்தியிலும் தமிழ்ச்ெமூகத்தின் ைத்தியிலும்
தென்றனடகின்றை. ஒரு பனடப்பொளனரப் தபொறுத்தவனர
அவருனடய கருத்துக்கள் சிந்தனைகள் பரந்துபட்ட
ைக்கனளச் தென்றனடவயத அவருனடய முதன்னை
ய ொக்கம் என்ற வனகயில் அவருனடய எண்ணம்
நினறயவறுகின்றது.
பல்யவறுபட்ட ொடுகளில் உள்ளவர்கனளயும்
பனடப்புக்கள் தென்றனடவதன் மூலம் அவர்களது
கருத்துக்களிலும் சிந்தனைகளிலும் தொக்கத்னதச் தெலுத்தும்
நிலனை யதொற்றுவிக்கப்படுகின்றது. ஒரு
பனடப்பொளருனடய பனடப்பு/கருத்து/சிந்தனை வொெகர்கள்
ைத்தியில் தொக்கத்னதச் தெலுத்தும் யபொதும் வொெகருனடய
வொழ்வியலிலும் ெமூகம் ெொர்ந்த நினலப்பொடுகளிலும்
தொக்கத்னதச் தெலுத்தும் யபொதும் அப்பனடப்பொளி
ெொகொவரம் தபற்று ததொடர்ச்சியொக உயிர்வொழ்கின்றொர்.
வொெகருக்கு
வொெகர் தொம் படிக்கும் நூல்கனள ண்பருடன் பகிர்ந்து
தகொள்ளலொம். தைது வனலப்பதிவில் பகிரலொம். தொம்

விரும்பிய புனகப்படத்னத தைது அலுவலக
பயன்பொட்டிற்கு பயன்படுத்தலொம்.
ெமுக வனலத்தளங்களில் பகிரலொம். மின்னூலொக்கி பல
கருவிகளில் படிக்கலொம்.
ைொற்றங்கள் தெய்யும் உரினை இருந்தொல், விரும்பியவொறு
ைொற்றயும் பகிரலொம். வணிக உரினை இருந்தொல்,
விற்பனையும் தெய்யலொம்.
பகிர்தல் என்பது ைனித குலத்தின் அடிப்பனடப் பண்பு.
ொம் விரும்பும் எனதயும் பகிர்வது ம் உரினை.
புனகப்படங்கள்
Flickr.com, commons.wikimedia.org யபொன்ற தளங்களில்,
நீங்கள் கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ் உரினையில் பகிரலொம்.
கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ் உரினையில் பகிரப்பட்ட
பனடப்பகனள யதடி, அவற்னற உங்கள் நூல்களில்,
வனலப் பதிவுகளில் பயன்படுத்தலொம்.
கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ் உரினையில் உள்ள
படங்களுக்கொை யதடுதபொறி இயதொ.
http://search.creativecommons.org/

அடுத்த முனற உங்களுக்கு ஒரு படம் யதனவப்படும்
யபொது, சும்ைொ கூகுள் யதடுதபொறியில் யதடி, உங்களுக்கு
உரினை இல்லொத படத்னத பயட்படுத்துவனத விட,
இங்யக யதடி, பகிரும் உரினை உள்ள படங்கனள
பயன்படுத்துங்கள்.
கல்யொண் வர்ைொ என்ற புகழ்தபற்ற வை விலங்கு
புனகப்பட நிபுணர், தைது அரிய புனகப்படங்கள்
யொனவயும் கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ் உரினையில்
தவளியிட்டதொல், தொம் தபற்ற சிறப்புகனளயும்,
பயன்கனளயும் பற்றி இந்த கொதணொளியில் யபசுகிறொர்.
http://www.inktalks.com/discover/117/kalyan-varma-free-artis-profitable
மின்னூல்கள் – FreeTamilEbooks.com திட்டம்
பல தளங்களிலும், வனலப்பதிவுகளிலும் ‘கொப்புரினை
உள்ளது’, ‘எங்கும் கதலடுத்து பகிரக் கூடொது’ என்று
பொர்த்திருப்பீர்கள். இதைொல் வொெகருக்கு எந்த உரினையும்
இல்னல.
இனணய தெலனவ யெமிக்க, நீங்கள் அந்த
வனலப்பதிவுகனள யெமித்து னவத்து, பிறகு படிக்கலொம்
என்று நினைப்பது முடியொது. ODT, PDF, DOC
யகொப்புகளொக ைொற்றக் கூடொது.

சில ஆண்டுகளில் அந்த வனலத்தளம்
மூடப்பட்டொல்,அவ்வளவுதொன்.
அதில் இருந்த தகவல்கனள யொரும் னவத்திருக்க முடியொது.
கூடொது.
இதுயபொல் அழிந்த வனலத்தளங்கள் ஏரொளம். தமிழில்
புகழ்தபற்று விளங்கிய ‘அம்பலம்’ மின்னிதழ் யபொல,
கொப்புரினை தகொண்டு, அழிந்த பின் Backup கூட இல்லொத
தளங்கள் பல.
இவ்வொறு கொப்புரினை தகொண்டுள்ளதொல், எழுதியவருக்கு
ட்டம் அதிகம். பல வொெகனர அனடய எழுதிய
பனடப்புகள், வனலத்தளம் தவிர யவறு வடிவங்களில்
வொெகனர அனடய முடிவதில்னல.
இப்யபொது, படிப்பதற்தகை கிண்டில், யடப்லட் எை
பலவனக கருவிகள் உள்ளை. இவற்றில் யொரும்
வனலத்தளங்கனள படிப்பது கடிைம். ஆைொல் இவற்றில்
படிப்பதற்யகற்ப epub, mobi, PDF எை பல வனக
யகொப்புகள் உள்ளை.
வனலத்தளங்கனள இது யபொன்று மின்னூலொக்கிைொல்,
வொெகர்கனள எளிதில் படிக்க னவக்கலொம். ஆைொல் இது
யபொன்று மின்னூலொக்கி பகிர்வனத ‘கொப்புரினை’
தடுக்கிறது.

ஆைொல், சிலர் கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ் உரினையில் தைது
வனலப்பதிவுகனளயும், நூல்களுயும் தவளியிட்டுள்ளதொல்,
FreeTamilEbooks.com திட்டக் குழுவிைர், அவற்னற
மின்ைலொக்கி தவளியிடுகின்றைர். இந்த நூல்கனள
யொவரும், படிக்கலொம். பகிரலொம்.
இதுவனர சுைொர் 100 மின்னூல்கள் தவளிவந்துள்ளை.
ஒவ்தவொரு மின்னூலும் குனறந்தநு 100 பதிவிறக்கங்கள்,
சில மின்னூல்கள் 15,000 பதிவிறக்கங்கள் எை
உலதகங்கும் உள்ள தமிழ் வொெகர்கனள இந்த
மின்னூல்கள் அனடகின்றை.
கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ் உரினையொல் ைட்டுயை இது
யபொன்ற புது முயற்சிகள் ெொத்தியைொகின்றை.
இது யபொல, யைலும் புது வனக முயற்சிகளுக்கும்
வொய்ப்பளிக்கின்றது.
ஏட்டில் இருந்து அச்சு நூலுக்கு வந்தயத, அதிகம் யபயர
தென்றனடய. அச்சிலிருந்து இனணய வடிவிற்கு ைொறியது
உலதகங்கும் தென்றனடய. ‘கொப்புரினை’ தகொண்டு இந்த
பரவனல தடுக்கொதீல்கள். கிரியயட்டிவ் கொைன்ஸ்
உரினையில் உங்கள் பனடப்புகனள தவளியிட்டு, உங்கள்
வொெகருக்கும் பகிரும், ைொற்றங்கள் தெய்யும் உரினை
தகொடுங்கள்.

வொெகர்கள் உங்கனள வொழ்த்திக் தகொண்யட படிப்பர்.
பகிர்வர். உங்கள் பனடப்புகளும் ெொகொவரம் தபறும்.
யைலும் படிக்க.
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