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இநத�ய�வ�ல ப�கஸக�ன தத�ழ�ல�ளரகள பப�ல�ஸ த�ககதலல 
எத�ரதத ந�னற பவலலந�றதததலத தத�டரக�னறனர

த�னன�ந��ய ம�ந�லம�ன �ம�ழந�டடல ஸத�ரமபதரல அமமந��ரககம ம�வ�மனச ச ரந� ��கஸக�ன ந�றவனத��றக 
த �ந�ம�ன ஒர த��ழ�ற �மலய*ல,  ச��ல� �ரன கடமமய�ன ��கக�லகம-யம ��ணட,  ஆய*ரககணகக�ன 
த��ழ�ல�-ரகள �ஙக-த சவமலந�றத�ப ச��ர�டடதம� த��டரக�னறனர.  த படம�ர 24  அனற,  ச��ல� �ர 
த��ழ�ல�-ரக-�ன உள-�ரபபப ச��ர�டடத��ல ��கக�ல நடத��னர.  �லரம கடமமய�கத ��ககப�டடச��ட 1,200 
த��ழ�ல�-ரகள மகத த யயப�டட ஒர ந�ள மழவதம �டதத மவககப�டடரநத, ம�மலய*ல வ*டவ*ககப�டடனர. 
 மB� ம��ஙக-�ல ஸத�ரமபதரல ச��ல� �ர�ல மற�யடககப�டட இரணட�வத உள-�ரபபப ச��ர�டடம�கம இத. ஜEன 
ம��த��ல, தக�ரய ந�றவனம�ன ஹEணட�ய வ�கன �ய�ரபப த��ழ�ற �மலய*ல நடந� மற�யல ச��ர�டடத��ல ஈட�டட 
300 த��ழ�ல�-ரகள மBத ச��ல� �ர ��கக�ல நடத�� மகத த ய�னர.
உலதகஙக�லம 920,000  ஊழ�யரகம- தக�ணடரககம ��கஸக�ன ந�றவனம,  அ�ன  Lன த னதMன ஆமலய*ல 10 
த��ழ�ல�-ரகள �றதக�மல த யத தக�ணட  ம�வதம� அடதத,  �னத ஆமலகளககள இரககம ஆக சம� ம�ன 
த��ழ�றசழலகதகன  மB�த��ல  ரவச�  அ-வ*ல இழ�பகழ ஈடடயத. (க�ணவம: “��கஸக�ன �றதக�மலகள  Lன�வ*ன 
த��ழ�லக ந�மலமமகம- தவ-�ச ம ச��டக�னறன”) 
��கஸக�ன இந��ய� ந�றவனத��ல 7,000  த��ழ�ல�-ரகள �ண*பரக�னறனர.  ஹEணட�ய மறறம சந�கக�ய� ஆக�ய 
ந�றவனஙகளகக �*னனர �ம�ழகத��ல த��ழ�றதமறய*ல ம�க அ��க எணண*கமகய*ல�சன�மர சவமலய*லமரத��ய*ரககம 
மனற�ம ந�றவனம ஆகம இத.  இந��ய�வ*ல �ரந� அ-வ*ல நமடமமறய*ல இரககம ஒர ச��ர�டட வடவம�ன 
உள-�ரபபப ச��ர�டடதம� இதத��ழ�ற �மலய*ல த��ழ�ல�-ரகள த படம�ர 21  அனற த��டகக�னர.  ந�ரவ�கம ஊ��ய 
உயரவ ச�சசவ�ரதம� நடத� சவணடம எனறம த��ழ�ல�-ர  ஙகம (FITS) எனனம �ஙக-த ஸர�ல�ன�  இந��ய ம�ரக �ய 
கமயன�ஸட கட � ஆ�ரவ த��ழ�ற ஙகதம� அஙகLகரகக சவணடம எனறம அவரகள சக�ரனர. 
இந� ச��ர�டடத��றக மன��க ந�ரவ�கம�னத த��ழ�ல�-ர மனசனறற  ஙகம (FITMS)  எனனம ஒர ச��டட 
த��ழ�ற ஙகதம� ��ன ��ஙகள அஙகLகரகக மடயம எனற த��ழ�ல�-ரகளகக ஆத��ரமடடம வமகய*ல அற�வ*த�த. 
இந� த��ழ�ற ஙகம �ம�ழகத��ல கடடண* மலம ஆட � நடததம ��ர�வ*ட மனசனறற கழகத��ன ஆ�ரவ*ல�ன��கம. 
இந��ய�மவ ஆளம க�ஙக�ரஸ கட � �மலமமய*ல�ன ஐகக�ய மறச��கக கடடண*ய*லம ��மக அஙகம வக�கக�றத. 
ம�ந�லத��ல அமனதத த��ழ�ல�-ர �*ரச �மனக-�லம ��மக �க�ரஙகம�க ந�ரவ�கத��ன �*னன�ல ந�னற வந��ரகக�றத 
என�ச��ட த��ழ�ல�-ரக-�ன ச��ர�டடஙகம- உமடப��றக ம�ரகத�னம�ன �ந��சர���யஙகம- �யன�டததவ�றகம 
அத �யஙக�ய��லமல.  �*ர�ந��ய மறறம ச� �ய அர �யல கட �களகக த �ந�ம�ன த��ழ�ற ஙகஙக-�ன மழ  Lரழ�ந� 
�னமமய*ன க�ரணம�க,  ஸர�ல�ன�   �ஐடய ஏர�-ம�ன ச��ர�டடஙக-�ல �மலமமப ��த��ரதம� த�ற மடநத 
வந��ரகக�றத.  ஆய*னம,  இற��ய*ல த��ழ�ல�-ரக-�ன சக��தம�த �ண*தத வ*டவ�றக�ன ஒர ��தக�பப �டகக� 
ச��லத��ன அத த யல�டட வந��ரகக�றத.  �ஐடய ஏர�-ம�ன ச��ர�டடஙகளகக அமழபப வ*டததள-த, ச��ரககணம 
த��ன�ககம வ�ரதம�ஜ�லஙகம- �யன�டத��யள-ச����லம அமவதயலல�ம இந� ச��ர�டடஙகம- �ன�மமப�டத�வம 
அவறமற ச��லவ*கக இடடச த லலவசம உ�சய�கப�டடரகக�னறன. 
மற�யல ச��ர�டடம த��டஙகப�டட த படம�ர 21 ஆம ச���கக அடத� ந�ச-  �ஐடய ஆ�ரவ  ஙகம அபச��ர�டடதம� 
��ரம�ப த�றறக தக�ணடத.  த��ழ�ல�-ரகளகக ��டம கற�*கக சவணடம எனத �dரம�னததடன இரந� ��கஸக�ன 
ந�ரவ�கம �ழ�வ�ஙகம நடவடகமகக-�ல இறஙக�யத.  த��ழ�ல�-ரக-�ன ஊ��யத��ல எடட ந�ள ஊ��யம �*டததக 
தக�ள-ப�டம என ஒர அற�வ*கமக ஒடடப�டடதம இ��ல அடஙகம. ஆத��ரமடடம இந� நடவடகமககக�ன ���ல�றப��க 
இரவசசறற �ண*ய*ல இரந� த��ழ�ல�-ரகள இனனதம�ர சவமலந�றத�ப ச��ர�டடதம� த படம�ர 23  அனற 
த��டகக�னர.  இ�மனயடதத த��ழ�ல�-ரகள  டடர��ய�க கடமமய�ன �*னவ*ம-வகம-  ந��கக சவணடய*ரககம என 
ந�றவனம ம�ரடடயத. �னத ”வ-�கத��ல இரநத 100 மBடடர தரத��றகள-�க இத�மகய  டடவ*சர�� சவமலந�றத�சம�, 
கடடம கடவச��,  ஆரப��டடசம�,  மறறவரகம-த �டப�ச��,  ஆள மறறம த��ரள நகரவகக இமடயற த யவச�� 
மறறம இத�மகய இமடயற�ன சவற எந� நடவடகமககச-� த��ழ�ல�-ரகள நடததவ�றக �மடவ*��ககம ஆமணமய 
நd��மனறத��ல இரநத” த�றற�ரப���க கறம ஒர அற�வ*கமகமய ந�றவனம வ*ந�சய�க�த�த. 
க�-ரச � த ய� த��ழ�ல�-ரகள தக�ஞ மம அம யவ*லமல, அவரகள த படம�ர 24 தவள-�யனற ச��ல�ஸ ��கக�லகக 
உள-�ன உள-�ரபபப ச��ர�டடத��ன மலம �ஙக-த எ��ரபம� அ��கப�டத��னர. 
இந� சவமலந�றத�ம  டடவ*சர��ம�னத எனற கற� ஒர மத� ��கஸக�ன அ��க�ர ��கக�லகக ந�ய�யம கற�*த��ர. 
“ �றபப த��ர-���ர மணடலத��ல அமமந��ரககம ஆமலக-�ல த��ழ�ல�-ரகள எடட வ�ர மனனற�வ*பப வழஙக�ய*ரகக 
சவணடம.  ஆன�ல இந��ய த��ழ�ற  ஙகஙகளகக�ன மமயசம� ( �ஐடய)  சம�ர இரணட வ�ர க�ல மனனற�வ*பபத��ன 
தக�டத��ரநதத”. 
இந��ய ஆளம �டட வரத�க ம�லடடமன ஈரப��றக�க  �றபப த��ர-���ர மணடலஙகம- அமமத��ரகக�றத.  இந� 
மணடலஙக-�ல எலல�ம உளந�டட மறறம �னன�டட ந�றவனஙகளகக மககள �ணத��ன�ல�ன உளகடடமமபப, 
�-ரவ�ன அலலத சத�ம�ய இர�� ��தக�பப ந�ரணயஙகள,  வர வ*லகககள,  மறறம எலல�வறறககம சமல�ய,  மல�வ 
உமழபப ஆக�யமவ வழஙகப�டக�னறன.  இந��ய�வ*ல த��தவ�கசவ சவமலசசழல என�த ம�ரகத�னம�ய இரககம 
எனக�ற ந�மலய*ல,   �றபப த��ர-���ர மணடலஙக-�ல த��ழ�ல�-ரகள எ��ரதக�ளளம ந�மலமமகச-� அ��ரச �யடடம 
அ-வகக சம� ம�னமவய�க அமமந��ரகக�னறன. 
ஜEமல ம��த��ல,  அரக�ல�ரந� ��கஸக�ன ஆமலய*ல 250  த��ழ�ல�-ரகள மயஙக� வ*ழநத மரததவமமனய*ல 
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அனம��ககப�டவ��னத.  சக���ரர��ய�ன அ��யஙகம- அற�ந��ரநதம சவமல த யயம இடஙக-�ல ந�றவனம 
��ர�-ம�ய த�-�த��ரந� பச �க தக�லல� மரநதகம- சவ� �த� �*ன த��ழ�ல�-ரகள ����பபககள-�ன��க 
 நச�க�ககப�டக�றத.  ஆமலய*ல ச��தம�ன க�றசற�டட வ ��யம இலமல. இ�ன�ல த��ழ�ல�-ரகள ம�ச�டட க�றற�ல 
மடடமனற�, �*ர�ந��யத��ன �க�ககம தவப�த��லம அலல�ட சநரடக�றத. 
அ��கரககம உணவபத��ரள வ*மலகள,  சவமல இழபபகள,  �ன�ய�ரமயம�ககம மறறம வ*ரவமடயம  மக 
 மததவம�னமம ஆக�யவறற�ல த��ழ�ல�-ரக-�ன சக��ம அ��கரதத வரக�றத.  ஏ��வத��ர ம�ல�-�ததவ கட �கக 
தநரகக�ல தக�டககம சந�ககததடன�ன த��ழ�ற ஙக நடவடகமககள மறறம �ன�மமப�டட எ��ரபபக-�ன மடடத��றகள 
இந� சக��தம� கடடப�டத�� மவப��றக ஸர�ல�ன�ஸடகள �மலப�டக�னறனர. 
கரண�ந��� கடம�த��ர�ல �மலமம நடத�ப�டம ��ர�வ*ட மனசனறறக கழகம மறறம அ�ன எ��ரக கட �ய�ன 
நடமகய�க இரநத அர �யலவ���ய�க ம�ற�ய தஜயலல��� �மலமமய*ல�ன அமனத��ந��ய அணண� ��ர�வ*ட மனசனறற 
கழகம ஆக�ய �ம�ழகத��ன ம�ந�ல அர �யல�ல ஆ��ககம த லததம இரணட �*றச��ககவ�� கட �களகக இமடசய 
ஸர�ல�ன�   ��*எம ம�ற� ம�ற� கடடண* மவதத வந��ரகக�றத. 
தஜயலல��� �dவ*ரம�ன த��ழ�ல�-ர-வ*சர�� அர �யலவ���ய�க இரந�ச����லம “மககள �*ரச �மனக-�ல”  இமணநத 
ச��ர�ட  ��*எம அவமர அணக�ய*ரகக�றத.  2003ம ஆணடல கட�ல ஊ��யம மறறம நல ஆ��யஙகள சக�ர 
சவமலந�றத�ம த ய� நற�ய*ரககணகக�ன அரச ஊழ�யரகம- சவமலநdககம த ய��ர தஜயலல���. (க�ணவம: இந��ய�: 
�ம�ழக அர �ஙகம த��ழ�ல�-ரகம- சவடமடய�டவம� த��டரக�றத”). ஆய*னம 2011ல வரவ*ரககம ம�ந�ல  டடமனறத 
ச�ர�ல�ல அ��மகவடன கடடண* மவகக மயலவ��ல�ரநத  ��*எம கட �மய இத �டககவ*லமல. 
த படம�ர 7  சவமலந�றத�த��றக இந��ய த��ழ�ல�- வரககம அ-�த� ��ரய ஆ�ரவ அ�ன சக��மம ச��ரககணமம 
த�ரக�க தக�ணடரப��றக  �ட �யம கறக�றத.  இந��ய மறறம தவ-�ந�டட ஊடகஙகள இந��ய�வ*ன த��ர-���ர 
வ-ரச �மயப த�ரமமயடததக தக�ணடரகக,  ஏறகனசவ அ��யம�ன வ�ழகமக ந�மலமமகம-க தக�ணடரந� 
த��ழ�ல�- வரககசம� ஒர �ககம உணவப த��ரடக-�ன கடவ�-மறற வ*மல அ��கரபப இனதன�ர �ககம வரவ�ய 
வdழச � என இர�கக தநரகக�லக-�ல �*ழ�யப�டடக தக�ணடரகக�றத. 
��கஸக�ன ஆமலகக உலக ச � ல�  வமலத �-த��ன த ய��ய�-ரகள த னறச��த ஆய*ரககணகக�ன த��ழ�ல�-ரகள 
ஆமலய*ன வ�ய*லக�வகளகக தவ-�சய கடய*ரந�னர.   Lரமட அண*ய�� ச��ல� �ர உட�ட த�ரம-வ*ல ச��ல� �ர 
கவ*ககப�டட சழந�மலசய அசசறததவ��க இரந�த. இ�ன�ல த��ழ�ல�-ரகள �ஙகள ம�ல த�யரகம- மடடசம கற�ப 
ச� �னர. 
24  வயத ஸக�நத உ.ச �.வ.�.வ*டம கற�ன�ர:  “ந�ன இந� ந�றவனத��ல ந�னக வரடஙக-�ய �ண*பரநத 
தக�ணடரகக�சறன. எனகக ம��ம 4,800 ர��ய ($104)  ம�-ம. இந� ந�றவனத��ன ஊ��யஙகள 2,900 ர��ய*ல ($63) இரநத 
4,800  ர��ய வமர இரககம.  ஏறம வ*மலவ� �கக இந� ஊ��யஙகள ம�கக கமறவ�னமவ.  ந�ரவ�கத��றக  ��கம�ன 
 ஙகதம�சய ந�றவனம வ*ரமபக�றத. அந�  ஙகத��ல எஙகளகக நம�*கமகய*லமல. அந� த��ழ�ற ஙகத��டம ச�சம�ற 
ந�ரவ�கம ந�ரப�ந��கக�றத.” 
ஆமலககள இரககம சம� ம�ன ந�மலமமகள கற�ததம அந� இ-ம த��ழ�ல�-ர ச� �ன�ர. “மல�வ உமழபம�ச சரணடம 
த��ரடட �ல க�ர�மஙக-�ல இரநதம த��ழ�ல�-ரகள ச�ரநத மலம அமழதத வரப�டக�னறனர. இந� த��ழ�ல�-ரகள 
ஏமழ வ*வ �ய*கள அலலத வ*வ �யத த��ழ�ல�-ரக-�ன கடம�ஙக-�ல இரநத வர�வரகள.  ஒவதவ�ர ந�ளம 
ச��ககவரத��சலசய அவரகளகக ஆற மண* சநரம கட�ல�ய ச��ய வ*டக�றத.  ஆமல வ-�கஙகளககள 
த��ழ�ல�-ரகளகக உணவக வ �� இலமல.” 
”ந�ஙகள க�லவமரயறற ச��ர�ட வரம ந�மலய*லம சம�ர 400  ஒப�ந� த��ழ�ல�-ரகள சவமலகக த னற 
தக�ணடரகக�ற�ரகள.” 
த��ழ�ற ஙக த யல��டக-�ல ஈட�டட�றக�க 23  த��ழ�ல�-ரகம- ந�ரவ�கம இமடநdககம த ய��ரப���க ஸக�நத 
த�ரவ*த��ர. “ச மநல ந��� (PF)  மறறம ஊழ�யர  மக க�ப�uட (ESI)  ஆக�யவறமறத �வ*ர எஙகளகக சவற எந� நல 
உ�வ*களம க�மடய�த.” 
23 வயத க� � கற�ன�ர: “இலகககள ந�ரணய*தத கடமமய�க சவமல த யய எஙகம-ப �ண*கக�ற�ரகள. எஙக-த �*ர��ன 
சக�ரகமக ஊ��ய உயரவம எஙகள  ஙகதம� அஙகLகரகக சவணடம என�தம ��ன.  ர 15,000  ($326)  ம��  ம�-ம, 
�*டத�ஙகள ச��க,  வdடடகக எடததச த லலம த��மகய�க ர.  10,000  ($217)  ��ன ந�ஙகள சகடக�சற�ம.  எஙக-த 
த��ழ�ற ஙகத��றக அஙகLக�ரம அ-�ககப�ட�� �ட த��ல எஙக-த ச��ர�டடம த��டரம.” 
20  வய��ன த�ண த��ழ�ல�-ர�ன ச �ல� கற�ன�ர: “மற�யல ச��ர�டடத��ன ச��த ச��ல� �ர�ல ந�ன ��ககப�டசடன. 
ச��ல� �ர ��கக�ய��ல இனதன�ர த��ழ�ல�-ரகக இரத�ம தக�டடயத.  ந�ன மகத த யயப�டசடன.”  அவமரத 
தனபறத��ய ச��ல�ஸ “நd வரவத சவமலகக� அலலத சவதறதககம�?”  எனற சகடட ஆத��ரமடடய��ய அவர 
த�ரவ*த��ர. 
இனதன�ர த�ண த��ழ�ல�-ர கற�ன�ர: “இந� ந�றவனத��ல ந�ன ந�னக வரடஙக-�க சவமல த யக�சறன. எனகக 3000 
ர��ய ($65)  ம�-ம. என கணவர இனதன�ர ந�றவனத��ல சவமல த யக�ற�ர. அவரத  ம�-ம ம��ம 5,000 ர��ய ($108). 
ஏறம வ*மலவ� �ய*ல எஙகள இரவரத  ம�-தம�யம ச ரததம எஙக-த கடம�தம� நடததவத�ன�த  �ரமம�க 
இரகக�றத. இந� சழந�மலய*ல எனன த யவத�னற த�ரய�மல �யம�ய இரகக�றத.” 
த��ழ�ல�-ரக-�ன மனஉணரவகளம ச��ரககண மசன�ந�மலயம இரந�ச����லம,  ஸர�ல�ன�   ��*எம மறறம  �ஐடய 
இந� ச��ர�டடதம� கரககமலதத,  ந�ரவ�கம அ�னத வ*ரப�தம� ��ண*கக அனம��ககக கடய அ��யம அமனததம 
இரகக�றத. 
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