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இந்தியியாவில,  ச சென்்னன்னைக்கு அருகிலுள்ள ஒரகடம் சிறப்பு சடியாருளியாப்பு பொருளாதியார

மண்டலத்தில (Oragadam Special  Economic  Zone) அ்னமந்துள்ள சரன்னைியாலட
நி செியான்  வியாகன்னை சப்பு பொருளாதியாழிற் செியா்னலயில (Renault Nissan's auto plant) ஒரு இளநி்னல
சடியாறியியாளரியாக டணியியாற்றி வந்ப்பு பொருளாத 29  வயப்பு பொருளாதியான்னை தியியாகரியாஜன் மமஹியாலிங்கத்தின்
சகியாடூரமியான்னை இறப்பு பு நியாடடின் சடரும்டியாலியான்னை சப்பு பொருளாதியாழிற் செியா்னலகளில
கியாணப்டடுகின்ற சகியாடு்னமயியான்னை யான வ வ்னல சூழ்நி்னலக்னள
ச வளிப்டடுத்துகிறது.  சப்பு பொருளாதியாழிற் செியா்னல டரியாமரிப்பு து்னறயில ஒரு இயந்திர
சடியாறியியாளரியான்னை மமஹியாலிங்கம் ஜன்னை வரி 6 அன்று இயந்திர ஒருங்குடடுத்தும்
பிரிவில இயந்திரத்்னப்பு பொருளாத ஆய்வு ச செய்துசகியாண்டிருந்ப்பு பொருளாதயான வடியாது ஒரு நீரியல
அழுத்தி மூலமியாக பு நசுக்கப்டடடு இறந்ப்பு பொருளாதியார.

பிரப்பு பொருளாதம மந்திரி பு நயான வரந்திர யான வமியாடியின் இந்து யான வமலியாதிக்க வியாப்பு பொருளாத டியாரதிய ஜன்னைப்பு பொருளாதியா
கடசி (BJP) அர செியாங்கத்தின்னைியால இயற்றப்டடட சப்பு பொருளாதியாழிலியாளர  செடடங்களில
சகியாண்டு வரப்டடடுள்ள மியாற்றங்களின்னைியால ச வளிபு நியாடடு,  உள்பு நியாடடு
முப்பு பொருளாதலீடடியாளரகளின் இலியாட யான வப்பு பொருளாத்ன வகளுக்கு கீழ்டடிந்ப்பு பொருளாதப்பு பொருளாதியாகயான வ வ அடிப்ட்னட
டியாதுகியாப்பு உள்ளது.  சப்பு பொருளாதியாழிற் செியா்னல ஆய்வு அ்னமப்பு யான வமியாடியின்னைியால
டலவீன்னைப்டடுத்ப்பு பொருளாதப்டடடப்பு பொருளாதியால அது,  மமஹியாலிங்கம் யான வடியான்ற இளம்
சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகளின் உயி்னர டறிக்கின்ற  வ்னகயிலியான்னை,  முற்றிலும்
ப்பு பொருளாதவிரக்கப்டடக்கூடிய விடத்துக்களில ஒரு அதிகரிப்பி்னன்னை வி்னளவித்துள்ளது.

சரன்னைியாலட நி செியான் சப்பு பொருளாதியாழிற் செியா்னல ஒரு பூயான வகியாளரீதியியான்னை முன்ன்னைணி கியார
ப்பு பொருளாதயியாரிப்பு நிறு வன்னைமியாக இருப்டதுடன்,  இந்தியியாவின் இரண்டியா வது
மிகப்சடரிய கியார ப்பு பொருளாதயியாரிப்பு நிறு வன்னைமியாகவும் உள்ளது. இது பிரியான்ஸ்  செியாரந்ப்பு பொருளாத
சரன்னைியாலட மற்றும் ஜப்டியான்  செியாரந்ப்பு பொருளாத நி செியான் ஆகிய வற்றின் கூடடுடன் 1999 ல
நிறு வப்டடடதுடன்,  பூயான வகியாளரீதியியாக கிடடத்ப்பு பொருளாதடட 450,000  சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரக்னள
டணியமரத்தியுள்ளது.  இந்ப்பு பொருளாத நிறு வன்னைம் 2010 ல ஒரகடத்தில அப்பு பொருளாதன் இந்திய
ச செயலடியாடுக்னளத் சப்பு பொருளாதியாடங்கியது. இந்ப்பு பொருளாத பு நகரம்,  சப்பு பொருளாதன் இந்திய மியாநிலமியான்னை
ப்பு பொருளாதமிழ்பு நியாடடின் ப்பு பொருளாத்னலபு நகரம் ச சென்்னன்னையிலிருந்து 50 கியான வலியாமீடடர சப்பு பொருளாதியா்னலவில
அ்னமந்துள்ளது.

சரன்னைியாலட நி செியான் சப்பு பொருளாதியாழிற் செியா்னலயின்  நு்னின்  நுழை வியாயில

இந்ப்பு பொருளாத ஒரகடம் சப்பு பொருளாதியாழிற் செியா்னல  வருடத்திற்கு 480,000  கியாரக்னள உற்டத்தி
ச செய் வதுடன்,  இந்தியியா மற்றும் உலகளவில 106  பு நியாடுகளிலும் அ வற்்னற
விற்ட்னன்னை ச செய்கின்றன்னை.  நிரந்ப்பு பொருளாதர,  ஒப்டந்ப்பு பொருளாத,  மற்றும் டயிற்சி சடறுகின்ற
சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகள் உடடட 10,000  க்கும் அதிகமியான்னை சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரக்னள இந்ப்பு பொருளாத
சப்பு பொருளாதியாழிற் செியா்னல டணியமரத்தியுள்ளது.  யான வமியாடியின்  செமூக வியான வரியாப்பு பொருளாத யான வடியாக்கியான்னை
டணம் ச செலலியாப்பு பொருளாதப்பு பொருளாதியாக்குப்பு பொருளாதல சகியாள்்னககளின் ப்பு பொருளாதியாக்கத்துடன் யான வ செரந்து பூயான வகியாள
மந்ப்பு பொருளாதநி்னல்னயயும் எதிரசகியாண்டிருக்கின்ற நி்னலயில இந்ப்பு பொருளாத நிறு வன்னைம் கடந்ப்பு பொருளாத
மியாப்பு பொருளாதத்தில 900 சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரக்னள டணிநீக்கம் ச செய்ப்பு பொருளாதது.

இந்ப்பு பொருளாத இளம் சப்பு பொருளாதியாழிலியாளியின் இறப்பு குறித்து இந்ப்பு பொருளாத நிறு வன்னைம் ஒரு
 வின்  நுழைக்கமியான்னை அறிக்்னகயி்னன்னை பின் வருமியாறு ச வளியிடடது:  "எப்சடியாழுதும்
எங்களது ஊழியரகளின் டியாதுகியாப்பும்,  பு நலனும்ப்பு பொருளாதியான் எங்களுக்கு மிகவும்
முக்கியமியான்னைது.  Renault-Nissan  Automotive  India  Pvt  Ltd நிறு வன்னை ஊழியர
தியியாகரியாஜன் மமஹியாலிங்கம் ஜன்னை வரி 6  அன்று ஆ்னலயில ஏற்டடட ஒரு
சப்பு பொருளாதியாழிற்து்னற விடத்தில இறந்ப்பு பொருளாதது குறித்து பு நியாங்கள் ஆழ்ந்ப்பு பொருளாத  வருத்ப்பு பொருளாதம்னடந்து
இருக்கியான வறியாம்."

அ வரு்னடய இறப்பி்னன்னைத் சப்பு பொருளாதியாடரந்து,  உடயான வன்னை ஆ்னலயில ஆத்திரம்னடந்ப்பு பொருளாத
சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகள் மத்தியில ஏற்டடட எதிரப்பின் வி்னள வியாக அச் செமுற்று,
இந்ப்பு பொருளாத நிறு வன்னைம் உடன்னைடியியாக சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகள்  வளியாகத்்னப்பு பொருளாதவிடடு
ச வளியான வயறு வப்பு பொருளாதற்கு உத்திரவிடடது.  அடுத்ப்பு பொருளாதபு நியாள்,   செனிக்கிின்  நுழை்னம,
விடுமு்னறயியாக அறிவிக்கப்டடடதுடன்,  திங்கடகிின்  நுழை்னம கியா்னல  வ்னரயிலும்
ஆ்னல திறக்கப்டடவில்னல.

உலக யான வ செியா செலி செ  வ்னலத் ப்பு பொருளாதள நிருடர ஒப்டந்ப்பு பொருளாத  சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகளுடன்  உ்னரயியாடுகிறியார.

சரன்னைியாலட நி செியான் ஆ்னல  வியாயிற் டகுதியில இருந்ப்பு பொருளாத ஒப்டந்ப்பு பொருளாத
சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகள் மமஹியாலிங்கத்தின் இறப்பு குறித்து உலக யான வ செியா செலி செ  வ்னலத்
ப்பு பொருளாதளத்திடம் யான வடசின்னைியாரகள்.  நிரந்ப்பு பொருளாதர சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகள் டணிக்கு உள்யான வள
அ்னின்  நுழைத்து  வரப்டடு வதும்,  ச வளியான வய சகியாண்டு ச செலலப்டடு வதும் நிறு வன்னை
யான வடருந்துகள் மூலமியாக என்டப்பு பொருளாதியால எங்களது நிருடரகளியால அ வரகளுடன் யான வட செ
முடியவில்னல.  நிரந்ப்பு பொருளாதர சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகளுக்கு நிகரியாக அயான வப்பு பொருளாதயளவு
யான வ வ்னலயி்னன்னை ஒப்டந்ப்பு பொருளாத சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகளும் ச செய்கின்ற நி்னலயிலும் நிரந்ப்பு பொருளாதர



சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகள் சடறுகின்ற ஊதியத்தில ஒரு சிறு டகுதிப்பு பொருளாதியான்,  ஒப்டந்ப்பு பொருளாத
சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகளுக்கு ஊதியமியாக  வின்  நுழைங்கப்டடு வப்பு பொருளாதன்னைியால இந்திய நிறு வன்னைங்கள்
அதிகமியான்னை அளவில ஒப்டந்ப்பு பொருளாத சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரக்னளயான வய டயன்டடுத்துகின்றன்னைர.
சப்பு பொருளாதியாழிலது்னற சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகளின் கடந்ப்பு பொருளாதகியால யான வடியாரியாடடங்களின் கியாரணமியாக,
நிரந்ப்பு பொருளாதர சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகளுக்கு கி்னடத்ப்பு பொருளாத  வரம்புக்குடடடட பு நன்்னமகளும் பிற
உரி்னமகளும் கூட அ வரகளுக்கு மறுக்கப்டடடுள்ளன்னை.

Trigo ஒப்டந்ப்பு பொருளாத நிறு வன்னைத்்னப்பு பொருளாத யான வ செரந்ப்பு பொருளாத 23   வயப்பு பொருளாதியான்னை மியாரீஸ் வரன் என்ற ஒரு
சப்பு பொருளாதியாழிலியாளி உலக யான வ செியா செலி செ  வ்னலத் ப்பு பொருளாதளத்திடம் யான வடசின்னைியார. "பு நியான் ஒரு BE

(Bachelor  of  Engineering) டடடப்பு பொருளாதியாரி,  அத்துடன் என்னுடன் யான வ வ்னலச செய்யும்
அ்னன்னை வருயான வம டடடப்பு பொருளாதியாரிகள்ப்பு பொருளாதியான்.  பு நியான் மியாப்பு பொருளாத ஊதியமியாக ரூடியாய் 12,000
(US$176) சடறுகியான வறன்.  நிரந்ப்பு பொருளாதர சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகளுக்கு அளிக்கப்டடுகின்ற
 செலு்னககளியான்னை உண வகம் மற்றும் யான வடருந்து  வ செதிக்னள பு நியாங்கள்
சடறமுடி வதில்னல.  யான வப்பு பொருளாதநீர மற்றும் உணவுக்கு பு நியாங்கள் ச செியாந்ப்பு பொருளாத டணத்்னப்பு பொருளாத
ச செலவு ச செய்யயான வ வண்டியுள்ளது.  என்னைது கலவி ப்பு பொருளாதகுதிக்கு ஏற்ற வியாறு என்னைக்கு
ஊதியமும்  வின்  நுழைங்கப்டடவில்னல.  என்னு்னடய  செக சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகளில டலர
அரியலூர,  திருச்சி மற்றும் சி வகியாசி,  யான வடியான்ற ப்பு பொருளாதமிழ்பு நியாடடின் சப்பு பொருளாதன்கீழ்
டகுதிக்னளச் யான வ செரந்ப்பு பொருளாத வரகளியாக இருக்கிறியாரகள்.  பு நியாங்கள் அ்னன்னை வரும்
திருமணமியாகியாப்பு பொருளாத வரகளியாக இருப்டப்பு பொருளாதியால ஒரு  வியாட்னக அ்னறயில ஒன்றியாக
ப்பு பொருளாதங்கியிருக்கியான வறியாம்."

அந்ப்பு பொருளாத இளம் சடியாறியியாளரின் இறப்பு குறித்து கருத்து சப்பு பொருளாதரிவித்ப்பு பொருளாத அ வர,
"இயந்திரங்களின் டரியாமரிப்பி்னன்னை யான வமற்சகியாள்கின்ற, சப்பு பொருளாதியாழிலநுடட  வலல்னம
சகியாண்ட ஒரு சடியாறியியாளருக்யான வக இவ் வியாறு நிகழ்ந்ப்பு பொருளாதது என்றியால
சப்பு பொருளாதியாழிலநுடட பிரச் செ்னன்னைகள் டற்றி அறியியாப்பு பொருளாத சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகளுக்கு என்ன்னை
பு நடக்கும்? சடியாறியியாளர நிர வியாக ஊழியரியாக இருந்ப்பு பொருளாதப்பு பொருளாதியால, அ வரது சபு நருங்கிய
உறவின்னைரகள் இின்  நுழைப்பீடு சடறும்  வியாய்ப்புள்ளது.  ஆன்னைியால,  இதுயான வ வ ஒரு
சப்பு பொருளாதியாழிலியாளருக்கு பு நடந்திருந்ப்பு பொருளாதியால, அ வருக்கு என்ன்னை டியாதுகியாப்பு இருக்கிறது?
நிரந்ப்பு பொருளாதர சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகள் ச செய்யும் அயான வப்பு பொருளாத யான வ வ்னல்னயத்ப்பு பொருளாதியான் பு நியாங்களும்
ச செய்கியான வறியாம் ஆன்னைியால எங்களுக்கு கிடடத்ப்பு பொருளாதடட டியாதியளவு ஊதியயான வம
 வின்  நுழைங்கப்டடுகிறது.  நிர வியாகம் சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரக்னள பிரித்து ்ன வத்திருக்கயான வ வ
முயற்சி ச செய் வதுடன், ஒப்டந்ப்பு பொருளாத சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகளுக்சகன்று உள்நு்னின்  நுழைவுக்கும்,
ச வளியான வயறு வப்பு பொருளாதற்கும் கூட ஒரு ப்பு பொருளாதனிப்டடட டியா்னப்பு பொருளாத்னய அ்னமத்துள்ளது."

உலக யான வ செியா செலி செ  வ்னலத் ப்பு பொருளாதளத்தில அ வரது கருத்துக்க்னள பிரசுரிக்க
 வலியுறுத்தியது மடடுமலலியாமல,  " செர வயான வப்பு பொருளாத செ அளவில சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரக்னள
ஒன்றி்னணக்க உலக யான வ செியா செலி செ  வ்னலத் ப்பு பொருளாதளம் யான வடியாரியாடி  வரு வது குறித்து
அ வர ஈரக்கப்டடடப்பு பொருளாதியாகவும்" சப்பு பொருளாதரிவித்ப்பு பொருளாதியார.

SS  Utility  Service  இ்னன்னை யான வ செரந்ப்பு பொருளாத 27   வயப்பு பொருளாதியான்னை ஒரு சப்பு பொருளாதியாழிலியாளியியான்னை
 செக்தியான வ வல என்ட வர,  "பு நியான் இந்ப்பு பொருளாத நிறு வன்னைத்தில ஒன்ற்னர  வருடங்களியாக
யான வ வ்னல ச செய்து வருகியான வறன்.  ஒரு  வருடத்திற்கு சடரும்டியாலும் டத்து
மியாப்பு பொருளாதங்கள் எங்களுக்கு இங்கு யான வ வ்னல இருக்கும். கியாஞ்சிபுரம் அருகிலுள்ள
ஒரு கிரியாமத்திலிருந்து பு நியான்  வருகியான வறன்.  பு நியான் மியாப்பு பொருளாத  வருமியான்னைமியாக
சடறுகின்ற ரூடியாய் 10,000  (US$147) ஒரு குடும்ட டரியாமரிப்பிற்கு
யான வடியாதுமியான்னைப்பு பொருளாதியாகவும் இல்னல." என்று கூறின்னைியார.

மமஹியாலிங்கத்தின் இறப்பு குறித்து அ வர கூறு்னகயில, "அ வர இந்ப்பு பொருளாத மியாப்பு பொருளாதம்
திருமணம் ச செய்துசகியாள் வப்பு பொருளாதியாக இருந்ப்பு பொருளாதியார.  அ வர இறந்ப்பு பொருளாதயான வடியாது அ வர
யான வ வ்னல ச செய்துசகியாண்டிருந்ப்பு பொருளாத அயான வப்பு பொருளாத இடத்திலப்பு பொருளாதியான் பு நியானும் யான வ வ்னல
ச செய்துசகியாண்டிருந்யான வப்பு பொருளாதன்.  ஒரு டரியாமரிப்பு அதிகியாரி என்ற மு்னறயில ஒரு
நீரழுத்ப்பு பொருளாத இயந்திரம் எனும் ஒரு து்னளயிடும் கருவியில இருந்ப்பு பொருளாத ஒரு
உணரவுதிறன் பிரச் செ்னன்னை (sensor  problem) டற்றி அ வர ஆய்வு
ச செய்துசகியாண்டிருந்ப்பு பொருளாதியார.  ச செயலற்ற உணரவுதிறன் பிரச் செ்னன்னை்னய (non-

functioning  sensor) ஆய்வு ச செய் வப்பு பொருளாதற்கியாக து்னளயிடும் இயந்திரத்தின்
அடிப்டகுதி ஊடியாக ப்பு பொருளாதன்னைது ப்பு பொருளாத்னலயி்னன்னை ்ன வத்ப்பு பொருளாதியார. எனினும், அ வரது ப்பு பொருளாத்னல
உள்யான வள இருந்ப்பு பொருளாதயான வடியாயான வப்பு பொருளாத,  திடீசரன்னை து்னளயிடும் இயந்திரம் யான வ வ்னல ச செய்ய
சப்பு பொருளாதியாடங்கிவிடடது,  அப்பு பொருளாதன் அடியிலிருந்ப்பு பொருளாத அ வரது ப்பு பொருளாத்னல்னய பு நசுக்கிவிடடது."
என்றும் சப்பு பொருளாதரிவித்ப்பு பொருளாதியார.

Place Craft ஒப்டந்ப்பு பொருளாத நிறு வன்னைத்்னப்பு பொருளாத யான வ செரந்ப்பு பொருளாத 27  வயப்பு பொருளாதியான்னை ஒரு சப்பு பொருளாதியாழிலியாளியியான்னை
சி வ செங்கரன்,  "பு நியான் இந்ப்பு பொருளாத நிறு வன்னைத்தில கடந்ப்பு பொருளாத பு நியான்கு ஆண்டுகளியாக
யான வ வ்னல ச செய்து வருகியான வறன்.  சப்பு பொருளாதியாழிற் செியா்னலக்குள் மூன்று ஒப்டந்ப்பு பொருளாத
நிறு வன்னைங்கள்  வின்  நுழைங்கும் ஒப்டந்ப்பு பொருளாத சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகளும் நிரந்ப்பு பொருளாதர
சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகளுடன் யான வ செரந்து ஒன்றியாக யான வ வ்னல ச செய்கிறியாரகள்.  இந்ப்பு பொருளாத
சப்பு பொருளாதியாகுப்பில இருக்கும் ஒப்டந்ப்பு பொருளாத சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரகளுக்கு,  நிறு வன்னைம் யான வடருந்து
மற்றும் உண வக  வ செதிக்னள  வின்  நுழைங்குகிறது.  என்னைக்கு மியாப்பு பொருளாதத்திற்கு ரூடியாய்
10,000  ஊதியமியாக  வின்  நுழைங்கப்டடுகிறது.  இதில ESI (Health Insurance) மற்றும்
PF (Provident Fund) யான வடியான்ற பிடித்ப்பு பொருளாதங்கள் ச செய்ப்பு பொருளாத பின்ன்னைர நிகர  வருமியான்னைமியாக
பு நியான் ரூடியாய் 8,500  சடற்று வருகியான வறன்.  அதிலும் எங்களுக்கு சப்பு பொருளாதியாடரந்து
யான வ வ்னலயும் கி்னடப்டதில்னல.  ஆண்டு சப்பு பொருளாதியாடக்கத்தில முப்பு பொருளாதல இரண்டு
மியாப்பு பொருளாதங்களுக்கு எந்ப்பு பொருளாத யான வ வ்னலயும் இருப்டதில்னல.  மூன்றியா வது மியாப்பு பொருளாதத்தில,
இன்று எயான வப்பு பொருளாதனும் யான வ வ்னல கி்னடக்கிறப்பு பொருளாதியா என்று டியாரப்டப்பு பொருளாதற்கு பு நியாங்கள்
நிறு வன்னைத்தின்  வியாயில  வ்னர  வரயான வ வண்டும்."

ப்பு பொருளாதியான் ஒரு வி வ செியாய குடும்டத்திலிருந்து மிகுந்ப்பு பொருளாத கஷ்டங்களுக்கு
இ்னடயிலப்பு பொருளாதியான்  வரு வப்பு பொருளாதியாக அ வர கூறின்னைியார.  "இந்ப்பு பொருளாத கு்னறந்ப்பு பொருளாத கூலி்னய
சகியாண்டு என்னைது குடும்டத்்னப்பு பொருளாத பு நடத்து வது என்டதும் மிகவும் கடின்னைமியான்னைது,
யான வமலும் குின்  நுழைந்்னப்பு பொருளாதகளின் கலவி ச செலவி்னன்னை  செமியாளிப்டப்பு பொருளாதற்கு கூட
இயலவில்னல என்ட்னப்பு பொருளாதயும் பு நியான் டியாரக்கியான வறன்" என்றும் சப்பு பொருளாதரிவித்ப்பு பொருளாதியார.

டியாதுகியாப்பிற்கு "உயர முன்னுரி்னம"  அளிப்டது டற்றிய நிர வியாகத்தின்
அ்னன்னைத்து யான வடச்சு இருந்ப்பு பொருளாத யான வடியாதிலும்,  மமஹியாலிங்கத்தின் இறப்பு
சப்பு பொருளாதியாழிற் செியா்னலயில இருக்கும் அடியாயகர நி்னல்னமயி்னன்னை ச வளிப்டடுத்திய
முப்பு பொருளாதல நிகழ்வு அலல. 2013 ல சரன்னைியாலட நி செியான் உடகரணயான வ செ்ன வ  வின்  நுழைங்கல
(Renault-Nissan's  logistics  company) நிறு வன்னைத்தில ஏற்டடட தீ விடத்தின்
யான வடியாயான வப்பு பொருளாத டியாதுகியாப்டற்ற நி்னல்னமகள் குறித்ப்பு பொருளாத கடு்னமயியான்னை யான வகள்விகள்
எழுந்ப்பு பொருளாதன்னை.  மலிவு உ்னின்  நுழைப்பி்னன்னையும்,  சில கடடுப்டியாடுக்னளயுயான வம யான வப்பு பொருளாதட
மு்னன்னைகின்ற உலகளவிலியான்னை கியார ப்பு பொருளாதயியாரிப்டியாளரகளியால பு நடத்ப்பு பொருளாதப்டடுகின்ற
இன்னும் பிற சப்பு பொருளாதியாழிற் செியா்னலகளிலும் இயான வப்பு பொருளாதயான வடியான்ற நி்னல்னம என்டயான வப்பு பொருளாத
உண்்னம.  இருங்கியாடடுக்யான வகியாட்னட சிறப்பு சடியாருளியாப்பு பொருளாதியார மண்டலத்தில
அ்னமந்துள்ள ஒரு மஹள ஒரு ஹுண்டியாய் யான வமியாடடியார ஆ்னலயில  செமீடத்தில ஏற்டடட
ஒரு விடத்தில ஒரு சப்பு பொருளாதியாழிலியாளி இறந்ப்பு பொருளாதியார. அத்துடன் ஒரு டயிற்சியியாளரும்
கடு்னமயியான்னை கியாயம்னடந்து டியாதிக்கப்டடடியார.

ச வளிபு நியாடடு முப்பு பொருளாதலீடடியாளரக்னள ஈரப்டப்பு பொருளாதற்கியான்னை ஒரு முயற்சியியாக,  யான வமியாடி
எஞ்சியிருக்கும்   வரம்புக்குடடடட டியாதுகியாப்பு விதிமு்னறக்னளயும்
ப்பு பொருளாதளரத்தியுள்ளியார.  அர செியாங்க சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரது்னற ஆய் வியாளரகள்  வின்  நுழைக்கமியாக
ச சென்று டியார்ன வயிட யான வ வண்டிய இடத்தில, யான வமியாடி "சுய- செியான்றிப்பு பொருளாதழ் அளிக்கும்
திடடத்்னப்பு பொருளாத"  முன் ்ன வக்கின்றியார,  அது சப்பு பொருளாதியாழிற் செியா்னல உரி்னமயியாளரகயான வள
அ வரகள் டியாதுகியாப்பு சபு நறிமு்னறக்னள பின்டற்று வப்பு பொருளாதியாக அறிவிக்கும்
 செியான்றிப்பு பொருளாதழ்க்னள அ வரகயான வள அளித்திட அனுமதியளிக்கின்றது.   ஆந்திர
பிரயான வப்பு பொருளாத செம், குஜரியாத், மமஹியாரியாஷ்டிரியா, டஞ் செியாப், இரியாஜஸ்ப்பு பொருளாதியான் மற்றும் உத்திர
பிரயான வப்பு பொருளாத செம் உடடட கு்னறந்ப்பு பொருளாதடட செம் 10  இந்திய மியாநிலங்களில இதுயான வடியான்ற
திடடம் ஏற்கன்னையான வ வ பு ந்னடமு்னறயில உள்ளது.  எந்ப்பு பொருளாத சப்பு பொருளாதியாழிற் செியா்னலகள் மீது
அ வரகள் ஆய்வு ச செய்ய விரும்புகின்றன்னைர என்டது சப்பு பொருளாதியாடரடியாக
சப்பு பொருளாதியாழிலியாளரது்னற ஆய் வியாளரகளும் ப்பு பொருளாதங்களது அறிவு்னட்னமயி்னன்னை இின்  நுழைக்க
யான வபு நரிடு வதுடன்,  அப்பு பொருளாதற்கு டதிலியாக ஒரு கணினி உரு வியாக்கிய டடடியலி்னன்னை
அடிப்ட்னடயியாக சகியாண்டு ச செயலியாற்ற யான வ வண்டிய நி்னல்னம ஏற்டடும்.

யான வப்பு பொருளாதசிய டியாரியாளுமன்றத்தின் கீழ்  செ்னடயியான்னை மக்கள்ன வயில (Lok Sabha) இந்ப்பு பொருளாத
பு நட வடிக்்னககளுக்கு எற்கன்னையான வ வ ஒப்புப்பு பொருளாதல  வின்  நுழைங்கப்டடடுள்ளது.  யான வமல
 செ்னடயியான்னை இரியாஜ்ய  செடியாவில சடரும்டியான்்னம ஆப்பு பொருளாதரவு இலலியாப்பு பொருளாத நி்னலயில,
யான வமியாடி அர செியாங்கத்தின்னைியால இந்ப்பு பொருளாத மயான வ செியாப்பு பொருளாதியா்ன வ இது வ்னர அமுலடடுத்ப்பு பொருளாத
இயலவில்னல.  எனினும்,  இந்ப்பு பொருளாத மயான வ செியாப்பு பொருளாதியா  செடடமியாக்கப்டடடு
அமுலடடுத்ப்பு பொருளாதப்டடுமியாயின் அடிப்ட்னட டியாதுகியாப்பு விதிமு்னறக்னள
முப்பு பொருளாதலியாளிகள் முற்றிலும் அலடசியப்டடுத்து வியாரகள்


