
ப�எ�எ�எ� நி
வனைத பா�கா�ேபா�! 
  

 

ப�எ�எ�எ� நி
வனதி� பண�யா�
� இர�டைர ல�ச� 
ஊழிய�க �,அதிகா"க � 2015 ஏ$ர� 21 ம�
� 22ேததிகள(� ேவைல நி
த� 
ெச*ய உ,ளன�. அரசி� ெகா,ைகயா� ந.ட� அைட/த ப�எ�எ�எ� நி
வனைத 
0தா1க� ெச*யேவ இ/த ேவைல நி
த�.இ/த ேபாரா�டைத தைலைமேய�
 
நட2வ2 அைன2 ச3க3கள(� ஒ53கிைண$01 67 ஆ6�. இ/திய நா�9� 
ம1கள(ட� ப�எ�எ�எ� நி
வனைத பா2கா$ேபா� எ�ற வ;வான ேகாஷைத 
ெகா�= ெச�;� வைகய�� ைகெய72 இய1க� நடத$ப�ட2. 
 

25 ல�சதி�6� அதிகமான ைகெய7திைன இ/திய நா�= ம1கள(ட� 
ெப�
, ப�$ரவ" 25� ேததி ஆய�ர1கண1கான ப�எ�எ�எ� ஊழிய�க, 
நாடா ம�றைத ேநா1கி ேபரண� நடதி ப�ரதம� அ;வலகதி� 
ெகா=1க$ப�=,ள2. 12-03-2015 அ�
 ேவைல நி
த அறிவ�$0 ேமா9 அரசி�6 
ெகா=1க$ ப�=,ள2. ஊழிய�கைள திர�=வத�காக அைன2 மாநில3கள(;� 
ஒ53கிைண$0167 சா�பாக ெப5/திர, க5தர36க, ெவ�றிகரமாக 
நடத$ப�=,ள2. இ/த ேவைல நி
த� மி6/த எ7>சி?ட� /ைடெப
� எ�பதி� 
ச/ேதக� இ�ைல. 
 

தன�யாேரா� ேபா��ய�ட ��யாதா ? 

ப�எ�எ�எ� நி
வனதி� ெசா2 மதி$0 89,333.44 ேகா9 @பா*. அ2 
இ/தியாவ�� பதாவ2 மிக$ ெப"ய நி
வனமா6�. அேத சமய� அ2தா� 
இ/தியாவ�� மிக$ெப"ய ந.ட� அைட?� ெபா22ைற நி
வனமா6�. அ2 2009-

10ஆ� ஆ�=கள(� இ5/2 ெதாட�/2 ந.டைத அைட/2 வ5கிற2. ப�எ�எ�எ� 
ேசைவகள(� தர� பர/2ப�ட வ�ம�சனதி�6 உ,ளாகி வ5கிற2. தன(யா� 
நி
வன3க டனான ேபா�9ய�� ப�எ�எ�எ� ேதா�
வ��ட2 எ�ற 
வ�ஷமதனமான ப�ர>சாரதி� ஈ=ப�=,ள கா�$பேர� மB9யா1க,, அதைன 
காலதாமதமி�றி தன(யா�மய$ ப=திவ�ட ேவ�=� என ப�ர>சார� ெச*கிற2. 
 

ஆனா� உ�ைம மா
ப�ட2. ெமாைப� ேசைவகைள வழ3க 
தன(யா516 1995ஆ� வ5டேம உ"ம3க, ெகா=1க$ப�ட2. ஏ7 ஆ�=க, கழி/த 
ப��னேர, அதாவ2 2002ஆ� ஆ�=தா� ெமாைப� ேசைவகைள வழ3க ப�எ�எ�எ� 
நி
வனதி�6 உ"ம� ெகா=1க$ப�ட2. அரசா3கதா� லாவகமாக தி�டமிட$ப�= 
இCவா
 தன(யா516 D�னேர அEமதி வழ3க$ப�ட ேபாதி;�, ெமாைப� 



ேசைவய�� ெவ6வான D�ேன�ற� அைடய ப�எ�எ�எ� நி
வன� அதிக கால� 
எ=1கவ��ைல. 
 

2003ஆ� ஆ�9ேலேய அைன2 ஒ�=ெமாத தன(யா� நி
வன3கைள 
கா�9;� ப�எ�எ�எ� நி
வன� அதிக இைண$0கைள ெகா=த2. தன(யா� 
நி
வன3கள(� க=ைமயான ேபா�9 இ5/த ேபா2� 2004-05ஆ�ஆ�9� 
ப�எ�எ�எ� நி
வன� 10,183 ேகா9 @பா* நிகர லாப� ஈ�9ய2. அ2 2009ஆ� 
ஆ�= வைர லாபைத ஈ�9 வ/த2. எனேவ தன(யா� நி
வன3கேளா= 
ப�எ�எ�எ� நி
வன� ேபா�9 ேபாட D9யா2 எ�ப2 தவறான2. 
 

��� சதிேய ந"டதி#$ காரண� 

தன(யா� நி
வன3க,, அதிகாரதி� உ,ள அரசிய�வாதிக, ம�
� 
உய�ம�ட அதிகா"க, ஆகிேயா"� ஆழமான F�=>சதிதா�, ேபா�9ய�� 
ப�எ�எ�எ� ப��த3கியத�6�, ந.ட� அைடவத�6� காரண� எ�பதி� எ/த ஒ5 
ச/ேதகதி�6� இடமி�ைல. இ/த சதிய�� காரணமாக கி�டத�ட ஆ
, ஏ7 
ஆ�=க, தன2 ெமாைப� ேசைவைய வ�"Gப=த ப�எ�எ�எ� நி
வன� 
அEமதி1க$படவ��ைல. 2007ஆ� ஆ�9� 45 மி�லிய� ெமாைப� க5வ�க, 
வா36� ப�எ�எ�எ� நி
வனதி� ெட�ட�, அ$ேபாைதய ெதாைல ெதாட�0 
அைம>ச� ஆ.ராசாவா� ர2 ெச*ய$ப�ட2. தன(யா� நி
வன3க, ஆதாய� 
அைடவத�காக, ப�எ�எ�எ� நி
வனதி� ெச�ேசைவ வ�"வா1க� த=2 நி
த$ 
படேவ�=� எ�பத�காகேவ இ2 ெச*ய$ப�ட2. இ/த ெட�ட� ர2 
ெச*ய$பட1Fடா2 எ�பத�காக ஜூைல, 2007� ஒ�=ெமாத ப�எ�எ�எ� 
ஊழிய�க �, அதிகா"க � ஒ5 நா, ேவைல நி
ததி� ஈ=ப�டன�. அத� 
வ�ைளவாக 22.5 மி�லிய� இைண$01க 1கான க5வ�க, வா36� ெட�ட� 
ேகார$ப�ட2. என(E� ப�எ�எ�எ� இைண$01க 1காக ம1கள(ட� ேதைவ 
அதிக"21 ெகா�ேட வ/த2. 
 

எனேவ மB�=� ப�எ�எ�எ� நி
வன� தன2 ப�ரமா�டமான 93 
மி�லிய� ெட�ட� வ�ட$ப�= 2010 ஆ� ஆ�= ஒ5 சீனநா�= நி
வனதிட� 
இ5/2 க5வ�க, வா3க D�ப�ட ேபா2, உ,2ைற அைம>சக� ஆ�ேசபைணகைள 
எ7$ப�ய2. அரசி� நி
வனமாக ப�எ�எ�எ� இ5$பதா�, சீனநா�= நி
வனதிட� 
இ5/2 க5வ�க, வா3கினா� அ2 ேதச$பா2கா$ப��6 அ>K
தலாக இ516� 
எ�ற காரணைத ெசா�லி அ/த நி
வனதிட� இ5/2 க5வ�க, வா3க1Fடா2 
எ�பேத உ,2ைற அைம>சகதி� ஆ�ேசபைன. இ
திய�� இ/த ெட�ட5� ர2 
ெச*ய$ப�ட2. ஆனா� தன(யா� ெதாைல ெதாட�0 நி
வன3க, அைன2� சீன 
நி
வன3கள(ட� இ5/2 க5வ�க, வா36� ேபா2, ப�எ�எ�எ� நி
வன� ம�=� 
அவ�கள(ட� இ5/2 வா3க1Fடா2 என தைட வ�தித2 உ,2ைற அைம>சகதி� 
உ,ேநா1க� ெகா�ட ெசயலா6�.  இ2 ப�எ�எ�எ� நி
வனதி� வள�>சிைய 
தைட ெச*ய ேவ�=� எ�கி�ற ஒேர ேநா1கதி�காக ெச*ய$ப�ட2. ெப5 
நி
வன3க, ப�ேவ
 அைம>சக3கள(� எ/த அளவ��6 தன2 ஆதி1கைத 
ெச;தி?,ள2 எ�ப2 நLராரா9யாவ�� ஒலிநாடா1கள(� Mல� ெதள(வாக 
ெத"யவ/2,ள2. ப�எ�எ�எ� நி
வன� க5வ�க, வா36வத�6 ஏ�ப=த$ப�ட 
இதைகய தி�டமி�= தைடக, காரணமாக இ/த நி
வனைத ச"யான ேநரதி� 



வ�"G ப=தி1 ெகா,ள இயலவ��ைல. அ2தா� வைலதள ேசைவ ெந51க916� 
ேசைவய�� தர� 6ைறவத�6மான காரண�. 
 

ெதாைல ெதாட() அைம ச,�ஒ�)த�வா.$/ல� 

28.02.2015 அ�
 சிஎ�ப�சி-9வ�18�6 ெதாைல ெதாட�0 அைம>ச� 
ரவ�ச3க� ப�ரசா ெகா=த ஒ$0த� வா16 Mலதி� கீOக�டவா
 Fறி?,ளா�. 
“இ/த இர�= நி
வன3க � (ப�எ�எ�எ� ம�
� எ�9எ�எ�) 2005-06 ஆ� 
ஆ�=க, வைர ஆய�ர�ஆய�ர� ேகா9 @பா*கைள லாபமாக ஈ�9ய2. அதைன 
ெதாட�/த ஆ�=கள(� இCவா
 சி1கலான நிைல16 அைவ வ5வத�6 எ�ன 
காரண�?   நா� ஒ5 சிலவ�ைற உ3க 16 ஒள(G மைறG இ�றி ெசா�வெத�றா�, 

அைவக, த3கைள வ�"G ப=தி1 ெகா,ள அE மதி1க$படாம� இ51க அைன2 
Dய�சிக � ேம�ெகா,ள$ப�டன”. 

 

ரவ�ச3க�ப�ரசா அைம>சராக பதவ� ஏ�ற நா, Dத� இ/த1 க5ைதேய ெத"வ�2 

வ5கிறா�. அைம>ச� ெசா�வ2 R
 சதவ�கித� ச"தா�. ஆனா� அவ� 
ெபா
$ேப�
 ப2 மாத3க, ஆகிற2. ப�எ�எ�எ� நி
வன� ச/தித இ/த அநLதி 
கைளய$ப=வத�6 அவ� சி
 25�ைப?� அைச1கவ��ைல. எனேவ தாமதி1க$ப�ட 
வ�"வா1கதி�6 ேதைவயான க5வ�கைள வா36வத�6 ேதைவயான நிதிைய 
ப�எ�எ�எ� நி
வன� ெப
வத�6 அரசா3க� உதவ ேவ�=� எ�பேத 
ஒ53கிைண$0167வ�� ப�ரதான ேகா"1ைக. 
 

அரேச ஈ�க�ட ேவ1�� 

கிராம$0ற தைரவழி ேசைவக, ெகா=$பதா� ஏ�ப=� ந.ட� எ�பேத 
ப�எ�எ�எ� நி
வன� நலிவைடய ம�ெறா5 D1கிய காரணமா6�.  2013-

14ஆ�ஆ�9� ப�எ�எ�எ� நி
வனதி�6 7,600 ேகா9 @பா* ந.ட� ஏ�ப�ட2.  
ஆனா� கிராம$0ற தைரவழி ேசைவகைள வழ36வதா� அ/த நி
வனதி�6 
ஆ�ெடா�றி�6 10,000 ேகா9 @பா*க 16 ேம�ந.ட� ஏ�ப=கிற2.இ/த 
இைண$0க, அைன2� இதைன ஆ�=களாக அரசா3க� நி�ணய�த இல16க,. 
ப�எ�எ�எ� நி
வன� ஒ�
 ம�=� தா� நா= D7வ2� கிராம$0ற 
தைரவழிேசைவகைள வழ3கி வ5� நி
வன� எ�ப2 D1கியமாக கவன(1க$பட 
ேவ�9ய ஒ�
. “சMகதி�6 அவசியமான, ஆனா� வ�யாபார Sதியாக பலன(�லாத” 

ேசைவகைள ப�எ�எ�எ� நி
வன� வழ36வதா� ஏ�ப=� ந.ட� ஈ= க�ட$ப=� 
என ப�எ�எ�எ� நி
வனமாக உ5வா6�ேபா2 , அரசா3க� உ
திெமாழி அள(த2. 
ஆனா� ெதாழி�ச3க3க, ெதாட�>சியாக ேவ�=ேகா, வ�=த ேபா2�, இ/த 
உ
திெமாழி எ$ேபா2� நிைறேவ�ற$படவ��ைல.  அதிகாரதி�6 வ/த 
ெதாட�>சியான அரச3க3க, அைன2�, தன(யா� நி
வன3கைள பல$ப=த 
த�னா� இய�ற அைனைத?� ெச*2 வ/2,ள2 எ�ப2 இ3ேக 6றி$ப�ட$பட 
ேவ�9ய வ�ஷய�. 1999ஆ� ஆ�= வாTபா* ெச*த2 மிக>சிற/த உதாரண�.1995 
ஆ� ஆ�= உ"ம3க, ெப�ற ப��ன� தன(யா� நி
வன3க, அரK16 ெச;த 
ேவ�9ய உ"ம1 க�டண3கைள ெச;த தவறின. இ2 ஆய�ர1கண1கான 
ேகா9@பா*க, அளவ��6 ெச�ற2. இதிலி5/2 தன(யா� நி
வன3கைள கா$பா�ற 
வாTபா* அரசா3க� உ"ம1க�டண Dைறய�லி5/2 வ5வாய�� ப3கீ= எ�ற 
Dைற16 மா�றிய2. 



 

இ2ட� தன(யா� நி
வன3க, க�ட ேவ�9ய ஆய�ர1கண1கான ேகா9 
@பா*கைள?� த, ப9 ெச*த2. இ$ப9 தன(யா� நி
வன3க 16 மிக$ெப"ய 
உபகார� ெச*ய D9?�ேபா2, ப�எ�எ�எ� நி
வன� உ5வா16�ேபா2 அரசா3க� 
ெகா=த வா16
திைய கா$பா�
வ2 எ�ற கடைம?� அத�6 உ,ள2. 
ப�எ�எ�எ� நி
வன� ெகா=2 வ5� கிராம$0ற தைரவழி ேசைவகளா� ஏ�ப=� 
ந.டைத அரசா3க� ஈ=க�ட ேவ�=� எ�ப2 இ/த ேவைலநி
ததி� 
இர�டாவ2 D1கிய ேகா"1ைகயா6�. 
 

ப�எ�எ�எ� நி
வனதி� 0தா1க� ெதாட�பான நடவ91ைககைள 
எ=1க ேவ�=� என அரசா3கதிட� ெதாட�>சியாக ஒ53கிைண$0167 
வ�0
தி வ/2,ள2. ப�எ�எ�எ� 0தா1க� ெதாட�பாக எ/த ஒ5 அ1கைற?� 
அரசா3க� எ=1காத2 ம�=ம�ல.  இ/த நி
வனைத நி�Mலமா16� சில 
நடவ91ைககைள?� ேம�ெகா,ள 2வ3கி?,ள2. தி�லி ம�
� D�ைபய�� 
ம�=� ெதாைலேபசி ேசைவகைள ெகா=2 வ5கிற2 எ�9எ�எ� எ�ற 
ெபா22ைற நி
வன� ஆ6�. கட/த பல ஆ�=களாக ந.டைத ச/தி2 , 46.5 
சதமான ப36வ��பைன ெச*ய$ப�=, 12,000 ேகா9 கடேனா= இ51கி�ற எ�9எ�எ� 
நி
வனைத ப�எ�எ�எ� உட� இைண$ப2 எ�ற D�ெமாழிG ப�எ�எ�எ� 
நி
வனைத 0ைத6ழிய�� த, �. ேம;� ப�எ�எ�எ� லிலி5/2 அத� 
டவ�கைள ப�"2,ஒ5 2ைண டவ� நி
வன� உ5வா1க (ப�ப�எ�எ�) அரK 
D9ெவ=2 இ5$ப2 ப�எ�எ�எ� நி
வனைத ேம;� பலவ Lன$ப=தி உ,ள2. 
ந.டதி� இ516� எ�9எ�எ� நி
வனைத ப�எ�எ�எ� உட� இைண$ப2�, 

வ5மானைத ெகா=16� டவைர ப�"$ப2� ஆ�சியாள�கள(� நயவUசக VO>சி 
ஆ6�.  ப�எ�எ�எ� நி
வனதி� இய16ன� 67வ�� பல பதவ�க, வ5ட1 
கண1கி� நிர$ப$படவ��ைல. இைவகைள நிர$பாம� அரசா3க� ேவ�=ெம�ேற 
அைமதி கா1கி�ற2. அைர6ைற இய16ன� 67ேவா= எCவா
 ஒ5 நி
வன� 
ெசய�பட D9?�? தன2 20 அ�ச ேகா"1ைககள(� இ2 ேபா�ற ப�எ�எ�எ� 
நி
வனதி� 0தா1கதி�6 அதியாவசியமான ேகா"1ைக கைள ேபாரா�ட� D� 
ைவ2,ள2. ப�எ�எ�எ� நி
வன� கட/த கால ெப5ைமகைள மB�=� 
அைடவத�6 அத� ஊழிய�க �, அதிகா"க � உ
தி W�=,ளன�.  ஏ$ர� 21 
ம�
� 22ஆ� ேததிகள(� நைடெப
� ேவைல நி
ததி�6 ப��E� அவசிய 
ேம�ப�ட2 எ�றா� ேம;� தLவ�ரமான ேபாரா�ட3க, ெதாட5�. 

 

(‘பX$ப�,� ெடமா1ரசி’ய�� ெவள(யான க�=ைரய�� தமிழா1க�.  க�=ைரயாள� 
ப�எ�எ�எ� ஊழிய� ச3கதி� ெபா2> ெசயலாள� ேதாழ� P.அப�ம�?- ந�றி 
தL1கதி�.) 
 


