
        செப்.2: கம் காணும் ிஸ்ன்ல் ஊமினர்கள் 

 

இந்தின ாட்டின் சதாலத் சதாடர்பு செலயகல அபசுத் துலனில் நட்டுசந 

யமங்கி யந்த சூமில், இந்தின அபொங்கம் ற்றுக் சகாண்ட உகநனக் 

சகாள்லககின் காபணநாக தினார் ிறுயங்களும் சதாலத் சதாடர்பு 

செலயக்குள் நுலமந்த.‘ெநதப் சாட்டி’ ன்று யானயில் கூிாலும், 

தினார்களுக்கு அப்சாதிருந்சத ல்சயறு ெலுலககல ஆட்ெினார்கள் 

செய்து யந்தர். தினார் ிறுயங்கள் சநாலல் செலய யமங்கத் துயங்கி 
ந்தாண்டுகள் கமிந்த ின்சப சாதுத்துல ிறுயநா ிஸ்ன்ல்க்கு 

2002ஆம் ஆண்டுதான்செலய யமங்க அனுநதிக்கப்ட்டது. 

ஆாலும்நக்கள் சகாண்டிருந்த ம்ிக்லகனின் காபணநாக சாதுத்துல 

ிறுயநா ிஸ்ன்ல் சயகு சயகநாக யர்ந்து யந்தது.ிஸ்ன்ல் 

ிறுயம் யரும் யலப ாம்அலமக்கும் அலமப்புகளுக்கா கட்டணம் 

ிநிடத்திற்கு 16 ரூாய் யலபனிலும், ம்லநஅலமப்யர்கிடம் செிால் 

அதற்கு ிநிடத்திற்கு 8 ரூாய் யலபனிலும் கட்டணம் கட்ட சயண்டினிருந்தது. 

ஆால் ிஸ்ன்ல் ிறுயம் செலய தப ஆபம்ித்த சாசத ம்லந 

அலமப்யர்கிடம் சசுயதற்கா கட்டணம் தும் இல்ல ன்று அியித்தது. 

தினார் ிறுயங்களும் அந்தக் கட்டணத்லத பத்து செய்ன சயண்டினதானிற்று. 

அதற்குமுந்லதன ந்து ஆண்டுகில் இந்தக் கட்டணத்தில் நட்டும் இந்தின 

ாட்டு சநாலல் யாடிக்லகனார்கிடம் இருந்து தினார் கம்சிகள் 

வ்யவு சகாள்லனடித்திருப்ார்கள்? அதுநட்டுநல். 

கடந்த ந்து ஆண்டுகில் ர்சடல், ரிலனன்ஸ், சயாசடாசான், டினா 

உள்ிட்ட தினார் ிறுயங்கள் தங்கள் யருநாத்தில் 46,000 

சகாடிரூாய்கல குலத்துக்காட்டி அபொங்கத்திற்கு தபசயண்டின லசென்ஸ் 

கட்டணத்தில் 12,600 சகாடி ரூாய்கல நாற்ி இருப்து 

கண்டுிடிக்கப்ட்டுள்து. 

 



ிறுயத்துக்கு தலட 

இந்தின நக்கின் ஆதபசயாடு சயகநாக யர்ந்து யந்த ிஸ்ன்ல் 

ிறுயம்குலந்த கட்டணத்தில் செலய சகாடுத்த சாதும் யருடத்திற்கு 10,000 

சகாடி யலப ாத்லத ெம்ாதித்தது. ிஸ்ன்ல்-ன் யர்ச்ெிதினார் 

கம்சிகின் சகாள்ல ாத்லததடுத்த காபணத்தால் அபொங்கம் அதல 

தலட செய்ன முனற்ெித்தது. சதாலத் சதாடர்பு ெந்லத சருநயில் 

யிரியலடந்து யந்தசூழ்ிலனில் ிஸ்ன்ல் ிறுயம் தது 

யிஸ்தரிப்ிற்காக 4.5 சகாடி சதாலசெி இலணப்புகளுக்கா சடண்டலப 

முடிக்க இருந்த ெநனத்தில் நத்தின சதாலத்சதாடர்பு அலநச்ெபாக இருந்த 

ஆ.பாொஅந்த சடண்டலப பத்து செய்தார். 

அந்தசடண்டர் பத்து செய்னப்ட்டலத திர்த்து ஊமினர்களும் அதிகாரிகளும் 

இலணந்து11.07.2007ல் எரு ாள் அலடனா சயல ிறுத்தம் செய்த சாதும், 

கருயிகள் முழுலநனாக கிலடக்கயில்ல. அதற்கு ின்ர் அியிக்கப்ட்ட 10 

சகாடி சதாலசெி இலணப்புகளுக்கா சடண்டரும் ஆட்ெினார்கால் பத்து 

செய்னப்ட்டது. ெந்லத யிரியலடந்துயந்த காத்தில் இப்டி சதாடர்ச்ெினாக 

ிஸ்ன்ல்-ன் யர்ச்ெிலன ஆட்ெினார்கள் முடக்கி, இந்தின 

சதாலத்சதாடர்பு ெந்லதனின் சரும் குதிலன தினார் கம்சிகள் 

லகயெப்டுத்த சருதயி செய்தர். 

ிஸ்ன்ல்-ன் புத்தாக்கம் ெங்கங்கின் புதின முனற்ெிகள் 

இதன் காபணநாக 2009ஆம் ஆண்டு முதல் ிஸ்ன்ல் ிறுயத்தின் செலய 

யிஸ்தரிக்கத் சதாடங்கினது. நக்கின் சொத்தா இந்த சாதுத்துல 

ிறுயத்லதப் ாதுகாக்க ஆட்ெினார்கள் தலட செய்த சாதும் ிஸ்ன்ல் 

புத்தாக்கம் செய்ன அந்ிறுயத்தில் ணினாற்றும் அதிகாரிகள் நற்றும் ஊமினர் 

ெங்கங்கின் கூட்டலநப்பு முடிவு செய்து  முலகில் சாபாடினது. 

ஆட்ெினார்கின் சகாள்லகலன திர்த்தசாபாட்டங்கள், செனல் திற் 

ிர்யாகத்தில செனல்ட லயப்தற்கா சாபாட்டங்களுடன், ஊமினர்கள் 

நற்றும் அதிகாரிகின்சயலக் காச்ொபத்லத சநம்டுத்துயதற்கா 



இனக்கங்கள்  சதாடர்ந்து செனல்ட்டது.இந்தக் கூட்டலநப்பு யாடிக்லகனார் 

நகிழ்யிப்பு யாபம், நாதம் நற்றும் யருடம் ன் சனரில் செலயனில 

சநம்டுத்துயதற்கா முனற்ெிகில் ஈடுட்டது. 

இதன் சதாடர்ச்ெினா முனற்ெிகின் காபணநாக ிர்யாகமும் ‘இபவு சப 

இயெ அலமப்புகள்’ ன் சனரில்சண்ட்லன் சதாலசெிகில் இருந்து 

இபவு 9 நணிமுதல் கால 7 நணி யலப அலமக்கும், அலமப்புகளுக்கு கட்டணம் 

செலுத்த சயண்டினது இல்ல ன் சாதுநக்கள் னன் சறும் ல்சதாரு 

திட்டத்தில அியித்தது. அசதசபத்தில் நாிங்கல யிட்டுசயிசன 

செல்லும்சாது சநாலல் சதாலசெிகளுக்கு யரும் அலமப்புகளுக்கா 

கட்டணங்கலமம் பத்து செய்து இயெம் ிஸ்ன்ல் ிறுயம் 

அியித்தது. கடந்த ஜயரி நாதம் முதல் ‘புன்முறுயலுடன் செலய’ ன் 

சனரில் ஊமினர்களும் அதிகாரிகளும் யாடிக்லகனார்கின் ன்நதிப்ல 

சறுயதற்கா இனக்கங்கல சதாடர்ந்து டத்தி யருகின்ர். 

ிர்யாகத்தின் புதின திட்டங்காலும், ஊமினர்கள் நற்றும் அதிகாரிகின் 

கடிநா உலமப்ின் காபணநாகவும் இந்ிறுயத்தின் யருயாய் அதிகரிக்க 

சதாடங்கி உள்து. இதன் காபணநாக 2013-14 ஆம் ஆண்டில் 691சகாடி 

ரூாய்செனல்ாட்டு ஷ்டத்லத ெந்தித்த ிஸ்ன்ல்2014-15ஆம் ஆண்டில் 

செனல்ாட்டு ாநாக 672 சகாடி ரூாய்கல ெம்ாதித்தது. இந்தசெனல்ாட்டு 

ாம் 2015-16ல் 2,400 சகாடி ரூாய்களுக்கு சநல் இருக்கும்  ிர்யாகம் 

கூறுகிது.கடந்த டிெம்ர் நாதம் சென்ல சரு சயள்த்தின்சாது தினார் 

ிறுயங்கள் ல்ாம் தது செலயலன மூடியிட்டு ஏடிச்சென் சாதும், 

நக்கின் சொத்தா இந்திஸ்ன்ல் ிறுயம் நட்டும் நக்களுக்காக 

அதிகப்டினா செவுகல செய்துசெலயலன சகாடுத்தசதாடு எரு யாப 

காம் இயெநாக அலமப்புகள், குறுஞ்செய்திகள் நற்றும் இலணனதயெதி 
ஆகினயற்ல சகாடுத்து இடர்ாடுகின் சாது நக்கின் உற் ண்ாக 

செனல்ட்டது. 

இனற்லகஇடர்ாட்டில் ெிக்கின நக்களுக்கு சதாலத்சதாடர்பு செலயலன 

சகாடுத்துக் சகாண்சட, ாதிக்கப்ட்ட நக்களுக்கு 20 ட்ெ ரூாய் நதிப்புள் 



உணவு, கம்ி ஆலடகள் உள்ிட்டலயகல ிஸ்ன்ல் ஊமினர்கள் 

யமங்கிார்கள். குப்லனாக கிடந்த சென்லலன சுத்தப்டுத்தவும் அதன் 

ஊமினர்கள் ணினாற்ிார்கள். சதாடர்ச்ெினாக ஷ்டத்லத ெந்தித்து யரும்இந்த 

நாசரும் சாதுத்துல ிறுயத்தின் நீட்ெிக்காக இதுயலப இருந்து யந்த 

/யரும் ஆட்ெினார்கள் னாரும் ந்த எருசாருாதாப உதயிமம் செய்னாத 

ிலனிலும் ஊமினர்கள் நற்றும் அதிகாரிகின் முனற்ெினால் இந்ிறுயம் 

தற்சாது ாத்லத சாக்கி சென்றுக் சகாண்டிருக்கிது. 

தநிமகத்தில் 26.07.2016 அன்று ‘ந்தாா’ன் திட்டத்தின் அடிப்லடனில் 

ஊமினர்களும் அதிகாரிகளும் சநாக்கல டத்தின சாது தநிமகத்தில் எசப 

ாில் 37,000க்கும் சநற்ட்ட ெிம்கார்டுகள் யிற்ல செய்னப்ட்ட. 

ஊமினர்கள் அதிகாரிகின் கூட்டலநப்ா ‘சாபம்’ 10.08.2016 அன்று 

நக்கள்நத்தினில் ிஸ்ன்ல்ன் புதின திட்டங்கல அிமுகப்டுத்தும் 

சாக்சகாடு அலத்து நாயட்ட தலகர்கின் சபணிலன டத்தி அன்லன 

திசந சநகா சநாக்கல டத்திார்கள். அன்லன திம் நட்டும் 

68,000க்கும் சநற்ட்ட ெிம்கார்டுகள் தநிமகத்தில் யிற்கப்ட்டது. ாடு முழுயதும் 

கடந்தயருடத்தில் இருந்து புதின இலணப்புகல சகாடுப்தில் ிஸ்ன்ல் 

ிறுயசந முதல் இடத்தில் சதாடர்ந்து உள்து. 

சயந்ீர் ஊற்றும் நத்தினஅபொங்கம் 

இவ்யாாக இந்தின ாட்டு நக்கின் ஆதபசயாடும், ணினாற்றும் ஊமினர்கள் 

நற்றும் அதிகாரிகின் கடுலநனா உலமப்ின் காபணநாகவும் முன்சி 
யருயலதக்கண்ட ஆட்ெினார்கள் இந்ிறுயத்லத தினாருக்கு தாலப யார்க்க 

முனல்கிார்கள். சுதந்திப இந்தினாயில் ாட்டில் உள் யங்கல, அலத்து 

குதி நக்களுக்கும் சகாண்டு செல் சயண்டும் ன் சாக்சகாடு 

உருயாக்கப்ட்ட திட்டக் கநிரல தற்சாலதன ஆட்ெினார்கள் கலத்து ிதி 
ஆசனாக்ன் அலநப்ில உருயாக்கி உள்ர். அந்திறுயம் தற்சாது 

ிஸ்ன்ல் சகந்திப ங்கு யிற்ல ன் சனரில்தினார்களுக்கு 

சபடினாக தாலப யார்க்கும்ஆசாெலகல முன்சநாமிந்து உள்து. இதல 



திர்த்து ஊமினர்களும், அதிகாரிகளும் கடுலநனா சாபாட்டங்கல டத்தி 
யருகின்ர். 

‘சாதுத்துல ிறுய ஊமினர்கின் செனல்டாத தன்லந காபணநாக 

சாதுத்துல ிறுயங்கள் ியலடகிது. சய 

தினார்நனநாக்குகின்சாம்’ ன்று ஆட்ெினார்கள் சொல்ி யந்தார்கள். 

அயர்கின் ெதித்திட்டங்கல ல்ாம் தகர்த்சதிந்து ஊமினர்கள் நற்றும் 

அதிகாரிகின் கடுலநனா உலமப்ின் காபணநாக நீண்டு யரும்ிஸ்ன்ல் 

ிறுயத்லதமம் தினார்நனநாக்க ஆட்ெினார்கள் ிலக்கின்ார்கள் ில் 

அயர்கள் கலடப்ிடிக்கும் சகாள்லககள் கார்ப்சபட் முதாிகளுக்கா 

சகாள்லககள் தாச தயிப இந்தின ாட்டு நக்களுக்கா சகாள்லககள் அல் 

ன்லத ிரூணம் செய்கிது. 

சய தான் யிலயாெிலன கட்டுப்டுத்து, சயலயாய்ப்லஉருயாக்கு, 

சதாமிார்களுக்கு குலந்தட்ெகூினாக நத்தின அபெின் ஊதினக் குழு 

ரிந்துலபத்த 18,000 ரூாலன யமங்கிடு, ிஸ்ன்ல் உள்ிட்ட சாதுத் துல 

ிறுயங்கல தினார்நனநாக்காசத ன்து உள்ிட்ட 12 

அம்ெக்சகாரிக்லககசாடு செப்டம்ர் 2ல் சாபாட்ட கம் காணும் இந்தின ாட்டு 

உலமப்ாி நக்களுடன் இலணந்து சாபாடுயது  ிஸ்ன்ல் ஊமினர் 

ெங்கமும் இன்ி ெங்கங்களும் முடிசயடுத்துள்ர். நீண்டுசநாரு சுதந்திப 

சாபாய் டக்கும் செப்டம்ர் 2 சயல ிறுத்தத்தில் அலத்து ிஸ்ன்ல் 

ஊமினர்களும் ங்சகடுத்து இந்த சாபாட்டத்லத சயற்ிகபநாக்குயது உறுதி. 

கட்டுலபனார்: . ாபு பாதாகிருஷ்ணன் 

தநிழ் நாிச் செனார், ிஸ்ன்ல் ஊமினர் ெங்கம். 

ன்ி 

தீக்கதிர் 31.08.2016. 

 


