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ெதாழி� வள��சி�� எ����கா�டாக வ�ள���

ந�ம ஊ� நி�வன�! (sponsored content)

.

ச�ேதகமி�றி இைணயவழி வ��தக�தா� இ�ைறய தைல�ைற வ����� வ��தக �ைறயா��. நா���
�ைல ����க��ெக�லா� இைணயவழி வ��தக� நா�ேதா�� ேசைவகைள வழ�கி�ெகா������ இேத
ேவைளய��, ந� ஊ��� இைணய நி�வனெமா�� அச�தலாக ெசய�ப��வ�கிற�! 

'ேடா� 2 ேடா�' எ�� இ�நி�வன�, 'மள�ைக� ெபா��கைள' வ ��க��� ேநர�யாக ெடலிவ� ெச���
ேசைவைய வழ�கி வ�கிற�. இர�ேட ஆ��கள��, ஆய�ர�கண�கான வா��ைகயாள�கள�ட� 'உ�க�
ேசைவ, எ�க� ேதைவ' என� பாரா�ைட�� ந�மதி�ைப�� ெப���ள இ�நி�வன�தி� நி�வாக இய��ந� தி�.
ரா� �மா� நேடச�, இத� ெவ�றிைய� ப�றி எ���ைர�தா�.

"ேடா� 2 ேடா�� வள��சி� ப��ப�யான�: �தலி�, �றி�ப��ட இட�கள�� உ�ள வ ��க��� ம���
கா�கன�கைள ெகா��ெச�� வழ�கிேனா�; அத� ப��ன�, வ ������ ேதைவயான ெமா�த மள�ைக�
ெபா��கைள�� ெடலிவ� ெச��� ேசைவைய ஆர�ப��ேதா�. சிறி� சிறிதாக ெதாட�கி, த�ேபா�
ேகாய����� ெமா�த�� எ�கள�� ேசைவைய வ��வா�கி��ேளா�, தி�மண� ேபா�ற நிக��சிக����,
உணவக�க���� ப�ர�ேயகமாக ெமா�த வ�யாபார�� இ�� நைடெப�கிற�.  ஆர�ப�தி� ல�ச�கண�கான
�பா��� வ��தக� இ���வ�த நிைலய��, த�ேபா� ேகா�கைள ேநா�கி பயண����ெகா����கிற� ேடா� 2
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ேடா�. இ�வைர 40 ஊழிய�க��� ேநர�யாக�� மைற�கமாக�� ேவைலவா��ைப�� வழ�கி��ேளா�."
 

  ம�க� வரேவ�� அேமாக�...  ேடா� 2 ேடா�� வ��கால� தி�ட� எ�ன? 

"  வா��ைகயாள�க� தா�க� வ���ப�ய ப�ரா�ைட ெப�வத�காக ப�ரபலமான அைன�� நி�வன�கள��
தயா���கைள�� வ��கால�தி� ேடா� 2 ேடா� �ல� வழ�க நடவ��ைககைள எ��� வ�கிேறா�.  'ேடா� 2
ேடா�� கிைட�காத ப�ரா�ேட கிைடயா�' என வா��ைகயாள�கைள எ�ண ைவ�ப�தா� இ�ேபாைதய
இல��."

 மஹாரா��ரா �த� க�ன�யா�ம� வைர, 
 ெத�ன��தியா ��வ�� தன� ேசைவைய 
 வழ��� வா���க� ப�ரகாசமாக��ள�

"அத�� அ��தக�டமாக, 2018 ஏ�ர�/ேம  மாத�கள��  எ�கள��  ேசைவைய ெச�ைன, ெப�க�� ம���
ெகா�சிய�� ெதாட� �  வத�கான பண�க� ���ரமாக நட��வ�கி�றன. இ��� 5 ஆ��கள��, அதாவ�
2022-� ஆ���ேபா� ேடா� 2 ேடா�   மஹாரா��ரா �த� க�ன�யா�ம� வைர, ெத�ன��தியா ��வ�� தன�
ேசைவைய வழ��� வா���க� ப�ரகாசமாக��ள� ! "  என  உ�சாகமாக �  ��கிறா � ரா��மா�. 

ெத�ன��தியா ���க ேசைவகைள வ��வா�க உ�கள�� உ�தி எ�ன?

 ெதாழி� வ��வா�க�தி�காக பல �தல��டாள�க�ட� ேப��வா��ைத நட�திவ�கிேறா�.  நாணயமான ேசைவ
ம��� வ���� ெபா� �கள�� தர�, இ ைவ  இர��� இ��தாேல ேபா�� ,  எ�தெவா�  வ�யாபார��
ெவ�றியைட�� எ�ப� உ�தி. இ�தா� ேடா� 2 ேடா� ப�ரபலமைடய� காரண� என நா� ந��கிேற�. 

 ெப� �தல��டாள�க� எ�க�ட� 
 ைக � ேகா�க ��வ�தா�, அவ�கைள 

 வரேவ�க� கா�தி��கிேறா�.    

வள��� வ�� ந� நா�� வண�க�க��� நிதியள��� உத�� �தல��டா� கள��   எ�ண��ைக  
அதிக���வ�வ� மிக ஆேரா�கியமான வ�ஷயமா��. 'ப����� ப��ய�� ஓ��த�' எ�ப�தா� ந� நா���
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உய�ய ப�பா�.  எனேவ,   இ�வாறான உதவ� மன�பா�ைம� ெகா�ட  ெப� �தல��டாள�க� எ�க�ட� ைக � 
ேகா�க ��வ�தா�, அவ�கைள வரேவ�க� கா�தி��கிேறா�.  

ெதாழி���ப� ச�ப�த�ப�ட ெதாழி� இ�. உ�க�ைடய தன��த�ைம எ�ன?

வா��ைகயாள� உற� ேமலா�ைம எ�ப� வ�யாபார�ைத� ெபா��தவைர ஒ� ெப�ய ப��வா��.
வா��ைகயாள�க��� இைணய� வழியாக ெபா��க� வா��� அ�பவ�ைத ���தள���� சிற�பாக��,
எள�ைமயாக�� ஆ�க தன�யாக ெம�ெபா��க� வ��வ��டன. ேடா� 2 ேடா�� சிற�ப�சேம இ�த
ெம�ெபா�ைள நா�கேள வ�வைம���ேளா� எ�ப�தா�. ெபா��கைள ஆ�ட� ெச��� வசதி, ஆ�ட��
நிைலைம, வா��ைகயாள�� வ�வர�கைள� ைகயா�வ�, சர��� ைகய���� ேபா�ற ெதாழி� ச�ப�த�ப�ட
அைன��� தகவ�கைள�� ெசா�த� ெதாழி���ப வசதிெகா�� நி�வகி�பதா� 'ேடா� 2 ேடா�', ப�ற
நி�வன�கள�லி��� தன��� நி�கிற�. 

ப�ர�ேயக ெம�ெபா�� உதவ�ேயா� வ�ைல நி�ணய� ெச�ய�ப�வதா�, வ�ைலவாசி ஏறினா��
இற�கினா��, எ�ேபா�� ச�ைதவ�ைலையவ�ட வ�ைல�ைறவாகேவ ெபா��க� இ�� கிைட�கி�றன.
இ��� எ�கள�� �றி�ப�ட�த�க சிற�ப�சமா��.

ெதாழி� ெச�ய நிைன�பவ�க��� உ�கள�� அறி�ைர...

ெதாழி� ெதாட��� �� ஆரா��சி�� அ�த� �ைற ப�றிய அறிைவ வள����ெகா�வ�� மிக�� ��கிய�.
ெதாட�க�தி� 15 மாத�க���� ேதைவயான �தல�� ைகய�லி��ப� சிற�� ம��� �த� �ைற சர��கைள
ெமா�த� ெகா��த� ெச���ேபா�, அத� மதி�ப��ைட� ெகா�ச� அதிகமாக� கண�கி��, ப���தா� �தல��
இ�வள� ேதைவ�ப�� என ��� ெச�ய ேவ���. ெதாழிைல� ெதாட�கிய ப��, சம�பா��� ��ள�
என�ப�� வ�மான� ம��� ெசல�, இர��� சமமா�� 'ப�ேர� ஈெவ� பாய���ைட' இல�காக ைவ��
ேவைலெச�வ� அவசிய�. இதனா� ந�ட�ைத� தவ���கலா�.
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 த�ேபா� ேடா� 2 ேடா�� ேசைவ ேகாய����� ெமா�த�� கிைட�கிற�. ெபா��கைள ஆ�ட� ெச�தா�, 15
கிேலா ம��ட���� இ���� வ ��க��� 3 மண� ேநர�தி� இலவசமாக ெடலிவ� ெச�கி�றன�. ஆ�ட�
�ைற�தப�ச� 500 �பா� அள��� இ��க ேவ���, அ�வள�தா�! வ�நிேயாக�தி�ேபா�, ெரா�க � பண�,
ெடப��/கிெர�� கா�� �ைவ� ப��, ேப பா� என� பல வழி�ைறகள�� ெபா��கைள வா�கலா�!  

இ�ஜின �ய�� ப��தா��, த��ைடய ெசா�த� காலி� நி��, தா� ப�ற�� வள��த தமிழக�திேலேய இ�ப�
ஒ� ேசைவைய� ெதாட�கி, ெதாழி� ��ப� மதி ��ப� என இர�ைட�� இ� க�ெணன� ெகா�� ெவ�றி
ெப���ள ரா��மா� நேடச� அவ�க�, இ�ைறய ம��� நாைளய இைளஞ�க��� ஓ� உ�னதமான
எ����கா�டாக� திக�கிறா�! அவ�� ெதாழி� ெம�ேம�� ெப�க வா���ேவா�! 

உ�க� க��ைத� பதி� ெச���க�
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