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தோட்டத்

தோழிிலாளர்களின் சம்பளம் சம்பந்ே சம்பந்தமாக சமீபத்தில
 ககதகையெழுத்திடப்பட்ட கூட்டு ஒப்பந்ேத்தின் மூிலம், தோழிற்சங்கங்கள
அடுத்ே இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள ேற்தபா கேகையெ ஊதிகையெ மு கோதைய ஊதிய முறை ககையெ
ஒழித்த, தோழிிலாளர்க கள குத்ே கக விவசாயிக கள ஒத்ே நி கிலக்கு
கீழ் இோதைய ஊதிய முறைக்குவேற்கான அடித்ேளத் கே ேகையொர் தசய்கையெ ஒப்புக்
தகாண்டுளளன. இத 200,000 க்கும் த சம்பந்தமற்பட்ட இிலங் கக தோழிிலாள
வர்க்கத்தின் ஒரு பிரோன பகுதியினர் மீோன அடிப்ப கட ோக்குேிலாக
இருப்பதோடு, ேசாப்ே காில கடின சம்பந்தமான தபாராட்டங்களின் மூிலம்
அவர்கள தவற்றி தகாண்ட உரி க சம்பந்தமக கள அபகரிக்கும்.
கிட்டத்ேட்ட ஒரு  சம்பந்தமாே காிலம் பலிலாயிரக்கணக்கான தோழிிலாளர்கள
380 ரூபா அதிகரிப்புடன் 1000 ரூபா நாள சம்பளம் தகாரி தபாராடி
வந்ே தபாதிலும், அக்தடாபர் 18, தபருந்தோட்ட தோழிற்சங்கங்கள
புதிகையெ ஒப்பந்ேத்தில  ககதகையெழுத்திட்டன. தோழிிலாளர்கள தவ கிலச
சு க சம்பந்தம அதிகரிக்கப்படுவ கேயும் எதிர்த்ேனர். இந்ே ஒப்பந்ேம், நவம்பர்
 சம்பந்தமாேக் க கடசியிதிலதகையெ வர்த்ே சம்பந்தமானி அறிவித்ேலில கி கடத்ேத.
இந்ே உடன்படிக் கக ஆளும் ஐக்கிகையெ தேசிகையெ கட்சியின் இிலங் கக
தேசிகையெ தோட்டத் தோழிிலாளர் சங்கம் (LJEWU), இிலங் கக
தோழிிலாளர் காங்கிரஸ் (இ.தோ.கா.), தபருந்தோட்ட தோழிற்சங்க
கூட்டுக் கமிட்டி ஆகிகையெவற்ோதைய ஊதிய முறைால  ககசசாத்திடப்பட்டத. அரசாங்கத்தின்
பங்காளிகளாக உளள தோழிிலாளர் தேசிகையெ சங்கம் (NUW), ஜனநாகையெக
தோழிிலாளர் காங்கிரஸ் (ஜ.தோ.கா.),  சம்பந்தம கிலகையெக  சம்பந்தமக்கள முன்னண
( சம்பந்தம. சம்பந்தம.மு.) ஆகிகையெ கவ, இந்ே ஒப்பந்ேத் கே தசகையெலபடுத்தவேற்கு
ஆேரவு வழங்க வாக்குறுதிகையெளித்ேன.

* ஒப்பந்ேத்தின் படி, தகாடுப்பனவுகளுடன் தசர்த்த தேயி கில  சம்பந்தமற்றும்
இோதைய ஊதிய முறைப்பர் தோழிிலாளர்களின் அன்ோதைய ஊதிய முறைாட ஊதிகையெம், ேற்தபா கேகையெ 620
ரூபாவில இருந்த 730 ரூபா வ கர, தவறும் 110 ரூபாவால
அதிகரிக்கப்பட்டுளளத.
* ஒப்பந்ேத்தின்
ஒரு
முக்கிகையெ
பிரிவு, தவ கிலசசு க சம்பந்தம ககையெ
அதிகரிப்போகும். இந்ே பிரிவின் படி, “கடந்ே காில ந கடமு கோதைய ஊதிய முறைகளின்
அடிப்ப கடயில, தோட்ட  சம்பந்தமட்டத்திிலான தோழிற்சங்க நடவடிக் கக
குழுவுடனான ஆதிலாச கன  சம்பந்தமற்றும் உடன்பாட்டுடன், ேற்தபா கேகையெ
தவ கில
மு கோதைய ஊதிய முறைக கள/இிலக்குக கள
கம்பனிகளால
அதிகரித்தக்தகாளள முடியும்.”
விளக்கம் அளிக்கப்பட்டிருக்கவில கில என்ோதைய ஊதிய முறைாலும், இந்ே பிரிவுகளின்
அர்த்ேம் இ கவதகையெ: ஒவ்தவாரு தோட்டத்திலும் தோழிற்சங்க
கி களகள நடவடிக் கக குழுக்க கள அ க சம்பந்தமப்பதடன், கம்பனி
நிர்வாகிகள தவ கிலச சு க சம்பந்தம ககையெ தோழிிலாளர்கள மீத சு சம்பந்தமத்தவேற்கு
முன் அதபற்றி அவர்களுடன் கிலந்த கரகையொடுவர். இந்ே தோழிற்சங்க

நடவடிக் கக குழுக்கள என அ கழக்கப்படுப கவ, தோழிிலாளர்களால
தேர்ந்தேடுக்கப்படுவதில கில.
 சம்பந்தமாோதைய ஊதிய முறைாக,
தவ கிலச
சு க சம்பந்தம ககையெ
அதிகரிப்ப கே
அமுலபடுத்ே
தோழிலத கோதைய ஊதிய முறை
தபாலிஸ்காரனாக
தசகையெலபடும் தோட்ட  சம்பந்தமட்டத்திிலான அதிகாரத்தவத்தினர் அடங்கிகையெ
ஒரு ச கபகையொகும்.

* இந்ே ஏற்பாட்டின் பிரோன இிலக்கு, அடுத்ே இரண்டு ஆண்டு
காிலத்தக்குள குத்ே கக-விவசாகையெ மு கோதைய ஊதிய முறை ககையெ
அடித்ேளத் கே ேகையொர் தசய்வதே ஆகும்.

ஸ்ோபிப்பேற்கான

ஆவணத்தில இந்ே  சம்பந்தமாற்ோதைய ஊதிய முறைத் கே குறிக்கும் 3 வத சரத்த கூறுவோவத:
"தோழிற்
சங்கங்கள, தோழிற்த கோதைய ஊதிய முறையின்
உற்பத்தி
திோதைய ஊதிய முறை கன
முன்தனற்றுவேற்கு ஆேரவளிக்க தபாறுப்தபற்றுளளதோடு, அடுத்ே
ஒப்பந்ேத்தின் மூிலம், தோட்ட  சம்பந்தமட்டத்தில வருவாய் பகிர்வு / தவளி
உற்பத்திகையொளர்
 சம்பந்தமாதிரிகள
தபான்ோதைய ஊதிய முறை கவயின்
அடிப்ப கடயில
உற்பத்தியுடன் இ கணக்கப்பட்ட ஊதிகையெ ஆட்சிக்கு  சம்பந்தமாறுவேன் மூிலம்
உற்பத்தி ககையெ முன்தனற்றுவேற்கு ஒத்த கழக்க உடன்பட்டுளளன. "
இந்ே "வருவாய் பங்கு / தவளி உற்பத்திகையொளர் மு கோதைய ஊதிய முறை," 2015  சம்பந்தமார்சசில
முந் கேகையெ உடன்படிக் கக காிலாவதிகையொனத முேல, கம்பனிக கள
பிரதிநிதித்தவம் தசய்யும் தபருந்தோட்ட உரி க சம்பந்தமகையொளர் சங்கம்,
எந்ேதவாரு சம்பள அதிகரிப் கபயும் நிராகரித்த வலியுறுத்தி வந்ே
திட்ட சம்பந்தமாகும்.
18  சம்பந்தமாேங்கள தோடர்ந்த வலியுறுத்தி வந்ே பின்னர், கம்பனிகளால
ே சம்பந்தமத புதிகையெ சுரண்டல மு கோதைய ஊதிய முறைக்கு தோழிற்சங்கங்களின் ஆேர கவப்
தபோதைய ஊதிய முறை முடிந்ேத. உண் க சம்பந்தமயில, ஆரம்பத்தில இருந்தே கம்பனிகளின்
திட்டத் கே ஆேரித்ே தோழிற் சங்கங்கள, அற்ப ஊதிகையெ உகையெர்வுடன்
தோழிிலாளர்களின் எதிர்ப் கப தி கச திருப்புவதில  சம்பந்தமட்டுத சம்பந்தம அக்க கோதைய ஊதிய முறை
காட்டின.
புதிகையெ மு கோதைய ஊதிய முறையின் படி, ஒரு தோழிிலாளியின் குடும்பத்தக்கு 1000
அலிலத அேற்கு த சம்பந்தமற்பட்ட தேயி கிலச தசடிகள பரா சம்பந்தமரிப்புக்காக
ஒதக்கப்படும். கம்னிகள உரம்  சம்பந்தமற்றும் விவசாகையெ இரசாகையெனங்கள
தபான்ோதைய ஊதிய முறை ஏ கனகையெ தே கவக கள வழங்கும். அந்ே தபாருட்களுக்கான
தசிலவுக கள கழித்ே பின்னர், தோழிிலாளர்கள அறுவ கடக்கு பின் ஒரு
"வரு சம்பந்தமானப்
பங் கக”
தபறுவர்.
அத்ே கககையெதோரு
மு கோதைய ஊதிய முறை
திணக்கப்படும்தபாத, தோழிிலாளர்கள ஊழிகையெர் தச சம்பந்தமிலாப நிதி (EPF),
ஊழிகையெர் நம்பிக் கக நிதி (ETF) தபான்ோதைய ஊதிய முறை இப்தபாதளள ஓய்வூதிகையெ
திட்டங்க கள இழக்க தநரிடும்.
2018 அக்தடாபர் வ கரகையொன அடுத்ே இரண்டு ஆண்டுகளும்,
தோழிற்சங்கங்கள  சம்பந்தமற்றும் அவற்றின் நடவடிக் கக குழுக்கள என்று
அ கழக்கப்படுவதம், தவ கிலச சு க சம்பந்தம அதிகரிப் கப திணக்கவும்  சம்பந்தமற்றும்

தோட்டங்களில உளள ேற்தபா கேகையெ நி கில க சம்பந்தமக கள  சம்பந்தமாற்றுவேற்கும்
தசகையெற்படும் ஒரு இ கடக்காில சம்பந்தமாக இருக்கும். தோழிிலாளர்கள
ேங்களின் ஒழுங்க க சம்பந்தமக்கப்பட்ட பிலத் கே இழந்த, கம்பனிகள சார்பாக
காணத் தண்டுக கள பரா சம்பந்தமரிக்கும் ேனிநபர்களாக  சம்பந்தமாற்ோதைய ஊதிய முறைப்படுவர்.
இிலங் கக அரசாங்கமும் கம்பனிகளும் உிலக முேிலாளித்தவத்தின்
ஆழ சம்பந்தம கடந்தவரும் தபாருளாோர தநருக்கடியின் வி களவாக, உிலக
சந் கேயில தேயி கில  சம்பந்தமற்றும் இோதைய ஊதிய முறைப்பருக்கான கடு க சம்பந்தமகையொன வி கிலச
சரி கவ எதிர்தகாளகின்ோதைய ஊதிய முறைன. குறிப்பாக, தேயி கில கம்பனிகள இந்திகையொ,
விகையெட்னாம், தகன்கையொ, சீனா தபான்ோதைய ஊதிய முறை ஏ கனகையெ தேயி கில உற்பத்தி
நாடுகளுடன் கழுத்ேறுக்கும் தபாட்டியில ஈடுபட்டுளளன. தோழிிலாளர்
தசிலவுக கள கு கோதைய ஊதிய முறைப்பத  சம்பந்தமற்றும் சுரண்ட கில உக்கிர சம்பந்தமாக்குவேன்
மூிலம் கம்பனிகள இிலாபங்க கள பாதகாத்தக் தகாளள தீவிர சம்பந்தமாக
முற்படுகின்ோதைய ஊதிய முறைன.
ஜனாதிபதி  க சம்பந்தமத்திரிபாில சிறிதசன  சம்பந்தமற்றும் பிரே சம்பந்தமர் ரணல
விக்கிர சம்பந்தமசிங்கவின் அரசாங்கம், கம்பனிகள ேகையொரித்ே ோக்குே கில
முழு க சம்பந்தமகையொக ஆேரிக்கின்ோதைய ஊதிய முறைத. அரசாங்கத்தின் தபாருளாோர தகாள கக
அறிக் கக ககையெ முன் கவத்ே விக்கிர சம்பந்தமசிங்க, "புதிகையெ முேலீட் கட
உட்தசலுத்தியும்
வி கனத்திோதைய ஊதிய முறைன்
மிக்க
தோழிற்த கோதைய ஊதிய முறை ககையெ
அறிமுகப்படுத்தியும் பிராந்திகையெ தோட்டக் கம்பனிக கள  சம்பந்தமறுசீர க சம்பந்தமக்கத்
திட்டமிட்டுளளோக" அறிவித்ோர்.
கம்பனிகள பிதரரித்தளள உற்பத்தித் திோதைய ஊதிய முறை கன அடிப்ப கடகையொகக்
தகாண்ட தவளி உற்பத்திகையொளர் மு கோதைய ஊதிய முறை ககையெ ஆேரிக்கும் அதேதவ கள,
அரசாங்கம் "நஷ்டத்தில இகையெங்கும் தோட்டங்க கள" மூடிவிடு சம்பந்தமாறு
கூறுவதோடு,
ஏ கனகையெ
தோழிற்த கோதைய ஊதிய முறைகளுக்கு
 சம்பந்தமாறுவேற்கு
ஊக்குவிக்கின்ோதைய ஊதிய முறைத. தபருந்தோட்ட  சம்பந்தமாவட்டங்களில சுேந்திர வர்த்ேக
விலகையெங்க கள அ க சம்பந்தமப்பதம் அரசாங்கத்தின் நிகழ்சசி நிரலில உளளத.
இந்ே அ கனத்த தசகையெலவடிவங்களும் திட்டமிடலகளும், சர்வதேச
நாணகையெ நிதிகையெமும் உிலக வங்கியும் முன்த சம்பந்தமாழிந்தளள வழியில,
சர்வதேச
நிதி
மூிலேனம்
 சம்பந்தமற்றும்
அேன்
உளளூர்
வாடிக் கககையொளர்களான தபரும் வர்த்ேகர்களதம் நிலன்களுக்காக
"தபாருளாோரத் கே
 சம்பந்தமறுசீர க சம்பந்தமக்கும்
நடவடிக் கககளின்"
ஒரு
பகுதிகையொகும்.
தோழிற்சங்கங்கள இந்ே திட்டங்களுடன் முழு க சம்பந்தமகையொக ஒத்த கழக்கத்
ேகையொராக
உளளன. தோட்டத்
தோழிிலாளர்களுக்கான கூட்டு
ஒப்பந்ேத்தின் 7 வத பிரிவானத, தோழிற்சங்கங்களும் கம்பனிகளும்,
"தோட்டங்களின் இகையெங்கு திோதைய ஊதிய முறைன்  சம்பந்தமற்றும் உற்பத்தித் திோதைய ஊதிய முறை கன
த சம்பந்தமம்படுத்தவேற்காக
ஒத்த கழக்கவும்
அேற்காக
ேங்க கள
அர்ப்பணத்தக்தகாளளவும் உடன்பட்டுளளதோடு, தோட்ட  சம்பந்தமட்டத்தில
தசகையெலபாட்டு பிரசசி கனக கள பற்றிகையெ
ஒத்தி கசவான அதிக
கிலந்த கரகையொடலக கள
ஊக்குவித்த
தீர்வு
காண்பேற்கும்
இணங்கியுளளன," என்று அறிவிக்கின்ோதைய ஊதிய முறைத.
"தோட்டங்களின்
தசகையெற்திோதைய ஊதிய முறைன்
 சம்பந்தமற்றும்
உற்பத்தித்
திோதைய ஊதிய முறை கன
த சம்பந்தமம்படுத்ேதவ" தோழிற்சங்கங்கள அர்ப்பணத்தக்தகாண்டுளளன.
அவர்கள “தோட்ட  சம்பந்தமட்டத்திிலான ஒத்தி கச கவ” தபணுவேற்காக
தோழிிலாளர்க கள ஒடுக்க தசகையெலபடுவர்.
ஒப்பந்ேம்  ககசசாத்திடப்பட்டத முேதில, கம்பனிகள தவ கிலச
சு க சம்பந்தம ககையெ அதிகரிக்கத் தோடங்கின. நுவதரலிகையொ  சம்பந்தமாவட்டத்தில
டீ கசட், தபலத சம்பந்தமாரல, அக்கரப்பத்ே கன  சம்பந்தமற்றும் ஃதபார் கடஸ் தபான்ோதைய ஊதிய முறை
தோட்டங்களில தோழிிலாளர்கள அன்ோதைய ஊதிய முறைாடம் பறிக்கும் தகாழுந் கே 2
கிதிலாவால அதிகரித்ே கே எதிர்த்த தவ கிலநிறுத்ேம் தசய்ேனர்.
தோழிற்சங்கங்களும், புதிகையெ உத்தவகத்தடன் ேங்கள தபாலிஸ்
தவ கில ககையெ ஆரம்பித்த, இந்ே தபாராட்டங்களுக்கு எதிராக புதிகையெ
இிலக்குக கள
தசகையெலபடுத்ே
கம்பனிகளுக்கு
வழிகையெ க சம்பந்தமத்தக்
தகாடுத்ேன.
தசாசலிச ச சம்பந்தமத்தவக் கட்சி (தசா.ச.க.), இந்ேப் பிரசசி கன முழுவதிலும்,
தோட்டத்
தோழிற்த கோதைய ஊதிய முறையிிலான
தநருக்கடியின்
சு க சம்பந்தமக கள

தோழிிலாளர்கள
மீத
சு சம்பந்தமத்தவேற்கு
தோழிற்சங்கங்களும்
கம்பனிகளும்
அரசாங்கமும்
சதி
தசய்கின்ோதைய ஊதிய முறைன
என்று
தோழிிலாளர்களுக்கு எசசரித்ேத. இந்ே எசசரிக் கக, ஒப்பந்ேம் மூிலம்
நிரூபிக்கப்பட்டுளளத.
தோழிற்சங்கங்கள
மீோன
தோட்டத்
தோழிிலாளர்களின்
வளர்சசி
கண்டுவரும்
எதிர்ப்பு,
தோழிற்சங்கங்களுக்கு எதிரான கிளர்சசி ககையெ சமிக் கிளர்ச்சியை சமிக்ஞை தசய்கின்ோதைய ஊதிய முறைத.
எனினும், அத  சம்பந்தமட்டும் தபாத சம்பந்தமானத அலில.
தோழிிலாளர்கள, ே சம்பந்தமத உரி க சம்பந்தமக கள அபகரிக்க வழி வகுக்கும்
 சம்பந்தமற்றும் ேங்கள ஒழுங்க க சம்பந்தமக்கப்பட்ட பிலத் கே சி கேத்த விடும்
பிற்தபாக்கான "வருவாய் பங்கு / தவளி உற்பத்திகையொளர்" மு கோதைய ஊதிய முறை ககையெ
எதிர்க்க தவண்டும். இத்திட்டத்தி கன முன்த சம்பந்தமாழிவேன் மூிலம்,
இிலாபத் கே கோதைய ஊதிய முறைந்தேடுப்ப கே அடிப்ப கடகையொகக் தகாண்ட உிலக
முேிலாளித்தவம் எதிர்தகாண்டுளள தநருக்கடியின் ஒரு பாக சம்பந்தமாக,
ோமும் ஒரு மு கோதைய ஊதிய முறைகையொன தநருக்கடியில மூழ்கியுளள கே கம்பனிகளும்
அரசாங்கமும் காட்டியுளளன.
தோழிிலாளர்கள இந்ே ோக்குேலகளுக்கு எதிராகப் தபாராட ேகையொராக
தவண்டும். அவர்களுக்கு தவ கில பாதகாப்பு, ஒழுக்க சம்பந்தமான  சம்பந்தமாே
ஊதிகையெம், ஓய்வூதிகையெ திட்டம், மு கோதைய ஊதிய முறைகையொன வீடு அ க சம்பந்தமப்பு,  சம்பந்தமருத்தவ
நிலன்கள, நலில கலவி வசதிகள தவண்டும்.

* இந்ேப் தபாராட்டம், தபரும் வணகங்களுக்கான தபாலிஸ்காரனாக
 சம்பந்தமாறிவிட்ட
தோழிற்சங்கங்களில
இருந்த
தோழிிலாளர்கள
முறித்தக்தகாளவ கே அவசிகையெ சம்பந்தமாக்கியுளளத. தோழிற் சங்கங்கள
கம்பனிகளின் நிலன்களுக்கு தச கவ தசய்கையெதவ ேங்கள "நடவடிக் கக
குழுக்க கள" அ க சம்பந்தமக்க வாக்குறுதி தகாடுத்தளளன.
அவர்களுக்கு எதிராக, தோழிிலாளர்கள ேங்களின் உரி க சம்பந்தமகளுக்காக
தபாராட,
தோழிற்சங்கங்களில
இருந்த
சுகையொதீன சம்பந்தமாக,
தோழிிலாளர்களாதிலதகையெ ஜனநாகையெக மு கோதைய ஊதிய முறையில தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட
ே சம்பந்தமத தசாந்ே நடவடிக் கக குழுக்க கள உருவாக்க தவண்டும்.
தபருந்தோட்டங்களில,  சம்பந்தமஸ்தகலிகையொவில சாமி சம்பந்தம கிலயில உளள டீ கசட்
தோட்டத்தின் தோழிிலாளர்கள அத்ே கககையெ ஒரு குழு கவ அ க சம்பந்தமப்பதில
முேல அடி ககையெ எடுத்த  கவத்தளளனர். இ கேப் பின்பற்று சம்பந்தமாறு
தசாசலிச ச சம்பந்தமத்தவக் கட்சி தோழிிலாளர்களுக்கு தவண்டுதகாள
விடுக்கின்ோதைய ஊதிய முறைத.

* அரசாங்கத்தின் ஆேரவுடன் கம்பனிகள த சம்பந்தமற்தகாளளும் இந்ே
ோக்குேலகளுக்கு எதிராகப் தபாராட, இதேதபான்ோதைய ஊதிய முறை ோக்குே கில
எதிர்தகாண்டுளள ஏ கனகையெ பகுதி தோழிிலாளர்களின் பக்கம்
தபருந்தோட்டத்
தோழிிலாளர்கள
திரும்புவதோடு
தபரிகையெ
தோழிற்சா கிலகள
 சம்பந்தமற்றும்
தோட்டங்க கள
தோழிிலாளர்களின்
ஜனநாகையெக
கட்டுப்பாட்டின்
கீழ்
 கவப்பேற்கு
தசாசலிசக்
தகாள கககளுக்காகப் தபாராட தவண்டும்.
தோழிிலாளர்களின் நடவடிக் ககக்
திட்டத் கே முன்தனடுக்க தவண்டும்.

குழுக்கள

இந்ே

தவ கிலத்

இத்ே கககையெ திட்டத் கே தோழிிலாளர்கள  சம்பந்தமற்றும் விவசாயிகள
அரசாங்கத் கே ஸ்ோபிப்பேன் மூிலம்  சம்பந்தமட்டுத சம்பந்தம தசகையெலபடுத்ே முடியும்.
இந்ே தகாள ககக்காகப் தபாராட முேிலாளித்தவத்தின் ஒவ்தவாரு
பிரிவினரிடம் இருந்தம் சுகையொதீன சம்பந்தமாக தோழிிலாள வர்க்கத்தின்
அ கனத்த ேரப் கபயும் ஐக்கிகையெப்படுத்ே தவண்டும். தசாசலிச
ச சம்பந்தமத்தவக்
கட்சி
 சம்பந்தமட்டுத சம்பந்தம
இந்ே
தவ கிலத்
திட்டத் கே
முன்தனடுக்கின்ோதைய ஊதிய முறைத.
தசாசலிச ச சம்பந்தமத்தவக் கட்சியும் டீ கசட் நடவடிக் கக குழுவும் டிசம்பர்
18, சாமி சம்பந்தம கில இந்த கிலாசசார  சம்பந்தமண்டபத்தில,  சம்பந்தமா கில 2  சம்பந்தமணக்கு
ஏற்பாடு தசய்தளள தபாதக் கூட்டத்தில தோழிிலாளர்க களயும்
இ களிளர்ச்சியை சமிக்ஞைர்க களயும்
கிலந்ததகாளளு சம்பந்தமாறு
நாம்
அ கழப்பு
விடுக்கின்தோதைய ஊதிய முறைாம்.

