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மிக உயர்வ்வான இல்வாபங்ககள்களை  பபறுவதற்க
அமமேசன் நிறுவனம் இந்திய்வாவில
பிலலியன் கணக்கில முதலீடு  பசய்கின்றது
By Moses Rajkumar and Sasi Kumar, 21 July 2017
மிகப்ப்பெரிய வவல வலைத் தள சில் வலைவலசில்லறை விற்்பெவலை விற்பனையவிற்பனையாளபனையாளரவிற்பனையாை விற்பனை அபாளரான அமெரிக்கவிற்பனையாவலவ
தளாளரான அமெவிற்பனையாகக் பகவிற்பனையாண்ட அமாளரான அமெசன் நிறுவை விற்பனைம் இந்திய சந்வலதவலய வலகப்்பெற்றும்
ம்விற்பனையாக்கத்துடன், அதன் பிபனையாளரதவிற்பனையாை விற்பனை இந்திய ம்பெவிற்பனையாட்டியவிற்பனையாளபனையாளரவிற்பனையாை விற்பனை பிலிப்கவிற்பனையார்ட்வலட
(Flipkart) பவளிமயற்றும் முயற்சியில், தை விற்பனைது இந்திய ்பெகுதி பிரிவவிற்பனையாை விற்பனை அமாளரான அமெசன்
விற்்பெவலை விற்பனையவிற்பனையாளர் மசவலவகள் பிவலபனையாளரமவட் லிமிபடட் இல் 16.8 பில்லியன் ரூ்பெவிற்பனையாய
($US250 million) ாளரான அமெதிப்பி வலைவிற்பனையாை விற்பனை பதவிற்பனையாவலகயிவலை விற்பனை முதலீடு பசயதுள்ளது.
இந்த புதிய உள்ளீட்டின் மூ வலைம், இந்தியவிற்பனையாவில் அமாளரான அமெசனின் பாளரான அமெவிற்பனையாத்த முதலீடு 2
பில்லியன் டவிற்பனையா வலைவலபனையாளர கடந்தமதவிற்பனையாடு , இந்திய இ வலைக்கமுவலசில்லறை ப்பெவிற்பனையாருளவிற்பனையாதவிற்பனையாபனையாளரத்தில்
இபனையாளரண்டவிற்பனையாவது மிகப்ப்பெரிய பூமகவிற்பனையாள முதலீட்டவிற்பனையாளபனையாளரவிற்பனையாக இந்நிறுவை விற்பனைத்வலத
உருவவிற்பனையாக்கியது. முத வலைவிற்பனையாவது நிறுவை விற்பனைம், ஜப்்பெவிற்பனையாவலை விற்பனை தளாளரான அமெவிற்பனையாக பகவிற்பனையாண்ட
பதவிற்பனையாவல வலைபதவிற்பனையாடர்புகள் ாளரான அமெற்றும் இவல் இணைய நிறுவை விற்பனைாளரான அமெவிற்பனையாை விற்பனை SoftBank ஆகும், இது
இந்தியவிற்பனையாவில் கிட்டத்தட்ட 4 பில்லியன் டவிற்பனையா வலைர் அளவி வலைவிற்பனையாை விற்பனை முதலீடுகவலள
பகவிற்பனையாண்டுள்ளது.
இந்திய பிபனையாளரதாளரான அமெ ாளரான அமெந்திரி ்மபனையாளரந்திபனையாளர மாளரான அமெவிற்பனையாடிவலய அவபனையாளரது அபாளரான அமெரிக்க விஜயத்தின்
ம்பெவிற்பனையாது சந்தித்த பின்ை விற்பனைர், அமாளரான அமெசன் நிறுவை விற்பனைர் பஜஃப் ப்பெமபவிற்பனையாஸ் உற்சவிற்பனையாகத்தில்,
“இந்தியவிற்பனையாவிலுள்ள ்ம்பிக்வலக ாளரான அமெற்றும் கண்டுபிடிப்புக்களவிற்பனையால் எப்ம்பெவிற்பனையாதும் ாளரான அமெை விற்பனைது
ஈர்க்கப்்பெடுவதுடன், புத்து் இணைர்வும் ஏற்்பெடுகின்சில்லறைது. பதவிற்பனையாடர்ந்து முதலீடு பசயயவும்,
வளர்ச்சியவலடயவும் ஆர்வாளரான அமெவிற்பனையாகவுள்ளது” என்று ட்வீட் பசயதவிற்பனையார் .
சமீ்பெத்திய முதலீட்வலடப் ்பெற்றி கூறுவலகயில், ஒரு அமாளரான அமெசன் பசயதித்
பதவிற்பனையாடர்்பெவிற்பனையாளர், “இந்திய வவிற்பனையாடிக்வலகயவிற்பனையாளர்கள் இவலடமய மின்-வர்த்தக (e-commerce)
்பெழக்கத்வலத உருவவிற்பனையாக்குவதற்கவிற்பனையாை விற்பனை ஒரு நீண்ட கவிற்பனையா வலை முன்மை விற்பனைவிற்பனையாக்குடன் எங்களது
இந்திய வணிகத்திற்கு ்விற்பனையாங்கள் இன்னும் அர்ப்்பெணித்துள்மளவிற்பனையாம்” என்று
உ் இணைர்ச்சிவசப்்பெட்டு ம்பெசிை விற்பனைவிற்பனையார். மாளரான அமெலும் அவர், “புதுவலாளரான அமெயவிற்பனையாை விற்பனை இந்தியவிற்பனையா-முதல்
முயற்சிகவலளயும், அத்துடன் மிக முக்கியாளரான அமெவிற்பனையாை விற்பனை வீடிமயவிற்பனையாக்கவலள ம்பெவிற்பனையான்சில்லறை
முற்றிலும் புதிய ்பெரிசுப் ப்பெவிற்பனையாருட்கவலள அறிமுகப்்பெடுத்துவவலதயும் பதவிற்பனையாடரும்
ம்பெவிற்பனையாது, பவறும் ்விற்பனையான்கு ஆண்டுகளில் எங்களது வணிகத்தவிற்பனையால் எங்களது
வவிற்பனையாடிக்வலகயவிற்பனையாளர்களுக்கு முக்கியத்துவம் வவிற்பனையாயந்த விடயங்களில் இந்தியவிற்பனையாவலவ
வழி்டத்த ஏதுவவிற்பனையாக உள்ள அவர்களின் ்ம்பிக்வலகவலயக் கண்டு ்விற்பனையாங்கள்
ாளரான அமெகிழ்ச்சியவலடவதுடன், அதற்கு தவல வலை வ் இணைங்குகின்மசில்லறைவிற்பனையாம்” என்றும் கூறிை விற்பனைவிற்பனையார்.
ாளரான அமெற்சில்லறை ்விற்பனையாடுகடந்த நிறுவை விற்பனைங்கவலளப் ம்பெவிற்பனையா வலைமவ, ்விற்பனையாட்டின் ஒப்்பெந்தத் பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளர்
அவலாளரான அமெப்பு முவலசில்லறை ாளரான அமெற்றும் பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாள வர்க்க எதிர்ப்வல்பெ ்சுக்கும் அபனையாளரசவிற்பனையாங்கத்தின்
இபனையாளரக்காளரான அமெற்சில்லறை ஒடுக்குமுவலசில்லறை ம்பெவிற்பனையான்சில்லறைவற்வலசில்லறை சவிற்பனையாதகாளரான அமெவிற்பனையாக்கிக் பகவிற்பனையாண்டு மிகப்ப்பெரிய
இ வலைவிற்பனையா்பெத்வலத உறிஞ்சிபயடுக்க முடியுபாளரான அமெை விற்பனை அமாளரான அமெசன் ்ம்புகின்சில்லறைது . இந்த ஆண்டு
பதவிற்பனையாடக்கத்தில், புது தில்லியின் புசில்லறை்கபனையாளர ்பெகுதியில் அவலாளரான அமெந்துள்ள மிகப்ப்பெரிய
பதவிற்பனையாழிற்துவலசில்லறை ்பெகுதியவிற்பனையாை விற்பனை ாளரான அமெவிற்பனையாமை விற்பனைசரிலுள்ள ாளரான அமெவிற்பனையாருதி சுசூகி வவிற்பனையாகை விற்பனை அபசம்ளி
ஆவல வலையில் 13 வவிற்பனையாகை விற்பனைத் பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளர்கள் மீதவிற்பனையாை விற்பனை மஜவிற்பனையாடிக்கப்்பெட்ட பகவிற்பனையாவல வலைக்
குற்சில்லறைச்சவிற்பனையாட்டுக்களின் ம்பெரில் அவர்களுக்கு ஆயுள் தண்டவலை விற்பனை விதிக்கப்்பெட்டு
சிவலசில்லறையில் அவலடக்கப்்பெட்டை விற்பனைர். பவளி்விற்பனையாட்டு முதலீட்வலட ஈர்ப்்பெதற்கவிற்பனையாை விற்பனை பிபனையாளரதாளரான அமெ
ாளரான அமெந்திரி மாளரான அமெவிற்பனையாடியின் “இந்தியவிற்பனையாவில் உற்்பெத்தி பசயமவவிற்பனையாம்” பிபனையாளரச்சவிற்பனையாபனையாளரத்வலத குவலசில்லறைந்த
ாளரான அமெதிப்பீடு பசயயும் வவலகயில் “்ம்வலாளரான அமெப் ்பெற்றிய எண்் இணைம் மீதவிற்பனையாை விற்பனை ஒரு
கவலசில்லறையவிற்பனையாக” ாளரான அமெவிற்பனையாருதி சுசூகி பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளர்களின் மவவல வலைநிறுத்தங்கள், ஆவல வலை
உள்ளிருப்பு ம்பெவிற்பனையாபனையாளரவிற்பனையாட்டங்கள் ாளரான அமெற்றும் இதபனையாளர ம்பெவிற்பனையார்க்கு் இணைமிக்க ்டவடிக்வலககள்

இருந்ததவிற்பனையாகக் கூறி, சிசில்லறைப்பு வழக்கறிஞர் குற்சில்லறைம்சவிற்பனையாட்டப்்பெட்டவர்களுக்கு முதலில்
ாளரான அமெபனையாளர் இணை தண்டவலை விற்பனை விதிக்கமவ முயன்சில்லறைவிற்பனையார்.

உ வலைக மசவிற்பனையாசலிச வவல வலைத் தளம் ாளரான அமெற்றும் சர்வமதச அமாளரான அமெசன் பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளர்கள்
குபனையாளரல் இதழ் ஆகியவற்றிலிருந்து பசயதியவிற்பனையாளர் குழு ஒன்று, கீழ் திவலச
இந்தியவிற்பனையாவில் வங்கவிற்பனையாள விரிகுடவிற்பனையா ்பெகுதியில் அவலாளரான அமெந்துள்ள 7 மில்லியன்
ாளரான அமெக்கட்பதவிற்பனையாவலக பகவிற்பனையாண்ட ஒரு ்கபனையாளராளரான அமெவிற்பனையாை விற்பனை பசன்வலை விற்பனை ாளரான அமெவிற்பனையாவட்டத்வலத சவிற்பனையார்ந்த
பனையாளரவிற்பனையாயம்பெட்வலடயிலுள்ள அமாளரான அமெசன் ம்பெவிற்பனையாக்குவபனையாளரத்து மசவலவகள் பிவலபனையாளரமவட் லிமிபடட்
(Amazon Transportation Services Pvt. Ltd.) வசதிக்கு சமீ்பெத்தில் விஜயம் பசயதது.
அப்ம்பெவிற்பனையாது, அமாளரான அமெசன் நிவல வலைய ஒப்்பெந்த பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளர்களுடன் பசயதியவிற்பனையாளர்கள்
ம்பெசிை விற்பனைர்.
45 வயதவிற்பனையாை விற்பனை அர்ஜஜூன், “்விற்பனையான் இந்த நிறுவை விற்பனைத்தில் ஒரு ஒப்்பெந்த பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளியவிற்பனையாக
மசர்ந்த ம்பெவிற்பனையாது, எை விற்பனைது திை விற்பனைசரி ஊதியம் 550 ரூ்பெவிற்பனையாயவிற்பனையாக இருக்கும் என்று எை விற்பனைக்கு
கூசில்லறைப்்பெட்டது. ஒரு ்விற்பனையாள் வவிற்பனையாபனையாளர விடுமுவலசில்லறை கூட எை விற்பனைக்கு கிவலடயவிற்பனையாது என்்பெதுடன்,
்பெண்டிவலக கவிற்பனையா வலை விடுமுவலசில்லறைகவலள எடுத்துக்பகவிற்பனையாள்ளவும் எை விற்பனைக்கு உரிவலாளரான அமெ
கிவலடயவிற்பனையாது. இது, மவவல வலை பசயயவில்வல வலைபயன்சில்லறைவிற்பனையால், சம்்பெளமும் இல்வல வலை என்சில்லறை
வவலகயி வலைவிற்பனையாை விற்பனைதவிற்பனையாகும். மவவல வலை ம்பனையாளரங்களில் எை விற்பனைக்கு ஏமதனும் கவிற்பனையாயம் ஏற்்பெட்டவிற்பனையால்
கூட,
அதற்கவிற்பனையாை விற்பனை
ாளரான அமெருத்துவ
பச வலைவிை விற்பனைங்கவலளயும்
்விற்பனையாமை விற்பனை
தவிற்பனையான்
ஏற்றுக்பகவிற்பனையாள்ளமவண்டும்” என்று கூறிை விற்பனைவிற்பனையார்.
மாளரான அமெலும் அவர், “அதிகளவு ஊதியத்துடை விற்பனைவிற்பனையாை விற்பனை மவபசில்லறைவிற்பனையாரு மவவல வலை எை விற்பனைக்கு
கிவலடக்குாளரான அமெவிற்பனையாை விற்பனைவிற்பனையால், ்விற்பனையான் இந்த மவவல வலைவலய விட்டுவிடுமவன். அமாளரான அமெசன் உடன்
எை விற்பனைக்கு எந்தவித ம்பனையாளரடித் பதவிற்பனையாடர்பும் இல்வல வலை. ஊதியம் பதவிற்பனையாடர்்பெவிற்பனையாை விற்பனை எந்தபவவிற்பனையாரு
பிபனையாளரச்சவலை விற்பனை ்பெற்றியும் ்விற்பனையான் ஒப்்பெந்தக்கவிற்பனையாபனையாளரரிடம் தவிற்பனையான் ம்பெசமவண்டும், மாளரான அமெலும்
நிறுவை விற்பனைத்திடமிருந்து ஒப்்பெந்தக்கவிற்பனையாபனையாளரர் எவ்வளவு ்பெ் இணைம் ப்பெறுகிசில்லறைவிற்பனையார் என்்பெதும்
எை விற்பனைக்குத் பதரியவிற்பனையாது. ஊதியம் ப்பெறுவதற்கு ஒரு நிர்் இணையிக்கப்்பெட்ட மததியும்
இல்வல வலை என்்பெதவிற்பனையால், ்விற்பனையான் எப்ப்பெவிற்பனையாழுது ஊதியத்வலதப் ப்பெசில்லறைப்ம்பெவிற்பனையாகிமசில்லறைன் என்்பெது
கூட எை விற்பனைக்கு ஒரும்பெவிற்பனையாதும் பதரியவிற்பனையாது. ஒரு ஒப்்பெந்தத் பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளிக்கு அவர்கள்
ஊதியம் பகவிற்பனையாடுப்்பெது, ஒரு பிச்வலசக்கவிற்பனையாபனையாளரருக்கு அவர்கள் ்பெ் இணைம் பகவிற்பனையாடுப்்பெவலதப்
ம்பெவிற்பனையா வலைமவ இருக்கும்” என்றும் பதவிற்பனையாடர்ந்து கூறிை விற்பனைவிற்பனையார்.

“எை விற்பனைது குவலசில்லறைந்த ஊதியத்வலதக் பகவிற்பனையாண்டு எை விற்பனைது குடும்்பெத்வலத ்பெபனையாளரவிற்பனையாாளரான அமெரிப்்பெது
மிகவும் சிபனையாளராளரான அமொளரான அமெவிற்பனையாை விற்பனைதவிற்பனையாகவுள்ளது” என்றும் அவர் கூறிை விற்பனைவிற்பனையார். மாளரான அமெலும், அவரும் ாளரான அமெற்சில்லறை
பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளர்களும் சிசில்லறைந்தபதவிற்பனையாரு கல்விக்கவிற்பனையாக அவர்களது குழந்வலதகவலள
தனியவிற்பனையார் ்பெள்ளிகளுக்கு அனுப்்பெ விரும்பிை விற்பனைவிற்பனையாலும் கூட, அவர்களது
குழந்வலதகவலள மாளரான அமெவிற்பனையாசாளரான அமெவிற்பனையாை விற்பனை நிதியளிப்புடன் இயங்கும் ப்பெவிற்பனையாதுப் ்பெள்ளிகளில்
மசர்த்து விடமவண்டிய கட்டவிற்பனையாயத்தில் தவிற்பனையான் அவர்கள் இருப்்பெதவிற்பனையாக அர்ஜஜூன்
விளக்கிை விற்பனைவிற்பனையார். “எை விற்பனைது வீட்டிற்கு ்விற்பனையான் வவிற்பனையாடவலக பசலுத்துகிமசில்லறைன் , மாளரான அமெலும் இந்த
அவலை விற்பனைத்து பச வலைவிை விற்பனைங்கவலளயும் என்ை விற்பனைவிற்பனையால் சாளரான அமெவிற்பனையாளிக்க முடியவில்வல வலை” என்றும்
கூறிை விற்பனைவிற்பனையார்.

“அமாளரான அமெசன், மஜர்ாளரான அமெனி, அபாளரான அமெரிக்கவிற்பனையா ாளரான அமெற்றும் பிரிட்டன் உள்ளிட்ட ்பெ வலை ்விற்பனையாடுகளில்
இயங்குகிசில்லறைபதை விற்பனை எை விற்பனைக்குத் பதரியும், ஆை விற்பனைவிற்பனையால் இந்த ்விற்பனையாடுகளில் உள்ள அமாளரான அமெசன்
பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளர்களின் நிவல வலைவலாளரான அமெகள் ்பெற்றி எை விற்பனைக்கு எதுவும் பதரியவிற்பனையாது . ்விற்பனையான்
உங்களுடன் ம்பெசுவதன் மூ வலைாளரான அமெவிற்பனையாக தவிற்பனையான் பவவ்மவறு ்விற்பனையாடுகளில் உள்ள அமாளரான அமெசன்
பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளர்களின் நிவல வலைவலாளரான அமெகள் ாளரான அமெற்றும் ம்பெவிற்பனையாபனையாளரவிற்பனையாட்டங்கள் ்பெற்றி அறிந்து

பகவிற்பனையாண்மடன். இந்நிவல வலையில், அமாளரான அமெசன் நிறுவை விற்பனைத்தின் அவலை விற்பனைத்து ம்பெவிற்பனையாபனையாளரவிற்பனையாடும்
பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளர்களும் ்ல் வலை ஊதியங்கள் ாளரான அமெற்றும் மவவல வலை நிவல வலைவலாளரான அமெகளுக்கவிற்பனையாக
ஐக்கியத்துடன் ம்பெவிற்பனையாபனையாளரவிற்பனையாட மவண்டும் என்்பெவலத ்விற்பனையான் ஒப்புக்பகவிற்பனையாள்கின்மசில்லறைன்.

எதிர்க் கட்சிகள் இபனையாளரண்டுமாளரான அமெ ஊழல்
் வலைன்களுக்கவிற்பனையாகமவ மவவல வலை பசயகின்சில்லறைை விற்பனை.

நிவலசில்லறைந்தவலவ,

தங்கள்

சுய

ம்பெவிற்பனையாபனையாளரவிற்பனையாடிை விற்பனைவிற்பனையால் அது ்ன்சில்லறைவிற்பனையாக இருக்கும். ்விற்பனையான் அந்த கருத்வலத விரும்புகிமசில்லறைன் .
ஆை விற்பனைவிற்பனையால் இந்த ்விற்பனையாட்டில் மவபசில்லறைந்தக் கட்சியும் இந்த திட்டத்வலதப் ்பெற்றி
ம்பெசவில்வல வலை. இந்த ாளரான அமெவிற்பனையாதிரியவிற்பனையாை விற்பனை எந்தபவவிற்பனையாரு கட்சிவலயயும் ்விற்பனையான் விரும்்பெவில்வல வலை.
உங்கவலளப் ம்பெவிற்பனையான்சில்லறை கட்சி தவிற்பனையான் பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளர்களுக்குத் மதவலவயவிற்பனையாகவுள்ளது.”

பகவிற்பனையாள்ளும் ாளரான அமெற்றும் குவலசில்லறைந்த ாளரான அமெதிப்பு பகவிற்பனையாண்ட ரூ்பெவிற்பனையாய ம்விற்பனையாட்டுக்கவலள
பசல் வலைவிற்பனையாததவிற்பனையாக்கிய மாளரான அமெவிற்பனையாடி தவல வலைவலாளரான அமெயி வலைவிற்பனையாை விற்பனை இந்து மாளரான அமெ வலைவிற்பனையாதிக்கவவிற்பனையாத ்பெவிற்பனையாபனையாளரதீய
ஜை விற்பனைதவிற்பனையா கட்சி (பி.மஜ.பி) அபனையாளரசவிற்பனையாங்கத்வலத புஷ்்பெபனையாளரவிற்பனையாஜ ஏளை விற்பனைம் பசயதவிற்பனையார்.
அபனையாளரசவிற்பனையாங்கத்தின் அற்்பெ ் வலைன்புரி மசவலவகவலள வழங்குவதற்கவிற்பனையாக, வங்கி
க் இணைக்குகள் திசில்லறைப்்பெவலதயும், அத்துடன் ஆதவிற்பனையார் அட்வலட முவலசில்லறை என்சில்லறை ஒரு கட்டவிற்பனையாய
அவலடயவிற்பனையாள அட்வலட ்பெயன்்பெவிற்பனையாட்வலடயும், மாளரான அமெவிற்பனையாடி கட்டவிற்பனையாயாளரான அமெவிற்பனையாக்கிை விற்பனைவிற்பனையார்.

‘கறுப்பு ்பெ் இணைத்வலத’ (வரித் மதவலவகளுக்கவிற்பனையாக பிபனையாளரகடை விற்பனைம் பசயயவிற்பனையாாளரான அமெல்
“நீங்கள் பசவிற்பனையால்வது ம்பெவிற்பனையா வலை உ வலைக பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளர்கள் அவலை விற்பனைவரும் ஒன்றுதிபனையாளரண்டு சட்டவிமபனையாளரவிற்பனையாதாளரான அமெவிற்பனையாக ப்பெசில்லறைப்்பெட்ட வருாளரான அமெவிற்பனையாை விற்பனைம்) வலகப்்பெற்றுவது ்பெற்றி ப்பெருவலாளரான அமெ ம்பெசிக்

“உவலழக்கும் ாளரான அமெக்களுக்கு எதிபனையாளரவிற்பனையாக ாளரான அமெமசவிற்பனையாதவிற்பனையாக்கவலள பிபனையாளரதாளரான அமெ ாளரான அமெந்திரி ்மபனையாளரந்திபனையாளர
மாளரான அமெவிற்பனையாடி உருவவிற்பனையாக்குகிசில்லறைவிற்பனையார் என்்பெதவிற்பனையால் அவவலபனையாளர “ஒரு மாளரான அமெவிற்பனையாசக்கவிற்பனையாபனையாளரன்” என்று அர்ஜஜூன்
கண்டை விற்பனைம் பசயகிசில்லறைவிற்பனையார். மாளரான அமெவிற்பனையாடி “உவலழக்கும் ாளரான அமெக்களுக்கவிற்பனையாை விற்பனை ாளரான அமெவிற்பனையானியங்கவலளயும்
பவட்டுகிசில்லறைவிற்பனையார். அவர் விவசவிற்பனையாயிகளின் நிவல வலைவலாளரான அமெகவலள புசில்லறைக்கணிக்கிசில்லறைவிற்பனையார். அவர்
உ வலைகத்வலதமய சுற்றி வருகிசில்லறைவிற்பனையார். 500 ாளரான அமெற்றும் 1000 ரூ்பெவிற்பனையாய ம்விற்பனையாட்டுக்கவலள நீக்கி,
அவற்வலசில்லறை பசல் வலைவிற்பனையாததவிற்பனையாக்கியதன் மூ வலைம் எவ்வளவு ்பெ் இணைத்வலத அவர்
வலகப்்பெற்றிை விற்பனைவிற்பனையார்?” என்மசில்லறைல் வலைவிற்பனையாம் அர்ஜஜூன் கூறிை விற்பனைவிற்பனையார்.
55 வயதுள்ள ஒரு ஒப்்பெந்த ஓட்டு்பனையாளரவிற்பனையாை விற்பனை புஷ்்பெபனையாளரவிற்பனையாஜஜூக்கு ாளரான அமெவிற்பனையாதத்திற்கு 12,000
ரூ்பெவிற்பனையாய (US $186.42) ாளரான அமெட்டுமாளரான அமெ ஊதியம் வழங்கப்்பெடுகின்சில்லறைது. குவலசில்லறைந்த
எண்ணிக்வலகயி வலைவிற்பனையாை விற்பனை நிபனையாளரந்தபனையாளர பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளர்கள் ாளரான அமெட்டும் ப்பெசில்லறைக்கூடிய கூடுதல்
்ன்வலாளரான அமெகவலளயும் அவர் ப்பெசில்லறைமுடிவதில்வல வலை.
அந்த பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளி அவபனையாளரது ாளரான அமெவலை விற்பனைவியின் துக்ககபனையாளராளரான அமெவிற்பனையாை விற்பனை ாளரான அமெபனையாளர் இணைத்வலதத் பதவிற்பனையாடர்ந்து
அவர் அவலடந்த அனு்பெவங்கவலளப் ்பெற்றி விளக்கிை விற்பனைவிற்பனையார். “பசன்வலை விற்பனையில் உள்ள
பாளரான அமெடவிற்பனையாஃம்பெவிற்பனையாம் என்சில்லறை தனியவிற்பனையார் நிறுவை விற்பனைத்தில் என் ாளரான அமெவலை விற்பனைவி ஒரு நிபனையாளரந்தபனையாளரத்
பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளியவிற்பனையாக மவவல வலை பசயதவிற்பனையார். இந்த நிறுவை விற்பனைம் பசன்வலை விற்பனையின் புசில்லறை்கர்
்பெகுதிக்கு ாளரான அமெவிற்பனையாற்சில்லறைப்்பெட்டது. நிறுவை விற்பனைத்தில் ்பெணிபுரிந்து பகவிற்பனையாண்டிருந்த ம்பெவிற்பனையாது அவர்
இசில்லறைந்தவிற்பனையார், ஆை விற்பனைவிற்பனையால், இதுவவலபனையாளர அவர் ப்பெசில்லறை உரிவலாளரான அமெயுள்ளதவிற்பனையாை விற்பனை, மசாளரான அமெநிதி
(Provident Fund-PF) ாளரான அமெற்றும் ஓயவுதவித் பதவிற்பனையாவலக (Gratuity) ம்பெவிற்பனையான்சில்லறை எந்தபவவிற்பனையாரு
்ன்வலாளரான அமெகவலளயும் எங்களுக்கு அந்த நிறுவை விற்பனைம் வழங்கவில்வல வலை.

“என் ாளரான அமெகளின் திருாளரான அமெ் இணை பச வலைவுகவலள ்விற்பனையான் மாளரான அமெற்பகவிற்பனையாள்வதற்கவிற்பனையாக, எங்களுக்கு
உரிவலாளரான அமெயுள்ள பதவிற்பனையாவலகயிவலை விற்பனை வழங்கிடுாளரான அமெவிற்பனையாறு அந்த நிறுவை விற்பனைத்திடம் ்விற்பனையாங்கள்
மகட்டம்பெவிற்பனையாது, அவர்கள் ாளரான அமெறுத்துவிட்டை விற்பனைர். அந்த நிறுவை விற்பனைத்தின் விமபனையாளரவிற்பனையாதாளரான அமெவிற்பனையாை விற்பனை
ாளரான அமெை விற்பனைப்்பெவிற்பனையான்வலாளரான அமெயிை விற்பனைவிற்பனையால் ்விற்பனையான் மிகுந்த மகவிற்பனையா்பொளரான அமெவலடந்து, 5 லீட்டர் ாளரான அமெண்ப் இணைண்ப் இணைய
உடன் நிறுவை விற்பனைத்தின் நுவலழவு வவிற்பனையாயிலுக்கு விவலபனையாளரந்து பசன்று சுயாளரான அமெவிற்பனையாக
பகவிற்பனையாளுத்திக்பகவிற்பனையாள்ள தயவிற்பனையாபனையாளரவிற்பனையாமை விற்பனைன் . அந்த ம்பனையாளரத்தில் நிறுவை விற்பனைத்தின் அதிகவிற்பனையாரிகள்
என்வலை விற்பனை ம்விற்பனையாக்கி ஓடிவந்து எை விற்பனைக்கு 10,000 ரூ்பெவிற்பனையாய ாளரான அமெட்டும் பகவிற்பனையாடுத்தை விற்பனைர். இந்த
ம்பெவிற்பனையாபனையாளரவிற்பனையாட்டத்தில் ்விற்பனையான் என்வலை விற்பனைமய அழித்துக் பகவிற்பனையாள்மவன் என்று அச்சுறுத்திய
பின்ை விற்பனைமபனையாளர இந்த அற்்பெ பதவிற்பனையாவலகவலய என்ை விற்பனைவிற்பனையால் ப்பெசில்லறை முடிந்தது. இதுவவலபனையாளர
அவர்கள் எங்களுக்கு என் ாளரான அமெவலை விற்பனைவியின் ்பெணிவி வலைகுதல் பதவிற்பனையாடர்்பெவிற்பனையாை விற்பனை பதவிற்பனையாப்பு
பதவிற்பனையாவலக எவலதயும் வழங்கவில்வல வலை.

“உயிர் பிவலழப்புக்கவிற்பனையாக மிகவும் கடிை விற்பனைாளரான அமெவிற்பனையாை விற்பனை சூழ்நிவல வலைகளில் ஒரு ஒப்்பெந்த
பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளியவிற்பனையாக ்விற்பனையான் அமாளரான அமெசவிற்பனையானில் மவவல வலை பசயகிமசில்லறைன் . ்விற்பனையான் தங்குவதற்கு
கூட இடம் இல்வல வலை என்சில்லறை நிவல வலையில், நிறுவை விற்பனைத்தின் வவிற்பனையாசலுக்கு பவளிமய உள்ள
ஒரு ்வலடமாளரான அமெவலடயில் தவிற்பனையான் ்விற்பனையான் தூங்குகின்மசில்லறைன்.”
ாளரான அமெத்திய ாளரான அமெற்றும் ாளரான அமெவிற்பனையாநி வலை ாளரான அமெட்டங்களி வலைவிற்பனையாை விற்பனை அபனையாளரசியல் கட்சிகளின் ்பெங்வலகப் ்பெற்றி
கருத்து பதரிவிக்வலகயில் புஷ்்பெபனையாளரவிற்பனையாஜ , “எந்தபவவிற்பனையாரு கட்சியும் எந்த விதத்திலும்
்ன்வலாளரான அமெ பசயவதில்வல வலை. முன்ை விற்பனைவிற்பனையாள் DMK (தமிழ்்விற்பனையாடு சவிற்பனையார்ந்த முத வலைவிற்பனையாளித்துவக்
கட்சி) ஆட்சி கவிற்பனையா வலைத்தில், அதன் தவல வலைவர் கரு் இணைவிற்பனையாநிதி தை விற்பனைது கட்சியின்
ாளரான அமெட்டுமீறிய ஊழலுக்கு ம்பெர் ம்பெவிற்பனையாை விற்பனைவர். அவபனையாளரது குடும்்பெ உறுப்பிை விற்பனைர்கள்
அவலை விற்பனைவவலபனையாளரயும் பசல்வந்தர்களவிற்பனையாக்கிை விற்பனைவிற்பனையார். அவர்கள் ஊழல் மூ வலைம் திபனையாளரட்டிய
அவலை விற்பனைத்து பசல்வங்கவலளயும் ாளரான அமெவலசில்லறைத்துவிட்டை விற்பனைர்.

“ஆை விற்பனைவிற்பனையால் கவிற்பனையா வலைாளரான அமெவிற்பனையாை விற்பனை பஜய வலைலிதவிற்பனையா (தற்ம்பெவிற்பனையாது தமிழ்்விற்பனையாட்வலட ஆள்கின்சில்லறை
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இன் முன்ை விற்பனைவிற்பனையாள் முத வலைவலாளரான அமெச்சர்) வலகயும் களவுாளரான அமெவிற்பனையாக பிடி்பெட்டவிற்பனையார், கவிற்பனையாபனையாளர் இணைம் DMK
தவல வலைவர்கள் அவர்களது சட்டவிமபனையாளரவிற்பனையாத பசல்வத்வலத ்பெதுக்கியது ம்பெவிற்பனையான்று இவர்
திருடியவற்வலசில்லறை ாளரான அமெவலசில்லறைக்க இவருக்கு திசில்லறைவலாளரான அமெ இருக்கவில்வல வலை. ஆளும் ாளரான அமெற்றும்

“தமிழக விவசவிற்பனையாயிகள் தவல வலை ்கபனையாளராளரான அமெவிற்பனையாை விற்பனை புது தில்லிக்கு பசன்று கடன்
தள்ளு்பெடிகவலள மகவிற்பனையாருவதற்கு ஆர்ப்்பெவிற்பனையாட்டங்கவலள ்டத்திய ம்பெவிற்பனையாது , அவர்கவலள
சந்திப்்பெது ாளரான அமெற்றும் அவர்களின் நிவல வலைவலாளரான அமெகள் ்பெற்றி மகட்்பெது குறித்து மாளரான அமெவிற்பனையாடி
ஒரும்பெவிற்பனையாதும் அக்கவலசில்லறை கவிற்பனையாட்டவில்வல வலை.

“வங்கிகளில் இருந்து கடன் வவிற்பனையாங்கிய ஏவலழ விவசவிற்பனையாயிகள் அவர்களது
கடன்கவலள திருப்பி பசலுத்த முடியவிற்பனையாாளரான அமெல் அவாளரான அமெவிற்பனையாை விற்பனைப்்பெடுத்தப்்பெட்டதுடன்,
தற்பகவிற்பனையாவல வலை பசயதுபகவிற்பனையாள்ளும் நிவல வலைக்கு தள்ளப்்பெட்டை விற்பனைர். ஆை விற்பனைவிற்பனையால், 70
பில்லியன் ரூ்பெவிற்பனையாய அளவிற்கு ப்பெவிற்பனையாதுத்துவலசில்லறை வங்கிகளிடமிருந்து கடன்கவலளப்
ப்பெற்று அவற்வலசில்லறை திரும்்பெ பசலுத்தத் தவறிய விஜய ாளரான அமெல்வல வலையவிற்பனையா ம்பெவிற்பனையான்சில்லறை ப்பெரும்
பசல்வந்தர்கள் ்விற்பனையாட்வலட விட்டு பவளிமயறி  வலைண்டனில் ஒரு ஆடம்்பெபனையாளராளரான அமெவிற்பனையாை விற்பனை
வவிற்பனையாழ்க்வலக முவலசில்லறைவலய ்டத்தவும் அனுாளரான அமெதிக்கப்்பெட்டை விற்பனைர்.

“ாளரான அமெவிற்பனையாநி வலை ாளரான அமெற்றும் ாளரான அமெத்திய இரு அபனையாளரசவிற்பனையாங்கங்களுமாளரான அமெ பசல்வந்தர்களின் ் வலைன்கவலள
்பெவிற்பனையாதுகவிற்பனையாக்கின்சில்லறைை விற்பனை. சர்வமதச பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாள வர்க்கத்தின் ஐக்கியத்திற்கவிற்பனையாக
ம்பெவிற்பனையாபனையாளரவிற்பனையாடுவதவிற்பனையால் , உங்கவலளப் ம்பெவிற்பனையான்சில்லறை கட்சிவலய ்விற்பனையான் விரும்புகிமசில்லறைன் .
29 வயதவிற்பனையாை விற்பனை சுகுாளரான அமெவிற்பனையார், “்விற்பனையான் ாளரான அமெவிற்பனையாத ஊதியாளரான அமெவிற்பனையாக 15,000 ரூ்பெவிற்பனையாய (US $233)
ப்பெறுகிமசில்லறைன் மாளரான அமெலும் கடந்த மூன்று ாளரான அமெவிற்பனையாதங்களவிற்பனையாக இந்த நிறுவை விற்பனைத்திற்கவிற்பனையாக ்விற்பனையான்
மவவல வலை பசயது வருகிமசில்லறைன். எை விற்பனைது ஓட்டு்ர் மவவல வலை கடிை விற்பனைாளரான அமெவிற்பனையாை விற்பனைது, ஆை விற்பனைவிற்பனையால்
அவர்கள் இன்னும் எை விற்பனைக்கு குவலசில்லறைந்த ஊதியத்வலதமய வழங்குகின்சில்லறைை விற்பனைர் . ஒரு
உ வலைகளவிற்பனையாவிய நிறுவை விற்பனைாளரான அமெவிற்பனையாை விற்பனை அமாளரான அமெசன் ம்பனையாளரடியவிற்பனையாக எங்களுக்கு ஊதியத்வலத
வழங்குாளரான அமெவிற்பனையாை விற்பனைவிற்பனையால், குவலசில்லறைந்த்பெட்சம் 20,000 ரூ்பெவிற்பனையாய (US $310.70) ஐ ்விற்பனையாங்கள்
ப்பெசில்லறைக்கூடும். மாளரான அமெலும், எை விற்பனைது குவலசில்லறைந்தளவு ஊதியத்வலதக் பகவிற்பனையாண்டு
வவிற்பனையாழ்க்வலகவலய நிர்வகிக்க ஒமபனையாளர வழி இதுதவிற்பனையான் எை விற்பனைக் கருதி ்விற்பனையான் எை விற்பனைது
ப்பெற்மசில்லறைவிற்பனையாருடன் வவிற்பனையாழ்ந்து வருகின்மசில்லறைன்” என்று கூறிை விற்பனைவிற்பனையார்.
ப்பெருநிறுவை விற்பனை-கட்டுப்்பெவிற்பனையாட்டு
அபனையாளரசியல்
கட்சிகளிடமிருந்து
அவபனையாளரது
அந்நியப்்பெடுதவல வலையும், அவற்றின் மீதவிற்பனையாை விற்பனை தை விற்பனைது அ வலைட்சியத்வலதயும் இந்த இளம்
பதவிற்பனையாழி வலைவிற்பனையாளி பவளிப்்பெடுத்திை விற்பனைவிற்பனையார். மாளரான அமெலும் அவர், “அந்த அபனையாளரசியல் கட்சிகள் ்பெற்றி
என்னிடம் ம்பெச மவண்டவிற்பனையாம். மாளரான அமெவிற்பனையாடியின் ்பெ் இணைம் பசல் வலைவிற்பனையாததவிற்பனையாக்கும் ்டவடிக்வலக
ஏவலழ ாளரான அமெக்களின் நிவல வலைவலாளரான அமெகவலள இன்னும் சீர்பகடுத்தது. அவபனையாளரது அபனையாளரசவிற்பனையாங்கம்
்பெ் இணைக்கவிற்பனையாபனையாளரர்களிடமிருந்து கறுப்பு ்பெ் இணைத்வலத எடுத்து அவலத ஏவலழகளுக்கு
வழங்கும் என்று ப்பெருவலாளரான அமெயடித்தவிற்பனையார். ஆை விற்பனைவிற்பனையால் இதுவவலபனையாளர, ஏவலழகள் சிறிதளவு
கூட அதை விற்பனைவிற்பனையால் ்பெயை விற்பனைவலடயவில்வல வலை.”
26 வயதுள்ள ஒரு ஓட்டு்பனையாளரவிற்பனையாை விற்பனை முகாளரான அமெது, “பசன்வலை விற்பனையில் இருந்து 57 கி.மீ. (35
வலாளரான அமெல்கள்) பதவிற்பனையாவல வலைவிலுள்ள பசங்கல்்பெட்வலட சவிற்பனையார்ந்த ஒரு மவளவிற்பனையாண் கிபனையாளரவிற்பனையாாளரான அமெத்தில்
இருந்து ்விற்பனையான் வருகிமசில்லறைன் . அபனையாளரசவிற்பனையாங்கத்தவிற்பனையால் வழங்கப்்பெடும் ப்பெவிற்பனையாது மவவல வலைத்
திட்டம் ஒன்றில், கிபனையாளரவிற்பனையாாளரான அமெத்தில் உள்ள ஒரு ்்பெருக்கு ்விற்பனையாபளவிற்பனையான்றுக்கு 150 ரூ்பெவிற்பனையாய
(US $2.33) ாளரான அமெட்டுமாளரான அமெ கூலியவிற்பனையாக வழங்கப்்பெடுகின்சில்லறைது. அதை விற்பனைவிற்பனையால் தவிற்பனையான் ்விற்பனையான் அந்த
மவவல வலைக்கு பசல் வலைவில்வல வலை. ்விற்பனையான் ஒரு ஏவலழ விவசவிற்பனையாய குடும்்பெத்தில் இருந்து
வருகிமசில்லறைன். ரியல் எஸ்மடட் அபிவிருத்தியவிற்பனையாளர்கள் வீடுகவலள கட்டியவலாளரான அமெக்க
விவசவிற்பனையாய நி வலைங்கவலள வழவலாளரான அமெயவிற்பனையாக எடுத்துக் பகவிற்பனையாண்டுவிடுகிசில்லறைவிற்பனையார்கள், மாளரான அமெலும்
விவசவிற்பனையாயிகளுக்கவிற்பனையாை விற்பனை தண்ணீரும் திவலச திருப்்பெப்்பெடுகின்சில்லறைது . ப்பெரிய நி வலை
உரிவலாளரான அமெயவிற்பனையாளர்களும் தங்கள் ்பெண்வல் இணை நி வலைங்களில் வீடுகவலள கட்டி வருவமதவிற்பனையாடு ,
இ வலைவிற்பனையா்பெம் சம்்பெவிற்பனையாதிப்்பெதற்கவிற்பனையாக அவற்வலசில்லறை வவிற்பனையாடவலகக்கு விடுகின்சில்லறைை விற்பனைர்” என்று
கூறிை விற்பனைவிற்பனையார்.

