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ெசய்தி: 
எஸ். ெவங்கேடஷ்வரன் 
இர்ஷாத் முஹம்மது
ப. பாலசுப்பிரமணியம் 

காக்கி புக்–கிட் வட்–டா–ரத்து தங்–கு–
வி–டுதி ஒன்–றில் வசிக்–கும் ஸ்ரீராம் 
பிர–கா ஷ், ஒரு–நாள் காைல எழுந்–த–
ேபாது பக்–கத்து அைற–யில் தங்–கி– 
இ–ருந்த பங்–ளா–ேத– ஷி–யர் முஜி–புர் 
ரகு–மான், புத்–தா–ைட–கைள அணிந்து 
தயா–ரா–வ–ைதப் பார்த்–தார். 

எதற்கு இந்த ஆைட அலங்–
கா–ரம் என்று முஜி–பு–ரி–டம் வின–விய 
ஸ்ரீரா–மிற்கு, அதிர்ச்–சி–யும் ஆச்–சரி–ய–
மும் காத்–தி–ருந்–தது. முஜி–புர் ரகு–
மா–னுக்கு ஜூன் மாதம் 13ஆம் 
ேததி ஞாயிற்–றுக்–கி–ழைம காைல 
11 மணிக்–குத் திரு–ம–ணம். அது–வும் 
தங்–கு–வி–டு–தி–யில் இருந்–த–வாேற 
திரு–ம–ணம். மணப்–ெபண் பங்–க–ளா–
ேத– ஷில் உள்–ளார். ‘ஸூம்’ தளம் 
வழி நண்–பர்–களும் குடி–யி–ருப்–பாளர்–
கள் சில–ரும் சூழ நிக்–காஹ் ெசய்து–
ெகாண்–டார் முஜி–புர்.

அவ–ரின் திரு–ம–ணம் ெகாவிட்-19 
கிரு–மிப் பர–வல் சூழ–லால் தள்–ளிப்–
ேபா–னது. அவ–ரின் ெபற்–ேறா–ரும் 
ேநாய்–வாய்ப்–பட்–டி–ருந்த கார–ணத்–
தால் திரு–ம–ணத்ைத நடத்–தி–வி–ட–
ேவண்–டும் என்று முடி–ெவ–டுத்–த–னர். 

நிச்–ச–யம் ெசய்து பல காலம் 
ஆன நிைல–யில் ெபண் வீட்–டா–ரின் 
ெநருக்–கு–த–லுக்–கும் ஆளா–கி–னர் 
மாப்–பிள்ைள வீட்–டார். தற்–ேபா–ைதய 
கட்–டுப்–பா–டு–க–ைளக் கருத்–தில் 
ெகாண்டு இங்–கி–ருந்–த–ப–டிேய பங்––
ளா–ேத– ஷின் முன்– ஷி–கஞ் மாந–க–ரில் 
இருக்–கும் ெபண்ைண மணந்–து–
ெகாண்–டார் முஜி–புர். 

ெகாவிட்-19 கிரு–மித்–ெதாற்று 
ஏற்–ப–டுத்–திய சஞ்–ச–லங்–கள் எண்–
ணி–ல–டங்கா.  

“எங்–க–ளால் எங்–குேம ெசல்ல 
முடி–யா–தது மிகப்–ெப–ரிய இைட–
யூறாக இருக்–கிறது. ேதக்–கா–விற்–
குச் ெசன்று மற்–ற–வர்–க–ைளச் சந்–
தித்–துப் ெபாருட்–கள் வாங்கி வரு–வ–
தில் கிைடக்–கும் இன்–பம் இப்–ேபாது 
இல்–லா–மல் ேபாய்–விட்–டது,” என்று 
கூறி–னார் ஸ்ரீராம், 35. 

அவர் எட்டு ஆண்–டு–க–ளாக 
இங்கு மின்–சா–ரத் துைற சார்ந்த 
நிறு–வ–னம் ஒன்–றில் பணி–பு–ரி–கி–றார்.  

தமிழ்–நாட்–டின் தஞ்–சா–வூர் மாவட்–
டத்–ைதச் ேசர்ந்த அவர், மூன்–றாண்–
டு–க–ளுக்கு முன்–னர் குடும்–பத்–தி–ன–
ைரப் பார்த்–து–விட்டு சிங்–கப்–பூர் 
திரும்–பி–னார். 

அவ–ரது முதல் குழந்ைத பிறந்–த–
ேபா–து–கூட அவர் அங்கு இல்ைல. 
தன் மகைன இது–வைர திறன்–
ேபசி–யில் வாட்ஸ்–அப் காெணாளி 
அைழப்பு மூலேம பார்த்–து–வ–ரும் 
அவர், தம் ைகயில் மக–ைனத் தூக்–
கிக் ெகாஞ்ச ஏங்–கு–கி–றார். 

“ெவளிேய ெசன்று என் பிள்–
ைளக்கு ஆைட–க–ைளேயா விைள–
யாட்–டுப் ெபாருட்–க–ைளேயா வாங்கி 
இந்–தி–யா–விற்கு அனுப்–பு–வ–தற்–குக்–
கூட என்–னால் முடி–ய–வில்ைல. 
அந்த அள–விற்கு முடங்–கிக் கிடக்–க–
ேவண்–டி–யுள்–ளது. கட்–டுக்–குள் 
ெகாேரானா இருக்–கும் ேநரத்–
திலாவது எங்–கைள ெவளிேய 
ெசல்ல அனு–ம–திக்–க–லாம் அல்–
லவா,” என்று ெசான்ன அவர், 
முன்–ேனாட்–டத் திட்–டம் அறி–விக்–
கப்–பட்–ட–தில் மகிழ்ச்சி ெகாண்–டார்.

“இருப்–பி–னும் நாங்–கள் லட்–சக்–
கணக்–கில் இருக்–கி–ேறாம். ெவறும் 
500 ேபர் மட்–டும்–தான் ேபாக முடி–
யும் என்–கின்–ற–னர். இந்–தத் திட்–
டத்–தின்–படி எப்–ேபாது எனக்கு 
வாய்ப்பு கிைடக்–கும் என்று ெதரி–ய–
வில்ைல,” என்–கி–றார் அவர். 

இது–ேபான்ற ேநரத்–தில் முஜி–பு–
ரின் திரு–ம–ணம் பக்–கத்து அைற–
யில் நடந்–தது தமக்கு மிகுந்த 
மகிழ்ச்–சி–ையத் தந்–த–தா–க–வும் தம் 
ெசாந்த ஊரில், தம் வீட்–டில் இருந்–
தது ேபான்ற உணர்–ைவத் தந்–த–
தா–க–வும் அவர் கூறி–னார். 

முஜி–புர் ரகு–மான் கடந்த ஐந்து 
ஆண்–டு–க–ளாக சிங்–கப்–பூ–ரில் சாயம் 
பூசும் பணி–ையச் ெசய்–ப–வர். மாதம் 
$1,300 சம்–ப–ளம் வாங்–கும் அவர், 
ெசல–வு–கள் ேபாக 400 ெவள்–ளிைய 
வீட்–டிற்கு அனுப்–பு–கி–றார். 

“முத–லாளி எங்–க–ளுக்கு என்–ன–
தான் சலுைக வழங்–கி–னா–லும், அர–
சாங்க விதி–மு–ைற–க–ளால் எங்–குேம 
எங்–க–ளால் ேபாக–மு–டி–ய–வில்–ைலேய! 
இச்–சூ–ழ–லி–லும் திரு–ம–ணம் நடந்–த–
தில் மகிழ்ச்சி.  

“என் நாட்–ைடச் ேசர்ந்த ஒரு 
சிலர் இந்த முைற–யி–ேலேய திரு–
மணம் ெசய்–துள்–ள–னர். உறு–தி–
ெமாழி எடுத்–தால் திரு–ம–ண–மா–ன–
தாக ெபாருள்–ப–டு–வ–தால் எங்–க–ளால் 
இப்–படி ேவேறார் இடத்–தில் இருந்–த–
வாறு திரு–ம–ணம் ெசய்–து–ெகாள்ள 
முடி–கிறது,” என்–றார் முஜி–புர்.

சமூகத்ேதாடு இைணயாமல், ெசாந்த 
நாட்டுக்குத் திரும்ப முடியாமல் ெவளிநாட்டு 
ஊழியர்கள் பலர் முடக்கநிைலயில் 
சிக்கியுள்ளனர்; இதனால் மனநலப் 
பிரச்சிைனகளுக்கும் ஆளாகி உள்ளனர். 
தடுப்பூசி ேபாட்டுக்ெகாண்ட பின்னரும், 
கட்டுப்பாடுகளுக்குள் வாழ ேவண்டிய 
அவசியம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. 
அந்தச் சிரமத்ைதத் தவிர்க்கும் ெபாருட்டு 
ஊழியர்கள் சமூகத்தில் கலந்துறவாட 
அனுமதிக்கும் ஒரு முன்ே னா டித் திட்டம் 
அண்ைமயில் அறிவிக்கப்பட்டது. 
தனிைமப்படுத்தப்பட்ட ஊழியர்கள் 
எதிர்ேநாக்கும் சவால்கள், அவர்கள் 
சந்திக்கும் இழப்புகள் மற்றும் அவர்களின் 
மனநிைல குறித்து ஆராய்கிறது இக்கட்டுைர.

மன–ந–லைனப் ேபணிக் காக்க உதவும் அைமப்புகள் 
நட–மாட்–டக் கட்–டுப்–பா–டு–கள் கடந்த 
ஆண்டு விதிக்–கப்–பட்ட நிைல–யில் 
இங்–குள்ள ெவளி–நாட்டு ஊழி–யர்–
களி–ைடேய மனச்–ேசார்வு, மன 
அழுத்–தம் ேபான்ற அறி–கு–றி–கள் 
அதி–க–மா–கக் காணப்–பட்–ட–தாக புதிய 
ஆய்வு ஒன்று கண்–ட–றிந்–துள்–ளது. 

தங்–க–ளின் தங்–கு–வி–டு–தி–கள், 
ேவைல–யி–டங்–கள், குறிப்–பிட்ட 
ெபாழுது–ேபாக்கு ைமயங்–கள் ஆகி–ய–
வற்–றுக்–குச் ெசல்ல அனு–ம–திக்–கப்–
பட்–ட–வர்–களு–டன் ஒப்–பி–டு–ைக–யில், 
தங்–கு–விடுதி அல்–லது அைற–யில் 
தனி–ைமப்–ப–டுத்–தப்–பட்ட ஊழி–யர்–களி–
டம் மன–ந–லப் பிரச்–சி–ைன–கள் அதி–
கம் காணப்–பட்–ட–தாக ேயல்-என்–யு–
எஸ் நடத்–திய ஆய்வு குறிப்–பிட்–டி–
ருந்–தது. 

“ஊழி–யர்–க–ளின் மன உறுதி 
குைறந்–து–விட்–டது. ேநாய்ப் பர–வ–
லுக்கு ஒரு முடிவு இல்–லா–த–து–ேபால் 
ேதான்–று–கிறது. எல்–லாம் சரி–யாகி 
வரும்–ேபாது சமூ–கத் ெதாற்–றுச் சம்–ப–
வங்–கள் அதி–க–ரிப்–ப–தும் மன உைளச்–
சல் தரு–கிறது,” என்–றார் ‘AGWO’ 
என்ற ெவளி நாட்டு ஊழி யர் 
நல்வாழ்வு இயக்கத் தின் நிறு–வன 
உறுப் பி னர் திரு சாமு–ேவல் கிஃப்ட் 
ஸ்டீ–பன், 44. 

அவ–ரது இயக்–கம் 70 பங்–காளித்–
துவ அைமப்–பு–க–ளு–டன் இைணந்து 
ெசயல்–பட்டு வரு–கிறது. ஊழி–யர்–

களு–டன் ெதாடர்–பு–ெகாண்டு ேபசு–
வது, உண–வுப்–ெபா–ருட்–கைள அனுப்–
பு–வது ேபான்ற சமூ–க–நல ேசைவ–
களில் இயக்–கம் ஈடு–பட்ட வரு–வ–
தா–க–வும் திரு சாமு–ேவல் கூறி–னார். 
ெபாழு–து–ேபாக்கு ைமயங்–களில் சமய 
வழி–பா–டு–க–ளுக்–கும் இயக்–கம் ஏற்–
பாடு ெசய்து வரு–வ–தாக அவர் 
குறிப்–பிட்–டார்.  

மன–ந–லப் பாதிப்–புக்கு ஆளா–கி–
யுள்ள ஊழி–யர்–கள், ஆக்–க–க–ர–மான 
வைக–யில் சிந்–திக்–க–வும் ேபச–வும் 
ேவண்–டும் என்–றார் ‘கிளப் டு ேகர்’ 
தைல வ ரும் மன நல ஆேலா ச கரு–
மான திரு வாட்டி ஷர் மினி என். 
ராம சந் திரா, 49. ‘கிளப் டு ேகர்’ 
என்–பது இந் திய சமூகத்தினருக்கான 
மன நல ஆேலா சைன சமூ கக் குழு 
ஆகும்.

“கிரு–மித்–ெதாற்று இல்–லாத 
காலத்–தி–ேலேய குடும்–பம், ெநருங்–
கிய உற–வு–க–ைளப் பிரிந்து இங்கு 
ேவைல ெசய்ய வரு–கின்–ற–னர். கிரு–
மித்–ெதாற்–றுச் சூழல் அைத ேமலும் 
ேமாச–மாக்–கி–விட்–டது. 

“இருப்பினும் ெதாழில்–நுட்ப 
வளர்ச்–சி–யால் ெவளி–நாட்–டில் உள்ள 
உற–வு–க–ளு–டன் ேபச வாய்ப்பு கிைடக்–
கிறது. அடிப்–ப–ைடத் ேதைவ–கைள 
அர–சாங்–கம் பூர்த்தி ெசய்து ஊழி–
யர்–க–ைளக் கவ–ன–மாக பார்த்–துக்–
ெகாள்–கிறது,” என்–றார் ஷர்–மினி.  

“ஊழி–யர் ஒரு–வ–ருக்–குத் ெதாற்று 
ஏற்–பட்–டால் ெமாத்த தங்–கு–வி–டு–திக்–
கும் பரவ வாய்ப்பு அதி–கம். இதில் 
பல அம்–சங்–கள் அடங்–கி–யுள்–ள–தால் 
அர–சாங்–கத்–தின் விதி–மு–ைற–க–ைளப் 
புரிந்–து–ெகாள்–வ–தும் அவ–சி–யம்,” 
என்–றும் அவர் கூறி–னார்.  

மன–நல உதவி ேதைவப்–ப–டு–வர்–
களுக்கு ‘ெஹல்த்–ெசர்வ்’ ேபான்ற 
அைமப்–பு–கள் உதவி வழங்–கு–கின்–
றன என்–றும் அவர் ெதரி–வித்–தார்.

‘ெஹல்த்–ெசர்வ்’ அைமப்–பின் 
24 மணி ேநரச் ேசைவ

சிங்–கப்–பூ–ரில் ேவைல பார்க்–கும் 
ெவளி–நாட்டு ஊழி–யர்–க–ளுக்–கா–கேவ 
முதன்–மு–த–லாக 24 மணி ேநர உதவி 
வழங்–கும் ெதாடர்–புச் ேசைவைய 
‘ெஹல்த்–ெசர்வ்’ ெதாடங்–கி–யுள்–ளது.

ெநருக்–கடி ெதாடர்–பில் அனு–ப–
வம் வாய்ந்த நிபு–ணர்–களும் ெதாண்–
டூ–ழி–யர்–களும் இச்–ேசைவ வழி 
ஆேலா–சைன வழங்–கு–வர். ெவளி–
நாட்டு ஊழி–யர்–கள் ெவவ்–ேவறு 
தாய்–ெமா–ழி–க–ைளக் ெகாண்–டுள்ள 
நிைல–யில், அம்–ெமா–ழி–கைள அறிந்–
ேதா–ரும் நிபு–ணர்க் குழு–வில் இடம்–
ெபற்–றுள்–ள–னர். 

ஆேலா–சைன ெபற விரும்–பு–
ேவார், +65 3129 5000 என்ற எண்–
ணில் அைமப்ைப நாட–லாம். 

விடியைல ேநாக்கிக் காத்திருக்கும் 
ெவளிநாட்டு ஊழியர்கள் 

தூக்கி வளர்த்தவர் இறந்தார்; காதலித்தவர் பிரிந்தார்
திரு குணா–நிதி மாரி–முத்–து–வின் 
அப்பா சிங்–கப்–பூர் வந்து ேவைல 
பார்த்–த–ேபாது, அவ–ரின் தாத்தா 
தான் அவ–ைரக் ைகயில் தூக்–கிக் 
ெகாஞ்சி விைள–யா–டி–ய–தாக அந்த 
24 வயது இைள–யர் கூறி–னார். 
பள்–ளிப் பாடங்–கள் முதல் வாழ்க்–
ைகப் பாடங்–கள் வைர அப்–பா–ைவ–
விட அதி–க–மாக தாத்தா தான் 
ெசால்–லிக் ெகாடுத்–தார். ஆனால், 
82 வய–தில் திரு ேகாவிந்–த–ராஜ் 
குப்–பு–சாமி இறந்–த–ேபாது, அவ–ைரச் 
ெசன்று பார்க்க முடி–யாத நிைலக்கு 
குணா ஆளா–னார்.  

“முத–லா–ளி–க–ளி–டம் ஆேலா–சைன 
ேகட்–ட–ேபாது இந்–தியா ெசன்–று–விட்–
டால் சிங்–கப்–பூ–ருக்–குத் திரும்பி 
வரு–வது கடி–னம் என்–ற–னர். 
இரண்டு லட்ச ரூபாய் கட–னும் 
கட்ட ேவண்–டி–யுள்–ளது. அைத 
அைடக்–க–வில்ைல என்–றால் சிங்–
கப்–பூ–ருக்கு ேவைல பார்க்க வந்–த–
தற்கு அர்த்–தேம இல்–லா–மல் ேபாய்–

வி–டும். சிங்–கப்–பூ–ரி–ேலேய இருக்க 
முடி–ெவ–டுத்–ேதன்,” என்–றார் நான்கு 
ஆண்–டு–க–ளாக சிங்–கப்–பூ–ரில் நிலச் 
சீர–ைமப்–புத் துைற–யில் ேவைல 
பார்க்–கும் குணா. அவர் தம் தாத்–
தாைவ மட்–டும் இழக்–க–வில்ைல. 
ஐந்–தாண்–டு–க–ளாக காத–லித்த 
ெபண், ேவறு ஒரு–வைர இவ்–
வாண்டு ெதாடக்–கத்–தில் மணந்து–
ெகாண்–டார்.   

“சாதி கார–ணத்–தால் அவ–ரின் 
குடும்–பத்–தார் அவைர ேவறு ஒரு–
வருக்–குத் திரு–ம–ணம் ெசய்–து–
ைவத்–த–னர். ஊருக்–குத் திரும்ப 
முடிந்–தி–ருந்–தால் நிச்–ச–ய–மா–கப் ேபச்சு 
நடத்தி திரு–ம–ணம் ெசய்–தி–ருக்–
கலாம்,” என்–றார் குணா. 

கடந்த ஓராண்–டுக்–கும் ேமலாக 
திரு குணா–ைவப்–ேபால பல ெவளி–
நாட்டு ஊழி–யர்–க–ளால் ெசாந்த 
ஊருக்–குத் திரும்ப முடி–யாத கார–
ணத்–தால் பல–வற்ைற இழக்–கும் 
சூழல் அவர்–க–ளுக்கு ேநர்ந்–துள்–

ளது. முன்பு ஓய்வு நாளில் ேதக்–
கா–விற்–குப் ேபாய் சாப்–பி–டு–வது, 
ேகாயி–லில் வழி–ப–டு–வது, நண்–பர்–
களு–டன் ேபசிப் பழ–கு–வது ேபான்ற 
நட–வ–டிக்–ைக–கள் மன–திற்கு மகிழ்ச்சி 
தந்–தன. இப்–ேபாது அது–வும் இல்ைல 
என்று வருத்–தப்–பட்–டார் கட்–டு–மா–னத் 
துைற ஊழி–யர் திரு அழ–கர் வீர–
முத்து, 34.  

“ஊழி–யர்–கள் முழு–ைம–யா–கத் 
தடுப்–பூசி ேபாட்–டுக்–ெகாண்–ேடாம். 
அவ்–வப்–ேபாது ெவளிேய ெசன்று 
வர அனு–ம–தித்–தால், எங்–க–ளின் மன–
திற்கு ஆறு–த–லாக இருக்–கும்,” என்–
றார் அவர். தீபா–வளி, ெபாங்–கல், 
ஊர்த் திரு–விழா ேபான்ற பண்–டி–
ைகக் காலங்–களில் ஊர் திரும்–பு–
வது அல்–லது ேதக்–கா–விற்–குப் ேபாய் 
ெகாண்–டா–டு–வது கட்–டு–மா–னத் துைற 
ஊழி–யர் 34 வயது திரு பிரம்–ம–ேத–
வன் ெசல்–ைல–யா–விற்கு வழக்–கம். 

“ேவைல, தங்–கு–மி–டம் இல்–லா–
விட்–டால் ெபாழு–து–ேபாக்கு ைமயத்–
திற்–குப் ேபாக–லாம் என்று ெசால்–
கி–றார்–கள். ஆனால் ஊழி–யர்–கைள 
ெவளிேய அனுப்ப முத–லா–ளி–கள் 
பயப்–ப–டு–கி–றார்–கள். ேதக்–கா–விற்–குப் 
ேபாக–லாம் என்று அர–சாங்–கம் 
அனு–ம–தித்–தா–லும் முத–லா–ளி–கள் 
ைதரி–ய–மாக ஊழி–யர்–க–ைளச் சமூ–
கத்–திற்கு அனுப்–பு–வார்–களா என்–பது 
சந்–ேத–கம்–தான்,” என்–றார் பிரம்மா. 

தாயாரிடம் ேபசும் குணா.

ெசய்தி: 
எஸ். ெவங்கேடஷ்வரன் 
இர்ஷாத் முஹம்மது
ப. பாலசுப்பிரமணியம் 

‘ெஹல்த்ெசர்வ்’ அைமப்ைபச் ேசர்ந்த ெதாண்டூழியர் ஒருவர், மனநலம் ெதாடர்பில் உதவி நாடுவது 
குறித்து ெவளிநாட்டு ஊழியர்களிடம் விளக்குகிறார். படம்: ெஹல்த்ெசர்வ்

தங்குவிடுதிவாசிகள் சமூ–கத்–தில் கலந்–து–ற–வாட புதிய முன்ேனாடித் திட்டம் 
விடு தி களில் தங்கி உள்ள ெவளி நாட்டு 
ஊழி யர்கைளச் சமூ கத்–தில் கலந்–து–ற–வாட 
அனு ம திக் கும் ஒரு முன்ே னா டித் திட்டம் 
வரும் வாரத்–தில் ெதாடங் கு கிறது.

ெதாடக்க மாக விடு தி க ைளச் ேசர்ந்த, 
முற் றி லும் தடுப் பூசி ேபாட்–டுக்ெ காண்ட 
500 ஊழி யர்கள் வைர சமூ கத் தில் குறிப்–
பிட்ட சில இடங்க ளுக் குச் ெசன்று வர, 
வாரம் ஆறு மணி ேநரம் வைர 
அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

இந்த ஊழி யர்கள் தங்–கி–யுள்ள விடுதி–
களில் முந்ைதய இரண்டு வார காலத் தில் 

ெகாவிட்-19 ெதாற்று இருந்–தி–ருக்–கக்–
கூடாது. அத்–து–டன் விடு–தி–களில் தங்கி 
இருக் கும் ஊழி–யர்–களில் 90 விழுக்காட் டி னர் 
தடுப் பூசி ேபாட்–டி–ருக்க ேவண் டும்.

இந்த முன்–ேனா–டித் திட்டம் மூலம் 
ஊழி–யர்–கள் ெசல்–லக்–கூ–டிய முதல் இட–
மாக லிட் டில் இந் தியா ேதர்ந்–ெத–டுக்–கப்–
பட்–டுள்–ளது. அங்கு ெசல்வ தற்கு 
முன்ன தாக ஊழி யர்கள் ெகாவிட்-19 
விைர–வுப் பரி ேசா தைன ேமற்–ெகாண்–டி–
ருக்க ேவண் டும். ெசன்று வந்த மூன்று 
நாட்–களில் அந்தச் ேசாத–ைனக்கு உட்பட 

ேவண் டும். ஒரு மாத காலம் இந்த 
முன்ே னா டித் திட்டத்ைத மனி–த–வள 
அைமச்சு மதிப் பிட்டு வரும். 

இத–னி–ைடேய தங்–கு–வி–டு–தி–யில் வசிக்–
கும் ஊழி யர்–கள் தங்க ளுக் கு ரிய ெபாழுது–
ேபாக்கு இடங்களுக்கு வாரம் இரண்டு 
முைற ெசன்று வரும் அனு–ம–தி–யும் 
தங்க ைளத் தாங்–கேள பரி–ேசா–தித்–துக்–
ெகாள்–ளும் புதிய கட்டாய சுய–பரி ேசா தைன–
களும் நாைள ெதாடங்–கும். 

இதன் ெதாடர்–பில் தம் கருத்–து–க–ைளக் 
கூறி–யி–ருந்–தார், கடந்–தாண்டு ெகாவிட்-19 

கிரு–மித்–ெதாற்–றால் பாதிக்–கப்–பட்டு குண–
மைடந்த ெவளி–நாட்டு ஊழி–யர் 27 வயது 
ம.அ. ரஞ்–சித் குமார்.  

“துவாஸ் ெடக் பகு–தி–யில் இருந்த 
ஒரு தங்–கு–வி–டு–தி–யி–லி–ருந்து ஜூேராங் 
பகுதி இருப்–பி–டத்–திற்கு இடம் மாறி–ேனன். 
நீண்ட இைட–ேவ–ைளக்–குப் பிறகு, முன்–
னர் என்–னு–டன் தங்–கு–வி–டு–தி–யில் வசித்த 
சக நண்–பர்–கைள லிட்–டில் இந்–தி–யா–வில் 
சந்–திக்க ஆவ–லு–டன் இருக்–கி–ேறன்,” என்று 
கட்–டு–மான ஊழி–ய–ராக ேவைல பார்க்–கும் 
ரஞ்–சித் குமார் கூறி–னார்.

“ெவளி–நாட்டு ஊழி–யர்–க–ளின் மன 
நல–ைனக் கருதி, சரி–யான பாைதைய 
ேநாக்–கிேய இந்த மாற்–றங்–கள் அறி–முகப்–
படுத்–தப்–பட்–டுள்–ளன. இருப்–பி–னும், சமூ–
கத்–தி–ன–ரு–டன் இைண–யும் அக்–கு–று–கிய 
ேநரத்–தில் சுதந்–தி–ர–மாக தங்–க–ளது விருப்ப 
நட–வ–டிக்–ைக–களில் ஈடு–படும் வாய்ப்பு 
ெகாடுக்–கப்–படும் என எதிர்–பார்க்–கி–ேறாம்,” 
என்று கூறி–னார் TWC2 எனும் ெவளி–
நாட்டு ஊழி–யர் நல அைமப்–பின் நிர்–வாகக் 
குழு உறுப்–பி–னர் திரு–வாட்டி கிறிஸ்–டின் 
ெபலி.

திருமணங்கள் தங்குவிடுதியிலும் நிச்சயிக்கப்படலாம்


