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இைணயவழி வ��தக�தி� அச���

தமிழ�! (Sponsored Content)

Sponsored Content

இ���� இட�திேலேய உலகி��ள எ�தெவா� ெபா�ைள��

வா��� வசதி இ�ைறய ெதாழி���ப உலகி�

சா�தியமாகி��ள�. இ-ெட�லி�� ைச�� என�ப�� இைணய

வழி வ��பைன நிைலய�க� இைத� சா�திய�ப��தி��ளன.

இ�வைக இ-காம�� தள�க� ேபா��� ேபா���ெகா��

இ�தியாவ�� இய�கிவ�கி�றன. ஆனா�, இைவ ெப��பா��

உைட, காலண�க�, அண�கல�க�, வ ��� உபேயாக� சாமா�க�

என நம��� ேதைவ�ப�� பல ெபா��கைள வழ�கினா��,

நா� தின� தின� பய�ப���� சைமய� ெபா��க�

அைன��� ஒேர இட�தி� இ�� கிைட�கிறதா எ�றா�,

இ�ைல எ��தா� �ற ேவ���.
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ஓ�ர�� தள�க� மள�ைக� ெபா��கைள வழ�கிவ�தா��,

தமிழக� ��வ�� இவ�கள�� ேசைவ கிைட�பதி�ைல எ�ப�

வ��த�த�க ெச�திதா�.

ஆனா�, ெகா�ச� ெபா��க�... உ�க��� ஒ� ந�ல

ெச�தி�� கா�தி��கிற�. இ�ப� ஃ�ெர�ஷான மள�ைக

சாமா�கைள உட���ட� ஆ�ைலன�� �� ெச��

வா��வத�� ‘www.door2door.co.in’ எ�� தள�

ேப�தவ�யாக��ள�.

இ�த� தள�தி� அ�ப�ெய�ன ��ைம என� ெத���ெகா�ள

இ�நி�வன�தி� நி�வன� ம��� நி�வாக இய��ந�

தி�.ரா��மா� நேடச�, அவ�கைள� ெதாைலேபசிய��

ெதாட��ெகா�ேடா�. ‘அேடய�பா, ஓ� ஆ�ைல�

வ��தக�தள�ைத நட�த இ���� ேவைல ெச�ய ேவ��மா?’

என பல �வார�யமான தகவ�கைள��, ேடா� 2 ேடா�

உ�வானவ�த� ப�றி�� உ�சாகமாக ந��ட�

பகி���ெகா�டா�, இ�த� ேகாைவவாசி.

ேடா� 2 ேடா� - ப�ற�த� எ�ப�?

“நா� ஒ� இ�ஜின �ய�� ப�டதா�. எெல��ரான��� அ��

க��ன�ேகஷ�� ப��த� ேவ���. ப���, ேசல� ெப�யா�

ப�கைல�கழக�தி� எ�.ப�.ஏ ப��ேத�. ஆர�ப�தி� சராச�

ெபாறிய�ய� ப�டதா� ேபால�தா�, ஐ.� ேவைல, வ �� என�

ேபா��ெகா����த�. ப��ன� நாேன ெசா�தமாக ‘எ�பவ�’

என�ப�� ேக.ப�.ஓ ேசைவ வழ��� நி�வன�ைத�

ெதாட�கிேன�. 2013 வைர அ�� ம��� ெவள�ய���

நி�வன�க��� எ�க�ைடய ேசைவைய வழ�கி வ�ேதா�.

அ�ேபா� ெதாழி��தியாக எ�க��� ஒ� சி�க� ஏ�ப�ட�.
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நா�க� ேசைவ ெச��� நி�வன�க� ெப��பா��

அெம��காவ�� இய�கி வ�பைவ. அவ�க��� அ�ேடாப�

�த� ஜனவ� வைர ந��ட வ���ைறக� இ��பதா�, இ�த

ேநர�கள�� எ�க��� அதிக ேவைல இ��கா�. இதனா�,

எ��ைடய நி�வன�தி� ேவைல ெச��� ெதாழிலாள�க���

ஊதிய� வழ��வதி� சிரம� இ���வ�த�. ேம��,

திறைமயானவ�கைள ைவ���ெகா�� ெவ�மேன இ��க��

என��� ப���கவ��ைல. இ�த� ��நிைலதா�, ேக.ப�.ஓ-ைவ�

தவ���� ேவ� ஏதாவ� ெதாழி� ெச�யலாமா என �தலி�

எ�ைன சி�தி�க ைவ�த�” எ�கிறா� எ�.ரா��மா�.

‘மன�த� உண� உ��� வைர, மள�ைக�

ெபா��க��கான� ேதைவ இ���ெகா�ேடதா�

இ����. இதி� யா���� மா��� க��� இ��க ��யா�

அ�லவா?’
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“ந��ட ேயாசைன ம��� பல ஆேலாசைனக����ப��, மள�ைக

சாமா�க� வ���� �பா��ெம��ட� �ேடா� ஆர�ப��ப� என

��ெவ��ேதா�. மன�த� உண� உ��� வைர மள�ைக�

ெபா��க��கான ேதைவ இ���ெகா�ேடதா� இ����.

இதி� யா���� மா���க��� இ��க ��யா� அ�லவா?”

என� ��னைக�கிறா�.

“ச�, மள�ைக� ெபா��க� வ��ப� என ��வாகிவ��ட�.

ஆனா�, எ�தெவா� வ�ஷய�தி�� ச�ேற வ��தியாசமாக�

சி�தி��� ெசயலா�ற ேவ��ெம�ப� எ� க���.

த�கால�தி� ெதாழி���ப� இ�றியைமயாத�. இதனா�, ஏ�

ஒ� ��ப� மா��ெக� ைவ�க ேவ���? அத��� பதி�

வ ����ேக ெச�� மள�ைக� ெபா��கைள ச�ைள ெச���

இைணயவழி வ��தக�ைத� பய�ப��தலாேம என ேயாசி�ேத�.

இ�த ேயாசைன சிற�ததாக�ப�டதா�, இைத மன����

உ�திெச�� ெகா�ேட�.

ேயாசைன� ேதா�றிய�ட�, ‘ேடா� 2 ேடா�’ எ�� வைலதள�

ெபயைர ச�ட��வமாக� பதி��ெகா�ேட�. இதி��

�வார�யமான சி�க� ஒ�� இ��த�. இ�தியாவ�� இேத

ெபய�� எ�த வைலதள�� இய�காம� இ��தா��, அெம��க

நி�வனெமா�� இ�த� ெபயைர ‘.கா�’  எ�ற ெடாைமன��

பதி�� ைவ�தி��த� ெத�யவ�த�. அ�த நி�வன��ட�

ெதாட��ெகா�டேபா� எ��ைடய ேநா�க�ைத�

����ெகா�� அ�த� ெவ�ைச�ைட யா�ட�� ெகா��க

மா�ேடா� என அவ�க� உ�தியள��தப��, ‘.ேகா.இ�’, எ�ற

ெடாைமைன பய�ப��தி�ெகா�ேடா�. இ�ப��தா� ப�ற�த�
“www.door2door.co.in!”

ஒ� ெசயைல வ���ப�, அைத ேந�ைமயாக ெச�ய

நிைன���ேபா�, வ�� தைடக� யா�� ந���� எ�பத�� இ�

ஓ� எ����கா��தா�.
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த�ேபா� இவ�கள�� ேசைவ ேகாய����� ெமா�த��

கிைட�கிற�. ெபா��கைள ஆ�ட� ெச�தா� 15

கிேலாம��ட���� இ���� வ ��க��� ��� 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�கமாக� பண� ெகா��கலா�. ெடப��/

கிெர�� கா�ைட வ ���ேலேய �ைவ� ெச��� வசதி�� உ��.

ேப பா� என பல வழி�ைறகள�� ெபா��கைள வா�கலா�.

உ�க� க��ைத� பதி� ெச���க�
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