இந்தியாவில் பெண்களும் வவலைகளும்
கனிகா மகாஜன்
இந்தியாவில் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக விரைவான பபாருளாதாை
வளர்ச்சி, கருவுறுதலின் எண்ணிக்ரக குரைதல், பபண்களின் கல்வி
அதிகரிப்பு ஆகியரவ இருந்தபபாதிலும், நாட்டில் பபண் பதாழிலாளர்
பங்பகற்பு (female workforce participation FWFP) விகிதம் (பமாத்தப்
பபண்களில் பவரல பசய்யும் பபண்களின் விகிதம்) பதாடர்ந்து
குரைவாகபவ
உள்ளது.
1987இலிருந்பத
இது
விரைவாகவும்
பதாடர்ச்சியாகவும் சரிரவக் கண்டுவருகிைது. 1987-2017 முதல்
இந்தியாவின் கிைாமப்புை (பபனல் ஏ), நகர்ப்புை (பபனல் பி)
பகுதிகளில் 25-60 வயதுரடய பபண்கள், ஆண்கள் பதாழிலாளர்
பங்பகற்பு விகிதங்கரளப் படம் 1 காட்டுகிைது. ஏைக்குரைய அரனவருபம 25 வயதிற்குள்
கல்வித் தகுதிரய அரடந்துவிடுவதால் இந்த வயதுப் பிரிவினர் பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
உயர்கல்வியில் பசர்வது அதிகரிப்பதால் பணிபசய்வதில் உள்ள பங்பகற்பு விகிதங்கள்மீ து
ஏற்படக்கூடிய பநைடியான விரளவுகரள இந்த அலசல் தவிர்க்கிைது. இைண்டு பபனல்களுக்கு
இரடபய வரகரமகளும் மட்டங்களும் பவறுபடுவது குைிப்பிடத்தக்கது. இந்தியாவில்
கிைாமப்புைங்களிலும்
நகர்ப்புைங்களிலும்,
பணிக்களத்தில்
ஆண்களின்
பங்பகற்பு
பபண்கரளவிட அதிகமாக உள்ளது. இந்த வயதினரில் ஆண்களின் பவரலவாய்ப்பு விகிதம்
கிைாமப்புைங்களில் 96 சதவதத்திலிருந்து
ீ
94 சதவதமாகவும்,
ீ
நகர்ப்புை இந்தியாவில் 94
சதவதத்திலிருந்து
ீ
91 சதவதமாகவும்
ீ
குரைந்துள்ளது. நகர்ப்புை இந்தியாவில் பணிக்களத்தில்
பபண்களின் பங்பகற்பு 26 சதவதத்திலிருந்து
ீ
24 சதவதமாகக்
ீ
குரைந்துள்ளது. கிைாமப்புை
இந்தியாவில்
பபண்
பவரலவாய்ப்பு
விகிதம்
மிகவும்
குைிப்பிடத்தக்க
அளவில்
சரிந்துவருகிைது. கிைாமப்புைப் பணிக்களத்தில் 1987இல் 54 சதவதமாக
ீ
இருந்த பபண்களின்
பங்பகற்பு 2017இல் 31 சதவதமாகக்
ீ
குரைந்துள்ளது.

Figure 1
படம் 1: பணியாளர் பங்பகற்பில் பாலின விகிதங்கள்: கிைாமப்புை இந்தியா (25-60 வயதினர்)

Source and notes:
ஆதாைமும் குைிப்பும்:
NSS (1987, 1999, 2011)
2017ஆம் ஆண்டின் பவரலவாய்ப்பு,
பவரலயின்ரம, பணியாளர் எண்ணிக்ரக ஆகியரவ குைித்த ஆய்வு. ஆய்வுக்கு முந்ரதய
ஆண்டில் குரைந்தது 30 நாட்கள் ஒருவர் பவரல பசய்திருந்தால் அவர் பவரல
வாய்ப்புள்ளவர்
என்னும்
வரைரயரையின்
அடிப்பரடயில்
பதாழிலாளர்
பங்பகற்பு
விகிதங்கள் கணக்கிடப்பட்டுள்ளன.

வழ்ச்சிக்கான
ீ
காரணங்கள்
கிைாமப்புைப் பபண்களில் 25-60 வயதுரடயவர்களிரடயிலும்கூட, திருமணமானவர்கள்
பணிக்களனில் பங்பகற்கும் விகிதத்தில் வழ்ச்சி
ீ
(கிட்டத்தட்ட 90 சதவத
ீ
பபண்களில்)
ஏற்பட்டுள்ளரதத் தற்பபாரதய ஆைாய்ச்சி காட்டுகிைது. மக்கள்பதாரகயின் அம்சங்களில்
ஏற்படும் மாற்ைம் (திருமணமான பபண்கள், ஆண்களின் கல்வித் தகுதிகள் அதிகரிப்பது),
குடும்ப வருமானம் அதிகரிப்பது பபான்ைரவ 1987-99
காலகட்டத்தில் பணிக்களத்தில்
பபண்களின் பங்பகற்பு விகிதம் சரிவதன் காைணங்கரள விளக்குகின்ைன. இது 1999-2011
காலகட்டத்தில் 14 சதவிகிதம்முதல் 50 சதவதம்வரை
ீ
குரைந்துள்ளது. கல்வி கற்கும்
பபண்களின் எண்ணிக்ரக அதிகரிப்பதற்கு ஏற்பப் பபண்கள் பவரலக்குச் பசல்லும்
எண்ணிக்ரக அதிகரித்துவிடுவதில்ரல. அபத சமயம், ஆண் குடும்ப உறுப்பினர்களின் கல்வி
அல்லது வருமானம் அதிகரிக்ரகயில் பபண்கள் பவரலக்குச் பசல்வது குரைகிைது.
இத்தரகய காைணங்களும் இந்தச் சரிவுக்குக் காைணமாகின்ைன.
பவரலவாய்ப்பில் ஏற்படும் இந்த மாற்ைத்ரத பவரல வரகரமகளின் அடிப்பரடயில்
ஆழமாக அலசினால், விவசாயத்தில் மட்டுபம சரிவு ஏற்பட்டுள்ளரத அைிய முடிகிைது. படம்
2, பணிக்களனில் பபண், ஆண் பங்பகற்ரப முரைபய A, B பபனல்களில் பவவ்பவறு
துரைகளிலும் பவவ்பவறு காலகட்டங்களிலுமாகக் கிைாமப்புை இந்தியாவில் காட்டுகிைது.
விவசாயத்தில் பபண் பதாழிலாளர் பங்பகற்பு 1987இல் 46 சதவதமாக
ீ
இருந்தது. 2011இல் இது
33 சதவதமாகக்
ீ
குரைந்தது. 2017இல் அது பமலும் குரைந்து 23 சதவதம்
ீ
ஆனது. உற்பத்தித்
துரையிலும் பபண் பதாழிலாளர் பங்பகற்பு சிைிதளவு குரைந்துள்ளது (3.5 சதவதத்திலிருந்து
ீ
2.5 சதவதம்).
ீ
கட்டுமானம் மற்றும் பசரவகள் துரை மட்டும் இதற்கு விதிவிலக்கு. இதில்
சுமார் 1-1.5 சதவதம்
ீ
உயர்ந்துள்ளது. ஆண் பதாழிலாளர் பங்பகற்பு விவசாயத்தில் 1987இல் 77
சதவதமாக
ீ
இருந்தது. அது 2011இல் 64 சதவதமாகக்
ீ
குரைந்துள்ளது. இந்தத் துரையில் ஆண்
பதாழிலாளர் பங்பகற்பு குரைவரதக் காட்டிலும் பபண் பதாழிலாளர் பங்பகற்பு அதிகமாகக்
குரைவரத இது குைிக்கிைது.

Figure 2

படம் 2: கிராமப்புற இந்தியாவில் த ாழில் துறற வாரியாகப் பணியாளர் பங் ககற் பு
Source and notes

ஆதாைமும் குைிப்பும்:
NSS (1987, 1999, 2011)
2017ஆம் ஆண்டின் பவரலவாய்ப்பு,
பவரலயின்ரம, பணியாளர் எண்ணிக்ரக ஆகியரவ குைித்த ஆய்வு. பவவ்பவறு
துரைகளில் பபண் பதாழிலாளர்களின் விகிதம் வழக்கமான நிரலரயப் பயன்படுத்திக்
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. முந்ரதய ஆண்டில் பபண்களில் சிலர் பல்பவறு துரைகளில்
பணிபுரிந்திருக்கக்கூடும் என்பதால் இவற்ைின் கூட்டுத் பதாரக பபண் பதாழிலாளர்களின்
பமாத்தப் பங்பகற்பு விகிதத்ரதக் குைிக்காமல்பபாகலாம்.

சரிவும் சந்லதயின் வதலவகளும்
1999-2011 காலகட்டத்தில் பணிக்களத்தில் பபண்களின் பங்பகற்பு குரைந்தது ஏன் என்பரதப்
பபாதிய பணியார்கள் இன்ரம பதாடர்பான காைணிகரள ரவத்து விளக்க இயலவில்ரல.
விவசாயத்தில் பபண் பதாழிலாளர்களின் எண்ணிக்ரகயில் ஏற்பட்ட வழ்ச்சிக்கு
ீ
விவசாயத்
துரையில் பதரவ சார்ந்த காைணிகள் பங்களித்திருக்கலாம். இந்தியாவில் விவசாய
நடவடிக்ரககளில் பதாழிலாளர்களிரடபய பாலினம் சார்ந்த பிரிவு உள்ளது. உடல் வலிரம
(உழவு) பதரவப்படும் பசயல்பாடுகளில் பபண்கள் பயன்படுத்தப்படுவது குரைவாக உள்ளது.
துல்லியம் பதரவப்படும் பணிகளில் (விரதத்தல், நடவு பசய்தல் மற்றும் கரளபயடுத்தல்)

பபண்கள் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிைார்கள். இதனால் ஆண்கள் பசய்யும் பவரலகரளப்
பபண்களும் பபண்கள் பசய்யும் பவரலகரள ஆண்களும் மாற்ைிக்பகாண்டு பசய்வதற்கான
சாத்தியம் குரைந்துவிடுகிைது. ஆண் – பபண் பவரலகரளப் பைஸ்பைம் மாற்ைிக்பகாள்ள
இயலாத நிரலயில் விவசாயப் பணிகளின் இயந்திைமயமாக்கல் பபான்ை பதாழில்நுட்ப
மாற்ைம் பதாழிலாளர்களின் பாலின விகிதாச்சாைங்களில் தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தலாம்.
விவசாய இயந்திைமயமாக்கல் (முதன்ரமயாக நிலத்ரத உழுவதில்) 1999-2011 காலகட்டத்தில்
மூன்று மடங்கு அதிகரித்ததுள்ளது. இயந்திைமயமாக்கலின் மூலம் உழவில் ஆண்களின்
உரழப்ரப இயந்திைங்களின் மூலம் பநைடியாகப் பதிலீடு பசய்யலாம். இயந்திை உழவு மூலம்
கரளகள்
குரைவதால்
கரள
எடுக்கும்
பபண்
பதாழிலாளர்களின்
பதரவயும்
குரைந்துவிடுகிைது.
1999-2011 காலகட்டத்தில் இந்திய விரளநிலங்களில் நிகழ்ந்த இயந்திைமயமாக்கலால்
ஆண்களின் பங்பகற்ரபக் காட்டிலும் பபண்களின் பங்பகற்பு கணிசமாகக் குரைந்துள்ளது
என்பரத நானும் எனது சக ஆசிரியர்களும் அண்ரமயில் பமற்பகாண்ட ஆய்வில்
காட்டியிருக்கிபைாம். இயந்திைமயமாக்கலுக்கு மிகவும் பபாருத்தமான பகுதிகளில் ஆண்,
பபண் பதாழிலாளர் பங்பகற்பில் ஏற்படும் மாற்ைங்கரள இயந்திைமயமாக்கலுக்கு அதிகம்
பபாருத்தமற்ை
பகுதிகளுடன்
ஒப்பிடுவதன்
மூலம்
இரத
நாங்கள்
நிறுவிபனாம்.
இயந்திைமயமாக்கரலத் தூண்டும் காைணிகளில் கவனத்திற்கு வைாத காைணிகளால் எங்கள்
முடிவுகள் பாதிக்காமல் இருப்பரத உறுதிப்படுத்துவதற்காக, களிமண் கலந்த மண்ணின்
பைப்பளவில் பவளிப்புை மாறுபாட்ரடப் பயன்படுத்துகிபைாம். ஆழ உழுதலில் களிமண்ரணக்
காட்டிலும் களிமண் கலந்த மண் கூடுதலாக பநகிழ்வுத்தன்ரம பகாண்டதாக இருக்கும்.
எனபவ இது முதன்ரம உழவுக்கு டிைாக்டரைப் பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும்.
இயந்திைமயமாக்கப்பட்ட உழவு 10 சதவிகிதம் அதிகரிப்பது பபண் பதாழிலாளர்களின்
எண்ணிக்ரகயில் 5 சதவிகித வழ்ச்சிக்கு
ீ
வழிவகுத்தது. விவசாயம் அல்லாத பவரலகளில்
அவர்களுரடய
பங்பகற்பு
அதிகரிக்கவும்
இல்ரல.
1999-2011
காலகட்டத்தில்
இயந்திைமயமாக்கல் 32 சதவிகிதம் அதிகரித்ததால் இந்தக் காலகட்டத்தில் விவசாயத்தில்
பபண் பதாழிலாளர் பயன்பாட்டில் ஏற்பட்ட சரிரவ இயந்திைமயமாக்கலின் அதிகரிப்பின்
மூலம்
விளக்க
முடியும்
என்று
மதிப்பீடுகள்
காட்டுகின்ைன.
கரளபயடுப்பதில்
பதாழிலாளர்களுக்கான பதரவ குரைவதால் இந்தச் சரிவு ஏற்படுகிைது. இது பபரும்பாலும்
பபண்களால் பமற்பகாள்ளப்படும் பணி.

Figure 3

படம் 2: கவறல நறடதபறும் வி ம் (எந்

ஆற் றலின் மூலம் நடக்கிறது)

Source and notes

ஆதாைமும் குைிப்பும்: பவளாண் பணி கணக்பகடுப்பு (1999, 2007, 2011) ரககள், விலங்குகள்,
மின்சாைம் ஆகிய எரதப் பயன்படுத்தி பவரல நடக்கிைது என்பதற்கான கணக்கீ டு. 1999இல்
இருந்த நிரலரய 100 எனக் பகாண்டு அதன் அடிப்பரடயில் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
மின்சாைம் என்பது இயந்திைங்களின் பயன்பாட்ரடக் குைிக்கிைது.

கட்டலைப்பு சார்ந்த ைாற்றமும் பெண்களும்
பபண் பணியாளர்களின் பங்பகற்பின் ஒட்டுபமாத்தப் பபாக்கும் துரைகள் வாரியான
பபாக்குகளும் - விவசாயத்தில் பபண் பதாழிலாளர்களின் எண்ணிக்ரக கணிசமாகக்
குரைந்திருக்கிைது
இந்தியாவிற்குக்
கவரல
தைகூடிய
எதிர்காலத்ரதச்
சுட்டிக்காட்டுகின்ைன. கட்டரமப்பு சார்ந்த மாற்ைத்தில் பபண்கள் தங்களுக்கான இடத்ரத
இழப்பரத இது காட்டுகிைது. விவசாயத்ரத விட்டு பவளிபயைிய ஆண்களுக்கு மற்ை
துரைகளில் (குைிப்பாகக் கட்டுமானம் மற்றும் பசரவகள்) பவரல கிரடப்பதுபபாலப்
பபண்களுக்குக்
கிரடப்பதில்ரல.
வட்டிற்கு
ீ
அருகிபலபய
பவரல
கிரடக்காதது
விவசாயத்திற்கு பவளிபய பவரலவாய்ப்ரபப் பபறுவதில் பபண்கள் எதிர்பகாள்ளும்
குைிப்பிடத்தக்க இரடயூறுகளில் ஒன்று என்பரதத் பதசிய மாதிரி ஆய்வுகளின் சான்றுகள்
காட்டுகின்ைன. விவசாயத் துரைக்கு பவளிபய கட்டுமானத் துரை, குரைந்த திைன் மட்டுபம
பதரவப்படும்
பசரவகள்
ஆகியவற்ைில்
கிரடக்கும்
பவரலகள்
பபாதுவாகக்
கிைாமத்திலிருந்து பவகு பதாரலவில் அரமந்திருப்பது பபண்கள் இந்தப் பணிகளுக்குச்
பசல்வதற்கான வாய்ப்புகரள மட்டுப்படுத்துகிைது.
32 சதவத
ீ ஆண்கள் கிைாமத்திற்கு பவளிபய பவரல பசய்வதாகவும் 5 சதவதப்
ீ
பபண்கள்
மட்டுபம அவ்வாறு பசய்வதாகவும் பகுதியளவு வைண்ட பவப்பமண்டலத்திற்கான சர்வபதசப்
பயிர்கள் ஆைாய்ச்சி நிறுவனம் (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics - ICRISAT)
பமற்பகாண்ட ஆய்வுகளின் பவரலவாய்ப்பு குைித்த தைவுகள் கூறுகின்ைன. பபண்கள்
பட்டப்படிப்புக்குக் குரைவான அளவிபலபய கல்வி பபறுவதும் உயர் திைன் பதரவப்படும்
பசரவத் துரை பவரலகரளப் பபறுவதற்குத் தரடயாக இருக்கிைது. பபண்களின்
நடமாட்டம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பது விவசாயம் அல்லாத பவரலகரளப் பபறுவதற்குத்
தரடயாக இருக்கிைது. இது வருமானத்ரதப் பபருமளவு பாதிக்கக்கூடிய வைட்சி பபான்ை
அதிர்ச்சிகரளச் சமாளிப்பதில் பபண்களின் திைரனக் குரைத்துவிடுகிைது. வைட்சியின்பபாது
பபண்களின் பவரலநாட்கள் ஆண்களின் பவரலநாட்கரளவிட 19 சதவதம்
ீ
குரைவாக
இருப்பதாக எங்கள் ஆைாய்ச்சி காட்டுகிைது. விவசாயம் அல்லாத துரைகளில் அவர்களுக்கு
பவரல கிரடக்காதபத இதற்குக் காைணமாக அரமகிைது.
நகர்ப்புற நிைவரம்
இந்தியாவில் நகர்ப்புைங்களில் பபண் பதாழிலாலர் பங்பகற்பில் சிைிய சரிவு மட்டுபம
இருந்தபபாதிலும், பதாழிலாளர் சந்ரதயில் நகர்ப்புைப் பபண்களின் ஒட்டுபமாத்தப் பங்பகற்பு
குரைவாகபவ உள்ளது (ஆண்கள் 90 சதவதம்;
ீ
பபண்கள் 24 சதவதம்).
ீ
பதரவ சார்ந்த
காைணிகபள இதற்குக் காைணம் என்று இது குைித்த ஆய்வு காட்டுகிைது. வட்டு
ீ
பவரலகளில்
பாலினப் பிரிவு சார்ந்த சமூக பநைிமுரைகள், பபண் பவரலக்குப் பபானால் குடும்ப நிரல
என்ன ஆகுபமா என்பது குைித்த கவரலகள், கல்வி கற்ை பபண்களின் பணிக்களன் சார்ந்த
உற்பத்தித்திைரனக் காட்டிலும் வட்டு
ீ
பவரலகளில் அவர்களுரடய உற்பத்தித்திைன்
அதிகரிப்பது, வடுகளுக்கு
ீ
அருகில் பவரல வாய்ப்புகள் இன்ரம உள்ளிட்ட காைணிகளால்
பதாழிலாளர் சந்ரதயில் நகர்ப்புைப் பபண்களின் பங்பகற்பு குரைவாக உள்ளது.
அது மட்டுமின்ைி, இந்தியாவில் பவரல பசய்யும்
இரடயூறுகரள
எதிர்பகாள்கிைார்கள்.
இந்தியாவில்

பபண்கள் திருமணச் சந்ரதயில்
பவரலக்குப்
பபாகும்
பபண்கள்

தங்களுக்குப் பபாருத்தமான வைன்கரளப் பபறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இதை பபண்களுக்கான
வாய்ப்புகரளக் காட்டிலும் 14முதல் 20 சதவதம்வரை
ீ
குரைவாக இருப்பதாக அண்ரமயில்
நடந்த ஆைாய்ச்சி காட்டுகிைது. குைிப்பாகப் பாலின பநைிமுரைகளில் ஆணாதிக்கப் பபாக்கு
கூடுதலாக இருக்கும் வட இந்திய உயர் சாதியினரிரடபய இத்தரகய இரடயூறுகள்
அதிகமாக உள்ளன.
1.5 பில்லியன் மக்கரளக் பகாண்ட ஒரு நாட்டின் உரழக்கும் வயதுரடய மக்களில் 40
சதவதம்
ீ
பபர் உற்பத்தி சார்ந்த பவரலகளில் ஈடுபடவில்ரல என்ைால், அதன் பபாருளாதாை,
சமூகத் திைன்களின் பலரன எவ்வாறு முழுரமயாகப் பபை முடியும்? வட்டு
ீ
பவரலகளில்
நிலவும் பாலினப் பிரிவு, அந்தஸ்து குைித்த கவரல ஆகியரவ சார்ந்த சமூக பநைிமுரைகள்
பபண்
பதாழிலாளர்களின்
எண்ணிக்ரக
குரைவாக
இருப்பதற்கான
காைணங்களாகக்
கூைப்படுகின்ைன. விவசாயத்தில் பபண்களின் பங்பகற்பு குரைந்துவருவதும் அவர்கள் பிை
துரைகளுக்கு மாை
முடியாமல் இருப்பதும்
அவர்களுரடய நடமாட்டத்தில் உள்ள
பிைச்சிரனகள், திைன்களில் உள்ள பபாதாரமகள் ஆகியவற்ரைச் சுட்டிக்காட்டுகின்ைன.
பபண்களின் நடமாட்டம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதற்கும் குடும்பப் பபாறுப்புகள் பதாடர்பான
சமூக பநைிமுரைகள் காைணமாக இருக்கலாம் (பபண்கள் ஒரு நாரளக்குக் குரைந்தது 7
மணிபநைம் வட்டு
ீ
பவரலகளுக்காகச் பசலவிடுகிைார்கள்; ஆண்கபளா ஒரு நாரளக்கு 30
நிமிடங்கள் மட்டுபம பசலவிடுகிைார்கள்).
சமூக பநைிமுரைகரள மாற்றுவது பமதுவாபவ நரடபபைக்கூடிய பசயல்முரை. ஆனால்
பபண்களுக்குப் பாதுகாப்பானதும் எளிதில் அணுகக்கூடியதுமான பபாக்குவைத்ரத வழங்குவது
பபான்ை பசயல்பாடுகள் மூலம் பமலும் அதிகப் பபண்கள் பவரலக்குச் பசல்வரத
ஊக்குவிக்கலாம். பதாழிலாளர் சந்ரதயில் உள்ள பதரவகளுக்கு ஏற்பப் பபண்களுக்குத்
திைன்கரள
வழங்குவது
இந்தியாவில்
பபண்
பவரலவாய்ப்பு
விகிதங்கரள
பமம்படுத்துவதற்கான மற்பைாரு வழி. தற்பபாரதய நிரலயில், இந்தியாவில் பபண் பவரல
வாய்ப்பு
விகிதம்
குரைவாக
உள்ளது;
பதாடர்ந்து
அது
குரைந்துவருகிைது.
இது
குடும்பத்திற்குள் பபண்களின் குைரல மட்டுப்படுத்தி, அவர்களுரடய பபைம் பபசும்
ஆற்ைரலக் குரைப்பபதாடு, நாட்டின் வருமானத்திற்கும் சமூக வளர்ச்சிக்கும் பாதிப்ரப
ஏற்படுத்துகிைது.

கனிகா மகாஜன் அபசாகா பல்கரலக்கழகத்தின் துரணப் பபசாசிரியர். கட்டுரையில்
குைிப்பிடப்படும் ஆய்விரன இவர் ஃபர்சானா அஃப்ரிதி, மணிசங்கர் விஷ்ணு, திவா தர்,
படர்யன் டீங்பகல்பமன், நிகிதா சங்க்வான் ஆகிபயாருடன் இரணந்து பமற்பகாண்டார்.

