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தசத்ின் குல்  

சுற்றுச்சூல் ாக்க ிப்தாய்வு2020- 

சூழ்ந்து ரும் சூற்தகடு ! 

காக்குா இந்ிக் கசம் ? 

 

 

 

 

 

 

 

றுஷ எற ஶண்டும் ,பம் வகரறக்க ஶண்டும் .

ஶஷனரய்ப்னகள் உனரக ஶண்டும் ,வன்ஶலும் வதனக 

ஶண்டும் ன்நரல் ிஷரகத் வரறல் பர்ச்சற ற்தட 

ஶண்டும் .வரறலுக்குரி னெனப்வதரனட்கஷபச் சுங்கம் 

தார் ிாகுின் அநிவுக் குல் தகட்க https://www.youtube.com/watch?v=NaMbPqrXqPo&feature=youtu.be 
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ஶரண்டுல் ஶதரன்ந றகபில் இற்ஷகினறனந்து திரித்வடுத்துப் தணிட ஶண்டும் .அல்னது 

தப்திர் வசய்து ஶதரன்ந றகபில் றனத்றனறனந்து ிஷபிக்க ஶண்டும் .வதரனபரக்க 

ஆற்நல்கலள் ஷனஷரற்நனரகற உஷப்தரபர்கபின் ஶஷகஷப றஷநவு வசய்வும் 

இந்ப் வதரனபரக்கப் வதனக்கம்ரன் ற‗ .உற்தத்றப் வதனக்கம் ‗ன்ந வதரினரண வதரனபரக்கப் 

வதனக்கம் ற்றும் ஶசஷப் வதனக்கம் !பர்ச்சற ன்தது தற்நற ரந்ர்கபின் னரில் 

இப்தடித்ரன் இனந்து .இப்ஶதரதும் வதனபவுக்கு இப்தடித்ரன் உள்பது .ஈட்டத்றல்  ( ஈட்டம்   =

இனரதம் )ரட்டம் வகரண்ட னனற அஷப்தில் ட்டுல்ன .க்கள் னன் ஶதணும் குனகற 

அஷப்திலும் கூட ம்தற்ந வதரனபரக்கப் வதனக்கம்ரன் பர்ச்சறக்கு அடிப்தஷடரகக் 

வகரள்பப்தட்டது . 

வதரனபரக்கப் வதனக்கத்றன் ீத்ரக்கம்  

கட்டற்ந வதரனபரக்கப் வதனக்கம் இற்ஷகில் ற்தடுத்க் கூடி ீத்ரக்கம் தற்நற 

தனரண கஷனஶ எப்தபில் அண்ஷக் கரனத்றதுரன் .சுங்கம் ஶரண்டுற்கரக 

ஷனகஷப வட்டிப் திபப்தது ,ஶறத் வரறல்கள் வபிிடும் கறவுகபரலும் ரனேக்கபரலும் 

றனத்ஷனேம் சுற்றுச் சூஷனனேம் ரசுதடுத்துது ,ஶபரண் ிஷபச்சஷன 

ிஷவுதடுத்துற்கரக றனத்றன் உிர்ச் சத்ஷக் வகரள்ஷபிடுது ,ரந்த் ஶஷகலக்கரக 

ரிகஷபத் தூர்ப்தது ,ஆறுகபில் ஞ்ஶசரடச் வசய்து ,கடல்கபில் ரசு கனப்தது ,கரற்ஷநனேம் 

னெச்சறஷக்கச் வசய்து ,னனணரகர கறரிக்கக் குப்ஷதகள் வகரட்டுது …இவ்ரவநல்னரம் 

இற்ஷகஷச் சறஷப்தது ரந் னணின் வதரஶனஶ ரந்ர் ரலம் சுற்றுச் சூஷனப் 

தரரக்குரகும் .ரட்டில் பர்ச்சற ஶண்டும் ன்தற்கரக இற்ஷகச் சூஷனக் வகடுப்தது 

டீ்டில் வபிச்சம் ஶண்டும் ன்தற்கரகக் கூஷக்குத் ீஷப்தது ஶதரன்நரகும் . 

ீங்கள் ரழ்து குடிஷசினரணரலும் ரபிஷகினரணரலும் அந்க் குடிஷசக்கும் 

ரபிஷகக்கும் அடிஷணரக இனப்தது து ?இற்ஷகரஶண ?ீர் ,றனம் ,கரற்று இல்னர உனகறல் 

ீங்கள் டீுகட்டி ர னடிரல்னர ?இந் பி ம் ம் னெஷபில் உஷநப்தற்கு 

இவ்பவு கரனரிற்நர ?ன்று ிப்தரய் உள்பது. 

வரறல் பர்ச்சறின் னன்கஷச் சுனக்கம் 

றகம் உட்தட இந்றத் துஷக் கண்டத்றன் தல்ஶறு ரடுகலம் திரித்ரணிப் 

ஶதசறன்  ( ற்றும் திந ஶரப்திப் ஶதசுகபின் )கரனணிரறக்கத்றற்கு உட்தடுனன் அல்னது 

இந்றர ன்ந அசுக் கட்டஷப்தரக என்நறஷக்கப்தடுனன் ஶர்றஷநரண வதரனபில் ஏபவு 
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வரறல் பர்ச்சற அஷடந்றனந்ண .ஶபரண்ஷ உள்பிட்ட இந்த் வரறல் பர்ச்சற 

வதனபவுக்கு இற்ஷகஶரடு இஷந் என்நரக இனந்து .சுற்றுச்சூலுக்கு அணரல் 

வதனங்ஶகடு தும் ிஷபந்ரகத் வரிில்ஷன .இனப்தினும் அக்கரனத்ற உனகப் 

வதரனபினறல் என்றுதட்ட இந்றரின் தங்கு  23 ிலக்கரடரக இனந்து .திரிட்டன் 

வபிஶநற கரனத்றல் இது வறும்  3 - 4 ிலக்கரடரகச் சரிந்து ிட்டது .திரிட்டணின் 

வரறற்னட்சறத் ஶஷகலக்கரக இந்றரின் வரறல் பர்ச்சற அந் அபவுக்குக் 

வகடுக்கப்தட்டினந்து .அல் ஶதசறன் வதரனபில் ,அசறல் ஶஷகலக்கரக ற்தட்ட வரறல் 

பர்ச்சறனேம் அந் பர்ச்சறின் றனறல் துபிர்த் சுஶசத் வரறல்கலம் ரட்டின் சுற்றுச் 

சூலுக்குப் வதனங்ஶகடு வசய்னேபவுக்குச் வசன்நறடில்ஷன .ஆணரல் சர்ஶரம் உள்பிட்ட 

கரந்றப் தசுஷ இக்கத்றல் சூனறல் கஷனகள் ஷநந்றனந்ண. 

திரிட்டணிடறனந்து  1947 இல் இந்றர ிடுஷ வதற்ந தின் ிஷரண வரறல் 

பர்ச்சறக்வகண ந்ரண்டுத் றட்டங்கள் குக்கப்தட்டண .றனக்கரி ,ண்ஷ ,ரஷ  ( உஶனரகம் )

உள்பிட்ட அடிப்தஷடத் வரறல்கலக்கு ஶசரித்து உள்பிட்ட அல் அசுகபின் உி 

வதநப்தட்டது .ஆனேம் வசய்வும் ல்ன கரகறம் வசய்வும் ,இனம்ஷதக் கரய்ச்சற உனக்கவும் 

இந்றங்கள் குக்கவும் …தற்தன வரறல்கள் லந்ண .இந்றப் வதரனபினறன் ஏங்குர் 

வகரடுனடிகள் தற்நறப் ஶதசறணரர் தண்டி ஶன .ரிவதரனள் ஶஷகலக்கரக அணுிஷச ஆக்க 

னற்சறகலம் வரடங்கப்வதற்நண .வரறல் பர்ச்சறக்கு ஈடுவகரடுக்க ஶபரண் துஷநில் 

வதரல்னர தசுஷப் னட்சறனேம் னத்து .இந் பர்ச்சறவல்னரம் சுற்றுச் சூனறல் ற்தடுத்தும் 

ரக்கம் தற்நற ிறப்னர்வு ஶதரற அபவுக்கு பில்ஷன. 

அசஷப்னச் சட்டனம் சூனறலும் 

இந்ற அசஷப்னச் சட்டத்றன் னென்நரம் தகுறரண அடிப்தஷட உரிஷகபில் என்நரகச் 

சூனறல் உரிஷ இடம்வதந ில்ஷன .உிர்ரலம் உரிஷக்கும் ஆள்ஷகத் ன்னுரிஷக்கும் 

(ரழ்வுரிஷக்கு )உறுறபிக்கும்  21 ஆம் உறுப்தில் சூல் கரப்னரிஷனேம் அடங்குரக ிரித்து 

ிபக்கம்  ட்டுஶ ரய்ப்தினந்து .ரன்கரம் தகுறரண அசுக் வகரள்ஷகின் றஷசவநறக் 

வகரள்ஷககபிலும் கூட னனறல் சுற்றுச் சூல் தற்நற குநறப்ஶத இல்ஷன .இந்ற அசஷப்னச் 

சட்டத்றன் னென ஷில் சூனறல் சரர்ந் உரிஷஶர னஶணர துவும் குநறக்கப்தட்டரகத் 

வரிில்ஷன .னன் னனறல் வனக்கடிறஷனக் கரனத்ற  42 ஆம் றனத்த்றல்ரன் சூனறல் 

வரடர்தரண உறுப்ன  48 A ஶசர்க்கப்தட்டது .ரன்கரம் தகுறில் அசுக் வகரள்ஷகின் றஷசவநறக் 
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வகரள்ஷககபில் என்நரக  ― சுற்றுச் சூஷனப் தரதுகரக்கவும் ஶம்தடுத்வும் ,ரட்டின் 

கரடுகஷபனேம் கரனுிஷனேம் கரக்கவும் அசு தரடுதடும் ―ன்று ஶசர்த்துக் வகரள்பப்தட்டது .இஶ 

42ஆம் அசஷப்னச் சட்டத் றனத்த்றன் ஊடரகப் னறரய்ச் ஶசர்க்கப்தட்ட  ‘ IV-A. அடிப்தஷடக் 

கடஷகள் ‗ன்ந தகுறில்  ‖ கரடுகள் ,ரிகள் ,ஆறுகள் ,கரனுிர் உள்பிட்ட இற்ஷகச் சூஷனக் 

கரப்ததும் ஶம்தடுத்துதும் ,உிர்ரழ்ணற்நறடம் கனஷ வகரள்தும் ―இந்றக் 

குடிக்கலக்குரி கடஷகபரக ிறக்கப்தட்டண  ( உறுப்ன  51 A).                                   

ஆணரல் னனறத்றன் ஈட்ட வநறனேம் சுற்றுச் சூல் தற்நற ிறப்தின்ஷனேம் ஶசர்ந்து 

இந்றரில் தன ஷகிலும் இற்ஷகஷச் சறஷக்கும் அநறகுநறகள் அப்ஶதரஶ 

வபிப்தட்டண .இந் அறவுப் ஶதரக்குக்கு றரண குல்கள் எனறத்ண ன்நரலும் 

லுப்வதநரறனந்ண .உனகு லி அபில் இடம்வதற்ந இன ஶதரக்குகள் :என்று ,ிஷரண 

வரறல்துஷநப் வதனக்கத்றணரல் கரற்றுவபிில் தசுங்குடில் ரனேக்கபின் உறழ்வு 

வதனகறதும் ,ற்வநரன்று இற்கு றரகப் தசுஷ இக்கங்கபின் பர்ச்சறனேம் ஆகற இவ்ின 

ஶதரக்குகலம் இந்த் துஷக்கண்டத்றலும் ஏபவு றடித்ண .னி வப்தரல் ,கரனறஷன 

ரற்நம் தற்நற ச்சரிக்ஷகனேம் ந்து ஶசர்ந்து . 

ஶதரதரல் தடுவகரஷன 

இந்ப் தஷகப்னனத்றல்ரன்  1984 றசம்தர்  2-3 இில் த்றப் திஶசம் ஶதரதரனறல் அந்க் 

வகரடி தும் றகழ்ந்து .அது ிதத்வன்நது அறகரம் .இல்ஷன .தடுவகரஷன ன்நது 

சூனறனறன் சலற்நக் குல் .தன்ணரட்டுப் வதனங்குலத்றன் ஈட்ட ஶரக்கு இஷத் தடுவகரஷன! 

னைணின் கரர்ஷதடு வரறனகத்றனறனந்து வறல் ஶசர சஷணடு ன்ந ச்சு ரனே 

வபிஶநறரல் தல்னரிம் உிர்கள் டிந்ண .இனட்சக்கக்கரஶணரர் ீபர ஶரனேற்நணர். 

சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்னச் சட்டம்   

இவ்பவு வதரி துத்றன் றவரனறரகத் துஷக்கண்டவங்கும் தி 

ிறப்னரன்  1986 ஆம் ஆண்டு சுற்றுச் சூல்  ( தரதுகரப்ன )சட்டம் திநக்க னன்ஷக் 

கரரிற்று .இதுரன் இந்றரில் சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்னக்கரண னல் சட்டம்  – னன்ஶத 

கரனுிர் தரதுகரப்னச் சட்டம்  (1972 ,) ீர்றஷனச் சட்டம்  (1974 ,) கரற்று ரசுத் டுப்னச் சட்டம்  (1981 )

ஆகறஷ இனப்தினும்  1986 ஆம் ஆண்டுச் சட்டம்ரன் னலஷரண சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்னச் 

சட்டரக அஷந்து .இது ஏட்ஷடகள் னறந் சட்டரக இனப்தினும் னலஷரண 
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சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்ன ஶஷப்தடுன் னல் குனக அநறந்ஶற்தரக அஷந்து .இது ி 

2002ஆம் ஆண்டு இற்நப்தட்ட உிரில் தன்ஷச் சட்டனம் உள்பது .இந்ற அசறல் 

சுற்றுச்சூல் ,ணங்கள் ,கரனறஷன ரறுல் துஷந ன்ந ஏர் அஷச்சகஶ உள்பது .

சுற்றுச்சூல் சட்ட வநறகள் வசனரற்கரண வதரறுப்ன டுண் ரசுக் கட்டுப்தரட்டு 

ரரித்துக்குள்பது .சுற்றுச்சூல் கல் ஷம் ன்ந அஷப்னம் இங்கற னகறநது . 

சுற்றுச்சூல் ரக்க றப்தரய்வு 

ணிரட்கஶபர குலங்கஶபர ந் என வரறல் வரடங்குரக இனந்ரலும் அணரல் 

சுற்றுச்சூலுக்கும் ரந்ர்கலக்கும்  ற்தடக் கூடி ன்ஷ ீஷகஷப னன்கூட்டிஶ 

றப்தரய்வு வசய்து ,அணடிப்தஷடில் ட்டுஶ வரறல் வரடங்குஷ ற்தது அல்னது 

றுப்தற்கரண றனஷநக்குத்ரன் சுற்றுச்சூல் ரக்க றப்தரய்வு ன்று வதர். 

1986ஆம் ஆண்டு வசலுக்கு ந் சுற்றுச்சூல்  ( தரதுகரப்ன )சட்டத்றன் அடிப்தஷடில் 1994 

சணரி  27 ஆம் ரள் வபிிடப்தட்ட குநறப்தரஷின்தடி ,சுற்றுச்சூல் ரக்க றப்தரய்வு 

அநறிக்ஷக சட்டப்தடிக் கட்டரரக்கப்தட்டது. அடுத்து  2006 ஆம் ஆண்டு இறல் சறன றனத்ங்கள் 

வசய்ப்தட்டண. 2006ஆம் ஆண்டு அநறிக்ஷகில் ஶலும் சறன றனத்ங்கள் வசய்து  2020 ரர்ச் 

23ஆம் ரள் டுசு என ஷவு அநறிக்ஷகஷ அிரக்கற ப்ல்  1 ஆம் ரள் 

அசறறல் வபிிட்டது. 

னற ஷவு அநறிக்ஷக 

னனறல் இந்ப் னற ஷவு அநறிக்ஷக வகரஶரணர னடக்கக் கரனத்றல் சுற்றுச்சூல் 

அஷச்சகத்றன் இஷபத்றல் ட்டும் வபிிடப்தட்டு  ,2020 ஶ  12 க்குள் க்கள் கனத்துக் 

கூறுரறு ஶகட்கப்தட்டது. வரஷனக்கரட்சறகபிஶனர டுகபிஶனர இதுகுநறத்துச் வசய்றகஶபர 

ிரங்கஶபர இடம் வதநில்ஷன . வகரஶரணர வனக்கடிரலும் னலனடக்கத்ரலும் 

ரரடஶர ஶதரரடஶர னடிர சூஷனப் தன்தடுத்ற ஶரற ஆட்சற சுற்றுச்சூலுக்கு 

றரண ன் ஞ்சக ஶரக்கத்ஷ றஷநஶற்நறக் வகரள்லம் னற்சறஶ இது . 

அறுதது ரட்கலக்குள் க்கலம் ரறன அசுகலம் கனத்துத் வரிிக்கனரம் ன்று 

டுசறன் சுற்றுச் சூல் அஷச்சகம் கூநறது. வகரஶரணர வதனந்வரற்ஷநப் தன்தடுத்ற 

அச அசரக ஶரற அசு சட்டத் றனத்ம் வசய் னல்ரக  சூனறனர் 

குற்நஞ்சரட்டி தின்ணர் ஜழன் 30 ஷ கரன ீட்டிப்ன ப்தட்டது. உச்ச ீறன்நம் ஷனிட்டு 

கரன அகரசத்ஷ ஆகஸ்டு 13 ஷ ீட்டினேள்பணர். ன் இத்துஷ அசம் ன்ந 
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ிணரஷனேம் உச்ச ீறன்ந ீறர் ஶகட்டுள்பணர். ஶலும் கரன ீட்டிப்ன வதறும் னற்சறில் 

சூனறனனம் அஷத் டுக்கும் னற்சறில் இந்ற அசும் ஈடுதட்டுள்பண.  

றர்ப்திக்கம்  

சூனறல் இக்கங்கலம் இடது கட்சறகலம் குடிரட்சற அஷப்னகலம் திந 

க்கபிக்கங்கலம் ிறப்ஶதரடினந்து சுற்றுச்சூல் றப்தரய்வு-2020 ஷஷ றர்த்து ஏங்கறக் 

குல் வகரடுத்து னகறன்நண. குனக ஊடகங்கபில் னஷணப்தரண தப்னஷ இக்கம் வரடர்ந்து 

ஷடவதறுகறநது .ஷகவரப்த இக்கங்கள் ,இஷறப் ஶதரரட்டங்கள் ,றன்ணஞ்சல் 

ிண்ப்தங்கள் ன்று தன ஷகிலும் சுற்றுச்சூல் ரக்க றப்தரய்வு -2020 ( EIA 2020) 

ஷவுக்கு றர்ப்ன லுத்து னகறநது .இந்ற அசறன் றர்ிஷண ன்ண வரினேர ?இந் 

ஷவுக்கு றரகப் ஶதசறனேம் லறனேம் ந் ஷனத்பங்கஷபத் ஷட வசய்துரன் !

கனத்துக் ஶகட்தரர்கபரம் !கனத்துச் வசரன்ணரல் டுப்தரர்கபரம்  ! 

சுற்றுச்சூல் ரக்க றப்தரய்வு ன்ந றனஷந  1960 கபிஶனஶ ஶஷனரடுகலக்கு ந்து 

ிட்டது .சற்வநரப்த இனதரண்டு கறத்ஶ இந்றரில் இது வசலுக்கு னரிற்று .

வதரதுரகச் வசரன்ணரல் ,சுற்றுச்சூல் ரக்க றப்தரய்வு ன்தஷப் வதனங்குலங்கள் என 

வரல்ஷனரகவும் இஷடனைநரகவுஶ தரர்க்கறன்நண .இது அர்கலக்குத் ஶஷற்ந 

ஷனிடிரன் !ரி ய்ப்ன ஶதரல் சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்ன வநறகள் ய்ப்ன ன்தஶ 

ரடிக்ஷகரக உள்பது .அசும் அறகரரிகலம் வதனம்தரலும் வதனங்குலங்கபின் 

ஷகக்கனிகபரகஶ வசல்தடுதும் இந்ற எட்டுநவு னனறத்றல்  ( crony capitalism) 

றர்தரர்க்கக் கூடி என்றுரன் .ஶரறஷனேம் அம்தரணிஷனேம் திரிக்கும் அபவுக்கு சூனறல் 

னறஷ வகரண்டர ன்ண? 

ன்ண தன்?  

அப்தடிரணரல் சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்னச் சட்ட வநறகபரல் ன்ண தன் ?சுற்றுச்சூல் 

ரக்க றப்தரய்ரல் ன்ண தன் ?இஷ சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்னக்கரண ஶதரரட்டத்றல் க்கள் 

ஷகில் அந னறஷ வகரண்ட ஶகரட்தரட்டுக் கனிகபரகப் தன்தடுகறன்நண .இற்ஷக 

சறஷக்கப்தடுஷ றர்த்துப் ஶதரரட க்கலக்கு ிறப்னட்டும் சூனறல் ஆர்னர்கள் இந்ச் 

சட்டவநறகஷப ,குநறப்தரக சுற்றுச்சூல் ரக்க றப்தரய்வு றனஷநஷச் சறநப்தரகக் 

ஷகக்வகரண்டு னற்கு தசுஷத் ீர்ப்தரங்கபிலும் ீறன்நங்கபிலும் டந்து னம் 

க்குகஶப சரன்று .றழ்ரடு இற்குச் சரிரண னற்கரட்டரக அஷந்துள்பது .  
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றழ்ரட்டு க்கள் சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்னக்கரண ஶதரரட்டத்றல் உிரீகம் வசய்து 

வதற்ந என வற்நற ஸ்வடர்ஷனட் ஆஷன னெடப்தட்டரகும். கூடங்குபம் அணுவுஷனக்கு 

றரண ீண்ட ஶதரரட்டம் அன் ஶடி ஶரக்கத்றல் வற்நற வதநர ஶதரதும் 

இந்றரவங்கும் ிஷந்து ரபரண அணுவுஷனகள் அஷக்கும் அசுத் றட்டத்துக்கு 

ஶகத்ஷடரக அஷந்து. ஶதரடிவட்டில் றனைட்ரிஶணர, ஶசனம் ட்டுறச்சரஷன ஶதரன்ந 

றட்டங்கஷபனேம் அஷணத்து ஷகிலும் னறஷ வதரனந்ற அசுகபரல் சட்டுனட்வடன்று 

றஷநஶற்ந னடிில்ஷன. இந்ப் ஶதரரட்டங்கபில் க்கள் தங்ஶகற்னக்குத் துஷரக 

சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்னச் சட்டவநறகலம் சுற்றுச்சூல் ரக்க றப்தரய்வும் அற்நறன் 

அடிப்தஷடினரண ீறன்ந க்குகலம் உிண. இவ்ஷகில் னவுனகறன் ண்தர்கள், 

றனக வதரதுச்வசனரபர் ஷஶகர ஆகறஶரரின் தங்கபிப்ஷத அநறந்ஶற்றுப் ஶதரற்ந 

ஶண்டும்.  

றகத்ஷ ஞ்சறக்க னல்ஷனப்வதரிரற்நறன் குறுக்ஶக னற அஷ கட்டும் 

ஶகபத்றன் னற்சறக்கும், றகத்றன் கரிரினேரிஷஷ ஶலும் தநறக்கும் ஷகில் 

ஶக்க ரட்டுில் னற அஷகட்டும் கர்ரடகத்றன் னற்சறக்கும் அவ்ப்ஶதரது 

ஷடஶதரடுறலும் சுற்றுச்சூல் ரக்க றப்தரய்வு றனஷந க்கு உினேள்பது. 

சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்னச் சட்ட வநறகஷப ஶலும் கடுஷரக்க ஶண்டும், 

சுற்றுச்சூல் ரக்க றப்தரய்ஷ க்கள் னனும் இற்ஷக னனும் கனற ஶலும் 

வசம்ஷ வசய் ஶண்டும் ன்று சூனறல் அஷப்னகள் ஶகரரிந் றஷனில் இந்ற 

அசறன் சறந்ஷணனேம் வசலும் ஶவறர்த் றஷசில் வசன்நண. 

தச்ஷச ஶட்ஷட   

1990கபில் வரடங்கற னதுத் ரரபி னனறத்றன் கட்டற்ந சுண்டல் 

ஶட்ஷடரன் 2004இல் ன்ஶரகன் சறங் ஆட்சறில் ண்டகரண்ப் தங்குடிகள் ீரண 

தச்ஷச ஶட்ஷடக்கு றஶகரனறற்று. இது தங்குடி க்கள் ீதும் இற்ஷகன்ஷண ீதும் 

டத்ப்தட்ட னெர்க்கத்ணரண வகரடுஶட்ஷட. ங்கள் உிஷனேம் ணத்ஷனேம் இற்ஷகச் 

சூஷனனேம் தரதுகரத்துக் வகரள்ற்கரண அம்க்கபின் ீப் ஶதரரட்டம் இன்நபவும் 

வரடர்கறநது.  

இத்துஷக் கரனனம் சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்னச் சட்டனம், சுற்றுச்சூல் ரக்க 

றப்தரய்வும் சற்ஶந இஷடனைநரக இனப்தஷ ஆலம் குப்னம் அன் அசும் வறுத்ண. 
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இந் ிஷபரட்டின் ிறகஷபத் றனத்ற அற்ஷந என்றுறல்னரனரக்க என 

ரய்ப்னக்கரகக் கரத்றனந்ண. அப்தடிவரன ரய்ப்தரக ஶந்ற ஶரற அசுக்கு வகரஶரணர 

வதனந்வரற்று அஷந்து ிட்டது.  

தரசறசத்றன் சந் கரனம்  

தரசறசத்துக்கு சந் கரனரக ரய்த் வகரஶரணரஷப் தன்தடுத்ற வரறனரபர் னச் 

சட்டங்கள் றனத்ப்தடுது ஶதரல் சூல்னச் சட்டங்கலம் றனத்ப்தடுகறன்நண ன்தஷ 

பிறல் ிபங்கறக் வகரள்பனரம்.  

ஶகட்டிலும் என ன்ஷ ன்தது ஶதரல் உனக அங்கறல் வகரஶரணரின் சூனறல் 

ரக்கம் தற்நறப் ஶதசப்தட்டு ந்து .கரிறன ரனே உள்பிட்ட தசுங்குடில் ரனேக்கபின் உறழ்வு 

குஷநந்து கரற்று ரசு குஷநந்து ிட்டது ,ீனரணத்றல் ரனூர்றகலக்கு ரநரகப் தநஷகள் 

சறநகடிக்கறன்நண ,வரஷனினறனந்து இஷனஷப் தரர்க்க னடிகறநது .னி வப்தரஷனக் 

கட்டுப்தடுத்ற உனகம் அறரல் கரத்து ிடனரம் ன்ந ம்திக்ஷக திநக்கறநது ன்வநல்னரம் 

சூனறனர் கறழ்ந்ணர் .அப்ஶதரதும் ஏச்சம் இனந்து ,வகரஶரணர ஶதரண தின் னடக்கம் ீங்கறப் 

வதரனபில் ரழ்வு றநக்கப்தடும் ஶதரது ,இப்ஷதச் சரிக்கட்டி ஈட்டம் தரர்க்கும் வநறனேடன் 

ஆஷனச் சக்கங்கலம் ஊர்றச் சக்கங்கலம் சுலும் ஶதரது சூல் னன் ன்த்துடன் 

தனறிடப்தடும் ன்தஶ அவ்ச்சம். 

ஆணரல் இந்ற னதுசரரிகள் அது ஷ கரத்றனக்க அிரய் இல்ஷன .அர்கள் 

ஶட்ஷடஷத் வரடங்கற ிட்டரர்கள் .இந்ற அசு வபிிட்டுள்ப  “ சுற்றுச்சூல் ரக்க 

றப்தரய்வு அநறிக்ஷக வநறகள்  ,2020 ” ன்ந னற ஷின் வதரனள் இதுஶ . 

இப்ஶதரதுள்ப  2006 ஆம் ஆண்டு அநறிக்ஷகில் சறன திற்ஶதரக்கரண றனத்ங்கஷபனேம் ,

னற வநறகஷபனேம் ஶசர்த்து இந்ப் னற அநறிக்ஷக னன்ஷக்கப்தட்டுள்பது . னற 

அநறிக்ஷக வசலுக்கு னரணரல் ,சுற்றுச்சூல் ரக்க றப்தரய்வு அநறக்ஷக வகரடுக்கரலும் ,

க்கள் கனத்துக் ஶகட்கரலும் னற றட்டங்கள் வசல்தடனரம் .இஶ றில் தஷ 

றட்டங்கஷப ிரிரக்கவும் வசய்னரம் .இண்டரரக  ,70 ீட்டர் ஷிலும் சரஷனஷ 

அகனப்தடுத்தும் ிரிரக்கத் றட்டங்கள் ,ீரரக் கட்டஷப்னகள் ஶதரன்ந  14 ஷகத் 

றட்டங்கலக்கு இணி சுற்றுச்சூல் ரக்க றப்தரய்வு அநறக்ஷக னன்ஷக்கஶர ,சுற்றுச்சூல் 

அஷச்சகத்றடம் னன்ணிஷசவு வதநஶர ஶஷ இல்ஷன . ரட்டுப் தரதுகரப்னக்கு 

இன்நறஷரஷ ,ஶசற னகன்ஷ ரய்ந்ஷ ன்று இந்ற அசு அநறிக்கும் ந்க் 

கட்டஷப்னக்கும் சுற்றுச்சூல் ரக்க றப்தரய்வு அநறக்ஷக ஷக்கத் ஶஷ இல்ஷன .
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சுற்றுச்சூல் அஷச்சகத்றன் னன் அனுறக்கரகக் கரத்றனக்கவும் ஶஷ இல்ஷன. அற்நறல் 

க்கள் கனத்துக் ஶகட்னம் டக்கரது.  

ஶலும் ,சறநப்னப் வதரனபில் ண்டனங்கள் ,ற்றுற ண்டனங்கள் ,ஶரல் வரறல் 

ண்டனங்கள் ,கடஶனரத் வரறல் ண்டனங்கள் ஆகறற்நறல் னற கட்டுரணங்கலக்ஶகர ,

தஷ கட்டுரணங்கபின் ிரிரக்கத்றற்ஶகர சுற்றுச்சூல் அனுற ஶஷில்ஷனரம் ! என 

ிணற்குல அஷக்கப்தட்டு ,அது ஶகட்டரல் ட்டும் கனத்துக் கூநனரரம் ! க்கஶபர 

சூனறனஶர ரரகக் கனத்துக் கூந உரிஷ இனக்கரது,  

இந்ப் னற அநறிக்ஷகஷப் தன்தடுத்ற ஶசனம்-வசன்ஷண ட்டுறச்சரஷன ,

னல்ஷனப் வதரிரற்நறல் னற அஷ ,ஶஶகரட்டுில் கரிரிின் குறுக்ஶக னற அஷ ,

ஶதரடிவட்டில் றனைட்ரிஶணர ,கடஶனரவங்கும் அணல்றன் றஷனங்கள் ,சரகர் ரனர ,

தரதுகரப்னத் பரடத் வரறல் ஷனம் ,கரிரித் ீத்றல் ீத்ஶன் ,கடலூரில் ஶறத் 

வரறற்னங்கர ஶதரன்ந தன றட்டங்கஷபத் ங்குஷடின்நற றஷநஶற்நறக் வகரள்ப இலும் .

இது றர் னனுக்குக் ஶகடு ன்தற்கு ிபக்கம் ஶஷ இல்ஷன . 

ஶற்குத் வரடர்ச்சற ஷனக்கு ஆதத்து 

ஆணரல் இஷனேம் ரண்டி இந்றத் துஷக்கண்டவங்கும் தன ஶதறவுத் 

றட்டங்கலக்கு றறநப்தரக இஃஷனேம் .வன்ணிந்றரின் அஶசரன் ன்று சூனறனர் 

ஶதரற்நறடும் ஶற்குத் வரடர்ச்சற ஷன ற்வகணஶ தல்ஶறு ஆதத்துகபரலும் சூப்தட்டுள்பது. 

வகரஶரணர கறனறகள் தஷீஷன அறப்தது ஶதரல் இந் சுற்றுச்சூல் ரக்க றப்தரய்வு-2020 

ஷவு சட்டரணரல் ஶற்குத் வரடர்ச்சறஷனஷ அரித்வடுத்து ிடும். திஶசறனறன் அறதர் 

வதரல்சணரஶர அஶசரன் றனடன் ன்று அஷக்கப்தடுது ஶதரல் ஶந்ற ஶரற ஶற்குத் 

வரடர்ச்சற ஷனக் கள்ணரக அநறப்தடுரர்.  

சூற்ஶகடுகள் ரவும் ணித்து எஶ என ஶசத்துக்ஶகர எஶ என ரட்டுக்ஶகர 

ட்டுறன்நற னிக் ஶகரபத்துக்ஶக ,ரந்க் குனத்றற்ஶக அறவுண்டரக்கக் கூடிஷ .ஆணரல் 

இந் அறஷத் டுக்க எவ்வரன ஶசத்தும் இஷநஷ ஶஷ .இற்ஷக ீதும் சுற்றுச்சூல் 

ீதும் இஷநஷ ஶஷ .இற்ஷகஷப் தன்ணரட்டுப் வதனங்குலங்கள் சூஷநரடுஷத் 

டுக்கச் சட்டறற்றும் இஷநஷ ஶஷ . 

இற்ஷகக்கும் குனகத்துக்கும் தஷகரண ஆற்நல்கள்  -- சுற்றுச்சூல் ீது ரக்குல் 

வரடுக்கும் அஶ ஆற்நல்கள்  – வரறனரபர் உரிஷகள் ீது ரக்குல் வரடுக்கும் அஶ 

ஆற்நல்கள்  – ரறன உரிஷகள் ன்று ங்கன க்கறல் வசரல்னப்தடும் ஶசற இண 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ஜழஷன 2020| 10 

                                                                  தறவு ண் :R.Dis. No. 1964/2014 

உரிஷகள் ீதும் ரக்குல் வரடுக்கறன்நண ன்தது ற்வசனன்று . 

இந்ற இஷநஷ றகம் கரக்குர? 

இப்ஶதரது சுற்றுச்சூல் ரக்க றப்தரய்வு -2020 ஷவுக்கு றர்ப்னக் கரட்டுறல் 

றழ்த்ஶசம் னன்னுக்கு றற்கறநது .ஆணரல் இந்ற அசு இந் றர்ப்னக்கு றப்தபித்துத் ன் 

றட்டத்ஷக் ஷகிடும் ன்று ம்னற்கு ரம் ரபிகள் அல்ன .அப்தடிரணரல் இற்கு 

ன்ணரன் ீர்வு ? 

ம் உரிஷகலக்கும் உினக்கும் கண்ி ரழ்வுக்கும் ,அஷணத்துக்கும் 

அடிப்தஷடரண இற்ஷகக்கும் உற்ந கரப்ஷத உறுற வசய் னடிர இந்ற இஷநஷக்கு 

இன்னும் வ்பவு கரனம் அடங்கறக் கறடக்கப் ஶதரகறன்ஶநரம்? 

——————————————————————————————————————–———————————————————

பசவ்க்கம்!  

ார்க்சி ாத்ிநிஞர் தார். ஞாணி!  
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ிாகு 

இடஎதுக்கீடு க்கில் ல்ன ரீ்ப்பு: 

பற்நிமக் பகாண்டாடுதாம்! 

ிிப்தின்மக்காக ருந்துதாம்! 

திற்தடுத்ப்தட்ட குப்னகலக்கு இடஎதுக்கலடு ன்தது வரடர்தரண ிணரக்கள் 

அண்ஷில் னத்துக் கல்ி வரடர்தில் ீண்டும் ஏங்கற எனறத்ண .இச்சறக்கல் வரடர்தரக 

அசஷப்னச் சட்டம் வரடங்கற அசரஷகள் ஷ தன சட்டறட்டங்கள் இனந்து னகறன்நண .

அஶ ஶதரல் உச்ச ீறன்நனம் உர் ீறன்நங்கலம் ங்கற தன ீர்ப்னகலம் உள்பண .

இந்த் ீர்ப்னகபில் கஷடசறரக ந்றனப்தது வசன்ஷண உர்ீறன்நம் னத்துக் கல்ி 

இடஎதுக்கலடு வரடர்தரகக் கடந் ஜழஷன  27 ஆம் ரள் ங்கறனேள்ப ீர்ப்ன .இந்த் ீர்ப்ஷத 

னலஷரக ிபங்கறக் வகரள்பஶ கூட னலஷரண சனெக-னரற்று-சட்ட-அசறல் 

தின்ணிஷனேம் வரிந்து வகரள்ப ஶண்டி ஶஷ இனப்தினும் இப்ஶதரஷக்கு இந்த் 

ீர்ப்தின் உள்படக்கம் ன்ந அபில் ம் தரர்ஷஷ .ட்டுப்தடுத்றக் வகரள்ஶரம் . 

திற்தடுத்ப்தட்ஶடரர் ரர்? 

இட எதுக்கலடு ஶரக்கறல் சனெக குப்னகள் வதரதுரக னென்று திரிவுகபரகப் 

திரிக்கப்தடுகறன்நண  :1 ) ரழ்த்ப்தட்ட குப்னகள்  ,2 ) திற்தடுத்ப்தட்ட குப்னகள்  ,3 ) ஷண 

குப்னகள்  ( இற்ஷநஶ னன்ஶணநற குப்னகள் ன்றும் வசரல்துண்டு.) 

சனெக றிலும் கல்ி றிலும் திற்தட்ட குப்னகள் ன்று அசஷப்னச் சட்டம் 

வசரல்து னல் இன திரிிணஷனேம் ஶசர்த்துக் குநறக்கும் .ணஶரன் இண்டரம் 

திரிிணனக்கு ஷண திற்தடுத்ப்தட்ட குப்னகள்  ( OBC = .தி. ).ன்ந வதர் ந்து .தட்டில் 

குப்னகள் அல்னது அட்டஷ குப்னகள் ணப்தடும் ரழ்த்ப்தட்ட குப்னகபில் 

அட்டஷச் சரறகள்  ( SC அ.சர ,).அட்டஷப் தங்குடிகள்  ( ST = அ.த ).ன்ந இன திரிிணர் 

உள்பணர் . 

றகத்றலும் இந்றரிலும் இடஎதுக்கலடு 

றகத்ஷப் வதரறுத் ஷ அட்டஷச் சரறகள்   / அட்டஷப் தங்குடிகலக்குக் 

கல்ிிலும் ஶஷனரய்ப்திலும் இட எதுக்கலடு உறுற வசய்ப்தட்டுள்பது .அஶ ஶதரல் 

திற்தடுத்ப்தட்ட குப்னகலக்கும் இட எதுக்கலடு உள்பது .திற்தடுத்ப்தட்ட குப்னகபில் றகவும் 
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திற்தடுத்ப்தட்ட குப்னகள்  ( MBC = ற.தி. ).ன்று ணிரக என ஷகப்தரடு உள்பது . 

இந்ற அஷசப் வதரறுத் ஷ அ.சர/.அ.த .(SC/ST) திரிிணனக்கு ட்டும் 

வரடக்கத்றனறனந்ஶ இடஎதுக்கலடு வசல்தடுகறநது .ஷண திற்தடுத்ப்தட்ட குப்னகலக்கு  (

.தி. ).இடஎதுக்கலடு ங்க னன்னனரக ண்டல் குல தரிந்துஷகஶப றவசய்ண .

ண்டல் குல அநறக்ஷக  1980 ஆம் ஆண்டு கஷடசற ரபில் இந்ற அசறடம் ங்கப்தட்ட 

ஶதரறலும் தத்ரண்டுக் கரனம் தில் உநங்கறது  .1990 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு  13 ஆம் ரள் 

ஷனஷஷச்சர் ிசுரத் திரப் சறங் அற்கு உினொட்டிணரர் .கரங்கறஸ் ,தரசக இன 

கட்சறகபின் றர்ப்ஷதனேம் ீநற இஷச் வசய்ரர் .தரர்ப்தண ற்றும்  ‘ ஶல்சரற ‗ரர்கள் 

இஷக் கடுஷரக றர்த்ணர் .றர்ப்ஷதச் சரபிக்க னடிரல் ிதி சறங் என ஷகில் 

தின்ரங்கறணரர் ,உர் கல்ி றறுணங்கபில் .தி. .திரிிணர்க்கு இடஎதுக்கலடு 

ங்குறல்ஷன ன்று ற்றுக் வகரண்டரர் . 

2006 ஷக்கும் கூட இஶ றஷனரன் ீடித்து  .2006 சணரி  20 ஆம் ரள் அசஷப்னச் 

சட்டத்றல்  93 ஆம் றனத்ம் வசய்ப்தட்டு உறுப்ன  15(5 ) ஶசர்க்கப்தட்டது .ப்ல்  5 ஆம் ரள் 

அன்ஷந ணிப ஶம்தரட்டுத் துஷந அஷச்சர் அர்ச்சுன் சறங் உர் கல்ி றறுணங்கபில் 

.தி.( .OBC) திரிிணர்க்கு இட எதுக்கலடு ங்கும் வகரள்ஷக னடிஷ அநறித்ரர் ,ஆணரல் 

அந் ஆண்டிஶனஶ  27 ிலக்கரடு இடஎதுக்கலட்ஷட னலஷரகத் ரல் ஆண்டுக்கு  9 ீம் 

னென்நரண்டுகபில் திரித்துக் வகரடுத்து னென்நரம் ஆண்டினறனந்து  27 ிலக்கரடு னது ன்ந 

இக்க ற்தரட்டுக்கு இங்கறணரர் .அரது  2008-09 ஆம் ஆண்டினறனந்து இந்றத் 

வரறல்தட்தக் ககம்  ( IIT) இந்ற ஶனரண்ஷக் ககம்  ( IIM) உள்பிட்ட டுசு சரர்ந் 

உர் கல்ி றறுணங்கபில் .தி. .(OBC) திரிிணர்க்கு  27 ிலக்கரடு எதுக்கலடு ங்க 

ஶண்டும் .இந்ற அசறன் வதரறுப்தில் உள்ப னத்துக் கல்ிிலும் இபறஷன தட்டப் தடிப்ன 

(MBBS [தல் னத்தும் ன்நரல் BDS]), னதுறஷன தட்டப்தடிப்ன  ( MD/MS) ஆகற இண்டிலும் இஶ 

இட எதுக்கலடு வசல்தடுகறநது .அப்தடிரணரல் ன்ண சறக்கல் ன்ந ஶகள்ி லகறநது . 

டுசறன் வதரறுப்தில் டத்ப்தடும் னத்துக் கல்ி றறுணங்கள் றகச் சறனஶ .

ரறன அசறன் வதரறுப்தில்ரன் வதனம்தரனரண னத்துக் கல்ி றறுணங்கள் உள்பண .

இஷ ி ணிரர் னத்துக் கல்லூரிகலம் உள்பண .றழ்ரட்டில் ட்டும்  33 அசு 

னத்துக் கல்லூரிகள் உள்பண .றழ்ரட்டிலுள்ப அசு னத்துக் கல்லூரிகபிலும் ,ணிரர் 

கல்லூரிகபில் ரறன அசுக்குரி தங்கறலும் றழ்ரட்டுக்குரி இட எதுக்கலட்டு னஷந 
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கஷடப்திடிக்கப்தடுகறநது .அரது  1994 ஆம் ஆண்டு னல் அ.சர .(SC) திரிிணர்க்கு  18 % அ.த .(ST) 

திரிிணர்க்கு  1 % தி. .(BC) திரிிணர்க்கு  50 % ங்கப்தடுகறநது .ஆக வரத்ம்  69 ிலக்கரடு .

இந்ற அசுக் கல்ி றறுணங்கபில் டுசறன் இடஎதுக்கலட்டு னஷந .றக அசறன் 

கல்ி றறுணங்கபில் ரறன அசறன் இட எதுக்கலட்டு னஷந ன்று ணித்ணி ஏஷடகபரக 

இனந் ஷ சறக்கல் ில்ஷன .இந் இன ஏஷடகலம் ஏரிடத்றல் கனந் ஶதரதுரன் 

சறக்கல் வரடங்கறது .ப்ஶதரது ப்தடிக் கனந்ண? 

அஷணத்து இந்றத் வரகுப்ன 

1984ஆம் ஆண்டு டரக்டர் திீப் வஜின் க்கறல் உச்ச ீறன்நம் ங்கற ீர்ப்ன 

அஷணத்து இந்றத் வரகுப்ன  ( All India Quota) ன்ந என்ஷந அநறனகம் வசய்து .ரறன அசு 

னத்துக் கல்லூரிகபில் வதனம்தரலும் அந்ந் ரறன ரர்கலக்ஶக இடம் கறஷடக்கறநது .

சறன ரறனங்கபில் னத்துக் கல்லூரிகஶப இல்ஷன .ஶறு சறன ரறனங்கபில் றகக் 

குஷநரகஶ உள்பண .ணஶ ரறன அசுகள் ங்கள் னத்துக் கல்லூரிகபில் குநறப்திட்ட 

இடங்கஷப திந ரறன ரர்கலக்கு எதுக்கறத்  ஶண்டும் .அந் இடங்கஷப 

அஷணத்றந்ற அபில் இந்ற அசு றப்திக் வகரள்பனரம் .இந் இடங்கலக்குத்ரன் 

அஷணத்து இந்றத் வரகுப்ன  ( AIQ = அ.இ.வர ).ன்று வதர் .இபறஷனில்  15 ிலக்கரடும் 

னதுறஷனில்  50 ிலக்கரடும் இவ்ரறு அ.இ.வர .- வுக்குத் ப்தட ஶண்டும் .இஷ ி 

இந்ற அசுக் கல்ி றறுணங்கலம் அ.இ.வர.வுக்குச் சறன இடங்கஷப ங்கும் . 

றக அசு ன் வதரறுப்தில் உள்ப னத்துப் தடிப்ன இடங்கபில்  ( அசுக் கல்லூரி 

ஆணரலும் ணிரர் கல்லூரி ஆணரலும் )இபறஷனில்  15 ிலக்கரடும் னதுறஷனில்  50 

ிலக்கரடும் அஷணத்து இந்றத் வரகுப்னக்குத் ந்து ிடுகறநது .இந் அ.இ.வர .இடங்கபிலும் 

இடஎதுக்கலட்ஷடக் கஷடப்திடிக்க ஶண்டுல்னர ?அப்தடிக் கஷடப்திடிக்கும் ஶதரது ந் 

இடஎதுக்கலட்டு னஷநஷக் கஷடப்திடிப்தது ?டுசறன் னஷநஷர ?ரறன அசறன் 

னஷநஷர ?ரறன அசுப் வதரறுப்திலுள்ப கல்லூரிகபில்ரன் அ.இ.வர .ரர்கலம் 

தினப் ஶதரகறன்நரர்கள் .டுசுப் வதரறுப்தில் உள்ப கல்ி றறுணங்கபில் டுசறன் 

இட எதுக்கலட்டு னஷநரன் கஷடப்திடிக்கப்தடுகறநஶ ி அஷ இடம்வதற்றுள்ப 

ரறனங்கபின் இட எதுக்கலட்டு னஷந அல்ன .அப்தடிரணரல் ரறன அசு டத்தும் கல்ி 

றறுணங்கபில் ரறனத்துக்குரி இட எதுக்கலட்டு னஷநஷத்ரன் கஷடப்திடிக்க ஶண்டும் .

ஆணரல் இந் அஷணத்து இந்றத் வரகுப்னக்கு ரறன அசு எப்தஷடக்கும் இடங்கபில் 

ஷண திற்தடுத்ப்தட்ட குப்தரஷப் வதரறுத் ஷ இந் இன னஷநகலஶ 
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கஷடப்திடிக்கப்தட ில்ஷன ன்று வரினம் ஶதரது அறர்ச்சறரக உள்பது . 

இடஎதுக்கலட்ஷட இல்னரனரக்கற உச்ச ீறன்நம்  

அஷணத்து இந்றத் வரகுப்ன  1984-85 இல் ந் ஶதரது அறல் வ்ி குப்னரரி இட 

எதுக்கலட்டுக்கும் உச்ச ீறன்நம் இடபிக்கில்ஷன .அ.இ.வர. இடங்கஷபப் 

வதரதுப்ஶதரட்டிின் னெனம் றப்தச் வசரல்னற ிட்டது. அணரல் அ.சர ,.அ.த .உட்தட ரனக்கும் 

அ.இ.வர .- இல் இடஎதுக்கலடு இல்ஷன ,இனதரண்டு கரனம் அ.இ.வர.ில் ரனக்குஶ 

இடஎதுக்கலடு இல்னர றஷன !அசஷப்னச் சட்டஶ வசனறந்து றன்ந அனம் !உச்ச 

ீறன்நத்றன் சனெக ீற றர்ப்னக் கண்ஶரட்டத்துக்கு இது அப்தட்டரண சரன்று !

இடஎதுக்கலட்டுக்கு றஷக வசய்னேம் அசஷப்னச் சட்ட உறுப்னகள் அடிப்தஷட உரிஷகள் 

ன்ந ஷனப்தின் கலழ் இனப்தினும் இடஎதுக்கலடு அடிப்தஷட உரிஷ இல்ஷன ண உச்ச 

ீறரன்கள் ஶதரகறந ஶதரக்கறல் வசரல்னற ிட்டு லந்து ஶதரன் உட்கறடக்ஷக னரிகறநர? 

2007 சணரி  31 ஆம் ரள் அதரத் க்கறல்ரன் அ.சர/.அ.த .உள்பிட்ட 

இடஎதுக்கலட்டுக்கு இந்ற அசு ஷக வசய்னரம் ன்று உச்ச ீறன்நம் ீர்ப்தபித்து .

இனதரண்டு கரனம் இடஎதுக்கலடு ன்ந என்ஶந இல்னர அீறத் ீரகக் கறடந் 

அஷணத்றந்றத் வரகுப்தில்  2007-08 இல் ரன் அ.ச/.அ.த .இட எதுக்கலஶட அநறனகரிற்று .

அப்ஶதரஶ .தி. .இட எதுக்கலடும் ந்றனக்க ஶண்டும் .டுசறன் னஷநப்தடி ன்நரல் 

கூட னனரண்டில்  9 , அடுத் ஆண்டில்  18 , னென்நரம் ஆண்டில்  27 ிலக்கரடு .தி. .

திரிிணர்க்குக் கறஷடத்றனக்க ஶண்டும் .அ.இ.வர.க்குத் றகம் னம் இடங்கள் ன்தரல் 

வரடக்கத்றனறனந்ஶ றக னஷநப்தடி  50 ிலக்கரடு கறஷடத்றனக்க ஶண்டும் .வ்ஷக 

இடஎதுக்கலடும் வசல்தடிஷன ன்ததுரன் வதரி வகரடுஷ! 

வகரள்ஷபஶர வகரள்ஷப! 

இது தகற்வகரள்ஷப !இனதரண்டுக் கரனம் தட்டினறண க்கலக்குக் கறஷடக்க ஶண்டி 

இடங்கள் வகரள்ஷப ஶதரிண .தறன்னென்நரண்டுக் கரனம் ஷண திற்தட்ட குப்திணர்க்குக் 

கறஷடக்க ஶண்டி இடங்கள் வகரள்ஷப ஶதரிண !வகரள்ஷபடித்ர்கள் ரர் ?இந்ற உச்ச 

ீறன்நனம் இந்ற அசறணனம் !கரங்கறஸ் ஆட்சறனேம் தரசக ஆட்சறனேம் ! 

இப்ஶதரது சனெக ீறின் வற்நறக்கு ிர டுக்கும் கட்சறகள் ல்னரம் இந்க் வகரள்ஷப 

டப்தஶ வரிரல் உநங்கறக் வகரண்டினந்ஷரம் !அற்கரக இர்கள் னந் ஶண்டும் !

ரனம் னந் ஶண்டும்! 

வசன்ஷண உர் ீறன்நத்றல் இந்ற அசும் இந்ற னத்துப் ஶதஷனேம்  ( MCI = 
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இ..ஶத ).அபித்துள்ப வுகபின் தடி கடந் ரன்கரண்டுக் கரனத்றல் அஷணத்து இந்றத் 

வரகுப்னக்குத் றகம் எப்தஷடத் இடங்கள் இபறஷன ,னதுறஷன இண்டும் ஶசர்ந்து  5,457 .

இடஎதுக்கலடு வசய்றனந்ரல் இறல்  2,729 இடங்கள் ஷண திற்தட்ட குப்ன ரர்கலக்குக் 

கறஷடத்றனக்கும் . 

டுசறன் கல்ி றறுணங்கள் அ.இ.வர.க்கு எப்தஷடக்கும் இடங்கபில் 

டுசறன் இடஎதுக்கலட்டு னஷந கஷடப்திடிக்கப்தடுகறநது .அரது அ.சர  .15 .% அ.த  .7 ,%

.தி.  .27 % ன்ந கில் இட எதுக்கலடு ப்தடுகறநது .இது ி வதரனபினறல் னறந் திரிவு 

(EWS = வதர..தி ).ன்ந னற ஷகப்தரடு ஶரற்றுிக்கப்தட்டு  10 % எதுக்கப்தடுகறநது .வரத்ம் 

50 ிலக்கரட்டுக்கு ஶல் ன்று வசரல்னத் ஶஷில்ஷன .ஆணரல் ரறன அசறன் 

இடஎதுக்கலடு  50 ிலக்கரட்டு ம்ஷதத் ரண்டக் கூடரது ன்று டுசு அடம் திடித்து .

உச்ச ீறன்நம்ரன் னடிவு வசய் ஶண்டும் ன்று ரரடிது .ஶறு க்குகஷபக் கரட்டி 

இலத்டிக்க னன்நது .ப்தடிரது திற்தடுத்ப்தட்ஶடரனக்கரண இடஎதுக்கலட்டு உரிஷஷ 

றுக்கத் ஷனகலரய் றன்நது. 

ரழ்த்தும் னத்னம் 

உர் ீறன்நத் ீர்ப்ன றழ்ரட்டுக்கும் சனெக ீறக்கும் கறஷடத்துள்ப வற்நற ன்தறல் 

றல்ஷன .க்குத் வரடர்ந் றக அஷசனேம் அசறல் கட்சறகஷபனேம் றநம்தட ரறட்ட 

க்கநறஞர்கஷபனேம் தரரட்டுகறஶநரம் .அஶ ஶதரது கடந் கரனத்றல் ிறப்ஶதரடில்னரல் 

தூங்கற ிட்ஶடரம் ன்தற்கரக ரம் உட்தட அஷணனம் னந் ஶண்டும் . 

 

இந் ஶத்றல் சறனற்ஷநக் கணப்தடுத் ஶண்டும் .இடஎதுக்கலட்டில் அஷணத்து 

இந்றக் குறுக்கலட்டரல் ன்றுஶ வரல்ஷனரன் !ப்தடி  ‗ ீட் ‗ஶர்ிணரல் ம் எனங்கறஷந் 

ல்ரழ்வு அஷப்னக்குக் ஶகஶடர ,அஶஶதரல் இந்ற அசறன் இடஎதுக்கலட்டு றுப்ன ன்தது ம் 

சனெகீறக்குக் ஶகடு !திற்தடுத்ப்தட்ஶடரனக்குரி இடங்கபின் றனட்டு ற்வசனரணன்று .திந 

ரறன ரர்கலக்குச் சறன இடங்கள் எதுக்குறல் நறல்ஷன .ஆணரல் அற்கு அஷணத்து 

இந்றத் வரகுப்ன ன்தது ஶஷில்ஷன . 

 

இடஎதுக்கலட்டில் இந்றத் துஷக்கண்டம் னலஷக்கும் எஶ அணுகுனஷநஶர எஶ 

கவுனஷநஶர இனக்க னடிரது ,ஷண திற்தடுத்ப்தட்ட குப்திணர்க்கரண 

இடஎதுக்கலட்ஷடஶ டுத்துக் வகரண்டரலும் ரறனத்துக்கு ரறனம் ஶறுதடக் கரனரம் ,
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ஆந்றம்  29 ,% இரசனப் திஶசம்  12-18 ,% சத்றஸ்கரர் ,உத்ர்கரண்டு ,ஜரர்க்கண்டு  14 ,% கர்ரடகம் 

32 ,% ஶகபம்  40 ,% ரட்டிம் ,இரசத்ரணம் ,சறக்கறம்  21 ,% தகீரர்  33 ,% ிப்னர் ,ஶற்கு ங்கம் 

17 ,% தஞ்சரப்  12 ,% னதுஷ  34 ,% அந்ரன் றக்ஶகரதர்  38 ,% ரத்ர கர் யஶனற  5 ,% சம்ன 

கரசுீம்  13 ,% அசரம் ,றல்னற ,ஶகரர ,குசரத் ,அரிரணர ,எடிசர ,உத்ப்திஶசம் ,சண்டிகரர்  27 ,%

றழ்ரடு  50 .%  

ன்ணரட்சறனேம் இடஎதுக்கலடும் 

இடஎதுக்கலட்டுக் வகரள்ஷகனேம் கபவும் னலக்க னலக்க ரறன அறகரத்துக்கு 

உட்தட்டஷரக இனக்க ஶண்டும் .அரது ன்ணரட்சற இல்ஷனஶல் இடஎதுக்கலட்ஷடக் 

கரப்தரற்ந னடிரது ,றழ்த் ஶசறத்துக்கும் சனெக ீறக்குரண இஷடனேநவு ன்று இஷஶ 

றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக்கம் சுட்டுகறநது , 

 

இண்டரரக ,கல்ி துரணரலும் ரய்வரறஶ ,அரது அந்ந்த் ஶசற 

இணத்றன் ஶசற வரறஶ கல்ிவரறரக ,திற்றுவரறரக இனக்க ஶண்டும் .

றழ்ரட்டில் னத்துக் கல்ி றறல்ரன் ன்ந றஷன இனந்றனக்குரணரல் அஷணத்து 

இந்றத் வரகுப்ன ன்ந ண்ஶ திநந்றனக்கரது அல்னர ?ஆங்கறன றக் கல்ி ன்தது 

சனெக ீறஷ றுக்கும் கனி ன்தஷ ிபங்கறக் வகரள்ப ஶண்டும் .அஷணத்து இந்றத் 

வரகுப்ன ன்ண ,அஷணத்து உனகத் வரகுப்னக்குக் கூட இடம் வகரடுப்ஶதரம் !ஆணரல் றழ்றக் 

கல்ி ன்தறல் ஊன்நற றற்ஶதரம் !இந்றக் கட்டஷப்தில் ரம் ன்ணரன் னன்நரலும் 

றழ்றக் கல்ி அனகற அனகறப் ஶதரய்க் வகரண்டினக்கறநது . 

 

றழ்றக் கல்ினேம் இடஎதுக்கலடும் 

றழ்றக் கல்ினேம் இடஎதுக்கலடும் சனெகீறின் இன கரல்கள் .என்நறல்னர 

ற்வநரன்று ஊணத்துக்ஶக ற வசய்னேம் .இடஎதுக்கலட்டுக்கரண ஶதரரட்டத்றன் னரறு 

கற்றுத்னம் தரடங்கஷப இணிரது கற்ஶதரம்! 

  

ரம் வகரண்டரடுகறந இந் வற்நற றஷனரணன்று !அடுத் றனட்டுக்கும் அடுத் 

வநறப் தரய்ச்சலுக்கும் ம் தஷகர்கள் அிரகறக் வகரண்டினக்கறநரர்கள் .அீறஷ 

அநத்ரல் டுக்க ரனம் ம் அநறரய்ங்கஷபக் கூரக்கறக் வகரள்ஶரம் ! 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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சந்ா 

ங்தக அந்ப் தசுந்துபிர்கள்? 

னன்ணினந் வதரனபரரச் சரிவும், அன் தின்ணிஷந் ஶகரிட்-19 ரக்கனம் 

என்நறஷந்து வதரனபரரத்றல் கடும் ரட்டத்ஷ ற்தடுத்றனேள்பண. ஆணரல் ம் 

தினக்கு ட்டும் வதரனபரரத்றல் தசுந்துபிர்கள் வரிகறன்நணரம். த்ற தரஜக அசு, 

ஶகரிட்-19 சரக்கரக ஷத்து, க்கபின் வதரனபரரத்ஷ ரசப்தடுத்தும் சலறவுக் வகரள்ஷகத் 

றட்டங்கஷப அச அசரக ரனஷட எப்னலும் இல்னரல் றஷநஶற்நற னகறநது. 

ிசரிகஷபனேம், தகர்ஶரஷனேம் கடுஷரகப் தரறக்கும் ஷகில் ிசரச் சந்ஷஷ 

னற்நறலுரக ணிரர் வதனறறுணங்கலக்குத் றநந்துள்பது. இணரல் றனத்றல் ஷப் திர் 

வசய் ஶண்டும் ன்தது னல் அஷ ன்ண ிஷனக்கு ிற்தது ன்தது ஷ னடிவு 

வசய்னேம் அறகரம் னற்நறலுரகப் வதனம் றறுணங்கலக்ஶக வசன்று ிடும், அது தப் 

திர்கஷபஶ அறகம் திர் வசய்னேம் ஶதரக்ஷக ஊக்குிக்கும் ன்தரல், ரட்டின் உவு 

உற்தத்றினரண ன்ணிஷநவுக்கும், உவுப் தரதுகரப்னக்கும் அச்சுறுத்னரக அஷந்து ிடும்.  

அத்றரசறப் வதரனட்கள் சட்டம், 1955த் றனத்ற அத்றரசறப் வதரனட்கள் 

தட்டினறனறனந்து ரணிங்கள், தனப்ன, ண்வய் ித்துக்கள், வங்கரம், உனஷபக் கறங்கு 

ஆகறற்ஷந ீக்கறரல் இந் அத்றரசறப் வதரனட்கலம் ஆடம்தப் வதரனட்கபரகக் 

கனப்தடும் றஷனஶ ற்தடவுள்பது. இப்வதரனட்கபின் ீரண அசறன் கட்டுப்தரடுகள் 

னற்நறலுரகத் பர்த்ப்தட்டினப்தது ிசரிகபிஷடஶ அறர்ச்சறஷ ற்தடுத்றனேள்பது. 

இணிஶல் இந் ிஷபவதரனட்கஷப ஊக ிகர்கள் ினப்தம் ஶதரல் ததுக்கற ஷத்து, 

வசற்ஷகரண தற்நரக்குஷந ற்தடுத்ற அற்நறன் ிஷனஷ உர்த் னடினேம். இன் னெனம் 

ஊக ிகர்கலம், இஷடத்கர்கலம் அசறன் னல ஆஶரடு வகரள்ஷப இனரதம் அடிக்க 

னடினேம். இணரல் அத்றரசறப் வதரனட்கள் கறஷடக்கரல் க்கள் றகப் வதனம் இன்ணலுக்கு 

ஆபரக உள்பணர். இணரல் ீனகறரிில் உள்ப உனஷபக் கறங்கு ஆரய்ச்சற ஷத்ஷனேம் 

னெடும் றஷன ற்தட்டுள்பது. இன் கரரக ீனகறரி ரட்டத்ஷச் ஶசர்ந் 

ிசரிகலக்கு உனஷபக் கறங்கு ிஷ கறஷடப்தறல் சறம் ற்தடுதுடன், 

ஆிக்கக்கரண ிசரிகள் ரழ்ிக்கும் அதரனம், உள்பது. இச்சட்டத்றற்கு றர்ப்ன 

வரிிக்கும் ிரக ிசர சங்கங்கள் சரர்தில் ஜழன் 10ம் ஶற சட்ட கல் ரிப்ன 

ஶதரரட்டம் ஷடவதற்நது. 

ஷனஷ ங்கறின் கட்டுப்தரட்டுக்குள் கூட்டுநவு ங்கறகஷபக் வகரண்டுனற்கரண 
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அசச் சட்டத்ஷக் குடிசுத் ஷனர் திநப்தித்துள்பரர். தரஜக அசு, ரறனங்கபிடம் 

இனந் கூட்டுநவு ங்கறகபின் ீரண றர்ரக அறகரத்ஷ, த்ற ங்கறிடம் 

எப்தஷடத்றனப்தது ிசரிகள் த்றில் வதனம் கஷனஷ ற்தடுத்தும் ிரக உள்பது. 

ஆணரல் இந் றர்ரக ரற்நத்ரல் ிசரிகள் தன்வதறுரர்கள் ன்றும் ரறன 

அசுகபின் ஊல் அசறனரல் ங்கறகஷபச் சரிரக றர்கறக்க னடிில்ஷன ன்றும் சறனர் 

க்கரனத்து ரங்குகறநரர்கள். த்ற அசு வசய்ர ஊனர! த்ற ங்கற சுஶச்ஷசரகச் 

வசல்தட னடிகறநர? த்ற அசறன் ஷகப்தரஷரக த்ற ங்கற உள்பது. அசறன் 

கட்டுப்தரடில்னரல் னற்நறலும் சுஶச்ஷசரக, ரரப ர்த்கத்றற்கு ஆரக த்ற 

ங்கற வசல்தட ஶண்டும் ன்ந வதரனபில் இஷக் குநறப்திடில்ஷன. த்ற அசறன் 

ஜணரக ிஶரப் வதரனபரர டடிக்ஷககஷபத் ட்டிக் ஶகட்கஶர டுக்கஶர 

அவ்ங்கறரல் னடிர ஶதரது இந் றர்ரக ரற்நம் ன்தது தரதட்சற்ந டடிக்ஷககஷப 

உறுறதடுத்ரது. ஶசறரக்கப்தட்ட ங்கறக் கடன் றட்டங்கஷப ஶர தரற ஜணர 

கட்சறின் றட்டங்கள் ஶதரல் றழ்ரட்டின் தரற ஜணர கட்சறிணர் வசல்தடுத்ற 

னகறநரர்கள். இற்கு ஏர் இஷத்பனம் வரடங்கறனேள்பரர்கள் (www.bankloanhelplinedsbjp.in). 

குஷநந்தட்சம் இற்கரது றர்ப்னத் வரிிக்க னடிந்ர த்ற ங்கறரல்? இந்றர்ரக 

ரற்நம் ரறனங்கபின் சுரட்சற அறகரத்ஷனேம், கூட்டுநவுக் ஶகரட்தரட்ஷடனேம் குற 

ஶரண்டிப் னஷப்தரகஶ அஷனேம்.  

ரறனங்கள் றற னரின்நற சரர ிற்தஷணின் னெனனம், னரட்டரி சலட்டுகபின் 

னெனனம் னரய் றட்டும் றஷனக்குத் ள்பப்தட்டுள்ப றஷனில் ஶகரிட்-19ஆல் ற்தட்ட 

வதரனபரரத் ஶக்கத்ஷச் சரிவசய் ரறனங்கள் 20 னட்சம் ஶகரடி றறஷ (10% ஜறடிதி 

அபிற்கு) வசலுத் னன் ஶண்டும் ண றறன் கட்கரரி அஷப்ன ிடுத்துள்பரர். த்ற 

அஶச 20 னட்சம் ஶகரடி றறத் வரகுப்ன னகறஶநரம் ணக் கடன் றட்டங்கஷப ட்டுஶ 

அநறித்துள்ப றஷனில் ரறனங்கள் 20 னட்சம் ஶகரடிக்கு ங்ஶக ஶதரகும்? ஶகரிட்-19இன் 

ரக்கத்ரல், றறபங்கஷபச் சறக்கணரகப் தன்தடுத் ஶண்டும் ன்றும், இந் றற 

ஆண்டில் ந்ப் னற றட்டத்ஷனேம் வரடங்க ஶண்டரம் ணவும் றற அஷச்சகம் ல்னரத் 

துஷநகபிடனம் ஶகட்டுக் வகரண்டுள்பது. இந் றறரண்டில் வசல்தடுத்துற்கரண 

றட்டங்கலம், அடுத் ஆண்டு ரர்ச் 31 ஷ றறுத்ற ஷக்கப்தடும் ன்றும் அநறித்துள்பது. 

அசறன் றற எதுக்கலடுகள், றறச் சலுஷககள் குஷநந்து ிட்டரல், வரத்ப் வதரனபரக்க றப்ன 

(ஜறடிதி) 10.8% அபிற்குக் குஷநனேம் ணப் னள்பிில் றனர் திணரப் வசன் குநறப்திட்டுள்பரர். 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bankloanhelplinedsbjp.in%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Zh82R_qzHRC7KmgLoaAtPjv9doNlMXx1w8X-vCcDuGb5OD6xRkjMasXs&h=AT29puv34LW-Ic8zJwdjhVJduBtcjI9QY94DapGjN3MMsgfwSS4R9HNuHiEztvh2JuBVF0uwC6XUYtQfXs57mdy47yXEaHnzzTnR2rxPc1CV
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த்ற ங்கற கூறுகறநது, ங்கறக் கடன்கபின் ட்டிகஷபத் ள்லதடி வசய்ரல் 

ங்கறகலக்கு னொ.2 னட்சம் ஶகரடி அபிற்கு இப்ன ற்தடுரம்! சரிரன், இது ஶதரன்ந குல் 

வதனறறுணங்கபின் ரரக் கடன்கஷப ட்டி ட்டுறல்னரல் னஶனரடு ள்லதடி வசய்னேம் 

ஶதரது ன் எனறக்கஶில்ஷன? 

அகறன இந்ற உற்தத்றக் கூட்டஷப்தின் ஆய்ின் னெனம் 72% சறறு, குறு டுத் 

றறுணங்கபிலும், 42% கரர்ப்தஶட் றறுணங்கபிலும் ஆட்குஷநப்ன வசய்ப்தடவுள்பரகத் 

வரிந்துள்பது. த்ற அசு 9.25% குஷநந் ட்டிில் திஷில்னரக் கடன் 3 னட்சம் 

ஶகரடி ஷ சறறு, குறு, டுத் றறுணங்கலக்கு அபிக்க எப்னல் ந்து. இன் னெனம் 75 

னட்சம் ஷிஶனர அல்னது றறுணத்றன் வரத்ப் தங்குகபில் 15% அபிஶனர னெனண 

உிஷ அசறடம் வதநனரம் ணவும் கூநப்தட்டுள்பது. ஆணரல் ஆறு ரங்கலக்குள் 25 

ஶகரடி ஷ றலுஷக் கடன் ஷத்துள்ப றறுணங்கள் ட்டுஶ இந்க் கடன் வதநத் 

குறரணஷ ன்தரல், கடன் றலுஷ இல்னர ஶதரதும் வரறல் டத்ப் தம் இல்னர 

றறுணங்கஶபர, னறரகத் வரறல் வரடங்கும் றறுணங்கஶபர இத்றட்டத்றன் னெனம் றற 

வதந இனர றஷனில் உள்பண. சறறு, குறு றறுணங்கலக்கரண னத்ர கடன் றட்டத்றல் 

ங்கறக் கடனுக்கரண ஷஷக் குநறப்திட்ட கரனத்துக்குள் னஷநரகச் வசலுத்றணரல் 

த்ற அசு 2% ட்டி ரணிம் னரம், அதுவும் 12 ரங்கலக்குத்ரணரம். இஷச் 

வசல்தடுத் ஶண்டி ஶர இது? கடன் ஷஷக் கட்ட னடிரரல்ரஶண த்ற 

ங்கற, கடன் ஷஷ வசலுத்துற்கு 6 ரம் கரன அகரசம் அபித்துள்பது? ஆணரல் 

அதுவும் சரிரண னஷநில் வசல்தடுத்ப்தடில்ஷன. கறரப் னநங்கபில் றற 

றறுணங்கபின் னகர்கள், றலுஷத் வரஷகஷச் வசலுத்துரறு அச்சுறுத்துரகத் 

வரடர்ந்து குற்நச்சரட்டுகள் ந்துள்பண. 

ஶகரிட்-19 னடக்கத்ரல் கச்சர ண்வய் ிஷன ழீ்ந்துள்ப றஷனில் தரஜக அசு, 

21 ரட்கபில் 22 னஷந வதட்ஶரல், டீசல் ிஷனஷ உர்த்றச் சரஷண தஷடத்துள்பது. 

வதட்ஶரல் னறட்டனக்கு னொ.9.17 ஷதசரவும், டீசல் னறட்டனக்கு னொ.11.14 ஷதசரவும் ிஷன 

அறகரித்துள்பது. வசன்ஷணில் வதட்ஶரல் னறட்டர் னொ.83.63 ஷதசரவுக்கும், டீசல் னறட்டர் னொ.77.72 

ஷதசரவுக்கும் ிற்தஷணரகறநது. கச்சர ண்வய் உற்தத்ற ரடுகபின் அஷப்தரண எவதக்கறன் 

ஷனஷச் வசனரபரிடம் த்ற வதட்ஶரனற ற்றும் இற்ஷக ரிரனே அஷச்சர் 

ர்ஶந்ற திரன் அர்கள் உனகபில் கச்சர ண்வய் உற்தத்றனேம் ிஷனனேம் சலரக 

இனக்க ஶண்டும் ண னறனேறுத்றனேள்பரரம் அது சரி, ங்கலக்கு அநறவுறுத்துது 
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இனக்கட்டும் உனவகங்கும் அது சலரகத்ரன் உள்பது, ன் உங்கள் இந்றரில் ட்டும் 

வதட்ஶரல், டீசல் ிஷன கறநறப் தரய்கறநது ண எவதக் ஷனஷச் வசனரபர் ஶகட்டரல் இர் 

னகத்ஷ ங்ஶக ஷத்துக் வகரள்ரர்? 

இந்றரின் றனக்கரிச் சுங்கங்கபினறனந்து அஷணத்து இற்ஷக பங்கஷபனேம் 

அம்தரணி, அரணிகலக்கும், அந்ற றறுணங்கலக்கும் ரஷ ரர்த்து ிட்டு, ஶச தக்ற, ஶச 

தக்ற ணக் வகரக்கரிப்தறல் வதரனள் தும் உள்பர? தரஜக அசு ஶசதக்றஷ றற 

எதுக்கலட்டில் கரட்ட ஶண்டும், ஶஷனரய்ப்னகஷப உனரக்குறல் கரட்ட ஶண்டும். சலணப் 

வதரனட்கஷபப் னநக்கிப்தன் னெனம் ட்டுஶ ஶசதக்றஷ றஷனரட்டி ிட னடிரது. 

அற்கரக சலணத்றன் கரனறல் ி ஶண்டும் ன்று கூந ில்ஷன. அவரிக்கரின் கரனறல் 

ிலந்து கறடப்தது அல்ன ஶசதக்ற.  

திர் கரீப் கல்ரண் றட்டத்ஷ ம்தர் இறுற ஷ வசல்தடுத்துரக 

அநறித்துள்பரர். இந் றட்டம் 80 ஶகரடிப் தணரபர்கஷபக் வகரண்டுள்பது ணக் 

கூநப்தட்டரலும் இன் தன்கள் அஷணஷனேம் வசன்நஷடில்ஷன. பி க்கலக்கு 

அபிக்கப்தடும் றற எதுக்கலடுகஷப வட்டுஷஶ இனக்கரகக் வகரண்ட சர்ஶச ர 

றறத்றன் ஷனஶ ஷகலக்கு ஶடிப் த உி, றறனேி உள்பிட்ட சலுஷககஷப 

அபிக்கனரம் ண ஶந்ற ஶரறக்கு ஆஶனரசஷண வரிித்துள்பரர் ன்நரல் வதரனபரரம் 

அந் அபிற்குத் ரழ்ஷடந்துள்பது ன்தஷஶ கரட்டுகறநது. ஆணரல் இந் இக்கட்டரண 

றஷனனேம் திர் அர்கலக்கு ிஷபரட்டரகத்ரன் உள்பது அர் கூறுகறநரர், 

வன்ணிந்றர்கள் வதரலது ஶதரக்கப் தல்னரங்குற ிஷபரடுகறநரர்கபரம். வதரனபரரத்ஷ 

தல்னரங்குறரக்கற ிட்டு, அரல் ட்டுஶ இவ்ரறு ஶதச னடினேம். ணக்குரி 

வதரறுப்னகஷபவல்னரம் றஷநஶற்நற ிட்டு இற்ஷநப் தற்நறப் ஶதசறணரல் அது ஶறு. 

ரட்டின் திர் வதரறுப்னகஷபவல்னரம் ட்டிக் கறத்து ிட்டு வட்டிப் ஶதச்ஶச 

ஶஷனவணத் றரினேம் ஶதரது அஷ ப்தடி சறக்க னடினேம்? இந்றரில் ஸ்தரணி ஃப்ல 

கரய்ச்சனரல் 1918இல் ற்தட்ட வதரனபரர வனக்கடிினறனந்து வரத்ப் வதரனபரக்க றப்ன 

(ஜறடிதி) ீண்டு  4 ஆண்டுகள் ஆணது ண தரரிமறல் உள்ப வதரனபரர கூட்டுநவு ற்றும் 

பர்ச்சறக்கரண கூட்ட்ஷப்ன (ஏ.இ.சற.டி,) வரிித்துள்பது. தரஜக ஆட்சறரணது வதரனபரர 

ீட்சற ‘U’ டித்றஶனர அல்னது ‘V’ டித்றஶனர அஷரது ன்தஷ உறுறப்தடுத்தும் 

ிரகஶ வசல்தட்டு னகறநது.  

ர்த்க ற்றும் வரறல்துஷந அஷச்சகம் ஜழன் 30 வசவ்ரன்று வபிிட்ட 
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னள்பிிங்கபின் தடி, ரடு லி னடக்கத்றணரல் வரறற்சரஷனகள் உஷப்தரபர் 

இல்னரல், தப் தற்நரக்குஷநரல் சறக்கறத் ித்ரல், வதரனபரரத்றன் 8 னன்ஷத் 

துஷநகபின் உற்தத்ற 2019 ஶ ரத்றல் 3.8 சீரக இனந்து, 2020 ஶ ரத்றல் 23.4 

சீம் ழீ்ச்சற (-23.4) அஷடந்துள்பது. வரடர்ந்து னென்நரது ரரகத் வரடனம் 

இவ்ழீ்ச்சறரணது ப்ல் ரத்றல் (-) 37 சீரக இனந்து. 20ஆது ரரக கச்சர 

ண்வய் உற்தத்றனேம் ஶ ரத்றல் ழீ்ச்சறஷடந்துள்பது. உ உற்தத்றஷ (7.5%) ிர்த்து, 

றனக்கரி, கச்சர ண்வய், இற்ஷக ரிரனே, சுத்றகரிப்னப் வதரனட்கள், ஃகு, சறவன்ட் 

ற்றும் றன்சரம் ஆகற ல துஷநகலம் ஶ ரத்றல் றர்ஷந பர்ச்சறஶ 

கரப்தட்டது. உள்கட்டஷப்ன திரிில் அஷணத்து துஷநகபிலும் றகப் வதரி உற்தத்ற 

அறர்ச்சற ற்தட்டுள்பது. ப்ல் ரத்றல் 78.7 சீம் ழீ்ச்சற     (-78.7%) அஷடந் ஃகு 

உற்தத்ற ஶ ரத்றல் 48.4 சீம் சரிந்து (-48.4%). ப்ல் ரத்றல் 85.3 சீம் 

சரிஷடந் சறவண்ட் உற்தத்ற (-85.3) ஶ ரத்றல் 22.2 சீம் குஷநந்துள்பது (-22.2%) 

றன்சர உற்தத்ற 15.6 சீனம் (-15.6%) சுத்றகரிக்கப்தட்ட வதட்ஶரனறப் வதரனட்கபின் 

உற்தத்ற 21.3 சீனம் ழீ்ந்துள்பது (-21.3%). வரறல்துஷந உற்தத்றக் குநறடீ்டில் (..தி.) 

இந் ட்டு வரறல்துஷநகபின் தங்கு 40.27 சீரக உள்பது. 

 

பதண்கபின் ிமன: 

ா அநிக்மக: 

உனக க்கள்வரஷகின் றஷன குநறத் க்கற ரடுகள் அஷின் தரனறண ற்றும் 

இணப்வதனக்க சுகரர றறுணம் (UNFPA) ஜழன் 30 அன்று வபிிட்ட அநறக்ஷகில் 2013க்கும் 

2017க்கும் இஷடில், இந்றரில் எவ்ஶரர் ஆண்டும் சுரர் 460,000 குந்ஷகள் திநப்தின் 

ஶதரது கரரல் ஶதரணரகவும், கரரல் ஶதரண இக்குந்ஷகபில் தரனறணச் சரர்னஷட 

தரனறணத் ஶர்ிணரல் னென்நறல் இன தங்கறணனம், திநப்னக்குப் திந்ஷ வதண் இநப்தின் 

கரரக னென்நறல் என தங்கறணனம் கரரல் ஶதரணரக இந் அநறக்ஷக கூறுகறநது. (கடந் 

கரனத்றல் திசத்றற்கு னந்ஷ ற்றும் திசத்றற்குப் திந்ஷ வதற்ஶநரரின் தரனறணத் 

ஶர்ின் கரரக க்கள்வரஷகில் கரரல் ஶதரண வதண்கஷப ‚கரரல் ஶதரண 

வதண்கள்‛ ன்று .ர. குநறப்திடுகறநது.) 

கடந் 50 ஆண்டுகபில் கரரல் ஶதரண உனகறன் 142 றல்னறன் வதண் குந்ஷகபில் 

கறட்டத்ட்ட னென்நறல் என தங்கறணர் (46 றல்னறன்) இந்றரஷச் ஶசர்ந்ர்கள் ன்றும், 
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உனகபில் கரரல் ஶதரணர்கபில் 90% னல் 95% ஷ இந்றரஷனேம், சலணரஷனேம் 

ஶசர்ந்ர்கள் ன்றும் ர அநறக்ஷக கூறுகறநது. இந்றரில் வதண் குந்ஷகபின் இநப்ன 

ிகறம் அறகரக உள்பரகவும், 1,000 வதண் குந்ஷகபில் 13.5 ஶதர் இநப்தரகவும், 5 

துக்குட்தட்ட வதண் குந்ஷகபின் இநப்தில், என்தறல் எனர் இநப்தது திநப்னக்கு 

திந்ஷ தரனறணத் ஶர்ின் கரரக இனக்கனரம் ன்றும் கூறுகறநது. 

இந்றரில், கல்ி வதநர வதண்கபில் 51 சீத்றணனக்கும், ஆம்தக் கல்ி 

ட்டுஶ வதற்நர்கபில் 47 சீத்றணனக்கும் 18 றற்குள் றனம் 

வசய்ப்தடுரகவும், இஷடறஷனக் கல்ி வதற்ந வதண்கபில் 29 சீத்றணனக்கும், 

இஷடறஷனக் கல்ிஷத் ரண்டிப் தடித்ர்கபில் 4 சீத்றணனக்கும் 18 துக்கு 

னன்ணஶ றனம் வசய்ப்தடுரகவும் வரிித்துள்பது. 

உனக அபில், இந் ஆண்டு, 4.1 றல்னறன் வதண்கள் வதண் திநப்னறுப்னச் சறஷவுக்கு 

உட்தடுத்ப்தட்டரர்கள் ன்றும் றப்திடப்தட்டுள்பது. இன்று, 18 றற்கு உட்தட்ட 33,000 

சறறுறகள் றகவும் ரண ஆண்கஷப றனம் வசய்த் ள்பப்தடும் றஷன 

கரப்தடுரகவும் அநறக்ஷக கூறுகறநது. 

 

புளூம்பதர்க் அநிக்மக: 

இந்றரில் வகரஶரணர ஷமரல் ற்தடுத்ப்தட்ட வதரனபரர வனக்கடிரல் 

தரனறண இஷடவபி ஶலும் ீிஷடந்துள்பரக னலம்வதர்க் அநறக்ஷக கூறுகறநது. 

இந்றரில், சுகரரத் துஷநில் வதண்கபின் திறறறத்தும்  அறகரய் இனப்தரல் 

ஷஸ் தரறப்னக்குள்பரகும் ஆதத்தும் அர்கலக்கு அறகரய் இனப்தரகக் குநறப்திட்டுள்பது. 

இந்றப் வதண்கபில் கரல் தங்கறற்கும் குஷநரணர்கஶப உஷப்னச் சக்றரக உள்பணர். 

ஆண் வதண் ஊற இஷடவபிக்கரண உனகபரி சரசரி 16%ஆக உள்ப றஷனில், 

இந்றரில் இது சரசரிஷ ிட அறகரக உள்பது. இந்றப் வதண்கள் ஆண்கஷப ிட 36% 

குஷநரக ஊறம் வதறுகறன்நணர். இந்ற க்கள்வரஷகில் வதண்கள் 49 சீத்றணரக 

உள்பணர், ஆணரல் இந்றப் வதரனபரர உற்தத்றில் 18 சீத்றணஶ தங்கபிக்கறன்நணர், 

இது உனகச் சரசரிில் தரற ட்டுஶ. திர் ஶந்ற ஶரற அர்கபரல் 1.3 தில்னறன் 

க்கள் வகரண்ட இந் ரட்டில் ரர்ச் 25 அன்று வரடங்கப்தட்ட ஶச அபினரண 

னடக்கத்ரல், தன வதண்கள் ஶலும் தின்ணிஷனக்குத் ள்பப்தட்டுள்பணர் ன்றும் னலம்வதர்க் 

அநறக்ஷக கூறுகறநது. 
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இப்தடி எவ்வரன ஷகிலும் ரடு சரிவுப் தரஷில் வசன்று வகரண்டினப்தஷப் 

தற்நற கஷனஶ இல்னரல்ரன் திர் ஶரற வதரனபரரத்றல் தசுந்துபிர்கஷபக் 

கரண்தரகத் ம்ஷத்ரம் ரற்நறக் வகரள்ஶரடு ம்ஷனேம் ரற்நற னகறநரர்.  

__________________________________________________________________________________________________________ 

கடிாபம்- ஆப்தடம் 

க்கம்! ரன் *சுர கரந்ற* 

*இஷ ற கல்ி* குநறத்து தன ஶகள்ிகள் கனத்துகள் உனி 
ந் றஷனில், ணக்கு இஷ ற கல்ி *குந்ஷகபின் 
கற்நலுக்கு ற்நல்ன* ன்ந றஷனப்தரட்ஷட, சறன குந்ஷகலடன் 
ஶதசற ஶதரது வதற்ஶநன். அன் வரடர்ச்சறரக, இஷ ற கல்ி 
ன்தஶ, ஶர்வு றப்வதண் ன்ந அடிப்தஷடில் அசறரகறநது 
ன்ந தரர்ஷனேம் வகரண்ஶடன். 

அஷ குந்ஷகஶப வசரல்லும் ஷகில் இந் ஆ தடத்ஷ உனரக்க னற்தட்ஶடன். 

ன்னுஷட னல் னற்சற இந் ஆ தடம். ஶலும் தட இக்கம் குநறத்து வதரி அநறவு 
இல்ஷன ன்தரல், இது வதரி ஶர்த்றகலடன் இனக்கரது, ணினும் கனத்ஷ வகரண்டு 
ஶசர்த்து ிட ஶண்டும் ண *கடிரபம்* னடித்து உங்கள் தரர்ஷக்கு ஷத்தும் ிட்ஶடன். 

இன் வரடர்ச்சறரக னம் சறன 
ஶகள்ிகலக்கும் இஶ னஷநில் ஆ 
தடம் உனரக்கற அஷ வபிவு தடித் 
றஷணக்கறஶநன். ஆகஶ, ண்தர்கஶப, 
*உங்கள் ஶனரண கனத்துக்கஷப* ஶலுள்ப 
ன் *னகதல் தக்கத்றல்* வரிித்ரல், 
அஷ என ஆரக வகரண்டு 
அடுத்ஷ தஷடப்னகஷப இன்னும் 
ஶர்த்றனேடன்  ஷனதடுஶன். 

அன் னைடினைப் னறங்க். 

https://youtu.be/HsRs6s4xf20 

ன் னகதல் தக்க னறங்க். 

https://www.facebook.com/660916014004788/posts/3045193988910300/ 

அஷணனக்கும் ன்நற! 

 

https://youtu.be/HsRs6s4xf20
https://www.facebook.com/660916014004788/posts/3045193988910300/
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ிாகு 

இனங்ஷக ரடரலன்நத் ஶர்ல்:  

ஈத் ிர் ாழ்வுரிமக் கூட்டமப்பு தண்டுதகாள் 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

இணறப்னக்கு ீற ஶகரவும், றீ இஷநஷ ீட்னக்கும் தரடுதடும் னற அசறல் 

ஷனஷஷ ரர்க்கும் கபரக இனங்ஷக ரடரலன்நத் ஶர்ஷனப் தன்தடுத்துக! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

வகரஶரணரின் னஷக னரற்று பர்ச்சறப் ஶதரக்ஷக ிஷவுதடுத்றனேள்பது. அந் 

ஶகத்றற்கு ஈடுவகரடுக்க ஶண்டிர்கபரகத் றழ் க்கபரகற ரனம் உள்ஶபரம். 

வகரஶரணர ற்தடுத்தும் அசறல் வதரனபில் சங்கறனறத் வரடர் றகழ்வுகபரல் ப்ஶதரகும் 

ஶதரரட்டங்கலம் வகரஶரணர ஶதரனஶ உனவகங்கும் தவுது றண்ம். வன்ஶலும் 

க்கள்றபின் கரனரக றர்கரனம் ிரிகறநது. ஆினும் அந் க்கள்றபின் கனத்ஷ 

அநறற்குத் ஶர்ல் றரக அந் க்கபரல் வரிவு வசய்ப்தட்ட வதரபர்கபின் 

கனத்ஷஶ இன்ஷந தன்ணரட்டுனக அசுகள் ஶகரரி றற்கறன்நண. இது அசறனறல் என 

குடிரட்சற தரக பர்ந்து ந்றனக்கக் கரண்கறஶநரம். 

 

எற்ஷநரட்சற அசஷப்னக்கு உட்தட்ட ரடரலன்நத்றற்கரண இடங்கஷபப் திடிப்தரல் 

இனங்ஷகத் ீவுக்குள் ஈத் றர்கலக்கு வதரிரக என்றும் ஆகப் ஶதரறல்ஷன. ஆணரல், 

இனங்ஷகத் ீவுக்கு வபிஶ தன்ணரட்டங்கறல் றர்கபின் ஶரக்கஷப 

வபிப்தடுத்துற்கு இந் ரடரலன்ந இடங்கஷப ரர் றப்னகறநரர்கள் ன்தது னகன்ஷ 

உஷடரகறநது. 

 

உனவகங்கும் ஶர்னறல் க்கபின் அன்நரட ரழ்ரரச் சறக்கல்கள் றகழ்ச்சற றனரகறன்நண. 

ஈத் றர்கஷபப் வதரறுத் ஷ சுந்றம் வதற்ந இனங்ஷகில் டந் ல்னர 

ரடரலன்நத் ஶர்ல்கபிலும் அன் ஷப் வதரனபரய்த் றழ் க்கள் ஶர என 

ஷகில் றழ்த் ஶசறக் குநறக்ஶகரஷப னன்ணிறுத்த் நறறல்ஷன. அது ட்டுறன்நற, 

கஷ ஶசர்க்கும் துடுப்வதன்று ம்தி தற்நறப் திடித்ிடத்து கடனறல் னெழ்கடிக்கும் கல்ஷனப் 

ஶதரல் ீங்கறஷத் ஷனேம் றர்கள் ஷககலத் நறறல்ஷன. 
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திக்கரக சறங்கப ஆலம் குரத்றடம் ிஷனஶதரண ஜற.ஜற. வதரன்ணம்தனத்ஷ 1955ஆம் 

ஆண்டு ரடரலன்நத் ஶர்னறல் ஏங்கட்டிர்கள், என்றுதட்ட இனங்ஷகக்குள் கூட்டரட்சற 

ஶகரரி றசுக் கட்சற வரடங்கப்தட்டு ஆறு ஆண்டுகஶப ஆண றஷனில், ஸ்.ஶஜ.ி. 

வசல்ரகத்ஷ க்குத் ஷனஷ ற்க ஷத்ர்கள் றர்கள். 1955 னல் 1976இல் 

அர் ஷநனேம் ஷ றர்கபின் ன்ஶணரில்னரத் ஷனரக அநறப்தட்டரர். 1972இல் 

இற்நப்தட்ட சறநறனங்கர குடிசு ரப்ஷத றர்கள் ற்கில்ஷன ன்தஷக் கரட்டும் 

ிரக 1975இல் கரங்ஶகசன்துஷந இஷடஶர்னறல் அர் ஶதரட்டிிட்ட ஶதரது அஷ 

றர்த்துப் ஶதரட்டிிட்டர் கட்டுப்தம் கூட வதந னடிரல் ஶரல்ி கண்டரர். 

றர்கலக்கு இஷநஷனேள்ப ணிசு ீரண ஶட்ஷக அது ஷனஷிஶனஶ 

ட்டுக்ஶகரட்ஷட ீர்ரணரிற்று. றீ அசஷப்தற்கரண க்கபரஷ ஶகரரித் றர் 

ிடுஷனக் கூட்டி 1977ஆம் ஆண்டுத் ஶர்னறல் கபங்கண்ட ஶதரது அக்கூட்டிக்கு 

ரவதனம் வற்நறஷத் றழ் க்கள் ங்கறணர். ஶர்லுக்குப் தின்ணர் றழ்த் ஷனர்கள் 

சறங்கப ஆட்சறரபர்கஶபரடு கள்பக்கூட்டு ஷத்துக் வகரண்டணர். ’அறர் அண்ரச்சற றல் 

அசரங்கம் ன்ணரச்சு’ ன்று ஶகட்கத் வரடங்கற, அறர்னறங்கத்ஷ அசறல் அங்கறனறனந்து 

அப்னநப்தடுத் ங்கில்ஷன றர்கள், ட்டுக்ஶகரட்ஷடினறனந்து னள்பிரய்க்கரல் 

ஷினரண ஶதரரட்டப் தத்றல் சறங்கப வதபத்ப் ஶதரிணர அசறலுக்கு றரண என 

ஶதரரட்டக் கபரகஶ ரடரலன்நத் ஶர்ஷனக் ஷகவகரண்டு ந்ர்கள் றர்கள். 

 

இடிஶதரல் ரக்கற னள்பிரய்க்கரல் ஶதறவுக்குப் தின்ணரண இந்ப் தறஶணரர் ஆண்டுகபில் 

றழ் க்கள் இண்டு ரடரலன்நத் ஶர்ல்கபில் ரக்கபித்துள்பணர். ஆகஸ்ட் 5ஆம் ரள் 

சறநறனங்கரில் டக்கினப்தது னள்பிரய்க்கரலுக்குப் திநகரண னென்நரது ரடரலன்நத் 

ஶர்ல். ஶதரனக்குப் திந்ஷ றஷனகுஷனந் ரழ்க்ஷகில், ஆற்ஶநரர், உநவுகஷப 

இந்து ரடுஶரர், ரழ்ரரத்றற்கு றின்நறத் த்பிப்ஶதரர் ண அன்நரட ரழ்ின் 

துத்ஷனேம் வனக்கடிகஷபனேம் வசரல்னற ரபரது. இந் வனக்கடிகலக்கு னகங்வகரடுக்க 

சறற்சறன ரய்ப்னகஷப ங்கக் கூடி என்நரக றழ் க்கள் இத்ஶர்ஷனக் கனக் கூடும். 

 

அஶஶத்றல் இந் வனக்கடிகலக்கு ல்னரம் அடிப்தஷடரய் இனக்கும் இணப் திச்சஷண 

வரடர்தில் கடந் 4 ஆண்டுகபில் டந்ஷ ன்ண? ல்னரட்சற, ல்னசரங்கம், ல்னறக்கம் 
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ன்தஷ ல்னரம் கரற்நறல் கஷந் கற்னரகற ிட்டண. ‛னற ரப்வதரன்நறன் றஶ 

எற்ஷநரட்சறக்குள் சஷ்டித் ீர்வரன்று னம்‛ ன்று சத்றம் வசய்ர்கள் 

ஷனகிழ்ந்துள்பணர். னென்று னஷந இில் அஷசக் கிரல் கரத் றழ்த் 

ஷனர்கள் றரிக்கு வற்நறக் கணிகஷபத் ந்து ிட்டு றழ் க்கலக்கு வறுங்ஷகஷக் 

கரட்டிணரர்கள். ல்னரற்நறனும் உச்சரக, இறுறப் ஶதரரில் டத்ப்தட்ட ஶதரர்க்குற்நங்கஷப 

ிசரரிப்தற்கு கனப்னப் வதரநறனஷந ஶஷ ண .ர. ணி உரிஷ ன்நத்றல் 

ீர்ரணங்கள் ந் ஶதரது இண்டு இண்டு ஆண்டுகள் கரன அகரசம் ஶகட்டு இலத்டிப்னச் 

வசய் சறங்கப ஆட்சறரபர்கலக்குத் துஷஶதரண றழ்த் ஷனர்கபின் கலத்றுப்னம் 

டந்து. இவ்ரண்டு வரடக்கத்றல், கரரனரக்கப்தட்ஶடரர் னம் உினடன் இல்ஷன 

ன்றும், இநப்னச் சரன்நறழ் ப்ஶதரரகவும் இறுரப்னடன் அறதர் ஶகரத்த வசரன்ணரர். 

2015இல் ரஶ னன்வரறந்து ற்றுக்வகரண்ட வதரறுப்னக் கூநலுக்கரண 30/1 ீர்ரணத்ஷத் 

ரம் ற்கில்ஷன ன்று 2020 திப்ரிில் .ர. ணி உரிஷ ன்நத்றல் ஶகரத்த 

இரசதக்ஶச ஷனஷினரண சறநறனங்கர அசு வசரல்னற ிட்டது. அரது, தன்ணரட்டு 

ிசரஷனேம் இல்ஷன, கனப்னப் வதரநறனஷநனேம் இல்ஷன ன்றும் உள்ரட்டுக்குள் ரங்கள் 

தரர்த்துக் வகரள்கறஶநரம் ன்றும் இணப்தடுவகரஷனக்குக் கசரக அசுகபின் இஷநஷக் 

ஶகரட்தரட்ஷடப் தன்தடுத்றக் வகரண்டது இனங்ஷக அசு. வரத்த்றல், தன்ணரட்டு அங்கறல் 

சறநறனங்கர அஷசனேம் உள்ரட்டசறனறல் றழ்த் ஷனர்கஷபனேம் ஶரலுரித்துக் கரட்டிிட்டு 

தன்ணரட்டுப் னனணரய்வுப் தடனம் வரடங்கற இடத்றற்ஶக ீண்டும் ந்றனக்கறநது. 

ல்னசுகபின் ினப்தங்கஷப ல்னரம் தின்ள்பி சறங்கப க்கள் து ஷனர்கபரக 

இணக்வகரஷனரபர்கபரண இரசதக்ஶசக்கலக்கு ீண்டும் னெடிசூட்டி ிட்டணர். இிலும் 

சறநறஶசணரவும் சத் வதரன்ஶசகரவும் இனந் இடம் வரிரல் ஶதரய் ிட்டணர். இந்ப் 

தறஶணரர் ஆண்டுகபில் சறங்கப அசறனறல் எவ்வரன்றும் அற்குரி இடத்றற்கு ந்து 

ிட்டரற்ஶதரலும் றகழ்வுகள் டந்ஶநறனேள்பண. றழ்க்கலம் து அசறல் வரிவுகபின் 

ற து ஶகரரிக்ஷககஷப வபிப்தடுத்துஶரடு அணஷண அற்குரி இடத்றல் 

ஷப்தது இந் ரடரலன்நத் ஶர்னறல் டந்றடல் ஶண்டும். 

கட்டஷப்ன ஷகினரண இண அறப்ஷதத் றட்டறட்ட றகழ்ச்சற றனரக சறநறனங்கர 

னன்வணடுத்து னகறநது. 9 ரகரங்கலம் வதபத் சறங்கபர்கலக்ஶக வசரந்ரணஷ. 

டக்குகறக்கறல் ஏடி றனம்கூட றர்கலக்ஶகர னஸ்னறம்கலக்ஶகர வசரந்றல்ஷன ன்று 

வதபத் தனஶசணரின் வதரதுச்வசனரபர் கனவசரட அத்ஶ ஞரணஶர் வசரல்லும் றஷன 
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உனரகறனேள்பது. றர்கள் ங்கள் ரகத்ஷப் தரதுகரக்கும் ஷகில் இந் ரடரலன்நத் 

ஶர்ல் னகன்ஷ உஷடரகறன்நது. 

வகரஶரணர உனக ல்னசுகபின் ஶனரறக்கப் ஶதரட்டிஷ வபிப்தஷடரக்கறனேள்பது. 

அற்நறற்கு இஷடினரண னண்தரடுகள் ீிஷடக் கரண்கறஶநரம். அவரிக்க – சலண 

னண்தரடு இப்திரந்றத்றல் இந்ற – சலண னண்தரடரய் வடிக்கத் வரடங்கற ிட்டது. 

கரஷ்ீரின் னடரக்கறல் தநந் ீப்வதரநறகள் வகரலம்னத் துஷநனகத்றன் கறக்கு னஷணத்றலும் 

தநக்கக் கூடும். இந்றப் வதனங்கடல் சரர்ந் னிசரர் ஶனரறக்கப் ஶதரட்டிில் ஈத்றன் 

அஷிடம் சரர்ந் னறஷஷப் தன்தடுத்றத் து ஶகரரிக்ஷககலக்கு ஆறக்க அசுகஷபத் 

ஷனரட்ட ஷக்கக் கூடி சறன ரய்ப்னகள் இனக்கக் கூடும். ஆணரல், இந் ரய்ப்னகஷபப் 

தன்தடுத்றக் வகரள்ப ஶண்டுரணரல் இனங்ஷகத் ீவுக்கு வபிஶ உள்ப அசுகபிடம் 

றழ் க்கபின் அசறல் ினப்தங்கஷப னன்ஷக்கக் கூடி ஷனஷ றர்கலக்கு 

இனந்ரக ஶண்டும். 

கணடர, வஜர்ணி, ட ரசறஶடரணிர, ரண்டிறகஶர, இங்கறனரந்து ஆகற ரடுகள் அடங்கற 

சறநறனங்கர வரடர்தரண னன்ஷக் குலின் சரர்தரக இங்கறனரந்றன் ணி உரிஷகலக்கரண 

தன்ணரட்டுத் தூர் ரீட்டர திவஞ்சு வபிிட்ட அநறக்ஷகில், .ர. ீர்ரணத்றல் (30/1) 

இனந்து சறநறனங்கர வபிஶநறது க்கு ரற்நபித்துள்பது ண குநறப்திட்டுள்பரர். 

கூடஶ, வகரஶரணரவுக்கு றரண டடிக்ஷககள் ணி உரிஷகஷபப் தின்னுக்கு ள்பி 

ிடக் கூடரது ன்று .ர. ணி உரிஷ ன்நத்றன் உர் ஆஷர் றச்வசல் தசஶன 

வரிித்துள்பஷச் சுட்டிக்கரட்டுகறநரர். தன்ணரட்டுப் னனணரய்ஷ ற்க றுத்து உள்ரட்டுப் 

வதரநறனஷந ன்று சறநறனங்கர அசு வசரன்ணரலும் தரறக்கப்தட்டர்கலக்கு இது ம்திக்ஷக 

ற்தடுத்துரக இனக்க ஶண்டும் ன்று வசரல்கறநரர். ணஶ, றர்கள் உள்ரட்டுப் 

வதரநறனஷநஷ ற்கறநரர்கபர? இல்ஷனர? தன்ணரட்டுப் னனணரய்ஷக் ஶகரனகறநரர்கபர? 

ன்தஷ றர்கபின் வதரபர்கள் வபிப்தடுத்துது னகன்ஷரணது. 

 

ட ரகர சஷதிலும் றழ்ரட்டுச் சட்டப் ஶதஷிலும் இணறப்னக்கு ீறஷ உறுற 

வசய்ப் தன்ணரட்டுப் னனணரய்வு என்ஶந ற ன்றும் அசறல் ீர்வுக்கு வதரதுரக்வகடுப்ன 

டத்ப்தட ஶண்டும் ன்றும் இற்நப்தட்ட ீர்ரணங்கஷப உர்த்றப் திடிக்கக் கூடிர்கபர? 

ன்று தரர்த்துத் றழ்க்கள் இத்ஶர்னறல் து வதரபர்கஷபத் வரிவு வசய் ஶண்டும். 

ஆகஶ, டக்கினக்கும் ஶர்னறன் றகழ்ச்சற றனரக உடணடி அன்நரட னன்கஶபரடு ஶசர்த்து 
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இணறப்னக்கு ீற வதநப் தன்ணரட்டுப் னனணரய்ஷனேம் இணச் சறக்கலுக்கு அசறல் ீர்வு 

கரப் வதரதுரக்வகடுப்ஷதனேம் னறனேறுத்துஷ னன்ஷக்க ஶண்டும். இற்கரண றழ் 

க்கபின் ஆஷஷத் ஶர்ல் னடிவுகள் வபிப்தடுத் ஶண்டும். இந்க் ஶகரரிக்ஷககஷப 

உறுறரகத் வரடர்ந்து னன்வணடுக்கும் அசறல் ஷனஷஷ ரர்ப்தற்கரண கபரக 

இத்ஶர்ஷன ஈத் றர்கள் தன்தடுத்றக் வகரள்ப ஶண்டும் ன்று ஈத்றர் 

ரழ்வுரிஷக் கூட்டஷப்ன சரர்தரகக் ஶகட்டுக்வகரள்கறஶநரம். 

` ஶரஷனேடன், 

 

வகரபத்தூர் ர.வச.ி,  

எனங்கறஷப்தரபர், ஈத்றர் ரழ்வுரிஷக் கூட்டஷப்ன /  

ஷனர், றரிடர் ிடுஷனக் ககம்.  

 

ஶகரஷ இரகறனட்டின்,  

வதரதுச்வசனரபர், ந்ஷ வதரிரர் றரிடர் ககம்  

 

வத, ிசன்,  

ஷனர், றழ்த் ஶசறப் ஶதரிக்கம் 

 

றரகு, வதரதுச் வசனரபர்,  

றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக்கம் 

 

தரனன்,  

வதரதுச்வசனரபர்,  றழ்த் ஶச க்கள் னன்ணி  

 

சுந்னெர்த்ற,  

எனங்கறஷப்தரபர், றர் ிடுஷனக் ககம்  

 

வசந்றல்,  

எனங்கறஷப்தரபர், இபந்றகம் 
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சந்ா 

"சண்மடிடும ிறுத்துங்கள், ாக்பகடுப்மதத் பாடங்குங்கள்” சர்தசப் திச்சா 

இக்கம்: 

ஜழன் 24 அன்று, அவரிக்கரின் ரறங்டணில் ஶரல்கஷப/சச்சவுகஷபத் 

ீர்ப்தற்கரண அஷறரண றனஷநரக ஶடி ஜணரக னஷநகஷபப் தன்தடுத்துஷ 

னன்ணிஷனப்தடுத்துற்கரக ‚சண்ஷடிடுஷ றறுத்துங்கள் ரக்வகடுப்ஷதத் வரடங்குங்கள்‛ 

ன்ந சர்ஶச அபினரண ிறப்னர்வுப் திச்சரம் வரடங்கப்தட்டது. இந் ிபம்த 

டிினரண ிறப்னர்வுப் திச்சரம் ஶரஷனத் ீர்ப்தற்கரண அஷற றனஷநரக 

ஶடி ஜணரகத்ஷ ஊக்குிக்கறநது. 

இவ்ிக்கம் ீண்டகரனரக ீடிக்கும் ஶரல்கஷப அஷறரகத் ீர்க்க உவும் என 

னக்கறரண கனிரக ஶடி ஜணரகத்ஷ னன்ணிஷனப்தடுத்துகறநது- யரங்கரங், 

கட்டஶனரணிர, ஷரன் ற்றும் இனங்ஷக றர் திச்சஷண- ண ீண்ட கரன 

திச்சஷணகஷப சுனகரண னஷநில் ீர்ப்தற்கரண றனஷநரக ஶடி ஜணரகம் 

னன்ணிறுத்ப்தட்டுள்பரக இது குநறத்து குடிக்கள் வதரறுப்ன அநக்கட்டஷபின் ஷனர் 

தரல் ஶஜக்கப் வரிித்துள்பரர்.. 

"சண்ஷடிடுஷ றறுத்துங்கள் ரக்வகடுப்ஷதத் வரடங்குங்கள்‛ திச்சரம் ன்தது 

வதரறுப்னக் குடிக்கள் ன்ந இனரத ஶரக்கற்ந அநக்கட்டஷபரல் உனவகங்கறலும் உள்ப 

ஶடி ஜணரக ல்லுர்கள், ஆய்ரபர்கள், க்கநறஞர்கள், ன்ணரர்த் வரண்டு 

றறுணங்கள் ற்றும் கல்ிரபர்கள்- ற்றும் அஷப்னகபின் ஆவுடன் வரடங்கப்தட்டது. 

இந் திச்சரம் ஶரல்கலக்கரண அடிப்தஷட திச்சறஷணகலக்கு ஆரகஶர அல்னது 

றரகஶர ரறடரல், இந் ஶரல்கலக்கு ஶடி ஜணரக னஷநகஷப 

தன்தடுத்துன் னெனம் அஷறரண ீர்ஷ அஷட னடினேம் ன்ந கனத்ஷ 

னன்ஷக்கறநது. ஶடி ஜணரகத்றன் டிங்கபரண – னன்வணடுப்னகள்(initiatives) ற்றும் 

வதரது ரக்வகடுப்ன (referendum ) ஆகற கனிகஷப தனரக தன்தடுத்துன் னெனம் 

ற்றுக்வகரள்பப்தட்ட சர்ஶச ிறனஷநகள் ற்றும் ஷடனஷநகபின் கலழ் ீர்ஷ கர 

இலும் ன்ந கனத்ஷ னன்ணிஷனப்தடுத்துகறநது. 

"ஶடி ஜணரகத்றன் தன்தரடரணது க்கள் ினப்தத்றன் றரரண வபிப்தரடரக 

சர்ஶசற கூட்டஷப்தரல் அங்கலகரிக்கப்தட ஶண்டுரணரல் அஷ சர்ஶச சட்டக் 

கட்டஷப்திற்குள் அஷ ஶண்டும் ன்று குடிக்கள் னன்வணடுப்ஷத ஊக்குிக்கும் 
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தல்ஶகரி கூட்டஷப்தின் ஷனர் ஶடணனீர ஶதரறஶணரர வரிித்துள்பரர்.  

இனங்ஷகில் ணித் றழ்த் ரகத்ஷ றறுவுது குநறத்தும் ,யரங்கரங்கறல் 

ீர்க்கப்தடர ஶரல்கள் தற்நற ிறப்னர்ஷ ற்தடுத்வும் உனகபினரண சனெக 

இஷ பங்கபில் 60 ிணரடி கரவரபி ிபம்தத்துடன் சண்ஷடிடுஷ றறுத்துங்கள் 

ரக்வகடுப்ஷதத் வரடங்குங்கள்‛ ன்ந இந் திச்சரம் வரடங்கப்தட்டது. இவ்ிக்கம் ஶடி 

ஜணரகத்றன் னெனம் சரரணரக ீர்க்கப்தடக்கூடி உனவகங்கறலும் உள்ப ஶரல்கஷப 

னன்ணிஷனப்தடுத்த் வரடர் கரவரபிப் திச்சரங்கஷப உனரக்க இனக்கறநது.  

“உனகம் ஶரல்கபரல் றஷநந்துள்பது. இத்க் கபரிகபரல் ட்டுல்னரல் 

திரிிஷணரத்ஷத் ீிரக்கும் வசரற்கபரலும், வசல்தரடுகபரலும் இற்றுக்குத் ீர்வு 

கர இனரறஷன ற்தட்டுள்பது. சண்ஷடிடுஷ றறுத்துங்கள், ரக்வகடுப்ஷதத் 

வரடங்குங்கள் ன்தது ஶடி ஜணரகம் குநறத் ல்லுர்கள் என்நறஷந்து, இந் 

ஶரல்கஷபத் ீர்ப்தற்கரண அஷறரண ற்றும் றரரண தரஷஷ ற்தடுத்வும், 

ஶடி ஜணரக ரக்கபிப்தின் னெனம் ீர்வு வதறும் ிரக ிறப்னர்ஷ 

அறகரிப்தற்கரகவும்  உனரக்கப்தட்ட என திச்சரரகும்‛ ன்று இது குநறத்து வற்கு 

கனறஶதரர்ணிர தல்கஷனக்ககத்றன் னன்வணடுப்ன ற்றும் வதரதுரக்வகடுப்ன றறுணத்றன் 

ஷனர் ஶடன் ரட்டர்ஸ் வரிித்துள்பரர். 

ஶடி ஜணரகத்றன் கனிகஷப ஶம்தடுத்வும் கட்டுப்தடுத்வும் அல்னது சர்ஶச 

அபில் ற்றுக்வகரள்பப்தட்ட ிறனஷநகள் ற்றும் ஷடனஷநகலடன் வதரனந்ர 

ஷகில் அற்ஷநப் தன்தடுத்துற்கரண னற்சறகள் தற்நற ிறப்னர்ஷ 

ஶம்தடுத்வும் இந் திச்சரம் னலும். னஶணிர, உக்ஷன் இன ரடுகபிலும் இன்று, 

ஶடி ஜணரகம் னன்வரறப்தட்டு ந் ஶதரறலும் அற்கரண வநறனஷநகலம், 

எலங்குனஷநகலம், அஷ அறகரக ஶஷப்தடும் தரறக்கப்தட்ட க்கலக்கு ஶரல்கஷபத் 

ீர்ப்தற்கு கறஷடக்கர ண்ம் அற்நறன் தன்தரடு டுக்கப்தடுகறநது. ஶலும், ற்ஶதரது 

றட்டறடப்தட்ட ரக்வகடுப்னகபில்- உரரக, ஷ்ரில் - அன் னடிவுகள் அங்கலகரிக்கக் 

கூடி றஷனில் வசய்ப்தடர ண்ம் உள்பண. 

"இந் ிசங்கஷப வபிச்சத்றற்குக் வகரண்டு ரம் உ ஶண்டும், அன் னெனம் 

ஊடகங்கலம், கனத்துஷக்கும் ஷனர்கலம் க்கலம் ஶடி ஜணரகத்றன் என குநறப்திட்ட 

டிம் ற்றும் அன் தன்தரடு சர்ஶச அபில் ற்றுக்வகரள்பப்தட்ட ிறனஷநகள் 
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ற்றும் ஷடனஷநகபின் அடிப்தஷடில் னஷநரணர ன்தது வ்ரறு 

ீர்ரணிக்கப்தடுகறநது ன்தஷ அநறரர்கள்," ன்று ஶகரவன்ட்ரி தல்கஷனக்ககத்றன் 

அசறல் அநறில் ஶதரசறரிர் ரட் குரர்ட்ப் குநறப்திட்டுள்பரர். 

”சண்ஷடிடுஷ றறுத்துங்கள், ரக்வகடுப்ஷதத் வரடங்குங்கள்‛ இக்கம் 

உனவகங்கறலும் உள்ப ஶடி ஜணரக ல்லுர்கள் ற்றும் அஷப்னகஷபக் வகரண்ட என 

ஆஶனரசஷணக் குலஷ றறுினேள்பது. இந் இக்கம் குநறத்தும் ஶடி ஜணரகத்றன் 

னக்கறத்தும் குநறத்தும் அர்கள் வரிித் சறன கனத்துகள் இங்ஶக தின்னரறு. 

“ஜணரகம் ன்தது ன்றும் னடிஷடர ஏர் உஷரடல். இத்ஷக 

உஷரடல்கஷப அனுறக்கும் அசறல் அஷப்னகஷபக் வகரண்ட ரடுகள் ஶரல்கள் 

றந்ரக பர்ஷ அனுறக்கும் ரடுகஷப ிட றகச் சறநப்தரக வசல்தடுகறன்நண. 

ணஶ, னட்டரள்ணரகப் திநர் ஷனில் சுத்றனரல் அடிப்தற்கு தறல், என சனெகத்றன் 

திச்சஷணகஷப சரிவசய்னேம் றநன்ரய்ந் றனப்னபிகபரகக் குடிக்கபின் னன்னற்சறகள், 

வதரதுரக்வகடுப்னகள் ஶதரன்ந ணீ ஶடி ஜணரக னஷநகஷப டிஷக்க ஶண்டும். 

இன்ஷந உனகம் அறக உஷரடல்கலடனும், குஷநந் ஶரல்கலடனும் இனக்க 

ஶண்டிது அசறம் ன்று ணீ ஶடி ஜணரகம் குநறத் உனகபரி ன்நத்றன் 

இஷத் ஷனர் னனஶணர கரஃப்ஶன் கூநறனேள்பரர். 

"ஜணரகம் ன்தது ங்கள் ரழ்க்ஷகஷப் தரறக்கும் வதரது னடிவுகபில் க்கள் 

கனத்றற்கு இடபிக்கும் பி அஷப்தரகும். ஶரல்கஷப அஷறரகவும் றரரகவும் 

ீர்க்க இதுஷ கண்டுதிடிக்கப்தட்ட ஆகச் சறநந் அஷப்தரக இது உள்பது. இந்ப் திச்சர 

இக்கம் ஜணரகத்றன் றக னக்கறரண ஆற்நல்றக்க இன கனிகஷப -- னன்வணடுப்ன 

ற்றும் வதரது ரக்வகடுப்ன - தப்னஷனேம் னக்கறரண னடிவுகபில் க்கபின் குஷன 

எனறக்கச் வசய் அற்ஷந வ்ரறு தன்தடுத்துது ன்தஷனேம் ஶரக்கரகக் 

வகரண்டுள்பது" ன்று னன்வணடுப்ன ற்றும் வதரதுரக்வகடுப்தின் றர்ரக இக்குர் ஜரன் 

ரட்சுசரகர வரிித்துள்பரர்.  

"ரற்நத்ஷ ற்தடுத்துற்கரண அசறல் றநணில் ண றஷநவு கரப்தடர 

சூழ்றஷனில், ஶடி ஜணரகத்றன் கனிகபரணஷ, திறறறகபின் சக்றஷக் 

கட்டுப்தடுத்துற்கும், க்கலக்கு இஷசில்னர னடிவுகஷபத் டுத்து றறுத்துற்கும், 

வகரள்ஷக குப்தற்கரண றகழ்ச்சற றஷன உனரக்குற்கும் உவும். இனப்தினும், ஶடிப் 

தங்ஶகற்ன கனிகபின் எலங்குனஷந ற்றும் ஷடனஷந சர்ஶச அபில் ற்றுக் 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ஜழஷன 2020| 32 

                                                                  தறவு ண் :R.Dis. No. 1964/2014 

வகரள்பப்தட்ட ிறனஷநகள் ற்றும் ஷடனஷநகலக்கு இஷசரக இனக்க ஶண்டும். 

இணரல்ரன் "சண்ஷடிடுஷ றறுத்துங்கள், ரக்வகடுப்ஷதத் வரடங்குங்கள்‛ திச்சரம் 

றகவும் னக்கறரணது‛ ன்று ரணிணர வல்ப் (ஆல்தர்ட் யறர்ஷ்ஶன் ஜணரக ஷம்) 

வரிித்துள்பரர். 

 

ஷனனஷநகபரகத் வரடனம் சண்ஷட: 

தன ஷனனஷநகபரகத் வரடனம் சண்ஷடகள் னடிவுக்கு  ஶண்டும். 

வகரடுங்ஶகரன்ஷத் ீ அஷக்கப்தட ஶண்டும். க்கலக்கு சுறர் உரிஷ உண்டு, 

ஶரல்கஷபத் ீர்ப்தற்கரண அஷறரண றனஷநரக அசுகள் இந் உரிஷஷ றக்க 

ஶண்டும். ஶடி ஜணரகத்றன் தன்தரடு சர்ஶச அபில் அங்கலகரிக்கப்தட்ட சட்டக் 

கட்டஷப்திற்குள் தன்தடுத்ப்தட ஶண்டும், இணரல் க்கபது ினப்தத்றன் றரரண 

வபிப்தரடரக அற்ஷந சர்ஶசக் கூட்டஷப்தரல் அங்கலகரிக்க னடினேம். 

க்கலக்குக் கல்ிபித்ல் 

”சண்ஷடிடுஷ றறுத்துங்கள், ரக்வகடுப்ஷதத் வரடங்குங்கள்‛ ன்தது க்கலக்கரண 

சர்ஶச அபினரண கல்ிப் திச்சரரகும், இது ஶரஷனத் ீர்ப்தற்கரண அஷற 

றனஷநரக ஶடி ஜணரகத்ஷப் தன்தடுத்துஷ ஊக்குிக்கறநது. வதரறுப்னக் 

குடிக்கள் அநக்கட்டஷபரல் றறுப்தட்ட இவ்ிக்கம் இப்ஶதரது உனவகங்கறலும் உள்ப 

ஶடி ஜணரக ல்லுர்கள் ற்றும் அஷப்னகபரல் ஆரிக்கப்தடுகறநது. 

இஷப னகரி: https://stopfightingstartvoting.org/ 

ஶடி ஜணரகத்ஷக் ஷகவகரள்ஶரம்:  

க்கபரல் க்கலக்கரக க்கஶப வசய்னேம் ஆட்சற க்கபரட்சற, ன்ந ஆதிகரம் 

னறங்கணின் ஜணரகம் குநறத் திதனரண ஷனஷந ரனம் அநறரல்ன. ஆணரல் 

அத்ஷக க்கபரட்சற இன்நபவும் ட்டப்தடரரகஶ உள்பது. வதரதுரக ஜணரகத்ஷ 

அன் தண்தபில் ஶடி ஜணரகம் ற்றும் ஷநனக ஜணரகம் ண இண்டு ஷகரகப் 

திரிக்கனரம். இன்று வதனபில் ஷநனக ஜணரகஶ ஷடனஷநிலுள்பது. ஷநனக 

ஜணரகம் ன்தது திறறறத்து ஜணரகம் ஆகும். இவ்ஷப்ன னஷநில் அசறல் 

வசல்தரடுகபில், னடிவடுப்தறல், சட்டம் இற்றுறல் க்கள் ஶடிரகப் தங்ஶகற்க 

ரட்டரர்கள். க்கபின் சரர்தில் க்கபரல் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட திறறறகஶப - சட்டன்ந 

உறுப்திணர்கள், ரடரலன்ந உறுப்திணர்கள் -தங்ஶகற்தரர்கள். ஆணரல் திறறறத்து 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstopfightingstartvoting.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1eRcaFR6vAp7z8DU351PnHpo5ZnuMGqX6mM47XStlO1fElv6RhedxyiO0&h=AT0v6hkOOtEi2NQTocZ5WwkjRioPdQAV5vTFzvt4jsgfRA6BlZo17qR5BLoginhCILik09mMHteEAfa2BzqPz0ymw9BuXDx23wRi7bhQHJh0
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ஜணரகம் அறகரக் குிப்ஷத, ஶச்சறகரத்ஷ ற்தடுத்ற அறகரப் தஷன டுக்கறநது, 

ஶலும் வதனம்தரனரண சங்கபில் க்கபின் உண்ஷரண னன்கஷப 

திறறறத்துப்தடுத்ரல், அசறல்ரறகபின் - ணிதர்கபின் சுனன்கஷபஶர, கட்சறின், 

றறுணங்கபின் னன்கஷபஶரரன், வரத்த்றல் னனரபித்து ர்க்கத்றன் னன்கஷபஶ 

திறறறத்துப்தடுத்துகறநது ன்தது இவ்ஷப்தின் வதரி குஷநதரடு. சரிரண னஷநில் 

ஶடி ஜணரக னஷநகஷப தன்தடுத்துன் னெனம் திறறறத்து அல்னது ஷநனக 

ஜணரகத்றல் உள்ப குஷநதரடுகஷபக் கஷப னடினேம். ஶடி ஜணரகம் தூய்ஷரண 

ஜணரகம் ன்றும் அஷக்கப்தடுகறநது. ஶடி ஜணரக அஷப்ன னஷநில் அசறன் 

வகரள்ஷககஷப உனரக்குறல், னடிவடுப்தறல், சட்டம் இற்றுறல் ண ல்னர அசறல் 

வசல்தரடுகபிலும் க்கள் ஶடிரகப் தங்ஶகற்க னடினேம். இன் னெனம் அறகரக் குிப்ன - 

அறகரம் ஷப்தடுத்ப்தடுஷத் ிர்த்து அறகரம் தனரக்கப்தடுகறநது. எவ்வரன 

அசறல் வசல்தரடும் க்கபின் அங்கலகரத்துடன் ஷடனஷநப்தடுத்ப்தடுஷ ஶடி 

ஜணரகத்றன் னெனம் உறுற வசய் னடினேம். ஶடி ஜணரகத்றன் னரற்றுச் சறநப்ன றக்க 

டுத்துக்கரட்டரக தரரிஸ் கம்னைன் றகழ்ந்து. 1871ல் க்கபின் ன்வணலச்சறரண னட்சறின் 

னெனம் தரரிஸ் கம்னைன் றறுப்தட்ட ஶதரது அஷணத்து அறகரச் வசல்தரடுகலம் 

ஜணரகரக்கப்தட்டண ன்தது குநறப்திடத்க்கது. இன்ஷந அபில் ஶடி ஜணரகம் 

அன் தூ டிில் சுிட்சர்னரந்றல் அப்வதன்வசல், இன்ணர்ஶயரடன் ற்றும் கறபரஸ் 

ரகரங்கபில் ஷடனஷநில் உள்பது. சுிட்சர்னரந்றன் கூட்டரட்சற அஷப்தில் 

தகுறபினரண ஶடி ஜணரகம் ஷடனஷநில் உள்பது. ஶடி ஜணரகத்றன் 

லுரண கனிகஷபக் வகரண்ட திறறறத்து ஜணரகரக சுிட்சர்னரந்து உள்பது. 

கரட்சறினறனந்து கூட்டரட்சற ட்டம் ஷ சுிட்சர்னரந்றல் ஶடி ஜணரக னஷநகள் 

வசல்தரட்டில் உள்பண. 

இதுஷ க்கள் வரஷகஷ கரரகக் கூநறஶ ஶடி ஜணரக னஷநரணது 

னநக்கிக்கப்தட்டது. க்கள்வரஷக அறகனள்பரல் அஷணத்துக் குடிக்கலம் அசறல் 

வசல்தரடுகபில் தங்ஶகற்தது ஷடனஷநில் சரத்றறல்ஷன, அணரல் க்கலக்கு தறனரக 

திறறறகபின் அசறல் தங்ஶகற்தின் னெனம் ட்டுஶ ஜணரகத்ஷ வசல்தடுத் னடினேம் 

ன்று கூநறஶ இதுஷ ஶடி ஜணரக னஷநகள் ட்டிக் கறக்கப்தட்டுள்பண. ஆணரல் 

இன்ஷந ணீ றன்ணணு னேகத்றல் இத்ஷக கரம் அன் கரனப் வதரனத்ப்தரட்ஷட 

இந்து ிட்டது ன்தரல் ீண்டும் அஷச் வசரல்னறஶ ஶடி ஜணரகத்ஷப் 
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னநந்ள்பனரகரது. கல் வரறல்தட்த சறகஷப அஷணத்து க்கள் ப்திணனக்கும் 

கறஷடக்கச் வசய்ன் னெனம் அர்கஷப ஶடிரக அசறல் வசல்தரடுகபில் தங்குவதநச் 

வசய் இலும். ஶடி ஜணரகத்றன் னக்கறக் கனிகபரக க்கள் னன்வணடுப்னம் (Popular 

Initiative), வதரதுரக்வகடுப்னம் (Referrendum) உள்பண. க்கள் னன்வணடுப்தின் னெனம் னற சட்ட 

னன்ஷவுகஷப, சட்ட ரற்நங்கஷபக் வகரண்டு னடினேம், ஷடனஷநில் உள்ப 

சட்டங்கஷபத் றனம்தப் வதநச் வசய் னடினேம், என குநறப்திட்ட திச்சஷண, வகரள்ஷக, குநறத்து 

க்கபரல் அங்கலகரிக்கப்தட்ட னடிவுகஷபப் வதறுற்கரக வதரதுரக்வகடுப்ஷத னன்வணடுப்னச் 

வசய் னடினேம். ரடரலன்நத்றல் / சட்ட ன்நத்றல் இற்நப்தடும் சட்டங்கள், வகரள்ஷககள் 

க்கபின் அங்கலகரத்ஷப் வதறும் ஷகில் வதரதுரக்வகடுப்ஷத னன்வணடுக்க னடினேம். 

இவ்ரறு அஷணத்து ட்டத்றலும் அஷணத்து ப்ன க்கபின் தங்ஶகற்ஷத ஶடி 

ஜணரகத்றன் னெனம் உறுற வசய் னடினேம். திறறறத்து ஜணரக னஷநஷ ிட 

ஶடி ஜணரக னஷநின் னெனம் குடிக்கள் அறக அறகரங்கஷபப் வதநவும், ல்னர 

அசறல் வசல்தரடுகபிலும் க்கஷப தங்ஶகற்கச் வசய்வும், க்கபின் அங்கலகரத்துடன் 

வசல்தடுத்தும் என உண்ஷரண ஜணரகத்ஷ உறுற வசய்வும் னடினேம். இன்ஷந 

கரனகட்டத்றல் ம்னஷட அஷணத்து சனெக அசறல் திச்சஷணகலக்கும் ஶடி 

ஜணரகத்றன் னெனம் ீர்வு வதந னடினேம் ன்தரல் அன் னக்கறத்துத்ஷனேம், அஷப் 

தற்நற ிறப்னர்ஷனேம், தனரக்கற ஜணரகரக்க ஶண்டும். அவ்ித்றல் "சண்ஷடஷ 

றறுத்துங்கள் ரக்வகடுப்ஷதத் வரடங்குங்கள்‛ ன்ந இந் சர்ஶசப் திச்சர இக்கத்ஷ 

ரம் ஆரிக்க ஶண்டும். இன்ஷந உனகபரி சர்ஶச அசறல், கட்டஷப்ன 

னனரபித்து உள்படக்கத்துடன் வசல்தட்டு னகறநது. அந்க் கட்டஷப்னக்குள்ஶப 

திச்சஷணகள் அஷணத்ஷனேம் ீர்க்க னஷணது என குஷநதரடரக இனந் ஶதரதும், 

ல்ஷனகஷபக் கடக்க ல்ஷனகலக்குள்பினந்துரஶண ஶதரரட்டத்ஷத் வரடங்க ஶண்டும். 

கரனப் ஶதரக்கறல் ஷடனஷநச் சறக்கல்கலக்கரண ீர்வு க்கபின் ஷகக்குச் வசல்லும் ஶதரது 

இக்குறுகற ம்னகஷபக் கடந்து, ல்ஷனகஷப ிரிச் வசய் னடினேம் ன்தரல் 

‛சண்ஷடிடுஷ றறுத்துஶரம், ரக்வகடுப்ஷத வரடங்குஶரம்‛ னும் திச்சர இக்கத்ஷ 

ரனம் ஆரிப்ஶதரம். றழ்ரட்டிலும், இந்ற அபிலும் இந் இக்கத்ஷ 

லுப்தடுத்துஶரம், பர்த்வடுப்ஶதரம். சண்ஷடிடுஷ றறுத்துஶரம் ன்தது 

ஶதரரட்டத்ஷக் ஷகிடுல்ன. ஶதரரட்டத்ஷ ஶவநரன டிில் னன்வணடுத்துச் 

வசல்ஷஶ குநறக்கறநது. ஶதரரட்டத்ஷ னன்வணடுப்ஶதரம். ஶடி ஜணரகத்ஷக் 
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ஷகக்வகரண்டு வசல்தடுத்துஶரம். 

__________________________________________________________________________________________________________ 

சந்ா 

கறனைதரின் னட்சறப் வதண்கள் (5) 

வடட்ஶட தினைப்னர : 

னட்சறக்கு னன்: 

வடட்ஶட ண வசல்னரக அஷக்கப்தடும் தினைப்னரின் 

னலப்வதர் வடல்சர ஸ்ர் தினைப்னர ில்ட்ஶ. வடட்ஶட 1940 

டிசம்தர் 9ஆம் ரள் கறனைதரின் சறர ஶஸ்ட்ர ஷனகபின் 

அடிரத்றல் உள்ப ரரில் என ழ்ஷரண ிசரக் 

குடும்தத்றல் என்தது குந்ஷகபில் எனரய்ப் திநந்ரர், அனக்கு வரத்ம் ட்டு 

சஶகரர்கள். அரின் ந்ஷ என சறறு றனத்றல் ிசரம் வசய்து ந்ரர். ரரர் டீ்டு 

ஶஷனகஷபச் வசய்து ந்ரர். தினைப்னரஷ அரின் ரத்ர தரட்டி பர்த்ணர். சுறுசுறுப்தரண 

வடட்ஶட குறஷச் சரரி, ீச்சல், டணம் ண அஷணத்றலும் தடுசுட்டி. அர் 

ன்மரணில்ஶனரில் உள்ப ஆசறரிர் திற்சறப் தள்பிில் தடித்து ந்ரர். அது 

குடும்தத்றணர் அஷணனஶ தரத்றஸ்டரின் ஆட்சறஷக் கிழ்க்கப் ஶதரரடும் ஜழஷன 26 

இக்கத்றல் இஷந்றனந்ணர், வடட்ஶட சறன்ணப் வதண்ரக இனந் ஶதரறலும், இக்கத்றன் 

டடிக்ஷககபில் அர்கலக்கு உிணரர். ரரில் உள்ப அர்கபது டீு அப்வதரலது 

கர்ப்னநத்றல் னட்சறரபர்கபின் ஷனஷகரக இனந்து.  

 

னட்சறில்: 

1956ஆம் ஆண்டில், ஜழஷன 26 இக்கத்றல் ஶசர்ந்ரர். இக்கத்றல் ஶசர்ந் ஶதரது 

அனக்கு து 15ரன். அர் இக்கத்றன் ஷனஷநவு ஶஷனகபில் ஈடுதட்டரர். வடட்ஶட 

தரத்றஸ்டர அசுக்கு றரகப் தல்ஶறு டடிக்ஷககபில் ஈடுதட்டரர். றன் இஷப்னகஷபத் 

துண்டித்ரர், கரல்துஷநிணரின் கரர் டர்கபின் கரற்ஷந திடுங்கறணரர். ஶதரரபிகலக்குத் 

ஶஷரண ஆனேங்கள், னந்துகள் ஆகறற்ஷந அசுக் கரல் தஷடக்குத் வரிரரறு 

கடத்றணரர், ஆனேங்கஷபனேம், ஶரர்கஷபனேம் சறரவுக்கு அனுப்னறலும், ஶதரனக்கரண 

றறப்தத்றங்கஷப ிற்று றற றட்டிணரர்.  
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சறர றஸ்ட்ரில்: 

வடட்ஶடவுக்கு ீண்ட ரட்கபரகஶ சறர ஶஸ்ட்ர ஷனகபில் உள்ப வகரில்னரப் 

தஷடில் இஷ ஶண்டும் ன்ந ினப்தம் இனந்து. இக்கத்துக்குப் தனுள்ப னஷநில் 

தரத்றஸ்டர தஷடகலக்குத் வரிரரறு எனரல் சவபிில் ஶஷனவசய் னடினேம் 

ஷ இக்கம் அஷ சறர ஶஸ்ட்ரின் வகரில்னரப் தஷடகபில் இஷ 

அனுறப்தறல்ஷன. ஜழஷன 26 இக்கத்றன் உறுப்திணர் எனஷ அசுப் தஷடிணர் திடித்துச் 

சறத்றஷ வசய் ஶதரது, அர் வடட்ஶட ஜழஷன 26 இக்க ஶஷனகபில் ஈடுதடுஷ 

தரத்றஸ்டரின் கரல் தஷடிணரிடம் கூநற ிட்டரர். அற்குப் திநகு அர் கரில் இனப்தது 

ஆதத்துரஶண‛ அர் 1957இல் வகரில்னரப் ஶதரரபிகபின் தஷடில் ஶசர்ற்கரக சறர 

ஶஸ்ட்ர ஷனகலக்குச் வசன்நரர். ஶதரரபிகபின் னகரனக்குச் வசன்ந ஶதரது அங்கறனந் 

எனர் வடட்ஶடஷப் தரர்த்து இந்ச் சபினெக்குக் குந்ஷ இங்கு ன்ண வசய்கறநது ன்று 

ஶகட்டுள்பரர். ஆணரல் ஃதிடல் கரஸ்ட்ஶர ஆரக வடட்ஶடஷ றறர்த்ற திடித்ரஶந 

உற்சரக றகுறரல் ரம் ஶதரரில் றச்சரக வன்று ிடுஶரம் ன்று கூநற வடட்ஶடவுக்கு 

ன்ண து ணக் ஶகட்டுள்பரர். ங்ஶக ன்ஷண சறநறபரகக் கனற தஷடில் ஶசர்க்க 

றுத்து ிடுரஶர ன்று வடட்ஶட என ஷக் கூட்டி ணக்கு 17 வண ஃதிடனறடம் 

கூநறனேள்பரர். ஃதிடல் வடட்ஶடஷ அங்ஶகஶ ங்க அனுறத்துள்பரர். வடட்ஶட ஆம்தத்றல் 

சறனறரின் உிரபரகச் வசல்தட்டுள்பரர். சஷல் வசய்ல், கலவுல், ஷல், வசய்ற 

அனுப்னல். கரஷடந்ர்கஷபப் தரரித்ல் ண அஷணத்து ஶஷனகபிலும் உினேள்பரர். 

வகரில்னர ஆனேப் தஷடில் ிசரிகஶப வதனபவு இனந்ரர்கள். வடட்ஶட தடிக்க இனர 

ஶரர்கலக்கு அர்கபின் உநிணர்கள் அனுப்தி கடிங்கஷபப் தடித்துக் கரட்டிணரர், 

அர்கலக்கரகக் கடிம் லறக் வகரடுத்ரர். அர்கலக்குப் லப் தடிக்கக் கற்றுக் வகரடுத்ரர், 

இஷ அஷணத்ஷனேம் வசய் ஶதரதும் வடட்ஶட னன்ஷரக ினம்திது துப்தரக்கற ந்ற 

சண்ஷட ஶதரடஶ. ஶதரர்க்கபத்றற்குத் ன்ஷண அஷத்து வசல்லுரறு அர்கபிடம் 

வகஞ்சறனேள்பரர். ரவுல் கரஸ்ட்ஶர அஷ எவர வட குய்சர ிற்கு அஷத்துச் வசன்றுள்பரர், 

ஆணரல் அங்கு ஃதிடல் அஷச் சண்ஷடிட அனுறக்கில்ஷன. 1958 ஶகரஷடக் கரனத்றல் 

சறர ஶஸ்ட்ரில் உள்ப வகரில்னரப் தஷடகஷப னற்நறலுரக அறப்தற்வகண தரத்றஸ்டர 

தஷடிணர் ரக்குல்கள் வரடுத்ரல் ஶதரரட்டம் ீிஷடந்து. தினைப்னர 

வரஷனதூத்றல் இனந் ஶதரரபிகலக்கு உவுப் வதரனட்கஷபக் கலஷகபில் 
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வகரண்டுவசன்றுள்பரர். 

வகரில்னரப் ஶதரரபிகள் தற்றுக் கக்கரண தரத்றஸ்டர இரணுத்றணஷப் 

திடித்றனந்ணர். அர்கலள் சறனர் ஶரசரகக் கரஷடந்றனந்ணர். ஶதரர்க் ஷகறகஷப 

ஜழஷன 26 இக்கனம், தரத்றஸ்டர இரணுத்றணனம் டத்தும் னஷந னற்நறலும் 

ஶறுதட்டினந்து. தரத்றஸ்டர தஷடிணர் திடிதட்டர்கஷப சறத்றஷ வசய்து வகரன்நணர். 

ஆணரல் ஜழஷன 26 இக்கத்றன் வகரில்னர தஷடிணர் ஶதரர்க் ஷகறகபின் கரங்கலக்கு 

னந்பித்ணர். அர்கள் ங்கலக்குப் தஷகரண தரத்றஸ்டர தஷடஷச் ஶசர்ந்றனந் ஶதரதும் 

அர்கஷப ஶத்துடன் டத்றணர். ந் அபவுக்கு ன்று தரர்த்ரல் அறல் ரர் ஷகறகள், ரர் 

ஶதரரபிகள் ன்று திரித்துப் தரர்க்க னடிரரறு, அர்கலடன் ல்லுநஷ ற்தடுத்றக் 

வகரண்டணர். இறல் சஶகரர்கள், உநிணர்கள் சந்றத்து வகரண்ட னங்கலம் இனந்ரம். 

ஶதரர்க்ஷகறகள் அஷணஷனேம் வகரில்னரப் தஷடகபரல் தரரிக்க னடிரரல், 

வசஞ்சறலுஷ சங்கத்றடம் அர்கஷப எப்தஷடக்க ஶண்டிினந்து. ற்கரனறகப் 

ஶதரர்றறுத்த்ஷ ற்தடுத்றதிநகுரன் அஷச் வசய் னடினேம், ஆணரல் அற்கு தரத்றஸ்டர 

அசறன் இரணும் றுத்து. இந்த் டங்கஷனச் சரிவசய் ஶச குஶர ற்கரனறகப் ஶதரர் 

றறுத்த்ஷ ற்தடுத் என வதண்ஷத் தூதுரக அனுப்தனரம் ன்று என றட்டத்ஷ 

னன்வரறந்ரர். என ஆஷத் தூதுரக அனுப்திணரல் அர்கள் வகரன்று ிடுரர்கள் 

வடட்ஶட சறன்ணப் வதண் ன்தரல் அஷ அவ்ரறு வசய் ரட்டரர்கள் ண ண்ி 

அஷஶ தூதுரக அனுப்த னடிவு வசய்ணர். வடட்ஶடனேம் அறல் இனக்கும் ஆதத்து 

வரிந்றனந்தும் வசல்ற்கு எப்னக் வகரண்டரர். 

அது வ்பவு கடிணரண தி ன்தஷனேம், என வதண் அந் வசய்றஷ டுத்துச் 

வசல்ன் னக்கறத்தும் தற்நறனேம் ஶச குஶர வடட்ஶடவுக்கு ிபக்கறனேள்பரர். ‛வடட்ஶட, 

னென்று ிசங்கள் ஶரிடனரம், என்று அர்கள் ஶதரர் றறுத்த்ஷ எப்னக் வகரள்பனரம், அப்தடி 

இனந்ரல் ல்னது. என ஶஷப அர்கள் உங்கஷபக் வகரன்று ிடனரம். இல்ஷனவன்நரல் 

உங்கஷப ஶதரர்க்ஷகறரக்கற சறஷநப்தடுத் தரவுக்கு அனுப்தனரம், அணரல் தரரவுக்குச் 

வசல்ன உங்கஷப அர்கள் அஷத்ரர்கள் ன்நரல் ீங்கள் அஷ ற்றுக் வகரள்பக் கூடரது, 

இல்ஷனவன்நரல் ஶதரர்றறுத் உடன்தரடு ஶற்வகரள்ப னடிரது. ஆணரல் ப்தடிரது 

ஶதரர்றறுத்த்ஷ ற்தடுத் ஶண்டும் ன்றும் ஶச குஶர கூநறனேள்பரர். 

வடட்ஶட ஶதரர்றறுத்த் தூதுரக என வள்ஷபக் வகரடினேடன் கலஷில் அர்ந்து 
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னநப்தட்டுள்பரர். இரணு ிரணங்கள் குண்டு ஷ வதரறந்றல், கலஷ வடட்ஶடஷக் 

கலஶ ள்பிிட்டு ஏடிிட்டது திநகு கரல்ஷடரகஶ தரத்றஸ்டர தஷடின் னகரறற்குச் 

வசன்றுள்பரர். அங்குள்ப கரனரபிிடம் ஶச குஶரிடறனந்து வசய்றனேடன் ந்றனக்கறஶநன், 

பதறஷப் தரர்க்க ஶண்டும் ன்று ஶகட்டுள்பரர். வசய்றஷத் ன்ணிடம் கரட்டுரறு 

கரனரபி ஶகட்டுள்பரர். பதறிடம் ட்டுஶ அஷ அபிக்க னடினேம் ண வடட்ஶட 

றுத்துள்பரர். தின்ணர் ஶச ஷகவலத்றட்ட கடித்ஷ வடட்ஶட பதறிடம் வகரடுத்துள்பரர். 

தஷடத் பதற என வகரடி ன்னஷநரபர். அர் னனறல் ஶதரர்றறுத்த் றட்டத்ஷ ற்றுக் 

வகரள்பில்ஷன. ஶரற்றுப் ஶதரண ஶதரர்க் ஷகறகஷப ற்றுக் வகரள்து ங்கபது இரணுப் 

தஷடிணரின் எலங்ஷகக் குஷனக்கும் ன்று றுப்ன வரிித்துள்பரர். அங்கறனந் 

ற்நர்கபிடம் அர்கபது ஆட்கஷபத்ரன் ம்றடம் அனுப்தப் ஶதரகறநரர்கள் ன்றும் 

கூநறனேள்பரர். வடட்ஶட அஷ றுத்ரறு உங்கள் ஶரர்கஷபத்ரன் எப்தஷடக்கப் ஶதரகறஶநரம் 

ணக் கூநறனேள்பரர். வடட்ஶடஷ தரரிற்கு அனுப்னரக அச்சுறுத்றனேள்பரர்.  

வடட்ஶட உறுறரக இனந்ரல் இறுறரகத் ற்கரனறகப் ஶதரர் றறுத்த்றற்கு 

சம்றத்துள்பரர். வடட்ஶடின் னஷகக்கரக கரத்றனந் ஶரர்கள் அர் ந் ஆதத்தும் 

ஶரிடரல் வற்நறனேடன் றனம்தி னஷப் தரர்த்வுடன் றம்றஷடந்ர்கபரக, 

வடட்ஶடஷ எனர் தின் எனரகத் ஶரள்கபில் தூக்கறனேள்பணர். திநகு வடட்ஶட ஃதிடல் 

அபித் தறலுடன் ீண்டும் தரத்றஸ்டர இரணு னகரறற்குச் வசன்றுள்பரர். இவ்ரறு 

ற்கரனறகப் ஶதரர்றறுத்ம் வகரண்டுப்தட்டு 253 ஶதரர்க் ஷகறகள் வசஞ்சறலுஷ சங்கத்றடம் 

எப்தஷடக்கப்தட்டணர். ஶதரர் றறுத்ம் 48 ி ஶம் ீடித்து. 

வடட்ஶடின் துிவுறக்க இச்வசல்தரடு வதண்கலக்கரண ஆனேப் தஷடஷ 

உனரக்குறல் ஏடி னன்ஷக்கக் கரரணது. வசப்டம்தரில் வதண்கலக்கரண 

ஆனேப்தஷடஷ உனரக்குற்கரக ஃதிடல் னர திபரட்டர னத்துஷணில் என சந்றப்ஷத 

ற்தடுத்றணரர். அந் ஶரசஷண திடிக்கர சறன ஶரர்கள் ஶகரதஷடந்ணர், அர்கபில் 

னக்கற றர்ப்தரபர்கபரக டி சுஶணரலும், னத்துர் வதர்ணரஶத ஏர்டரமளம் இனந்ரக 

வடட்ஶட கூறுகறநரர். ஆனேறல்னரல் ஆண் ஶதரரபிகள் இனக்கும் ஶதரது என வதண்ணுக்கு 

ப்தடி ஆனேம் வகரடுக்கனரம் ன்றும், வதண்கள் ஷப அல்னது தல்னறஷப் தரர்த்ரல் 

துப்தரக்கறஷக் ஷகிட்டு றரிகபிடம் சஷடரர்கள் ன்றும் அர்கள் அம்திக்ஷக 

வரிித்துள்பரர்கள். ஆண்கள் சம்றக்கரரல் வதண்கள் சரர்தில் அர்கலடன் ஃதிடல் 7 ி 
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ஶம் ஶதரரட ஶண்டிினந்து. வதண்கள் உங்கஷப ிட சறநந் ீர்கள் ன்றும், வதண்கபின் 

ஆனேப்தஷட ணது வய்க்கரப்தரபர் திரிரக இனக்கும் ன்றும் ஃதிடல் அநறித்ரர்  

ஃதிடல் வதண் ஶதரரபிகலக்குத் துப்தரக்கற சுடவும் ஆனேங்கஷபக் ஷகரபவும் திற்சற 

அபித்ரர். அர்கள் 20-30 ீட்டர் வரஷனிலுள்ப 20 வசண்ட் ரத்ஷ துப்தரக்கறரல் 

துஷபக்க ஶண்டும் ன்றும், இனக்ஷகச் சறநப்தரகச் சுடுதஶ அிின் ஷனரக 

றறக்கப்தடுரர் ன்றும் திடல் வரிித்ரர்.. இசவதல் ரிஶரஶனர என சறநற 

ித்றரசத்ரல் தினைப்னரஷ வன்றுள்பரர். னன்ஷத் ஷனஷ இசவதல் 

ரிஶரஶனரவுக்கும், இண்டரம் ஷனஷ வடட்ஶடவுக்கும் அபிக்கப்தட்டது. 1958 வசப்டம்தர் 4 

அன்று ஃதிடல் ற்றும் சறனறரின் வதனனற்சறரல் கபிர் ஆனேப் தஷட உனரக்கப்தட்டது. 

கறனைத சுந்றப் ஶதரரின் கரரகறரண ரிரணர கறரவஜல்மளக்கு அஞ்சனற வசலுத்தும் 

ிரக அது வதஶ கபிர் ஆனேப் தஷடக்குச் சூட்டப்தட்டது. ஆம்தத்றல் ரிரணர 

கறரவஜல்ஸ் தஷடிணனக்குக் கணரண ஆனேங்கஶப திற்சறக்கரகத் ப்தட்டண. ஷட 

குஷநரகவும் சுந்து வசல்ன பிரகவும் இனக்கும் ம்-1 கரர்ஷதன் துப்தரக்கறகள் கபிர் 

தஷடக்குலிற்கு ங்கப்தட்டண. கபிர் ஆனேப் தஷடில் னனறல் ட்டுப் வதண்கள் 

இனந்ணர். தின்ணர் தறஷணந்து ஶதரிணர். இனர் ஶரய்ரய்ப்தட்டரல் ஶதரர் னடிவுறும் 

ஶதரது அறல் தறன்னென்று ஶதர் இனந்ணர்.  

1958 அக்ஶடரதர் 9, னன்னனரக ரன்கு வதண்கள் சவபிில் ஶதரரடப் ஶதரகும் 

ஶதரது அர்கபின் பதறரக ஶகப்டன் டி சுஶணரஷன ஃதிடல் றறத்துள்பரர். ஆணரல் அர் 

வதண்கலடன் வசல்ன எத்துக் வகரள்பில்ஷன. அப்தடிவன்நரல் உங்கஷப சவபிக்கு 

அனுப்தப் ஶதரறல்ஷன ண ஃதிடல் ச்சரித்துள்பரர். 

ரிரணர கறரவஜல்ஸ் தஷடிணர் னல் ஶதரரிஶன ன்றப்ஷதப் வதற்நணர். இண்டரம் 

ஶதரரில் சுற்நற ஷபக்கப்தட்ட ஶதரதும், சஷடரல் றரிகபின் 11 துப்தரக்கறகஷபக் 

ஷகப்தற்நறணர். வயரல்குின் அஷ, வசர்ஶர வதனஶடர, வனரஸ் குய்வரஸ், வனஸ்ஶகர, னர 

வசவடணர, கறதர, உணஸ், னிர்ஶடர தட்ஶ, குய்சர, ஃஶதர ஆகற தல்ஶறு இடங்கபில் 

ஆனேஶந்றச் சண்ஷடிட்டணர். னட்சறப் தஷடின் வசய்றத் தூதுர்கபரகவும் வசல்தட்டணர்.  

ஶதரர் னடிஷடற்கு னன்ணர், ஃதிடலுக்கு சுஶணரல் என கடிம் லறணரர், அறல் 

அர் ரன் னன்ணர் கனறது று ன்றும், ஶதரரில் வதண்கபின் ீத்ஷ அங்கலகரித்தும், 

ணக்கு ற்தட்ட ணரற்நத்ஷத் வரிித்துள்பரர். ‚வதண்கஷப எனங்கறஷப்தற்கு றர்ப்னத் 
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வரிித் னன்ஷரண றர்ப்தரபரக ரன் இனந் ஶதரதும் இப்வதரலது ணக்கு னற்நறலும் 

ணறஷநவு ற்தட்டுள்பது ன்தஷ உங்கபிடம் கூந ஶண்டும். வதண் ஶதரரபிகள், குநறப்தரக 

வடட்ஶட சறநப்தரகச் வசல்தட்டணர். னன்ஶணறுங்கள் ண ஆஷ திநப்திக்கும் ஶதரது, சறன 

ஆண்கள் தின் ங்கறணர். ஆணரல் வதண்கள்ரன் னன்ணிரக வசன்நணர், அர்கபது துிவும், 

அஷறனேம்,ஶதரரபிகள் ற்றும் ல்ஶனரனஷட ன்றப்ஷதனேம், தரரட்டுஷனனேம் 

வதற்றுள்பது.‛ 

ஃதிடல் இன்வணரன ஆனேப்தஷடஷ உனரக்க ீர்ரணித்றனந்ரகவும், ஆணரல் 

அஷச் வசய்ற்குள் ஶதரர் னடிஷடந்து ணவும் வடட்ஶட குநறப்திட்டுள்பரர். 

சறரில் ங்கள் ரழ்க்ஷக குநறத்து வடட்ஶட தின்னரறு கூறுகறநரர். 

சறரில் ரங்கள் என ரஶடரடிப் தஷடரக இனந்ஶரம். அங்கு ரழ்க்ஷக றகவும் 

கடிணரகவும் றகுந் றரகங்கஷபக் ஶகரனரகவுரக இனந்து அங்ஶக ஶதரதுரண உவு, 

னந்து, உஷடகள், கரனிகள் இல்ஷன, ரங்கள் னறரணர வகரடிின் ீஷக் குடித்ஶரம். 

உடுத்ற ஆஷடஷத் ி ரற்றுஷட இல்ஷன. திடலுக்கும் எஶ சலனஷட ட்டுஶ இனந்து. 

அந்ச் சலனஷடஷத் துஷத்துக் கரஷக்கும் ஶதரது ிரண சத்ம் ஶகட்டரல் ஈ உஷடஷ 

அிந்ரஶந ஃதிடல் ஏடுரர். ஃதிடல், ரவுனறன் கரனிகள் திய்ந்து கம்திகபரல் 

ஷக்கப்தட்டினந்ண. ஷனர்கபரக இனப்தரல் ந்ிரண சலுஷகனேம் அர்கள் 

வதநில்ஷன. ஃ திடல், ரவுல், ஶச, கரறஶனர ற்றும் அல்ஶடர எனஶதரதும் ங்கஷப 

உர்ந்ரகக் கனில்ஷன. ரங்கள் அஷணனம் எஶ ரறரிரன் இனந்ஶரம். க்கலக்குக் 

வகரடுக்க ங்கபிடம் தம் இல்னர ஶதரது, ஷகவலத்றட்ட தத்றற்கரண உறுறச் சலட்டுகஷப 

வகரடுத்ஶரம், னட்சறின் வற்நறின் தின்ணர், சறனறர அர்கள் அஷணனக்கும் அற்கரண 

தத்ஷக் வகரடுத்ரர்.  

 

னட்சறக்குப் தின்: 

னட்சறின் வற்நறக்குப் தின் ம்றடம் வ்பவு தம் உள்பது ண 

சறனறரிடம் ஃதிடல் ஶகட்டுள்பரர். சறனறர 1,700 வதஶசரக்கள் ன்று தறனபித்ரர். அறல் 700 

வதஶசரக்கஷப வடட்ஶடிடம் வகரடுக்கச் வசரன்ண ஃதிடல், ஶதரரிணரல் தரறக்கப்தட்டர்கலக்கும், 

உிரிந், ஷகது வசய்ப்தட்ட தரத்றஸ்டர தஷடிணரின் உநிணனக்கும் அஷக் வகரண்டு 

உ கறக்கு ஶரக்கறச் வசல்லும் தடி வடட்ஶடிடம் கூநறனேள்பரர். ஃதிடலும் வசனறரவும் 
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ஶதரரில் தரறக்கப்தட்ட அஷணஷனேம் அக்கஷநனேடன் தரரிக்க ஶண்டும். அர்கள் ந்த் 

ப்ஷதச் ஶசர்ந்ர்கபரக இனந்ரலும், வதற்ஶநரர் வசய் றுகஷபக் குந்ஷகள் ீது 

சுத்க் கூடரது ன்று அநறவுறுத்றணர், தும் ன்று னம் ஶதரது ரய்ரடு தரகுதரடு 

கரட்டரது. வணன்நரல் இது என னட்சற. என குந்ஷஷக் கரப்தரற்றுது ரகத்ஷக் 

கரப்தரற்றுரகும் ன்று ணக்கு அர்கள் கற்றுத் ந்து ன்ஷண என சறநந் ணிரக 

ரற்நறற்கரக அர்கலக்கு ப்ஶதரதும் ன்நற வசலுத்துரகவும் வடட்ஶட கூநறனேள்பரர். 

 

வதரறுப்னகள்: 

வடட்ஶட ஶதரரல் தரறக்கப்தட்டர்கஷபனேம், அர்கபது 

குடும்தங்கஷபனேம் தரரிப்தற்கரண துஷநின் இக்குரக 

1959 திப்ரி னல் வதரறுப்ஶதற்நரர். 1960 கபில், 

தரத்றஸ்டரின் ஆட்சறரலும், ஸ்கரம்ப்ஶ ஶதரரிணரலும் 

(னற னட்சறக அசறற்கும், சற. ஆவுடணரண றர்ப் னட்சறக் குலக்கலக்கும் இஷடினரண 6 

னடப் ஶதரர்), ற்றும் அவரிக்கரின் தன்நறகள் ிரிகுடர தஷடவடுப்திணரலும் 

தரறக்கப்தட்டர்கஷபனேம் அர் தரரித்ரர். ரிக்கப்தட்ட டீுகஷப று றர்ரம் வசய்து, 

அங்குள்ப க்கலக்கு ஶஷனரய்ய்ப்ஷதப் வதந உவுது, தள்பிகள் கட்டுது, ஆற்ந 

குந்ஷகஷபப் தரரிப்தற்கரண கரப்தகம் அஷப்தது ணப் தல்ஶறு றட்டங்கஷப அர் 

வசல்தடுத்றணரர்.  

திப்ரி 1963இல், கறக்கு இரணுத்றன் வதரதுப் திரபர்கலக்கரண கல்ித் துஷநக்கு 

அர் வதரறுப்ஶதற்நரர், 1964 ஆகஸ்ட் னல் ஶற்கு இரணுத்றல் ஶதரரில் 

அணரஷகபரக்கப்தட்ட ஆற்ந குந்ஷகபின் சனெகப் தரதுகரப்னக்கரண குந்ஷகள் 

தண்ஷகலக்கு அர் வதரறுப்ஶதற்நரர் 

1985ஆம் ஆண்டில் அர் தஷடீர்கள் ற்றும் னட்சறின் றரகறகஷபப் 

தரரிப்தற்கரண துஷநின் இக்குரக றறக்கப்தட்டரர். ஶதரரபிகபின் குடும்தங்கலக்குப் 

தரதுகரப்ன ங்கறணரர் 

1966 ப்ல் னல் சர்ஶசத் வரண்டுகலக்கரக வபிரடுகலக்குச் வசல்லும் 

கறனைதர்கபின் குடும்தங்கலக்கு உவும் சறநப்னப் திரிில் திரற்நறணரர். 1969 ரர்ச்சறல் 

ஜரனொஶகரில் குிகணர் கரல்ஷடத் றட்டத்றற்கு இக்குணரகவும் வசல்தட்டரர். அஶ 
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ரகரத்றல் கம்னைணிஸ்ட் கட்சறின் இரணுப் திரிிற்கும் அர் ஷனஷ கறத்ரர். 

1978இல், யரணரில் கம்னைணிஸ்ட் கட்சறின் இரணுப் திரிின் ஷனரணரர்.  

1980ஆம் ஆண்டில் யரணரில் உள்ப கம்னைணிஸ்ட் கட்சறின் ரகரக் குலிற்கும் 

அன் கனத்றல் ஆஷத்றற்கும் அர் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர். 1980 -1986 ஷ கறனைத 

கம்னைணிஸ்டு கட்சறின் த்ற குல உறுப்திணரக வசல்தட்டரர் .  

கறனைதர ரடரலன்நத்றன் க்கள் அறகர ஶசற சட்டன்நத்றல் உறுப்திணரகவும் 

வடட்ஶட வசல்தட்டர். 2001 டிசம்தர் 2ஆம் ரபில் கறனைதரின் றக உர்ந் கவுரண கறனைதர 

குடிசறன் ரகற ினது திடல் கரஸ்ட்ஶரரல் வடட்ஶடவுக்கு ங்கப்தட்டது 

வடட்ஶட ம்தது ஆண்டுகலக்கும் ஶனரக னட்சறக ஆனேப் தஷடில் உறுப்திணரக 

இனந்து னகறநரர். கறனைதரின் தஷடீர் ிகர அலுனகத்றன் ஷனரகவும் உள்பரர். 

1994ஆம் ஆண்டில் அர் கர்ணனரகப் தி உர்வு வதற்நரர், ஶலும் 1996 ஜழஷன 24 அன்று 

அர் தஷடப்திரிின் வஜணனரகப் தி உர்வு வதற்நரர், கறனைதரின் னரற்நறல் னல் 

வதண் வஜணனரகப் வதரறுப்ஶதற்ந வதனஷக்குரிர் வடட்ஶட தினைப்னர.  

வடட்ஶடஷ வஜணனரக தி உர்வு வசய்ற்கரக ஃதிடல் கரஸ்ட்ஶரரல் 

திநப்திக்கப்தட்ட உத்வு தின்னரறு அஷப் ஶதரற்றுகறநது. 

"க்கலக்கரக னல் கறபர்ச்சற இரணும் ற்றும் னட்சறக ஆனேப் தஷடகபின் 

அிகபில் தங்குவதற்று னன்ரறரிரகச் வசல்தட்ட தினைப்னர ல்னர கரனத்றலும் ம் ீப் 

வதண்கபின் னகழ்றக்க அஷடரபரகத் றகழ்ரர்." 

1960 னல் கறனைதர வதண்கள் கூட்டஷப்தின் உறுப்திணரக உள்பரர். அணர 

வதட்டரன்ஶகரர்ட் தள்பிில் ிசரப் வதண்கஷப இஷப்தறல் அர் தங்கபித்ரர், அங்கு 

ஆிக்கக்கரண இபம் வதண்கள் வரறற் திற்சறனேம், றகரட்டலும் வதற்நணர். 1980 னல் 

1989 ஷ அர் ஃப்.ம்.சற ஶசறக் குலிலும் யரணர ரகரக் குலிலும் 

திரற்நறணரர். 

குடும்த ரழ்வு: 

தினைப்னர 1960இல், கறனைத னட்சறக ஆனேப் தஷடகபின் அறகரரிரண வுல் கரஸ்ட்ஶர 

வர்ஶகடஷ ந்ரர். அர்கள் திடல், வுல், னரர ண னென்று ஆண் குந்ஷகள் வதற்நணர். 

குடும்த ாழ்வு குநித்து படட்தடின் கருத்து: 

என ஷனன், ஆஶர வதண்ஶர, ன் குடும்தத்ஷ ிட்டு வபிஶநற, அர்கஷபச் 
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சரிரகக் கணித்துக் வகரள்பில்ஷன ன்நரல், அரல் சறநந்ரக இனக்க னடிரது. னட்சற 

னணிரணது, குடும்தனம் கூட. வதரதுரக, டீ்டிலும், வபிிலும் ஶஷன வசய்து கடிணம். 

குந்ஷகள் ந்ரல், கூடுல் ஶஷகள் ற்தடுரல், ஶஷனகள் அறகரிக்கும், 

ற்நர்கபிடறனந்து உினேம் ஶஷப்தடும். 

“ன் குந்ஷகள் சறறு ரக இனக்கும் ஶதரது ன் குடும்தத்றணரிடறனந்தும், ன் 

சஶகரர்கபிடறனந்தும் ணக்கு றஷந ஆவு இனந்து… ரன் ங்கு வசன்நரலும் அர்கள் 

ன்னுடன் னரர்கள், அது என கூடரரக இனந்ரலும் கூட. அர்கள் 

ஶரய்ரய்ப்தட்டினந் ஶதரது, அது சறக்கனரக இல்னர ஷ, ரன் அர்கஷப ன்னுடன் 

அஷத்துச் வசல்ஶன்.‛ 

"ற்ஶதரது ன் குந்ஷகள் கட்சற உறுப்திணர்கள், அர்கள் ன்ஷண றஷந 

ஊக்குித்துள்பணர், வணன்நரல் ரன் ஶதரரபிகலக்குச் ஶசஷ வசய்து ட்டுல்னரல், 

அறுஷடப் திகபிலும் இனந்ஶன், ரன் ஶசற சட்டன்நத்றன் உறுப்திணர், ரன் தரதுகரப்ன 

ஆஷங்கபில் தினரிகறஶநன், ரன் னட்சறக ஆனேப்தஷடின் அறகரரி, ஆணரல் இஷ 

ல்னரம் இனப்தினும் துவும் ன் குடும்தத்றற்குச் வசய் ஶண்டிறனறனந்து ன்ஷணத் 

டுக்கில்ஷன. " 

சறரில் ரங்கள் அஷணனம் என வதரி குடும்தரக ரழ்ந்ஶரம், கரனம் கடந்து 

ிட்டரலும், ரங்கள் இன்னும் எனனக்வகரனர் அப்தடித்ரன் டந்து வகரள்கறஶநரம். ரன் தன 

ஶரர்கபின் சஶகரரி. அர்கள் ன்ஷண ஶஷனின் ஶதரதும், டீ்டிலும் அவ்ரஶந 

அஷக்கறநரர்கள்‚ ன்று கூறும் வடட்ஶடவுக்கு டீ்டிற்கும் அலுல் ஶஷனகலக்கும் இஷடில் 

ம்னகள் இல்ஷன. 

“ன் ரழ்ரள் னலஷனேம் னட்சறக்கு அர்ப்தித்ஶன். ரன் ீண்டும் திநந்ரல் 

அஷஶ வசய்ஶன். னல் கறனைதணரக இவ்பவு உர்ந் இரணுப் திஷ கறப்தது என 

வதரறுப்னம், சறநப்திற்குரி ரிரஷனேம் ஆகும். ரன் ன் க்கபின் ம்திக்ஷகக்கு ரநரக 

எனஶதரதும் வசல்தட ரட்ஶடன்.‛ ன்று வடட்ஶட குநறப்திட்டுள்பரர். 

ன்ணிடம் எப்தஷடக்கப்தட்ட திகள் அஷணத்ஷனேம் வடட்ஶட றநம்தட வசய்ரர். சக 

ஶரர்கபரல் றகவும் ஶசறக்கப்தட்ட வடட்ஶட அர்கபது இக்கட்டரண னங்கபில் அணுகத் 

க்கரகவும், உக் கூடிரகவும் இனந்ரர். கறனைதரில் தனனக்குத் ரரகவும், 

சஶகரரிரகவும் இனக்கறநரர். 
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னட்சறக்கரகஶ திநந்து, ரழ்ந்து, அர்ப்தித் ீறக்க வடட்ஶட தினைப்னர இன்னும் 

வடுங்கரனம் ல்ன உடல்னத்துடன் ரழ்ந்து, ன் னட்சறக திகஷபத் வரட ஶண்டும் 

ன்று அஷ ரழ்த்ற ங்குஶரம். ம் வசல்தரடுகபரல் அஷப் ஶதரற்நறடுஶரம். 

(வரடனம்) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ிடுமன பசய்! 

க்கள் கிஞர்    
 ாவ், 
தாணா ில்சன், 
சுா தத்ாஜ், 
சுதந்ி காட்னிங், 
சுிர் தன, 
கவும் வ்னாக்கா, 
தாா பசன், 
தகஷ் வுத், 
அருண் பததா, 
பர்ன் 
தகான்சால்ஸ், 
ஆணந்த் படல்டும்தட, 
ஹாி தாபு 

அநிஞர்கள், 
ததாசிரிர்கள், 
க்கநிஞர்கள், 
ாந்வுரிமச் பசல்ீர்கமப 

ிடுமன பசய்! 

 தீா பகாதகான் க்மகக் மகிடு! 

 ததாசிரிர் ஜி.ன்.சாய்தாதாம ிடுமன பசய்! 

உல்தா சட்டத்ம ீக்கம் பசய் 
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சந்ா 

க்வய்ன் ரர்க்சறப் தள்பிில் (9) 

ஆசறரிர்: வங்கஶடஷ் ஆத்ஶர 

தரறரசன் தல்கஷனக்ககத்றல் வதரனபரரப் ஶதரசறரிரகப் தினரிந்து ஏய்வு 

வதற்ந வங்கஶடஷ் ஆத்ஶர அர்கள் இந்றரின் ஷனசறநந் ரர்க்சறப் வதரனபரர 

அநறஞர். உனக அசறல் வதரனபரரக் கூட்டஷப்திடறனந்து 21ஆம் தற்நரண்டின் அசறல் 

வதரனபரரத்றற்கரண சறநந் சரஷணரபர் ினஷப் வதற்நர். 

ஷனப்ன: ரர்க்சறன் ஆய்வு னஷநனேம், சக்கும்:  

ரம் ற்கரக ரர்க்மறன் னெனணத்ஷப் தடிக்க ஶண்டும். ரன் ன்ஷணப் தற்நற என 

சறறு குநறப்னடன் வரடங்குகறஶநன். ரன் வதரனபரரத்றல் னஷணனக்கரண ஆய்வுப் 

தடிப்திற்கரக அவரிக்கரவுக்கு வசன்நறனந்ஶன். அங்கு 

ித்ரம் ீது அவரிக்கர ி கரறதத்றப் ஶதரனக்கு 

றரக ரர் இக்கங்கள் லச்சறனேடன் பர்ச்சற வதற்று 

ந்ண. உனகறன் றக சக்ற ரய்ந் அவரிக்கர, ன் 

ித்ரம் னும் சறநற னென்நரம் உனக ரட்டின் ீது ஶதரர் 

வரடுக்க ஶண்டும் ன்ந ஶகள்ிக்கரண தறஷன ரன் தடித் 

வதரனபரரப் னத்கங்கள் ில்ஷன. அன் தின்ணர் ரன் 

இண்டரது கல்ிப் தனத்றன் ஶதரது தல்கஷனக்கத்றல் 

இங்கற ந் னெனணத்றற்கரண ரர் ரசறப்ன 

ட்டத்றல் இஷந்ஶன். னெனண ரசறப்ன ன் ரழ்ஷஶ 

ரற்நறது. 

ரர்க்ஸ் 17 து இஷபஞரக இனந் ஶதரது அநறவுக் 

கூர்ஷனேடனும் னறர்ச்சறனேடனும் ன் ந்ஷக்கு லற கடித்ஷ ீங்கள் தடித்ீர்கபரணரல், 

அர் இபஷக் கரனத்றஶனஶ ன் ரழ்க்ஷகப் தரஷஷத் ஶர்ந்வடுத்றனந்ஷனேம், 

வதரதுனனுக்கரக எனர் ரழ்ஶ சறநந் ரழ்வு ன்ந வபிவுடன் இனந்ஷனேம் கர 

னடினேம்.  
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அசறல் வதரனபரரத்றல் ரர்க்சறன் ஆய்வு னஷந: 

என தண்ஶரக்கறஷஶர, ஶறக் கிஷஶர வகரண்டு வதரனபரரர அஷப்னகஷபப் 

தகுப்தரய்வு வசய் இனரது. அற்கு தறனரக அனரக்க னஷநகபின் னெனஶ 

வதரனபரரத்ஷப் தகுப்தரய்வு வசய் ஶண்டும். இவ்வுனகம் ம் உர்வுறஷனக்கு அப்தரல் 

ன்ணிச்ஷசரக இங்கற னகறநது. உனகறன் சனெக றகழ்வுகஷப அஷ உள்பதடிஶ 

உண்ஷரகப் திறறறத்துப்தடுத்தும் ஶகரட்தரட்டுக் கனத்றணங்கஷப ரம் உனரக்க 

ஶண்டும். அனரக்கத்றன் னெனஶ உனஷகப் தடிக்க னடினேம்,  

னரற்றுப் வதரனள்னல்ரம்: 

சனெகத்ஷ ஆய்வு வசய்னேம் ரர்க்சற ஆய்வு னஷந னரற்றுப் வதரனள்னல்ரம் 

ண அஷக்கப்தடுகறநது. னரற்றுப் வதரனள்னல்ரம் சனெக பர்ச்சறின் னரற்ஷந 

இற்ஷகனேடன் ணிர்கலக்குள்ப உநின் அடிப்தஷடிலும், ணிர்கலக்கறஷடினரண 

உநவுகபின் அடிப்தஷடிலும் உற்று ஶரக்குகறநது. சனெக உற்தத்றினறனந்ஶ ரர்க்சற ஆய்வு 

னஷந வரடங்குகறநது. உற்தத்ற ன்தது ம் இனத்லுக்கு னற்நறலும் அசறரணது. 

உற்தத்றஶ ணிணின் அடிப்தஷடரண வசல்தரடரகவும் உள்பது. உற்தத்றக்கு றகவும் 

அசறரண உர்ரர்ந் தன்தரடுஷட வசல்னஷநரன் ணி உஷப்ன ன்தது. 

அதுஶ ணித்ஷ ஷறுக்கறநது. உஷப்ன ன்தது சனெகத்ன்ஷ வகரண்டது. சனெக 

உஷப்ன இல்னரல் உற்தத்ற வசய் இனரது. இங்கு சனெக உற்தத்ற ன்தது அன் 

இற்ஷகரண ற்றும் சனெக ரீறரண வதரனபில் குநறப்திடப்தடுகறநது.  
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சனெகத்றன் உறுப்திணர்கள் ங்கஷப று உற்தத்ற வசய் வதரனபரர்ந் உற்தத்றச் 

வசல்தரடுகபில் ஈடுதடுகறன்நணர். உற்தத்றின் ஶதரது இற்ஷகச் சக்றகஷபக் ஷகக்வகரண்டு 

இற்ஷகஷ ரற்றுதுடன், அச்வசல்தரடுகபரல் ணிர்கலம் ரற்நத்றற்குட்தடுகறநரர்கள். 

ரர்க்சற னஷநில் என ணி சனெகத்ஷ ஆய்வு வசய்னேம் ஶதரது அன் இண்டு 

னக்கறரண தகுப்தரய்வுக் ஶகரட்தரடுகபரக உற்தத்ற சக்றகலம், உற்தத்ற உநவுகலம் உள்பண. 

கடந் கரன ற்றும் றகழ்கரனச் வசல்தரட்டு னஷநகபின் னெனம் வதநப்தட்ட 

எட்டுவரத்க் ஶகரட்தரட்டநறவு, வசல்தரட்டு அநறவு, இற்ஷகச் சூனறன் ீரண ம் ஆலஷக 

இஷ அஷணத்ஷனேம் என்று ஶசர்த்ஶ உற்தத்றச் சக்றகள் ண ரர்க்ஸ் குநறப்திடுகறநரர். 

உற்தத்றச் சக்றகள் ன்தது வரறல்தட்தத்ஷ ட்டும் குநறப்தல்ன. இது உற்தத்றக்கரண 

எனங்கஷப்ன னஷநகள், உஷப்னப் திரிிஷண ஆகறற்ஷநனேம் குநறக்கறநது. உற்தத்ற 

உநவுகள் ன்தது சனெக உற்தத்றில் ஈடுதடும் ஶதரது சனெக உறுப்திணர்கபிஷடஶ கரப்தடும் 

உநவுகஷபக் குநறக்கறநது. இது ர்க்கங்கலக்கறஷடினரண உநவுகஷபனேம் சனெகத்றன் உஷடஷ 

உநவுகஷபனேம் குநறக்கறநது. 

சனெகம் று உற்தத்றில் ஈடுதடும் ஶதரது உற்தத்றச் சக்றகள் வரடர்ச்சறரக 

பர்கறன்நண .னனரபித்து வனக்கடிின் ஶதரதும் கூட உற்தத்ற சக்றகள் ஶங்கற 

ிடுறல்ஷன, பஶ வசய்கறன்நண. பர்ந்து னம் உற்தத்றச் சக்றகலக்கும், தஷ 

உற்தத்ற உநவுகலக்கும் இஷடஶ கரப்தடும் ிர்க்க இனர னண்தரடுகஶப சனெக 

பர்ச்சறின் னரற்று அடிப்தஷடினரண இக்குசக்றரக உள்பண. உற்தத்றச் சக்றகலம் 

உற்தத்ற உநவுகலம், எற்றுஷனேம் (சரர்னத் ன்ஷ), னண்தரடுகஷபனேம் வகரண்டுள்பண. 

உற்தத்றச் சக்றகலடணரண உற்தத்ற உநவுகபின் எற்றுஷ (சரர்னத் ன்ஷ) ற்கரனறகரணஶ 

ி றந்ரணல்ன. அற்நறற்கறஷடினரண உள்னண்தரடுகள் ிர்க்க இனரஷ. 

உற்தத்றச் சக்றகள் வரடர்ந்து பர்ச்சறப் ஶதரக்கறல் உள்பண. ஆணரல் உற்தத்ற உநவுகள் 

பர்ச்சறின்நறத் ஶங்குரல் தஷஷடகறன்நண. அணரல் என குநறப்திட்ட கரனகட்டத்றல் 

உற்தத்ற சக்றகள், உற்தத்ற உநவுகஶபரடு வதரனத்ப்தரடுஷடஷ ஆகக் கரப்தட்டரலும், 

கரனப் ஶதரக்கறல் சனெக பர்ச்சறின் ஶதரது உற்தத்ற சக்றகலக்கும், உற்தத்ற உநவுகலக்கும் 

இஷடினரண னண்தரடுகள் பர்கறன்நண. கரனப்ஶதரக்கறல் இம்னண்தரடுகள் 

ீிஷடரல் உற்தத்ற சக்றகலம், உற்தத்ற உநவுகலம் என்றுக்வகரன்று 

வதரனத்ப்தரடிந்து இக்கற்நஷரகறன்நண. னண்தரடுகபின் அபில் ற்தடும் பர்ச்சற, 
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என கட்டத்றல் தண்தபினரண தரய்ச்சஷன ற்தடுத்துகறநது. உற்தத்றச் சக்றகபின் 

பர்ச்சறக்குப் வதரனத்ப்தரடுஷட னற உற்தத்ற உநவுகள் உனரகறன்நண. சனெகப் னட்சறின் 

னெனம் னற உற்தத்ற னஷந உனரகறநது. ந்ச் சனெக ரற்நனம் ந்ற கறில் 

டப்தறல்ஷன. தஷ உற்தத்ற னஷநில் உள்ப அஷணத்துஶ குப்ஷதத் வரட்டிக்குச் 

வசல்றல்ஷன. றஷனறுப்ன ன்தது இங்கறல் அடிப்தஷடனேஷடது ன்தஷனேம் கனத்றல் 

வகரள்ப ஶண்டும். எவ்வரன உற்தத்ற னஷநனேம் அன் உள்பரர்ந் சனெக னண்தரடுகபரல் 

ற்கரனறகரணஶ. உற்தத்ற னஷந ன்தது அடிப்தஷடில் அனரக்கப்தட்ட என ஶகரட்தரஶட. 

என சனெக அஷப்தில் என குநறப்திட்ட உற்தத்ற னஷநஶ ஏங்கறக் கரப்தட்டரலும் கூட 

உண்ஷில் ந் என சனெக அஷப்னம் எஶ என உற்தத்ற னஷநஷ ட்டுஶ 

வகரண்டினப்தறல்ஷன. அவரிக்கரில் னனரபித்துத்றற்கு த்றில் அடிஷனஷநனேம் 

இனந்து. என சனெக அஷப்ன எஶ ஶத்றல் என்றுக்கு ஶற்தட்ட உற்தத்ற னஷநகஷபனேம், 

உற்தத்ற உநவுகஷபனேம் வகரண்டினக்கனரம்.  

னரற்றுப் வதரனள்னல்ரத்றன் னெனம் சனெக உற்தத்றனேம், உற்தத்ற உநவுகலம், 

சனெக உற்தத்றில் வவ்ஶறு தரத்றங்கஷப கறக்கும் ர்க்கங்கலக்கறஷடஶ கரப்தடும் 

ர்க்கப் ஶதரரட்டனஶ னரற்நறன் இக்குசக்றகபரக உள்பண ன்தஷக் கரனரம். 

உற்தத்றச் சக்றகலக்கும், உற்தத்ற உநவுகலக்கும் இஷடில் கரப்தடும் உள்பரர்ந் 

னண்தரடுகஶப சனெக ரற்நத்றற்கரண இக்கு ிஷசரக உள்பண. 

னரற்று வதரனள்னல்ரம் ன்தது வதரனபரரக் குறுக்கல் ரல்ன. அறல் 

சறத்ரந்த்றற்கும், அசறலுக்கும் னக்கறப் தங்கு உள்பது. னரற்று வதரனள்னல்ரத்றல் 

சனெகம் குநறத் அடித்பம், ஶல்கட்டுரணம் ன்ந கனத்ரக்கம் உள்பது. சனெகத்றல் 

உற்தத்றச் சக்றகலம், உற்தத்ற உநவுகலம் வதரனபரர அடித்பரகவும், அசறல், 

சறத்ரந்ம் ஆகறஷ அன் ஶல்கட்டுரணரகவும் அநறப்தடுகறநது. வதரதுரக சனெக 

பர்ச்சறில் அடித்பத்றன் றர்ப் ஶதரக்கு ஏங்கறக் கரப்தடும் ன்ந ஶதரறலும், 

ஶல்கட்டுரணனம், வதரனபரர அடித்பத்றன் ீது ரக்கத்ஷ ற்தடுத்தும். ங்வகல்ஸ், 

திபரக்குக்கு லற கடித்றல் னரற்ஷநத் ீர்ரணிப்தறல் னன்ஷரணரக வதரனபர 

உற்தத்ற றகழ்ஶ இனக்கும் ணக் குநறப்திட்ஶடரஶ எற வதரனபரரக் கூறுகள் ட்டும்ரன் 

னரற்ஷநத் ீர்ரணிக்கும் ன்ந வதரனபில் ரஶணர, ரர்க்ஶமர குநறப்திடில்ஷன ன்று 

ிரித்துள்பரர்.  
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னரற்று அடிப்தஷடினரண சனெகப் தகுப்தரய்ின் ஶதரது வதரனபரர 

அடித்பத்றற்கும், ஶல்கட்டுரணத்றற்கும் இஷடினரண உநஷ வதரனபரரம், அசறல், 

சறத்ரந்ம் ஆகறற்றுக்கறஷடினரண ஶனக்கு ஶரண வரடர்னகபரக ந்ற கறரகப் 

தரர்க்கக் கூடரது. அசறலும், சறத்ரந்னம், எப்தபில் சுஶச்ஷச ன்ஷ வகரண்டது. 

வதரனபரர அடித்பம், அசறல், சறத்ரந்ம் ஆகறற்நறல் கரப்தடும் சற்ந பர்ச்சறப் 

ஶதரக்கு னண்தரடுகஷபத் ஶரற்றுிக்கறநது. சனெகத்ஷப் தற்நற ரர்க்சற தரர்ஷ ன்தது 

வயகனற ஷகினரண பி எற்ஷந னலஷல்ன. சறக்கனரணக் கூறுகஷப உள்படக்கற 

னலஷ, அறல் கரப்தடுது எற்ஷந னண்தரடு ட்டுல்ன. அது னண்தரடுகபின் 

கூட்டஷப்தரக உள்பது.  

ரர்க்ஸ் வதரனபரரம் ன்று குநறப்திடும் ஶதரது அன் ிரிரண அர்த்த்றல் 

குநறப்திடுகறநரர். சனெக உற்தத்றின் எட்டுவரத்ப் வதரனபர றஷனகஷபஶ வதரனபரர 

அடித்பம் ண ரர்க்ஸ் குநறப்திடுகறநரர். ஆணரல் வதரதுரக வதரனபரரம் ன்னும் வசரல் 

அன் குறுகற அர்த்த்றல் னரிந்து வகரள்பப்தடுகறநது ன்தரல் இது நரண னரிலுக்கு 

றகுக்கறநது. இணரல் ரர்க்சறனம் னரற்றுப் வதரனள்னல்ரனம் வதரனபரரக் 

குறுக்கல் ரரகப் னரிந்து வகரள்பப்தடுகறநது. 

இன்று திரணரகக் கரப்தடும் வதரனபரர தல்கபில் வதரனபரரம் ன்தது 

சந்ஷரகக் குறுக்கப்தட்டுள்பது. அற்நறன் ஆய்வு னஷநரணது ணிதர் தகர்ினறனந்ஶ 

வரடங்குகறநது. ரர்க்சறம் ன்தது சறக்கனரண னலஷஷ ஆரய்கறநஶ எற வறும் 

ணிதஷ ட்டும் அல்ன. ரர்க்மறப் தரர்ஷில் வதரனபரரம் ன்தது றகப்தந் 

கண்ஶரட்டத்றல் ஆரப்தடுகறநது. 

ரர்க்சற னஷந, உற்தத்றினுஷட, சனெக உநவுகலஷட னரற்றுத் 

ணித்ன்ஷஷ அங்கலகரிக்கறநது. என குநறப்திட்ட சகரப்த்ஷச் சனெகப் தகுப்தரய்வு வசய், 

ரர்க்சறம் அந் சகரப்த்றற்குப் வதரனத்ரண கனத்றணங்கஷப உனரக்குகறநது. 

ரர்க்சறத்றல் உற்தத்ற ன்தது ப்ஶதரதும் சனெக ரீறரகவும், னரற்று ரீறரகவும் 

குநறப்திடப்தடுகறநது ன்தரல் தகுப்தரய்வு வசய்னேம் ஶதரது உற்தத்ற, தகர்வு, ிறஶரகம், 

தரிரற்நம் இற்நறற்கு இஷடினரண உநவுகஷபனேம் கனத்றல் வகரள்ப ஶண்டும். 

ரர்க்மறப் தரர்ஷில், ிறஶரகம் ன்தது உற்தத்ற வசய்ப்தட்ட வதரனட்கபின் 

ிறஶரகரக ரறுற்கு னன் உற்தத்றச் சரணங்கபின் ிறஶரகரக உள்பது 
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ன்தஷனேம், சனெகத்றன் உறுப்திணர்கள் வ்ரறு தல்ஶறு ஷகரண உற்தத்ற 

டடிக்ஷககபில் தகறர்ந்பிக்கப்தட்டுள்பரர்கள் ன்தஷனேம் குநறப்திடுகறநது. இந் 

ிறஶரகங்கபின் ிஷபரகஶ உற்தத்றப் வதரனட்கபின் ிறஶரகம் அஷகறநது. 

னனரபித்துச் சனரத்றல் கூனற உஷப்ன, னனரபித்து உற்தத்ற உநவுகபின் 

னன்ணினப்தின் அடிப்தஷடில்ரன் னரய் கூனறரகவும், இனரதரகவும் ிறஶரகம் 

வசய்ப்தடுகறநது. ரர்க்சற ஆய்வுனஷந னரண ிறஶரகத்றற்கு னன்ஶத உற்தத்றச் 

சரணங்கபின் ிறஶரகத்ஷப் தரிசலனறக்கறநது. உற்தத்ற, ிறஶரகம், தகர்வு, தரிர்த்ஷண 

(சுற்ஶநரட்டம்) ஆகற என்ஶநரவடரன்று வரடர்னஷட கூறுகஷபக் வகரண்ட சறக்கனரண 

கூட்டஷப்தரகத்ரன் உற்தத்ற றகழ்ஷ ரர்க்சறம் ஶரக்குகறநது. னனரபித்துத்றல் 

னெனணம் ன்தது உற்தத்ற சரணங்கள் ணிரரிடம் இனக்கும் ஶதரதுரன் அற்கரண 

னலஷரண வதரனஷபப் வதறுகறநது. னெனணம் ன்தது தஶர, உற்தத்ற சரணங்கஶபர 

ட்டும் அல்ன. னனரபித்து சனெகத்றன் உற்தத்ற உநவுகஷபனேம் அது குநறக்கறநது. 

சனெக ரர்த்த்ஷ ரர்க்சற னஷநில் ஆய்வு வசய்னேம் ஶதரது அற்குப் 

வதரனத்ரண அனரக்கப்தட்ட கனத்றணங்கஷப உனரக்க ஶண்டும். ஆய்வு னஷநின் 

ஶதரது அனரக்கப்தட்ட பி கனத்றணங்கஷப அற்நறற்கறஷடஶ உள்ப வரடர்னகலக்குரி 

ஷகில் அடுத்டுத்து னஷநரக என்றுடன் என்நரக இஷத்து, வரகுத்துக் கட்டஷத்து 

அநறில் னர்ரக னலஷரக்குன் னெனஶ தூனரண ரர்த்த்ஷப் திறதனறக்கும் 

சறத்ரந்த்றற்கரண துல்னறரண கனத்றணங்கஷப வதந னடினேம். இந் ஆய்வு னஷநகபின் 

னெனம் ட்டுஶ னரற்று அடிப்தஷடினரண குநறப்திட்ட திச்சஷணகலக்குத் ீர்வுகஷபப் வதந 

னடிரது சனெகத்ஷப் னரிந்து வகரள்ன் னெனஶ ரற்நத்ஷ வகரண்டு னடிரது. 

னலஷரண சறத்ரந்த்றன் அடிப்தஷடினரண வசல்தரட்டின் னெனஶ சனெகத்றன் 

றஷனஷகஷப ரற்ந னடினேம். என்றுதட்ட சறத்ரந்த்ரலும், வசல்னஷநரலும் ட்டுஶ 

தனுள்ப னஷநில் சனெக ரற்நத்ஷ ற்தடுத் னடினேம். சனெக ரற்நத்ஷ ற்தடுத் ரம் 

தூனரண னஷநில் வசல்தட ஶண்டும். 

சக்கு: 

னன்-னனரபித்துப் வதரனபரரத்றல் ர்த்கம் ன்தது சனெகத்றல் குஷநரகஶ 

இனந்துள்பது. னனரபித்து பர்ச்சற னரற்நறல் சறறு உற்தத்றரபர் அது உற்தத்றச் 

சரணங்கபிடறனந்து திரிக்கப்தட்டு உஷப்தரபிரகறநரர். என்று அர் னனரபிிடம் ன் 
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உஷப்னச் சக்றஷ ிற்றுப் திஷக்க ஶண்டும், இல்ஷன தட்டிணிரல் சரக ஶண்டும். அர் 

உற்தத்றச் சரணங்கபினறனந்து ிடுஷ வதற்நரல் ‘சுந்றரணரகக்’ கனப்தடுகறநரர், அர் 

வதற்நது தட்டிணி கறடப்தற்கரண சுந்றம் ட்டுஶ. ிசரிரக இனக்கும் ஶதரது உிர் 

ரழ்ற்கு இனந் உத்ரத்ஷக் கூட வரறனரபிரக இனக்கும் ஶதரது அரல் வதந 

னடிில்ஷன. னனரபி ர்க்கம் ன்தது க்கபின் தகர்வு பர்ச்சறஷத் டுப்தரகஶ 

இனந்து னகறநது. னனரபித்து சனெகத்றல் உஷப்னச் சக்றனேம் சக்கரக்கப்தட்டுள்பது. 

னெனணம் ன்தது இறுகற இநந் உஷப்ஷதஶ குநறக்கறநது. உற்தத்றின் ஶதரது 

னெனணத்றன், அரது இநந் உஷப்தின் தகுறனேம், உஷப்தரபிின் உினள்ப உஷப்னம் 

சக்குடன் ஶசர்கறநது. வரறல்தட்த பர்ச்சறின் னெனம் னெனணம் வரடர்ந்து சக்ஷக உற்தத்ற 

வசய்ற்கு ஆகும் ஶத்ஷக் குஷநத்து னகறநது. னெனணத்ரல் வரறனரபர் றநணற்நரக 

ஆக்கப்தடுகறநரர். னனரபித்துத்றன் பர்ச்சற வரறனரபர்கஷபத் றநணற்நர்கபரக்குகறநது. 

னனரபித்துச் சனரத்றல் உற்தத்ற ன்தது எனரின் தன்தரட்டுக்கரக 

வசய்ப்தடுறல்ஷன. சந்ஷகபில் ிற்தற்கரகஶ வசய்ப்தடுகறநது. சக்கு உற்தத்ற ன்தது 

ஶசஷக்கரகச் வசய்ப்தடுறல்ஷன, ணிரரின் னரதத்றற்கரகஶ வசய்ப்தடுகறநது.  

ரர்க்ஸ் ’னெனண’த்றல் னனரபித்து உற்தத்ற னஷநின் தகுப்தரய்ஷ சக்கறனறனந்து 

வரடங்குகறநரர். அன் னெனம் சக்கு உற்தத்றில் பர்ச்சற வதற்ந னனரபித்து உற்தத்ற 

னஷநின் அடிப்தஷடரண உள்னண்தரடுகஷப வபிக்வகரர்கறநரர். சக்கறன் தகுப்தரய்ின் 

னெனஶ அற்கடுத்டுத்து அஷந் அசறல் வதரனபரர ஆய்வுகலக்கு அடிப்தஷடரய் 

அஷந் றப்னக் ஶகரட்தரட்ஷட உனரக்குகறநரர். 

எவ்வரன சக்கும் இண்டு தண்னகஷபக் வகரண்டுள்பண. என்று ணித் ஶஷகஷபப் 

னர்த்ற வசய்னேம் ஷகில் அஷ வகரண்டுள்ப தன்றப்ன, ஆணரல் சக்ஷக உற்தத்ற 

வசய்தனக்கு னக்கறரய்தடுது சக்கறன் தன்றப்ன அல்ன, ஶவநரன சக்கறனஷந் அன் 

தரிர்த்ஷண றப்ஶத. 

வவ்ஶறு ஷகரண சக்குகஷப வ்ரறு என்றுடன் என்று தரிர்த்ஷண வசய்து 

வகரள்ப னடிகறநது. வவ்ஶறு ஷகரண சக்குகலக்குப் வதரதுரக என தண்ன இனப்தன் 

னெனஶ அற்ஷந என்றுடன் என்று தரிர்த்ஷண வசய்து வகரள்ப னடிகறநது. சக்குகபில் 

கரப்தடும் அந்ப் வதரதுரண தண்ன ன்ண? அஷ அஷணத்துஶ ணி உஷப்திணரல் 

உனரக்கப்தட்டஷ ன்தஶ. அஷ வவ்ஶறு ஷகரண உஷப்தின் னெனம் 
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உனரக்கப்தட்டினக்கனரம் ன்ந ஶதரதும். அற்ஷந ீக்கற ிட்டுப் தரர்த்ஶரரணரல் சக்குகள் 

அஷணத்துஶ ணி உஷப்தின் ிஷபவதரனட்கபரக உள்பண ன்தஶ அற்நறலுள்ப 

வதரதுரண தண்ன. அதுஶ சக்குகலக்கு றப்ஷதத் னகறநது. றப்ன ன்தது சக்கறனுஷட 

சனெகப் தண்தரகஶ உள்பது. சக்கரணது தூனரண உஷப்தினறனந்து தன் றப்ஷதனேம் 

அனரக்கரக்கப்தட்ட உஷப்தினறனந்து றப்ஷதனேம் வதறுகறநது. சக்கறன் றப்ன ன்தது 

னற்நறலும் என சனெகப் தண்தரகவும் அந்ப் வதரனபின் வதரனபரர்ந் ன்ஷக்கு 

றரணரகவும் உள்பது. அப்வதரனபின் என அணு கூட அன் றப்தின் கூநரக 

இனப்தறல்ஷன. சக்கறன் றப்தின் அபரணது சக்ஷக உனரக்கத் ஶஷரண சரசரி 

உஷப்ன ஶத்ரல் றர்ிக்கப்தடுகறநது. அதுஶ சக்குகபின் ிஷனஷனேம் றர்ிக்கறநது.  

றப்ன ன்தது ஆரண வதரனஷபக் வகரண்டுள்பது. என சக்கறன் ிஷன ன்னும் 

ஶதரதும், அஷச் சனெக ற்தரட்டின் டிரண தத்றல் குநறப்திடும் ஶதரதும் றப்தின் 

ஆரண அர்த்ம் அணரல் னெடி ஷநக்கப்தடுகறநது .ரம் சக்குகபின் ஶல்ட்டத்றல் 

வரினேம் ிஷனஷப் தரர்ப்ததுடன் றன்று ிட்டரல், அந் சக்குகள் உற்தத்ற வசய்னேம் ஶதரது 

ன்ண ிரண சனெக உறுவுகஷப உனரக்குகறன்நண ன்தது குநறத்து அறல் வதரறந்துள்ப 

ஆரண உண்ஷகஷப அநறந்து வகரள்ப னடிரது. சக்குகஷபப் வதனபில் உற்தத்ற 

வசய்னேம் னனரபித்துச் சனெகத்றல் சக்குற்தத்றில் ஈடுதடும் ஶதரது சனெகத்றன் 

உறுப்திணர்கள் ன்ண ரறரிரண சனெக உநவுகஷபக் வகரண்டுள்பணர் ன்தஷச் சனெகத்ஷ 

ஶஶனரட்டரக தரர்க்கும் ஶதரது வரிறல்ஷன, 

ிஷன டிம், சக்கறன் உள்பரர்ந் றப்தின் கூறுகஷப வபிக் வகரர்து இல்ஷன. 

த டிினரண சக்குனகம் ணிரர் உஷப்தின் சனெகத் ன்ஷஷனேம், 

உற்தத்றரபர்கலக்கு இஷடினரண உநவுகஷபனேம் வபிக் வகரர்ற்கு தறல் அற்ஷந 

னெடி ஷநக்கறநது. இணரல் னனரபித்தும்  சத்துனள்ப சனரம் ஶதரன்ந என 

ஶரற்நத்ஷ ற்தடுத்துகறநது. ஆணரல் அந்த் ஶரற்நஶ உண்ஷரகக் கனப்தடுகறநது. 

னனரபித்துத்றல் வதபிற்ஶக சத்தும் உள்பது. அடிஷச் சனெகத்றஶனர, றனக்கறரரி 

சனெகத்றஶனர வபிப்தஷடரகஶ வரினேம் சனெக உநவுகள், ர்க்க னண்தரடுகள் 

னனரபித்துச் சனெகத்றல் வபிப்தஷடரகத் வரிறல்ஷன. னனரபித்து சனரத்றல் 

உற்தத்றரபர்கலக்கு இஷடினரண உநவுகள் சக்குகலக்கு இஷடினரண உநவுகபரக 

வபிஶ வரிகறநது. ணிர்கலக்கறஷடினரண உநவுகள் வதரனட்கலக்கு இஷடினரண 
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உநவுகபரகத் வரிகறநது. இவ்ரறு சக்கு ன்னும் டிம் உண்ஷகஷப ர்ரக்கறத் ஶரற்ந 

க்கத்ஷ ற்தடுத்துகறநது. இஷஶ சக்குகபின் ரய்ரனம் ண ரர்க்ஸ் ிபக்குகறநரர். 

னனரபித்துச் சனெகத்ஷ அநறில் னர்ரக ஆய்வு வசய் அன் வபித் 

ஶரற்நத்ஷத் ரண்டி அறல் உட்வதரறந்துள்ப சரத்ஷ வபிக் வகர ஶண்டும். அன் 

னெனஶ அச்சனெகத்றன் வபித்ஶரற்நத்றற்கும் அன் உண்ஷரண சரத்றற்கும் 

இஷடினரண னண்தரடுகஷபப் னரிந்து வகரள்ப னடினேம்.  

(வரடனம்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஏிர் ான்கா (1853-1890) ஜூமன29 — 130து ிமணவு ிணம் 

 

 

 

 

https:www.youtube.com/user/ajanthavalga?

fbclid=IwAR0APppP9wjVctyVG1DShVLvQWRKtHOTuuR4g7zwwBeqLE-6zcuyiKZjxoQ  

https://www.youtube.com/user/ajanthavalga?fbclid=IwAR0APppP9wjVctyVG1DShVLvQWRKtHOTuuR4g7zwwBeqLE-6zcuyiKZjxoQ
https://www.youtube.com/user/ajanthavalga?fbclid=IwAR0APppP9wjVctyVG1DShVLvQWRKtHOTuuR4g7zwwBeqLE-6zcuyiKZjxoQ
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சந்ா 

டரனனக்கு ந் ரழ்வு (4) 

வதட்ஶர-டரனர் ஶதரர்கள்: 

ஶற்கரசறரின் ண்வய் பங்கஷபத் ம் கட்டுப்தரட்டுக்குள் வகரண்டுனது 

அவரிக்க அசறன் னரற்றுப் தரம்தரிரக வரடர்கறநது. னொஸ்வல்ட் வரடங்கற ட்ம்ப் 

ஷ அவரிக்க அறதர்கள் அஷணனஶ அறல் குநறரய் இனந்து னகறன்நணர். 1940கபிஶன 

அவரிக்க அறதர் னொஸ்வல்ட் வசௌற அஶதிரஷப் தரதுகரப்தது அவரிக்கரின் 

தரதுகரப்திற்கு னக்கறரணது ணத் ரம் கனதுரகக் கூநறனேள்பரர். னொஸ்வல்ட் வசௌற 

அஶதிரின் அசரட்சறஷப் தரதுகரப்தரகவும் அற்குப் தறனரக அவரிக்கரவுக்கு ண்வய் 

பங்கள் அங்கறனந்து கறஷடக்கப் வதறுரறும் எப்தந்ம் ஶற்வகரண்டுள்பரர்.  

அவரிக்க ஶனரறக்கத்றற்கு அடி திர ஆட்சறகஷபக் கிழ்ப்தது அவரிக்கரின் 

க்கம். 1953இல் அஜக்ஸ் வசல்றட்டத்றன் னெனம் அவரிக்க உபவு றறுணரண சற.. 

திரிட்டனுடன் கூட்டுச்ஶசர்ந்து ஈரணின் திர் வரயது வரமரக் அர்கஷப 

ஆட்சறினறனந்து ீக்கறது அவரிக்கக் ஷகப்தரஷரண ரஷ ஆட்சறில் அர்த்றது, 

வரயது வரமரக் ச்சரர்தற்நர், றனச்சலர்றனத்ம் உட்தட சனெக ரற்நத்றற்கரண 

னன்வணடுப்னகஷபச் வசய்ர் ஈரணின் வதரதுவுஷடஷக் கட்சறரண டினைஶட கட்சறின் 

ஆவுடன் வசல்தட்டர். அர் ஈரணின் ண்வய் பங்கஷப ரட்டுஷடஷ ஆக்கறரல், 

இநக்கும் ஷ டீ்டில் சறஷநப்தடுத்ப்தட்டதுடன் அங்ஶகஶ அடக்கம் வசய்ப்தட்டரர். அது 

ினப்தப்தடி வதரது ரணத்றல் அது உடஷன அடக்கம் வசய்னேம் உரிஷ கூட 

றுக்கப்தட்டது. அது ஶதரனஶ இரக்கறன் திர் அப்ல் கரிம் கரசறம் ரட்டின் ண்வய் 

பங்கஷப ரட்டுஷடஷ ஆக்க்கறணரர் ன்தற்கரக அவரிக்க சற.. - திரிட்டிஷ் கூட்டுப் 

தஷடரல் 1963இல் அது ஆட்சற கிழ்க்கப்தட்டுத் தூக்கறனறடப்தட்டரர். 

அவரிக்கர இன்று இஸ்னரற வறுப்ஷத ிஷக்கறநது. ஶற்கரசறரில் இஸ்னரற 

அசுகஷபனேம், இஸ்னரறத் ீிரத்ஷனேம் ிஷத்றலும் அவரிக்கரிற்குப் வதனம் 

தங்குண்டு. ஶற்கரசற னரற்நறல் ிஷபந் ச்சரர்தற்ந னற்ஶதரக்கரண ஆட்சறகஷபக் 

கிழ்த்து னரற்றுச் சக்கத்ஷப் தின்ணரல் றனப்தி, அம்க்கலக்கரண ல்ன றர்கரனத்ஷ 

றுத்தும் அவரிக்க அசு ரன். ஆப்கரணிஸ்ரன் ஶதரரின் ஶதரது இஸ்னரறத் ீிர 

அஷப்னகலக்குப் வதனம் றறபித்து அர்கஷப பர்த்து ிட்டதும் அவரிக்க அசுரன்.  
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ன் ரட்டின் ண்வய் பங்கஷப ரட்டுஷடஷரக்கும் அசுகஷபத் தூக்கறவநறந் 

அவரிக்கர, 1970கபினறனந்து ண்வய் ர்த்கத்ஷ டரனரில் ஶற்வகரள்பரல் ங்கத்றஶனர, 

ஶறு ரங்கபிஶனர ஶற்வகரண்டரல் அந்ரடுகபின் ீது வதரனபரரத் ஷடகள் 

ிறப்தஷனேம், ஶதரர் வரடுப்தஷனேம் க்கரகக் வகரண்டுள்பது. த்ற கறக்கறன் 

ண்வய் பங்கபில் அவரிக்க ஆறக்கத்ஷ றஷனறறுத்வும், அங்ஶக அவரிக்க றர்ப்ன 

டடிக்ஷககஷபக் கட்டுக்குள் ஷக்கவும், அங்ஶக ஶசரசனறச ஆவு தரல் இனக்கவும், ன் 

னிசரர் னன்கஷபப் தரதுகரக்கவும் இஸ்ஶஷனத் ன் அடிரபரக ஷத்றனக்கறநது 

அவரிக்கர. ணக்குக் கட்டுப்தடர ரடுகஷப இஸ்ஶஷனக் வகரண்டு அச்சுறுத்துஷஶ அது 

க்கரகக் வகரண்டுள்பது. இற்கரகத்ரன் இஸ்ஶலுக்குப் வதனபில் ஆனேங்கலம் 

றறனேம் ங்கறத் ன் வனங்கற ட்ன ரடரகக் கரட்டிக் வகரள்கறநது. ர தரதுகரப்ன 

கவுன்சறனறல் இஸ்ஶனறன் ஶதரர்க் குற்நங்கலக்குக் கண்டணம் வரிிக்கும் ீர்ரணங்கஷப 

றஷநஶற்றுஷத் ஷட வசய்து சர்ஶச அங்கறல் அவரிக்கர இஸ்ஶஷனப் தரதுகரத்து 

னகறநது. 

தஹ்ஷன், இரக், குஷத், என், கத்ரர், வசௌற அஶதிர, கறப்து, இஸ்ஶல், 

ஶஜரர்டரன், ன், சறரிர, ணப் தல்ஶறு ரடுகபில் 800 இரணுத் பங்கஷப அவரிக்கர 

அஷத்து ற்கரக? அவரிக்க ஶனரறக்கத்ஷனேம், வதட்ஶர-டரனஷனேம் றர்க்கும் 

ரடுகஷபத் ரக்குற்கரண ஶதரர்னஷணகபரக அற்ஷநப் தன்தடுத்துற்கரகஶ! 

இரக், ஈரன், வணிசுனர, னறதிர ஆகற ரடுகபில் அவரிக்கர வரடுத் வதரனபரர / 

இரணுப் ஶதரர்கலக்குக் கரம் அந்ரடுகள் ீிரத்ஷ ஆரித்ஶர, ஶதறவுக் 

கனிகஷப உற்தத்ற வசய்ஶர, அந்ரடுகபில் ணி உரிஷகள் ீநப்தட்டஶர அல்ன 

ன்ததும், அவரிக்கர ஜணரகக் கரனன் அல்ன ன்ததும் உனகநறந் வசய்ற. இந்ரடுகள் 

அவரிக்கரின் வரடர் ரக்குல்கலக்கு இனக்கரற்கு கரம் அந்ரடுகள் வதரனபரரத் 

ற்சரர்ஷதக் கஷடப்திடிக்க னற்சற வசய்தும் டரனனக்கு தறல் ற்ந ரங்கஷப சர்ஶச 

ர்த்கத்றற்குப் தன்தடுத்ற வதட்ஶர-டரனர் அஷப்னக்கு சரல் ிடுதுஶ ஆகும். 

 

இரக்: 

வதட்ஶர-டரனர் அஷப்திற்கு னன்னனறல் சரல் ிட்டர் சரம் உஷசன். அதுஶ 

அது னடிவுக்கும் கரரணது. 1991 னல் ஷபகுடரப் ஶதரரின் ஶதரது. னஷ் 
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ஷனஷினரண அவரிக்க அசு இரக் ீது வதரனபரரத் ஷடகள் ிறத்து. இணரல் 

இரக் அத்றரசறப் வதரனட்கஷபக் கூடப் வதந னடிர றஷனில் கடுஷரகப் 

தரறக்கப்தட்டது. 5 னட்சம் இரக்கறக் குந்ஷகள் உின்நற இநந்ணர். அத்றரசறப் 

வதரனட்கஷபப் வதறுற்கு ட்டும் இரக் ண்வய் ிற்தஷணஷ அனுறக்கும் ஷகில் 

உவுக்கரக ண்வய் றட்டம் ரரல் 1995இல் வகரண்டுப்தட்டது. இரக்கறன் ண்வய் 

பங்கபில் அவரிக்க றறுணங்கள் னலீடு வசய்து டுக்கப்தட்டது. 

1990கபில் ஃதிரன்ஸ், ஷ்ர, சலணர ஆகற ரடுகள் சரம் உஷசனுடன் ண்வய் 

துப்தப் திகலக்கரண எப்தந்ங்கபில் ஈடுதட னன்ந்ண. இரக்கறன் ீரண ர 

வதரனபரரத் ஷடகஷப ினக்குற்கும், உவுக்கரண ண்வய் றட்டத்ஷ றறுத்வும் 

சர்ஶச அபில் எனறத் கனத்து இனந்து ந்து, அப்தடி ினக்கப்தட்டினந்ரல் இரக் 

ஶற்குநறப்திட்ட ரடுகபின் றறுணங்கலடன் எப்தந்ம் ஶற்வகரண்டு துப்தப் திகபில் 

ஈடுதட்டினக்கும். ஆணரல் அற்கரண அஷணத்து னற்சறகஷபனேம் வரடர்ந்து அவரிக்கர டுத்து 

ந்து. 

2000 அக்ஶடரதர் 30 அன்று ண்வய் ர்த்கத்ஷ இணிஶல் னைஶரில் வசய்ரகவும், 

டரனரில் ர்த்கம் வசய்றல்ஷனவணவும் சரம் அநறித்ரர். இந் னடிவுக்கு இறுறில் 

.ர.வும் எப்னல் ங்கறது. 2002இல் சரம் னற்நறலுரக டரனஷக் ஷகிட்டு னைஶரில் 

ர்த்கம் வசய்னரணரர்.. ஆணரல் இது குநறத் ந்ச் வசய்றனேம் கரர்ப்தஶட் ஊடகங்கள் 

வபிிடில்ஷன. னைஶரவுக்கு ரநறரல் இரக் அசு தி.ன்.தி ஶதரிதஸ் ங்கறில் 

வரடங்கற னைஶர ங்கறக் கக்கறன் னெனம் அறக ட்டினேம், னரனேம் வதந னடிந்து. 

னைஶரவுக்கு ரநறரல் இரக்கறன் றக னரய் அறகரித்து. அவரிக்கர இஷத் ன் 

வதட்ஶர-டரனர் அஷப்தின் ீரண ரக்குனரகஶ தரர்த்து. இணரல் டரனரின் 

ஶனரறக்கனம், அது உனகப் தரக இனக்கும் குறஷனனேம் அச்சுறுத்ப்தடும் ணக் 

கனறது. ன் ஶனரறக்கத்ஷ றஷனறறுத்வும், வதட்ஶர-டரனஷப் தரதுகரக்கவும் 

னைஶரினரண இரக்கறன் ர்த்கத்ஷ றறுத் ஶண்டும் ன்று னடிவு வசய்து னஷ் 

ஷனஷினரண அவரிக்க அசு. இரக் ஶதறவு ஆனேங்கஷப உற்தத்ற வசய்ரகவும், 9/11 

இட்ஷடக் ஶகரனத் ரக்குலுக்கு சரம் உஷசன்ரன் கரம் ன்றும் ரன் வரடுக்கும் 

ஶதரனக்கு றரம் கற்திக்கப் வதரய்கஷப அடுக்கறது. வசப்டம்தர் ரக்குலுக்கும் சரம் 

உஷசனுக்கும் வரடர்னள்பரகத் வுகஷபச் சறத்றரிக்குரறு சற...ஷ ற்னறுத்றது. ன் 
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கனத்துக்கு இங்கரர்கஷப சற...ினறனந்து ீக்கறது. சர்ஶச அங்கறல் எப்னல் 

இல்னரல், ந் ரடுகபின் ஆவும் இல்னரல் அவரிக்கர 2003 ரர்ச் 19இல் இரக் ீது 

ஶதரர் வரடுத்து. இரக்கறடம் அவரிக்கர குநறப்திடும் ஶதறவு ஆனேங்கள் தும் இல்ஷன 

ன்தது .ர ப்னப் னனணரய்ரபர்கபின் ஶசரஷணகபரல் ீண்டும் ீண்டும் 

உறுறவசய்ப்தட்ட ஶதரறலும், அவரிக்கர வதரய்கபின் அடிப்தஷடில் ஶதரஷக் கட்டஷத்து. 

இரக் ீது அவரிக்கர தஷடவடுக்கும் ஷ (2003) இரக்கறன் ீரண அவரிக்கரின் 

வதரனபரரத் ஷடகள் வரடர்ந்து ீடித்ண. அன் திநகு டரனர் ழீ்ச்சறனேற்ந ஶதரதும் 

ண்வய் ிற்தஷண இரக்கறல் டரனரிஶன ஶற்வகரள்பப்தட்டது. இது அவரிக்கரவுக்கு இங்க 

றுத் இரக்கறற்கரண ண்டஷண ட்டுல்ன. ஏவதக் அஷப்தில் உள்ப ந் ரடரது 

ண்வய் ர்த்கத்ஷ டரனஷ ிட்டு னைஶரிஶனர ஶறு ரத்றஶனர ஶற்வகரண்டரல் 

இஶ கறரன் ற்தடும் ன்று ச்சரிக்கும் அவரிக்கரின் ஶதரர்த்ந்ற னஷநனேம் கூட. 

இவ்ரறு சுந்றம், ீிர றர்ப்ன ன்ந ஶதரர்ஷில் வதட்ஶர-டரனஷப் தரதுகரக்க 

னட்சக்கக்கரண இரக்கறர்கஷபக் வகரன்று குித்து. 

ஈரன்: 

இரக்ஷக வரடர்ந்து ஈரனும் சர்ஶச அபில் னைஶரில் ண்வய் ிற்தஷண 

வசய் னன்ந்து. ம்தர் 2007இன் னற்தகுறில், எவதக்கறன் னென்நரது உச்சற ரரட்டின் 

ஶதரது ண்வய் ர்த்கத்ஷ ஶற்வகரள்ப டரனனக்கு ரற்நடீரக ம்தகரண ல்ன ரம் 

ஶஷ" ன்று ஈரணி அறதர் அஹ்ற வஜரட் அஷப்ன ிடுத்ரர். 2007 டிசம்தனக்குள்ஶப 

ஈரன் ணது ண்வஷ அவரிக்க டரனர்கபில் ிற்தஷ றறுத்றது. திப்ரி 2008 இல், 

கறஷ் ீில் ஈரணி ண்வய் சந்ஷஷ (ஏதி) றறுிது. இன் னெனம் ண்வய், 

வதட்ஶரனறப் வதரனட்கள் ற்றும் ரிரனே ஆகறற்ஷந ங்கம், னைஶர, னேரன், வன், டரனர் 

ஆகற ரங்கபில் ரங்க அனுறத்து. 2012 ரர்ச்சறல் ஈரன் ணது சந்ஷில் அவரிக்க 

டரனரில் ர்த்கம் வசய்ரது ண அநறித்து. அவரிக்கரவுடன் ஶசர்ந்து ஶரப்தி 

என்நறனம் ஈரணி ண்வய் ிற்தஷணஷத் டுத்து.  

ஈரணின் த்ற ங்கற ீதும் னற வதரனபரரத் ஷடகள் ிறக்கப்தட்டுள்பண. உனகச் 

சந்ஷில் ர்த்கம் வசய் இனரதடி ஈரணின் த்ற ங்கற கறுப்னப் தட்டினறல் 

ஶசர்க்கப்தட்டுள்பது. உனகபில் வதரனபரரத் ஷடஷக் வகரண்டு ந்துள்பரல் அந் 

ரட்டின் வதரனபரரனம், றற ஆரங்கலம் கடுஷரக தரறக்கப்தட்டுள்பண. இஸ்ஶல், 
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இந்றர, தரகறஸ்ரன் ணப் தன ரடுகள் அணு ஆனேப் தல் ஷட எப்தந்த்றல் 

ஷகவலத்றடில்ஷன ன்ந ஶதரதும், அவரிக்க அசு ஈரஷண ட்டும் குநறஷத்து, ஈரன் 

அணு ஆனேங்கஷப உற்தத்ற வசய்கறநது, அணு ஆனேப் தல் ஷட எப்தந்த்ஷ (ன்.தி.டி) 

ீநறனேள்பது ன்று வதரனபரரத் ஷடகள் ிறப்தஷ ந் ித்றலும் றரப்தடுத் 

னடிரது.  

ஈரன் ஷ்ரவுடன் ர்த்கத்ஷ டரனனக்குப் தறனரக சக்குப் தரிரற்நங்கபில் 

ஶற்வகரள்ப எப்தந்ம் ஶற்வகரண்டுள்பது. வணிசுனரவும் ஈரனும் வதட்ஶர-டரனர்கலக்குப் 

தறனரக ங்கள் ரங்கபில் ண்வய் எப்தந்ங்கபில் ஷகவலத்றட்டுள்பண. 

வதரனபரரத் ஷடகபரல், ங்கலக்கு ஶஷரண அடிப்தஷடரண வதரனட்கஷபக் கூட வதந 

னடிர றஷனில் ஈரன் ங்கத்றன் றப்தில் ஶதன் ன்ந கறரிப்ஶடர ரத்ஷ 

வபிிட்டது. வதரனபரரத் ஷடகலக்கு த்றில் ஈரனுக்குக் குஷநந்தட்சம் அடிப்தஷட 

உவு, னந்துப் வதரனட்கஷபக் கறஷடக்கச் வசய் ஶரப்தி ரடுகள் இன்ஸ்வடக்ஸ் ன்ந 

தரிரற்ந னஷநஷ (INSTEX) 2019 ஜணரிில் அநறனகப்தடுத்றனேள்பண. வரறல்தட்தப் 

திச்சஷணகபரல் ஈரணி ண்வய் சந்ஷஷ வரடர்ந்து இக்க னடிர றஷனில் 

ஈரணி ரடரலன்நம் 2020 ஜணரி, 7ல் அஷ ஷகிட்டது. அவரிக்கர ஈரணின் 

வதரனபரரத்ஷ னடக்கறரல் ஈரணில் தகீ்கம் 2019ல் 39.91%ஆக அறகரித்துள்பது. 

அவரிக்க ஆலம் ர்க்கம் ஈரணி க்கள் தடும் ஶஷணகஷப சறக்கறநது. டிம்தின் 

க்கநறஞர் னடி கறனறணி வசரல்கறநரர், ஈரணிர்கள் ங்கபது உடலுறுப்னகஷப 

ிற்கறன்நணரம்! உிற்கரக திச்ஷசவடுக்கறன்நணரம்! இவ்ரறு ன்த்துடன் 

வதரனபரரத் ஷடகபின் வற்நறஷக் வகரண்டரடுகறநரர். 

வணிசுனர: 

வணிசுனர உனகபில் றக அறகரண ண்வய் பங்கஷப வகரண்டினந் ஶதரதும் 

ண்வய் ற்றுற வசய்னேம் னல் 10 ரடுகபின் தட்டினறல் இல்ஷன. அற்கரண 

வரறல்தட்தங்கஷபப் தன்தடுத் னடிரரறு அவரிக்கர ஷடகஷப இட்டு னகறநது. 

1999இல் யறனைஶகர சரஶஸ் அறதரண திநகு வணிசுனரின் ீரண அவரிக்கரின் 

ன்னம் அறகரித்து. 2001இல் னஷ் றர்ரகத்றல் வணிசுனரவுடணரண உநவுகள் ஶலும் 

ரழ்ஷடந்ண. ர வதரது அஷில், சரஶஸ் ன் உஷில் னஷ் என வதரய்ரண 

ஜணரகத்ஷ, ஶன்க்கபின் ஜணரகத்ஷ, வடிகுண்டுகபின் ஜணரகத்ஷ 
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ஊக்குிப்தரகக் கூநறணரர். கறனைதரஷத் ணிஷப்தடுத்தும் அவரிக்கக் வகரள்ஷகக்கு ரநரக, 

கறனைதரவுடனும், ஃதிடல் கரஸ்ட்ஶரவுடனும் சரஶஸ் ட்னநவு வகரண்டரல், அவரிக்கரவுக்கும் 

வணிசுனரவுக்கும் இஷடினரண இரணு உநவு அறுந்து. ஆனே ற்றுறக் கட்டுப்தரட்டுச் 

சட்டத்றன் னெனரக, ீிர றர்ப்திற்கு வணிசுனர எத்துஷக்கில்ஷன ன்று கூநற 

வணிசுனரவுடணரண ஆனே ிற்தஷணஷ 2006இல் றறுத்றது. ஏவதக் கூட்டஷப்னக்கு 

வணிசுனர ஷனஷ கறக்கும் ஶதரது சரஶஸ் ஏவதக் ரடுகபில் தத்து ரள் சுற்றுப் தம் 

ஶற்வகரண்டரர். அப்வதரலது அர் சரம் உஷசஷணச் சந்றத்ரர். அவரிக்கரில் அது 

சர்ச்ஷசக்குரிரகப் தரர்க்கப்தட்டது. னஷ் சரஶமறன் வகரள்ஷககஷபத் வரடர்ந்து றர்த்து 

ந்ரர். 2002இல் அவரிக்கர சரஶஸ் ஆட்சறஷக் கிழ்த்து வதட்வர கரர்ஶரணரஷ 

அறதரக்கறது. ஆணரல் இண்டு ரட்கபில் ன் ஆரபர்கபரல் சரஶஸ் ீண்டும் 

அறதரகப் வதரறுப்ஶதற்நரர். அவரிக்கர உனக அங்கறலும் னத்றன் அவரிக்கரிலும் 

வணிசுனரஷனேம், சரஶமறன் ஷனஷஷனேம் ணிஷப்தடுத் வரடர் னற்சறகபில் 

ஈடுதட்டது. அது இன்றும் வரடர்கறநது. 2015இல் எதரர ஷனஷினரண அசு வணிசுனரின் 

னக்கறப் திறறறகபின் ீது வதரனபரரத் ஷடகஷப ிறத்து. சரஶமளக்குப் தின் 

றக்ஶகரனஸ் துஶர அர்கபது ஆட்சறின் ஶதரதும் அவரிக்கர அஷ சர்ரறகரரி ண 

னத்றஷ குத்ற ஆட்சறக் கிழ்ப்ன வசய்து, ஜளரன் ஷகஶடர ன்ந அவரிக்கக் ஷகப்தரஷஷ 

அறதரக அங்கலகரித்து  அணரல் 2019 ஜணரிில் அவரிக்கரவுடணரண உநவுகஷப 

வணிசுனர றறுத்றது. 

அவரிக்கரின் அலத்த்றன் கரரக வணிசுனரில் இங்கற வபி ரட்டு 

றறுணங்கள் வபிஶநறண. வடரணரல்ட் டிம்ப் 2017இல் வதரனபரரத் ஷடகஷபத் 

ீிப்தடுத்றணரர், வணிசுனரின் ஶசற ண்வய் றறுணரண தி.டி.ி.ஸ்..ிடம் 

இனந்து வதட்ஶரனறம் ரங்குற்குத் ஷட ிறக்கப்தட்டது. அவரிக்க அசரங்கம் சர்ஶச 

ங்கறகள் ற்றும் றற றறுணங்கபில் வணிசுனரின் கக்குகபில் உள்ப 5.5 தில்னறன் 

டரனர் றறஷ னடக்கறனேள்பது. வணிசுனர வபிரடுகபின் னெனம் தம் வதந 

னடினேவன்நரலும், அந்ரட்டுடன் ர்த்கம் வசய்ற்கு னன்னம் வபிரட்டு றறுணங்கள் 

ீது வதரனபரரத் ஷடகள் ிறக்கப்தடும் ண அச்சுறுத்துன் னெனம் அவரிக்கர ீண்ட 

கரனரக சர்ஶச ர்த்கத்ஷத் டுத்துள்பது. இங்கறனரந்து ங்கறிலுள்ப 

வணிசுனரினுஷட 1.2 தில்னறன் டரனர் றப்தினரண ங்கத்ஷப் வதறும் னற்சற 
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டுக்கப்தட்டது. அவரிக்கர றறபிக்கும் னறர ன்ந னத்றன் அவரிக்கக் கூட்டஷப்ன, 

வணிசுனர சர்ஶச ர்த்கத்ஷ ங்கத்றஶனர, ண்வின் னெனஶர வசய்து டுக்கப்தட 

ஶண்டும் ண னறனேறுத்றனேள்பது. வணிசுனரில் உள்ப ங்கச் சுங்கத் வரறல்துஷநக்கும் 

அவரிக்கர வதரனபரரத் ஷடகஷப ிறத்துள்பது, வணிசுனரின் ங்கத்ஷ ரங்கக் 

கூடரவன்று அவரிக்க றறுணங்கலக்குத் ஷட ிறத்துள்பது. வணிசுனர 2018ஆம் ஆண்டில் 

னேரன், னைஶர ற்றும் திந ரங்கபில் ணது ண்வஷ ிற்தஷண வசய்த் 

வரடங்குரகத் வரிித்து. 

வதரனபரரத் ஷடகபின் கலழ் ங்கபரல் ரங்க னடிர வதரனட்கஷப 

வணிசுனரவுக்கு திந ரடுகபிடறனந்து ரங்குற்கரக வதட்ஶர ன்ந கறரிப்ஶடர ரம் 

உனரக்கப்தட்டது. வதட்ஶரின் றப்ன ண்வய் ற்றும் ங்கத்றன் றப்தின் 

அடிப்தஷடில் றர்ிக்கப்தடுகறநது. கறரிப்ஶடர ரங்கஷப தன்தடுத்த் வரடங்கறதும், 

அவரிக்க ஆவு அஷப்னகள் வதட்ஶரில் ர்த்கத்ஷ டுக்கும் ிரண இஷறப் 

திச்சரங்கஷபனேம் ஶற்வகரண்டுள்பண. அவரிக்கரின் வரடர் வதரனபரரத் ஷடகபரல் 

2016இனறனந்து வணிசுனரில் கட்டுப்தடுத் னடிர அபிற்குப் தகீ்கம் உனரணது, 

2019இல் வணிசுனரின் தகீ்கம் 9,586%.  

 

னறதிர:  

வரம்ர் கடரஃதி ஷனஷினரண னறதி அசு அன் ண்வய் பத்ஷ 

ரட்டுஷடஷரக்கற அன் ீது னலக் கட்டுப்தரட்ஷடக் வகரண்டினந்து, அஷணத்து ிகப் 

தரிர்த்ஷணகலம் னறதி த்ற ங்கற (சறதில்) னெனஶ வசய்ப்தட்டது. சர்ஶச ர 

றறத்றன் கூற்றுப்தடி, சறதில் 144 டன் ங்க இனப்ஷத ஷத்றனந்து. வரம்ர் கடரஃதி 

என்றுதட்ட ஆப்திரிக்கரவுக்கரண ங்க றப்ன வகரண்ட ஆஃப்ஶர ரத்ஷ (ங்க றணரர்) 

உனரக்கும் னற்சறில் ஈடுதட்டரர். ங்கத்றல் ண்வய் ிற்தஷண வசய்ரக அநறித்ரர். 

இது அவரிக்கரின் வதட்ஶர-டரனர் அஷப்னக்கு ிடுக்கப்தட்ட சரனரக இனந்ஶரடு 

னறதிரஷ கரனணிரக்கம் வசய் திரன்சறன் னன்கஷபனேம் தரறப்தரகக் கனப்தட்டது, 

ஆப்திரிக்க ரடுகள் ங்க றணரஷ ண்வய்ப் தரிர்த்ஷணக்கரண ரரகப் தன்தடுத் 

னடிவு வசய்றனந்ரல், திரன்ஸ் அன் னன்ணரள் ஆப்திரிக்கக் கரனணிகபின் ீது 

வதரனபரரச் வசல்ரக்ஷக இக்க ஶரிடும். கடரஃதி ஆப்திரிக்கக் கூட்டஷப்னத் றட்டத்றற்கு 
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னறதிரின் தங்கபிப்தரக 30 தில்னறன் டரனஷ எதுக்கறணரர். எதரர அசு அஷ னடக்கறது. 

னறதிரில் ணி உரிஷகள் ீநப்தடுரகக் குற்நம் சரட்டிது. அவரிக்கத் 

ஷனஷில் ஃதிரன்ஸ் ற்றும் திரிட்டணின் ஆவுடன் ஶட்ஶடர தஷடகள் னறதிரின் ீது 

ஶதரர் வரடுத்ண. கடரஃதி அசுக்கு ஆரகப் தன னட்சக் கக்கரண க்கள் ஶதரரடி 

ஶதரதும், அது குநறத்து கரர்ப்தஶட் ஊடகங்கபில் வசய்ற வபிில்ஷன. றரிஶதரனறில் 

வரம்ர் கடரஃதி ஶட்ஶடர தஷடகபரல் அரணகரண னஷநில் வகரல்னப்தட்டரர். 

 

சறரிர: 

2004ஆம் ஆண்டில் அவரிக்க அசரல் சறரிரின் அவரிக்கச் வசரத்துக்கள் 

னடக்கப்தட்டண. சறரி ங்கற, சர்ஶசத் ணிரர் ர்த்கத்ஷ டரனரில் வசய்ஷனேம் 

றறுத்றது, 2004ஆம் ஆண்டில், அவரிக்க அசு சறரிரிற்கரண ற்றுறகஷபத் ஷட வசய்து, 

சறரிரின் ர்த்க ங்கறனேடணரண றற உநவுகஷபத் துண்டித்து, தங்கரத்துடன் 

வரடர்னஷடரகக் கூநற சறரிர்கபின் வசரத்துக்கஷப னடக்கறது. அவரிக்கரவுடணரண 

ஶரல்கலக்கு த்றில் சறரிரவும் னைஶரவுக்கு ரநறனேள்பது. சறரி அசறன் அஷணத்து 

வபிரட்டு ரப் தரிர்த்ஷணகஷபனேம் டரனரினறனந்து னைஶரவுக்கு ரற்நறனேள்பது. 

2006இனறனந்ஶ சறரிர கச்சர ண்வய் ிற்தஷணஷ னைஶரில் வசய்கறநது.  

 

கத்ரர்:  

கத்ரர் ற்வகணஶ சலண னேரணில் தன தில்னறன் டரனர் றப்னள்ப தரிர்த்ஷணகஷபச் 

வசய்து னகறநது. த்றக் கறக்குப் தகுறில் னேரணில் தரிர்த்ஷணகஷபச் வசய்ஷ 

ஊக்குிக்கும் னல் ஷரக கத்ரர் றகழ்கறநது.  

கத்ரர் ரட்டில் னேரன் எப்தந்ங்கலக்கரண ீர்வு ங்கறரக சலணரின் வரறல்துஷந 

ற்றும் ர்த்க ங்கறின் ஶரகர கறஷப றறக்கப்தட்டுள்பது  

ஈரனும், கத்ரனம் உனகறஶன றகப் வதரி ரிரனே பத்ஷப் தகறர்ந்து னகறன்நண. 

வசௌற அஶதிரவும் அன் ட்ன ரடுகலம் கத்ரர் ீிரத்றற்கு றறபிப்தரகவும், 

ஈரனுடன் வனங்கற உநவு வகரண்டினப்தரகவும் குற்நம் சரட்டி கத்ரனடணரண உநவுகஷப 

னநறத்ண ன்ந ஶதரறலும் ஈரனுடன் வரடர்ந்து ட்ன ரடரக கத்ரர் இனந்து னகறநது. 
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ஷ்ர: 

ஷ்ரவும், வதட்ஶர-டரனர் அஷப்ஷதக் ஷகிடுற்கரண னற்சறகபில் ஈடுதட்டு 

னகறநது. கறரிறரில் ஷ்ரின் டடிக்ஷககஷபக் கண்டிப்தரகக் கூநற அவரிக்கர 

வதரனபரரத் ஷட ிறத் ஶதரது ஷ் அறதர் ிபரறறர் னறன், ஷ்ர கூடி ிஷில் 

டரனர் தன்தரட்ஷட னடிவுக்குக் வகரண்டுனம் ன்று வரிித்ரர். ஷ்ர அவரிக்கக் கடன் 

னலீடுகபினறனந்து ன் 84% தங்குகஷப ினக்கறத் ங்க இனப்னகஷப அறகரித்து. ண்வய் 

ிற்தஷணஷ னொதிபிலும் னைஶரிலும், னேரணிலும் வசய் னன்று னகறநது. சலணரவுக்கரண 

ண்வய் ற்றுறஷ னேரணில் ற்றுக் வகரள்கறநது. ஷ் அசறன் ண்வய் றறுணரண 

ஶரஸ்வணஃப்ட் ற்றும் திந றறுணங்கலக்கு டரனரில் றறனேி கறஷடக்கர ண்ம் 

அற்நறன் ீது அவரிக்க அசு வதரனபரரத் ஷட ிறத்துள்பது. ஷ்ரின் ரிசக்ற 

றறுணரண கரஸ்ப்ஶரம் அன் வபிரட்டு ர்த்க டடிக்ஷககபில் இணிஶல் அவரிக்க 

டரனஷப் தன்தடுத்துறல்ஷன ண அநறித்து. ஈரனும் ஷ்ரவும் 20 தில்னறன் டரனர் 

றப்தில் எனனக்வகரனர் ங்கள் ரட்டு ரங்கபில் ர்த்கம் வசய்னேம் ித்றல் 

ந்ரண்டு ர்த்க எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட்டது குநறப்திடத்க்கது.  

2015 ஜணரிில் ஷ்ர, கஜகஸ்ரன் ற்றும் ஶசரித் னைணிணின் னன்ணரள் உறுப்ன 

ரடுகஷப உள்படக்கும் ிரக வதரனபரர என்நறம் உனரக்கப்தட்டுள்பது. ரிரனே, 

ண்வய், வதட்ஶரனறப் வதரனட்கள் உள்பிட்ட ர்த்கத்றற்கரண எனங்கறஷந் சந்ஷரக 

இது வசல்தடும். 

டரனர், னைஶர சரர்ஷதக் குஷநக்கும் ிரக ஷ்ரவும் சலணரவும் னொதிள்-னேரன் ர 

ரற்று எப்தந்த்றல் ஈடுதட்டுள்பண. ஷ்ர 2024க்குள் சலணரவுடணரண ர்த்கத்ஷ 200 

தில்னறன் டரனர்கபரக உர்த்த் றட்டறட்டுள்பது. 

 

சலணர: 

சலணரஷப் வதரறுத் ஷ, அன் ண்வய்த் ஶஷகஷபப் னர்த்ற வசய்ற்கரகவும், 

னேரஷண லுப்தடுத்ற வதரனபரர ஶனரறக்கத்ஷ றஷன ரட்டும் னற்சறில் உள்பது. 

ரங்கரய் ற்றும் யரங்கரங் தங்குச் சந்ஷகபில் வதட்ஶர-னேரஷணத் ங்கரக 

னலஷரகப் தரிரநறக் வகரள்லம் ஷகில், ங்கத்றன் றப்தில் அஷந் வதட்ஶர-

னேரஷண வபிிட்டுள்பது. அவரிக்கப் வதரனபரரத் ஷடகஷப றர்வகரள்லம் 
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ரடுகலக்கு வதட்ஶர-டரனனக்கு ரற்நரக வதட்ஶர-னேரஷணப் தன்தடுத் னடினேம். ஈரன், 

ஷ்ர, வணிசுனர, அங்ஶகரனர ஆகற ரடுகள் இஷப் தன்தடுத்ற னகறன்நண. 

அவரிக்கரின். வதரனபரரத் ஷடகபரல் ஷ்ர ற்றும் ஈரணினறனந்து ஶரப்தி 

ரடுகள் ண்வய் வகரள்னல் வசய்தும் தரறக்கப்தடுகறநது. ங்கள் னைஶர ரத்றல் 

ண்வய் ரங்குஶ ஶரப்தி ரடுகலக்குச் சரகரகும் ன்தரல் ண்வய் 

ர்த்கத்றல் னைஶரின் தன்தரட்ஷட அறகரிக்கும் னற்சறகள் வரடர்கறநது. ஶனசறர, 

இந்ஶரஶணசறர ஶதரன்ந ரடுகலம் னைஶரவுக்கு ரறுற்கு ஆஶனரசறத்து ந்து 

குநறப்திடத்க்கது. 

இன்று ஶகரிட்-19 அச்சுறுத்னரல் உனஶக னடங்கற றஷனிலும் கூட ஈரனும், 

வணிசுனரவும், திந ரடுகபினறனந்து அத்றரரசற னந்துகள், உவுப் வதரனட்கள் 

வதறுஷ அவரிக்க அசு வரடர்ந்து ஷட வசய்து தட்டிணிரலும், ஶரரலும் அங்குள்ப 

க்கஷப இணக் வகரஷன வசய்கறநது. 

1999இல் ஶரப்தி என்நறத்ரல் னைஶர ரம் அநறனகப்தடுத்ப்தட்டறனறனந்ஶ 

அவரிக்கர ன் டரனர் ஶனரறக்கத்ஷ றஷன றறுத் தல்ஶறு ிங்கபில் ஶதரர்கஷப ி 

னகறநது. இன்னும் த்ஷண கரனத்துக்குத்ரன் அவரிக்கர ஆனேதனத்றன் னெனம் சரினேம் 

டரனஷப் தரதுகரக்க னடினேம் ன்தது வதனம் ஶகள்ிக்குநறரனேள்பது. 

(வரடனம்) 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

பதருந்பாற்றுக் கானம் பதருங்பகாடுமக் கானம்! 
பதண்களுக்கு ிாண ன்பகாடுமகள்! 
னித்துகளுக்கு ிாண ன்பகாடுமகள்! 
நிதாருக்கு ிாண ன்பகாடுமகள்! 

கால் சித்ிமக்கு ிாண கூட்டிக்கம் 
JAACT - TN 

எருங்கிமப்தாபர்: 
தார் ிாகு, 8939154752. 

பசனாபர்: 
தார் ீ.. தாண்டின், 

9080427640. 
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இபம்திமந 

அது ஶறு ஷக்கரனம்  

வதரடிரய் உறனம்  

ிட்டுத் தூநஷனக்  

ஷககபில் ந்றத்  

ஶடிப் தரர்ப்ஶதன்  

வதரறுக்கு ண் கஷ  

லக்கும் குபக்கஷில்  

சசக்கும் தூநனறல்  

தூண்டிலுடன் றற்ஶதன்  

சறட்டரய்ப் தநந்தும் 

டீு ஶசிடரல்  

றநறத்துக் வகரள்லம்  

கணத் ஷஷப்  

ததுங்கற றன்று  

தரர்த்துக் வகரண்டினப்ஶதன்  

ீறஶநற ீன்கஷப 

ிஷபரடித் 

துள்பஷக்கும்  

குபத்ஷ றஷநக்கும்  

அஷட ஷ ன்நரல்  

அப்தடிவரன திரிம்  

சட்வடண இனட்டி 

அடித்துப் வதரறனேம்  

ல்ன ஷில்  

ஷணந்து கறடப்ஶதன்  

டுக் குபத்துத்  

 

ரஷப்னக்கபில்  

ரனும் என்நரக  

இில் வதய்னேம்  

வதனஷ ன்நரல்  

கறஷபகஷப உலுக்கற  

கரஷனில் ஷணஶன்  

அடுப்திற்குப்  

தஷணட்ஷட வதரறுக்க  

ஆட்டுக்குத் ஷ எடிக்க 

கடுகுக்கும் ண்வய்க்கும் 

கஷடக்கு ஏட ண  

ஷ ன்நரஶன  

தரற ஷணந் தரரஷடனேடன்  

றரிந்ஷனந் 

அது ஶறு ஷக்கரனம்  
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ிழ்த் தசி ிடுமன இக்கம் 

வதரதுச்வசனரபர்: ஶரர் ிாகு 

அன்திற்குரிரீ்! க்கம்.  

றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக்கத்றன் அசறல்-கனத்றல் றஷனப்தரடுகஷபனேம் ஷடனஷநச் 

வசல்தரடுகஷபனேம் வரடர்ந்து கணித்து னரீ்கள் ண ம்னகறஶநன். றழ்த் ஶசற 

ிடுஷனக்கும் சனெக ீறக்குரண வகரள்ஷகறஷத் வரடர்ந்து தற்நற றற்கறஶநரம். தி 

அசறஷனப் னநந்ள்பிப் ஶதரரட்ட அசறஷன உறுறரகக் கஷடப்திடிக்கறஶநரம். க்கள் னன் 

கனற என்றுதட்ட இக்கங்கபில் வரடர்ந்து ங்கபரல் இன்ந தங்கபிப்ஷதச் வசய்து 

னகறஶநரம். உர்வு அசறனறல் ங்கரல் அநறரர்ந் அசறல் கபத்றல் ஊன்நற 
றற்கறஶநரம். றீம் உள்பிட்ட றழ் க்கபின் உரிஷப் ஶதரரட்ட அசறனறல் து இடம் 

சறநறவன்நரலும் இன்நறஷர என்வநன்னும் அநறந்ஶற்னப் வதற்றுள்ஶபரம்.  

 

ம் வகரள்ஷக றஷனப்தரடுகஷபனேம் கனத்துகஷபனேம்  றங்கள்ஶரறும் வபினம் உரிமத்  

ிழ்த்தசம் றன்ணிறல் உங்கள் தரர்ஷக்குப் தஷடத்து னகறஶநரம். அநிவுக்குல் 
ரினரகவும் னட்சறச் சறந்ஷணகஷப ிரி ிஷத்து னகறஶநரம். ம் ிடரனற்சறின் 

தணரக இக்கம் சலரகவும் உறுறரகவும் பர்ந்து னகறநது. அநறில் ஶரக்கும் 

ஈகவுர்வும் உஷப்தரர்னம் வகரண்ட னற ஆற்நல்கஷப இக்கத்றன் தரல் ஈர்த்துள்ஶபரம். 

 

ஆணரல், இன்ஷந அசறல் சூனறன் ஶஷகஷப றஷநவு வசய் து னறஷனேம் 

பர்ச்சறனேம் ஶதர ரட்டர ன்தஷ உர்ந்துள்ஶபரம். இக்கத்றன் தனரண பர்ச்சறக்கும் 

க்கள்-திக்கும் ஶலும் னலஶ, தகுறஶ ஊறர்கஷபக் கபறநக்க ஶண்டும். சனெக 

ஊடகங்கஷப இன்னும் ிரிரகப் தன்தடுத்வும், வய்ந்றகர் அசறல் வசல்றஷனக் 

கஷடப்திடிக்கவும் வரடர்ச்சறரண வதரனள்பம் ஶஷப்தடுகறநது. இற்வகண ம் ஷனஷக் 

குலில் ஶதசற னடிவடுத்து இந்த் றங்கள் தங்கபிப்னத் றட்டத்ஷ அநறிக்கறஶநரம்: 

ம் இக்கப் திகபில் உங்கலக்கு ம்திக்ஷகனேம் அக்கஷநனேம் இனக்குரணரல் வரடர்ந்து 

னொ.100/- னல் 2000/-க்குள் றங்கள் தங்கபிப்தரகத் ரனங்கள். இது ஏரண்டுக்கரண றட்டரகும். 

இற்கரண தடிம் றப்தித் ந்து இத்றட்டத்றல் இஷந்து வகரள்ப ஶண்டுகறஶநன். சறறுதுபி 

வதனவள்பம்! 

றர் ிடுஷனப் ஶதரர்னக்கம்! சனெகீறத் றழ்த்ஶசம்! 

 ன்நற!                                            
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ஶரஷனேடன்  

றரகு / வசன்ஷண /04/05/2020       

ிழ்த் தசி ிடுமன இக்கம் 

வதரதுச்வசனரபர்: ிாகு 

ிங்கள் தங்கபிப்புப் தடிம் 

பதர்: 

  

  

ஊர் / முகரி: 

  

  

  

பாமனததசி / புனணம் ண்: 

  

  

ின்ணஞ்சல் முகரி: 

  

  

ிங்கள் தங்கபிப்பு: 

  

ரூ. 

ிங்கள்தாறும் தங்கபிப்பு ாள்: 

  

  

தங்கபிப்பு ி (தரில்/ மப்தகக் 

கக்கு/ மண ி) 

  

  

இக்கத்ிடம் உங்கள் ிர்தார்ப்பு: 

  

  


