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பெ.மணியரசன் 
புரட்டுக்கு  

வாலாசா வலலவன் 
ெதிலடி!

இருட்டுக்குள் 
டிஜிட்்டல  
இந்தியா 

ெட்்டாசு! 
ெட்்டாசு!

நேர்காணல்: மகா.உதயகுமகார முனைவர பூ.மணிமகாறன்தனையங்ம்

-சகாரதகா நதவி
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நிர்வாக ் சதிககவாகப் பிரிககப்்பட்ட 9 மவா்ட்டஙகளுககு 
உள்வாடசித் தேரேலகள அகத்டவா்பர 6 மற்றும் 
9 ஆம் நவாளகளில இரண்டு கட்டஙக்வாக ந்டந்து 
முடிந்து 13.10.2021 அன்று முழு்துமவாக முடிவுகள 
அறிவிககப் ்படடுவிட்டன.  140 மவா்ட்ட ஊரவாடசி 
்வாரடு உறுப்பினரகளும் (மவா்ட்ட கவுன்சிலரகள), 
1,381 ஊரவாடசி ஒன்றிய ்வாரடு உறுப்பினரகளும், 
2,901 ஊரவாடசித் ேலல்ரகளும், 22,581 ஊரவாடசி 
்வாரடு உறுப்பினரகளும் இந்ேத் தேரேல மூலம் 
மகக்வால தேரந்்ேடுககப் ்படடுள்வாரகள.

்மவாத்ேம் 27,003 ்பேவிகளுககு 79,433 த்ட்பவா்ரகள 
க்மிறஙகிய நிலலயில, 2981 த்ட்பவா்ரகள த்பவாடடியின்றித் 
தேரந்்ேடுககப் ்பட்டவாரகள. மீேமுள் 24022 ்பேவிகளுககு 
்வாக்கடுப்பு ந்டந்ேது.  மவா்ட்ட ஊரவாடசி ் வாரடு உறுப்பினர 
மற்றும் ஊரவாடசி ஒன்றிய ்வாரடு உறுப்பினர ்பேவிகளுககு 
மடடுதம கடசிகள த்பவாடடியி்ட முடியும். ஊரவாடசித் ேலல்ர 
்பேவிகளுககும், ஊரவாடசி ் வாரடு உறுப்பினர ்பேவிகளுககும் 
சுதயடலசகள மடடுதம த்பவாடடியி்ட முடியும். கடசிச் 
சின்னஙகள த்லலககு ஆகவா. த்பவாடடியிடும் உறுப்பினரின் 
்சவாந்ே மதிப்பீத்ட மககளி்டம் ஆடசி ்சலுத்தும் ்ண்்ணம் 
்சயயப்்பட்ட ஏற்்பவாடு இது.

140 மவா்ட்ட ஊரவாடசி ் வாரடு உறுப்பினரகளில 138 உறுப்பினர 
்பேவிகல்த் தி.மு.க. கூட்டணிக லகப்்பற்றி உள்து. ஊரவாடசி 
ஒன்றிய ் வாரடு உறுப்பினரகளில 1381ல 1027 ்பேவிகல்த் தி.மு.க. 
கூட்டணிக லகப்்பற்றி உள்து. அதிலும் எதிரககடசியவான 
அ.தி.மு.க, தி.மு.க.வின் கூட்டணிக கடசிக்வான கவாஙகிரசு, 
வி.சி.க ஆகிய்ற்லற வி்டக குலற்வானப் ்பேவிகல்க லகப்்பற்றி 
மககளி்டம் ்படுதேவாலவிலயச் சந்தித்து உள்து.

கவாஙகிரசு 6 மவா்ட்ட ஊரவாடசி ் வாரடு உறுப்பினரகல்யும், 
30 ஊரவாடசி ஒன்றிய ் வாரடு உறுப்பினரகல்யும் லகப்்பற்றி 
உள்து. விடுேலலச் சிறுத்லேகள ் கவாடுககப்்பட்ட 4 இ்டஙகளில 
3 மவா்ட்ட ஊரவாடசி ்வாரடு உறுப்பினரகல்யும், 43ல 27 
ஊரவாடசி ஒன்றிய ் வாரடு உறுப்பினரகல்யும் ் ்பற்று மூன்றவாம் 
நிலலககு உயரந்துள்தேவாடு அரசியலில மயய நீதரவாட்டத்தில 
்பஙகு ்்பறும் ்்பவாதுக கடசியவாகவும் நம்பிகலகயவானக 
கடசியவாகவும் மகக்வால அஙகீகரிககப்்படடுள்து.

ேனித்து நின்றப் ்பவாட்டவாளி மககள கடசி, மககள நீதி மயயம், 
நவாம் ேமிழர உளளிட்டக கடசிகள ஒரு மவா்ட்டப் ்பேவிலயக 
கூ்டக லகப்்பற்றவிலலல. ்பவா.ம.க சில ஒன்றியப் ்பேவிகல்க 
லகப்்பற்றி உள்து. எஞ்சியல் ஒன்றிய அ்விலும் எந்ேப் 
்பேவிகல்யும் லகப்்பற்றவிலலல. இ்ரகல் ஒப்பிடுலகயில 
விஜய மககள இயககம் கூ்ட சில ஒன்றியப் ்பேவிகல்க 
லகப்்பற்றி உள்து.

ேமிழநவாடடு முேலலமச்சர திரு.மு.க.ஸ்டவாலின் அ்ரகள, 
அகத்டவா்பர 2 அன்று ்பவாப்்பவாப்்படடி ஊரவாடசியில, ்பேவிதயற்ற 
பின்னவான முேல கிரவாம சல்பக கூட்டத்தில ்பஙதகற்றவார. 
அேன் பின் அ்ர ஊரவாடசித் தேரேல ்பரப்புலரககுக கூ்டச் 
்சலலவிலலல. ஆனவால அ்ர ேன் ்்ற்றிலய அஙதகதய 
ஈடடிவிட்டவார என்தற ் சவாலலத்ண்டும். முேல்ர அ்ரகள, 
ேன் ஒவ்்வாரு ் சவாலலிலும் ் சயலிலும் க்டத்தும் ் சயதிகல் 

மககள கற்பூரமவாகப் ்பற்றிக ் கவாளகிறவாரகள என்தற கருே 
த்ண்டி உள்து. “சட்டஙகல்யும் திட்டஙகல்யும் 
உள்வாடசி அலமப்புகளிலிருந்தே ்சயல்படுத்ே 
இயலும். ஆேலவால மககள உள்வாடசியிலும் தி.மு.க. 
கூட்டணிககு ்வாககளிகக த்ண்டும்” என அ்ர 
ல்த்ே த்ண்டுதகவால் மககள சிரதமற்்கவாண்டு 95% 
்்ற்றிலயத் தி.மு.க. கூட்டணிககுக ் கவாடுத்துள்வாரகள. 
“இனி உள்வாடசியிலும் நலலவாடசிதய” என்று 
முேல்ர அ்ரகள ேன் நன்றி அறிவிகலகயில 
்வாய்மவாழிந்துள்வார.

ஊரவாடசித் ேலல்ர ்பேவிகளிலும், ஊரவாடசி 
்வாரடு உறுப்பினரக்வாகவும் தி.மு.க. ஆேரவு்டன் க்த்தில 
நின்ற்ரகத் ் ்ற்றி ் ்பற்றுள்னர. ் ேன்கவாசி மவா்ட்டம், 
்்ஙக்டவாம்்படடி ஊரவாடசித் ேலல்ரவாக 21 ் யது சவாருகலவா 
(இல்ய்ர) முேல, அதே மவா்ட்டத்லேச் தசரந்ே சி்ந்திப்்படடி 
ஊரவாடசித் ேலல்ரவாக 90 ்யது ்்பருமத்ேவாள (முதிய்ர) 
்லர தி.மு.க.வின் ஆேர்வா்ரகளேவான்! 

மவா்ட்டஙகல்ப் பிரித்து உள்வாடசியில லகல்ககப் 
்்பரிேவாக திட்டமிடடிருந்ே அ.தி.மு.க விட்டவால த்பவாது்மன, 
“எஙகளுககும் ் வாககளித்ே்ரகளுககு நன்றி” எனச் ் சவாலலிவிட்டது. 
தேரேல ஆல்ணயத்லேக லகககுள த்பவாடடுக்கவாண்டு 
முடிவுகள அறிவித்ேேவாகச் ்சவால்்ேலலவாம் ்ழலமயவான 
த்பவாலிக குற்றச்சவாடடுகளேவான். ஆேவாரமிருந்ேவாலேவான் ் ழககுத் 
்ேவாடுப்்பவாரகத். ் கவா்ட நவாடு ் ழகலக மறப்்பவாரவா முேல்ர 
என அ்ரகள அடுத்ேக க்லலககுத் ேவாவி இருப்்பவாரகள. 
“நவாஙகள ் ்ரகிற கடசி”, “எஙகள ் வாககவா்ரகள ்பளளியில 
்படித்துக ் கவாண்டிருககிறவாரகள”, “நவாஙகத் க்லலப்்ப்டவிலலல” 
என்்றலலவாம் தேவாலவி குறித்துப்த்பசி, ேன் முன்தன திரளும் 
இல்ஞரகல்க தகலிப் ் ்பவாரு்வாக மவாற்றிக ் கவாண்டுள்வார 
நவாம் ேமிழர கடசியின் சீமவான். 

்மவாத்ேத்தில மககள விழித்துக ் கவாண்்டவாரகள! ேத்து்த்லேத் 
ேலலலமதயற்றுள்வாரகள! ஆம் ஸ்டவாலின் எனும் திரவாவி்டத் 
ேத்து்த்லே! இனி வீழச்சி என்்பது எம் மககளுககு இலலல!

உள்ளாட்சித் தேரேல் முடிவுகள
-சகாரதகா நதவி

திரகாவிட இயக்த் தமிழர நேரனவயின் 
பேகாருளகாளர நதகாழர எழில் இளஙந்காவன் 
அவர்ள், ஆதி திரகாவிடர - ேழஙகுடியிைர ேை 
ஆனணய உறுப்பிைரகா்த் தமிழ் அரசிைகால் 
நியமிக்ப்ேட்டுள்ளகார. அவருககு ேம் பேஞசம் 
நினறநத வகாழ்த்து்ள்! இநநியமைத்தின் மூைம் ,  
ஒடுக்ப்ேட்ட மக்ளுக்கா்ப் ேல்ைகாறறகானும் பதகாடரநது 
ேகாடுேட்டு வரும் நதகாழருககும், நேரனவககும் 
தமிழ் அரசு பேருனம நசரத்துள்ளது. மகாண்புமிகு 
தமிழ்ேகாடு முதைனமசசர அவர்ளுககும், தமிழ்ேகாடு 
அரசுககும் ேம் ேன்றி, ேன்றி!

சுே.வீரேகாண்டியன்,  
பேகாதுச பசயைகாளர,  திரகாவிட இயக்த் தமிழர நேரனவ



è¼…ê†¬ìˆ îIö˜  அகநடகாேர 16, 20212

"தமிழ் இநது" என்று நேசிவரும் திரு.பே.மணியரசன் அண்னமயில் 
ஒரு நேர்காணலில், "பேரியகாரும் பேரியகாருனடயத் பதகாண்டர்ளும்  
இநது மதத்தில் தகான் இருககிறகார்ள், மதத்னத ஒழிக் முடியகாது 
என்று பேரியகாநர ஒப்புகப்காண்டு விட்டகார, இநது மதத்னத  
எதிரககிநறகாம் என்று பேகாயயகா்ச பசகால்லிவிட்டு பேரியகாரியைகாளர்ள் 
இநது மதத்திநைநய இருககும்நேகாது ேகாங்ள் நேரனமயகா் தமிழ் 
இநது என்று அனடயகாளப்ேடுத்துவதில் என்ை தவறு?" என்று ேம்னம  
நேகாககிக ந்ள்வி எழுப்பியிருககிறகார. இனதப் ேறறிய உங்ளுனடயக 
்ருத்து.

தேவாழர ் ்ப. மணியரசன் அ்ரகளுல்டயக கவா்்ணவாளிலய 
நவானும் ்பவாரத்தேன். ் ்பரியவார அ்ரகளின் 95ஆ்து பிறந்ேநவாள 
அறிகலகயின் ஒரு ்பகுதிலய மடடும் எடுத்துல்த்துக ் கவாண்டு 
்்பரியவார இந்து மேத்லே அழிகக முடியவாது என்று கூறிவிட்டவார 
ஆகத் நவாம் இந்து என்்பலே ஏற்றுக ்கவாள் த்ண்டும் 
என்கிறவார. ்்பரியவார ்சவான்னலே எலலவாம் இ்ர ஏற்றுக 
்கவாண்்டலேப் த்பவால. ் ்பரியவார ் சவான்னேற்குத் ே்றவான 
வி்ககமும் அளித்துள்வார.

நமது இலடசியம் என்ற ேலலப்பில 17.9.1973 அன்று விடுேலலயில 
்்பரியவாரின் த்பச்சு இ்டம் ் ்பற்றுள்து. ஆலனமுத்து அயயவா 
்ேவாகுத்ே ‘‘்்பரியவார ஈ.்்.ரவா. சிந்ேலனகளிலும்’’ அந்ே 
அறிகலக இ்டம் ்்பற்றுள்து. மணியரசன் அ்ரகளின் 
கவா்்ணவாளியில இ்டம் ் ்பற்றச் ் சயதி இதுேவான். ‘‘இந்தியவாவில 
நவாம் இருககும் ் லர இந்து்வாகத்ேவாதன இருந்து ஆகத்ண்டும். 
இந்து என்றவாதல முஸலிம், கிறிஸே்ம் ேவிர மற்ற யவா்ருதம 
சூத்திரர, ேவாசிமககள ேவான் என்று இருப்்பேவால ஏேவா்து 
முயற்சி ்சயதுேவான் ஆகத்ண்டும்.

நம் மககள எளிதில மேம் மவாறமவாட்டவாரகள. மேம் மவாறு்லே 
இழி்வாயக கருது்ப்ரக்வா்வாரகள.’’

அேன் முன்னும் பின்னும் உள் ்சயதிகல் அ்ர 
மலறத்துவிட்டவார.

‘‘இந்திய அரசியல சட்டத்தில சமுேவாய (மே)  
சம்்பந்ேமவானக கவாரியஙகல்ப்்பற்றி ்பலழய மனுேரம 
நிலலலய மிகமிகப் ்பலப்்படுத்திக்கவாண்்ட்படி இருககிறது. 
உேவார்ணமவாகச் ்சவாலல த்ண்டுமவானவால, கரப்்பக  
கிரகத்திற்குள சூத்திரன், அேவா்து ்பண்்டவாரச் சன்னதி 
உட்ப்ட இந்து என்ற ேலலப்பில ் ரும் எ்ருதம, ்பவாரப்்பவான் 
ேவிரத்து எ்ருதம ் சலல முடியவா்ேன்று உச்ச நீதி (சுப்ரீம்) 
மன்றத் தீரப்பு இருப்்பதினவாலும், இன்னும் தகவாவிலுககு சவாமி 

ேரிசனத்திற்்கன்று த்பவாகும் யவாருதம தீண்்டத்ேகவாே்ரகள 
த்பவால ்வாயில்படிககு ்்ளியிலேவான் எடடி நிற்க  
த்ண்டும் என்றவால, மற்ற்படி எதில நவாம் மவாறுேலலக கவா்ண 
முடியும்? 

இன்று அமுலில இருககும் “இந்து லவா’’ என்னும்  
சட்டத்திலும், ்பல உயர நீதி மன்றஙகளின் தீரப்பிலும், 
்பவாரப்்பனரலலவாே இந்து மககள என்்ப்ரகல் மிக 
மிக இழி்வாகககூறி நிலல நிறுத்ேப்்படடிருககிறது.  
இந்து என்னும் ்சவாலலுககு சட்டத்தில ்கவாடுத்திருககும் 
வி்ககம் என்ன்்ன்றவால, 'கிறிஸே்ரகள-முஸலிம்கள 
ேவிரத்ே இந்தியவாவில உள் மககள அலன்ருதம இந்துககள 
ஆ்வாரகள'. இேன்்படி நவாத்திகன், ்பகுத்ேறிவு்வாதி, ்பரதேசி 
முேலிய சகலரும் இந்துககள ஆகி சூத்திரர, ்பவாரப்்பவானின் 
ேவாசி மகன் என்று ஆகிவிடுகிறவாரகள. 

நவான் முேலில, நவான் இந்து அலல என்று  
்சவாலலிவிட்டவால இழிவு நீஙகிவிடும் என்றுேவான் கருதிதனன். 
பிறகு சட்டஙகல்ப் ்பவாரகக ஆரம்பித்ே பிறகு கிறிஸே்ரகள, 
முஸலிம்கள ேவிரத்ே, இந்தியவாவில உள் மககள  
அலன்ரும் இந்துககள - இந்துககள என்றவால சூத்திரரகள, 
த்சி மககள என்று ்பல இ்டஙகளில கவா்ணப்்படுகின்றன. 
ஆேலவாதலதய தீவிர முயற்சி எடுககத்ண்டும் என்று  
தேவான்றுகிறது. 

 எனத், நவாம் சட்டத்லேப்்பற்றிப் ்பயப்்ப்டவாமலும், ்பேவி 
கில்டககவாதே என்று க்லலப்்ப்டவாமலும் சுேந்திரத் ேமிழநவாடு ் ்பற 
ஒவ்்வாரு்ரும் முடிவு ் சயது்கவாண்டு முன் ் ரத்ண்டியது 
ஒவ்்வாரு ேமிழனுககும் அ்சியமவான கவாரியம் என்்பலேப் 
்பணித்வாடு ் ேரிவித்துக்கவாளகிதறன்.’’  (பிறந்ே நவாள விழவா 
மலர 95-17-9-1973)

 ் சன்லனயில, ் ்பரியவார தி்டலில 1973 டிசம்்பர 8, 9 தேதிகளில 
நல்ட்்பற்ற, ‘ேமிழர சமுேவாய இழிவு ஒழிப்பு மவாநவாடு'கல்ப் 
்்பரியவார ந்டத்தினவார. இது அ்ர ேம் ்வாழநவாளில கல்டசி 
மவாநவாடடு நிகழச்சியவாக அலமந்துவிட்டது.

ஆக இந்து மேத்லே ஒழிகக த்ண்டும் என்றவால ேனித் 
ேமிழநவாடு ்்பற்தற ஆக த்ண்டும்  என்்பதுேவான் ்்பரியவார 
அ்ரகளின் இறுதித் தீர்வாகும்.

  நேர்கண்டவர: மா.உதயகுமார்

பெ.மணியரசன் புரட்டுக்கு  
வளாலளாசளா வல்லவன் ெதிலடி

பே.மணியரசன்வகாைகாசகா வல்ைவன்
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தீபாவளி நெருங்கிக் ந�ாண்டிருக்கிறது. தீபாவளிப் 
பண்டிக�கை ஆரவத்துடனும், மகிழ்ச்சிைா�வும் 
எதிரபாரத்துக் ந�ாண்டிருக்கிறார�ள் மக்�ள். 

தீபாவளி எனபது ெமக்கு ஏற்புகடை பண்டிக� 
இலகலை. ஆனால, மக்�ள் இனனும் தீபாவளிகை 
விட்டு நவளிவரவும் இலகலை. அந்த ொளில 
நவடிக்�ப்படும் பட்டாசு�ளுக்கும் அக்த உற்பத்தி 
நெயபவர�ளுக்கும் இகடயை இருக்கும் ந்தாடரகப 
மறுத்துவிட முடிைாது.   

ெரா�ாசுரகனக் ந�ானற்தன �ாரணமா� மகிழ்ச்சிகை 
நவளிப்படுத்தும் மு�மா�ப் பட்டாசு�ள் நவடிக்கினறனர 
எனபது ்தவறு்தான. இங்ய� பட்டாசு�ள் நவடிப்பது 
ெரிைா, ்தவறா, எனப்தலலை ய�ள்வி. அ்தன விகைவு 
எனன எனபது்தான �வனிக்�ப்பட யவண்டிை 
ஒனறாகும்.

தீபாவளி அனறு பட்டாசு நவடிப்பக்தச் சிலை 
மாநிலை அரசு�ள் ்தகட நெயகினறன. அ்தற்கு 
அவர�ள் கூறும் �ாரணம் �ாற்று மாெகடகிறது, 
சுற்றுச்சூழலுக்குப் பட்டாசு நவடிப்பு�ள் ய�டாய  
அகமகிறது எனபது்தான.

சுற்றுச்சூழலும், �ாற்றும் மாெகடகிறது எனபக்த 
மறுப்ப்தற்கிலகலை. ஆனால, பட்டாசு�ளுக்குப் 
பினனால ஒரு வாழ்க்க�யும் இருக்கிறது. 

சிவ�ாசி உள்ளிட்ட ந்தனமாவட்டங்�ளில பட்டாசுத் 
ந்தாழில நபருமைவில ெகடநபறுகிறது. ஏறத்்தாழ 
8 லைட்ெம் பட்டாசுத் ந்தாழிலைாைர�ள் இதில பணி 
புரிகிறார�ள். பட்டாசுத் ்தகட நெயைப்பட்டால 
இவர�ளின வாழ்வு ய�ள்விக்குறிைாகிவிடும். 

அது மட்டுமலலை. சிறு குறு ெடுத்்தர ந்தாழில�கைச் 
ொரநய்த ்தமிழ� அரசின வைரச்சி மற்றும் அ்தன 
யவகலை வாயப்பு�ள் இருக்கினறன. 

இகவ�கைநைலலைாம் சீரதூக்கிப் பாரக்�ாமல 
எடுத்ய்தன �விழ்த்ய்தன எனபக்தப் யபாலை பட்டாசுத் 
ந்தாழிகலையை முற்றிலுமா� ்தகட நெயவது எனபது 
ெரிைான அணுகுமுகற அலலை. 

ஆ�யவ தீபாவளிப் பட்டாசு�கை நவடிப்ப்தற்கு  
ெரிைான நெறிமுகற�கை வகுப்பதும், பட்டாசு�ள் 
்தைாரிப்பதிலும் இது யபானற நெறிமுகற வழி�ாட்டு்தகலைச் 
நொலவது அரசின �டகம.

இ்தகனத் ்தமிழ� மு்தலவர அவர�ள் பிற மாநிலை 
மு்தலவர�ளுக்கும் �டி்தம் மூலைமா� எழுதி இருக்கிறார 
எனபது �வனிக்�ப்பட யவண்டிை ஒனறாகும். 

ேட்டகாசு! ேட்டகாசு!
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ேமிழநவாடு மற்றும் அலனத்து மவாநிலஙகளிலும் இந்திய 
ஒன்றியம்  முழு்தும் அனலமின் நிலலயஙகளுககவான நிலககரிப் 
்பற்றவாககுலற உச்சத்லே எடடியுள்து. இேனவால நவாடு முழு்தும் 
மின்சவார உற்்பத்திக கடுலமயவாகப் ்பவாதிககப்்படடிருககிறது.

 இலேயடுத்துப் ்பல மவாநிலஙகள ்பல மணிதநர மின்்்டல்ட 
அமல்படுத்து்ேவாக அறிவித்துள்ன. குறிப்்பவாகக ் கவாதரவானவா 
்பவாதிப்புககுப் பின் ்்பவாரு்வாேவார மீடசிலய தநவாககி 
்்பரும்்பவாலவானத் துலறகள இயஙகத் ்ேவா்டஙகிவிட்டன. 
உற்்பத்தித் துலற உளளிட்டப் ்பல ் ேவாழில துலறகள முழு 
வீச்சில ் சயல்படடு ் ரு்ேவால நவாடடில மின்சவாரத் தேல் 
அதிகரித்துள்து. தமலும் குஜரவாத், ்பஞ்சவாப், ரவாஜஸேவான், 
்்டலலி மற்றும் ேமிழகத்தில கனமலழ கவார்ணமவாகக 
லகயிருப்பில உள் நிலககரி விநிதயவாகம் குலறந்து த்பவானது.       
சர்தேசச் சந்லேயில நிலககரியின் விலல அதிகரித்ேேவால 
நிலககரி இறககுமதி 40% குலறந்து த்பவாயவிட்டது. 

க்டந்ே மவாரச் மவாேம் சர்தேசச் சந்லேயில 1 ்டன் நிலககரி 
விலல 60 ்டவாலரவாக இருந்ேது. ஆனவால ்சப்்டம்்பர- 
அகத்டவா்பரில 1 ்டன் நிலககரி விலல 
160 ்டவால்டரவாக உயரந்திருப்்பது 
நிலலலமலய தமவாசமவாககி உள்து. 
எரி்வாயு விலல அதிகரித்திருப்்பேவால 
எரி்வாயு மூலமவான மின்உற்்பத்திக 
குலறந்துள்து. அணுமின் 
நிலலயஙகள ்பரவாமரிப்பு 
உளளிட்டக கவார்ணஙகளுககவாக 
மூ்டப்்பட்டேவால மின் உற்்பத்தியில 
சரிவு ஏற்்படடுள்து. அேனவால 
நிலககரி மூலமவான மின் உற்்பத்தியின் 
தேல் அதிகரித்துள்து. நிலககரிப் 
்பற்றவாககுலறக கவார்ணமவாக நவாடு 
முழு்தும் ் மவாத்ேம் 135 அனலமின் 
நிலலயஙகள பிரச்சலனகல் 
எதிர்கவாண்டுள்ன. நவாடடின் 16 அனலமின்நிலலயஙகளில 
நிலககரிக லகயிருப்பில இலலல; 45 அனலமின் நிலலயஙகளில 
நிலககரிக லகயிருப்பு ஓரிருநவாடகளுககு மடடுதம இருககிறது. 

 ்பஞ்சவாப் மவாநிலத்தில 3 அனலமின் நிலலயஙகளில மின் 
உற்்பத்தி நிறுத்ேப்்படடுள்து. தமலும் நவால் முேல ஒருநவால்ககு 
3 மணிதநரம் மின்்்டடு அமல்படுத்ேப்்ப்ட உள்து. கரநவா்டகவா 
மவாநில ேலலநகர ் ்பஙகளூருவில ்பலத்று இ்டஙகளில  நவாள  
முழு்தும் மின்்்டடு அமல்படுத்ேப்்படடுள்து. பீகவார, 
ரவாஜஸேவான், ஜவாரககண்ட மவாநிலத்தில சுமவார 14 மணிதநர 
மின்்்டடு அமல்படுத்ேப்்படுகிறது. மகவாரவாஷ்டிரவாவில 
13 அனலமின் நிலலயஙகள நிலககரிப் ்பற்றவாககுலறயவால 
மூ்டப்்படடுள்ன. தமலும் மகவாரவாஷ்டிரவாவிலும் மின்்்டடு 
அமல்படுத்ேப்்படுகிறது. உ.பி.யில மின்சவாரப் ்பற்றவாககுலறலய 
எதிர்கவாள்து ்ேவா்டர்பவாக மவாநில முேல்ர தயவாகி 
ஆதித்யநவாத் அதிகவாரிகளு்டன் அ்சர ஆதலவாசலனக 
கூட்டஙகல் ந்டத்தி ்ருகிறவார. இவ்வாறவாக நிலககரி 
வி்கவாரம் ்்பரும் பிரச்சலனயவாக உரு்்டுத்துள்து.

இந்நிலலயில ரூ.971 தகவாடி ரூ்பவாய ்சலவில, புதிய 
நவா்டவாளுமன்றக கடடி்டத்லேக கட்ட மத்திய அரசு முடிவு 

்சயதுள்து. இந்ேக கடடி்டத்தின் கடடுமவானப் ்பணிலய, 
'்டவா்டவா ப்ரவா்ஜகடஸ' நிறு்னத்தி்டம் ஒப்்பல்டத்துள்னர. 
இதில பிரேமரின் வீடு மடடுதம 200  தகவாடிககுக கட்டத் 
திட்டமிடடுள்னர. இவ்வாறவாக அரசுப் ்ப்ணத்லே ,மககளின் 
்ப்ணத்லே வீண் ் சலவு ் சயகின்றனர. ஆனவால மின்சவாரத் 
ேடடுப்்பவாடடுககு உரியத் ் ேவாலகலய ஒதுககி நி்வார்ணம் 
கவா்ண முடியவிலலல .

600 அடி அகலம் ் கவாண்்ட 182 அடி உயரம் ் கவாண்்டச் 
சிலலலயக குஜரவாத் மவாநில அரசு கடடி ் ந்ேது. இதுத் உலகின் 
உயரமவான சிலல என்று கூறப்்படுகிறது. இந்திய சுேந்திரப் 
த்பவாரவாட்டத்தில முககியப் ்பஙகவாற்றிய சரேவார ் லல்பவாய 
்படத்டலுககுச் சுமவார 3,000 தகவாடி ரூ்பவாய ் சலவில ் ்ஙகல 
சிலல அலமககப்்படடுள்து. இவ்்வுச் ்சலவுகல் 
வீ்ணவாகச் ் சயயும் ஒன்றிய அரசு மின் ேடடுப்்பவாடடுககுத் 
தேல்யவானத் ்ேவாலகலய ஒதுககத் ே்றுகிறது.

மத்திய மின்சவார ் வாரியத் ேரவுகளின்்படி இந்தியவாவிலுள் 135 
அனல மின் நிலலயஙகளில 115 அனல மின் நிலலயஙகளுககு 

ஒரு ்வாரத்திற்கும் குலற்வான 
நவாடகள மடடுதம நிலககரிக 
லகயிருப்பு உள்து. இதில 17 
அனல மின் நிலலயஙகளுககு 
ஒரு நவாள மடடுதம நிலககரிக 
லகயிருப்பு உள்து. 22 அனல 
மின் நிலலயஙகளுககு 2 நவாடகள 
மடடுதம லகயிருப்பு உள்து.

ேமிழகத்தில சில நவாடகளுககுப் 
த்பவாதுமவான நிலககரிக லகயிருப்பு 
உள்ேவாக அலமச்சர ் சந்தில்பவாலவாஜி 
்ேரிவித்துள்வார. ேமிழநவாடடில 
்்ட்சன்லன அனல மின் 
நிலலயத்திற்கு மடடும் அதிக்படசமவாக 

5 நவாடகள நிலககரிக லகயிருப்பு உள்து. மற்ற அனல 
மின் நிலலயஙகளுககு ஐந்திற்கும் குலற்வான நவாடகள 
மடடுதம நிலககரிக லகயிருப்பு உள்து. ஒன்றிய அரசின் 
மின்சவாரத்துலறயவானது மின்சவாரத்திற்கவானத் தேல் திடீ்ரன 
அதிகரித்ேதும், இந்தியவாவிலுள் நிலககரிச் சுரஙகஙகளில 
க்டந்ே ் சப்்டம்்பரில ் ்பயே மலழயும்ேவான் இந்ேத் ேடடுப்்பவாடு 
ஏற்்ப்டக கவார்ணம் எனத் ்ேரிவித்துள்து.

தமவாடி ேலலலமயிலவான ஒன்றியஅரசு ்்பவாதுத்துலற 
நிறு்னஙகல் எலலவாம் ேனியவாருககு விற்்பலன ் சய்தில 
மடடுதம க்னத்லேச் ்சலுத்துகிறது. மவாறவாக மககளின் 
அன்றவா்டத் தேல்யவான மின்சவார உற்்பத்தித் ேல்ட்படுமவானவால, 
அேன் ்பவாதிப்பு நவாடடின் ் ்பவாரு்வாேவாரத்தில த்பவாய முடியும் 
என்்பதுகூ்ட அறியவாே பிரேமரவாக இருககிறவார தமவாடி.

மககளின் ் வாழகலகககு எதிரவாக இருககும் ஆடசி அதே 
மககளின் தகவா்பத்ேவாலும், ் வாககுக்வாலும் திருப்பிஅடித்து 
விரடடும் சூழல ஏற்்படும், என்்பலே தமவாடிககு மின்சவாரமும் 
நிலககரியும் புரிய ல்ககும். 

அேற்கவானக கவார்ணம் ்ந்து ்கவாண்டு இருககிறது.

இருட்டுக்குள டிஜிட்்டல் இந்தியளா 
முனைவர பூ.மணிமகாறன்


