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தூங்குவதைப்  
ப�ோன்று
�ோசோங்கு

 பேராசிரியர் கருணாநந்தன்

தமிழ்க் களஞ்சியமா திராவிடக் களஞ்சியமா என்கிற வாதஙகளுக்குப் பின்புலமாக 
இருப்்பது "திராவிடம்" என்கிற கருத்தியல் மீது, ்பண்பாட்டு அடடயாளத்தின் 

மீதுளள காழ்ப்்்ப என்்பது வவளிப்்படட.

தமிழ் வமாழி, தமிழ் மக்கள,ஆகிய  கருத்தியல்களுக்கும், அடடயாளஙகளுக்கும் 
திராவிடம் என்்பது முரணானது என்கிற கருத்துப் 
பிடைடய ்பரவலாக்கும் உள்நாக்கம் வகாணடடவ.

 திராவிடமும் தமிழும் ஒன்்ற எனில் தமிழ் என்்ற 
கூறலாம்; திராவிடம் என்்படதத் தவிரக்கலா்ம 
என்கிற வாதம் ்மற்்பாக்காகப் ்பாரக்கும்்்பாது 
சரியாகப் ்படலாம். தமிழ் முழுக்க முழுக்க வமாழி 
சார்நதது. திராவிடம் வமாழி்யாடு, சமூகப் ்பண்பாட்டு 
விழுமியஙகடள உளளடக்கியது.

ஆரியப்  ்பாரப்்பனீய விழுமியஙகளுக்கும், ்பண்பாட்டு 
அடிப்்படடகளுக்கும், மரபுகளுக்கும் , தத்துவஙகளுக்கும் 
மாறானது.கட்நத அயயாயிரம் ஆணடுகளாக  
ஆரிய(்பாரப்்பனீய)மல்லாத, ்பாரப்்பனீயத்திறகு 
இணஙகமறுக்கிறச் சமூகஙகளின் வ்பாதுஅடடயாளமாக 
"திராவிடம்" என்படத ஆரிய இலக்கிய மரபுக்ள ஏறறுக் 
வகாணடுளளன.

ஆரியம் ்பல வமாழிப் பிரிவுகடளக் 
வ க ாணடிருப்்படத ப்  ் ்ப ான்று 
திராவிடமும் ்பல வமாழிகடளக் வகாணடு 
உளள ஒரு வ்பரும் நாகரீக மர்பாகும் .  
வவணகலக் காலத்துச் சி்நதுவவளி 
நாகரீகமும் திராவிட நாகரீகவமன்்படத 
இ்நத அடிப்்படடயில்தான் உலக  
வரலாறறாளரகள அடடயாளப் 
்படுத்தியுளளனர.

வமாழி மட்டுமன்றி, இனக்கூறுகள, 
்ப ண ்ப ா ட் டு  ம ர பு க ள , த த் து வ 
நிடலகள,சமூகக் கண்ணாட்டஙகள 
் ்ப ா ன் ற  ்ப ல  நி ட ல க ளி லு ம்  
வ்பாதுத் தன்டம வகாணடது திராவிட 
அடடயாளம். இ்நதத் திராவிடத்தில் 
தமிழின்  வ த ான்டம ,  த மிழின் 
முதன்டமடய மறுப்்பார இல்டல.

 தமிழில் ்பாரப்்பனீயத் தவிரப்பு 
என்்படத, சமத்துவ விழுமியஙகடள உறுதி 
வசயவது என்்பதறகான அடடயாளமாகத் 
திராவிடம் டகயாளப்்படுகிறது. வமாழி 
மட்டுமல்ல, வமாழி கட்நத நிடலயிலும் 
ஒரு நியாயமான, அநீதிகளுடன் 
சமரசம் வசயதுவகாளளாத, இணஙகிப் 
்்பாகாத உறுதியான நிடலப்்பாட்டிடன 
வலியுறுத்தும் கருத்தியலாக திராவிடம் 
டகயாளப்்படுகிறது.

 வமாழியுடன் நியாயமான சமூக 
்நாக்கஙகடளயும் உளளடக்குவதாக்வ  
திராவிடக்களஞ்சியம் வ்பாருள்படும்.

உலகளாவிய நிடலயில், ‘தமிழ் 
முதன்டம வ்பறும்  திர ாவிடம் ’ 
என்்பதறகுக் குடற்நதது ஆறாயிரம் 
ஆணடுத் வதான்டம உணடு. திராவிட 
மறுப்ட்ப முதன்டமப்்படுத்து்பவரகள, 
இ்நதியாவின் முதல் நாகரிகமும், 
ஒ்ர நாகரீகமும் (சமஸ்கிருத)்வத 
நாகரீக்ம என்கிறவரகளுக்கு வலுச் 
்சரப்்பவரகளாக அடம்நதுவிடுவர.

 அறியாமலா இடதச் வசயகின்றனர? 
தூஙகுவடதப் ்்பான்று ்பாசாஙகு 
வசய்பவரகடள எழுப்்ப முடியுமா?

ம�ொழி �ட்டு�ன்றி, 
இனக்கூறுகள், பணபொட்டு 

�ரபுகள்,தத்துவ நிலைகள்,சமூகக் 
கண்ணொட்்டஙகள் ் பொன்்ற பை 
நிலைகளிலும் மபொதுத் தன்ல� 

மகொண்டது திரொவி்ட அல்டயொளம். 
இநத திரொவி்டத்தில் தமிழின் 

மதொன்ல�, தமிழின் முதன்ல�லய 
�றுபபொர் இல்லை
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ப்தசியப ்பணமயமாககல் என்று ச்பாதுசசொத்துகளைக 
குத்்தளகககுவிடும ஒன்றிய அரசின் அறிவிபபு ்பற்றிய 
்தஙகளுள்டயக கருத்து...

இப் ்்ப ாது  இரு க் க க்கூடிய  ் ம ாடி 
தடலடமயிலான ்பாஜக அரசு இதறகு 
மு்நடதய ஒன்றிய அரசுகளின் வ்பாருளாதாரச் 
வசயல்்பாடுகளில் இரு்நது முறறிலும் ் வறு்பட்டது. 
காஙகிரஸ் கட்சியினுடடய அ்த வ்பாருளாதாரக் 
வகாளடகடயத்தான் ்பாஜக பின்்பறறுகிறது என்று 
வதாடர்நது ்பாஜகவினர ்்பசிக்வகாண்ட 
இருக்கிறாரகள. ஆனால் அது அப்்படி அல்ல. 
நாஙகள கம்யூனிஸ்டுகள, காஙகிரசினுடடயப் 
வ்பாருளாதாரக் வகாளடகடய எதிரத்்தாம். 
ஆனால் அடதவிட இது ்மாசமானதாக 
இருக்கிறது. ஏவனன்றால் காஙகிரஸ் தனியாரத் 
துடறடய வளரத்தது, ஆனால் வ்பாதுத் துடறடய 
முறறிலுமாக ஒழிக்கவில்டல. குறிப்்பாக ்நரு 
காலத்தில் அவர வ்பாதுத்துடறகடள  உருவாக்கினார. 
நாட்டினுடடய நவீனத் திருக்்காவில்கள வ்பாதுத்துடறதான் 
என்று வசான்னார. இ்நதிராகா்நதி காலத்தி்ல்ய கூட 
வஙகிகடள நாட்டுடடடம ஆக்கினாரகள. நரசிம்மராவ் 
காலத்தில் இரு்நதுதான் அவரகள மாறு்பட்டாரகள. ஆனால் 
அவருடடய காலத்தில் கூட வ்பாதுத்துடறச் வசாத்துகடள 
எல்லாம் விற்பது என்ற நிடலப்்பாட்டட எடுக்கவில்டல. அல்லது 
வ்பாதுத்துடற இருக்கக்கூடாது என்ற நிடலப்்பாட்டடயும் 
எடுக்கவில்டல. ஆனால் ்பாஜகவின் நிடலப்்பாடு வ்பாதுத்துடற 
இருக்கக்கூடாது என்்பது. எப்்படி ஒ்ர நாடு, ஒ்ர மதம், ஒ்ர 
வமாழி, ஒ்ர ்பண்பாடு என்று வசால்கிறாரக்ளா அ்த்்பால 
வ்பாருளாதாரத்தில் ஒ்ர துடற தனியாரத் துடற என்று ஏற்படுத்த 
முயறசிக்கிறாரகள. 

இ்நதக் வகாளடக எஙகிரு்நது வருகிறது என்றால்  
இவரகளுடடய குருபீடம் ஆகிய ஆர.எஸ்.எஸ் லிரு்நது வருகிறது. 
வசன்ற வாரம் ஆர.எஸ்.எஸ் தடலவர ் மாகன் ்பகவத், “அரசு 
என்்பது வதாழிடல ஒழுஙகடமக்கும் வரகு்லட்டராக மட்டு்ம 
இருக்க ்வணடு்ம ஒழிய வதாழிடல நடத்தக் கூடாது. 
இதுதான் எஙகளுடடயக் ்காட்்பாடு.” என்று வதளிவாகச் 
வசால்லியிருக்கிறார. ்பாஜக வசயதித் வதாடர்பாளரகள சிலர 
வதளிவாக்வ எஙகளுடடயக் ்காட்்பாடு வ்பாதுத்துடற 
கூடாது, அரசாஙகம் வதாழில் நடத்தக் கூடாது என்று வசால்ல 
ஆரம்பித்திருக்கிறாரகள.

இப்்படி ஒரு வகாளடக இருக்கிறவரகள என்ன வசயவாரகள? 
வ்பாதுத்துடறடய எல்லாம் விறறு விடுவாரகள. வ்பாதுத்துடறடய 
விற்பதில் இரணடு வடக இருக்கிறது. ஒன்று ஏறகன்வ லிமிவடட் 
கம்வ்பனியாக இரு்நதால் ்பஙகுகள இருக்கும். வ்பாதுத்துடற 
என்றால் அ்நதப் ்பஙகுகள அரசாஙகத்திடம் இருக்கும். அ்நதப் 
்பஙகுகடள விறக ஆரம்பித்தாரகள. காஙகிரஸ் ஆரம்பித்தது. 
அடத இவரகள வகாஞ்சம் தீவிரமாகச் வசயதுப் ்பாரத்தாரகள. 

அது என்ன என்றால் வ்பரும்்பான்டமப் ்பஙகுகடள 
டவத்துக்வகாணடு குடற்நத்பட்சப் ்பஙகுகடள 
வ்பருமுதலாளிகளுக்குக் வகாடுத்தாரகள. 
்கட்ட்்பாது எஙகளிடம்தா்ன அதிகரம் 
இருக்கப்்்பாகிறது, ்்பாரட் ஆப் டடரக்டரஸ் 
வசால்வதுதான் முடிவாகும் .  ஆனால் 
நடடமுடறயில் ் வறு மாதிரி ஆகும். ஆனாலும் 
அரசுக்கு ஒரு பிடிமானம் இருக்கும். இவரகள 
இன்னும் தீவிரமாக, 51சதவீதப் ்பஙகுகள கூட 
அரசிடம் டவத்திருப்்பதில்டல 100 சதவிகிதமாக 
விற்பது என்கிற வழியில் ் ்பானாரகள. அப்்படி 
விறற ் ்பாதும் சில வ்பாதுத்துடற நிறுவனஙகடள 
விறக முடியவில்டல. 

இப்்்பாது என்ன வசயகிறாரகள என்றால் இ்நத 
இரணடாவது மாடல் நாஙகள வ்பாதுத்துடறச் 
வசாத்துகடள விறகவில்டல, குத்தடகக்குத்தான் 
விடுகி்றாம் என்று வசால்கிறாரகள. இ்நத 

முடிவுக்கு ஏன் வ்நதாரகள என்று ் யாசிக்க ் வணடியுளளது. 
வ்பருமுதலாளிகள எல்லாம் முதலில் ்பஙகுகடள வாஙகி 
பிறகு டடரக்டரஸ் ஆனதறகுப் பிறகு வ்பாதுத்துடறச் 
வசாத்துகடளவயல்லாம் ஆளவது என்்பது வராம்்பவும் 
சுத்திவடளப்்பது ்்பான்ற மாதிரி இருக்கிறது. அதனால் 
அவரகளுக்கு அடனத்துச் வசாத்துகடளயும் வகாடுத்து விடுவது. 
மிக முக்கியமாக நிலஙகள, இடஙகள, வ்பரிய வ்பரியக் கட்டிடஙகள 
ஆகியவறடறக் குத்தடகக்கு என்று வகாடுத்துவிடுவது. ஆணடுக்கு 
1.5 இலட்சம் ் காடி ரூ்பாய என்று நான்கு ஆணடுகளில் ஆறு 
லட்சம் ் காடி ரூ்பாய முடிவு வசயதிருக்கிறாரகள.

குத்்தளகககுவி்டப்படும ச்பாதுசசொத்துகளைக குத்்தளகக காலம 
முடிந்தவு்டன் அரசு மீட்டுகசகாள்வதில் இருககும நள்டமுளைச சிககல்கள.

நிலம் குத்தடகக்கு விடுவது என்்பது வசாத்துகடள விற்படத 
விட ஆ்பத்தானது. முதலில் 40 ஆணடுகள குத்தடக என்று 
இரு்நதது, தற்்பாது  25 ஆணடுகள என்று வசால்கிறாரகள. அரசுச் 
வசாத்துகடள அத்தடன ஆணடுகள குத்தடகக்குக் வகாடுக்கும்்பது 
சம்்ப்நதப்்பட்ட அரசு நிலஙகளுக்குள அரசு நுடைய முடியாது. 
நடடமுடறயில் இது தனியாருக்குத்தான் வசா்நதமாகும். நீணட 
காலம் குத்தடகக்கு விட்டடத அரசாஙகம் திரும்்பப் வ்பறறதாக 
வரலாறு கிடடயாது. அதிலும் இவரகள அதானி, அம்்பானி, 
டாடா, பிரலா ் ்பான்ற சில வ்பருமுதலாளிகளுக்காக இடதச் 
வசயகிறாரகள. அவரகளிடம் இரு்நது மீட்டு எடுப்்பாரகளா? 
விமான நிடலயஙகள, துடறமுகஙகள ்்பான்றவறடற 
அதானிக்குக் வகாடுத்துக் வகாணடிருக்கிறாரகள . 
வ்பட்்ராலிய நிறுவனஙகடள அம்்பானிக்குக் வகாடுத்துக் 
வகாணடிருக்கிறாரகள. இன்னும் யார யாருக்கு என்ன என்று 
ஏறகன்வ ் ்பசி டவத்திருப்்பாரகள ் ்பாலிருக்கிறது. அரசுச் 
வசாத்துகள அதாவது வ்பாதுமக்களுடடயச் வசாத்துகடளத் 
தனியார வ்பருமுதலாளிகளிடம் ஒப்்படடக்கிறாரகள. இத்தடன 
ஆணடுகளுக்குப் பிறகு அவரகள திருப்பித் தருவாரகளா? 
குத்தடகடய நீட்டிக்கச் வசால்வாரகள. அரசு நீட்டிக்கவில்டல 
என்றால் வைக்குத் வதாடுப்்பாரகள. அது ்பல ஆணடுகள 
இழுத்துக்வகாண்ட ் ்பாகும். பிறகு சலித்துப் ் ்பாய அரசாஙகம் 
அவரகளிட்ம வகாடுத்து விடும். வ்பாதுச் வசாத்துகடள 
நாஙகள விறகவில்டல குத்தடகக்குத்தான் வகாடுக்கி்றாம் 
என்று வசால்கிறாரகள. கடடசியில் என்னவவன்றால் அ்நத 
குத்தடகப் ்பணத்துக்்க விறறு வடுவாரகள.

ச்பாதுசசொத்துகளைப ச்பருமு்தலாளிகளி்டம சகாடுககுமப்பாது மககளுககு 
என்்ன விளைவுகள ஏற்்படும?

இப்்படிக் வகாடுக்கும் ் ்பாது அது சாதாரண மக்களுக்குப் 
வ்பரியக் ்கடாக விடளயும். அடனத்துக் கட்டணஙகளும் 
உயர்நதுவிடும். அடதவிட முக்கியம் ் சடவத்துடற எல்லாம் 
தனியாரிடம் வசன்றுவிட்டால் வ்பாதுமக்களுக்குப் 

இந்து விர�ோத ஆட்சி

ப்பராசிரியர் அருணன்

பநர்காணல்: ப்பராசிரியர் அருணன்

ச்தா்டர்சசி அடுத்்த ்பககம...
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வகா்ரானாத் வதாறறு இரணடு அடலகளாக வ்நது நாட்டடப் 
புரட்டிப் ்்பாட்ட நிடலயில் மூன்றாம் அடல அச்சத்தில் மக்கள 
இருக்கிறாரகள.

வகா்ரானாத்  வதாறடறத் தடுக்கும் வழிகளில் தனி மனித  
இடடவவளி என்்பது மிக முக்கியம். வடநாட்டுக் கும்்ப்மளாடவத் 
தடட வசயயாதக் காரணத்தால், வகா்ரானாக் வகாடு்நவதாறறு 
எப்்படித் தடலவிரித்து ஆடியது என்்படத உத்தரப் பிர்தசத்தில் 
்பாரத்்தாம். இற்நது ்்பான உடல்கடளக் கூட ஏரிக்க முடியாத 
நிடலயில் சாடல்யாரஙகளில் அடவகடளக் கண்டாம். 

அணடடய ் கரளா, ஓணம் ்பணடிடகடய முன்னிட்டு தடடடயத் 
தளரத்தியதால் இன்று ்கரளத்தில் வகா்ரானாத் வதாறறு 
்வகவமடுத்துளளது. அது ் ்பாலத்தான் மும்ட்ப நிடலயும் இருக்கிறது.

்பா.ஜ.க ஆளும் கரநாடகத்தில் அரசு வினாயகர சதுரத்தி 
ஊரவலத்திறகுத் தடட விதித்துளளது.  ்பாஜகவின் மு்நடதய 
கூட்டாளியான சிவ்சனா ஆட்சி, மும்ட்பயில் வினாயகர சதுரத்திக்குத் 
தடட விதித்துளளது.

இடவவயல்லாம் வதரி்நதிரு்நதும் ்பா.ஜ.க வின் தமிைகத் தடலவர 
அணணாமடல, தமிழ்நாடு அரசு வினாயகர சிடல ஊரவலத்திறகுத் 
தடட விதிக்கக் கூடாது என்று ் ்பட்டி அளிக்கிறார. அவருக்கு இதில் 
ஒரு காழ்ப்புணரச்சி  இருக்கிறது என்்பது வவளிப்்படட.

தி.மு.கைகம் ஆட்சி்யறற ்்பாது தமிழ்நாட்டில் வகா்ரானா 
உச்சத்தில் இரு்நதடத மறக்க முடியாது.

தமிழ்நாடு முதல்வர ஸ்டாலின் அவரகள நிதானமாக ஆனால் 
்்பாரக்கால அடிப்்படடயில் எடுத்த நடவடிக்டகயால்  தடுப்பூசி, 
ஆக்சிஜன் ்பறறாக்குடறகள எல்லாம் சமாளித்து 100 நாட்களுக்குள 
நிடலடயடயக் கட்டுக்குள வகாணடு வ்நதார. இதில் மருத்துவத்துடற 
அடமச்சர மா.சுப்பிரமணியம் அவரகளின் ்பணியும் கடுடமயாக 
இரு்நதுளளது.

அடமதியாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டில், சூைடலப் புரி்நது 
வகாளளாமல் கலவரம் ஏற்படும் வாயப்புளள வினாயகர சதுரத்தி 
ஊரவலத்டதப் வ்பாதுவவளியில் நடத்த அரசு அனுமதிக்க ் வணடும் 
என்ற சஙக்்பரிவாரஙகளில் கூறறு மிகவும் ஆ்பத்தானது.

தமிழ்நாடு அரசு, வீட்டில் சதுரத்திடயக் வகாணடாடத் 
தடடவிதிக்கவில்டல. வ்பாதுவவளியில் குறிப்்பாகக் கூட்டமாக மக்கள 
வசல்லும் ஊரவலஙகடளத்தான் தடடவசயதுளளது.

வகா்ரானாப் ்பரவடலத் தடுக்கப் வ்பரிதும் உதவும் இ்நதத் தடட 
வர்வறபுக்கு உரியது, மக்கடளப் ்பாதுகாக்கும் வழியும் இதுதான்.

இ்நத உணடம வடிவம் சஙகப் ்பரிவாரஙகளுக்குக் குறிப்்பாக 
அணணாமடலக்கு நன்றாகத் வதரி்நதிரு்நதும் வினாயகர சதுரத்திக்குத் 
தடட நீக்கக் ்காருவது, தி.மு.கைக அரசின் மீது அவரகளுக்கு 
இருக்கும் காழ்ப்புணரச்சி மட்டுமன்று, மக்களின் மீது அவரகளுக்கு 
அக்கடரயில்டல என்்படதத் வதளிவாகக் காட்டுகிறது.

“க�ொர�ொனொவொ? விநொய��ொ?”

்பயன்்படுமா? அவரகள டவத்ததுதான் விடல. 
வகா்ரானா காலத்தில் ஏர இ்நதியாதா்ன 
உதவியது. ் சடவத்துடற தனியாருக்குப் ் ்பானால் 
வ்பாதுமக்களுக்கு ஆத்திர அவசரத்திறகு உதவாது. 
கடடசியில் காசுளளவனக்குத்தான் ் சடவத்துடற. 
காசில்லாதவன் எதறகு இரயிலில் விமானத்தில் 
வசல்ல ் வணடும் என்கிற நிடல ஏற்படும்.

இ்நதியாவில் வ்பாது மக்களில் 80 சதவீதம் ் ்பர 
இ்நதுக்களதான். அவரகள கூறறுப்்படி தஙகடள 
இ்நதுக்களுக்கான கட்சி என்று வசால்கிறாரகள. 
வ்பட்்ர ால் ,  டீசல்  விடல எவ்வளவு 
உயர்நதிருக்கிறது. இன்று சடமயல் எரிவாயு ் மலும் 
25 ரூ்பாய உயர்நது இருக்கிறது. அடுத்த மாதம் 
ஆயிரம் ரூ்பாயாக உயரத்தி விடுவாரகள. இப்்படி, 
சுடமகடளப் வ்பாதுமக்களுக்குத்தான் தருகிறாரகள. 
வ்பாதுமக்கள என்றால் இஙகு வ்பரும்்பானடம 
இ்நதுக்களதா்ன .  ஏடை இ்நதுக்களின் 
தடலயில்தான் சுடமடய டவத்திருக்கிறாரகள. 
தனியாரமயம் என்று கூட வசால்ல முடியாது. 
இது ஏக்்பாகமயமாக்கல். குறிப்பிட்ட 6-7 
வ்பருமுதலாளிகளிடம் அடனத்டதயும் வகாடுப்்பது 
‘privatisation’ அல்ல ‘monopolisation’ ஆகும். இனி 
அவரகள டவப்்பதுதான் வ்பாருளாதாரம். 
அன்று இ்நதிரா கா்நதி அம்டமயார வஙகிகடளத் 
்தசியமயமாக்கிய ்்பாது அடத எதிரத்த ஒ்ர 
கட்சி ஜனசஙகம்தான். அதுதான் இன்டறய ்பாஜக. 
இப்்்பாது அரசு வஙகிகடள தனியார வஙகிகளாக 
மாறறுகிறாரகள. ஆக இது இட ஒதுக்கீடு சமூகநீதி 
்்பான்றவறறில் மறறும் இ்நது வி்ராத ஆட்சி 
அல்ல வ்பாருளாதார அடிப்்படடயிலும் இது 
இ்நது வி்ராத ஆட்சி தான். இது முஸ்லிம் வி்ராத, 
கிறிஸ்தவ வி்ராத ஆட்சி மட்டுமல்ல இ்நது வி்ராத 
ஆட்சி ஆகும்.

முன்்பககத் ச்தா்டர்சசி...

பநர்கண்ட்வர்: மா.உ்தயகுமார்
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திராவிட இயக்கத் தமிைர ்்பரடவயின் மாநிலப் 
வ்பாதுக்குழு  கட்நத 29.08.2021 ஞாயிறறுக்கிைடம அன்று  
திருச்சியில் சரியாக 10 மணிக்குத் வதாடஙகியது. 

்்பரடவயின் அடவத்துடணத் தடலவர ்தாைர 
வ்பாளளாச்சி மா.உமா்பதி  தடலடம ஏறறார.  

துடணப் வ்பாதுச்வசயலாளர ் தாைர சிறபி.வசல்வராசு 
வர்வறபு உடரயாறறினார. 

் ்ப ரடவ த்  துடணப்  வ ்ப ா து ச் வச ய ல ாள ர  
்தாைர சிஙகராயர  முன்னிடலயில் நடடவ்பறற 
இப்வ்பாதுக்குழுவில் வ்பாதுச்வசயலாளர ்தாைர  சு்ப.
வீர்பாணடியன் வதாடக்கவுடரயாறறினார.

“ கருஞ்சட்டடத்தமிைர ”  மின்னிதழ் குறித்துத் 
்தாைர  உதயகுமார, “திராவிடம் 100’’ குறித்துத் ்தாைர 
மணிகணடன்,”திராவிடப்்பளளி “ குறித்துத் ்தாைர 
மா.உமா்பதி “கருஞ்சட்டடப் ்பதிப்்பகம்’’ குறித்துத் ் தாைர 
‘வ்பல்’.ராஜன், “கல்விக்குழு’’ குறித்துத் ்தாைர லாரன்ஸ்  
“நிதிக்குழு’’ குறித்துத் ்தாைர வசல்வின் உளளிடப் 
்்பரடவயின் அணி வ்பறுப்்பாளரகள, எதிரகாலத் திட்டம் 
குறித்து  அறிக்டககள வவளியிட்டனர. அது்்பால

சாரபு அணிகளின்  வ்பாறுப்்பாளரகள, மாவட்டச் 
வசயலளரகள  தமது அறிக்டககடள வாசித்தாரகள.

 ் ்பரடவயின் அடமப்புச்வசயலாளர ் தாைர பு்ல்நதிரன் 
புதிதாகப் ் ்பரடவயில் இடண்நத ் தாைரகடள அறிமுகம் 
வசயது உடரயாறறினார. 

்்பரடவயின் வகாளடக ்பரப்புச் வசயலாளரகள 
்தாைரகள ்வடச்ச்நதூர ரவி, இரா.உமா ஆகி்யார 
உடரயாறறினர. 

 தடலடம நிடலயச் வசயலாளர ்தாைர எட்வின் 
நிகழ்ச்சிடய ஒருஙகிடணத்தார.

்்பரடவயில் இடண்நத   ் தாைர ் தன்வமாழி, ் ்பரடவயின் 
மறு்பதிப்்பான வகாளடக அறிக்டகடய வவளியிட, அதடனத் 
்தாைர அகிலா வ்பறறுக் வகாணடார.

 மதிய உணவுக்குப் பின் ் தாைரகளின் உடரடயயடுத்துப் 
்்பரடவப்  வ்பாதுச்வசயலாளர  ்்பர ாசிரியர  
சு்ப.வீர்பாணடியன் அவரகளின் நிடறவுடரயுடன் 
வ்பாதுக்குழு நிடறவு வ்பறறது, ்தாைர எட்வின் நன்றி 
கூறியடதயடுத்து, சரியாக 4 மணிக்கு.

நிகழ்ச்சிடயத் ்தாைர காரத்திக் திருச்சி மாவட்டப் 
்்பரடவத் ்தாைரகளுடன் இடண்நது சிறப்்பாகச் 
வசயதிரு்நதார.

 தீர்மானங்கள் 
தீர்ோனம் 1. மதுடர மாவட்டத்தின் ் ்பரடவத் வதன்மணடலச் 
வசயலாளராகப் ்பணியாறறிய ் தாைர வஜயம்வ்பருமாள,  
திருப்பூர மாவட்ட அடவத் தடலவர ் தாைர உடுமடலத்  
தணட்பானி ஆகி்யார மடறவுக்குப் இப்வ்பாதுக்குழு ஆழ்்நத 
இரஙகடலத் வதரிவிக்கிறது. 

தீர்ோனம்:2 வகா்ரானாக் வகாடு்நவதாறறு உலடக்ய 
ஆட்டிப்்படடத்துக் வகாணடிருக்கும் ் நரத்தில்,  தமிழ்நாட்டின் 
முதலடமச்சராகப் வ்பாறுப்்்பறறுச்  வசயறகரிய வசயல்கடள 
நாட்டு மக்களுக்குச் வசயது வகாணடு இருக்கும் முதலடமச்சர  
மு.க.ஸ்டாலின் அவரகடள இப்வ்பாதுக்குழு மகிழ்ச்சி்யாடு  
வாழ்த்துகிறது. 

தீர்ோனம் 3  ்்பரடவயின் வடலவயாலி,  ்பதிப்்பக 
வவளியீடுகள அடனத்டதயும் மக்கள மத்தியில் ் வகமாகக் 
வகாணடு ் சரப்்பது என தீரமானிக்கிறது, இப்வ்பாதுக்குழு.

தீர்ோனம் 4 திரா விடப்்பளளியின் மாணவர ் சரக்டகக்குத் 
தனது சமூக வடலத்தளத்தில் வசயதி வவளியிட்டு, 
மாணவரகடளச் ்சர ஒத்துடைப்பு நல்கிய தி.மு.கைக 
இடளஞரணிச்  வசயலாளரும், சட்ட மன்ற உறுப்பினருமான 
திரு.உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரகளுக்குப் வ்பாதுக்குழு நன்றி 
வதரிவிக்கிறது. 

தீர்ோனம் 5 வதாடர்நது மக்கள வி்ராதப்்பணிகளில் 
வசயல்்பட்டு வரும் மதவாத ஒன்றிய அரசு, நாட்டின் அரசுச் 
வசாத்துகடளத் தனியாருக்குத் தாடர வாரக்கும் பிரதமர 
ந்ர்நதிர ் மாடி அரடச இப்வ்பாதுக்குழு மிகவன்டமயாகக் 
கணடிக்கிறது. 

தீர்ோனம் 6 சமூக நீதிக் வகாளடகயில் வதாட்நது  இயஙகும் 
திராவிட இயக்கத் தமிைர ் ்பரடவக்குச் வசா்நதமாக ஒரு 
கட்டடம் கட்ட, உரிய நிதிடயத் திரட்ட இப்வ்பாதுக்குழுத் 
தீரமானிக்கிறது

� -த�ோழர்�சிற்பி.செல்வரோசு

பேரவையின் 
13ஆம் பேொதுக்குழு 
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