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கூழுங் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் க�ோலக�ோடிச்
சூழோது செய்யும் அரசு.
இக்குறளின் ப�ொருள் “நொட்டின் 

நிலைலை கைந்ொரொைொமல் பகொடுங்கொல் 
புரியும் மன்்னன், ்ன் நொட்டின் 
நிதி ஆ்ொரதல்யும் ்ன் மக்களின் 
நன்மதிபல�யும் இழப�ொன்” என்றொகும். 
்மொடிக்கு இந்க் குறள் ப�ொருநதுமொ 
என்று இக்கட்டுலரயின் இறுதியில் 
நீஙக்ே முடிவு பெய்து பகொள்ளுஙகள். 

பிர்மரின் ப�ொருேொ்ொர ஆ்ைொெல்னக் 
குழுமததின் உறுபபி்னரொ்ன திரு. ரததின் 
ரொய் என்�வர் கடந் ் ம மொ்ம் NDTVக்கு 
அளித் ்�ட்டியில், இநதிைொவின் 
ப�ொருேொ்ொரம் வரவிருக்கும் நொட்களில் 
“நடுத்ர வருமொ்னப ப�ொறி”யில் சிக்கி, 
இநதிைொவும் பி்ரசில் மற்றும் ப்ன் 
ஆபரிக்கொ நொடுகலேப ் �ொல் ெமு்ொைச் 
சீரழிவுகலே எதிர்பகொள்ே்வண்டிை 
கட்டொைததுக்குத ்ள்ேப�டைொம் 
என்றொர். ஒரு நொடு நடுத்ர நொடொகிை 
பிறகு (ெரொெரி ்னிந�ர் ஆண்டு 
வருமொ்னம் USD 1000  மு்ல் 12000 
வலர; இநதிைொ : USD 2020) அ்ன் 
வேர்ச்சி விகி்ம் வேரொமல் �ை 
ஆண்டுகளுக்கு நிலைததிருபபின், அது 
“நடுத்ர வருமொ்னப ப�ொறியில்” சிக்கிக் 
பகொண்ட நொடொகக் கரு்ப�டும். 
அ்ொவது, அந் நொட்டில் உள்ே 
ப�ரும்�ொைொ்ன மக்கள், குறிப�ொக 
ஏலழகள், அவரவர் ப�ொருேொ்ொர 
நிலையில் சிக்குண்டு குற்றஙகளுக்கும் 
ெமு்ொை சீரழிவிற்கும் ஆட்�ட்டு 
பநடுஙகொைம் வொழவொர்கள். 

கீழவரும் ஐநது கொரணஙகேொல், ரததின் 
ரொயின் முன்கூற்று, இநதிைொவிற்குப 
ப�ொருநதுவ்ற்கு வொய்பபு இருப�்ொகத 
்்ொன்றுகிறது. 

க�ோடி அரசின் அடிப்படைக் கூறு�ள் 

2011-12க்கு பிறகு, நொட்டின் ப�ொருேொ்ொரம் 
மந்நிலை அலடைத ப்ொடஙகிைது. 
்ம 2014-ல் ஆட்சிைலமத் ் மொடி, சிை 
நொட்களி்ை்ை இல் உணர்நதிருக்கக் 
கூடும். ் ன் அரெொல் இந்ச் ெரிலவ துரி் 
்நரததில் ெரி பெய்ை இைைொது என்றும் 
அரசுக்குப புைப�ட்டிருக்க்வண்டும். 
அந்க் கொை கட்டததில்்ொன் ் மொடிைரசு, 
நொட்டின் பமொத் உள்நொட்டு உற�ததிலைக் 

(GDP) கணக்கிடும் முலறலை மொற்றிைது. 
இ்ன் மூைம், ப�ொருேொ்ொரச் ெரிலவ 
புள்ளிவிவரத துலணக் பகொண்டு மலறக்கப 
�ொர்த்து. இவவொறொ்ன சூழநிலையில், 
ப�ொருேொ்ொரதல் மறுசீரலமக்கவும் 
கருபபுப �ணதல் ஒழிக்கவும், �ண 
மதிபபிழபபுத திட்டதல் அமைொக்கிைது. 
இததிட்டம் �டு்்ொல்விலைத ் ழுவிைது. 
அது மட்டுமல்ைொமல், சிறிை மற்றும் 
நடுநிலைத ப்ொழில் நிறுவ்னஙகள் 
இழபபில் பென்ற்ன. இநநிலைலைச் 
சீர் பெய்ை அடுத்்ொகச் ெமச்சீர் வரி 
(GST) என்னும் புதுவி் வரிமுலறலை 
அமைொக்கிைது ்மொடிைரசு. இதுவும் 
�டு்்ொல்வியி்ை்ை முடிந்து. இ்்னொல் 
�ை ப்ொழில் நிறுவ்னஙகள் மூடி்ை 

விட்ட்ன. இந்ச் சூழநிலைலைச் ெரி பெய்ை 
இந் ஆண்டு, முன் எப்�ொதும் இல்ைொ் 
அேவிற்கு ரூ 1.76 ைட்ெம் ்கொடிலை 
இநதிை ரிெர்வ வஙகியிடமிருநது, அரசு 
ஈவுதப்ொலகைொகப ப�றப்�ொகிறது. 

அ்ொவது, ஒரு ் வலறச் ெரி பெய்வ்ற்கு 
்மலும் ஒரு ப�ரிை ் வலறச் பெய்வது 
என்�து, இந் அரசிற்குக் லகவந் 
கலைைொகும். இலவ அல்னததும் 
லவததுப �ொர்க்கும்்�ொது, ் மொடிைரசின் 
அடிப�லடக் கூறுகலே நொம் அறிநது 
பகொள்ேைொம் – ்மொடிலை மட்டு்ம 
லமைமொகக் பகொண்டு இைஙகும் 
அரசு இைநதிரம், ப�ரும்திட்டஙகலே 
முழுவிவரஙகள் அறிைொமல் ்ன்ல்ன 
நடுநிலைப�டுததுவ்ற்கொக்வ அறிவித்ல், 
மலறவடக்கப �ண்புகலேக் கே 
நிபுணர்கலேத ்ள்ளிலவததுவிட்டு, 
்்னக்கு “ஆமொம் ெொமி” ்�ொடும் 
அரசு ஊழிைர்கலேயும், �ணம் 

�லடத்வர்கலேயும் அருகில் லவததுக் 
பகொள்வது மற்றும் �ண்டி்ர் ் நருலவக் 
கொட்டிலும் ்ன்னுலடை ப�ைர் 
கொைந்்ொறும் வரைொற்றில் நிலைக்க 
்வண்டும் என்ற ்�ரொவல்!

ச்பரும் இழபபில உள்�டைட�பபுத் துடை

இரு�த்்ொரொம் நூற்றொண்டின் 
மு்ல் �தது வருடஙகலே, இநதிை 
ப�ொருேொ்ொரததின் ப�ொற்கொைம் என்்ற 
அலழக்கைொம். இந்க் கொைகட்டததில்்ொன் 
உள்கட்டலமபபுத துலறயின் பநடுஞெொலை 
மற்றும் துலறமுகம் ெொர்ந் மிகபப�ரிை 
திட்டப�ணிகள் நிலற்வற்றப�ட்ட்ன. 
இ்்னொல் முன் எப்�ொதும் இல்ைொ் 
அேவிற்கு இநதிைப ப�ொருேொ்ொரம் 
விரிவலடந்து. இந் நிலைலைச் 
ெொ்கமொக்கிக் பகொண்டு �ை சிறிை 
மற்றும் ப�ரிை கட்டுமொ்ன நிறுவ்னஙகள், 
இததுலறயில் ஒப�ந்ப �ணிகலேப 
ப�ற்றும், மு்லீடு பெய்தும், ் ஙகலே 
விரிவு�டுததிக் பகொண்ட்ன. இ்ற்கொக 
இநநிறுவ்னஙகள் ப�ரிை அேவிைொ்ன 
கடன்கலேயும் வொஙகி்ன. இவவொறொ்ன 
ஒளிமைமொ்ன நிலை 2010 க்குப பிறகு 
மழுஙகத ப்ொடஙகிைது. ைொ�ம் ஈட்டும் 
திட்டப�ணிகளின் எண்ணிக்லக குலறைத 
ப்ொடஙகிைது. கட்டுமொ்ன நிறுவ்னஙகள் 
நட்டததில் மொட்டிக்பகொண்ட்ன. 
ப�ரும்�ொைொ்ன நிறுவ்னஙகள் இப்�ொது 
மூடும் நிலைக்குத ் ள்ேப�ட்டுவிட்ட்ன 
அல்ைது மூடப�ட்டு விட்ட்ன. இ்ன் 
ப்ொடர்ச்சிைொகப ப�ொருேொ்ொரச் 
ெரிவும் ப்ொடஙகிைது. 

இவவொறொக ஏற்�ட்டுள்ே உள்கட்டலமபபுத 
துலறயின் வீழச்சிலை, அரசு ப�ருநப்ொலகலைக் 
பகொண்டு மு்லீடு பெய்்ொல்கூட, 
ெரி பெய்ை நீண்ட நொட்கேொகும். 
்மலும் இததுலற ெொர்ந் கட்டுமொ்ன 
நிறுவ்னஙகள் நட்டததிலிருப�்ொல், 
அலவகேொல் �ணிகலே எடுததுச் 
பெய்ை இைைொது. இநநிறுவ்னஙகளுக்குப 
புததுயிர் பகொடுக்கப�ட ்வண்டும் 
அல்ைது புது நிறுவ்னஙகள் இததுலறக்கு 
வர்வண்டும். இலவ குலறந் கொைததில் 
பெைல்�டுத் முடிைொ்லவ்ை என்�து 
ப்ளிவொகிறது. 

மீளோத்துயரில கேளோண்துடை

கடந் �ை ஆண்டுகேொக இநதிைொவின் 
்வேொண்துலறயின் நடபபு மிகுந் 
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உடனடியாக மறுசீரமமகக இயலாது?
இந்தியப் ப�ாருளாதாரம்
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கவலை அளிதது வருகிறது. நொட்டின் 
49% மக்கள்ப்ொலக ் வேொண்துலறலை 
வொழவொ்ொரததுக்கு நம்பி இருக்கிறொர்கள். 
ஆ்னொல், உள்நொட்டு உற்�ததித 
ப்ொலகயில் (GDP) பவறும் 17% ் ொன் 
்வேொண்துலறயின் �ஙகொகும். இ்்னொல், 
விவெொயிகளின் வருமொ்னம் �ை 
ஆண்டுகேொக்வ குலறந் அேவி்ை்ை 
இருநது வருகிறது. அரசு பகொள்மு்ல் 
ஓரேவு உ்வி பெய்்ொலும், �ண 
வீக்கம் கட்டுப�டுததும் வி்மொக 
உணவு ்ொனிைஙகளின் விலை,  
குலறந் அேவி்ை்ை லவக்கப 
�டுகிறது. நிலைலம ்ொஙகொமல் 
ஒவபவொரு ஆண்டும் நூற்றுக்கணக்கொ்ன 
விவெொயிகள் ்ற்பகொலை்ை பெய்து 
பகொள்கிறொர்கள். 

சிறு நிைவுலடலம, அதிக அேவில் 
்ண்ணீலர விலரைம் பெய்்ல், குலறவொ்ன 
உற்�ததித திறன், ்வறொ்ன ்ொனிைக் 
பகொள்மு்ல் முலறகள், குலறந் 
அேவி்ை்ை கலடபபிடிததுவரும் 
ப்ொழில்நுட்� முலறகள், இலவ 
அல்னததும் இநதிை ் வேொண்துலறயின் 
முன்்்னற்றததுக்குத ்லடகற்கேொக 
உள்ே்ன. நம் நொட்டின் ப�ொருேொ்ொரதல் 
மீண்டும் சீர் தூக்க ் வேொண்துலறயில் 
மு்லீடு �ன்மடஙகு உைர்வண்டும். 
ஆ்னொல், இலவ அல்னதல்யும் 
பெைல்�டுத் நீண்ட கொைமொகும் 
– அ்ொவது 8 மு்ல் 10 ஆண்டுகள் 
வலர கூட எடுக்கைொம். 

ச்போருளோதோரத்தில பின்தங்கிய ேைக்கு-
கிழக்கு �ோநிலங்�ள்

ப�ொருேொ்ொர ரீதியில் ப்ன் 
மொநிைஙகளும், மகொரொஷ்டிரொ மற்றும் 
குஜரொத மொநிைஙகளும் ப்ொடர்நது 
சிறப�ொகச் பெைல்�ட்டு வருகின்ற்ன. 
்கரேொவிலும் ் மிழநொட்டிலும் ெமூக 
சீர்திருத் இைக்கஙகளின் ் ொக்கததி்னொல், 
இம்மொநிைஙகேொல், 2000-10 ஏற்�ட்ட 
உள்கட்டலமபபு மற்றும் ்கவல் 
ப்ொழில்நுட்� வேர்ச்சிலைப சிறப�ொகப 
�ைன்�டுததிக் பகொள்ே முடிந்து. 
்்சிை ெரொெரி ்னிந�ர் வருமொ்னம் 
ரூ 126,406 (2018-19)-ஐக் கொட்டிலும் 
இந் மொநிைஙகளின் ெரொெரித ் னிந�ர் 
வருமொ்னம் அதிகமொக இருக்கின்றது.

இவற்றிற்கு ்நபரதிரொக, வடக்கு-

கிழக்கு �குதிகளின் மொநிைஙகள் 
ப்ொடர்நது குலறந் ப�ொருேொ்ொர 
மற்றும் ெமூகக் குறிகொட்டிகலேப �திவு 
பெய்துள்ே்ன. இந் மொநிைஙகளில் 
இநதி ்�சும் மொநிைஙகள், நிைம் 
பூட்டப�ட்டுள்ே்ொல், இலவகளின் 
வேர்ச்சி வரைொற்று ரீதிைொக பின் 
்ஙகி்ை இருநது வநதிருக்கின்றது. 
அலவகளின் ்னிந�ர் வருமொ்னம் 
்்சிைச் ெரொெரிலை விட மிகவும் 
குலறவொ்னலவ. 2018-இல் உத்ரபிர்்ெம் 
மற்றும் பீகொரின் இந்க் குறியீடு, 
முலற்ை ரூ. 66,000 மற்றும் ரூ 46,000-
ஆக்வ இருந்து.

பெொல்ைப்�ொ்னொல், ப்ற்கு-்மற்கு 
மொநிைஙகள், நொட்டின் ப�ொருேொ்ொரதல் 
இழுததுச் பெல்லும் இைநதிரமொக 
பெைல்�டுகின்ற்ன. பின்்ஙகிை வடக்கு-
கிழக்கு மொநிைஙகலே வேர்ச்சிப 
�ொல்யில் எடுததுச் பெல்ைொவிட்டொல், 
மொநிை ஏற்றத்ொழவு மற்றும் உள் 
இடம்ப�ைர்வு கொரணமொக ெமூக 
அலமதியின்லம மற்றும் வன்முலற 
ஏற்�ட வொய்பபு அதிகமொக உள்ேது. 
இ்ன் ப�ொருட்டு, நடுவண் அரசும், 
குறிபபிட்ட மொநிை அரசுகளும் அதிக 
வருமொ்னம் ஈட்ட, நிர்வொகச் சீர்திருத்ம் 
பெய்வது இன்றிைலமைொ்து. 

சதோைரும் ெமூ� ஒற்றுட�மின்ட�யும் ெோதி�த 
ேன்முடை�ளும்

�சு �ொதுகொபபு, பஜய்-ஸ்ரீரொம் 
்கொஷம் எழுபபு்ல், ைவ-ஜீஹொத 
மற்றும் கர் -வொ�ொசி ்�ொன்ற 
வன்முலற நடவடிக்லககள் மூைம் 
முகமதிைர்கள், ் லிததுகள் மற்றும் ம்ச்  
சிறு�ொன்லமயி்னர் மீ்ொ்ன ் ொக்கு்ல்கள் 
கடந் 6 ஆண்டுகேொகத ப்ொடர்நது 
நலடப�ற்று வருகின்ற்ன. முத்ைொக் 
மீ்ொ்ன ெட்டம் மற்றும் ஹஜஜஜுக்கொ்ன 
ெலுலகலை நீக்கு்ல் ஆகிைலவ 
குறிபபிட்ட சிறு�ொன்லமக் குழுலவ 
அவமொ்னப�டுததுவற்கொக்வ 
பெய்ைப�டுகின்ற்ன.

370 வது பிரிவு பெைல்�டொமலிருக்க 
மொற்றஙகள் பகொண்டு வந்து, அ்ன் 
விலேவொக 70 ைட்ெம் மக்கலே 30+ 
நொள்களுக்கு சிலறபபிடிதது லவப�து, 
மிகவும் பகொடூரமொ்னது. அெொமில் 
பெைல்�டுததி வரும் என்.ஆர்.சி-

ைொல், 20 ைட்ெம் மக்கள், குடியுரிலம 
இழக்க வொய்பபுள்ேது.  இநதிைொ 
முழுவதும் என்.ஆர்.சி பெைல்�டுததும் 
அச்சுறுத்லும் லவக்கப�டுகிறது

இவவொறொக ்மொடிைரசு, 2019-இல் 
ப�ற்ற ப�ருபவற்றிலைப �ைன்�டுததிக் 
பகொண்டு, இநதுதவொ சித்ொந்ல் 
பெைல்�டுததுவதில் ப�ரும்முல்னபபுக் 
கொட்டிவருகிறது. ஒரு ்வலே, 
்மொடிைரசுக்கு நொடு எதிர்பகொள்ளும் 
ப�ொருேொ்ொர பின்்னலடவு குறுகிை 
கொைததில் ெரி பெய்ைமுடிைொது என்று 
ப்ரிநது இருப�்ொல், ்ன்னுலடை 
சித்ொந்ல் பெைல்�டுத் இவவேவு 
அக்கலற கொட்டி வருகிற்்ொ என்ற 
அச்ெம் எழத்ொன் பெய்கிறது. 

முடிவுடர

இநதிைொவின் ப�ொருேொ்ொரதல் 
மீட்படடுதது அடுத் நிலைக்குக் பகொண்டு 
பெல்ை, ்மலும் 10 ்கொடி மு்ல் 15 
்கொடி இநதிைர்கள் வறுலமயிலிருநது 
பவளி்ைற்றப�ட்டு, நடுத்ர வருமொ்னக் 
குழுவில் ்ெர்க்கப�ட்வண்டும். 
அதுவும் �த்ொண்டு கொைததிற்குள் இந் 
இைக்லக அலடை ் வண்டும்.  இது்வ 
இநதிைரசின் ஒற்லறக் குறிக்்கொேொக 
இருக்க ்வண்டும். இது ெொததிைமொ 
என்�து ்ொன் இப்�ொல்க்கொ்ன 
்கள்வி!

்மொடிைரசின் அடிப�லடக் கூறுகள், 
உள்கட்டலமபபு மற்றும் ்வேொண் 
துலறகள் எதிர்பகொண்டிருக்கும் 
மந்நிலை, வடக்கு-கிழக்கு மொநிைஙகளின் 
பின்்ஙகிை நிலை மற்றும் ெமூகததின் 
ஒற்றுலமயின்லம மற்றும் ெொதி 
ம் வன்முலறகள் ஆகிைவற்லற  
்ெர்ததுக் ் கொலவைொக்கிப �ொர்த்ொல், 
நமது ப�ொருேொ்ொர மீட்சி, குறுகிை 
கொைததில் நடக்க வொய்ப்�யில்லை 
என்�ல் மறுப�்ற்கில்லை. ரததின்  
ரொய் கூறிைது ்�ொல், இநதிைொ 
"நடுத்ர வருமொ்னப ப�ொறி"யில் 
சிக்கிக் பகொள்ே்வ அதிக வொய்பபு 
இருப�்ொகத ்்ொன்றுகிறது!

இப்�ொது கூறுஙகள், இக்கட்டுலரயின் 
ப்ொடக்கததில் இருக்கும் அய்ைன் 
வள்ளுவனின் குறள், ்மொடிக்குப 
ப�ொருநதுமொ?

தநமத பெரியார் சிமலயின் கீழ், ‘கடவுள் இலமல’ எனதபதாடங்கும் வரிகமை 
நீகக வவண்டும் என்று வகாரி, உயர்நீதிமன்்றததில பதயவநாயகம் என்ெவரால 
பதாடரபெடட வழககு, சில நாள்களுககு முன்பு தள்ளுெடி பெயயபெடடுள்ைது. 
இநதிய அரெமமபபுச் ெடடம் வழங்கியுள்ை அடிபெமட உரிமமகளில நீதிமன்்றம் 
தமலயிடமுடியாது என்றும் நீதிெதிகள் தங்கள் தீர்பபில பதளிவாகக கூறியுள்ைனர்.

 40 ஆண்டுகளுககு முன்பும் இவத வொல ஒரு வழககு, கிருஷ்ணமூர்ததி 
என்ெவரால பதாடுககபெடடது. அவவழகமக விொரிதத நீதிெதி எம்.எம்.இஸமாயில, 
1973-ஆம் ஆண்டு பெபடம்ெர் மாதம் வழங்கிய தீர்பபில, அவவழகமகத தள்ளுெடி 
பெயதார்.

 எததமன ஆண்டுகள் ஆனாலும், எததமன வழககுகள் பதாடுககபெடடாலும், இறுதி 
பவற்றி தநமத பெரியாருககும் அவருமடய கருததுகளுககும்தான்.  

பெரியாவர பவன்்றார்!
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அண்லமயில் மு்ைலமச்ெர் �ழனிச்ெொமியும், அவருடன் 
அலமச்ெர்கள் விஜை�ொஸ்கர், ஆர்.பி. உ்ைகுமொர், எம்.
சி.ெம்�த. ரொ்ஜநதிர�ொைொஜி ஆகி்ைொரும் ைண்டன், 
அ்மரிக்கொவுக்குக் கிேம்பி விட்டொர்கள். 

ரஷ்ைொவுக்குத ப்ொழிைொேர் நை அலமச்ெர் நி்ைொ�ர் 
கபில், இந்்ொ்்னஷிைொவுக்கு வ்னததுலற அலமச்ெர் 
திண்டுக்கல் சீனிவொென், பமொரீஷிைசுக்கு பெய்திததுலற 
அலமச்ெர் கடம்பூர் ரொஜஜு, பின்ைொநதுக்கு �ள்ளிக்கல்வி 
அலமச்ெர் பெங்கொட்லடைன், சிஙகபபூருக்கு ெட்டததுலற 
அலமச்ெர் சி.வி. ெண்முகம் - உைர்கல்வி அலமச்ெர் 
்க.அன்�ழகன், எகிபதுக்கு ் மிழ வேர்ச்சி அலமச்ெர் 
�ொண்டிைரொஜன் என்று 12 அலமச்ெர்கள் பவளிநொடுகளில் 
ஊர் சுற்றக் கிேம்பிவிட்டொர்கள்.

அதுவும் �்வி �றி்�ொக இருக்கும் இறுதிக் கொைஙகளில் 
மக்களின் வரிப�ணததில் இந்ச் சுற்றுைொலவ நடததிக் 
பகொண்டிருக்கிறொர்கள் இந் ‘மநதிரிமொர்கள்’.

்மிழநொட்டில் ப்ொழில்கள் முடஙகி்ன. சிறு, குறு 
ப்ொழில்களும் ் வேொண்லமயும் அழிநது வருகின்ற்ன. 

்மிழகததில் மு்லீடுகலே ஈர்க்க மொநொடு நடததிை 
அதிமுக அரசு அ்ன் அடிப�லடயில், எவவேவு 
மு்லீடுகள் வரபப�ற்ற்ன, அலவ என்ப்னன்்ன 
ப்ொழிற்ெொலைகள், எஙபகங்க ப்ொடஙகபப�ற்ற்ன 
்�ொன்ற எந் ஒரு பெய்திலையும் ் மிழக அரசு இதுவலர 
பவளியிடவில்லை.

இநநிலையில் பவளிநொட்டு மு்லீடுகலே ஈர்ததுத 
்மிழகம் பகொண்டு வருவது ்�ொைவும், அன்னிை 
மு்லீடுகள் மூைம் ் மிழகததில் �ட்டி ப்ொட்டி எஙகும் 
ப்ொழிற்ெொலைகலேக் பகொண்டுவருவது ் �ொைவும், அ்ன் 
மூைம் �ல்ைொயிரம் ்வலை வொய்பபுகள் பகொடுப�து 
்�ொைவும் பிரச்ெொரம் நலடப�றுகின்ற்ன ் மிழநொட்டில். 
மக்கள் கொதில் பூ சுற்றும் ்வலை இது.

இலவ ஒரு புறம் இருக்க �ொஜக அரசின் பிர்மர் 
்மொடி எப்�ொது �ொர்த்ொலும் பவளிநொட்டில்்ொன் 
சுற்றிக்பகொண்டிருக்கிறொர். குடிக்கக் கூழ இல்லை 
இநதிைொவில். இவர் 7,000 ் கொடி ரூ�ொய் ரஷ்ைொவுக்குக் 
கட்னொகத ்ர்�ொகிறொரொம். 

்மொடிலை ஊர் சுற்ற அனுபபிவிட்டு ஆர்.எஸ்.எஸ் 
ெமஸ்கிரு்தல் இநதி வடிவில் நுலழதது மொநிை 
பமொழிகலே அழிக்க முைல்கிறது. 

எடுததுக்கொட்டொக, ப்ொடர்வண்டித துலறயில் மொநிை 
பமொழிகளில் ் ்ர்பவழு்ைொம் என்�ல் மொற்றி இநதி- 
ஆஙகிைம் பமொழிகளில்்ொன் ் ்ர்பவழு் ் வண்டும் என்று 
துலற மூைம் அறிவிக்கிறது. ் மொடிக்கு இது ப்ரிநதும், 
ப்ரிைொ்து ்�ொை ஊர்சுற்றிக் பகொண்டிருக்கிறொர்.

ஆ்னொல், ் மிழகததில் இருக்கும் அலமச்ெர்கள் மொநிை 
மக்கள் பிரச்சில்னலைப �ொர்க்கொமல், மொநிை பமொழிலைக் 
கொப�ொற்ற முைற்சி பெய்ைொமல் மக்கள் வரிப�ணததில் 
ஊர்சுற்றிக் பகொண்டிருக்கிறொர்கள் என்�ல்ப �ொர்க்கும் 
்�ொது, நொடு அழிலவ ்நொக்கிப ்�ொவ்ொக மக்கள் 
கருதுகிறொர்கள்.

இந் ஊர்சுற்றிப புரொணம் இவர்கள் �்வி முடியும் 
வலர ப்ொடருமொ, இல்லைைொ என்�ல் ைொர் அறிவொர் 
‘�ரொ�ர்ம’.

ஊர்சுற்றிப புரோணம்

க்பரடேயின் �ோநிலச் செயற்குழு

31.08.2019 ெனிக்கிழட� �ோடல 10.00 �ணிக்கு, சென்டனையில நடைச்பற்ை, 
திரோவிை இயக்�த் தமிழர் க்பரடேயின் �ோநிலச் செயற்குழுவிற்குப அய்யோ 
�யல தினை�ரன் தடலட� தோங்கினைோர். ச்போதுச்செயலோளர் கதோழர் சு்ப.
வீர்போண்டியன் முன்னிடல ேகித்தோர். நிடைகேற்ைப்படை தீர்�ோனைங்�ள்:

1. �ைநத 28 ஆண்டு�ளோ� கேலூர்ச் சிடையிலிருநது, இடைக்�ோலப 
பிடணயில சேளிேநத  நளினிக்குத் தங்� இை�ளித்த க்பரடேயின் துடணப 
ச்போதுச் செயலோளர் கதோழர் சிங்�ரோயர் �ற்றும் அேர் குடும்்பத்தினைருக்குப 
்போரோடடு. 

2. �ைநத ச்போதுக்குழுவில எடுக்�ப்படை முடிவின்்படி, டிெம்்பர் 22 அன்று, 
க�ற்கு �ண்ைல �ோநோடடை, க�ோடே �ோேடைம் சூலூரில நைத்துேது.

3. க்பரடே உறுபபினைர்�ளின் குடும்்ப ஒன்றுகூைல நி�ழடே, திருபபூர் 
�ோேடைம், திருமூர்த்தி �டலயில, 2020 ஏபரல திங்�ளில நைத்துேது.  

4. �தசேறிக்கு எதிரோ�வும், ஜனைநோய�த்டதப க்போற்றும் ேட�யிலும் 
�ோவீரன் திபபு சுலதோனின் பிைநதநோள் விழோடே, சென்டனையில, க்பரடேத் 
தடலட�க்குழு ெோர்பில நைத்துேது.

5. அண்ட�யில கேதோரண்யத்தில, அண்ணல அம்க்பத்�ர் சிடல 
உடைக்�ப்படைடதயும், தநடத ச்பரியோர், அண்ணல அம்க்பத்�ர் சிடல�ள், 
சதோைர்நது சிடதக்�ப்படுேடதயும் இச்செயற்குழு மி� ேன்ட�யோ�க் 
�ண்டிக்கிைது.

6. தங்�ளின் �டைவுக்குப பின், க்பரடேயின் உறுபபினைர்�ள், �ருத்துேக் 
�லலூரி �ோணேர்�ளின் ஆய்வுக்�ோ�த் தங்�ள் உைடலக் ச�ோடுக்� 
முன்ேர கேண்டும் எனைக் க�டடுக்ச�ோள்ேது. 
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ப�ொதுததுலற வஙகிகள் இலணக்கப�டும் பெய்திலை 
அண்லமயில் மததிை நிதிைலமச்ெர் திரு.

நிர்மைொ சீ்ொரொமன் அறிவித்ொர். நொட்டில் உள்ே 10 
ப�ொதுததுலற வஙகிகள் (்மிழகததில் பென்ல்னலைத 
்லைலமயிடமொகக் பகொண்டு ்ெலவைொற்றி வரும் 
இநதிைன் வஙகி உட்�ட) இலணக்கப�ட்டு, 4 ப�ரிை 
வஙகிகேொகச் பெைல்�டும் எனும் அரசின் பகொள்லக 
முடிவில்னத ப்ரிவிததுள்ேொர். பின்்னர் இது குறிததுப 
�ல்்வறு விவொ்ஙகள் நடநது பகொண்டிருக்கின்ற்ன. 
வஙகி ஊழிைர்கள் ெஙகஙகள் இ்ல்னக் கடுலமைொக 
எதிர்க்கின்ற்ன. ப�ொருேொ்ொர வல்லுநர்களும் இ்ன் 
மீ்ொ்ன விமர்ெ்னஙகலே முன்லவததிருக்கின்ற்னர். இ்ல்ன 
்வறு வழியின்றி ஆ்ரிதது ஆக ்வண்டிை நிலைக்குத 
்ள்ேப�ட்டவர்கள் கூட  இவவறிவிபல� முழுலமைொக 
வர்வற்கவில்லை.

இந் வஙகி இலணபபு, ப�ொருேொ்ொரச் ெரிலவ எப�டி 
மீட்படடுக்கும்? ைொலரச் ெரிவிலிருநது மீட்படடுக்க 
இந் ஏற்�ொடு பெய்ைப�ட்டுள்ேது? நிச்ெைமொக  
சிறு குறு ப்ொழில் பெய்�வர்கலே மீட்படடுப�்ற்கொக  
இந் வஙகிகள் இலணபபு நலடப�றவில்லை. கிரொமப 
புறஙகளில் உள்ே ஏலழ எளிை மக்களுக்குப �ைன் 
�டும் வலகயில் இந் வஙகிகள் இலணபபு ஒரு்�ொதும் 
இருக்கொது.

“வஙகிகலே இலணப�்ன் மூைம் ப�ரிை வஙகிகள் 
உருவொக்கப�ட்டு, கடன் பகொடுக்கும் அேவு உைகின் மற்ற 
ப�ரிை வஙகிகளுக்கு நிகரொக வேரும்” என்று வஙகிகள் 
இலணபபிற்கொ்ன கொரணதல் அர்ெ கூறுகிறது.

உைகின் ப�ரிை வஙகிகளுக்கு இலணைொக கடன் 
வழஙகும் நிலைக்கு இநதிை வஙகிகள் வேருவ்ொல் 
�ைன்ப�றப்�ொவது ப�ருநிறுவ்னஙகேன்றி ் வறு ைொர்? 
ப�ருநிறுவ்னஙகளுக்குக் கடன் பகொடுப�்ொல் மட்டு்ம 
நொட்டின் ப�ொருேொ்ொரம் வேர்நதுவிடும் என்று இந் 
அரசு நில்னக்கிறது. இது ்�ொன்ற ப�ரிை வஙகிகளில் 
ப�ருநிறுவ்னஙகள் ப�ருநப்ொலகலைக் கட்னொக எளிதில் 
ப�றுவ்ற்கொ்ன வழிகள் இருக்கின்ற்ன. ஆ்னொல் ஏலழ 
மக்கள் சிறு ப்ொழில், விவெொைம் ் �ொன்றவற்றிற்கு இந் 
வஙகிகளிடமிருநது எளிதில் கடன் ப�ற்றுவிட முடியுமொ? 

ப�ருநிறுவ்னஙகளுக்கு அளிக்கப�ட்ட ப�ருநப்ொலகயிைொ்ன 
கடன்கள் எல்ைொம் வொரொக் கடன்கேொக மொற்றப�ட்ட்ன.  
சிறு குறு ப்ொழில் பெய்்வொருக்கு வொய்பபு மறுக்கப�ட்டு 
ஏமொற்றப�ட்ட்னர்.

வஙகிகளின் கிலேகலே ஊர்கள் ் ்ொறும் அதிகப�டுததி 
மக்கள் கடன் ப�றும் வெதிலை எளிலமப�டுத் ் வண்டிை 
்நரததில், அ்ற்கு மொறொக அரசு பெைல்�ட்டிருக்கிறது. 
மீண்டும் கிரொமபபுற ஏலழ எளிை மக்கலே, சுைப்ொழில் 
பெய்்வொலர கநதுவட்டிக் கொரர்களிடம் சிக்க லவதது 
அவர்கள் வொழக்லகலைப �றிக்கும் நிலைலை இந் அரசு 
ஏற்�டுததியுள்ேது.

்மலும் இப்�ொது இலணக்கப�ட்டுள்ே வஙகிகேொல் 
ப�ரும்�ொலும் ப்ன்மொநிைஙக்ே �ொதிக்கப�டுகின்ற்ன. 

“வடநொட்டொரிடம் ப�ரிை வஙகிகளின் சூததிரக்கயிறு 
இருப�்ொல் அவர்கேொல்்ொன் அந் இைநதிரதல் ஆட்டி 
லவக்க முடியும்” என்று ் �ரறிஞர் அண்ணொ பெொன்்னொர். 
அ்ன்�டி்ை இப்�ொது ப்ன்நொட்டில் �ல்்வறு சிறிை 
வஙகிகலே ஒன்றிலணதது அ்ல்னப ப�ரிை வஙகிைொக 
மொற்றி அ்ன் சூததிரக்கயிற்லற வடநொட்டவர் லவததுக் 
பகொள்வ்ற்கொ்ன ஏற்�ொடொக்வ இந் இலணபபு இருக்கிறது. 

்மிழநொட்டில் பென்ல்னலைத ்லைலமயிடமொகக் 
பகொண்டு பெைல்�ட்டு வரும் இநதிைன் வஙகியில்னக் 
பகொல்கத்ொலவத ் லைலமயிடமொகக் பகொண்டுள்ே வடநொட்டு 
வஙகியுடன் இலணப�்ொ்ன அறிவிபபு ் மிழநொட்டு வஙகியின் 
்ெலவப �ைன்�ொட்லட �ொதிததிடும்  முைற்சிைொக்வ 
இந் இலணபபு கரு்ப�ட ்வண்டி உள்ேது. இ்் 
அச்ெதல் ்மற்கு வஙக மு்ல்வர் மம்்ொ ்�்னர்ஜியும் 
ப்ரிவிததுள்ேொர். பிர்மருக்கு உட்னடிைொகக் கடி்ம் எழுதி 
இந் முைற்சிலைத திரும்�பப�ற வலியுறுததியுள்ேொர். 
ஆ்னொல் இஙகுள்ே ஆட்சிைொேர்கள், அவர்களின் 
�ஙகொளிகேொகப �்விலையும் அதிகொரதல்யும் ருசிதது 
வருகின்ற்னர்.

இலவ எல்ைொவற்லறயும் விட ப�ொதுததுலறலை 
ஒட்டுபமொத்மொகத துலடதது எறியும் மததிை அரசு 
முைற்சிகளில் இதுவும் ஒன்று. ெமூகநீதிலை இந் நொட்டில் 
ஓரேவுக்கு நிலைநொட்டுவது ப�ொதுததுலற்ொன். ப�ொதுததுலற 
இருக்கிற வலரக்கும் அவர்கேொல் ெொணக்கிை நீதிலை 
நிலைநொட்ட முடிைொது. அ்்னொல் எவவேவு சீக்கிரம் 
முடியு்மொ அவவேவு சீக்கிரம் ் னிைொர் வெம் அல்னதல்யும் 
்நதுவிடத தீவிர முைற்சியில் இறஙகியிருக்கிறொர்கள்.

நடிகர் சிைம்�ரென் திலரப�டம் ஒன்றில் 40,000 
ரூ�ொய் கடன் ப�றுவ்ற்கொக 40,000 ் �ரிடம் ஒரு ரூ�ொய் 
ப�ற்றொல் என்்ன என்று சிநதிப�ொர். அல்ப ் �ொை்வ 
ப�ருநிறுவ்னஙகளுக்குப ப�ருநப்ொலக ் ்லவப�டுகிறது. 
வஙகிகள் சின்்னச் சின்்ன்ொக இருந்ொல் ஒவபவொரு 
வஙகியிடமும் ஒவபவொரு ரூ�ொைொகப ப�றுவது ் வறு மொதிரி 
இருக்கும் அல்ைவொ? அ்்னொல் எல்ைொ வஙகிகலேயும் 
ஒன்றிலணதது அர்ெ அவர்கள் கடன் ப�றுவல் 
எளிலமைொக்கிவிட்டிருக்கிறது.

ைங்கிகள் இவைப்பு
ப�ருமுதலொளிகளுக்கு இனிப்பு, ப�ொதுமக்களுக்குக் கசப்பு

மா.உதயகுமார்


