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தலையங்கம்சாரதாததவி

2021 தேரேல்
ஆரிய  

திராவிடப் த�ார

-சுப. வீரபாண்டியன் 

தேரேலின்  
   நாயகன்

மாநில 
உரிமம...

மகிழ்ச்சி நல்லது, 
மயக்கம் கூடாது!

ததாழர் வெணமணி தேர்்காணல்
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சுப.வீரபாண்டியன் 

மகிழ்ச்சி நல்லது, 
மயக்கம் கூடாது!

 எதிர்க்கட்சி ஊட்கங்கள் உள்்பட 
அனைத்து ஊட்கங்களும் வரும் 
சட்டமன்றத் தேரேலில், திமு்க கூட்டணி 
ப்பரும் பவற்றிப்பறும் என்ற ்கருத்து்க 
்கணிபன்ப பவளியிட்டுள்்ளை.  கூட்டணி்க 
்கட்சி்கன்ளச்  தசர்நேவர்களு்ககு 
மட்டுமினறி, ப்பொதுவொை ஜைநொய்கச் 
ச்கதி்களு்ககும் இச்பசய்தி மகிழ்ச்சினயத் 
ே்நதுள்்ளது. வரபத்பொகும் விடியலு்க்கொை 
ஒரு விடிபவள்ளியொ்க இேனை நொம் 
்பொர்க்கலொம். 

அதே தநரம், ்கருத்து்க ்கணிபபு்கள் 
்பற்றிய சில எச்சரி்கன்க்களும் நம்ககுத் 
தேனவப்படுகின்றை. ்கருத்து்க ்கணிபபு்கன்ளத் 
ேொண்டி நம்கத்க இனறு ம்க்களின 
ஆேரவு திமு்க ்ப்க்கம் இருப்பனே 
உணர முடிகி்றது. பவற்றி உறுதிேொன. 
அேைொல் மகிழ்ச்சி நம்னமப ்பற்றி்க 
ப்கொள்வதும் இயற்ன்கேொன. இரு்நேொலும் 
அ்நே மகிழ்ச்சி நம்னமயறியொமதலதய 
ஒருவிேமொை மய்க்கம் ஆகிவிட்க 
கூடொது. 

ஏபரல் 6 வனரயில் ஓய்வினறி உனைத்ேொல் 
மட்டுதம அ்நே பவற்றி்க்கனினய 
முழுனமயொ்க நொம் ப்ப்ற இயலும். 
்கட்சியின சொரபில் த்பொட்டியிட 
வொய்பபிை்நேவர்களு்ககு ஒரு வருத்ேம் 
இரு்ககும்.  ்கட்சி்ககுள் சிறு சி்க்கல்்களும் 
இரு்ககும். அவற்ன்றபயல்லொம் ேொண்டி, 
ஒரு ப்பொது எதிரினய பநஞ்சில் நிறுத்தி 
உனை்க்க தவண்டிய தேரேல் இது! பவற்றி 
மய்க்கம், மைச் தசொரவு இரண்டுதம 
நம் இல்கன்கச் சினே்ககும். 

்பொஜ்க இரு்பது இடங்களில்ேொதை 
த்பொட்டியிடுகி்றது எனறு எண்ணி்க 

்கவை்ககுன்றவொ்க இரு்நதுவிட்க கூடொது.  
234 இடங்களிலும் நம்னம  எதிரத்து 
அவர்கள்ேொன பவவதவறு ப்பயர்களில் 
த்பொட்டியிடுகின்றைர என்பனே நினைவில் 
ப்கொள்்ள தவண்டும்.  அதிமு்க இனபைொரு 
்பொஜ்க என்பனே நொம் அறிதவொம். 
மேபவறி்ககு இனணயொைதே சொதி 
பவறியும். ஆேலொல் ்பொம்க என்பதும் 
்பொஜ்க ேொன! ்கொஙகிரசில் இரு்நது பிரி்நே  
ேமிழ் மொநில்க ்கொஙகிரஸ் கூடத்  ேன 
தேரேல் அறி்கன்கயில்,  த்கொயில்்கன்ளத் 
ேனியொரிடம் ப்கொடுத்துவிட தவண்டும் 
எனகி்றது. ஆ்க, எல்லொதம ்பொஜ்க 
்கட்சியின மொற்று வடிவங்கள்ேொன! 

ம்க்கள் நீதி மய்யம், நொம் ேமிைர, 
அமமு்க த்பொன்ற உதிரி்க ்கட்சி்களும் 
திமு்கனவேொன எதிர்ககின்றை என்பனேயும் 

மகிழ்ச்சி நல்லது, 
மயக்கம் கூடாது!
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நொம் ம்ற்நதுவிட்க கூடொது. ம நீ ம 
்கட்சி, தேரேல் அறி்கன்கயில், நீட் 
என்பேற்குப ்பதிலொ்க, சீட் எனகி்றது. 
ஓரிடத்தில் இருபமொழி்க ப்கொள்ன்க 
பேொடரும் எனறு கூறிவிட்டு, இனபைொரு 
இடத்தில், மும்பமொழி்கப்கொள்ன்க 
அமலொகும் எனகி்றது. எைதவ எல்லொ்க 
்கட்சி்களும் பவவதவறு ப்பயர்களில் 
ஒதர மு்கத்ேனே்க ்கொட்டுகின்றை.  

சுரு்க்கமொய்ச் பசொனைொல், ்க்ளத்தில் 
நிற்்பது, சமூ்க நீதியும், மனு நீதியும்ேொன. 
சமூ்க நீதிச் சமரில் விலகி நிற்்பவர்களும் 
கூட மன்றமு்கமொ்க மனுநீதி்ககுத் துனண 
த்பொகின்றைர எனத்ற ப்பொருள்! 

வொருங்கள் தேொைர்கத்ள! ்க்ளம் 
்கொண்த்பொம், சமூ்க நீதினய அரியனணயில் 
அமரத்துதவொம்!   
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தேரேலின் நாயகன் –  
தி.மு.க.வின் தேரேல் அறிக்க
2021 சட்டமன்ற தேரேலைப் ப�ொறுதேவலை, எநேக் கடசியும் 

த�ொடடி த�ொ்ட முடியொே, �ை கடசிகள் பெருஙகக் கூ்ட 
முடியொே, சிை கடசிகள் கொப்பி அடிக்க நிலைதது சூடு 
த�ொடடுக்பகொண்ட, எலைொக் கடசிகளும் ப�ொ்றொலமப்�டும் 
ஒதை கேொெொயகன திமுகவின தேரேல அறிக்லக மடடுதம!

இநே மொேம் 7ஆம் ெொள் திருச்சியில ெல்டப�ற்ற 
ப�ொதுக்கூட்டததிதைதய தி.மு.க வின ேலைவர ேள�தி 
ஸ்டொலின அேறகொை முனதைொட்டதலே “ஸ்டொலினின 7 
உறுதிபமொழிகள்” எை அறிவிதேொர. கீதே பகொடுக்கப்�டடுள்ள 
அநே உறுதிகள் மக்களொடசியின கைலவ பமய்ப்பிப்�லவயொக 
உள்ளை.

1.வளரும் வொய்ப்புகள்; வளமொை ேமிழெொடு

2.மகசூல ப�ருக்கம்; மகிழும் விவசொயி

3.குடிமக்கள் அலைவருக்கும் குல்றயொே ேணணீர

4.அலைவருக்கும் உயரேைக் கலவி மறறும் உயரநே மருததுவம்

5.அலைவருக்கும் அலைததுமொை ேமிேகம்

6.எழிலமிகு மொெகைஙகளின மொநிைம்

7.உயரேை ஊைகக் கட்டலமப்பு; உயரநே வொழக்லகத ேைம்

ஒரு மொநிைததின வளரச்சிலய, அேன மக்களின வொழவொேொைதலே, 
வொய்ப்புகலள, உரிலமகலளப் �றறித பேொலைதெொக்குப் �ொரலவ 
பகொண்ட ஒரு குழுலவ நியமிதது, அேன சொததியப்�ொடுகலளக் 
கவைததில லவதது பசொலவலேபயலைொம் பசய்யதவணடும் 
என்ற ேனனுறுதி பவளிப்�்ட தேரேல அறிக்லகலயத ேயொர 
பசய்ேதில ஸ்டொலின ேொன ஒரு சரியொை ேலைலம எனறு 
நிரூபிததுக் கொடடியுள்ளொர.

மொரச் 13ஆம் ெொள் பவளியி்டப்�ட்ட தேரேல அறிக்லக, 128  
�க்கஙகள், 63 ேலைப்புகள், ஐநூறறு ஐநது வொக்குறுதிகள் எை ேமிேக,  
ேமிழ மக்களின ெைன கொக்கும் த�ொைொளியொக மிளிரகி்றது!

பகொதைொைொவொல வொழவொேைஙகள் �ொதிக்கப்�ட்ட 
ஒவபவொரு குடும்�ததுக்கும் உ்டைடியொக ரூ.4000/-, 
குடும்�தேலைவிகளுக்கு ரூ.1000/-,  மின கட்டணம், ப�ணகளுக்கொைப்  
த�ருநதுக் கட்டணம், ப�டதைொல, டீசல, எரிவொயு 
எை அலைததிலும் சலுலககள் வேஙகுவேன 
மூைம் உ்டைடியொக ஒவபவொரு 
குடும்�மும் நிம்மதிப் ப�ருமூச்சு 
வி்ட வழி பசய்துள்ளொர. எதேலை 
ஆயிைஙகலள ஆளுஙகடசியிைர லககளில, 
அறிக்லககளில, பவறறிலைகளில மடிததுக் 
பகொடுதேொலும் மொேொமொேம் ஒவபவொரு 
குடும்�ததுக்கும் வரிக் சலுலககளின 
வழி தசமிததுக் பகொடுக்கும் ரூ.3500/-க்கு 
ஈ்டொகுமொ எனறு எணணிப் �ொரக்கும் 
வலகயில �ை அடிகள் முனதைற்றதலே 
இநே வொக்குறுதி ேரும். 

1967ல தி.மு.கேகம் அறிவிதே அரிசிலய  
மலிவு விலையில பகொடுப்த�ொம் என்ற  
வொக்குறுதி ேொன கேகததின எதிரகொைதலே 
மடடுமலை, ேமிேகததின எதிரகொைதலேயும் 
புைடடிப் த�ொட்ட வொக்குறுதி!   
தசொறறுப்�ொடல்டத தீரதது லவதேேன  
மூைதம ெம் மக்கள் அடுதே வளரச்சிக் 
கட்டததிறகுச் பசலலும் இைகுலவ 
அல்டநேைர. கலவி வொயிலை அல்டய 
அவரகளுக்குப் த�ருேவி பசய்ே மொப�ரும் 

புைடசி அது எனறும் ப�ொருளொேொை அறிஞர பெயைஞசன 
அவரகள் பசொலகி்றொர.

ெடுவண அைசும் அேன அடிலம மொநிை அைசும் கலவி உேவித 
பேொலககலளக் குல்றததும், இலைொமலும் பசய்து பகொணடு வரும் 
இவதவலளயில, தி.மு.கேகம் பிற�டுதேப்�ட்ட, �டடியலிை 
மொணவரகளுக்கொை உேவித பேொலகலய இைடடிப்�ொக்கி 
அறிவிததுள்ளது. ஏலே மொணொக்கரும், அவரேம் கலவி 
வளரச்சிக்கொக அரும்�ொடு�டடு வரும் கலவியொளரகளும் 
பகொண்டொடும் வொக்குறுதியொக இது அலமநதுள்ளது.

�லைொணடுகொைமொக ெல்டப�றறு வரும்த�ொதிலும் 
அணலமக்கொைமொகச் சமூக ஊ்டகஙகளில ப�ருஙகவைம் ப�றறு 
வநே அவைமொை �ொேொளச் சொக்கல்டப் �ணியொளரகளின 
இ்றப்புக்கு முறறுப்புள்ளி லவக்கும் வலகயில அப்�ணி 
உ்டைடியொக இயநதிைமயமொக்கப்�டும் என்ற அறிவிப்பும் 
அப்�ணியொளரகளின குடும்�ததிைருக்கும் அேறகொக உலேதே 
�லதவறு சமூகப் �ணியொளரகளுக்கும் வயிறறில �ொல வொரதே 
அறிவிப்�ொகியுள்ளது.

�சுலமப் �ைப்�ளலவக் கூடுேைொக்கி 25% சேவிகிேமொக 
உயரததுவது, குல்றநது வரும் நிகை �யிரிடும் �ைப்ல� 11.75 ைடசம் 
பெக்த்டர கூடடுவது என்ற அறிவிப்பு உேவுத பேொழிலின மீது 
சிறுக சிறுக உேவரகள் இேக்கும் ெம்பிக்லகலய மீடடுதேரும். 
புதியவரகலள அதபேொழில தெொக்கியும் திருப்பும்.

இநதுக் தகொயிலகளுக்கு ரூ.1000/- தகொடி என்ற அறிவிப்பு, இநே 
மணணின லசவ, லவணவ,  ெொட்டொர பேய்வ வழி�ொடடிைருக்கு 
ஒரு ப�ரும் புததுணரலவத ேரும். தேவொையஙகளுக்கும் 
மசூதிகளுக்கும் கூ்ட அறிவிக்கப்�டடிருக்கும் ரூ.200/- தகொடி, 
அைசு மேச் சொர�ற்றதும், அலைதது மேததிைருக்குமொைது 
என்ற ெம்பிக்லகலய விலேக்கும் ஒரு அருலமயொை அறிவிப்பு!

ரூ.35 ைடசம் தகொடிலய இைக்கொகக் பகொண்டப் ப�ொருளொேொை 
வளரச்சி, ஆணடுக்கு 10 ைடசம் புதிய தவலை வொய்ப்புகள்,  
5% குல்றவொை ெகரப்பு்ற குடிலசகள், ஊைகப்�குதிகளில 85% 
கொனகிரீட வீடுகள் எை அடுதேப் �தேொணடுகளில சொதிக்க முடியும் 
எனறு ெம்பு�வறல்ற தேரேல அறிக்லகயொகத ேநதிருக்கி்றொரகள். 
தேரேல அறிக்லகயின வொக்குறுதிகலள நில்றதவற்ற ‘புதிய 

திட்டஙகள் பசயைொக்க அலமச்சகம்’ உருவொக்கப்�டும் 
எனறு அறிவிததிருப்�தே இநே வொக்குறுதிகள் 
எவவளவு தீவிைமொகச் பசயல�டுதேப்�டும் என�லே 
மக்களுக்கு உணரததுகி்றது.

ஸ்டொலின இனறு மொப�ரும் ேலைவைொக 
மக்களில்ட உயரநது நிறகி்றொர. அேறகு 
அவருல்டய அயைொ உலேப்பும், கணடிப்பும், 
உறுதியும், மக்கள் மீேொை அளவற்ற 
அனபுதம கொைணம். அதுதவ தேரேல  
அறிக்லகயில அலைவருக்கும் அலைததுமொை 
ேமிேகம் என்ற உறுதி முேக்கமொக 
இ்டம்ப�றுகி்றது.

ஆநதிை முேலவர பெகனதமொகன 
பசொலவலேப் த�ொை தி.மு.க.வின 
2021 தேரேல அறிக்லக  இநதிய 
ெொடடுக்கொை அறிக்லகயொக 
ஒளிவீசுகி்றது. ெொடல்டதய 
ஆளும் ேகுதி �ல்டதேவைொக 
தி.மு.க. ேலைவர ஸ்டொலின 
ெம்பிக்லகயளிக்கி்றொர!

சாரதாததவி
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மத்திய அரசு க�ாண்டு வந்துள்ள குடியுரிமமத் திருத்தச் சட்டத்மத 
நீக� வலியுறுத்துதவாம் என்று அ.தி.மு.� ததரதல் அறிகம� கசால்கிறது.

 மக�்ளமவயில் இச்சட்டம் நிமறதவறி மாநிலங�்ளமவயில் மவத்ததபாது  
இச்சட்டத் திருத்த மதசாதாமவ வலிமமயா� ஆதரித்த �டசி அதிமு�. 
அமவயில் வாகக�டுப்பின் தபாது இச்சட்டத்திற்கு எதிரா� 105 
வாககு�ளும், ஆதரவா� 114 வாககு�ளும் என்று இருந்த தபாது, 
அதிமு�வின் 11 உறுப்பினர�ளும் ஆதரவா� வாக�ளித்து 125 
வாககு�ளில் நிமறதவற வலிமம தசரத்து இம்மதசாதா சட்ட வடிவம்கபறச் 
கசயததத அதிமு�தான். இப்கபாழுது அறிகம� விடுகிறார�ள. 
சட்டத்மத ரத்து கசயய வலியுறுத்துவார�்ளாம். ஆனால் அவர�ளின் 
கூட்டணிக �டசியான பா.ஜ.�வின் தமிழ�ப் கபாறுப்பா்ளர ரவி 
உ்டதன மறுத்துவிட்டார.

தவதாரண்யத்தில் ததரதல் பரப்புமரயின் தபாது எ்டப்பாடியார 
கசால்கிறார, கஜயலலிதா எதிரத்த நீட ததரமவ அதிமு�வும் 
எதிரககிறதாம். நீதிமன்றத்தின் மூலம் தமிழ�த்தில் நீட நுமழந்து 
விட்டதாம். அமத நீக� இவர�ள வலியுறுத்துவார�்ளாம்.

நா்டாளுமன்றத்தில் நீட ததரமவ வலிமமயா� அன்று ஆதரித்துப் 
தபசிய அ.தி.மு� உறுப்பினர, ஓ.பன்னீரகசல்வத்தின் ம�ன் ரவீந்திரன் 
என்பமத மறந்து அல்லது மமறத்து விடடுப் தபசுகிறார எ்டப்பாடி, 
மக�ம்ள மம்டயர என்று நிமனத்துக க�ாண்டு.

 பா.ஜ.� ஒரு மதவாதக �டசி என்பது உல�றிந்த கசயதி. 
அமதப் பின்னிருந்து இயககுவது ஆர.எஸ்.எஸ் என்ற இந்து 
மதகவறி அமமப்பு என்பது மக�ள அறிந்த கசயதி. குடியுரிமமச் 
சட்டத்திற்கும், நீட ததரவுககும் பின்னால் மதம் த�ாதலாச்சுகிறது 
என்பது கதளிவா�த் கதரிகிறது. இதற்குத் துமையா�, பா.ஜ.�வின் 
அடிமமயா� இருககிறது அதிமு� அரசு.

குடியுரிமமச் சட்டம், நீட ததரமவ  மி�க �டுமமயா� நா்டாளுமன்றத்தில் 
எதிரத்தவர�ள தி.மு.� உறுப்பினர�ள. திருச்சி சிவா உளளிட்ட திமு� 
மாநிலங�்ளமவ உறுப்பினர�ளின் உமர�ள இதற்கு ஒரு சான்று.

சுருக�மா�ச் கசான்னால் பா.ஜ.�வி்டம் அதிமு� அ்டகு மவத்த மாநில  
உரிமமமய மீடக்டடுக�ப் தபாராடிக க�ாண்டிருககிறது, தி.மு.�ழ�ம்.

மாநில உரிமம என்பது மக�ளின் உரிமம. இது உரிமமப் 
தபாராட்டம். இந்தப் தபராட்டத்தில் இமல உதிர தவண்டும், உதயசூரியன் 
உதிக� தவண்டும்.

 வாக�ளிப்தபாம் "உதயசூரியன்" சின்னத்தில்; ஆடசியமமப்தபாம், 
த்ளபதி ஸ்்டாலின் தமலமமயில்.

மாநில உரிமம...

ஆலந்தூர

குறிஞ்சிப்பாடி

வேட்ாளர்களுடன்...
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மா.உதயகுமார: 1. அதிமு�விற்கு எதிரான 
அமல, மக�ளி்டம்  கபரிதா� இல்மல 
என்று கபாதுவா�ச் கசால்லப்படுகிறது. இதில் 
எந்த அ்ளவிற்கு உண்மம இருககிறது?

 கவண்மணி: பேொ்டரநது ஏழு ஆணடுகள் 
மததிய அைசிறகு எதிைொை அலைலய, சமூகநீதி 
சொரநே இயக்கஙகள் உருவொக்கியிருக்கின்றை. 
அதேத�ொை மததிய அைசின ேமிேர விதைொே, 
சமூகநீதிக்கு எதிைொைத திட்டஙகலளத 
ேஙகுேல்டயினறிச் பசயல�டுததி்ட மொநிை 
அைசு வழி வகுக்கி்றது என�லேச் சரியொக ெொம் 
மக்கள் மததியில பகொணடு பசலைவிலலை 
எனறு கருதுகித்றன. மததிய அைலச எதிரதே 
அளவிறகு ெொம் மொநிை அைலச எதிரக்க 
விலலை. இது பவளிப்�ொரலவக்கு மொநிை 
அைசு எதிரப்பு நிலை இலலை என�து 
த�ொைத தேொனறும். இது அடிப்�ல்டயில 
ேவ்றொை ஒன்றொகும். �ொெக கூ்ட ஏழு 
ஆணடுகளொகதேொன ஆடசியில இருக்கி்றது. 
ஆைொல அதிமுக 10 ஆணடுகளொகத 
ேமிேகததில ஆடசியில இருக்கி்றது. இநே 10 
ஆணடுகளில அதிமுகவிைரின பசயல�ொடுகள், 
தகொமொளிதேைமொைப் த�ச்சுகள், ேைமற்ற 
பசயலகள், �ணம் பகொடுதது மக்கலளச் 
சரிசய்து வி்டைொம் எனகி்ற இழிவொை 
எணணம் இவறல்றபயலைொம் மக்கள் 
கவனிததுக் பகொணடுேொன இருக்கி்றொரகள். 
மததிய அைசின மீேொை அதே அளவு 
எதிரப்பு மொநிை அைசின மீதும் இருக்கி்றது. 

இனனும் பசொலைப்த�ொைொல மொநிை 
அைசு எை ஒனறு இருக்கி்றேொ என�தே 
தகள்விக்குறியொகதேொன இருக்கி்றது. 
மததியிலும் �ொ.ெ.க, மொநிைததிலும் 
�ொ.ெ.க ஆடசியொகதேொன இருக்கி்றது. 
எநே தவறு�ொடும் இலலை. புதிய கலவிக் 
பகொள்லக சட்டமொக இனனும் வைொே சூேலில, 
அேன சொைொம்சஙகலள பசஙதகொடல்டயன 
இஙகு ெல்டமுல்றப்�டுததுகி்றொர. எைதவ 
�ொெகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் எநே 
தவறு�ொடும் இலலை.

அதிமுகவின தேரேல பிைச்சொைஙகளில 
மக்கள் அவரகள் த�ச்லசக் தகடகொமல 
கலைநது பசலவலேப் �ொரக்கித்றொம். 
இ்டஒதுக்கீடடுப் பிைச்சலையில வனனியர 
சமூகமும் கள்ளர சமூகமும் அதிமுகவின 
தமல அதிருப்தியில இருக்கின்றைர. 
அதேத�ொல டிஎனபிஎஸசி மூைம் வ்ட 
மொநிைதலேச் சொரநேவரகள் விணணப்பிதது 
இஙகு �ணிபுரியைொம் எனறு எ்டப்�ொடி 
�ேனிச்சொமி லகபயழுததுப் த�ொடுகி்றொர. 
இேலைபயலைொம், �டிததுவிடடு 
தவலையிலைொமல ேவிக்கும் இலளஞரகள் 
�ொரததுக்பகொணடுேொன இருக்கி்றொரகள். 

இவரகலள மனிேப் புனிேரகள் த�ொல 

சிதேரிப்�ேறகொக இது த�ொன்ற பசொலைொ்டலகள் 
திட்டமிடடுப் �ைப்�ப்�டுகின்றை. ஆகதவ 
மததிய அைசின மீது இருப்�லே வி்ட 
அதிகமொை எதிரப்புணரவு இபிஎஸ-
ஓபிஎஸ மீதும் இருப்�ேொகதவ ெொன 
�ொரக்கித்றன.

மா.உதயகுமார: 2. மக�ளி்டம் நாம் இன்னும் 
அதி�மா�க க�ாண்டு கசல்ல தவண்டிய 
அல்லது விழிப்புைரவு ஏற்படுத்த தவண்டிய 
கசயதி�்ளா� எவற்மறக �ருதுகிறீர�ள?

கவண்மணி: மக்களி்டம் ஒரு அவெம்பிக்லக 
இருப்�லேப் �ொரக்க முடிகி்றது. க்டநே 
கொைஙகளில திமுக மீது திட்டமிடடுப் 
�ைப்�ப்�ட்டப் ப�ொய் பிைச்சொைஙகள் பசனறு 
தசரநே அளவிறகு, திமுகவின சொேலைகள் 
பசனறு தசைவிலலை. திமுகேகததின 
முனமொதிரியொைத திட்டஙகலளக் பகொணடு 
தசரப்�தில பினைல்டவு ஏற�டடு விட்டது. 

ெம்லமப் த�ொன்ற திைொவி்ட இயக்கஙகள் 
கலைஞர ஆடசியின சொேலைகலளப் 
�டடியலிடுகித்றொம். திமுகவின ஒரு சிைத 
ேலைவரகள்ேொன இலே மக்களி்டம் 
பகொணடு தசரக்கி்றொரகள். ேமிேகததின 
வளரச்சிக்கு அடிப்�ல்டயொக இருக்கி்ற 
அலைததுத திட்டஙகலளயும் பகொணடு 
வநேது திமுகவொக இருக்கி்றது. பசய்ேவர 
கலைஞைொக இருக்கி்றொர. இநேச் பசய்திகலள 
எலைொம் ெொம் ப�ரிய அளவில மக்களி்டம் 
பகொணடு தசரக்க தவணடும். 

அதேத�ொல மேபவறி சொதிபவறி இநே 
இைணடும் அதிகொைததேொடு லகதகொரதது 
வருகின்றை. மற்ற எலைொத தேரேலகலள 
வி்டவும் 2021 தேரேலை மிகவும் ஆ�தேொைத 
தேரேைொகப் �ொரக்கதவணடியிருக்கி்றது. 

இது சமூக நீதிக்கும் மனு(அ)நீதிக்கும் 
இல்டயிைொை த�ொர, ஆரிய திைொவி்டப் 
த�ொர என�லேபயலைொம் ெொம் மக்களி்டம் 
தேொலுரிததுக் கொட்ட தவணடும். அதேத�ொல 
திமுகேகம் பவளியிடடிருக்கும் தேரேல 
அறிக்லக என�தும் �ைமொைது. அதுவும் 
மக்களி்டம் �ைவைொகக் பகொணடு பசலைப்�்ட 
தவணடும்.

மா.உதயகுமார: 3. ஐஐடி ஐஐஎம் தபான்ற 
நிறுவனங�ளில் பிற்படுத்தப்படத்டார 
தாழத்தப்படத்டார இ்டஒதுககீடு இல்லாமல் 
இருப்பது பற்றிய தரவு�ள அண்மமயில் 
கவளியாகின. இது பற்றியத் தங�ளும்டயக 
�ருத்து.

கவண்மணி: இநதியச் சமூகம் என�து 
சொதியச் சமூகம். அதிலும் குறிப்�ொகப் 
�ொரப்�ை சமூகததிைர உயர நிலையில 
இருக்கக்கூடிய சமூகமொகதேொன இநேச் 
சமூகம் இருக்கி்றது. புைடசியொளர அம்த�தகர, 
"பி்றப்பின அடிப்�ல்டயில மனிேரகலளப் 
பிரிக்கும் சமூக வைைொறு பகொண்டதுேொன 
இநதியொ" எனறு பசொலலுவொர. அநே 
அடிப்�ல்டயில �ொரதேொல �ொரப்�ை 
தமைொணலமலய உயரததிப் பிடிக்கி்ற ஒரு 
சமூகமொகத ேொன இநதியச் சமூகமும் இநதிய 
அைசும் இருக்கின்றை. ஆகதவேொன இனறு 
வலை மததிய அைசின தவலைவொய்ப்புகளில 
கலவி நிலையஙகளில இ்டஒதுக்கீடு என�து 
தகள்விக்குறியொகதவ இருக்கி்றது.

 மண்டல குழு �ரிநதுலைகள் 
ெல்டமுல்றப்�டுதேப்�ட்ட பி்றகு, 
பிற�டுதேப்�டத்டொருக்கு 27% இ்டஒதுக்கீடு 
வேஙகப்�டடிருக்க தவணடும். ஆைொல 
30 ஆணடுகள் ஆகியும் 12.5% ேொன 
இ்டஒதுக்கீடு வேஙகப்�டடிருக்கி்றது. 
அதேத�ொல �டடியல மறறும் �ேஙகுடி 
சமூக மக்களுக்கு 22.5% வேஙகப்�டடிருக்க 
தவணடும். 60 ஆணடுகள் ஆகியும் அதில 8% 
ேொன வேஙகப்�டடிருக்கி்றது. இலவ சமூக 
நீதிததுல்ற பவளியிடடுள்ள ேகவலகளொகும். 
ஆக 12 + 8, பமொதேம் 20 சேவீேம் த�ொக 
80 சேவிகிேதலேப் �ொரப்�ைரகள் மடடுதம 
அனு�விததிருக்கி்றொரகள். 

சமூகநீதி என்றொல எனைபவனறு 
பேரியொேவரகள் இநதியொ முழுவதும் 
மக்களலவ உறுப்பிைரகளொகச் பசன்றதே 
இநநிலைக்குக் கொைணம். சமூகநீதி �றறிப் 
த�சு�வரகளொக திைொவி்ட இயக்கதலேச் 
சொரநேவரகளும் அம்த�தகரின கருததுகலள 
உள்வொஙகியவரகளொகவும் மடடுதம 
இருக்கி்றொரகள். இவரகள் த�சுவது 

2021 தேரேல்
ஆரிய திராவிடப் த�ார 

திடாவிடத் தமிழர் ்கட்சித் தலைெர் கவண்மணி

த�ொடர்ச்சி அடுத� பக்கம்
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மடடுதம ஒடடுபமொதே இநதியொவுக்குமொை வழிகொடடியொக 
இருக்கி்றது. இநதியொ என�து �ொரப்�ைரகள் உயரவுக்கொக 
உருவொக்கப்�ட்ட ஒரு அலமப்பு என�லே உறுதிப்�டுததும் 
வலகயில 2021இல பவளியொை ஒரு உேொைணம்ேொன 
இநே ஐஐடி ஐஐஎம் நிறுவைஙகளில இ்டஒதுக்கீடு �றறிய 
பசய்தியொகும். ஆலகயொல ப�ரியொர அம்த�தகரின 
பகொள்லககலள உள்வொஙகியவரகலள, சமூகநீதிக்கொகக் 
குைல பகொடுப்�வரகலளச் சட்டமன்ற, ெொ்டொளுமன்ற 
உறுப்பிைரகளொகத தேரவு பசய்து அனுப்புவதுேொன 
இேறகொைத தீரவொக இருக்கும்.

மா.உதயகுமார: 4. சமூ�நீதிமய நிமலநாட்டப் பாடுபடுதவார 
தூககிப்பிடிககும் �டசியா�த் திமு�ழ�ம் இருப்பதற்�ானக 
�ாரைம்?

கவண்மணி: சமூகததில ெலிநது த�ொயிருக்கும் அலைததுப் 
பிரிவிைலையும் முனதைறறும் ஆடசியொக திமுகவின 

ஆடசிேொன இருநதிருக்கி்றது. இனறும் திமுகேொன இருக்கி்றது. 
கலைஞருல்டய பேொலைதெொக்குப் �ொரலவ தவறு யொருக்கும் 
இருநேேொகத பேரியவிலலை. பிற�டுதேப்�ட்ட ேொழதேப்�ட்ட 
மொணவரகள், கிைொமப்பு்ற மொணவரகள், ஏலே மொணவரகள், 
ேமிழவழியில கலவி �யின்றவரகள், ப�ணகள் எைப் 
�லதவறு ேைப்பிைருக்கும் முனனுரிலமகலளக் பகொடுதது 
அவரகளுக்குக் கலவி பசனறு தசை அவருல்டய ஆடசியில 
�ொடு�டடிருக்கி்றொர. அலைததுச் சமூகஙகளிலும் கலைஞர 
ஆடசியொல �யனப�ற்ற  முேல ேலைமுல்றப் �ட்டேொரிகள் 
�ை இைடசம் த�ர இருக்கி்றொரகள். இதுத�ொன்ற சமூகநீதித 
திட்டஙகலளத திமுகேொன பகொணடுவைமுடியும். கலவி - 
தவலைவொய்ப்பு - அைசியல உரிலமகள் ஆகிய சமூகததின 
மூனறு அடிப்�ல்டக் கூறுகலளயும்  அலைததுத ேைப்பு 
சமூகததிைருக்கும் பகொணடு தசரதேது திமுகேொன. எைதவ  
சமூகநீதிலய உயரததிப்பிடிக்கி்ற சமூக ெைெொயகதலே 
ஏறறுக்பகொள்கி்ற அலைவரும் தூக்கிப்பிடிக்கும் கடசியொக, 
திமுகேகம் இருக்கி்றது

முன் பக்கத த�ொடர்ச்சி

வேட்ாளர்களுடன்...
்ைோபதபேட்டை காஞ்சிபுரம் வடைககு

ஈதராடு தேற்கு ேது்ர

திண்டுககல் சைன்்னை எழும்பூர


