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தேசத்ேின் குல் 

க்கள் இக்கங்கரின் ஒற்றும 

லரர்க! பணி தேொடர்க! 

டந்து படிந் சட்டப் ததமத் தர்னறல் ரக்குப்தறவு 

றமநவு பதற்று ிட்டரலும் படிவுகலக்கரகக் கரத்றபேக்க 

தண்டி றமன! ரர் அல்னது ந்க் கட்சற அல்னது கூட்டி 

பற்நற பதற்நரலும் றழ்ரட்டின் னரற்நறல் அது எபே 

றபேப்புபமணரகதர க்கள் ரழ்ில் எபே ிடினரகதர 

தேொறர் ேிொகுலின் அமிவுக் குல் தகட்க https://www.youtube.com/watch?v=NaMbPqrXqPo&feature=youtu.be 
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அமபம் ன்று ரம் ம்தில்மன. 

 

அத ததரது இந்த் தர்மனத் றழ்ரட்டில் கரலூன்றும் ரய்ப்தரக தரற சணர 

கட்சற கபேறது. ணத தரசறச றர்ப்புக் கபத்றல் ததரரடும் க்கள்-இக்கங்கள் தரசக 

ததரட்டிிடும் 20 பரகுறகபிலும் அமணத் தரற்கடிக்கப் தரடுதடுது ன்று 

படிபடுத்தரம். ம்மப் பதரறுத் ம ரபேக்கு ரக்கபிப்தது தரசகமத் தரற்கடிக்கப் 

தன்தடும் ன்ந படிம ரக்கரபர்கபிடத ிட்டு ிட்தடரம். ம்றற்சறனர் தரசகமத் 

தரற்கடிக்க றர்த்ப்திலுள்ப றபக கூட்டிக்கு ரக்குக் தகட்க படிபடுத்ரலும் அது 

தரசறச தரசக றர்ப்திக்கத்றல் சறக்கமனத் தரற்றுிக்கில்மன. 

 

றழ்த் தசற தரக்கறல் பதபேம்தரன்மத் பரகுறகபில் எபே கட்சற அல்னது 

கூட்டிம ஆரிப்தது இமநமில்னர ரறனச் சட்டப் ததமமபம் அசுரிமற்ந 

ரறன ஆட்சறமபம் தர்ந்படுப்தறல் தங்தகற்தரகும் ன்ந பமநில் 214 பரகுறகபில் 

ரம் தர்னறல் தங்தகற்கில்மன (அல்னது தரட்டரவுக்கு ரக்கபித்தரம்). இறலும் சறன 

தரம அமப்புகள் அறபக கூட்டிக்கு றரக ரக்கபிக்க படிவு பசய்ரலும் அதுவும் 

கூட தரசறச தரசக றர்ப்திக்கத்றல் வ்ி சறக்கமனபம் தரற்றுிக்கில்மன. 

 

தரசறச தரசக றர்ப்திக்கத்றன் ததரரட்ட எற்றுமமக் கரத்துக்பகரண்தட தறுதட்ட 

உத்றகமபக் மகரண்ட அசறல் பறர்ச்சறக்கரக க்கள் இக்கங்கமபப் தரரட்டத்ரன் 

தண்டும். இபேதது பரகுறகபில் க்கள் இக்கங்கள் தன்ணிண்டு ரட்கலக்கும் தனரக 

டத்ற தரசக றர்ப்புப் தப்பும வ்பவு றநம்தட அமந்து ன்தமத் பரிந்து பகரள்ப 

த 2 ம கரத்றபேக்கத் தமில்மன. பசன்மணிலும் தகரம பற்கறலும் க்கள் 

இக்கங்கபின் தப்புமமத் டுக்க தரசக ஆர்ஸ்ஸ் ன்பமநரபர்கள் பசய் 

பற்சறம ம் தரர்கள் பதரறுமரக றர்பகரண்டு பநறடித்ரர்கள். இறுறில் தரசக 

ந் அபவுத் தரல்ி கண்டரலும் அந்த் தரல்ிில் க்கள் இக்கங்கபின் தங்கும் 

உறுறரக இபேக்கும். 

20 பரகுறகபில், அல்னது அற்றுள் பதபேம்தரனரணற்நறல் தரசகமத் தரற்கடித்து 

ிட்டரல் தரசறசத்ம ழீ்த்ற ிட படிபம் ன்ந க்கம் க்கறல்மன. இந்ற ல்னசு 
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தரசறசத் மனமில்ரன் ீடித்து பேம், றழ்ரட்டிலும் கூட ரர் ஆட்சறக்கு ந்ரலும் 

தரசறசம் பரடர்ந்து தகடுகமபச் பசய்து பேம் ன்தறல் வ்ி பம் இல்மன. ஆணரல் 

றழ்ரட்டு க்கள் தரசறச தரசகம வ்பவு கடுமரக பறுத்பரதுக்குகறநரர்கள் ன்தம 

சற்பநரப்தக் கரட்டும் அபவுதகரனரக இந்த் தர்ல் படிவு அமக் கூடும். 

தரசறச தரசகமத் தரற்கடிக்கும் க்கள் இக்கங்கபின் தப்புமில், குநறப்தரக 

றபேமரறு, தகரம பற்கு, பசன்மண ஆிம்ிபக்கு ஆகற பரகுறகபில் பமணப்புடன் 

தரடரற்நற றழ்த் தசற ிடுமன இக்கத் தரர்கலக்குப் புட்சற ரழ்த்து! அமணத்துத் 

பரகுறகபிலும் உமத் க்கள் இக்கங்கபின் தரர்கள் அமணமபம் 

தரரட்டுகறன்தநரம்! 

தரசறச தரசக றர்ப்பு க்கள் இக்கங்கள் இத்தர்னறல் கட்டி எற்றுமமபம் 

கரட்டி பசல்பமணப்மதபம் பரடர்ந்து பன்பணடுத்துச் பசல்ன தண்டும்! தரசறச றர்ப்தின் 

இறுறக் கபங்கபரண க்கள் பதபேந்றள் ததரரட்டங்கபின் தரமில் பன்தணநறச் பசல்ன 

உறுறதற்ததரம்! 
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குமமந்ேபட்சம் நக்கு, அேிகபட்சம் அலர்களுக்கு: 

சந்ேொ 

உனபகங்கும் ீபர் பசரத்து றப்பு பகரண்ட தர்கபின் ண்ிக்மக )3 தகரடி அபரிக்க 

டரனபேக்கு தல்  )2020 பல்  2025 மினரண  5 ஆண்டுகபில் 27 சீம் அறகரிக்கும் ன்றும் 

ஆணரல் இந்றரில் அற உர் பசரத்து றப்பு பகரண்ட தர்கபின் ண்ிக்மக  5 

ஆண்டுகபில்  63 சீம் உர்ந்து  11,198 ஆக அறகரிக்கும் ண மட் ஃதிரங்க் இந்றர ன்ந 

பசரத்து ஆதனரசமண றறுணம் அநறக்மக பபிிட்டுள்பது .இந்றரில் அறகரித்து பேம் 

பதரபேபரர சறன்மமத இது பபிப்தடுத்துகறநது. 

 

க்கற படிசறன் உச்ச ீறன்நம் சீதத்றல் உபதர் பரறல்தட்த றறுணம் ,அன் 

ஏட்டுர்கமப  " பரறனரபர்கபரக "கபே தண்டும் ன்றும் அர்கலக்கு ிடுபமந ஊறம் ,

ஏய்வு இமடபபி ,குமநந்தட்ச ஊறம் ஆகறற்மந உறுறபசய் தண்டும் ண 

ீர்ப்தபித்துள்பது .இன் திநகு ,சர்தச பரறனரபர் கூட்டமப்தரணது இம பரறல் 

தட்தங்கபரல் ஊறர்கலக்கும் ,சுபரறல் பமணதரபேக்குரண தறுதரடு லங்கடிக்கப் 

தட்டுள்பரகவும் ,பரறனரபர் னன்கமப உறுறபசய்பம் மகில் பமநசரர 

பதரபேபரரத்ம எலங்குபமந பசய் தண்டும் ன்றும் அமப்பு ிடுத்துள்பது.ஆணரல் 

இந்றரில் தரஜக ஆட்சறில் னரறு கரர அபிற்கு பரறனரபர்கமபபம் ,

ிசரிகமபபம் சட்டப் பூர்ரக எடுக்குபமந பசய்பம் தடுதிற்ததரக்கரண றமன ரன் 

உள்பது. 

 

உனகறதன இந்றத் பரறனரபர்கள் றக ீண்ட த உமப்தில் ஈடுதடுதர்கபரக 

இபேக்கறநரர்கள் ன்றும் உனகபரி ஊற அநறக்மகின்தடி, சறன சயரரின் கலலள்ப 

ஆப்திரிக்க ரடுகமபத் ி, இந்றரின் குமநந்தட்ச ஊறம் உனகறதனத றகக் 

குமநரக உள்பரக சர்தச பரறனரபர் கூட்டமப்பு பரிித்துள்பது.  
 

மகபின் ரிபதரபேள் ண்பண்பய் ீரண ரணித்ம தரஜக அசு ீக்கறபள்பது ,பதரது 
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ிறதரக பமநிலும் சந்ம ிமனிதன ங்கப்தடுகறநது .சமல் ரிரப உபேமபின் 

ிமன  200 பைதரய்க்கு தல் அறகரிக்கப்தட்டுள்பது.பதட்தரனறன் ிமன தன இடங்கபில்  100 

பைதரய்க்கு தல் அறகரித்துள்பது .பதட்தரல் ,டீசல் ிமனம ண்பய் றறுணங்கள்ரன் 

றர்ிக்கறன்நண ,அசறன் மகில் என்றுத இல்மன ண றறமச்சர் பரிித்துள்பரர். 

இப்ததரம ரிபதரபேள் ிமன உர்வுக்கு றக அசறன் ரி ிறப்பு கரம் அல்ன ண 

றக அசறன் றறத்துமந பசனரபர் கறபேஷ்ன் பரிித்துள்பரர். த்ற அசு  2020-21 ஆம் 

ஆண்டில் றப்திடப்தட்டம ிட  80 ிலக்கரடு அறகரக பை . 2.3 னட்சம் தகரடி பேரம 

பதட்தரல் ,டீசல் ீரண கூடுல் ரி பனம் றட்டிபள்பது .ரிபதரபேள் ிமனம றரரண 

அபில் கட்டுப்தடுத் பதட்தரல் ,டீசல் ீரண மநபக ரிகமப குமநக்கதண்டும் ண 

த்ற ங்கற ஆலர் சக்ற கரந்ர ரஸ் தகரரிக்மக ிடுத்துள்பரர். 

 

தகரடிக்கக்கரண க்கள் தமன இந்துள்பணர், பதபேம் ண்ிக்மகில் சறறுகுறு, டுத் 

பரறனகங்கள் தன படப்தட்டுள்பண. தரறக்கப்தட்ட  க்கபின் ரழ்ரரத்ம தம்தடுத் 

எபே துபேம்மத கூட கர்த்ர தரஜக அசறன் றறமச்சர் இது மகலக்கரண அசு; 

தக்கரர்கலக்கரண அசு ணத் நரக திச்சரம் பசய்ப்தடுகறநது ண  றர்க்கட்சறகமப 

சரடுகறநரர். உண்ம ரன் ம, தக்கரர் ற்நத்ரழ்வுகமப குமநப்தற்கரண ந் 

றட்டபம் அபிக்கரது, மகமப தலும் மகபரக்கும் தரஜக அசு மகலக்கரண அசு 

ரதண!. ிடுமன ன்தது பபி ரட்டுக் கபேத்றனரம் கூறுகறநது தரஜக அசு.'புற தடி 

அன்ணி பலீடு ன்ந பதரில் பபிரட்டு அறக்கும் கபேத்றனறல் இபேந்து இந்றர 

கரப்தரற்நப்தட தண்டும் ன்கறநரர் திர் தந்ற தரடி.தசரசறனறமம் ததரன்ந 

பபிரட்டுக் கபேத்றல்கமப து ரட்டில் பதரபேத் பற்சறக்கும் ததரது, அது அமப்மத 

இறுக்கரணரரக ஆக்கறிடுகறநரம் கூறுகறநரர் றறமச்சர். அணரல் ரன் ‘தசரசனறச சும’ 

ன்று கூநற க்கபின் பதரதுத்துமந பசரத்துக்கமப ல்னரம் ிற்றுபேகறநரர்கள்.  
 

குமநந்தட்ச அசு ,அறகதட்ச ஆலமக ன்று கூிபேம் திர் தந்ற தரடி 

தரக்குல் ,ணீரக்குல் ன்ந ந்றத்துடன் ரன்கு பதனரதரத் துமநகமபத் 

ிர்த்து  100 பதரதுத்துமந றறுணங்கமப ிற்று தரக்கப்தடும் ன்றும் ,அசறன் 

கட்டுப்தரட்டிலுள்ப தன தன்தடுத்ப்தடர பசரத்துக்கமப ிற்று  2.5 னட்சம் தகரடி றட்டப்தடும் 

ன்தமபம் உறுறதடுத்றபள்பரர் . 
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1.அடசக்ற ,ிண்பபி ,தரதுகரப்பு  ;2 . ததரக்குத்து ,பரமனத்பரடர்பு  ;3 . ஆற்நல் ,

பதட்தரனறம் ,றனக்கரி ,திந ரதுக்கள்  ;4 . ங்கற ,கரப்தடீு ,றற தசமகள் ஆகற ரன்கு 

பதனரதர துமநகமப ி அமணத்துத ணிரர்ரக்கப்தடும் ன்று அநறித்துள்பரர் .

இது ததரமசம ி தபநரன்றுறல்மன பசன்ந ஆண்டில் ணிரர்த்றன் பனம் 

2.1னட்சம் தகரடி றட்டப்தடும் ண இனக்கு றர்ித்றபேந்ரர்கள்.ஆணரல்  40355 தகரடி ட்டுத 

றட்ட படிந்து‘ .திமறணஸ் ’- ிக அலுல் தற்பகரள்து அசறன்  ‘ திமறணஸ் ’-ிக 

அலுல் அல்ன ண திர் கூநறபள்பரர் .ணிரர்ம் ன்ந பதரில் பதரதுச் பசரத்துக்கமப 

ிற்ததும் ிக அலுல் ரதண. 

 

அசு தங்குகமப ணிரரிடம் ிற்தது றற தற்நரக்குமநம குமநப்தற்கரக அல்ன ,

பர்ச்சறம தரக்கரகக் பகரண்தட பசய்ப்தடுரக  பலீடு,பதரதுச் பசரத்து தனரண்ம 

துமநின் பசனரபர் கூறுகறநரர் .இமபஞர்கலக்கு தமனரய்ப்பு அபிக்கத பதரதுத் துமந 

றறுணப் தங்குகள் ிற்தமண  பசய்ப்தடுகறநது ண தரஜக தசற கபிி மனர் ரணற 

சலணிரசன் தரசடிரண எபே அப்தட்டரண பதரய்ம கூநறபள்பரர்.! 

 

23 ிலக்கரடு இந்றக் குடும்தங்கபில் ட்டுத இம-கல்ிக்கரண ரய்ப்பு உள்பரக 

பணிபசப் அநறக்மக பரிித்துள்பது. ஆணரல் பதபேந்பரற்று கரரக ந்க் குந்மபம் 

இமக் கல்ி பதறுறல் இப்மதச் சந்றக்கில்மன ன்று திகரஷ் ஜதடகர் பதபேறம் 

பகரள்கறநரர். 

 

அசு பரடர்தரண ங்கற தரிர்த்மணகமப தற்பகரள்றல் ணிரர் ங்கறகள் ீரண 

கட்டுப்தரடுகமப ீக்கறபள்பரக றறமச்சர் அநறித்துள்பரர். ணிரர் துமநரணது 

பதரபேபரர பர்ச்சறின் பக்கற உந்து சக்றரக இபேப்தரகவும் ,ர்த்கத்ம 

பிமப்தடுத்துற்கரண சலுமககள் அபிக்கப்தட்டுள்பம தன்தடுத்ற ணிரர் துமந அறக 

பலீடுகமப பசய்து இந்றரம உனகறன் றக தகரக பபேம் பதரபேபரரரக ரற்ந 

தண்டும் ண தண்டுதகரள் ிடுத்துள்பரர் .ஆணரல் ணிரர்துமந பசி டுத்ர ?

இல்மனத… 
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தபரண் உள்கட்டமப்பு ,தம்தரட்டு பசஸ் பனம் சூனறக்கப்தடும் பை . 30,000 தகரடி 

ரறனங்கலக்குச் பசல்லும் ,ன்றும் இணரல் தபரண் உள்கட்டமப்மத தம்தடுத் 

படிபம் ன்று றறமச்சர் கூநறபள்பரர். இம ப்தடி ம்புது றறமச்சர் அர்கதப !

பனறல் ரறனங்கலடன் தகறர்ந்து பகரள்பக் கூடரது ன்தற்கு ரன் பசஸ் அபம 

அறகரித்து பேகறநது தரஜக அசு .ணிரர் ப்தடுத்துன் பனம் கறமடக்கும் 

பேரரணது தசற பலீட்டு றறரக  ) NIF) தசறக்கப்தடுகறநது ,இறனறபேந்து கறமடக்கும் 

பேரம க்கலக்கரண சபகத் துமநகலக்கரக பசனவு பசய்தண்டும் ன்தத றற .

ஆணரல் இறனறபேந்த படுஞ்சரமனகமப ற்தடுத்துற்கரண றற பதநப்தடுகறநது .த்ற 

சரமன உள்கட்டமப்பு றறில் )CRIF) இபேந்து குடிீர் ங்கும் ஜல்ஜீன் றட்டத்றற்கரண 

றற அபிக்கப்தடுகறநது .!இப்தடிிபேக்மகில் தபரண் உள்கட்டமப்பு ,தம்தரட்டு பசஸ் 

றற ட்டும் ன்ண இறல் ிறினக்கர. 

 

''றன்சரம் ன்தது பதரதுப்தட்டினறல் உள்பது. இனசரகதர சலுமக ிமனிதனர 

றன்சரம் ங்குது ரறன அசறன் பதரறுப்பு ண க்கபமில் த்ற இம 

அமச்சர் ஆர்.தக.சறங் பரிித்துள்பரர்.திநகு ற்கரக றன்சரத் றபேத்ச் சட்டத்ம 

மடபமநப்தடுத்துரறு ரறனங்கமப த்ற அசு னறபறுத்துகறநது. 

பதரதுப்தட்டினறலுள்ப ிசரத் துமநின் ீரண ரறன அசுகபின் உரிமகமப 

தநறக்கும் ிரகத புற தபரண் சட்டங்கமப இற்நறபள்பது த்ற அசு. 

 

கறபட்டர துன்பதர்க், தரடகர் ரியரணர ண உனபகங்கறலும் தனர்  படல்னற ிசரிகபின் 

ததரரட்டத்றற்கு ஆபித்துள்பணர். தகடு பகட்ட தரஜக அசு கறபட்டரின் தல் 

க்கு தறவு பசய்துள்பது. எபே கபேத்ம தகறர்ந்ற்கரக சூனறல் ஆர்னர் றர 

ிம சறமநில் அமடத்துள்பது. ரடு சுந்றம் அமடந்றல் இபேந்து, 

ததரரட்டக்கரர்கமபத் டுக்க சரமனில் ஆிகமப அமநந்து டுக்கும் பமநம ரன் 

கண்டறல்மன. இப்ததரது, இந்றரவுக்கு பபித இபேக்கும் க்கலம் ிசரிகலக்கு 

ஆவு பரிிக்கறநரர்கள். ஆனரல், த்ற அசு ன்மண சுதரிதசரமண பசய் 

தண்டும் ண சத்தரர் கபேத்து பரிித்துள்பரர். 
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இந்றரின் பரத் உள்ரட்டு உற்தத்றில் சறறு குறு டுத் றறுணங்கபின் தங்கபிப்மத 

30 சீத்றனறபேந்து  40 சீரக உர்த் தண்டும் ண தன பமந றறன் கட்கரரி 

பரிித்துள்பரர் .கரற ,கறரத் பரறல்கள் பரறல்தட்த ரற்நங்கபின் பனம் பேரம 

உர்த் தண்டும் ன்றும்  5 ஆண்டுகலக்குள் பை. 5 னட்சம் தகரடிக்கு  பேரம உர்த் 

தண்டும் ன்றும் றறன் கட்கரரி அநறவுறுத்துகறநரர் .ஆணரல் இந்ரண்டு சறறு ,குறு ,டுத் 

பரறல் துமநக்கு எதுக்கப்தட்டது பறும் பை. 15,700 தகரடி ட்டுத. 

த்ற அசு ன் பேரம குமநத்து றப்திட்டுள்பத எற அறகரக றப்திடில்மன 

ன்றும்  2021 றறறமனநறக்மகில்  5.54 னட்சம் தகரடி அபிற்கு அறகரக பனண 

பசனவுகலக்கரண எதுக்கலடரணது பதரபேபரர பர்ச்சறக்கரண பதபேம் ரக்கத்ம ற்தடுத்தும் 

ன்றும் இந்றரம  5 டிரில்னறன் அபரிக்க டரனர் பதரபேபரரரக ரற்றும 

தரக்கரகக் பகரண்ட சலர்றபேத்ங்கள் தற்பகரள்பப்தட்டுள்பண ண பதரபேபரர ிகர 

பசனரபர் பேண் தஜரஜ் பரிித்துள்பரர். 

 

ஆணரல் றற றமன அநறக்மகில் பனண பலீடுகலக்கரக  4.39 னட்சம் தகரடி எதுக்கலடு 

பசய்ப்தடுரண அநறிப்பு எபே தரற்ந ரம ன்கறநரர் .பன்ணரள் றறச் பசனரபர் கரர்க் .

றறமச்சர் றர்னர சலரரன் ணது றற றமனநறக்மக உமில்  2021-22 பனண 

பசனவுக்கரண எதுக்கலட்மட பசன்ந ஆண்மட ிட  34.5 ிலக்கரடு உர்த்ற பை . 5.54 னட்சம் 

தகரடிரக அறகரித்துள்பரகக் குநறப்திட்டுள்பரர்  .2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கரண ில்த 

துமநக்கரண பை.  108,398 தகரடி பனணச் பசனிணங்கபில் ,ில்த துமநில் ற்தட்ட 

பேரய் இப்புக்கரக அபிக்கப்தட்ட  79,398 தகரடி பைதரய் பரமகபம் பனண பசனிணரகக் 

கரட்டப்தட்டுள்பது .இமக் கறத்தரரணரல் பறும் பை . 29,000 தகரடி ட்டுத  2020-21 ல் 

ில்த துமநக்கு பனண பசனவுகலக்கரக எதுக்கப்தட்டுள்பது ணக் குநறப்திட்டுள்பரர் .இது 

அல்னரல்  12,000 தகரடி கடன் பரமகபம் பனண பசனிணரக குநறப்திடப்தட்டுள்பது .

இற்மந ல்னரம் ீக்கறப் தரர்த்ரல் றபேத்ப்தட்ட பனண பசனவு றப்தடீு பை . 347,765 

தகரடிரகக் குமநகறநது ,ணவும் பரிித்துள்பரர். 

 

2020-21ல் அசு பசனிணங்கபின் உர்வு கக்கறடப்தட்டமப் ததரல்  28.4 சீரக இபேக்கரது ,

17.3 சீரக இபேக்கனரம் . பை . 30.4 னட்சம் தகரடி அசு பசனிற்கரண எதுக்கலடரக  2020-21 றற 



                                                     உரிமத் றழ்த் தசம்| ரர்ச் 2021|  9 

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

றமன அநறக்மகில் றர்ிக்கப்தட்டது ,இது றபேத்ப்தட்ட றப்தடீுகபில் பை.  34.5 னட்சம் 

தகரடிரக உர்த்ப்தட்டது ,ஆணரல்  2019-20 ல்  26.9 னட்சம் தகரடி ட்டுத பசனவு 

பசய்ப்தட்டுள்பது ணவும் , 2021 ல் அசு பசனிணம் றட்டறடப்தட்டம ிட றகக் 

குமநரணத ன்றும் அது தண்டமன தூண்டரது ன்றும் இந்றப் பதரபேபரரத்ம 

கண்கரிக்கும் மம் பரிித்துள்பது. 

2020-21 ஆம் ஆண்டில் உவு ரணிரக அபிக்கப்தட்ட பை. 2.4 னட்சம் தகரடிில் தகுறபவு ,

இந்ற உவு ககத்துக்கு ற்பகணத பசலுத் தண்டி கடன் பரமகத ன்தமபம் 

குநறப்திடதண்டும். 

பணலகீ்கம்:  

டிசம்தர் ரத்றல் தகர்தரர் குநறடீு அடிப்தமடினரண சறல்னமந தகீ்கத்றன் அபவு  4.06  

ிலக்கரடு அறகரித்துள்பது ,உவுப் பதரபேட்கபின் ிமனரசற  1.89  

ிலக்கரடு அறகரித்துள்பது .கரய்கநறகபின் ிமனரசற  15.84 ிலக்கரடு குமநந்துள்பது .

ரணிங்கபின் ிமனரசற  0.07 ிலக்கரடு அறகரித்துள்பது .தபேப்பு மககபின் ிமனரசற 

13.39 ிலக்கரடு அறகரித்துள்பது .பட்மடின் ிமன  12.85 ிலக்கரடு 

உர்ந்துள்பது.ண்பய் ,பகரலப்பு ஆகறற்நறன் ிமனரசற  19.71 ிலக்கரடு 

அறகரித்துள்பது .ீன்,இமநச்சறின் ிமன  12.54 ிலக்கரடு உர்ந்துள்பது .றழ்ரட்டில் 

தகீ்கம்   5.27 ிலக்கரடு உர்ந்துள்பது. 

டிசம்தரில் பரறல்துமந பர்ச்சற: 

புள்பிில் அமச்சகத்ரல் பபிிடப்தட்ட பரறல்துமந உற்தத்றக் குநறடீ்டு 

அநறக்மகின் தடி ம்தரில் பரத் உற்தத்றக் குநறடீு எபே ிலக்கரடு சரிமடந்துள்பது .

பன்மத் துமநகபில் சுங்கத் துமநில் உற்தத்ற  4.8 ிலக்கரடு சரிமடந்துள்பது .

பசய்பதரபேபரக்கத் துமநில் உற்தத்ற  1.6 ிலக்கரடும் ,றன்சர உற்தத்ற  5.1 ிலக்கரடும் 

அறகரித்துள்பது . 

 

தன்தரட்டு அடிப்தமடினரண மகப்தரட்டில் பன்ம பதரபேட்கபின் உற்தத்ற  0.3 ிலக்கரடு 

சரிமடந்துள்பது .பனணப் பதரபேட்கபின் உற்தத்ற  0.6 ிலக்கரடும் கட்டுரணப் பதரபேட்கபின் 

உற்தத்ற  0.9 ிலக்கரடும்  ,ீடித் தகர்வுப் பதரபேட்கபின் உற்தத்ற  4.9 ிலக்கரடும் 

அறகரித்துள்பது .உடணடி தகர்வுப் பதரபேட்கள்  )2.0 ,)% இமடறமனப் பதரபேட்கள்  )0.4  ,)%

ஆகறற்நறன் உற்தத்றபம் அறகரித்துள்பது . 
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2020-21 றறரண்டின் தசற பேரய் : 

தசற புள்பிில் அலுனகம்  2020-21 றறரண்டின் தசற பேரய் குநறத் இண்டரது 

றப்தடீுகமபபம் பன்நரம் கரனரண்டில்  ) அக்தடரதர்-டிசம்தர் )பரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற 

றப்தடீுகமபபம் பபிிட்டுள்பது. 

2020-21ல் பரத் உள்ரட்டு உற்தத்றின் றப்பு  134.09 னட்சம் தகரடி பைதரம ட்டும் ன்றும் 

றப்திடப்தட்டுள்பது  .2019-20 ல்  4.0 ிலக்கரடரக அறகரித் பர்ச்சற ிகறம்  2020-21 ல்  8 

ிலக்கரடு குறுக்கமடபம் ணவும் றப்திடப்தட்டுள்பது .ணிதர் பேரய்  9.1 ிலக்கரடு 

குறுக்கமடபம் ணவும் றப்திடப்தட்டுள்பது. 

2020-21 றறரண்டின் பன்நரம் கரனரண்டில் பரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற   0.4 ிலக்கரடு 

பர்ச்சறபடன்  36.22 னட்சம் தகரடிரக றப்திடப்தட்டுள்பது. 

 

பன்நரம் கரனரண்டில் பரத் றப்புக் கூட்டனறன் றப்பு  6.5 ிலக்கரடு ழீ்ச்சறமடந்துள்பது .

ிசரம் சரர்ந் பரறல்கபின் பர்ச்சற  3.9 ிலக்கரடும் ,உற்தத்றத் துமநின் பர்ச்சற  1.6 

ிலக்கரடும் ,றன்சரம்,ீர் ங்கல் ,திந தசமகபின் பர்ச்சறரணது  7.3 ிலக்கரடும் 

அறகரித்துள்பது .சுங்கத் பரறல்துமநின் பர்ச்சற  5.9 ிலக்கரடு ழீ்ச்சறமடந்துள்பது ,

ர்த்கம் ,ததரக்குத்து ,தயரட்டல் ,கல் பரடர்புதுமநகபின் பர்ச்சற  7.7 ிலக்கரடும் ,

பதரது றர்ரகம் ,தரதுகரப்புத் துமநின் பர்ச்சற  1.5 ிலக்கரடும் ழீ்ச்சறமடந்துள்பது. 

 

ஜணரிில் பரறல்துமந பர்ச்சற: 

பரறல்துமந ,உள்ரட்டு ர்த்க தம்தரட்டுத்துமந பபிிட்ட ட்டு பக்கற 

பரறல்கபின் எபேங்கறமந் உற்தத்றக்குநறடீு ஜணரிில்  0.1 ிலக்கரடு அறகரித்துள்பது .

ஜணரிில் றனக்கரி உற்தத்ற  1.8 ிலக்கரடும் ,கச்சர ண்பய் உற்தத்ற  4.6 ிலக்கரடும் ,

இற்மக ரிரப உற்தத்ற  2.0 ிலக்கரடும் குமநந்துள்பது. பதட்தரனற சுத்றகரிப்பு 

ரரிப்புகள்   2.6 ிலக்கரடு குமநந்துள்பது.உங்கள் உற்தத்ற  2.7 ிலக்கரடு 

அறகரித்துள்பது.ஃகு உற்தத்ற  2.6 ிலக்கரடு அறகரித்துள்பது. சறபண்ட் உற்தத்ற  5.9 

ிலக்கரடு குமநந்துள்பது. றன்சர உற்தத்ற  5.1 ிலக்கரடு அறகரித்துள்பது. 

 

.குமநந் பேரணம் பகரண்ட ரடுகலக்கு அறக உி கறமடக்கரிட்டரல் எபே 



                                                     உரிமத் றழ்த் தசம்| ரர்ச் 2021|  11 

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

மனபமநமத இக்க தரிடும் ண சர்தச ர றறத்றன் மனர் 

கறநறஸ்டரனறணர ஜரர்ஜீர ச்சரித்துள்பரர் .தகரிட் -19 ரக்குலுக்குப் திநகு பர்ந்து பேம் 

ரடுகபில்  6 ிலக்கரட்டிற்கும் ,குமநந் பேரய் பகரண்ட ரடுகபில்  2 ிலக்கரட்டிற்கும் ,

பர்ந் ரடுகபில்  24 ிலக்கரட்டிற்கும் றற அபிக்கப்தட்டுள்பண  .50 ிலக்கரடு பபேம் ரடுகள் 

தின்ங்கறிபேக்கும் அதரம் உள்பது .பதரி சறக்கல்கமபத் ிர்ப்தற்கு ,தக்கர ரடுகலம் 

சர்தச றறுணங்கலம் உி பசய் பன்தண்டும் ன்றும் அர் தகட்டுக்பகரண்டரர்.  

ஆணரல் ம ரடுகள் குமநந்தட்சரக தகரிட் -19 டுப்பு பேந்துகமப கறமடக்கப்பதநச் 

பசய்மக் கூட தக்கர ரடுகள் டுத்துள்பண .பகரதரணர டுப்பு பேந்து 

றறுணங்கலடன் தக்கர ரடுகள் தடிரக பசய்து பகரள்லம் எப்தந்த்ரல் ம 

ரடுகலக்கு கதரணர டுப்பு பேந்து ங்கப்தடுது தரறக்கப்தடுகறநது ன்று உனக சுகரர 

அமப்பு ச்சரிக்மக ிடுத்துள்பது.பறும்  10 ரடுகலக்கு ட்டும் சுரர்  75 ிலக்கரடு கதரணர 

டுப்பு பேந்துகள் ிறதரகறக்கப்தட்டுள்பண. 

 

தகரிட் - 19 பரற்றுதரய்கபின் ததரது இந்றர ணிகுனத்றற்கு தசம பசய் படிந்ரல் ,

அது ணிரர் துமநின் தங்தக கரரகும் ன்று கூறுகறநரர் திர் .அணரல் ரன் தரஜக 

அசு இந்றன் ட்க்ஸ் அண்ட் தரர்ரசூட்டிகல்ஸ் னறறட் ,ரஜஸ்ரன் ட்ர்கஸ் அண்ட் 

தரர்ரசூட்டிகல்ஸ் ன்ந இபே அசு பதரதுத்துமந பேந்து றறுணங்கமப படவும்  ,3 

பதரதுத்துமந பேந்து றறுணங்கபின் தங்குகமப ிற்கவும் றட்டறட்டுள்பது .  

 

பதரதுத்துமந பக்கறரணது ன்நரல் ,ணிரர் துமநின் தங்கும் றக பக்கறரணது ன்ந 

திர்  " , ணிரர் துமநக்கு றரக பமநற்ந பசரற்கமபப் தன்தடுத்துது கடந் 

கரனங்கபில் எபே சறனபேக்கு ரக்குகமபப் பதற்நறபேக்கனரம் ,ஆணரல் அந் கரனம் கடந்து 

ததரய்ிட்டது ரக்குகலக்கரக ணிரர் துமநம  ” அதூறு" ”துஷ்திதரகம் பசய்பம் "

கனரச்சரம் இணி ற்றுக்பகரள்பப்தடரது ணிரர் துமநம துஷ்திதரகம் பசய்பம் 

கனரச்சரம் இணி ற்றுக்பகரள்பப்தடரது ன்கறநரர் தந்ற தரடி. 

 

குமநந்தட்ச அசு ,அறகதட்ச ஆலமக ன்னும் தரஜக அசறன் பகரள்மகரணது ,குமநந்தட்சம் 

க்கலக்கு ,அறகதட்சம் பதபேம் ணிரர் துமநக்கு ன்தமத குநறப்திடுகறநது . 
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நீ கயின் மகலிரக்கு இமட்டசில் தபொக்குொ? 

ேிொகு 

இன்று (5/4/2021) இந்து றழ் றமச ரதபட்டில் ‛கரனபம் க்கலம் பகரண்டுந்து ிட்ட இடம் 

இது!‛ ன்ந மனப்தில் க்கள் ீற ய்த்றன் மனர் றபே கல் யரசணின் ததட்டி 

பபிந்துள்பது, மிம் அல்னது பசண்ட்ரிசம் (centrism) ன்ந து கட்சறின் 

கபேத்றலுக்கு அர் இந்ப் ததட்டிில் ிபக்கபிக்க பன்றுள்பரர்: 

“றறல் பசரல்ன தண்டுரணரல் டுறமனம. அசறனற்ந றமனல்ன. இது ள்லர் 

ததரற்றும் றமன. எபே றநந் ணப்தரங்கு ததர ணீதர தகுத்நறந்து க்கரண 

ிங்கமப டுத்துக் பகரள்தரம்.‛ 

றபேக்குநள் ததசும் டுவுறமனம (அறகரம் 12) ன்தமக் பகரண்டு ன் ய் அசறலுக்கு 

கல் பட்டுக்பகரடுக்க பல்து ததரல் உள்பது. ள்லர் பசரல்லும் டுவுறமனம 

ன்தது தக்கச் சரர்தின்மமக் குநறக்கும். அற்கும் கல் பன்பரறபம் மிம் 

அல்னது பசண்ட்ரிசத்துக்கும் வ்ித் பரடர்புறல்மன. டுவுறமனம அறகரத்றல் 

இடம்பதற்ந தத்து குநட்தரக்கமபபம் க்க உமதரடு கல் தடித்துப் தரர்ப்தரரணரல் ன் 

ய்க் பகரள்மகக்கு றபேள்லர் உ ரட்டரர் ன்தது அபேக்கு ிபங்கற ிடும். 



                                                     உரிமத் றழ்த் தசம்| ரர்ச் 2021|  13 

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

ல்னற்கும் பகட்டற்கும் இமடத, உண்மக்கும் பதரய்மக்கும் இமடத, ீறக்கும் 

அீறக்கும் இமடத, தரசறசத்துக்கும் குடிரட்சறத்துக்கும் இமடத, புதுமத் தடலுக்கும் 

தமக் கரப்புக்கும் இமடத, உமப்புக்கும் சுண்டலுக்கும் இமடத, குபகறத்துக்கும் 

பனறத்துக்கும் இமடத, சபக ீறக்கும் சரறத்துக்கும் இமடத, தரட்டரபி அநத்துக்கும் 

தரர்ப்தணி (அ)ர்த்துக்கும் இமடத… டுறமன ன்ந என்தந இபேக்க படிரது. டுறமன 

ன்தது மன்று, ரம்! அந் டுறமனமத்ரன் கல் தடிப் 

புநப்தட்டுள்பரர். அீறக்கும் ீறக்கும் டுில் றற்கும் டுறமன ன்தது இறுறதரக்கறல் 

அீறின் தக்கத்றல்ரன் பகரண்டுததரய் றறுத்தும். கனறன் மிபம் இப்தடிப்தட்டத 

ன்தம இதும கரில்மன ன்நரல் ிமில் கரனரம். 

மிம் ன்தற்கு ன்பமந ிர்த்துப் ததரரடுபணப் புது ிபக்கம் பகரடுக்கறநரர் 

கல். ததரரட்டத்றல் ன்பமந கூடரது, அத்துீநல் கூடரது ன்கறநரர். ‛புட்சற ன்தது 

ன்பமந டித்றனறபேந்து பபிதநற றமநக் கரனம் ஆகற ிட்டது‛ ன்கறநரர். சரிங்க 

கல், அசு ன்பமந டித்றனறபேந்து பபிதநற ிட்டர? அடக்குபமந அசறன் 

ன்பமந தற்நறப் ததசரனறபேப்ததுரன் உங்கள் மிர? கரசுீத்றலும் தஸ்ரரிலும் 

இந்றப் தமட குித்து மக்கப்தட்டிபேப்தம உங்கள் பசண்ட்ரிசம் கண்டு பகரள்பரர? 

டுறமனமக்குப் ததபேரம் கரந்ற ன்கறநரர் கல். இந்துத்துக் பகரடுமம உறுறரக 

றர்த்து றன்று அற்கரகத உிபேம் பகரடுத்ர் கரந்றரர். இன்மந இந்றரில் தரசறச 

இந்துத்தும் தகரதனரச்சும் ததரது ீங்கள் அற்கு றரகப் ததரரட பன்பேரீ்கபர? பசன்ந 

ரடலன்நத் தர்ல் தப்புமில் கூட ீங்கள் ரறன ஆட்சறரபர்கபின் ஊல் தற்நறத்ரன் 

ததசறக் பகரண்டிபேந்ீர்கள், இந் பமந தரசகவுடன் கூட்டுச்தசத்ரன் பனறல் 

ஆமசப்தட்டீர்கள். அது ணரகர றமனில் தகரம பற்கறல் தரசகம றர்த்த 

ததரட்டிிடும் றமனக்கு ஆபரணரீ்கள். இப்ததரதும் இந்றப் தரசறச அமசச் சரடும ிடவும் 

பதபேம்தரலும் உள்லர்ச் சறக்கல்கமபப் தற்நறத்ரன் ததசறக் பகரண்டிபேக்கறன்நரீ்கள். றபேள்லர் 

ததரனத கரந்றரபேம் உங்கள் பசண்ட்ரிசத்துக்கு ’பசண்ட்ரிங்’ பசய் உ ரட்டரர். 

திநப்புக்கு பன்தத குந்மக்குப் பதர் மத்ரிற்று ன்தது ததரல் கல் பசரல்கறநரர்: 

‛இன்னும் ங்கள் பகரள்மகமச் பசலமப்தடுத் தண்டிிபேக்கறநது, தி ீர டீு’ ன்று 

மனரபத்றல் பசரல்ரர்கள். தமன டந்து பகரண்டிபேக்கறநது ன்ந 

அர்த்த்றல். கறகப்திதசம் ந்து ிட்டீர்கதப ன்று தகட்டரல் ன்னுமட தமக்கரக 

ந்றபேக்கறதநன்….‛ 
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ஆகத கட்டிபடிக்கர டீ்டில் குடி புகுந்துள்பரீ்கள். சரிரகக் கட்டி படிபங்கள். மம் 

மம் ன்று உன்று பகரண்டிபேக்கரல் க்கமபக் கணிபங்கள், ீறிலும் கண் 

மபங்கள். க்கள் ீற ய்ம் இணி றர்கரனத்றல் ன்ண பசய்பம் ன்று ஊகம் பசரல்ன 

ிபேம்தில்மன. ஆணரல் இந்ற டுண் அமச, அறலும் இப்ததரதுள்ப தரசக அமச 

ீங்கள் றர்த்துப் ததச ிபேம்தில்மன ணதற்கு உங்கள் ததட்டித சரன்நரக உள்பது. 

ததட்டிரபர் சஸ் தகட்கறநரர்: ‚இந்றரில் ரறனங்கலக்கரண அறகரம் எபே சூப்தர் 

ரகரட்சற அபவுக்குத்ரன் இபேக்கறநது. அதுவும் ரறனங்கமப ரட்டங்கமபப் ததரல் 

பறும் றர்ரக அனகரக ரற்நறிட ண்டம் எபே ஆட்சறின் கல இந்றர இன்று 

இபேக்கறநது. உங்கள் கட்சற அறகரக அசரங்க றர்ரகம், ஊல் இற்மந பன்ணிறுத்றத 

ததசுகறநது. இது அசறமன பறும் றர்ரக ிரக சுபேக்கற ிடரர?‛ 

இந்ப் ததட்டிின் றக பக்கறரண தகள்ி இது. இந்க் தகள்ிின் எவ்பரபே 

பசரல்னறபம் பசரல்லும் பதரபேள்பதரறந்ம. சறநப்பு சஸ்! கல் ன் ீ பகரள்மகமத் 

பபிரக்க இதுரன் ல்ன ரய்ப்பு. இந்ற அசமப்பு குநறத் தரர்ம 

ன்ண? ரறனங்கபின் குறமன தற்நற கபேத்து ன்ண? கல் பனமச்சர் 

ஆணரலும், பறும் சட்டப் ததம உறுப்திணர் ஆணரலும், இந் அசமப்புரன், இந்ச் சட்டப் 

ததமரன்! இற்மந மத்துக் பகரண்டு ன்ண பசய்ரக ண்ம்? 

ஊபேக்கு டுில் இபேக்கும் டுண் சறமநம ஊபேக்கு பபித ரற்நற ிட்டு அங்கு 

ததங்கரடி அமப்தது ததரல் இந்ற அசமப்புச் சறமநமபம் பபித அனுப்தி ிட்டுக் 

கல் ரச்சறம் அமத்து ிடனரர? ரறனங்கமபபம் ரட்டங்கமபப் ததரல் றர்ரக 

அனகரக ரற்நற ிட ண்டம் ஆட்சற ன்று தகள்ிரபர் பசரல்து ரம ன்று 

கலுக்குத் பரிரல் இபேக்க படிரது. பரறற ரறனங்கமபக் கமனத்து ிட்டு ஜன்தத் 

ண்டல்கள் ன்ந பதரில் 100 றர்ரகப் திரிவுகபரகப் திரிப்தது குபேஜற தகரல்ரல்கர் பல் 

தரகன் தகத் ஈநரக ஆர்ஸ்ஸ் கணவுத் றட்டம் ன்ததும், தந்ற தரற அசரங்கத்றன் 

பமணந் பற்சற ன்ததும் கலுக்குத் பரிரர? றழ்ரட்மட எறத்து தரசக க்சறன் 

திதமக் பகரண்டுத் துடிப்தது ீ மனர்கள் ரபேக்கும் பரிரர? கனறன் 

ணத்றல் துபிபதனும் ஆர்ஸ்ஸ் றர்ப்புர்வு இபேக்குரணரல் அம இந் 

ிணரிற்கரண ிமடில் பபிப்தடுத்றிபேக்க தண்டும். றழ்ரட்டுப் தற்மநக் கரட்ட 

இந் ரய்ப்மதப் தன்தடுத்றிபேக்க தண்டும். 
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கல் பசரல்லும் ிமடமக் கணிபங்கள்: 

“இல்மன. எபே ிரிரண அசறனறன் எபே தகுறரகத றர்ரகத்மப் ததசுகறதநரம். ரறன 

சுரட்சற ன்ததும் றர்ரகத்தரடு திமந்துரன் இல்மனர? இந்றர ப்தடி ஆபப்தட 

தண்டும் ன்தம றர்ரகரகவும் தரர்க்கனரம். அசறனரகவும் தரர்க்கனரம்.‛ 

கல் அர்கதப! இது ஆர்ஸ்ஸ்சறன் குல்! கரசுீத்ம அறத்மப் ததரல் ரமப தரசறச 

ஆட்சறரபர்கள் றழ்ரட்மட அறத்ரலும் ீங்கள் இப்தடித்ரன் றர்ரக ிபக்கம் ந்து 

பகரண்டிபேப்தரீ்கள்! உங்கள் ய் ரத்றன் சரம் இந் எபே ிமடில் கமனந்து 

ிட்டது! இந்றர ப்தடி ஆபப்தட தண்டும் ன்தம தத்வ கல்ஜற 

பசரல்கறநரர்! தரறஜற! தகட்டுக் பகரண்டீர்கபர? 

 

பலக் கூட்டரட்சற ரடரக இந்றர அம தண்டும் ன்ந அண்ணரின் றமனப்தரட்டில் 

ீ கலுக்கும் பல உடன்தரடுரணரம்! அண்ரம அபேக்குப் 

திடிக்குரம்! அசறனமப்புச் சட்டம் உிபேள்ப ஆரம்! அமண ரற்நற ல படிர 

தனரக ரற்நற ிடக் கூடரரம்! டப்திலுள்ப ஆம் க்குக் கரட்டும் 

றபமநகபினறபேந்து ஆட்சறரபர்கள் லக் கூடரரம்! அசறனறகரத்றனறபேந்த ல்னர 

ரற்நங்கலம் பரடங்குகறன்நணரம்! இது திதபட்தடரரக கல் டுக்கும் தறபணரன்நரது 

அரம்! 

 

ஆணரல் சறன தகள்ிகலக்குத்ரன் ிமட கறமடக்கில்மன: அசமப்புச் சட்ட 

றபமநகபினறபேந்து லவும் ஆட்சறரபர்கள் ரர்? பூடக பரறம ிட்டு ிட்டரகச் 

பசரல்னற ிட்டு பூடகரகக் கூட ீங்கள் அமடரபம் கரட்டில்மனத? சரி, அசமப்புச் 

சட்டத்ம ரற்றுது ரர்? ப்தடி? ீ 234 பரகுறகபிலும் பற்நற பதற்நரலும் அமச் 

பசய் படிரத? இறல் மரக ரது ற இபேந்ரல் பசரல்லுங்கள். 

ீ சறன்ணம் ன்று எபே மகிபக்தகரடு அமனபம் கல் ணக்குள் ரதண பகரஞ்சம் 

பபிச்சம் தரய்ச்சற இபேள் ீங்கற பேரர? எபிக்கும் இபேலக்கும் டுறமன கறக்கறதநன் 

ன்று இபேட்டசறலுக்தக துமததரய் ிடுரர? 
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ேிழ்நொட்டின் நிேிநிமய அமிக்மக(2021-22):  

சந்ேொ 

றழ் ரட்டின் தும பல்பேம் றறமச்சபேரண ஏ.தன்ணரீ்பசல்ம் ,ஃதிப்ரி  23 ஆம் 

ரள்  2021-2022 ஆம் ஆண்டுக்கரண இமடக்கரன  றற றமன அநறக்மக ன்ந பதரில் பல 

ஆண்டுக்கரண றற றமனநறக்மகம சட்டப்ததமில் ரக்கல் பசய்துள்பரர் .!பேம் த 

ரத்றல் அ.ற.ப.க அசறன் ஆட்சறக் கரனம் றமநமடகறநது.அடுத் அசு அமபம் ம 

தற்பகரள்பதண்டி அசறன் பசனிணங்கலக்குப் ததமின் எப்புல் பதறுற்கரகத 

இமடக்கரன றறறமன அநறக்மக ரக்கல் பசய்ப்தடதண்டும் ன்ந றறம ீநற  

இபேக்கும் சட்டப்ததமத்  தர்மன ணறல் பகரண்டு அ.ற.ப.க அசறற்கரண திச்சர 

அநறக்மகம பபிிட்டுள்பரர் .த்ற அசறன் றற றமன அநறக்மக ,றபேத்ப்தட்ட றற றமன 

அநறக்மக ,பதரபேபரர பர்ச்சற சரர்ந் வுகள் அமணத்துத அறல் ம்தகத்ன்ம இல்னர 

ததரதும் அமணபேம் அநறபம் ண்ம் இம பத்றல் பபிிடப்தடுகறநது .ஆணரல் றழ் 

ரடு ற்றும் திந ரறனங்கபின் பதரபேபரர றமன ,றற றமன குநறத் அநறக்மககள் அமணபேம் 

அநறந்து பகரள்லம் மகில் பபிிடப்தடரது பதபேம் குமநதரடரக பரடர்கறநது .இணரல் 

றறறமன அநறக்மகில் அபிக்கப்தடும் றற எதுக்கலடுகலக்கரண ரக்குறுறகள் ந்பிற்கு 

றமநதற்நப்தடுகறன்நண ண அநற படிர பபிப்தமடத்ன்மற்ந றமனத பரடர்கறநது. 

 

அ.ற.ப.க அசு திர்க் கடன் ள்லதடிக்கு பைதரய்  12 ஆித்து  110 தகரடி றற எதுக்குதரம் ண 

அநறித்து ஆணரல் அறல்  5,000 தகரடி ட்டுத  றறமச்சர் எதுக்கறபள்பரர் .தபரண் 

துமநக்கு பை. 11 ,982 தகரடிபம் ,ஊக பர்ச்சறத்துமநக்கு பை. 22 ,218.58 தகரடிபம் ,திர்க் கடன் 

ள்லதடிக்கு  பை. 5,000 தகரடிபம் எதுக்கறடப்தட்டுள்பது .ீற ,றர்ரகம்  - பை. 1,437 தகரடி உர் 

கல்ித்துமநக்கு பை. 5,478 தகரடிபம் ,றன்துமநக்கு  பை. 7,217 தகரடிபம் ீன்பத்துமநக்கு பை. 580 

தகரடிபம் ,தகரம பட்தர ில் றட்டத்றற்கு பை. 6,683 தகரடிபம் ,கரல் துமநக்கு பை. 9,567 

தகரடிபம் ,ீமப்பு ீட்புத்துமநக்கு பை. 436.68 தகரடிபம் எதுக்கலடு பசய்ப்தடும் ண 

அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

ரற்றுத்றநணரபிகள் னனுக்கு பை. 688.48 தகரடிபம் ,திற்தடுத்ப்தட்தடரர் ,றகவும் 

திற்தடுத்ப்தட்தடரர் ,சலர்திணர் சபகத்மச் தசர்ந் ரர்கபின் கல்ி உித்பரமக 
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றட்டத்றற்கு பை. 374.88 தகரடிபம் ,ஆறறரிடர்கலக்கரண றட்டங்கலக்கு பை. 13 ஆித்து  967.58 

தகரடிபம் ,தங்குடிிணபேக்கரண தும றட்டத்றற்கு பை. 1,276.24 தகரடிபம் ,உர்கல்ி 

உித்பரமக றட்டத்றற்கு பை. 1,932.19 தகரடிபம் ,தங்குடிிணர் சறக்கும் பரமனதூப் 

தகுறகபில் தள்பிகள் பரடங்க பன்பேம் அசு சரர பரண்டு றறுணங்கலக்கு றறபி 

ங்கும் றட்டத்றற்கு பை. 4.07 தகரடிபம் ,ற சத்துவுத் றட்டத்றற்கு பை. 1,953.98 தகரடிபம் ,

எபேங்கறமந் குந்மகள் தம்தரட்டுத் றட்டத்றற்கு பை. 2,634 தகரடிபம் ,மகத்நற,துிதல் 

துமநக்கு பை. 1,224.26 தகரடிபம் இமபஞர் னன் ,ிமபரட்டு தம்தரட்டுத் துமநக்கு பை. 229.37 

தகரடிபம் எதுக்கறடப்தடும் ண அநறிக்கப்தட்டுள்பது . 

 

2022ல் றக அசறன் கடன் பை.5.7 னட்சம் தகரடிரக உபேம் ன்று அநறித்  றறமச்சர் 

ஊடங்கு கரத்ரல்  ,2019-20 ஆம் ஆண்டு றபேத் றப்தடீுகபில் றர்தரர்த் பேரய் 

இனக்மக ரறன அசரல் அமட படிில்மன. அசுக்கு ரிகபின் பனம் க்கூடி 

பேரணம் ,நத்ர  18 ிலக்கரடு குமநந்துள்ப றமன உள்பது. இன் ிமபரக  ,2019-20 ஆம் 

ஆண்டின் றறப் தற்நரக்குமந பரத் உள்ரட்டு உற்தத்றில் 3.24 ிலக்கரடு 

அறகரித்துள்பது.அற்தகற்த 2003ஆம் ஆண்டு றழ்ரடு றறறமன பதரறுப்புமடமச் 

சட்டத்றல் றபேத்ம் தற்பகரள்பப்தட்டது ன்றும் பரிித்துள்பரர். 

 

த்ற அசறன் றதந்மணகபின் தடி ிகம் தற்பகரள்ம பிரக்குல் ,எத ரடு எத 

குடும்த அட்மட றட்டம் ஆகற இவ்ிண்டு சலர்றபேத் டடிக்மககமப அ.ற.ப.க அசு 

றமநதற்நறபள்பது.பரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற அபில் 2 ிலக்கரடு கூடுல் கடன் 

பதறுற்கு த்ற அசு அபித் அனுறின்தடி ,றக அசு கடன் பதற்றுள்பது.  

 

2021-22 ஆம் ஆண்டில் பனணச் பசனிணம்  14.41 சீரக உர்ந்து 43 ஆித்து 170.61 

தகரடி பைதரரக இபேக்கும் ண குநறப்திட்டுள்பரர். 

 

பதபேந்பரற்று தனரல் தரறக்கப்தட்ட பதரபேபரரத்ம ீட்படடுக்க இந்ற மனம 

ங்கறின் பன்ணரள் ஆலர் சற.ங்கரஜன் மனமில்  பதரபேபரர ல்லுர்கமபக் 

பகரண்ட உர்ட்டக் குலம அசு அமத்து. இந்க் குல ,பதரபேபரர பர்ச்சறக்கரண 

ரய்ப்புகள் ,ரறன அசறன் பகரள்மக படிவுகள் குநறத்து தகுப்தரய்ம தற்பகரண்டது. 
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இக்குல  ,2020-21 ஆம் ஆண்டில் றழ் ரட்டின் பதரபேபரர பர்ச்சற ,பரத் உள்ரட்டு 

உற்தத்றின் பர்ச்சற  1.31 ிலக்கரடரகக் குமநபம் அல்னது  0.61 ிலக்கரடு குறுக்கமடபம் 

ணவும் கித்துள்பது. தல்தறு துமநகள் சரர்ந்  413 தரிந்துமகமபபம் குநறப்புகமபபம் 

இக்குல ங்கறது.   2020-21 ஆம் ஆண்டில் ,குமநந்தட்சம்  10 ஆிம் தகரடி பைதரய் கூடுல் 

பனணச் பசனிணங்கமப தற்பகரள்ப தண்டும் ணவும் தரிந்துமத்துள்பது . 

 

15-து றறக்குல அன் அநறக்மகில் ,த்ற அசரல் ிறக்கப்தட்ட தல்ரிகள் ,கூடுல் 

கட்டங்கள் பரடர்ந்து அறகரித்து பேம் ததரக்மகக் குநறப்திட்டுள்பது. இம ,

ரறனங்கலடன் தகறர்ந்துபகரள்பக் கூடி ரி பேரின் தங்கரக இல்மன. த்ற அசறன் 

பரத் ரி பேரில் ,தல்ரி ற்றும் கூடுல் கட்டங்கபின் தங்கரணது  ,2011-12 ஆம் 

ஆண்டில்  10.4 சீத்றனறபேந்து  ,2019-20 ஆம் ஆண்டின் றபேத் றப்தடீுகபில்  20.2 சீரக 

அறகரித்துள்பது ண அநறக்மக குநறப்திட்டுள்பது. 

 

த்ற அசறடறபேந்து ,ரறனத்றற்கரண ரிப் தகறர்வு  41 சீரகப் தரரிக்கப்தட்டு 

ந்துள்பது.  14- து றறக்குலில் ,ரறனங்கலக்கு இமடதரண றறப்தகறர்ில் றழ்ரட்டின் 

தங்கு  4.023 சீத்றனறபேந்து  ,15- து றறக்குலின் இமடக்கரன அநறக்மகில்  4.189 சீரக 

ஏபிற்கு உர்ந்து ,ற்ததரது இறுற அநறக்மகில்  4.079 சீரகக் குமநக்கப்தட்டுள்பது. 14-

து றறக்குலரல் தரிந்துமக்கப்தட்ட பரமகம ிட ,றழ்ரட்டின் கர்ப்புந உள்பரட்சற 

அமப்புகலக்கரண பரத் ரணித் பரமக  15- து றறக்குலின் தரிந்துமகபில் 

கிசரகக் குமநக்கப்தட்டுள்பது. 

 

த்ற அசு தசற ததரிடர் துர்ிப்பு றறில் இபேந்து றகத்றற்குப் ததரற றற 

ங்கில்மன ன்றும்  ,15- து றறக்குலின் தரிந்துமகள் றழ்ரட்டிற்கரண றற எதுக்கலடு 

குமநக்கப்தட்டுள்பது ண றறமச்சர் சுட்டிக்கரட்டிபள்பரர் ன்நததரதும் றழ் ரட்டின் 

இமநரண்மக்கரக குல் உர்த்ரல் த்றில் ஆலம் தர.ஜ.க அசறடம் அ.றப.க அசு 

தர்ல் கூட்டிக்கரக அடிதிந்து சமடந்துள்பது. 
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ேிழ்த் தேசி தநொக்கில் நொேக சீொன் அசில்! 

ேிொகு 
 

இன்று 2021 ப்ல் 2 இந்து றழ் றமச ரபிறல் ரம் றர் கட்சறின் மனம 

எபேங்கறமப்தரபர் தரர் பசந்றன் சலரணின் ததட்டி பபி ந்துள்பது. பமணட்படட் 

ஸ்தடட்ஸ் ஆஃப் இந்றர ன்ததுரன் மனப்பு. சலரணிடறபேந்து ரம் றர்தரர்க்கும் 

ிபக்கங்கள் இந்ப் ததட்டிில் கறமடக்கறன்நணர ன்று தடித்துப் தரர்த்தன். 

 

”இந் இணம் இப்தடி அறகரம் அற்று இபேக்குங்கறநதுரன் னரற்று பர இபேக்கு‛ ன்று 

ததட்டிின் பரடக்கத்றதனத சலரன் பசரல்கறநரர். உண்ம, றழ்த் தசற இணம் 

இந்றரில் அடிமப்தட்டுள்பது. இந்ற அசமப்தில் அது இமநமற்று 

இபேக்கறநது. சலரன் இமத் பபிரக ற்றுக் பகரள்கறநரர். அடிமப்தட்ட இணம் ிடும 

பதறுற்கு, இமநமற்ந இணம் இமநம ஈட்டுற்கு ன்ண பசய் தண்டும் ன்ந 
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ிணரிற்கு ிமட றர்தரர்த்து தலும் தடிக்கறதநரம். 

“உங்கலமட ரம் றர் கட்சறின் இனக்கு ன்ண? கமடசறரக அண்ர ிட்டுச் பசன்ந 

கூட்டரட்சற னும் புள்பிின் பரடர்ச்சறர? அல்னது றழ்த் தசற அசறனறன் பரடக்கப் 

புள்பிரண ணிரடு கணர?‛ ன்று ததட்டி கண்ட சஸ் தகட்கறநரர். ரம் றர் கட்சறின் 

இனக்கு ன்ண? ன்று பரிந்து பகரள்ப ஆனரய் சலரணின் ிமடமப் தடிக்கறதநரம். 

 

இந் பகன்மக் தகள்ிக்கு சலரணின் ிமட ‚ணிரடு அல்னது சுரட்சற அதுஇதுன்னரம் 

ரன் ததசப் ததரநறல்மன. ன் இணத்துக்குத் தம அறகரம்.‛ 

ணிரடு ன்றும் பசரல்னப் ததரறல்மன, சுரட்சற ன்றும் பசரல்னப் ததரறல்மன 

ன்கறநரர். ஆணரல் அறகரம் தம ன்கறநரர். தசற ிடுமன ன்தநர தசற இமநம 

ன்தநர அர் பசரல்னில்மன. அப்தடிரணரல் அறகரம் ன்று மச் பசரல்கறநரர்? 

 

” ’பமணட்படட் ஸ்தடட்ஸ் ஆஃப் இந்றர’ அப்தடிச் பசய்தரம்!‛ ன்கறநரர். ’த்றில் 

சுட்டரட்சற ரறனத்றல் சுரட்சற’ ன்தது அண்ர பன்மத் பக்கம். ல்னர தசற 

இணங்கலக்கும் அதுரன் சரி‛ ன்றும் பசரல்கறநரர். 

அம்ததத்கம றமந தடித்து பேம் தரர் சலரன் இந்க் கூட்டரட்சற பன்பரறவு குநறத்து 

அண்ல் ன்ண பசரன்ணரர் ன்தமபம் பரிந்து பகரள்பனரத? 

ஆக, இந்றரமத கூட்டரட்சறரக ரற்றுன் பனம், அபரிக்க க்கற ரடுகள் ததரல் 

இந்ற க்கற ரடுகள் அமப்தது, றழ்த் தசற இணத்துக்கு ட்டுல்னரல் இந்றரில் 

அடங்கற அமணத்துத் தசற இணங்கலக்கும் சுரட்சற பதறுது! இதுரன் ரம் றர் 

கட்சறின் இனக்கு ன்று புரிந்து பகரள்கறதநரம். 

 

இந் இனக்மக தரக்கறத்ரன் ரம் றர் கட்சற தம் பசய்கறநது ன்நரல், அது ப்தடித் 

றழ்த் தசறம் ஆகும் ன்று ிபங்கில்மன. இந் இனக்மக தரக்கற தப் தரம 

மபம் சலரன் மந்து கரட்டவும் இல்மன; அது கட்சற ஆங்கபிலும் இற்கு 

ிபக்கம் கறமடக்கில்மன. 

அறகரம் ன்று சலரன் பசரல்து ன்ண? 

“இப்ததரதுள்ப ஆட்சறபமநில் ரறன உரிமகள் தநறததரய்க்கறட்தட இபேக்கு. ட 

இந்றர்கள்ரன் பன்ம அமச்சர்கள் ஆக படிபம்ங்கறந சூல் ததரரர, இங்குள்ப 
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அக்கறச் சூமனச் பசரல்ன? இந் றமன ரற்நப்தடடம். ன் க்கலக்கும் அறகரம் 

தடம் இமத்ரன் ரன் ததசுதநன்.‛ 

 

றழ்த் தசற இணத்துக்கு அறகரறல்மன ன்தற்கு அர் பகரடுக்கும் எபே சரன்று: ட 

இந்றர்கள்ரன் பன்ம அமச்சர்கள் (மனமமச்சர்கள் அல்னது திர்கள்) ஆக 

படிபம்:ன்கறந அக்கறச் சூல்! ட இந்றர்கலக்கு ரநரக பன்ணிந்றர்கள் திரகற 

ிட்டரல் றறணத்துக்கு அறகரம் ந்து ிடுர? ஆந்றத்து சறம் ரவும் கர்ரடகத்து 

த பகௌடரவும் திர்கள் ஆண ததரது ன்ண ரற்நங்கள் ந்ண? இந்றக்கு ரநரகத் 

பலுங்கு அல்னது கன்ணடம் ஆட்சறபரறரகற ிட்டர? 

 

2019 தரரலன்நத் தர்ல் ஆட்சற மவு ன்ந ஆத்றல் ’அடிப்தமட, அமப்பு, அசறல் 

ரற்நம்’ ன்ந மனப்தில் ரம் றர் கட்சற அறகரம் தற்நற ன் புரிமன 

பபிப்தடுத்றபள்பது. இந்ற ல்னசறம் (கரறதத்றம்) றழ்த் தசத்மபம் திந 

தசங்கமபபம் அடிமப்தடுத்றபள்பது ன்ந தரர்மத ரகவுக்கு இல்மன, ரர் திர் 

ன்ந தரர்மதரடு அது ன்மணக் குறுக்கறக் பகரள்கறநது ன்தத இந் ஆத்றனறபேந்து 

பபிரகறநது. இற்கு அது பசரல்லும் ீர்வு திர் திம சுற்சற பமநில் எதுக்கலடு 

பசய்துரன்! சரி, இற்கும் கூட அசமப்புச் சட்ட்த்மத் றபேத் தண்டுத, அற்கு ன்ண 

ற? 

 

இந் ஆம் இந்றரின் இமநரண்ம தற்நற அக்கமநப்தடுகறநத ி றழ்த் தச 

இமநரண்ம தற்நற கமன துபிபம் இல்மன. றழ்த் தச இமநமக்கு ரற்நரக சுற்சற 

பமநில் திர் ன்ந கற்தமணத் றட்டத்ம பன்மக்கறநரர் சலரன். அந் எபே றட்டம் 

றமநதநவும் கூட றல்னற அதசரடு றழ்த் தசம் புறரக எப்தந்ம் பசய் 

தண்டும். எப்தந்ம் பசய்க் தகரபேரணரல் அற்கு பன் இமநம பதந தண்டும். 

இந்ற அசமப்பு தசற இணங்கபின் அடிம பநற ன்று றழ்த் தசற ிடுமன 

இக்கம் கபேதுகறநது. றழ்த் தசறப் ததரிக்கம் உள்பிட்ட ற்நத் றழ்த் தசற 

அமப்புகபின் கபேத்தும் இதுரன். தரர் சலரன் ன்ண கபேதுகறநரர்? இந்ற அசமப்பு 

றழ்த் தசற இணம் உள்பிட்ட தசற இணங்கபின் அடிமபநற ன்று கபேில்மன 

ன்நரல் பபிரகச் பசரல்னற ிடுங்கள். இந்ற அசமப்பு ன்ந என்மநத 
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கண்டுபகரள்பரல் றழ்த் தசறம் ததசறக் பகரண்டிபேக்கனரம் ன்று றமணக்கறன்நரீ்கபர?. 

றழ்த் தசறக் குநறக்தகரள்கமப அமடது இந்ற அசமப்புக்கு உட்தட்டர? அசமப்மதத் 

றபேத்ம் பசய்ர? அசமப்தினறபேந்து பபிதநறர? இந்க் தகள்ிக்கு ரக ிமட 

பசரல்ன தண்டும். அல்னது அசமப்மதக் கண்டுபகரள்பரதன இந்க் குநறக்தகரள்கமப 

அமட படிபம் ன்று அது ம்புகறநர? சலரணின் இந்ப் ததட்டிில் இது குநறத்து ந் 

ிபக்கபம் கறமடக்கில்மன. 

 

றழ்ரட்டில் றர் ஆட்சற ன்று ததசும் ததரபல்னரம் றழ்ரட்டின் ீரண அசறல் 

அறகரம் ன்தது இறுறதரக்கறல் றல்னற அசறடம் இபேப்தம சலரன் அநறந்தர அநறரதனர 

மநத்து ிடுகறநரர். றழ்ரட்மடத் றர் ஆப தண்டும் ன்று சலரன் ஏங்கறக் குல் 

பகரடுக்கும் ததரபல்னரம் இந்றரின் சரர்தில் தந்ற தரற ன்ந குசரத்ற ம்ம 

ஆள்ற்கு றரக அர் இப்தடிச் பசரல்றல்மன. இந்ற அசமப்தின் கலழ் ரம் இபேக்கும் 

ம ப்தித்நற எபே தச்மசத்றத மனமமச்சர் ஆணரல் கூட அது றர் 

ஆட்சறரக இபேக்கரது ன்தம அர் புரிந்து பகரள்ப தண்டும். றழ்ரட்மட அனரன் 

ஆபக் கூடரது ன்நரல் இந்ற இமநமினறபேந்து றழ்த்தச இமநமம ீட்தற்கரகப் 

ததரரட தண்டும். 

 

றழ்ரட்டு பனமச்சர் திமத்ரன் சலரன் றபேம்தத்றபேம்த அசறகரம் ன்று கபேறக் 

பகரள்கறநரர். அந்ப் திிலும் கூட சலரன் தரர்மில் தூ றரண எபேர்ரன் அ 

தண்டுரணரல் அற்கரண சட்ட றமக ன்ண? றழ்ரட்டுக் குடிக்கள் ரர்? ன்ந 

மமந இல்னரல், இன்ணரர் ஆட்சறப் பதரறுப்புக்கு னரம், இன்ணரர்  படிரது ன்று 

சட்டம் பசய்ரல் றல்னரரர் பனமச்சரமத் டுப்தது ப்தடி? றழ்ரட்டுக் 

குடிபரிம ன்ந தகரரிக்மக சலரணிடம் உள்பர? குடிரட்சறம் (சணரகம்) ன்தது 

சட்டத்றன் ஆட்சறத ி எபே பனமச்சர் ன் ிபேப்தம் ததரல் ஆட்சற பசய்ன்று ன்ந 

அடிப்தமட உர்த சலரணிடம் இபேப்தது ததரல் பரிில்மன. 

“றழ்ரட்மடத் றர் ஆப தண்டும்‛ ன்று றல்னற ல்னரறக்கத்துக்கு றரக பங்க 

தண்டிர் றல்னற ல்னரறக்கத்துக்கு அடிதிந் பல்ர் திக்கரகத பங்குகறநரர்.  

இந் மகில் அர் டத்தும் அசறல் றழ்ரட்டுக்குப் புறன்று. ’றரிட 

அசறல்’ இமரன் பசய்து. றரிடத்ம றர்ப்தரகச் பசரல்னறக் பகரண்டு சலரனும் 
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அமத பசய்கறநரர் –  பசனபில்! 

க்கபின் பசனரற்நல், அமப்தின் தம மப் தற்நறபம் அக்கமந இல்னரல் ணிபரபே 

மனன் அல்னது மனிம ற்நறப் ததரற்நற அமத ல்னரரக்கற ிடும் தரய் 

றரிட இக்கத்றனறபேந்து ரம் றர் கட்சறக்குத் பரற்நறபள்பது. சலரதண அம 

பபிப்தமடரக ஊக்கப்தடுத்துகறநரர். 

இந்ப் ததட்டிில் அர் பசரல்கறநரர்: 

”து எண்டத சரத்றத்றனறபேந்து திநப்தது கறமடரது தமினறபேந்துரன் 

திநந்து. ன்னுமட அசறலும் அப்தடித்ரன். இது றழ் க்கபின் தமினறபேந்து 

திநப்தது. சலரன் திநந்து கரனத்றன் தம. ரன் புட்சறரபன். அடிப்தமட ரற்நம், அமப்பு 

ரற்நம், அசறல் ரற்நம்னு ததசுதநன்….‛ 

 

இன் உண்மப் பதரபேள் ன்ண பரிபர? சலரன் பல்ரது சரத்றர? ன்று தகட்டுக் 

பகரண்டிபேக்கரீர்கள் சலரன் அப்தடி இப்தடிப் ததசற பல்ரக தண்டிது 

தம! பணன்நரல் அர் புட்சறரபர்! ீங்கள் பசய் தண்டிது என்தந 

என்றுரன்! ரக்கபிப்தது என்றுரன்! ற்ந ல்னரற்மநபம் அத தரர்த்துக் பகரள்ரர்! 

ன்ண பசரல்து? றழ்ரட்டில் புட்சற ன்ந பசரல் ீண்டும் எபே பமந கரப்தடுகறநது. 

ததட்டிின் படிில் சலரன் பசரல்கறநரர்: 

 

(இமபஞர்கள்) ‚உனகரடுகதபரட ரனும் றழ்ரடும் ங்தக இபேக்தகரம்னு 

எப்ப்திடநரங்க. றனுக்கு அறகரம் தடம்; அப்தடின்ணர படல்னறில் உள்ப அறகரபம் 

றர்ரகபம் உமடஞ்சு தனரகடம்னு கபேநரங்க. இதுக்பகல்னரம் ரன் ததசுந 

அசறல்ரன் சரின்னு ம்புநரங்க. அடுத் அஞ்சு பேசத்துன தரபேங்க, ன்தணரட தமடரன் 

றழ்ரட்டுனத பதரிசர இபேக்கும்!‛ 

இமபஞர்கபின் கபேத்துக்கும் சலரன் ீது அர்கள் மத்துள்ப ம்திக்மகக்குரண பண்தரடு 

ப்தடித் ீர்க்கப்தடப் ததரகறநது? அர்கபின் கபேத்துக்கு ற்த ரம் றர் கட்சறபம் சலரனும் 

ங்கள் அசறல் றம ரற்நறக் பகரள்பப் ததரகறநரர்கபர? அல்னது அர்கள் மத்றபேக்கும் 

ம்திக்மகமப் தன்தடுத்ற றழ்ரட்டில் இன்னுபரபே ரக்கசறல் தமடமக் கட்டப் 

ததரகறன்நரர்கபர? றழ்ரட்டில் இது என்றும் புறல்னத? 
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சூறயில் லகுப்பு (4):  

சந்ேொ 

கொர்பன் சுறற்சி: 

இற்மகில் சூரிணினறபேந்து பபிப்தடும் எபிக் கறர்சீ்சரணது புிரல் 

உட்கறகறக்கப்தட்டு கண்டக்குப் புனப்தடும் எபிமிட அறக   அமனீபம் பகரண்ட அகச்சறப்புக் 

கறம   பப்தக் கறர்சீ்சரக பபிதற்றுகறநது சூரிணினறபேந்து புிம ந்மடபம் 

எபிக்கறர்கள் அறக ஆற்நலுமடரகவும் ,குமநந் அமன ீபபமடரகவும்  

உள்பண.புிினறபேந்து றபரபிக்கப்தடும் எபி அமனகபரணது அகச்சறப்பு கறர்கபரக அறக 

அமன ீபபமடரகவும் ,ஆற்நல் குமநரகவும் ,உள்பண .இந் அகச்சறப்புக் கறர்கமப 

பிண்டனத்றல் உள்ப தசுங்குடில் ரபக்கள் உட்கறகறத்துக் பகரள்ரல் புிின் பப்த 

றமன அறகரிக்கறநது.இந் தசுங்குடில் ிமபிணரல் ரன் புிின் பப்த றமன  30 தரமக 

அபிற்கு அறகரித்துள்பது.இந் தசுங்குடில் ரபக்கள் இல்மனபன்நரல் புிின் பப்த 

றமன  )-)18-19 தரமகக்கு குமநந்து புிரணது உமநதணிரகக் கரப்தடும். 

 

குபிர் திதசங்கபில் ரங்கள் பர்ற்கரண சூமன உபேரக்கும் ித்றல் பப்தத்ம 

பபிிடர கண்ரடிக் குடுமகபில் ரங்கள் பர்க்கப்தடுகறன்நண .இது தசுங்குடில் ண 

அமக்கப்தடுகறநது  .புிமச் சுற்நற எபே கம்தபிப் ததரர்ம ததரல் பிண்டனத்றல் ீரி ,

கரர்தன் மட ஆக்மசடு ,ீதன் ,மட்ஸ் ஆக்மசடு உள்பிட்ட ரபக்கள் சூழ்ந்துள்பண ,இம 

புிரல் றபரபிக்கப்தடும் பப்தக்கறர்சீ்மச ிண்பபிக்கு பசல்னரல் டுத்து ,

உட்கறகறத்து தசுங்குடில் ததரல் பசல்தட்டு புிின் பப்தறமனம அறகரிப்தரல் இந்றகழ்வு 

தசுங்குடில் ிமபவு ண அமக்கப்தடுகறநது .தசுங்குடில் ிமபம ற்தடுத்தும் கரர்தன்-மட-

ஆக்மசடு ,ீத்தன் ,மட்ஸ் ஆக்மசடு ததரன்ந ரபக்கள் தசுங்குடில் ரபக்கள் ண 

அமக்கப்தடுகறன்நண .இன்று ணி டடிக்மககபரல் தசுங்குடில் ரபக்கபின் அபவு றகவும் 

அறகரித்து தசுங்குடில் ிமபவு தலும் தூண்டப்தடுகறநது இணரல் புிின் பப்த றமன 

தலும் அறகரிப்தரல் இது தூண்டப்தட்ட தசுங்குடில் ிமபவு ணப்தடுகறநது.இற்மகில் 

ற்தடும் தசுங்குடில் ிமபவு உிர்கள் ரழ்ற்கரண சூமன ற்தடுத்றபள்ப றமனில் 

தூண்டப்தட்ட தசுங்குடில் ிமபம கட்டுப்தடுத்ரிட்டரல் உிர்ச் சூமனத அறக்கும் 

அதரம் ற்தட்டுள்பது. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%92%E0%AE%B3%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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தசுங்குடில் ிமபம ற்தடுத்துகறந தசுங்குடில் ரபக்கள் பிண்டனத்றல் றகக்குமநந் 

அபவுரன் கரப்தடுகறநது .பிண்டனத்றல் உள்ப பரத் ரபக்கபில் பக்கறரண பன்று 

ரபக்கள் கறட்டத்ட்ட  95 ிலக்கரடு தங்கு கறக்கறன்நண .பிண்டன ரபக்கபில்  78.1 

ிலக்கரடு மட்ஜன் உள்பது . 20.9 ிலக்கரடு சுரசறத்லுக்கு பக்கறரண ஆக்மறஜன் 

உள்பது .0.9 ிலக்கரடு ஆர்கன் ன்ந ந்ரபவும் உள்பது .பி ண்டனத்றல் தசுங்குடில் 

ரபக்கபின் அபவு  0.03 ிலக்கரடரக உள்பது .தசுங்குடில் ரபக்கபில் பன்மரணது 

கரர்தன்-மட-ஆக்மசடு ,இண்டரது பக்கறரண தசுங்குடில் ரபரண ீத்தன்  ,கரர்தன்-மட-

ஆக்மசமட ிட  25 டங்கு அறக அபில் புிம பப்தரக்கும் ன்ம பகரண்டது .

ஆணரல் பிண்டனத்றல் ீத்தணின் ஆபட்கரனம்  12 பேடங்கள் ரன் .கரர்தன்-மட-

ஆக்மசடின் ஆபட்கரனம்  200 ஆண்டுகள் ஆகும் .ீத்தன் எபே கரர்தமணபம் ,ரன்கு 

மயட்ஜமணபம் பகரண்டுள்பது .ஆக்சறஜன் இல்னர சூனறல் கரிப் பதரபேட்கள் சறமவுறும் 

ததரது ீத்தன் உபேரகறநது.பத்தணரபஜன் ணப்தடும் தரக்டீரிரக்கதப ீத்தமண 

உபேரக்குகறன்நண .கறவுகள் ,குப்மதகள் க்கும் ததரது ீத்தன் அறக அபில் 

உபேரகறநது.பதரதுரகத ிசர றனங்கள் ,சதுப்பு றனங்கள் ண ங்பகல்னரம் ஆக்சறஜன் 

குமநரகக் கரப்தடுகறநதர அங்பகல்னரம் ீத்தன் உபேரகறநது.தடி 

ரிபதரபேட்கபினறபேந்து பதநப்தடும் இற்மக ரிரபிலும் ீத்ததண உள்பது.உவுப் 

பதரபேட்கள் ீரக்கப்தடும் ததரதும் ,அறுமடக்குப் தின் தசபேம் கறவுகமப பமநரக 

உரக்கற றமனப்தடுத்ரது ிட்தடரரணரல் அறனறபேந்து பதபேபவு ீத்தன் உற்தத்றரகும் .

கரல்மடகள் பனரகவும் ீத்தன் அறகபவு பபிதற்நப்தடுகறநது.கடனறல் இபேந்தும் 

ீத்தன் உற்தத்றரகறநது.இவ்ரறு தல்தறு றகழ்வுகபரல் ீத்தணின் அபவும் உபேகறநது. 

 

மட்ஜன் மட ஆக்மசடு )N2O) ன்று ற்பநரபே பக்கறரண தசுங்குடில் ரப உள்பது ,இது 

"சறரிக்கும் ரப "ன்றும் அமக்கப்தடுகறநது ,சறன தங்கபில் க்க பேந்ரகவும் 

தன்தடுத்ப்தடுகறநது. இற்மகரகத மட்ஜன் மட ஆக்மசடு கடல்கபிலும் ,சதுப்பு 

றனங்கபிலும் உபேரகறநது .ிசரத்றல் அறகபில் மட்ஜன் உங்கமப 

தன்தடுத்துரல் மட்ஜன் மட ஆக்மசடின் அபவு அறகரித்துள்பது .கரர்தன்-மட-ஆக்மசடு ,

ீத்தன் ,மட்ஜன் மட ஆக்மசடு ,ீரி ஆகறம இற்மகில் கரப்தடும் தசுங்குடில் 

ரபக்கள் ஆகும். 
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இமல்னரது ணி டடிக்மககபரல் பசற்மகரக உபேரக்கப்தடும் தசுங்குடில் 

ரபக்கலம் உள்பது.சல்தர் பயக்சர குதபரமடு ,மட்ஜன் ட்ம ஃப்லமடு ,குதபரதர 

ஃபுலதர கரர்தன்கள் ,பதர் ஃபுலதர கரர்தன் ஆகறம இறல் அடங்கும் .குதபரதர ஃபுலதர 

கரர்தன்கள் ,பதர் ஃபுலதர கரர்தனும் பக்கறரக குலபைட்டிகபில் குபிர்தண சரணங்கபில் 

தன்தடுத்ப்தடுகறநது . 

 

1958னறபேந்து ரன் யரில் உள்ப பௌனரணர தனரரில் தசுங்குடில் ரபக்கபின் 

அபரணது பரடர்ந்து பமநரக அபிடப்தட்டு பேகறநது .தன தநரண்டுகபரக றல்னறணில் 

200 பல்  280  தகுறரக இபேந் கரர்தன்-மட-ஆக்மசடின் அபவு இன்று றல்னறணில்  410 

தகுறமத் ரண்டிபள்பது .தடி ரிபதரபேட்கமப ரிப்தரலும் ,கரடுகமப அறப்தரலும் ,

பரறற்சரமனகபரலும் ,கரற்நறலுள்ப கரர்தன்-மட-ஆக்மசடின் அபவு அறகரித்துக் பகரண்தட 

பேகறநது .கடந்  150 ஆண்டுகபில் புிின் பப்தறமன  1 தரமகக்கு தல் அறகரித்துள்பது .

புிின் பப்தறமனமக் குமநக்கதண்டுபன்நரல் தசுங்குடில் ரபக்கபின் அபம 

கட்டுப்தடுத் தண்டிது அசறரக உள்பது.இறல் கரர்தன் சறமன பக்கறப் தங்கு 

கறக்கறநது . 

 

கரர்தன்: 

உனகறல் தல்தறு பதரபேட்கபில் கரர்தன் பசநறந்து கரப்தடுகறநது .கரர்தன் இல்னரல் உிர்கள் 

தரன்நறிபேக்கதர ,உிர்ரதர படிரது .இந் உிர்க்தகரபத்றல் கரர்தன் றக பக்கற 

தங்கு கறக்கறநது .புிில் அறகரகக் கரப்தடும் ணிங்கபில் ரன்கரரக கரர்தன் 

கரப்தடுகறநது .கரர்தன் தல்தறு டிங்கபில் இபேக்கறநது.றட டிில் மம் ,றனக்கரிரக 

கரர்தன் கரப்தடுகறநது .ரப டிில் கரர்தன் ,கரர்தன்-மட-ஆக்மசடு ,கரர்தன் தரணரக்மசடு ,

ீத்தன் ததரன்ந ரபக்கபரக கரப்தடுகறநது .கரர்தன்-மட-ஆக்மசடு ீரில் கமந்து கரர்தரணிக் 

அறனரக ற டித்றல் கரப்தடுகறநது .கரர்தணினறபேந்து றல்னறன் கக்கரண தசர்ங்கள் 

பதநப்தடுகறன்நண .கரர்தன் உிர்ப் பதரபேட்கள் தரன்றுற்கரண றக அடிப்தமடரண 

பனப்பதரபேபரக உள்பது .புிின் கட்டமப்புக்கரண அடிப்தமட அனகரகவும் கரர்தன் உள்பது .

ண் ,தரமந ததரன்ந றனப்தப்புகபினறபேந்து உிர் பனக்கூறுகள் ம அமணத்றலுத கரர்தன் 

பக்கற பனப்பதரபேபரக உள்பது .கரர்தனும் ,மயட்ஜனும் ,பவ்தறு ிகறங்கபில் தசர்ந் 

தசர்ங்கதப மயட்தர கரர்தன்கள் ன்று அமக்கப்தடுகறன்நண.ீத்தன் ன்ததும் எபே 
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மயட்தர கரர்தன் ரன் .ணி உடனறல்  18 ிலக்கரட்டிற்கு தல் கரர்தன் ரன் 

உள்பது.த்றல்  45 ிலக்கரட்டிற்கு தல் கரர்தன் உள்பது. 

 

கரர்தன் சுற்சற: 

தபேப்பதரபேட்கள் றடம் ,றம் ,ரப ,திபரஸ்ர ண ரன்கு றமனகபில் கரப்தடுகறன்நண ண 

ரம் இற்தினறல் தடித்றபேப்ததரம் .கரர்தன் ன்ந ணிபம் எத றமனில் இபேப்தறல்மன ,

றடம்,றம் ,ரப றமனில் கரப்தடுதுடன் தல்தறு ிரண தரிரற்நங்கலக்கும் 

உிர்தறரற்நங்கலக்கும் உட்தடுகறநது.இம அமணத்மபம் எபேங்கறமத்த கரர்தன் 

சுற்சற ண அமக்கப்தடுகறநது .கரடுகள் ,ண் ,கடல் ,பிண்டனம் அமணத்றலுத  கரர்தன் 

பவ்தறு றமனகபில் கரப்தடுகறநது .பிண்டனம் ,றனக்தகரபம் ,ீர்க்தகரபம் ,

தடிப்தரமநகலக்கறமடத கரர்தன் பரடர்ச்சறரண தரய்ில் உள்பது.  

 

இண்டு ிரண கரர்தன் சுற்சறகள் கரப்தடுகறன்நண .றல்னறன் கக்கரண ஆண்டுகள் 

பரடபேம் ீண்ட கரன சுற்சறம றனக்தகரப சுற்சற ன்கறதநரம்)geosphere cycle). றனக்தகரப 

சுற்சறில் தடிரக்கம் ,தரமந உபேரல் ,கண்டத்றட்டு பசல்தரடு ,ரிமன பசல்தரடு 

ஆகறம அடங்கும் .றனத்றல் உள்ப கரர்தன் தரமநம அமடற்கு தன றல்னறன் 

ஆண்டுகள் தமப்தடுகறநது.இது ததரன தன றல்னறன் ஆண்டுகபரக பரடபேம் ரற்நங்கள் 

றனக்தகரபசுற்சற ண அமக்கப்தடுகறநது .இன்பணரபே கரர்தன் சுற்சற உிர்க்தகரபத்றல் 

மடபதறுரல் உிர்க்தகரப சுற்சற ணப்தடுகறநது  ) biosphere cycle). உிர்க்தகரப சுற்சற ன்தது 

எபே ிணரடி பல்  100 ஆண்டுகள் ம மடபதறும் றகழ்வுகமப உள்படக்கற குறுகற கரன 

சுற்சற ஆகும் .குறுகற கரன உிர்க் தகரப சுற்சறில் எபிச்தசர்க்மக ,சுரசறத்ல் ,சறமவு ,

ரித்ல் இந் ரன்கு றகழ்வுகள் பக்கறப் தங்கு கறக்கறன்நண . 

 

உிரிணங்கபில் தசும்தரசற ,பசடி ,பகரடி ,ங்கள் ததரன்ந ர இணரணது தச்மசத்மக் 

பகரண்டிபேப்தரல் ங்கலக்குத் தமரண உமத் ரத ரரித்துக் பகரள்லம் 

பன்ம உற்தத்றரபர்கபரக பசல்தடுகறன்நண .பன்ம உற்தத்றரபர்கள் தச்மசத்றன் 

பனம் சூரி எபிஆற்நமன தன்தடுத்ற ,கரர்தன்-மட-ஆக்மசடு ,ீர் ஆகற பனப்பதரபேட்கமபக் 

பகரண்டு எபிச்தசர்க்மகின் பனம் உவுப் பதரபேட்கமப ரரிக்கறநது .எபிச்தசர்க்மகின் 

பனம் ரவுப் பதரபேள் அரது ஸ்டரர்ச் ணப்தடும் கூட்டுச் சர்க்கம ரரிக்கப்தடுகறநது .
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அறனறபேந்து புங்கள் ,பகரலப்பு ,றபெக்பிக் அறனங்கள் ற்றும் இ உிர் பனக்கூறுகள் 

ரரிக்கப்தடுகறநது .எபிச்தசர்க்மகத உனகறல் உள்ப அமணத்து உிரிகலம் உவு 

பதறுற்கரண அடிப்தமட றகழ்ரகவும் ,உவுச்சங்கறனறின் பன்ம பனரகவும் உள்பது .

எபிச்தசர்க்மகின் ததரது கரர்தன்-மட-ஆக்மசடு பதபேபவு டுத்துக் பகரள்பப்தடுரல் 

பிண்டனத்றல் உள்ப கரர்தன்-மட-ஆக்மசடின் அபவு குமநகறநது.எபிச்தசர்க்மகின் 

பனத உிர்கள் ரழ்ற்கரண சுரசரபரண ஆக்சறஜன் பதபேபில் பதநப்தடுகறநது .

ரங்கள் ல்னர தத்றலும் எபிச்தசர்க்மகில் ஈடுதடுறல்மன.சூரி ஆற்நல் கறமடக்கர 

ததரது ரங்கள் ற்ந உிரிகமப ததரல் பற்நறலுரக சுரசத்றல் ஈடுதடுகறன்நண.உிர் 

சுரசத்றன் ததரது ஆக்சறஜன் டுத்துக்பகரள்பப்தட்டு கரர்தன்-மட-ஆக்மசடரணது 

பபிிடப்தடுகறநது.உிர்ப் பதரபேட்கபின் உபேரக்கம் ,பர்ச்சற ,சறமவு ,இம 

அமணத்மபம் எபேங்கறமத்த  உிர்க்தகரப சுற்சற ணப்தடுகறநது .றனக்தகரப 

சுற்சறமபம் ,உிர்க்தகரப சுற்சறமபம் எபேங்கறமத்த கரர்தன் சுற்சற ஆகும் .கரர்தன் 

சுற்சறின் பனரகத் ரன் பிண்டனத்றல் உள்ப கரர்தணின் அபவு ரற்நங்கலக்கு 

உட்தடுகறநது .ஆகத புிின் பப்த றமனம றர்ிக்கும் பக்கறக் கரரிரகவும் 

இந்க் கரர்தன் சுற்சற உள்பது. 

 

300 றல்னறன் ஆண்டுகலக்கு பன் ற்தட்ட கரர்தணிஃபதஸ் கரனகட்டத்றல் கரப்தட்ட 

ரங்கள் ,உிரிணங்கள் ரவும் பூறக்கடிில் புமபண்டு ததரய் அறக பப்தம் ,அலத்ம் 

ஆகறற்றுக்கு உட்தட்டு தடி ரிபதரபேபரக ரற்நம் அமடந்துள்பது.அந் தடி 

ரிபதரபேட்கமப ரிக்கும் ததரது கரர்தன் மட ஆக்மசடு பபிதறுரல் ,பிண்டனத்றல் 

கரர்தன் மட ஆக்மசடின் அபவு அறகரிக்கறநது.சுரசறத்ல் ,ரித்ல் ஆகற இபே பக்கற 

றகழ்வுகபின் பனம்  றடடிில் உள்ப கரர்தணரணது ,கரர்தன்-மட-ஆக்மசடரக ரப றமனக்கு 

ரறுகறநது . 

 

புிின் னரற்நறல் ,குறுகற கரன கரர்தன் சுற்சறபம் ,தகரண கரர்தன் சுற்சறபம் 

எபேங்கறமந்து பசல்தட்டு கரர்தன் சறமனரணது றமன றறுத்ப்தடுகறநது .ஆணரல் ணி 

டடிக்மககபரல் அறகரித்துள்ப தடி ரிபதரபேள் தன்தரடு ,கரக்கம் ,கரடுகள் அறப்பு ,

ற்றும் திந றன தன்தரட்டு ரற்நங்கபரலும் ,சூல் ரற்நங்கபரலும் பிண்டனத்றல் 

கரர்தன் மட ஆக்மசடின் பசநறவு அறகரித்து கரர்தன் சுற்சறின் சறமன சலர்குமனந்துள்பது. 
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ண்ில் அறக அபில் கரர்தன்-மட-ஆக்மசடு கரப்தடுகறநது.எபே உிர் அல்னது எபே 

பதரபேள் அல்னது எபே சூல் அமப்பு கரர்தன்-மட-ஆக்மசமட உட்பகரள்மக் கரட்டிலும் 

அறக அபவு கரர்தன்-மட-ஆக்மசமட பபிிட்டரல் அம கரர்தன் பனங்கள்  ) carbon sources) 

ன்று அமக்கப்தடுகறநது. 

 

ண் பக்கறரண கரர்தன் தசறப்தகரக பசல்தடுகறநது .உிர்கள் இநந் தின் 

சறமவுக்குட்தடுகறநது,பதரபேட்கள் சறமந்து ண்தரடு ண்ரகறநது .இத்மக சறமவுறும் 

றகழ்ில் ண்ில் உள்ப தண்டிர்கள் பக்கறப் தங்கு கறக்கறன்நண .தண்டிர்கள் 

சறக்கனரண பனக்கூறுகமப பிப் பதரபேட்கபரக சறமவுநச் பசய்து கரர்தன்-மட-ஆக்மசடரக 

ரற்றுகறநது .கரர்தன்-மட-ஆக்மசடு ண்ில் றமனப்தடுத்துகறநது .தண்டிரிகபரல் 

பசய்ப்தடும் இந் றகழ்வு ண் சுரசம்  ) soil respiration) ணப்தடுகறநது .பதரதுரக ண் 

உிற்நப் பதரபேபரகப் தரர்க்கப்தடுகறநது.ண்ில் மடபதறும் பசல்தரடுகபில்  90 ிலக்கரடு 

தண்டிரிகபரல் ரன் பசய்ப்தடுகறநது.தண்டிரிகலம் ,ண் சுரசபம் கரர்தன் 

சுற்சறில் பக்கறரண தங்கு கறக்கறநது.அன் பனரகத் ரன் இநந்ப் பதரபேட்கள் ,இமன 

மபகள் இமபல்னரம் க்கமக்கப்தட்டு அறனறபேந்து பதநப்தடும் கரர்தன் ண்ில் 

றமனப்தடுத்ப்தடுகறநது .ண்ின் கரி கரர்தன் )SOC-Soil organic carbon) ன்தது ண்ின் 

கரிப் பதரபேட்கபின் )SOM- Soil organic matter) பக்கற அங்கரக உள்பது.ண்ின் க்கற 

கரிப்பதரபேதப யறபெஸ் ணப்தடுகறநது .ண்ில் கரி கரர்தணின் அபவு அறகரகும் ததரது 

அது பறக்க ண்ரக இபேக்கும்.ண்ில் கரி க்குப்பதரபேபரண யறபெஸ் அறகரக 

இபேக்கும் ததரது அணரல் கரர்தமண அறக அபில் உட்கறகறத்து றமனப்தடுத் படிபம் .க்கற 

கரிப் பதரபேள் பசநறந் ண்ரல் அறகரக ண்மீ உட்கறகறக்க படிபம் .ண் பரக 

இபேக்கும் ததரது தண்டிர் சுரசம் பனரக பபிதறும் கரர்தன்-மட-ஆக்மசடில் 

பதபேபவு ண்ிதன றமனப்தடுத்ப்தடும்.ண் கரி க்கு இல்னரது பம் குன்நறிபேந்ரல் 

கரர்தன்-மட-ஆக்மசடு பிண்டனத்றல் தசர்ந்துிடும். 

 

பிண்டனத்றல் உள்ப கரர்தன் மட ஆக்மசமட றட றமனக்கு ரற்நப்தடுத கரர்தன் 

றமனப்தடுத்துல்  ) carbon sequestration) ணப்தடுகறநது .எபிச்தசர்க்மகின் பனம் ரங்கள் 

உவு ரரிக்கும் ததரது ததரது கரர்தன் றமனப்தடுத்ப்தடுகறநது .ரங்கள் 

பிண்டனத்றல் இபேந்து டுத்துக் பகரண்ட ல்னர கரர்தன்-மட-ஆக்மசடும் 
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எபிச்தசர்க்மகின் பனரக உரக ரரிப்தறல்மன.எபே தகுற தர்கள் பனரக 

ண்ம பசன்நமடந்து ண்ில் ரலம் தண்டிரிகலக்கு உரகறநது. இநக்கும் 

ரங்கபில் உள்ப கரர்தனும் ண்ில் தக்கப்தட்டு றமன றறுத்ப்தடுகறநது.ண்ில் உள்ப 

தண்டிரிகதப கரர்தன் றமனப்தடுத்னறல் பக்கற தங்கு கறக்கறன்நண .அதுட்டுல்னரது 

பிண்டனத்றல்  71 ிலக்கரடு மட்ஜன் இபேந்ரலும் அம தடிரகத் ரங்கபரல் 

தன்தடுத் படிரது.மட்ஜமண றமனப்தடுத்தும் தரக்டீரிரக்கள் ,பூஞ்மசகள் அன் 

பனரகத் ரன் ரங்கபரல் மட்ஜமண டுத்துக் பகரள்ப படிகறநது .கரர்தன் சுற்சற 

ன்தது எபே ன்ணிச்மசரண றகழ்வு கறமடரது .உிர் சுற்சறில் மட்ஜனும்,தரஸ்தமளம் 

பக்கறரண தங்கு கறக்கறநது.கரர்தன் சுற்சற ,மட்ஜன் சுற்சற ,தரஸ்தஸ் சுற்சற ,இம 

அமணத்துத என்றுக்பகரன்று பரடர்புடன் எபேங்கறமந்து பசல்தடுகறநது .தண்டிரிகள் 

இச்சுற்சறகபில் பக்கறரண தங்கு கறக்கறநது . 

 

கரர்தன் தக்கம்: 

உிரிணங்கதபர ,சூல் அமப்ததர கரர்தன்-மட-ஆக்மசமட பபிிடுமக் கரட்டிலும் அறக 

அபிற்கு உட்கறகறத்ரல் அம கரர்தன் தக்கம்/பரட்டி  ) carbon sink) ன்று 

அமக்கப்தடுகறநது.கரடுகள் கரர்தன்-மட-ஆக்மசமட பபிிடுமக் கரட்டிலும் அறக 

அபில் உட்கறகறத்துக் பகரள்கறநது .ஆகத கரடுகள் ,ங்கள் ஆகறம கரர்தன் 

தசறப்தகங்கபரக பசல்தடுகறநது .கரர்தன்-மட-ஆக்மசடு கரர்தன்பனங்கபினறபேந்து கரர்தன் 

தசறப்தகங்கலக்கு பரடர்ந்து தரிரற்நம் பசய்ப்தடுது கரர்தன் சுற்சறில் பக்கறப் தங்கு 

கறக்கறநது .புல்பபிகள் ,ரங்கள்,கடல் ீர் ,ண் ஆகறம அமணத்துத கரர்தன் 

தசறப்தகங்கபரக பசல்தடுகறநது . 

 

கரர்தன் பனம் : 

எபே சூல் அமப்பு கரர்தன்-மட-ஆக்மசமட உட்கறகறப்தமக் கரட்டிலும் அறக அபிற்கு 

கரர்தன்-மட-ஆக்மசமட பபிிட்டரல் அம கரர்தன் பனம்  ) carbon source) ன்று 

அமக்கப்தடுகறநது .கரர்தன் பனங்கலக்கும் ,கரர்தன் தக்ககங்கலக்கும் இமடில் கரர்தணரணது 

பரடர் தரிரற்நத்துக்கு உட்தடுகறநது. 

  

கரர்தன் தக்ககங்கமப ரிக்கும் ததரது அறனறபேந்து கரர்தன்-மட-ஆக்மசடு அறகம் 
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பபிதற்நப்தடுகறநது.அப்ததரது அம கரர்தன் தசறப்தகரக பசல்தடரல் கரர்தன் பனரக 

பசல்தடுகறநது .கரடரணது கரர்தன் தசறப்தகரக பசல்தடுகறநது .அத கரட்மட ரிக்கும் ததரது 

கரர்தன் பனரக பசல்தடுகறநது .இவ்ரறு  அக ,புநக் கரிகமப பதரபேத்து எபே சூனரணது 

கரர்தன் தசறப்தகரகதர ,கரர்தன் பனரகதர ,பசல்தடுகறநது .ரம் னரற்று 

அடிப்தமடில் தரர்க்கும் ததரது தடி ரி பதரபேட்கள் கரர்தன் தசறப்தகங்கபரகத் ரன் 

பசல்தட்டுள்பண .தல்னரிக் கக்கரண ஆண்டுகபரக பூறக்கடிில் பதபேபினரண கரர்தன் 

றமனப்தடுத்ற மக்கப்தட்டுள்பது.ஆணரல் தல்னரிக் கக்கரண ஆண்டுகபில் 

உபேரக்கப்தட்ட கரர்தன் தசறப்தகங்கமப ஆற்நலுக்கரக தன்தடுத்தும் ததரது அம கரர்தன் 

தசறப்தகரக பசல்தடரல் கரர்தன் பனரக ரற்நப்தடுகறநது.அணரல் ரன் எபே கரனத்றல் 

கரர்தன் தசறப்தகங்கபரக பசல்தட்ட தடிப் தரமநகள் ணி டடிக்மககபரல் கரர்தன் 

பனங்கபரக ரற்நப்தட்டுள்பண. 

 

கடனறல் கரர்தன் சுற்சற: 

உனகறல் ரன்கறல் பன்று தகுற கடனரல் சூப்தட்டிபேக்கறநது.கடல் ீர் கரர்தன் தசறப்தகங்கபரக 

பசல்தடுகறநது .எவ்பரபே ஆண்டும் பிண்டனத்றனறபேந்து சுரர்  92 ஜறகரடன் கரர்தன்-மட-

ஆக்மசடு கடனரல் உட்கறகறக்கப்தடுகறநது   .30 ிலக்கரட்டிற்கு தல் கரர்தன்-மட-ஆக்மசடு 

கடனறல் தசறக்கப்தட்டுள்பது . 

 

கடல் அமன,கரர்தன்-மட-ஆக்மசடின் அபவு ,கரற்று அடிக்கும் றமச ,தகம்  ,கடல் ீரின் பப்த 

றமன ,ண தல்தறு கரிகள் கடனறல் வ்பவு கரர்தன் மட ஆக்மசடு கனக்கறநது ன்தம 

றர்ிக்கறநது .கடனறன் தல் தப்தில் உள்ப ண்ரீில் கரர்தன்-மட-ஆக்மசடு 

கமகறநது.ீரில் கனந் கரர்தன் மட ஆக்மசமட கடல் ரழ் உிரிணங்கள் டுத்துக் 

பகரள்கறன்நண. 

 

கடனறல் ற்தடும் கரர்தன் சுற்சறில் பன்று றகழ்வுகள் பக்கறப் 

தங்குகறக்கறன்நண.பனரரக கடனறல் கரப்தடும் ீர் சுற்சறில் இபே பக்கற கலழ்ிலம் 

ீதரட்டபம் ,தபனலம் ீதரட்டபம் பக்கற தங்கு கறக்கறன்நண .கலழ்ிலம் ீதரட்டத்றன் 

ததரது  ) downwelling) கடனறன் தலுள்ப அடர்த்ற அறகரண குபிர்ந் ீர் கலத தரய்கறநது .கலறபேந்து 

குபிர்ந் ீர் பப்த தரிரற்நத்றன் பனம் பப்த சறமனம ற்தடுத் ததன லம்பும 
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தல்லம்பும் ீதரட்டம் ணப்தடுகறநது .கலழ்ிலம் ீதரட்டம் ,தல்லம்பும் ீதரட்டம் 

இண்டுத கடனறன் ீர் சுற்சறிலும் ,கரர்தன் சுற்சறிலும் பக்கறப் தங்கு கறக்கறநது .

கலழ்ிலம் ீதரட்டத்றன் ததரது கடல் ீரின் தல் தப்தில் உள்ப கரர்தன்-மட-ஆக்மசடு 

கலழ்தகுறம அமடந்து கடல் ரழ் உிரிணங்கபரல் உட்கறகறக்கப்தடுகறநது .ீம் உள்ப கரர்தன்-

மட-ஆக்மசடு கடனறன் அடிில் றமனப்தடுத்ப்தடுகறநது .கடற்கமதரப் தகுறகபில் 

பப்தறமன அறகரகும் ததரது கடல் ீர் ிரிமடகறநது .கலலள்ப குபிர்ந் ீர் தல்லம்தி 

பப்த தரிரற்நத்றன் பனம் பப்தசறமனம ற்தடுத்துகறநது .இன் பனம் கலலள்ப கரிப் 

பதரபேட்கள் தற்தப்புக்கு பகரண்டுப்தட்டு உரக டுத்துக் பகரள்பப்தடுகறநது .கலழ்ிலம் 

ீதரட்டம் ,தல்லம்பும் ீதரட்டம் ஆகற இண்டுத கரர்தன் சறமனமபம் ,கடனறன் 

உவு சங்கறனறின் சறமனமபம் கரப்தறல் பக்கறரண தங்கு கறக்கறநது .ஆணரல் 

புிபப்தரனரல் ற்ததரது கடனறன் தனடுக்கு அறக உப்புடன் அடர்த்ற அறகரக 

உள்பரல் தல்லம்பும் ீதரட்ட றகழ்வு மடதட்டு ீர்சுற்சறபம் ,கரர்தன் சுற்சறபம் 

தரறக்கப்தட்டுள்பது. 

 

இண்டரரக கடனறல் பதபேபில் கரப்தடும் தசும்தரசறகதப கடனறல் பன்ம 

உற்தத்றரபரக உள்பண .இமல்னரது கடல் ீர் ரங்கலம் பன்ம உற்தத்றரபரக 

பசல்தடுகறன்நண .உனகபில்  50 ிலக்கரடு ஆக்சறஜன் கடனறனறபேந்த பதநப்தடுகறநது .கடனறன் 

பன்ம உற்தத்றரபர்கள் ண்ரீில் கமந்துள்ப கரர்தன் மட ஆக்சமட டுத்துக் பகரண்டு 

உவுப் பதரபேட்கமபத் ரரிக்கறநது .தசும்தரசறகமப தன கடல் ரழ் உிரிணங்கள் உரகக் 

பகரள்கறன்நண.இது ததரக இநக்கும் தசும்தரசறகள் கடலுக்கடிில் றமனப்தடுத்ப்தடுகறநது . 

பன்நரரக ,கரர்தன்-மட-ஆக்மசடு கடல் ீபேடன் கனக்கும் ததரது மத கரர்ததணட் அணி 

உபேரகறநது .கடனறல் உள்ப ததன ஏடுமட உிரிணங்கபரண சறப்தி ,கறறஞ்சல்கள் ,

ட்சத்றீன் ததரன்ந பட் தரனறகள் ,ததரன்ந தல்தறு கடல் ரழ் உிரிணங்கபில் கடிணரண 

ஏடு உபேரற்கும் ,பட்மட ஏடு உபேரற்கும் ,கடல் ரழ் உிரிணங்கபின் லும்பு ,உடல் 

உள்கட்டமப்திற்கும் ,தரரிப்புக்கும் கரல்சறம் கரர்ததணட் பன்மரகத் தமப்தடுகறநது .

கரல்சறம் கரர்ததணட் உபேரற்கு கரர்ததணட் அணி பக்கற தங்கு கறக்கறநது.கரர்ததணட் 

அணி கரல்சறத்துடன் இமபம் ததரது ரன் ஏடு ,லும்பு ஆகறம உபேரக்கப்தடும் .

இத்மக ஏடுமட ,லும்புகலமட உிரிணங்கள் இநந்திநகு அம கடல் ஆத்றல் ததரய் 
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தக்கப்தடுகறநது .இமத கரனப் ததரக்கறல் மனம் ஸ்தடரன் ணப்தடும் சுண்ரம்புப் 

தரமநரக ரறுகறநது .அந் சுண்ரம்புப் தரமநினறபேந்து ரன் ரர்திள் உபேரகறநது .

இத்மக பன்று பக்கற றகழ்வுகபரல் கடல் எபே கரர்தன் தக்ககரக 

பசல்தடுகறநது.பிண்டனத்றல் கரர்தன்-மட-ஆக்மசடின் அபவு அறகரணரல் கடல் ீரிலும் 

கரர்தன்-மட-ஆக்மசடின் அபவு அறகரித்து கடல் ீர்  30 ிலக்கரட்டிற்கு தல் 

அறனரக்கப்தட்டுள்பது .கடல் ீரின் அறனரக்கத்ரல் கரல்சறம் கரர்ததணட்டின் அபவு 

குமநரல் கடல் ினங்குகபின் ததனரடு ,பட்மட ஏடு ஆகறற்நறன் உபேரக்கபம் ,

உள்கட்டமப்பும் ,லும்புகபின் உபேரக்கபம் பர்ச்சறபம் மடதடுகறநது .அணரல் கடல் 

உிரிணங்கபின் பர்ச்சற குன்நறபள்பது .கடம் அறனரக்கத்ரல் தபப்தரமநகள் 

றநறந்துள்பண .இவ்ரறு தல்தறு ிரக கரர்தன் சுற்சறின் சறமன தரறக்கப்தடுரல் 

கடல் உிரிணங்கபின் இல்தரண பர்ச்சற அச்சுறுத்ப்தட்டுள்பது .தற்குநறப்திட்ட பன்று 

றகழ்வுகலம் கடல் ீரின் கரர்தன் சுற்சறில் பக்கறப் தங்கு கறக்கறநது. 

 

புிில் உிரிணங்கலம் கரடு ,கடல்,ண்  ததரன்ந தல்தறு உிர்ச் சூல்கலம் கரர்தமண 

றமனப்தடுத்துனறல் பக்கறப் தங்கு கறக்கறன்நண.பிண்டனத்றல் பன்மரண தசுங்குடில் 

ரபரண கரர்தன்-மட-ஆக்மசடின் அபமக் குமநப்தற்கு கரர்தன் தசறப்தகங்கபின் 

ண்ிக்மகம அறகரித்து கரர்தன் றமனப்தடுத்துனறன் அபம கிசரக உர்த்தண்டும் .

அற்கு ரம் அறக அபில் கரடுகள் பர்ற்கரண சூமனபம் ,புல்பபிகமபபம் ற்தடுத் 

தண்டும் .சதுப்பு றனங்கமப சலமத்து தரரிப்தணரலும் தபப்தரமநகமப சலமத்து 

தரதுகரப்தரலும் கரர்தன் றமனப்தடுத்துமன அறகரிக்க படிபம் ,படரக்கறன் பனம் ண்ின் 

கரி க்குப் பதரபேட்கமப‘ ,யறபெமம ’அறகப்தடுத்ற ண் பத்ம தம்தடுத்துன் பனம் 

ண்ின்  கரர்தன் றமனப்தடுத்தும் ஆற்நமன  அறகரிக்க படிபம் . 

 

கரர்தன் தசறப்தகங்கமப பசற்மகரகவும் உபேரக்க படிபம் .பரறல் தட்தங்கள் பனரக 

பிண்டனத்றல் உள்ப கரர்தன் மட ஆக்மசமட றட டிில் றமனப்தடுத்ற ,புிக்கடிிலும் ,
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தரமந இடுக்குகபிலும் தசறப்தற்கரண பற்சறகலம் தற்பகரள்பப்தட்டு பேகறன்நண .

றனக்கரிினறபேந்து றன்ணரக்கம் பசய்ப்தடும் ததரது பபிதறும் கரர்தன் மட ஆக்மசமட 

பிண்டனத்றல் ிடரல் குய்கபின் பனரக தசறத்து பூறக்கடிில் ,

தரமநகலக்கடிிலும் தக்கப்தடுகறநது .இவ்ரறு றனக்கரிினறபேந்து பதநப்தடும் றன்சரம் தூ 

ஆற்நல்  ) Clean energy) ண அமக்கப்தடுகறநது .ந்பந் இற்மக றகழ்வுகபின் பனம் கரர்தன்-

மட-ஆக்மசடு குமநக்கப்தடுகறநதர அத றகழ்வுகமப பசற்மகரக ற்தடுத்துற்கரண 

பற்சறகலம் தற்பகரள்பப்தடுகறன்நண .சுண்ரம்புப் தரமநகள் பனரக அறகபில் கரர்தன்-

மட-ஆக்மசமட றமனப்தடுத் படிபம் ன்தரல் பசற்மகரண பமநில் சுண்ரம்புப் 

தரமநகபின் உபேரக்கபம் தூண்டப்தடுகறநது .கடல் ீரில் இபேம்புத் ரதுக்கமப தசர்ப்தன் 

பனரக கடல் உிரிணங்கபின் பர்ச்சறம அறகப்தடுத்துது ,கடல் உிரிகபின் பர்ச்சறரல் 

கரர்தன்-மட-ஆக்மசடு அறகபில் றமனப்தடுத்ப்தடுரல் பிண்டனத்றல் உள்ப கரர்தன்-

மட-ஆக்மசடின் அபவு குமநபம் .பசற்மக ம் ,பசற்மக இமன ,பசற்மகரக 

எபிச்தசர்க்மகம ற்தடுத்ற அன் பனம் கரர்தன் மட ஆக்மசடின் அபம குமநப்தற்கரண 

பற்சறகபில் ிஞ்ஞரணிகள் ஈடுதட்டு பேகறநரர்கள். 

 

கரனறமன ரற்நத்ரல் றக இபேக்கும் ததறவுகமப ிர்க்க உடணடிரக ரம் தசுங்குடில் 

ரபக்கபின் பபிதற்நத்ம பதபேபிற்கு குமநப்தற்கரண டடிக்மககபில் 

ஈடுதடதண்டும் .சுற்றுச்சூல் அமப்புகள்,ரழ்ிடங்கமப அறக அபில் கரர்தன்-மட-

ஆக்மசமட உட்கறகறக்கும் இற்மகரண கரர்தன் தக்ககங்கபரகச் பசல்தடுரறும் ,அம 

கரர்தன்-மட-ஆக்மசமட அறகம் பபிிடும் பனங்கபரக பசல்தடரரறும் அற்மந 

தரரித்து தரதுகரக்க தண்டும்  .ரம் அமணபேம் கரர்தன் சுற்சறின் சறமனம 

ீட்படடுத்து உிர்க்தகரபத்மப் தரதுகரக்க தண்டும். 

(பரடபேம்) 
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ேிழ்த்தேசி அசியொரர்கள் 

லொக்கரிக்க றுப்பது ஏன்? 

தபொசிரிர் ே. தசொன் 

[பநறரபர், றழ் ண் ன்னுரிம இக்கம்] 
  

            'தர்னறல் ரக்கபிப்தது ம் கடம' ன்றும் 'உரிம' ன்றும் உததசங்கள் 

ஆண்டுதரறும் டந்து பகரண்தட இபேக்கறன்நண. 'ஊபேக்குச் பசல்ன தரம இல்மன, பசத்ரல் 

புமக்க சுடுகரடு இல்மன; அம கறமடக்கும்ததரது ரக்கபிக்கறதநரம்! அது ம ரக்கபிக்கப் 

ததரறல்மன' ன்று சரரணி க்கள் எபே ததரரட்ட டிரகத் தர்மனப் 

புநக்கித்து, ரக்கபிக்க றுக்கறநரர்கள். 
  

ற்பநரபே புநம், அசறல் அநறில் அநறந், னரறு அநறந், பத்ப் தடித், சபக 

அக்கமந பகரண்டர்கலம் ரக்கபிக்க றுக்கறநரர்கள். தனர் 'தரட்டர' ில் ங்கள் ரக்மகப் 
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தறவு பசய்கறநரர்கள்.  றழ்த் தசற அசறமன பன்பணடுப்தர்கலம், புட்சறக 

இக்கங்கமபச் தசர்ந்ர்கலம் ரக்கபிக்க றுக்கறநரர்கள். இர்கள் தும் அநறரர்கள் 

ன்தரல் ரக்கபிக்க றுக்கறநரர்கபர? றழ்ரட்டின் திச்சறமணகமபபம், அற்றுக்கரண 

றந்த் ீர்வு தற்நறபம் அநறந்து பகரண்டரதனத ரக்கபிக்க றுக்கறநரர்கள். 
  

தர்ல்கபில், க்கபின் ஆமப் பதந  னத் றட்டங்கமப ரபரக 

அநறித்து, அசறல் கட்சறகள் தர்னறல் ததரட்டிிடுகறன்நண. இப்ததரதும் 2021சட்டன்நத் 

தர்ல் அநறக்மகில், அறபக 173 னத்றட்டங்கமபபம், றபக 500 னத்றட்டங்கமபபம் 

அநறித்துள்பண. இக்கட்சறகபின் மனமில் அமந் கூட்டிகள்ரன் றகத்றன் பதரி 

தர்ல் கூட்டிகள். கட்சறகபின் தர்ல் அநறக்மககபில் ததசப்தடுதம றக க்கலக்கரண 

னத்றட்டங்கள் ட்டுத; அம றகத்றன் உரிம ீட்புக்கரணம அல்ன. அப்தடி தனும் 

உரிமகள் பரடர்தரக தர்ல் அநறக்மகில் ததசுரக இபேந்ரல், "டுண் அசறடம் 

னறபறுத்ப்தடும்" ன்று ட்டுத கூநப்தட்டிபேப்தமக் கரனரம். பணன்நரல், அசறல் 

கட்சறகலக்தக பரிபம், ரங்கள் உரிம ீட்படடுப்பு தற்நறப் ததச படிரது ன்தது. 

பணணில், ரறன  அறகரம் ன்தது பரட்மடடிக்கப்தட்ட என்று.  
  

ரக்கபிக்க றுப்தற்குக் கரம் சணரகத்றன் ீரண ம்திக்மகக் 

குமநர? அல்னது தர்ல் பமநில் அம்திக்மகபம் சனறப்பும் பகரண்டு 

ிட்டரர்கபர? அல்னது ததரட்டிிடும் தட்தரபர்கள் தர்மற்நர்கள் ற்றும் 

அக்கமநற்நர்கள் ன்தரனர? இம துவும் கரம் இல்மன. ம்மச் சுற்நறபள்ப 

அமணத்மபம் ீர்ரணிப்ததும், பசல்தடுத்துதும் அசரங்கம்ரன் ன்தது பபிரகத் 

பரிந்றபேந்தும், றழ்த்தசறர்கள் ரக்கபிக்க றுப்தம எபே பரடர் ததரரட்டரக டத்ற 

பேகறநரர்கள். ரக்கபிப்தற்கு துவும் தமில்மன. ரக்கபிக்க 18 தும், ஏர் ஆட்கரட்டி 

ிலும் இபேந்ரல் ததரதுரணது. ஆணரல் ரக்கபிக்க றுப்தற்கு ரபரண 

கரங்கலம், அற்கரண றரப்தரடுகலம் இபேக்கறன்நண.  
  

எபே க்கள் (a people) ங்கள் ஆட்சறரபமத் தர்ந்படுக்கவும், ஆபங்கள் இல்னரல் 

அமச ரற்நறமக்கவும், ங்கலக்கரண சட்டங்கமப இற்நறக் பகரள்பவும், உனகறல் தர்ல் 

பமநரன் மகக் பகரள்பப்தடுகறநது.  உனகறல் 167 ரடுகபில் றகுந் சணரகத் 
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ன்மபடன், தர்ல் பனம் அசரங்கங்கள் தர்ந்படுக்கப்தடுகறன்நண.  
  

எபே தசத்றல் தர்ல் ன்தது சணரக றபமந ஆகும். அததம், தன தசற 

இணங்கள் உள்ப இந்றர ததரன்ந எபே பதபேம் ரட்டில், அத தர்ல் சணரகம் 

அப்பதபேந்தசற இணத்றன் தனரறக்கத்ம  திந தசற இணங்கபின் ீது றறுவும், சறநற 

தசற இணங்கபின் உரிமகமப றுக்கவும் எபே கபேிரகப் தன்தடுத்ப்தடுகறநது. 

அத்மக ரடுகபில் தசற இணங்கபின் இபேப்பும், சத்துபம் உறுற பசய்ப்தட தண்டும். 

சரறகள் இபேப்தமபம், சங்கள் இபேப்தமபம் ற்கறந இந்ற அசறல் 

சட்டம், இந்றரில் தசற இணங்கள் ன்ந என்று இபேப்தமத ற்கில்மன. 
  

ொநிய உரிமகள் : ஆங்கிதயர் ஆட்சிிலும் 

லிடுேமய தபற்ம இந்ேிொலிலும்  
  

ஆங்கறதனர் ஆட்சறக்கரனத்றல் மபமந இல்னரல் ரள்பமணரல் 

உபேரக்கப்தட்ட இந்றர இன்நபவும் அப்தடித பரடர்கறநது. பரறரரி 

ரறனங்கள் (1956) உபேரக்கப்தட்டரலும், அம அறகரற்ந அசுகமபக் பகரண்ட 

ரறனங்கபரகத றகழ்கறன்நண. 
  

திரிட்டிஷ் ஆட்சறம றர்த்து இந்றரில் ததரரட்டங்கள் பண்டு ிட்ட 

சூனறல், அசறல் அறகரங்கபில் சறநறபம இந்றர்கதபரடு தகறர்ந்து பகரள்லம் தரக்கறல், 

1909 பல் சட்டங்கமப இற்நத் பரடங்கறது ஆங்கறதன அசு.  றன்தடர -ரர்னற சலர்றபேத் 

சட்டம் (1909), ரண்தடகு- பசம்ஸ்ததரர்டு சலர்றபேத் சட்டம் (1919), இந்ற அசுச் சட்டம் 

(1935) ஆகறம இந்தரக்கறல் பகரண்டுப்தட்டண. 1920ஆம் ஆண்டு மடபமநக்கு ந் 

ரண்தடகு- பசம்ஸ்ததரர்டு சட்டம்  ரகரங்கபில் இட்மட ஆட்சறம உபேரக்கறது. 

பக்கறற்ந சறன அறகரங்கமப தர்ந்படுக்கப்தட்டுப் திதற்கும் அமச்சர்கலக்கு 

ங்கறது. அம மத்துக்பகரண்டு  ீறக்கட்சற பசன்மண ரகரத்றல்  சறன 

சலர்றபேத்ங்கள் பசய்து. 1935ஆம் ஆண்டு இந்ற அசுச் சட்டம் ரகர சுரட்சற ங்கறது. 

த்றில் இட்மட ஆட்சறம உபேரக்கறது. எப்தடீ்டபில், 1935 ஆம் ஆண்டு 

பகரண்டுப்தட்ட இந்ற அசுச் சட்டம் ரகரங்கலக்கு அறக உரிமகமப, அறகரங்கமப 

ங்கறது. ஆணரலும்கூட,  எபே ரட்மட அடக்கற தனரலமக பசய்ற்கரண எபே 
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சட்டரகத்ரன் ஆங்கறதன அசு அம உபேரக்கம் பசய்றபேந்து. ரகரங்கலக்கு அது 

ரகர சுரட்சற அபித்றபேந்ரலும்கூட, ரகரங்கமப "றப்திற்குரி பணிசறதரனறட்டி 

கள்" (Honourable Municipalities) ன்று கரந்றரர் ிர்சறத்ரர். அப்தடி ிர்சறக்கப்தட்ட 1935ஆம் 

ஆண்டுச் சட்டம் சறநற ரற்நங்கலடன் 1950ஆம் ஆண்டு இந்ற குடிசு அசறனமப்புச் 

சட்டரக மடபமநக்கு ந்து. 
  

அசறனமப்பு அமில் இபேந் தக. சந்ரணம் இவ்ரறு கூறுகறநரர்:  
  

"திரிட்டிஷ் அமச ன்மரக றர்த்து ந் இந்றத் மனர்கள் இந்றரில் 

திரிட்டிஷ் ஆட்சறம றமனரட்டும் தரக்கத்துடன் உபேரக்கற ஏர் அசறல் சட்டத்ம 

அப்தடித அடிமத்ணத்துடன் ற்றுக்பகரண்ட அசரரரண உண்மம ிபக்குது 

சுனதரணது அன்று". 
  

உண்மில் 1935ஆம் ஆண்டு ஆங்கறதனர்கள் பகரண்டுந் சட்டத்றல் 

ரகரங்கலக்கு அபிக்கப்தட்ட அறகரங்கமப ிட, றகவும் குமநரகத இந்ற 

அசறனமப்புச் சட்டம்-1950இல் ரறனங்கலக்கு ங்கறபள்பது. இந்ற என்நறத்றல் 

ரறனங்கபின் றமன றகவும் தரிரதகரணது. றகக்குமநந் அறகரங்கலடன் ட்டுத் 

டுரநற, ள்பரடி, ரறன அசுகள் பசல்தட்டு பேகறன்நண. புக்கமடில் றன்று திச்மச 

தகட்டுக் குல்பகரடுக்கும் திச்மசக்கரணின் றமனில் ரறன அசுகள் இபேப்தரக தன 

அசறல் அநறஞர்கள் பன்ணத ிர்சறத்து இபேக்கறநரர்கள். 
  

இந்ற அசறல் சட்டத்ம லத் குறரணர் ன்று கபேப்தட்ட சர் ர் 

பஜன்ணிங்ஸ் இவ்ரறு கூறுகறநரர்:  
  

"அறகதட்சம் சட்டசமதில் எபே ீர்ரணத்ம றமநதற்நற ிட்டு, த்ற அமசத்ரன் 

ரறன அசுகள் பரங்கறக் பகரண்டிபேக்க தண்டுத ி, ரறனங்கலக்கு அந் அறகரம் 

கூட கறமடரது." 
  

இந்றரவுக்குள் ஏபவு உரிமபடன் ரழ்து ன்ந தரக்கறல்,1974இல் றக 

சட்டன்நம் றமநதற்நற ரறன சுரட்சறத் ீர்ரணத்ம இந்ற டுண் அசு 
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குப்மதக் கூமடில் சீற 46 ஆண்டுகள் ஆகறன்நண 
  

இப்ததரது, ஞ்சற இபேந் அறகரங்கலம் ரறனங்கபிடறபேந்து தலும் 

திடுங்கப்தட்டிபேக்கறன்நண.  
  

றகம் பதரபேபரர ரீறரக சூமநரடப்தடுகறநது.  தண்தரட்டிலும், சபகத்றலும் 

தரர்ப்தணிம் தனரண்ம பசய்கறநது. அசறல்  சட்டம் குமநரண அறகரங்கமப ட்டுத 

ரறனங்கலக்கு ங்கறிபேக்கறநது. அந் அறகரங்கலம் கூட டுண் அசரல் 

தநறக்கப்தடுகறன்நண.  றழ் பரற ஆட்சறபரறரக, டீ்டு பரறரக, ீறன்ந 

பரறரக, றதரட்டு பரறரக ிபங்க ரய்ப்தில்னரல் கறடக்கறநது.  இந்ற 

ல்னரறக்கத்றற்குப் தந்து றறணம் ரழ்கறநது. எபே தசற இணத்றற்குரி பலமரண 

உரிம பதற்ந இணரக றறணம் ர தண்டும் ன்ந இனக்மகக் 

பகரண்டர்கள், குமநதரடுள்ப இந்ற அசறல் சட்டத்ம ற்க றுக்கறநரர்கள்.  
  

இந் அசமப்பு ரற்நறமக்கப்தட்டு, தசற இணக் குடிசுகபின் கூட்டமப்தரக 

இந்றர ரற்நறமக்கப்தட தண்டும் ன்று தகரரி தர்ல் அசறனறல் தங்தகற்க 

றுக்கறநரர்கள். திரிந்து ததரகும் உரிமதரடு கூடி சுறர் உரிம (ன்னுரிம) 

தகரபேகறநரர்கள். 
  

இமநரண்மபள்ப றழ்த் தசக் குடிமச அசறல் இனக்கரகக் பகரண்டர்கள் 

றழ்த்தசறர்கள். ஆரித்றன் அசறல் டிரகற இந்ற தசறத்ம ற்க 

றுத்து, தசற இணங்கபின் இபேப்மதத ற்கர இந்ற அசறனமப்புக்கு இங்கற 

அசறல் டத்தும றுத்து, றழ்த் தசற இணத் ன்னுரிமம பன்பநடுக்கும் 

கபேத்றல் பத்றல் அல்னது றழ்ரடு ிடுமனம இனக்கரக மத்துத் றழ்த் தசற 

இக்கங்கள் பசல்தடுகறன்நண. 
  

தல்தறு பரறறத் தசற இணங்கபின் ரகங்கமப லுக்கட்டரரகப் 

திமத்து, ஆங்கறதனர்கபரல் உபேரக்கப்தட்ட இந்றரவுக்கு, ிடுமனக்குப் தின்ணர் 

லப்தட்ட இந்ற அசறல் சட்டம் தல்தசற இணங்கபின் 

அமடரபத்மபம், உரிமகமபபம் ற்தரக இல்மன. 
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இந்ற அசறல் சட்டம் தல்தசற இணங்கள் ரலம், அல்னது தன தசங்கமப 

உள்படக்கற எபே ரட்டிற்கு ற்நல்ன.  இந்ற அசறல் சட்டத்றல், 'கூட்டரட்சற' ன்ந 

பசரல்கூட இல்மன; பர்ச்சறமடந் 18க்கும் குமநர ண்ிக்மகில் இபேக்கும் தசற 

இணங்கபின் இபேப்மதபம் அது ற்கில்மன.  
  

பரறத் தசற இணத் ரகங்கபின் பர ததரரட்டங்கபின் ிமபரக, பரறற 

ரறனங்கள் உபேரக்கத்ம (1953-1956) தறுறின்நற இந்ற அசு ற்நது. 

இபேந்ரலும், தசற இணங்கபின் புற ரழ்ிட றனப்தப்மத பரறறத் தசற 

இணங்கபின் ரகரக அது கபேில்மன. அற்மந பற்று றர்ரகப் திரிவுகள் ததரனக் 

கபேதுகறநது.  
  

இந்ற அசறல் சட்டம் - கூறு 3,  ரறனங்கமப உமடக்கதர, திரிக்கதர,  தறு 

ரறனங்கலடன் தசர்க்கதர, ரறனத இல்னரல் ஆக்கதர இந்ற ரடரலன்நத்துக்கு 

உரிம இபேப்தரகப் ததசுகறநது.  
  

எபே ரறனத்மத இல்னரல் அடிக்கும் சட்டப் திரிவுகமப உள்படக்கற அசறல் 

சட்டத்ம ந்த் தசற இணபம் ற்றுக் பகரள்ப படிரது. ஆகத றழ்த் தசறர்கள் 

இந்ற அசறல் சட்டத்றற்கு இக்கரண தர்ல் அசறமன ற்தறல்மன. 
  

ேிணிக்கப்படும் ஒற்மமொட்சி முமம 
  

இந்ற அசறனமப்பு ன்தது டித்றல் கூட்டரட்சற ததரன்று தரற்நபிக்கும் ஏர் 

எற்மநரட்சற ஆகும். அசறல் அநறினரபர் தக.சற.ிர் இந்ற அசறனமப்மத 

"அமகுமநக் கூட்டரட்சற" (Quasi federal) ன்று குநறப்திடுகறநரர்.  
  

            எற்மநக் குடிபரிம, எற்மந ீறத்துமந, அசறமனப் திகடணம் பசய் 

உபேரக்கப்தட்டிபேக்கும் அசமப்புச் சட்டப் திரிவுகள், தற்றுக்கு தற்தட்ட ஆட்சறக் 

கமனப்புகள், திந கூட்டரட்சற ரடுகமபப் ததரனன்நற தனமில் (ரஜ்சமத) 

ரறனங்கலக்குச் சரண உறுப்தரண்ம அபிக்கத் நற றமன, டுண் அசு ற்றும் 

ரறனங்கலக்கு இமடத தரதட்சரண அறகரப் தங்கலடு (என்நற அசுப் 
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தட்டில்100; பதரதுப்தட்டில் 61; ரறன தட்டில் 52), ரறனப் 

தட்டினறனறபேந்தும், பதரதுப் தட்டினறபேந்தும் ந் அறகரத்மபம் ப்ததரது தண்டுரணரலும் 

தநறத்துக் பகரள்ப உரிம பதற்ந என்நற அசறன் தனரறக்க றமன; ரஜ் சமத(தனம)

ின் எத எபே ீர்ரணத்றன் பனம் (அசறல் சட்டக் கூறு 249), ரறன அறகரங்கமபப் 

திடுங்கறக் பகரள்லம் அறகரம், அசறமனப் திகடணம் பசய்து ரறனப் தட்டினறல் உள்ப 

துமநகள் பரடர்தரக என்நற அதச சட்டம் இற்றும் தனரறக்கம்;  இந்ற ஆட்சறப் தித் 

துமந பனம் இந்றர பலதும் க்கபரல் தர்ந்படுக்கப்தட்ட ரறன அசுகமபக் 

கட்டுப்தடுத்துது, கரஷ்ீரில் றகழ்த்ப்தட்டமப் ததரன னரறு பலதும் ணி அசுகபரக 

றனி ந்றபேக்கும் ரறனங்கபின் ரறனத் குறமபம் தநறத்துக்பகரண்டு, என்நறப் 

தகுறரக ரற்றுது… ன்று மபமந இல்னர எடுக்குபமநகமபச் பசய்து, தசற இண 

பரறகமபப் புநந்ள்பி இந்றம இந்றரின் ஆட்சற பரறரக ற்தபிப்பு 

பசய்றபேப்தது… ண இந்ற அசறல் சட்டம் தசற இண உரிமப் தநறப்பு ஆரகத் 

றகழ்கறநது. 
  

இந்ற அசறல் சட்டத்துக்கு உட்தட்டு அசறல் பசய்து ன்ரணபள்ப ந் தசற 

இணத்றற்கும் ற்புமடல்ன. ஆகத, தசற இணங்கள் ீது எடுக்குபமநகமப 

றமனப்தடுத்துகறன்ந, தசற இணங்கலக்கறமடத சத்துத்ம றுக்கறன்ந  இந்ற 

அசறனமப்புக்கு உட்தட்டு தர்ல் அசறனறல் தங்தகற்க றழ்த் தசறர்கள் றுக்கறநரர்கள்.  
  

உனக அங்கறல் மறுக்கப்தட்டுள்ப எபே தசற இணத்றற்கரண அத்மண 

இனக்கங்கமபபம் பகரண்டு ிபங்கும் 8 தகரடி றழ் க்கமபக் பகரண்ட றழ்த் 

தசற இணத்றன் ன்னுரிம அசறமன றழ்த் தசறர்கள் னறபறுத்துகறன்நணர். 
  

தடிப்தரபர்கலக்கு இக்கரங்கள் ததர ரட்டர ன்நரல், மடபமநில் தலும் தன 

சரன்றுகமபப் தட்டினறடனரம்: 
  

றறணம் ஏர் அடிமப்தட்ட இணம் ன்தற்கரண சரன்றுகள் இம: 
  

            மடபமநிலும், றழ்க்கள் அடிமப்தட்ட க்கபரகத இந்ற என்நறத்துக்குள் 

இபேந்து பேகறநரர்கள் ன்தம இந்ற டுண் அசறன் பரடர் பசல்தரடுகள் உர்த்ற 
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பேகறன்நண: 
  

 #ீனலர்_படுதகொமய: தகட்க_நொேிில்யொ_அடிமப்பட்ட_ேிறினம்: 
  

றக ீணர்கள் 575 ததம சறங்கபக் கடற்தமட றகக் கடற்தப்புக்குள்தபத 

மத்துக் பகரன்நம இந்றர ற்கறநது. ஆணரல், இனங்மக ீது வ்ி டடிக்மகபம் 

டுத்றல்மன. கண்டணம் கூட பரிித்றல்மன. 
  

            2021 ரர்ச்சு ரம், ரமக ரட்ட ீணர்கள் பரடர்ந்து பள்பப்தள்பம், புஷ்தணம் 

ததரன்ந தகுறகலக்கு அபேகரமில் கடனறல் ர் ணிர்கபரல் ரக்கப்தட்டுள்பணர். 

இந்றக் கடற்தமடபம் கடதனரக் கரல்தமடபம் இது குநறத்து வ்ி அமசவும் இல்னரல் 

இபேக்கறன்நண. றக அசு மகறுறமனில் இபேக்கறநது. ீணர்கள் பகரல்னப்தட்டரல் 

உித்பரமக ன்ததரடு ரறன அசு றறுத்றக் பகரள்கறநது. 
  

 #ஈறத்ேிறர்_படுதகொமய: #அடிமப்பட்ட_ேிறினத்ேொய_ஏதும்_தசய்_முடிலில்மய: 
  

ஈத் றர் தடுபகரமனம டுத்து றறுத்க் தகரரி றழ்ரட்மட இந்ற அசு ட்டி 

உமத்து. றர்கமபக் பகரன்று குிக்கும் ததரரில் இனங்மகக்கு தல்தறு உிகமப 

பசய்து. இணப்தடுபகரமன பசய் இனங்மகமப் தரதுகரக்க இன்றும இந்ற அசு தும 

றற்கறநது.  இனங்மக டத்றது ஏர் இணப்தடுபகரமன ன்தம இன்றும இந்றர ற்க 

றுக்கறநது. சர்தச அங்கறல் இணப்தடுபகரமன பசய் இனங்மகமப் தரதுகரக்க அமணத்து 

பற்சறகமபபம் பசய்து பேகறநது. 
  

            இனங்மக  அசு டுறமனரண தன்ணரட்டு ீறரபர்கமபக் பகரண்டு எபே ிசரம 

டத் தண்டும் ன்று தகரரி இங்கறனரந்து, பஜர்ணி, கணடர ததரன்ந 6 ரடுகபரல் .ர. 

ணி உரிம ஆமத்றல் பகரண்டுப்தட்ட எபே ீர்ரணத்ம ஆரிக்க தண்டும் ன்று 

றழ்ரட்டின் ஆலங்கட்சற, றர்க்கட்சற, கூட்டிக் கட்சறகள் ன்று அமணத்து ப்பும் 

தண்டுதகரள் ிடுத் றமனில், இந்றர ீர்ரணத்ம ஆரிக்கரல், ரக்கபிக்கரல் 

புநக்கித்து. இது எட்டுபரத் றகத் றர்கமபபம், ஈத் றர்கமபபம், உனகத் 

றர்கமபபம் புநக்கிக்கும் பசனரகும். ட்டு தகரடித் றக க்கமப துச்சரக இந்ற 
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அசு கபேதுகறநது.  
  

#ேிறர்கள்_என்பேொதயத_லிடுேமய_றுக்கப்படும்_ சிமமொரிகள்: 
  

ரஜவீ் கரந்ற பகரமனில் தடித் பரடர்தற்ந ததநறரபன் 

உள்பிட்ட 7 ததம 29 ஆண்டுகபரகச் சறமநினமடத்து மத்துள்ப 

றமனில், அர்கமபத் றக அதச ிடுிக்கனரம் ன்று உச்ச ீறன்நம் 

உத்ிட்டும், றக அமச்சம அற்கரண ீர்ரணத்ம இற்நற ற்தபிப்திற்கரக றக 

ஆலரிடம் (2018) அபித்தும், இன்று ம ஆலர் இலத்டித்துக் பகரண்டிபேக்கறநரர். சறமநில் 

இபேப்தர்கள் றர்கள் ன்ந எற்மநக் கரத்ரதனத இந்ற தரசறச தர.ஜ.க ின் பகர் 

ஆகற ஆலர் இவ்ரறு பசல்தடுகறநரர். 
                                  

#அடிமப்பட்ட_இனத்துக்கு_உள்_இடஒதுக்கீடு_தசய்துதகொள்ர _உரிமஉண்டொ? 
  

றக அசு ம ரர்கள் பேத்துக் கல்லூரிில் இடம் பதறும் 

மகில், அசுப் தள்பி ரர்கலக்கு 7.5 ிலக்கரடு உள் எதுக்கலடு பசய் 

றமனில், அற்கு எப்புல் ரல் ஆலர் ரப்தடுத்றணரர். ரறன அசு எவ்தரர் 

அமசிலும் அரணப்தடுத்ப்தடுகறநது. 
  

#தகொதொனொ_முடக்கத்ேில்_அடிமகள்_மந்து_லொங்க_அனுேி _உண்டொ? 
  

பகரதரணர மஸ் ரக்குனறனறபேந்து க்கமபக் கரக்க, சலணரினறபேந்து ஆய்வுக் 

கபேிகமப றக அசு இநக்குற பசய்பம் றமனில், ன் அனுற இன்நற 

அக்கபேிகமபத் றக அசு பதற்று ிடக் கூடரது ன்று தரஜக அசு கபேிகமப 

இமடநறத்துக் மகப்தற்நற ரன் ிபேம்பும் தறு ரடுகலக்கு அனுப்தி மத்து.  
                                               

படக்கக் கரனத்றல் தட்டிணிில் க்கள் தரிித் ததரது, சக்கு-தசம ரி ன்ந 

பதரில் றழ்ரட்டின் ரி பேரமக் மகப்தற்நறக் பகரண்ட இந்ற தர.ஜ.க அசு 

றகத்றற்குச் தச தண்டி தங்மகப் தன பமந தண்டிக் தகட்டுக் பகரண்டும் ில்மன. 

இறுறரக, "பதரி ணதுடன்"  9,627 தகரடி பபிில் கடன் பதறுற்கு றக அசுக்கு 

அனுற அபித்து. 
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#பொசிச_ஆண்மட_அசு! 
  

2014இல் திதற்நது பல் தந்ற தரடிின் மனமினரண தரஜக அசு ரறன 

அசுகபின் உரிமகமப பரட்மட அடித்து பேகறநது. இந்ற அசறல் சட்டத்ம 

ரற்நரதன, எபே சர்ரறகர தரசறச ஆட்சறம மடபமநப்தடுத்ற பேகறநது. 
  

இந்துத்துக் பகரமனரபிகமப சறமநினறபேந்து ிடுமன பசய்கறநது. 
  

            சரர்தின்ம ததசும் சபகச் பசல்தரட்டரபர்கமப, சறந்மணரபர்கமபச் சறமநில் 

அமடக்கறநது. இந்துத்துத்ம றர்க்கும் சபகச் பசல்தரட்டரபர்கள் தடுபகரமன 

பசய்ப்தடுகறநரர்கள். 
  

            உத்திதசத்றல் தரகற ஆறத்ரத் திதற்ந 2017 ரர்ச்சு ரத்துக்குப் திநகு, எத 

ஆண்டில்  1,240 ததர் 'ன்கவுன்டர்' பசய்ப்தட்டுள்பணர். இந்து ரஷ்டிர உபேரக்கத்றற்குத் 

மடரக இபேப்தர்கமபக் கரரனடித்து பேகறநது. உத்திதச தரகற ஆறத்ரத் 

ஆட்சறில் இந்து  பநறர்கள் கபேிகதபரடு ரடு பலதும் னம் பேகறன்நணர். பல 

இந்துத்து இந்றரம ஆர்.ஸ்.ஸ் உபேரக்கத்றன் தநரது ஆண்டரண 2025ல் தமடத்து 

ிட றட்டறடப்தட்டிபேக்கறநது. 
  

# ஆளுநர்_என்ம_அொஜகம்! 
  

க்கலக்கு வ்ித்றலும் பரடர்தற்ந, ஆலர் ன்ந எற்மந பகமக் மகில் 

மத்துக்பகரண்டு, றக க்கபின் அத்மண உரிமகமபபம் இந்ற என்நற அசு 

படக்கறப் ததரடுகறநது. 
  

தர.ஜ.க தடிரக ஆபர ரறனங்கமப ஆலர்கள் பனரகதர, துமறமன 

ஆலர்கள் பனரகதர தர.ஜ.க ஆலகறநது. அம்ரறன அமச்சர்கள் அஞ்சற எடுங்குகறநரர்கள். 

உள்துமந அமச்சர் அறத்ரின் கரமனத் பரட்டு ங்குகறநரர்கள். அப்தடி அஞ்சர 

பனமச்சர்கபின் கரல்கள் உமடக்கப்தடுகறன்நண. டில்னற சட்டன்நத்றல் எபே தசரரமக் 

பகரண்டு பேரக இபேந்ரல், டில்னற துமறமன ஆலரின் அனுற பதந தண்டும் ன்று 
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ரடரலன்ந ரறனங்கபமில் சட்டறற்நற ிட்டரர்கள்.  
  

#ொநியத்_ேகுேிமத_ஒறித்துக்கட்டும்_சர்லொேிகொம்! 
  

கரஷ்ீர் ரறனத்துக்குச் சறநப்புத் குறம ங்கறிபேந் இந்ற அசறல் சட்ட 

கூறு 370 ீக்கப்தட்டு, கரஷ்ீரின் ரறனத் குற திடுங்கப்தட்டு, கரஷ்ீரிகபின் ரகம் 

இண்டரகப் திரிக்கப்தட்டு,  2 என்நறப் தகுறகபரக ஆக்கப்தட்டுள்பது. கரஷ்ீபேக்கு ற்தட்ட 

இந்றமன றகத்துக்கும் ற்தடனரம். பல இந்றரவும் ஆர்.ஸ்.ஸ் கட்டுப்தரட்டுக்குள் 

பகரண்டுப்தடுகறநது. 
  

#க்கரொல்_தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட_அசுகமரக்_கலிழ்க்கும்_ கம! 
  

2014இல் 7 ரறனங்கபில் ஆட்சற பசய் தரஜக,  சூழ்ச்சறகபின் 

பனரக 2018இல் 21 ரறனங்கபில் ஆட்சற அறகரத்ம திடித்து. 'அசறல் ஆததன்' ன்ந 

பதரில் ரறன ஆட்சறக் கிழ்ப்புகமப டத்ற, ஆட்சறமக் மகப்தற்நற பேகறநது. 

இப்ததரது 17 ரறனங்கபில்   ஆலர்கள் ஆர்.ஸ்.ஸ். கரர்கள். ஆலர்கபின் இல்னங்கள் 

ஆர்.ஸ்.ஸ் அலுனகங்கபரகச் பசல்தட்டு பேகறன்நண.  
  

#ொநியங்கரின்_அமனத்துத்_துமமகமரமம்_ேன்_ அேிகொத்துக்குக்கீழ்_தகொண்டுலமம்_சர்

லொேிகொம்! 
  

இந்ற ஆட்சறப் தி ட்டுறன்நற, ரறன அசுப் திகலக்கும் த்ற அதச இணி 

பதரதுத் தர்வு டத்தும் ன்று தரஜக அசு அநறித்துள்பது. இணி ரறன அசுப் திகலம் 

தரஜகின் மகில்ரன். 
  

            'ீட்' தர்வு அநறிப்பு ரறனக் கல்ித் றட்டத்றல் தடித் ர ரிர்கள் 

பேத்துக் கல்ி பதந படிர சூமன உபேரக்கறமப் ததரன்தந, இப்ததரது இந்றர 

பலதும் அமணத்துக் கமன, அநறில் உர் கல்ிகலக்கும் தமவுத் தர்ம தரஜக அசு 

அநறித்துள்பது. இணி ம, பிர், ரழ்த்ப்தட்தடரர், திற்தடுத்ப்தட்தடரபேக்கு உர் கல்ி 

ரய்ப்புகள் றுக்கப்தடும். 
  



                                                     உரிமத் றழ்த் தசம்| ரர்ச் 2021|  46 

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

            இந்ற பேத்துச் தசமகள் (Indian Medical Services) ன்ந அமப்பு உபேரக்கப்தட்டு 

பரத் சுகரரப் திபம் இந்ற அசறன் தடி கட்டுப்தரட்டுக்குள் பகரண்டுப்தடுகறநது. 

இணி மகலக்கு பேத்தும் பதறும் ரய்ப்புகள் கறமடரது. 
  

இந்ற ீறப் தித்துமந ன்ந பதரில், ீறதறகபரக றணம் பதறும் ரய்ப்மதபம் 

தரஜக அசு ன் கட்டுப்தரட்டுக்குள் பகரண்டுபேகறநது. அகறன இந்றப் பதரது தர்வு டத்ற 

அறல் தர்ச்சற பதற்நரல் ட்டுத ரறனங்கபிலுள்ப கலம ீறன்ந ீறதறகலம் றணம் 

பதறுரர்கள் ன்று அநறிக்கறநது. இணி சரரணி சரறகபில் இபேந்து ீறதறகள் 

 ரட்டரர்கள். 
  

தல்கமனக்ககங்கமப தரஜக அசு  ஆர்.ஸ்.ஸ்.இன் கட்டுப்தரட்டுக்குள் 

பகரண்டுபேகறநது. றழ்ரடு அம்ததத்கர் சட்டப் தல்கமனக்ககத்றற்கும், இமச ற்றும் கின் 

கமனகள் தல்கமனக்ககத்றற்கும், அண்ர தல்கமனக்ககத்றற்கும்,  துமதந்ர்கபரக 

ஆர்.ஸ்.ஸ்.கரர்கமப ஆலர் றறத்துள்பரர். றகத்றல் உள்ப 22 தல்கமனக்ககங்கலம் 

ஆர்.ஸ்.ஸ்.கரர்கபரல் றப்தப்தட இபேக்கறன்நண. 
  

#இந்துத்துல_இந்ேிொ_பமடக்க_கொலிக்_கல்லிக்_தகொள்மக! 
  

கல்ித்துமந பலதுத கரி ரக்கப்தட இபேக்கறநது.  றர்கரன இந்துத்து 

இந்றரமப் தமடக்க தசறக் கல்ிக் பகரள்மக ன்ந பதரில் ஆர்.ஸ்.ஸ். குத் 

றட்டம் மடபமநப்தடுத்ப்தட இபேக்கறநது. 
  

இணி, 30 ிலக்கரடு ரர்கள் தறவு குமநந்ரல் தள்பிகமப படி ிடுது; ஆிம் 

ததபேக்குக் குமநந்ரல் கல்லூரிகமப படி ிடுது; பன்நரது, ந்ரது, ட்டரது 

குப்புகலக்கு இணி ‛பதரபேத்ரண அறகரரிகபரல்‛ டத்ப்தடும் தள்பித் தர்வு; ட்டரம் 

குப்தினறபேந்து தன்ணிண்டரம் குப்பு மிலும் பதரதுத் தர்வு டத்துது; ட்டரம் குப்பு 

ரர்கலக்கு அபிக்கப்தடும் பன்று ரய்ப்புகபில் அர்கள் தர்ச்சற அமடர ிட்டரல் 

கல்ிம ிட்டு பபிதநற தமனகமபக் கற்கப் ததரய்ிட தண்டும் ன்று 

தரிந்துமக்கறநது றபுர் குல அநறக்மக.  
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குமநகூனறத் பரறனரபர்கமப உபேரக்குது, சபகீறம எறத்துக் கட்டுது, இந்ற-

சஸ்கறபே பரறகமபத் றித்து இந்து இந்றரமப் தமடப்தது;  ந்ரம் குப்புக்கு தல் 

றம எறத்துக் கட்டுது;  8ஆம் குப்தினறபேந்து சஸ்கறபேத்மக் கட்டரரக்குது. இந்து 

த, புர, இறகரச, சரஸ்ற, ர்ரசற , சரறச் சறந்மணகபரல் ரர் ண்மடகமப 

றப்தி,  தரர்ப்தணி தனரண்மம றந்ப்தடுத்துது ன்று றட்டம் குத்து 

பசல்தடுகறநது. 
  

#மூயத்மே_இறந்து_சீறிந்துதபொன_ேிறக_அசில்! 
  

            இதும றழ்ரட்டின் அசறல் ன்தது ஆரிப் தரர்ப்தணித்ம றர்பகரள்ம 

மரகக் பகரண்டிபேந்து. தரர்ப்தணித்றன் அசறல் டிரண இந்ற தசறத்ம றக 

அசறல் ஆலமகள் றர்த்து றன்நண. ஆரித்ம றர்த்து கபத்றல் றன்ந றரிடக் கட்சற 

தர்ல் கபத்றற்கு ந்திநகு ன் பனத்ம இந்து. ஆரித்ம றர்த்து அநறவூட்டி 

அண்ர, 1967இல் ஆரித்துடன் உநரடத் பரடங்கறணரர். ரஜரஜறின் சுந்றர கட்சறபடன் 

தர்ல் கூட்டி அமத்ரர். றக ன்ரண அசறனறன் சரிவு  பரடங்கறது. பனத்ம 

இந் றரிடக் கட்சற இந்ற தசறத்துடன் உநரடிது. ரடரலன்ந உறுப்திணர் 

இடங்கமப தர்னறல் கூட்டி மத்து இந்ற தசறக்கட்சறரண கரங்கறசுக்கு ிட்டுப் 

பகரடுப்ததும், அறக சட்டன்ந இடங்கமபத் ணக்குப் பதற்றுக் பகரள்தும் ண இந்ற 

தசறக் கட்சறதரடு ததம் ததசும் ஏர் அசறமன றபக பரடங்கற மத்து.  
  

டுண் அசறல் இபேந் கரங்கறஸ் ஆணரலும் ,அடுத்து ந் தரஜக ஆணரலும் ,ஆரித்ம 

ற்கர ,றர்க்கறன்ந   றழ்ரட்டின் ீது தகடுகமப அள்பித் றித்து ந்றபேக்கறன்நண. இந்ற 

அசு ஊல் றக்க றக ஆட்சறரபர்கமப அச்சுறுத்ற ,தி மத்து ,தனரண்ம பசய்து 

பேகறநது. 

 

 #கங்கொணிகமரமம்_நீக்கிலிட்டுதநடிொக_ஆளுமக_தசய்_முற்படும்_RSS_பொ_ஜ_க! 

 

2014 க்குப் திநகு றக ஆட்சறரபர்கமப அடிமகபரக டத்ற தர.ஜ.க.ின் இந்ற 

என்நற அசு ,ன் ிபேப்தப்தடி ஆட்டி மக்கத் பரடங்கறது. இதும   தர்ல் பனம் 

திில் அர்ந் கங்கரிகபின் பனரக ரறனங்கமப ஆட்சற பசய்து ந் தரர்ப்தணி 
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இந்ற அசு ,இப்ததரது  ,2021 ல் ரறன அசறல் சரண தங்கரபிரக இபேந்து அறகரம் பசலுத் 

ிபேம்புகறநது. றகத்றல் அறபக ன்ந ரறன கட்சறிடம் தகட்டு  20 பரகுறகமபப் பதற்று 

தரஜக ததரட்டிிடுகறநது. 

 

  ற.ப.க ற்றும் அ.ற.ப.க. இற்நறல் தர்னறல் பல்லும் கட்சற துரக இபேந்ரலும் ,

றர்கரனத்றல் ,தரஜகின் என்நற அசுக்கு அஞ்சற ,டுங்கற ,திந்து ,உடன்தட்டு டப்தரர்கபர 

அல்னது உடன்தடரல் றர்த்து றற்தரர்கபர ன்று ரம்மபம் உறுறரகக் கூந படிரது.   

 

ஆணரல் ,அறபக கூட்டிில்  20 இடங்கமபப் பதற்று தரஜக ததரட்டிிடுது 

றகத்றற்கு தின்ணரல் ிமப இபேக்கும் பதபேங்தகட்டின் பன்ணநறிப்தரகும். றக 

ண்ில் இந்துத்து ச்சு பசடி தடிரக தர் திடித்து ப பற்சறக்கறநது. இதும 

றழ்ரடு ன்ந ரறனத்றல் றகக் கட்சறத் மனர்கள் இந்ற அசறன் கங்கரிகபரகச் 

பசல்தட்டரர்கள். இதும கங்கரிகபின் பனரக ஆரிம் றகத்ம ஆண்டது. ஆணரல் 

இப்ததரது தடிரகத ரறன அபில் அறகரத்மக் மகப்தற்நற ஆப பற்சற பசய்கறநது.  

 

  'டுண் அசு என்தந ததரதும் ,ரறன அசு ன்ந என்று தமதில்மன 'ன்ந கபேத்மக் 

பகரண்டிபேக்கும் கட்சற தர.ஜ.க. ரறனங்கள் ன்தமஅசறல் அனகுகள் ;அற்மந பறும் 

றர்ரக அனகுகபரக ரற்றும் தரக்கத்தரடு   பசல்தடும் கட்சற தரஜக. இந்றரின பரறரரி 

ரறனங்கமப எறத்துக்கட்டி  200 ' ஜணதர'க்கபரக (றர்ரக அனகுகபரக) ரற்நறிடும் றட்டத்ம 

மத்றபேக்கறநது. அவ்ரறு பசய் இந்ற அசறல் சட்டத்றல் இடம் இபேக்கறநது  ) அ.ச.கூறு  3.)  

 

#தநமங்கிலமம்_இந்து_ொஷ்டித்_ேிட்டம் 

 

  இந்றரம இந்து ரஷ்டிம் ஆக அநறித்து ிட தண்டும் ன்தற்கரக ,சறறுதரன்ம 

சங்கமப எறத்துக் கட்டும் றட்டத்ம மகில் மத்றபேக்கறநது ,இஸ்னரறர் ,கறநறஸ்ர் 

ஆசறதரரின் குடிபரிமமப் தநறத்து அர்கமப ரட்மட ிட்டு ிட்டுது அல்னது 

பகரம்கபில் அமடத்து ிடுது ன்ந பகரடூத் றட்டத்ம மத்றபேக்கறநது. அச்சத்றணரல் 

சறறுதரன்ம த்ர்கள் ம் த்மக் மகிட்டு இந்துத்றற்கு பேரக இபேந்ரல் ,

அர்கலக்கு சூத்றத் குற ங்கற ரட்டில் ர அனுற அபிப்தரக இபேக்கறநது. இந்ற 

அசறல் சட்டத்றன் சபகீறக் கூறுகள் பற்நறலுரக பட்டப்தட இபேக்கறன்நண. 
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ஆரிப் தரர்ப்தணி ததசரக இந்றரம ரற்நறமக்கும் றட்டத்துடன் ,ரறன 

அசுகமபபம் மகப்தற்நறக் பகரள்ப ிரிரண றட்டத்தரடு கபறநங்குகறநது தரற ஜணர 

கட்சற. 
 

றர்கமப எபே தசறஇணம் ன்று ற்கர இந்ற அசறல் சட்டத்ம றகத் 

மனர்கள் ப்தடி ற்றுக் பகரள்கறநரர்கள்? 

 

ரங்கள் எபே தசற இணம் ;எபே தசற இணத்றற்பகண உனக அபில் அங்கலகரிக்கப்தட்ட 

குறமபம் ,உரிமகமபபம் அபிக்கறநரர ,இல்மனர  ?- ன்று உரிம பக்கத்ம 

லப்தரல் ,இந்ற த்துக்குக் கட்டுப்தட்டு ,ரறனத்றற்குள் கங்கரி அமச அமக்க ஆபரய்ப் 

தநப்தது அரணகரணரகும்.  

 

இந்ற அசறல் சட்டத்துக்கு ிசுரசரக இபேப்தரக உறுறபரற பகரடுத்து 

ரறனத்றல் அறகரத்றற்கு க்கூடிர் ரக இபேந்ரலும் ,கங்கரிரக இபேக்க படிபத 

எற ,தசற இணஉரிம மபம் பதற்றுிட படிரது. 

 

கடந்கரனத்றல்   தர்ல் அசறலுக்குள் புகுந்து பனக் பகரள்மகம இந்ர் அநறஞர் 

அண்ர. ஆணரல் ,திச்சறமணகமப ன்கு உர்ந்ர். 

 

1961இல் இப்தடிப் தறவு பசய்ரர்: 

 

“அடிப்தமடப் திச்சறமண றழ்ரடர?றரிட ரடர ?ன்ந அபவு ,பமந ,மக 

ன்ததுரணர ?அல்ன. அடிப்தமடப் திச்சறமண இந்றப் ததசு ன்ந என்நறன் கலழ் அடிமரக 

இபேக்கத்ரன் தண்டுர ?அல்னது ிடுதட்டுத் ணிஅசு ஆகதண்டுர ன்ததுரன்”… 

 

“அடிப்தமட திச்சறமண  ‘ க இந்றர ’னும் பதரநற உமடக்கப்தட்டரக தண்டும். இந்றப் 

ததசு னும் றட்டம் கர்க்கப்தட்டரக தண்டும் ன்ததுரன் ன்தம நத்ல் ஆகரது.” 

(ம்திக்கு அண்ரின் கடிங்கள் ,ண். 144 ,18.6.1961)  

 

இந்ற சணரகம் தரர்ப்தண - தணிர – இந்ற  - இந்து தனரறக்கத்ம சணரக 
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பமநிதனத றமனறறுத்துகறநது. இந்ற க்கபரட்சற இந்ற பரறிண தனரறக்கத்ம திந 

பரற இணங்கள் ீது உறுறப்தடுத்துகறநது. இத்மக திச்சறமணக்கு உனகபரி அபில் 

ற்கப்தட்ட ீர்வுரன் ன்ண? 

 

சறநறதர பதரிதர எபே தசற இணம் ணக்கரண தசத்ம உபேரக்கறக்பகரள்ப 

உரிம தமடத்து. உனக எப்தந்ங்கள் ற்றும் ணி உரிமப் திகடணம் ஆகறற்நறன்தடி 

தசற இணங்கலக்கு இவ்வுரிம அன் திநப்புரிம. ஆணரல் இந்ற அசறல் சட்டம் 

இந்றரில் தசறஇணங்கள் இபேப்தரகத ற்கில்மன.   ஆகத ,இந்றத் 

துமக்கண்டத்றல் உள்ப தசற இணங்கள் ங்கலக்கரண உரிமகமப இந்ற அசறல் 

சட்டப்தடி எபே ததரதும் றமனரட்டிக் பகரள்ப படிர றமன இபேக்கறநது.  

 

#இந்ேி_சனநொகத்ேின்_தபரில்_நிமய_நிறுத்ேப்படும்_சர்லொேிகொம்: 

 

இந்ற ரடரலன்நத்றல் தனரக்சமத ணப்தடும் கலமில் உள்ப  543 உறுப்திணர்கபில் 

255 ததர் இந்றக்கரர்கள். பவ்தறு கட்சறகமபச் தசர்ந்ர்கபரக இபேந்ரலும் ,இந்ற 

ரறனங்கமபச் தசர்ந் இர்கள் இந்ற ற்றும் சஸ்கறபே தனரண்மம 

றமனறறுத்துறல் என்றுதட்டு றற்கறநரர்கள். ரடரலன்நக் கலமக்கு றகம் 

39  உறுப்திணர்கமப அனுப்தி மக்கறநது. புதுச்தசரிில் இபேந்து எபேர் ண றர்கலக்கரகப் 

ததச  40 உறுப்திணர்கள் உள்பணர். றர்கபரண இர்கள்  ,543 ததர் உள்ப இந்ற 

ரடரலன்நத்றன றந்ச் சறறுதரன்மர். ரடரலன்ந தனமில் )ரஜ்சமத) உள்ப  245 

உறுப்திணர்கபில்  114 ததர்   இந்றக்கரர்கள். இந்றக்கரர்கள் றந்ப் பதபேம்தரன்மர்.  18 ததர் 

ட்டுத றர்கள்.   இவ்ரறு இந்ற ரடரலன்நத்றல் இந்ற ரறனங்கள் றந் 

தனரறக்கத்மப் பதற்று ிபங்குகறன்நண. தலும் ,இந்துத்து ,இந்துர உர்வுள்ப 

ரடரலன்ந உறுப்திணர்கள் கட்சற ம்பு கடந்து என்றுதட்டு றற்கறன்நணர். ற்சம் இந்ற 

ரடரலன்நக் கலமில் தர.ஜ.கவுக்கு  303 உறுப்திணர்கள் உள்பணர். ஆகத ந்க் கட்சறின் 

ஆமபம் றர்தரர்க்கரல்   ன்னுமட தரசறசச் சட்டங்கமப தரஜக றமநதற்நற பேகறநது.  

 

இந் ரசகரச் சட்டங்கலக்கு றகத்றல் இபேந்து பசல்னக்கூடி உறுப்திணர்கள் 

தரர்மரபர்கபரக இபேந்து ,அல்னது தனணீரண றர்ப்மத ட்டும் பரிித்து ,இந்றச் 

சர்ரறகரத்துக்கு எபே சணரக பகபடிம அிிக்கும் தமனம ட்டுத பசய்து  
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படிகறநது. ரடரலன்நச் சட்டப்தடித ரறனங்கமப பரட்மடடிக்க படிகறநது. ஆகத ,

பரறிணங்கபின் உரிமகமப ரக்குச் சலட்டு கரத்து ிடில்மன. சணரகரண தர்ல் 

பமந பனரகத எபே இந்றபரறிணத்றன் சர்ரறகரத்மப் திநபரறிணங்கள் 

ீது   இந்ற அசறல் சட்டம் றமனப்தடுத்ற இபேக்கறநது. 

 

ஆகத ,றழ்த் தசற இணரகற ங்கலக்கு இந்றத் தசற இணத்துக்கு இமரக 

உரிமபம் ,அறகரபம் ங்கப்தடில்மன ன்தரல் இத்தர்ல் பமநம ற்க படிரது ,

இறல் தங்பகடுக்க படிரது ன்று   கூறுது சரிரணத ஆகும். இந்றரம ஏர் உண்மரண 

கூட்டரட்சறரக ரற்நறிட்டு ,ரறனங்கள் அமில் அமணத்து ரறனங்கலக்கும் சரண 

உறுப்தரண்ம அபித்துிட்டு ,தர்னறல் தங்தகற்கக் கூறுத றரரணரகும். 

 

#உயக_ஒப்பந்ேங்களும்#,ேிழ்த்தேசி_இனத்ேின்_ேன்னுரிமமம் 

 

றழ்த் தசற இணம் ன் குறம உர்ந்றபேக்கறநது. இதும மப்தட்டுள்ப 

அமணத்து அசறல் அநறில் மறுப்புகபின்தடி ,றர்கள் எபே தசற இணம் ஆர்.  

 

பல் உனகப்ததரரின்ததரது பபிிடப்தட்ட அட்னரண்டிக் சரசணப்தடிபம் ,பல் 

உனகப்ததரரின் இறுறில் உபேரக்கம்பதற்ந தன்ணரட்டு ன்ந )League of Nations) 

ிறகபின்தடிபம் ,இண்டரம் உனகப் ததரரின் இறுறில் உபேரக்கம் பதற்ந க்கற ரடுகள் 

சரசணப்தடிபம் ) 1945 ,) .ர ணி உரிமப் திகடணப் தடிபம்) 1948 ,)1966 ம் ஆண்டின் தன்ணரட்டுக் 

குடிம ற்றும் அசறல் உரிம எப்தந்ப்தடிபம் )International Covenant on Civil and Political Rights, 

1966), றர்கள் எபே தசற இணம் ;ன்னுரிமக்குத் குறரணர்கள் ;ணித் தசத்ம 

அமத்துக்பகரள்ப உரிம தமடத்ர்கள். 

 

எபே தசற இணம் வ்பவு சறநறரக இபேந்ரலும் அது இமநரண்மபள்ப 

தசத்மப் தமடத்துக்பகரள்பனரம். அல்னது ,திரிந்து ததரகும் உரிமபடன் திந தசங்கலடன் 

தசர்ந்தும் இபேக்கனரம். 

 

ததரரிட்டுத்ரன் எபே தசம் திரிதண்டும் ன்தறல்மன. பசக்தகரஸ்தனரதகறர 

அமறரக இபேரடுகபரகப்திரிந்து பசன்நம  " பல்பட்   மடர்ஸ்) "Velvet Divorce) ன்று 
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குநறப்திடுகறதநரம். இண்டரம் உனகப்ததரபேக்குப் திநகு ரபரண ரடுகள் இமநரண்மபள்ப 

தசங்கபரக உபேபடுத்ண.  1991 இல் ஸ்தனரதணிர (க்கள் பரமக  20 இனட்சம்)  ,1993 இல் 

ரசறதடரணிர ( 20 இனட்சம்)  ,1994 இல் குதரறர ( 44 இனட்சம்) ,ததரஸ்ணிர ( 40 இனட்சம்) ,

பசர்திர ( 104 இனட்சம்) ,பசர்திரினறபேந்து திரிந்து பகரசரதர ) 20 இனட்சம்) ,ரண்டிறக்தர ( 8 

இனட்சம்) ஆகறம உபேரிண.  

 

சணரகம் பசறத் தரப்தரில் ,ததரர்ச்சுகல் -  1 தகரடி ,ஸ்பதின் -  4 தகரடி ,ததரனந்து- 

4தகரடி ,திரிட்டன் -  6 தகரடி ,திரன்சு –6தகரடி ,பஜர்ணி -  8 தகரடிக்கள் பரமக பகரண்டம. 

றகத்றன் க்கள் பரமக  2011 இல்  7.21 தகரடி. 

 

ந் தரப்தி ரட்மட ிடவும் றகம் சறநறது அல்ன. இன்று ,உனகறல் 

றகத்மிட குமநந் க்கள்பரமக பகரண்ட ரடுகள்  178:  உனகறல் றகத்ம ிடக் 

குமநந் றனப்தப்பு பகரண்ட ரடுகள்  107 உள்பண. 

 

#தேர்ேல்_அசியொல்_ேிறினம்_ஈட்டிதும்_இறந்ேதும்: 

 

தர்ல் ன்று அநறித்துிட்டரல் ,ஏடிப்ததரய்ப் ததரட்டிிட தண்டும் ;ற்நர்கள் 

ரக்கபித்துிட தண்டும் ன்று கபேதுது சரிரணர? 

 

கடந்  70 ஆண்டுகபில் தர்ல் அசறனறல் தங்தகற்று றகம் ஈட்டிது ன்ண ?இந்து 

ன்ண? 

 

சுந்ற இந்றரில் றகம் ரபரக இந்றபேக்கறநது. ஆங்கறதனர்கள் கரனத்றல் 

பகரண்டுப்தட்ட இந்ற அசறல் சட்டம்  1935 - இல் ரகரங்கலக்கு சுரட்சற 

ங்கப்தட்டிபேந்து. அமிட ,இந்றக் குடிசு அசறல் சட்டம்-  1950 ரறனங்கலக்குக் 

குமநரண அறகரத்மத ங்கறது.  1950 இல் ரறனங்கலக்கு ங்கப்தட்ட 

அறகரங்கமபிட இன்று ரறனங்கள் குமநரண அறகரங்கமபத பதற்நறபேக்கறன்நண.  

 

ஆங்கறதனர்கள்   தரதுகரத்துக் பகரடுத் கரிரி ஆற்று ீர் உரிமம இந்ற அசு 

இப்ததரது தநறத்படுத்துக் பகரண்டது. கரிரி ஆற்மந டுண் அசறன் கட்டுப்தரட்டில்  ' ஜல் சக்ற 

துமந'ின் கலழ் பகரண்டுதசர்த்றபேக்கறநது. அமகள் தரதுகரப்புச் சட்டம் ன்று சட்டறற்நற 
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அமகமப ரறனங்கபிடறபேந்து திடுங்கறக் பகரள்கறநது. தமவுத்தர்வுகள் பனம் றழ் 

ரர்கபின் ரய்ப்புகமபத் ட்டிப் தநறக்கறநது. இப்தடி ண்ற்ந உரிமகமபப் தநறபகரடுத்து 

இபேக்கறதநரம். 

 

தர்னறல் தங்தகற்கும் தட்தரபர்   " ன்மண பனமச்சர் ஆக்குங்கள்! றழ்ரட்டின் 

திச்சறமணபல்னரம் ீர்ந்து ததரகும்! "ன்று கூநறணரல் ,அது வ்பவு பதரி தித்னரட்டம்! 

இமக் தகட்டு ஆரம் பசய்து வ்பவு பதரி அநறரம! 

 

#றகக்_கட்சறகள்_உரிம_ீட்புக்கு_ன்ண_றட்டம்_மத்றபேக்கறநரர்கள்*? 

 

தர்னறல் ததரட்டிிட்டு ரறனத்றல் ஆட்சறமக்கும் றபக ,அறபக கட்சறகபிமடத 

னத்றட்டங்கள் ங்குறல் பதபேம் ததரட்டி றனவுகறநது. றழ்ரட்டின் கடன்  5.70 இனட்சம் 

தகரடிரக பர்ந்றபேக்கறநது. இற்கு ட்டி கட்டுத பதபேம் திச்சறமண. ஆணரலும் இனசத் 

றட்டங்கபின் ிரிரக்கம் டந்து பகரண்தட இபேக்கறநது. 

 

ஆணரல் ,றழ்ரட்டின் உரிம துவுத ீட்படடுக்கப்தடில்மன. அமணத்து 

உரிமகலம் இந்ற டுண் அசரல் தநறபல் பசய்ப்தடுகறன்நண. உரிம ீட்பு தற்நற 

றட்டம் ந்க் கட்சறிடபம் இல்மன. 

 

இந்ற அசறல் சட்டம் ர்ரசறத்ம ,சரறத்ம ற்கறநது. சபகங்கலக்கறமடத 

இறமபம் ,ற்நத் ரழ்மபம் உத்ரப்தடுத்துகறநது. ர்ரசறத்ம ற்று உச்ச 

ீறன்நம் இன்நபவும் ீர்ப்புகமப ங்கற பேகறநது. இந்ற அசறல் சட்டம் இந்றக்கும் ,

இந்ற தசற இணத்துக்கும் றந் தனரறக்கத்ம உறுறப்தடுத்துகறநது. ரறனங்கலக்கு ந் 

உரிமபம் றமனல்ன ன்தமப் தட்டத்றல் லறக் பகரடுக்கறநது. அசறல் சட்டக் கூறு  356 

ன்ந பகரடுரள் ரறன அசுகபின் மனக்குததன பரங்கறக் பகரண்தட இபேக்கறநது. ன் 

அடிப்தமடில் தர்னறல் ஈடுதடுது ?தி கறமடக்கும் ,தம் கறமடக்கும் ,புகழ் கறமடக்கும் 

ன்தமத் ி ,இத்தர்னறல் தங்தகற்தறல் தறு து கறமடக்கும் ?  

ரறன பல்ரக்கறிட்டரல் ,றறணத்றன் ல்னர திச்சறமணகலம் ீர்ந்துிடும் ன்று 

பஞ்சரப் பதரய் கூநனரர? 

 இண எடுக்குபமநம ,சுண்டமன ,  பரடபேம் ீண்டரமம ,சரற ன்த்ம   எறக்க ,
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அசறல் சட்டம் தத்றப்தடுத்தும் பகுக்கபின் சூத்ற ,தஞ்சர் தட்டத்ம எறக்க ,அசறல் 

அமப்மத ரற்ந ந் கட்சற ன்ண றட்டத்ம மத்துள்பது ?தர்ல் றர்ப்புக்குல் தசற 

இண ிடுமனக்குனரக றர்கரனத்றல் ரறும்.  

 

"கல்னரணரலும் கன் ,புல்னரணரலும் புபேன் "  " இதுரன் ம் ிற "ன்று கறமடத் 

ரழ்க்மகம ற்றுக்பகரண்டு றற்ந கறரத்துப் பதண்கள் ரழ்க்மகம ஏட்டுது ததரன ,

தரதட்சரண இந்ற அசறல் சட்டத்ம  " இதுரன் க்கரண அசறல் சட்டம் ;இணி தறு 

றில்மன "ன்று ற்றுக்பகரண்டு ,அந் அசறல் பமநமக்குள்தபத அமணத்துப் 

திச்சறமணகலக்கும் ீர்வு இபேப்தரக அமணமபம் ம்தமத்து ,ணக்கரண பசல்ரக்கரண 

அசறல் ரழ்ம உபேரக்கறக்பகரண்டு ,திமப்புர அசறல் பசய்து கரனத்ம 

ஏட்டுமத் றழ்த்தசறர்கள் ற்க படிபர ?ங்கலமட   தர்ல் றுப்மத தசறஇண 

ிடுமனப் ததரரட்டத்றன் எபே டிரகக் கபேறத்ரன் ,றழ்த்தசற அசறனரபர்கள் 

ரக்கபிக்க றுக்கறநரர்கள்! 

 

#ேரீ்வு_தநொக்கி 
 

கடந்கரன அனுதங்கபின் அடிப்தமடில் ,றழ்த் தச இமநரண்ம அசறமன 

பன்பணடுக்க தண்டி தம றழ்த் தசற இணத்துக்கு இபேக்கறநது. ந்பரபே தசற 

இணபம் றழ்த் தசற இணத்துக்கு ததனபம் இபேக்க தண்டிறல்மன ;கலதபம் இபேக்க 

தண்டிறல்மன. ஆணரல் ,இந்றத் தசற இணம் இங்தக தனரறக்கம் பசய்கறநது. இந்றபம் 

சஸ்கறபேபம் தனரறக்க பரறகபரக இபேக்கறன்நண. ஆகத ,சற்ந றமன 

சுத்ப்தட்டிபேப்தரல் ,தர்ல்கபில் தங்தகற்க றுக்கறநது. 

 

தட்டிணி கறடந்ன் ஏடிப்ததரய் தந்றில் உட்கரர்மப் ததரன ,ரம் ஏடிப்ததரய் தர்ல் 

குட்மடக்குள் குறக்க படிரது. உனகறன் மண இணங்கமபப் ததரன ம் இமநரண்மபம் 

ற்கப்தட தண்டும். திக்கரகவும் ,தத்துக்கரகவும் திமப்புர அசறமன 

தற்பகரள்பரல் ,றழ்த்தச இமநரண்ம அசறமனக் மகக்பகரள்பத் றகத் 

மனமகள் பன்தண்டும். அறல்ரன் றழ்த் தசறஇணத்றன் அமணத்துப் 

திச்சறமணகலக்குரண ீர்வு அடங்கறபள்பது. 
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நக்தலய்ன் ொர்க்சிப் பள்ரிில் (17)  

சந்ேொ 

 

ஆசிரிர் : சத்கி ொய் 

ேமயப்பு : உயகரொலி உற்பத்ேி அமப்பு 

உனகபில்  1940 கபினறபேந்து உற்தத்ற அமப்தில் 

ரற்நம் ற்தட்டுள்பது .அற்கு பன்ணிபேந் உற்தத்ற 

அமப்தில் எபே பதரபேமப ரரிக்க அற்கரண துமந 

ரரிரண சறநப்புத் தர்ச்சறபம் ,றபுத்துபம் 

பதற்நறபேக்க தண்டும்  .1940 கபினறபேந்து உற்தத்ற  

திகபின் அடிப்தமடினரண எபே புற ரதடரடித்தும் 

ற்தட்டுள்பது .உற்தத்றில் ிற்தமண பதரபேட்கபின் ,

தகுறப் பதரபேட்கமப ரரிக்கும் பவ்தறு திகள் 

பவ்தறு இடங்கபில் பசய்பம் பமந ற்தட்டுள்பது .

எபே பதரபேமப பலமரக உற்தத்ற பசய்து ன்ந 

பமநினறபேந்து ,அறல் எபே தகுற ஆப்திரிக்கரிலும் ,

ற்பநரபே தகுற இந்றரிலும் ரரிக்கப்தடுகறநது .

இணரல் இடம் பதபேம் பரறற்சரமனகள் ற்தடுத்ப்தட்டுள்பண .இத்மக உனகரல் 

கரனகட்டத்றல் எவ்பரன்றும் இமடத் பரடர்பு பகரண்டரக உள்பது .திகமப 

பபித்ப்தில் எப்தமடக்கும் பமந  ) Outsourcing) ற்தட்டுள்பது .தும எப்தந் பசல்தரடுகதப 

உனக ர்த்கத்றல்  40 ிலக்கரடு தங்கு கறக்கறநது. 

 

உனகறன் ட தகுறினறபேந்து பன் தகுறக்கு உற்தத்ற அமப்தரணது ரற்நப்தட்டுள்பது .

உனகபில் உற்தத்றத் துமநில் தி புரிதரரில்  83 ிலக்கரடு பன் தகுறம 

சரர்ந்ர்கபரக உள்பணர். 

 

பரத்ப் பதரபேபரக்க றப்தில் பேம் றப்புக் கூட்டல் டடிக்மக பவ்தறு கட்டங்கபரக 

மடபதறுகறநது .தப்தரிர்த்மணக்குள் ர ந் தமனபம் பரத்ப் பதரபேபரக்க 
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றப்தின் கக்கறல் தசர்க்கப்தடரது.ரன் எபே ிரிவுமம இனச தசமரக அபித்ரல் அது 

பரத்ப் பதரபேபரக்க  றப்தடீ்டில் ரது .பர்ந் ரடுகள் பரத் றப்புக் கூட்டனறல்  69 

ிலக்கரடும் ,தமனரய்ப்தில்  17 ிலக்கரடும் தங்கு கறக்கறன்நண .உனகறன் பன்மரண 

றகப்பதரி  500 றறுணங்கள் ,உனகறன் பரத் பேரில்  35-40 ிலக்கரடு ம பதறுகறன்நண. 

 

பன்மரண பல் பதபேம்  100 றறுணங்கள் ரரிப்பு ,ிற்தமணில்  60 ிலக்கரட்மட 

பபி ரடுகலக்கு பதர்த்துள்பணர் .அறல் பல்  10 ரடுகபில்  7 ரடுகள் பபேம் ரடுகள் .

சர்தச அபில் ஏனகு உமப்புக்கரண கூனற அடிப்தமடில் ததரட்டி ற்தடுகறநது .உற்தத்றத் 

றநன் அறகரிக்கும் ததரது ,அற்தகற்த ஏனகு உமப்புக்கரண கூனற அறகரிப்தறல்மன .

பதபேம்தரனரண தன்ணரட்டு றறுணங்கள் பபேம் ரடுகபிதன கரப்தடுகறன்நண .பரறனரபர் 

பசநறந் பரறனகங்கமப அறகம் பகரண்ட  10 ரடுகபில் சலணர பல் இடத்றல் உள்பது . 

 

ற்றுற சரர்ந் உனகபரி உமப்புச் சக்ற ,அரது உமப்புச் சக்றின் பர்ச்சறக்கும் ,

பரத் உள்ரட்டு பதரபேபரக்க றப்தில்-ஜறடிதிில் ற்றுறின் தங்கறற்கும் இமடினரண 

ிகறம்  1980  கரட்டிலும்  2003 ல் ரன்கு டங்கு அறகரித்துள்பரக சர்தச றற றறுணம் 

குநறப்திடுகறநது .பரறனரபர்கபின் கூட்டுப் தத சக்ற குமநந்துள்பது. 

 

உனகபரி கூனற ற்நத்ரழ்வுகபரல் ,திகமப பபி ரட்டுகலக்கு ரற்றுன் பனம் 

றறுணங்கபின் பசனவு  40-60 ிலக்கரடு ம குமநக்கப்தட்டுள்பது .அமப்புசரர் 

பரறனரபரின் சரசரி கூனறரணது ,பமநசரர பரறனரபரின் கூனறமக் கரட்டிலும்  2 னறபேந்து 

5டங்கு அறகரபள்பது. 

 

றப்பு அதகரித்லும் ,கூனற எடுக்குபமநபம்: 

ஆப்திள் ததட் சலண பரறனரபர்கபின் உமப்மத எட்ட சுண்டுன் பனம் 

ரர்பசய்ப்தடுகறநது .சலணரில் ஆப்திள் ததட் ரரிக்கும் ஃதரக்ஸ்கரன் றறுணத்றல் 

தமன பசய்பம் சலணத் பரறனரபர்கபின் ஊறம் அபரிக்கரவுடன் எப்திடும் ததரது ,ரரிப்பு 

திரிில்  3.2 ிலக்கரடும் ,சறல்னமந ிற்தமணில்  6 ிலக்கரடும் ,பரறல்பமந தமனில்  1.8 

ிலக்கரடு ட்டுத பதறுகறநது. 
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அபரிக்கரில் அறக றப்புக் கூட்டல் பசய்ப்தடுகறநது ன்ந பதரில் னரதத்றல்  64 

ிலக்கரடு அபரிக்கரரல் அதகரிக்கப்தடுகறநது .றப்புக் கூட்டல் ன்ந பதரில் உமப்புச் 

சுண்டல் மநக்கப்தடுகறநது .இவ்ரறு சலண பரறனரபர்கபின் கூனறம குமநப்தன் பனத 

பதபேம் னரதம் பதநப்தடுகறநது .சலணரில் உற்தத்றத் றநன் குமநவு ண கூனற குமநக்கப்தடுகறநது ,

அபரிக்க உற்தத்றத் றநன் அறகம் ன்று னரதத்றல் பதபேம்தகுற அபரிக்கரவுக்கு பசல்கறநது .

அபரிக்கர ,தன்ணரட்டு றறுண பசரத்துரிமமக் பகரண்டுள்பது .ங்கபரதசத்றல் 

ரரிக்கப்தடும் ததரதனர சட்மடின் பனம்  1800 ிலக்கரடு னரதம் பதநப்தடுகறநது. 

 

புற ரரிப்புகலக்கரண பேரில் அநறவுசரர் பசரத்துரிமக்கு  20 ிலக்கரடு 

அபிக்கப்தடுகறநது .ஆணரல் பரறனரபர்கலக்கு  2 ிலக்கரடு ட்டுத அபிக்கப்தடுகறநது .

தரக்ர ரரிப்தில் னரதத்றல்  51 ிலக்கரடு ஃதின்னரந்மச் தசர்கறநது .சக்குகபின் உற்தத்றக்கு 

பந்ம டிமப்பும் ,உற்தத்றக்கு திந்ம றட்டறடல் ,சந்மப்தடுத்ல் ஆகற 

பசல்தரடுகலத பேரில் பதபேம்தகுறம ஈட்டுகறன்நண ன்தமத சறரிப்பு மபவு)smiley 

curve) சுட்டிக் கரட்டுகறநது .ஆணரல் உற்தத்றக்கு குமநந் கூனறத அபிக்கப்தடுகறநது. 

 

எ.இ.சற.டி ரடுகபில் உமப்புக்கரண சரசரி தங்கு  1990 கபில்  66.1 ிலக்கரடு இபேந்து ,

2000ங்கபில்  61.7 ிலக்கரடரகக் குமநந்துள்பது .அபரிக்கரில் அபிக்கப்தடும் கூனறில் பறும் 

1.5 ிலக்கரடு ட்டுத இந்றரில் கூனறறப்தரக உள்பது. 

 

இந்றரில் உற்தத்றத் துமநில் றப்பு கூட்டலுக்கரண ஊறப் தங்கரணது  1970-71 ல்  29 

ிலக்கரடரக இபேந்து  ,2015-16 ல்  12.2 ிலக்கரடரகக் குமநந்துள்பது .உனக பதரபேபரரக் 

கண்தரட்டம் றப்புக் கூட்டனறன் பனம் பதநப்தட்ட னரதரணது  1974-75 ல்  30.6 

ிலக்கரட்டினறபேந்து  2015-16 ல்  40.3 ிலக்கரடரக அறகரித்துள்பரகக் குநறப்திடுகறநது .உனகறன் 

பன்தகுறிலுள்ப பரறனரபரின் உமப்பு டதகுறக்கு கறமடக்கறநது .ஆணரல் 

டப்தகுறினறபேந்து பரறல்தட்த அநறரணது பன்தகுறக்கு தகறப்தடரல் டுத்து 

தரதுகரக்கப்தடுகறநது .இணரல் பன்தகுற பரறல் தட்த அநறமப் பதந படிரல் 

டுக்கப்தடுகறநது. 
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இந்றரில் கூனறில் பதபேம் ழீ்ச்சற ற்தட்டுள்பது .அடிமபமந ீண்டும் 

மடபமநப்தடுத்ப்தட்டுள்பது .பர்ந் ரடுகபில் எபே றறடம் கூட கூடுனரகப் 

திபுரி எத்துக் பகரள்ப ரட்டரர்கள் .ஆணரல் ரம் கூடுனரக உமக்கும் கனரசரத்ம 

ற்றுக் பகரண்டுள்தபரம் .பரறனரபர் குமநரக ஊறம் பதறுது சர்தச ததரட்டிின் 

அடிப்தமடில் எபே ரட்டிற்கு னம் தக்கும் ன்தந பதரதுரகக் கபேப்தடுகறநது. 

 

றறரக்கம் ,பனணத்றன் தனரறக்கம்: 

1980கபினறபேந்து றறத்துமநின் தங்கபிப்பு இபே டங்கரகறபள்பது .சுந்றத்றற்கு திநகு 

றறத் துமநின் பர்ச்சற பம்டங்கரகறபள்பது ,கரப்தடீ்டுத்துமந ,றறதசமத்துமநகபில் 

அறக பர்ச்சற ற்தட்டுள்பது. 

 

2013ல் ஸ்டீணில் உள்ப ஏட்டுர் எபே ி தத்றற்கு  890 பைதரய் பதறுகறநரர் .ஆணரல் 

அத தத்றல் படல்னற ததரக்குத்து ககத்ம தசர்ந் எபே ஏட்டுர் பறும்  23 பைதரத 

பதறுகறநரர் .இபேபேம் ரகணம் ஏட்டுற்கரண எத றநமண ரன் பகரண்டுள்பணர் .

இவ்ித்றல் கூனற தறுதரட்மட உற்தத்றத் றநணினரண தறுதரட்டரல் ற்தட்டது ண 

றரப்தடுத் படிரது .உனகரனறல் க்கள் புனம்பதர்ற்கு மட 

ிறக்கப்தடரல் இபேக்குரணரல் னரதம் சரக்கப்தடும் . 

 

ற்ததரது உற்தத்றத் துமநகபின் பனம் னரதம் பதறுமக் கரட்டிலும் றறத்துமநகபில் 

பலீடு பசய்ன் பனம் னரதம் ஈட்டும் ததரக்தக அறகரித்துள்பது .பர்ந் ரடுகபிலும் ,

பபேம் ரடுகபிலும் கடணின் பனத பர்ச்சறக்கரண றற பதநப்தடுகறநது .பதரபேபரர 

சறன்ம அறகரித்து பேகறநது .ீடித் பேரம உறுறப்தடுத்தும் பசரத்துக்கலக்கரண 

தம அறகரித்து பேகறநது.றற பசரத்துக்கள் ,றற பேிப்புகள் ஆகறற்நறன் ங்கல் 

குமநரல் ம் அல்னர றறச் பசரத்துக்கள் உபேரக்கப்தடுகறன்நண. 
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1980கபினறபேந்து றற ,கரப்தடீ்டுத் துமந டடிக்மககள் இபேடங்கரகற உள்பண .உனகபில் 

பரத் பலீடுகள்  30 பல்  40 தில்னறன் அபரிக்க டரனபேக்கு 

அறகரித்துள்பண.ிசரத் பரறல் புரிந்ர்கபில்  20 ிலக்கரட்டிணர் ிசரம் சரர 

துமநகலக்கு ரநறபள்பணர் .2001 னறபேந்து பபேம் ரடுகபில்  227 றல்னறன் பயக்தடர் 

அபிற்கு ,தற்கு தரப்தரின் அபவுக்கு றனரணது குத்மகக்கு ிடப்தட்டும் ,

ிற்கப்தட்டும் உள்பது .றனம் ன்தது றகவும் பக்கறரண பசரத்ரக ரநறபள்பது. 

 

ர்க்க றகழ்பமந ன்தது பறும் பதரபேபரர றகழ்பமந ட்டுல்ன .சுண்டல் ன்ந 

குப்பு றகழ்பமநில் இண்டு மகரண பசல்தரடுகள் உள்பண .என்று பனரபிகள் 

பரறனரபர்கமப சுண்டல் ,இண்டரது ங்கறகள் ,றறத்துமநின் பனம் பசய்ப்தடும் 

சுண்டல் . 

 

உனக பனணத்றன் கட்டமபக்கறங்க அதரங்கமப சக்கரக்குல் ,தரதுகரத்ல் ,

ரக்கல் ஆகறற்மநக் பகரண்ட றர்ரக அமப்பு உபேரகறபள்பது.பேரய் 

அறகரித்ரலும் ,உடணடி பசனிணங்கள் குமநக்கப்தட்டு ,றர்கரனத்றற்கரக பசல்த்ம 

தசறக்கும் ததரக்கு அறகரித்துள்பது.றறரக்கனறன் பனம் பேங்கரனத்றல் னரதம் 

பதறுற்கரண பேிப்புகள் தன அடுக்குகபில் தரற்றுிக்கப்தட்டுள்பண .றற பனணம் 

ந் எலங்குபமநக்கும் உட்தடுத்ப்தடில்மன . 

(பரடபேம்) 
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கரம் கொயம் 

பொசிசபொசகமலத்தேொற்கடிப்தபொம்! 
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கடந் சணரி 20 அன்று சுரர் 70 அமப்புகள் என்றுகூடி ‚தரசறச தரசகம பேகறன்ந 

சட்டப்ததமத் தர்னறல் தரற்கடிக்க தண்டும்‛ ன்ந பக்கத்ம அநறித்ண. இன்ீது 

மடபதற்நிரத்றற்குப் தின் எபேங்கறமந் அமப்புகள் ‚க்கள் இக்கங்கள்‛ ன்ந 

பதபேடன் பன்ணகர்ந்ண. அடுத்டுத் ண்டனக் கூட்டங்கள் டக்கத் பரடங்கறிபேந் 

தத்றல், திப்ரி 7ஆம் ரள் இந்ப்திகமப எபேங்கறமத்துக் பகரண்டிபேந் றழ்த்தச 

க்கள் பன்ணிின் பதரதுச்பசனரபர் தரனன் உள்பிட்ட தரர்கள் ஏரண்டுக்கு பன்பு 

ததரடப்தட்ட பதரய் க்கு என்நறல் ’ஊதர’ திரிவுகபின்கலழ் மகது பசய்ப்தட்டணர். ஆினும் 

இந் கூட்டுச்பசல்தரடு படங்கறிடில்மன. ஈதரடு, ஞ்மச, தும, தகரம ண 

கனந்ரய்வுக்கூட்டங்கள் டந்ண. தரசறச தரசக றர்ப்புப் தப்புமமத் தர்ல் கபத்றல் 

தற்பகரள்ற்கு ஏர்உத்றரகக்கள் இக்கங்கள் சரர்தரக தரசக ததரட்டிிடும் 

எவ்பரபேபரகுறிலும்எபேதட்தரபம றறுத் படிவு பசய்ப்தட்டது. 

எபேகட்டத்றல் தரசக 20 பரகுறகபில் ததரட்டிிடுது  உறுறரணது. தட்பு னுத் 

ரக்கலுக்கு பறும் எபே ரம் ட்டுத கரன அகரசம் இபேந்து.  தரசக ததரட்டிிடும் 20 

பரகுறகபில் ட்சத்ற தட்தரபர்கள், தரசறச பகரள்மக பகரண்டர்கள் 

ததரட்டிிடுணற்நறல் க்கள் இக்கங்கள் தட்தரபர்கமப றறுத் பன்நது. 

ரர்ச் 17 அன்று பசன்மணில் றரகர கரில் க்கள் இக்கங்கள் சரர்தரக டத்ப்தட்ட 

லச்சறறகு பதரதுக்கூட்டத்றல் தரசறச தரசகமத் றக க்கள் இத்தர்னறல் தரற்கடிக்க 

தண்டும் ன்ந அமநகூல் ிடுக்கப்தட்டது. இந்ப்பதரதுக்கூட்டத்றல் 

றழ்த்தசறிடுமன இக்கம் சரர்தில் தரர்அபேண்ரசறனரி உமரற்நறணரர்.  

ஆிம்லிரக்கு: 
  

தரசறச தரசக தட்தரபர் குஷ்பூக்கு றரக க்கள் இக்கங்கள் பசய் 12 ரள் தப்புமக்கு 

க்கள் ந் ததரவு ! 

பசன்மண ண்டனத்றல் ஆிம்ிபக்கு பரகுறில் தரசக தட்தரபர் குஷ்பூக்கு றரக 

க்கள் இக்கங்கள் சரர்தரக றழ்த்தச க்கள் பன்ணிமச் தசர்ந் தரர் தரிபர 

தட்தரபரக கபம் இநக்கப்தட்டரர். 

ரர்ச் 20ஆம் ரள் அன்று தர்க்கரல் படிந்து. 23 பல் ஆிம்ிபக்கு 
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பரகுறில் ‛தரசகமத் ன் தரற்கடித்ரக தண்டும்?‛ ன்ந தப்பும பரடங்கப்தட்டது. 

ரர்ச் 23 பல் ப்ல் 4 ம தப்பும பசய்ப்தட்டது. ரஸ் தரடு, டரக்டர் கறரிப்தர 

சரமன, ச்சறரபும், புஷ்தர கர், கறரீம்ஸ் சரமன, தகரதரனபும், டிஸ்ட் 

பும், சூமபதடு,  பசபரஷ்டிர கர், யதிபுல்னர சரமன, ஆர்.தக.பும் உள்பிட்ட தல்தறு 

தகுறகபிலும் தப்பும பசய்ப்தட்டது. இம பதபேம்தரலும். அடித்ட்டு க்கள் ரக் கூடி 

தகுறகபரகும். அன்நரடம் பதண் தரர்கபின் தங்தகற்பு கிசரக இபேந்து. தப்பும 

பரடங்கற உடதணத ‚அண் பசய்‛ பெடிபெப் தசணல் இந் பசய்றம பபிபனகம் அநறத் 

ந்து. 
  

31-3-2021 அன்று டரக்டர் கறரிப்தர கர் தகுறில் டந் தப்புமில் 

மச, கறநறத், இஸ்னரற சப் பதரிர்கள் கனந்து பகரண்டு தரசகம ன் தரற்கடிக்க 

தண்டும் ன்று ிபக்கறணர். றழ் மசப் ததமின் மனர் றபேற கமனசற 

டரஜன், அபேட்ந்ம குந்மசரற, இரம் உனரக்கள் பன்ணிின் எபேங்கறமப்தரபர் 

கரலுீன் ன்தஈ ற்றும் இரம் பகம்து ரகூப் மதஜற ஆகறதரர் கனந்து பகரண்டு 

உமரற்நறணர். அன்மந தப்பும றகழ்வு ‘பட் திபிக்ஸ்‛ பெடிபெப் தசணனறல் பபிந்து 

தனரண க்கமபச் பசன்நமடந்து. 

தப்புமின் ததரது க்கபிடம் துண்டநறக்மக பகரடுத்து ‛தரசகவுக்கு 

ரக்கபிக்கரீர்கள், குஷ்பூக்கு ஏட்டுப் ததரடரீர்கள்‛ ன்று பசரன்ண ததரது, க்கள் 

பசரன்ணற்நறல் சறன: 
  

“இனட்ச பைதரய் பகரடுத்ரக்கூட அவுங்கலக்குப் ததரட ரட்தடரம்‛ 
  

“அவுங்க ந்ர பலக்க இந்றக்கரங்க ந்துபேரங்க‛ 
  

“ரங்க ததரடத ரட்தடரம்‛ 
  

“குஷ்பூபல்னரம் ரதுப்தர..‛ 
  

தரசக ீரண தகரதத்ம க்கள் இப்தடிப் தனிரக பபிப்தடுத்றணரர்கள். ிமனரசற 

உர்வு, 500 பை, 1000 பை பசல்னரக் கரசு அநறிப்பு, சக்கு தசம ரி, றர் தமனரய்ப்பு 
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தநறப்பு, பகரதரணர கரன இக்கற்ந ஊடங்கு பனரணற்நறன் கரரக க்கபிடம் தரசக 

ீது கடுங்தகரதம் இபேப்தமக் கர படிந்து. தலும் டுண் தரசக அசு அறபக 

மனமினரண றக அமச அடிம ததரல் டத்துகறநது,  அறபகம ன் ிபேப்தம் 

ததரல் மபக்க பல்கறநது ததரன்ந பன்மப்புகள் அறபக ஆரபர்கமபபம் கூட 

பசிடுக்க மத்ண. 
  

யதிபுல்னர சரமனில் உள்ப ஆர்.தக.பும் ன்ந எத எபே தகுறில் ட்டும் தரசக ற்றும் 

அறபகிணரல் சறறு சனசனப்பு ற்தட்டது. 
  

சூமபதடு F5 கரல்றமனத்றணர் ட்டும் திதஜதிம ிர்சறக்கக் கூடரது ன்று க்குப் 

தரடம் டுத்ணர். ம் தப்புமக்கு இன்ந ம இமடபெறு பசய்ணர். அப்தகுறில் இபேக்கும் 

ஆர்.ஸ்.ஸ். ற்றும் தரசகிணபேகு அந்பவுக்கு அஞ்சற டந்ணர். 
  

பரத்த்றல், தரசக தட்தரபர் குஷ்பூ பற்நறப் பதறுற்கரண ரய்ப்தில்மன ன்தத கப 

றனம். தரசகம தர்னறல் தரற்கடிப்தறல் இந் 12 ரள் தப்பும ற்தடுத்றபள்ப ரக்கம் 

எபேபுநம். தரசறஸ்டுகள் அச்சத்ம ிமப்தன் பனம் க்கமப ரய்படச் பசய்னரம் ன்று 

ம்புதர்கள். தரசறச தரசகவுக்கு றரக ஆிம்ிபக்கு பரகுறக்கு உட்தட்ட பபேக்கபில் 

பகநறர இமபஞர் கூட்டம் ‚தரசகம தரற்கடிப்ததரம், அம்தரணிக்கு ரட்மட ிற்கும் 

தரடி கட்சறம தரற்கடிப்ததரம், றர்கலக்கு றரண திதஜதிம தரற்கடிப்ததரம்‛ ன்று 

பங்குது தரசறச தரசகரல் க்கபிமடத ற்தடுத்ப்தட்டுள்ப அச்சத்மப் ததரக்கத் தும 

பசய்றபேக்கும் ன்தம உறுறரக பசரல்ன படிபம். 
  

சங் தரிர தரசறசத்றற்கு றரண ீண்டகரனப் ததரரில் 2021 சட்டப்ததம தர்ல் ன்தது 

பக்கறரண றபேப்புபமணில் டந் சர் ஆகும். இறல் தமகன் தரற்கடிக்கப்தட்டரல் அது 

ீண்டகரனப் ததரபேக்கரண உத்றசரர் பற்நறரக அமபம். 
  

இந் 12 ரள் தப்பும தரசறச றர்ப்புப் ததரரட்டத்றன் அடுத்டுத் கபங்கமபச் சந்றத்து 

பன்தணநறச் பசல்ற்கரண ஊக்கத்மபம் 

திற்சறமபம் இக்கங்கபிமடினரண ம்திக்மகமபம் பசநறரண தடிப்திமணமபம் 

கபத்றல் திரற்நற உறுப்பு அமப்புகலக்கு ற்தடுத்றபள்பது. 
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தரசறச தரசக றர்ப்பு இக்கத்றற்கரண எபேங்கறமம அடுத்டுத்க் கட்டத்றற்குக் பகரண்டு 

பசல்ற்கு இந்த் தர்ல் கரனக் கூட்டுச் பசல்தரடு உறடுரக அமபம். பன்தணநறச் 

பசல்தரம்! 
  

தப்புமில் தங்குபதற்ந அமப்புகள்: 
  

க்கள் இக்கங்கள், பசன்மண ண்டனம் 
 

(றழ்த்தச க்கள் பன்ணி, தரப்புனர் ஃப்ண்ட் ஆப் இந்றர, றழ்த் தசற ிடுமன 

இக்கம், சறதி(ம்-ல்) பசந்ரமக (பட் ஸ்டரர்), றரிடர் என்நற சத்துக் 

ககம், க்கள் குடிசு இக்கம், பரறனரபர் சலமப்பு இக்கம், பல்ததர் தரர்டி ஆப் 

இந்றர) 
  

ஆிம்ிபக்குத் பரகுறில் திஇ சரர்தில் மனமக்குல உறுப்திணர் தரர் 

கறன் 12 ரள் தப்புமிலும் பலமரகக் கனந்து பகரண்டரர். கறர். சீஷ் உள்பிட்ட 

தரர்கலம் கனந்து பகரண்டணர்.  
  

ேிமமலொறு: 

றபேமரறு பரகுறில் தரர் அபேண் ரசறனரரி க்கள் இக்கங்கமப 

எபேங்கறமத்து தரசறச தரசக றர்ப்புப் தப்புமில் பரடக்கபல் கமடசற ம இக்கத்றன் 

சரர்தில் பமணப்புடன் தங்கரற்நறணரர். ரர்ச் 29ஆம் ரள் தப்புமில் தரர் றரகு பூலூரில் 

ததசறணரர். அர் ததசறச் பசன்ந தின் அத இடத்றல் தரசக ண்டிமக் பகரண்டுந்து றறுத்ற 

றர் தப்பும தற்பகரண்டணர்.  
  

தகொமல தேற்கு: 

தகரம பற்கு பரகுறில் க்கள் இக்கங்கள் சரர்தில் தற்பகரள்பப்தட்ட பரடர் 

தப்புமில் திஇ பதரதுச்பசனரபர் தரர் றரகு ப்ல் பல் ரள் பன்று 

பபேபமணக் கூட்டங்கபில் ததசறணரர். தரர் சுர கரந்ற, தரற, ஆறுச்சரற ஆகற 

தரர்கலம் தப்புமில் பரடர்ந்து தங்தகற்நணர், தப்புமின் இறுற இபே ரட்கபில் 

தரர் தரற கனந்து பகரண்டு தன கூட்டங்கபில் ததசறணரர்.      
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கிமபொலின் புட்சிப்தபண்கள்(13):  

சந்ேொ 

 

கிமபொ ,இந்ேிொலில் தபண்கரின் நிமய: 

எபே ரட்டின் ரகரிகம் ,பர்ச்சற ,பற்ததரக்கு றமனம ,அங்குள்ப பதண்கபின் சபக 

றமனமக் பகரண்டு அநறந்து பகரள்ப படிபம் ன்தது பதரதுபரறரக அநறந்தற்கப்தடுகறநது .

தரனறண சத்துறன்மபம் ,தரனறண இமடபபிபம் சபக பன்தணற்நத்மபம் ,

பர்ச்சறமபம் படக்கும் றர்மந ஆற்நனரக பசல்தடுகறநது .கறபெதப் புட்சற ிபிம்பு 

றமனில் இபேந் பதண்கபின் புட்சறக தங்தகற்மதபம் ,ஈடு இமற்ந றரகத்மபம் 

தகரரிது.அதுத தரனறண சத்துத்துத்றற்கரண புட்சறக்கு றதகரனறது .கறபெதப் புட்சறில் 

தங்தகற்ந பன்மரண பதண் புட்சறரபர்கமப தற்நற ரழ்க்மகக் குநறப்புகமப இது ம 

தரர்த்றபேந்தரம்.எட்டு பரத் கறபெத பதண்கபின் சபக றமன ந்பிற்கு 

பன்தணநறிபேக்கறநது ன்தமபம் ,அதரடு எப்திடும் ததரது இந்றப் பதண்கபின் சபக றமன 

வ்ரறு உள்பது ன்தமபம் இப்பதரலது தரர்ப்ததரம். 

 

னரற்று அடிப்தமடில் கறபெதர பதபேம்தரலும் எபே ிசர ரடரகத இபேந்துள்பது ,

கர்ப்புநங்கபில் சுற்றுனர சரர்ந் பதரபேபரரம் றனிந்து .புட்சறக்கு பன்ணர் ,பதண்கலக்கு 

கல்ி ரய்ப்புகள் அபிக்கப்தடில்மன .தறு தமனரய்ப்புகள் கறமடக்கரரல் இந்ப் 

தகுறகபில் பதண்கள் திப்பதண்கபரக ,ிமனரரக தமன பசய் றர்தந்றக்கப்தட்டணர் .

உமப்பு சக்றில் தங்தகற்ந பதண்கபில்  70 ிலக்கரட்டிணர்   டீ்டு ஊறர்கபரக தி புரிந்ணர். 

 

1933ல் ,கறபெதப் பதண்கள் ரக்குரிமமப் பதற்நணர்.  1940 ல் கறபெத அசறனமப்பு சட்டம்   தரனறண 

அடிப்தமடில் தரகுதரடு கரண்திப்தமத் மடபசய்து , பதண்கபின் உரிமகபரண ச ஊறம் 

அபித்லும் ,ச தமனரய்ப்பு அபித்லும் அங்கலகரிக்கப்தட்ட ததரதும் அம 

மடபமநப்தடுத்ப்தடில்மன. கறபெத புட்சறக்குப் திநகு னத்ீன் அபரிக்கரின் ற்ந 

தகுறகலடன் எப்திடும்ததரது கறபெதப் பதண்கள் கல்ி ,தமனரய்ப்பு பதறுறல் இமற்ந 

உரிமகமபப் பதற்நணர்.  1975 ல் கறபெத குடும்த சட்ட பநற உபேரக்கப்தட்டது .இது குடும்தத்றல் 

பதண்குந்மகள் , பதண்கள் ீரண தரகுதரட்மட மடபசய்து. கறபெத பதண்கள் டீ்டுக் 
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கடமகமப ங்கள் ரழ்க்மகத் துமர்கலடன் றரரண பமநில் தகறர்ந்து பகரள்லம் 

ிரகத  1975 குடும்த சட்ட பநற டிமக்கப்தட்டது.கன்-மணி இபேபேம் 

குடும்தத்றல் சரண பதரறுப்புகமபப் தகறர்ந்து பகரள்பதண்டும் ன்றும் அதுத இபம் 

மனபமநிணபேக்கு கல்ி அடிப்தமடினரண பன்னுரரக அமபம் ணவும்  1975 

குடும்த சட்ட பநற குநறப்திடுகறநது . 

 

கறபெதரின் பர்ச்சறில் பதண்கபின் பல தங்தகற்மதபம் உறுற பசய்பம் ிரக ச 

ரய்ப்புகமப அபிக்கும் மகில் கறபெத அசறனமப்புச் சட்டம் உபேரக்கப்தட்டது.கறபெத 

அசறனமப்புச் சட்டம் ,பதண்கலக்கு பதரபேபரர ,அசறல் ,கனரச்சர பங்கபிலும் ,

குடும்தத்றலும் ஆண்கலக்கு றகரண சரண அசறனமப்பு உரிமகமப ங்குகறநது .கறபெத 

அசறனமப்தின்  44 து திரிில் ரட்டின் பர்ச்சறில் பதண்கள் ங்கள் பலப் தங்கபிப்மத 

அபிப்தற்கு ,ஆண்கலக்கு கறமடத் அத ரய்ப்புகமபபம் சரத்றப்தரடுகமபபம் அசு 

உறுறப்தடுத்தும் ன்றும் குநறப்திடப்தட்டுள்பது . 

 

கறபெதப் பதண்கள் தல்தறு சபக இணப் தின்ணிினறபேந்து  ) ஆஃப்ரிக்கர ,னத்ீன் அபரிக்கர )

ந்ர்கள். சபகத்ரல் புநக்கிக்கப்தட்ட ிபிம்பு றமனில் உள்ப கறபெத பதண்கள் ,உட்தட 

அமணத்து பதண்கலக்கும் இனசரண உர் கல்ிமபம் ,சரண பன்தணற்நத்றற்கரண 

ரய்ப்புகமபபம் கறபெத அசு ங்கறபள்பது. 

  

1959 கறபெத புட்சறக்குப் திநகு உபேரக்கப்தட்ட கறபெத பதண்கள் கூட்டமப்பு  ) ஃப்ம்சற)  3 

றல்னறனுக்கும் அறகரண உறுப்திணர்கமபக் பகரண்டுள்பது  .14 துக்கு தற்தட்ட 

பதண்கபில்  85.2 ிலக்கரட்டிணர் இன் உறுப்திணர்கபரக உள்பணர்.பதண்கள் சபக 

பன்தணற்நத்ம அமடற்கரண புற ரய்ப்புகமப இவ்மப்பு அபித்து .பதண்கள் 

தல்கமனக்கக கல்ி பதநவும் ,ச ஊறம் பதநவும் ,அசு தமனகபில் தங்தகற்கவும்  

உிது. கறபெத கபிர் கூட்டமப்மத கறபெத அசு  " கறபெதரில் பதண்கபின் 

பன்தணற்நத்றற்கரண தசற பதரநறபமநரக "அங்கலகரித்து. தசற அபில் பதண்கலக்கரண 

திற்சற மபம் , பதண்கலக்கரண தறப்தகபம் ற்தடுத்ப்தட்டது . 

 

கறபெத கபிர் கூட்டமப்பு டீ்டு தமனக்கரர்கபரகவும் ,ிமனரரகவும் இபேந் 
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பதண்கலக்கும் ,றுமில் ரடும் பதண்கலக்கும் கல்ி கற்திப்தற்கரக தள்பிகமப 

றறுிது.இந்ப் தள்பிகள் பதண்கலக்கு தந் அபினரண றநன்கமபபம் ,உர் கல்ிமபம் 

பதறுற்கு அர்கலக்கு உிது . 

 

புட்சறின் பற்நறின் ததரது கறபெதரின் க்கள்பரமகில் கரல் ரசற ததர் 

கல்ிநறற்நர்கபரகவும், அறல் தரறக்கும் தற்தட்டர்கள் பதண்கபரகவும் இபேந்ணர். 

1961ல், கறட்டத்ட்ட பல ரடும் கல்ிநறவு பதற்நறபேந்து. ன்ணரர்னர்கபரல் கல்ிச் 

தசமரல் ரன் இந் சரமண சரத்றரணது.அறல் 56 ிலக்கரட்டிணர் இபம் 

பதண்கள்.அபரிக்கர, க்கற படிசு ததரன்ந பர்ந் பனரபித்து ரடுகபில் கல்ி 

ிக சக்கரக ிற்கப்தடும் றமனில் சறன்ணஞ்சறநற கறபெதர கல்ிில் பன்ணிமனில் 

ஏங்கற றற்கறநது.தசரனறச கறபெதரின் பர்ச்சறம படக்கும் ிரக அபரிக்க 

கரறதத்றம் பரடர்ந்து தன பதரபேபரரத் மடகமப ிறத்துள்ப ததரதும் கறபெத அசு 

ததரற்றுலுக்குரி பமநில் அமணத்து குடிக்கலக்கும் தல்கமனக்கக பதுறமனக் கல்ி 

ம இனசக் கல்ி தசமம ங்குகறநது. ஆணரல் இந்ற கல்லூரிகபில் 22 ிலக்கரடு 

ட்டுத அசு கல்லூரிகபரக உள்பண, இற்நறன் பனம் 32.7ிலக்கரட்டிணத கல்ி பதந 

படிபம்.  

2011ஆம் ஆண்டு றனப்தடி, 80 ிலக்கரட்டிற்கும் அறகரண தல்கமனக்கக 

ரர்கபரக, 68 ிலக்கரட்டிணர் தல்கமனக்கக தட்டரரிகபரகவும் கறபெத பதண்கள் 

உள்பணர். பேத்து ரர்கபில் 81  ிலக்கரட்டிணர் கறபெத பதண்கபரக உள்பணர். ஆணரல் 

ற்ந அநறில் துமநகபில் குமநரகத திறறறத்துப்தடுத்ப்தடுகறநரர்கள். இற்மக 

அநறில், கித்துமநில் 46ிலக்கரடும், பரறல்தட்தப்திரிில் 37ிலக்கரட்டிணபேம், 

பதரநறில் துமநில் 30 ிலக்கரட்டிணபேம் பதண்கபரக உள்பணர். கறபெத பரறல்தட்த, 

பரறல்பமந திக்குலில், 1979னறபேந்து அறகரித்து பேகறந பதண்கபின் ண்ிக்மக, 
2000த்றல் 66 ிலக்கரடரக உர்ந்துள்பது. 

 

1959 புட்சறக்கு பன்ணர் ,கறபெதரில் கபேக்கமனப்பு பசய்து சட்டிதரரணது . 1960 ல் கறபெதப் 

பதண்கள் கூட்டமப்பு உபேரக்கப்தட்ட தின்ணர் ,கறபெதப் பதண்கபின் இணப்பதபேக்க உரிமகமப 

அறகரிக்க பற்சறகள் தற்பகரள்பப்தட்டண.  1965 ல் ,கபேக்கமனப்பு குற்ந டடிக்மககபினறபேந்து 

ீக்கப்தட்டது  .1979 ல் ,கபேக்கமனப்பு தசமம பதண்கள் இனசரகவும் பிரகவும் பதந 
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படிந்து.  

 

1990 தசரித் என்நறம் கமனக்கப்தட்ட திநகு ,அங்கறபேந்து கறபெதர பதற்ந பதரபேபரர 

ஆவும் ,றறபிபம் றறுத்ப்தட்டரலும் ,அபரிக்கரின் பரடபேம் பதரபேபரரத் 

மடகபரலும் ,ிர்க்க இனரதடி கறபெதரில் ணிரர்ம் ஊக்குிக்கப்தட்டுள்பது ,இணரல் 

கறபெதரின் தசரசனறச பர்ச்சறில் தின்ணமடவு ற்தட்டுள்பது. .குடும்தம் ,குந்ம தரரிப்பு 

சபக தரரிப்பு தசமகள் ீண்டும் ரய்ரர்கள் ,மணிகள் பதண்கபிடத றபேம்திபள்பது . 

 

கறபெதப் புட்சறின் பனம் கறபெதப் பதண்கள் ச உரிமகள் ,ச ரய்ப்புகள் பதற்று பதபேம் 

பன்தணற்நத்ம அமடந்றபேந் ததரறலும் ,கறபெத சபரத்றல் தரனறண அடிப்தமடினரண சபக 

ற்நத்ரழ்வுகலம் ,ஆரறக்கப் ததரக்கும் இன்னும் பற்நறலுரகக் கமபப்தடில்மன , ஆண 

ததரதும் தன பர்ந் ரடுகமப கரட்டிலும் தரனறண சத்துத்றல் கறபெதர பன்ணிமனில் 

உள்பது ன்தமபம் றுக்க இனரது . 

   

இந்றரமப் பதரறுத்ம அசறனமப்புச் சட்டம் தரனறண சத்துத்ம 

ற்தடுத்துற்கரண சட்ட பநறகமபக் பகரண்டுள்பது .இந்ற அசறனமப்புச் சட்டத்றன் 

14து உறுப்பு அமணத்து இந்ற பதண்கபின் சத்துத்றற்கு உத்ரம் அபிக்கறநது ,அசறன் 

தரனறண தரகுதரடற்ந மடபமநம உறுப்பு  15 (1 ) உறுற பசய்கறநது . உறுப்பு  16 பதண்கலக்கு ச 

ரய்ப்புகமப அபிப்தம உறுற பசய்கறநது . ச தமனக்கு ச ஊறம் பதறும் உரிமம 

உறுப்பு  39 ( ஈ )அபிக்கறநது.குந்மகலக்கு ஆரக சறநப்பு ற்தரடுகமப பசய் அமச 

உறுப்பு 15 (3 ) அனுறக்கறநது ,உறுப்பு  51 அ பதண்கபின் இமநமம இறவுதடுத்தும் 

மடபமநகலக்குத் மட ிறக்கறநது .உறுப்பு  42 றரரண , ணி தறக்க தமன 

றமனமகமபப் தரதுகரக்கவும் ,கப்ததறு றரம் அபிக்கதண்டும் ன்றும் அமசப் 

திக்கறநது .பதண்கள் பசரத்துரிமில் ச தங்குபதந சட்ட அங்கலகரம் அபிக்கப்தட்டுள்பது .

ஆண ததரதும் இமரவும் பற்நறலுரக மடபமநப்தடுத்ரல் ட்டுச் சட்டங்கபரகத 

ீடித்து பேகறநது .இந்றரின் தித்தக சபகப் திச்சமணகபரண பதண் சறசுக்பகரமன ,

ட்சமக் பகரடும ,குந்மத் றபேம் ,ஆகறற்மநத் டுப்தற்கரண சட்டங்கள் 

இற்நப்தட்ட ததரதும் ,இப்திச்சறமணகள் பரடர்ந்து பகரண்டு ரன் உள்பது . 
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தசற குற்ந ஆ கரப்தகம், உனகபில் இந்றரில் ரன் ட்சம பகரடுமரல் 

ற்தடும் இநப்புகள் அறகரக உள்பண ன்று குநறப்திட்டுள்பது. 1961ல் ட்சம டுப்புச் 

சட்டம் றமநதற்நப்தட்டது ன்ந ததரதும் 2012ல், இந்றர பலதும் 8,233 ட்சம  

க்குகள் தறரகறபள்பண. 2017ல் 7000 ததர் ட்சமக் பகரடுமரல் 

இநந்துள்பணர்.ட்சமரல் ற்தடும் இநப்புகள் 2001ல் எபே ரலக்கு 19ஆக இபேந்து 

2016ல் 21ஆக அறகரித்துள்பது.2019ல் 7115 ததர் ட்சமக் பகரடுமரல் 

பகரல்னப்தட்டுள்பணர். ட்சமக் பகரடுமகள் கறரப் புநங்கபில் ட்டுத 

கரப்தடுறல்மன, படல்னற, பதங்கலர் ததரன்ந கங்கபிலும் ட்சமக் பகரடுமகள் 

பசய்ப்தடுகறன்நண.2020ல் பதங்கலரில் 16 ரட்கபில் ட்சம பகரடுமரல் 17  

இநப்புகள் தறவுபசய்ப்தட்டுள்பண. இந்றரில் தறவு பசய்ரல் ததரகும் ட்சமக் 

பகரடுமகள் தன. 

 

இந்றரில் கல்ித்துமநில் அறகரித்து பேம் ணிரர்த்ரல் பதண்கள் கல்ி 

பதறுறல் பதறும் தின்ணமடவு ற்தட்டுள்பது. குந்மகள் உரிமகமப தரதுகரப்தற்கரண 

தசற ஆமத்றன் 2019ஆம் ஆண்டு அநறக்மகின்தடி, 15-18 துக்கு இமடப்தட்ட 

இந்றப் பதண்கபில் கறட்டத்ட்ட 40 ிலக்கரட்டிணர் தள்பிக் கல்ிம இமட 

றறுத்றபள்பணர். அர்கபில் தரறக்கும் தற்தட்டர்கள் டீ்டு தமனகபில் 

ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பணர். 
 

இந்றரில் குந்மத் றபேம் எபே பதபேம் சபகப் திச்சமணரக ீடிக்கறநது. இந்றரில் 

எவ்பரபே ஆண்டும், 18 றற்கும் கலழ் றபேம் பசய்ப்தடுகறன்ந பதண்கபின் ண்ிக்மக 

1.5 றல்னறன் ண பணிபசஃப் றப்திட்டுள்பது. உனகபில் குந்மத் றபேம் பசய்ப்தடும் 

பன்நறல் எபேர் இந்றரமச் தசர்ந்ர். இந்றரில் 15 பல்19 துமட பதண்கபில் 

கறட்டத்ட்ட 16 ிலக்கரட்டிணர் றபேரணர்கள் ண பணிபசஃப் பரிித்துள்பது. 

 

இந்றரில் பதண்கள், கர்ப்திி, தரலூட்டும் பதண்கபிமடத ஊட்டச்சத்துக் குமநதரடு 

அறகரக உள்பது. குடும்த அமப்புகபிலும், தமனிடங்கபிலும், சபகத்றலும் பதண்கலக்கு 

றரண ன்பமநகள், குநறப்தரக தரனறல் ன்பமநகள் இந்றரில் அறகரித்து 

பேகறன்நண.திிடத்றல் பதண்கள் ீரண தரனறல் துன்புறுத்மன டுப்தற்கரண சட்டம் 
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2013ல் றமநதற்நப்தட்டது. ஆண ததரதும் பதண்கள் ீரண தரனறன் ன்பமநகள் 

இந்றரில் பரடர்ந்து அறகரித்துபேகறநது. தசற குற்ந ஆ கரப்தகத்றல், 2017 ல் 

பதண்கலக்கு றரக தறவுபசய்ப்தட்ட குற்நங்கபின் ண்ிக்மக 3.59 னட்சம் இது 2018 ல் 

3.78 னட்சரகவும்,  2019ல் 4 னட்சத்றற்கும் தலும் அறகரித்துள்பது. 2019ல் தறவுபசய்ப்தட்ட 

பதண்கள் ீரண தரனறல் ன்பமநகபின் ண்ிக்மக 32,033 . றணபம் 88 பதண்கள் 

தரனறல் ன்பமநக்கு உட்தடுத்ப்தடுகறநரர்கள். இந்றரில் கரல் பசய்ப்தடும் 

தரனறல் ல்லுநவு குற்நரகக் கபேப்தடுறல்மன. 

 

22 ரறனங்கள்/பெணின் திதசங்கபில் பல் கட்டரக தற்பகரள்பப்தட்ட தசற குடும்த 

சுகரர கக்பகடுப்தின் )ன்.ஃப்.ச்.ஸ்) பல் கட்டத்றல்  7 ரறனங்கபில்  25 

ிலக்கரட்டிற்கும் அறகரண பதண்கள் குடும்த ன்பமநரல் தரறக்கப்தட்டுள்பணர் .என்தது 

ரறனங்கபில் குந்ம தபேத்றல் தரனறல் ன்பமநம றர்பகரண்ட இபம் பதண்கபின் 

ண்ிக்மக அறகரித்துள்பது .ட்டு ரறனங்கபில் பதண்கபின் தரனறண ிகறம் குமநந்துள்பது .

பதபேம்தரலும் பதண்கலக்கு றரண சபகக் குற்நங்கள் ,அணரல் ற்தடும் சபகக் கபங்கம் 

குநறத் ப்பதண்ங்கள் கரரக கரல் துமநில் புகரபிக்கப்தடுறல்மன . இந்றரில் 

குடும்த ன்பமநரல் தரறக்கப்தட்ட பதண்கபில்  86 ிலக்கரட்டிணர் உிம ரடுறல்மன 

தரறக்கப்தட்டர்கபில்  77 ிலக்கரட்டிணர் குற்ந சம்தத்ம ரரிடபம் குநறப்திடுறல்மன. 

தரறக்கப்தட்டர்கபில் உிம ரடும்  14.3 ிலக்கரட்டிணரில்  ,7 ிலக்கரட்டிணர் ட்டுத 

கரல்துமந ,பேத்துர்கள் ,க்கநறஞர்கள் அல்னது சபக தசம றறுணங்கமபபம் 

சம்தந்ப்தட்ட அறகரரிகமபபம் அடகறபள்பரக தசற கபிர் ஆமத்றன் வுகள் 

குநறப்திடுகறன்நண. 

 

1976ல் ச ஊறச் சட்டம் இந்றரில் றமநதற்நப்தட்டது, இது தரனறண அடிப்தமடில் 

ஊறத்றல் தரகுதரடு கரண்திப்தமத் மடபசய்கறநது. ஆணரல் ஊற ற்நத்ரழ்வு இன்னும் 

மடபமநில் உள்பது. 2017ல், ரன்ஸ்டர் ஊறக் குநறடீ்டிற்கரக தற்பகரள்பப்தட்ட 

ஆய்ில் இந்றரில் தரனறண அடிப்தமடினரண ஊற இமடபபி 20 ிலக்கரடரகவும் 

குநறப்திட்டுள்பது. தி அனுதம் அறகரிக்கும் ததரது ஊற இமடபபிபம் அறகரிக்கறநது.11 

ஆண்டுகலக்கு தல் தி அனுதம் உள்பர்கபிமடத தரனறண அடிப்தமடினரண ஊற 
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இமடபபி 25 ிலக்கரட்டிற்கு தல் அறகரித்துள்பது. 4-5 ஆண்டு தட்டக் கல்ி அல்னது பது 

றமன தட்டம் பதற்நர்கபிமடினரண ஊற இமடபபி 33.7 ிலக்கரட்டிற்கும் தல் 

அறகரித்துள்பது. 

 

இந்றரில் சரற,  தரகுதரடுகமப கடந்து பசய்ப்தடும் கனப்புத் றபேங்கலம், கரல் 

றபேங்கலம் சபகத்ரல் தனரக ற்றுக் பகரள்பப்தடில்மன ன்ததுடன் 

அற்நறற்பகறரக பசய்ப்தடும் ஆக் பகரமனகபின் ண்ிக்மகபம் குமநந்தரடில்மன. 

இந்றக் குடும்த அமப்புகபில் கரப்தடும் பதண்டிமத்ணத்ரல், ங்கள் இமம 

தர்ந்படுக்கும் உரிம பதபேம்தரனரண இந்றப் பதண்கலக்கு இல்மன. பதற்தநரர், 

குடும்தத்றன் பனரக தர்ந்படுக்கும் தமத றபேம் பசய்து பகரள்லம் ததரக்கு 

இன்னும் பதபேபிற்கு ீடித்து பேகறநது. சரிரண புரிலுக்கரண சூல் ற்தடுத்ப்தடரல் 

பசய்ப்தடும் இத்மக றபேங்கள் பதண்டிமத் ணத்ம ஊக்குித்து, பதண்கபின் 

சபக, அசறல், பதரபேபரர தங்தகற்திற்கும், அர்கபின் பன்தணற்நத்றற்கும் பதபேம் 

பட்டுக்கட்மடரக உள்பது. 

 

இந்ற தசறக் குற்ந ஆ கரப்தகம்  2018 ல்  30 ஆக்பகரமனகள் பசய்ப்தட்டுள்பரகக் 

குநறப்திடுகறநது .ஆக் பகரமனகள் பரடர்தரண உச்சீறன்ந ீர்ப்பு வுகபின் தடி  ,2014 

பல்  2016 ம  288 ஆக் பகரமனகள் தறவு பசய்ப்தட்டுள்பண . ிடன்ஸ் ன்கறந னறத் 

அமப்பு  2012 பல்  2017 ம றழ்ரட்டில்  187 சரற அடிப்தமடினரண ஆக் பகரமனகள் 

பசய்ப்தட்டுள்பரக அநறித்துள்பது. 

 

இந்றரில் பேத்தும், ிஞ்ஞரணம், அநறில் பரறல்தட்தம் கல்ி, ிமபரட்டு, 

அசறல், ஊடகத்துமந, கமன, தசமத் துமநகள், ததரன்ந தல்தறு துமநகபில் பதண்கபின் 

தங்தகற்பு அறகரித்துள்ப ததரதும் தரனறண சத்து றமனம ட்டுற்கு இன்னும் பகுதூம் 

திக்க தண்டிபள்பது. 

 

திநப்தின் அடிப்தமடினரண தரனறல் ிகறம் கறபெதரில்  100 பதண்கலக்கு  98.6 ஆண்கபரகவும் ,

இந்றரில்  100 ஆண்கலக்கு  91 பதண்கபரகவும் உள்பது . 

ரடரலன்நத்றல் பதண்கபின்  தங்தகற்பு ிகறம்  2019 ல் கறபெதரில் 53.2ிலக்கரடரகவும் ,
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இந்றரில்  13.5 ிலக்கரடரகவும் உள்பது .  உனகபில் ரடரலன்நத்றல் பதண்கபின்  

தங்தகற்பு ிகறத்றற்கரண ரிமசில் 192 ரடுகபில் கறபெதர  2 ம் இடத்றல் உள்பது . இந்றர 

149து இடத்றல் உள்பது . 2020 ஆம் ஆண்டிற்கரண தரனறண இமடபபிக் குநறீட்டின் றப்பு 

கறபெதரில்  0.746 ஆகவும் ,இந்றரில்  0.668 ஆகவும் உள்பது .தரனறண இமடபபிக் 

குநறீட்டிற்கரண ரிமசில்  153 இடங்கபில் கறபெதர  31 ஆம் இடத்றலும் ,இந்றர  112 ஆம் 

இடத்றலும் உள்பது . 2019 ல் தரனறண சத்துறன்மின் றப்பு கறபெதரில்  0.304 ஆகவும் ,

இந்றரில்  0.488 ஆகவும் உள்பது .தரனறண சத்துறன்மக்கரண ரிமசில்  162  

இடங்கபில் கறபெதர  67 ஆம் இடத்றலும் ,இந்றர  123 ஆம் இடத்றலும் உள்பது .ததறுகரன இநப்பு 

ிகறம் கறபெதரில்  100,000 ததபேக்கு  39 ஆக உனகபில் றகக் குமநந் ிகறத்மக் 

பகரண்டுள்பது.இந்றரில் ததறுகரன இநப்பு ிகறத்றன் றப்பு  133 ஆக உள்பது .பதண்கபின் 

சரசரி ஆபட்கரனம் கறபெதரில்  80.7 ஆண்டுகபரகவும் ,இந்றரில்  70.7 ஆண்டுகபரகவும் 

உள்பது. 

 

2015-19க்கு இமடப்தட்ட தகுறில்  25 துக்கு தற்தட்டர்கபில் கறபெத பதண்கபில் 

85.8ிலக்கரட்டிணபேம் ,ஆண்கபில்  89.1 ிலக்கரட்டிணபேம் இமட றமன கல்ி பதற்நர்கபரக 

உள்பணர் .இந்றரில்  25 துக்கு தற்தட்டர்கபில் பதண்கபில்  27.7 ிலக்கரட்டிணபேம் ,

ஆண்கபில்  47.0 ிலக்கரட்டிணபேம் இமட றமன கல்ி பதற்நர்கபரக உள்பணர்  .2019 ஆம் 

ஆண்டு றனப்தடி  15 துக்கு தலுள்ப தர்கபில் உமப்புச் சக்றில் தங்தகற்கும் 

பதண்கபின் ிகறம் கறபெதரில்  40.7 ிலக்கரடரகவும் ,இந்றரில்  20.5 ிலக்கரடரகவும் 

உள்பது  .15 துக்கு தலுள்ப தர்கபில் உமப்புச் சக்றில் தங்தகற்கும் ஆண்கபின் ிகறம் 

கறபெதரில்  66.8 ிலக்கரடரகவும் ,இந்றரில்  76.1 ிலக்கரடரகவும் உள்பது .இவ்ரறு 

பதரபேபரரத் மடகபரல் படக்கப்தட்ட ததரறலும் சறன்ணஞ்சறநற கறபெதரில் பதண்கபின் 

சபக றமன ,கல்ிநறவு ,அசறல் தங்தகற்பு ,உடல் னம் ,உமப்புச் சக்றில் தங்தகற்பு ண 

அமணத்றலும் உனகறன்  5 து றகப்பதரி பதரபேபரரரக அநறப்தடும் இந்றரம ிட 

பதபேபில் பன்தணநறபம் ,தம்தட்டும் அறக தரனறண சத்துத்துடன் 

கரப்தடுகறநது.கறபெதரின் தரனறண சத்து றமனம ட்ட இந்றர இன்னும் பகுதூம் 

பசல்ன தண்டிபள்பது. 

(பற்றும்) 
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ஓய்ந்ேது நீேிின் குல்! 

ேிொகு 

1,46,679! இனட்சத்து ரற்தத்ரநரித்து அறுதற்று லதத்பரன்தது! இந்த் பரமக 

இணறப்புக்கு ீற தகரபேம் ஈத்றர் ததரரட்டத்றல் இன்மநரர இடம் பதற்று ிட்ட 

என்று.  

2008-09 இணறப்புப் ததரரின் இறுறக் கட்டத்றல் பகரல்னப்தட்தடர னறந்து 

கரரனரக்கப்தட்தடர இல்னரற்ததரணர்கள் த்மணப் ததர்? ன்ணரர் ஆர் இரப்பு 

தஜரசப் பபிரகக் கக்கறட்டு றட்டட்டரகச் பசரன்ணரர்: 1,46,679! ததரர் ீிமடந் ததரது 

ிடுமனப் புனறகபின் கட்டுப்தரட்டுப் தகுறில் சறத்ர்கள் ன்று சறங்கப அசு பகரடுத் 

கக்மகபம், த 18ஆம் ரள் ததரர் படிந்தின் சறங்கப அசறன் கட்டுப்தரட்டுப் தகுறக்கு ந்து 

தசர்ந்ர்கபின் கக்மகபம் எப்திட்டுக் கரட்டி, ஞ்சற 1,46,679 ததர் ங்தக? ன்று அசறடம் 

தகள்ி தகட்டரர் இப்பு ஆண்டமக! அசறணரல் ிமட பசரல்ன படிில்மன. 

ஆர் இரப்பு தஜரசப் து 81ஆம் திநந்ரலக்கு 15 ரள் இபேக்கும் ததரது 2021 ப்ல் 

பல் ரள் ரழ்ப்தரத்றல் கரனரணரர். 1940 ப்ல் 16ஆம் ரள் படுந்ீில் திநந் 

இரப்பு அறகரத்துக்கு அஞ்சரல் உண்மபம் ீறபம் தடுறல் ன்ணபிப்புடன் ஈடுதட்ட 



                                                     உரிமத் றழ்த் தசம்| ரர்ச் 2021|  74 

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

ீர். அணரதனத ஈத் றர்கபிமடத ‚ீறின் குல்‛ ணப் பதர் பதற்நர். 

1992 அக்தடரதரில் ன்ணரர் ஆரகப் தட்டம் சூட்டப்பதற்ந இரப்பு தள்பிப் தடிப்புக் 

கரனபதன சட்டத்துக்கும் ணிவுரிமகலக்கும் ரந்க் கண்ித்துக்கும் ம்ம 

எப்தமடத்துக் பகரண்டர். ரழ்ப்தரம் புணி தட்ரிக் கல்லூரிில் தடித்து படித் தின் 

இத்ரனறில் தரரபுரிில் தரண்டிஃதிகல் அர்ததணிரணர தல்கமனக்ககத்றனறபேந்து 

றபேச்சமதச் சட்டத்றல் பமணர் தட்டம் பதற்நரர். 

2009ஆம் ஆண்டு றர்கலக்கு றரக சறநறனங்கர பசய் பசல்கள் பதபேந்றபரண 

ன்பகரடுமக் குற்நங்கபரகும் ன்தம றறுவுறல் ஆர் இரப்பு ஆண்டமக பகன்மப் 

தங்கு கறத்ர்.. றகழ்கபத்றல் தன்ணரட்டுச் சரட்சறகபின்நற றகழ்த்ப்தட்ட இணறப்தின் 

லுறக்க சரட்சறரக அர் இபேந்ரர். பகரல்னப்தட்டர்கள் ன்று அர் பகரடுத் கக்மக 

ரரலும் றுத்துப் ததச படிில்மன. 

2011ஆம் ஆண்டு ஆர் இரப்பு மண உர்றமன கத்தரனறக்கக் குபேரர்கலடன் 

தசர்ந்து ’கற்ந தடிப்திமணகள்-ீபிக்க ஆம’த்றடம் அமசக் குற்நக்கூண்டிதனற்றும் ீண்ட 

ிண்ப்தம் அபித்ரர். குற்நரபிகபரண மனர்கள் ற்தடுத்ற ஆமத்றடத அபேம் 

அரின் கூட்டரபிகலம் துிந்து இப்தடிச் பசய்ணர். குற்நம் புரிந் அசறன் பகத்துக்கு 

தரகத ப்ததரதும் உண்ம ததசறர் இரப்பு. உிச்சம் இல்னரல் இமச் பசய்ரர். 

பள்பிரய்க்கரல் இணக்பகரமனக்கு ீற தகரபேம் றர்கபின்  குல்ரன் இரப்புின் 

குனரக எனறத்து. ிடுமக்கும் ன்ணரட்சறக்குரண றர் தகரரிக்மகம அர் 

றபரனறத்ரர். றர் ிடுமன அசறனறல் அர் ஈத்றரின் தட்மகம அஞ்சரது 

பபிப்தடுத்றணரர். 

சறநறனங்கரம அமணத்துனகக் குற்நில் ீறன்நத்றல் பகரண்டுததரய் றறுத் 

தண்டும் ன்ந தகரரிக்மகில் உனபகங்கும் றர்கள் பன்பணப்ததரதும் இல்னர அபவுக்கு 

என்றுதட்டிபேக்கும் இந் தத்றல் ஆம ரம் இந்து ிட்தடரம். றர் ரழ்ில் 

பபேக்கடிரண எபே கட்டத்றல் ீறின் குனரக எனறத்ம இந்து ிட்தடரம். ஏர 

எனறத் ீறின் குல் ஏய்ந்த ிட்டது. 

     மநந் ரணிர் ஆர் இரப்பு தஜரசப் அர்கலக்குத் றழ்த் தசற ிடுமன 

இக்கத்றன் புகழ் க்கம்! –  றரகு.   
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சொலினொல் ஓய்வு தபற்மொர் ஆமனமுத்து! 

[ேிொகு] 
  

ரர்க்சறப் பதரிரரிப் பதரதுவுமடமக் கட்சறத் மனபேம் பதரிரரிப் ததநறஞபேம் 

சபகீறப் ததரரபிபரண தரர் த. ஆமணபத்து 2021 ப்ல் 6ஆம் 

ரள் தகல் 11.45 ிபில் லதரண்டுப் பதரதுரழ்ினறபேந்து சரின் கபேமரல் ஏய்வு 

பதற்நரர். 
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தரமக்கு பதுமதர அகம தறுதரதடர இல்மன. 

த. ஆமணபத்து அம ிட 25 ஆண்டு இமபணரண ன்தணரடும் அப்தடித்ரன் தகற 

ந்ரர். ப்ததரதும் அமத் தரர் ன்றுரன் அமத்து ந்தன், அபேம் தரர் ன்தநர 

கரம்தட் ன்தநரரன் ன்மண அமப்தரர். ரர்க்சற-பதரிரரிப் பதரதுவுமடமக் கட்சற 

சரர்தில் அர் பரடர்ச்சறரக டத்ற ந் சிந்ேமனொரன் ட்டில் அவ்ப்ததரது கட்டுமகள் 

லதுதன். 
  

தரனர் றதந்ற, பகறனன், ரனரசர ல்னன் உள்பிட்ட தரர்கள் அமணத்து மகிலும் 

அபேக்குக் மகபகரடுத்துத் துமறன்நணர், றதந்ற றர்தரரல் தரில் ழீ்ந் ததரதும் 

மநந் ததரதும் அந் இப்பு தரர் ஆமணபத்தும ப்தடித் ரக்குதர ன்ததுரன் 

ணக்கு ற்தட்ட பற்கமனரக இபேந்து. பதரிரர் பதபேந்பரண்டர்கள் மநபம் 

ததரபல்னரம் அர்கபின் றமணமப் ததரற்நறக் கரப்தறல் தரர் ஆமணபத்து 

கணபடுத்துக் பகரள்ரர். அர்கள் எவ்பரபேர் குநறத்தும் அர் லறமபம் 

பரகுத்மபம் னரற்று ஆங்கள். 
  

அநறிக்கப் ததமில் சரமனரபேடன் திரற்நற, திநகு  றழ்த் தசற ிடுமன 

இக்கத்துக்கு ந் தரபேம் றழ்த் தசம் பபிடீ்டரபபேரகற தரர் ரத்றக ந்ன் 

மநந் ததரது அபேக்கரண றமணதந்ல் றகழ்வு ரபதபதரக சரர்தில் ரம்தத்றல் 

மடபதற்நது. தரர் ஆமணபத்துவும் ரனும் அறல் கனந்து பகரண்டு ந்ணரம றமணவு 

கூர்ந்தரம். 
  

ஆண்டுதரறும் சறந்மணரபன் பதரங்கல் னர் பபிபேம். எவ்பரபே பதரங்கல் னரிலும் 

ன் கட்டும இடம்பதறும். ரன் ப்பதரபேள் குநறத்து ல தண்டும் ன்தம அத 

பசரல்ரர். அதரடு எவ்தரர் உமரடலும் அநறரர்ந்ரக ட்டுத இபேக்கும். எபே 

கட்டுமில் தசரசனறசம் ன்தமக் குபகறம் ன்று தூ றறல் பசரல்னறிபேந்தன். அது 

குநறத்து ன்ணிடம் பரமனததசறில் ிபக்கரகக் தகட்டநறந்ரர். ன், எப்புவு ன்று 

பசரல்னனரத? ன்று தகட்டரர். எப்புவு ன்தது றபேக்குநபில் ததரற்நப்தடும் 

ிலறம். தசரசனறசம் ன்தது குபக பர்ச்சறப் ததரக்கறல் லந் புற குபக ஆற்நனரகற 

தரட்டரபி குப்தின் கபேத்றல், றபேள்லர் கரனத்றல் இந்க் குபக குப்ததர அன் 
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கபேத்றதனர தரன்ந ரய்ப்தத இல்மன. ஆகத அநறில் தரக்கறல் குபகறத்ம எப்புவு 

ன்று அமக்க படிரது ன்தநன். இந் ன் ிபக்கத்மக் கணரகக் தகட்டுக் 

பகரண்டரர். கம்பெணிசத்மப் பதரதுவுமடம ன்தம ிடவும் பதரதும ன்தத பதரபேத்ம் 

ன்றும் ிபக்கறதணன். ல்னரற்மநபம் லற ிடுங்கள் ன்நரர். 
  

ொர்க்சிம் அனொ ஆலன்னொ தூ றழ்ப் தறப்மத தலூரில் தரர் குப்தன் பனரண 

ரர்க்சற-பதரிரரித் தரர்கள் ிரபடுத்து பபிிட்ட ததரது, தரர் 

ஆமணபத்துவுக்கரண ல்னரச் பசய்றகமபபம் ததசறதணன். அந்றகழ்ச்சற தமனரக 

எபிதப்தப்தட்டது. திநகு சந்றத் ததரது ‛உங்கள் உம பலமபம் தகட்தடன்‛ ன்நரர். 
  

சற்பநரப்த ஈரண்டு பன்பு அரின் ரழ்க்மகத்தும சுசலனர மநந் ததரது ‛ன் பஜன்ணி 

மநந்ரத‛ ன்று உபேக்கரக லறிபேந்ரர். பஜன்ணி ன்தது கரர்ல் ரர்க்சறன் ரழ்க்மகத் 

துமின் பதர். ரர்க்சுக்கரக ல்னரத் துன்தங்கமபபம் ற்நர் பஜன்ணி. சுசலனரவும் 

ஆமணபத்துின் பதரதுரழ்வுக்கரகப் பதபேந்துன்தங்கள் சுந்ர் ன்தம ரன் உர்ந் 

ததரது அது துத்மப் தகறர்ந்து பகரள்லம் மகில் அப்ததரது ன் அன்நரட 

எனறப்தறரண அமிவுக்குயில் ததசறதணன். அது தகட்டு அர் ன்மணத் பரமனததசறில் 

அமத்துப் ததசறக் குல் உமட ன்நற பசரன்ணரர். ரம்தத்றல் கன் டீ்டில் 

ங்கறிபேந்ம ண்தர் (பன்ணரள் கரங்கறஸ் சட்ட ன்ந உறுப்திணர்) தனரனுடன் தசர்ந்து 

ததரய் னம் ிணி ந்தன். 
   

அண்மில் தகரிட்-19 பதபேந்பரற்நறல் ழீ்ந்து அர் ீண்டு ந் ததரது பதபேறம்ற 

உற்தநரம். அந்தர! அடுத்து சறன ர கரனத்துக்குள் இந் படிவு ந்து ிட்டது. பனறந் 

உடல்! ீண்ட பண்ரடி! எபேபமந அக்குதஞ்சர் பேத்துத்துக்குப் ததரிபேந் ததரது ஊசற 

குத்த் மசத இல்மனத ன்று பேத்துர் தகட்டரம். அப்தடி லும்பும் தரலுரக 

இபேப்தரர்! அர் அிந்றபேக்கும் ீண்ட கபேந்துண்டின் சும ரபரல் எடிந்து ிலந்து 

ிடுரதர ன்று அச்சப்தடும் அபில் ிக்கக்கறல் றன்று பகரண்தட ததசுரர். இரப்தகல் 

லறக் குிப்தரர். அமப்புப் திகபிலும் குநறரக இபேப்தரர். 
  

ணக்குச் சரிபணப் தட்டம பகத்துக்கு தரகச் பசரல்றல் பதரிரமப் ததரனத்ரன் 

அபேம்! எபேபமந ண்தர் ’அச்சறல்மன’ இமநன் பற்சறில் ன்ணிர் கரசங்கம் 
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சரர்தில் சறன தல்கள் பபிிடப்தட்டண. திற்தட்தடரபேக்கு இடஎதுக்கலடு கறமடத்து 

ஆமணபத்துரல்ரன் ன்று அந்றகழ்ில் தரரட்டிப் ததசப்தட்டம அத 

றுத்ரர். அம்ததத்கர்ரம் திற்தடுத்ப்தட்ட க்கலக்கரண இடஎதுக்கலட்டுக்கு அடித்பம் 

அமத்ர், அம ப்தடி  அனட்சறம் பசய்னரம் ன்று ன்மரகக் கடிந்து 

ததசறணரர். அம்ததத்கர் இல்மன ன்நரல் திற்தடுத்ப்தட்தடரபேக்கு இட எதுக்கலடு து? ன்று 

தகட்டரர். பதரிரர் பதபேந்பரண்டரகத அநறப்தட்டரலும் அம்ததத்கரிடம் அபப்தரி ஈடுதரடு 

பகரண்டிபேந்ரர். ஆணரல் இந் ஈடுதரடு இந்ற அசமப்பு தற்நற அது கூர்மரண 

குற்நரய்மத் டுத்து ிடில்மன. இந்ற அசறல் சட்டத்ம தரசடி ன்தந கடுமரகச் 

சரடிணரர். 
  

அசறல் ன்நரல் தத்துக்கும் திக்கும் புகலக்கும்ரன் ன்நரகற ிட்ட இக்கரனத்றல் 

இறுற ம இனட்சற ரழ்வு ரழ்ந்ர் தரர் ஆமணபத்து. அசமப்புச் சட்டத்றல் சபக 

ீறக்கரண இட எதுக்கலட்டு உரிமம இடம்பதநச் பசய்து றமனபதநச் பசய்து அன் 

பசனரக்கத்ம ிரிரக்கறறல் அம்ததத்கர், பதரிரர் ன்ந ரிமசில் தரர் 

ஆமணபத்துவுக்கும் இடம் தண்டும். சபக ீற அன்தர்கள் அம ’ண்டல் ரகன்’ ன்று 

ததரற்றுற்கு உறுறரண கரங்கள் உண்டு. திற்தடுத்ப்தட்தடரர் இட எதுக்கலட்டு உரிமக்கு 

ஆவு றட்டுற்கரக ட ரறனங்கபிலும் ஊர் ஊரகச் பசன்நர் அர், 
  

பதரிரர் பதபேந்பரண்டரகற பதரிரர் ஆமணபத்து. பதரிரர் சறந்மணகமப பலமரக 

பன்று பரகுறகபில் பரகுத்பித்ர், அத ததரது பதரிரதரடு கபேத்து ரறுதடும் அநறவுத் 

துிவு அர்க்கறபேந்து. றழ்றக் கல்ி பரடர்தரண பதரிரர் றமனம ற்க படிரது 

ன்தந லறணரர். பதரிரபேக்குச் சறமன மக்க எப்புக் பகரண்டது ரங்கள் பசய் திம 

ன்நரர். பதரிரர் தர்னறல் ததரட்டிிடர ிட்டரலும் ரமரது ஆரிப்தம க்கரகக் 

பகரண்டிபேந்ரர். ஆணரல் தரர் ஆமணபத்து சபகீற தரக்கறல் றபக, தரக உள்பிட்ட 

தல்தறு கட்சறகதபரடும் ல்லுநவு ததிணரலும் தர்னறல் ரமபம் ஆரிக்க 

ரட்டரர். ப்ததரதும் புநக்கிப்புரன்! தரர் ஆமணபத்து றழ்த் தசறத்றல் சரிரண 

ஈடுதரடு பகரண்டிபேந்ரர்.1996-97இல் தகரமில் தரர்கள் தகரம 

ஞரணி, பேதுதரண்டின், இரன்ரஜள, குதல், இிரசன், பபேகன் ததரன்தநரரின் 

பற்சறில் றகழ், றழ் மந்ர் ன்நம், றழ் இமபஞர் ன்நம் ஆகறம எபேங்கறமந் 
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றறம் சரர்தில் பரடர் பசரற்பதரறவுகள் மடபதற்நண. தரர்கள் 

பூ.அ. குப்புசரற, ஸ்.ன். ரகரசன், ர,பன, ங்கப்தர, கு.ச. ஆணந்ன், இன்குனரப், கற.த. ற

ழ்ரடன், த. ஆமணபத்து, பத. ிசன் ஆகறதரபேடன் ரனும் அந்றகழ்ில் கனந்து 

பகரண்டு ததசறதணன். அந் ீண்ட பதரறவுகள் அமணத்தும் பரகுக்கப்பதற்று ேிழ்த் தேசிப் 

தபமமகள் ன்ந மனப்தில் தனரக்கம் பதற்நண. அத பரகுப்புடன் இன்னும் சறன 

கட்டுமகமபபம் தசர்த்துத் தரர் ஆமணபத்து ேிழ்த்தேசத் ேன்னுரிம முறக்கம் ன்ந 

மனப்தில் பபிிட்டரர். 
  

எபே பமந இந்றரமக் கூட்டரட்சறக் குடிசு ஆக்குது தற்நற அபேமட கபேத்ம 

றுத்தும், றழ்த் தசற ிடுமனம னறபறுத்றபம் அரிடம் ததசறதணன். படிில் ‚ீங்கள் 

அமச் பசய்பங்கள், ரன் இமச் பசய்கறதநன்‛ ன்நரர். அமணத்றந்ற அபில் 

சபகீறக்கரண ததரரட்டம் ன்தறல் ப்ததரதும் குநறரக இபேந்ரர். ரற்றுக் கபேத்துகலக்கு 

றப்தபிக்கும் குடிரட்சறப் தண்பு அரிடம் இபேந்து. எபே பமந தரறரமப் ததரற்நற 

அனறகரர் தல்கமனக்ககப் ததரசறரிர் து. பர்த்ற லற கட்டும சறந்மணரபணில் 

இடம்பதற்நது. அம றுத்து தரர் ரனரசர ல்னன் லற கட்டுமபம் அடுத்டுத் 

இழ்கபில் பபிந்து. 
  

தரர் ஆமணபத்து எபேபமந கரசுீர் பரடர்தரண இந்ற அசறன் றமனப்தரட்மட 

ஆரிப்தது ததரல் சறந்மணரபணில் லற ிட்டரர். அத இறன் தின்ணட்மடில் கரசுீர் 

ிடுமனக்கு ஆரண தரனர் றதந்றின் கிம இடம் 

பதற்நறபேந்து. ஆமணபத்துின் கபேத்ம றுத்து ந் டல்கலம் அடுத் இறல் 

இடம்பதற்நண. 
  

தரர் ஆமணபத்தும இந் ரர்க்சற-பதரிரரிப் பதரதுவுமடமக் கட்சறின் துத்றல் 

றழ்த் தசற ிடுமன இக்கம் தங்கு பதறுகறநது. 
  

பசவ்க்கம் தரர் ஆமணபத்து!   
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தசங்கொட்டொன் குமிப்பு 

முத்து நிமனலொக… 
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அன்று ரர்ச் 8ஆம் தற ரமன 6.00 ிக்கு தரர் சந்ரம தர லத்துப் தி 

குநறத்துப் ததசுற்கரக அமத் ததரது அர்கள் பசரன்ண பசய்ற இடிததரல் இநங்கறது: ம்தி 

பத்து தூக்குப் ததரட்டுக் பகரண்டரன்! 

 

தரர் சந்ர இரச்சனறல் டக்கிபேந் க்பய்ன் ரர்க்சறப் தள்பி பசல்ற்கரக 

பசன்மணினறபேந்து றல்னறக்குத் பரடர்ண்டிதந தண்டும். பசன்ட்ல் பசன்று 

றனுப்புற்கரகக் கரமனில் ரங்கள் புநப்தட்ட ததரது பத்துவும் ங்கதபரடு தசர்ந்து 

பகரண்டரர். சுர கரதரட்டிணரள். சுட்டிக் குந்ம பதரபேம அம்ர டிில் உட்கர 

அடம்திடித்துக் பகரண்தட ந்ரள். பத்துின் பலக் கணபம் பதரபேம ீதுரன்! அலக்கு 

ரது தடிக்மக கரட்டிக் கணம் ஈர்க்க ததர பசய்து பகரண்தட ந்ரர். சந்ரம 

றனுப்தி ிட்டு டீு றபேம்பும் ததரதும் பதரபேமதரடு ிமபரடிக் பகரண்டும் அமபப் 

தடம்திடித்துக் பகரண்டுத ந்ரர். 

 

அபேக்பகரபே பதண் குந்ம இபேப்தமபம், அந்க் குந்மமப் திரிந்றபேப்தமபம் 

அஜந்ரம்ர (தரர் அஜந்ர) பசரல்னற அநறந்றபேந்தன். பத்துின் பலப்பதர் பத்து 

பர்த்ற. இபேறப் தரட்டணரர்கமபபம் தசர்த்து மத் பதர் ன்நரர்கள்! 

 

தரர்கள் அஜந்ரவுக்கும் சந்ரவுக்கும் ம்தி, ீக்கறரில் திரற்நற கிஞர் தரர் 

ப சுப்மதணின் கமடப்திள்மப... இமப் தற்நற இன்னும் பரிந்து பகரள்ப 

தண்டும், ஆணரல் அசறல்மன, பகரஞ்சம் பகரஞ்சரகத் பரிந்து பகரள்பனரம் 

ன்நறபேந்தன். தரர் ங்மகின் ரடகக் குலில் இபேக்கறநரர், அங்கம் அமக்கும் 

கமனில் ல்னர், ன்பநல்னரம் பரிந்து பகரண்தடன். றழ் க்கள் தமட றகழ்ச்சறில் 

தரடி பசய்ற பரிந் ததரது அர் ீது கூடுனரண அக்கமந திநந்து. றழ்த் தசம் இழ் 

தமனரகச் பசன்மணில் தரர் சந்ரமப் தரர்க்கப் ததரகும் ததரது சறன தம் 

அமபம் தரர்த்துண்டு. ணிமநில் இமசக்கபேிதரடு உட்கரர்ந்றபேப்தரர். பபிில் 

ட்டிப் தரர்த்து ‚தரர், ல்னர இபேக்கறங்கபர?‛ ன்று தகட்டு ிட்டு மநந்து ிடுரர். 

 

புனணத்றல் உமரடனரம் ன்று பரடங்கறதணன். பனறல் அர் சறன தரடல் தறவுகமப 
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அனுப்திிபேந்ரர். ‚Pearlophony” ன்று பதபேம் பகரடுத்றபேந்ரர். எபே தரட்டு அற்கரண 

கரட்சறதரடு இபேந்து. இது ரர் அமத் இமச? ன்று தகட்தடன். ரன்ரன் தரர் ன்ந 

ிமடில் பேத்ம் கனந்றபேந்து. அத ணிரக அர்ந்து மகில் இமசக் கபேிதரடு 

தரடுகறந கரட்சற ணந்பரடும். தள்பிக் குந்மகலக்கு இமச கற்திக்கும் கரட்சற: அந் 

தயரசறறன் ரடிபம் படிந் தின்படிபரக… அபேம் அந்க் குந்மகபில் எபேரகத 

ணக்குத் பரிந்ரர். 

 

இந் இமபஞமண ிடக் கூடரபன்று றமணத்தன். அது கமனத்றநன், இற்மக 

தம், குந்மப் தரசம், ன்ணனறல்னர ட்புர்வு ல்னரற்மநபம் அபேடன் திநந் 

அக்கரரர் இபேரிடபம்    பரிந்து மத்றபேந்தன். பகரதரணரக் கரனத்றன் பபேக்கடி 

எவ்பரபேமபம் ரக்கறதுரதண? பரமனததசறில் அமத்துக் தகட்தடன்: ‛ன்ண 

பசய்நஙீ்க?‛ அது தறல் ணக்கு றமநபிக்கில்மன. தள்பிகலக்குச் பசன்று 

குந்மகலக்கு இமச கற்றுத் பேரீ்கதப? இப்ததரது அமத ஆன்மனணில் 

பசய்னரத? ரய்ப்தில்மன ன்நரர். ‛ணக்கரக என்று பசய்பங்கள், ரன் தரட்டு 

லதுகறதநன், ீங்கள் இமசமபங்கள். அல்னது இமச ததரட்டுக் பகரடுங்கள் ரன் லறத் 

பேகறதநன்‛ ன்தநன். ‛சரி தரர், தரில் ததசறக் பகரள்தரம்‛ ன்நரர். 

 

புனண உமரடனறல் அபேக்குக் பகரஞ்சம் ணச்சறக்கல் இபேப்தரக ணக்குத் 

தரன்நறரல் அதரடு பரடர்ந்து உமரட தண்டும் ன்று றமணத்தன். எபே 

பமந… ரன் சுண்டப்தடுரக அர் லற ததரது  ‛ற்கறிக்கம் (self-

pity) தண்டரத‛ ன்தநன். அர் அம றுத்ரர். சரி, இல்மனபன்நரல் ிடுங்கள் ன்று 

ிட்டு ிட்தடன். ிட்டிபேக்கக் கூடரது! பசன்மணம ிட்டுத் பரமனரக ந்து ிட்டரல் 

அவ்ப்ததரது தரர்க்கறந ரய்ப்பும் இல்னரது ததரிற்று. எபேதமப பபேங்கறப் தகறிபேந்ரல் 

அர் ணம் ததரகும் ததரக்மக உர்ந்து இந் படிமத் ிர்த்றபேக்கனரதர ன்ந ண்ம் 

ந்து ததரகத பசய்கறநது. 

 

பத்துின் மநவு ம் இக்கக் குடும்தத்ம றர்தரரல் ரக்கற ததரிப்பு. தரர் 

தட்டுக்தகரட்மட இரசரறம அமத்துக் பகரண்டு தரில் ததரவூி பசன்று 
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குடும்தத்றணமச் சந்றத்துத் துர் தகறர்ந்து றபேம்திதணன். 

 

மபிடரல் பர்த் ரய்ந்ம! ரபேக்குத கறமடக்கர அக்கரரர்கள்! ரர 

பசல்னங்கபரண ிபரறறர், பஜன்ணி! உிபேக்குிரண ன் எத  பதண்குந்ம 

ரறணி! அக்கம் ந் பகபம் உன் கண்பன் தரன்நில்மனர, பத்து? ந்த் ன்ணனம் 

உன் கண்ம மநத்து? ந்து பசரல்னற ிட்டுப் ததர! இன் ன் ிமபவு கபேரல் 

இப்தடிச் பசய்ரன்? ன்று தகரதப்தடுதும் கூட இப்தடிதரர் அரி பத்மக் கரப்தரற்நத் நற 

ிட்தடரத ன்ந பேத்வுர்ம தர்பசய்ரர? 

 

இந்க் கரனத்றல் இப்தடிப்தட்ட பத்துக்கள் கறமடப்தது அரிது. கறமடத் எபே பத்மத் 

பரமனத்து ிட்தடரம் ன்ந ிப்பு அம அநறந்து தசறத் ணக்கும் ற்நர்கலக்கும் 

இல்னரற்ததரகரது. 

 

பத்து ிட்டுப்ததரண பசரத்து பகரஞ்சம் இமசபம் றமநப் தரடபம்!  
 


