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தேசத்ேின் குல் 

ஆர்ஸ்ஸ் ஆலநர் ஆர்.ன். லிக்கும், ஆலநர் 

பேலிக்கும் லிடைேரும் தநம்! 

ருத்துலக் கல்லிக்கான ’நீட்’ ன்னும் நாைராலி 

ேகுேிகாண் ற்றும் தடறவுத் தேர்லியிருந்து  ேிழ்நாட்டிற்கு 

லியக்கு அரிக்க தலண்டும் ன்ம தகாரிக்டக ேிறக 

க்கரின் பபாதுக் தகாரிக்டகாகும். பாசக ேலி நீட்டை 

ஆேரிக்க ாருில்டய ன்பதே உண்ட. ஆனால், சட்ைப் 

தபடலில் எருனோக இற்மப்பட்ை நீட் லியக்குச் சட்ை 

தோறர் ேிாகுலின் அமிவுக் குல் தகட்க https://www.youtube.com/watch?v=NaMbPqrXqPo&feature=youtu.be 

உரிட: 4தேசம்: 1  ேிருலள்லலர்ஆண்டு 2053 டே / ஜனலரி 2022 ஆசிரிர்: ேிாகு பபாறுப்பாசிரிர்: சந்ோ 
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பன்லடிடல அசடப்புச் சட்ை லறிபடமின் படி குடிசுத் ேடயலருக்கு அனுப்பால் 

காயங்கைத்ேி லருகிமார் ஆர் ஸ் ஸ் ஆலநர் ஆர்.ன். லி. சட்ைப் தபடல படிடல 

ேித்து நைக்குாறு அடனத்துக் கட்சிக் கூட்ைபம் லயிபறுத்ேிபள்ரது.  

 

அனிோ போைங்கி 16 ாணலச் பசல்லங்கரின் உிடப் பமித்ே நீட் பகாடுடக்கு படிவு 

கட்ை படிால் ேிழ்த் தேசம் ேலித்து நிற்கிமது. உிரிறப்புகள் எருபுமம் இருக்க, 

ேிழ்நாட்டில் எப்பரலில் சிமப்பாக இங்கி லரும் ருத்துலக் கல்லி படமடடபம் 

ருத்துலக் கட்ைடப்டபபம் நீட் அரித்துக் பகாண்டிருக்கிமது. சபக நீேிக்கு லிழுந்துள்ர 

அடி ருத்துலக் கல்லிதாடு நிற்கப் தபாலேில்டய ன்ம அச்சுறுேலும் ஏங்கி நிற்கிமது.  

ேிழ்நாட்டில் சட்ைப்தபடலத் தேர்ேல் படிடலத் ேரீ்ானிப்பேில் ’நீட்’டுக்கும் பங்கிருந்ேது 

ன்பதே உண்ட. “ஆட்சிக்கு லந்ோல் உைதன நீட்டை நீக்கி லிடுதலாம்” ன்று ேிபக ேந்ே 

தேர்ேல் லாக்குறுேி அடிப்படைற்ம என்றுோன். ஆனால் ேிபக ஆட்சிக்கு லந்ேவுைன் 

நீேிர் இாஜன் ேடயடில் 8 உறுப்பினர் குழு அடக்கப்பட்ைது. நீட்டின் தகடுகடரப் 

பியவும், ாணலர் தசர்க்டகக்கு ாற்று லறிபடமகடரப் பரிந்துடக்கவும் 

அடக்கப்பட்ை இக்குழு லிரிலாக அடனத்துக் கூறுகடரபம் ஆய்வு பசய்து 86,000த்துக்கு 

தற்பட்ை கருத்துகடரப் பபற்றுப் பேிவு பசய்துள்ரது. பபாதுக்கள், ஆசிரிர்கள், 

ாணலர்கள், கல்லிாரர்கள், சபக ஆர்லயர்கள் னப் பயேப்பட்ைலர்கலம் 

கருத்துடத்துள்ரனர். குழு பயபடம கூடி ஆய்வுபசய்து, 34 நாரில் 165 பக்க அமிக்டகட 

இறுேி பசய்து பேயடச்சர் ஸ்ைாயினிைம் டகரித்ேது. நீட் ப்படிபல்யாம் ஊர்ப்பும 

ாணலர்கடரபம் நகர்ப்பும ாணலர்கடரபம் ோக்குகிமது, ப்படிபல்யாம் அசுப் பள்ரி 

ாணலர்கடரத் ோக்குகிமது ன்படேபல்யாம் சான்றுகலைன் டுத்துக் காட்டும் 

இாஜன் குழு அமிக்டக… பிற்சி டங்கரில் பணங்கட்டிப் பிற்சி பபம 

படிந்ேலர்கலக்குள்ர லாய்ப்புகள், டறப் பபற்தமார் படும் துன்பங்கள் அடனத்டேபம் 

பட்டியிடுகிமது. ேனிார் ருத்துலக் கல்லூரிகள் ேங்கரிைம் சிக்கும் ேன்னிேிப் பிரிவு 
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ாணலர்கரிைம் ேண்டும் பகாள்டரக் கட்ைணங்கள் சபக நீேிக்கு ற்படுத்தும் 

பகாடுங்காங்கடர இாஜன் குழு கண்டு பகாள்ர லில்டய ன்பது சபக நீேி 

ஆர்லயர்கள் சியால் சுட்டிக்காட்ைப்பட்டுள்ரது. ஆனால் நீட்டியிருந்து ேிழ்நாட்டுக்கு 

லியக்கு தேடல ன்ம பரிந்துட லலுிக்கது.  

 

இந்ே லலுலான அடிப்படை ீதுோன் பசன்ம பசப்பைம்பர் ேிங்கதர ேிழ்நாடு 

சட்ைப்தபடல நீட் லியக்கிற்கான சட்ை பன்லடிடல இற்மி ஆலநருக்கு அனுப்பி 

டலத்ேது. ஆலநரின் அசடப்பில் கைட இந்ேச் சட்ைபடிடலக் ”கூடுான 

லிடலில்” (அசடப்பு சட்ைம் பன்படுத்தும் போைர்) குடிசுத் ேடயலருக்கு 

அனுப்பிடலப்பதுோன். கிண்டி ாஜ் பலனில் குடிபகாண்டிருக்கும் குட்டிப் தபய் ேில்யி 

ாஷ்டிபேி பலனில் குடிபகாண்டிருக்கும் பபரும்தபய்க்கு அனுப்ப தலண்டும். அந்ேப் 

பபரும்தபய் ன்ன பசய்பதா? 

 

ாணலர்கரின் ருத்துலக் கனடலச் சிடேப்பது நீட்! 12 ஆண்டு பள்ரிக் கல்லிடப் 

பபாருரற்மோக்குலது நீட்! ாநிய அசு நைத்தும் ருத்துலக் கல்லூரிகரின் ாணலர் 

தசர்க்டக உரிடடப் பமித்துக் பகாண்ைது நீட்!    

 

நீட் லியக்குச் சட்ை பன்லடிடல தயனுப்பால், அேன் ீது தலபமந்ே படிவும் 

டுக்கால், அபத்ேயான லாய்பைலுைன் தகாப்பின் தல் மி அர்ந்து ஆறுகாய பூடச 

பசய்து பகாண்டிருக்கிமார் ஆர்ன் லி. இத்ேடனக்கும் பேயடச்சர் தநரில் சந்ேித்து 

நிடனவூட்ைவும் பசய்ோர். இது குமித்து ேிழ்நாட்டு நாைாலன்ம உறுப்பினர்கள் உள்துடம 

அடச்சடச் சந்ேிக்க லிரும்பி தபாது அலர் தநம் பகாடுக்கதல றுத்து லிட்ைார்.  

ேிறக க்கரின் உணர்வுகடர ஆலநரும் அலட ஆட்டிப் படைக்கும் தாேி 
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லடகமாக்கலம் ேிக்கலில்டய, அலர்கடர இறிவு பசய்வும் ேங்கலில்டய. இது 

கல்லிில் சபகநீேி போைர்பான சிக்கல் ட்டுன்று, ேிழ்க்கரின் இனானச் 

சிக்கலுாகும்.  

”நாங்கள் ேில்யி ஆண்டைகள், ேிறர்கராகி நீங்கள் ங்கலக்கு அடிடகள்” 

ன்படேத்ோன் ஆர்ன் லி லறிாக தாேி லடகமாக்கள் நக்குச் பசால்யால் 

பசால்கிமார்கள். க்கரால் தேர்ந்பேடுக்கப்பபற்ம சட்ைப் தபடல, க்கராட்சி 

படமியான அடச்சடலபம் பேயடச்சரும், க்கரின் தேடல, க்கரின் ஆழ்ந்ே 

உணர்வுகள்… து பற்மிபம் கலடய இல்யால் பசன்டனிலும் ஊட்டிிலும் நம் பசயலில் 

உல்யாச லாழ்க்டக, ாஜ் பலடனத ஆர்ஸ்ஸ் அலுலயகாக்கி, அவ்லப்தபாது 

சிமிாடனத் போழுேிடும் ே பலமி அமிக்டககள்... இந்ே ஆர் ன் லி அடிக்கும் 

கூத்துக்கு அரதல இல்டய!  

 

இந்ே அைாலடி ஆலநட பலரிதற்றும் தநம் லந்து லிட்ைது. ஆட்டுக்கு ன் ோடி ன்று 

தபசிக் பகாண்டிருந்ோல் தபாோது. ேிழ்நாட்டுக்கு ஆலநர் தேடலில்டய ன்ம 

படிடலடபம் டுக்க தலண்டும். ேிழ் க்கலக்கு அந்ேத் ேிமன் உண்டு ன்று 

நம்புகிதமாம்! கிண்டிில் 156 க்கர் பப்பரலில் 6,000 ங்கள், பசடிபகாடிகள், ான்கள், 

ற்ம ல்யாலற்தமாடும், ஆள் படை ாகாணம் அடனத்தோடும் லிரிந்து பந்து 

அயங்காய்க் கிைக்கும் ாஜ் பலன் ாரிடகட தலறு நல்ய காரிங்கலக்குப் 

பன்படுத்ேிக் பகாள்ரயாம். பேயில் இந்ேப் தபட லிட்டுதலாம்! 
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பசங்காட்ைான் குமிப்புகள் 

1) ஈளா தாசடிகள் 

 

கர்நாைகத்டேச் தசர்ந்ே ஜக்கி லாசுதேலின் ஈளா அமக்கட்ைடர தகாடலில் 

பலள்ரிங்கிரி டய அடிலாத்ேில் பசல்பட்டு லருகிமது. ஈளா ட லராகத்ேில் 

நிறுலப்பட்டுள்ர ேிான யிங்கம் தகாிலும் ஆேிதாகி ன்ம பபரியான சிலன் சிடயபம் 

ாரான இடமன்பர்கடர ஈர்த்து லருகின்மன. இந்ேக் தகாிலும் சிடயபம் டசல 

பநமிகலக்கும் ஆக லிேிகலக்கும் புமம்பாக அடேிருப்போக எரு சாார் கூமி 

லருகின்மனர் ன்மாலும் அது பற்மிேன்று நம் கலடய. ஈளா தாக டம் லனப் 

பகுேிட லன்கலர்வு பசய்து அடக்கப்பட்டுள்ரது ன்பது போைர்ந்து பசால்யப்பட்டு லரும் 

குற்மச்சாற்று. அது ாடனகரின் லயடசப் பாடேில் அடந்துள்ரது ன்று 2011-12ஆம் 

ஆண்டிதயத தகாடல ாலட்ை லன அலுலயர் ழுேினார். ஆனால் 17.09.2021 அன்று 

ேகலலுரிடச் சட்ைப்படிான லிடைில் ாலட்ை லன அலுலயர் இேற்கு ாமான ேகலல் 

ேந்துள்ரார். தாக டம் ாடனின் லறித்ேைத்ேில் அடலில்டயாம்! இந்ேித் 

ேயடடச்சர் ஆனானப்பட்ை நதந்ேி தாேிின் ஆேவு பபற்மலல்யலா ஜக்கி?   
  

ஆேிதாகி சிடயபம், அடேபாட்டி நிறுலப்பட்ை பல்தலறு கட்ைைங்கலம் சட்ைத்ேிற்குப் 

புமம்பான கட்டுானங்கள் ன்படேத் ேிழ்நாடு அதச ற்றுக் பகாண்டிருக்கிமது. இடே 

2017ஆம் ஆண்டில் இந்ேி அசின் ேடயடத் ேணிக்டக அேிகாரிின் அமிக்டகத 

சுட்டிக்காட்டிற்று.. 
  

லனப்பகுேிக்கு ிக அருகிதயத கட்ைைங்கள் கட்டிது, நிேி தாசடிில் ஈடுபட்ைது, 

பறங்குடிினரின் நியத்டே பமித்துக் பகாண்ைது னத் போைர்ந்து பல்தலறு தாசடிகரில் 

ஈடுபட்டு லரும் ஈளா டம் அமக்கட்ைடரட ேிழ்நாடு அசு ற்று இந்து ச 

அமநிடய ஆட்சித்துடமின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் பகாண்டுல தலண்டும் ன்பது 

குடிாட்சி ஆற்மல்கரின் தகாரிக்டக.  

 

 



                                              உரிமத் றழ்த் தசம்| டிசம்தர் 2021|  6 

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

 

2) பலறுப்புிழ்ந்ே ”ேர் சன்சத்” 

 

உத்ேர்காண்ட் ாநியம் அரித்துலாரில் ேர் சன்சத் ன்ம பபரில் நைந்ே ேிசம்பர் 17-19 

பன்று நாள் கூட்ைத்ேில் இந்து ே பலமிபம் இஸ்யாிருக்கு ேிான பலறுப்பும் 

லிடேக்கப்பட்டுள்ரன. பஸ்யிம்கள் இல்யாே இந்ேிாடல உண்ைாக்க ’ேர் சன்சத்’ 

சூலடத்துள்ரது. ப்படி? பஸ்யிம்கடர இனக்பகாடய பசய் தலண்டுாம்! 

இேற்காக இந்துக்கள் படை அடக்க தலண்டுாம்!  

 

பகாடயபலமிதாடு பகாக்கரித்ேலர்கரில் எருலர் அஷ்லின் உபாத்ாய்! இலர் ீது பய 

லறக்குகள் உள்ரன. ாநிய அசும் காலல்துடமபம் இந்ே பலறுப்புக் கூச்சடயக் கண்டு 

பகாள்ரதல இல்டய. எப்புக்குச் சிய நைலடிக்டககள் லயாம். ஆனால் அடேக் கண்டு 

ாந்து லிைக் கூைாது. இந்ே பலமித்ேனான பலறுப்புிழ்டல நாட்டின் 

ேடயடடச்சதா உள்துடம அடச்சதா எப்புக்குக் கூை கண்டிக்கலில்டய. 

இந்துத்துல சூத்ேிோரிகள் ஆிற்தம!  

 

3) காசுீத்ேில் போைரும் நதலட்டை: 

 

2019 ஆகஸ்டு 5ஆம் நாள் இந்ேி நாைாலன்மத்ேில் உள்துடம அடச்சர் பலரிிட்ை 

அமிலிப்டப ாரும் மந்ேிருக்க படிாது. ேீாே காசுீச் சிக்கடய இந்ே அமிலிப்பின் 

பயம் ேரீ்த்து லிட்ைோக அலர் கூமிக் பகாண்ைார். அசடப்புச் சட்ைத்ேின் 370ஆம் 

உறுப்டப பைக்குலதும், ஜம்ப காசுீ ாநியத்டேக் கடயத்து லிட்டு, ஜம்ப காசுீர், 

யைாக் ன்ம இரு என்மி ஆட்சிப்புயங்கடர உருலாக்குலதும்ோன் அந்ே அமிலிப்பு. 

இந்ே அமிலிப்புக்குப் பின் காசுீப் பள்ரத்ோக்கு பழுலதும் பழுடான ஊைங்கு 

பசயாக்கப்பட்ைது. ேடயலர்கள் லடீ்டுக் காலயில் டலக்கப்பட்ைனர். இடணம் 

துண்டிக்கப்பட்ைது. சிக்கடயத் ேரீ்த்து லிட்தைாம், ேிகியிம் (பங்கலாேம்) எறிந்ேது 

ன்று அித் ளா ார்ேட்டிக் பகாண்ைார். 
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ஆனால் காசுீத்ேியிருந்து அன்மாைம் கிடைக்கும் பசய்ேிகள் கயக்கம் ேருகின்மன. 27 

நாரில் 26 பபாய் தாேல்-பகாடயகள் நைந்துள்ரன. இமந்ேலர்கரில் பபரும்பாயார் 

அகடல இருபது கூை நிடமாே பேின்பருல இரம்பிள்டரகள். காசுீத்ேின் இப்தபாடே 

க்கள்போடக என்தமகால் தகாடி. ஆய்ேப் படைினரின் போடக 9 இயட்சம். உயகிதயத 

இதுோன் ஆகப் பபரும் இாணுல அைர்த்ேி ன்று சுட்டிக்காட்ைப்படுகிமது.  

 

டிசம்பர் 30 பசய்ேிப்படி டைேர்தபாா ன்கவுண்ைரில் பயிானலர்கரின் 

உமலினர்கள்… அசு லிசாடணக் குழு அமிக்டக பலறும் கண்துடைப்பு ன்று கூமி 

ஆர்ப்பாட்ைம் பசய்ேனர்! இது பபாய்தாேல்ோன் ன்று பாசக ஆேவுக் கட்சிகதர 

குற்மஞ்சாற்மிபள்ரன.  2020 டிசம்பர் 30ஆம் நாள் நைந்ே பபாய்தாேயில் பகாடய 

பசய்ப்பட்ை ேர் பஷ்ைாக்(17), அஜாஸ் பகது (24), ஜுதபர் அகது தயான் (22) ஆகி 

பன்று இடரஞர்கரின் பபற்தமார்… ங்கலக்கு நிாான நீேி லிசாடண தலண்டும், 

காலல்துடமால் பகாடய பசய்ப்பட்ை ங்கள் பிள்டரகரின் உைல்கடர ங்கரிைம் 

எப்படைக்க  தலண்டும் ன்று தபாாடுகின்மனர். பகால்யப்பட்ைலர்கள் ேிகியிர்கள் ன்று 

காலல்துடம பசால்லடே ாரும் ற்கலில்டய…  

காசுீரிகள் பசுயிம்கள், அலர்கள் பாகிஸ்ோனின் டகாட்கள், னதல நம் படகலர்கள் 

ன்ம பலமித்ேனம் இந்ேி ஆய்ேப்படைகரிைம் ஊட்டி லரர்க்கப்படுகிமது. த்ேடனக் 

பகாடயகள் பசய்ோலும் அத்ேடனப் பரிசுகள், லீ லிருதுகள்! பப்படைத் ேரபேிாக 

தாேி லிரும்பித் தேர்ந்பேடுத்ே பிபின் ாலத் இந்ே அணுகுபடமடத்ோன் 

லயிந்துடத்ோர்.   

இாணுலம் கரத்ேில் நிற்கும் தபாது அேற்பகாரு படக இாணுலம் இருக்கும். காசுீத்ேில் 

காசுீ க்கதர இந்ேி இாணுலத்துக்குப் படக இாணுலாகப் பார்க்கப்படுகிமார்கள் 

ன்பதுோன் உண்ட.  

 

அசில் பிடறத்தோர்க்கு அமம் கூற்மாகும்! ஆகுா?    
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சத்துலின்டின் உச்சத்ேில் இந்ேிா 

சந்ோ 

 

எமக்ரன் அதரத்றனறபேந்து கரப்புப் சதந தகரிட்-19 டுப்பு ஊக்கற பேந்து தனரகப் 

ததரட்டுக் சகரள்பதண்டும் ணப் தரிந்துமக்கப்தடும் தமபில், ஜணரி பல் ரள் 

றனப்தடி இந்றரில் தகரிட்-19 டுப்பு பேந்து இபேபமந ததரட்டுக் சகரண்டர்கபின் 

ண்ிக்மக 24.8 ிழுக்கரடரகவும், தகரிட்-19 டுப்பு பேந்து எபே பமந ததரட்டுக் 

சகரண்டர்கபின் ண்ிக்மக 54.9 ிழுக்கரடரகவும் உள்பது.  

 

2021இல் றனி குமநந் ட்டி ிகறத்ரலும், ரபரண தப் புக்கத்ரலும் 

உண்மரண சதரபேபரரம் பர்ச்சறமடில்மன, ணீ ரரபம் ஊக பலீடுகபரல் 

தங்குச் சந்மகமபத ஊறப் சதபேகச் சசய்துள்பது. சதபேம் ண்ிக்மகில் புற 
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பலீட்டரபர்கமபப் தங்குச் சந்ம ஈர்த்துள்பது. உத்தகம் சதற்ந கரமபச் சந்ம ணப்தடும் 

தங்குச்சந்மில் அறக ண்ிக்மகில் சறல்னமந பலீட்டரபர்கள் பலீடு சசய்துள்பணர். 

2021ஆம் ஆண்டில் இந்றரின் பன்மச் சந்மினறபேந்து றறுணங்கள் ₹1.18 னட்சம் 

தகரடி றற றட்டிபள்பண. 

 

ரர்ச் 2020க்குப் திநகு ஆம்தித் தங்குச் சந்ம உர்வு, 2021இல் உச்சம்  சரட்டது. 

இந் ஆண்டு ஜணரி பல் ம்தர் ம இந்றரில் 2.744 தகரடி புற ‘டிதட் 

கக்குகள்’ உபேரக்கப்தட்டுள்பண. டிதட் கக்கு ன்தது தங்குகமபச் தசறப்தற்கரண 

கக்கு. இந் ஆண்டில் அக்தடரதர், ம்தர் ரங்கபில் பமநத 32.4 இனட்சம் ற்றும் 36.3 

இனட்சம் புற டிதட் கக்குகள் உபேரக்கப்தட்டுள்பண. 2020ஆம் ஆண்டில் 1.050 தகரடி 

டீதட் கக்குகள் உபேரக்கப்தட்டண. றறரக்கத்றன் ிமபரகப் தங்குச் சந்மகபில் 

சறல்னமந பலீட்டரபர்கபின் தங்கு சதபேகத் சரடங்கறபள்பது. 

 

2019இல் 3.930 தகரடிரக இபேந் இந்றரின் சரத் டிதட் கக்குகபின் 

ண்ிக்மக 2020 இன் இறுறில் 4.980 தகரடிரகவும், 2021 ம்தர் ர றனப்தடி 7.724 

தகரடிரகவும் உர்ந்துள்பது.  

 

தகரிட் சரற்றுதரய்க்கு பன்பு இந்ற தங்குச்சந்ம பலீடுகள் ஆண்டுக்கு 10-15% 

ன்ந ிகறத்றல் பர்ந்து ந்ண. தகரிட்-19க்குப் திநகு 30-50% ன்ந ிகறத்றல் பர்ந்து 

பேகறன்நண. ‘க்தர’ பலீட்டுத் பத்றல், சரத் பலீட்டரபர்கபில் கறட்டத்ட்ட 76 

ிழுக்கரட்டிணர் பல் பமந பலீட்டரபர்கள் ண அன் மனர் யர்ஷ் சஜின் 

சரிித்துள்பரர். 

 

2021இல் ரர்கன் ஸ்டரன்னற சர்தச பலீட்டு (MSCI) அமப்திணது றப்தடீ்டின் தடி 

இந்றர உட்தட பர்ந்து பேம் சந்மகபின் தங்குச் சந்மக் குநறடீ்டில் 5% இப்பு 

ற்தட்டுள்பது, அனுடன் எப்திடும் ததரது இந்றப் தங்குச் சந்மகபரண சசன்சசக்ஸ் ற்றும் 

றஃப்டி 20%க்கும் அறகரக உர்ந்துள்பண, அத தத்றல் உனக அபினரண தங்குச் சந்மக் 

குநறடீு 19% உர்ந்துள்பது. 
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எபே தில்னறன் டரனர், அரது 100 தகரடி டரனர்களுக்கு தல் றப்புக் 

சகரண்டிபேக்கும் சரடக்க றறுணங்கள் பணிகரர்ன் ண அமக்கப்தடுகறன்நண. இந்றரில் 

2020இல் இபேந்ம ிடக்  கூடுனரக 33 பணிகரர்ன்கள் பர்ந்துள்பண. 54 பணிகரர்ன் 

சரடக்க றறுணங்களுடன் திரிட்டமண பந்றக் சகரண்டு இந்றர பன்நரம் இடத்றல் 

உள்பது. கடந் என்நம ஆண்டுகபரக ற்நம் சதறும் தங்குச் சந்மரல் இந்றரில் 

தில்னறணர் றறுணங்கபின் ண்ிக்மக சரடர்ந்து அறகரித்து பேகறநது. 1 தில்னறன் 

டரனர் (சுரர் பை. 7,500 தகரடி) றப்மத ஈட்டி பலீட்டரபர்கபின் ண்ிக்மக, 2020 

படிில் 85 ஆக இபேந்து 126ஆக உர்ந்துள்பது. 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுறில் $483 தில்னறன் 

(சுரர் பை. 35.3 டிரில்னறன்) ஆக இபேந் இர்கபின் சரத் சசரத்து றப்பு சுரர் $728 

தில்னறன் (சுரர் பை. 54.6 டிரில்னறன்) டரனரக உர்ந்துள்பது. இமத இந்றரின் 

சரமணகபரகப் ததரற்நப்தடுகறன்நண. 

 

இது ம சதரபேபரரத்மத் தூண்டுற்கரகச் சசல்தடுத்ப்தட்ட னறவுப் தக் 

சகரள்மகரல் த ங்கல் க்கச்சக்கரக உர்த்ப்தட்டது. கடந் ரங்கபில் உபேம் 

தகீ்கம் தற்நறக் கபேத்து சரிித் ததரது அது எபே ற்கரனறக றகழ்த, ிமில் 

தகீ்கம் ிந்து ிடும் ண அசரிக்க த்ற ங்கறின் மனர் சஜதரற தல் 

கபேத்துத் சரிித்ரர். ிமில் றறப் தத்றங்கள் ரங்கறப் தப் புக்கத்ம உர்த்தும் 

சசல்பமந குமநக்கப்தடும் ன்றும் கூநப்தட்டது. த்ற ங்கறின் ட்டிீம் இதும 

உர்த்ப்தடில்மன ன்ந ததரதும் ிமில் உர்த்ப்தடுற்கரண ரய்ப்புகதப அறகம். 

இணரல் பபேம் ரடுகபின் தங்குச் சந்மகபினறபேந்து அந்ற பலீட்டரபர்கள் 

சதபேபில் சபிதந ஆம்தித்துள்பணர். இது ரடுகபின் றறச் சறமனில் கடுமரண 

இநக்கங்கமப ற்தடுத்றபள்பது. இன் ிமபரக பபேம் ரடுகபின் ரங்களுக்கரண 

தம குமநரலும் டரனபேக்கரண தம அறகரிப்தரலும், டரனர் றப்ததற்நம் 

சதற்றுபேகறநது, பபேம் ரடுகபின் ரங்கள் றப்திந்து பேகறன்நண. இந்ற பைதரபம் 

றப்திந்துள்பது. பைதரின் றமனரண சரிவு தங்குச் சந்மில் தலும் சரிம ற்தடுத்தும். 

தரகறஸ்ரணி பைதரய் கடுமரக றப்திந்து சர்தசப் த றறத்றன் உிம ரடும் 

றமனக்குத் ள்பப்தட்டுள்பது. த றப்திப்தரல் இநக்குறக் கட்டங்கள் உர்ந்து, 

ர்த்கப் தற்நரக்குமநபம், டப்புக் கக்குப் தற்நரக்குமநபம் அறகரிக்கும் அதரம் 

ற்தட்டுள்பது. இந்றரின் த்ற ங்கறின் அந்றச் சசனரி இபேப்புகளும் 
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குமநந்துள்பண. ஆணரல் இற்மந ல்னரம் கபேறப் தரர்க்கர றறமச்சகம் இந்றப் 

சதரபேபரரம் சறநப்தரணசரபே பர்ச்சறப் தரமில் சசன்று சகரண்டிபேப்தரகக் கூநற 

பேகறநது. 

 

2021 அக்தடரதர் பல் இந்றப் தங்குச் சந்மகபில் அந்ற றற பலீட்டரபர்கள் 470 

தகரடி டரனர் றற பலீடுகமப ிற்று சபிதநறபள்பணர். அக்தடரதரில் 227 தகரடி டரனர், 

ம்தரில் 75.60 தகரடி டரனர் ற்றும் டிசம்தரில் 169 தகரடி டரனர் றப்புள்ப இந்றப் 

தங்குகமப அந்ற றற பலீட்டரபர்கள் ிற்றுள்பணர். 

 

அசரிக்கரில் தகீ்கம் 2 ிழுக்கரட்டுக்குள் கட்டுப்தடுத்ப்தட தண்டும் ன்தது 

அன் த்ற ங்கறின் இனக்கு. ஆணரல் அசரிக்கரில் தகீ்கரணது 6.8 ிழுக்கரடு 

உர்ந்துள்பது. இந்றரிலும் டப்பு றனத்றல் உவுப் சதரபேட்கள், கரய்கநறகள் 

ிமனரசற சதரிதும் உர்ந்துள்பது ஆணரல் தசறப் புள்பிில் அலுனகம் சபிிடும் 

தகீ்கம் இந் இல்புறமனமப் திறதனறப்தரகத இல்மன. தகீ்கம் இந்றரில் 

குமநத்து  றப்திடப்தடுரகத் சரிகறநது. 

 

உனசகங்கறலும் தகீ்கம் அறகரித்து பேகறநது. உனசகங்கும் உபேம் தகீ்கம் 

ங்கறகபின் ட்டிிகறத்ம உர்த்துற்கரண ரய்ப்புகமபப் சதபேகச் சசய்துள்ப சூனறல், 

தங்குச் சந்மின் சநறத்ணரண உர்வும் சதபேக்கபம் 2022இல் ட்டுப்தடும். 

 

சரட்டி பல் ிமரக ிற்தமணரகும் அமணத்து தகர்வுப் சதரபேட்கபின் 

ிமனமபம் ஜணரிில் ீண்டும் உர்த்ப் ததரரகவும், அறக இடுசதரபேட்சசனவுகமப 

ஈடுகட்ட இந் ிமனஉர்வு தம ன்றும் றறுணங்கள் சரிித்துள்பண. சறறு, குறு, 

டுத்த் சரறல்களுக்கரண பனப்சதரபேட்கபின் ிமனகள் கடுமரக உர்ந்துள்பண. 

உபேக்கு, ரறம், அலுறணிம், சகறற ஆகற பனப்சதரபேட்கபின் ிமனகள் கடந் 

ஏரண்டில் 40 பல் 150 ிழுக்கரடு ம உர்ந்துள்பண. இது குறு, சறறு, டுத்த் 

சரறல்கமப றகக் கடுமரகப் தரறத்துள்பண.  

 



                                              உரிமத் றழ்த் தசம்| டிசம்தர் 2021|  12 

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

றறமச்சர் இந்றரில் கறரிப்தடர கன்சறகபின் ர்த்கத்மத் மடசசய்ற்கரண 

சட்ட தசரர ரடரளுன்நக் கூட்டத் சரடரில் ரக்கல் சசய்ப்தடும் ண பனறல் 

ரக்குறுற அபித்ரர். அன் திநகு உனகபரி டடிக்மக ட்டுத கறரிப்தடர கன்சறகமபத் 

றநம்தட எழுங்குதடுத்துற்கரண எத ற ன்று கூநறணரர். அற்கும் திநகு இந்றரில் 

கறரிப்தடர கன்சறத் துமநம தம்தடுத்தும் றட்டம் இல்மன ண க்கபமில் 

றறமச்சகம் சரிித்துள்பது. இவ்ரறு அர்கபது றமனப்தரடு சரடர்ச்சறின்நறபம் 

பன்னுக்குப் தின் பரகவுத அமந்துள்பது. 

 

தரஜக அசு ிபம்தத்துக்கரகத சசல்தடும் அசு ன்தது சதண் ’குந்மகமபக் 

கரப்ததரம்’ றட்டத்றல் சபிப்தமடரகத சரிந்துள்பது. இத்றட்டத்றற்கரண  சரமகில் 

80% ிபம்தத்துக்கரகத சசனவு சசய்ப்தட்டரக ரடரளுன்நக் குழு அநறக்மக 

சரிிக்கறநது. 

 

டிசம்தர் 15 பல் அலுக்கு ந் புற சக்குக் சகரள்மகின்தடி இந்ற இில்த 

ணது மனமப்தில் சக்கு ிகம் டத்தும் றறுணங்கபிடறபேந்து ஆண்டுக்கு 

சூனறக்கும் றன உரிக் கட்டம் பை. 700 தகரடிமக் மகிட படிவு சசய்து றகவும் 

கண்டணத்துக்குரிது.  

 

ீண்ட கரனரக றர்தரர்க்கப்தட்ட அசு றறபி சதற்ந ததட் ததங்க், ஜணரி 

இண்டரது ரத்றனறபேந்து ணது ிகத்மத் சரடங்க உள்பரகத் 

சரிிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

எழுங்குபமநகமப ீர்க்கச் சசய்பம் ிரக ங்கறகள் ங்கள் சபிரட்டுக் 

கறமபகபில் பனறடவும், பன் அனுற சதநரல் இனரதத்மத் றபேப்தி அனுப்தவும் 

அனுறக்கப்தடும் ண இந்றத் மனம ங்கற சரிித்துள்பது. இது இந்றரினறபேந்து 

சபிரடுகளுக்கு அறக அபில் றற சபிதறுற்தக றகுக்கும். 

 

ரடிக்மகரபர்களுக்குச் தசம சசய் றஜரண ங்கறக் கறமபகள் தமில்மன. 

சணணில் க்கள் மககபில் உள்ப றநன்றகுக் மகததசறகள் இமடபெறு இல்னரல் ங்கறச் 
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தசம சசய்க் கூடி சரறல்தட்தத் பத்ம ங்குகறன்நண ண றறமச்சர் 

கூநறபள்பரர். 

 

அது கபேத்து ங்கறச் தசமகமப பற்நறலும் ணிரர் ரக்கும் ததரக்மக ஊக்கும் 

ிரக உள்பது. குமநந் அசு, றமநந் றர்ரகம் ன்ததுரதண தரஜக அசறன் ரக 

ந்றம்! இம ரடரளுன்நத ததரதுல்னர, அறகரிக்கும் றர்ரகச் சசனவுகளுடன் 

கூடி இவ்பவு சதரி றஜரண ரடரளுன்நம் ற்கு? இழுத்து படி ிடுதரர? 

இதுரன் அது கபேத்துக்குப் தறனரக ரம் ழுப்பும் தகள்ி. 

 

சதரதுத்துமந ங்கறகபின் ணிரர்ரக்கத்ம த்ற அசு மகிட தண்டும் 

ன்ந தகரரிக்மகபடன் டிசம்தர் 16 ற்றும் 17ஆம் ரள் ங்கற ஊறர்கள் ரடு ழுி 

தமனறறுத்த்றல் ஈடுதட்டணர். அமணத்து இந்ற ங்கற அறகரரிகள் கூட்டமப்தின் (AIBOC) 

சதரதுச்சசனரபர் சஞ்சய் ரஸ் சரடர்ந்து ததரரட்டங்கள், ர்ரக்கள் டத்ப்தடும் ன்று 

சரிித்துள்பரர். த்ற அசறன் இந்த் றட்டம் பழுமரக அசறல் தரக்கம் சரர்ந் 

படிரகும் ன்றும், ங்கறகமபப் சதரி பனரபிகள் சம் சகரடுக்கத அசு ிபேம்புகறநது 

ன்றும், ரட்டின் எட்டுசரத் மப்புத் சரமககபில் 70 ிழுக்கரடு சதரதுத்துமந 

ங்கறகபில்ரன் இபேக்கறநது, இந் ங்கறகமபத் ணிரரிடம் ங்கும் ததரது, சரரணி 

க்கபின் மப்புத் சரமகக்கு ஆதத்து ற்தடும் ன்றும் கூநறபள்பரர். 

 

சதரதுத்துமந ங்கறகபில் அசுப் தங்குகபின் குமநந்தட்ச அபம 51 

ிழுக்கரட்டினறபேந்து 26 ிழுக்கரடரகக் குமநக்கும் ிரக ங்கறச் சட்டங்கள் (றபேத்ம்) 

தசரர ிபேக்கும் றறறமன அநறக்மகக் கூட்டத்சரடரில் அநறபகப்தடுத்ப்தடவுள்பது. 

 

சறறு குறு டுத் றறுணங்கபில் 57 ிழுக்கரட்டிணர் தரஜக அசறன் கடன் உத்ரத் 

றட்டத்றல் கடன் சதறுது கடிணரக இபேந்ரகப் தறனபித்துள்பணர். 150 சறறு குறு டுத் 

றறுணங்கமபப் தற்நற தற்சகரண்ட ஆய்ில், 70 ிழுக்கரட்டிற்கும் அறகரதணரர் 

இண்டரது தகரிட் அமனரல் கடுமரகப் தரறக்கப்தட்டுள்பரகக் சரிித்துள்பணர். 50 

ிழுக்கரட்டிணர் அசுத் றட்டங்கள், சலுமககள் சரற்றுதரய்த் ரக்கங்களுக்கறமடத 

றமனத்றபேக்க அர்களுக்கு உில்மன ன்றும், 43 ிழுக்கரட்டிணர் றர்மநத் 
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ரக்கங்கபினறபேந்து ிடுதட ங்கள் ிக ரறரிம ரற்நறக் சகரண்டரகவும் 

குநறப்திட்டுள்பணர். தலும், 50 ிழுக்கரட்டிணர் பல் ற்றும் இண்டரது அமனகபின் 

ரக்கத்றல் இபேந்து இன்னும் பழுமரக ீபில்மன ன்றும் கூநறபள்பணர். தகரிட் 

ரக்கத்றன் ிமபரக, 56 ிழுக்கரட்டிணர் டிஜறட்டல் பமநகமபப் தின்தற்நத் ள்பப்தட்டணர், 

அத தத்றல் 35 ிழுக்கரட்டிணர் ங்கள் பற்சறகளுக்கு சபிப்புந றற உிம ரடும் 

றமனில் உள்பரக இந் ஆய்ில் சரிந்துள்பது. 

 

756 றறுணங்கபில் சசய்ப்தட்ட ஆய்நறக்மகில் பை. 10 இனட்சத்றற்கும் குமநரண 

கடன் ரங்குதர்கபில் 61 ிழுக்கரட்டிணபேம், 10 இனட்சம் பல் பை. 1 தகரடி ம கடன் 

சதறுதர்கபில் 52 ிழுக்கரட்டிணபேம், 1 தகரடி பல் பை. 10 தகரடி ம கடன் 

சதறுதர்கபில் 49 ிழுக்கரட்டிணபேம் அசகரனக் கடன் உத்ரத் றட்டத்றன் கலழ் கடன் 

சதறுது பில்ன, றகக் கடிணம் ன்று சரிித்துள்பணர். 

 

இந்றரிலும் கடன் அட்மடக் கனரசரம் தனரக அறகரித்து பேகறநது. அக்தடரதர் 

ரம் இந்றரசங்கும் கடன் அட்மடகமபப் தன்தடுத்ற 21.5 தகரடி தரிர்த்மணகள் பனம் 

பை.1 னட்சம் தகரடி சசனவு சசய்ப்தட்டிபேக்கறநது.  இது பந்ம ரத்ம ிட சுரர் 25 

ிழுக்கரடு அறகரகும். இமக் கடந் ஆண்டு அக்தடரதர் ரத்தரடு எப்திட்டரல் 

கறட்டத்ட்ட 56 ிழுக்கரடு அறகரகும். இந் ஆண்டு சசப்டம்தர் ரம் கடன் அட்மடகமபப் 

தன்தடுத்ற சசனவு சசய் சரமக பை.80,477 தகரடிரகும். 

 

சரமனப் ததரக்குத்து ற்றும் சடுஞ்சரமனகள் துமந அமச்சர் றறன் கட்கரரி 

கூறுகறநரர்: தகரிட் ரக்கம் இபேந் ததரறலும் சரமனக் கட்டுரணத்றல் ரடு தன உனக 

சரமணகமபப் தமடத்துள்பது. பேம் ஆண்டுகபில் இந்றரவும் பரண, சற்நறகரண 

ரடரக ரறும், சணணில் இந்ற சரமனக் கட்டமப்புகள் அசரிக்கர ற்றும் தரப்தரின் 

த்றற்கு றகரக இபேக்கும்.  

 

சறும் சரமனகள் ததரடுரல் ட்டும் இந்றரின் உள்கட்டமப்மதபம், 

சரறல்தட்தத்மபம் தரப்தர, அசரிக்கரின் றமனக்கு தம்தடுத்ற ிட படிபர? 

இந்றரில் ஆளுங்கட்சறகள் சடுஞ்சரமனகமப ட்டுத உள்கட்டமப்தரகக் கபேதுது 
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சதரபேபரர றமனகுமனம ற்தடுத்துகறநது. 

 

றட்டி ஆதரக்கறன் மனம றர்ரக அறகரரி அறரப் கரந்த், இந்றரில் சதரி 

அபினரண சலர்றபேத்ங்கள் தம ன்தரல் அமணத்துத் துமநகபிலும் சதபேபவு 

சலர்றபேத்ங்கமப தற்சகரள்பத் ீர்ரணிக்கப்தட்டுள்பரகக் கூநறபள்பரர். இந் அசரங்கத்றன் 

அடிப்தமடத் த்தும் ணிரர் துமநத சசல்ம் தமடக்கறநது ன்ததுரன்.   

 

”ணிரர் துமநின் சரறமன பிரக்கறத்  தண்டும், அற்கு ஊக்கறரகச் 

சசல்தட தண்டும், அந்த் றமசில் அமணத்துச் சலர்றபேத்ங்கமபபம் ரங்கள் சரடர்ந்து 

பன்சணடுப்ததரம்‛ ன்றும் அறரப் கரந்த் குநறப்திட்டுள்பரர்.  

 

எபே கூட்டரட்சற அசறனறலும், இந்றர ததரன்ந தந் ரடுகபிலும், ரறனங்கள் பனம் 

ரற்நத்றற்கு அழுத்ம் சகரடுக்க தண்டும். த்றத் துமநத் றட்டங்கபின் (CSS) கலழ் 

எதுக்கப்தட்ட றறில் எபே குநறப்திட்ட தகுறம ரறனங்கபின் ல்ன சசல்றநணின் 

அடிப்தமடில் த்ற அசு அபிக்க தண்டும். சலர்றபேத்ப் தரமமத் சரடபேம் 

ரறனங்களுக்கு அறகரித் றறம உறுற சசய் பன தண்டும். ரறனங்களுக்கரண 

ிகத்ம பிரக்குலுக்கரண ரிமச சபிிடுத ததரட்டி ததரட்டுக்சகரண்டு 

ரறனங்கள் சலர்றபேத்ங்கமபச் சசல்தடுத் மக்க தண்டும் ன்தற்கரகத ன்றும் அர் 

கூநறபள்பரர். சர்தசப் த றறம் ரடுகபிடம் தன அமப்புரற்ந றதந்மணகமபச் 

சசல்தடுத்றணரல் ட்டுத கடணபிப்ததரம் ன்று றர்தந்றப்தது ததரல் ணீ ரரபத்றன் 

எட்டுரனரக ஜணரகற்ந பமநில் இந்றரின் த்ற அசு ரறனங்கமப க்களுக்கு 

றரண சலர்றபேத்ங்கமப தற்சகரண்டரல் ட்டுத றறபிப்ததரம் ண றர்தந்றத்து 

எடுக்குபமந சசய்பம் அனம் சரடர்கறநது. 

 

றறறமன அநறக்மகக்கு பந்ம உமரடனறல், ிசரம் உள்பிட்ட துமநகபில் 

பலீடு சசய்பரறு கரர்ப்ததட் றறுணங்களுக்கு திர் தந்ற தரடி அமப்பு 

ிடுத்துள்பரர். அர்கதபர ிமனம உர்த்துகறநரர்கதப எற புற பலீடுகள் சசய்க் 

கரதரம். 
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இந்றரில் தல்தறு ப்திணபேம் றறறமன அநறக்மக குநறத்துத் ங்கபது 

தகரரிக்மககமப பன்மத்துள்பணர். தகரிட் சபேக்கடிக்கு த்றில் அசறன் சுகரரச் 

சசனிணங்கமப தலும் அறகரிக்கவும், கர்ப்புந தமனரய்ப்புத் றட்டத்ம 

அநறபகப்தடுத்வும், கறரப்புந தமன உறுறத் றட்டத்றற்கரண சசனிணங்கமப 

அறகரக்கவும் தல்தறு சபகத் துமநகள் ற்றும் சரறற்சங்கங்கபின் திறறறகள் 

தகரரிக்மக ிடுத்துள்பணர். 

 

சறறு குறு டுத் றறுணங்கபின் ப்தினறபேந்து சறறு குறு டுத் றறுணங்களுக்கரண 

பனண ம்மத உர்த் தண்டும், சக்கு தசம ரிகமபக் குமநக்க தண்டும், தலும் 

பை. 40 இனட்சத்றற்கும் குமநரண புள்வு றப்மதக் சகரண்ட றறுணங்கமப கட்டர 

ஜறஸ்டி தறினறபேந்து ிடுிக்க தண்டும் ன்றும், இனட்சக்கக்கரண ிற்தமணரபர்கள், 

கூடுனரண ஜறஸ்டி இக்க சசனவுகபரல் தரறக்கப்தட்டுள்பணர், இர்கபின் சசல்தரடுகள் 

தகரிட் ரக்கத்ரல் சதரிதும் படங்கறப் ததரபள்பண. ஜறஸ்டி தறவு இல்னரல் அர்ம் 

சரறல்கமபத் சரட அனுறக்க தண்டும் ன்றும் தகரரிக்மககள் 

பன்மக்கப்தட்டுள்பண. 

 

இந்றத் சரறல்துமநக் கூட்டமப்பு (CII), சறறு குறு டுத் றறுணங்கள் பிரகக் 

கடன் சதறுற்கரண றட்டங்கமப அசு சகரண்டு தண்டும் ன்றும், 2020ஆம் ஆண்டு 

ரர்ச்சு 31உடன் றறுத்ப்தட்ட அசறன் சரறல்தட்த தம்தரட்டிற்கரண றறத் றட்டத்மபம், 

கடனுடன் இமக்கப்தட்ட பனண ரணித் றட்டத்ம புதுப்தித்து ீண்டும் சசல்தடுத் 

தண்டும் ன்றும் தகரரிபள்பது. சறறு குறு டுத் றறுணங்கபில் பை. 50,000 தகரடி தங்கு 

சசலுத்துற்கரக ‘ஃதண்ட் ஆஃப் ஃதண்ட்ஸ்’ றட்டத்ம அசு கடந் ஆண்டு அநறித்து, 

ஆணரல் அது இன்னும் சசல்தரட்டுக்கு ில்மன; அமபம் சசல்தடுத் தண்டும் ணக் 

தகரரிபள்பது. 

 

இம றறமச்சர் தகத் கரத் ிசரம், தபரண் சசனரக்கத் துமநின் 

திறறறகளுடன் றறறமன அநறக்மக சரடர்தரண ஆதனரசமணகமப சதந சய்றகர் 

கூட்டரய்ம டத்றணர். அறல் ிசரிகபின் அமப்புகளும், தபரண் ல்லுணர்களும் 

ரர்த்ரண உற்தத்றச் சசனவு அடிப்தமடினரண குமநந்தட்ச ஆவு ிமன 
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அபிக்கதண்டும், டீசல் ரணித்ம உர்த் தண்டும், புற சரறல்தட்தங்கமப 

அனுறக்கதண்டும் சதரன்ந தகரரிக்மககமப அபித்துள்பணர். ிசரிகபின் பேரம 

இட்டிப்தரக்கும் இனக்மக அமடற்கரக, இந்ற ிசரிகள் சங்கங்கபின் கூட்டமப்பு 

(CIFA) மனம ஆதனரசகர் தி. சசங்கல் சட்டி ிசரத்றற்கரண பன்னுரிமத் துமந 

கடன்கமப 25 ிழுக்கரடரக உர்த் தண்டும் ணக் தகரரிக்மக ிடுத்துள்பரர். 

 

த்ற றறமச்சர் ரறன றறமச்சர்களுடன் தற்சகரண்ட ஆதனரசமணக் 

கூட்டத்றல் சதபேம்தரனரண ரறனங்கள் ஜவுபி ஆமடத்துமநின் ீரண சக்கு-தசம 

ரிம 5 ிழுக்கரட்டினறபேந்து 12 ிழுக்கரட்டிற்கு உர்த்றமத் றபேம்தப் சதந தண்டும் 

ணவும், த்ற றறபி றட்டங்கபில் த்ற அசு ணது சசனிணப் தங்மக உர்த் 

தண்டும் ணவும் தகரரிக்மக ிடுத்துள்பண. த்ற அசு ஜவுபித் துமநின் ீரண 12 

ிழுக்கரடு சக்கு-தசம ரி உர்மத் றபேம்தப் சதற்றுள்பது. 

 

றழ்ரட்டின் றறமச்சர் திடிஆர் தணிதல் றரகரஜன், சரற்றுதரமக் 

கட்டுப்தடுத்துற்கரகக் சகரண்டுப்தட்ட  சதரதுபடக்கத்ரல் சறறு குறு டுத் 

றறுணங்கள் கடுமரக தரறக்கப்தட்டுள்பண; ஆகத அற்றுக்கு றுனர்ச்சற ற்தடுத்தும் 

மகில் எபே ிரிரண றறத் சரகுப்மத அபிக்குரறு தகரரிபள்பரர். 

 

தரிந்துமக்கப்தட்ட ம்புகளுக்குள் றதந்மணின்நறக் கடன் ரங்க ரறனங்கமப 

அனுறக்குரறு த்ற அமச அர் னறபறுத்றபள்பரர். தலும், பேரய் கிசரகக் 

குமநந் றமனில் தகரிட்-19 றர்த்துப் ததரரடுற்கு ரறனங்கள் சதபேம் 

சசனிணங்கமபச் சசய்றபேப்தரல், 2022 - 23 றறரண்டுகளுக்கு ந் றதந்மணபம் இன்நற 

ரறனங்கபின் சரத்ப் சதரபேபரக்க றப்தில் 5 ிழுக்கரட்மடக் கடணரகப் சதந 

அனுறக்குரறு அமச னறபறுத்றபள்பரர். 

 

ரறனங்கபின் சரத்ப் சதரபேபரக்க றப்தில் 1 ிழுக்கரடு கடன் சதறுற்கரண 

த்ற அசறன் பன்ணிதந்மணகள் ரறன றற ற்றும் அன் சசனிண பமநகமப 

தரசரக தரறக்கறன்நண ன்றும் றறமச்சர் திடிஆர் தணிதல் றரகரஜன் 

குநறப்திட்டுள்பரர். 
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இந்ற என்நறத்றன் சரத் ரி பேரில் சசஸ்கள் ற்றும் கூடுல் கட்ட 

ிகறங்கள் 2010-11ல் 6.26 ிழுக்கரடரக இபேந்து 2020-21இல் 19.9 ிழுக்கரடரகக் கறட்டத்ட்ட 

பன்று டங்கு அறகரித்துள்பது. உண்மில், என்நறம் தசகரிக்கும் பேரில் சுரர் 20 

ிழுக்கரடு தங்மக ரறனங்கள் இக்கறன்நண. இந் ரிகமபப் தகறக் கூடி சரகுப்தில் 

தசர்த்றபேந்ரல், 2021-22 றறரண்டில் த்ற ரிகபின் சரகுப்தினறபேந்து ரறனங்கள் ங்கள் 

தங்கரக சுரர் பை. 1.5 னட்சம் தகரடி கூடுனரகப் சதற்நறபேக்கும். ரறனங்கள் அறகரப் 

தகறர்ில் றரரண தங்மகப் சதறும் மகில், அடிப்தமட ரி ிகறங்கபில் சசஸ் ற்றும் 

கூடுல் கட்டங்கமபபம்ப் தகறபேம் பேரபடன் இமக்குரறும் த்ற அமச அர் 

னறபறுத்றபள்பரர். 

 

ரறனங்களுக்கரண சக்கு-தசம ரிக்கரண இப்தடீ்டுத் சரமக 2022 ஜூன் 

ரத்துடன் படிவுசதநவுள்பது. தகரிட்-19 ரக்கத்ரல் ரறனங்கபின் பேரய் கடுமரக 

தரறக்கப்தட்டுள்பரல் 2027 ம தலும் ந்ரண்டுகளுக்கு சக்கு தசம இப்தடீ்டுத் 

சரமக அபிக்கும் ித்றல் சக்கு தசம ரிச் சட்டத்றல் றபேத்ம் சகரண்டு தண்டும் 

ண ரறனங்கள் தகரரிக்மக ிடுத்துள்பண. 

 

சத்ீஸ்கரின் றறமச்சர் எவ்சரபே திபேக்கும் குமநந்தட்ச ஆவு ிமன (MSP) 

அபிக்க தண்டும் ன்றும், கரத்ர கரந்ற தசற ஊக தமனரய்ப்புத் றட்டத்றன் கலழ் 

அபிக்கப்தடும் ஊறத்ம உர்த் தண்டும் ணவும் தகரரிக்மக ிடுத்துள்பரர். 

 

அசுத் துமநகபின் றரரண தகரரிக்மககமபபம் படக்கும் ித்றல், அடுத் 

றறரண்டுக்கரண றறறமன அநறக்மகக்கரண பன்சரறவு ன்ந ததரர்மில் ந் அசுத் 

துமநபம் கூடுல் சசனவு தகட்கக் கூடரது ன்று றற அமச்சகம் சரிித்துள்பது. 

 

திரிக்ஸ் கூட்டமப்திற்கரண சசல்தரட்டு அநறக்மகில் இந்றர தகரிட்-19 

சரற்றுதரய்த் ரக்கத்றன் ததரது 15.1 ிழுக்கரடு றறச் சலுமக ங்கறபள்பரக த்ற 

அசு கம கட்டிிபேப்தது இங்தக குநறப்திடத்க்கது. 
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பன்ணரள் மனமப் சதரபேபரர ஆதனரசகர் (CEA) அிந்த் சுப்திின், 

சதரபேபரரம் பந்ம ஆண்டின் சதரி சரிினறபேந்து ீண்டு பேம அசப்தட்டுப் 

சதரபேபரர ீட்சற ணக் சகரண்டரட தண்டரம் ன்று ச்சரித்துள்பரர். 

 

2013-14 பல் 2018-19 மினரண கரனக்கட்டத்றல் இந்றரின் சதரபேபரர பர்ச்சற 

அலுனகத் வுகபரல் கரட்டப்தட்ட ழு ிழுக்கரடரக இல்னரல், இல்தரண அல்னது 

சரத்றரண சர.உ.சதர. (ஜறடிதி) பர்ச்சற ிகறம் ரன்கு ிழுக்கரடரக இபேந்து ணவும், 

இந்ப் தின்ணிில் சதரபேபரரத்றன் உண்மரண பர்ச்சறம றப்தடீு சசய் 

தண்டும் ணவும் குநறப்திட்டுள்பரர். 

 

உற்தத்றத் றநனுடன் இமக்கப்தட்ட ஊக்கத் சரமககள் (PLI) சதபேம்தரலும் 

சரறல்தட்தம் ற்றும் பனணச் சசநறவுறக்கத் துமநகளுக்குப் தனன்கமபத் பேம். 

இந்றரில் உள்படங்கற பர்ச்சறம ரம் ிபேம்திணரல், றநணற்ந உமப்பு சசநறந் 

துமநகபில் றகுந் பர்ச்சற தம. ஆணரல் உற்தத்றத் றநனுடன்-இமக்கப்தட்ட ஊக்கத் 

சரமககள் இற்கு உவும் மகில் இல்மன ன்றும் கூநறபள்பரர். 

 

சர்தச ர றறம் (IMF) ற்றும் இந்ற ரிசர்வ் ங்கற (RBI) பனம் 

கிக்கப்தட்டுள்பதடி, இந்றர 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கரண உண்மரண ‘ஜறடிதி’ பர்ச்சற 9.5 

ிழுக்கரட்மட ட்டுது குநறத்துப் சதரபேபரர ல்லுணர் சற ங்கரஜன் ன் த்மப் தறவு 

சசய்துள்பரர். தசறப் புள்பிில் அலுனகம் சபிிட்ட வுகபின்தடி, டப்பு 

றறரண்டின் இண்டரது கரனரண்டில் சதரபேபரரம் 8.4 ிழுக்கரடு பர்ந்துள்பது. ப்ல்-

ஜூன் 2021 கரனரண்டின் 20.1 ிழுக்கரடு பர்ச்சற, இண்டரது கரனரண்டில் பர்ச்சற 

ஆகறம சரத் உள்ரட்டு உற்தத்றின் சரிம ஈடுசசய்துள்பத ி, அமத் ரண்டி 

அறக சரகரண பர்ச்சறமக் குநறக்கில்மன ன்றும் அர் கூநறபள்பரர். பன்நரம் 

கரனரண்டிலும், ரன்கரம் கரனரண்டிலும் பர்ச்சற லுரக இபேந்ரசனரற, இந் பழு 

ஆண்டு பர்ச்சறக் கிப்பு றமநதறுது சரத்றறல்மன. ரநரக, 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கரண 

ரட்டின் உண்மரண ஜறடிதி பர்ச்சற ழு பல் ட்டு ிழுக்கரடு ம இபேக்கும் ணத் 

ரன் றர்தரர்ப்தரகவும் சரிித்துள்பரர். 
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பணலகீ்கம்:  

சசன்ந ஆண்டு ம்தரில் 2.29 ிழுக்கரடரக இபேந் சரத் ிமனப் தகீ்கம் இந் 

ஆண்டு ம்தரில் 14.23 ிழுக்கரடரக உர்ந்துள்பது,  ரிசதரபேள், ஆற்நனறன் ிமனரசற 39.81 

ிழுக்கரடு உர்ந்துள்பது உற்தத்றப் சதரபேட்கபின் ிமனரசற 11.92 ிழுக்கரடு 

உர்ந்துள்பது. கணி ண்சய்கள், அடிப்தமட உதனரகங்கள், உவுப் சதரபேட்கள், கச்சர 

சதட்தரனறம் ஆகறற்நறன் ிமன உர்ிணரல் தகீ்கம் இந்பவுக்கு உர்ந்துள்பது. 

தகர்தரர் குநறடீு அடிப்தமடினரண சறல்னமநப் தகீ்கத்றன் அபவு ம்தர் ரத்றல் 

4.91 ிழுக்கரடு அறகரித்துள்பது, சசன்ந ரத்துடன் எப்திடும் ததரது 0.78 ிழுக்கரடு 

உர்ந்துள்பது. உவுப் சதரபேட்கபின் ிமனரசற 1.87 ிழுக்கரடு அறகரித்துள்பது. சசன்ந 

ரத்துடன் எப்திடும் ததரது 1.40 ிழுக்கரடு உர்ந்துள்பது. கரய்கநறகபின் ிமனரசற 13.62 

ிழுக்கரடு குமநந்துள்பது. தங்கபின் ிமனரசற 6.03 ிழுக்கரடு உர்ந்துள்பது. தபேப்பு 

மககபின் ிமனரசற 3.18 ிழுக்கரடு அறகரித்துள்பது. பட்மடின் ிமன 1.31 ிழுக்கரடு 

குமநந்துள்பது. ண்சய், சகரழுப்பு ஆகறற்நறன் ிமனரசற 29.67 ிழுக்கரடு 

அறகரித்துள்பது. ீன், இமநச்சறின் ிமனரசற 5.55 ிழுக்கரடு உர்ந்துள்பது.  

 

அக்தைாபர் ாேத்ேில் போறில்துடம லரர்ச்சி: 

புள்பிில் அமச்சகத்ரல் சபிிடப்தட்ட சரறல்துமந உற்தத்றக் குநறடீ்டு 

அநறக்மகின் தடி அக்தடரதர் ரத்றல் உற்தத்ற 3.2 ிழுக்கரடு உர்ந்துள்பது. பன்மத் 

துமநகபில் சுங்கத் துமந, சசய்சதரபேபரக்கத் துமந, றன்சரத் துமந ஆகறற்நறல் உற்தத்ற 

பமநத 11.4, 2.0, 3.1 ிழுக்கரடு உர்ந்துள்பது. பன்மப் சதரபேட்கள், இமடறமனப் 

சதரபேட்கள், கட்டுரணப் சதரபேட்கள் ஆகறற்நறன் உற்தத்ற அபவுகள் பமநத  9.0,  2.1, 5.3 

ிழுக்கரடு உர்ந்துள்பண. பனணப் சதரபேட்கபின் உற்தத்ற 1.1 ிழுக்கரடு குமநந்துள்பது. 

உடணடி தகர்வுப் சதரபேட்கபின் உற்தத்ற 0.5 ிழுக்கரடு உர்ந்துள்பது. ீடித் தகர்வுப் 

சதரபேட்கபின் உற்தத்ற 6.1 ிழுக்கரடு குமநந்துள்பது. 

 

நலம்பரில் போறில்துடம லரர்ச்சி: 

இந்றரின் சரறல்துமந, உள்ரட்டு ர்த்க தம்தரட்டுத் துமந சபிிட்ட ட்டு 

பக்கற சரறல்கபின் எபேங்கறமந் உற்தத்றக்குநறடீு ம்தரில் 3.1 ிழுக்கரடு 

அறகரித்துள்பது. சசன்ந ஆண்டு அக்தடரதர் ர உற்தத்ற அபதரடு எப்திடும் ததரது 
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றனக்கரி உற்தத்ற 8.2 ிழுக்கரடு அறகரித்துள்பது. கச்சர ண்சய் உற்தத்ற 2.2 ிழுக்கரடும், 

சறசண்ட் உற்தத்ற 3.2 ிழுக்கரடும் குமநந்துள்பது. சதட்தரனற சுத்றகரிப்பு சதரபேட்கபின் 

உற்தத்ற  4.3 ிழுக்கரடு அறகரித்துள்பது. உ உற்தத்ற 2.5 ிழுக்கரடு  அறகரித்துள்பது. 

இற்மக ரிரப உற்தத்ற 23.7 ிழுக்கரடும், ஃகு உற்தத்ற 0.8 ிழுக்கரடும், றன்சர 

உற்தத்ற 1.5 ிழுக்கரடும்  அறகரித்துள்பது.  

 

உனக ர்த்க அமப்தில் 2014-15 பல் 2018-19, ம இந்றர கபேம்பு 

உற்தத்றரபர்களுக்கு கபேம்பு உற்தத்றின் சரத் றப்தில் 10 ிழுக்கரட்டிற்கும் 

கூடுனரகத் ரரிப்பு சரர்ந் உள்ரட்டு ஆவு ங்கறது ண திதசறல், ஆஸ்றதனறர, 

குரத்ரனர ஆகற ரடுகள் புகரர் அபித்துள்பண. சர்க்கம ரணிம் சரடர்தரண இந் 

சர்ச்மச இந்றரவுக்கு றரகத் றபேம்திபள்பது. ர்த்க அமப்தின் உறுறசரறகளுக்கு 

இங்கும் மகில் சதபேம்தரலும் சறறு ற்றும் குறு ிசரிகளுக்கு ட்டுத ஆவு 

அபித்துள்பரகப் தறனபித் இந்றர இந் க்கறல் தல்பமநடீு சசய் 

றட்டறட்டுள்பது.  

 

2022ஆம் ஆண்டுக்கரண உனக சத்துறன்ம அநறக்மகின்தடி, ரரபபம், 

சதரபேபரரச் சலர்றபேத்பம் க்கள்சரமகில் எபே சறநற தகுறிணபேக்கு ட்டுத 

தணபித்துள்பது. உனக க்கள்சரமகில் பல் 10 ிழுக்கரட்டிணரின் பேரபம் சசல்ச் 

சசநறவும் அறகரித்து பேகறன்நண. உனகறன் அறக சத்துற்ந 10 ரடுகபின் தட்டினறல் 

இந்றர உள்பது. இந்றரில் பல் 10 ிழுக்கரட்டிணர் தசற பேரில் 57.1 

ிழுக்கரட்மடப் சதற்றுள்பணர். அத சம் கலத உள்ப 50 ிழுக்கரட்டு க்கள் சரத் 

பேரில் 13.1 ிழுக்கரட்மடத சதற்றுள்பணர். பல் 10 ிழுக்கரட்டிணரின் சரசரி 

பேரய் கலதபள்ப 50 ிழுக்கரட்டிணரின் சரசரி பேரம ிட 22 டங்கு கூடுனரக 

உள்பது. இந்றரில் பேரய்ச் சத்துறன்ம சலணர, அசரிக்கரம ிட அறகரக 

உள்பது, சலணரில் பல் 10 ிழுக்கரட்டிணரின் பேரய் தசற பேரில் 41.7  

ிழுக்கரடரக உள்பது. சலணரில்  கலத உள்ப 50 ிழுக்கரட்டிணரின் பேரய் சரத் 

பேரில் 14.4 ிழுக்கரடரக உள்பது. அசரிக்கரில் பல் 10 ிழுக்கரட்டிணரின் பேரய் 

சரத் தசற பேரில் 45.5 ிழுக்கரடரக உள்பது. கமடசற 50 ிழுக்கரட்டிணரின் பேரய் 

சரத் பேரில் 13.3 ிழுக்கரடரக உள்பது. 
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உனகச் சத்துறன்ம அநறக்மகின்தடி, இந்றரின் பேரய் சத்துறன்ம 

கடந் கரனத்றல் இபேந்து கணிக்கும் ததரது எபே ‘U’ டிப் தரமம தற்சகரண்டுள்பது. 

திரிட்டிஷ் கரனணிரறக்கத்றல் பல் 10 ிழுக்கரட்டிணரின் பேரய் தங்கு சுரர் 50 

ிழுக்கரடரக இபேந்துள்பது. சுந்றத்றற்குப் திநகு, தசரசனறசத்ரல் ஈர்க்கப்தட்ட ந்ரண்டுத் 

றட்டங்கபரல் பல் தத்து ிழுக்கரட்டிணரின் பேரய் தங்கு 35-40 ிழுக்கரடரகக் குமநக்க 

உிது. 1990 கபில் சதரபேபரர சலர்றபேத்த்றற்குப் திநகு அறகரித் சத்துறன்மரல் 

பல் 10 ிழுக்கரட்டிணரின் பேரய் தங்கு 57.1% ஆக உர்ந்துள்பது. சதரபேபரரச் 

சலர்றபேத்ங்கபரல் பல் 10 ிழுக்கரட்டிணத சதபேபில் தணமடந்துள்பணர், இந் 

சதபேகறபேம் பேரய் சசநறின் பழுச் சுமபம் க்கள்சரமகில் றக ழ்மரண தரறப் 

தகுறிணரல் சுக்கப்தட்டது ன்றும் இந்ரய்நறக்மக கூறுகறநது. உனகபரி சசரத்து 

ரிபடன், பேரில் 1.6 ரி ிறத்து அறல் சதநப்தடும் றறம கல்ி, சுகரரம், 

சுற்றுச்சூல் ரற்நத்றல் ீண்டும் பலீடு சசய்னரம் ணவும் தரிந்துமத்துள்பது. 

 

திரிட்டிஷ் கரனணிரக இந்றர இபேந் கரனத்மக் கரட்டிலும் ற்ததரது தரஜக ஆளும் 

இந்றரில் சதரபேபரரச் சறன்ம அறகரித்துள்பது. திற்ததரக்கரண ன்ணரட்சறக் 

கரனத்றல் திக்கறநது இந்றரின் ‚க்கபரட்சற‛. உனகறன் அறகச் சத்துற்ந 10 

ரடுகபின் தட்டினறல் இந்றர இடம் சதற்றுள்பம தரஜக அசு ன் சரமணரகக் 

சகரண்டரடிணரலும் ஆச்சரிப்தடுற்கறல்மன. 
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லரிப் புகயிைம் (Tax Haven) ன்மால் ன்ன? 
சந்ோ 

 

ரி ீறக்கரண மனமப்பு (Tax justice network) ரிப் புகனறடம் குநறத்து அபித்துள்ப 

ிபக்கம் தின்பேரறு: 

  

ரிப் புகனறடம் ன்நரல் ன்ண? ன்தற்கு உனகபில் எப்புக் சகரள்பப்தட்ட 

மமந இல்மன ன்நரலும், ரிப் புகனறடம் ன்தது சதரதுரகப் தன்ணரட்டு 

றறுணங்களும் ணிதர்களும் ங்கபின் சசல்த்மபம், றற டடிக்மககமபபம் ரங்கள் 

சசல்தடும், ரழும் ரடுகபின் சட்டத்றன் ஆட்சறினறபேந்து ப்திக்க மக்க உவும் ரடு 

அல்னது சகம்மக் குநறக்கறநது. றறுணங்களும் ணிதர்களும் சசலுத் தண்டிம ிடக் 

குமநரக ரி சசலுத்வும் (ரி தரசடி சசய்) அந் ரடுகள் உவுகறன்நண. 

 

"கபக்கச் சகம்" (secret jurisdiction) ன்ந சசரல் சறன தங்கபில் "ரிப் புகனறடம்" 
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ன்தற்குப் தறனரகப் தன்தடுத்ப்தடுகறநது, இது தன்ணரட்டு றறுணங்கள் குமநந் ரி 

சசலுத்துற்கரக ரடுகபினறபேந்து ரிமக் கடத்துமத் ரண்டி ணிதர்கள் ங்கள் 

சசல்ம் ற்றும் றற ிகரங்கமப சட்டத்றன் ஆட்சறினறபேந்து மநப்தற்கு றபுத்தும் 

சதற்ந சகங்கமபக் குநறக்கவும் தன்தடுகறநது. 

 

லரிப் புகயிைங்கரில் பணக்கார்கள் வ்லாறு பசல்லத்டே டமத்து டலக்கிமார்கள்? 

 

ரிப் புகனறடங்கபில் க்கள் ங்கள் சசல்த்ம மநக்கும் சதரதுரண றகபில் 

என்று, அர்கபின் அமடரபம் அல்னது சசரத்துகள் தற்நற கல்கமப சபிிடரல் 

ங்கள் சசரத்துக்கமப மத்றபேக்கச் சட்டப்பூர்ரண அமப்மத (றறுணம் அல்னது 

அநக்கட்டமப ததரன்நம) ற்தடுத்துரகும். இந் கபக்கக் கட்டமப்புகள் 

உரிமரபபேக்கும் அர்கபின் சசல்த்துக்கும் இமடத றமச்சலமன அல்னது மநப்பு 

ததரல் சசல்தடுகறன்நண, உரிமரபரின் அமடரபத்ம மநத்து, அர்கபது சசல்த்றன் 

உண்மரண றப்மத மநக்க உவுகறன்நண, இணரல் இறுறில், அர்கள் சசலுத் 



                                              உரிமத் றழ்த் தசம்| டிசம்தர் 2021|  25 

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

தண்டிம ிடக் குமநரண ரிமத சசலுத்துகறன்நணர். 

 

க்கநறஞர்கள், கக்கரபர்கள், ங்கறரபர்கள், அநக்கட்டமப றறுணத்ம 

உபேரக்கும் பகர்கள் ற்றும் திந சரறல் ல்லுர்கள் ஆகறதரரின் சதரி 

உள்கட்டமப்பு பனம் சசல்ந்ர்கள் தன்தடுத்க் கூடி தனிரண றறக் கபேிகள் 

உள்பண. சறன கபக்க சகங்க்ள் ங்கள் அறகர ம்திற்கு கலழ் றறுப்தட்ட றறுணங்கமபப் 

தற்நற கல்கமபக் சகரண்டிபேப்தறல்மன. இணரல் அர்கமப ங்கள் 

ரடிக்மகரபர்கமபப் தற்நற கமன சபிப்தடுத் கட்டரப்தடுத் படிரது. 

ங்கறரபர்கள் ங்கள் ரடிக்மகரபர்கமபப் தற்நற கல்கமப புனணரய்வு 

அறகரரிகபிடம் சபிிடும சட்டிதரரக்குன் பனம் சர்தச எத்துமப்பு 

ற்றும் சபிப்தமடத் ன்மக்கும் ீிரண மடகமபபம் ற்தடுத்துகறன்நணர். 

 

லரிப் புகயிைங்கள் ப்படி உருலாின? 

கரனணிரறக்கம், ததசறத்றற்குப் திந்ம சகரப்த்றல் ரிப் புகனறடங்கள் பர்ந்ண. 

ரடுகள் கரனணிரறக்க ஆட்சறில் இபேந்து சுந்றம் தகரரிரல், 'குடிதநறர்கள்', 

கரனணிரறக்க ரடுகபின் அறகரரிகள், ிகர்கள் கரனணிகபின் உனகத்ம ிட்டு 

சபிதநறணர், தலும் 'ங்கள்' சசரத்துக்கமப ரிக்குட்தடுத்ரல் ங்களுடன் டுத்துச் 

சசல்ற்கரண அறணீ றபமநகள் தமப்தட்டண. இந்ச் சூல் உனகப் 

சதரபேபரரத்றல் ரிப்புகனறடங்கமப உட்சதரறப்தற்கு பக்கறக் கரரணது. 

 

தல்தறு றகபில், ரிப் புகனறடங்கள் 'இண்டரம் ததசுகபரக'ச் சசல்தடுகறன்நண, 

இது சசல்ம் ற்றும் சக்றரய்ந்ர்கள் ரி பேரமத் சரடர்ந்து சுண்டுற்கு 

உவுகறநது. சசல்ந்ர்கள் ங்களுமட சசல்த்ம (அல்னது ங்கமப) திந அறகர 

ம்புகளுக்கு சகரண்டுசசல்தும், ங்கள் ரய்ச் சபரத்றன் சதரறுப்புகபில் இபேந்து 

ப்புதும் ப்ததரதுத சரத்றரக உள்பது, எபே கரனத்றல் அர்கள் கட்புனணரகக் கூடி 

மகில் அர்கள் சரர்தரக ற்நர்களுக்கு டுத்துச் சசல்ன படிந் அல்னது தம் சசலுத் 

படிந்ம ிட ரி புகனறடங்கள், ணீ றறமப்தின் ரய்ப்புகள் அறகரக இன்று 

ல்மனற்நரகக் கரப்தடுகறநது. 
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1848இல் சுிஸ் கூட்டமப்பு றறுப்தட்டது, பல் எழுங்கமக்கப்தட்ட ற்றும் 

அமடரபங்கரக் கூடி ரிப் புகனறடத்றன் திநப்மதக் குநறக்கக் கூடும்.  இபேப்தினும் 

சஜணிர ற்றும் சூரிச்சறல் உள்ப ங்கறரபர்கள் தன ஆண்டுகளுக்கு பன்தத கபக்கரண 

சூழ்றமனில் தரப்திர்கபின் சசல்த்மப் தரதுகரத்ணர். கரீதின், ஆங்கறனக் கரல்ரய் 

ற்றும் திந இடங்கபில் உள்ப தல்தறு கடற்சகரள்மபர்கபின் குடரக்கமப ஆம்தகரன 

ரடுகடந் டடிக்மக (offshore) ன்று குநறப்திடனரம். 

 

1960கபில் இபேந்து றற-உனகரக்கத்றன் சகரப்ம் ரடுகடந் டடிக்மகின் எபே 

புற, றகவும் ீிரண கட்டத்மக் குநறத்து, சணணில் றமனரண, கபக்கரண சுிஸ் 

தரிினரண ங்கறக் கபக்கத் ன்மம, கரீதின், திரிட்டரணி படிரட்சறமச் சரர்ந் 

ரடுகள், இனக்சம்தர்க் ற்றும் திந தரப்திப் புகனறடங்கபின் அறீிரண, அறதகரண 

ஆங்கறதனர-சரக்சன் மககள் இட்டு றப்திண.  

 

குநறப்தரக 1970கபில் இபேந்து அசரிக்கர றட்டறட்தட கபக்க சறகமப ற்தடுத்த் 

சரடங்கறது. அர்னரந்து ற்றும் சர்னரந்து ததரன்ந தரப்தி சகங்கள் ரடுகடந் 

டடிக்மககபில் ஈடுதடத் சரடங்கறண. ஆசறப் புகனறடங்கள், குநறப்தரக யரங்கரங் ற்றும் 

சறங்கப்பூர் ஆகறமபம் ீண்ட னரறுகமபக் சகரண்டிபேக்கறன்நண, அம சதபேம்தரலும் 

சட்டிதரரக ரடு கடத்ப்தட்ட றறக்கரண மங்கபரக உள்பதுடன் அம 

இச்சசல்தரடுகபில் றக தகரக பர்ந்து பேம் தகுறரக உள்பண. 

 

 

லரிப் புகயிைங்கரில் வ்லரவு பணம் உள்ரது? 

$21 பல் $32 டிரில்னறன் றறச் சசரத்துக்கள் ரடுகடந் ரிப் புகனறடங்கபில் உள்பண. 

ரிப் புகனறட அமப்தில் மநந்றபேக்கும் கபக்கம் கரரக, துல்னறரண றப்பு 

கறமடப்தது கடிணம், ணத றப்தடீுகள் ரறுதடனரம். ரி ீறக்கரண மனமப்பு 

றப்திட்டுள்பதடி, 427 தில்னறன் டரனர் ரிரணது ரிப் புகனறடங்களுக்கு எவ்சரபே 

ஆண்டும் கட்த்ப்தட்டு இக்கப்தடுகறநது. 
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லரிப் புகயிைங்கள், கபக்கச் சகங்கள்: 

ரிப் புகனறடம் ன்ந சசரல்தன திச்சமணக்குரிரக உள்பது, சணணில் இந் 

இடங்கள் ரி தரசடிமத் ரண்டிப் தன சறகமப ங்குகறன்நண. அம குற்நில் 

சட்டங்கமபபம், தகரப்தடும் சபிப்தமடத்ன்மமபம், றறக் கட்டுப்தரட்மடபம், தம்தம 

ிறகமபபம் ற்றும் தனற்மநபம் ிர்க்க அனுறக்கறன்நண. 

 

ணிதர்கள் ங்கள் சசல்ம் ற்றும் றற ிகரங்கமப சட்டத்றன் ஆட்சறினறபேந்து 

மநக்கவும், தன்ணரட்டு றறுணங்கள் ரங்கள் சசல்தடும் ரடுகபில் குமநந் ரி 

சசலுத்வும், அங்கறபேந்து ரிம கடத்வும் றபுத்தும் ரய்ந் சகங்ககமபக் குநறக்க 

ரிப் புகனறடத்றற்குப் தறனரக "கபக்கச் சகம்" ன்ந சசரல் தன்தடுத்ப்தடுகறநது. 

உரரக, அர்னரந்து எபே சதபேறறுண ரிப் புகனறடரகும், ஆணரல் உண்மில் அது 

எபே கபக்கச் சகம் அல்ன. சுிட்சர்னரந்து, இனக்சம்தர்க் ஆகற ரடுகள் கபக்க ங்கறில், 

சதபேறறுண ரி தரசடி ற்றும் தந் அபினரண திந ரடுகடந் தசமகமப 

ங்குகறன்நண. க்கற படிசு கபக்க ங்கறச் தசம ங்கில்மன, ஆணரல் அது 

பர்ரண றறக் கட்டுப்தரடு உட்தட இன்னும் தந் அபினரண ரடுகடந் தசமகமப 

ிற்தமண சசய்கறநது. 

 

தன சர்தச அமப்புகள் ங்களுக்சகண சசரந் ரிப் புகனறடங்கபின் தட்டிமனக் 

சகரண்டுள்பண, அம அசறல் தமகளுக்கபரல்ல் அடிக்கடி மபந்து சகரடுக்குரறு 

சசய்ப்தடுகறன்நண. தறு ரர்த்மகபில் கூறுரணரல், அம அசறல்ரக்கப்தட்டம. 

தலும் அம ஆர அடிப்தமடினரண தட்டில்கள் அல்ன. இந் தட்டில்கள் அசரிக்கர 

ததரன்ந சதரி, சக்றரய்ந் ரடுகமப எதுக்கற அல்னது இத்மக டடிக்மககபில் 

அற்நறன் தங்மகக் குமநத்துக் கரட்ட பமணகறன்நண. ஆணரல் சறநற, தனணீரண ரடுகமப 

பன்ணிமனப்தடுத்துகறன்நண. 

 

தன பேட பழுமரண ஆரய்ச்சறின் ிமபரக ரி ீறக்கரண மனமப்பு 

இண்டு குநறடீுகமப சபிிடுகறநது. அம: 1. றறக் கபக்கத்றற்கரண குநறடீு, 2. 

சதபேறறுண ரி தரசடிக்கரண குநறடீு. இக்குநறடீுகள் ரடுகளுக்கு ந் சலுமகபம் 
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அபிக்கரல் தரதட்சறன்நற ஈரண்டுக்கு எபே பமந றபுர் குழுின் கடுமரண 

றப்தடீுகமப அடிப்தமடரகக் சகரண்டு சபிிடப்தடுகறன்நண: 

 

றறக் கபக்கக் குநறடீு, சகங்கமப அம வ்பவு உனகபரி றறக் கபக்கத்மச் 

சசல்தடுத்துகறன்நண ன்தன் அடிப்தமடில் ரிமசப்தடுத்துகறநது. 

 

சதபேறறுண ரி தரசடிக்கரண குநறடீு, அம வ்பவு உனகபரி சதபேறறுண 

ரி தரசடிகமபச் சசல்தடுத்துகறன்நண ன்தன் அடிப்தமடில் சகங்கமப 

ரிமசப்தடுத்துகறநது. 

 

இந்க் குநறடீுகபில் உங்கள் ரடு பனறடத்றல் இபேந்ரல், அது உனகறன் றக 

தரசரண குற்நரபிகபில் என்று ன்று அர்த்ம். ஆணரல் குநறடீ்டில் கலத உள்ப ரடுகள் 

அப்தழுக்கற்நம ன்று சதரபேள் சகரள்ப படிரது. அமணத்து சகங்களும் உனகபரி 

ரிதரசடிில் ங்கள் தங்மக படிவுக்குக் சகரண்டு அச டடிக்மககமப டுக்க 

தண்டும். 

 

பபருநிறுலன லரி தாசடிக்கான குமிீடு:  

சதபேறறுண ரி தரசடிக்கரண குநறடீு ன்தது தன்ணரட்டு றறுணங்களுக்கு 

சதபேறறுண பேரய் ரிம குமநரக சசலுத் உவுறல் றகவும் உடந்மரக 

இபேக்கும் ஆட்சறப்தகுறகபின் ரிமசரகும். சதபேறறுண ரி தரசடிக்கரண குநறடீு  

எவ்சரபே ஆட்சறப்தகுறின் ரி ற்றும் றற அமப்புகமபபம் பழுமரக றப்தடீு 

சசய்து, உனகபரி சதபேறறுண ரி தரசடிக்குத் துமததரகும்  உனகறன் றகப் சதரி 

உிரபர்கமபப் தற்நற சபிரண சறத்றத்ம பேகறநது. தலும் ஆட்சறப்தகுறகபின் 

சதபேறறுண ரி தரசடிக்கரண சசல்தரடுகமபக் குமநக்க சகரள்மக குப்தரபர்கள் 

றபேத்தண்டி சட்டங்கள் ற்றும் சகரள்மககமப பன்ணிமனப்தடுத்வும் உவுகறநது. 

 

சகங்கள் அற்நறன் சதபேறறுண ரி தரசடிக்கரண குநறடீ்மடக் சகரண்டு 

ரிமசப்தடுத்ப்தடுகறன்நண, இக்குநறடீு எபே சகத்றன் புகனறட றப்சதண்ம, 

உனகுழுி  அபினரண அன் மடபடன் இமத்துக் கக்கறடப்தடுகறநது. சகத்றன் 
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புகனறட றப்சதண்ில், சதபேறறுண ரி தரசடிக்கரண வ்பவு ரய்ப்புகமப சகங்கபில் 

உள்ப ரி ற்றும் றற அமப்புகள் அனுறக்கறன்நண ன்தது 20 குநறகரட்டிகபின் 

அடிப்தமடில் றப்திடப்தடுகறநது. எபே சகத்றன் உனகுழுி அபினரண மட ன்தது 

தன்ணரட்டு றறுணங்களுக்கு வ்பவு றறச் சசல்தரடுகமப அச்சகம்  ங்குகறநது 

ன்தற்கரண அபடீு ஆகும். சகத்றல் உள்ப புகனறட றப்சதண்ம உனக அபினரண 

மடபடன் இமக்கும் ததரது, சகத்றல் உனகறன் சதபேறறுண றறச் சசல்தரடுகளுக்கு 

வ்பவு சதபேறறுண ரி தரசடி அச்சுறுத்ல் உள்பது ன்தமப் தற்நற சறத்றம் 

சதநப்தடுகறநது. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

லரிப் புகயிைங்கள் ங்தக அடந்துள்ரன? 

சந்ோ 

 

ரிப் புகனறடங்கள் உனகம் பழுதும் அமந்துள்பண. சதபேம்தரனரண ரிப் 

புகனறடங்கள் சுிட்சர்னரந்து, இனக்சம்தர்க், திரிட்டன், அசரிக்கர ததரன்ந தக்கர 

ரடுகபரகும், அல்னது திரிட்டிஷ் ிர்ஜறன் ீவுகள், தகன் ததரன்ந தக்கர ரடுகபின் 

சரர்புப் தகுறகபரகும். 

 

ல்னர ரடுகளும் ரிப் புகனறடத்றற்கரண அபவுதகரனறன் சீ்சறல் ரது ஏரிடத்றல் 

உள்பண. அற்நறல் சறன சறநற அபில் உனகபரி ரி தரசடிமச் 

சசல்தடுத்துகறன்நண, ற்நம சதரி அபில் சசல்தடுத்துகறன்நண. எவ்சரபே ரடும் 

உள்ரட்டிலும் சபிரட்டிலும் உனகபரி ரி தரசடிமக் கட்டுப்தடுத் டடிக்மக 

டுக்க படிபம் ன்ந ததரதும் கூட, றக தரசரகக் குற்நறமக்கும் ரிப் புகனறடங்கள் 

ற்ந ரடுகமப ிட உனகபரி ரி தரசடிில் றகப் சதரி தங்மகச் 

சசல்தடுத்துகறன்நண. இந் தரசரண குற்நரபிகமப ரன்கு குழுக்கபரக சரகுக்கனரம். 

 

பனரது குழுில் க்கற படிசு, அமணச் சரர்ந் சஜர்சற, குர்ன்சற ற்றும் ‘ல் 
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ஆஃப் தன்’, அன் 14 சபிரட்டு திதசங்கபில் சதபேம்தரலும் கரீதிணில் உள்ப ழு 

தகுறகபரண திரிட்டிஷ் ிர்ஜறன் ீவுகள், தகன், சதர்படர, டர்க்ஸ், மகதகரஸ் ததரன்நம 

அடங்கும். 

 

இண்டரது குழுில், சதபேறறுண டடிக்மககளுக்குப் சதரிதும் உவுகறந  

இனக்சம்தர்க், சர்னரந்து, அர்னரந்து, சுிட்சர்னரந்து உள்பிட்ட தரப்திக் குழும், 

ற்றும் னறச்சசன்ஸ்டீன், அன்தடரர ததரன்ந சறறு தகுறகள் உள்பண. 

 

பன்நரது குழுில் அசரிக்கர பக்கறப் தங்கரபரக உள்பது. கூட்டரட்சற 

அபிலும் (குநறப்தரக ங்கறக் கபக்கத்ம ங்குகறநது) ரறன அபிலும் (சடனரதர், 

சவுத் டதகரட்டர ததரன்ந ரறனங்கள்) கபக்கப் ததரனற றறுணங்கள், அநக்கட்டமபகமபக் 

சகரண்டுள்பண.  

 

ரன்கரது குழுில் ஆசறப் புகனறடங்கள் உள்பண, குநறப்தரக யரங்கரங், சறங்கப்பூர், 

க்கரவ், சரரிறஸ். இற்றுக்கு அப்தரல், துதரய், தணரர, சலசல்ஸ், குக் ீவுகள் 

ஆகறமபம் இறல் அடங்கும். 

 

ரிப் புகனறடங்கபரல் ரடுகள் இக்கும் சரத் ரி இப்புகபில் தரறக்கும் 

தனரணற்கும் கரரண ரன்கு ரடுகமப "ரி ய்ப்தின் அச்சு" ன்தர். அம: 

இங்கறனரந்து, இனக்சம்தர்க், சர்னரந்து, சுிட்சர்னரந்து. 2020ஆம் ஆண்டில் சதரபேபரர 

எத்துமப்பு, பர்ச்சறக்கரண அமப்தின் (OECD) வுகபின் தகுப்தரய்வு, ரி ய்ப்பு அச்சு 

ரடுகபரல் எவ்சரபே ஆண்டும் சரத்ரக $237 தில்னறன் ரிபேரய் இக்கப்தடுகறநது 

ணக் கரட்டுகறநது. 

Source: Tax Justice Network 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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க்கி படிசின் சியந்ேி லடய 

சந்ோ 

க்கற படிசறன் சறனந்ற மன ன்தது க்கற படிசு, அன் சபிரட்டுப் 

திதசங்கள், படிசரர் ரடுகள் ஆகறம சதபேறறுண ரி தரசடி, ணிரர் ரி ய்ப்பு 

ஆகறற்மந சசல்தடுத்தும் ரிப் புகனறடங்கபின் மனரக சசல்தடும் ித்மக் 

குநறக்கறநது. மனின் மத்றல் னண்டன் கம் உள்பது, இது க்கற படிசறன் 

மனகரண னண்டமணக் குநறக்கில்மன னண்டன் கத்துக்குள் உள்ப ற்சநரபே 

னண்டமணக் குநறக்கறநது அரது னண்டனுக்குள் னண்டமண குநறப்திடுகறநது. 

 

உனகறன் சதபேம் தம் இனண்டனுக்கு ன் சசல்கறநது ன்தமப் புரிந்துசகரள்ப ீங்கள் 
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தற்றுக்கக்கரண ஆண்டுகள் தின்தணரக்கறச் சசல்ன தண்டும்,  றகவும் ிசறத்றரண, 

தமரண,  அறகம் அநறப்தடர உனக றறத்றன் றக பக்கறரண றறுணங்கபில் 

என்று: இனண்டன் கரர்ப்ததன் கம் (the City of London Corporation) ன்கறநரர் றதகரனஸ் 

ரக்ஸ்டன்.  

 

இனண்டன் கரர்ப்ததன் கம் ணக்கரண சசரந் அசறனமப்மதபம், ணி 

தமபம் சகரண்டுள்பது. 1066இல் ர்ரண்டிின் தகரகன் ில்னறம் மனமினரண 

தமடரல் இனண்டன் இரணு ஆக்கறறப்பு சசய்ப்தட்டது றகழ்வு ரர்ன் சற்நற  ண 

அமக்கப்தடுகறநது. இந் ரர்ன் சற்நறக்கு பன்ணர் குடிக்கள் அனுதித் தங்கரன 

உரிமகள், சலுமககபில் தபைன்நறபள்பது இனண்டன் கரர்ப்ததன் கம்.  

 

இந் இனண்டன் கரர்ப்ததன் க தரின் பக்கற அலுனகப் திம அது 

இமத்பம் இவ்ரறு கூறுகறநது: க்கற படிசு- அடிப்தமடினரண அமணத்து றற, 

சரறல்பமந தசமகளுக்கரண தூரக." அர் திஸ்மல்ஸ், சலணர ற்றும் இந்றர 

ததரன்ந இடங்கபின் சரமனதூ அலுனகங்கபில் ரரபத்மப் தப்பும சசய்கறநரர். 

சறட்டி கரர்ப்ததன், அனுடன் சபேக்கரக இமக்கப்தட்ட சறந்மணக் குழுக்கள், 

றறத்துமநின் ீரண ரிகமபபம், எழுங்குபமநகமபபம் ன் குமநக்க தண்டும் 

ன்தம ிபக்கற க்கச்சக்கரண சபிடீுகமப சபிிடுகறன்நண. னண்டன் கரர்ப்ததன் 

கம் அன் சசரந் அறகரப்பூர் தப்புமரபமபம் சகரண்டுள்பது, அர் ‘ரிசம்தன்சர்’ 

ன்று அமக்கப்தடுகறநரர். னண்டன் கரில் உள்ப சதரதுப் திறறறகள் சமதின், க்கபரல் 

தர்ந்சடுக்கப்தடர எத எபேர் னண்டன் கரர்ப்ததன் கரின் ‘ரிசம்தன்சர்’ ரன். 

திரிட்டணின் ரடரளுன்நத்றல் றந்ரக குடிசகரண்டுள்ப இர் ஊல் றக்க 

றறத்துமநின் னன்கமப கரக்கும் திறறறரக சசல்தடுகறநரர். ற்ததரது ‘ரிசம்தன்சரக’ 

தரல் டபுள் னண்டன் உள்பரர். கரர்ப்ததன் க உள்பரட்சறத் தர்ல்கள் திரிட்டணில் உள்ப 

ற்ந தர்ல்கமபப் ததரன இபேப்தறல்மன. இங்கு ரழும் 7400 ணிர்களுடன், இமந்து 

அர்கமப ிட அறக ண்ிக்மகில் உள்ப தன்ணரட்டு றறுணங்களும் தர்னறல் 

ரக்கபிக்கறன்நண. 
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தன தற்நரண்டுகபரக இந்கம் சசறத்தரங்கறபள்பது, அசரங்கங்கள், ன்ணர்களுக்கு 

தமப்தடும்ததரது கடன் சகரடுக்க அணிடம் தம் உள்பது. ணத கத்றற்கு சறநப்பு 

சலுமககள் ங்கப்தட்டுள்பண, இதுத திரிட்டிஷ் தசற அமச ரற்நற னரற்நறன் 

அமனகமபத் ரங்கும் எபே அசறல் தகரட்மடரக இபேக்க அம அனுறக்கறநது. 

தகள்ிில்னரது சபிரட்டுப் தத்ம தற்கும் திரிட்டிஷ் தரம்தரித்ம இது 

பர்த்து பேகறநது, தலும் தன தற்நரண்டுகபரக உனகறன் தக்கர குடிக்கமப 

ஈர்த்துள்பது. 

 

1950கபின் இமடப்தகுறில் திரிட்டிஷ் ததசு சறமந்ததரது, பர்ரண கட்டுப்தரடு 

ற்றும் பர்ரண அனரக்கம் பனம் உனகறன் சூடரண தத்ம கர்ந்றழுக்கும் புற 

ரறரிரக னண்டன் ரநறது. உள்ரட்டில் ம்தகரண திரிட்டிஷ் சட்ட அடித்பத்மபம் 

உள்ரட்டு ிறகள், சட்டங்கமப கடுமரக றமனறறுத்துகறநது, அத தத்றல் சபிரட்டு 

சட்டத்ம ீறும கண்படித்ணரக அனுறத்து. சபிரட்டு றறரபர்கபிடம், "உங்கள் 

தத்ம ரங்கள் றபேட ரட்தடரம், ஆணரல் ீங்கள் ற்நர்கபின் தத்ம றபேடிணரல் 

ரங்கள் ம்பு சசய் ரட்தடரம்" ன்று சசரல்லும் எபே உன்ணரண ரடுகடந் ரி-

புகனறடரக இபேந்து பேகறநது. 

 

திரிட்டன் ிபேம்திணரல் இந் ரி-புகனறட கபக்கத்ம எத இில் படனரம், ஆணரல் 

னண்டன் கம் அம அனுறக்கரது. னண்டணில் உள்ப ‘சறட்டி பணிர்சறட்டிின்’ சர்தச 

அசறல் சதரபேபரரத்றன் ததரசறரிரண தரசணன் தனன் ிபக்குகறநரர், " ரம் இம 

சபிப்தமடரக சசரல்ன தண்டும். இன்று உனக றறச் சந்மகபின் மரக இண்டரது 

திரிட்டிஷ் ததசு உள்பது. திரிட்டன் றக சறநப்தரக அன் றமனம ிபம்தப்தடுத்ரல் 

உள்பது." 

 

சபிரட்டுப் திதசங்கள் ற்றும் படிசரர் ரடுகள் றரக சட்டிதரரக தம் 

இந் னண்டனுக்கு அனுப்தப்தடுகறநது. இங்கறனரந்றன் கடல்கடந் திதசங்கள் ற்றும் படி 

சரர் ரடுகள் சதபேம்தரலும் னரதத்மபம், சட்டிதரரக றறகமப கடத்துற்கு 

துமக்தகரள்கபரக துமபுரிபம் ஆட்சறப் திதசங்கபரகும். உனகபரி தப் தரய்ச்சல் 

மனின் பமணகள் ததரன இந் ஆட்சறப் திதசங்கள் சசல்தடுகறன்நண, அன் மத்றல் 
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னண்டன் கம் உள்பது, அங்கு தன்ணரட்டு றறுணங்களும் ணிதர்களும் ங்கள் 

இனரதங்கமபபம் சசல்த்மபம் துமக்தகரள்கபரக சசல்தடும் ஆட்சறப் திதசங்கள் 

றரக மடரற்நம் சசய்து கடத்துகறன்நண. இது ரி தரசடி சசய்தர்கள், அர்கள் 

சசலுத் தண்டிம ிட குமநரண ரிமச் சசலுத்துற்கரக, உனகறல் தறு 

இடங்கபில் உள்ப ங்கள் இனரதங்கள் ற்றும் சசல்த்றன் உண்மரண றப்மதக் 

குமநத்து றப்திட அனுறக்கறநது. 

 

க்கற படிசு, அன் சபிரட்டுப் திதசங்கள் ற்றும் படி சரர் ரடுகமப தசர்த் 

மனமப்தரணது, உனகபரி ரி தரசடிக்கு றகவும் பன்மரண தங்கு கறக்கறநது. 

ரி ீறக்கரண மனமப்தின் சதபேறறுண ரி புகனறடக் குநறடீு 2019ன் அடிப்தமடினரண 

ரிமசில், சதபேறறுண, ணிரர் ரி தரசடிரல் உனகபில் ற்தடும் சரத் ரி 

இப்புகபில் பன்நறல் எபே தங்கறற்கு க்கற படிசறன் சறனந்ற மனத கரம் ண 

றப்திடப்தட்டுள்பது. 

 

இந் சபிரட்டுப் திதசங்கள் ற்றும் படி சரர் ரடுகமப கட்டுப்தடுத்துற்கும், 

சட்டங்கமப மட சசய்ற்குரண பழு அறகரங்கமப க்கற படிசு சகரண்டுள்பது, 

தலும் இந் சபிரட்டுப் திதசங்கள் ற்றும் படி சரர்ரடுகபில் பக்கற அசு 

அறகரரிகமப றறக்கும் அறகரம் திரிட்டிஷ் அசறடம் உள்பது. இற்நறற்கறமடதரண 

புிில், அசறல் தூரணது, உனசகங்கறலும் உள்ப சறன தரசரண றற கபக்கத்மபம், 

சதபேறறுண ரி தரசடிமபம் தரசரங்குத்ணரக சசல்தடுத் க்கற படிமச 

அனுறக்கறநது, அத தத்றல் ன் ரட்டில் தன்மரண ரிமப்மதபம், 

சபிப்தமடத்ன்ம த்மபம் தரரிக்கறநது. 

 

க்கற படிசறன் சறனந்ற மன தற்நற கூடுல் கலுக்கு, மக்தகல் 

ஆஸ்ரல்டின் பக்கற ஆப்தடரண "The Spider's Web: Britain's Second Empire", YouTube இல் 

தரர்க்கவும் ரி ீறக்கரண மனமப்தின் றறுணர் ஜரன் கறநறஸ்சடன்சன் இன் இம 

ரரிப்தரபர்,. 

https://youtu.be/np_ylvc8Zj8  

Source: Tax Justice Network 
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நிேிக் கபக்கம் 
சந்ோ 

றறக் கபக்கம் ன்தது தக்கரத் ணிதர்கள், தன்ணரட்டு றறுணங்கள், 

குற்நரபிகள் ஆகறதரர் ங்கள் சசரத்துக்களுக்கு ரி கட்டரல் தரசடி சசய்வும், 

சட்டத்றன் ஆளுமகினறபேந்து ப்தித்துக் சகரள்பவும், சறக்கனரண றற றபமநகமபப் 

தன்தடுத்துமக் குநறக்கறநது. றறக் கபக்கரணது ரி தரசடிமச் சரத்றரக்குகறநது, 

ததரமப் சதரபேள் ிற்தமணமபம், ணிக் கடத்மனபம் இனரதகரக்குகறநது. 

 

றறக் கபக்கரணது சட்டபூர்க் கபக்கத் ன்மினறபேந்து தறுதட்டது. எபே ங்கற 

உங்கள் கக்கு ிங்கமப இமபத்றல் சபிிடரது, அத ததரல் எபே பேத்துர் 

அறும சறகறச்மச அமநின் கில் உங்கள் தரய்கபின் ிங்கமபத் சரங்கிட 

ரட்டரர். ஆணரல் றற கபக்கம் ன்தது, சரடர்புமட கல்கமபச் தசகரிக்க 

றுப்தமபம், அல்னது தமப்தடும் ததரது சட்ட அறகரரிகள், அமப்புகளுடன் தகறர்ந்து 

சகரள்ப --- டுத்துக்கரட்டரக, எபே தர் பமநரக ரி கட்டுகறநரர அல்னது சட்டத்றற்குக் 

கட்டுப்தடுகறநரர ன்தம உறுறப்தடுத் --- றுப்தமபம் குநறப்திடுகறநது.  

 

ீங்கு ிமபிக்கும் றறக் கபக்கம் சவ்தறு "சுமகபில்" பேகறநது. றகவும் 

திதனரண சுமரணது சணினர சுிஸ்-தரி ங்கறக் கபக்கம் ஆகும், அங்கு 

ங்கறரபர்கள் ரடிக்மகரபரின் கபக்கங்கமபக் கல்னமநக்கு டுத்துச் சசல்ரக 

உறுறபிக்கறநரர்கள். 

 

இண்டரது சுமரணது ஆட்சறப் திதசங்கபில் அநக்கட்டமபகள், 

சதபேறறுணங்கள், அமப்புகள், ததரனற றறுணங்கள் ததரன்ந ற்தரடுகமப உபேரக்க 

அனுறத்து - அன் உமடமரபர் தற்நற கல்கள், சசல்தரடு, அன் தரக்கம் 

ஆகறற்மநக் கபக்கரக மத்றபேக்கவும், சட்டப்பூர் உமடமரபர் கல்கமப 

குப்தடிரக்கவும் உவுகறநது.  இந்க் கட்டமப்புகள் --- டுத்துக்கரட்டரக, சுிஸ் ங்கறக் 

கக்கு, த்ற இனண்டணில் குடிிபேப்புச் சசரத்து, சரணரக்தகரில் எபே தந்க் குறம, 
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ஸ்&தி 500 றறுணத்றல் தங்குகள் அல்னது கப்தல் – -- ததரன்ந சசரத்துக்கமப 

மத்றபேக்கனரம் ஆணரல் அந் சசரத்துக்கமப ரர் அனுதிக்கறநரர்கள் அன் பேரய் 

ரமச் தசர்கறநது ததரன்ந கல்கமபக் கண்டநறம கடிணரக்குற்கும், கபக்கரக 

மத்றபேக்கவும் ஆண சசய்ப்தடுகறநது.  

 

கபக்கத்றன் பன்நரது சுமரணது, ரடுகளுக்கறமடினரண எத்துமப்பு ற்றும் 

கல் தரிரற்நத்றற்குத் மடகமப ற்தடுத்தும் சகங்கமபக் குநறப்திடுகறநது. உள்ரட்டில் 

கறமடக்கும் கல்கமபப் தின்சரடர்ற்கும் தசகரிப்தற்கும் தண்டுசன்தந றுப்தன் 

பனம் இது சசய்ப்தடனரம். ற்நச் சகங்களுடணரண திமரத் கல் தரிரற்ந 

எப்தந்ங்கள் கூட தரிரற்நம் சசய் பனறல் கல் கறமடக்கில்மன ன்நரல் 

தணற்நமத.  

 

றறக் கபக்கரணது ற்ந ஆட்சறப் தகுறகளுடன் கமனப் தகறர்ந்து சகரள்ப 

ிபேம்தரன் பனபம் சசல்தடனரம் --–  கலுக்கரண தகரரிக்மகம றுப்தன் பனம், 

அல்னது அறகரப்பூர்ரகதர, திந றகபிதனர கல் தரிரற்நத்றற்குத் மடகமப 

ற்தடுத்துன் பனம் தன சகங்க்ள் ங்கள் சசரந்ச் சட்டங்கபிலும் தண்டுசன்தந 

இக்கறல்னர சரறல்ிக ரறரிம உபேரக்குகறன்நண. 

 

இந்ச் சுமகள் அமணத்தும் அமப்தரக்கப்தட்ட குற்நம், தரசடி, றபேட்டு, அசரங்க 

பங்கமபத் றமசறபேப்தல், சட்டிதர ம் சட்டுல், இனஞ்சம், சட்டிதர 

மங்கமபப் சதறுல், ரி ய்ப்பு ததரன்ந தனற்மந பிரக்கும் றநன் சகரண்டம. ரி 

ீறக்கரண மனமப்பு உபேரக்கற றற கபக்கக் குநறடீு, கபக்கச் சகங்கபின் ரடுகடந் 

அமப்பு தற்நற றக ிரிரண கண்தரட்டத்ம ங்குகறநது.  

 

ணிதர்கள் ங்கள் சசல்ம், றற ிகரங்கமப சட்டத்றன் ஆட்சறினறபேந்து 

மநக்க உவும் எபே ரி புகனறடத கபக்க ஆட்சறப் திதசம் ண அமக்கப்தடுகறநது, இது 

குமநரண ரி சசலுத்துற்கு ட்டுல்னரது, ததரசடி, தங்கர குழுக்களுக்கு 

றறபி ததரன்ந திந றறக் குற்நங்களுக்கும் தும ததரகறநது. 
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நிேிக் கபக்கம் தாசானோ? 

றறக் கபக்கம் தரசரணது, சணணில் இது டிரில்னறன் கக்கரண சசரத்துக்கள் 

ற்றும் சசரத்துக்கமப சட்டத்றன் ஆட்சறக்கு அப்தரல் சசல்தட அனுறக்கறநது. றற 

கபக்கரணது ரி தரசடிம சரத்றரக்குகறநது, ததரமப்சதரபேள் ிற்தமணரபர்கள் 

ங்கற ற்றும் ணி கடத்ல் னரதகரணது. சட்டத்ம றக்கும் ரி சசலுத்துதரரின் 

இப்தில் சசல்ந்ர்கள் சசல்த்ம குிக்க இது அனுறக்கறநது, இன் பனம் 

சசல்ந்ர்களும், தன்ணரட்டு றறுணங்களும் சகரள்மககள், சகரள்மக குப்தரபர்கபிடம் 

தமற்ந சசல்ரக்மக சதந அனுறக்கறநது. 

 

உனகம் பழுதும் உள்ப US$21 பல் $32 டிரில்னறன் ணிரர் றறச் சசல்ம், கபக்க 

ஆட்சறப் திதசங்கபில், ரி ிறக்கப்தடரல் அல்னது குமநந் ரிபடன் 

தரதுகரக்கப்தட்டுள்பரக றப்திடப்தட்டுள்பது. 

 

அமக்கட்ைடரகள் வ்லாறு பசல்படுகின்மன? 

சசல்த்றன் உரிமரபர்கபின் அமடரபத்ம சபித சரிரல் கபக்கரகப் 

தரதுகரக்கவும், குமநந் ரி சசலுத்தும் தரக்கத்றற்கரகவும், சட்டத்றன் ஆளுமகில் 

இபேந்து ப்திக்கவும் சசரத்துரிமின் றமனமக் குப்தவும் அநக்கட்டமபகள் நரகப் 

தன்தடுத்ப்தடனரம். ணீ உனகபரி றறமப்தில் தன்தடுத்ப்தடும் றக 

பக்கறரண றபமநகபில் என்நரக அநக்கட்டமபகள் உள்பண. 

 

அநக்கட்டமபகள் சதபேம்தரலும் எபே ணிதரின் சசல்த்ம அத அம சசய் 

படிர சூழ்றமனகபில் திநபேக்கு ரற்றுற்குப் தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண, உரரக 

சதற்தநரர் த்றற்குப் திநகு ங்கள் சசல்த்ம எபே அநக்கட்டமபில் தசறத்து 

மக்கனரம், அது குந்மக்கு ரரந்ற பேரய் கறமடக்கச் சசய்கறநது. குந்ம 

சதரிரகும் ததரது, சதற்தநரர் க்கரக ிட்டுச் சசன்ந அநக்கட்டமபின் பனம் 

மத்றபேக்கும் அமணத்துப் தம் ற்றும் சசரத்துகளுக்கும் உரிமரபரக படிபம். எபே 

தக்கரத் சரறல்பமணதரர், சரண்டு றறுணங்களுக்கு றறபிப்தற்கரக 
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அர்ப்திக்கப்தட்ட எபே அநக்கட்டமபக்கு ங்கள் சசல்த்ம ிட்டுிடனரம். 

வ்ரநரினும், ரி தரசடி சசய்தர்கள் ங்கள் சசல்த்ம மநக்கப் தன்தடுத்தும் 

றகமப அசரங்கங்கள் சதபேகற பமநில் கட்டுப்தடுத்துரல், அநக்கட்டமபகள் ரி 

தரசடி சசய்ற்கும் றறக் குற்நங்கமபச் சசய்ற்கும் அறகபில் றநன் 

சதற்றுபேகறன்நண. 

 

சசல்ம் ற்றும் சசரத்துகபின் உரிமமத் ற்கரனறகரக றறுத்ற மக்க 

அநக்கட்டமபகள் இடபிக்கறன்நண. அநக்கட்டமப மத்றபேக்கும் சசல்ம், அன் 

உண்மரண உரிமரபபேக்தகர, அல்னது அநக்கட்டமபினறபேந்து இப்ததரதர அல்னது 

றர்கரனத்றதனர ன்மகமபப் சதறும் தணரபிக்தகர அல்னது அநக்கட்டமபச் சசல்த்றன் 

பழு கட்டுப்தரட்மடபம் தணரபி ற்றுக் சகரள்ளும் ம அர் சரர்தரகச் சசல்த்ம 

றர்கறக்கும் தபேக்தகர சசரந்ரணது அல்ன. ரி தரசடி சசய்தர்கள் ங்கபின் சதபேபவு 

சசரத்துகள், ரபிமககள், றறுணங்கள், ிமனபர்ந் சசரத்துக்கபினறபேந்து சதபேம் தம், 

தன்தரடுகள் ீது பழுக் கட்டுப்தரட்மடக் சகரண்டிபேக்கும் ததரதும் அர்கபின் சசரத்துகபின் 

உரிமம மநக்க அநக்கட்டமபகள் ங்கும் இந் இமடறறுத்ப்தட்ட 

உரிமறமனமப் தன்தடுத்துகறன்நணர். 

 

உரரக, உரிமரபர் சசரத்றனறபேந்து திரிக்கப்தட்டிபேந்ரலும், அர் எபே கபக்க 

"ிபேப்தக் கடிம்" பனம் சசரத்றன் ீது கட்டுப்தரட்மடத் க்க மத்துக் சகரள்பனரம். 

உரிமரபர் எபே அநக்கட்டமபக்கு ரபிமகின் உரிமம ங்கனரம், ஆணரல் 

தணரபிகளுடன் சரடர்ந்து அறல் சறக்கனரம். உரிமரபர் எபே சதபேந் சரமகம 

அநக்கட்டமபில் மக்கனரம், அன் பனம் அநக்கட்டமப தின்ணர் அர்களுக்கு 

எபேததரதும் றபேப்திச் சசலுத்ப்தடர கடமணக் சகரடுக்கும் தடி தத்மத் றபேம்தப் 

சதநனரம். ரிப் புகனறடங்கள் இந் மகரண சறக்கனரண கரறச் சூழ்ச்சறகமப பிரக்கும் 

றபுத்தும் சதற்றுள்பண. இவ்மகரண மகரளுனறல் சறநப்தரகச் சசல்தடும் 

மபக்கத்க்க அநக்கட்டமபகள், குநறப்தரக ரடுகடந் அநக்கட்டமபகபின் சதரதுரண 

மககபரகும், தலும் அம ட்டுத "உரிமில்னரல்" உள்ப டிரில்னறன் கக்கரண 

டரனர்கள் றப்புள்ப சசரத்துக்களுக்கு சதரறுப்தரகும். றறுணங்கமபப் தறவு சசய்து ததரன, 
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தணடீ்டரபர்கமபப் தறவு சசய் அநக்கட்டமபகமப அசரங்கங்கள் கட்டரப்தடுத் 

தண்டும்.  

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

லரிப் புகயிைங்கள் ஊறடய வ்லாறு தூண்டுகின்மன? 

சந்ோ 

 

ஊமன பிரக்குறல் ரிப் புகனறடங்கள் பக்கறப் தங்கு கறக்கறன்நண. ரடுகடந் 

றறமப்தின் பர்ச்சற அதரடு சரடர்புமட ஊல் தகடுகமபக் சகரண்டுந்துள்பது. ரி 

ய்ப்பு ற்றும் தரசடி சசய் ிபேம்புதர்கபரல் உபேரக்கப்தட்ட அத அமப்புகள், 

றபமநகமப ஊல் மடபமநகள் தன்தடுத்துகறன்நண. 

 

ஊமன பிரக்குறல். கக்கரபர்கள், க்கநறஞர்கள், திந றற இமடத்கர்கபின் 

தங்கு ஆய்வுகமப அடிக்கடி ிர்ப்தத ஆகும். றற கபக்க சட்டங்கள், சகரள்மககள், கபக்க 

ஆட்சறப் திதசங்கபின் தந் மனமப்பு ஆகறம ஊமனத் டுக்கரல், தலும் 

தரசரக்குறல் தங்கு குக்கறன்நண. ணிக் கடத்ல், ஊல் சரடர்புமட குற்நங்கள் 

கபக்கத்றன் பனத பர்ந் தனரண ணி அத்துீநல்கமபபம், துத்மபம் 

உபேரக்குகறநது. கடத்ல்கரர்கபின் இனக்குகபரக சதண்களும் சறறுறகளும் அறக 

ிகறரசரத்றல் தரறக்கப்தடுகறன்நணர். சதபேறறுண சக்றபம்; அசரங்கங்களும்; ரிக் 

சகரள்மக, கபக்கச் சட்டங்கபின் டிமப்பு, பர்ச்சறில் சசல்ரக்கு சசலுத்ற 

தமரண சலர்றபேத்ங்கமப றர்க்கும், அசுகளுக்கு இமடதரண அமப்புகளும், 

ஊமன றமனறறுத்துறல் உடந்மரக உள்பண. 

 

றறக் கபக்கம் இல்னரல் ஊல் சசய் படிரது. றறக் கபக்கத்றன் மரக 

ரடுகடந் ரிப்புகனறடங்கள் சசல்தடுகறன்நண. 

 

கபேப்புப் தம் சதபேபில் சபிதறுரல் உண்மில் தரறக்கப்தட்டம 
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மஜீரிர, தங்கபரதஷ் ததரன்ந உனகறன் "றகவும் ஊல் றமநந்" ரடுகபர? அல்னது 

சுிட்சர்னரந்து, இங்கறனரந்து, னக்சம்தர்க், அசரிக்கர ததரன்ந அமணத்துக் சகரள்மபகமபபம் 

மகரளும் ரடுகபர? 

 

ஊனறன் தரம்தரி மமநகள் றகவும் குறுகறம. உனக ங்கற அல்னது 

சர்தச சபிப்தமடத்ன்மக்கரண றறுணங்கள் ஊனற்ந ரடுகள் ற்றும் 

சரறல்துமநகபின் குநறீடுகமப உபேரக்கறபள்பண, அம சதரதுரக ம ஆப்திரிக்க 

ரடுகமப 'றகவும் ஊல் றமநந்ம' ன்று அமடரபம் கரட்டுகறன்நண, அத தத்றல் 

பனணம் தநக்கவும், சதபேம் சகரள்மப, னஞ்சம், ரி ய்ப்பு ரி தரசடிகமபபம் 

பிரக்குறல் ரிபுகனறடங்கபில் உள்ப றற அமப்தின் தங்மகப் புநக்கிக்கறன்நண. 

மஜீரிர்கபிடம் உனகறன் றகவும் ஊல் றமநந் ரடுகபில் என்நரகத் உங்கள் ரடும் 

உள்பது ன்று கூறுது அர்களுக்கு அறகம் உவுறல்மன. அர்கள் ங்களுமட தம் 

ங்தக ததரணது ன்று சரிந்து சகரள்றல் ரன் அறக ஆர்ம் கரட்டுகறநரர்கள். 

 

றல்னறன் டரனர்கமப எபே சூட்தகமறல் அமடத்து ரடுகடந்து சசல்சல்னரம் 

தமகரனம், ணீ ங்கறில் றபேடப்தடக்கூடி சரமககளுக்கு ம்பு இல்மன. ஆணரல் 

றற கபக்கம் இல்னரல் அங்கு ஊல் சசய்படிரது; ரி புகனறடங்களும் கபக்க ஆட்சறப் 

திதசங்களும் அற்நறன் மத்றல் உள்பண. 

 

ரி ீறக்கரண மனமப்பு சபிிடும் றற கபக்கக் குநறீடு இன் றுதக்கத்மக் 

கரட்டுகறநது. இந் குநறீட்டின் பனம் அமடரபம் கரப்தடும் றக பக்கறரண கறுப்புப் 

த மங்கள் றகவும் தரம்தரிரண குநறீடுகபில் 'சுத்ரணது' ன்று 

ரிமசப்தடுத்ப்தட்டுள்பண ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

 

ஊல் ன்தது சதரதுனமண ஊக்குிக்கும் ிறகள், அமப்புகள் ற்றும் 

றறுணங்கபின் எபேமப்தரட்மடக் குமநறப்திற்கு உட்தடுத்துகறநது, தலும் அந் 

ிறகபின் ீரண ம்திக்மகமபம் குமநறப்திற்கு உட்தடுத்துகறநது. ஊல் ன்தது ஏர் 

அமப்பு ரீறரண திச்சமண. ஆணரல் சர்தச சபிப்தமடத் ன்மக்கரண அமப்பு 
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(Transparency International) ஊலுக்குத் "ணிப்தட்ட ஆரத்றற்கரக அறகரத்ம நரகப் 

தன்தடுத்துல்" ன்றும், உனக ங்கற "ணிப்தட்ட இனரதத்றற்கரக சதரதுப் திம 

நரகப் தன்தடுத்துல்" ன்றும் மமந சசய்து ஊல் ன்தன் மமநமக் 

குறுக்கறபள்பண. இத்மக மமந அமப்பு அடிப்தமடில் இல்னரல் ணிதர்கபின் 

தரிர்த்மணகபிதனத அறகக் கணம் சசலுத்தும ஊக்குிக்கறநது. ஊனரல் பழுச் 

சபகபம் சறமந்து ிடும். உண்மில், ரடுகடந் டடிக்மககபரல் உனக றற அமப்பு 

பழுதும் சலர்சகட்டுள்பது. 

 

இபேப்தினும், இந் றுதக்கம் குநறத் ிறப்புர்வு அறகரித்து பேகறநது. 2020ஆம் 

ஆண்டில், சர்தச சபிப்தமடத் ன்மக்கரண அமப்பு, உனகபரி ஊமனப் தற்நற 

பழுச் சறத்றத்மப் சதந, றறக் கபக்கக் குநறீட்மட அர்கபின் ஊல் புனணரய்வுக் 

குநறீட்டுடன் எப்திடுற்கு கணம் சசலுத்றது குநறப்திடத்க்கது.  

 

தனர் ஊமன இனஞ்சத்துடன் சபேக்கரகத் சரடர்புதடுத்துகறநரர்கள், ஆணரல் அன் 

அமப்புறத் ன்ம ஊமன றகப் சதரி திச்சமணரக்குகறநது. தண்ட் ததக்கர் 

‛இனஞ்சம் ன்தது ல்மனரண்டி சட்டிதர ஊல் தரய்ச்சல்கபில் சறும் பன்று 

ிழுக்கரடு ட்டுத‛ ன்கறநரர். ஊனறன் தரம்தரி மமநகள் ணிரர் துமநமப் 

புநக்கிக்கும் அத தமபில், சதரதுத் துமநில் அறகக் கணம் சசலுத்தும 

ஊக்குிக்கறன்நண. சந்ம தரசடி ததரன்ந சட்டிதரரண அல்னது பமநதகடரண றறச் 

சசல்தரடுகள் ண ரம் அமடரபம் கரணும் சதபேம்தரனரணம ணிரர் துமநில் 

கபக்கரகப் தரதுகரக்கப்தடுகறந ஊல் டத்மகமபக் குநறக்கறன்நண. சதரதுரக. இந் 

ஊல் ஏட்டங்கமப தற்று, பிரக்கற, ீிரக ஊக்குிக்கும் சபிரட்டு 

ங்கறரபர்கள், க்கநறஞர்கள், கக்கரபர்கபின் "தட்தரண உள்கட்டமப்பு" ஊல் 

திச்சமணின் மப் தகுறரகும். 

 

ஊறயின் சிமந்ே லடடம: 

"ஊல் ன்தது சதரதுனமண தரசடி சசய்து ற்றும் சதரதுனமண ஊக்குிக்கும் 

ிறகள், அமப்புகள் ற்றும் றறுணங்கபின் தர்மின் ீரண சதரது ம்திக்மகமக் 
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குமநறப்திற்கு உட்தடுத்துரகும்." 

 

ரி ீறக்கரண மனமப்தின் பன்ணரள் மனர் ஜரன் கறநறஸ்சடன்சன், கறரீமறன் 

ஊல் கமம ‚Grace’s corruption story” ன்ந சதரில் அம்தனப்தடுத்ற  கரசரபி ரடுகடந் 

ரிப் புகனறடங்கள் ஊமன வ்ரறு ஊக்குிக்கறன்நண ன்தம ிபக்குகறநது: https://youtu.be/

autlpiy2kE8 

 

ஜறம்தரப்த தத்றரிக்மகரபர் ஸ்டரன்னற குசண்டர அல் ஜசலர தத்றரிமகக்கரக 

தற்சகரண்ட ‚ஆப்திரிக்கரம ப்தடிக் சகரள்மபடிப்தது‛-‚How to Rob Africa” ன்ந 

ிசரமம ீங்கள் தரர்க்க தண்டும்: https://youtu.be/VVN3N3mWa2E 

 

 


