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ஶசத்றன் குல்: 

யி உைக்கும் யாண் சட்ைங்கள் 
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இற்கு பன்பு அர் வசரன்ண னரற்றுத் 

றபேப்புபஷணகள் ம் றஷணவுக்கு ந்து 

றட்டுகறன்நண. சக்கு ஶசஷ ரிஷக் 

வகரண்டுந் ஶதரது அர் ஶதசற சணம் இது. திநகு 

றடுறப்வதன்று தறப்திப்ஷத அநறித் ஶதரதும் 

இஷஶ வசரன்ணரர். இன்வணரபே சணம் இபேக்கறநது, 

வகரஞ்ச ரள் கறத்துப் ஶதசறணரலும் ஶதசுரர்: 

‚இணரல் உங்கலக்கு ன்ஷ கறட்ட ில்ஷனவணில் 

ன்ஷண டுத்வபேில் தூக்கறனறடுங்கள்!‛ 

 

ஷகப்புண்ணுக்குக் கண்ரடி ஶஷ இல்ஷன! சக்கு ஶசஷ ரிரல் ரடு அஷடந் 

துன்தத்துக்குச் சரன்று தக இந்ற அசறன் ஷகிரிப்புகஶப ஶதரதும்! றறஷச்சர் றர்னர 

சலரரன் அண்ஷில் வரிித் ஆன்நிந் அநறவுஷ ரறன அசுகலக்கு: உங்கலக்கு 

இந்ற அசு  ஶண்டி தங்ஷகத்  ங்கபிடம் தறல்ஷன. ீங்கள் இந்ற ஶச 

ங்கறிஶனர றநந் அங்கரடிிஶனர கடன் ரங்கறக் வகரள்பனரம். இது ந் ஊர் றரம், 

ரற? ன்று ஶகட்க ஆபில்ஷன.  

                         த றப்திப்திணரல் த்ஷணச் சரவுகள்! த்துஷத் துங்கள்! இவல்னரம் 

க்கலக்கு! ஆலம் தரசக த றப்திப்திணரல் ன் கபேவூனத்ஷ ற ற றஷநத்துக் 

வகரண்டது! ஶரற-அறத் சரக்கஷபக் கக்கத்றல் ஷத்றபேக்கும் அம்தரணி அரணி கும்தல்கள் 

உனக அபில் ஶஶன ஶஶன ன்று தநந்ண.  

     அந் ரிஷசில் இப்ஶதரது னரற்நறல் றபேப்தம் உண்டரக்க ந்றபேப்தஷ றரிசூனம் 

ஶதரல் ந்றபேக்கும் பன்று ஶபரண் சட்டங்கள்: 

The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020;  

The Farmers’ (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020; and  

The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020.  

ஶதபே வதத் ஶதபேரன்! பிஷரகச் வசரன்ணரல்,    

(1) ஶபரண் ிஷபவதரபேள் ிக ஊக்கச் சட்டம்;   

(2) ஶபரண் ஶசஷகள் உறுறக் கரப்புச் சட்டம்;   
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(3) இன்நறஷரப் தண்டங்கள் (றபேத்ச்) சட்டம்,    

 

பனறல் அசச் சட்டங்கபரகப் திநப்திக்கப்தட்டு 

அண்ஷில் ரடரலன்நத்றல் ற்புப்வதற்ந இந் 

பச்சட்டங்கபின் ஶரக்கம், ிஷபவு தற்நறப் ஶதசுபன் 

இற்றுக்குப் தனரகப் வதபேம் றர்ப்பு பண்டிபேப்தஷச் 

வசரல்ன ஶண்டும். ஆலம் தரற சணர கட்சறின் வடுரஷப கூட்டிக் கட்சறரண 

சறஶரி அகரனற பக் கட்சறஷச் ஶசர்ந்பேம் டுண் அசறன் ஶபரண் துஷநில்  

உவுப் தணடீ்டுத் வரறல்துஷந அஷச்சபேரண யர்சறம்த் வகௌர் தரல் அம்ஷரர் 

இந்ச் சட்டங்கலக்கு றர்ப்புத் வரிித்துப் தி ினகறபள்பரர். ஶரற 

ஷனஷஷச்சரண தின் ற்தட்டுள்ப பல் உஷடப்பு இதுரன்! வகரள்ஷகஷச் வசரல்னற 

அர் தி ினகறதுரன் இந்ச் சட்டங்கள் தற்நற கணத்ஷப் தனரக்கறற்று ணனரம்.  

 

தஞ்சரதிலும் அரிரணரிலும், அடுத்தடி உத்ப் திஶசத்றலும் இரஜஸ்ரணத்றலும் வதபேம் 

ஶதரரட்டங்கள் வடித்துள்பண. றழ்ரட்டில்  கரிரி உரிஷீட்புக் குலிணர் 

இச்சட்டங்கலக்கு றரண ஶதரரட்டத்ஷத் வரடங்கற ஷத்துள்பணர். குநறப்தரக ன்வசய்ப் 

தகுறகபில் உவுத் வரறல் சக்கரக்கரக ிரிஷடந்து, வதபேபில் ிஷபவதரபேள் 

அங்கரடிக்கு (சந்ஷக்கு) பேம் தகுறகபில் இந்ச் சட்டங்கலக்குக் கடும் றர்ப்பு இபேப்தரகச் 

வசரல்னப்தடுகறநது. ரட்டின் உவுக் கபஞ்சறரக ிபங்கும் இந்ப் தகுறகலக்கு ற்தடும் 

ரக்கறணரல் ரஶட ரக்குறும் ன்தஷ பிறல் ிபங்கறக் வகரள்பனரம்.  

 

பல் சட்டரகற ஶபரண் ிஷபவதரபேள் ிக ஊக்கச் சட்டபம் இண்டரம் சட்டரகற 

ஶபரண் ஶசஷகள் உறுறக்கரப்புச் சட்டபம்  ஶஶர வசரல்னற ஶபரண் 

ிஷபவதரபேட்கலக்கரண அங்கரடிஷ அகனத் றநந்து ிடுகறன்நண. ரபேக்குத் றநந்து 

ிடுகறன்நண ன்தஷச் வசரல்னவும் ஶண்டுஶர? ஶபரண் ிஷபவதரபேஷப ரரிக் 

வகரண்டுஶதரகப் வதபேங்குலங்கலக்கு (கரர்ப்தஶட்டுகலக்கு) இபேந் ஷடகள் அஷணத்தும் 

ினகுற்ஶக இச்சட்டங்கள் றஶகரலுகறன்நண.  
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இச்சட்டம் அப்தடிர வசரல்கறநது? ன்று ஶகட்கனரம். உர்கள் ‘ரங்கள் ிபேம்பும் 

ிகர்கபிடபம், ிக றறுணங்கபிடபம் ங்கள் ிஷபவதரபேஷபப் ஶதம் ஶதசற, ஆர 

ிஷனக்கு ிற்றுக்வகரள்பனரம்’ ன்றுரன் சட்டம் கூறுகறநது. ஆடு ன் ிபேப்தம் ஶதரல் ஏர் 

அரிரஷத் ஶர்ந்வடுத்து அந் அரிரின் ரய்க்குள் ஷனஷ ிட்டுக் வகரள்பனரம்!  

உர்கபின் றஷன வரிரர இந்ச் சட்ட ஷஞர்கலக்கு? உவுத் வரறல் 

ிஷினறபேந்து வரடங்குகறநது ன்நரல் அந் ிஷபம் கடணினறபேந்து வரடங்குதுரன் 

உண்ஷ றஷன! திநகு அறுஷட ஷ எவ்வரபே கட்டத்றலும் கடன் ரங்கறத்ரன் திர் 

வசய் ஶண்டி றஷன! அறுத்துப் ஶதரடித்து ிஷபவதரபேஷபப் தரதுகரப்தரகச் ஶசறத்து 

ஷத்து, ல்ன ிஷன கறஷடக்கும் ஶதரது ிற்றுக்வகரடுக்கும் ஷ கடன்கரர் கரத்றபேப்தரர? 

அஶ கரத்றபேந்ரலும் ஶசறல்னரல் ஶசறத்து ஷக்கக் கபஞ்சறம் உண்டர?  

 

ஏபவு ிஷன கறஷடக்கஶ அசுக் வகரள்பல் றஷனங்கஷபத்ரன் உர்கள் 

ம்திபள்பரர்கள். அசுக் வகரள்பல் இணி வல்னச் சரகும்! ீறபேப்தது ணிரர் 

ிகர்கள்ரம்! சறறு ிகர்கலம் வதபேிகர்கலம்! வதபேிகர்கலக்கும் 

வதபேிகர்கபரண வதபேங்குல ிகர்கள்! ம்பர் குப்தனும் சுப்தனும் ரிஷனன்ஸ் 

அம்தரணிிடம் ஶதம் ஶதசற ல்ன ிஷன வதற்றுக் வகரண்டு ிஷபவதரபேஷப ிற்றுக் கரசரக்கற 

ஏஶகர ன்று ரனரம்!  

 

பன்நரம் சட்டத்றன் தடி இன்நறஷரப் தண்டங்கள் தட்டினறனறபேந்து உவு ரணிங்கள், 

தபேப்பு ஷககள், ண்வய் ித்துகள், சஷல் ண்வய் ஷககள், வங்கரம், உபேஷபக் 

கறங்கு உட்தட இன்னும் தன ிஷபவதரபேள்கள் ீக்கப்தட்டிபேக்கறன்நண. இணரல், இணிபேம் 

கரனத்றல் ிசரிகபின் ிஷபவதரபேட்கஷபக் வகரள்பல் வசய்றல் அசுக்கு ஈடுதரடு 

இபேக்கரது. ணிரர் ிகர்கள் வசரல்லும் ிஷனக்கு அற்ஷந உர்கள் ிற்க ஶண்டி 

கட்டரம் ஶரன்றும். 

 

இன்நறஷரப் தண்டங்கள் அல்னவன்நரல் இந்ப் தண்டங்கஷபச் ஶசர்த்து ஷத்து ிஷன 

உபேம் ஶதரது ிற்றுக் வகரள்பனரம். இதுஷ அப்தடிச் வசய்து ததுக்கல் குற்நம். இணி 
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குற்நறல்ஷன. ரரல் இப்தடிச் ஶசர்த்து ஷத்து ிற்க படிபம்? வதபேம்தரலும் உடஶண 

ிற்நரக ஶண்டும் ன்ந ஶஷ இல்னரர்கபரல் படிபம். இண்டரரக ஶசறப்புக் 

கறடங்குகள் ஷத்றபேப்தர்கபரல் படிபம். ஆக இதுவும் உர்கலக்ஶகர சறறு 

ிகர்கலக்ஶகர அல்ன, வதபேங்குல ிகர்கலக்குத்ரன் தன்தடும். 

 

வல், ஶகரதுஷ ஶதரன்நற்றுக்கு அசு சறறு அடிிஷன (குஷநந்தட்ச ஆர ிஷன 

ணப்தடும் MSP = Minimum Support Price) குநறத்துஷக்கும் இப்ஶதரதுள்ப ஷடபஷநின்தடி 

எலங்குபஷந ிற்தஷணக் கூடங்கபில்  அடிிஷனக்குக் குஷநரகக் ஶகட்க படிரது. இந் 

ிற்தஷணக் கூடங்கள் இப்ஶதரதும் ஷடபஷநிலுள்ப சறன ரறனங்கபில் அஷ ண்டிகள் 

ணப்தடுகறன்நண. இந்ச் சட்டங்கபின் தடி இணி ண்டிில்ரன் வகரள்பல் வசய் ஶண்டும் 

ன்தறல்ஷன. சறறு அடிிஷனரது வதற்றுத்க் கூடி ண்டி அல்னது எலங்குபஷந 

ிற்தஷணக் கூடம் இணி வல்னச் சரகும். அசுக் வகரள்பலும் எலங்குபஷந 

ிற்தஷணக்கூடபம் இல்னரது ஶதரணரல் உபேக்கு உிர்த் ண்ரீ் ஊற்நவும் றிபேக்கரது. 

ம்.ஸ். சுரறரன் ஷனஷினரண `ஶசற உர் ஆஷம்' தரிந்துஷத்தடி, ஶபரண் 

ிஷபவதரபேட்கபின் ஆக்கச்வசனவுக்கு ஶல் குஷநந்து 50 ிலக்கரடு ஈட்டம் பேரறு 

வகரள்பல் ிஷன குநறக்க ஶண்டும். இந்ச் சட்டங்கபின் ிஷபரக பலுக்ஶக ஶரசம் 

ன்ந றஷனரன் ற்தடும்.   

 

ண்டிகபிலும் எலங்குபஷந ிற்தஷணக் கூடங்கபிலும் இஷடத் கர்கலம் ஊல் 

அசறலும் ஆட்சற வசய்ஷ ரம் றுக்கில்ஷன. உர்கள் அஷப்தரகத் றண்டு து 

கூட்டு னறஷஷக் வகரண்டு இந்த் ீஷகஷப றர்த்துப் ஶதரரட ஶண்டி ஶஷ 

உள்பது. ஆணரல் இந்ச் சட்டங்கள் இஷடத்கர்கபின் இடத்றல் வதபேிகர்கபின் 

கர்கஷபபம் வதபேங்குலங்கபின் ஊறர்கஷபபம் வகரண்டுந்து றறுத்தும். இணரல் 

உர்கபின் கூட்டுஶத னறஷ னறவுநஶ வசய்பம். பட்ஷடப் பூச்சறக்கு அஞ்சற டீ்ஷடக் 

வகரலத்ற கஷரகற ிடும்!    

 

பி உர்கஷப அங்கரடிரற்நல்கபின் அஷனக்கறப்தில் தூக்கற சீற ிட்டு அதுவும் 

அர்கபின் ன்ஷக்கரகஶ ன்று ிபக்கம் வசரல்து… எபே தச்ஷசக் குந்ஷஷக் 
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வகரடுங்குபிரில் ஶகரப்புனறல் சீற ிட்டு படிந்ரல் திஷத்து ட்டும் ன்று வசரல்ஷப் 

ஶதரன்நதுரன்! க்கது திஷக்கும் ன்ந இற்ஷகப் தடினர்ச்சற வநறஷக் குபக ரழ்ில் 

வசனரக்கற உரின் உிஶரடும் ரழ்ஶரடும் ிஷபரடி ஶடிக்ஷக தரர்க்க ஆட்சறபம் 

அசும் ற்கு? 

 

ஶபரண் ிஷபவதரபேட்கஷப டுத்துச் வசல்ற்கரண கட்டுப்தரடுகள் அஷணத்தும் இந்ச் 

சட்டங்கபரல் ீக்கப்தடுகறன்நண. ரறனங்கலக்கறஷடஶ ட்டுல்ன, அந்ந் 

ரறனத்துக்குள்ஶபபம் ீக்கப்தடுகறன்நண. இது உர்கலக்குக் கறஷடத்துள்ப ிடுஷ 

(சுந்றம்) ன்று தரசக தள்லப் தரடுகறநது! உண்ஷரணர? உர் ங்கு ஶண்டுரணலும் 

ன் ிஷபவதரபேஷபக் வகரண்டுஶதரய் ிற்கும் ிடுஷ ன்தஷத் றபேப்திப் ஶதரடுங்கள். 

ிகர் ங்கு ஶண்டுரணரலும் வசன்று அல்னது வசல்னரஶன வகரள்பல் வசய்பம் 

ிடுஷரன் இது ன்தது வரிபேம். இத்துடன் இஷ ற ிகபம் ஶசர்ந்து 

வகரண்டரல் ன்ணரகும்? வதபேங்குலத் றறங்கனங்கபின் வகரலத் ஈட்ட ஶட்ஷடக்குச் 

சரிரண ீணிரகறப் ஶதரகும். இது உள்ரட்டு அங்கரடிஶரடு றல்னரது, உனக அங்கரடி ஷ 

ீலம். வணன்நரல் இந்ப் வதபேங்குலங்கலக்கு உனகஶ ஆடுகபம். குபம் குட்ஷடிஶன 

கறடந் உன்ஷணக் கடனறஶன தூக்கற சீுகறஶநரம் தரர் ன்று உரிடபம் வசரல்னறக் 

வகரள்பனரம்.  

 

                           இந் பச்சட்டங்கலக்குச் சப்ஷத கட்டுஶரர் ப்தடிவல்னரம் கரற்றுக் ஶகரட்ஷடகள் 

கட்டிக் கரட்டுகறன்நரர்கள், தரபேங்கள். சறறு குறு உர் எவ்வரபேபேம் ன் 

ிஷபவதரபேலக்குத் ரஶண ிஷன ீர்ரணிக்கும் உரிஷ இந்ச் சட்டங்கபரல் ப் 

ஶதரகறநரம்! ஶகரட்டும் சூட்டுரய் பேம் தன்ணரட்டுப் வதபேங்குலங்கள் ஶகரம் கட்டி 

உரின் பன்ஶண ஷககட்டி றற்கப் ஶதரரக எபே சறத்றரிப்பு! கற்தஷணக்கு து ல்ஷன? 

ிஷபவதரபேலக்கு ிஷன ீர்ரணிப்தது இபேக்கட்டும், ிஷபவதரபேஷபஶ உர் ீர்ரணிக்க 

படிர றஷனக்கும் இந்ச் சட்டங்கள் றஶகரலுகறன்நண. எப்தந் ஶபரண்ஷ ன்தது 

உஷப் வதபேிகரின் ஷகில் எப்தஷடப்தரகும். உவுக்கரகவும் க்கபின் திந 

ஶஷகலக்கரகவும் ஶபரண்ஷ ன்ந றஷன ஶதரய்ப் வதபேங்குலங்கபின் ஈட்டத்துக்கரகஶ 
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ஶபரண்ஷ ன்ந றஷன ஶரன்றும். ஆஷனரய்ப்தட்ட கபேம்தின் றஷனக்குத்ரன் உர் 

ஆபரரர்.  

          றபேப்பூரில் ற்றுறக்கரகப் தின்ணனரஷட ஷக்கறநர் ஷச் வசய் ஶண்டும், 

அற்கு ன்ண ிஷன ஷக்க ஶண்டும் ன்தஷவல்னரம் ரஶ ீர்ரணிப்தது ஶதரன்ந 

க்கம்ரன்… உர் ன் ிஷபவதரபேலக்குத் ரஶண ிஷன ீர்ரணிப்தது ன்ந 

ரஷபம்.  

      கல்ிக் வகரள்ஷக ஆணரலும், ஶபரண் வகரள்ஷக ஆணரலும் க்கபின் உரிஷகஷப 

வட்டிக் குறுக்கும் எவ்வரபே பற்சறபம் ரறன உரிஷகள் ன்று அடக்க எடுக்கரகக் 

குநறக்கதடும் ஶசற இண உரிஷகஷப வட்டிக் குறுக்கக் கரண்கறஶநரம். லுக்கு ஶனற! 

னடங்கற ஊபேக்கு ஶனற! ஊடங்கற ஶசத்துக்கு ஶனற! உரின் உரிஷஷக் கரக்க 

ஶசற இஷநஷின் ஶஷஷஶ இந் பச்சட்டங்கபின் ரக்குல் றர்ஷநரக 

உர்த்தும்.    

 

     சுபேங்கச் வசரல்னறன் ஶனறில்னர ஶபரண்ஷரகப் ஶதரகறநது உர் ரழ்வும் 

அஷத் வரலதுண்டு தின்வசல்லும் து ரழ்வும்! இபேக்கறந வகரஞ்சஞ்ச 

ஶனறகஷபபம் உஷடப்ததுரன் இந் பச்சட்டங்கபின் ிஷபரக இபேக்கப் ஶதரகறநது.  

உரின் தும் ஶசத்றன் தும் ன்தது வறும் வசரல்சீ்சன்று. ஶசற்நறல் கரல் 

ஷப்தரின் ரழ்ில் எபே ஶகவடன்நரல் ஶசரற்நறல் ஷகஷக்கறந எவ்வரபேரின் 

ரழ்ிலும் அது ஶகடுரன் ன்தஷ உப் வதரி வதரபேபில் அநறவு தும் 

ஶஷில்ஷன.  

 

     உர்க்கு ஶனறரக இபேக்க ஶண்டி றழ்ரட்டசு இந் பச்சட்டங்கலக்கு 

பட்டுக் வகரடுத்றபேப்தது ஶதரரவன்று, ரனும் இஶ றில் எப்தந்ப் தண்ஷச் 

சட்டம், றழ்ரடு ஶபரண் ிஷபவதரபேள்கள் ிற்தஷண எலங்குதடுத்ல் றபேத்ச் சட்டம் 

ணப் புறது புறரகச் சட்டறற்நறத் றழ்ரட்டு உர்கலக்கு இண்டகம் வசய்றபேப்தது 

ன்ணிக்க படிர குற்நம்.  

    ஶனறபஷடக்கும் ஶபரண் சட்டங்கஷபத் டுத்து பநறடிப்தன் பனம் உவு 

கரப்ஶதரம்! உர் கரப்ஶதரம்! ம்ஷ ரஶ கரத்துக் வகரள்ஶரம்!  
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 தநிழ்த் தசின யிடுத இனக்கத்தின் மூத்த உறுப்ிர்  

 

அியினல் ாக்கார் அனபா உமப்ார்  

 

தஞ்ச தாமர் கா, ைபாசன் அயர்களுக்குச்  

 

சவ்யணக்கம்!  
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சநந்தா 

‘ஆண்டி’ இந்தினத் தநனில் தயிக்கும் ம் ாடு: 

 

அசுச் வசனிணங்கஷப அநஶ றர்த்து ந் ணீ ரரப அஷப்புகள் ஶகரிட்-

19 ரக்குலுக்குப் திநகு சந்ஷஷ சரிவசய்ற்கரகரது அசு வசனிணங்கஷப அறகரிக்க 

ஶண்டும், ிபிம்பு றஷன க்கலக்குப் த உி அபிக்க ஶண்டும் ன்தஷ அங்கலகரித் 

ஶதரதும் தரஜக அசு சறக்கண டடிக்ஷககஷபஶ அறகரித்து பேகறநது. அஶ ஶத்றல் ணீ் 

வசனவுகலக்கு என்றும் குஷநச்சல் இல்ஷன. ரடரலன்நம் ன்ண இடிந்து ிலம் 

றஷனினர உள்பது?  2000 ஶகரடிக்கு த்ற ிஸ்டர றட்டம்  ன்ந வதரில் புற 

ரடரலன்நம் கட்டுற்கு அப்தடி ன்ண அசம் ந்து? தன தறு ஶகரடி வசனில் ரர் 

ஶகரிலும் கட்டப்தட உள்பது. சீதத்றல் பை.8,722 ஶகரடிக்கு இரணுத் பரடம் ரங்க 

த்ற தரதுகரப்பு அஷச்சகம் எப்புல் அபித்துள்பது. தரஜக கூறும் இந்றரின் சு 

சரர்தரணது தரதுகரப்புத் துஷநில் ஆப உற்தத்றஷ வதபேக்குஷஶ அடிப்தஷடரகக் 

வகரண்டுள்பது. ஆப உற்தத்ற ற்றும் ஆப ற்றுறஷ 5 தில்னறன் டரனர் அபவுக்கு 

ஶம்தடுத்துஷ ஶரக்கரகக் வகரண்ட வகரள்ஷக அநறக்ஷகஷ வபிிட்டுள்பது தரஜக 

அசு. 

200 ஶகரடிக்குக் குஷநரண வகரள்பல்கஷப உள்ரட்டு றறுணங்கபிடறபேந்ஶ வதந 

ஶண்டும் ன்ந புற ிறபஷநஷ றறஷச்சகம் வபிிட்டுள்பது ஶற்கத்க்கஶ 

ன்ந ஶதரதும் குஷநகபில்னரல் இல்ஷன. 200 ஶகரடிபிற்கு உள்ரட்டினறபேந்து வகரள்பல் 

வசய் ஶண்டும், ஆணரல் 2000 ஶகரடி றப்புக்கு வபிரட்டினறபேந்து இநக்குற வசய்னரம் 

ன்தது இட்ஷட றறரஶண? வறும் றறபின் அடிப்தஷடில் ம்திடுது 

வதபேறறுணங்கலக்ஶக சரகரக அஷபம், சறறு, குறு றறுணங்கள் இணரல் 

தரறக்கப்தடவும் ரய்ப்புள்பது. எபே றறுணம் அன் வரத்க் வகரள்பனறல் 

குஷநந்தட்சரக த்ஷண சீம் உள்ரட்டினறபேந்து வதந ஶண்டும், ன்வணன்ண 

வதரபேட்கஷப உள்ரட்டினறபேந்து வதந ஶண்டும் ன்தது குநறத் ிரிரண 

எலங்குபஷநஷக் வகரண்டு ஶண்டும். 

 

ரிஷப்தில் ற்தடுத்ப்தட்ட ஜறஸ்டி சலர்றபேத்த்ரல் சலர்வகட்டது வதரபேபரரம். 
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2017 பல் 2022 ஷ ஜற.ஸ்.டி ரி ஷடபஷநப்தடுத்ப்தடுரல் ரறனங்கலக்கு ற்தடும் 

பேரண இப்ஷத ஈடு வசய்பம் ிரக 14% பேரய் பர்ச்சறஷ உறுற வசய்பம் 

ஷகில் றரத் வரஷக அபிப்ஶதரம் ன்று உத்ரம் அபித்து, ரறனங்கபின் ரி 

உரிஷகஷபப் தநறத் தரஜக அசு, இண்டரண்டுகலக்கு பன்ணரகஶ ரறனங்கஷப 

ட்டரற்நறல் ிட்டு ம்திக்ஷகத் துஶரகம் இஷத்துள்பது. தக்றில் சறநந் தரஜக அசறன் 

றறஷச்சர் கடவுள் ீது தற ஶதரட்டுள்பரர். ஆணரல் ந்க் கடவுபின் வசல் அது ரர 

அல்னரர ன்று குநறப்திடில்ஷன. ‘கடவுபிடஶ ம்தகரக டக்கர தரஜக அசர ம்ஷப் 

ஶதரன்ந ணிர்கலக்கு ம்தகரக இபேக்கப் ஶதரகறநது? றகத்துக்கு த்ற அசு  

ஶண்டி ஜறஸ்டி றலுஷ பை. 12,250 ஶகரடி. வசஸ், கூடுல் ரிின் பனம் வதறும் 

பேரினறபேந்ஶ றரத் வரஷகஷ த்ற அசு ங்கற ந்து. இந் ஆண்டு த்ற 

அசு பை. 3 னட்சம் ஶகரடிஷ ரறனங்கலக்கரண ஜறஸ்டி பேரய் இப்தடீரக ங்க 

ஶண்டும் ஆணரல் த்ற அசறன் கூடுல் ரி பேரய் வறும் பை. 65 ஆிம் ஶகரடி  

ட்டுஶ; பை. 2.35 னட்சம் ஶகரடி தற்நரக்குஷந ற்தட்டுள்பது. இந் இப்தடீ்டுத் வரஷகஷ 

அபிக்க ஶண்டி கடஷ த்ற அசுக்கு உள்பது ன்தரல் த்ற ங்கறின் பனம் 

கடன் வதற்று ரறனங்கலக்கு இப்தடீு ங்கறிபேக்க ஶண்டும். ஆணரல் த்ற அசு 

வதரறுப்புகஷப ட்டிக் கறக்கும் ிரக ரறனங்கலக்கு இண்டு ரய்ப்புகஷப 

அபித்துள்பது. என்று ரறனங்கள் ஷனஷ ங்கறிடறபேந்து கடன் வதந ஶண்டும், இந்க் 

கடன் த்ற அசறன் ஜறஸ்டி றரத் வரஷகின் பனம் தின்ணர் அஷடக்கப்தடுரம். 

இண்டரது ரய்ப்பு ரறனங்கள் வபிச்சந்ஷில் கடன் வதந ஶண்டும். த்ற அசரல் 

ஷனஷ ங்கறின் பனம் றறப் தற்நரக்குஷநஷப்  தரக்க படிபம், த்ற அஷசப் 

ஶதரல் ரறனங்கள் குஷநந் ட்டிக்குக் கடன் ரங்க இனரது. த்ற அஷசக் கரட்டிலும் 2 

சீம் அறக ட்டிக்ஶக கடன் ரங்க படிபம் னும் ஶதரது, ற்வகணஶ றற வபேக்கடிில் 

ிக்கும் ரறனங்கபின் ீது ஶலும் கடஷணச் சுத்துதுரன் இந்ற என்நறத்றன் 

கூட்டரட்சறக் கூட்டுநவுக்கரண இனக்கர?  

 

2016இல் தரஜக அசு வசரத்து ரிஷ ீக்கறது, திநகு கரர்ப்தஶட் ரிஷபம் 30 

சீத்றனறபேந்து 22 சீரக குஷநத்து, பேரண ரிிலும் ினக்கு அபித்து. 

இவ்ரறு  ஶடி ரி பேரஷ அறகரிப்தற்கு தறல், வசல்ம் இபேப்தஷ ிட்டு 

இல்னரஷஶ ஶலும் பேத்தும் தடி சபக ீறக்கு புநம்தரண ஷநபக ரிஷஶ 
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அறகரித்து பேகறநது. இந்றரில் ரி பேரில் வதபேம் தகுற ஷகபின் சுஷஷ 

அறகரிக்கும் ஷநபக ரிினறபேந்ஶ வதநப்தடுகறநது.  

 

பேரண ரி வசலுத்துஶரர் கண்ிரக டத்ப் தடுஷ உறுற வசய்பம் 

ித்த்றல் பகற்ந றப்தடீு (’faceless assessment’), ஶல்பஷநீடு (’appeal’), ரி 

வசலுத்துஶரபேக்கரண சரசணம் (’Tax Payers’ Charter’) ஆகறற்ஷந திர் வபிிட்டுள்பரர். 

இறல் ரி வசலுத்துஶரர் ரபேக்கும் அது றப்தடீ்டு அறகரரி (’Assessment Officer’) ரவன்று 

வரிரது. இஶ ஶதரல் ன்னுஷட அறகர ம்பு (jurisdiction) து ன்ததும் பேரண ரி 

அலுனபேக்குத் வரிரது. இணரல் வபிப்தஷடத்ன்ஷ உபேரக்கப்தட்டு பஷநஶகடுகள் 

ிர்க்கப்தடும் ன்றும் கூநப்தட்டுள்பது. இப்தடிப்தட்ட அணுக படிர ர்ரண 

அஷப்ஷதத்ரன் வபிப்தஷடத் ன்ஷபஷடது ன்று ர்ிக்கறநது தரஜக அசு. இன் றக 

பக்கறரண அம்சரகக் கூநப்தடுது பேரண ரி வசலுத்துஶரர் ஶர்ஷரபரகப் 

தரர்க்கப்தடுரர். அரின் ன்ரணத்துக்கு இலக்கு ஶசர்க்கும் ிரக குற்நரபி ஶதரல் 

டத்ப்தடரட்டரர். இந்றரில் பேரண ரி வசலுத்துஶரர் 1.6   சீம் ட்டுஶ. 

ப்தடித் ணிரர் அஷப்புகள் றநனுஷடஷ ன்ந பன்படிவு தனரக்கப்தடுகறநஶர அது 

ஶதரனஶ வசல்ந்ர்கள் அஷணபேம் ஶர்ஷரணர்கள் ன்ந பன்படிவுடஶண ஆலம் 

ர்க்கம் வசல்தடுகறநது ன்தற்கு இது இன்னுஶரர் டுத்துக்கரட்டு. 1.6 சீத்றணர் ஶல் 

கரட்டப்தடும் தரிவும் அக்கஷநபம் ஷநபக ரி வசலுத்தும் 90 சீத்றற்கும் ஶனரண 

பி க்கபின் ஶல் கரட்டப்தடரது இந்ற அசறன் ர்க்கத் ன்ஷஷஶ வபிச்சறட்டுக் 

கரட்டுகறநது. 

 

வபிரட்டு ங்கறகள் உட்தட ிக ங்கறகள் அஷணத்தும்  றக ங்கறக் கடணில் 40 

சீத்ஷ பன்னுரிஷப் திரிவுக் கடன் ங்கும் வதரபேட்டுக் கட்டரரக எதுக்க 

ஶண்டும் ன்றும், ண்டன கறரப்புந ங்கறகள் ற்றும் சறறுறற ங்கறகள் றக ங்கறக் 

கடணில் 75 சீத்ஷ பன்னுரிஷப் திரிவுக் கடனுக்கு எதுக்க ஶண்டும் ன்றும் இந்றத் 

ஷனஷ ங்கற ிறபஷந ற்தடுத்றது. இந் பன்னுரிஷப் திரிவுப் தட்டினறல் 

ிசரம், னறந் திரிிணர், சறறுகுறு டுத் றறுணங்கள், ற்றுற, கல்ி, டீ்டு சற, 

சபகக் கட்டஷப்புகள் ஆகறஷ ஶசர்க்கப்தட்டண. ங்கறகள் இந் பன்னுரிஷப் திரிில் 
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ிசரத்றற்கு 18 சீக் கடனும், குறு றறுணங்கலக்கு 7.5 சீக் கடனும், தட்டில் 

சரறிணர், தங்குடிிணர் ஶதரன்ந னறந் திரிிணபேக்கு 10 சீக் கடனும் அபிக்க 

ஶண்டும். 2015இல் புதுப்திக்கப்தட்ட ஆற்நல் துஷநபம் இப்தட்டினறல் ஶசர்க்கப்தட்டது. 2020 

ரர்ச் ரத்றல் ஷனஷ ங்கற  ங்கறல்னர றற றறுணங்கஷபபம் தணரபிகபரக 

பன்னுரிஷப் திரிவுக் கடன் தட்டிலுக்குள் வகரண்டுந்து. ற்வதரலது வரடக்க 

றறுணங்கள், சூரி ஆற்நல்  ீரிஷநக்கும் குரய்கள் றர்ரம், சறறுகுறு றறுணங்கள், 

அலத்ப்தட்ட உிர் ரிரப உற்தத்ற அஷப்புகள், ஆபஷ்ரன் தரத் ஶதரன்ந சுகரரம் 

சரர்ந் கட்டஷப்புகள் ற்தடுத்ப்தடுஷபம் இந்ப் தட்டிலுக்குள் வகரண்டுந்துள்பது. 

ற்ஶதரது ஷனஷ ங்கற, ங்கறகள் பன்னுரிஷப் திரிவுக் கடனுக்கு எதுக்கப்தட ஶண்டி 

றக ங்கறக் கடன் அபஷ 2024 ரர்ச் 31ஆம் ஶறக்குள் 75 சீத்றற்கு அறகரிக்க 

ஶண்டும் ன்று அநறித்துள்பது, ஆணரல் இது ந் அபிற்கு பஷநரக 

வசல்தடுத்ப்தடும் ன்தது றகப்வதபேம் ஶகள்ிக்குநறரக உள்பது. ற்ஶதரது ங்கறத்துஷநில் 

படுக்கறிடப்தடும் ணிரர்ப்ஶதரக்கு இந் புற வநறபஷநஷபம் ீர்த்துப்ஶதரகச் 

வசய்பஶ எற சலர்றபேத்த்ஷ ற்தடுத்ரது. வணணில் ஷனஷ ங்கறரல் பன்ணர் 

வபிிட்ட ஆய்வு அநறக்ஷகில் வதரதுத்துஷந ங்கறகஶப பன்னுரிஷப் திரிவுக் கடன் 

ஶசஷில் சறநப்தரக வசல்தடுகறன்நண ன்றும் ணிரர் ங்கறகலம், வபிரட்டு 

ங்கறகலம் பன்ஷக் கடணபிக்க ஶண்டி துஷநகலக்குக் குஷநரகஶ கடணபித்துள்பண 

ணக் குநறப்திட்டுள்பது. இன் பனம் ணிரர் ங்கறகலடன் எப்திடும் ஶதரது வதரதுத்துஷந 

ங்கறகஶப சபகீறஷக் கஷடப்திடிப்தறல் சறநப்தரகச் வசல்தடுகறன்நண ன்தஷ அநற 

படிபம். ணிரர்த்ஷத் டுக்கரல் ங்கறத்துஷநில் ந்ப் புற சலர்றபேத்பம் ற்தட 

ஶதரறல்ஷன. 

  

ற்வதரலது ஷனஷ ங்கற 6 வதரதுத்துஷந ங்கறகபில் அசறன் தங்குகஷப 

51சீரகக் குஷநக்க ஶண்டும் ணப் தரிந்துஷத்துள்பது. திர் அலுனகபம், 4 

பன்ஷரண வதரது ங்கறகபிலுள்ப அசறன் தங்குகஷபக் குஷநக்குரறு 

கட்டஷபிட்டுள்பது. இது கரனப்ஶதரக்கறல் சபகீறக்குப் புநம்தரண பஷநில் வதரதுத்துஷந 

ங்கறகஷப பற்நறலும் ணிரர்ப்தடுத்தும் ஷடபஷநக்ஶக றகுக்கும்.  

ஶசறப் தங்குச் சந்ஷில் ணிரர் றறுணங்கபின் உஷடஷப் தங்குகள் இதுஷ 

இல்னர அபிற்கு 44.43 சீம் அறகரித்துள்ப றஷனில் அசறன் தங்குகள் இது ஷ 
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இல்னர அபிற்குக் குஷநந்துள்பண. 11 பேடங்கபில் ணிரர்த்ரல் அசறன் தங்குகள் 

வரடர்ந்து குஷநந்து பேகறன்நண. 2009 ஜழணில் 22.71 சீம் இபேந் அசறன் தங்குகள் 

ணிரர்த்ரல் ற்ஶதரதுகுஷநந்து 6.36 சீத்றல் உள்பது. ஶசறப் தங்குச் சந்ஷில் 

தட்டினறடப்தட்ட ணிரர் றறுணங்கபின் தங்கு றப்பு 2009 ஜழணில் 14.51 இனட்சம் 

ஶகரடிரக இபேந்து 60.37 இனட்சம் ஶகரடிரக உர்ந்துள்பது. ரிஷனன்ஸ் குலத்றன் 

தங்குகள் றப்பு 2 இனட்சம் ஶகரடி அறகரித்துள்பது. உனகபில் ரிஷனன்ஸ் வரறற்குலம் 

ஆப்திஷப அடுத் இண்டரது வதரி றறுணரக உர்ந்துள்பது. 

 

உனகறன் றகப்வதபேம்  சூரி ஆற்நல் உற்தத்ற உரிஷரபரக அரணி பனரது 

இடத்துக்கு உர்ந்துள்பரர். வஜய்ப்பூர், றபேணந்பும், வகௌயரத்றில் உள்ப ிரண 

றஷனங்கஷப 50 ஆண்டுகள் குத்ஷகக்கு அரணி குலத்துக்கு ங்கறபள்பது தரஜக அசு. 

றபேச்சற உட்தட ஶலும் 6 ிரண றஷனங்கஷபக் குத்ஷகக்கு ிடுதும் தரிசலனஷணில் 

உள்பரம்.  

இந்றரின் வதரபேபரரம் படங்கறக் கறடக்கும் ஶதரதும் தங்குச் சந்ஷ றனரணது 

வதரபேபரரத்துடன் சறநறதும் வரடர்தில்னரது ஶதரல் ற்நம் வதறும் றஷன கரப்தடுகறநது. 

வணன்நரல் உனகபில் ங்கறகள் தப் புக்கத்ஷ அறகரித்துள்ப றஷனில், வதரபேபரர 

ந் றஷனின் கரரக இந் றறில் வதபேபவு உற்தத்றத் துஷநகபில் பலீடு 

வசய்ப்தடரல், ஊக றற பலீடுகபரகஶ வசய்ப்தடுகறநது. றறத் துஷநல்னரற்றுக்குக் 

கடணபிப்பு ீம் குஷநந்துள்பது. 

 

இந்றரின் அந்றச் வசனரி இபேப்புகள் 2.296 தில்னறன் டரனர் அறகரித்து 537.548 

தில்னறன் டரனரக உர்ந்துள்பது. இந்றரின் த்ற ங்கற ஆசறரிலுள்ப ற்ந 

ங்கறகஷபக் கரட்டிலும் வபிச்சந்ஷில் அறகரக டரனர் ரங்கற பேகறநது. ற்கரக? 

இந்றரில் அந்ற பலீடுகள்  அறகரித்துள்பரல் பைதரய் றப்பு அறகம் ற்நம் வதநரல் 

டுப்தற்கு இவ்ரநரண றநந் சந்ஷ டடிக்ஷககள் (OMO) ஷனஷ ங்கறரல் 

ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நண.  

 

பைதரின் றப்பு ற்நம் வதற்நரல் ல்னதுரஶண ண ரம் றஷணக்கனரம். ஆணரல் 

பைதரய் றப்ஶதற்நம் வதற்நரல் இந்றரின் ற்றுறக்கரண ஶதரட்டித் றநஷண அறத்து 
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ிடுரம். றச்சரக பைதரின் றப்பு அந்ற பலீடுகபரல் டரனர் அல்னது பெஶரின் 

அபவுக்கு றப்ஶதற்நம் அஷடப் ஶதரறல்ஷன னும் ஶதரது, இற்கரக த்ற ங்கற 

இவ்பவு சறத்ஷ டுக்க ஶண்டிது அசறம் ரணர ன்தஷப் தரிசலனறக்க ஶண்டும். 

வஜர்ணிின் ற்றுற அன் வரத் ஜறடிதி றப்தில் 46.97 சீரக உள்பது, அது டரனஷ 

ிட அறக றப்புஷட பெஶரில்ரன் ற்றுற வசய்கறநது, பனரபித்துத்றல் 

இந்றரஷ வஜர்ணிக்கு இஷரக ஷத்து எப்திட படிரதுரன். பனரபித்து றற 

இட்ஷடத் ன்ஷ உஷடது அறல் பர்ந் ரடுகலக்கு எபே றற, பபேம் ரடுகலக்கு 

ற்வநரபே றற. ரத்ஷ றப்திக்கச் வசய்ன் பனம் ற்றுறக்கரண ஶதரட்டித் 

றநஷண அறகரித்து ரட்டின் பேரஷ அறகரிக்க படிபம் ன்ந ஶகரட்தரஶட 

றுதரிசலனஷணக்குரிது. ரத்ஷ றப்திக்கச் வசய்ரல் ரட்டின் எட்டுவரத் 

ஜறடிதிஷபம் குஷநறப்புக்குட்தடுத்துகறஶநரம் ன்தஷ நந்துிடக் கூடரது.  2014இல் தரஜக 

ஆட்சறக்கு ந் திநகறனறபேந்ஶ இந்றரின் ற்றுற குஷநந்துள்பது ன்தஷபம் குநறப்திட 

ஶண்டும். இந்றரில் ற்றுற அறகதட்சரக 2013ல் 25.43 சீம் இபேந்து  2014ல் 22.97 

சீம் குஷநந்து. தரஜக அசு ஆட்சறக்கு ந் திநகு ற்றுற சரிந்து 2019இல் 18.7 

சீரணது. குஷநந்துள்பது. தரஜக அசு இந்றரஷ வரத்ரக உனக சந்ஷக்ஶக றநந்து 

ிட்டஶ எற,  உள்ரட்டின் உற்தத்றத் றநஷண, வரறல் தட்தத்ஷ ஶம்தடுத்தும் ிரக 

பலீடுகஷப அறகரிக்கில்ஷன. ஶகரிட்-19 ரக்கத்துக்கு பன்ஶத உனக ர்த்கம் 

குஷநந்றபேந் றஷனில் ற்வதரலது ற்றுறஷ பன்ணிறுத்தும் வகரள்ஷககள் இன்ஷந 

வதரபேபரரச் சூலுக்கு ற்புஷடல்ன.  

பைதரின் றப்பு அறகரணரல் கடன் தத்றங்கபினரண பலீடுகலம், இநக்குறக்கரண 

கட்டபம் குஷநபம், இந்றரின் வபிரட்டுக் கடன் றப்பு குஷநபம், த கீ்கபம் 

குஷநபம். 

அந்ற பலீடுகபில் வதபேம்தரலும் குறுகற கரனத்றல் இனரதம் வதறுற்கரண றற 

பனணங்கஶப இபேப்தரல், அஷ றடீவன்று வபிஶறும் ஶதரது பைதரில் ற்தடும் 

சரிஷத் டுக்கவும் ஷனஷ ங்கறின் றநந் சந்ஷ டடிக்ஷக ஶஷப்தடுரகக் 

கூநப்தடுகறநது. இந் ஆண்டில் ட்டும் இந்றரினறபேந்து 6.5 தில்னறன் டரனர் றறபலீடுகள் 

வபிஶநறபள்பண. இற்கு ரற்று ன்ண, ஊக பலீடுகஷபக் கட்டுப்தடுத் ஶண்டும்,  

அந்ற றற பலீடுகஷப எலங்குபஷநக்கு வகரண்டுபேன் பனம் இஷக் கட்டுப்தடுத் 

படிபஶ ி கரனம் பலதும் வட்டித்ணரக டரனஷ ரங்குன் பனம் அல்ன. 
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ஜூனில் யியாசி: 

ஜழஷன ரத்றல் தகர்ஶரர் குநறீடு அடிப்தஷடினரண தகீ்கரணது 6.93 

சீரக அறகரித்துள்பது. உவுப் வதரபேட்கபின் ிஷனரசற 9.62 சீம் 

அறகரித்துள்பது. ரணிப் வதரபேட்கபின் ிஷனரணது 6.96 சீரக உர்ந்துள்பது. 

கறரப்புநத்றல் தகீ்கம் 7.04 சீரகவும், உவுப் வதரபேட்கபில் ிஷனரசற 9.89 

சீரக அறகரித்துள்பது. கர்ப்புநத்றல் தகீ்கம் 6.84 சீரகவும் உவுப் 

வதரபேட்கபில் ிஷனரசற 9.05%ஆகவும் அறகரித்துள்பது. றழ்ரட்டில் தகீ்கம் 7.04 

சீரக உள்பது. 

 

ஜூன் நாதத்திற்கா தாமில் உற்த்திக் குினீடு: 

ஶசற புள்பிில் அலுனகம் வபிிட்ட வரறல் உற்தத்றக் குநறீடரணது ஜழணில் 

16.6 சீரகக் குஷநந்துள்பது. ப்ல்-ஜழன் ஷினரண கரனகட்டத்றல் 35.9 சீம் 

ழீ்ச்சறஷடந்துள்பது. பன்ஷத் துஷநகபில் உற்தத்றின் பர்ச்சறரணது சுங்கத் 

துஷநில் 19.8 சீபம், உற்தத்றத் துஷநில் 17.1  சீபம், றன்சரத் துஷநில் 

10.0சீபம் குஷநந்துள்பது. தன்தரட்டு அடிப்தஷடினரண ஷகப்தரட்டில் பனணப் 

வதரபேட்கபின் உற்தத்ற பர்ச்சற 36.9 சீம் குஷநந்துள்பது. இஷடறஷனப் வதரபேட்கபின் 

உற்தத்ற 25.1 சீபம், கட்டுரணப் வதரபேட்கபின் உற்தத்ற  21.3 சீபம், ீடித் தகர்வுப் 

வதரபேட்கபின் உற்தத்ற 35 சீபம் ழீ்ந்துள்பது. உடணடி தகர்வுப் வதரபேட்கபின் உற்தத்ற 

ட்டுஶ 14% அறகரித்துள்பது. புஷகிஷனஷத் ி ற்ந அஷணத்துப் வதரபேட்கபின் 

உற்தத்றபம் றர்க் குநறடீ்டில் உள்பது. 

 

ஜூனில் யர்ச்சி ி: 

ர்த்க ற்றும் வரறல்துஷந அஷச்சகம் றங்கபன்று வபிிட்ட கனறன் தடி ஃகு, 

சுத்றகரிப்புப் வதரபேட்கள் ற்றும் சறவண்ட் உற்தத்றில் வதபேபவு சரிவு ற்தட்டரல், 

வரடர்ந்து ந்ரது ரரக ஜழஷனில், ட்டு பன்ஷ உள்கட்டஷப்பு துஷநகபின் 

உற்தத்ற பர்ச்சற 9.6 சீம் குஷநந்து. 2019 ஜழஷனில் ட்டு பன்ஷத் துஷநகபின் 

உற்தத்ற 2.6 சீம் அறகரித்றபேந்து. 2019-20  ப்ல்-ஜழஷன கரனப்தகுறில், 3.2 சீ 

பர்ச்சற கண்ட இந் பன்ஷத் துஷநகபின் உற்தத்ற 2020-21 ஆண்டின் அஶ கரனகட்டத்றல் 

20.5 சீம் குஷநந்துள்பது. உத்ஷத் ி, ற்ந ல துஷநகலம் –- ஃகு (16.5%), 
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சுத்றகரிப்புப் வதரபேட்கள் (13.9%), சறவண்ட் (13.5%), இற்ஷக ரிரப (10.2%), றனக்கரி (5.7%), 

கச்சர ண்வய் (4.9%) ற்றும் றன்சரம் (2.3%) -- ஜழஷன ரத்றல் றர்ஷந பர்ச்சறஷப் 

தறவு வசய்ண. 2019 ஜழஷன ரத்றல் 1.5 சீம் இபேந் உ உற்தத்றின் பர்ச்சற 2020 

ஜழஷனில் 6.9 சீம் அறகரித்துள்பது. 

 

முதல் காாண்டில் இந்தின ாமாதாப ி: 

ஶசறப் புள்பிில் அலுனகம் வபிிட்ட வுகபின் தடி 2020-21  றறரண்டின் 

பல் கரனரண்டில் இந்றரின் வரத்ப் வதரபேபரக்க றப்பு-ஜறடிதி (-)22.8 சீரகக் 

குறுக்கஷடந்துள்பது. பல் கரனரண்டு ஜறடிதி கக்கலட்டில் உள்ப றகப் வதரி குஷநதரடு 

ன்ணவன்நரல், அது பஷநசரர துஷநின் வுகஷபக் கக்கறல் வகரள்பில்ஷன,  ஜழன் 

கரனரண்டின் றப்தரணது தட்டினறடப்தட்ட றறுணங்கபிடறபேந்து வதநப்தட்ட வுகபின் 

அடிப்தஷடிஶனஶ கக்கறடப்தட்டுள்பரகவும், இணரல் ஜறடிதி குறுக்கம் குஷநத்து 

றப்திடப்தட்டுடுள்பரகவும் றபுர்கள் கபேத்துத் வரிித்துள்பணர். பல் கரனரண்டில் 

ஃகறன்  தகர்வு 56.8 சீம் குஷநந்துள்பது, சறவண்ட் உற்தத்ற     38.3 சீம் 

குஷநந்துள்பது. சுங்கத்துஷந (23.3%), உற்தத்றத் துஷந (39.3%), கட்டுரணத் துஷந(50.3%), 

ர்த்கம், ஶதரக்குத்து, வரஷனத்வரடர்புத் துஷந (47%) ஆகறற்நறன் பர்ச்சற 

றர்ஷநரக உள்பது. வதரது றர்ரகம், தரதுகரப்பு, ற்றும் ஶசஷத் துஷநகபில் பர்ச்சற 

10.3% குஷநந்துள்பது, வரத் றஷன பனண உபேரக்கம் 47.5% குறுக்கஷடந்துள்பது. ஜற20 

ரடுகபில் அறகப் வதரபேபரர சரிஷடந் ரடு இந்றரரன். பல் கரனரண்டில் இந்றர 

ிசரத் துஷநில் ட்டுஶ 3.4 சீம் பர்ச்சற அஷடந்துள்பது. 

 

வசன்ந ஆண்டுடன் எப்திடும் ஶதரது இந்ப் தபேத்றல் திரிடப்தட்ட றனப்தப்தரணது 7.2 

சீம் அறகரித்துள்பது. ஆணரல் ிசரத் துஷநில் அநறபகப்தடுத்ப்தட்டுள்ப 

ரரபச் சலர்றபேத்ங்கள் இன் தன்தரட்ஷட பி ிசரிகலக்குச் வசல்னர ண்ம் 

டுக்கறநது ன்தஷபம் குநறப்திட ஶண்டிபள்பது. இந்றப் வதரபேபரக் கண்கரிப்பு 

ஷத்றன் கக்கலட்டின் தடி ப்லுக்கும் ஜழஷனக்கும் இஷடஶ 1.8 ஶகரடி ஆட்கள் 

ஶஷனிந்துள்பணர். ற்நர்கபின் ஊறபம் குஷநந்துள்பது. ஶலும் ரட்டின் 

எட்டுவரத் ஶஷனின்ஷ ஜழஷனில் 7.43%ஆக இபேந்து, ஆகஸ்டில் 8.35%ஆக 

அறகரித்துள்பரகவும் அவ்ஷப்பு கக்கறட்டுள்பது. சர்ஶசத் வரறனரபர் அஷப்தரணது 
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ஶகரிட்-19 ஶரய் 403 றல்னறன் இந்றர்கஷப ஶலும் றுஷக்குள் ள்பிபள்பரகவும், 121 

றல்னறன் ஶதர் ஶஷனிந்துள்பரகவும் வரிித்துள்பது. இந்றரில் இன்னும் தன  

ரறனங்கபில் வதரது ிறஶரக பஷநில் ரணிங்கள் ங்கப்தடரல் இபேப்தது 

அறர்ச்சறபிக்கறநது. 

றழ்ரட்டில் 25 இனட்சத்துக்கு ஶற்தட்ட குடும்தங்கலக்கு இன்னும் ிசரிகலக்கரண 

திரின் கறசரன் உித் வரஷகபம் ந்து ஶசில்ஷன. பேரணக் குஷநிணரலும், 

ஶஷனின்ஷரலும், க்கள் அடிட்டக் கூனறகபரகத் ள்பப்தடும் றஷன ற்தட்டுள்பது, 

தகர்வும் குஷநந்துள்பது.  

 

வசய் ஶண்டிது ன்ண? ஶஷனரய்ப்ஷத அறகரித்து, க்கபின் ரங்கும் றநஷண 

ஶம்தடுத்தும் ித்றல் றற எதுக்கலடுகஷப அறகரிப்தன் பனஶ க்கபின் துஷத் ிக்க 

படிபம். ஆணரல் தரஜக அசு சறக்கண டடிக்ஷககஷபஶ வரடர்கறநது. தரஜக ஷனஷ 

இந்றரஷ உனகபில் ஶகரிட்-19 வரற்று அறகம் தி இண்டரது ரடரக 

உர்த்றபள்பது. பல் றஷனக்கு வசன்நரலும் ஆச்சரிப்தடுற்கறல்ஷன. 

 

றற அஶரக் ஷனர் அர்ிந்த் தணகரிர, ஶகரிட்-19 ரக்கத்ரலும், வதரபேபரர 

படக்கத்றணரலும் தரறக்கப்தட்ட க்கபின் துர் ிக்க தரஜக அசு அறக றறத் வரகுப்பு 

வகரடுக்கரஷ ஶற்றுள்பரர். ஶடிப் த உி அபிக்கும் றட்டங்கஷப இற்கு ஶல் 

அபிக்க ஶண்டரம் ன்றும் குநறப்திட்டுள்பரர். கரப்பு ரிஷ உர்த்தும் இந்றரின் படிஷ 

றர்க்கறநரர். வணன்நரல் அது உனக ர்த்க ஷ றறகலக்குப் புநம்தரணரம், ணீ 

ரரபம் அர் கண்கஷப ஷநத்ரல் ஷடற்ந ர்த்கத்ரல் தரறக்கப்தடும் 

உள்ரட்டிணர் அபேக்கு எபே வதரபேட்டல்னர். புற கல்ிக் வகரள்ஷகஷ அர் றர்க்கறநரர், 

ற்கரக ன்று தரர்த்ரல் கல்ிக்கரண றற எதுக்கலட்ஷட 4 சீத்றனறபேந்து 6 சீம் 

அறகரிக்க ஶண்டும் ன்ந வற்வநலத்துகஷபக் கூட அரல் வதரறுத்துக் வகரள்ப 

படிரல் றர்க்கறநரர். அர் கூநறற்நறல் வதபிற்கரது ஶசதக்ற துபிஶனும் 

உள்பர. தரர்க்கப் ஶதரணரல் அிந்த் தணகரிர எபே கஷடந்வடுத் ‘ஆன்டி’ இந்றரகஶ 

இபேக்கறநரர். இப்தடிப்தட்ட ‘ஆன்டி’ இந்றர்கபின் ஷனஷரல்ரன் ஶகரிட்-19 ற்றும் 

வதரபேபரர வபேக்கடி ன்னும் இட்ஷட ஶரரல் க்கள் துபேற்றுத் ிக்கறன்நணர்.  
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சநந்தா 

கிமாயின் புபட்சிப் ண்கள் (7) 

கறபெதப் புட்சறின் கறபர்ச்சறப் தஷடகபில் வதண்கள் 5% ட்டுஶ இபேந்ணர் ன்ந 

ஶதரதும் அன் எவ்வரபே கரனக்கட்டத்றலும் பன்ணிில் இபேந்து ீக்கந றஷநந்துள்பணர் 

ன்தது குநறப்திடத்க்கது. கர்ப்புநங்கபில் ஷனஷநவு டடிக்ஷககபில் ஈடுதடுஶரடு 

ட்டுல்னரல், சறர ஶஸ்ட்ரிலும் கறபர்ச்சறப் தஷடில் அங்கம் கறத்து புட்சறக்கரக 

ல்னரிரண ஶஷனகபிலும் ஈடுதட்டணர். வதண் ஶதரரபிகள் கரஷடந்ர்கலக்குச் 

வசினறர்கபரக பேத்து உிகஷப வசய்ணர், கல்ி கற்தித்ணர், தூதுர்கபரக 

இபேந்ணர், ஆபங்கள் கடத்றணர், றற றட்டிணர், சஷத்ணர், ஆணரல்  தரரிப்பு 

ஶஷனகபில் ஈடுதடுது ட்டுஶ அர்கலக்கு றஷநபிக்கில்ஷன, அர்கள்  ஆபங்கள் 

ந்றப் ஶதரரட ிபேம்திணர். தரனறண அடிப்தஷடினரண திரிிஷணகலக்கு பற்றுப்புள்பி 

ஷக்க ிபேம்திணர். புட்சறில் வதண்கபின் பக்கறத்துத்ஷ அங்கலகரிக்கும் ிரகஶ 

ரிணர கறஜவனஸ் ன்ந வதரில் வதண்கலக்கரண ஆபப் தஷட உபேரக்கப்தட்டது. 

ஶதரரட்டத்றல்ரன் அதுவும் திநந்து. அஷண உபேரக்குற்கு கடும் றரிப்புத் வரிித் 

ஆண்கலடன் ஃதிடல் கரஸ்ட்ஶர எபே வதபேம் ஶதரரட்டத்றல் ஈடுதட ஶண்டிிபேந்து. 

றரபதரிரக ஆண்கள் இபேக்கும் ஶதரது, எபே வதண்ணுக்கு ன் துப்தரக்கறஷ வகரடுக்க 

ஶண்டும் ன்று அர்கபில் சறனர் ஶகட்ட ஶதரது ‚வணன்நரல் அர்கள் உங்கஷப ிட 

கட்டுக்ஶகரப்புஷட சறநந் ீர்கள்!‛ ன்று ஃதிடல் கரஸ்ட்ஶர தறனபித்ரர். ிடுஷனப் 

ஶதரரட்டத்றல் வதண்கபின் தங்கபிப்ஷதப் வதரிதும் னறபறுத்ற ஃதிடல் அர்கபின் 

துிிலும் ீத்றலும் றகுந் ம்திக்ஷக வகரண்டிபேந்ரர். ஃதிடனறன் ன்ணம்திக்ஷகின் 

சறன்ணரக ரிணர கறஜவனஸ் றகழ்ந்து. 

 

நரினா கிபஜஸ்: 

ஸ்தரணி அடிஷத்ணத்றனறபேந்து கறபெதரஷ ிடுஷன வசய்ற்கரண 

ஶதரரட்டத்றல் ன்ஷணபம் ணது குந்ஷகஷபபம் அர்ப்தித் ரண்புறக்க ரரண 

ரிணர கறஜவனமறன் றஷணரகஶ இப்வதஷ கபிர் ஆபப் தஷடக்கு ஃதிடல் சூட்டிணரர். 

ரிணர கறஜவனமளம் (ஜழஷன 12, 1815 - ம்தர் 23, 1893) அது குடும்தத்றணபேம் ரய் 

ரட்ஷடக் கரக்க 1868இல் ஆம்தித்து 1878 ஷ  வரடர்ந் தத்து பேடப் ஶதரரிலும், 1895ஆம் 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| வசப்டம்தர் 2020| 20 

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

ஆண்டுப் ஶதரரிலும் அர்ப்திப்புடன் தங்ஶகற்நணர். ரிணரின் கன்கபரண ஶஜரமளம், 

அன்ஶடரணிஶர ஶசறஶர கறரஜவனமளம் 1868 பல் 1878 ஷ ிடுஷன இரணுத்றல் 

பதறகபரக திரற்நறணர். ரிணர ஶதரர்க் கபத்றல் கரஷடந் ீர்கலக்கு 

உிவசய்து ந்ரர். கரஷடந் அன்ஶடரணிஶரஷ ீட்தற்கரக ரிணர 

கறரவஜவனமளம், அன்ஶடரணிஶரின் ஷணி ரிர கப்ஶல்மளம் ஶதரர்க் கபத்றற்குள் 

தஷஷக் கண்ட கறபெதரின் புட்சறத் ஷனர் வயரஶச ரர்த்ற, இத்ஷக வதண்கள் 

இபேக்கும் ஶதரது ீரது பிது ன்று குநறப்திட்டுள்பரர். ‛அர் ன் இத்ஷ றகவும் 

வரட்ட வதண்" ன்று ரிணரஷ ஶதரற்நற ரர்த்ற அஷ "ிக்க படிர வபேப்பு" 
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ன்றும் "இத்றன் ஶர்" ன்றும் ர்ித்துள்பரர். 1957இல் யரணரின் ஶர் ஜஸ்ஶடர 

லூிஸ் ஶதரஶசர வடல் புஶர்ட்ஶடர, ரிணர கறஜவனஷம "கறபெதரின் ரய்" ன்று 

அறகரப்பூர்ரக அநறித்துச் சறநப்தித்துள்பரர்.  

நரினா கிபஜஸ் ஆமதப்ை:  

1958 வசப்டம்தர் ரன்கரம் ரள்  கபிபேக்கரண சறநப்பு ஆபப்  தஷடரக ரிணர 

கறஜவனஸ் உபேரக்கப்தட்டது. 13 இபம் வதண்கஷபக் வகரண்ட ரிணர கறஜவனஸ் 

தஷடப்திரிவு புட்சறக இரணுத்றல் ணித்துரண அங்கம் கறத்து. தஷடப்திரிின் 

உறுப்திணர்கபரண ரிணரக்கள் ம்-1 கரர்ஷதன் ஆபங்கஷபப் தன்தடுத்றணர்.  

நரினாக்கள்: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆபந்ரித் ரிரணர கறஜவனஸ் ீரங்கஷணகள்  தங்ஶகற்ந பல் ஶதரர் 

வன்கறக்கு ரகரரண கறரன்ரில் உள்ப வசஶர வதனரஶடரில் ஷடவதற்நது. அறல் 

சற்றும் தின்ரங்கரல் றரிகபின் ீது துப்தரக்கறச் சூடு டத்றத் வரடர் ரக்குனறல் 

ஈடுதட்டணர். குய்சரில் 10 ரள் வரடர்ந் கடுஷரண ஶதரரில் றகச் சறநப்தரகப் ஶதரரிட்டு 

ங்கபின் பல ஆற்நஷனபம் கரட்டிணர். ஆம்தத்றல் வதண்கலக்கரண ஆபப் தஷட அஷக்க 

றர்ப்புத் வரிித்து அத்றட்டத்ஷ றரகரித் டி சுவணரனறடஶ ற்சரன்நறழ் வதற்நணர்.  

 

1958 வசப்டம்தர் 28ஆம் ரள் தரத்றஸ்டர தஷடகலக்கு றரக வசஶர வதனரஶடரில் 

பன்று ரள் ஶதரரில் வற்நற வதற்நறல் ரிரணர கறஜவனஸ் தஷடப்திரிவு பக்கறப் 

1. இசவதல் லுய்சர ரீவனர ஶரட்ரிக்ஸ்  

   (ஷனர்) 

2. வடல்சர ஸ்ர் திபெப்னர ில்ட்வஸ் 

   (துஷத் ஷனர்) 

3. ஏல்கர ஸ்ர் குஶர வதவஸ், 

4. ர ஶரட்ரிக்ஸ் தரல்ர,  

5. னறனறர ரீவனர ஶரட்ரிக்ஸ்,  

6. ரிட்டர கரர்சறர வய்ஸ்,  

7.ஞ்சனர அன்ஶடரனறன் ஸ்கஶனரணர, 

ஞ்சனறணர 

8. வடறஸ் ரஶர ீஸ்,  

9. ரர்ர வரசரஃவதர் வதணிவடஸ்,  

10. ஃப்ஶபரர் வசவனஸ்வட வதவஸ் 

சரஶஸ்,  

11. ஜளரணர வதௌடிஸ்டர ஶதணர தணீர  

12. எவரசறர வசரவடர சர்டிணர 

13. அடர வதல்ஶனர அவகரஸ்வடர வதரம்தர 
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தங்கரற்நறது. 

 

இசவதல், னறனறர, கரவனவக, வடட்வட ஆகறஶரர் சறநப்தரகத் துப்தரக்கற சுடுரல் 

அர்கஷபக் வகரண்டு ஶயரல்குய்ணில் சறன் வதரனறர் தஷட உபேரக்கப்தட்டது. அக்ஶடரதர் 

21இல் வயரல்குய்ணின் னர திவசரில், அர்கள் தங்ஶகற்ந ஶதரரில் ற்ந வகரில்னரப் 

தஷடகபினறபேந்து திரிந்து ணிஷதடுத்ப்தட்டிபேந் ஶதரதும், கடுஷரகப் ஶதரரிட்டணர். அஶ 

ஶதரல் குய்சரில் 2 சக்குந்துகபில் கரனரபர்கள் றண்டிபேந்ணர், டி சுஶணரல் 

கரஷடந்றபேந்ரர், ன்ந ஶதரதும் இறுற ஷ ஶதரரிட்டு வற்நற வதற்நணர். 

வனரஸ் குய்வரஸ், வனஸ்வகர, வசவடணர, கறதர, ரணரஸ், திபர்வர தத்வ, குய்சர, 

ரஃவதர ணப் தன இடங்கபில் ஷடவதற்ந சண்ஷடகபிலும் தங்ஶகற்நணர். 

 

                            ஜணரி 1959இல் புட்சறின் வற்நறஷத் வரடர்ந்து, கறக்கு கறபெதரின் ஷனப் 

தகுறில் தள்பிகள் அஷக்கும் ஶஷனகபிலும், ரிணரக்கள் தங்ஶகற்நணர். புட்சறின் 

வற்நறக்குப் திநகு, அர்கள் ரட்டின் பர்ச்சறஷபம், தரதுகரப்ஷதபம் ஶம்தடுத்தும் தல்ஶறு 

திகபில் ஈடுதடுத்ப்தட்டணர். 

 

இசல் லூனிசா ரினா பாட்ரிக்ஸ் (1927-1989): 

இசவதல் லூிசர ரிஶர ஶரட்ரிக்ஸ் கறபெத னரற்நறன் றகச் சறநந் ீரங்கஷண. 

ரிணர கறஜவனஸ் ஆபப் தஷடின் இன்வணரபே ீரங்கஷணரண னறனறர ரிவனர 

ஶரட்ரிகஸ் 1925இல் திநந்ர், இசவதல் லூிசரின் உடன் திநந் சஶகரரி ஆரர். அர்கள் 

சரண்டிரஶகரில் சரன் லூிஸ் தகுறில் எபே  ிசரக் குடும்தத்றல் திநந்ணர். 

அஶரடு திநந் ட்டுக் குந்ஷகபில் இசவதல் ட்டுஶ தல்கஷனக்ககத்றல் தடித்ர். 

கறரன்ர கஷஶநற ஶதரது பேந்றல் திரிில் தடித்துக் வகரண்டிபேந் இசவதல் ணது 

கல்லூரிப் தடிப்தின் கஷடசற ஆண்டின் டுப் தகுறில் ஜழஷன 26 இக்கத்றல் ஶசர்ற்கரகப் 

தடிப்ஷதத் துநந்து வபிஶநறணரர்.  அர் 1957இல் ஜழஷன 26 இக்கத்றல் இஷந்ரர், 

1958ஆம் ஆண்டின் பற்தகுறில், அபேம் னறனறரவும் சறர ஶஸ்ட்ரவுக்குச் வசன்று 

வகரில்னரப் ஶதரரபிகலடன் இஷந்ணர். இசவதல் கறபர்ச்சறப் தஷடில் பனறல் பதற ஶச 

குஶரின் ஷனஷிலும், தின்ணர் ஃதிடனறன் ஷனஷில் இபேந் பல் தஷடரண 

வயரஶச ரர்த்ற தஷடிலும் வசல்தட்டரர். திநகு வதண்கலக்கரக உபேரக்கப்தட்ட 
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சறநப்திற்குரி ரிணர கறஜவனஸ் ஆபப் தஷடில் ஷனரகச் வசல்தட்டரர். 

 

சறஶரன் வதரனறர் ரன்கரம் பன்ணி வரடங்கப்தட்ட ஶதரது இசவதனறன் றகச் 

சறநந் ஶசஷஷ அங்கலகரிக்கும் ஷகில் பதறரகப் தி உர்வு வதற்நரர். கறபெதப் 

புட்சறின்  வற்நறக்கரக அரது உஷத் அர் 1961ஆம் ஆண்டில் னறடிர ஶடரஸ் ன்ந 

இரணுப் தள்பிஷ றறுிணரர், அன் இக்குணரகவும் வசல்தட்டரர். 1980கபில், அர் 

வயர்ஶணரஸ் அீஜறரஸ் பேத்துஷணின் பேந்து ஶசஷப் திரிின் ஷனரகவும் 

வசல்தட்டரர் . ிட்ரம் ஶசரசனறசக் குடிசுடன் சர்ஶச எபேஷப்தரட்ஷட ற்தடுத்தும் 

திிலும் ஈடுதட்டரர்.  

இசவதல் 1966இல் கறபெத கம்பெணிஸ்டுக் கட்சறில் இஷந்ரர்,  1974 பல் கறபெத 

கபிர் கூட்டஷப்தின் ரகரக் குலிலும் இஷந்ரர். (அன் பல், இண்டரம் ற்றும் 

ரன்கரது கரங்கறமறல் கனந்து வகரண்டரர்). ஶலும் திபரர கரட்சறின் க்கள் அறகர 

றர்ரகக் குலின் சுகரர ஆஷத்றன் ஷனரகவும் வசல்தட்டுள்பரர் 

 

கறபெதப் புட்சறக்கு அர் ஆற்நற சறநந் ஶசஷகலக்கரக அணர வதட்டரன்ஶகரர்ட், 

கரறஶனர சறவன்ஃபுஶகரஸ் ஶதரன்ந தல்ஶறு ிபேதுகபரலும் சறநப்திக்கப்தட்டரர். 1989 ப்ல் 9 

அன்று அர் இநந்ஶதரது, கர்ணல் திில் இபேந்ரர். 

 

ஓல்கா ஸ்தர் குயபா பஸ் (1932-1986): 

ஏல்குிடர ன்று அஷக்கப்தட்ட ஏல்கர ஸ்ர் குஶர வதவஸ் கறரன்ரில் உள்ப 

தினரணில் 1932இல் திநந்ரர். ஏல்கர புட்சற இரணுப் தஷடில் 1957ஆம் ஆண்டில் ஶசர்ந்ரர். 

வகரில்னரப் தஷடகபின் வவதல்ஶட ஸ்தரணிஷ் ரவணரனற றஷனத்றன் எனறதப்தில் எனறத் 

பல் வதண் குல் அபேஷடஶ. வவதல்ஶட ரவணரனற றஷனத்றன் ரவணரனற 

அநறிப்தரபரகப் திரற்நற அர் படிறபேத்துதரகவும், வசினறரகவும், 

ஆசறரிரகவும் திரற்நறணரர்.   

 

ரீட்ைா கார்சினா பய்ஸ் (1922-2008): 

ரீட்டர கரர்சறர வய்ஸ் கறரன்ரின் ஜறகுரணில் 1922ஆம் ஆண்டில் திநந்ர்.  

 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| வசப்டம்தர் 2020| 24 

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

ஞ்சா அன்ைாின் ஸ்காா: 

ஞ்சனறணர ன்நஷக்கப்தட்ட ஞ்சனர அன்ஶடரனறன் ஸ்கஶனரணர. 1925இல் 

கறரன்ரின் கரம்வதச்சுஶனரில் திநந்ர்.  

1958 ம்தர் 27 அன்று, குிசர ஶதரரில் ஶனரர டி ல் ரர்டிஶனரில், றரிப் 

தஷடஷச் ஶசர்ந்ரல் பதற திவுனறஶர வகரஶரணரக்மறன் உிர் தநறக்கப்தட்ட ஶதரது 

அபேக்கு அடுத்தடிரக ரீட்டர கரர்சறர, ஞ்சனர அன்ஶடரனறன் ஸ்கஶனரணர (ஞ்சனறணர), 

ஈர ஶரட்ரிக்ஸ் தரல்ர, அடர வதல்னர அஶகரஸ்டர வதரம்தர ற்றும் ஃப்ஶபரர் வசனஸ்ஶட 

வதவஸ் சரஶஸ் ஆகறஶரர் இபேந்ணர். றரிகபின் ரக்குனறணரல் ஈரவும், ஞ்சனறணரவும் 

பங்கரல் ஆத்றற்கு றனத்டிில் புஷந்ணர்.  ஞ்சனறணர கரஷடந்ரர் ன்தது 

குநறப்திடத்க்கது.  

 

ஈயா பாட்ரிக்ஸ் ால்நா: (1940-1993):  

ஈர ஶரட்ரிக்ஸ் தரல்ர கறரன்ரின் திபெ அரிதரில் 1940ஆம் ஆண்டில் திநந்ர். 

  

ஜுயாா ாடிஸ்ைா ா ா:  

ஜளரணர தரடிஸ்டர ஶதணர ஶதணர 1943ல் கறரன்ரின் திஶனரணில் திநந்ர்.  

 

அைா ல்ா அகாஸ்ைா ாம்ா:  

அடர வதல்னர அஶகரஸ்டர வதரம்தர 1938இல் கறரன்ரின் கரம்வதச்சுஶனரில் 

திநந்ர் 

 

ார்நா பாசா ஃபர் ிைஸ்:  

ரர்ர ஶரசர ஃவதர் வதணிவடஸ் 1944ஆம் ஆண்டில் கறரன்ரின் ரரில் திநந்ர். 

 

ஃப்ார் சஸ்ை பஸ்: (1941-2013): 

ஃப்ஶபரர் வசனஸ்ஶட வதவஸ் சரஶஸ் கறரன்ரின் ரரில் 1941இல் திநந்ர்.  

 

ைநிஸ் தநனா நுஸ் (1943): 

வடறஸ் ண்தர்கபரல் கல்ஶனகர ண அஷக்கப்தட்டரர். வடறஸ் 1943 திப்ரி 1 
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அன்று கறரன்ரின் தரர்ஶடரஶனரர ரஶமில் உள்ப ஜரர்மனறல் திநந்ரர். சறர 

ஶஸ்ட்ரில் தள்பிகலம், ஆசறரிர்கலம் தற்நரக்குஷநரக இபேந்ரலும், தள்பி 

வசல்ற்கரண உஷடகலம் கரனிகலம் வடறமறடம் இல்னரரலும் ரன்கரம் குப்ஷதக்  

கூட அரல் ட்ட படிில்ஷன. ிசரப் திண்ணிில் பர்ந்ரல், ஷனகலம், 

கறரப்புநங்கலஶ அரின் வஞ்சுக்கு  வபேக்கரணஷரகறண.  

புபட்சிகபப் ாத: 

     வடறஸ் 1958 ஜணரி இறுறில், 15 துப் வதண்ரக இபேந் ஶதரஶ சறர 

ஶஸ்ட்ரவுக்குச் வசன்று கறபர்ச்சறப் தஷடில் ஶச படிவு வசய்ரர். 

ஜறதரஶகரரின் னரஸ் ஶகரஸ் தகுறில் அசுக்கு றரக அர் புட்சறப் தஷடில் 

இஷந்து ஶதரரிட்டரர். ஶ ரம் ஷ அங்ஶகஶ இபேந்து தின்ணர் ப்ரிவடன்சறரில் 

இடம் வதற்ந எபே பகரறனறபேந்து தூரகப் திரற்நறணரர். அது ஶதரரட்ட னரறு 

கறரன்ர திரந்றத்றற்கு அப்தரல் ஶயரல்குின் சறர டி கறதரர ஷ ீண்டது, அங்குரன் 

அர் டி சுஶணரனறன் 14ஆம் தஷடின் உறுப்திணரக இஷந்து வசல்தட்டரர். 1959 புட்சறின் 

வற்நறக்கு தின்ணர், அர் தல்ஶறு அஷச்சகங்கபில் திகள் கறத்ரர், கறரப்புநங்கபில் 

பேத்துஷணகஷப றநப்தறல் தங்கபித்ரர், பறஶரபேக்கரண கனரசரத் றட்டத்றலும் 

தங்கபித்ரர், கறரன்ர ரகரத்றல் கறபெதப் புட்சறப் ஶதரரபிகள் கூட்டஷப்பு 

துங்கறறனறபேந்ஶ அன் உறுப்திணரகவும் இபேந்து பேகறநரர். 

 

ஒபாசினா சாட்ைா சர்தீா:  

எஶரசறர ஶசரட்ஶடர சர்ீணர கறரன்ரின் புபணர ிஸ்டரில் 1939ஆம் ஆண்டில் 

திநந்ரர். வகரடுங்ஶகரனன் தரத்றஸ்டர ப்தி ஏடி தின், 1959 ஜணரி 2ஆம் ஶற 

சரண்டிரஶகரில் க்கபின் பன் ஃதிடல் ஆற்நற உஷஷ ரிரணரக்கபில் எபேரண 

ஏஶரசறர ஶசரட்ஶடர தின்பேரறு றஷணவு கூர்ந்துள்பரர்: "... வணணில் கறபெதரில் ஆண்கள் 

ட்டுல்ன, வதண்கலம் ஶதரரிட்டரர்கள் ன்தது றபைதிக்கப்தட்டது, இற்குச் சறநந் ஆரரக 

ரிரணர கறஜவனஸ் தஷடப்திரிவு றகழ்ந்து, இந்ப் தஷடப்திரிவு தன ஶதரர்கபில் ன் 

ணித்துத்ஷக் கரட்டிபள்பது. கறபெதப் வதண்கள் ம் சறநந் ஆண் ீர்கஷபப் ஶதரனஶ 

சறநப்புறக்க ீரங்கஷணகபரக உள்பணர்."  

 

1988 வசப்டம்தர் 4 அன்று, ரிரணர கறஜவனஸ் வதண்கள் ஆபப் தஷடின் 30ஆம் 
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ஆண்டு றஷணவு ரபில், கபிர் ிரண றர்ப்பு தீங்கற தஷடப்திரிின் ஷனஷகத்றல் 

சறநப்தரண பஷநில் றஷணவு ிர ஷடவதற்நது. கறபெத கபிர் கூட்டஷப்தின் ஷனரண 

ில்ர ஸ்தின், அப்ஶதரஷ ிட்ரறன் துஷத் ஷனபேம் ிட்ரறன் கம்பெணிஸ்ட் 

கட்சறின் த்ற குல உறுப்திணபேரண தரன் ஶரன் ற்றும் புட்சறக ஆபப் தஷடகபின் 

ஷனர் ஜழனறஶர கரசரஸ் வகுிஶர ஆகறஶரர் கனந்து வகரண்டு சறநப்தித்ணர்.. 

 

கறபெதப் புட்சற னரற்நறன் ீரங்கஷணகபரண ரிரணரக்கபின் தங்ஶகற்ஷதக்  

கஷரக்கற ‚ஃதிடலுடன் வகரில்னர ீரங்கஷணகள்‛ ன்ந ஆப்தடத்ஷ டுத்துள்பரர் 

கறபெதரத் வரஷனக்கரட்சற கல் அஷப்தின் தத்றரிஷகரபரண ில்ர் ஶரட்ரிகஸ் 

வதர்ணரண்டஸ். இப்தடரணது யரணர தல்கஷனக்ககத்றல்  கறபெத இஷபஞர் ன்ந  

றகழ்ில் ரிணர கறவஜனமறன் 61 ஆண்டுக் கரன னரற்ஷநப் ஶதரற்றும் ஷகில், ஃதிடல் 

கரஸ்ட்ஶரின் 93து திநந் ரள் றஷணரக 2019ல் வபிிடப்தட்டது .இறல் 

ரிரணரக்கபரண வடல்சர ஸ்ர் திபெப்னர ில்ட்வஸ் (வடட்ஶட), ஏஶரசறர ஶசரட்ஶடர 

சர்றணர ற்றும் அடர வதல்னர அஶகரஸ்டர வதரம்தர கனந்து வகரண்டு சறநப்தித்ணர். 

அர்கலடன் புட்சற இரணுத் பதறகபரண ஜழனறஶர கரரச்ஶசர அகுஶனர, வடனறஶர 

ஶகரஶஸ் ஏச்ஶசரர ஆகறஶரபேம் கனந்து வகரண்டணர். ஜழனறஶர கரச்ஶசர அகுஶனர 

இதுஶதரன்ந திகஷபத் வரடர்ந்து வசய் ஶண்டிது அசறம் ன்றும், இறல் புட்சறின் 

னரறு றஷணவுகூப்தட்டு அறல் வதண்கபின் திகலம் ீட்கப்தட்டுள்பண ன்றும் 

அன்ஷந வதண்கஷப ஶதரல் இன்ஷந கறபெதப் வதண்கலம் து சுந்றத்றற்கரண 

ஶதரரட்டத்ஷத் வரடர்கறநரர்கள் ன்றும் வரிித்துள்பரர். 

 

"வதண்கலம் ஆண்கலரக என்றுதட்டுப் ஶதரரடும் க்கள் வல்னப்தட படிரர்கள்" 

ன்று அந்றகழ்ில் தங்ஶகற்ந கறபெதக் குடிசறன் ரகற வடட்ஶட குநறப்திட்டுள்பரர். 

 

கறபெத னரற்நறல் ிடுஷனக்கரண வதண்கபின் ஶதரரட்டத்ஷ, புட்சறக்குள் றகழ்ந் 

புட்சறரக ஃதிடல் கரஸ்ட்ஶர ஶதரற்நறணரர். உனக னரற்நறல் வதண் ிடுஷனின் 

பன்ஶணரடிச் சறன்ணரகத் றகழ்ந் ரிணர கறவஜனமறன் ீரங்கஷணகஷப ன்வநன்றும் 

ஶதரற்நறடுஶரம். 

(வரடபேம்) 
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சநந்தா 

க்யய்ன் நார்க்சினப் ள்ினில் (11) 

ஆசறரிர்: யங்கைஷ் ஆத்பனா 

தப்பு: முதாித்துய உற்த்தி முனின் இனங்கினல் 

திரிட்டணில் பர்ந்து ந் பனரபித்து ர்க்கத்றற்கும் ஆலம் றனப்திபுத்து 

ர்க்கத்றற்கும் இஷடினரண வரடர்  ஶதரரட்டத்றன் ிஷபரகஶ பனரபித்து சக்றகள் 

ஆட்சறறகரம் வதற்நண. 1688ஆம் ஆண்டின் ‘புகழ்வதற்ந புட்சற’ பல் 1840கபின் திற்தகுறில் 

கரப்பு ரிகள் த்து வசய்ப்தடும் ஷ, இந்ப் ஶதரரட்டரணது வதரபேபரர, கபேத்றல் 

ற்றும் அசறல் பங்கபில் வரடர்ந்து. உவு ரணிங்கள் இநக்குறஷத் 

டுப்தற்கரண கரப்பு ரிகஷப ீக்கறஶ இங்கறனரந்றல் றனப்திபுத்து சபகத்றற்கு 

அபிக்கப்தட்ட இறுற அடிரகும். 

 

  றனக்கறரரிம் ழீ்ந்து தண்ஷடிஷ பஷந படிவுக்கு ந்து. ஶரன றனங்கள் 

அறக்கப்தட்டண. வதரது றனங்கள் வகரள்ஷபிடப்தட்டண. திரிட்டணில் றனத்றனறபேந்து க்கள் 

திரிக்கப்தட்டரர்கள். வதபேம் ண்ிக்ஷகினரண க்கள் லுந்ரகக் கூனறத் 

வரறனரபர்கபரக்கப்தட்டணர். அறல் வதபேபில் ிசரிகஶப இபேந்ணர். தண்ஷடிஷ 

பஷநினறபேந்தும், கறல்டுகபின் ஷபகபினறபேந்தும் ிடுஷன  வதற்ந அஶ ஶத்றல் 

உற்தத்றரபர்கள் அர்கபது உற்தத்றச் சரணங்கபினறபேந்து திரிக்கப்தட்டரர்கள் ன்தரல் 

இந்றகழ்ரணது இட்ஷடத் ன்ஷபஷடரய் இபேந்து. ஷகலக்கு றரண சட்டங்கள் 

உபேரக்கப்தட்டண. வரறனரபர்கபின் கூனறஷக் குஷநக்க சட்டம் வகரண்டுப்தட்டது. 

வரறற்சங்கங்கள் உபேரதும் டுக்கப்தட்டது.  

 

16ஆம் தற்நரண்டில் பனரபித்து ிசரிகள் ஶரன்நறணர். ரர்க்ஸ், ஆதிகரம் 

னறங்கனுக்கு லற கடித்றல் வன் அவரிக்கரில் பண்தரடுகள் குநறத்தும் சபகப் 

ஶதரரட்டத்றன் பனம் அடிஷ உஷப்ஷத ீக்குது குநறத்தும் லறிபேப்தரர்.  

 

(இந்றரில் றனக்கறரர்கலக்வகறரகச் சட்டம் திநப்திக்கப்தட்டது, றன உச்சம்புச் 

சட்டம் வகரண்டுப்தட்ட ஶதரதும் உத்றதிஶசம், றழ்ரடு ஶதரன்ந ரறனங்கபில் 
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றனறல்னரர்கலக்கு  றனம் அபிக்கப்தடில்ஷன.) 

ஆதி மூதத் திபட்ைல்:  

பனரபித்தும் ப்தடி உபேரணது? சபகரணது உற்தத்றச் சரணங்கஷபபம் 

தத்ஷபம் வகரண்ட சறநற ண்ிக்ஷகினரண தர்கபரகவும், வதபேம் ண்ிக்ஷகில் ம் 

உஷப்புச் சக்றஷ ிற்தற்கு 

றர்தந்றக்கப்தட்ட உஷடஷற்ந 

தரட்டரபிகபரகவும் திரிந்றபேக்க 

ஶண்டிது பனரபித்து 

உற்தத்றக்கரண பன்ஶஷரக 

இபேந்து. கூனறத் வரறனரபிஷ 

எபே பஷணிலும், பனணத்ஷ 

று பஷணிலும் திரித் இந்ச் 

சபகப் திரிிஷணின் றகழ்வுகஶப ஆற அல்னது பன்ஷ பனணத் றட்டனறன் 

தகுறகபரிண. கூனற உஷப்பும் பனணபம் ப்தடி  உபேரணது. உஷப்தரபர்கபிடறபேந்து 

(பன்ஷ உற்தத்றரபரிடறபேந்து) உற்தத்றச் சரணங்கஷபப் தநறத் றகழ்வுகள்ரன் 

பனரபித்தும் உபேரக ற ற்தடுத்றது. உற்தத்றச் சரணத்ஷப் தநறவகரடுத் 

உற்தத்றரபர் கூனறத் வரறனரபிரணரர். 

 

திரிட்டணில் பனரபித்து உற்தத்ற பஷநின் ஆம்த றஷனில் உற்தத்ற 

அஷப்புகபிலும், உற்தத்ற உநவுகபிலும் பனரபித்து ஆலஷக ன்தது வதபிஶன 

இபேந்து. அஶ றஷனஷ இப்வதரலதும் கரப்தடும் குடிஷசத் வரறல்கபிலும், ீப்வதட்டி 

ரரிக்கும் ஆஷனகபிலும் கரனரம். அறல் உஷப்பு றகழ்பஷநரணது ஶடிரக 

பனரபிின் கட்டுப்தரட்டுக்குள் இபேக்கரது. பனரபி பனப்வதரபேட்கஷபக் வகரடுத்து 

ஶஷனவசய்ச் வசரல்ரர். வரறனரபர்கள் டீ்டிஶன குடும்த உறுப்திணர்கலடன் அந் 

ஶஷனஷ வசய்ர். திநகு சக்குகஷப பனரபி வதற்றுக் வகரள்ரர். அன் தின்ணர்ரன் 

வரறனரபர்கஷபப் வதரதுரக எஶ இடத்றல்  ஶடிக் கண்கரணிப்தின் கலழ் ஶஷன வசய்பம் 

பஷந ற்தடுத்ப்தட்டது. அதுஶ தின்ணர் தட்டஷநகபரக பர்ச்சற வதற்று, தின், ணீத் 

வரறற்சரஷனகபரகவும் பர்ச்சற வதற்நது. ஆஷனகபில்ரன் கூட்டுப்தி பனபம் உஷப்புப் 

திரிிஷண பனபம் உற்தத்றபஷந பர்ச்சற வதற்நது.  
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பனரபித்து உற்தத்ற பஷந ன்தது உதரி றப்பு உற்தத்றஶ ஆகும். உதரி 

உஷப்புக்கும், அசறரண உஷப்புக்கும் இஷடினரண ிகறத்ஷ ரர்க்ஸ் உதரி றப்பு 

ீம் ன்று குநறப்திடுகறநரர். அசறரண உஷப்பு ஶம் ன்தது உஷப்புச் சக்றின் 

றப்புக்குச் சரண உஷப்பு ஶம் ஆகும். இந் உதரி றப்பு ீரணது ந் அபிற்கு 

பனரபி வரறனரபிின் உஷப்ஷதச் சுண்டுகறநரர் ன்தஷ அபிடும் உஷப்புச் 

சுண்டனறன் அபவுஶகரனரக உள்பது. 

உதரி றப்பு ீம் = உதரி உஷப்பு /அசற உஷப்பு 

   = உதரி றப்பு / உஷப்புச் சக்றின் றப்பு 

உதரி றப்பு ீம் = உதரி றப்பு / ரறுபனணம். 

 

பனணரணது ரநர பனணம்(c), ரறு பனணம்(v) ஆகற இபே கூறுகஷபக் வகரண்டுள்பது. 

  

நாா மூதம்: 

உற்தத்றச் சரணங்கபரண கபேிகள் ந்றங்கள் ஆகறஷ உற்தத்றில் ஈடுதடும் ஶதரது 

அற்நறன் றப்பு தகுற தகுறரக ரன் சக்குகலக்கு ரற்நப்தடுகறநது ன்தஷ தரர்த்ஶரம், 

இத்ஷக உற்தத்ற சரணங்கலக்கு எபே வதரதுரண தண்பு உள்பது.அது ன்ணவன்நரல் 

அற்நறன் றப்தரணது அஷ உற்தத்ற வசய்ப்தடும் ஶதரது றர்ிக்கப்தடுகறநது.அஷ 

உற்தத்ற சரணங்கபரக உஷப்பு றகழ்பஷநில் ஈடுதடுத்ப்தடும் ஶதரது அற்நறன் றப்தில் 

ரற்நம் ற்தடுறல்ஷன.ஆஷகரல் இத்ஷக உற்தத்ற சரணங்கஷப ரர்க்ஸ் றஷன 

பனணம் ண வதரிட்டரர். 

 

நாறுமூதம்: 

பனணத்றன் ற்வநரபே தகுறரண உஷப்புச் சக்றரணது உற்தத்ற றகழ்பஷநில் அன் 

றப்ஷத றுவுற்தத்ற வசய்துடன் கூடுனரக உதரி றப்ஷதபம் (surplus-value-s) உற்தத்ற 

வசய்கறநது. அதுஶ பனணத்றன் றப்தில் ரற்நம் ற்தடக் கரரகறநது.ஆகஶ ரர்க்ஸ் 

பனணத்றன் இப்தகுறஷ ரறுபனணம் ன்று குநறப்திட்டரர். எபே சக்கறல் வதரறந்துள்ப 

ரநர பனணத்றன் றப்ஷத (constant capital) ‘c’ ன்றும், அறலுள்ப ரறு பனணத்றன் (variable 

capital) றப்ஷத ‘v’ குநறப்திட்டரல், எபே ஶஷன ரபின் படிில் உற்தத்ற வசய்ப்தட்ட 
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சக்குகபின் றப்ஷத c+v+s ணக் குநறப்திடனரம். இறல் ‘s’  ன்தது உதரி றப்ஷத அல்னது 

உஷப்புச்சக்றின் றப்புக்கு சரண உஷப்பு ஶத்ஷ ிட கூடுனரக பனரபிக்கரக 

உஷத் ஶஷன ஶத்ஷக் குநறப்திடுகறநது. 

 

உதரி றப்தரணது இபேபஷநகபில் அறுற உதரி றப்தரகவும், எப்தடீ்டு உதரி றப்தரகவும் 

வதபேக்கப்தடுகறநது. 

 

அறுதி உரி நதிப்பு: 

ஶஷன ஶத்ஷ (உஷப்பு ஶத்ஷ) ீட்டிப்தன் பனம் உதரிறப்ஷத அறகரிக்கச் 

வசய்ஷ அறுற உதரி றப்தரக்கம் ண ரர்க்ஸ் குநறப்திடுகறநரர். பனரபி ர்க்கத்றன் னரத 

ஶட்ஷகரல் உஷப்பு ஶரணது ஷபஷநில்னரல் கடுஷரக ீட்டிக்கப்தட்டது. 

ஆம்தத்றல் வரறனரபர்கபில் வதபேபவு ிசரிகலம், ஷகிஷணஞர்கலஶ இபேந்ணர், 

அர்கள் உஷக்கும் ர்க்கரக அஷப்தரக்கம் வதநில்ஷன, அப்ஶதரது உஷக்கும் 

ர்க்கத்றன் கரப்தண்கபரண வரறற்சங்கங்கலம் பர்ச்சற வதநர றஷனில் இபேந்ண. 

ஶஷன ஶத்ஷ ீட்டித்து உஷப்புச் சுண்டல் கடுஷரக்கப்தட்டன் ிஷபரகஶ 

உஷக்கும் ர்க்கத்றற்கரண ஶதரரட்ட இக்கங்கள் உபேரகறண.ஶஷன ஶத்ஷ ீட்டிப்தற்கு 

றர்ப்பு வரிித்ஶ ர்க்கப் ஶதரரட்டங்கள் லுப்வதற்நண. சரர்டிஸ்டு இக்கத்றன் 

ஶதரரட்டங்கள், கறக்கு ில்ஶ ஊறர்கபின் நறல் ஶதரரட்டங்கள் ஆகறற்ஷந 

இத்ஷக ர்க்கப் ஶதரரட்டங்கலக்கரண உரங்கபரகும்.ர்க்கப் ஶதரரட்டத்றன் இந் 

னரற்று பர்ச்சற றஷனஶ இம்பஷநில் உதரி றப்ஷத வதபேக்குறனறபேந்து 

பனரபிகஷப டுத்து.இன்னும் கூட இம்பஷநில் உனகறன் தல்ஶறு இடங்கபிலும், ம் 

ரட்டின் ீப்வதட்டி வரறற்சரஷனகபிலும் அறுற உதரி றப்தரக்க சுண்டல் 

வரடர்கறநது.பனரபித்துத்றன் பர்ச்சறஶரடு வரறனரபர் இக்கங்கலம் பர்ச்சற 

வதற்நரல் ஶஷன  ஶத்ஷ ீட்டித்து உஷப்புச் சுண்டஷன ீிப்தடுத்துது 

கடிணரக்கப்தட்டது.  

 

ஒப்ீட்டு உரி நதிப்ாக்கம்: 

அறுற உதரி றப்தரக்கத்றற்கு றரண ஷடகபின் கரரக பனரபித்தும் வரறல் 
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தட்த பர்ச்சறின் பனம் உற்தத்ற பஷநஷ ஶம்தடச் வசய்து ஶறு டிங்கபில் 

உஷப்புச் சுண்டஷன பம்பரக்கற உதரிறப்ஷத அறகரக்கறது. ஶஷன ஶத்ஷ 

அசற உஷப்பு ற்றும் உதரி உஷப்தரக தங்கறடுறல் ரற்நத்ஷ ற்தடுத்ற உதரி 

றப்தரக்கத்ஷ அறகப்தடுத்றது. 

 

உஷப்புச் சக்றின் றப்ஷத குஷநக்கரல் அபித்ரஶந உதரி றப்ஷத  

அறகப்தடுத்ஶண்டுரணரல் உற்தத்றத் றநஷண ஶம்தடுத் ஶண்டும். பக்கறரக 

வரறனரபர்கள் றணசரி தகர்வுக்குத் ஶஷரண வதரபேட்கள், ஶசஷகள், ற்றும் அற்கரண 

உற்தத்ற சரணங்கள் இற்ஷந உற்தத்றவசய்பம் துஷநகபின்  உற்தத்றத் றநஷண 

அறகப்தடுத் ஶண்டும் ன்தது றகவும் அசறம். வணன்நரல் அசறரண உஷப்பு 

ஶத்ஷ (உஷப்புச்சக்றின் றுவுற்தத்றக்கரண உஷப்பு ஶத்ஷ) குஷநத்து உதரி உஷப்பு 

ஶத்ஷ  ீட்டிப்தன் பனஶ எப்தடீ்டு உதரி றப்ஷத அறகரிக்கபடிபம்.ஶறுிரகக் 

கூநஶண்டுவணில் உஷப்புச் சக்றஷ னறரக்க ஶண்டும். 

 

உஷப்புச் சக்றின் றுவுற்தத்றக்கு ஶடிரகஶர ஷநபகரகஶர தங்குகறக்கர 

துஷநகபில் உற்தத்றத் றநன் அறகரிக்குரணரல், அது ஶஷன ஶத்ஷ அசற உஷப்பு 

ஶம், உதரி உஷப்பு ஶம் ணப் தங்கறடுறல் ந் ரற்நத்ஷபம் ற்தடுத்ரது. ணிப்தட்ட 

பஷநில் எபே பனரபி அறுற உதரி றப்பு, எப்தடீ்டு உதரி றப்பு, உஷப்புசக்றஷ 

னறரக்குல் தற்நறவல்னரம் ண்ிக் வகரண்டிபேக்க ரட்டரர். பனரபித்துத்றன் 

ஶதரட்டர ஶதரட்டி சூஶன  இன்னும் ஶம்தட்ட உற்தத்ற பஷநஷ கண்டநறந்து கஷடதிடிக்க 

அஷ றர்தந்றக்கும். அது எஶ ஶரக்கம் ன் உற்தத்றக்கரகும் வசனஷ  ன் 

ஶதரட்டிரபஷ கரட்டிலும் குஷநக்கஶண்டும் ன்தஶ.அர் உஷப்புச் சக்றக்குரி றப்ஷத 

அபித்துிடுகறநரர் ணக் கபேதுஶரரணரல் உற்தத்றத் றநஷண அறகப்தடுத்துன் பனஶ 

அரல் உதரிறப்தரக்கத்ஷ அறகப்தடுத் படிபம்.இஷ புற வரறல் தட்தத்றன் 

பனபம், உஷப்புப் திரிிஷணஷ ஶம்தடுத்துன் பனம் வசய் படிபம்.வரத்த்றல் 

எபே ஶஷன ரபில் பன்ஷண கரட்டிலும் அறக ண்ிக்ஷகில் சக்குகஷப உற்தத்ற 

வசய் படிந்றபேக்க ஶண்டும்.ஶதரட்டிரணது ற்ந பனரபிகஷபபம் இத்ஷக னறரண 

ஶம்தட்ட உற்தத்றபஷநஷ ஷகரப றர்தந்றக்கும். இணரல் உஷப்புச் சக்ற 

னறரக்கப்தடும். அசறரண ஶஷன ஶம் குஷநபரனரல், அஶ ஶஷன ஶத்றல் உதரி 
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உஷப்புக்கும் அசற உஷப்புக்கும் இஷடினரண ிகறம் அறகரகும், இவ்ரஶந எப்தடீ்டு 

உதரி றப்பு வதநப்தடுகறநது. 

 

பனரபித்து உற்தத்றின் இக்குசக்றரக றப்பும் உதரி றப்பும் உள்பது.இற்நறன் 

உற்தத்றிலுள்ப வபிப்தஷடரண பண்தரடரணது எப்தடீ்டு உதரி றப்தரக்கத்ரல் சரி 

வசய்ப்தடுகறநது.எப்தடீ்டு உதரிறப்தரக்கத்றணரல் சக்குகபின் றப்பு குஷநகறநது. எவ்வரபே 

பனரபிபம், அர் உஷப்புச் சக்றின் றுவுற்தத்றக்கரண வதரபேள்கள் ஶசஷகஷப 

உற்தத்ற வசய்ரரகஶ இபேந்ரலும், உற்தத்றச் வசனஷக் குஷநத்து உற்தத்றத்றநஷண 

அறகரித்து எப்தடீ்டு உதரி றப்ஷத அறகரிக்கஶ ிபேம்புரர். 

 

மூதத் திபட்ைல் 

பனரபித்து சபகத்றல் ீண்டும் வரடர்ந்து ஷடவதறும் சபக உற்தத்றஶ றுவுற்தத்ற 

ணப்தடுகறநது.பனரபித்து றுவுற்தத்ற ன்தது அஶ அபினரண பி உற்தத்றரகவும் 

இபேக்கனரம், அல்னது ிரிரக்கப்தட்ட உற்தத்றரகவும் இபேக்கனரம்.பி றுவுற்தத்றில் 

உதரி றப்பு பலதும் றநணற்ந பஷநில் தகப்தடுகறநது சபகத்றல் அஶ அபிஶன 

உற்தத்றஷ வரடத் ஶஷரண உற்தத்ற சரணங்கஷபஶ வகரண்டிபேக்கறநது. 

 

      சபக அபில் உபேரக்கப்தட்ட உதரி றப்தில் எபே தகுறரணது பனணரக 

ரற்நப்தட்டு பனணம் றட்டப்தடுகறநது. பனணத் றட்சறின் பனம்  ிரிரக்கப்தட்ட 

றுவுற்தத்ற வசய்ப்தடுகறநது. 

 

பனரபித்து வதரபேபரரினரபர்கள் பனரபிகள் ன் உடணடி தகர்ஷ ள்பிப்ஶதரட்டு 

ஶசறத் வசல்ஶ பனணம் ன்கறன்நணர்.அரின் இத்ஷக துநிற்கரண தரிசரக னரதம் 

கறஷடக்கறநது ன்கறநரர்கள்.ஆணரல் ரம் ஷடபஷநில் தரர்ப்தது அற்கு பற்நறலும் புநம்தரக 

உள்பது. பனரபி ர்க்கத்ஷ ஶசர்ந்ரின் ரழ்க்ஷகத் ரணது உர்ந்து வகரண்ஶட 

வசல்கறநது.உஷக்கும் க்கள் றகவும் அடிப்தஷடத் ஶஷகஷப கூட துநக்க 

ஶண்டிர்கபரக உள்பணர். பனரபி உதரி றப்பு பலஷபஶ தகரல் அறல் எபே 

தகுறஷ தகர்வுக்கும் ீபள்ப உதரி றப்ஷத ஶலும் அறக உதரி றப்ஷத வதறும் ிரக 

பனணரக்குகறநரர்.உஷப்புச் சுண்டனறன் அபவும், உஷப்தின் உற்தத்றத் றநனுஶ 
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பனணத் றட்சறின் அபஷ றர்ிக்கறநது. தஷ ற்றும் றகழ்கரன உதரிறப்புகஶப 

வரத்த்றல் சபக பனணரணரகறநது. கூட்டு தங்குரர் றறுணங்கபின் பனணத் 

றட்சறில் பனரபித்து அஷப்புக்குள்ஶப சபகரக்கம் றகழ்ஷ கரனரம். திநர் 

உஷப்தில் வசல்த்ஷ வதபேக்குஶ பனரபித்துத்றன் றறரக உள்பது.  

 

பனரபித்து உற்தத்ற ன்தது சக்குகஷப உதரி றப்புகஷப ட்டும் றுவுற்தத்ற 

வசய்றல்ஷன, பனரபித்து உற்தத்ற உநவுகஷபபம் றுவுற்தத்ற வசய்கறநது, இது 

பற்நறலும் னரற்று அடிப்தஷடினரண சபக கரிகபரல் ற்தட்டஶ ி இற்ஷகரக 

வதநப்தட்டஷல்ன. 

 

உற்தத்ற சக்றகள் பர்ச்சறஷட, பர்ச்சறஷட  உதரி றப்பும் அறகரகறநது, உஷப்தின் 

சுண்டல் ீபம் அறகரகறநது. உஷப்புச் சுண்டஷன அறகரக்குது, கூனற உர்வுடன் 

பண்தரடுஷடல்ன. உஷப்புச் சுண்டஷன பம்பரக்குன் பனம், கூனற உர்ஶரடு 

றக னரதத்ஷபம் அறகரிக்க படிபம். 

னரத ீம்=உதரிறப்பு(s)/ ரநரபனணம்( c)+ரறுபனணம் (v) 

னரதீம்=s/c+v இச்சன்தரட்ஷட v (ரறுபனணத்ரல்) குத்ரல் தின்பேம் சன்தரட்ஷடப் 

வதநனரம் 

                 னரதீம்=s/v/c/v+1 

இறல் s/v உஷப்புச் சுண்டல் ீத்ஷக் குநறக்கறநது. c/v பனணத்றன் அங்கக றப்ஷதக் 

குநறக்கறநது ஆகஶ இற்ஷந தறலீடு வசய்ன் பனம் தின்பேம் சன்தரட்ஷடப் வதநனரம். 

 

       னரதீம்=உஷப்புக் சுண்டல் ீம்/அங்கக றப்பு+1   

 

இச்சன்தரட்டில் உஷப்புச்சுண்டல் ீபம் பனணத்றன் அங்கக றப்பும் னரத ீத்துடன் 

வகரண்டுள்ப வரடர்ஷதக் கரபடிபம். ரநர பனணத்றற்கும் ரறு பனணத்றற்கும் 

உள்ப ிகறத்ஷ பனணத்றன் அங்கக றப்பு ண ரர்க்ஸ் குநறப்திடுகறநரர். 

 

பனணத்றன் அங்கக றப்பு= ரநர பனணம்/ரறு பனணம் 
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ஶல்கண்ட னரதீத்றற்கரண சன்தரட்டில் னரதீரணது உஷப்புச் சுண்டல் ீத்றற்கு 

ஶர் ிகறத்றலும், பனணத்றன் அங்கக றப்புடன் றர்ிகறத்றலும் இபேப்தஷக் 

கரனரம். உஷப்புச் சுண்டல் ீத்ஷ அறகரிக்க, அறகரிக்க னரதீபம் அறகரிக்கும் 

அஶ ஶத்றல் பனணத்றன் அங்கக றப்ஷத அறகரிக்கும் ஶதரது னரதீரணது குஷநபம். 

உற்தத்ற சக்றகள் பர்ச்சற வதற்று பனணத் றட்சற அறகரிக்கும் ஶதரது பனணத்றன் 

வரத் றப்தில் ரநரபனணத்றன் தங்கரணது ரறுபனணத்ஷ கரட்டிலும் எப்தடீ்டபில் 

அறகரிப்தரல் னரதீம் குஷநபம் இஷஶ  னரதீம் ழீ்ந்து வகரண்ஶட ஶதரகும் ஶதரக்கு

(TRPF) ண ரர்க்ஸ் குநறப்திடுகறநரர்.  

 

பனரபித்து அஷப்புபஷநில் உற்தத்றத் றநன் பர்ச்சறக்கு வரறனரபர்கபின் 

ர்க்கப்ஶதரரட்டபம், பனரபிகலக்கறஷடஶ கரப்தடும் ஶதரட்டிபம் பக்கறரண 

தூண்டுஶகரல்கபரக அஷகறன்நண. பங்கஷப அதகரிப்ததும், உற்தத்ற வசல்பஷநஷ றகப் 

வதபேபில் றகழ்த்துது இண்டுஶ பனரபித்துத்றன் தண்புகபரக உள்பண. சபக 

வசரத்து, பனணத் றட்சறின் அபவும் பபேம் ஶதரஶ அனுடன் தரட்டரபி ர்க்கத்றன் 

அபவும், உற்தத்றத் றநனும் பர்கறநது.பனரபித்து அஷப்புக்குள் ல்ன பனரபிரக 

எபேர் வசல்தட படிரது ஶதரட்டி அஷ பனரபி றஷனினறபேந்து 

வபிஶற்நறிடும்.பனணத்றன் ஷப்தடுத்ல் றகழ்பஷநரல் வதபேபினரண 

பனணரணது  சறறு ண்ிக்ஷகில் உள்ப தர்கபின் சரகறநது. 

 

வரறனரபர்கள் வரறல் தட்த பரர்ச்சறரல் தறலீடு வசய்ப்தடுகறநரர்கள். வரறல்தட்த 

பர்ச்சற ரன் வரறனரபர்கபின் ஶஷனிப்புக்கு கரரகறநர, ன்று தரர்த்ரல் 

இல்ஷன பனரபித்து அஷப்ஶத வரறனரபர்கபின் ஶஷனிப்திற்குக் 

கரரகறநது.உடலுஷப்திற்கும் பஷபபஷப்திற்கும் இஷடினரண திரிிஷணஷபம் 

பனரபித்தும் அறகப்தடுத்துகறநது. பனரபிக்கு ணி உரிஷ தற்நறஶர, கரனறஷன 

வபேக்கடி தற்நறஶர ந் அக்கஷநபம் கறஷடரது. அணரல் ரன் அதரகரண சுங்கத் 

வரறல்கபில் தரதுகரப்பு சறகபின்நற வரறனரபிகஷப ஈடுதடுத்துகறநரர்கள். 

பனரபித்துத்ரல் கரனறஷன வபேக்கடிஷ சரி வசய் இனரது. பனரபித்தும் 

தல்ஶறு பஷநகபில் வரறனரபர்கஷப றநணற்நர்கபரக்கற அர்கபின் உஷப்புச் சக்றின் 
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றப்ஷதக் குஷநக்கறநது. ஶசப்தட்டரபத்ஷ அறகரிக்கறநது.  

 

ஶஷனில்னர ஶசப் தட்டரபத்றன் அபஷ தன்டங்கு வதபேக்குஶ பனரபித்து 

றட்டனறன் வதரதுிறரக உள்பது. எபே புனத்றல் பனணம் குிக்கப்தடும் ஶதரது று 

புனத்றல் துபம், அடிஷத்ணபம், அநறின்ஷபம், பர்கறநது. பனணம் ஷடற்று 

இங்குற்கரண உரிஷ வகரண்டுள்பது.ஆணரல் அந் உரிஷ வரறனரபர்கலக்கு இல்ஷன. 

 

பனரபித்தும் வ்ரறு அன்  ஆம்த ஶதரட்டி டித்றனறபேந்து கஶதரக 

பனரபித்துரக பர்கறநது ன்தஷ வனணின் ஆய்வு வசய்ரர். கஶதரக 

பனரபித்துத்ஷ கரறதத்றம் ன்றும், கரறதத்றம் பனரபித்துத்றன் உச்சகட்டம் 

ன்றும் வனணின் குநறப்திட்டரர். அன் அடிப்தஷடரண  தண்புகபரக தின்பேதற்ஷந 

குநறப்திடுகறநரர். 1. பனணத் றட்சறபம், உற்தத்றின் ிரிரக்கபம் உர் றஷனக்கு பர்ந்து 

வதரபேபரரத்ஷ றர்ிக்கும் கஶதரகங்கஷப உபேரகறன்நண 2. ங்கற பனணம் 

வரறனக பனணத்துடன் இஷந்து றற பனணரக உபேவடுக்கறநது 3.வதரபேட்கள் 

ற்றுற வசய்ப்தடுது ஶதரல் பனணம் ற்றுற வசய்ப்தடுதும் பக்கறத்துத்ஷ 

வதறுகறநது. 4. உனகத்ஷப் தங்கறடும் சர்ஶச கஶதரகங்கள் உபேரகறன்நண. 5.பனரபித்து 

ஆற்நல்கபரல் உனகரணது றுதங்கலடு வசய்ப்தடுகறநது. வனணின் தகுத்நறந் 

பனரபித்துரணது 1870-1914 இஷடப்தட்ட கரனகட்டத்ஷ ஶசர்ந்து. வனணின் கரனத்றல் 

இபேந் றற பனணரணது ஶச ல்ஷனகபரல் திரிக்கப்தட்டிபேந்து.  அற்கு திநகு  ரன் 

உனக அபில் றறச் சந்ஷகள் எபேங்கறஷக்கப்தட்டண. ஶச ல்ஷனகஷபத் ரண்டி பர்ச்சற 

வதற்ந புற டிினரண சர்ஶச றற பனணம் உபேவடுத்து. ரவதபேம் ரடுகடந் 

கஶதரக ஆற்நல்கள் உபேரணது - தன ரடுகபில் உற்தத்றிலும் ர்த்கத்றலும் ஈடுதடும் 

பனரபித்து றறுணங்கள்- சகரன பனரபித்துத்றன் ற்வநரபே பக்கற அம்சரகும். 

1945க்கு திநகு தன்ணரட்டு றறுணங்கள் க்கச்சக்கரக னரதத்ஷ குித்ண. பனரபித்து 

ர்க்கம் ஆறக்கம் வசலுத் ஆம்தித்றனறபேந்ஶ அசு அறகரத்ஷ ிரிரகப் தன்தடுத்ற 

பேகறநது, அன் பனம் னறரண றறக்கடன் வதறுல், குஷநந் ரிிறப்பு ண தல்ஶறு 

ித்றல் அறக னரதத்ஷ ஶடிரக உறுறப்தடுத்றக் வகரள்ற்கும், வரறனரபர் 

ர்க்கத்ஷ கபேத்றல் பத்றல் ழீ்த்துற்கும், அர்கள் ீது அடக்குபஷநஷ 

திஶரகறக்கவும் தன்தடுத்றக் வகரள்கறநது. 
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1945-70க்கும் இஷடதட்ட தகுறில் ஆற்நல் சறஷனில் ரற்நம் ற்தட்டது. கரறதத்றம் 

பநறடிக்கப்தட்டது. சக்றரய்ந் ஶசரசனறச சபகம் உபேரணது. உனகறன் பன்நறல் எபே தங்கு 

க்கள் ஶசரசனறச சபகத்றலுள்பரக இபேந்ணர்.ஶசற ிடுஷன இக்கங்கபின் வற்நறின் 

பனம் கரனணிரறக்கம் பநறடிக்கப்தட்டது.அசறன் தங்கு ஏங்கறது. 

 

1974-75இல் ற்தட்ட வதரபேபரர வபேக்கடிரல் பர்ச்சற குஷநந்து பனரபித்துப் 

வதரபேபரரம் ஶக்க றஷனஷ அஷடந் திநகு   ணீ கரனணிரறக்க டிில் 

கரறதத்றம் ீண்டும் கட்டஷக்கப்தட்டது. சபக ஜணரகரறகள் னதுசரரிகபிடம் 

அடிதிந்ணர். பனரபித்துத்றன் பண்தரடுகலம், கஶதரக ஆற்நல்கலக்கறஷடஶ 

பனப்வதரபேட்கஷபபம் சந்ஷகஷபபம் அஷடற்கரண ஶதரட்டிபம் ீிரகறள்பண. 

 

திச்சஷணகள் உபேரகும் சபகத்றல்ரன் ீர்வுகலம் திநக்கறன்நண. உற்தத்றச் 

சரணங்கஷப சபகரக்குஶ பனரபித்துத்றன் திச்சஷணகலக்கரண ீர்ரகும். அந் 

னரற்றுப் திஷ றஷநஶற்றும் சபக பகஶ உஷக்கும் ர்க்கம்.  

(வரடபேம்) 

____________________________________________________________________________ 

 

யிமிப் துண!  

சாத்தான்கும் காயல்ின இபட்ைப் டுகாக் குற்யாிகத் 
தப் அபசு தபப்பு சூழ்ச்சிக முினடிப்ாம்!   

காயல் சித்திபயதக்கு திபா கூட்டினக்கம் 
JAACT - TN 

தாமர் தினாகு, 8939154752. 

சனார்: 
தாமர் நீ.த. ாண்டினன், 

9080427640. 
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சநந்தா 

ைாமக்கு யந்த யாழ்வு (6) 

மபா நாற்ாகுநா? 

2020 ஜழஷன ரம் 94ஆக இபேந் டரனர் குநறீட்டின் றப்பு ஆகஸ்டில் 92.31ஆகச் 

சரிந்துள்து. நார்ச் நாதத்திிமந்து இது யப 10 சதயதீத்துக்கு நல் ைார் 

நதிப்ிமந்துள்து. பெஶர, ங்கம், திட்கரின் ஆகறஷ றப்ஶதற்நம் வதற்று பேகறன்நண. 

அவரிக்கரின் அறகரித்து பேம் கடன் றஷனபம், ஶகரிட் ரக்குஷன அந்ரடு பஷநரகக் 

கட்டுப்தடுத்த் நறதும், ணது ற்ஷந ஷநக்க உனக சுகரர அஷப்தின் ீது தற 

சுத்துதும், ணது ஷனஷஷ றஷன றறுத் சலண வறுப்ஷதஶ பலீடரக்குதும், தரரிஸ் 

எப்தந்த்றனறபேந்து வபிஶநற கரனறஷன ரற்நத்ஷத் டுப்தற்கரண வதரறுப்புகஷபத் ட்டிக் 

கறப்ததும் ஶச்சறகரப் ஶதரக்குடன் உனஷகஶ ன் கட்டுக்குள் வகரண்டு பல்தும்… 

ண ல்னர ஷகிலும் அவரிக்கர எபே நரண பன்னுரரக உள்பது உனக அபில் 

பலீட்டரபர்கலக்கு டரனர் ீரண ம்தகத்ன்ஷ குஷநந்து பேகறநது. 

 

2008 வதரபேபரர ந்றஷனக்குப் தின் கிசரண அபில் டரனர் பலீடுகபினறபேந்து 

சலணரவும் ஜப்தரனும் வபிஶநறண. அவரிக்கரின் வதரபேலற்தத்றபம், ற்றுற றப்பும் 

ரலக்கு ரள் குஷநந்துபேகறன்நண. புகறன் றனறஶனஶ டரனரல் ன் வதரபேபரர 

ஶனரறக்கத்ஷ வ்பவு கரனம் ீட்டிக்க படிபம். சலணர ன் ற்றுற பேரஷ 

அறகரிப்தற்கரக அன் ரத்ஷ றப்திக்கச் வசய்கறநது ன்று வரடர் குற்நச்சரட்ஷட 

பன்ஷத்ரர் டிம்ப். உண்ஷில் ர றப்திப்தின் பனம் அறக பேரய் வதநனரம் 

ன்ந பனரபித்துக் வகரள்ஷக றுதரிசலனஷணக்குரிது. ர றப்திப்தின் பனம் 

ரட்டின் வரத் றப்புபேரக்கத்ஷஶ குஷநறப்திற்கு உட்தடுத்துரல் இப்தில்னரல் 

கறஷடக்கும் வகுற அல்ன அது. அந் ரட்டின் உஷப்புச் சுண்டஷன அறகப்தடுத்ரல்  

ர றப்திப்தின் பனம் ற்றுறஷ அறகரித்ல் ன்தது சரத்றற்ந என்று. ர 

றப்திப்திணரல் வரறனரபர்ம் கூனறின் றப்பு குஷநகறநது, இதுஶ சர்ஶச அபில் 

ஶதரட்டிிடும் அபிற்கு னறவு ிஷனில் ற்றுறஷச் சரத்றரக்கக் கரரகறநது. 

ரட்டின் ற்றுற பேரய் அறகரிக்கனரம் ஆணரல் உஷக்கும் க்கஶப இன் தின்ணிில் 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| வசப்டம்தர் 2020| 38 

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

இப்தர்கபரக உள்பணர் ன்தஷ அடிக்ஶகரடிட்டுக் கரட்ட ஶண்டிபள்பது. 

 

கூலக்கும் ஆஷச ீஷசக்கும் ஆஷச ன்தரர்கள், அது ஶதரல்ரன் அவரிக்கர டரனஷ 

றப்திக்க ஷத்து ற்றுற பேரஷ அறகரிக்க ஶண்டும் ன்று ிபேம்புகறநது அஶ 

ஶத்றல் டரனர் றப்திக்கரல் வபிரட்டு பலீட்டரபர்கபின் ம்திக்ஷகக்குரி ஶசறப்பு 

ஊடகரக இபேக்க ஶண்டும் ன்றும் ஆஷசப்தடுகறநது. இது பற்நறலும் பண்தட்ட றஷன. 

ணது ரட்டின் உள்ரட்டு உற்தத்றஷஶர ற்றுறஷஶர அறகரிக்கரல் ற்ந 

ரடுகபினறபேந்து இநக்குற வசய்து ிட்டு அணரல் ற்ந ரடுகள் பேரய் வதறுஷபம் 

கரச் சகறர றஷனில்ரன் அவரிக்கர இபேக்கறநது, சலணரின் னறரண வதரபேட்கபரல் 

அவரிக்க தகர்ரபர்கள் தணஷடந்ரர்கள் ணக் கபேரல், சலணர அறக ற்றுற பேரஷ 

வதறுஷத் டுக்க ஶண்டும் ணக் கபேற, ணக்கு எபே கண் ஶதரணரலும் தரில்ஷன, 

றரபிக்கு இண்டு கண்ணும் ஶதரக ஶண்டும் ன்று றட்டறடும் ஈணத்ணரண 

வகரள்ஷகபஷடர் அங்ஶக ஷனஷப் வதரறுப்பு கறக்கறநரர். சலணரின் ீது வதரபேபரரத் 

ஷடகஷப ிறப்ததுடன் அன் பர்ச்சறஷத் டுக்கும் ிரக உனவகங்கும் சலண வறுப்ஷதப் 

திசரம் வசய்து பேகறநது அவரிக்கத் ஷனஷ.  

 

ணீ ரரபச் சந்ஷ ஷடற்ந ர்த்கத்ஷஶ தரிந்துஷக்கும் ஶதரது, அவரிக்கர 

அன் ஷனஷப் தரதுகரனணரக இபேந்து வகரண்ஶட ணது ரட்டிற்கு பேம் இநக்குறகஷப 

கரப்பு ரிகபரல் ஷட வசய்து பற்நறலும் தரதட்சரண ஶதரக்கு, ணக்கு இனரதம் பேம் 

ஶதரது ஷடற்ந ிகம், இல்ஷனவன்நரல் கரப்புத் ஷட ன்ந பண்தரடுகபின் 

உச்சகட்டரண வகரள்ஷக ஷடபஷநகஷபக்  வகரண்டுள்பது அவரிக்கர. உனகரஷன 

உனவகங்கும் கஷடப்திடிக்க ஶண்டும் ண றர்ப்தந்றக்கும் அவரிக்கர ன் ரட்டில் 

ற்சரர்ஷதபம் படி வதரபேபரரக் வகரள்ஷககஷபபம் கஷடப்திடிக்கறநது. இந் பரண 

ஶதரக்கும், அறகரத்ஷத் நரகப் தன்தடுத்றச் சகட்டுஶணிக்கு வதரபேபரரத் 

ஷடகஷபபம் ஶதரர்கஷபபம் வரடுக்கும் அவரிக்கரின் அல்ரட்டுக் வகரள்ஷக 

றஷனப்தரடும், டரனரின் றஷனத்ன்ஷஷ ஶலும் தரறக்கும் ஶதரக்ஷகஶ ற்தடுத்தும். 

 

  1999இல் பெஶர வபிிடப்தட்ட ஶதரது அது ிஷில் டரனபேக்கு றகரகப் தன்தடுத்ப்தடும் 
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ன்ஶந கபேப்தட்டது. பெஶரிற்கு றரக டரனபேம் றப்திந்து ன்ந ஶதரதும், 2008 

வதரபேபரர  வபேக்கடிஷத் வரடர்ந்து ஶரப்தரில் ற்தட்ட கடன் வபேக்கடிரல்  பெஶர 

டரனபேக்கு றரக 20%க்கும் ஶல் றப்திந்து. 

 

இன்று உனகபில் அறகம் தன்தடுத்ப்தடும் ரங்கபில் இண்டரது இடத்றல் 

பெஶர உள்பது. 2019இல் உனகபினரண அந்றச் வசனரி இபேப்புகபில் அவரிக்க டரனர் 

60.89 சீ அபிலும், பெஶர 20.54 சீ அபிலும் வன்றன்திில் 1.96 சீ அபிலும் 

உள்பது. 

 

உனகபில் ர்த்கங்கலக்கரண கட்டங்கலம், சக்குப் வதரபேள்கபின் ிஷனப் 

தட்டில் வபிீடும் டரனபேக்கு றகரக 40 சீத்துக்கு ஶல் பெஶரில் வசய்ப்தடுகறநது 

ன்கறநது ஶரப்தி த்ற ங்கற. ஆணரலும் ஶரப்தரிற்கும் அவரிக்கரிற்கும் 

இஷடினரண தரிர்த்ஷணகள் வதபேபில் டரனரிஶனஶ வசய்ப்தடுகறன்நண. ஶரப்தி 

என்நற ரடுகபினறபேந்து அவரிக்கரிற்கரண ற்றுறில் ¾ தகுற டரனரிஶன வசய்ப்தடுகறநது, 

அவரிக்கரினறபேந்து ஶரப்தி என்நற ரடுகலக்கரண இநக்குறில் 90 சீம் டரனரிஶன 

வசய்ப்தடுரக சர்ஶசப் த றறம் குநறப்திட்டுள்பது. உனக ஜறடிதிில் ஶரப்தி 

என்நற ரடுகபின் தங்கு 15%. சர்ஶச ர்த்கத்றல் ஶரப்தி என்நறத்றன் தங்கபிப்பு 25%. 

60க்கும் ஶற்தட்ட ரடுகபரல் பெஶர தன்தடுத்ப்தடுகறநது. 

 

ரிஆற்நல் சந்ஷில் இன்றும் அவரிக்க டரனஶ ஶனரறக்கம் வசலுத்துகறநது. இற்கு 

வதட்ஶரடரனர் ற்தரஶட பக்கறக் கரரகும். ஶரப்தி பெணின் உனகறன் றகப்வதபேம் 

ரிஆற்நல் இநக்குறரபரக உள்ப ஶதரதும் இஷ இன்னும் வதபேபில் டரனரிஶனஶ 

வசய்ப்தடுகறன்நண. 2018ஆம் ஆண்டில் வரடங்கப்தட்ட வன்றன்திில் றப்திடப்தடும் 

ரங்கரய்  கச்சர ண்வய் றர்கரன  எப்தந்ங்கபின் ர்த்க அபில் கிசரண அபில் 

பன்ஶணற்நம் ற்தட்டுள்பது ன்ததும் குநறப்திடத்க்கது. 

 

ற்ஶதரஷ சூனறல் பன்ஷரண உனகப் தரக உ டரனபேக்குப் ஶதரட்டிரக 

உள்ப ரரக பெஶர உள்பது. டரனபேக்கு ரற்நரக பெஶர உனகப் தரகும் 
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சரத்றப்தரடுகள் இபேக்கனரம், ஆணரல் இஷ ரவும் எபே ரபிஶன டந்ஶறும் ரற்நங்கள் 

இல்ஷன. கரனப்ஶதரக்கறல் இத்ஷக ரற்நம் ற்தட ரய்ப்பு உள்பது. டரனர் ஶனரறக்கத்ரல் 

ற்தடும் திச்சஷணகஷப பெஶர உனகப் தரணரல் சரிரக்கற ிடுர ன்ந ஶகள்ிபம், 

ஜணரகரண ரரக பெஶரஷ கபே படிபர ன்ந ஶகள்ிபம் அடுத்டுத்து வரக்கற 

றற்கறநது. 

 

டரனபேக்கு எபே ரம் ட்டும்ரன் ரற்நரக இபேக்க ஶண்டும் ன்தது பற்நறலும் 

ஜணரகத்றற்குப் புநம்தரணதுரன். ஆணரல் டப்திலுள்ப பனரபித்து அஷப்ஶத 

ஜணரகத்துக்கு ிஶரரண பஷநில் பற்றுரிஷஷ அஷடபம் ஶதரக்குடன்ரஶண 

வசல்தடுகறநது! பெஶரரலும் திச்சஷணகள் இல்னரனறல்ஷன. ஶரப்திப் தகுறின 

ஶதரர்கஷப ிர்க்கவும், எபேங்கறஷந் வதரபேபரர ஶம்தரட்ஷட அஷடற்கும் 

ஶரப்திப் வதரபேபரர சபகம் 1957இல் உபேரக்கப்தட்டது. 1993 ல் அது ஶரப்தி 

என்நறரக ிரிஷடந்து சக்குப் வதரபேட்கள், ஶசஷகள், பனணம், உஷப்புச் சக்ற ஆகற 

அஷணத்றற்குரண ஷடற்ந ர்த்கத்ஷ ற்தடுத் கரப்பு ரிகஷபபம், எலங்குபஷநகலம் 

ீக்கற, அவரிக்க, ஜப்தரன் வதரபேபரரங்கலக்கு ஶதரட்டிரக எபே வதபேம் சந்ஷ 

உபேரக்கப்தட்டது. ஶரப்தி என்நறம் ற்வதரலது  27 உறுப்பு ரடுகஷபக் வகரண்டுள்பது. 

அவரிக்கரின் டரனர், ஜப்தரணின் வன் ஆகறற்றுக்குப் ஶதரட்டிரகத் ங்கள் ரத்ஷ 

உர்த் ஶண்டும் ன்ந ஶரக்கத்துடன் ஶரப்தி என்நறம் 1999ல் பெஶரஷ 

அநறபகப்தடுத்ற எற்ஷந ரச் சந்ஷரணது. ஶரப்தி ர என்நறத்றன் உறுப்பு 

ரடுகள் அஷணத்தும் எஶ ரத்ஷபம், தக் வகரள்ஷகஷபம், கஷடதிடிக்க ஶண்டும் 

ன்ந கடப்தரடுஷடஷ. உறுப்பு ரடுகபின் அசுக் கடன் வரத் ஜறடிதிில் 60%க்கு ஶல் 

அறகரகக் கூடரது. றறப் தற்நரக்குஷந 3%க்குள் இபேக்க ஶண்டும் ன்ந ிறபஷநகஷபக் 

வகரண்டுள்பது. எபே ரடு ஶரப்தி என்நறத்றல் இஷ ஶண்டுரணரல் அன் 

வதரபேபரரத்ஷ ணீ ரரபரக் வகரள்ஷககபின் அடிப்தஷடில் றுசலஷக்க ஶண்டும். 

அசறன் ஷனீடற்ந சந்ஷப் வதரபேபரரத்ஷ உறுற வசய் ஶண்டும், வதரதுத் துஷந 

றறுணங்கஷபக் கூடுரண அபிற்கு ணிரர்ப்தடுத் ஶண்டும், அசு றர்ரக 

அஷப்ஷதக் குறுக்க ஶண்டும், கரப்பு ரிகஷப ீக்க ஶண்டும். ஸ்னரந்து, ரர்ஶ ஆகற 

ரடுகள் ங்கள் ீன்திடித் துஷநபகங்கஷபபம், இற்ஷக பங்கஷபபம் ஶரப்தி 
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என்நறத்றற்குத் ரஷ ரர்க்கரரல் ங்கள் இஷநரண்ஷஷக் கரக்க ிபேம்திரஶன 

ஶரப்தி என்நறத்றல் இஷில்ஷன. 1992இல் சுிட்சர்னரந்றல் டுக்கப்தட்ட வதரது 

ரக்வகடுப்தில் ஶரப்தி என்நறத்றல் இஷஷ 50.3%ஶதர் ஆரிக்கரரல் 

சுிட்சர்னரந்தும் ஶரப்தி என்நறத்றல் ஶசில்ஷன ன்தது குநறப்திடத்க்கது. திரிட்டன் 

2016இல் ஶரப்தி என்நறத்றனறபேந்து வபிஶறுரக ரக்கபித்தும், இன்னும் திவக்மறட் 

எப்தந்ம் வபிவு வதநரல் இலத்டிக்கப்தட்டு பேகறநது. 

 

ஆம்தத்றல் டரனபேக்கு பெஶர கடும் சரனரக இபேந்ரல் டரனரின் றப்பு சரிந்து. 

ஆணரல் 2008 வதரபேபரர ந்த்ஷ வரடர்ந்து ஶரப்தி ரடுகபில் ற்தட்ட கடன் 

வபேக்கடிரல் பெஶரின் றப்பு டரனபேக்கு றரக 20 சீத்றற்கு ஶல் ழீ்ந்து. பெஶர 

றப்திப்தது சர்ஶச அபில் அன் ஶதரட்டிிடும் றநஷண அறகரிக்கும் ண 

கபேப்தட்டரலும், அது டரனபேக்கு றரக றப்ஶதற்நம் வதறுது வசல்ந்ர்கபின், அந்ற 

பலீட்டரபர்கபின் வசல்ச் ஶசறப்பு ஊடகரக பெஶர இபேப்தற்கரண அன் 

ம்திகத்ன்ஷஷ அறகரிக்கும். அதுஶ ீண்ட கரன அபில் பெஶர உனகப் தரகுர 

ன்தஷ றர்ிக்கும் பக்கறக் கரிரகவும் அஷபம். 

 

பெஶர தன்தரட்டுக்கு ந்து 20 ஆண்டுகலக்கு ஶல் ஆகற ிட்ட றஷனில் அது 

உபேரக்கப்தட்டற்கரண ஶரக்கம் றஷநஶநறர? பெஶர தன்தரட்டரல் ஶரப்தி ர 

என்நறத்றல் எபேங்கறஷந் சபக, வதரபேபரர அசறல் பர்ச்சற ற்தட்டுள்பர? ன்று 

தரர்த்ரல் இல்ஷன ன்றுரன் கூந ஶண்டும். ஶரப்தி எற்ஷந ரச் சந்ஷ அன் 

உறுப்பு ரடுகள் அஷணத்றலும் வதரபேபரர பர்ச்சறஷ ற்தடுத்ில்ஷன வணணில் 

உற்தத்றச் சக்றகபின் பர்ச்சறஷ ஊக்குிக்கும் வகரள்ஷககஷப அஷணத்து ரடுகபிலும்  

ஷடபஷநப்தடுத்ில்ஷன. அற்நறன் வதரபேபரர பர்ச்சற எபேங்கறஷந்து ஶம்தடுற்கு 

தறனரக வதரபேபரர ற்நத்ரழ்வுகஷப அறகப்தடுத்ற திரிிஷணரத்ஷஶ 

ற்தடுத்றபள்பது. உற்தத்றச் சக்றகபில் பர்ச்சற வதற்ந ரடுகஶப இணரல் அறகம் 

தணஷடந்துள்பண. ஶரப்தி என்நறரணது அறக உற்தத்றத் றநனும் வரறல்தட்த 

பர்ச்சறபம் வகரண்ட வஜர்ணிக்ஶக சரகரக அஷந்து. வற்கு ற்றும் கறக்கு ரடுகள் 

குஷநரகஶ தனணஷடந்துள்பண. ஶலும் ஶரப்தி என்நறத்ரல் தனணஷடந்ஷ 
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வரறல்ஷரண கர்ப்புநங்கஶப. கறரப்புநங்கள் இணரல் தனணஷடில்ஷன. இந் 

எற்ஷநச் சந்ஷின் பனம் வஜர்ணிின் றக ஶண்டலுக்கரண தற்நரக்குஷந, றறப் 

தற்நரக்குஷந, அசுக் கடன், ஶஷனின்ஷ ஶதரன்ந வதரபேபரரப் திச்சஷணகலக்குத் ீர்வு 

வதநப்தட்டது, வஜர்ணிின் சந்ஷரக ற்ந ஶரப்தி ரடுகள் வசல்தட்டண. அஶ ஶதரல் 

வர்னரந்து, ஆஸ்றரிர ஆகற ரடுகள் சறநற உள்ரட்டு சந்ஷபடன் இபேப்தரல் ஶரப்தி 

சந்ஷரல் அந்ரடுகலம் வதரிதும் தனணஷடந்ண. 

 

வஜர்ணிின் ஃதிரிய்வதர்கறல் உள்ப ஶரப்திக் வகரள்ஷக ஷம் வபிிட்ட 

பெஶரின் 20 ஆண்டுகள் ன்ந ஆய்வு பெஶரரல் அறகரக தணஷடந்து வஜர்ணிரன் 

ன்று குநறப்திடுகறநது, இத்ரனறபம் திரன்மளம் இணரல் வசல் இப்புக்குள்பரகறரகவும் 

கூறுகறநது. பெஶர தன்தரட்டரல் 1999க்கும் 2017க்கும் இஷடப்தட்ட தகுறில் வஜர்ணி 1.9 

இனட்சம் ஶகரடி பெஶர (2.1 இனட்சம் ஶகரடி டரனர்) தனணஷடந்ரக இந் ஆய்வு கூறுகறநது. 

அவனஸ்மன்வநர கஸ்தவரட்டி ற்றும் த்றஸ் குல்னஸ் ஆகறஶரர், பெஶர தன்தரட்டரல் 

ரர் தனணஷடந்ணர், ரர் இந்ணர் ன்தது குநறத்துச் வசய் இந் ஆய்ில் வஜர்ணிபம், 

வர்னரந்தும்ரன் பெஶரரல் அறகம் தனணஷடந் ரடுகள் ன்று குநறப்திட்டுள்பணர். எற்ஷந 

ரக் வகரள்ஷக இல்ஷன ன்நரல் ற்ந ரடுகலம் ங்கள் ரங்கஷப றப்திக்க 

வசய்து குஷநந் ிஷனில் அறக வதரபேட்கஷப உனக சந்ஷக்கு ற்றுற வசய் படிபம்.. 

சர்ஶச அபில் ரடுகபின் ஶதரட்டிிடும் றநஷண இந் எற்ஷந ரக் வகரள்ஷக 

தரறப்தஶ இற்கு பன்ஷக் கரரகக் கபேப்தடுகறநது. ஆணரல் ரம் ற்வகணஶ கூநற 

தடி ர றப்திப்தரல் வதரபேலற்தத்ற குஷந றப்திற்கு உள்பரக்கப்தடுகறநது. பெஶர 

ரடுகள் ஶறுதட்ட ஶதரட்டித் றநனுடன் கரப்தடுகறன்நண. கறரீஸ் ற்றும் இத்ரனற ஆகற 

ரடுகள் ங்கள் ரங்கஷப றப்திக்க வசய்ரரல் வதரிதும் தரறக்கப்தடுரக இந் 

ஆய்வு கூறுகறநது. இந் எற்ஷநச் சந்ஷரல் எவ்வரபே ஆண்டும் வஜர்ணி 75 தில்னறன் 

டரனர் இனரதஷடகறநது. 

 

ஶரப்தி என்நறத்றன் ஷடற்ந ர்த்கக் வகரள்ஷகரல் வஜர்ணிிடறபேந்து, 

ற்ந ஶரப்தி என்நற ரடுகள் அறகம் ற்றுற வசய்து ர்த்கப் தற்நரக்குஷநபடன் 

கரப்தடுகறன்நண. வசரத்துக்கஷப ிற்றும், கடணின் பனபம் ர்த்கப் தற்நரக்குஷநஷ ஈடு 
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வசய்ரல் இஷ கடணரபி ரடுகபரக உபேரநறபள்பண, இந்ரடுகபின் வசரத்துகபில் 

வஜர்ணி ற்றும் ட ஶரப்தி ரடுகபின்  ஊக றறபனணங்கள் பலீடு வசய்ப்தட்டு 

வசரத்துக் குறறகள் உபேரக்கப்தடுகறன்நணஶ ி  உற்தத்றத்றநஷண ஶம்தடுத்தும் 

ித்றல் பலீடு வசய்ப்தடுறல்ஷன. ஶரப்தி என்நறத்றன் வன்ணரடுகள் 

கடணரபிகபரக உள்பண. வஜர்ணி ர்த்க உதரிபடன் பர்ச்சற வதற்நது. டக்கு ரழ்கறநது 

வற்கு ஶய்கறநது ன்தது இந்றரவுக்கு ட்டுல்ன, ஶரப்தி என்நறத்துக்கு இன்னும் 

சரிரகஶ வதரபேந்தும். 

 

வதரதுரகத் ஷடற்ந ிகத்ஷ ஆரிக்கும் ிரக ரிக்கரர்ஶடரின் எப்தடீ்டு 

அனுகூனம் (Comparative advantage) ன்ந ஶகரட்தரட்ஷட பனரபித்து அநறஞர்கள் 

பன்ஷப்தரர்கள் இன் தடி ஷடற்ந ிகத்றல் தங்ஶகற்கும் அஷணத்து ரடுகலஶ 

தணஷடபம் (win-win) ன்றும் கூநப்தடுகறநது. ஆணரல் இந்க் ஶகரட்தரடு அஷணத்து 

ரடுகலக்கும் வதரபேந்ரது, ச அபில் வதரபேபரர பர்ச்சற அஷடந்  ரடுகலக்கு 

ட்டுஶ ஷடற்ந ர்த்கம் சரகரக அஷபம், வணணில் அந்ரடுகபரல் ட்டுஶ அறக 

உற்தத்றத் றநனுடன் னறரகப் வதரபேட்கஷப உற்தத்ற வசய் படிபம். ரறுதட்ட 

வதரபேபரர பர்ச்சற றஷனில் உள்ப ரடுகலக்கறஷடஶ ஷடற்ந ர்த்கம் ற்தட்டரல் 

அது பர்ந் ரடுகலக்ஶக சரகரக அஷபம், பர்ச்சற குன்நற ரடுகள் தரறக்கப்தடும் 

ன்தற்கும் ஶரப்தி என்நறம் ஏர் உரரக அஷந்துள்பது. 

 

2008இல் அவரிக்கரில் ஆம்தித் வதரபேபரர வபேக்கடி ஶரப்தரிற்கும் திது. 

அற்கு பன் பபேம் றஷனில் இபேந் ஶதரர்ச்சுகல், இத்ரனற, அர்னரந்து, கறரீஸ் ற்றும் 

ஸ்வதின் வதரபேபரர ந் றஷனரல் வதரிதும் தரறக்கப்தட்ட ரடுகபரகறண. இந்ரடுகபின் 

பல் லத்துக்கஷப என்று ஶசர்த்து தன்நற ணப் வதரபேள்தடும் ஷகில் திக்ஸ் (PIIGS) ன்ந 

குநறீட்டுச் வசரல்னரல் இறவுதடுத்றக் ஶகனறக்குள்பரக்கப்தட்டண. வன்ணரடுகள் றநணற்ந, 

ஊரரித்ணரண ஶசரம்ஶதநறகபின் ரடுகள் ன்தது ஶதரல் இறரகச் சறத்றரிக்கப்தட்டுள்பண, 

இந்ரடுகள் கடணரபிகபரகறத் ம்  வதரபேபரர இஷநரண்ஷஷ இந்ண. இந்ரடுகள் 

கடணினறபேந்து ீட்சற வதநக் கடும் சறக்கண டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்லரறு ணீ ரரப 

றறுணங்கபரல் கட்டஷபிடப்தட்டண. அன் தடி அசு வசனிணங்கஷபக் குஷநத்து ரிஷ 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| வசப்டம்தர் 2020| 44 

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

உர்த்துரறும் திக்கப்தட்டண. இணரல் வதரபேபரரம் சுபேங்கற பர்ச்சற குன்நறது, அசு 

பேரபம் சுபேங்கறது. ஆணரல் அசறன் கடன் ட்டும் அறகரித்து வகரண்ஶட பேகறநது, 

ஶஷனின்ஷ ிகறபம் அறகரித்துள்பது. இணரல் கறரீஸ் ரட்டின் வதரபேபரரம் ற்ந 

ரடுகஷபக் கரட்டிலும் கடும் தரறப்புக்குள்பரகற சறன்ணரதின்ணரக்கப்தட்டது. ணீ ரரப 

வகரள்ஷககஷபத் றபேம்தப் வதற்று கறரீமறன் வதரபேபரரத்ஷ ீட்கறஶநரம் ன்று இடது 

பற்ஶதரக்கிஷச் ஶசர்ந் ஷசரிமர கட்சற உறுறபித்து 2015 ஜணரிில் ஶர்னறல் வற்நற 

வதற்நது. அக்கட்சறஷ ஶசர்ந் அவனக்மறஸ் த்சறப்ஸ் திரணரர். அவனக்மறஸ் த்சறப்ஸ் 

ணீ ரரப ஷனில் ிரல் கறரீமறல் க்கலக்கரண ரற்று அஷச உபேரக்குரர் 

ண றர்தரர்க்கப்தட்டது.ஶரப்தரில் அது எபே வதரபேபரர ரற்நத்ஷ ற்தடுத்தும் ன்றும் 

றர்தரர்க்கப்தட்டது. வணணில் வதரது ரக்வகடுப்தில் க்கள் புட்சறகரண பஷநில் 

ீர்ப்தபித்றபேந்ணர், ணீ ரரபத்றன்  றற சறக்கண டடிக்ஷககலக்கு றரக 

ரக்கபித்றபேந்ணர், ஆணரல் க்கபின் ம்திக்ஷகக்கு ரநரண பஷநில் றறச் சறக்கண 

டடிக்ஷககஷப ற்றுக்வகரண்டு ணீ ரரப றறுணங்கலக்கு அடிதிந்ரர் 

அவனக்மறஸ் த்சறப்ஸ். கறரீஸ் ரட்டிற்கு பனறல் ஶரப்தி த்ற ங்கற கடன் றரம் 

அபிக்க றுத்து ஷகிட்டது. இறுறில் கடும் ணீ ரரபக் வகரள்ஷககஷப கஷடதிடிக்க 

ஶண்டும் ன்ந றதந்ஷணகலடஶண றற அபிக்க எப்புக்வகரண்டது.டிஶரய்கர- ன்று 

அஷக்கப்தடும் பம்பர்த்றகபரண ஶரப்தி கறசன், ஶரப்தி த்ற ங்கற, சர்ஶச த 

றறம், இஷந்து ஷசப்ஸ், கறரீஸ், அர்னரந்து, ஶதரர்ச்சுகல் ஆகற ரடுகபில் ற்தட்ட றற 

வபேக்கடிஷ சரபிக்க கடன் றற அபித்ண. இந்  வபேக்கடிினறபேந்து வபிஶந கடும் 

சறக்கண டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்ப ஶண்டும், அரது அசு குடிக்கலக்கரண 

சபகதனுள்ப வதரதுத்துஷந வசனணீங்கஷப கடுஷரகக் குஷநக்கஶண்டும், ரிஷ 

அறகப்தடுத்ற பேரஷ அறகப்தடுத்ஶண்டும் ன்ந கடும் றதந்ஷணகஷப ிறத்ண. 

இந்க் கசப்பு பேந்றணரல் வதரபேபரரம் சுபேங்கற, கடன் றஷன ஶலும் அறகரணஶ ி 

குஷநஶில்ஷன.அப்வதரலது கடணில் பழ்கற கறரீஸ் ரடு இன்னும் ீபர துரில் 

த்பிக்கறநது. கறரீஸ் ரட்டின் கடன் வபேக்கடிரல் வஜர்ணி ரன் அறகம் தணஷடந்துள்பது. 

இணரல் வஜர்ணி 2010-17 இஷடப்தட்ட கரனத்றல் 2.9 தில்னறன் பெஶர னரதஷடந்துள்பது. 

கடன் ரங்கறணரல் ட்டி கட்டிஶ அற ஶண்டும் ன்தது வறும் ஷ 

ணிணிர்கலக்கரண றற ட்டுல்ன ரடுகலம் இவ்ரறு ீபர கடணில் துர்தட்டு அடிஷ 
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றஷனக்கு ள்பப்தடுதும் ணீ ரரபத்றன் இன்ஷந றறரக உள்பது.  

 

ற்வதரலது ற்தட்ட ஶகரிட்-19 வகரள்ஷப ஶரரணது கறரீஸ், இத்ரனற, ஸ்வதின் 

ஆகற ரடுகபில் கடன் வபேக்கடிஷத் ீிப்தடுத்றஶரடு டக்கு வற்கு திரிிஷணஷபம் 

அறகப்தடுத்ற ஶரப்தி என்நறத்றன் எபேஷப்தரட்டுக்கு ஶசரஷணரகஶ அஷந்துள்பது. 

கறரீஸ் ரட்டின் கடன் அபரணது 180% அபிற்கு அறகரித்துள்பது. இத்ரனறில் கடன் 132%

ஆக உள்பது.ப்ல் ரத்றல் ஶகரிட்-19ஆல் கடுஷரக தரறப்தஷடந் 9 ரடுகபின் அசுகள் 

இத்ரனற, ஸ்வதின், ஃதிரன்மறன் ஷனஷில் வதரதுக் கடன் தத்றங்கஷப வபிிடும் 

றட்டத்ஷ பன்ஷத்ண. அறகக் கடணரல் தரறக்கப்தட்ட ரடுகலக்குக் குஷநந் ட்டிில் 

கடணபிக்கும் றட்டம் பன்வரறப்தட்டது. வபேக்கடி றஷனில் அஷணத்து ரடுகலம் 

எற்றுஷின் அடிப்தஷடில் வகரஶரணர தத்றங்கள் வபிிட ஶண்டும் ன்றும், அந் 

கடன் றறரணது ரடுகபின் ஶஷகலக்கு ற்தப் தகறர்ந்து வகரள்பப்தடும் ன்றும், அன் றறப் 

வதரறுப்புகள் அஷணத்து ரடுகபரலும் ச அபில் தகறப்தடும் ன்றும் எபே றட்டம் 

பன்ஷக்கப்தட்டது. எட்டுவரத்க் கண்டபம் வபேக்கடிில் சறக்கற ஶதரது எற்றுஷக்கரண 

எபே கபேிரக வகரஶரணர தத்றம் பன்ணிறுத்ப்தட்டது. ஆணரல் சறக்கண ரல்ர் ண 

அஷக்கப்தடும் வஜர்ணி, வர்னரந்து, ஆஸ்றரிர, ஃதின்னரந்து ஆகற ரடுகள் 

ஆம்தத்றஶனஶ அந்த் றட்டத்ஷ பநறடித்ண.  

 

ஶ ரத்றல் ஶரப்திக் கறசன் வதரபேபரர றறச் ஶசங்கபினறபேந்து ரடுகஷபக் 

கரத்து றுசலஷக்க எபே றட்டத்ஷ உபேரக்க பன்ந ஶதரது சறக்கண ரல்ர் வர்னரந்து 

றறஷச்சர் வரப்வக ஶயரக்ஸ்டிர ஷனஷில் திரிிஷணர பஷநில் வற்கு 

ரடுகஷப றர்த்ண. இந் இக்கட்டரண சூனறலும் வன் ஶரப்தி ரடுகள் ஶகபிக்ஷககபில் 

ஊரரித்ணரக ணீ் வசனவு வசய்து ஶதரல் சறத்றரித்து, அர்கலக்கு உி வசய்ரல் ீற 

ஶதரஷண அபித்து அர்கஷப ஶலும் கரப்தடுத்றணர். ஜழன் ரத்றல் டந் 

ஶதச்சுரர்த்ஷின் ஶதரது கறரீஸ் ரட்ஷட  ட்டும் ற்கரனறகரக ஶரப்தி பெணின் 

கூட்டஷப்தினறபேந்து வபிஶற்நனரம் ன்று வஜர்ணிின் ட்பு ரடரண ஸ்வனரணிர 

பன்வரறந்து, வஜர்ணிபம் கறவக்மறட்ஷடத்ரன் றர்தரர்த்றபேந்து. இவ்ரறு ஶரப்தி 

என்நறம் ஶஷப்தடும் ஶதரது கறரீஸ் ரட்ஷடப் தன்தடுத்றக் வகரண்டு கடன்றஷனக்குத் 
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ள்பி அறல் ஆரபம் அஷடந் திநகு, கறரீஷம வபிஶற்நற கவுகஷபச் சரற்நத் ரரக 

இபேந்து. இவ்ரறு கடணபிக்கும் ரடுகள், கடணரபி ரடுகள் ன்று தரகுதடுத்ற ரடுகஷப 

தம் ஷக்கறநது பனரபித்து ணீ ரரப சூரட்டம். 

 

ஶரப்தி என்நற ரடுகள் எபேங்கறஷந்து கடன் றரம் அபிக்கர ிடில் 

ஶரப்தி என்நறஶ உஷடபம் அதரம் ற்தடும் ன்று திரன்ஸ் ரட்டு அறதர் க்ஶரன் 

ச்சரித்ரர். ஸ்வதிணின் வபிபநவுத்துஷந அஷச்சர் அஞ்சர வகரன்சவன ஶரப்தி 

பெணிணின் உறுப்பு ரடுகள் அஷணபேம் எஶ தடகறல் திக்கறஶநரம், றர்தரர ித்றல் 

எபே வதபேம் தணிப் தரஷநில் ஶரற ிட்ட றஷனில் ரபேக்கு பல் குப்பு தச் சலட்டு, 

ரபேக்கு இண்டரம் குப்பு தச் சலட்டு ன்று கனந்துஷரடுற்கரண ஶம் இது இல்ஷன 

ன்று வரிித்ரர். இண்டு ரப் ஶதரரட்டங்கலக்குப் திநகு இறுறில் வஜர்ணிரணது 

அசறஷன கபேற 750 தில்னறன் பெஶர றப்தில் வதரதுில் வகரஶரணர றறக் கடன் ங்க 

எப்புல் அபித்து. 

 

பன்ணர் ந்வரபே கடன் றரத்ஷபம், இடர் தகறர்ஷபம் கடுஷரக றர்த் 

வஜர்ணி கடஷண தகறர்ந்து வகரள்ப எப்புல் அபித்ற்கு கரிசணம்ரன் கரர ன்நரல் 

இல்ஷன. ஶரப்தி பெணின் ன்ந அஷப்ஶத உஷடந்து ிட்டரல் அணரல் இவ்பவு ரள் 

அறகரகப் தணஷடந் வஜர்ணிின் ஶனரறக்கபம் ஶகள்ிக்குள்பரகும் ன்தஶ 

பக்கறரண கரம். இது கடன் வபேக்கடிில் உள்ப ரடுகலக்கரண உடணடி உி 

ன்தஷக் கரட்டிலும் ஶரப்தி என்நறம் ன்ந அசறல் அஷப்ஷத ீட்டிக்கச் 

வசய்ற்கரண எபே ற்தரஶட ி ஶறு என்றுறல்ஷன. இஷத் வரடர்ந்து கடன் 

வபேக்கடிில் உள்ப ரடுகலக்கு இன்னும் கடுஷரண பஷநில் கசப்பு பேந்ரண றறச் 

சறக்கண டடிக்ஷககள் தரிந்துஷக்கப்தடும். அசறனஷப்பு ரீறரக வஜர்ணி வபிபநவுக் 

வகரள்ஷகரணது ஶரப்தி  என்நறத்றன் எற்றுஷஷ தரதுகரப்தற்கு அறக 

பக்கறத்தும்  அபிக்கறநது. ஶரப்தரின் எபேஷப்தரட்ஷட அச்சுறுத்தும் துவும் 

வஜர்ணிின் னன்கலக்கு ிஶரரணது ன்றும் கபேப்தடுகறநது. பெஶரின் தின் றற்கும் 

ஶரப்தி என்நறத்றன் இந் எபேஷப்தரடு இன்னும் வ்பவு ரள் ீடிக்கும் ன்ததும் 

திரிிஷணரம் அஷ பநறடிக்குர ன்ததும் வதரி ஶகள்ிக்குநறரக உள்பது.  
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ஶரப்தி என்நறம் எபேங்கறஷந் பர்ச்சறஷ ற்தடுத்ில்ஷன ன்ததுடன் சபகப் 

வதரபேபரர ற்நத்ரழ்வுகஷபக் குஷநப்தற்கு தறல் அறகரிக்கச் வசய்துள்பது. ஶறுதட்ட 

வதரபேபரர பர்ச்சற றஷனிலுள்ப, தன ரடுகபின் திச்சஷணகலக்கு பனரபித்து 

எற்ஷந ரச் சந்ஷின் பனம் ீர்வு வதந இனரது ன்தற்கு ஶரப்தி என்நறஶ 

சறநந் சரன்நரக ிபங்குகறநது. ஶரப்திக் கண்டத்றல் சபகப் வதரபேபரர 

ற்நத்ரழ்வுகஷப அறகரிக்கச் வசய் பெஶர ரம் டரனபேக்கு ரற்நரகனரம் ஆணரல் அன் 

பனம் உனகறன் வதரபேபரரப் திச்சஷணகலக்குத் ீர்வு வதந படிபம் ன்று ணக் ஶகரட்ஷட 

கட்டிணரல் அது வதபேந்நரய்ப் ஶதரகும். 

 

(வரடபேம்) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https:www.youtube.com/user/ajanthavalga?fbclid=IwAR0APppP9wjVctyVG1DShVLvQWRKtHOTuuR4g7zwwBeqLE-6zcuyiKZjxoQ  

https://www.youtube.com/user/ajanthavalga?fbclid=IwAR0APppP9wjVctyVG1DShVLvQWRKtHOTuuR4g7zwwBeqLE-6zcuyiKZjxoQ
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சநந்தா 

யன் சுக்தவும் சுநப் ாமாதாபமும் (2)  

க்கற ரடுகள் சுற்றுச்சூல் அஷப்தின்  தசுஷப் வதரபேபரர பன்பற்சறின் 

பன்ணரள் ஷனரக வசல்தட்ட தன் சுக்ஶவ் ப்ல திபரணட் தரிசரலும், ஶகரன்தர்க் 

ிபேரலும் சறநப்திக்கப்தட்டரர். சுற்றுச்சூல் றறத்ரல் அர் 2010ஆம் ஆண்டின் சறநந் 

ஆலஷரகத் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர். க்கற ரடுகள் சுற்றுச்சூல் அஷப்பு 2012ல் தஷண  

ல்வனண்த் தூரக றறத்து. 2017இல் தன் சுக்ஶவ் இற்ஷகக்கரண உனகபரி 

றறத்றன் (WWF) ஷனரக றறக்கப்தட்டுச் வசல்தட்டு பேகறநரர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கந்ச் ஶசர்க்ஷகக்குச் ஶசஷ வசய்பம் ஶணகீ்கள் ப்வதரலரது ங்கபின் 

ஶசஷக்கரகப் தம் ஶகட்டுள்பணர? ணக் ஶகட்கும் தன், ஶணகீ்கபிடறபேந்து எவ்வரபே 

பேடபம் ரம் இனசரகப் வதறும் ஶசஷின் றப்பு 190 தில்னறன் டரனர் ண ஏர் 
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ஆய்ில் றப்திடப்தட்டுபரகக் குநறப்திட்டுள்பரர். இற்ஷக பங்கள் ல்ஷனற்நஷரக 

இல்ஷன. ரம் வதபேபஷத் றன்று ீர்த்து ிட்ஶடரம், இற்ஷக றப்புறக்கது ன்தரல் ரம் 

தன்வதறுகறஶநரம், ஆணரல் அது இனசம் ன்தரல் அஷ இக்கறஶநரம். இற்ஷக 

பங்கபில் வதரபேபரர றப்பு வபித் வரிரல் ஷநந்துள்பது. அதுஶ றறுணங்கலம் 

அசும் ஷபஷநில்னரல் இற்ஷக பங்கஷப அறக்கவும், அற்ஷநப் தரதுகரக்கரல் 

புநக்கிக்கவும் கரரக உள்பது ன்தஷ னறபறுத்தும் தன் சுக்ஶவ், இற்ஷகின் 

பனண றப்ஷத ரம் உர்ந்து றக்கத் வரடங்குஶரரணரல், அன் உற்தத்றத்றநஷணபம், 

ஶஷனரய்ப்புத் றநஷணபம் அநறந்றபேப்ஶதரரணரல், ீர்வுகள் அஷணத்தும் ம் ஷகில்ரன் 

உள்பண ன்கறநரர். 

 

இற்ஷகின்  உள்பரர்ந் றப்ஷதக் கக்கறடுற்கு ந் றபம் இல்னரரல், 

இற்ஷகக்கு எபே ிஷன ஷப்தது அற்ஷந குஷநறப்திற்கு உட்தடுத்க் கரரகனரம். 

இற்ஷக பங்கள் அஷணத்ஷபம் தரிர்த்ஷணக்கரண சக்குப் வதரபேட்கபரக 

ரற்நப்தடுஷபம் தூண்டனரம். ஆம்தத்றனறபேந்ஶ இவ்ிசம் ‘டீப்’ றட்டத்றல் (சுற்றுச்சூல் 

அஷப்புகள் ற்றும் தல்லுிர்கபின் வதரபேபரரத் றட்டம்) திரற்நற ங்கள் 

அஷணஷபம் கஷன வகரள்ப வசய்து. இற்ஷகின் வதரபேபரர றப்பு கண்ணுக்கு 

வரிரது எபே திச்சறஷணரக இபேந் ஶதரதும் குபேட்டுத்ணரக இற்ஷகஷப் 

தரக்குனறல் வதபேம் ஆதத்து இபேப்தஷ ரங்கள் அஷணபேம் எப்புக் வகரள்கறஶநரம். 

ரங்கள் றப்தடீ்ஷடப் தற்நற ஶதசும் ஶதரது, அஷ எபே ணி அஷப்தரகஶ தரர்க்கறஶநரம் 

ணக் கூறுகறநரர்.  

 

சபகத்றல் றப்பு ன்தது சந்ஷ றப்தரகஶ தரர்க்கப்தடுகறநது. ிஷன இல்னர தன 

றப்புறக்க ிங்கள் உள்பண ன்தஷ ப்தடி க்கபிடம் வகரண்டு ஶசர்ப்தது? ன்தது டீப் 

[TEEB] றட்டத்றற்கரண சரனரக இபேந்து ன்றும், இஷ ‚இற்ஷகக்கு ிஷன ஷப்தது‛ ன்று 

கபேதுஷ ரன் வறுக்கறஶநன் ன்றும், இது இற்ஷகின் றப்ஷத அங்கலகரித்து றத்து 

தரதுகரப்தது குநறத்து ன்றும் குநறப்திடுகறநரர் தன் சுக்ஶவ். 

 

‘டீப்’ றட்டம் இப்ஶதரது அன் பன்நரம் கட்டச் வசல்தரட்டில் உள்பது. ஃதினறப்ஷதன்ஸ், 
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பூடரன், ரன்சரணிர, ஷனதரீிர, ஈக்ஶடர் ஆகற ந்து பபேம் ரடுகபில் டீப் றட்டத்றன் 

தரிந்துஷகள்  வசல்தடுத்ப்தட்டு பேகறன்நண. ’டீப்’ றட்டத்றன் இன்வணரபே தகுறரக 

வவ்ஶறு துஷநகஷபபம், கடல், சதுப்பு றனம் ஶதரன்ந ணித்துறக்க உிர்ச்சூல்கஷபபம் 

றப்திடுது குநறத் ஆய்வுகலம் வரடர்கறன்நண.  

 

2016 ஜழஷனில், இற்ஷக பனணக் கூட்டி (Natural capital coalition), டீப் றட்டத்ஷக் 

ஷகிவனடுத்து சுற்றுச்சூல் கக்கறஷன ர்த்க, வரறல் றறுணங்கள் வசல்தடுத்தும் 

ிரக பன்ஷத்து. அன் பனம் 200க்கு ஶற்தட்ட றறுணங்கள் அன் கபேத்துகலடன் 

உடன்தட்டு சுற்றுச்சூல் கக்கறஷன ஷடபஷநதடுத் பன்ந்ஷத் ணக்கு றகவும் 

வகறழ்ஶற்தடுத்ற கண்கனங்கச் வசய் பேரக தன் குநறப்திடுகறநரர்.  உனகறல் உள்ப 

அஷணத்து றறுணங்கலம் இஷச் வசல்தடுத்தும் ஷ ரங்கள் வரடர்ந்து அநறவுறுத்துஶரம் 

ன்கறநரர். இற்ஷகஷ றத்து இற்ஷகபடன் இக்கரண ரழ்க்ஷகபஷந வகரண்ட 

வதரறுப்புள்ப எபே சபகத்ஷ உபேரக்குது அபேஷட கணரக உள்பது. 

 

ங்கறப் திஷ துநந் தன் அவரிக்கரில் உள்ப  ஶல்  தல்கஷனக்ககத்றன் 

ணம் ற்றும் சுற்றுச்சூல் ஆய்வுத் துஷநின் ஷனபேம் ரில் ஶதரசறரிபேரண 

தடீ்டர் கறஶனுடன் கனந்ரஶனரசறத்ரர். அன் தின்ணர்  பதுறஷனக் கல்லூரி ரர்கலக்கு  

’டீப்’ றட்டம் கல்ி தரடரகக்கப்தட்டரல் அற்கரண ிரிவுஷகஷப அபித்ரர் தன். 

றறுணங்கள் வதரபேபரரத்றல் பக்கறரண அங்கம் கறக்கறன்நண. வதரபேபரரத்றல் 

பன்நறல் இண்டு தங்கு ஶஷனகள் ணிரர் துஷநில் உள்பண ன்தரல், ரஷப 

றறுணங்கள் வ்ரறு இபேக்க ஶண்டும் ன்தது குநறத்து 2012ஆம் ஆண்டில், ஶல் 

தல்கஷனக்ககத்றன் எத்துஷப்புடன் "கரர்ப்தஶன் 2020" ன்ந றட்டத்ஷ  தனரக 

வபிிட்டரர். பூறின் சுற்றுச்சூல் தரறக்கப்தட்டு அறின் ிபிம்தில் இபேப்தரல் 

ரற்நங்கஷப ற்தடுத் அறக ஶம் இல்ஷன. இப்ஶதரஶ ரம் ரது வசய் ஶண்டும், 

இன்னும் 10 அல்னது 20 ஆண்டுகலக்குப் திநகு டடிக்ஷக டுத்ரல் அது றகவும் ரரகற 

ிடும் ணக் கபேறரஶன அத்றட்டத்றற்கு ‚கரர்ப்தஶசன் 2020‛ ணப் வதரிட்டரகக் 

குநறப்திட்டுள்பரர். 
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ரம் அபிடரஷ ம்ரல் றர்கறக்க படிரது; ணஶ புது ஷகரண றறுணத்ஷ 

உபேரக்க ஶண்டுரணரல், றறுணங்கள் அஷ ற்தடுத்தும் சுற்றுச்சூல் புநத் ரக்கங்கஷபக் 

கக்கலட்டுக்கு உட்தடுத் ஶண்டும். அது குநறத்து ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்ற சபக னன் ீது 

றகுந் அக்கஷந வகரண்ட றறுணங்கஷப உபேரக்க ஶண்டும். அப்தடிப்தட்ட றறுணங்கபின் 

ண்ிக்ஷக அறகரித்ரல், ரம் சபரத்ஷ ரற்ந படிபம் ன்தஶ அர் பன்ஷக்கும் 

கபேத்து. 

 

கார்ப்பசன் 2020: 

இந்தனறல் ணிரர் றறுணங்கஷப இண்டு ஷகரகப் திரிக்கறநரர். பல் ஷக 

றறுணங்கஷப 1920 ஷக றறுணங்கள் ண அஷக்கறநரர், இஷ தலப்புப் வதரபேபரரம் 

சரர்ந் றறுணங்கள். வதரபேபரர டடிக்ஷககலக்கு வதபேம்தரலும் சுற்றுச்சூலுக்குப் 

தரறப்ஷத ற்தடுத்தும் புஷதடி ரிவதரபேள்கபரண, றனக்கரி, ண்வய்,ரிரப 

ஆகறற்ஷநஶ ஆற்நல் பனங்கபரக தன்தடுத்தும் அஷப்புபஷநஶ தலப்புப் 

வதரபேபரரம் (Brown economy) ண அஷக்கப்தடுகறநது. 

 

இண்டரது ஷகரக ரஷப றறுணங்கள் வ்ரறு இபேக்க ஶண்டும் ன்ந ரறரி 

டிஷ ’கரர்ப்தஶசன் 2020‛ ண அர் வதரிட்டுள்பரர். 

1855இல் இங்கறனரந்து ரடரலன்நம் குஷநந் கடப்தரடு (Limited liability) சட்டத்ஷ 

றஷநஶற்நறது அன் பனம் கூட்டுப் தங்குரர் றறுணங்கபின் டடிக்ஷககபின் ீரண 

தங்குரர்கலக்கரண வதரறுப்புகலம் கடப்தரடுகலம் குஷநக்கப்தட்டதும் றறுணங்கள் 

வதரறுப்புகஷபத் ட்டிக்கறப்தற்கரண கரரணது ணக் குநறப்திடுகறநரர்.  

 

1920 யக ிறுயம்: 

1919இல் வயன்நற ஃஶதரர்டுக்கும், டரட்ஜ் சஶகரர்கலக்கும் இஷடினரண பக்கறரண 

க்கறல், அவரிக்க ீறன்நம் றறுணங்கலக்கு இனரதஶ பன்ஷரணது, எபே 

றறுணத்றன் இனக்கு அன் சுனஶண ன்தஷ உறுறப்தடுத்தும் ிரகத் ீர்ப்தபித்து. 

சுனஶண எபே றறுணத்றன் இனக்ஶக ி சபக ஶம்தரடல்ன ன்று ங்கப்தட்ட ீர்ப்ஶத 

இன்றும் கரப்தடும் இனரதத்ஷஶ குநறரகக் வகரண்டு வசல்தடும் 1920 ஷக றறுண 
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டிம் தடிகரக்கப்தடக் கரரணது ண குநறப்திடுகறநரர் தன். 

 

டரட்ஜ் சஶகரர்கலக்கும் ஃஶதரர்டுக்கும் இஷடினரண க்கறன் அடிப்தஷடில் 

றறுணச் சட்டத்றல் ரற்நம் ற்தடுத்ப்தட்டது. ீறத்துஷந க்குகபில் எபே றறுணரணது 

ணிவுரிஷகலஷட ஏர் ஆலஷரகஶ டத்ப்தட்டது. ஆணரல் அற்கு பரண 

ஷகில் வதரறுப்புகள்/கடப்தரடுகள் ன்று பேம் ஶதரது றறுணங்கலக்குக் குஷநந் கடப்தரடு 

அபிக்கப்தட்டு உிற்நஷ ஶதரல் டத்ப்தட்டண. ணி சபகங்கலக்கு அபிக்க ஶண்டி 

உரிஷகஷபப் தநறத்து அற்ஷந றறுணங்கலக்கு ங்கறறல் கரர்ல் ரர்க்ஸ் குநறப்திடும் 

சக்குகபின் ரய்ரனத்ஷபம், பனரபித்துத்றன் அந்றரக்கல் ஷடபஷநஷபம் 

வபிரகஶ கண்ணுநனரம். 

 

ஃஶதரர்டின் டி ரறரி கரர் ஆம்தத்றல் அறக க்கட்ஷடகஷபப் தன்தடுத்றத் 

ரரிக்கப்தட்டது, எபே கரர் ரரிப்புக்கு எபே ம் ஶஷப்தட்டது, அணரல் எபே பேட கரர் 

உற்தத்றக்கரக 2,500 க்கர் கரடுகள் ஶஷப்தட்டண. ஃஶதரர்ட் உற்தத்றச் வசனஷக் குஷநக்க 

பன்நரர், கரட்டு பங்கபில் ற்தடும் தரறப்ஷதக் குஷநப்தன் பனம் ணது திரண்டின் 

திம்தம் ஶம்தடும் ன்தஷபம் உர்ந்றபேந்ரர், அணரல் கரரில் உஷப்தின் உள்படீுகஷபக் 

குஷநத்து ரணிங்கறச் வசல்தரடுகலடன் டிஷத்ரர். அஶ ஶத்றல் ஃஶதரர்ட் ணது 

உற்தத்றப் வதரபேட்கஷபத் வரறனரபர்கஶப ரங்குஷ ஊக்குிக்கும் ித்றல் ன் 

திரபர்கலக்கு அறக ஊறம் வகரடுத்ரர். வதபே உற்தத்றஷபம் வதபே தகர்ஷஷபம் 

அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட அஷப்ஶத ஃஶதரர்டிசம் ண அஷக்கப்தட்டது ன்தஷபம் 

ிரித்துள்பரர். 

வயன்நற ஃஶதரர்ட் பேங்கரன ரிவதரபேஷபக் கஷபகள், த்தூள், தங்கள் ண 

றனறபேந்தும் ரரிக்க படிபம் ன்றும் இன்னும் 75 ஆண்டுகபில் ீடித் ன்ஷ வகரண்ட 

ரிவதரபேஷபப் தன்தரட்டுக்குக் வகரண்டு படிபம் ண ணக் கண்ரல் கணவு கண்டரர். 

அது வரஷனஶரக்குப் தரர்ஷ வரடர்ந்றபேக்குரணரல், வதட்ஶரனறம் இன்றும் 

ரிவதரபேபரக இபேந்றபேக்கரது. ஆணரல் க்கறன் ீர்ப்பு அபேக்குப் தரகரக அஷந்ரல் 

அரின் கணவுகள் கர்க்கப்தட்டண ன்றும் குநறப்திட்டுள்பரர். 
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1920 ஷக  றறுணங்கள் சபகத்றற்கும் சூலுக்கும் வதரது இப்பு  ற்தடுத்துன் 

பனம் ணிரர் இனரதம் வதறுஷஶ அடிப்தஷடரகக் வகரண்டுள்பண. சுந்றரண சந்ஷ 

ஆற்நல்கபின் ீரண அீரண குபேட்டு ம்திக்ஷகின் அடிப்தஷடிஶன 1920 ஷக றறுணம் 

வசல்தட்டது. இற்ஷகின் வதரபேபரர றப்பு கண்ணுக்குத் வரிரரக உள்பஷ 

சந்ஷகள் சரகரகப் தன்தடுத்றக் வகரள்கறன்நண. 1920 றறுணம் இனரதத்ஷ ல்னரம் 

ணரக்கறக் வகரண்டு வசனவுகஷபப் வதரதுஷப்தடுத்தும் ித்றஶன வசல்தட்டது.  

 

1920 ஷக றறுணங்கள் ற்தடுத்ற தரறப்புகள் வகரஞ்சல்ன. கடந் தறு 

பேடங்கபில் இவ்ஷக றறுணங்கள் சபகப் வதரறுப்புகஷபத் ட்டிக்கறத்துள்பண. இஷ 

பன்று ிரண புநத்ரக்கங்கஷப ற்தடுத்துகறன்நண இற்நரல் சறறு, டுத் 

றறுணங்கலக்குக் கடன் கறஷடக்கரல் ஶதரகறநது. இணரல் தகர்ரபர்கலக்கு ரற்றுப் 

வதரபேட்கள் கறஷடப்தறல்ஷன. சபக ஊடகங்கலம் தரிர்த்ஷண ஷனஷப்புகலம் 

இந்றறுணங்கபின் திடிில் உள்பரல் தூ வரறல்தட்தங்கலடன் உபேரக்கப்தடும் தசும் 

ரற்றுப் வதரபேட்கள் க்கலக்கு கறஷடப்தற்கரண ரய்ப்புகள் குறுக்கப்தடுகறநது ன்கறநரர் தன். 

 

உனக அபில் அசுகள் தடி ரிவதரபேள் உற்தத்றக்கு 650 தில்னறன் டரனர், அபிற்கு 

றறச் சலுஷககள் அபிக்கறன்நண. இது உனக ஜறடிதிில் 1% ஆகும். அசுகள் தலப்பு வதரபேபரர 

டடிக்ஷககலக்ஶக வதபேஞ்சலுஷககள் அபிப்தரல் தசும் வதரபேபரரம் தலப்புப் 

வதரபேபரரத்துடன் ஶதரட்டி ஶதரட அபேம்தரடு தட ஶண்டிபள்பது ன்தஷ ிரித்துள்ப 

அர் 1920 ஷக றறுணங்கபரல் தசுஷப் வதரபேபரரத்ஷ உபேரக்க படிரது ன்றும் 

குநறப்திட்டுள்பரர்.  

 

2020 யக ிறுயம்: 

ஜப்தரணில் 50க்கும் ஶனரண வதபேம் றறுணங்கள் சபகத்றற்கரண ங்கள் தங்கபிப்தரகக் 

கரடுகஷப ற்தடுத்றப் தரரித்து பேகறநரர்கள் ன்றும், 2020 ஷக றறுணங்கள் அத்ஷக 

டடிக்ஷககஷபஶ பன்னுரரக்கறச் சபகத்றற்கு ஶர்றஷநரண புநத்ரக்கங்கஷப 

ற்தடுத் ஶண்டும் ன்றும் தன் வசரல்கறநரர். 
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 2020 ஷக றறுணங்கள் உபேரக்குற்கு தன் ரன்கு பன்ஷரண றட்டங்கஷப 

இந்தனறல் பன்ஷத்துள்பரர்.  

அஷரண 

1. புநத்ரக்கங்கஷப உள்படக்கற கக்கலட்டு பஷந; 

2. வதரறுப்புள்ப ிபம்தத்துஷந; 

3. றறக்கடஷணக் கட்டுப்தடுத்துல்; 

4. பன ரிிறப்பு. 

 

புத்தாக்கங்க உள்ைக்கின கணக்கீட்டு மு: 

2020 ஷக றறுணத்றன் வதரபேபரர டடிக்ஷககபரல் சுற்றுச்சூனறலும், இற்ஷகிலும் 

ற்தடுத்ப்தடும் அஷணத்துப் புநத்ரக்கங்கலம் அஷ ஶர்றஷநரணரலும், 

றர்ஷநரணரலும் அபிடப்தட ஶண்டும், அந் அபடீுகள் குநறத் கல்கஷப 

வபிப்தஷடத் ன்ஷபடன் பஷநரக ஶனரண்ஷ வசய்வும் ஶண்டும் 

 

றறுணங்கபில் இப்வதரலதுள்ப கக்கலட்டு பஷநில் றறுணங்கள் சுற்றுச்சூனறல் 

ற்தடுத்தும் புநத்ரக்கங்கள் கக்கறல் வகரள்பப்தடுறல்ஷன. இற்கு ரநரக 

‘ட்பைிர’ (TRUVEA) ன்ந பஷநில் றறுணம் சுற்றுச் சூனறல் ற்தடுத்தும் 

புநத்ரக்கத்ஷபம் உள்பிஷத்து றறுணத்றன் உண்ஷரண றப்பு கக்கறடப்தடுகறநது. 

 

இந் அபடீ்டு பஷநில் 2004ல் அவரிக்க றறுணங்கபின் உண்ஷரண றப்ஷதக் 

கக்கறட்டஶதரது தன றறுணங்கபின் பேரணம் றர்க் குநறீட்டில் இபேந்றபேப்தது 

வரிந்து. இந் ஆய்ின் பனம் றறுணங்கள் றநணற்ந பஷநில் சூலுக்கு 

றர்ஷநரண ரக்கங்கஷப ற்தடுத்துஷ அநறனரம். 

 

சுற்றுச்சூல் அடிப்தஷடினரண இந்க் கக்கலட்ஷடச் வசல்தடுத்ற உனகறன் பல் 

றறுணம்  பூர. 

 

சுற்றுச்சூல் எலங்குபஷநகஷபக் கூடுல் வசனணீங்கபரகக் கபேரல் 
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ஶதறவுகஷபத் டுக்கும் டடிக்ஷககபரகஶ கபே ஶண்டும் ன்று தன் குநறப்திடுகறநரர். 

திதி றறுணம் வ்ரறு ண்வய்க் கசறவு ிதத்ஷ ற்தடுத்றது ன்று தரர்த்ரல், 5 னட்சம் 

டரனபேக்கு எனறத் தூண்டனரல் வசல்தடும் ரல்வுகஷபப் வதரபேத்துது றறுணத்துக்கு ணீ் 

வசனவு ணக் கபேறப் புநக்கித்ரஶன அவ்ிதத்து ற்தட்டது. அணரல் ற்தட்ட இப்ஶதர 20 

தில்னறன் டரனர். றறுணங்கஷபச் சுற்றுச்சூல் எலங்குபஷநக்கு உட்தடுத்துன் பனம் 

இதுஶதரன்ந ிதத்துகஷபபம் ஶதறவுகஷபபம் டுக்க படிபம். 

 

2. ாறுப்புள் யிம்பத்து:  

ிபம்தத் வரறல் ன்தது உனகபில் றகச் சறநற ர்த்கத் துஷந ன்ந ஶதரதும் 

அபவுக்கறகரண கணம் வதறுகறநது. ிபம்தம் ன்தது றகவும் சக்ற ரய்ந் ஊடகம்  அஷ 

ஆக்கப்பூர்ரகப் தன்தடுத் படிபம், அறவுக்கரகவும் தன்தடுத்னரம். 2020 ஷக றறுணம் 

ிபம்தங்கஷப ஆக்கப்பூர்ரகப் தன்தடுத் ஶண்டும் ன்று தன் அநறவுறுத்துகறநரர். எபே 

சறகவட்ஷட எஶ ஶத்றல் ஆண்ஷக்கரண அஷடரபரகவும், வல்லுடல் வதண்ஷக்கரண 

அஷடரபரகவும் சந்ஷப்தடுத்துறல் ிபம்தத்துஷந றகவும் சரதுர்ரகச் 

வசல்தடுரகக் குநறப்திடுகறநரர். புஷகிஷனப் வதரபேட்கலக்கரண ிபம்தங்கஷப 

எலங்குபஷநக்கு உட்தடுத் ீண்ட கரனரிற்று. அந்ப் தடிப்திஷணின் அடிப்தஷடில் 

ிரிரண ீர்வுகஷபப் வதந ஶண்டும், ிபம்தப்தடுத்துஷன ீற வநறபஷநக்கு உட்தடுத் 

ஶண்டும் ன்கறநரர். 

 

அவரிக்கரின் தூ றனக்கரி றன்சரக் கூட்டஷப்தரணது றனக்கரி எபே தரதுகரப்தரண 

ஆற்நல்பனம் ன்தஷ ம்தஷக்க ிபம்தத்றற்கு ட்டும் 38 தில்னறன் டரனர் 

வசனபித்துள்பது. றறுணங்கள் எலங்குபஷநகஷபத் ிர்க்க ஶதத்றல் ஈடுதடுகறன்நண. 

2008இல் ரிஆற்நல், சுங்க றறுணங்கள் கரனறஷன எலங்குபஷநகஷப 

ஷடபஷநப்தடுத்துஷத் டுக்க ஶதத்றற்கு ட்டும் தன றல்னறன் டரனர்கள் 

வசனறத்துள்பண. அறஷ ற்தடுத்தும் தகர்வுப் தக்கங்கஷப ரற்நரல் கரக்க தகர்ஶரஷ 

ம்தஷக்கும் ித்றல் ிபம்தங்கள் ரரிப்தற்குப் வதபேபில் வசனிடப்தடுகறநது. 

கரனறஷன ரற்நம் ஶதரன்ந அநறில் உண்ஷகஷபப் வதரய்ரகச் சறத்றரித்துத் நரண 

கபேத்துகஷபப் தப்புற்கும் தன றறுணங்கள் றறபித்து பேகறன்நண. 
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கம்பெணிஸ்ட் ரடுகலக்கு வபிஶ 2007இல் ிபம்தங்கஷபத் ஷட வசய் ரடு 

திஶசறல். திஶசறனறன் சவர வதௌவனர கரில் தூய்ஷ க வநறஷ ஷடபஷநப்தடுத்ற, 

வதரது வபிகபில் ிபம்தம் வசய்ஷக் கடும் எலங்குபஷநக்கு ஊட்தடுத்றது. அற்கு 

றர்ப்பு இபேந் ஶதரதும், கர்புந க்கபில் 70 சீத்றணர் அஷ ஶற்நணர். அத்றட்டம் 

றர்தரர வற்நறஷத் ந்து குநறப்திடத்க்கது.  

 

ஷக்கரடுகள் எபேங்கஷப்புக் குலரல் அஶசன் கரடுகபின் அறவு குநறத்து 

ஶற்வகரள்பப்தட்ட திசரத்றன் ிஷபரக றறறறுணங்கள் கடன் றற அபிப்தற்கு ஈக்ஶடர் 

த்துங்கள் அடிப்தஷடில் ிறபஷநகள் வகரண்டு ந்து, அஷ கஷடதிடிப்தபேக்ஶக 

றறபிக்கப்தடும் ண எலங்குபஷநக்குட்தடுத்றது. 

    ிபம்தரணது றஷநகஷப ட்டும் கூநற குஷநகஷப ஷநக்கரல், எபிவு 

ஷநில்னரல் வதரபேள் குநறத் ல்னர கல்கஷபபம் வபிிடஶண்டும்.  

 

     ிஷனஶரடு  றன்றுிடரல் உண்ஷரண கல்கஷப தகர்ஶரபேக்கு பேம் ித்றல் 

வதரறுப்தரண ிபம்தபஷநஷ ற்தடுத் ஶண்டும். ிற்தஷண வதரபேபின் ஶஶன அன் 

தன்தரட்டிற்கு திநகு சூலுக்குகந் பஷநில் வ்ரறு அஷ அப்புநப்தடுத்ஶண்டும் 

ன்தஷபம் குநறப்திட்டிபேக்க ஶண்டும். ிபம்தத்றற்கரண வசனவுத் வரஷகில் 10% பபேம் 

ரடுகலக்கு உி வசய் தன்தடுத் ஶண்டும். இந் உிர்க் ஶகரபத்றற்கரக 1% வசனிட 

ஶண்டும் ன்றும் ஆஶனரசஷண அபித்துள்பரர். 

 

 3. றறக்கடஷணக் கட்டுப்தடுத்துல் 

றற றறுணங்கள் கடன் ங்கும் ஶதரது சபக வதரறுப்தற்ந பஷநில் நரக  

றறஷப் தன்தடுத்தும் றறுணங்கலக்குக் கடன் அபிப்தஷத் டுக்க ஶண்டும். வதபேம் 

றறுணங்கள் ஶரல்ிபந ரட்டர ன்ந தரர்ஷஷ ரற்நற அற்றுக்கரண றறஷ 

எலங்குபஷநக்குள் வகரண்டு ஶண்டும். 

 

ஸ்வதிஷணச் ஶசர்ந் ஶதங்ஶகர சரண்டரண்வடர்  ன்ந தன்ணரட்டு ங்கறின் ஶசஷ 

அஷணத்தும் சபகச்சூல் அதரக் கரிகபின் அடிப்தஷடில் றறச் சலுஷககஷப அபிக்கறநது. 
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3,900 றறுணங்கலடன் வரடர்தில் உள்பது. சுற்றுச்சூல் எலங்குபஷநகஷபச் வசல்தடுத்ர 

றறுணங்கஷபத் ன் ரடிக்ஷகரபர் தட்டினறனறபேந்து ீக்கறச் ஶசஷகஷப றறுத்றபள்பது, 

திதி, ஶரந்ர, வடக்சரஶகர ஆகற றறுணங்கலக்கு  றற ங்குஷ றறுத்றபள்பது 

திஶசறனறன் ஶதங்ஶகர ரில் உள்தடப் தன ங்கறகஷப இஷத்து 50,000 திரட்கலடன் 

வசல்தட்டு பேகறநது. இனத்றன் அவரிக்கரின் இவுபணிஶதங்ஶகர ணப்தடும் றகப் வதபேம் 

ங்கற, ீடித் ன்ஷின் அடிப்தஷடில் ரடிக்ஷகரபர்கலக்கு ஶசஷ அபிக்கறநது. 

இந்றரில் இண்டஸ்இந்த் (IndusInd) ங்கறபம் எலங்குபஷநின் அடிப்தஷடில் றறச் ஶசஷ 

அபிப்தரகவும் தன் குநறப்திட்டுள்பரர். 

 

தஷண ண்வய் ரரிக்கும் றறுணங்கலக்கு உண்ஷில் இனரதம் 

ண்வினறபேந்து கறஷடக்கில்ஷன, அஷ ற்தடுத்துற்கரகக் கரடுகஷப அறத்து 

ங்கஷப ிற்தன் பனஶ இனரதம் கறஷடக்கறநது. எவ்வரபே பஷநபம் கரடுகஷப ஶலும் 

ஶலும் அறப்தன் பனஶ தஷண ண்வய் றறுணங்கள்  இனரதகரக இங்குகறன்நண. 

தஷண ண்வய் றறுணங்கபின் 50-60% னரதம் கரடுகஷப வட்டுன் பனம் கறஷடக்கறநது, 

ண்வய்க்கரண பனப் வதரபேட்கபினறபேந்து 10-18% ட்டுஶ இனரதம் கறஷடக்கறநது. எஶ 

இடத்றஶன திரிடுது இனரதகரக இபேப்தறல்ஷன. இவ்ரறு தஷண ண்வய்த் 

ரரிப்புக்கரகப் வதபேபினரண கரடுகஷப அறத்ரஶன இந்ஶரஶணசறர உனகறன் தசுங்குடில் 

ரபக்கஷப வபிிடுறல் பன்நரது வதரி ரடரக உள்பது ன்றும், தல்லுிர் 

அறப்புக்கும் இதுஶ கரரகறநது. இணரல் சுத்ற புனற, ஶதரர்ணிர ற்றும் சுத்றரின் 

உரங்குட்டரன், கரண்டரறபேகம், சுத்றரஷ ஶசர்ந் ரஷண இஷ இப்வதரலது அறின் 

ிபிம்தில் உள்ப உிரிணங்கபரக ஷகதடுத்ப்தட்டுள்பண. க்கலம் 

வபிஶற்நப்தட்டுள்பரர்கள். இத்ஷக ரரிப்பு றறுணங்கலக்கு ங்கப்தடும் றறகஷப 

டுப்தன் பனம் இற்நரல் ற்தடும் அறரணங்கஷபத் டுக்க படிபம் ன்கறநரர் தன். 

 

4. மூ யரியிதிப்பு: 

இற்ஷக பங்கஷபத் ரன்ஶரன்நறத்ணரகப் தன்தடுத்துஷத் டுக்க ஶண்டும். 

இற்ஷக பங்கபின் தன்தரட்ஷட ரிிறப்புக்கு உட்தடுத் ஶண்டும். ரிஆற்நல் 

துஷநகலக்கு அறகச் சலுஷககள் வகரடுப்தரஶன அற்நறன் உண்ஷரண றப்தில் இல்னரல் 
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ிஷன குஷநக்கப்தட்டு க்கலக்கு கறஷடக்கப் வதறுகறநது. 

 

அற்நறற்கு சலுஷககள் இல்னரனறபேந்ரல், அற்நறன் ிஷன அறகரகும், அணரல் 

அற்கரண றகத் ஶஷ குஷநபம், அணரல் தசுங்குடில் ரபக்கபின் வபிஶற்நம் 

குஷநக்கப்தடும். தலப்புப் வதரபேபரர - றனக்கரி, வதட்ஶரனறம், திந ரதுக்கள் - பனங்கபின் 

தன்தரட்ஷட ரிக்குட்தடுத்துன் பனம் - சந்ஷ ஆற்நல்கஷப இறனறபேந்து றஷசறபேப்தித் 

றநனுள்ப, புதுப்திக்கத்க்க ஆற்நல் வரறல் தட்தங்கஷப ஶரக்கற வசலுத் படிபம். 

 

றறுணங்கள் வதறும் இனரதத்றன் ீது ரிிறப்தறனறபேந்து, பன ரிிறப்பு பஷநக்கு 

ரந ஶண்டும். இற்ஷக பங்கஷபப் தரதுகரத்து, ீள்தன்தரட்டுக்கு உட்தடுத்தும், 

றறுணங்கஷப உபேரக்க ஶண்டும். றனக்கரிப் தன்தரட்டிற்கு 4% ரி ிறக்க ஶண்டும், 

அது ஶலும் றநனுள்ப பஷநினரண றனக்கரிப் தன்தரட்டுத் வரறல்தட்தங்கஷப பர்த்து, 

சூல்ஶகட்ஷடக் குஷநக்கும் ன்கறநரர். 

 

ஷக் கரடுகபினறபேந்து வதநப்தடும் வதட்ஶரனறரணது, தரஷனணத்றல் டுக்கப்தடும் 

வதட்ஶரனறத்ஷக் கரட்டிலும் அறக சூல் தரறப்புகஷப ற்தடுத்தும். உனகபினரண 

ரசுதரட்டுக் குநறடீ்ஷட (Pollution Index) அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு ,ரிிறக்க ஶண்டும். 

கரனறஷன ரற்நத்ஷத் டுக்கத் றநணற்ந வரறல் தட்தங்கபின் தன்தரடுகலக்கு 

பற்றுப்புள்பி ஷக்க படிபம். பங்கஷப ஷபஷநின்நறப் தன்தடுத்துரல் ற்தடும் 

சூல் தரறப்புகஷப குஷநக்க படிபம். இற்ஷக பங்கள் குஷநந் அபிஶன உள்பண. 

அற்ஷந ீடித் தன்தரட்டிற்கு உட்தடுத் இம்பஷநகள் அசறம் ன்றும் ிபக்கறபள்பரர். 

 

2020 ஷக றறுணம் பர்ச்சறஷக் குஷநக்கும் ன்று ரம் கஷனப்தடக் கூடரது. 

பர்ச்சற ற்றும் ஶம்தரடு ஆகறஷ குநறத்துத் நரண புரில் உள்பது. றுஷஷ ீக்கற 

ீடித் ரழ்க்ஷகத் த்ஷபம் ற்தடுத் இக்வகரள்ஷககள் பக்கறரணஷ. ஜறடிதி ன்ந 

குறுகற அபவுஶகரஷனத் ரண்டி உண்ஷரண  ீடித் பர்ச்சறஷ ஶரக்கற பன் ஶரக்கறச் 

வசல்ன ஶண்டும். இற்ஷக பங்கபின் றப்புகஷபபம் உள்பிஷத்துக் கக்கறடப்தடும் 

தசுஷ ஜறடிதிஶ ீடித் பர்ச்சறக்கரண அபவுஶகரனரகும். து வசல்தரடுகள் வட்டுல், 
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ஶரண்டுல், ரித்ல் ஆகறற்நறனறபேந்து குஷநத்ல், றுதன்தரடு, றுசுற்சற ஆகறற்ஷந 

ஶரக்கறச் வசல்ன ஶண்டும் ன்கறநரர் தன். சுங்கத் வரறஷனக் கரட்டிலும் றுசுற்சறின் 

பனம் றநன்றக்க தன்தரட்டரல் இனரதம் வதந படிபம் ன்றும் குநறப்திடுகறநரர்.  

 

வதரதுக் வகரள்பல் தசுஷரக்கப்தட ஶண்டும், வதரது பலீடுகள் சபக னன் 

அடிப்தஷடில் ற்தடுத்ப்தட ஶண்டும், இணிபம் ணிரர் உஷடஷபம், றநந் சந்ஷகலஶ 

அஷணத்துப் திச்சஷணகலக்குரண ீர்வுகள் ணக் கபேக் கூடரது. வதரதுச் வசரத்துரிஷ, 

இற்ஷக பங்கஷப சபகச் வசரத்ரக்குல் ஆகறஷ வதரபேபரர ஷடபஷநகபரக்கப்தட 

ஶண்டும் ன்றும் குநறப்திட்டுள்பரர். 

 

றறுணங்கபில் ீண்ட கரன பலீட்டரபர்கலக்கு ட்டுஶ றறுணச் வசல்தரடுகஷப 

படிவு வசய்பம் ரக்குரிஷகஷப அபிக்க ஶண்டும் ன்று குநறப்திடுகறநரர்.  

வதபேறறுணங்கபில் பன்ஷ றர்ரக அலுனபேக்கும், கஷடட்ட ஊறபேக்கும் இஷடஶ 

கரப்தடும் அீரண ஊற ற்நத்ரழ்ஷக் குஷநக்க ஶண்டும் ணவும் னறபறுத்துகறநரர். 

வதரதுறறுண உஷடஷ, திரட்கஶப  றறுண உஷடஷரபர்கபரக இபேத்ல் 

ஆகறற்ஷநச் சறநந் ரறரிகபரக பன்ணிறுத்தும் அர் சறநந் பன்னுரங்கபரகப் 

தின்பேம் றறுணங்கஷபக் குநறப்திடுகறநரர். ஜரன் லுிஸ் ன்ந திரிட்டன் றறுணம் 100% 

திரட்கபின் உஷடஷரக உள்பது. அவரிக்கரில் உள்ப ஆர்கரணிக் தள்பரத்ரக்கு 1,200 

ிசரிகபரல் உபேரக்கப்தட்ட கூட்டுநவு அஷப்பு, குபேவதர றபெ கூட்டஷப்பு ீடித் 

ஶம்தரட்ஷட உபேரக்குற்கரண இனரத ஶரக்கற்ந றறுணம், அபல் கூட்டுநவு றறுணம், 

ஸ்வதிணில் ன்நரகன் ன்ந றறுணம், 1956இல் வடரன் வஜரஸ் அரிஸ்வண்டிரீடர ன்ந 

தரறரிரல் வரடங்கப்தட்டது. பனணத்ஷக் கரக்க ஶஷனகஷப அதரத்துக்குட்தடுத்ரஶ 

ன்ந வநற அடிப்தஷடபடன் உபேரக்கப்தட்ட அன் கலழ், இப்வதரலது 250 றறுணங்கள் 

வசல்தடுகறன்நண ன்றும் குநறப்திட்டுள்பரர். 

 

இத்ஷக ரற்நங்கள் ரரகஶ றகழ்ந்து ிட ரட்டர. எற்ஷந அஷப்தரல் ட்டுஶ 

இஷச் வசய்துிட படிரது. இந்ச் சரனரணது வதபேம்தரலும் சூனறல் சரனரக, சபக 

ீறக்கரண சரனரகஶ தரர்க்கப்தடுகறநது. ஆணரல் இது உண்ஷில் ணிரர் றறுணங்கபின் 
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இபேப்ஷதத் க்க ஷப்தற்கரண சரனரகவும் உள்பது. அசு, வதரதுச் சபகம், றறுணங்கள் 

எபேங்கறஷந்து வசல்தடுன் பனஶ ரற்நத்ஷ உபேரக்க படிபம். இந் ரற்நம் 

அஷறரண பஷநில் ஷடவதநரது, இண்டு ிரண றறுணங்கலம் வதரபேபரரத்றல் 

எபே வகரந்பிப்ஷத ற்தடுத்த்ரன் வசய்பம், அவ்ரறுரன் இல்தரக ரற்நங்கள் 

ற்தடுகறன்நண. இற்ஷகில் அவ்ரறுரன் ரற்நங்கள் ற்தடுகறன்நண. தலப்புப் 

வதரபேபரரத்ஷப் தசும் வதரபேபரரரக ரற்றும் ஶதரது வதபேம் ண்ிக்ஷகினரண 

வரறனரபர்கலக்கு ஶஷனரய்ப்புகள் தநறஶதரகும் ஆனரல் அந் ரற்நத்ஷச் சரிரக 

ஶனரண்ஷ வசய்பம் ஶதரது, தத்து பேடங்கலக்குள் வதபேம் ண்ிக்ஷகில் தசும் 

ஶஷனரய்ப்புகஷப ங்க படிபம். வதரபேபரரத்ஷபம் அசறஷனபம் இறுறரக 

என்றுதடுத் படிபம் ன்கறநரர். 

 

இவ்ரறு தல்ஶறு சுரசறரண கல்கஷபபம், றகரட்டுல்கஷபபம் அபிக்கும் 

அது தனறல் உள்ப அஷணத்ஷபம் எபே கட்டுஷில் சுபேக்கற ிட படிரதுரன். ஆணரல் 

அது ர்க்கத்றலும், இந் தனறலும் பண்தரடுகஶபர குஷநதரடுகஶபர இல்னரல் இல்ஷன 

ன்தஷபம் குநறப்திட ஶண்டும். அடிப்தஷடரண சறக்கல் ன்ணவன்நரல் தன் சுக்ஶவ் 

பனரபித்துத்துக்குள்ஶப ீர்வுகஷப வதந படிபம் ன்றும், அன் பனஶ தசுஷப் 

வதரபேபரரத்ஷ உபேரக்க படிபம் ன்றும் கபேதுகறநரர். கள்பக் கூட்டு பனரபித்தும் 

ந் அபிற்குச் சபகத்றற்குப் புநம்தரகச் வசல்தடுகறநது ன்தஷ இந்தனறஶன அர் 

குநறப்திட்டிபேந்தும் பனரபித்துத்துக்கு அப்தரல் ஶரக்கத் நற ிட்டரர். ல்வனண்ம், 

ன்ணடத்ஷ அடிப்தஷடில் சபக அக்கஷநபஷட வதரதுனனுக்கரகச் வசல்தடும் ல்ன 

பனரபிகஷபபம், ல்ன பனரபித்துத்ஷபம் ற்தடுத்படிபம் ண ம்புகறநரர். ல்னர 

பனரபிகஷபபம் ரதர்ட் ஏணரக ரநச் வசரல்கறநரர். அர்கள் ரதர்ட் ஏணரக 

ரறுரர்கபர? அவ்ரறு ரநறணரல் பனரபித்தும் பனரபித்துரக இபேக்குர? 

 

வதரதுச் வசரத்துரிஷஷச் சறநந் உஷடஷ அஷப்தரக அர் கபேற ஶதரறலும் 

உஷடஷஷப்புகபில் ரற்நம் ற்தடுத் வகுகரனம் ஆகும் ன்று கூநறரறு அஷப் 

தின்னுக்கு ள்பி றறுணங்கபில் ரற்நம் ற்தடுத்துஷஶ பன்ணிறுத்துகறநரர். 

றறுணங்கள் இனரதத்ஷஶ உிர்பச்சரகக் வகரண்டுள்பண. றறுணங்கபின் கக்கலட்டு 
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பஷநில் புநத் ரக்கங்கஷபபம் உள்பிட்டு அற்நறன் உண்ஷரண பேரஷ டிபேீர 

பஷநில் கண்டநறந் ஶதரது வதபேம்தரனரண றறுணங்கபின் பேரய்/னரதம் றர்க் 

குநறீட்டிஶன இபேக்கும் ன்னும் ஶதரது சுற்றுச்சூஷனக் கரப்தற்கரக ட்டத்ஷ ற்க த்ஷண 

றறுணங்கள் பன்பேம் ன்தது றகப்வதரி ஶகள்ிக்குநற. அஷபம் ரண்டி அந்றறுணங்கள் 

இனரதகரகச் வசல்தட ஶண்டுரணரல் உஷப்புச் சுண்டஷன ஶலும் அறகப்தடுத்துஷத் 

ி பனரபிக்கு ஶறு றில்ஷன. இற்ஷகச் சுண்டலுக்கு தறல் உஷப்தரபஷ ஶலும் 

சுண்டனரம் ண இற்ஷகச் சுண்டஷன உஷப்புச் சுண்டனரல் ரற்நடீு வசய்து 

ற்புஷடர? இனரதத்றனறபேந்து ரிிறப்தற்கு தறனரக பன ரிிறப்பு பஷநஷச் 

வசல்தடுத் னறபறுத்துகறநரர். இறல் தறனரக ன்தற்குப் தறல் கூடுனரக ன்நறபேந்ரல் 

திச்சஷண இல்ஷன. அரது இனரத ரிிறப்புடன் கூடுனரக பன ரிிறப்ஷதபம் 

வசல்தடுத்றணரல் க்குப் திச்சஷணில்ஷன, ஆணரல் பனரபித்துத்துக்கு அது ரழ்ர 

சரர ஶதரரட்டம். ட்டத்றல் இங்க பனரபித்தும் ரர ன்ந ஶகள்ிஶ ர்க்கப் 

வதரபேத்ம் அற்நது. ப்தடிப் தரர்த்ரலும் உஷப்புச் சுண்டஷன அறகப்தடுத்ரல் 

பனரபித்துத்ரல் தசுஷக் கக்கலட்டு பஷநஷஶர தசுஷப் வதரபேபரரத்ஷஶர 

பலஷரக ஷடபஷநப்தடுத் படிரது. தசும் ஶரல் ஶதரர்த்ற பனரபித்துத்றன் 

இத்க் கஷநகஷபப் புணிப்தடுத் படிரது. கரனரரறரகப் ஶதரகும் பனரபித்துத்துக்குப் 

தச்ஷசச் சரம் பூசற ரர்க்கண்ஶடரக்கவும் படிரது, றஷனஶதறுஷடரக்கவும் படிரது. 

 

பனரபித்தும் ற்தடுத்ற சூனறல் வபேக்கடிக்கு பனரபித்துத்றஶன ீர்வு கர 

படிரது. தசுஷப் வதரபேபரரம் சரத்றல்ன ன்தல்ன ரம் கூந பேது. 

பனரபித்துத்துக்குள் தசுஷப் வதரபேபரரம் சரத்றறல்ஷன. தன் சுக்ஶவ் 

பன்ஷக்கும் தசுஷப் வதரபேபரரத்துக்கரண சறநந் வசல்பஷநகஷப வதரதுவுஷடஷின் 

பனஶ ஷடபஷநப்தடுத் படிபம். 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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தநிழ்த் தசின யிடுத இனக்கம் 

வதரதுச்வசனரபர்: ஶரர் தினாகு 

அன்திற்குரிீர்! க்கம்.  

றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக்கத்றன் அசறல்-கபேத்றல் றஷனப்தரடுகஷபபம் ஷடபஷநச் 
வசல்தரடுகஷபபம் வரடர்ந்து கணித்து பேரீ்கள் ண ம்புகறஶநன். றழ்த் ஶசற 
ிடுஷனக்கும் சபக ீறக்குரண வகரள்ஷகறஷத் வரடர்ந்து தற்நற றற்கறஶநரம். தி 
அசறஷனப் புநந்ள்பிப் ஶதரரட்ட அசறஷன உறுறரகக் கஷடப்திடிக்கறஶநரம். க்கள் னன் 
கபேற என்றுதட்ட இக்கங்கபில் வரடர்ந்து ங்கபரல் இன்ந தங்கபிப்ஷதச் வசய்து 
பேகறஶநரம். உர்வு அசறனறல் ங்கரல் அநறரர்ந் அசறல் கபத்றல் ஊன்நற 
றற்கறஶநரம். றீம் உள்பிட்ட றழ் க்கபின் உரிஷப் ஶதரரட்ட அசறனறல் து இடம் 
சறநறவன்நரலும் இன்நறஷர என்வநன்னும் அநறந்ஶற்புப் வதற்றுள்ஶபரம்.  

 

ம் வகரள்ஷக றஷனப்தரடுகஷபபம் கபேத்துகஷபபம்  றங்கள்ஶரறும் வபிபேம் உரிநத்  

தநிழ்த்தசம் றன்ணிறல் உங்கள் தரர்ஷக்குப் தஷடத்து பேகறஶநரம். அிவுக்குபல் 
ரினரகவும் புட்சறச் சறந்ஷணகஷப ிரி ிஷத்து பேகறஶநரம். ம் ிடரபற்சறின் 
தணரக இக்கம் சலரகவும் உறுறரகவும் பர்ந்து பேகறநது. அநறில் ஶரக்கும் 
ஈகவுர்வும் உஷப்தரர்பம் வகரண்ட புற ஆற்நல்கஷப இக்கத்றன் தரல் ஈர்த்துள்ஶபரம். 

 

ஆணரல், இன்ஷந அசறல் சூனறன் ஶஷகஷப றஷநவு வசய் து னறஷபம் 
பர்ச்சறபம் ஶதர ரட்டர ன்தஷ உர்ந்துள்ஶபரம். இக்கத்றன் தனரண பர்ச்சறக்கும் 
க்கள்-திக்கும் ஶலும் பலஶ, தகுறஶ ஊறர்கஷபக் கபறநக்க ஶண்டும். சபக 
ஊடகங்கஷப இன்னும் ிரிரகப் தன்தடுத்வும், வய்ந்றகர் அசறல் வசல்றஷனக் 
கஷடப்திடிக்கவும் வரடர்ச்சறரண வதரபேள்பம் ஶஷப்தடுகறநது. இற்வகண ம் ஷனஷக் 
குலில் ஶதசற படிவடுத்து இந்த் றங்கள் தங்கபிப்புத் றட்டத்ஷ அநறிக்கறஶநரம்: 

ம் இக்கப் திகபில் உங்கலக்கு ம்திக்ஷகபம் அக்கஷநபம் இபேக்குரணரல் வரடர்ந்து 
பை.100/- பல் 2000/-க்குள் றங்கள் தங்கபிப்தரகத் ரபேங்கள். இது ஏரண்டுக்கரண றட்டரகும். 
இற்கரண தடிம் றப்தித் ந்து இத்றட்டத்றல் இஷந்து வகரள்ப ஶண்டுகறஶநன். சறறுதுபி 
வதபேவள்பம்! 

றர் ிடுஷனப் ஶதரர்பக்கம்! சபகீறத் றழ்த்ஶசம்! 

 ன்நற!                                            
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ஶரஷபடன்  

றரகு / வசன்ஷண /04/05/2020       

தநிழ்த் தசின யிடுத இனக்கம் 

வதரதுச்வசனரபர்: தினாகு 

திங்கள் ங்கிப்புப் டியம் 

னர்: 

  

  

ஊர் / முகயரி: 

  

  

  

தாசி / பும் ண்: 

  

  

நின்ஞ்சல் முகயரி: 

  

  

திங்கள் ங்கிப்பு: 

  

மெ. 

திங்கள்தாறும் ங்கிப்பு ாள்: 

  

  

ங்கிப்பு யமி (ரில்/ யப்கக் 

கணக்கு/ ன யமி) 

  

  

இனக்கத்திைம் உங்கள் திர்ார்ப்பு: 

  

  


