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கடந்த ஏப்ரல் 28, 2022 அன்று புதுசமசேரியில் உள்ள ஜவகர்லால் மேரு 
முதுகல் ேருத்துவக் கல்வி ேற்றும் ஆ்ரலாய்சசிக் கழகம் (JIPMER) இ்ரண்டு 
சுற்்றறிக்லககல்ள ஒம்ர ேலாளில் வவளியிட்டுள்ளது. இ்ரண்டும் ஒன்றுக்வகலான்று 
மு்ரண்்படுவம்தலாடு அதில் ஒரு சுற்்றறிக்லக அலுவல் வேலாழிச சேட்டத்ல்த 
மீறுவ்தலாகவும் உள்ளது.

ஒரு சுற்்றறிக்லக, அலுவல் வேலாழிச சேட்டம் 1963 பிரிவு 3 (3) ஐ குறிபபிட்டு 
அ்தன்்படி வ்பலாது ஆலைகள, அறிவிக்லககள, தீரேலானஙகள, விதிகள ேற்றும் 
அ்தற்கலான ்படிவஙகள உளளிட்ட ஆவைஙகள எல்்லாம் இரு வேலாழிகளில் 
அ்தலாவது இநதி ேற்றும் ஆஙகி்த்தில் இருக்க மவண்டும் என்்பல்த 
வலியுறுத்துகி்றது. 

இ்ரண்டலாவது சுற்்றறிக்லகயின்  உள்ளடக்கம் அதிரசசிலைத் ்தருகி்றது.

“அலுவ்கத்தில் ்பைன்்படுத்்தப்படும் எல்்லா ்பதிமவடுகள, ்பணி ஏடுகள, 
்பணிக் கைக்குகள ஆகிைவற்றின் வ்பலாருள, விவ்ரஙகளின் ்தல்பபுகள 
இநதியிலும், ஆஙகி்த்திலும் எழு்தப்படும். எல்்லா ்பதிமவடுகள, ்பணி ஏடுகள, 
்பணிக் கைக்குகள ஆகிைவற்றில் எதிரகலா்ப ்பதிவுகள இனி முடிந்த அ்ளவிற்கு 
இநதியில் ேட்டுமே வசேய்ைப்படும்”

இந்த உறுதி வேலாழி ஜிபேர இநதிப பிரிவலால், ேலாடலாளுேன்்ற அலுவல் 
வேலாழிக் குழுவிற்குத் ்த்ரப்பட்டுள்ள்தலாம். 

அது ேட்டுேன்று. மகலாபபுகளில் 30% அ்ளவிற்கு இநதியில் குறிபபுகள 
எழு்த இ்க்கு நிரையிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், இநதிப ்பயிற்சி வகுபபுகளில் 
்பயிற்சி வ்பற்்ற ்பணிைலா்ளரகள ேற்றும் இநதித் ம்தரவுகளில் ம்தரசசி 
அலடந்தவரகள 50% அ்ளவுக்குக் அவரகளுலடை அன்்றலாடப ்பணிகளில் 

கட்டலாைம் இநதிலைப ்பைன்்படுத்்த மவண்டும் என்றும் இலவ இ்ரண்டும் 
அல்்லா்த ேற்வ்றலாரு சுற்்றறிக்லகயில் குறிபபிடப்பட்டுள்ளது.

இது சேட்ட மீ்றல் ேட்டுமின்றி இநதிலைத் திணிக்கின்்ற அப்பட்டேலான 
ேடவடிக்லக ஆகும். சேட்டம் இருவேலாழிப ்பைன்்பலாடு ்பற்றி ம்பசும்ம்பலாது 
“இநதிலைக் கட்டலாைம் ்பைன்்படுத்்த மவண்டும்” என்று வசேலால்லும் அதிகலா்ரம் 
ஜிபேருக்கு எஙமக இருநது வருகி்றது? என்்ற மகளவி எழுகி்றது.

ஜிபேரின் இசவசேைல் ேலாடலாளுேன்்ற உறுபபினர கனிவேலாழி கண்டித்துள்ளலார. 
இந்தச சுற்்றறிக்லகயிலன உடனடிைலாகத் திரும்்பபவ்பறும் ேடவடிக்லகலை 
ஜிபேர எடுக்க மவண்டும் என்று அ்தன் இைக்குேருக்கு எழுத்்தலா்ளரும், 
ேலாடலாளுேன்்ற உறுபபினருேலான சு. வவஙகமடசேன் கடி்தம் எழுதியுள்ளலார.

ஒன்றிை அ்ரசு இதும்பலான்்ற ஆழம் ்பலாரக்கும் முைற்சிகளில் ஈடு்படுவது 
புதிது அன்று. இ்தற்குக் கலாஙகி்ரசும் விதிவி்க்கு இல்ல். எனினும் அண்லேக் 
கலா்ஙகளில் இம்முைற்சிகள அதிகேலாகி வருகின்்றன. ஒவவவலாரு முல்றயும் 
்தமிழேலாட்டிலிருநம்த அ்தற்கு எதிரபபுக் கு்ரல் எழுகி்றது.

்தமிழேலாட்லடப வ்பலாறுத்்தவல்ர ்தமிழக அ்ரசின் வகலாளலக இருவேலாழிக் 
வகலாளலக்தலான். நூ்றலாண்டுக்ளலாக இநதி ஆதிக்கத்ல்த எதிரத்துக் 
வகலாண்டிருக்கும் ேலாநி்ம், ்தமிழேலாடு. ”்தமிழுக்குத் தும்ரலாகமும், இநதி 
்பலாலையின் ்ரகசிைமும்” என்று 1926-ம்மை இநதி ஆதிக்கத்ல்த எதிரத்து  
கட்டுல்ர எழுதிைவர ்தநல்த வ்பரிைலார (குடிஅ்ரசு, 07.03.1926). வ்பலாதுவேலாழிைலாக 
ேலாம் முன்லவப்பதும், வ்பரிைலாரின் வழியில் ஆஙகி்த்ல்தமை. “இநதிைலாவுக்கு 
ஒரு வ்பலாது ்பலாலை மவண்டுேலானலால் அல்்து விைலா்பலா்ரத்திற்கு ஒரு வ்பலாது 
்பலாலை மவண்டுேலானலால் ஆஙகி் ்பலாலைலைத் வ்தரிநது எடுத்து அல்த 
எல்்லா ேக்களிலடயிலும் ்ப்ரப்ப முைற்சிக்க மவண்டுமேைல்்லாேல் மவறு 
்பலாலைலைப ்பற்றி மைலாசிப்பது முட்டலாள்தனமேலா அல்்து சூழசசிமைலா்தலான் 
ஆகும்” (குடிஅ்ரசு, 20.01.1929).

எனினும் ஒன்றிை அ்ரசின் நிறுவனஙகளில் இவவலாறு வ்தலாடரநது இநதி 
திணிக்கப்படுவதும், எதிரபபுக் கி்ளம்பிை பின்னர ஒன்றிை அ்ரசு சிறிது 
கலா்த்திற்கு அம்முைற்சிலைத் ்தளளிப ம்பலாடுவதும் வலாடிக்லகைலாகி விட்டது. 
சேரி! இ்தற்கு நி்ரந்த்ரத் தீரவு்தலான் என்ன ?

இவவி்தேலான இநதிலைப புகுத்தும்ம்பலாவ்தல்்லாம் இநதி ஆ்த்ரவலா்ளரகள 
சுட்டிக் கலாட்டும் அ்ரசிை்லேபபுப பிரிவு 351 ஆகும். அபபிரிவு என்ன   
வசேலால்கி்றது ?

Article 351: It shall be the duty of the Union to promote the spread 
of the Hindi language.
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எரியும் இலங்கை
உணர்த்தும் பாடம்
இ்ஙலகத் தீவில் இபம்பலாது வ்தற்கு ்பற்றி 

எரிகி்றது. 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு (2009) 
வல்ர வ்தற்கிலிருநது வடக்லகப ்பற்்ற லவத்து 
எரித்து ேகிழந்தலாரகள. வடக்கு எரிக்கப்பட்டம்பலாது 
வக லாண்டலாடிைவரகள்தலான் ,  இபம்ப லாது 
எ ரி த் ்த வலன  எ ரி ப ்ப ்த ற் கு  மு ைன்று 
வகலாண்டிருக்கி்றலாரகள.

கலா்ம் வகலாடுத்்த ்தண்டலன கடவுள 
வழஙகிை ்தண்டலன என்று ்ப்ரும் அல்தப 
்பற்றி சி்லாகித்துப ம்பசுகி்றலாரகள. ்ரலாஜ்பக்மசேவின் 
குடும்்ப அ்ரசிைல் முடிவுக்கு வருவ்தலாக வரிக்கு 
வரி சுட்டிக்கலாட்டி ேகிழகின்்றன ்பலாரப்பன 
ஏடுகள. உண்லேயில் ்ரலாஜ்பக்மசே வீழந்ததில் 
இநதிைப ்பலாரப்பனரகளுக்குத்்தலான் அசசேமும், 
கவல்யும் மிகுநதுள்ளது. ்தஙகள அசசேத்ல்த ேல்றக்கவும் கவல்லை 
ேலடேலாற்்றவுமே ‘ ்ர லாஜ்பக்மசே குடும்்பம் ’  என்கி்ற வசே லால்ல்ப 
்பைன்்படுத்துகி்றலாரகள. ஆனலால் ்ரலாஜ்பக்மசேக்களின் வரிலசேக்குத் ்தகுதிைலானவர 
ைலார என்்பல்த இநதிை இல்ளஞரகள ேன்்றலாகத் வ்தரிநது லவத்துள்ளனர.

1956 இல் வ்தலாடஙகிை ‘ஒன்லி சிஙக்ளலா’ சேட்டத்ல்தத் ்தமிழரகள எதிரக்கத் 
வ்தலாடஙகிைது மு்தல் 2009 இல் இம்த மே ேலா்தத்தில் சேரவம்தசே சேட்ட விதிகள, 
ம்பலார வேறிமுல்றகள அலனத்ல்தயும் கலாலில் ம்பலாட்டு மிதித்்த்படி இம்த 
்ரலாஜ்பக்மசே முளளிவலாய்க்கலால் வேலாத்்தேலாய் எரித்து எக்கலா்ளமிட்டுச சிரித்்தது 
வல்ர அல்ரநூற்்றலாண்டு கலா்ம் இனவவறிலை ேட்டுமே முழு மு்தல் மு்தலீடலாகக் 
கருதி வசேைல்்பட்டன  சிஙக்ள அ்ரசும்,  சிஙக்ள ஆட்சிைலா்ளரகளும்! 

ேக்களின் கல்வி, வ்தலாழில், மவல்வலாய்பபு, ேருத்துவம், ம்பலாக்குவ்ரத்து 
ம்பலான்்ற எந்தவவலாரு வ்ளரசசித் திட்டம் குறித்து திட்டமிடம்லா வ்தலால்மேலாக்குப 
்பலாரலவமைலா ஏதுமின்றி, ம்தசே்பக்தி, ே்தவவறி, இனப்பலக, ம்பலார என்கி்ற 
ம்பலாலிைலான வவற்றிகல்ளக் கலாட்டித் ்தஙகல்ளச சேவகி்தலாரக்ளலாகக் கலாட்டி 
ேக்கல்ள ஏேலாற்றி, சுகம்பலாக வலாழவில் தில்ளப்பம்த சிஙக்ள ஆட்சிைலா்ளரகளின் 
குறிக்மகலா்ளலாக இருநது வந்தது.

கடந்த இ்ரண்டு ஆண்டுக்ளலாக உ்க்ளலாவிை வ்பலாது முடக்கம் ஆகப வ்பரிை 
ேலாடுகளின் வ்பலாரு்ளலா்தலா்ர சூழநில்கல்ளமை ஆட்டஙகலாைச வசேய்துவிட்ட 
நில்யில் முழுக்க முழுக்க சுற்று்லா, மீன்பிடித் வ்தலாழில், அநநிை மு்தலீடுகள 

ஆகிைவற்ல்ற ேட்டுமே ேம்பியிருந்த 
இ்ஙலக ம்பலான்்ற ேலாடுகள ்தபபிவிடுேலா 
என்ன?

 ஏற்கனமவ முடேலாகிக் கிடப்பவலனப 
்படுக்லகபபுண் ்பற்றிக் வகலாண்ட கல்தைலாக 
இ்ஙலக  க டு ம்  வ ்ப லா ரு்ள லா ்த லா ்ர ப 
பின்னலடலவயும், மவல்யின்லேலையும் 
எதிரவக லாள்ள மவண்டிை நில்க்கு 
ஆ்ளலானது.

வ்பட்ம்ரலால்,டீசேல், சேலேைல் எரிவலாயு 
வில்கள விண்லை முட்ட உைரந்தன. இது 
வில்வலாசிலை உைரத்திைது. வ்பரிை மின் 
உற்்பத்தித் திட்டஙகள இல்்லா்த நில்யில் 
மின்சேலா்ரத் ்தலடயும் லகமகலாரக்க வ்தலாழில்கள 

முடஙகின. மவல்யின்லே கலா்ரைேலாக வறுலேயில் ்தள்ளப்பட்ட ேக்கள 
ஒரு வ்ரலாட்டித் துண்டுக்கலாகச சேக ேனி்தமனலாடு ம்பலாட்டி ம்பலாடுகி்ற அ்ளவிற்கு 
இைல்பு வலாழக்லக சீ்ரழிவலடந்தது.

அநநிைச வசே்லாவணி ்பற்்றலாக்குல்ற, ்பைேதிபபுக் குல்றவு, கடன் சுலே, 
ேக்களின் ம்பலா்ரலாட்டம் என அ்ரசு நிரவலாகம் அடிமைலாடு சீரகுல்ந்தது. 
கட்டுப்பலாடற்்ற நில்லேயில் ேலாட்டின் சேட்டம் ஒழுஙகும் லகமீறிைது. 
்தல்க்குமேல் ம்பலானபின் சேலான் என்ன? முழம் என்ன? என்கி்ற நில்யில் 
ேக்கள வ்தருவிம் இ்றஙகி வன்முல்றலைக் லகயிவ்டுத்துக் வகலாண்டனர.

வில்ளவு, பி்ர்தேர ்ரலாஜ்பக்மசே உயிரபபிசலசே மகட்டு ்தமிழீழ ேண்ணில் 
(திரிமகலாைேல்) ்தஞசேம் புகுநதுள்ளலார. அம்தமே்ரம் அதி்ப்ரலாக இருக்கி்ற 
மகலாத்்த்பை்ரலாஜ்பக்மசேலவயும் ்ப்தவிவி்கக் மகலாரி ேக்கள வ்தலாடரநது 
வ்தருவிம் நிற்கி்றலாரகள.

சேலாதி, இன, ே்தவவறிச சேரவலாதிகலா்ரம் ஒரு ேலாட்லட வறுலேயின் பிடியிலும் 
வன்முல்றயின் ேடியிலும் கிடத்தியிருக்கி்றது என்கி்ற உண்லேலைப ம்பசுவது 
இநதிைலாவில் சி்ருக்குக் கிலிலை உண்டலாக்குகி்றது. ைலார ேறுத்்தலாலும் ைலார 
ேல்றத்்தலாலும் ேக்கள கி்ளரநவ்தழுகி்றத் ்தன்வனழுசசிைலான ம்பலா்ரலாட்டஙகளுக்கு 
முன்பு ஹிட்்ரகளும், இடிஅமீன்களும், ்ரலாஜ்பக்மசேக்களும் ேட்டுேல்் ம்பலாலிச 
சேவகி்தலாரகள ைலாருமே ்தப்ப முடிைலாது என்்பது்தலான் எரியும் இ்ஙலக 
உைரத்தும் ்பலாடம்!

்காசு. நா்கரா்சன

அ்தலாவது இநதி வேலாழிலைப ்ப்ரபபுவது ஒன்றிை அ்ரசின் கடலேைலாகும் 
என்கி்றது இபபிரிவு .  எனமவ ,  அ ்ரசிை்லேபபு ச  சே ட் ட த்தில் 
வசேலால்்ப்பட்டல்தத்்தலாமன ஒன்றிை அ்ரசு வசேய்கி்றது, இதில் என்ன ்தவறு 
உள்ளது என்கின்்றனர இநதி ஆ்த்ரவலா்ளரகள.

ஆனலால் இந்த ஒரு உறுபல்பக் கலா்ரைேலாக லவத்துக் வகலாண்மட 
இநதிைலானது ்பல்மவறு இடஙகளிலும், ்பல்மவறு ்த்ளஙகளிலும் ேம் மீது 
திணிக்கப்படுகி்றது என்்பது்தலான் இன்ல்றை சூழநில்.

இநதிை வேலாழிகளில் ஒன்்றலான இநதிக்கு, மவறு எந்த இநதிை வேலாழிக்கும் 

்த்ரப்படலா்த முக்கிைத்துவம் ஏன் ்த்ரப்பட்டுள்ளது ? இது வேலாழிச சேேத்துவத்திற்கு 
எதி்ரலானது இல்ல்ைலா ?

இபபிரிவு இநதிக்கு ேட்டும் ஒரு சி்றப்பலான இடத்ல்தயும் ேற்்ற இநதிை 
வேலாழிகல்ள  இ்ரண்டலாம் ்த்ரேலாகக் கரு்தப்படுவ்தற்கும் முக்கிை கலா்ரைேலாக 
அலேகி்றது இல்ல்ைலா?

எனமவ இபபிரிவு இநதி ஆதிக்கத்ல்த ேம் மீது திணிப்ப்தலாலும், வேலாழிச 
சேேத்துவத்திற்கு எதி்ரலானது என்்ப்தலாலும் ேலாநி் சுைலாட்சிக்கலான ேேது 
முழக்கஙகளில் முக்கிைேலான ஒரு முழக்கேலாக “பிரிவு 351 நீக்கப்பட மவண்டும்” 
என்்பதும் இருக்க மவண்டும் என்்பல்த இந்த மே்ரத்தில் வலியுறுத்்தக் 
கடலேப்பட்டுளம்ளலாம்.

முனபக்க த�ொடர்ச்சி ...
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உசசே நீதிேன்்றத்தின்  
வ்ர்லாற்றுச சி்றபபுமிக்க உத்்த்ரவு !

இந்திய தண்டனைச் சட்டப் பிரிவு 124 (A) இன் 

கீழ், 124 ஆணடுகள் பனைனையாை ததசத்துத�ாகச் 

சட்டத்னத ஒன்றிய அ�சு ைறுபரிசீலனை சசய்யும் 

வன� இன்டககாலைாக நிறுத்தி னவகக தவணடும் 

என்று வ�லாற்றுச் சிறப்புமிகக உத்த�னவ உச்ச 

நீதிைன்றம் பிறப்பித்துள்்ளது.

காலனி ஆடசியில் பிரிடடிஷகா�ரக்ளால் 

உருவாககப்பட்ட இந்தத் ததசத்துத�ாகச் சட்டப்பிரினவ 

ைறுபரிசீலனை சசய்ய ஒன்றிய அ�சுககு உச்ச 

நீதிைன்றம் அனுைதி வைங்கியுள்்ளது. 

தைலும், ததசத் துத�ாகச் சட்டப்பிரினவ ைறுபரிசீலனை 

சசய்யும்வன� எந்த ஒரு வைககும் பதிவு சசய்யககூ்டாது, 

விசாரிககவும் கூ்டாது என்றும் ஒன்றிய, ைாநில 

அ�சுகளுககு உச்ச நீதிைன்றம் உத்த�விடடுள்்ளது.

NCRB அறிகனகயின்படி 2015 - 2020 காலகட்டத்தில்,  

356 ததசத்துத�ாக வைககுகள் பதிவு சசய்யப்படடு 

548 தபர னகது சசய்யப்பட்ட நினலயில் 6 தபர 

மீது ைடடுதை குற்றம் நிரூபிககப்படடிருககிறது. 

அ�சுககு எதி�ாகக கு�ல் சகாடுப்தபான� எல்லாம் 

இந்தக சகாடிய சட்டத்தின் மூலம் கடுனையாை 

இன்ைல்களுககு ஆ்ளாககி, கருத்துரினைனயக க்டந்த 

7 ஆணடுகளில் பாஜக அ�சு சபரிய அ்ளவில் ஒடுககி 

வருகிறது.

 மிக அதிகைாகத் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட 

சட்டப்பிரிவு இச் சட்டப்பிரிவுதான் என்று கூறப்படுகிறது.

இன்று உச்சநீதிைன்றதை ஒன்றிய அ�சுககு இந்தச் 

சட்டத்னதப் பரிசீலனை சசய்ய உத்த�வு பிறப்பித்திருப்பது 

கருத்துரினைககுக கு�ல் சகாடுககும் அனைவரும் 

வ�தவற்க தவணடிய உத்த�வாகும்.
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ஆசிரியர்: 
சு்ப.வீ்ர்பலாண்டிைன் 

ப�ொறுப�ொசிரியர் 
எழில்.இ்ளஙமகலாவன் 

ஆசிரியர் குழு: 
உ்தைகுேலார 
வவற்றிசவசேல்வன் 
சேலா்ர்தலா ம்தவி

பெளியீடு: 
தி்ரலாவிட இைக்கத் ்தமிழர ம்ப்ரலவ

இணையதளம்: 
www.keetru.com,  

www.karunchattaibooks.com 

மின் அஞ்சல்:  
karunchattai@gmail.com 

டுவிட்டர்: suba_vee 

பதொ்டர்புக்கு 
120 என்.டி. ்ரலாே்ரலாவ வ்தரு,  
்ரஙக்ரலாஜபு்ரம், மகலாடம்்பலாக்கம் 

வசேன்லன- 600 024,  

பதொணைப�சி: 044-2472 6408 

சசன்னை அம்பத்தூரில் 08-05-2022 அன்று,   
நத�ஷகுைார - �ஷீதா ஆகிதயா�து ஜாதி,  ைதம், ச்டங்கு 
ைறுப்புத் தி�ாவி்டர திருைணம் தப�னவப் சபாதுச்சசயலா்ளர 
தப�ாசிரியர சுப.வீ�பாணடியன் அவரகள் தனலனையில் 
நன்டசபற்றது. ைணைககள் சபாதுச் சசயலா்ளருககு  
நன்றினயக சதரிவித்தைர. ைணைககள் வீட்டார தப�னவ 
வ்ளரச்சி நிதியாக ரூபாய் 10,000/- பத்தாயி�ம் வைங்கிைாரகள்.

08-05-202  அன்று ஈத�ாடடில் “இைைாைப் தப�ாசிரியர 
படிப்பு வட்டம்”  சாரபில்  கருஞசடன்டப் பதிப்பகத்தின் 
மூன்று நூல்கள் அறிமுகக கூட்டம் நன்டசபற்றது.

 ஈத�ாடு நக�த் தந்னத நாக�த்திைம் சுப்பி�ைணியம் 
தனலனையில், ைாவட்டச் சசயலா்ளர ஆ.தமிழ்ககுை�ன் 
வ�தவற்புன� ஆற்றிைார. தி.மு.க சுற்றுச் சூைல் அணிச் 
சசயலா்ளர காரத்திதகய சிவதசைாதிபதி, தப�னவயின் 
துனணப் சபாதுச் சசயலா்ளர சிற்பி சசல்வ�ாஜ், 
சகாள்னகப் ப�ப்புச் சசயலா்ளர இ�ா. உைா ஆகிதயார 
சிறப்புன� ஆற்றிைாரகள்.

03-05-2022 அன்று தகானவயில் நன்டசபற்ற  கலந்துன�யா்டல் 
கூட்டத்திற்குத் சதற்கு ைாவட்டத் தனலவர ஆனைைனல 
நவநீதன் தனலனை தாங்கிைார. ைாவட்டச்சசயலா்ளர 
ஆடிட்டர காரத்தி முன்னினல வகித்தார.
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தி.மு. கைகம் தகாருகிற ைாநில 
சுயாடசினயவி்ட மிக அதிகைாை 
உரினைகன்ளயும், அதிகா�ங்கன்ளயும் 
சகாண்ட ைாநில சுயாடசி முனறனய 
ஏற்றுகசகாணடுள்்ள அசைரிககாவும், 
இ�ஷயாவும் எவவ்ளவு வ்ளம் 
உன்டயைவாக, வ்ளரச்சி 
சகாண்டைவாக, வலிவு பன்டத்தைவாக 
வி்ளங்குகின்றை என்று இந்நூலில் 
ஆங்காங்கு சுடடிககாட்டப்படடிருப்பது 
பல கருத்துக குரு்டரகளுககுக 
கணசணாளி பயககும் என்று 
உறுதியாகக கூறலாம்.

தி.மு.கைகத்தின் கருத்னதச்  
சுருங்கக கூறதவணடுைாயின் இந்திய 
ைணனணக காப்பாற்ற - அதாவது 
இந்தியாவின் எல்னல, சுதந்தி�ம், 
உரினை, வ்ளம், வாழ்வு ஆகியவற்னறக 
காப்பாற்ற என்ை என்ை அதிகா�ங்கள், 
உரினைகள் ததனவப்படுதைா அனவ 
ைத்திய கூட்டாடசி அ�சினி்டம் 
ஒப்பன்டககப்ப்ட தவணடும்; ைாநில 
ைககன்ளக காப்பாற்றவும், வாைனவககவும், 
வ்ள� னவககவும் என்ை என்ை 
அதிகா�ங்கள், உரினைகள் ததனவப்படுதைா 

அனவ ைாநில சுயாடசி அ�சினி்டம் 
ஒப்பன்டககப்ப்ட தவணடும். 
இன்னும் சுருங்கக கூறிைால் 
‘இந்தியானவக காப்பாற்றுவது 
ைத்திய அ�சின் க்டன், ைககன்ள 
வாைனவப்பது அந்தந்த ைாநில 
அ�சுகளின் க்டன்.’ இதற்கு ஏற்றபடி 
அ�சியல் அனைப்புச் சட்டத்னத 
ைாற்றி அனைகக தவணடியது 
இன்றியனையாததாகிறது. அதற்காை 
வழிவனக கூறும் சிறந்த நூல்தான் 
இந்நூல்.

நணபர ைாறன் இனிய எளிய 
தமிழில் ஆற்சறாழுககு நன்டயில் 
இந்நூனல  இயற்றி இருககிறார 
என்பது ைடடுைல்லாைல்   
உணரச்சினய ஆங்காங்கு 
சகாப்பளிககவிடடிருககிறார. இந்த 
நூனலப் படிப்பவரகள் எல்லாம் 

சதளிவு சபற்று, உரினைப் தபாருககுத் 
தம்னை ஆயத்தப்படுத்திக சகாள்வாரகள் 
என்பது திணணம். 

ைாநில சுயாடசி அறப்தபாருககுப் 
புறப்படும் அறப்தபார வீ�ரகள் அனைவரும் 
சன்ளககாத அ்ளவுககுக னகயில் ஏற்கத் 
தகக கருத்துக தக்டயங்கன்ளயும், ஆதா� 
ஈடடிகன்ளயும் மிக வலிவாக வடித்துத் 
தந்துள்்ள நணபர மு�சசாலி ைாறன் 
அவரகன்ள நான் ைைதா� -  வாயா� 
வ�தவற்றுப் பா�ாடடி வாழ்த்துகிதறன். 

 கானலப் படிப்பவரகள் எல்லாம் சதளிவு சபற்று, 
உணரவு சப எழுச்சி சபற்று, உரினை

ைாநில சுயாடசி அறப்தபாரில் ஈடுபடுத்திகசகாள்ளும் 
ஒவசவாரு வீ�னுன்டய னகயிலும் இந்த நூல் ஏந்தும் 
தக்டயைாகவும், எறியும் ஈடடியாகவும் திகழ்வதாக.

 

மாநில சுயாட்சி

  நண்பர் மாறன்  
இனிய எளிய தமிழில் 
ஆற்றாழுக்கு நடையில் 
இந்நூடை  இயறறி இருக்கிறார் 
என்்பது மட்டுமல்ைாமல்  
உணர்ச்சிடய ஆங்ாஙகு 
்்ாப்பளிக்்விட்டிருக்கிறார். 
இந்த நூடைப ்படிப்பவர்்ள் 
எல்ைாம் ் தளிவு ் ்பறறு, 
உரிடமப ப்பாருக்குத் தம்டம 
ஆயத்தப்படுத்திக் ் ்ாள்வார்்ள் 
என்்பது திணணம்.

மாநில சுயாட்சி
ஆசிரியா : முரச�ாலி மாறன்.

1974 இல் தி.மு.க முதல் செளியிடு.

2022 நான்காம் பதிப்பு, சூரியன் பதிப்பகம்

சதாலலபபசி: 044 - 42209191

நூல்  

அறிமு
கம்

நாவலர் இரா.வநடுஞவ்சழியன,   நூலின் அணிந்துடையின் ஒரு ்பகுதி


