
                                              உரிவணத் டணயழ்த் ழடசம்| ளசப்ம்ர் 2021|  1 

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

தசத்ின் குல் 

பதொய்தொல் பகொலனகலபப் பதொய்ொக்க தண்டும் 

ிக அசு! 

 

கமபல் ணவதிழ ளகமவ ளசய்ண பிட்டு ழணமடல்-

சமவு ன்று கவட கட்டுபண டணயழ்மட்டில் (இந்டயதமபிலும்) 

புடயத ளசய்டயதன்று. இப்ழமண ப.க. ஸ்மயன் 

டவவணதிம டயபக ஆட்சயதிலும் அழட கவடடமன் 

ளடமர்கயண. 

தொர் ிொகுின் அநிவுக் குல் தகட்க https://www.youtube.com/watch?v=NaMbPqrXqPo&feature=youtu.be 

உரில: 4தசம்: 1  ினள்ளுர்ஆண்டு 2052 னட்டொசி / பசப்டம்தர் 2021 ஆசிரிர்: ிொகு பதொறுப்தொசிரிர்: சந்ொ 

 

உள்தப... 
   

 1.   ழடசத்டயன் குல் -1 

 2.  கநம் கமம் -6 

 3. ளசங்கமட்மன் குயப்புகள் -13 

 4. ழமசயரிதர் ணபேடபத்ண  

    ச்சரிக்கயமர் –  15 

 5. பிபசமதிகநின் டயர்பிவபம்  

  சடயச்ளசதல் ணயக்க டுளகமவபம்-20 

 6. டணயனம? டயமபிம? -29 

 7. குத்டவகதில் ளமபேநமடம  

    பநர்ச்சய? -37 

 8. தம சுபவீதக் கூண்டில்  

    ற்றுகயழமம்! (2) -47 

 9. கழுவட ழடய்ந்ண கட்ளறும்ம  

   கவட -60 

10. ழமய பறுவண குவப்பு -76 

11. டணயழ்த் ழடசம் ளபநிதடீ்டுக்குழு -85 

 
  

 

  

http://www.tamilthesam.org/
mailto:mailto:urimaithamizhthesam@gmail.com
https://www.facebook.com/Thamilthesiyaveduthalaiyeakkam/?device_id=4f986036-eabf-414c-9de5-741742ff9e62
https://www.youtube.com/channel/UCjsDCGK1Abw1hZCeotX95yg
https://www.youtube.com/watch?v=NaMbPqrXqPo&feature=youtu.be
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கமங்கயஸ் ஆட்சயக் கமத்டயலும் ளமய்ழணமடல் ளகமவகள் ந்ட. ணடய ளபள்நத்டயல் 

பழ்கயப் ழம அந்டக் ளகமவயகழ்வுகவந எணக்கய பிட்மல், டயபக ஆட்சயக்கும் அடயபக 

ஆட்சயக்கும் ழபறுமடில்மட டீவணகநில் இந்ட ளமய்ழணமடல் ளகமவகளும் என்று. 

படல்பமகப் டபி பகயத்டபர்கநில் கபேஞமயடயக்கும் ம்யஆபேக்கும், ிகு கபேஞமயடயக்கும் 

ளதயடமவுக்கும் ளமய்ழணமடல்ளகமவகள் ளடமர்மகப் ிஞக்கு என்றுணயல்வ. சட்ப் 

பும்ம ளமய்ழணமடல் ளகமவகள் இல்மணல் ஆட்சய ளசய்த படிதமண ன்று அபர்கள் 

உறுடயதமக ம்ிமர்கள் ன்ழ ளசமல்மம். 
  

பக ஸ்மயன் ளமறுப்ழற்று ணக்களுக்குச் சமர்ம  டயட்ங்கவந அயபித்ணச் 

சயபற்வச் ளசதமக்க பற்ட் யவதில் மசகவும் மசக அடிவணக் கட்சயதம அடயபகவும் 

சட்ம் எழுங்கு ளகட்டு பிட்டமகக் கூக்குயத் ளடமங்கய. 
  

புடயத ஆளுர் ஆர் ன் பி ளமறுப்ழற் ழமழட பிடணம தங்களும் 

ழுப்ப்ளற். அபர் கமபல்ணவத் டவபர் வசழந்டய மபுவப அவனத்ணப் ழசயதண 

ன்? ன் பிமபிற்கு தமரிணயபேந்ணம் பிவ இல்வ. ஆளுர் பிநக்கம் டபில்வ, 

டணயனக அசும் ளணௌணமகழப இபேந்ண பிட்ண. 
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இந்டப் ின்ஞிதில் சட்ம் எழுங்வகக் 

கமப்டமகக் கமட்டிக்ளகமள்நழப 

டணயழ்மளங்கும் அடயடிதமக 

பபமதித்ணக்கு ழணற்ட்பர்கள் 

டவநப்டுத்டப்ட்மர்கள். 
  

அண்வணதில் ணத்ணக்குடிதில் 

ணவபபேகன்  ன் இவநஜர் ‛ழணமடயல்‛ 

சுட்டுக் ளகமல்ப்ட்டமகச் ளசய்டயகள் 

பந்ட. இண ளமய்ழணமடல் டுளகமவடமன் 

ன்வட டற்சமர்ம உண்வணதயபம் 

குழுக்கள் கண்யந்ணள்ந. 
  

அழட சூட்டில் அக்ழமர் 11ஆம் மள் 

டயபேப்ளபேம்புணரிலும் எபே ‘ழணமடல்’ ந்ண 

பர்ணசம ழசக் ன் ப ணமய இவநஜர் 

சுட்டுக் ளகமல்ப்ட்டுள்நமர். ழடசயத 

ணிடவுரிவண அவணப்புகநின் கூட்வணப்ின் (NCHRO) டவபர் ழமசயரிதர் அ, ணமர்க்ஸ் 

அபர்கநின் டவவணதில் உண்வணதயபம் குழு அவணக்கப்ட்டு அபர்கள் பர்ணசம ழசக் 

ளகமவ ற்ய பிரிபம டவுகள் டயட்டிக் ளகமடுத்ணள்நர். 

 

  டயபேப்ளபேம்புணர் சுங்கச்சமபடிதில் ஞி ளசய்பம் இந்டயம ளசன் அக்ழமர் 10ஆம் 

மள் கமவ 8 ணஞிதநபில் ளசன்வ ளசல்லும் ளமபேட்டு சுங்கச் சமபடி அபேகயல் 

உள்ந EB  கமி ழபேந்ண யறுத்டத்டயல் யன்று ளகமண்டிபேந்ட 

ழமண  பணமயத்டபர் இபேபர் இந்டயமபிம் ளசன்று ழடம பனய ழகட்பர்கள் ழமப் 

ழசய, அபர் அஞிந்டயபேந்ட 5 சபன் டங்கச் சங்கயயவதத் அறுத்ணக் ளகமண்டு 

ஏடி பிட்ர்.  இந்டயம அயதவடக் ழகட் அங்கயபேந்ட எபே சயர் அபர்கவந பிட்டிப் 

ிடிக்க பதன் ழமண, இபேபபேம் அங்கயபேந்ட கமட்டுப் குடயபள் ணவனந்ண 
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ணவந்ணள்நர்.  இபர்கவந இந்டயமபின் உபிர்களும், ஊர்க்கமர்களும் ழடடிபள்நர். 
  

  இந்யவதில் இபேங்கமட்டுக் ழகமட்வப் குடயதில் கமபல்ணவதிர் ளகமண்டுபந்ண 

குபிக்கப்ட்ர். ளடமர்ந்ண அன்று அந்டக் கமட்டுப் குடயதில் ன் ந்டண ன்ண குயத்ணம் 

பர்ணசம ழசக்வக ’ன்கவுண்ர்’ ளசய்ண சுட்டுக் ளகமன்ண குயத்ணம் ளபேம்புணர் கமபல் 

ஆய்பமநர்  ஸ். கயபேஷ்ஞகுணமர் டண படல் டகபல் அயக்வகதில் கூறுபண ணவும் 

ம்பும்டிதமக இல்வ.. 

 

ளணமத்டத்டயல் இண கமபல்ணவதின் பனக்கணம ’ன்கவுண்ர்’  டுளகமவடமன் 

ன்று ளடரிகயண. 

பர்ணர்சம ழசக்வகக் வகண ளசய்ண பிசமரித்டயபேக்கமம். ீடயணன்த்டயல் யறுத்டய உரித 

டண்வகள் பமங்கயத் டந்டயபேக்கமம். சட்ப்பும்மகக் ளகமவ ளசய்த ழபண்டித 

ழடவபழத இல்வ. அந்ட ஆள் வகவதப் யத்டழமண கூ இந்டயமவபழதம, 

டன்வத் ணத்டயதபர்கவநழதம ணப்மக்கயவதக் கமட்டி ணயட்வுணயல்வ. கமட்டுக்குள் 

கமபல்ணவதிவ அரிபமநமல் ளபட்டிமர் ன்ண ளபறும் புவவு ன்ழ ளடரிகயண. 

.     பர்ணசமபமல் ளபட்ப்ட் கமபர் ழணமகன்மறக்குக் கடுவணதம கமதம் 
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ட்டுள்நடமகவும், அபபேக்கு இன்னும் டீபிணம சயகயச்வச அநிக்க ழபண்டி உள்நண 

வும் கமபல்ணவ உதடயகமரிகள் கூயத ழமடயலும் கமதம்ட்பவ ணபேத்ணப ணவதில் 

கூ கமட்மணல் டபிர்க்கயன்ர். உண்வணதயபம் குழுபிர் வ்பநவு பதன்றும் அபவ 

ணபேத்ணபணவதில் கமஞ படிதபில்வ. . 

பர்ணசம ழசக்கும் ணற்ளமபேபபேம் பனயப்ய ளசய்ண வகவதப் யத்ணச் ளசன்ர் 

ன்ண குற்ச்சமட்டு. அபர்கவநக் வகண ளசய்ண. பனக்குத் ளடமடுத்ண அபர்களுக்கு உரித 

டண்வ ளற்றுத்டபேபணடமன் சரி.  இடயல் தமபேக்கும் ணமறுமடு 

இல்வ. 300 ஆபடப் வதிர்  ழடடுடல்ழபட்வதில் ஈடுட் யவதில் கமபல்ணவதிர் 

அபர்கவந நிடயல் உதிபேன் ிடித்டயபேக்க படிபம். ளகமன்றுடமன் ிடிக்க ழபண்டும் ன் 

ழடவப னழப இல்வ. கமபல்ணவ ளசமல்லும் கவட சற்றும்  ம்கத் டன்வண இல்வ. 

வகப் யப்புச் சம்பம் ந்டண அக் 10. அடுத்ட மள் கமவழத அபர்கள் சுற்ய 

பவநக்கப்ட்மர்கள் ன்ளல்மம் ளசய்டய ப்ப்ட் ழமழட ழடம க்கப்ழமகயண ன்கய 

அச்சம் ற்ட்ண. 

 

இந்டயமபிணயபேந்ண ளசதின் அறுக்கப்ட் சம்பம் குயத்ட படல் டகபல் அயக்வகவதத் 

டபிக்கம் ளசய்ண மர்க்க இதமடபமறு வபக்கப்ட்டுள்நடன் கமஞபம் பிநங்கபில்வ. 

டணயழ்மட்டில் டயபக ஆட்சயதிலும் அடயபக ஆட்சயதிலும் ந்ட ளமய்ழணமடல் 

ளகமவகள் இிழணலும் ளடமர்கவட ஆக பிமகமண. பமல்ர் ழடபமம், ளபள்வநச்சமணய 

ன் பரிவசதில் வசழந்டய மபு எபே ‘ன்கவுண்ர் ஸ்ளசயஸ்ட்’ ன்ண ளடரிந்ட 

ளசய்டயடமன். ஆமல் இந்டச் சரபேவக் ளகமவப்வவதக் கட்டுப்டுத்டவும் கட்டிப்ழமவுணம 

ணத்டயட்ம் அசயதல் டவணக்குத் ழடவப. இண பக ஸ்மயன் ஆட்சயதம? வசழந்டயமபு 

ஆட்சயதம? ன்று ழகட்கும் யவ ற்ட்டு பிக் கூமண. வசழந்டய மபு ஆமலும், ஆர் ன் 

பிழத ஆமலும் டணயழ்மட்டு ணக்கள் பமக்கநித்டண அபர்களுக்கு அல், பக 

ஸ்மயனுக்குத்டமன்! 

ளமய்ழணமடல் ளகமவகளுக்கு ப.க. ஸ்மயன் பற்றுப்புள்நி வபக்க ழபண்டும் க் 

ழகமபேகயழமம். இந்ட பவகதில் அபர் ளதயடமபிணயபேந்ண ணட்டுணல்மணல் 

கபேஞமயடயதிணயபேந்ணம் ணமறுட் பவதில் ஆட்சய புரிந்ண கமட் ழபண்டும்  

டயர்மர்க்கயழமம். 
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கபம் கொனம் 
  

பசன்லண தகதி னங்கொ க்கள் தகொரிக்லக ஆர்ப்தொட்டம் 

ழக.ி. மர்க் குடிவச ணமற்று பமரிதக் கட்த் டம் குயத்ட டி ஆய்வுக்குழுபின் 

அயக்வகவத டணயனக அழச பழுவணதமக ளபநிதிடு! 
  

குடிதிபேப்புக்கு ணக்கள் ங்கநிப்புத் ளடமவகதமக பை.1.5 இட்சம் கட் யர்ந்டயக்கும் 

அசமவஞவத உடிதமக ீக்கம்  ளசய்டயடு!! 
  

உள்நிட்  ழகி பூங்கம குடிவச ணமற்று பமரிதத் டயட்ப் குடய ணக்கநின் ழகமரிக்கவந 

பன்வபத்ண 21.10.2021 பிதமனன் கமவ 10 ணஞிக்குச் ளசன்வ ணமபட் ஆட்சயதர் 

அலுபகம் அபேகயல்  
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கண் ஆர்ப்மட்ம் வளற்ண. ணக்கள் இதக்கங்கள் ணற்றும் சமதக 

சக்டயகள்  எபேங்கயவஞந்ண த்டயத இந்ட ஆர்ப்மட்த்டயல் மடயக்கப்ட் ணக்களும் ல்ழபறு 

கட்சயதிபேம் கந்ண ளகமண்ர். டணயழ்த் ழடசயத பிடுடவ இதக்கத்டயன் சமர்ில் டவவணக் 

குழு  உறுப்ிர் ணகயனன் உவதமற்யமர். 

 

”ிழ் இந்து” கனத்ங்கம் 
  

டணயழ்த் ழடச டுபம் சமர்ில் 17.10.2021 ஜமதிறு  ணமவ 4 ணஞிக்கு ளசன்வ த்டயரிவகதமநர் 

ணன்த்டயல் "டணயழ் இந்ண -- டணயனர்கவநச் சமடயதச் சமடப் டுகுனயதில் டள்ளும் மர்ப்ித 

அசயதல்‛ ன் ளமபேநில் கபேத்டங்கு வளற்ண. ழடமனர் ளமனயன் டவவணதில் 

வளற் இந்டக் கபேத்டங்கயல் ழடமனர்கள் பிடுடவ இமழசந்டயன், பமமசம 

பல்பன், ழமசயரிதர் ட. ளசதமணன் கபேத்ணவ பனங்கயர். ட ழட பி இ ளமணச்ளசதமநர் 

ழடமனர் டயதமகு கமளஞமய பமதிமக உவதமற்யமர். 

தொர் பெதசன் ிலணதந்ல் 

சமடய எனயப்பு பிடுடவ பன்ஞித் ழடமனர் ளதழசன் யவழபந்டல் யகழ்ச்சய ளசன்வ 

டயபேணனயவசதில் அபபேவத படீ்டில் 02.10.2021 அன்று வளற்ண. டணயழ்த் ழடசயத பிடுடவ 

இதக்கத்டயன் டவவணக் குழு உறுப்ிர் ழடமனர் ணகயனன் கந்ண ளகமண்டு உவதமற்யமர். 
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சிநப்ன னகொல இழுத்து னெடு! 

கமபல் சயத்டயபவடக்கு டயம கூட்டிதக்கம் சமர்ில் "சயத்டயபவடக் கூணம இங்வகத் 

டணயனர் சயப்பு பகமவண இழுத்ண படு!"  ன் டவப்ில் 09.10.2021 அன்று டயபேச்சயவத 

வணதணமகக் ளகமண்டு இவஞதபனயக் கபேத்டங்கம் வளற்ண. ட ழட பி 

இ ளமணச்ளசதமநர் ழடமனர் டயதமகு கந்ண ளகமண்டு உவதமற்யமர். 
 

ொதிொ லசதிக்கு ீி! 

 குடந்ல 
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டயல்ய மணகமப்புப் ளண் கமபர் மிதம வசி கூட்டுப் மயதல் டுளகமவவத 

கண்டித்ண, இவநஜர் அண் சமர்ில் 06.09.2021 அன்று கமவ 10.30 ணஞிக்கு குந்வட கமந்டய 

பூங்கமபில் கண் ஆர்ப்மட்ம் வளற்ண. ழடமனர் வசணன் டவவணதில் வளற் 

ஆர்ப்மட்த்டயல் பனக்கயஜர் ளத மண்டிதன், ழடமனர்.ணழமகன் CPI (ML), ழடமனர்கள் 

மயத், மயத் அய (SDPI), ப்ரிதம (அக்ிக் குஞ்சுகள் அக்கட்வந), 

டயபேங்வக ணீம, சபக ஆர்பர் டணயனயிதன் ஆகயழதமர் கந்ண ளகமண்ர்.. 

ஆர்ப்மட்த்டயல் ... 

ளண்ஞின் ளற்ழமரின் ழகமரிக்வகவத ற்று பனக்வக சயி பிசமவஞக்கு ணமற்று! 

ளண்ஞின் உவ ணறு உற்கூமய்வுக்கு உட்டுத்ண! 

டுளகமவக்குப் ளமறுப்ழற்று அணயத்மழப டபி பிகு!  

ளண்கள் மணகமப்வ உறுடய ளசய்! 

ழமன் பனக்கங்கள் ழுப்ப்ட். 
  

ளமள்நமச்சய 
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மிதம வசி டுளகமவக்கு ீடய ழபண்டி இவநஜர் அண் சமர்ில் 13.09.2021 அன்று 

ணமவ 4 ணஞிக்கு ளமள்நமச்சய டயபேபள்ளுபர் டயயல்  கண் ஆர்ப்மட்ம் வளற்ண. 

மிதம வசி டுளகமவ குயத்ண டயல்ய உதர்ீடயணன் பனயகமட்டுடலுன் கூடித புமய்வு 

த்டயடு! 

டுளகமவ ளசய்தப்ட்டன் பழுப் ின்ஞிவதபம் கண்யந்ண ளபநிப்டுத்ட பவதம 

ீடயபிசமவஞக்கு ஆவஞதிடு! 

டுளகமவக்குப் ளமறுப்ழற்று அணயத்சமழப டபி பிகு! ழமன் பனக்கங்கள் 

ழுப்ப்ட். ளமள்நமச்சய இவநஜர் அண் அவணப்மநர் ழடமனர் சய.இிதன் டவவணதில் 

வளற் ஆர்ப்மட்த்டயல் ட ழட பி இ சமர்ில் பனக்கயஜர் டய. சுடம கமந்டய 

உவதமற்யமர். 
  

சனெகீி ொள் 

டந்வட ளரிதமரின் 143 ஆம் ிந்டமநில் எவ்ழபமமண்டும் ளரிதமர்ப் ிந்ட மவந 

சபகீடய மநமகத் டணயழ்மடு அசு அயபித்ணள்நவடளதமட்டி பற்ழமக்கு ழுத்டமநர்கள் 

கவஜர்கள் சங்கம், சயங்கமழபர் ளரிதமர் ழவப, டயமபிர் பிடுடவ கனகம் ணற்றும் 

இவநஜர் அண் சமர்ில் ளசப்ம்ர் 17 கமவ 8 ணஞிக்கு  ழமபைரில் உறுடயழதற்பு யகழ்வு 

ற்மடு ளசய்தப்ட்ண. சயங்கமழபர் ளரிதமர் ழவபத் ழடமனர் ளசல்பம் யகழ்வப 

டவவணழதற்று த்டய வபத்டமர். ளடமக்க உவதமக ணனவ அஸ்படம ளரிதமர் 

ற்யப் ழசயமர். அம்ழத்கர் ளமணவுவவண பன்ஞித் ழடமனர் ழணமகன்,உவதமற்யமர். 

பகச ழடமனர் சயகம் ளசந்டயல்மடன் சயப்புவ ஆற்யமர். ளசன்வ இவநஜர் அண் 

ளமறுப்மநர் ழடமனர் மசர் ன்ய கூயக் கூட்த்வட யவவு ளசய்டமர். 
  

 கூட்த்டயல் டணயழ்மட்டின் உரிவணகளுக்கமகப் ழமமடுகய ழமமட் மநமக இந்ட 

மவந  உபேபமக்குழபமம் ன்று அவபபேம் உறுடயளணமனய 

ற்றுக்ளகமண்ழடமடு, பனக்கங்களும் ழுப்ப்ட். ழணலும் ளமண ணக்களுக்கு 

இிப்பும் ‛ளண் ன் அடிவணதமமள்‛ ன் புத்டகபம் பனங்கப்ட். 
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பசங்கொட்டொன் குநிப்னகள் 

ன்று னடினேம் இந் டுக்கடல் தடுபகொலனகள்? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சிங்கபக் கடற்தலடின் பகொலனபநிக்கு தலுபொன ிழ் 

ீணர்  உிர்ப் தனி ஆகினேள்பொர். பசன்ந 2021 அக்தடொதர் 18ஆம் 

ொள் ிங்கள் கில ிலசப்தடகில் பசன்று ீன் திடித்துக் 

பகொண்டினந் தகொட்லடப்தட்டிணம் ீணர்கள் ொஜ்கிண், 

தசிர், சுகந்ன் ஆகிதொது தடகின் ீது இனங்லகக் 

கடற்தலடின் தொந்துக் கப்தலன தொச் பசய்துள்பணர். இந் 

ொக்குனில் ொஜ்கிண் உிரிக்க, கடனில் த்பித் ற்ந இனலனேம் 

சிங்கபப்தலடிணர் சிலநப்திடித்ணர். இனங்லக அசு ிழ்ொட்டு ீணர்கள் இனலக் 

லகது பசய்ினப்தொகவும் எனலத் தடிக் பகொண்டினப்தொகவும் அநிித்து. இது 

பதொய் ன்தது இப்ததொது பரிந்து ிட்டது. ொஜ்கிண் உடல் ந்து தசர்ந்து ிட்டது. 

அலச் சித்ில பசய்து சுட்டுக் பகொன்நினக்க தண்டும் ணத் பரிகிநது. 
  

தகொட்லடப்தட்டிணம் ீணர் தடுபகொலனச் பசய்ி ந்வுடன் த17 இக்க 

எனங்கிலப்தொபர் தொர் ினனனகன் கொந்ி, ிக க்கள் னட்சிக் ககத் லனர்  
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தொர் அங்க. குதசகன், ிடுலனத் ிழ்ப் னனிகள் கட்சித் 

லனர் தொர் குடந்ல அசன் ஆகிதொர் ிலந்து பசன்று 

துனற்ந க்கலப தரில் சந்ித்தொடு, ீணர்கபின் 

ததொொட்டத்ிலும் தங்தகற்நணர். த17 இக்கத் தொர் தினீ் 

தொல அலப்னகலப எனங்கிலத்துப் ததொொட்டம் 

பசய்துள்பொர். தொெகிணனம் கொல் துலநனேம் ல்னொ 

லகிலும் இலடனைறு பசய்துள்பணர். ீணர் தக்கம் ின்று 

ததொொடி இக்கங்களுக்கும் லனர்களுக்கும் தொொட்டும் 

ொழ்த்தும். 
  

 

அசொகப் னலக்கப்தட்ட ொஜ்கிண் உடலனத் தொண்டிபடுத்து ீள்சடனக் கூநொய்வு 

பசய்வும், சிங்கபக் கடற்தலடிணர் ீது பகொலன க்குப் திவும் தண்டும். 
  

பொடனம் டுக்கடல் தடுபகொலனகளுக்கு என னற்றுப்னள்பி லக்கும் ிலசில் ிழ் 

க்கபின் ததொொட்டங்கலபத் பபிொண ிலசில் னன்பணடுக்க தண்டும்.    
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ததொசிரிர் னனத்து ச்சரிக்கிநொர்: 
  

தொதுகொப்னப் தலடகபின் லனொக திதின் ொத்:    ஆத்டம டயவசதில் ழணமடிதின் 

அடுத்ட அடி! 

– னனத்து –  
 

 இந்டயதமபின் பப்வகவநபம் இவஞக்கும் உச்சணட் அவணப்ின் டவபமக உள்நபர் 

ளல் ிின் மபத். 

இந்டப் டபிதின் ளதர் Chief of Defence Staff (சய.டி.ஸ்) 

இண ிடணர் ழணமடிதமல் உபேபமக்கப்ட் புடயத டபி ஆகும். 

இப்டபி பகயப்பம ிின் மபத் ழணமடிதமல் ணயகுந்ட கபத்ழடமடு ழடர்ந்ளடடுக்கப் ட்பர். 

இடற்கு பன் இந்டயத டவப்வத் டவபமக இபேந்டபர். 

இத்டவகத ணயகப் ளரித ளமறுப்வ பகயத்ணபபேம் ிின் மபத் அடிக்கடி உடயர்க்கும் கபேத்ணகள் 

ணயகவும் அடயர்ச்சயகணமவபதமக இபேக்கும். 

அவப ழணமடிதின் ழமக்கு ப்டி இபேக்கப் ழமகயண ன்று ணக்கு ஏநவு 
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உஞர்த்ணவபதமகழப உள்ந. அந்டப் ழமக்கு ஆத்டம டயவசதில் உள்நண ன்வடபம் 

இபண கபேத்ணகள் பம் ம்ணமல் புரிந்ண ளகமள்ந படிகயண. 

இடற்கு படயல் ஏர் டுத்ணக் கமட்டு—  

Thelogicalindian.கமம் 29 December 2019----- 

“Bipin Rawat had stirred a very serious row in 2018 when he remarked that the All India United Democratic Front (AIUDF) has 

been growing faster than the BJP in Assam because of the support of Muslims, with Pakistan and China pushing Bangladeshi mi-

grants into the North-east part of the country to destabilise India. The BJP said that the army chief needs to be saluted for his 

comment.” 

அடமபண—  

2018இல் இபர் கூயமர்-- 

“அசமம் ணமயத்டயல் மகவபக் கமட்டிலும் ழபகணமக அவத்டயந்டயத க்கயத மதக 

பன்ஞி பநர்ந்ண பக் கமஞம் பஸ்யம்கழந. 

மகயஸ்டமனும், சரமவும் ங்கநழடசத்டயயபேந்ண பஸ்யம் அகடயகவந அசமம் ணமயத்ணக்குள் 

ணவனத்ண அபர்கநின் ண்ஞிக்வகவதப் ளபேக்கய பபேகயமர்கள்.‛ 

இவ்பமறு அன்வத டவப்வத் டவபமக இபேந்ட ிின் மபத் கூயதவடப் மகபிர் 

பழபற்ர். 

இவ்பமறு, இந்டயத மணுபத்டயன் டவபர் மகவுக்கு ஆடபமகவும், இஸ்மணயதர்க்கு 

டயமகவும் ழடிதமக அசயதயல் டவதிட்டுள்நமர். 

அத்ணன் இஸ்மணயதவ மகயஸ்டமனுனும், சரமவுனும் இவஞத்ண அபணறு 

ளசய்ணள்நமர். இபர் இந்டயத மணுபத்டயன் டவபம, அல்ண இந்ணத்ணபம மணுபத்டயன் 

டவபம? இத்டவகத ணிடவத்டமன் ழணமடி அடுத்ண பப்வத் டவபமகவும் 

ஆக்கயபள்நமர். 

இபர் ற்யத் ளடரிந்ணளகமள்ந ழணலும் சய டுத்ணக் கமட்டுகள்—  

(டகபல்கள்--Hindustantimes. கமம் 12 Aug 2020) --- இபர் குடிபரிவணச் சட்த் டயபேத்டத்வட டயர்த்ணப் 

ழமமடிதபர்கவநக் கடுவணதமகக் கண்ம் ளசய்ணள்நமர். இப்ழமமட்த்ணக்குத் டவவண 

டமங்கயதபர்கள் பன்பவதமநர்கள் ன்றும், உவணகளுக்குத் டீ வபப்பர்கள் ன்றும் 

சயமர். 

அடுத்ண, 

கமஷ்ணீரில் ழமமடுபர்கவந அக்க ழபண்டி மணுபத்டயர் படிக்வககள் ழணற்ளகமண் 

ழமண ழணர் ழகமழகமய் ன்பர் டண பீ் பமகத்டயன் பகப்ில் எபே கமஷ்ணீர்க்கம 
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அப்மபிவதக் கட்டிவபத்ணக் ளகமண்டு ழமந்ண ழமமர். 

ழமமட்க்கமர்கள் யபம் கற்களுக்கு அந்ட அப்மபி ணிடக் ழகதணமக்கப்ட்டு இவதமகும் 

யவவத இபர் உபேபமக்கயமர். 

ழமரில் ஈடுமட பவபம் இப்டிப் தன்டுத்ணபண ழமர்க்குற்ணமகும் 

அல்பம? இத்டவக்கும் அண ழமர் கூ அல். ளபறும் கல்ளயபம் இவநஜர்கள்டமன். 

இந்டக் ளகமடுஞ்ளசதலுக்குப் பமக டயர்ப்பு ழுந்டண. 

ஆமல், ளல் மபத் ன் ளசய்டமர், ளடரிபணம? 

அவபர்க்கும் அடயர்ச்சயபெட்டும் பிடத்டயல் ழகமழகமய் ன் அந்ட அடயகமரிக்குப் மமட்டுச் 

சமன்யடழ் பனங்கய கவுபித்டமர். 

அந்ட ழகமழகமய் ளடமர்ச்சயதமகக் கபங்கவந ளபற்யகணமக எடுக்கயபந்ணள்நமர் ன்டற்கமக 

இந்டச் சமன்யடனமம்! 

இவடபம் பி அடயர்ச்சய டபேம் இன்ளமபே ளசய்டய 

இழடம—  
“In 2017, Rawat’s comments against stone pelters in Kashmir triggered a row. “In fact, I wish these people, instead of throwing 

stones at us, were firing weapons at us. Then I would have been happy. Then I could do what I (want to do),” he said. 

  

2017இல், கமஷ்ணீரில் பீ ஆபடங்கள் டரித்ட இந்டயத மணுபத்டயர்க்கு டயர்ப்பு ளடரிபித்ண 

ளபறும் கற்கவந யந்ண ழமமடும் ணக்கவநப் ற்ய இபர் கூயதண—  

“இந்டக் கமஷ்ணீரிகள் ங்கள் (மணுபத்டயர்) ணீண கற்கவந யபடற்கு டயல் ணப்மக்கயகநமல் 

சுழபண்டும் ன்ண ன் பிபேப்ம். அவ்பமறு ளசய்டமல் மன் ணகயழ்ழபன். அப்டி 

ந்டமல்டமன் மன் ளசய்த பிபேம்புபவடச் ளசய்த படிபம்.‛ 

அடமபண, ‚இந்டப் ழமமட்க் கமர்கள் ணப்மக்கயகவந ணட்டும் தன்டுத்டயதிபேந்டமல் மன் ன் 

பிபேப்ம்ழமல் சுட்டுத் டள்நி ணபம்சம் ண்ஞிதிபேப்ழன்.‛ 

“அம, கல்வ யபழடமடு யறுத்டயக் ளகமள்கயமர்கழந இந்டக் கமஷ்ணீர் இவநஜர்கள், ன் 

பயவணவதக் கமட் எபே பமய்ப்பு டக்கூமடம?‛ இவ்பமறு ங்குகயமர் இந்ட ணமளபேம் 

மணுபத்டயன் டவபர். 

அடுத்ண—  
“He also said, “Adversaries must be afraid of you and at the same time your people must be afraid of you. We are a friendly army, 

but when we are called to restore law and order, people have to be afraid of us,” he said. 

அடமபண—  
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ளல் மபத் கூயமர்—  'டயரிகள் ணட்டுணல், ணக்களும் மணுபத்டயம் அச்சம் 

ளகமள்நழபண்டும். ம் மணுபம் ணக்கநிம் ழசம் ளகமண்ணடமன். ஆமல் சட்ம், எழுங்வக 

ணீட்ளடுக்கும் படிக்வகதின் ழமண ணக்கள் மணுபத்டயம் அஞ்சத்டமன் ழபண்டும்." 

ண்ர்கழந, 

உள்மட்டில்  கமஞங்கநமல் சட்ம், எழுங்கு குவபம் ழமண இப்டிப்ட் 

பனயகமட்டுடவ மணுபத் டவவணழத டபேகயளடன்மல் ன் பிவநவுகள் ற்டும்? 

“ணக்கவந ப்டி ழபண்டுணமமலும் எடுக்குங்கள், ந்ட அக்கயணங்கவநபம் 

ளசய்பங்கள், மங்கள் மர்த்ணக் ளகமள்கயழமம்,‛ ன்று பன்கூட்டிழத உத்டபமடம் டபேம் 

அயபிப்ல்பம இண? 

ழணமடி யதணயத்ணள்ந பப்வத் டவவண ஆழமசகர் ளகமண்டிபேக்கும் ணப்மன்வண இண 

ன்மல் ழணமடிதின் ணப்மன்வணபம் இணழப ன்று மம் புரிந்ண ளகமள்நமம். 

இந்ட ளல் ழடசத்டயன் மணகமப்பு குயத்ண (2017ல்) ளபநிதிட்டுள்ந யவப்மடு ன் 

ளடரிபணம? 

டகபல்— news18.கமம் 10 June 2017— 

  

“India Ready for 'Two-and-a-half Front War', Says Army Chief Bipin Rawat 

  

“India is ready for a ‘two-and-a-half front war’, Army Chief General Bipin Rawat has said referring to Pakistan, China and the in-

ternal conflicts, ANI reported.” 

  

அடமபண-- ‚இந்டயதம இண்வ பவகநில் பக்கூடித டமக்குடல்கவந டயர்ளகமள்ந பழு 

டதமரிப்ழமடு உள்நண.‛ 

இபற்யல் எபே பவ ழணற்கயல் மகயஸ்டமவ டயர்ளகமள்பண. இணழப படன்வணதமண. 

இண்மபண பவ பக்ழக சரமவப டயர்ளகமள்பண. 

இடற்கடுத்ண உள்ந அவ பவ ன்ண இந்டயதமபின் உள்ழநதிபேக்கும் ழடசபிழமட 

சக்டயகவந டயர்ளகமள்பண. 

மகயஸ்டமன் ணண்டுடயன் கமஞணமக இந்டயதமவுக்குள் சபக ஊகங்கள் பம் ளமய்த் 

டகபல்கள் ப்ப்ட்டுப்  பஸ்யம் இவநஜர்கள் தங்கபமடயகநமக ணமற்ப் ட்டு 

பபேகயன்ர். 

ழப, ளபநிப்வகதம மகயஸ்டமன் ணற்றும் சரமவபபம், உட்வகதம தங்கபமட 



                                              உரிவணத் டணயழ்த் ழடசம்| ளசப்ம்ர் 2021|  19 

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

அவணப்புகவநபம் மம் டயர்ளகமள்ந ழபண்டிபள்நண. அவ்பமறு டயர்ளகமண்டு ளபல்லும் 

ஆற்ல் இந்டயதமவுக்கு உள்நண ன்று ணமர் டட்டுகயமர் ளல் மபத். 

இந்டயதப் ளபேமட்டின் மணகமப்புக்குப் ளமறுப்ம வத்டவபர் இந்டயதமபின் பயவண 

குயத்ண ணக்கநிம் உத்டபமடம் அநிப்ண பற்யலும் சரிதம ளசதல்டமன். ஆமல் ளல் 

மபத் அத்டவகத ளமறுப்பு ணயக்க அடயகமரிதம ன்டயல் குனப்ம் உள்நண. 

ிடணமக ழணமடிபம், ஆளும் கட்சயதமக மகவும், ஆட்டிவபக்கும் சக்டயதமக ஆர்.ஸ்.ஸ். 

அவணப்பும் இபேக்கும் யவதில் இப்டிப்ட் ணப்மங்கு வத்ட எபேபர் டவப்வக்கு 

ணட்டுணல், பப்வக்கும் டவபமக ழணமடிதமல் யதணயக்கப் ட்டு ளசதல்ட்டு பபேபண 

அச்சணநிப்டமக உள்நண. 

இந்டயத ணக்கவந இபர்கள் ழமர்ச் சுனலுக்குள் டள்நிபிக் கூமண. அடயலும் 

இந்டயதம, மகயஸ்டமன், சரம ஆகயத பன்று மடுகநிபழண அணு ஆபடங்கள் மநம் இபேந்ண 

பபேம் யவதில் யடமழண டவதமத ழடவப. 

அத்ணன் உள்மட்டில் தங்கபமடத்வட எடுக்கும் பதற்சயவத அீடயதமக பிரிவு டுத்டய 

எட்டுளணமத்டணமக இஸ்மணயத ணக்கவந எடுக்கும் ழடசத்ணழமகச் ளசதவபம் இபர்கள் 

ளசய்ண பிக் கூமண. 

ஆமல் ழணமடி அசு இந்ட அனயவுப்மவடதில்டமன் வழமட்டு பபேகயண. ளல் மபத் 

குயப்ிட் இண்வ பவகநில் ழணமடிதசு படமபடமக மகயஸ்டமழமடுள்ந 

பண்மட்வக் கூர்வணப் டுத்டய பபேகயண. 

இண்மபடமக சரமவபபம் பழுவணதமகப் வகத்ணக் ளகமள்படயல் அளணரிக்கமவபப் ின்ற்ய 

பபேகயண. 

இந்யவதில் அமதச் சங்கு எயக்கும் இன்வத ஆப்கமிஸ்டமில் குவந்ட ட்ச அவணடய 

யபி, ழகமடிக் கஞக்கயல் ணக்கள் ட்டிிதமல் சமகமணயபேக்க இந்டயதம உள்நிட் உக 

மடுகள் உடப பில்வளதன்மல் டமயமன்+அல் கய்டம+ மகயஸ்டமன் ஆகயத கூட்டுச் சக்டய 

ணீண்டும் பிஸ்பபைம் டுத்ண, தங்கபமடத் டீவத இந்டயதம பழுணம் ப்பும். 

இடற்கம அமத அயகுயகள் டணயனகத்டயலும் ளபநிப்ட்டு பபேகயன். இந்ட அமதங்கவநக் 

கமட்டி டயபக ஆட்சயவத பீப்டுத்ணம் உள்ழமக்கபம் ணத்டயத அசுக்கு உள்நண ன்ழட 

ண கஞிப்பு. ஆளுர் ஆர்.ன். பிதின் யதணம்கூ இந்டத் டயட்த்ணக்ழகற்ழப 

யகழ்ந்ணள்நண.      
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னக்கிம்னர் பகரி: 

ிசொிகபின் ிர்ிலணனேம் சிச்பசல் ிக்க தடுபகொலனனேம் 

சினம்னச் பசல்ன் 

”பிபசமதிகநின் ழமமட்த்வட எடுக்குழபமம்! ழமமடிக் ளகமண்டிபேக்கும் பிபசமதிகளுக்கு 

இண்ழ யணயங்கநில் மம் கற்ிப்ழமம்!‛ 

     இண ழடம டயவப்ங்கநில் டீவணகநின் ளணமத்ட உபேபணமக இபேக்கும் பில்ன் மத்டயம் 

ளமய க்கப் ழசும் பசம் ழம அல்பம இபேக்கயண? 

இவடப் ழசயதண தமழம அல், இந்டயத அசவணப்புச் சட்த்வட ளசதமக்கயச் சட்த்டயன் 
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ஆட்சயவத யவமட் ழபண்டித ளமறுப்ில் உள்ந என்யத உள்ணவ இவஞ அவணச்சர் 

அய் ணயஷ்ம ஆபமர். 

 

’எவ்ளபமபே பிவக்கும் எபே டயர்பிவ உண்டு’ ன்ண ழம இந்டப் ழச்சு கந்ட த்ண 

ணமடங்கநமக ளபதில், ணவன, குநிர் வடபம் ளமபேட்டுத்டமணல் டவகர் டயல்யதிலும் 

அடன் அண்வ ணமயங்கநிலும் ழபநமண் சட்ங்கவந ீக்கக் ழகமரிப் ழமமடி பபேம் 

பிபசமதிகவந ழகமப்டுத்டயதண. ழப அவணச்சபேக்கு டயமகப் ழமமட்ம் த்ணபண 

ன்று பிபசமதிகள் படிளபடுத்டர். 

 

உத்டப் ிழடச ணமயம் க்கயம்பூர் ளகரி ன்ரீ்பூர்டமன் அய் குணமர் ணயஷ்மபின் ளசமந்ட 

ஊமகும். இந்ட க்கயம்பூர் ணமபட்த்டயல் பை.117 ழகமடி ணடயப்ிம 165 டயட்ங்கவநத் 
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ளடமங்கய வபக்கும் அசு யகழ்வுகள் வ ளற். அபற்யல் எபே யகழ்ச்சய ன்ரீ்பூர் 

கயமணத்டயலும் வ ளற்ண. இந்ட யகழ்பில் உத்டப் ிழடச ணமயத் ணவஞ படவணச்சர் 

ழகசப ிசமத் ளணௌரிதம, அய் குணமர் ணயஷ்ம ஆகயத இபேபபேம் கந்ண ளகமள்ந பந்டர். 

அபர்கள் இபேபரின்  பபேவகக்கும் டயர்ப்பு ளடரிபித்ணம் என்யத அசயன் 3 ழபநமண் 

சட்ங்கவநபம் டயபேம்ப் ள பயபறுத்டயபம் ளசன் அக்ழமர் 3ஆம் மள் பிபசமதிகள் 

கபேப்புக் ளகமடி கமட்டும் ழமமட்த்டயல் ஈடுட்ர். 
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ணவஞ படல்பர் ழகசப ிசமத் ளணௌரிதம ளயகமப்ர் பம் பத் டயட்ணயட்டிபேந்டமர். 

இடற்கமக ணகமமம அக்ழன் பிவநதமட்டு டயயல் ளயழட் அவணக்கப்ட்டிபேந்டண. 

இந்டத் டயவ ஆதிக்கஞக்கம பிபசமதிகள் சூழ்ந்ண ளகமண்டு ஆர்ப்மட்ம் ளசய்டர். 

இடமல் ளணௌரிதம ளயகமப்ர் தஞத்வடக் வகபிட்டு சமவ பனயதமக யகழ்பித்டயற்கு 

பந்டமர். 

 

பிபசமதிகளும் டங்கள் ழமமட்த் டயட்த்வட ணமற்யக் ளகமண்டு சமவ பனயதமக ஊர்பம் 

த்டயர். இந்ட ஊர்பம் ன்ரீ்பூர் –  டயழகமிதம சமவ பனயதமகச் ளசன்ண. 

ஊர்பத்டயன் ின்புணமக அய் ணயஷ்மபின் ணகன் ஆயஷ் ணயஷ்ம டயவந்ணக்கு ழணற்ட் 

ர்களுன் அபண உபிர்கள் ணற்றும் அடிதமட்களுன் பன்று ஊர்டயகநில் பந்ணள்நமர். 

பந்ட ழபகத்டயல் டயட்ணயட்டு ஊர்பத்டயன் ணீண பமகத்வட ழணமடயமர். அத்ணன் 

ணப்மக்கயதமலும் சுட்டுள்நமர். இடயல் வ்ிரீத் சயங் (20), குர்பிந்டர் சயங் (19), டல்தீ் சயங் (35), 

ச்சட்ர் சயங் (60) ஆகயத 4 பிபசமதிகள் ளகமல்ப்ட்ர். 15 பிபசமதிகள் கமதபற்ர். 

யகழ்வபப் டயவு ளசய்ண ளகமண்டிபேந்ட ிி ளசய்டய யறுப ஊகர் மணன் கமஷ்தப்பும் 

இந்டக் கும்மல் டுளகமவ ளசய்தப்ட்டுள்நமர். இபர்களுன் ழசர்த்ண பிபசமதிகநின் டயர் 

பன்பவதில் 4 ழர்  ளணமத்டம் 9 ழர் ளகமல்ப்ட்ர். 
  

ிசொிகள், ிர்கட்சிகபின் ததொொட்டங்களும் 

அசின் அடக்குனலநனேம் 

இந்டப் டுளகமவ பிபசமதிகள் டுபில் கடும் ளகமந்டநிப்வ ற்டுத்டயதண. சம்பக்ட கயசமன் 

ழணமர்ச்சம, மடயத கயசமன் பெிதன் ஆகயதவப உத்டப் ிழடசத்டயலும் இந்டயத என்யதம் 

பழுபடயலும் ழமமட்ங்கள் அயபித்ட. பிபசமதிகநின் ழமமட்த்வடக் கட்டுப்டுத்ட 

உத்டப் ிழடச அசு அப்குடய பழுபணம் 144 டவதமவஞ ிப்ித்டண. இவஞதத்வடத் 

டவ ளசய்டண. அவணச்சர் அய் குணமர் ணயஷ்ம உள்ணவ இவஞ அவணச்சர் டபிதில் 

இபேந்ண ீக்கப்ழபண்டும், அவணச்சர், அபர் ணகன் ஆயஷ் ணயஷ்ம இபேபபேம் வகண 

ளசய்தப் ழபண்டும், உச்சீடயணன்க் கண்கமஞிப்ில் அபர்கள் பனக்கு பிசமரிக்கப் 

ழபண்டும் ன் ழகமரிக்வககவந பிபசமதிகள் பன்வபத்டர். 

 

அன்று இழப பிபசமத சங்கத் டவபர் மழகஷ் டயகமதத் டவவணதில் 300க்கு ழணற்ட் 
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பிபசமதிகள் அஞிடயண்டு டயழகமிதம ளசன்ர். உத்டப் ிழடசக் கமபல்ணவதிர் 

சமவகநில் டடுப்புகள், பமக ழசமடவகள் உள்நிட் கடுவணதம டவகவந ற்டுத்டய, 

பிபசமதிகவநத் டடுக்க பதன்ர். இந்டத் டவகவநபம் டமண்டி அபர்கள் டுளகமவ 

ந்ட குடயக்கு ளசன்ர். டுளகமவ ந்ட ணறுமள் உத்டப் ிழடசத்டயலும் டணயழ்மடு 

உள்நிட் இந்டயத என்யதத்டயன் ி குடயகநிலும் ணமபட் அநபில் ஆர்ப்மட்ங்கள் 

த்டப்ட். இவடத் ளடமர்ந்ண இன்றுபவ ல்ழபறுபிடணம படிபங்கநில் பிபசமதிகள் 

ீடய ழபண்டித் ளடமர் ழமமட்ம் த்டய பபேகயன்ர். 

 

இழட கமத்டயல் பிபசமதிகளுக்கு ஆடபமக டயர்கட்சயகளும் அபற்யன் டவபர்களும் 

டீபிணம ழமமட்த்டயல் இங்கயர். க்கயம்பூர் ளகரி ளசல் பதன் சணமஜ்பமடய கட்சயத் 

டவபர் அகயழஷ் தமடவபபம் சணமஜ்பமடய, கமங்கயஸ், குன் சணமஜ் கட்சயத் டவபர்கள் 

வபம் படீ்டுச் சயவதில் வபத்டண உி அசு. இவடக் கண்டித்ண அகயழஷ் ’டர்ஞம’பில் 

ஈடுட்மர்.  

 

யகழ்வு ந்ட ணறுமள் அக்ழமர் 4ஆம் மள் கமங்கயஸ் ளமணச் ளசதமநர் ிரிதங்கம 

க்கயம்பூர் ளகரி புப்ட்டுச் ளசன்மர். அபர் ளசல்லும் பனயதிழழத உத்டயப் ிழடசக் கமபல் 

ணவதமல் டடுத்ண யறுத்டப்ட்டுக் வகண ளசய்தப்ட்மர். சரடமபூர் அபேழக 36 ணஞி ழம் 

படீ்டுச் சயவதில் வபக்கப்ட்மர். அபவத் ளடமர்ந்ண சத்டீஸ்கர் படல்பர் பூழஷ் மகல் 

உி பந்டமர் அபவ க்ழம பிணம யவதத்டயழழத டடுத்ண யறுத்டயதண உி கமபல் 

ணவ. இவடதடுத்ண அபர் பிணம யவதத்டயழழத டர்ஞம ழமட்த்டயல் ஈடுட்மர். 

ஞ்சமப் ணவஞ படல்பர் சுகரந்டர் க்கயம்பூர் ளசல்லும் பனயதில் சமன் பூரில் டடுத்ண 

யறுத்டப்ட்மர். 

 

ீண் ழமமட்த்டயற்கு ிழக; கமங்கயஸ் கட்சய மகுல் உள்நிட் ந்ண ழர் ளகமண் 

குழுவப அனுணடயக்க ழபண்டும் ன்று உி அசுக்குக் கடிடம் ழுடயத ிழக உி அசமண 

மகுல், ிரிதங்கம உள்நிட்பர்கள் ளகமல்ப்ட்பர்கநின் குடும்த்டயவச் சந்டயக்க அனுணடய 

அநித்டண. ஆமல் டமங்கள் ற்மடு ளசய்பம் ஊர்டயதில்டமன் ளசல் ழபண்டும் ன்று 

கமபல்ணவ யந்டவ பிடயத்டண. இடமல் ணீண்டும் மகுல் கமந்டய, சத்டீஸ்கர் படல்பர் 

பூழஷ் மகல், ஞ்சமப் படல்பர் சண்யத் சயங் சன்ி ஆகயழதமர் க்ழம பிணம 
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யவதத்டயழழத ’டர்ஞம’ ழமமட்த்டயல் ஈடுட்ர். இறுடயதமக கமபல்ணவ அபர்கள் 

பிபேப்த்டயற்ழக அனுணடயத்டண. ின்ர் மகுல், ிரிதங்கம இபேபபேம்  ளகமல்ப்ட்பர்கநின் 

குடும்த்டயவச் சந்டயத்ண ஆறுடல் கூயர். 

இப்டி எபே பர்க்கணம ளடமர் அக்குபவதில் ஈடுட்ண ழதமகய ஆடயத்தமத் அசு. 

பிபசமதிகள் டுளகமவவதக் கண்டித்ணம் அடன் ிகம உி அசயன் அக்குபவ 

படிக்வககவநக் கண்டித்ணம் சத் பமர், ணம்டம மர்ய, ப.க.ஸ்மயன், உத்டவ் டமக்கழ, 

அபிந்த் ளகயரிபமல் உள்நிட் பேம் கடும் கண்ம் ளடரிபித்டர். ணமட்டிதத்வட ஆளும் 

‚ணகம பிகமஸ் அகமடய‛ கூட்ஞி அக்ழமர் 11 அன்று ணமயம் பழுக்கப் ளமண 

ழபவயறுத்டம் த்டயதண. 

 

பகொலனகொர்களுக்குத் துலததொண ஆித்ொத் அசும், உச்சீின்நத்ின் கண்டிப்னம் 

எபே க்கம் அக்குபவ படிக்வககவந பிக் ளகமண்ழ ணறுக்கம் பிபசமதிகவந 

அவணடயப்டுத்ணம் சணச படிக்வககவநபம் ழதமகய அசு ழணற்ளகமண்ண. அப்டிச் ளசய்ண 

ளகமண்ழ குற்பமநிகவநப் மணகமக்கும் ழபவகநில் இங்கயதண. பமத்டயரி த்டயல் 

சயபமய கழஞசன் எழ ழத்டயல் என்ண ழபங்கநில் டித்டண ழம ழதமகய அசமண எழ 

ழத்டயல்  பகங்கவநக் கமட்டிதண. 

ளகமல்ப்ட் பிபசமதிகநின் குடும்ங்களுக்கு 45 ட்சம் ஞ உடபி, குடும்த்டயல் 

எபேபபேக்கு ழபவ, கமதபற்ழமபேக்கு 10 ட்சம் ஞ உடபி  அசு அயபித்டண. ஆயஷ் 

ணயஷ்ம உள்நிட் 13 ழர் ணீண 8 ிரிவுகநின் கரழ் பனக்குப் டயவு ளசய்டண. டிய உழந்டய 

அகர்பமல் டவவணதில் 9 ழர் ளகமண் சயப்புப் புமய்வுக் குழு (ஸ்டி) அவணத்டண. 

ிடீப் குணமர் வபஸ்டபம ன் ஏய்வு ளற் ீடயடயவத எற்வ உறுப்ிமக ளகமண்டு எபே 

பிசமவஞ ஆவஞதத்வட யதணயத்டண. இந்ட ஆவஞதம் இண்டு ணமடத்டயல் பிசமவஞவத 

படிக்கும் ன்று கூயதண. 

 

இபற்வச் ளசய்ண ளகமண்ழ ணற்ளமபே பும் ஆயஷ் ணயஸ்மவபக் கமப்மற்றும் 

ழபவவதபம் ழதமகய ளசய்த ஆம்ித்டமர். ந்ட ஆடமபம் இன்ய டயர் கட்சயதிர் ணீண 

பனக்குப் டயவு ளசய்டபர்; வகண ளசய்டபர்; படீ்டுக் கமபயல் வபத்டபர் ஆயஷ் ணயஷ்ம ணீண 

ஆடமணயன்ய படிக்வக டுக்க படிதமண ன்று கூயமர். ஆமல் இடற்கு பண்மமக 

அபழ அக்ழமர் 4ஆம் மள் ஆயஷ் ணயஸ்ம ணீண பனக்குப் டயவு ளசய்டயபேந்டமர். பனக்குப் 
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டயவுக்குப் தன்ட் ஆடமம் வகண ளசய்த ப்டிப் தன்பில்வ ன்வட அபர் டமன் 

பிநக்க ழபண்டும். 

இடற்கயவதில் பனக்கயஜர்கள் சயபக்குணமர் டயரிமடய, சய.ஸ்.மண்ம ஆகயழதமர் 

உச்சீடயணன்த்டயற்கு ழுடயத கடித்டயல், க்கயம்பூர் யகழ்வு ளடமர்மக ீடயணன்ம் டமமக 

பன்பந்ண பனக்குப் டயவு ளசய்த ழபண்டும் ன்றும், சயி புமய்வுக்கு உத்டபி 

ழபண்டும் ன்றும், இந்டப் புமய்வப உச்ச ீடயணன்ம் ழடிதமகக் கண்கமஞிக்க ழபண்டும் 

ன்றும் ழகமரிர். இவட ற்றுக் ளகமண்டு உச்சீடயணன்ம் டமணமக பன்பந்ண கந்ட 6ஆம் 

மள் பனக்குப் டயவு ளசய்டண. 

இந்ட பனக்கு பிசமவஞதின் ழமண குற்பமநிகள் ணீண படிக்வக டுக்கமணல் 

ளமபேத்டணற் கமஞங்கவநக் கூறும் ழதமகய அவச உச்ச ீடயணன்ம் கண்டித்டண. அடன்ிழக 

அக்ழமர் 9ஆம் மள் ள்நிபில் ஆசயஷ் ணயஸ்ம வகண  ளசய்தப்ட்மர். 

 

பகொடுபநிொபனக்கு பகொடுபநிொபத தக்கத்துல 

மட்டில் இவ்பநவு ளரித யகழ்வு ந்ட ின்பும் கூ டவவண அவணச்சபேம் மசயசக் 

ளகடுணடயதமநபேணம ழந்டய ழணமடய இன்று பவதிலும் பமய் டயக்கபில்வ. அபண 

அவணச்சர்கநில் எபேபம யர்ணம சரடமமணன் ணட்டும் அளணரிக்கம ளசன்யபேந்ட யவதில் 

அங்ழக ழகள்பி ழுப்ப்ட் ளபேக்கடிதின் கமஞணமகப் டயநித்டமர். அந்ட டயயலும் கூ 

ி ணமயங்கநில் இண ழமன்று க்கும் ழமண தமபேம் ழசுபடயல்வ வும், மக 

ஆளும் ணமயங்கநில் க்கும் ழமண ணட்டுழண டயர்கட்சயகள் ழசுபடமகவும் ளசமல்ய 

யதமதப்டுத்டயமர். இடன் பம் இண ழமன் யகழ்வுகள் இந்டயதமபில் ி ணமயங்கநில் 

பனவணதமக ப்ண ழமன் ிம்த்வடழத உபேபமக்குகயமர். குற்த்டயன் டன்வணவத 

குவத்ணக் கமட்டுகயமர். டயர்கட்சயகள் அசயதல் ளசய்கயமர்கள் ன்று டயரிக்கவும் 

டயவசடயபேப்வும் பவகயமர். 

 

ழணமடய அசமண ழடிதமக இண குயத்ணப் ழச ணறுக்கும் அழடழபவநதில் அசு யர்பமகத்டயன் 

ளணமனயதில் ழச பவகயண. ழடசயதபமட கமங்கயஸ் டவபர் சத்பமரின் உபிர் 

படீுகநில் பபேணமபரி ழசமடவ த்டப்ட்ண. இணகுயத்ணப் ழசயத சத் பமர் டமன் உி 

டுளகமவவத மயதன் பமமமக் டுளகமவபன் எப்ிட்டுப் ழசயதடமல்டமன் டன்ணீண 

பபேணம பரிச் ழசமடவ த்டப்டுபடமகக் குற்ம் சமட்டிமர். இடன் பம் மகவபபம் 
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அவசபம் பிணர்சயப்பர்களுக்கு ணயட்ல் பிடுத்ணள்நண ழணமடய அசு. 

 

கட்சயப் ளமறுப்புகநில் உள்ந ி மக டவபர்களும் ளடமண்ர்களும் யர்ணம சரடமமணன் 

ழசயதவடப் ழமன்ழ டயவசடயபேப்ல்கவநபம் அபணறுகவநபம் ளசய்ண பபேகயன்ர். 

மகபில் பிபசமதிகள் டுளகமவவத கண்டித்ணப் ழசயத எழ டவபர் ழணகம கமந்டயதின் 

ணகன் பபேண் கமந்டயடமன். ழணலும் அபர்டமன் பிபசமதிகள் ணீண பண்டிவத ற்யப் டுளகமவ 

ளசய்பம் கமளஞமய கமட்சயவதத் டண சுட்டுவப் க்கத்டயல் ளபநிதிட்பர். இடன் கமஞணமக 

மக ழடசயத ளசதற்குழுபியபேந்ண ழணகம கமந்டயபம் பபேண் கமந்டயபம் ீக்கப்ட்ர். 

 

தொசிச ஆற்நல்கபின் ஊதுகுனொக ிபங்கும்                  ீின்நனம் ஊடகங்களும் 

இந்டக் குயப்ிட் யகழ்பில் உச்ச ீடயணன்ம் மடயக்கப்ட்பர்கநின் க்கம் யன்று 

ழசயமலும் யகழ்வு ந்ட ணறுமள் வளற் பிபசமதிகள் ளடமர்ம பனக்கு என்யன் 

பிசமவஞதின் ழமண அசுக்குத்  ணவஞ ழமகும் பவகதில் ீடயடயகள் கபேத்ணகவந கூயர். 

உச்ச ீடயணன்ம் ழபநமண் சட்ங்கவநப் ற்ய படிளபடுத்ட ின்ழ பிபசமதிகள் ழமம 

ழபண்டும் ன்று ழமமட் உரிவணகவந ணறுக்கும் பவகதில் ழசயர். அடன் உச்சணமகப் 

ழமமட் உரிவண ன்ண அடிப்வ உரிவணகநில் என்ம ன்ண குயத்ண ஆய்வு 

ளசய்தப்டும் ன்று ணயட்டிர். இண ஆளும் அசயன், ஆளும் பகுப்ின் அப்ட்ணம 

குமகும். 

இவடப் ழமழப ஊகங்கள் அவத்ணம் அசயன் குமகழப த்ண ளகமண். க்கயம்பூர் 

டுளகமவவத பிபசமதிகள் கபம் ன்று அபணறு ளசய்ட அல்ண இந்டப் 

டுளகமவவத படிணவத்ணக் கள்ந ளணௌம் சமடயத்ட. டணண ஊகக் கபேபிகவந 

ஆர்தமன் கமன் க்கம் டயபேப்ி வபத்ணக்ளகமண். இவப அவத்வடபம் ணீயழத 

பிபசமதிகள் ழமமடி பபேகயன்ர். 

 

தடுபகொலனின் தின் உள்ப அசில் தொக்கங்கள் 

பிபசமதிகள் ழமமட்ம் ன்ண யகழ்கமத்டயல் உக அநபில் கபத்வட ஈர்த்ட, ஈர்த்ணக் 

ளகமண்டிபேக்கய ணயகப்ளரித ழமமட்ணமகும். ழணமடய அசு உக அங்கயல் டக்கு ணயகப்ளரித 

டவகுிவப ற்டுத்டயத ழமமட்ணமக இவடக் கபேணகயண. ழப ப்டிதமபண 
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படிவுக்குக் ளகமண்டுப யவக்கயண. கந்ட த்ண ணமடங்கநமகக் கமபல் வகவந 

பிபிட்டு படிவுக்கு ளகமண்டு ப பதன்ண. கமயஸ்டமன் டீபிபமடயகள், க்சல் 

டீபிபமடயகள் ழமமட்த்டயல் உள்நர், சரம சடய, மகயஸ்டமன் சடய ன்ளல்மம் படந்டய 

ப்ித் டிவணப்டுத்ட பதன்ர். இவப ணவுழண அசுக்குப் நிக்கபில்வ. ழப 

ளல்யதில் வளற் ன்ஆர்சய, சய ழமமட்ங்கவநக் குண்ர் வ பம் படிவுக்கு 

ளகமண்டுபந்டண ழமல் பிபசமதிகள் ழமமட்த்வடபம் படிவுக்குக் ளகமண்டுப யவக்கயண. 

இடற்கமகழப மகபமண குண்ர் வவத பி பிடுகயண. 

 

ஆர்ஸ்ஸ் –  மக அடிப்வதில் பன்பவதமநர்கவநத் டவபர்கநமகவும் 

ளடமண்ர்கநமகவும் ளகமண் இதக்கங்கள். அங்ழக வ்பநவுக்கு அடயக பன்பவ 

ளசய்கயமர்கழநம அவ்பநவுக்குத் டவபமக உத படிபம். இன்வத டவவண 

அவணச்சர் ழணமடய கூ 2002இல் ணடளபயப் டுளகமவ த்டயத்டமன் டவபமக 

உபேளபடுத்டமர். டற்ழமண மகவுக்குள்ளும் டயர்கட்சயகநிலும் அடுத்ட மக டவபமக 

அல்ண ிம்ணமக ழதமகய ஆடயத்தமத் உபேளபடுத்ண பபேகயமர் ன் கபேத்ண உபேபமகய 

பபேகயண. இந்ட யவதில் அபவப் ழமழப அடுத்ட ணட்த் டவபர்களும் பன்பவதில் 

ஈடுட்டுக் மக, ஆர்ஸ்ஸ் டவவணகநின் கபத்வட ஈர்க்க பதல்கயன்ர். இடற்கு 

ல் டுத்ணக்கமட்டு அண்வணதில் அரிதமம படல்பர் ணழமகர்மல் கட்மர் ழசயதண 

ஆகும். மகபிர் குழுக்கநமகத் டயண்டு பிபசமதிகவநப் னயபமங்க ழபண்டும். 

கட்வகவநக் வகதில் டுங்கள், சயவ ளசல்பண குயத்ணம் மணீன் ற்யபம் 

கபவப்மடீர்கள், மங்கள் மர்த்ணக் ளகமள்ழபமம்; சயவதில் இபேக்க ழர்ந்டமல் கூ 

ின்மநில் ீங்கள் ளரித டவபமக படிபம் ன்று கூயபள்நமர். இணடமன் ளபேம்மம 

மக டவபர்கநின் ணயவ. இவடத்டமன் அய் ணயஷ்மவும் ஆயஷ் ணயஸ்மவும் ின்ற்ய 

பன்பவதில் ஈடுட்டுள்நர். இத்டவகத எபே பன்பவக் கும்லுக்கு டயமகத்டமன் 

பிபசமதிகள் ழமமடி பபேகயமர்கள். இந்ட பன்பவக் கும்வ பிபசமதிகள் ணட்டுழண 

டித்ண டயர் ளகமண்டுபி படிதமண. ணக்கள் அவபபேம் என்று டயண்ழ பிட்டி அடிக்க 

படிபம். 

ளல் தமல் கூ சுக்க படிதமட ணக்கள் ழமமட்ங்கவந ‘பீ ளல் 

தர்கள் டர்கள் பம் படிவுக்கு ளகமண்டு பப்மர்க்கயமர்கள். ளகமடுளயதமநர்கநின் 

கவு எபே ழமணம் யக்கமண!  
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ிொ? ிொிடொ? 

ஆசொன் . பசந்ிணின் கொனழு 

ளசன் ளசப்ளம்ர் 12ஆம் மள் ளசன்வதில் மம் டணயனர் கட்சய சமர்ில் ‚டணயனம? 

டயமபிம?‛ ன் டவப்ில் எபே கபேத்டங்கம் வளற்ண. இந்டக் கபேத்டங்கத்டயல் 

‚சங்கத் டணயனர் பமழ்பிதல்‛ ன் டவப்ில் ஆசமன் ண. ளசந்டணயனன் ஆற்யத உவவத 

பவளதமநிதில் உண்வணதமகழப பிதந்ண மர்த்ழடன், ழகட்ழன். ழகட்கக் ழகட்கத் 

ளடபிட்மட இன்ளமனயவு! 

ஆமல் அந்ட உவதில் அபர் பன்வபத்ட ளசய்டயகவநத் டயமய்வு ளசய்டய ன் 

பிதப்புஞர்வு டவதமகமகமண க் கபேணகயழன். சங்க கமத் டணயனர் பமழ்பிதயன் 

சயப்புகவநபம் ளடமல்கமப்ிதத்டயன் ளணய்திதவபம் அனகு பண்ஞித்ணக் கூயத ிகு 

ஆசமன் ண. ளசந்டணயனன் பத்டமய்ப்மகச் ளசமல்கயமர்: 

”இவபளதல்மம் பனக்ளகமனயந்ண கநப்ிர்கநிபம் ல்பர்கநிபம் டணயனர்கள் பழீ்ந்ட 

ிகு சங்க கமம் எபே படிவுக்கு பந்டண. அண படிவுக்கு பந்ட ழமண டணயனர்கள் டவ 
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இனந்டமர்கள் ன் எபே கபேத்வடச் ளசமல்ய பிட்டு உவவத  யவவு ளசய்கயழன். பன்மம் 

டணயழ்க் கனகம் பழீ்ச்சயதவதபில்வ. அண பழீ்த்டப்ட்ண. பன்மம் டணயழ்க் கனகம் 

பச்சயந்டய ன் எபே சணஞ பிபமல் பழீ்த்டப்ட்ண. 

“இவட ன்றுழண ணக்கமடீர்கள். ப்ளமழுணம் இவட ணன்ிக்கமடீர்கள். இவட ணன்ிக்கழப 

கூமண. ணக்கக் கூமண ணன்ிக்கக் கூமண. ளன்மல் அபன் எபே ளபேம் மபம் 

ளசய்டமன். டணயவனத் டயணயநம் ன்று அபன் ழுடயமன், இவட பி எபே மபத்வட இந்ட 

இத்டயற்கு பனும் ளசய்த படிதமண. ந்டத் டணயவன? ஏயபணழப உற்யபணழப ன்று 

உகத்டயற்ழக உதிரித் ழடமற்த்வடப் டயவு  ளசய்ட டணயவன அபன் டயணயநம் ன்று 

ழுடயமன். ளரிழதமவ பிதக்க ழபண்டிதடயல்வ, சயயழதமவ இகன ழபண்டிதடயல்வ 

ன் சணத்ணபத்வடப் மடித டணயவன அபன் டயணயநம் ன்று ழுடயமன். ழுடத் ளடரிதமணம 

ழுடயமன்? இல்வ. ழபண்டுளணன்ழ ழுடயமன்.‛ 

ணணவதில் டணயழ் பநர்த்ட கவச் சங்கத்வடத்டமன் பன்மம் டணயழ்க் கனகம் ன்று 

ளசந்டணயனன் குயப்ிடுகயமர். அண சரி. கவச் சங்கணமகயத பன்மம் டணயழ்க் கனகம் பழீ்ச்சய 

அவதபில்வ, அண பழீ்த்டப்ட்ண ன்கயமர். தமமல் பழீ்த்டப்ட்ண? பச்சயந்டய ன் 

சணஞ பிபமல் பழீ்த்டப்ட்டமம்! ப்டி? டணயவனத் டயணயநம் ன்று ழுடயதடமல்! 

பச்சயந்டய ளடமங்கயத டயணயநர் சங்கம்டமன் பமற்று ஆசயரிதர்கநமல் டயமபி சங்கம் ன்று 

குயக்கப்டுகயண. ஆகழப இந்டத் டயமபிக் ழகடு பச்சயந்டயதமல்டமன் ஆடயதில் பவநத்டண 

ன் படிவுக்கு பபேகயமர் ளசந்டணயனன். இண ளபேம் மபம், இந்டப் மபம் ளசய்டபவ 

ணக்கழபம ணன்ிக்கழபம கூமண ன்று ளமங்குகயமர். 

ளசந்டணயனன் ளசமல்பண உண்வணதம? கவச் சங்கணமகயத பன்மம் டணயழ்க் கனகம் ப்ழமண 

படிவுக்கு பந்டண? பச்சயந்டய டயணயநர் சங்கம் அவணத்டண ப்ழமண? ளசந்டணயனன் ளசமல்பண 

உண்வணதமமல், டயணயந சங்கத்டயன் ளடமக்கம்டமன் படயல் யகழ்ந்டயபேக்க ழபண்டும். 

பன்மம் டணயழ்க் கனகத்டயன் படிவு ிகுடமன் பந்டயபேக்க ழபண்டும். ஆசமன் ண. ளசந்டணயனன் 

டண உவதில் இந்ட இபே யகழ்வுகளுக்கும் வ்பிடக் கமக் குயப்பும் ட பில்வ. 

இடற்ளகல்மம் மள், ணமடம், ஆண்டு ளசமல் படிதமணடமன். ஆமல் குத்ண ணடயப்மக ந்ட 

ணெற்மண்டு ன்று ளசமல் பதமம் அல்பம? 

பூச்சயதமடர் ன்னும் ழடபம்ி ஆசமரிதரின் ணமஞமக்கர்கநில் எபேபம பச்சயந்டய 

ஆசமரிதமர் ணணவதில் டயணயந சங்கம் (டயமபி சங்கம்) ளடமங்கயத ஆண்டு ளம.ஊ. (கய.ி.) 

470 ன்ணடமன் அவத்ண (அல்ண ணயகப் ளபேம்மம) பமற்மசயரிதர்கநின் 
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கஞிப்புணமகும். ளசந்டணயனன் ‛ஆய்பயஜர் ணதிவதமர்‛ ன்று ணடயப்ழமடு குயப்ிடும் –  

அடிழதனும் ணடயக்கயன் –  பமற்று ஆசயரிதர் ணதிவ சரி. ழபங்கசமணய ளசமல்லும் 

ஆண்டும் இணழப. அயஜர் ழக.ழக. ிள்வந ளசமல்லும் ஆண்டும் இழட 470டமன். அடமபண 

ந்டமம் ணெற்மண்டின் ிற்குடய. இந்ட ஆண்டுக் குயப்ில் ணமறுடும் யழதமடய ிசமத் ளதின் 

கய.ி. 604ஆம் ஆண்டு டயணயந சங்கம் அவணக்கப்ட்டமகக் கூறுபண டபறு ன்று குயப்ிடும் 

ணதிவதமர் அந்டத் டபற்றுக்கம  கமஞத்வடபம் சுட்டிக்கமட்டுகயமர். ஆக, ளம.ஊ. 470க்கு 

பன் பச்சயந்டயதின் டயணயந சங்கம் ளடமங்கப்ள பில்வ ன்ணறுடய. 

ஆசமன் உவதமற்யத அழட கபேத்டங்கத்டயல் ணமவதில் உவதமற்யத டணயழ்த் ழடசயதப் 

ழரிதக்கத்டயன் டவபர் ழடமனர் ள.ணஞிதசன் டயணயந சங்கம் மன்கமம் ணெற்மண்டில் 

ளடமங்கப்ட்டமகச் ளசமன்ண பமய்டபயச் ளசமன்டமகத்டமன் இபேக்க ழபண்டும். 470ஆம் 

ஆண்டு ன்மல் ந்டமம் ணெற்மண்மகழப இபேக்க படிபம். மன்கமம் ணெற்மண்டுடமன் 

ன்ழ வபத்ணக் ளகமண்மலும் பச்சயந்டயதமல்டமன் --அபர் ளடமங்கயத டயணயந 

சங்கத்டமல்டமன் -- பன்மம் டணயழ்க் கனகம் பழீ்த்டப்ட்ண ன்வட ளணய்ப்ிக்க அண 

உடபமண. பன்மம் ணெற்மண்டில் ந்ட ழடம என்றுக்கு ந்டமம் (அல்ண மன்கமம்) 

ணெற்மண்டில் யகழ்ந்ட ந்ட என்வபம் ப்டிக் கமஞணமகக் கமட் படிபம்? இந்டக் குற்ம் 

கமபழு (anachronism) ப்டும். ளடமன்வணக் கம பமற்யலும் கூ சற்ளமப் இண்டு 

ணெற்மண்டுகள் ீட்சய ளகமண் கமபழுவப ற்டற்கயல்வ. 

ளன்மல் பச்சயந்டயக்கு ளபகுகமம் பன்ழ –  பன்மம் ணெற்மண்டின் ளடமக்கத்டயழழத 

-- கவச் சங்கம் படிந்ண ழமதிற்று. பமற்று ஆசயரிதர்கள் அவபபேம் இப்டித்டமன் 

கமங்குயத்ணள்நர். 

ழக.ழக. ிள்வந ளசமல்கயமர்: 

“ணணவ ணமகரில் வளற்று பந்ட கவச்சங்கம் கய.ி. பன்மம் ணெற்மண்டின் 

ளடமக்கத்டயல் படிவுற்ண. மண்டி மட்டில் ணயகக் ளகமடிதளடமபே ஞ்சம் ழர்ந்டடமகவும் 

ன்ிண்மண்டுகள் அண ீடித்டயபேந்ண ணக்கவந பமட்டிதடமகவும்,மண்டித ழபந்டன் சங்கப் 

புபர்கவநப் மணகமக்க இதமடபமய் ளபநிழத  இங்கட்கும் ளசன்று பமழும்டி 

அபர்கட்கு பிவளகமடுத்ண அனுப்ி பிட்மன் ன்றும், அஃணன் டணயழ்ச் சங்கம் இறுடயதம 

படிவப ய்டயதண வும் ளசபிபனய பமறுகள் 

கூறுகயன்.‛                                    (ழக.ழக. ிள்வந, டணயனக பமறு - 

ணக்களும் ண்மடும், சங்க கமத்டயன் இறுடய) 
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சங்க கமம் படிவுக்கு பந்டவணக்கு ழபறு கமஞங்களும் இபேக்கமம் ன்வட ழக.ழக. 

ிள்வந ற்றுக் ளகமள்கயமர்: 

”டணயழ்ச் சங்கம், படிடற்கு ழபறு கமஞங்களும் சயர் கமட்டுபர்.அவப என்றுக்ழகனும் ழமடயத 

சமன்றுகள் இல்வ. ினும், சங்கம் அனயவுற்டற்கும், டணயனரின் ண்வத ண்மடுகளும் 

கவகளும் ணவந்ண ழமடற்கும் டக்க கமஞங்கள் இல்மணற் ழமகபில்வ. ற்ளகழப 

ஆரிதப் ண்மடுகநமலும் சணதக் கபேத்ணகநமலும் சபடமதக் ளகமள்வககநமலும் 

அரிப்புண்டிபேந்ட டணயனரின் சபகம் ழபறு  புட்சயகளுக்கும் உட்டுபடமதிற்று. டணயனகம் கய.ி. 

பன்மம் ணெற்மண்டின் ளடமக்கத்டயழழத கநப்ிர் ன் எபே குத்டயரின் 

வளதடுப்புக்குட்ட்டு அல்லுற்ண. அபர்கள் டணயனல்ர்.‛ 

கநப்ிர் ஆட்சயடமன் டணயழ்க் கனகத்வட அனயத்டண ன்று வபத்ணக் ளகமண்மலும், 

பச்சயந்டயதின் டயணயந சங்கத்டயன் ணீணம் அடன் பனயதமக டயமபித்டயன் ணீணம் னய ழம 

இந்டக் கபேணழகமள் உடபமண ண்ர்கழந! கநப்ிர் வளதடுப்புக்கும் டயணயந சங்கத் 

ளடமக்கத்ணக்கும் அழட இபேணெமண்டு கமபழு இபேக்கயழட, ன் ளசய்பண? ஆசமன் ண. 

ளசந்டணயனன் பிநக்கம் ளசமல்ட்டும். 

டணயவன ழபண்டுளணன்ழ டயணயநம் ன்று ழுடயமம பச்சயந்டய? அபர் இப்டி ழுடயதண 

ன்? 

ககனம் சங்கனம் 

ந்டமம் ணெற்மண்டின் ிற்குடயதில் (ளம.ஊ. 470) சணஞ பிபர் பச்சயந்டயதமல் 

யறுபப்ளற் டயணயந சங்கத்டமல் பன்மம் ணெற்மண்டின் ளடமக்கத்டயல் டணயழ்க் கனகம் 

பழீ்த்டப்ட்ண ன்று ஆசமன் ண. ளசந்டணயனன் னய சுணத்ணபடன் கமபழுவப 

டுத்ணக்கமட்டிழன். 

ளடமன்வணதில் யகழ்ந்ட இந்டக் குற்த்வடப் ‛ளபேம் மபம்‛ ன்று சமடும்  ஆசமன் 

ண.ளசந்டணயனன் அவட ணக்கழபம ணன்ிக்கழபம கூமண ன்று இக்கமத் டணயனர்கநமகயத 

ம்வண உசுப்புகயமர். அபர் சமற்யடும் குற் ணவக் ழகளுங்கள்: 

“டயணயந சங்கம் ன்று அபன் ளசமன்மன். வ்பநவு இறுணமப்பு! இந்ட இத்டயன் ணீண 

வ்பநவு இகழ்வு அபனுக்கு இபேந்டமல் டணயழ்க் கனகம் ன்று இபேந்ட கனகத்வட அழட 

ணணவதில் இி இண டணயழ்க் கனகம் அல், டயணயந சங்கம் ன்று ளகமச்வசதமக ழுடய அவட 

யறுபி த்டயமன். தமவவத அடித்ணத் ணன்புறுத்டயப் ிச்வச டுக்க வபப்வடப் ழமன்ண 

டணயனர்களுவத கனகம் அவணந்ட ணணவதில் டயரிகள் பந்ண உட்கமர்ந்ண ளகமண்டு டயணயநர் 
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சங்கம் ன்று அவனக்க ழபண்டும் டணயனர் கனகம் ன்று அவனக்கக் கூமண ன்று 

ணயட்டிமர்கள்.‛ 

ளசந்டணயனன் ளசமல்கய டி மர்த்டமல் பச்சயந்டயதமர் டணயழ்க் கனகத்வடக் கவத்ண பிட்டு 

டயணயந சங்கத்வட அவணத்டயபேக்க ழபண்டும். டணயழ் கமக்கும் டணயழ்க் கனகத்டயன் இத்ணக்கு 

டணயவன அனயக்கும் டயணயந சங்கம் பந்டயபேக்க ழபண்டும். ஆமல் இண்டுழண ளணமனய சமர்ந்ட 

அவணப்புகநமகழப இபேந்டயபேக்க ழபண்டும். இபேந்டபம? 

ணதிவ சரி. ழபங்கசமணய ளசமல்கயமர்: 

“சணஞ சணதத்வட பநர்ப்டற்கமக பச்சயந்டய அவணத்ட டயணயந சங்கத்வடபம் சங்க கமத்டயல் 

மண்டிதர் டணயழ் ளணமனயவத பநர்க்க அவணத்ட டணயழ்ச் சங்கத்வடபம் என்று ன்று கபேணபண 

டபறு. இந்ட இண்டு சங்கங்களும் ளபவ்ழபறு கமத்டயல் ளபவ்ழபறு கமஞத்ணக்கமக 

அவணக்கப்ட் சங்கங்கள். இண்வபம் என்மக இவஞத்ணக் கூறுபண பமறு 

அயதமடபரின் டபம கூற்மகும்.‛ 

(கநப்ிர் ஆட்சயதில் டணயனகம்.) 

ழணலும் ளடநிபமகழப ளசமல்கயமர்: 

”பன்று பவகதம சங்கங்கள்: கநப்ிர் ஆட்சயக் கமத்டயல் கய.ி. 5ஆம் ணெற்மண்டில் 

(கய.ி. 470ஆம் ஆண்டில்) ணணவ கத்டயல் டயணயந (டயமபி - டணயன) சங்கத்வட பச்சயந்டய 

அவணத்டமர் ன்று அயந்ழடமம். பச்சயந்டய ற்டுத்டயத சங்கம் வச ணடத்வட பநர்ப்டற்கம 

சங்கணமகும் (சங்கம்- கூட்ம்). ளௌத்டப் ிக்குகநின் கூட்த்ணக்குப் ளௌத்ட சங்கம் ன்ண 

ளதர். ளௌத்டப் ிக்குகநின் சங்கத் டவபர் சங்க மர் ன்று ளதர் கூப்ளற்மர். 

ளௌத்டர்களுவத பம்ணஞிகநில் ளௌத்டப் ிக்குகநின் சங்கபம் என்று. சங்கம் சஞம் 

கச்சமணய ன்ண கமண்க. இடன் ளமபேள் ளௌத்ட சங்கத்வடச் சஞம் அவகயழன் ன்ண. 

வசத் ணபிகநின் கூட்த்ணக்கும் சங்கம் ன்ண ளதர். சங்கத்வடச் (கூட்த்வட) வசர் 

கஞம் ன்றும் கூறுபர். கஞம் ன்மலும் சங்கம் ன்மலும் என்ழ. கநப்ிர் ஆட்சயக்கு 

பன்ழ மண்டிதர் டணயழ் ளணமனயவத ஆமய்படற்குப் புபர்கநின் கூட்த்வட 

ற்டுத்டயமர்கள். அந்டக் கூட்த்ணக்குத் டணயழ்ச் சங்கம் ன்ண ிற்கமத்ணப் ளதர். அடன் 

வனத ளதர் டணயழ்க் கனகம் ன்ண. ிற்கமத்ணப் மண்டிதர் அவணத்டயபேந்ட சங்கம் ணடச் 

சமர்ம சங்கம் அன்று. அண டணயழ் ளணமனயவத ஆமய்படற்கு ற்ட் 

சங்கம்.‛        (ணதிவ சரி. ழபங்கசமணய, கநப்ிர் ஆட்சயதில் டணயனகம், இவஞப்பு 2: 

பச்சயந்டயதின் டயணயந சங்கம்) 
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மம் இப்ழமண டணயழ்ச் சங்கம் ன்று குயப்ிடுபவடத் டணயழ்க் கனகம் ன்ழட சரி ன்று 

ஆசமன் ண, ளசந்டணயனன் சுட்டுபண சரிதமழட, மண்டிதர் பநர்த்ட டணயழ்ச் சங்கத்ணக்குக் கனகம், 

கூல் ன் ளதர்கள் பிநங்கய. ணணவவதக் கூல் ணமகம் ன்ண இடமல்டமன். 

பன்மல் ழமய்பிட் டணயழ்க் கனகத்வடப் ின்மல் பந்ட சணஞ சங்கத்டமல் ப்டித் டவ 

ளசய்த படிபம்? 

ஏவதில் ீர் பேகயக் ளகமண்டிபேந்ட ணமன் குட்டிதிம் ஏமய் பம்பு ளசய்ட கவட யவவுக்கு 

பபேபவடத் டபிர்க்க படிதபில்வ. இபேடமம் ணெற்மண்டுத் டயமபித்டயன் ணீண ளபறுப்புற்று 

ந்டமம் ணெற்மண்டுத் டயணயந சங்கத்வட பன்மம் ணெற்மண்டுத் டணயழ்க் கனகக் கவப்புக்குக் 

குற்பமநிதமக்கும் ளசந்டணயனின் ஞணற் பதற்சய கமபழுபின் உச்சம். மபம், 

ளபேம்மபம், இறுணமப்பு, இகழ்வு ன் கடுஞ்ளசமற்கநமல் இந்டக் கமபழுவப ணவக்க 

படிதமண. 

அண சரி. டணயழ் ன் டயணயநம் ன்று டயரிந்டண? பச்சயந்டயதின் டயட்ணயட் சூழ்ச்சயதமல் ன்ண 

ஆசமன் ண. ளசந்டணயனின் புரிடல், இந்டப் புரிடலுக்கு ன் அடிப்வ? ளணமனயதிதல் சமர்ந்ண 

அபமல் இடற்கு பிநக்கம் ட படிபணம? 

ிழ் வ்ொறு ிிபம் ஆிற்று? 

பச்சயந்டய னும் சணஞ பிபமல் டணயழ்க் கனகம் பழீ்த்டப்ட்ண ன்று குற்ஞ்சமற்றும் 

ஆசமன் ண. ளசந்டணயனன் அண ப்டி யகழ்ந்டண ன்றும் ளசமல்கயமர். டணயவன டயணயநம் ன்று 

ழுடயதடமமம்! ழபண்டுளணன்ழ ழுடயதடமல்! டணயவனக் ளகடுக்க ழபண்டுளணன்ழ 

ழுடயதடமல்! ன்கயமர். 

இந்டக் குற்சமற்று உண்வணடமம? டணயனல்மடமரின் உச்சரிப்ில் டணயனம் டயணயநம் ஆகத் 

டயரிந்டண ற்ய அயஜர் பேம் ழுடயபள்நர். மபமஞர் மர்வபவத ணட்டும் டுத்ணவத்டல் 

ழமணளணக் கபேணகயழன். 

டணயனர்கள் டங்கவநத் டயமபிர்கள் ன்று அவனத்ணக் ளகமள்நக் கூமண ன்று ளசமன்பர் 

ளணமனயஜமதிறு ழடபழதப் மபமஞர். அழட ழமண டயமபிம் ன் ளசமல் ப்டி பந்டண 

ன்வடப் மபமஞர் பிரிபமக அசயபள்நமர். 

”வனத கமத்டயல் மட்டுப் ளதர்களும் ளணமனயப் ளதர்களும் ளபேம்மலும் அம் ஈறு ளற்றுத் 

டணயனயல் பனங்கய. டுத்ணக்கமட்டு: ஈனம், கமம், சரம், தபம், டணயனம். த்ணயந (ம்) - த்ணய

(ம்) –  டயமபி(ம்) ன்னும் பவதில் டணயனம் ன்னும் ளசமல்ழ டயமபிம் ன்று 

டயரிந்டடமகும். டணயனம் ன்ண டபிந –  டபி –  ன்று ிமகயபேடத்டயல் டயரிந்ட ின்பு, டணயய, 
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டணய ன்னும் படிபங்கள் த்ணயந, டயபி, த்பி ன்று பளணமனயதிற்டயரிந்டடமக, ண்டிடர் 

கயவதர்கள் கூறுபர். ங்ஙம் இபேப்ினும் டணயனம் ன்னும் ளசமல்ழ  த்பி ன்று 

டயரிந்டளடன்டற்கு ட்டுவஞபம் தணயல்வ….‛ 

“டயமபி ளணமனயகள் ல்மபற்யலும் டணயனம் ன்னும் ளதழ ளமணப் ளதமக படமபண 

பனங்கய பந்டண. த்மபிம் ன்னும் படிபம் டணயனம் ன்னும் ளமபேநிழழத படன் படல் 

பனங்கயதடமகும்.‛ 

டணயனம்டமன் பச்சயந்டய ழமன் ி ளணமனயதமநமல் டயணயநம் ன்று ளசமல்ப்ட்ண 

ன்டற்குப் ளரித பிநக்கம் ழடவபதில்வ. ளணண ணயபேண ஆண ழமல் டணயழ் டயணயள் 

ஆதிற்று ன்ர். னகம் டணயழுக்ழக உரிதண (கூடுடமக ணவதமநத்ணக்கும் உரிதண மம்). 

டணயனர்கநில் பேக்ழக னக உச்சரிப்பு கடிணமய் இபேப்ண இன்றும் ளணய்! பமவனப் னத்வட 

பமவநப் நணமகத் டமன் பேம் பனங்கய பபேகயன்ர். இடயல் சூழ்ச்சய, சடயத் டயட்ம் 

ணவுணயல்வ! 

எவ்ளபமபே ளணமனயக்கும் உரித எயதவணடய அப்டிழத ழபறு ளணமனயக்கு பமய்ப்டயல்வ. 

ிமன்சு மட்பர் ழசும் ளணமனயவத ஆங்கயழதர் ிளஞ்சு ன்கயமர்கள். மபம் 

ஆங்கயழதவப் ின்ற்ய ிளஞ்சு ன்கயழமம். ஆமல் ிமன்சு ழடசத்டபர் டணண ளணமனயவத 

ிமன்சுபம (Francois) ன்று ளசமல்பர். ழமன் ஆஃப் ஆர்க் ன்றும் ஆங்கயழதபேம் மபம் 

ளசமல்பவட ிளஞ்சயதர் ழனமன்டமர்க் ன்ர். ஆங்கயழதர்க்கு சமர்ஸ், ிளஞ்சயதபேக்கு மர்ல்! 

ஆங்கயழதபேக்கு ளசதிண்ட் டமணஸ், ிளஞ்சயதபேக்கு சமந்ழடமம்! ஆங்கயழதர்க்கு இங்கயலீஷ், 

ணக்கு ஆங்கயம்! இப்டிப்  சமன்றுகள் ட படிபம். இடயல் சூழ்ச்சய, சடய என்றுணயல்வ. 

டணயழ் ி ளணமனயதமநர் ழச்சயல் டயமபிணமக ணட்டும் டயரிதபில்வ. டணயழுக்குத்டமன் 

த்டவப் ளதர்கள்! ப. படமசமர் ளசமல்பமர்: 

“டபநிதம ன் டயரிவ ச்சுப் மடயரிணமர்களும், டணயனயரி ன் டயரிந்ட படிபத்வட 

ழமணர்களும், ளடயழணமழம ன் டயரிவ சரபேம் பனங்கயதண ழமழப, டணயளனமய திமட 

ஆரிதர் டணயழ் ன்வடழத டணயழநம. டணயழநம, டயணயநம், டயபிம், டயமபிம் த் டயரித்ண 

பனங்கயர் க் ளகமள்பழட ளமபேந்ணம்.‛  

டணயளனமய திமட ஆரிதர் ன்று ப.ப. ளசமல்கயமழ அத்டவகத எபேபர்டமன் பச்சயந்டயதமர்! 

டணயளனமய திமடமர் சூட்டித டயரிபுப் ளதவழத மபம் சூட்டிக் ளகமள்ந ழபண்டுணம? ன்று 

ஆசமன் ண. ளசந்டணயனன் ழகட்மல் அடயல் எபே ஜமதம் உண்டு! ஆமல் பச்சயந்டய 



                                              உரிவணத் டணயழ்த் ழடசம்| ளசப்ம்ர் 2021|  36 

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

ழபண்டுளணன்ழ டணயவன டயணயந ன்று டயரித்ணப் ளபேம்மபம் ளசய்ண டணயழ்க் கனகத்வட 

பழீ்த்டய பிட்மர் ன்ண கமற்யல் கம்பு சுற்றுபழட ஆகும். 

டணயளனமய திமட ழமப்ிதர் ம் ஊர்ப் ளதர்கவந ப்டிளதல்மம் சயவடத்டமர்கள் ன்ண 

கூமண பிநங்கும். டஞ்சமவூர் மஞ்சூர் ஆண. டயபேளல்ழபய டின்ழபய ஆண. ணத்ணக்குடி 

டுட்டிழகமரின் ஆண. டணயனர்களும் ழமப்ிதர் ழமழப டயரிந்ட உச்சரிப்வ பயந்ண 

பனங்குபணடமன் குற்ம்! 

ிவனதமக ழுத்ணக் கூட்டிதடமல் உச்சரிப்பு ிவனத்ண அணழப யவத்ண பிடுபணம் உண்டு. 

புணச்ழசரி அப்டித்டமன் மண்டிச்ழசரி ஆதிற்று ன்ர். புணச்ழசரிவத ிளஞ்சயதர் Pouducheri ன்று 

ழுடப் ழமய் பன்மம் ழுத்ண u ன்டற்கு ணமமக n ன்று டிக்கப்ட்டமம். பிவபமக 

ழுணம் ழமண ற்டுகய ழடமற்ப் ிவனடமன் கமஞணமக இபேக்க ழபண்டும். புணச்ழசரி ன்று 

அடயகம பவதில் ணமற்யத ிகும், புணவப ன் அனகம சுபேக்கப் ளதர் இபேந்ணம் கூ 

இன்நவும் டித்ட டணயனர்கள் கூ மண்டிச்ழசரி ன்றும், ளசல்ணமகப் மண்டி ன்றும் 

ளசமல்யக் ளகமண்டிபேக்கயமர்கழந? புணவப ன்மல் ழமடயத ’கயக்’ இல்வ ழமலும்! 

புணவபவதப் மண்டி மட்டுக்குச் ளசமந்டணமக்கயக் ளகமள்ளும் சூழ்ச்சயழதமடு ழபண்டுளணன்ழ 

இப்டித் டயரித்ணப் ளதர் ளசமல்கயமர்கள் ன்று குற்ஞ்ளசமல் படிதமண அல்பம? 

டணயளனமய திமட அதமர் ளசய்ட ளதர்த் டயரிபுகள் ழபறு. டயட்ணயட் ஆரிதணதணமக்கத்டயன் 

எபே குடயதமகச் ளசய்ட புட்டுகள் ழபறு. டயபேபணகுன்த்வட பிபேடமசம் ஆக்கயதணம் 

டயபேணவக்கமட்வ ழபடமண்தம் ஆக்கயதணம் ணதிமடுணவவத ணமபெம் ஆக்கயதணம் 

பபரின் சூழ்ச்சயத்டழண ன்டயல் தணயல்வ. டணயனம் டயணயநணமகத் டயரிந்டவட இந்ட 

பரிவசதில் ழசர்த்ணக் குனப்ிக் ளகமள்நத் ழடவபதில்வ. 

டணயழ் ன் ளசமல்வ சரிதமக உச்சரிக்கத் ளடரிதமடண ணட்டும்டமன்  பச்சயந்டயதின் ணீண 

ளசந்டணயனன் சரற்ம் ளகமள்நக் கமஞணம? அபர் சணஞத்வடச் சமடுகயமர். சமடி பிட்டுப் 

ழமகட்டும்! சபக அயபிதயன் க்கம் யன்று குற்மய்வு ளசய்கயன்மம ன்மல் இல்வ. 

வசபத்டயன் க்கம் யன்று அவடச் ளசய்கயமர். சணஞத்டயன் ணீண கண்ணண் ளடரிதமட ளபறுப்புக் 

கல் உணயழ்கயமர். அந்ட ளபறுப்புடமன் கமபழு கபேடமணல் பச்சயந்டயவதப் னய ணற் அபவ 

கர்த்டயச் ளசல்கயண ன்டற்கு மம் டணயனர் கட்சயதிர் ‚இவப்ழபேவ‛ ன்று ப்ி பபேம் 

ளசந்டணயனன் உவதிழழத அகச் சமன்று உள்நண. 
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குத்லகில் பதொனபொொ பர்ச்சி?: 

சந்ொ 

இந்டயதமபில் ழகமபிட் டடுப்பு ணபேந்ண ளசப்ம்ர் பவ இபேபவ ளசலுத்டயக் ளகமண்பர்கநின் 

ண்ஞிக்வக 11.1 பிழுக்கமமகவும். எபே பவ டடுப்பூசய ளசலுத்டயக் ளகமண்பர்கநின் 

ண்ஞிக்வக 37 பிழுக்கமமகவும் உள்நண. இந்டயத ணபேத்ணப ஆய்வு ணன்த்டயன்(ICMR) 

ணபேத்ணபர் சணயமன் மண்ம, ழகமபிட் -19 ளடமற்றுழமதின் டீபிணம இண்மபண அவவத 

டயர்ளகமள்நமட ணமயங்கநில்  ளகமழமம டமக்கம் அடயகரித்ண பபேகயண ன்றும் இண 

பன்மபண அவதின் ஆம் அயகுயகவநக் கமட்டுகயண ன்றும் கூயபள்நமர். ணத்டயத 

உள்ணவ அவணச்சகத்டமல் அவணக்கப்ட் குழுபமண ளகமழமம வபயன் பன்மபண 

அவ அக்ழமரில் உச்சத்வட ட்டும் ன்று கூயபள்நண. பன்மபண ழகமபிட் அவவத 

டயர்ளகமள்ந டதமமக இபேப்டமக யடயதவணச்சர் கூயபபேகயமர். 

 

கயமணப்பு ழணம்மட்டு அவணச்சகத்டயன் ஊக பநர்ச்சயத் ணவதின் கரழ் உள்ந சபக டஞிக்வக 

ிரிவுகநமல் ளசய்தப்ட் டஞிக்வககநின் பணமக கந்ட 4 ஆண்டுகநில் ணகமத்ணம கமந்டய 

ழடசயத ஊகத் டயட்த்வட வபவப்டுத்ணபடயல் 935 ழகமடி பைமய் பவழகடு ந்ணள்நண 

ளடரித பந்ணள்நண. ணெறு மள் ழபவத்டயட்த்டயற்கு ழடவபவதக் கமட்டிலும் ணயகக் 

குவபமகழப யடய எணக்கரடு ளசய்தப்டுகயண. அடயலும் இந்டநவுக்கு பவழகடுகள் யகழ்பண 

மக அசயன் ளமறுப்ற் யர்பமகத்வடழத சுட்டிக்கமட்டுகயண. இத்டயட்த்டயன் தமநிகள் 

ணெறு மட்களுக்கு குவபமகழப ழபவ ளறுபணன் அபர்களுக்கம கூய உரித ழத்டயல் 

ளகமடுக்கப்மணல் ளபேணநவு யலுவபதில் உள்நண. லன் ணமடத்டயல் இத்டயட்த்டயன் கரழ் 45.2 

ழகமடி டிதமள் மட்களுக்கு ழபவ பனங்கப்ட் யவதில் லவ ணமடத்டயல் அவட பி 

ணயகக் குவபமக 24.2 ழகமடி டிர் மட்களுக்கு ணட்டுழண ழபவ பனங்கப்ட்டுள்நண.ழகமபிட் 

டமக்கத்டயன் கமஞணமக ழபவ பமய்ப்ின்வண ழணலும் அடயகரித்ணள்நடமல் ழகமடிக்கஞக்கம 

ணக்கள் அபடயப்டும் யவதில் இத்டயட்த்வட கர்புங்களுக்கும் பிரிவுடுத்ட ழபண்டும் ன் 

ழகமரிக்வகவத ளமபேநமடம அயஜர்களும், இணசமரி அவணப்புகளும் ளடமர்ந்ண பன்வபத்ண 

பபேகயன்ர். ஆமல் மக அசு அக்கவதற் அட்சயதப் ழமக்கயழ ளசதல்டுகயண.  

 

அசயம் ிழம்ய ல்கவக்கனகத்டயன் ீடித்ட ழபவபமய்ப்பு வணதத்டயன் அயக்வக ழகமபிட் 
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இண்மபண அவ டமக்குபடற்கு பன் ணமர்ச் படல் டிசம்ர் பவ ழபவவத இனந்ட ளண் 

ளடமனயமநர்கநில் 47 பிழுக்கமட்டிர் ணீண்டும் ழபவ ள இதமட யவதமல் 

மடயக்கப்ட்டுள்நடமகக் குயப்ிட்டுள்நண. 

 

2020 ப்ல்-லன் கமமண்டில் ழபவபமய்ப்ின்வண பிகயடம் பரி-ணமர்ச் கமகட்த்டயன் 

பிகயடத்ணன் எப்ிடுவகதில் இபேணங்கமக அடயகரித்ணள்நடமக ளமபேநமடம பல்லுர் 

யணமன்ற குயப்ிட்டுள்நமர்.15 பதடயற்கு ழணற்ட்ழமரில் ந்டயல் எபேபபேக்கு ழபவ 

இல்மணலும், 15-29 பதணவதபர்கநில் பன்யல் எபே பேம் ழபவதில்மணல் 

இபேந்ணள்நர். சமடமஞ ளடமனயமநர்கள், சுதளடமனயல் ளசய்பர்கநின் ழபவ ழம் 2019 

அக்ழமர் கமமண்டில் 47.8 ணஞிழத்டயல் இபேந்டண, 2020 லன் கமமண்டில் 37 ணஞி 

ழணமகக் குவந்ணள்நடமகவும் ளடரிபித்ணள்நமர். 

 

பவ சமம ளடமனயமநர்கள் குயத்ட டவுகவநத் டயட் இ-ஷ்ம் ன்  புடயத 

இவஞதடநத்வட ணத்டயத அசு உபேபமக்கயபள்நண. இடயல் பவசமம ஞிதமநர்கவந டயவு 

ளசய்ண அபர்களுக்ளக டிதமக 12 இக்க ண் அங்கயத அட்வ பனங்கப்டும் ன்று 

ணத்டயத ளடமனயமநர் ம் ணற்றும் ழபவபமய்ப்புத் ணவ அவணச்சர் பூழந்டர் தமடவ் 

ளடரிபித்டமர். இந்டயதமபில் பவ சமம ளடமனயமநர்கள் 38 ழகமடிக்கும் ழணல் உள்நர்.இடயல் 

டயவு ளசய்ட அவத்ண ஞிதமநர்களுக்கும் ிடண ணந்டயரி சுக்ஷம ணீம ழதமம டயட்த்டயன் 

கரழ் பித்ண கமப்டீு பசடய ஏமண்டுக்கு கயவக்கும் ன்றும், ஞிதின் ழமண உதிரினப்பு 

ழர்ந்டமல் பை.2 ட்சபம், யந்ட ஊம் ற்ட்மல் பை.1 ட்சம் இனப்டீும் பனங்கப்டும் 

ன்றும் அயபிக்கப்ட்டுள்நண. பவசமம ளடமனயமநர்களுக்கு அட்வ பனங்கய ளபறும் 

கமப்டீ்டுத் டயட்த்வட, அணவும் ற்ளகழப வபவதிலுள்ந என்வ  புடயத டயட்ம் ழமல் 

அயபிப்டன் பழண அபர்களுக்கு சபக மணகமப்பு கயவத்ணபிடும் ன்ண ழகயக்கூத்ண. 

 

ழகமபிட் டமக்கத்டயற்குப் ிகு உஞவுப் மணகமப்ின்வணவத டயர்ளகமள்ளும் ர்கநின் 

ண்ஞிக்வக சுணமர் 9.7 ழகமடி அடயகரித்ணள்நண. மபின் உஞவு, பிபசமத அவணப்பு 

ளபநிதிட் உக உஞவு மணகமப்பு, ஊட்ச்சத்ண யவ குயத்ட அயக்வகதின் டவுகநின் டி 

(SOFI), இந்டயதமபில் உஞவுப் மணகமப்ின்வண 2018-20 இவப்ட் குடயதில் சுணமர் 6.8 
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பிழுக்கமடு அடயகரித்ணள்நண. ழகப் உக கஞக்ளகடுப்ின் பம் உஞவு மணகமப்ின்வண  

அநபிப்டுகயண. ஆமல் மக அசு கமப் உக கஞக்ளகடுப்ின் அடிப்வதில் 

இந்டயதமபின் உஞவு மணகமப்ின்வண குயத்ட டகபல்கவந ளபநிதிடுபவட 

அங்கரகரிக்கபில்வ. சுற்டிதம பவதில் இத்டவுகவந பபேபிக்கும் ழமண 2019ல் 

இந்டயதமபில் சுணமர் 43 ழகமடி ழர் உஞவுப் மணகமப்ின்வணதமல் மடயக்கப்ட்டுள்நடமக 

அயதப்டுகயண.ழகமபிட் டமக்கத்டயன் பிவநபமக இந்ட ண்ஞிக்வக 52 ழகமடிதமக 

அடயகரித்ணள்நண.2019ல் 31.6 பிழுக்கமமக இபேந்ட உஞவுப் மணகமப்ின்வண 2021ல் 38.4 

பிழுக்கமமக அடயகரித்ணள்நழட டபி குவதபில்வ  பர்மல் ழபே ல்கவக்கனக 

ஆய்பமநர் வபசமய ன்சமல் ளடரிபித்ணள்நமர். சர்பழடச அவணப்புகநமல் ளபநிதிப்டும் 

அயக்வககநிலும் ளபநிப்வத் டன்வணதற்  யவவத மக அசு ற்டுத்டயபள்நண 

ளபட்கக்ழகமண. 

 

ிடணர் ழந்டய ழணமடி அபர்கழநம ணத்டயத அசயன் படிக்வகதமல் கழமம கமத்டயல் 

சயபன் தமபேம் உங்கபில்வ ன்று கூயதணன் சபகீடயக்கு டயம புடயத கல்பிக் 

ளகமள்வகவத பறுவணவத எனயப்டற்கம பனயபவதமகப் ழமற்றுகயமர்.  

 

பிபசமதக் கமப்டீ்டுத் டயட்ங்களுக்கு கந்ட கமங்கநில் ணத்டயத, ணமய அசுகள் டம 49 

பிழுக்கமடும், பிபசமதிகள் 2 பிழுக்கமடும் கமப்டீ்டுக்கம பன்ளடமவக ளசலுத்டய பந்டர். 

இந்யவதில், ணத்டயத அசு டண ங்கநிப்மக 33 பிழுக்கமடு ணட்டுழண பனங்க படிபம்  

ளமறுப்வத் டட்டிக் கனயத்ணள்நண. அழடழத்டயல், ணமய அசு டண ங்கநிப்ம 49 

பிழுக்கமட்வ பி கூடுடமக ழணலும் 16 பிழுக்கமட்வ  ற்க படிதமட யவதில் 

இபேப்டமகக் கூப்டுகயண. இந்யவதில், டணயனக அசு , 2021-2022-ம் ஆண்டில் ளல் ணற்றும் 

டட்வப் தவத்  டபிர்த்ண இட திர்களுக்கு திர்க் கமப்டீு ளசய்தமம்  அயபிப்பு 

ளபநிதிட்டுள்நடமல், ளல் சமகுடி ளசய்பம் பிபசமதிகள் அடயர்ச்சய அவந்ணள்நர். 

 

ணத்டயத பங்கய பபேமந்டய கூட்டு யடய ழசர்க்வக(உள்நிவஞப்புக் குயதடீ்வ (FI-Index) 

அயபகப்டுத்டயதண. இக்குயதடீ்டின் ணடயப்பு சுனயதணமக (0) இபேக்கும் ழமண அண  பழு 

யடயபிக்கத்வடபம், 100ஆக இபேக்கும் ழமண பழு யடயச் ழசர்க்வகவதபம் குயப்ிடுகயண. 
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இந்டக் குயதடீ்வ ணத்டயத பங்கய ஆண்டுழடமறும் லவ ணமடத்டயல் ளபநிதிடும்  

அயபித்ணள்நண. உள்நக்கயத அணுகல், ளப்டும் ழசவபகநின் தன்மடு ணற்றும் 

ழசவபகநின் டம், ஆகயதபற்வ சுட்டும் 97 குயகமட்டிகவநக் ளகமண்டு இந்டக் குயதடீு 

டதமரிக்கப்டுகயண.ணமர்ச் 2021 பவ படிபவந்ட கமத்டயற்கு யடயச் ழசர்க்வகக் குயதடீு 53.9 

ஆக உள்நடமகவும், ணமர்ச் 2017 பவதிம கமத்டயற்கு இக்குயதடீு 43.4 ஆக உள்நடமகவும் 

ணத்டயத பங்கய ணடயப்ிட்டுள்நண. 

இந்ட யடயக்குயதடீு யடயச்ழசவபகநில் பன்ழற்ம் ற்ட்டுள்நடமகக் கமட்டிபள்நண ப்பு 

யவவத ிடயயப்டமக இல்வ. ழில் சயறுகுறு டுத்ட யறுபங்களுக்கம  கன் 

ழசவப ளடமர்ந்ண சரிவு யவதில் உள்நண யடய பிக்கத்வடழத சுட்டுகயண. 

 

ளமணத் ணவ பங்கயகள் டயற்வப ன்று பங்கயகநில் டிதமர்ணதப் ழமக்வகத் 

ணரிடப்டுத்ணகயண மக அசு. ளமணத்ணவக் கமப்டீ்டு யறுபத்வட 

டிதமர்ணதப்டுத்ணபடற்கு சணீத்டயல் மமளுணன்த்டயல் எப்புடல் ளப்ட்டுள்நண. 

ளடமற்றுழமதமல் ற்ட் ளமபேநமடம இவபெறுகள் இபேந்டழமடயலும், ளமணத்ணவ 

பங்கயகள் 31,816 ழகமடி பைமய் மம் ஈட்டிபள்ந.ளமணத்ணவ பங்கயகள் பட 

அடித்டநத்வட ழணம்டுத்ணபடற்கமக கன் ணற்றும் ங்குகநின் பம் 2020-21ல் சந்வடகநில் 

இபேந்ண பை .58,700 ழகமடி டயட்டிபள்ந ன்ண குயப்ித்டக்கண.  

 

இந்டயத ளடமனயல் கூட்வணப்பு (CII) ற்மடு ளசய்ட எபே ளணய்யகர் யகழ்பில் ழசயத டவவண 

ளமபேநமடம ஆழமசகர் கயபேஷ்ஞபர்த்டய சுப்ிணஞிதன் பங்கய ளமடிப்புயவ  சட்ம் (IBC) 

வபவப்டுத்ணபடற்கு பன்பு யக்கயனமரிதம் இபேந்டண ன்றும்,ளபேயறுப கமநிகள் 

டங்கநண கட்டுப்மட்டு ஆளுவகவத ளடய்பகீ உரிவணதமக ளகமண்டிபேந்டர், அந்ட மட்கள் 

கந்ணபிட்டமகவும் குயப்ிடுகயமர்..ளபேணநபில் பமமக்கன்கள் டள்ளுடி 

ளசய்தப்டுகயன். அபற்யயபேந்ண ணீட்கப்டும் ளடமவகபம் ணயகவும் குவபமகழப உள்நண. 

ணமர்ச் 2020 பவ 46 சடபிகயடத்டயயபேந்ட பங்கய ளமடிப்பு யவ சட்த்டயன் ணீட்பு பிகயடம்  ணமர்ச் 

2021 யபேந்ண 39.3 சடபிகயடணமகக் குவந்ணள்நண.  கன் ளடமவகதில் 95 பிழுக்கமடு டள்ளுடி 

ளசய்பம் ழமக்கும் கமஞப்டுகயண ன்ண யடயதவணப்புகநில் படமநிகநின் ஆளுவக 

அடயகணமக இபேப்வடழத கமட்டுகயண, அபர் கூயத டி யக்கயனமரிதத்டயன் ஆளுவக 
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ழற்வதடமக ணட்டும் இல்வ ன்ழமணம் இன்று கள்நக் கூட்டு படமநித்ணபத்டயன் 

ஆளுவகழதக் கமஞப்டுகயண.  

ிசயதமல் பங்கயகள் பக்கயத யறுப யறுபங்களுக்கு பனங்கயத கன்கவந ணீட்க உடப 

படிதபில்வ, அபர்கள் டண்வதின்ய அந்ட கன் ளமறுப்புகநில் இபேந்ண 

பிடுட்டுபிட்ர். பங்கயகநில் இபேந்ண ளபேபஞிகர்களுக்கு ளசல்பத்வட ணமற்றுபடற்கம 

எபே கபேபிதமக இண ளசதல்டுகயண. இந்ட பங்கயகநில் ளபேம்மமவப  குடிணக்களுக்கு 

ளசமந்டணம ளமணத்ணவ பங்கயகள்  ளமபேநிதல் ழமசயரிதர்கள் சய.ி.சந்டயழசகர், ளதடய 

ழகமஷ் டங்கநண ஆய்வுக்கட்டுவதில் குயப்ிட்டுள்நர். 

 

ளடமனயல் பஞிகங்களுக்கு பரி பிடயப்டன் பம் ழகமபிட் ளடமற்று ழமய் 

யடயதநிக்கப்பில்வ ன்று யடயதவணச்சர் ளடரிபித்ணள்நமர். ழகமபிட் பரிபிடயப்பு பம் 

யடயதநிக்கப்பில்வ. ளடமற்றுழமவத யர்பகயக்க ந்டளபமபே டிரிழணம அல்ண 

ளடமனயல்ணவதிழணம கூடுடமக எபே  வசம ழகட்கபில்வ, ‛ன்று அபர் குயப்ிட்டுள்நமர். 

அண டமழ ிச்சயவ, பரிபிடயப்பு ங்கு ளசய்தழபண்டுழணம அங்கு ளசய்தமணல் ங்கு 

ளசய்தக்கூமழடம அங்கு ளசய்தப்ட்ண. ளசல்பந்டர்கள், ளபே யறுபங்கநின் ணீடம பரிவத 

அடயகப்டுத்டமணல் ளட்ழமல், டீசல் ணீடம கூடுடல் பரிவத அடயகரித்ண பிவபமசய 

உதர்பமலும், யடய ளபேக்கடிதமலும் ணக்கள் மடயக்கப்ட்டுள்ந நித ணக்கநின் ணதவ ழணலும் 

அடயகரித்ணள்நண மக அசு. 

 

ஆகஸ்டில் சவணதல் ரிபமப (LPG) உபேவநதின் பிவ 25 பைமய் உதர்த்டப்ட்டுள்நண. கந்ட 

என்ண ணமடங்கநில் சவணதல் ரிபமப உபேவநதின் பிவ 265 பைமய் அடயகரித்ணள்நண, இண 

44 பிழுக்கமடு உதர்வபக் குயப்ிடும். 

 

பீ டமமநணதத்டயன் ஊணகுனம யட்டி ஆழதமக் எபே புடயத ரிந்ணவவத 

பன்வபத்ணள்நண. யட்டி ஆழதமக் என்யத அசயற்கும் ணமயங்களுக்கும் இவதிம 

ிச்சவகவந அடயகப்டுத்டமணல், ளட்ழமல், டீசல், ணயன்சமம் பன்வபம் எழ ழத்டயல் 

சக்கு ழசவப பரி அவணப்ின் (GST) கரழ் ளகமண்டு பபேபடற்கம எபே சூத்டயத்வட 

பன்ளணமனயந்ணள்நண. ணயன்சமத்டயன் ணீடம பரி டற்ழமண ணமயங்கநமல் பசூயக்கப்டுகயண. 
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ணயன்சமத்வட சக்கு ழசவப பரிக்குள் ளகமண்டுபபேபடமல் ணமயங்களுக்கு ற்டும் பபேபமய் 

இனப்புகவந ஈடு ளசய்படற்கம யடய இனப்டீ்டுத் ளடமவகவத ணத்டயத அசு ணமயங்களுக்கு 

சுணமர் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு அநிக்கும். ளட்ழமல் ணற்றும் டீசல் ணீண சக்கு ழசவப 

பரிபிடயப்புபவவத ளகமண்டுபபேபடன் பம், அடயயபேந்ண கயவக்கும் பரி பபேபமதில்  50 

பிழுக்கமட்வ ணமயங்கள் ள பனயபவக ளசய்தப்டும். டற்ழமண ளட்ழமல் டீசல் ணீடம 

பரி பபேபமதில் 6 பிழுக்கமடு ணட்டுழண கயர்ந்டநிக்கப்டுகயண ன்று யட்டி ஆழதமக் 

குயப்ிட்டுள்நண.ணத்டயத அசு ளட்ழமல், டீசயன் ணீண  28 பிழுக்கமடு சக்கு ழசவப 

பரிவதபம், 50 பிழுக்கமடு அல்ண அடற்கும் அடயகணமக கூடுடல் கட்ஞங்கவந பிடயப்டன் 

பம், ணமயங்களுக்கு ணயன்சமத்டயற்கம சக்கு ழசவப பரி இனப்டீ்டுத் ளடமவகவத 

பனங்கபடிபம். ணமயங்களுக்கம ணயன் கட்ஞ பபேபமய் இனப்புகவந ஈடுகட்டுபடற்கம  

ணமயங்களுக்கம இனப்டீ்டுத் ளடமவக எவ்ளபமபே ஆண்டும் 20 பிழுக்கமடு குவக்கப்மம். 

இனப்டீ்வ டிப்டிதமக குவப்டன் பம் கூடுடல் கட்ஞ பபேபமதில் அடயக பிகயடத்வட 

ணத்டயத அசு ளற்றுக்ளகமள்ந படிபம்  யட்டி ஆழதமக் குயப்ிட்டுள்நண. 

 

சக்கு ழசவப அவணப்ில் ணமயங்கள் இவஞபடன் பம் அபற்யன் பரி பபேபமதில் 14 

பிழுக்கமடு பநர்ச்சயக்கு யடய இனப்டீுகள் பம் உத்டபமடம் அநிக்கப்டும்  மக அசு 

பமக்குறுடய அநித்டண. அவட ம்ி சக்கு ழசவப அவணப்வ ற்றுக்ளகமண் ணமயங்களுக்கு 

இனப்டீ்டுத் ளடமவகபம் சரிதமக பனங்கப்பில்வ. அபற்யன்  பரி பபேபமய் பன்யல் எபே 

ங்குக்கு ழணல் குவந்ணள்நண. சக்கு ழசவப பரிதமல் யடய இவதமண்வணவத பற்யலும் 

இனந்ட ணமயங்களுக்கு ஞ்சயபள்ந ணயன்சமத்டயன் ணீடம பரிபரிவணவதபம் யக்கும் 

பிடணமக, கூட்டுவுக் கூட்மண்வணத் டத்ணபத்டயற்குப் பும்ம ரிந்ணவவதழத யட்டி 

ஆழதமக் அநித்ணள்நண. 

 

2021ல் றபேன் குழநமல் 500 ப்டும் உகயன் ணயகவும் ணடயப்புணயக்க 500 டிதமர்  

யறுபங்கநின் ட்டிதயல் 12 இந்டயத யறுபங்கள் இம்ளற்றுள்ந. இந்டயத 

யறுபங்கநின் ட்டிதயல் 18800 ழகமடி அளணரிக்க மர் சந்வட படத்ணன் ரிவதன்ஸ் 

யறுபம் படயத்டயல் உள்நண. 

ங்குச் சந்வடதின் டற்ழமவடத ற்த்டயற்கும் உண்வணதம ளமபேநமடமத்டயற்கும் இவழத 
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இவஞப்ில்மட டன்வண கமஞப்டுகயண ன்று ணத்டயத பங்கய ஆளுர் உட் 

ளபேம்மமழமர் கபேத்ண ளடரிபித்ணள்நர். மஜ்த சமபில் இண குயத்ண ழகள்பி 

ழுப்ப்ட் ழமண டமன் அத்டவகதக் கபேத்ணன் உன்பில்வ.  இந்ட உதர்வு 2020 

ஆண்டிலும்  இண்மபண அவதிலும் ீடித்டண ன்டமல் டற்கமயகணமண அல் ன்றும் 

யடயதவணச்சர் ளடரிபித்ணள்நமர். ணமர்ச் 2020 படல் சந்வட ற் இக்கம் அடயகரித்ணள்நண 

ஆமல் யடயதவணச்சர் அவடத் டவகரனமக்கய ணமர்ச் 2020 படல் சந்வட ற் இக்கம் குவந்ண 

பபேகயண ன்று குயப்ிட்டுள்நமர். ங்குச் சந்வடகள் இந்டயத ளமபேநமடமத்டயன் டயர்கம 

பநர்ச்சய பமய்ப்புகவந ிடயயப்டமகவும் அபர் கூயபள்நமர். அசயன் ணண்டுடல் 

படிக்வககநமல் ற்வுள்ந ளமபேநமடம ணறுணர்ச்சயவத பன்ழமக்கய இந்டயதமபின் 

ங்குச் சந்வடகள் உதர்ந்ணள்நடமகக் குயப்ிடுகயமர். ணயவு ஞக் ளகமள்வகதமல் 

யடயதநிக்கப்ட்டு ளபேகயபள்ந ஊகபடலீடுகநமல் இதக்கப்டும் ங்குச் சந்வடதின் ற்த்வட 

ளமபேநமடம பநர்ச்சயதமகப் மர்ப்ண ளமபேநமடம அயபின்வணவதழத 

ளபநிப்டுத்டப்டுகயண.  

 

அந்யதச் ளசமபஞிக் வகதிபேப்புத் ளடமவகதமண ப்புக் கஞக்கு உரிதல். இன்பம் 

மம் ப்புக் கஞக்கு ற்மக்குவ யவதில்டமன் உள்ழநமம் ன்று டவவண பங்கய ஆளுர் 

சக்டயக் கமந்ட டமஸ் குயப்ிட்டுள்நமர். ஆமல் யடயதவணச்சழம 620 ில்யதன் மர் அந்யத 

ளசமபஞி இபேப்பு ளமபேநமடம பநர்ச்சயதின்  எபே ல் குயகமட்டி க்  கூயபள்நமர். 

 

ஞபகீ்கம்:  

ளணமத்ட பிவ ஞபகீ்கம் லவ ணமடத்டயல் 11.16 பிழுக்கமமக உதர்ந்ணள்நண,  ரிளமபேள், 

ஆற்யன் பிவபமசய 26.02 பிழுக்கமடு உதர்ந்ணள்நண. லன் ணமடத்டயல் ணகர்ழபமர் குயதடீு 

அடிப்வதிம சயல்வ ஞபகீ்கத்டயன் அநவு 6.73 பிழுக்கமடு அடயகரித்ணள்நண, உஞவுப் 

ளமபேட்கநின் பிவபமசய 9.27 பிழுக்கமடு அடயகரித்ணள்நண. கமய்கயகநின் பிவபமசய 7.75 

பிழுக்கமடு குவந்ணள்நண. னங்கநின் பிவபமசய 8.91 பிழுக்கமடு உதர்ந்ணள்நண. பேப்பு 

பவககநின் பிவபமசய 9.04 பிழுக்கமடு அடயகரித்ணள்நண. பட்வதின் பிவ. 20.82 

பிழுக்கமடு உதர்ந்ணள்நண. ண்ளஞய், ளகமழுப்பு ஆகயதபற்யன் பிவபமசய 32.53 பிழுக்கமடு 

அடயகரித்ணள்நண. ணீன்,இவச்சயதின் பிவபமசய 8.33 பிழுக்கமடு உதர்ந்ணள்நண.  
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லன் ணமடத்டயல் ளடமனயல்ணவ பநர்ச்சய: 

புள்நிதிதல் அவணச்சகத்டமல் ளபநிதிப்ட் ளடமனயல்ணவ உற்த்டயக் குயதடீ்டு 

அயக்வகதின் டி லன் ணமடத்டயல் உற்த்டய 13.6 பிழுக்கமடு உதர்ந்ணள்நண. படன்வணத் 

ணவகநில் சுங்கத் ணவ, ளசய்ளமபேநமக்கத் ணவ, ணயன்சமத் ணவ ஆகயதபற்யல் உற்த்டய 

பவழத 23.1, 13.0, 8.3 பிழுக்கமடு உதர்ந்ணள்நண. ளசன் ஆண்டு லன் ணமடத்டயல் 

ளமணபக்கத்டயன் டமக்கத்டமல் உற்த்டய சரிபவந்டடன் அடிப்வதில் இந்ட உதர்வப  

புரிந்ணளகமள்நழபண்டிதண அபசயதம். படன்வண ளமபேட்கள், படப் ளமபேட்கள், 

இவயவப் ளமபேட்கள், கட்டுணமப் ளமபேட்கள், உற்த்டய அநவுகள் பவழத  12.0,  25.7, 

22.6, 19.1 பிழுக்கமடு உதர்ந்ணள்ந. உடி ணகர்வுப் ளமபேட்கநின் உற்த்டய 30.1 பிழுக்கமடு 

அடயகரித்ணள்நண. ீடித்ட ணகர்வுப் ளமபேட்கநின் உற்த்டய 4.5 பிழுக்கமடு குவந்ணள்நண. 

 

லவதில் ளடமனயல்ணவ பநர்ச்சய: 

இந்டயதமபின் ளடமனயல்ணவ, உள்மட்டு பர்த்டக ழணம்மட்டுத் ணவ ளபநிதிட் ட்டு பக்கயத 

ளடமனயல்கநின் எபேங்கயவஞந்ட உற்த்டயக்குயதடீு லவதில் 9.4 பிழுக்கமடு அடயகரித்ணள்நண. 

ளசன் ஆண்டு லவ ணமட உற்த்டய அநழபமடு எப்ிடும் ழமண யக்கரி உற்த்டய  18.7 

பிழுக்கமடு அடயகரித்ணள்நண. கச்சம ண்ளஞய் உற்த்டய 3.2 பிழுக்கமடு குவந்ணள்நண, 

ளட்ழமயத சுத்டயகரிப்பு ளமபேட்கநின் உற்த்டய  6.7 பிழுக்கமடு அடயகரித்ணள்நண. உ உற்த்டய 

0.5 பிழுக்கமடு  அடயகரித்ணள்நண. இதற்வக ரிபமப உற்த்டய 18.9 பிழுக்கமடும், ஃகு உற்த்டய 

9.3  பிழுக்கமடும், சயளணண்ட் உற்த்டய 21.8 பிழுக்கமடும், ணயன்சம உற்த்டய 9.0 பிழுக்கமடும்  

அடயகரித்ணள்நண.  

 

2021-22 (ப்ல்-லன்) படல் கமமண்டிற்கம ளணமத்ட உள்மட்டு ளமபேநமக்க ணடயப்டீு: 

2021-2022 யடயதமண்டின் படல் கமமண்டில்(ப்ல்-லன்) இந்டயதமபின் ளணமத்ட ளமபேநமக்க 

ணடயப்பு 332.38 ட்சம் ழகமடி பைமதமக ணடயப்ிப்ட்டுள்நண, 2020-21 படல் கமமண்டில் 

ளமணபக்கத்டமல் ளணமத்ட ளமபேநமக்க ணடயப்பு 26.95 ட்சம் ழகமடி பைமதமக சரிபவந்ண 

பநர்ச்சயபிகயடம் 24.4 பிழுக்கமடு குறுக்கணவந்டண. அடனுன் எப்ிடும்ழமண, இந்ட 

யடயதமண்டின் படல் கமமண்டில் பநர்ச்சய 20.1 பிழுக்கமமக ணடயப்ிப்ட்டுள்நண. இண 
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உண்வணதம பநர்ச்சயவதக் குயப்ிபில்வ. ளமபேநமடமம் ளகமழமம 

டமக்கத்டயற்கு பந்வடத யவவத அவதபில்வ ன்வடழத சுட்டிக் 

கமட்டுகயண.படல் கமமண்டில் ணடயப்புக் கூட்யன் ணடயப்பு 18.8 பிழுக்கமடு 

உதர்ந்ணள்நண. பிபசமதம் சமர்ந்ட ளடமனயல்கநின் பநர்ச்சய 4.5 பிழுக்கமடும், சுங்கத் 

ளடமனயல்கநின் பநர்ச்சய பிகயடம் 18.6 பிழுக்கமமகவும், உற்த்டயத் ணவதின் பநர்ச்சய 

49.6 பிழுக்கமமகவும், ணயன்சமம்,ீர் பனங்கல், ி ழசவபகநின் பநர்ச்சயதமண 14.3 

பிழுக்கமமகவும் டயபமகயபள்ந. பர்த்டகம், ழமக்குபத்ண, ழமட்ல், டகபல் 

ளடமர்புணவகநின் பநர்ச்சய 34.3 பிழுக்கமமகவும், யடய, படீ்டுணவ, ளடமனயல் 

ழசவபத் ணவகநின் பநர்ச்சய 3.7 பிழுக்கமமகவும், ளமண யர்பமகம், மணகமப்புத் 

ணவதின் பநர்ச்சய 5.8 பிழுக்கமமகவும் டயபமகயபள்ந.டிதமர் ணகர்வு ளசபிம் 

55.1 பிழுக்கமடும், அசு ணகர்வு ளசபிம் 13 பிழுக்கமடும், ளணமத்ட யவ பட 

உபேபமக்கத்டயன் ணடயப்பு 31.6 பிழுக்கமடும் அடயகரித்ணள்நண. 

 

உள்கட்வணப்பு ளசமத்ணக்கவந ஞணமக்கய உள்கட்வணப்வ ழணம்டுத்ணழபமம் ன்று 

கூறுபடயல் ழடனும் டர்க்கப் ளமபேத்டம் உள்நடம. சமவகள், தில்ழப டங்கள் 

ழமன் உள்கட்வணப்புகவந ஞணமக்கய புடயத சமவகள், தில்ழப டங்கள் 

அவணக்கப்டுணமம். இத்டயட்ம் ளமபேநமடம ணீட்சயக்கு ழடவபதம ஊக்கத்வட 

அநிக்கும் ன்று டயர்மர்க்கப்டுகயடமம். ழடசயத உள்கட்வணப்பு பநர்ச்சயக்கம 

யடயத்டயட்ம்  100 ட்சம் ழகமடிக்கு ழணம படலீட்டின் பம் அசு-டிதமர் 

கூட்மண்வண அடிப்வதில் ளசதல்டுத்டப்டும்  ிடணபேம், யடயதவணச்சபேம் 

அயபித்டயபேந்டர். இடன் கரழ் பை.6ட்சம் ழகமடி ளசமத்ண ஞணமக்குடல் டயட்ம் 

ளசதல்டுத்டப்டுகயண. இடன் பம் அசு ளசமத்ணக்கள் டிதமர்ணதணமக்கப்மண, 
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பிற்கப்மண ன்றும் அசு டற்ழமணள்ந உள்கட்வணப்பு ளசமத்ணக்கவந டிதமர் 

ணவபம எப்ந்டக் கூட்மண்வண பம் பபேபமய் கயர்வு ணமடயரிதின் கரழ் எபே 

குயப்ிட் கமத்டயற்கு டிதமர் யறுபங்களுக்கு குத்டவகக்கு பிடுபடன் பம் 

ஞணமக்க உள்நடமகக் கூப்ட்டுள்நண. இடன் பம் அசயன் பரிதல்ம பபேபமய் 

அடயகரிக்கும் ன்றும் கூப்டுகயண. மன்கு ஆண்டுகநின் படிபில் ட்நபில் 

ழபண்டுணமமல் ளசமத்ணக்களுக்கு அசு உரிவணடமமக இபேக்கமம். அழச டிதமபேக்கு 

பிவ ழமின் அசயன்  ளசமத்ணக்கள் டிதமர்பசணமகமண ன்டற்கு ந்ட உத்டபமடபம் 

இல்வ. இத்டவகத டயட்ம் ஆஸ்டயழயதமபில் ளசதல்டுத்டப்ட்டு ழடமல்பிதவந்ணள்நண 

னும் ழமண வ்பமறு இத்டயட்த்டமல் ளமபேநமடம ணீட்சயக்கு உடபபடிபம்?. 

ஆஸ்டயழயதமபிணயபேந்ண  மம் ளமணல் கண்படித்டணமக இத்டயட்த்வட 

ளசதல்டுத்ணபண மக அசயன் ிடிபமடணம பீ டமமநணதப் ழமக்வகபம், 

ளமறுப்ின்வணவதபழண சுட்டிக் கமட்டுகயண. 6 ட்சம் ழகமடி யடயத் டயட்ழப இந்ட 

கடய ன்மல், ந்ட அடிப்வதில் 100 ட்சம் ழகமடி பைமதில் ளசதல்டுத்டப்டும் 

 பமய்ச் சபமல் அடிக்கயண மக அசு?. டிதமர் ணவதிம் அசு 

ளசமத்ணக்கவந எப்வப்ண பற்யலும் மதகத்ணக்கு பும்மண. இந்டயதமபில் 

2016ல் ளசமத்ண பரிபிடயப்பு ீக்கப்ட்ண. உக பங்கய ணடயப்டீுகள் இந்டயதமபில் 

அளணரிக்கமவப பி பபேபமய் சணணயன்வண அடயகணமக உள்நடமகக் குயப்ிடுகயண.2019ல் 

ளபேயறுபங்கநின் ணீடம பரிபம் குவக்கப்ட்ண. இத்டவகத ழகடுளகட் 

ஞணமக்கல் டயட்த்டயற்கு டயமக ளபேயறுபங்கநின் ணீடம பரிவத அடயகரித்ண, 

ளசமத்ணபரிவத ணீண்டும் ளகமண்டுபபேபடன் பம் ளப்டும் யடயவத ளமணத்ணவ 

படலீடுகளுக்கமகவும், உள்கட்வணப்பு பசடயகவந ழணம்டுத்ணபடற்கமகவும் 

தன்டுத்டபடிபம்.அடற்கமக அவத்ண அவணப்புகளும் குல் ளகமடுக்கழபண்டும். 
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ொ சுதலீக் கூண்டில் ற்றுகிதநொம்! (2) 

ிட்டுப் ததொகும் ிடுலனக் குநிக்தகொள்! 

--- த. தொி ---- 

டயமபி பல்லுர் ணன்ம் த்டயத இவஞத பனயக் கபேத்டங்கயல் சுப ீ அபர்கள் ஆற்யத 

உவ 21.05.2021 மநிட் பளசமயதில் கட்டுவதமக ளபநிதிப்ட்டுள்நண. அடயல்டமன் ழடமனர் 

டயதமகு குயத்ணப் ழசயமர் சுப ீ அபர்கள். அடற்குத் ழடமனர் டயதமகு  ணறுபிவதமற்யமர். 

அடற்குப் ிழக பவளதமநி ழர்கமஞயல் ழடமனர் டயதமகு குயத்ட அந்டச் ளசமற்கவநப் 

ழசயதிபேந்டமர் சுப.ீ அச்ளசமற்களுக்குரித ணறுப்வக் கந்ண ழகமட்மட்டு ணறுப்வபம் 

ணமறுமட்வபம் பன்வபக்கயழன். 
  

டயமபி பல்லுர் ணன்க் கபேத்டங்கயல், டயமபிம் இழணம மழம அல் டயமபிம் எபே 
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கபேத்டயதல் ன்வட யறுப பற்டுகயமர் சுப.ீ  கபேத்டயதலுக்குரித பவதவவதபம் 

பன்வபத்ணள்நமர். அவப குயத்ணக் கபேத்டமடுபடற்கு பன் சுப ீ அபர்கநின் பமற்று 

ணவப்பு குயத்ட ணண ணறுப்வ படயல் பன்வபத்டய ழபண்டும்.  சுப ீஅபர்கள் ழமகய 

ழமக்கயல் ளரிதமபேம் டயமபித்வடக் கபேத்டயதமகழப பன்வபத்டடம ழடமற்த்வட 

ற்டுத்ணகயமர்.  அடற்கமகழப அண்ஞமபின் ணமயங்கநவபக் கன்ிப் ழச்சயல் அண்ஞம 

டயமபித்வடக் கபேத்டயதமகழப வகதமண்மர்  யறுப ழணற்ழகமள் கமட்டுகயமர்.  டயமபிம் 

எபே கபேத்டயதல்  சுப ீகபேணபடயல் ணமறுமடு இல்வ. ஆமல் ளரிதமபேம் அண்ஞமவும் 

டயமபித்வட இளணன்றும் மளன்றும் ழசயபந்ட பமற்வ ணவக்கமண பன்வபக்க சுப ீ

அபர்கவந ண டடுக்கயண? 
  

ளரிதமர் டயமபித்வட மமகவும் டயமபி இத்டபமகவும் குயப்ிட்டு பந்டவட தமபேம் 

ணறுக்க படிதமண. டயமபி மடு டயமபிபேக்ழக ன்கய பனக்கம் டயமபிக் கபேத்டயதலுக்கம 

ழடி பனக்கணன்று. மடு இம் ளடமர்ம பனக்கழண அண. ளரிதமரின்   இண்டு 

கட்டுவகநில் உள்நபற்வ ணட்டும் டுத்ணக்கமட்டிமல் ழமணம் :  
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      "டணயழ்மடு எபே டி ழமக இபேந்டண. இன்றும் இபேக்கயண. அணடமன் டயமபிம்" 
  

"இங்கயமந்ண ஸ்கமட்மந்ண அதர்மந்ண ஆகயத ணமகமஞங்கள் ளரிணம் ளணமனயபமரிதமக 

இபேப்ண ழமலும் ணற்றும்  ழணல்மடுகநில் இபேக்கும் உள்ணமகமஞப் ிரிவுகள் ழமலும் 

டயமபிம் ன் டவத்ழடசத்டயல் ளணமனயபமரி ணமகமஞங்கள் இபேக்கும்" 

"டயமபிர் அல்மட ளபநிமட்மர் டயமபித்டயல் அசயதல் சபடமதம் ளமபேநமடமம் 

படயதபற்யல் ஆடயக்கம் ளசலுத்டமணலும் டயமபிச் ளசல்பத்வடச் சுண்டிக் ளகமண்டு 

ழமகமணலும் மர்த்ணக் ளகமண்டு ழசழடசணமய் இபேந்ண பபேம்." 

"டணயனர் அல்ண டயமபிர்கள் ிபிதில் உதர்வு டமழ்வு ளகமள்வக இல்மடபர்கநமதிபேப்ணம் 

டயமபித்டயல் புகுந்ண குடிழதய ஆடயக்கம் ளகமண் ஆரிதர் ிபிதில் உதர்வு டமழ்வு 

ன்வடழத அடிப்வதம ளகமள்வகதமகக் ளகமண் சணத சபகத்டபமதிபேப்ணம் ஆகும்."  
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இவ்பிபே கட்டுவகநின் டவப்பு : இந்டயதம எபே 

ழம?  சுடந்டயத் டணயழ்மடு, டணயழ்மடு பிடுடவக்கமக 

ழுணகய ழமண கூ  டயமபித்வட இம் மடு க் 

வகதமள்கயமர் ளரிதமர். சுடந்டயத் டணயழ்மடு ன் ிகு 

டயமபி மடு ழடசம் த் டணயழ்மட்வ 

அவனப்ண  ற்கத்டக்கடல். அண டயமய்வுக்கு 

உட்டுத்டப் ழபண்டும். ஆமல் ளரிதமர் 

இந்டயதமபியபேந்ண டணயழ்மடு பிடுடவ ள ழபண்டும் 

ன் அடிப்வதில் யன்ழ இபற்வப்  ழசுகயமர் 

ழுணகயமர்.  ழடமனர் டயதமகு டயமபித்டயன் உள்நக்கம் 

டணயழ்த் ழடசயதம்  ழர்யவதமகக் கமண்வட இங்கு குயப்ிடுபண ளமபேந்ணம். 
  

ழணற்ளசமன் சுப ீ அபர்கநண கட்டுவதில் அண்ஞமபின் ணமயங்கநவபப் 

ழச்சயயபேந்ண ழணற்ழகமள் கமட்டி அந்ட ழணற்ழகமவநக் ளகமண்டு அண்ஞமவும் டயமபித்வடக் 

கபேத்டயதளன்ழ குயத்டயபேப்டமக பமடயடுகயமர். அந்ட ழணற்ழகமள் : 

 "உகத்டபர்க்குக் ளகமடுப்டற்கு ணயக உறுடயதம ணயகத் ளடநிபம ணயக ழபறுட்வப 

டயமபிரிம் இபேப்டமழழத மன் அப்டி அவனத்ணக் ளகமள்கயழன்." 

ப்டி அவனத்ணக் ளகமள்கயமர்? "மன் டயமபிக் கூட்த்வட அல்ண இத்வடச் சமர்ந்டபன்." 

இவடக் குயப்ிட்டு தம சுப ீ டயமபித்வடக் கபேத்டயதமகழப அண்ஞம கமண்கயமர் 

ன்கயமர். 
  

      அண்ஞம ணயக உறுடயதம ணயகத் ளடநிபம ணயக ழபறுட்வப டயமபிரிம் 

இபேப்டமழழத ன்கயமழ டபி இபேப்பர்கள் டயமபிர்கள் ன்று குயப்ிபில்வ. ணயக 

உறுடயதம ணயகத் ளடநிபம ணயக ழபறுட்வப டயமபிரிம் இபேப்டமழழத மன் 

டயமபிக் கூட்த்வட அல்ண இத்வடச் சமர்ந்டபன் ச் ழசர்த்ணப் புரிந்ண ளகமண்மல் 

அண்ஞம டயமபிர் ன்வட இத்டயன் ழமழழத குயப்ிடுகயமர்  நிடயல் புரிந்ண 

ளகமள்நமம். இவடக் கூ  அபபர் கபேத்ணக்ழகற் ளமபேள் புரிந்ண ளகமள்படயல் உள்ந 

ணமறுமடு மம். 
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அண்ஞமபின் அழட உவதின் பற்குடயதில் உள்நவடத் ழடமனர் டயதமகு டண ணறுப்ில் 

டுத்ணக்கமட்டிதவட இங்கு ணீண்டும் குயப்ி ழபண்டும் : 
  

      "மன் எபே மட்டியபேந்ண பபேகயழன். அண இப்ழமண இந்டயதமபின் குடயதமக உள்நண. 

ஆமல் அண ழபறு கூட்த்ணக்குரித மளக் கபேணகயழன், அண வகவண ளகமண்டமகத்டமன் 

இபேக்க ழபண்டுளணன்டயல்வ. மன் டயமபிக் கூட்த்வடச் ழசர்ந்டபன். ன்வத் டயமபின் 

 அவனத்ணக் ளகமள்படயல் ளபேவண ளகமள்கயழன்." 
  

சுப ீஅபர்கழந டுத்ணக்கமட்டும் இன்ளமபே குடய: "மங்கள் குறுகயத ண்ஞம் ளகமண்பர்கள் 

இல்வ. எழ உகம், எழ அசு ன்வடக் கூ மங்கள் பிபேம்புகயழமம். ஆமல் அடற்கமக 

ங்கள் ழடசயத இ பவதவகவந ணந்ணபி படிதமண." 
  

இவபளதல்மம் அண்ஞம டயமபித்வடக் கபேத்டயதமக அல், இம் மளன்ழ 

குயத்டடற்கம சமன்றுகள். இடவபம் கூ ழடமனர் டயதமகு அயஜர் அண்ஞம டயமபிம் ச் 

ளசமன்வட ணட்டும் பிட்டுபிட்டு அண்ஞம டணயனயத்வடபம் டணயழ்மட்வபழண குயத்டடமகப் 

ழமற்றுழபன் ன்ழ சுபகீ்கம ணறுப்ில் ளசமல்யதிபேந்டமர். ல்மபற்வபம் பி 

ணமயங்கநவபதின் கன்ிப்ழச்சயல் அண்ஞம டயமபி இத்டயன் டன்டீர்வு 

அல்ண சுதயர்ஞதத்வட பயபறுத்ணகயமர்.  
  

ல்மம் இபேக்கட்டும். டந்வட ளரிதமபேம் அயஜர் அண்ஞமவும் டயமபித்வட இளணன்றும் 

மளன்றும் குயத்டபர்கழந. மங்கள் ளசமல்லும் டயமபிர் ன்ண தமண  க் குயக்க 

பபேம்ழமண ளபநிப்டும் பிநக்கத்வட ணறுக்கபில்வ. அடயலும் சுப ீஅபர்கநின் ங்கநிப்பும் 

அபர் டபேம் அழுத்டபம் கூடுடமண. சுப ீடயமபிம் ன்ண கபேத்டயதல்  பனங்குபடயல் 

ணக்கு ணமறுமடில்வ. ஆமல் ளரிதமவபம், குயப்மக அண்ஞமவபபம் டண 

யவப்மட்டுக்குத் ணவஞக்கவனத்ண அபர்கள் டயமபித்வட இளண 

மளக் குயத்டடயல்வ (அல்ண குயத்டடமக எபேபரி கூக் குயப்ிபில்வ) க் கப்ண 

யதமதணயல்வழத! 
  

டயமபித்வட இணயல்வ, மடில்வ க் குயத்ண அடவ இறுடயதில் கபேத்டயதமக சுப ீ
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பன்வபக்க பற்டுகயமர். டயமபிக் கபேத்டயதவ ற்றுக் ளகமண்டுள்ந டணயனர் டயமபித் 

டணயனர் ஆகயமர். அடமபண டயமபிர் ஆகயமர். டயமபிர் ன்வட சுப ீ இப்டி 

யவப்டுத்டயமலும் டயமபி இதக்கத்டயன் இபேளபேம் ணண்கநம ளரிதமபேம் அண்ஞமவும் 

டயமபித்வட இம் மளக் குயத்ண பந்டவட பமற்யல் அவ்பநவு நிடமக அனயத்ண பி 

படிதமண. சுபழீத அழுத்டணமகக் குயப்ிடுகயமர்: 
  

      "டணயழ் ன்ண ம் ளணமனயதின் ளதர். டணயனர் ன்ண ம் இத்டயன் ளதர். டணயழ்மடு ன்ண 

யத்டயன் ளதர். ணெற்றுக்கு ணெறு உண்வண." 
  

டணயழ்மடு ன்றும் டணயழ் கூறும் ல்லுகம் ன்றும் ணண இக்கயதங்கழந குயத்ண 

யற்க,  டணயனர் ம் இ அவதமநத்வடத் டயமபிர் ன்றும், டணயழ்மடு னும் ம் யத்டயன் 

அவதமநத்வட டயமபிமடு ன்றும் குயத்டண ிவனதமழட. எபே ழடசயத இத்டயன் 

படன்வண அவதமநங்கவந --- ணமற் படிதம அவதமநங்கவந --- ணமற்றுபணக் குயத்ண 

ழகள்பி ழுப்ித்டமன் ஆக ழபண்டும். ளரிதமர் அண்ஞம ணீண உள்ந 

ளபேணடயப்வக் குவக்கமணழழத இந்டக் ழகள்பிவத பன்வபக்கத்டமன் ழபண்டும். சுப ீ

அபர்கள் டயமபிம் கபேத்டயதழ க் குயப்ண எபேபவகதில் ன்று. ஆமல் 

ணண  பமற்யன் ின்புத்டயயபேந்ண மர்க்கும் ழமண ணண டணயனய அவதமநம்  டயமபி 

இ அவதமநளணன்ழ யவப்டுத்டப்டுழணம க் கபவழதமடு ண்ஞ ழபண்டிபள்நண. 

ல்பமய்ப்மக சுப ீ அபர்கள் டயமபிம் கபேத்டயதல்டமன்  யறுவும் பன்ழற்த்ணக்குரித 

அபேம்ஞிவதச் ளசய்கயமர். ன்மலும்  டயமபிம் இணல், மல் ன் படிவுக்கு பந்ட 

ிகும் கபேத்டயதள டயமபித்வட யறுபிக்கமட் பற்டுகயமர். அணவும் இபேக்கட்டும்! 

டயமபிக் கபேத்டயதல் ன்கய சுபதீின் பவதறுப்ில் என்றுணட்டும் ப்ழமணம் பிடுட்டுப் 

ழமகயழட!  பிடுட்டுப் ழமபண ண?  
  

டந்வட ளரிதமர் அடிப்வதில் இந்டயதமவபத் ழடசம் க் ழகமட்மட்நபில் ற்டயல்வ. 

டயமபிம் டயமபி இம் ப் ழசயத ழமணம் ளணமத்டத்டயல் ளரிதமர் டணயனவ 

டணயனயத்வடழத குயத்டமர். டணயழ்மடு இந்டயதமவுக்குரிதடல்  பன்வபக்கும் ளடநிவும் 

ணஞிவும் ளரிதமர் எபேபபேக்ழக இபேந்டண. இந்டயதம ணண ழடசணல் ன்வட ளரிதமர் 

எபேழச இண்டு யவப்மடுகநில் யன்று அயவுறுத்டயமர். என்று சமடயதம் அடமபண 



                                              உரிவணத் டணயழ்த் ழடசம்| ளசப்ம்ர் 2021|  53 

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

மர்ப்தீம்! ணற்ண பபர் சுண்ல் அடமபண ிதமக்கநின் பற்றுரிவண! அடமல்டமன் 

ளரிதமர் இந்டயதக் கட்வணப்பு மர்ப் ிதமக் கட்வணப்பு  பவதறுத்டமர். இப்டி ஏபே 

பவதறுப்வச் ளசய்டண அன்று ளரிதமர் எபேபழ! வதன் ட்ம் எனயதமணல் சூத்டயப் 

ட்ம் எனயதமண ன் ளரிதமர்டமன் இந்டயதம எனயதமணல் சமடய எனயதமண ன்று 

அறுடயதிட்டுவத்டமர். டணயழ்மடு டணயனபேக்ழக னும் பனக்கம் சமடயதத்டயற்ளகடயம பனக்கம். 

பபர் ஆடயக்கத்டயற்ளகடயம பனக்கம். அண டணயனர்கநின் பிடுடவ பனக்கம்!  
  

      சுப ீ அபர்கள் குயப்ிடுகய அண்ஞமபின் ணமயங்கநவப உவதில் சுபழீத 

டுத்ணக்கமட்டுகயமர். அடயல் அண்ஞம இப்டிக் ழகள்பி ழுப்புகயமர் : "கன்ிதமகுணரிதியபேந்ண 

இணமதம் பவதில் இங்ழக மணவபம் கயபேஷ்ஞவபம் பஞங்குபடமல் இடவ எழ ழடசம் 

ன்று சயர் கூறுகயன்ர். அப்டிப் மர்க்க படிதமண. அவ்பமமதின் ழமப்ம பழுபணம் 

ழதசுமடவ பஞங்குகயன்ர். அடமல் அண எபே ழடசம் ஆகயபிடுணம?"அண்ஞம அழட 

உவதில் ங்கள் ழடசயத இ பவதவகவந ணந்ண பி படிதமண ன்கயமர். ழடசயத இத் 

டன்டீர்வுரிவணவத  (சுதயர்ஞத உரிவணவத) பயபறுத்ணகயமர். இண ல்மம் அண்ஞமபின் 

ணமயங்கநவபப் ழச்சுகநில் ணட்டுணல், ழபறு ழச்சுகநிலும் ழுத்ணகநிலும் டணயழ்த் 

ழடசயதணமக ணயநிர்ந்ண ளபநிப்க் கமஞமம். இந்டயத பல்மடயக்கத்வடத் ழடமலுரித்டடயல் 

அண்ஞமபின் ங்கு ண்ஞத்டக்கண. பிரிபஞ்சயச் சமன்றுகவந பிடுழபமம். 
  

டயமபிம் னும் கபேத்டயதலுக்கு சுப ீ குயப்ிடும் பவதவகநில் பிடுடுபண ண  

இப்ழமண பிநங்கயதிபேக்கும். மன் இந்டயதல்... இந்டயதம ண ழடசணல்... டணயழ்மடு 

பிடுடவ ன்கய கபேத்ணகளும் அங்கயதழட டயமபிம்  பன்வபப்டற்கு ண சுப ீ

அபர்கவநத் டடுக்கயண? ன் அடவ ணட்டும் பிட்டுபிடுகயமர்? அபழ பிவ ளசமல்ட்டும். 
  

அண்ஞம அபர் கமத்டயழழத டயமபி பிடுடவவதக் கமஞங்கள் அப்டிழத இபேந்ணம் 

வகபிட்மர். ணமய சுதமட்சய ன்மர். இன்று இந்டயதக் ளகமடி ற்றும் 'உரிவண' ளற்றும் இந்டயத 

பிடுடவவத ற் அண்ஞம பனயதில் இந்டயதக் குடிதசுக்குச் சமம் ழமடும் 

கட்சயதமகயபள்நண டயமபி பன்ழற் கனகம்.  இந்டயத ணறுப்பு டணயழ்மடு பிடுடவ 

ணவத் டபயபம் டயமபித்ணள் ழசர்க்கமணல் பிடுபண டயபக ஆடவுக்கமகத்டமழ! அல்ண 

டயபகவப ஆடரிக்க ழபண்டும் ன்டற்கமக அம்ணவக் வகபிடுபடமகப் ளமபேள். 
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பிடுடவச் சயந்வடவத ணவப்ணம் எனயப்ணம்டமன் உங்கள் டயமபிம்   ன்மல், பிடுடவ 

அசயதவ எனயப்ணடமன் இந்டயதம் ன்மல், இண்டுழண எழ ழர்ழகமட்டில் யற்கயன். 

இந்டத் டயமபித்வட பன்ிறுத்டத்டமன் டயமபிம் எபே கபேத்டயதல் ன்று டயமபித்வடச் 

சுப ீஉதர்த்டயப் ிடிக்கயமழம?  
  

டயமபிம் எபே கபேத்டயதல் ன்டற்குரித குயப்ம இபே பவதவகவந இி டுத்ணக் 

ளகமள்ழபமம். சமடயழடணற் மய சணத்ணபத்வட ற்பர்கள் டயமபிர்கள். மர்ப்ல்மட 

டணயனர்கள் டயமபிர்கள்.  

சமடய, மய ழடத்வட பிட்ளமனயத்ண சணத்ணபத்வட ற் மர்ப்ர்கவந ன்ளபன்று 

பவதறுப்ண? அபர்கள் டணயனர்கநம டயமபிர்கநம? சுப ீ அபர்கநின் கூற்றுப்டி அபர்கள் 

டயமபிர்கள்.  டணயனர் ன்மல் மர்ப்ர்களும் டம்வணத் டணயனர்கள் ச் ளசமல்யக் ளகமள்பர். 

டயமபிர் ன்மல் அபர்கள் ப ணமட்மர்கள் ன்வடக் ளகமண்ழ டயமபிர் ன்வட 

டயமபி இதக்கத்டயர் பன்வபத்ண பபேபவட அயழபமம். அடமபண டயமபிர் ன்மல் எபே 

மர்ப்க் குஞ்சுகூ ணவனத படிதமண ன்ர். ணண ழகள்பி : சமடய எனயப்வபம் மய 

சணத்ணபத்வடபம் ளகமள்வகதமக ற் மர்ப்ர்கவந மம் ற்கயழமணம ணறுக்கயழமணம?  
  

      பூணூல் அறுத்ளடயந்ண சமடய ணறுப்பு ணஞம் புரிந்ண சமடய எனயப்பு இட்சயதழணந்டய டம் 

சமடயதிபேக்கு டயம ககக் குல் ழுப்பும் மர்ப்ர்கள் இங்ழக உண்டு. எழ எபே 

சமன்வப் ழசயமல் ழமணம். ணக்குச் சயன்க்கூத்ணசயதமவத் ளடரிபம். ிப்மல் மர்ப்ர் 

ினும் சமடய எனயப்புக்கமர்! ளரிதமவபம் அண்ஞல் அம்ழத்கவபம் ழகமட்மட்நபில் 

யறுவுபவட டன் ளபேங்கவணளதக் கபேடயச் ளசதல்ட்பர். டயமபி இதக்கத்வடத் டன் 

இறுடய பச்சுபவ ஆடரித்ண யன்பர். ன் டயமபி இதக்கத்டயன் ணீடம ிடிப்பு டயபக 

ஆடபமகத் ளடமர்ந்ண கவஜவத் டம் டவபளக் கபேடயதபர். ளரிதமரின் 

ழபேவனப்மலும் சணத்ணப அசயதல் ற்டுத்டயத டமக்கத்டமலும் மர்ப்மய் ிந்ழடமர் சயர் 

ளரிதமரிதர்கநமக இபேந்ண பபேபவட மம் கமண்கயழமம்.    
  

      மர்ப்மகப் ிந்டபர்கநில் சமடய எனயப்வபம் மய சணத்ணபத்வடபம் ளகமள்வகதமகக் 

ளகமண்ழமர் ம்ணயவழத உண்டு. அண குவந்ட ண்ஞிக்வகதமகக் கூ இபேக்கட்டும். ன் 

ஏழ எபேபமகக் கூ இபேக்கட்டும். அண மர்ப்மய்ப் ிந்டமழ அபர் மர்ப்ிதத்டயன் 
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க்கழண யற்மர் ன்  யவப்மடு ிவனதமண ன்வட டுத்ணக்கமட்ப் 

ழமணணமண.  மர்ப்ர்களும் மர்ப்ிதத்டயயபேந்ண பிடுடுபழட சபகீடயதின் ளணய்தம 

ளபற்யதமகும். ணமமகப் மர்ப்ர்கள் ல்ழமவபம் கட்ம்கட்டி இ ஏர்வணதியபேந்ண 

பிக்கய வபப்ண அந்டச் சபகத்டயயபேந்ண ளபநிபபேம் சபகீடயக் ளகமள்வகதமநர்கவந மழண 

அவஞகட்டித் டடுப்டமகும்.  அண சபகீடயதின் இறுடய ளபற்யவத மழண டடுப்டமகும். 

இவ்பவகதில் அண சபக அீடயதமகும்.   
  

மர்ப்ரில் ணண ளகமள்வகதமநர்கள் ளபநிபணமட்மர்கள் க் கபேணபடற்கு ண 

அடிப்வ? அபர் மர்ப்மய் ிந்டயபேப்ழட அடிப்வ? அப்டிதமமல் ிப்வக் ளகமண்டு 

எபே ணிடவத் டீர்ணமிக்கயழமம் ன்று ளமபேள். மர்ப் ழணமண்வணவத யவப்டுத்ட 

மர்ப்ர்கள் பகுத்ட கபேத்டயதவழத மர்ப்ிதம் ன்கயழமம்.  மர்ப்ிதம் ன்ண 

சமடயதழண! அடன்டி ிப்ின் அடிப்வதில் எபேபவத் டீர்ணமிப்ழட மர்ப்ிதம். 

டயமபித்ணள்ளும் மர்ப்ிதம் யவளறுபணம் டயமபிழண மர்ப்ிதத்வடக் 

வகக்ளகமள்பணம் டகுணம? 
  

மர்ப்ர்கநில் ர் புட்சயக இதக்கங்கநில் இபேந்ண ளசதல்டுகயன்ர். ளரிதமரின் 

ளடமண்ர்கநமக இபேந்ண சபகீடயக் கநத்டயல் யற்கயன்ர். டணண ிள்வநகவநச் 

சமடயதற்ழமமக பநர்க்கயன்ர். ளபேம்மன்வணதமக இல்வளதினும் இப்டி எபே 

ணமற்பம் யகழ்ந்டயபேக்கயண, யகழ்ந்ண ளகமண்டுணயபேக்கயண ன்வடப் மர்க்கத் டபறுபண 

இதங்கயதல் ணறுப்மகும். ிப்வக் ளகமண்டு ளணமத்டணமகழப எபே ணக்கள் சபகத்வடழத 

புக்கஞித்டல் எபேபவகப் மசயசழண ஆகும். மம் மர்ப்ிதத்வட டயர்ப்ழமம். மர்ப்ிதத்டயன் 

ஆளுபேபணம மர்ப்ர்கவநபம் டயர்ப்ழமழண டபி, மர்ப்ிதத்வட 

டயர்க்கும் மர்ப்ர்கவந அல். 
  

டந்வட ளரிதமர் மர்ப்ிதத்வட டயர்த்டமர். மர்ப்ர்கவநபம் டயர்த்டமர். ஆமல் 

மர்ப்ிரிவழத ணமற்ம் பபேம் ன்கய ம்ிக்வகவத அபர்  இனந்ண பிபில்வ. கபத் 

கரவடவத பிட்டுபிட்டுத் டயபேக்குவந ற்கும் மர்ப்ர்கள் ---- சணற்கயபேடத்வட 

பிட்டுபிட்டுத் டணயவன உதர்த்டயப் ிடிக்கும் மர்ப்ர்கள் --- ம் டயரிகள் அல். அபர்கவந 

ற்டயல் க்கு ந்டச் சயக்கலும் இல்வ ன்று ளரிதமர் குயப்ிட்வட அண்வணதில் 
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உடுணவதில் வளற் ளரிதமர்-143 யகழ்பில் அண்ஞன் ளகமநத்ணர் ணஞி அபர்கள் 

சுட்டிக்கமட்டிமர். மர்ப்த் ழடமனர்களுக்கு... ன்ழ ளரிதமர் ழுடயதவட மம் அயழபமம். 

  

"மர்ப்த் ழடமனர்கழந! மன் ணிடத்டன்வணதில் மர்ப்ர்களுக்கு டயரி அல்ன். 

டணயழ்மட்டிழழத அழக மர்ப்ப் ிபகர்கள் - ளரிழதமர்கள் ஆகயழதமர்களுக்கு 

அன்மகவும் ணடயப்புக்குரிதபமகவும் ண்மகவும் கூ இபேந்ண பபேகயழன். சயர் 

ன்ித்டயல் அடயக ம்ிக்வகபம் வபத்ணள்நமர்கள்.  

  

”சபடமதத் ணவதில் மர்ப்ர்கள் அனுஷ்டிக்கய உதர்வு அபர்கள் அனுபிக்கய அநவுக்கு 

ழணற்ட் பிகயடம் ஆகயதவபகநில்டமன் க்கு ளபறுப்பு இபேக்கயண. இண மர்ப்ர்கநிம் 

ணமத்டயணல், இந்ட யவதில் உள்ந ல்ழமரித்டயலுழண மன் ளபறுப்புக் ளகமள்கயழன்." 

  

"ஆகழப உள்ந ழடங்கள் ணமய மம் எபேபபேக்ளகமபேபர் சணணமகவும் சழகமட உரிவணபனும் 

இபேக்க ழபண்டும் ன்டற்கமகத்டமன் மன் மடுடுகயழன். ம்ணயவதில் ழட உஞர்ச்சய பநக் 

கூமண ன்டயல் க்குக் கபவ உண்டு.‛ (பிடுடவ, 8.1.1953) 

  

இவப ல்மம் டந்வட ளரிதமரின் பரிகள். ளரிதமரில் ழடங்கயப் ழமகமணல் ளரிதமவ 

பநர்த்ளடடுத்டழ ணண ளமறுப்பும் கவணபம் ஆகும். மர்ப்ர்கநில் உள்ந சபகீடய 

ஆற்ல்கவநத் டள்நி யறுத்ணடல் குடிதமட்சயத ணறுப்மகும். மர்ப்ர்கநில் சமடய எனயப்மநர் 

இபேக்க படிபளணில் மர்ப்ர்கவந பிக்கய வபக்களபன்ழ ணண இ அவதமநத்வட 

ணமற்யக் ளகமள்ந ழபண்டிதடயல்வ. டயமபிம் எபே ணக்கள் கூட்த்வடழத 

ிப்ிடிப்வதில் புக்கஞிக்கும் ன்மல், டணயனம் அபர்கநில் உள்ந சபகீடயதர்கவந 

ற்கும் ன்மல், டணயனர் னும் அவதமநழண சமடய எனயக்கும் ன்ண ங்கள் யவப்மடு. 

  

  

டயமபித்ணக்கு பமற்று பனய யன்று  எபே பவதவவத படிவு ளசய்ண பிட்மல் இன்னும் 
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டயமய்வபத் ணல்யதணமக்கமம். ளசன் ணறுப்ிழழத குயப்ட்ணடமன். இங்ழக அண 

இன்னும் அழுத்டம் ளத்டக்கண ன்டமல் ணீண்டும் எபேபவ பன்வபக்கயழன்.  சமடய 

எனயப்பு, மர்ப்ித எனயப்பு, கவுள் ணறுப்பு, ளண் பிடுடவ, இந்ணணட எனயப்பு,  இந்டயதத் 

ழடசயத ணறுப்பு, டணயழ்மடு டணயனபேக்ழக இவபடமன் டயமபித்ணக்குரித பவதவ!   டணயழ்மடு 

டணயனபேக்ழக டயமபி மடு டயமபிபேக்ழக  ணமயதண.  ணீண்டும்  டணயழ்மடு டணயனபேக்ழக 

 1956க்குப் ிகு ணமயதண. அடன்ின் ளரிதமர் டண இறுடயக் கமம் பவ அந்ட 

பனக்கத்வட வகபிழப இல்வ.  

  

இந்ட பவதவதில் என்யண்டு இல்மட இதக்கத்வடழதம கட்சயவதழதம டயமபி இதக்கம் 

ன்ழம டயமபிக் கபேத்டயதல் ளகமண்ண ன்ழம கபேட இணயல்வ. இந்ட பவதவதில் 

உள்நடயல் ண இம்ளத்டக்கடல்   சுப ீ அபர்கழந குயப்ிமம். இதக்கங்கநில் 

டமய்க் கனகணமக உள்ந டயமபிர் கனகம் டப்ித் டபயபம் இந்டயதத் ழடசயதத்வட ணறுத்ழடம 

டணயழ்மடு பிடுடவவத பன்வபத்ழடம ளசதல்டுபடயல்வ. டயபகவுக்கு பமய்ப்ழ இல்வ.  

  

டயமபித்டயன் பவதவதில் உள்ந ணற் ழமக்கங்கள், குயப்மக சபகீடயபம் ளண் 

பிடுடவபம் ளபல்த் ழடவபதம அசயதல் ன்ழட டணயழ்மடு டணயனபேக்ழகடமன். இடயல் 

வணதம் ளகமள்நமண ழமமல் ணற் ழமக்கங்கள் ளதநபிழழத யன்று ழமகும். ளதநபில் 

 ஆகும் ழமண அடன் ழமக்கத்டயல் அண பழுவணதவபடயல்வ. பழுவணதவதமண ில் 

டயரிக்கு (இந்டயத ஆளும் பர்க்கத்ணக்கு) ணவஞ ழமபண டபிர்க்க படிதமடடமகும்.  

  

      டயமபித்வட உதர்த்டயப் ிடிப்ழமர் பன்வபக்கும், ளசதல்டுத்ணம்  கபேத்ணகள் டயமபிக் 

கபேத்ணகள்டமன். ஆமல் இந்டயதத் ழடசயத ணறுப்வக் வகபிட்டு அடழமடு கூடிக் குமவுபண 

ப்டி பழுப்ளமபேநில் டயமபிணமகும் க் ழகட்கயழமம். டணயழ்மடு டணயனபேக்ழக னும் 

அசயதல் பனக்கத்வட உதிர்ப்ழமடு ளகமண்டு ளசல்மடண ப்டி டயமபிணமகும் க் 

ழகட்கயழமம். இந்ட பண்மட்வத்டமன் ங்கள் இதக்கம் குற்மய்வு ளசய்கயண, இந்ட 
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பண்மட்வ மங்கள் டயந்ட ணணன் ழச ணமட்ழமம், பண்மட்வ ீக்கயக் ளகமள்ந 

ணமட்ழமம், பண்மட்வ படிணவப்ழமம், பண்மட்டுக்குப் னகய பிட்ழமம் அல்ண அண 

இன்று ங்கள் யவப்மழ அன்று ன்மல்... இணடமன் இன்று டயமபிம் ன்மல்  அடன் 

ணண்வ ணீண சம்ணட்டி ளகமண்டு அடிப்ழமம். இந்ட பண்மட்வ ீக்க பற்ட்மல் அடன் 

ளதர் ிகு டயமபிணமக இபேக்கமண. அணடமன் டணயழ்த் ழடசயதம்.  

  

சுப ீ அவ்பப்ழமண ளசமல்பணண்டு. மங்கள் டணயழ்த் ழடசயதத்வட டயழ யறுத்டபில்வ. 

உண்வணதில் டயமபிம்டமன் அடற்கு இஞக்கணமண. டயமபிம் டணயழ்த் ழடசயதம் 

பநபேபவடழத பிபேம்புகயண ன்று. அப்டிதமமல் டணயழ்த்ழடசயதம் கமத்டயன் ழடவப 

ன்வட சுப ீஅபர்கள் ணறுக்கபில்வ.  டணயழ்த் ழடசயதம் ன்ண டணயழ்த் ழடச பிடுடவவத 

அசயதல் ளகமள்வகதமகக் ளகமண்டிபேப்டமகும். கபேஞ்சட்வப் டயப்கம் ளபநிதிடுகய பமமசம 

பல்பன் அபர்கநின் உவக்குத் டந்டயபேக்கய டவப்பு டயமபித் டணயழ்த் ழடசயதம். டவப்மக 

ணட்டும் இல்மணல் டயமபித் டணயழ்த் ழடசயதம் ன்வட சுப ீ அபர்கள் கபேத்டயதமகச் 

ளசமல்யப் வசமற்யக் ளகமள்நமழண! டயமபி இதக்கத் டணயனர் ழவப இபேக்கும் ழமண 

டயமபித் டணயழ்த் ழடசயதம் ன்வட ளகமள்வக யவப்மமக அயபிக்கக் கூமடம ன்! 

இப்டி எபே யவப்மட்டுக்கு சுப ீழர்வணழதமடு பபேபமம?  

  

மம் டணயனர் கட்சய த்டயத டயமபிம? டணயனம? கபேத்டங்கு குயத்ணம் அடவ டயர்த்ணம் 

ழசும் ழமண டயமபிம் ன்ண கபேத்டயதல்  யறுவுகயமர் சுப.ீ டயமபித்ணக்கு டண 

பிநக்கத்வடபம் டபேகயமர். அந்டக் கபேத்டங்கயன் படன்வணத் டவப்ம 

டயமபிம? டணயனம? ன்டவ டுத்ண வபத்ணப் ழசும் சுப ீஅபர்கள் அந்டத் டவப்புக்கு 

இண்டி கரழன பிடுடவ அசயதல் கபேத்டங்கம் க் குயத்டயபேந்டண குயத்ண ன் எபேமளும் 

பிணர்சயத்டடயல்வ. மம் டணயனர் கட்சய டணயழ்மடு பிடுடவவத பன்ளடுக்கும் கட்சயதல் 

த் ழடமலுரிக்க ன் டதக்கம்! இந்டயத அசவணப்வ ஆத் டழுபிக் ளகமண்டு இந்டயத 

இவதமண்வணவதக் கமப்ழன்  சத்டயதம் ளசய்ண பிட்டு ளசய்பளடணவும் பிடுடவ 
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அசயதல் ஆகமண. சரணமன் ழசுபண டணயழ்த் ழடசயதழண அன்று  சுப ீ அபர்கள்  சரணமவ 

அம்ப்டுத்டமழண! அப்டி எபேமளும் பில்ீட்டிக் ழகள்பி ழகட்டயல்வ சுப.ீ ழகட்மல் 

அந்ட பில் அபர் கண்வஞழத குத்ணம். டயமபிம் டணயழ்த் ழடசயதம் பநபேபவட பிபேம்புகயண 

ன்மல் பிபேம்புகய என்வ பநர்க்க ன் டவ! அணபமக பநர்ந்டமல் ஆடரிப்ரீ்கள், ீங்கள் 

பநர்க்க ணமட்டீர்கள் ன்ண ளகமள்வக ழர்வணதமகமண.  

 

டந்வட ளரிதமர் டணயழ்த் ழடசயதத்வட பநர்க்கும் இத்டயல் ணட்டும் இல்வ. டணயழ்மடு 

டணயனபேக்ழக ன்வட இட்சயத பனக்கணமகக் ளகமண்டு இறுடய பவ மமற்யமர். டந்வட 

ளரிதமவத் டபிர்த்ண பிட்டு டயமபிம் இபேக்க படிதமண ன்மல் டயமபிம் டணயழ்மடு 

டணயனபேக்ழக ன்ல்பம பனங்க ழபண்டும். அவட ழமக்கய அல்பம ளசதற்மட்வ 

அவணத்ணக் ளகமள்ந ழபண்டும்? அப்டி அல்மணல் படல்பர் டபிதில் ப.க.ஸ்மயன் 

அபர்கவந அணர்த்ணபணம் இந்டயதத்ணக்குக் கங்கமஞிவதத் ழடர்ந்ளடடுத்ணக் ளகமடுப்ணழண 

டயமபிணமகும் ன்மல் அப்டிச் ளசய்தமடபளல்மம் மர்ப்க் வகக்கூயகள் ன்று 

இக்கஞம் பகுப்ண டயமபிணமகும் ன்மல், அந்டத் டயமபிம் டயர்க்கத்டக்கழட! 

  

ல்மப் ட்யவுகவநபம் ளகமண்டுடமன் மங்கள் டணயனர், டணயனர் ணட்டுழண ன்கயழமம். சமடய 

எனயப்பும் டணயழ்மடு பிடுடவபம் ணடயபே கண்கள் ன்கயழமம். டணயழ்மடு டணயனபேக்ழக னும் 

டந்வட ளரிதமர் ளகமள்வகவத உதர்த்டயப் ிடிக்கயழமம். டணயழ் ணவபம் டயமபி இதக்கத்டயன் 

ங்ழகற்வபம் உள்பமங்கயக் கயவநத்டழட ணண டணயழ்த்ழடசயதம். டயமபித்டயம் கனயப 

கனயத்ண ளகமள்ப ளகமண் பிடுடவ அசயதழ டணயழ்த் ழடசயதம். ணண இதக்கத்டயன் 

அசயதல் பனக்கத்ழடமடு யவவு ளசய்பண ளமபேந்ணம். 

  

"டணயனர் பிடுடவப் ழமர் பனக்கம் சபகீடயத் டணயழ்த் ழடசம்‛  
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றுல எிப்ன: 

 

கழுல தய்ந்து கட்படறும்தொண கல: 

சந்ொ 

பறுவண ன்மல் ன்? எபே டி ழம அல்ண எபே குடும்ழணம டக்குத் ழடவபதம 

அத்டயதமபசயதத் ழடவபகவந யவவு ளசய்த இதமட யவவத பறுவண க் குயப்ிமம். 

வபளதல்மம் ணிடர்களுக்கம அத்டயதமபசயதத் ழடவபகநமக உள்ந. சரிபிகயட உஞவு, 

உவ, குடிதிபேக்க சுகமடமணம படீு, ணதக்குடிீர், ணதக்கமற்று, கல்பி, ணபேத்ணப பசடய, 

இபற்வ யவவு ளசய்தத் ழடவபதம பபேபமய் டபேம் ழபவ ஆகயதபற்வ 

அத்டயதமபசயதத் ழடவபகநமகக் குயப்ிமம். 

 

பறுவண வ்பமறு அநபிப்டுகயண. அத்டயதமபசயதத் ழடவபகநில் உஞவு ணகர்ழப  

குவந்டட்சத் ழடவபதமக உள்நடமல்  உஞவு ணகர்வப அடிப்வதமகக் ளகமண் 

அநபடீ்டுபவதில் பநபேம் மடுகநில் பறுவண கஞக்கயப்டுகயண. பநர்ந்ட மடுகநில் 

பபேபமதின் அடிப்வதில் பறுவண கஞக்கயப்டுகயண. 

 

2020ல், அளணரிக்கமபில், 65 பதடயற்குட்ட் டிரின் ஆண்டு பபேணமம் 12,760 அளணரிக்க 

மர் அல்ண எபே மவநக்கு சுணமர்  35 மபேக்கு குவபமக இபேக்குணமமல் அபர் 

பறுவணதமபர்  பவதறுக்கப்ட்டுள்நண. இண்டு குனந்வடகள் உட் மன்கு ழர் 

ளகமண் குடும்த்டயன் பபேபமய் ஆண்டுக்கு 26,200 அளணரிக்க மபேக்குக் குவபமகழபம 

அல்ண எபே மவநக்கு சுணமர் 72 மபேக்குக் குவபமகழபம இபேந்டமல் அண பறுவணதம 

குடும்ணமக பவதறுக்கப்ட்டுள்நண.  

 

ழமப்மபில், சமசரி யக பபேபமதில் 60 பிழுக்கமட்டிற்கும் குவபம பபேபமய் ளகமண் 

எபே குடும்ம் வனக் குடும்ணமகக் கபேடப்டுகயண.  

இந்டயதமபில் பறுவண வ்பமறு அநபிப்டுகயண ன்வடப் மர்ப்ழமம்.  

இந்டயதமபின் டயட்க் குழு பறுவணக் ழகமடு ணற்றும் பறுவண பிகயடங்கவந அவ்பப்ழமண 

ணடயப்டீு ளசய்ண ளபநிதிட்டுபந்டண, இடற்கம டவுகள் புள்நிதிதல், டயட் அணமக்க 
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அவணச்சகத்டயன் ழடசயத ணமடயரி ஆய்வு அலுபகம் (NSSO) த்ணம் குடும் ணகர்ழபமர் 

ளசபிங்களுக்கம ணமடயரி கஞக்ளகடுப்ியபேந்ண ளப்டுகயண. இந்ட கஞக்ளகடுப்பு 

ந்டமண்டுக்கு எபே பவ ளசய்தப்டுகயன்.  
 

சரி, பறுவணக்ழகமட்டிற்கம அடிப்வ பவதவவத தமர் உபேபமக்கயர்?.பறுவண குயத்ண 

ழமசயரிதர் பி ம் டண்ழகர், ழமசயரிதர் ீகந்ட மத் ஆகயழதமமல் ஆய்வு ளசய்தப்ட்டு 

1971ல் ஆய்வுக் கட்டுவ ளபநிதிப்ட்ண. அபர்கநின் ரிந்ணவவத டயட்க்குழு பறுவணக் 

குயதடீ்டிற்கம பவதவதமக ற்றுக்ளகமண்ண. இடற்கம குவந்டட்சத் ழடவபகவந 

டீர்ணமிப்டற்கம  ஞிக்குழு 1979ல் யதணயக்கப்ட்ண.இந்டயத ணபேத்ணப கவுன்சயல் உஞவு 

ஆமய்ச்சய அட்பவஞ அடிப்வதிம அடன் ரிந்ணவகள் 

ற்றுக்ளகமள்நப்ட்ண.சமசரிதமக மள் என்றுக்கு ழடவபதம உஞவு ணற்றும் 

ரிந்ணவக்கப்ட் ஆற்ல் ணகர்வு கயமணப்புத்டயல் உள்ந ர்களுக்கு 2400 கழமரிகநமகவும், 

கர்ப்புத்டயல் உள்ந ர்களுக்கு 2100 கழமரிகநமகவும் யர்ஞதிக்கப்ட்ண. கயமணப்புங்கநில் 

டயசரி 2400 கழமரி உஞவபபம், கர்ப்புங்கநில் டயசரி 2100 கழமரி உஞவபப் ள 

இதமட ர்கள் பறுவணக்ழகமட்டிற்குக் கரழ் உள்நபர்கள்  பவதறுக்கப்ட்ண. இண 

பறுவணதின் குவந்டட்ச பவதவ ணட்டுழண ளில் உஞவு அல்மட அத்டயதமபசயத 

ளமபேட்களுக்கம ளசபிங்கள் உவபிம்,ணபேத்ணபப் மணரிப்பு, கல்பி,ழமக்குபத்ண 

ளசபின்ங்கள் இடயல் உள்நக்கப்பில்வ. இந்ட பவதவதின் அடிப்வதில் பறுவணக் 

ழகமட்டிற்கு ழணழ உள்ந ர்கள் ி உஞபல்மட ளமபேட்கள், ழசவபகவந ள இதமணல் 

மடயக்கப்டும் யவ ற்மம். ஆமல் இழட பவதவ டமன் இன்றும் இந்டயதமபில் 

பறுவணவத அநபிப் தன்டுத்டப்டுகயடம ன்மல் இல்வ. 

 

டிசம்ர், 2005 இல், டயட்க் குழு, பறுவணவத ணடயப்ிடுபடற்கம பவவத ஆய்வு ளசய்த 

ழமசயரிதர் சுழஷ் டி. ளண்டுல்கர் டவவணதில் எபே யபுஞர் குழுவப உபேபமக்கயதண. சுழஷ் 

ளண்டுல்கர் கணயட்டி உஞவு, கல்பி, சுகமடமம், ணயன்சமம் ணற்றும் ழமக்குபத்ணக்கம 

ணமடமந்டய ளசபிங்கநின் அடிப்வதில் பறுவணக் ழகமட்வ பவதறுத்டடமகக் 

குயப்ிப்டுகயண. 
 

ளண்டுல்கர் பவதில் சமசரிதமக மள் என்றுக்கு எபே பேக்குத் ழடவபதம உஞவு 
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ணற்றும் ரிந்ணவக்கப்ட் ஆற்ல் ணகர்வு  அடற்கு பன் இபேந்ட 2400 கழமரிதியபேந்ண 1800 

கழமரிதமக குவக்கப்ட்ண. டிர் உஞவு ணகர்பில் 600 கழமரிகள் மன்கயல் எபே குடய 

ளபட்ப்ட்ண. ளண்டுல்கர் பவதில் கஞக்கயடும் ழமண அவப் ட்டிி 

யவதிலுள்நபர்களும் பறுவணக்ழகமட்டிற்கு ழணலுள்நபர்கநமகழபக் கஞக்கயப்டுபர். 

 

2011-12 க்கு, கயமணப்புங்கநில் ளண்டுல்கர் பவவதப் தன்டுத்டய ழடசயத பறுவணக் 

ழகமட்டுக்கம   டிர் சமசரி ணமடமந்டய ளசபிம் பை. 816 ஆகவும், கர்ப்புங்கநில் 

டிர் சமசரி ணமடமந்டய ளசபிம்  பை1,000 ஆகவும் ணடயப்ிப்ட்ண. ந்ண ர் ளகமண் 

எபே குடும்த்டயற்கு, ணகர்வு ளசபிம் கயமணப்புங்கநில் ணமடம் பை 4,080 ஆகவும் 

கர்ப்புங்கநில் ணமடத்டயற்கு பை. 5,000 ஆகவும் ணடயப்ிப்ட்ண.  
 

ளண்டுல்கர் பறுவணக் ழகமடு ணயகக் குவபமக இபேப்டமக பமக பிணர்சம் ளசய்தப்ட் 

ின், டயட்க் குழு, லன் 2012 ல், மக்ர் சய.ங்கமன் டவவணதில் எபே யபுஞர் குழுவப 

உபேபமக்கய, பறுவணவத அநபிடுபடற்கம பவவத ணறுரிசரவ ளசய்டண. 

பறுவணவத அநபிடும் பவவத ங்கமன் டவவணதிம யபுஞர் குழு ணறுரிசரவ 

ளசய்ண 2014ல் டயட்க்குழு எபே அயக்வகவத ளபநிதிட்ண. ங்கமன் குழு அகய இந்டயத 

அநபில்  கயமணப்புங்கநில் எபே பேக்கு எபே மவநக்கு ழடவபதம குவந்டட்ச உஞவு 

ணகர்வப 2,155 கழமரிகநமகவும், கர்ப்புங்கநில் எபே பேக்கம குவந்டட்ச உஞவு 

ணகர்வப 2,090 கழமரிகநமகவும் யர்ஞதித்ணள்நண. இண ற்ளகழப வபவதில் இபேந்ட 

பறுவணக்ழகமட்டு பவதவவத ழணலும் ீர்த்ணப் ழமகச் ளசய்ணள்நண ன் ழமணம் 

ளண்டுல்கர் குழு ரிந்ணவக்கும் 1800 கழமரிகவந பி அடயகம் ன்ண குயப்ித்டக்கண. 

 

ங்கமன் குழு பறுவணக் ழகமட்டிற்கம டயசரி டிதமள் ணகர்வு ளசபித்வட 

கயமணப்புங்களுக்கு பை .27 (ளண்டுல்கர் பவ-2009-10)யபேந்ண பை .32 ஆக 18.5% உதர்த்டயதண, 

கர்ப்புங்களுக்கம ணகர்வு ளசபித்வட பை .33 யபேந்ண பை .47 ஆக 42% உதர்த்டயதண. 

 

ங்கமன் குழு அகய இந்டயத அநபில் பறுவணக்ழகமட்டிற்கம டிர் ணகர்வு ளசவு 

கயமணப்புங்கநில் 972 பைமதமகவும், கர்ப்புங்கநில் 1407 பைமதமகவும் யர்ஞதித்டண. ந்ண 

ழர் ளகமண் குடும்த்டயற்கம ணமடமந்டய ணகர்வு ளசவு கயமணப்புங்கநில் 4860 பைமதமகவும், 
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கர்ப்புங்கநில் பை. 7035 பைமதமகவும் யர்ஞதிக்கப்ட்ண. உஞபல்மட ி அடிப்வச் 

ளசவுகநம பமவக, உவ, ழமக்குபத்ண ஆகயதபற்றுக்கம ளசவு கயமணபுங்கநில் எபே 

பேக்கு எபே ணமடத்டயற்கு 277 பைமதமகவும், கர்புங்கநில் எபே பேக்கு எபே ணமடத்டயற்கு 344 

பைமதமகவும் யர்ஞதிக்கப்ட்டுள்நண. இண ணயகவும் குவபம ணடயப்டீு ன்ழ கூழபண்டும். 

 

ங்கமன் பவதில், 2011-12 ஆம் ஆண்டுக்கம அகய இந்டயத அநபிம பறுவண பிகயடம் 

29.5 பிழுக்கமமகவும் 2009-2010 ஆம் ஆண்டிற்கம பறுவண பிகயடம் 38.2 பிழுக்கமமகவும் 

கஞக்கயப்ட்டுள்நண. இண ளண்டுல்கர் பவதில் கஞக்கயப்ட் பறுவணபடீத்டயயபேந்ண 

ளரிணம் ணமறுடுகயண. 2011-12 க்கம பறுவணபடீம் ளண்டுல்கர் பவதமல் 21.9 

பிழுக்கமமகவும்,  2009-10ஆம் ஆண்டுக்கம பறுவணபடீம் 29.8 பிழுக்கமமகவும் 

கஞக்கயப்ட்டுள்நண. ங்கமன் பவதில் 38.2 பிழுக்கமமக உள்ந 2009-10க்கம பறுவண 

பிகயடம் ளண்டுல்கர் பவதில் 29.8 பிழுக்கமமக குவத்ண 

ணடயப்ிப்ட்டுள்நண.இண்டிற்கயவதிம ழபறுமடு 8.4 பிழுக்கமமக உள்நண.2011-12க்கம 

ழபறுமடு 7.6 பிழுக்கமமக உள்நண. ங்கமன் பவவத பி ளண்டுல்கர் பவதில் 

பறுவண குவபமக ணடயப்ிப்ட்டுள்நண. 
 

ங்கமன் குழு 2011-12 ஆம் ஆண்டில் 30.9% கயமணப்பு ணக்களும் 26.4% கர்ப்பு ணக்களும் 

பறுவணக் ழகமட்டுக்குக் கரழன இபேந்டடமகவும், அகய இந்டயத பறுவண பிகயடத்வட 29.5% வும்  

ணடயப்ிட்டுள்நண. இந்டயதமபில், கயமணப்புங்கநில் 26.05 ழகமடி ணக்களும், கர்ப்புங்கநில் 10.25 

ழகமடி ணக்களும் பறுவணக் ழகமட்டிற்குக் கரழ் இபேந்ணள்நர் ன்றும் ளணமத்டணமக, 2011-12ல் 36.3 

ழகமடி ணக்கள் பறுவணக்ழகமட்டிற்குக் கரழ் இபேந்டர் ன்றும் ணடயப்ிட்டுள்நண. 
 

இந்டயதமபில் கயமணப்புங்கநில் 2009-10  ல் 39.6% யபேந்ண பறுவண பிகயடம் 2011-12ல் 30.9% ஆகக் 

குவந்ணள்நடமகவும், கர்ப்பு இந்டயதமபில் 35.1% யபேந்ண 26.4% ஆக குவந்ணள்நண. இண்டு 

ஆண்டுகநில் கயமணப்புங்கநிலும், கர்புங்கநிலும் பறுவணபிகயடம் 8.7 பிழுக்கமடு 

குவந்ணள்நண!. அகய இந்டயத பறுவண பிகயடம் 38.2% யபேந்ண 29.5% ஆக குவந்ணள்நண. இந்ட 

கமகட்த்டயல், 9.16 ழகமடி ணக்கள் பறுவணதியபேந்ண ளபநிழதற்ப்ட்டமகக் கஞக்கயட்டுள்நண. 
 

ளண்டுல்கர் பவதின் டி 2011ல் இந்டயதமபில் 26.93 ழகமடி ணக்கள் பறுவணக் ழகமட்டிற்குக் 
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கரழன உள்நர்.இடயல் கர்புத்டயல் உள்ந வனகநின் ண்ஞிக்வக 5.28 ழகமடி, கயமணப்புத்டயல் 

உள்ந வனகநின் ண்ஞிக்வக 26.93 ழகமடிதமகவும் ணடயப்ிப்ட்டுள்நண. 2004-05ல் 40.7 

ழகமடிதமக இபேந்ட பறுவணக் ழகமட்டிற்கு கரழ் உள்ந ணக்கநின் ண்ஞிக்வக 7 ஆண்டுகநில் 

26.93 ழகமடிதமகக் குவந்ணள்நண. 13.7 ழகமடி ணக்கள் பறுவணக் ழகமட்டியபேந்ண 

பிடுபிக்கப்ட்டமக ணடயப்ிப்ட்டுள்நண. 

 ங்கமன் குழு இந்டயதமபில் 36.3 ழகமடி ணக்கள் அல்ண 29.6 பிழுக்கமட்டிர் பறுவணக் 

ழகமட்டிற்குக் கரழுள்நடமக ணடயப்ிட்டுள்நண. சுழஷ் ளண்டுல்கர் குழு 26.98 ழகமடி ணக்கள் 

அல்ண 21.9 சடபிகயடம் பிழுக்கமட்டிர்  பறுவணக் ழகமட்டிற்குக் கரழுள்நடமக 

ணடயப்ிட்டுள்நண.ங்கமன் பவபன் எப்ிடும் ழமண ளண்டுல்கர் பவதில் 

பறுவணக்ழகமட்டிற்குக் கரழுள்நபர்கநின் ண்ஞிக்வக 6.7 ழகமடி குவந்ணள்நண. 

 

டணயழ்மட்டில் 2011-12ல் சுழஷ் ளண்டுல்கர் பவதின் டி கயமணப்புங்கநில் 59.23 ட்சம் 

ர்களும், கர்புங்கநில் 23.40 ட்சம் ர்களும் ளணமத்த்த்டயல் 82.63 ட்சம் ணக்கள் பறுவணக் 

ழகமட்டிற்குக் கரழன உள்நடமகவும், கயமணப்புங்கநில் பறுவணபடீம் 15.83 பிழுக்கமமகவும், 

கர்ப்புங்கநில் 6.54 பிழுக்கமமகவும் ளணமத்டத்டயல் டணயழ் மட்நபில் பறுவண பிகயடம் 11.28 

பிழுக்கமமகவும் கஞக்கயட்டுள்நண. 

 

ங்கமன் பவதில் 2011-12ல் டணயழ் மட்டில் கயமணப்புங்கநில் 91.1 ட்சம் ழர், 

கர்ப்புங்கநில், 72.8 ட்சம் ழபேம், டணயழ்மடு பழுபடயலும் 163.9 ட்சம் ழர் 

பறுவணக்ழகமட்டிற்குக் கரனயபேப்டமகவும், கயமணப்புங்கநில் பறுவண பிகயடம் 24.3 

பிழுக்கமமகவும், கர்ப்புங்கநில் 20.3 பிழுக்கமட்டிபேம் டணயழ்மடு பழுபடற்குணம பறுவண 

பிகயடம் 22.4 பிழுக்கமமகவும் கஞக்கயப்ட்டுள்நண. 

ளகௌவ் சவுத்ரி ‘யந்ணஸ்டமன் வம்ஸ்’ மழநட்டிற்கு ழுடயதக் கட்டுவதில் இந்டயதமபின் 

பறுவணக் ழகமடு ணயகக் குவபமக இபேப்வட எபே எப்டீு கமட்டுகயண ன்கயமர். உடமஞணமக, 

ளடன்மப்ிரிக்கமபில் பன்று பறுவணக் ழகமடுகள் உள்ந –  1.உஞவு, 2.டுத்டம் ணற்றும் 

3.ழணல்யவ –  இவப பன்றுழண இந்டயதமவப பி உதர்ந்டவப. ளடன்மப்ிரிக்கமபில் உஞவு 

பறுவணக் ழகமடு 2010 இல் ணமடந்ழடமறும் 1,841 பைமதமகவும், டுத்ட பறுவணக் ழகமடு 2,445 

பைமதமகவும், ழணல் பறுவணக் ழகமடு 3,484 பைமதமகவும் உள்நண. எபே கயமணப்பு 
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பேபமண்டிதின் டிர் பறுவணக் ழகமடு  ணமடத்டயற்கு 892 பைமதமகும் இண  கயமணப்பு 

பறுவணக்ழகமட்டிற்கம இந்டயத அநவுழகமம 816 பைமவத (ளண்டுல்கர் பவ) பி 

அடயகம். ழணலும் பேபமண்மபில் உஞவுப் ளமபேட்கநின் பிவகள் இந்டயதமவப பி 

குவபமக இபேப்வட ணந்ணபிக் கூமண ன்றும் குயப்ிட்டுள்நமர். 

 

டற்ழமண எபே ழகள்பி னக்கூடும் ளண்டுல்கர் பவதில் பறுவணக்ழகமடு டபமக 

ணடயப்ிப்ட்டுள்நண அடற்கு பன்ர் வ்பமறு அநபிப்ட்ண? ளண்டுல்கர் பவக்கு பன் 

பறுவணக்ழகமடு சரிதம பவதில் டமன் அநபிப்ட்டிபேக்கும் ன்று கபேணழபமணமமல் 

அணவும் டபறு. ளமபேநிதமநர் உத்சம ட்மதக் இண குயத்ண 2006ல் இந்டயதமபில் 

2006இல்இந்டயதமபில் ‚பறுவணபம் புணத்டமமநிதபம்‛ ன் டவப்ில் எபே 

ஆய்வுக்கட்டுவவத ளபநிதிட்டுள்நமர்.  

 

1990கநில் பீ டமமநணதக் ளகமள்வககநின் அடிப்வதில் ளமபேநமடமச் சரர்டயபேத்டம் 

ழணற்ளகமள்நப்ட் ிகு பறுவண ளபேணநபில் குவக்கப்ட்ண ழமல் ளபேம்மமழமமல் 

ப்புவ ளசய்தப்டுகயண.1993-4ல் 37.3 பிழுக்கமமக இபேந்ட பறுவண படீம் 1999-2000ல் 27.3 

பிழுக்கமமகக் குவந்டடமக டயட்க்குழு ளடரிபித்ணள்நண.பீ டமமநணதக் ளகமள்வககவந 

ழணலும் ளடமர்படற்கு பசடயதமகழப பறுவணதின் அநவு குவத்ண ணடயப்ிப்டுகயண 

ன்கயமர் உத்சம ட்மதக். 

 

1980களுன் எப்ிடும்ழமண 1990 கநில் திர் பநர்ச்சயபிகயடங்கள் மடயதமக குவந்ணபிட், 

கயமணப்பு பநர்ச்சய ளசபிங்களும் குவக்கப்ட். கயமணப்பு ழபவபமய்ப்பு பநர்ச்சய 

கடுவணதமக பழீ்ச்சயதவந்டண. பிபசமதிகளுக்கு பங்கயக் கன் யமகரிக்கப்ட்ண. பிபசமதிகள் 

கந்ண பட்டிக்ழக கன் ளறும் யவ ளறுணநபில் கமஞப்ட்ண. பிவச் சரிவும் 

ற்ட்ண.கவ டயபேம் ளசலுத்ட இதமடடமல் யணற் பிபசமதிகநின் ண்ஞிக்வக 

அடயகரித்ணள்நண.ஆதிக் கஞக்கம பிபசமதிகள் டற்ளகமவ ளசய்ண ளகமண்ர். பிபசமதத் 

ணவதில் ற்ட் ளபேக்கடிகவந ளபநிக்கமட்டும் இக்குயதடீுகள் கயமணப்புங்கநில் 

அடயகரித்ணள்ந பறுவணவதழத குயப்ிடுகயன் ஆமல் அடற்கு பற்யலும் பணுள்ந 

பிடத்டயல் பறுவணக் குவந்ணபிட்ண ன்று டயட்க்குழு அயபித்ணள்நடமகக் கூறுகயமர். 
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இண எபே ளபேம் ழகள்பிவத ழுப்புகயண  பறுவணவத ணடயப்ிடுபடற்கம அலுபக பவ 

டபமடம, அண பறுவணதின் உண்வணதம ழமக்குகவந கண்யத டபயதடம? 1997 படல் 

ளமண பியழதமகபவ குறுக்கப்ட்டு (targetedPDS)  'பறுவணக் ழகமட்டுக்குக் கரழன 

உள்நபர்களுக்கு ணட்டுழண ணயவு பிவ உஞவுப் ளமபேட்கள் அநிக்கப்டுகயண.பறுவண 

டபம பவதில் கஞக்கயப்டுபண ட்சக்கஞக்கம ணக்கள் மடயக்கப்டுபடற்குக் 

கமஞணமக உள்நண ன்றும் குயப்ிட்டுள்நமர். 
 

வ்பமறு பறுவண டபமக அநபிப்டுகயண ப் மர்த்ழடமணமமல் டயட்க் குழு ணகர்வு 

ளசபிம் அடிப்வதிம  பவதவவதப் தன்டுத்டய 1973-74ஆம் ஆண்டுக்கு ணட்டுழண 

பறுவணக் ழகமட்வ அநபிட்டுள்நண. அடற்கடுத்ணள்ந அவத்ண ஆண்டுகளுக்கும் அழட 

டவுகநின் படிவுகவந பிவக் குயதடீ்டின் அடிப்வதில் பன்ளமக்கய ணடயப்ிடுபடன் 

பம் அநபிட்டுள்நண. அடமபண பறுவணக்ழகமடு ந்ட ஆண்டிற்கு அநபிப்ழபண்டுழணம 

அந்ட ஆண்டின் பிவதில் 1973-74ஆம் ஆண்டிற்கம ணகர்வு கஞக்கயப்ட்ண. அடுத்டடுத்ட 

ஆண்டுகளுக்கம ழடசயத ணமடயரி கஞக்ளகடுப்பு அலுபகத்டயன் ணகர்வுச் ளசவுத் டவுகள் 

ளப்ட் ழமணம் அவப எபே ழமணம் தன்டுத்டப்பில்வ ன்ண ளபேம் 

அடயர்ச்சயதநிக்கயண.எவ்ளபமபே ஆண்டும் ணகர்வுச் ளசபிங்கநிலும், ணகர்வுப் ளமபேள்கநிலும் 

ணமற்ம் ற்மம், ஆமல் ணகர்பில் ற்ட் ணமற்ம் அநபிப்மணல் 

புக்கஞிக்கப்ட்டுள்நண. 1973-74ஆம் ஆண்டில் ன் ணகர்வு ளசய்தப்ட்ழடம அந்ட 

அடிப்வதிழ சணீகமம் பவ பறுவணதமண அநபிப்ட்டுள்நண. ணகர்வு எபே 

ணமயயதமக தன்டுத்டப்ட்டுள்நண. இடமல் பிவபமசய உதர்பமல் ணகர்பில் ற்ட் 

ணமற்ங்கள் அநபிப்மணழ புக்கஞிக்கப்ட்டுள்ந ன்கயமர் உத்சம ட்மதக். 

 

1999-2000 க்கம அகய இந்டயத கயமணப்பு பறுவணக்ழகமட்டிற்கம ணகர்வு ளசபிம் பை.327.6 

 ணடயப்ிப்ட்டுள்நண. ஆமல் இவடக் ளகமண்டு 1890 கழமரிகவந ணட்டுழண ள படிபம். 

2400 கழமரிகவந ளறுபடற்கு ணகர்வு ளசபிம் 565 பைமய் ஆகும். அகய இந்டயத கர்ப்பு 

பறுவணக் ழகமட்டிற்கம ணகர்வு ளசபிம் பை .454  ணடயப்ிப்ட்டுள்நண. ஆமல் 

பை.454க் ளகமண்டு 1875 கழமரிகவந ணட்டுழண ளபடிபம். 2100 கழமரிகவந ளறுபடற்கம 

ணகர்வு ளசபிம் பை.625 ஆகும். 1999-2000 ஆண்டில் பறுவண படீம் 27.4 பிழுக்கமமக 



                                              உரிவணத் டணயழ்த் ழடசம்| ளசப்ம்ர் 2021|  67 

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

இபேந்டடமகத் டயட்க்குழு ணடயப்ிட்டுள்நண. ஆமல் சரிதம பவதில் அநபிடும் ழமண 

பறுவண படீம் 74.5 பிழுக்கமமக இபேந்டடமக உத்சம கஞக்கயட்டுள்நமர். கயமணப்பு ணக்கநில் 

கயட்த்டட் மடயழர் - 47.1 பிழுக்கமடு அல்ண 37.0 ழகமடி ணக்கள் - உண்வணதில் வனகநமக 

இபேந்ணம் கூ டபம கஞக்கரட்மல், அடயகமப்பூர்பணமக பறுவணக்ழகமட்டிற்குக் 

கரழுள்நபர்கநின் ட்டிதயயபேந்ண பிக்கப்ட்டுள்நர் (உத்சம ட்மதக், 2006). 

 

கர்ப்புங்கநில் உண்வணதம பறுவணதின் அநவு 45 பிழுக்கமமக இபேந்ணள்நண  ஆமல் 

டயட்க் குழுபின் கஞக்கரட்டின் டி பறுவணதின் அநவு 23.5 பிழுக்கமமகக் குவத்ண 

ணடயப்ிப்ட்டுள்நண.ழடிதமக ணகர்வுத் டவுகநின் அடிப்வதில் பறுவண படீத்வடக் 

கண்யதமணல் ணமமட ணகர்வுக் கூவவதக் ளகமண்டு பிவக் குயதடீ்டின் பம் 

சுற்டிதமகக் கஞக்கயப்டும் இம்பவதின் பம் உண்வணதம பறுவணதின் அநவு சரிதமக 

ணடயப்டீு ளசய்தப்பில்வ.பறுவணக் ழகமட்டிற்கம ணகர்வு ளசபி ணடயப்டீ்டிற்கும், 

ரிந்ணவக்கப்ட் கழமரிகவந ளறுபடற்கம ணகர்வு ளசபிம் ஆகயதபற்றுக்கு 

இவதிம ழபறுமடு ஆம்த்டயல் குவபமக இபேந்ட ழமணம் ஆண்டுக்கமண்டு அடயகரித்ணக் 

ளகமண்ழ பந்ணள்நண. (உத்சம ட்மதக், 2006) 

 

பறுவணக் ழகமட்டிற்கம அலுபக ணகர்வு ளசபி ணடயப்டீ்டின் டி 1977-8ல் 2170 கழமரிகள் 

ணட்டுழண ளபடிபம் (230 கழமரிகள் குவவு), 1983ல் 2060 கழமரிகவநழத ள படிபம் (340 

கழமரிகள் குவவு), 1993-44ல் 1990 கழமரிகள் ணட்டுழண ள படிபம் (410 கழமரிகள் குவவு) 

ணற்றும் 1999-00ல் 1890 கழமரிகள் ணட்டுழண ள படிபம் (510 கழமரிகள் குவவு).  

இவ்பமறு ணவபகணம கஞக்கரட்டு பவதின் பம் பறுவணக் ழகமட்டிற்கம டம் கமப் 

ழமக்கயல் ழணலும் ழணலும் குவக்கப்டுபடன் பம் ளபேம்மம ணக்கள் பறுவணதியபேந்ண 

பிடுபிக்கப்ட்ர் ன் டபம படிவப அவத பனயபகுத்ணள்நண. 

 

டயட்க்குழு ளபநிதிட்த் டவுகநின் டி 1973 படல் 1983 பவதிம த்டமண்டுகநில் 

பறுவண படீம் 56 பிழுக்கமட்டியபேந்ண 46 பிழுக்கமமக  10 புள்நிகள் 

குவந்ணள்நண.1983யபேந்ண 1993-4 பவதிம 10 ஆண்டுகநில் பறுவண படீம் குவந்ண 46 

பிழுக்கமட்டியபேந்ண 37 பிழுக்கமமக 9 புள்நிகள் குவந்டண.ஆமல் 1993-4 படல் 1999-00 



                                              உரிவணத் டணயழ்த் ழடசம்| ளசப்ம்ர் 2021|  68 

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

பவதிம ஆறு பபேங்களுக்குள் பறுவண படீம் 37 பிழுக்கமட்டியபேந்ண 27 பிழுக்கமமக 10 

புள்நிகள் குவந்ணள்நண.  

 1983ல் பறுவணக் ழகமட்டிற்கம சரிதம ணகர்வு ளசபிம் பை .120ஆகவும், 1993-4ல் ணகர்வு 

ளசபிம் பை .325ஆகவும்,1999-00ல் ணகர்வு ளசபிம் பை .565ஆகவும் 

கஞக்கயட்டிபேக்கழபண்டும். உண்வணதம பறுவண படீம் 1983ல் 40 பிழுக்கமமகவும், 1993ல் 58 

பிழுக்கமமகவும்,1999-00ல் 72 பிழுக்கமமகவும் இபேந்ணள்நண. 

 

1999-2000ல் டணயழ்மட்டில் கயமணப்பு ணகர்ழபமரின் பறுவணக்ழகமட்டிற்கம ளசபிம் 308 

பைமதமக ணடயப்ிப்ட்டிபேந்டண. ஆமல் 308 பைமதின் பம் 1510 கழமரிகவந ணட்டுழண 

ளபடிபம், இண ரிந்ணவக்கப்ட் 2400 கழமரி ணடயப்வ பி 900 கழமரி குவபமண. 

 

சரி 1973-74ஆம் ஆண்டிமபண பறுவணக்ழகமடு சரிதமக அநபிப்ட்டம ன்மல் அணவும் 

இல்வ.1973-74ஆம் ஆண்டு கழமரி ணகர்வுத் டவுகள் ளபநிதிப்பில்வ ழணலும் இண 

ளபறும் 9 ணமட ழடசயத ணமடயரி கஞக்கமய்வபழத அடிப்வதமகக் ளகமண்டுள்நண. இண ஆம்த் 

டவுகநிழழத ளபநிப்வத் டன்வண இல்மட யவவதழத குயப்ிடுகயண. 1970-71 ழடசயத 

ணமடயரி கஞக்கமய்வுத் டபிவ ஆய்வு ளசய்டழமண கயமணப்புங்கநில் 72 பிழுக்கமட்டிமல்  

2400 கழமரிகளுக்கு குவபமகவும், கர்ப்புங்கநில் 54 பிழுக்கமட்டிமல் 2200 கழமரிகளுக்கு 

குவபமகவும் ஆற்ல் ணகர்வபப் ளபடிந்டண. அடமபண கயமணப்புங்கநில் 72 

பிழுக்கமட்டிபேம், கர்ப்புங்கநில் 54 பிழுக்கமட்டிபேம் பறுவணக்ழகமட்டிற்குக் கரழன 

இபேந்ணள்நர்.இண 1973-74 ஆம் ஆண்டுக்கு அடயகமப்பூர்பணமக ணடயப்ிப்ட் 56.4 பிழுக்கமடு 

பறுவணபடீம் சரிதமடல் ன்வடழத குயப்ிடுகயண.அந்ட ஆண்டுகநில் 

உஞவுப்ளமபேட்கநின் பிவபமசய கடுவணதமக உதர்ந்டயபேந்டண, ளதப்ிகமஷ் மமதஞின் 

டவவணதில் பிவ டயர்ப்பு இதக்கம் ற்ட்டிபேந்டண ஆவகதமல் பன்று ஆண்டுகநில் 

பறுவணபடீம் 72 பிழுக்கமட்டியபேந்ண 56.4 பிழுக்கமமகக் குவபடற்கு சமத்டயதழணதில்வ. 

பறுவணபடீம் ணயக அடயகணமக 72 பிழுக்கமடு இபேந்டடமல், இந்டத் டவுகள் ளபநிதிப்மணல் 

ணவக்கப்ட்டிபேக்கமம்.1973-74ல் 56.4 பிழுக்கமட்டிமல் 2200 கழமரிகளுக்கு குவபமகழப 

ளபடிந்டண. ஆக படன்படயல் அநபிப்ட் பறுவணபடீபம் 2400 கழமரி 

ளயபவவத ின்ற்ய ணடயப்ிப்பில்வ ன்ண ளடநிவு.இவ்பமறு 2400 கழமரி 
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ளயபவவத ீர்த்ணப் ழமகச்ளசய்படன் பழண பறுவணதின் அநவு குவபமக 

கமட்ப்ட்டுள்நண. 

 

1973-4 படல் இந்டயதமபின் டயட்க்குழுபமல் இந்டத் டபறு இவனக்கப்ட்ண. 1993 யபுஞர் 

குனவும் அழட டபம பவவதழத ரிந்ணவத்ணள்நண.இவட பிணர்சணற் பவதில்  

ளமபேநமடம யபுஞர்கள் ற்றுக் ளகமண்டுள்நர். (உத்சம ட்மதக், 2006) 

 

இந்டயதமபில் பறுவணதின் அநவு கவசயதமக அடயகமப்பூர்பணமக டயட்க்குழுபமல் 

ணடயப்ிப்ட்டு 2011-12ல் 21.92 பிழுக்கமமக அயபிக்கப்ட்ண. இண ளண்டுல்கர் குழுபின் 

அணுகுபவவதப் ின்ற்ய ணடயப்ிப்ட்ண. இன்றும் அசு டப்ில் இந்டயதமபின் 

பறுவணபிகயடம் 21.92 பிழுக்கமமகழப  குயப்ிப்டுகயழட டபி ங்கமன் குழு ணடயப்ிட் 

29.5 பிழுக்கமடு குயப்ிப்டுபடயல்வ. 

 

மக ஆட்சயக்கு பந்ட ிகு 2015ல் டயட்க்குழுபிற்கு படுபினம த்டப்ட்ண. அடற்கு டயமக 

பீ டமமநணத ஊணகுனம யட்டி ஆழதமக் ன் அவணப்பு ற்டுத்டப்ட்ண. பறுவணவத 

அநபிடும் ஞி டற்ழமண யட்டி ஆழதமக்வகழத சமர்ந்ணள்நண. 

2015ல், யட்டி ஆழதமக் அடன் அப்ழமவடத ணவஞத் டவபர் ழமசயரிதர் அபிந்த் 

கமரிதமபின் டவவணதில் பறுவணக்கம எபே ஞிக்குழுவப அவணத்டண.பறுவண ழகமடு 

அபசயதணம ன்ண குயத்ண அக்குழு பிபமடயத்டடமம்!. 

பறுவணக் ழகமடு ணற்றும் பறுவண பிகயடம் பன்று சமத்டயதணம தன்மடுகவநக் 

ளகமண்டுள்ந ன்று யடய-அழதமக் அயக்வகதில் குயப்ிப்ட்டுள்நண. 1. வனகவந 

அவதமநம் கமணுடல்; 2. ணமயங்கள் பழுபணம் பறுவண டயர்ப்பு டயட்ங்களுக்கம ளசபி 

எணக்கரடு ளசய்டல் 3. கமப்ழமக்கயல் ளபவ்ழபறு குடயகநில், ிமந்டயதங்கநில் பறுவணவதக் 

கண்கமஞித்டல் ஆகயதவபழத அடன் பன்று தன்மடுகநமகக் குயப்ிப்ட்டுள்நண. 

பறுவணதியபேந்ண ணக்கவந ளபநிழத ளகமண்டுபப்ழபண்டும் ன்ழட ழமக்கணமக 

இபேந்டமல் டயம் இண்டு ழபவந ணட்டுழண உஞவு ளறும் கடும் பறுவண யவதிலுள்ந 

குடும்ங்கவந கண்யபம் பவகதில் பறுவணக்ழகமட்டின் பவதவவத ழணலும் கரழன 

குவக்கழபண்டும் ன் கபேத்ணம் யட்டி ஆழதமக்கமல் பன்வபக்கப்டுகயண. 
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பறுவணக்ழகமட்வ உதர்ணட்த்டயல் யர்ஞதித்டமல் குயப்ித்டக்க பமழ்பமடமத்வட அவந்ட 

அசு டயட்ங்கநின் தமநிகவந ணட்டுழண அவதமநம் கமஞபடிபழண டபி டீபி 

பறுவணவதக் குவக்க உடபமண ன் பமடம் பன்வபக்கப்ட்டுள்நண.கடும் பறுவணதில் 

உள்ந குடும்ங்கவந கண்யந்ண கண்கமஞிக்க ழபண்டும் ில் பறுவணக்ழகமட்டிற்கம 

பவதவவத குவக்கழபண்டும் ன்ண உண்வணதில் பறுவணவதப் ழமக்கப் தன்மண, 

பறுவணதின் அநவப ளசதற்வகதமகக் குவத்ணக் கமட்டுபடற்கு ணட்டுழண தன்டும்.  

 

இந்டயத அசயன் ழடசயத ணமடயரி கஞக்ளகடுப்பு அலுபகம் (NSSO) எவ்ளபமபே ந்ண 

ஆண்டுகளுக்கு எபே பவ ழணற்ளகமள்ளும் ழடசயத ணமடயரி கஞக்ளகடுப்பு சுற்றுகநின் ணகர்ழபமர் 

ளசபி டவுகநியபேந்ண பறுவண கஞக்கயப்டுகயண. இடன் பம் மடு பழுபணம் உள்ந 

கர்ப்பு ணற்றும் கயமணப்புங்கநின் ணகர்வு ளசவு பவகள் ற்யத டகபல்கள் 

ழசகரிக்கப்டுகயண.இடயல் உஞவு ணற்றும் உஞவு அல்மடவப) ணற்றும் ழசவபகளுக்கம 

சமசரி ளசபிங்கவந அயதப்ளமம்.ணகர்வு ளசவு கஞக்ளகடுப்புகநின் பம் ணக்கநின் 

ணகர்வுபவ, பமழ்யவ, குடும்ங்கநின் ல்பமழ்வு குயத்ண அயபடற்கும், அசு 

அவணப்புகநின் டயட்ணயல் ணற்றும் ளகமள்வக உபேபமக்கத்டயற்கும் தன்டுத்டப்டுகயண. 

பறுவணக் ழகமட்டு ணகர்வுளசபித்வட பிக் குவபம ணகர்வு ளசபித்வடக்  

ளகமண்டிபேக்கும் குடும்ம் வனக் குடும்ம்  பவதறுக்கப்டுகயண. 

 

இந்டயதமபில் ழடசயத ணமடயரி கஞக்ளகடுப்பு அவணப்ின் 2017-18ஆம் ஆண்டிற்கம 75ஆம் சுற்யன் 

டவுகள் ளபநிதிப்மணல் டடுக்கப்ட்டுள்நண. 2019 பம்ரில் புள்நிதிதல் ணற்றும் டயட் 

அணமக்க அவணச்சகம் (Mospi) ழடசயத புள்நிதிதல் அலுபக ணகர்ழபமர் ளசவு கஞக்ளகடுப்ின் 

75 பண சுற்யன் டவு ணற்றும் அயக்வககள் ளபநிதிப்மண ன்று அயபித்டண.  

 

"ணகர்வு பவதின் அநவுகநில் ணட்டுணல்மண, அடன் ழமக்கயலும்  யர்பமக டவு 

ஆடமங்களுன் எப்ிடும்ழமண குயப்ித்டக்க அநவு ழபறுமடுகள் அடயகரித்ணள்நடமல் 

அபற்வ ளபநிதிபில்வ  அவணச்சகம் அடயகமப்பூர்ப பிநக்கம் அநித்ணள்நண. 2023 

க்குள் டயபேத்டப்ட் அயக்வகவத ளபநிதிடுபடமகக் கூய, கஞக்ளகடுப்ின் படிவுகவந 

ளபநிதிமணல் வபத்ணள்நண. 
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ஆமல் இடற்குப் ின் எனயந்ணள்ந உண்வணதம கமஞம் ன்?, இந்ட அயக்வக டவுகநின் 

உண்வணதமல் மக அசயன் ணீடம ணக்கநின் ம்ிக்வக மடயக்கப்க்கூடும் ன்று 

அஞ்சயதடமழ இந்ட அயக்வகவத ளபநிதிபிமணல் டடுத்ணள்நண. 

உளகங்கயலும் உள்ந 200 க்கும் ழணற்ட் அயஜர்கள் 75பண சுற்யன் டவுகவந ளபநிதிடுணமறு 

ழகமரிக்வக பிடுத்ட ின்பும் ணகர்ழபமர் ளசபி கஞக்ளகடுப்பு டவுகள் 

ளபநிதிப்பில்வ. 

2011-12க்கும் 2017-18 க்கு இவப்ட் கமத்டயல் ணக்கநின்  உண்வணதம ணகர்வு ளசபிம் 

குவந்ணள்நண. இண மக ஆட்சயதில் இபேந்ட கமம். கசயந்ட அயக்வகதின்டி, இந்டயத 

ணக்கநின் உண்வணதம ணமடமந்டய டி ர் ணகர்வு ளசபிம் 2011-2012ல் 1,501 

பைமதியபேந்டண 2017-2018ல்  1,446 பைமதமக 3.7% சரிந்ணள்நண. கயமணப்புங்கநில் ணகர்வு 

ளசபிம் 8.8% குவந்ணள்நண, கர்ப்பு குடும்ங்கநில் ணகர்வு ளசபிம் 2% 

அடயகரித்ணள்நண. 2011-12 ணற்றும் 2017-18 க்கு இவதில் பறுவணதின் அநவு 

அடயகரித்டயபேத்டயபேப்வடழத இண குயப்ிடுகயண.  

இடற்கு பன்ர் ணகர்வு ளசபிம் 1960-66க்கு இவப்ட் உஞவு ளபேக்கடிதின் ழமணம், 1973-

74ன் ழமணம் குவந்ணள்நண ன்று ளமபேநிதமநர் யணமன்சு குயப்ிடுகயமர். 2011-12 படல் 

2017-18 கமகட்த்டயல் ளமபேநமடம பநர்ச்சய ஆறு பிழுக்கமட்டிற்கு ழணல் இபேந்ணள்ந ழமண 

ணகர்வு ளசபிம் குவந்ணள்நடற்கு மகபின் ணக்களுக்கு அீடயதம ளகமள்வக 

வபவகழந கமஞம் க் குயப்ிபடிபம். 

 

டமங்கள் ஆட்சயதில் இபேக்கும் ழமண பறுவணபடீம் அடயகரித்ணள்ந உண்வணவத ளபநிதி 

மக அசு பிபேம்பில்வ ன்டமழ புள்நிதிதல் அயக்வகவத ளபநிதிமணல் டடுக்கும் 

அநபிற்கு ழகடுளகட் யவக்குச் ளசன்றுள்நண மக அசு.இடமல் இந்டயதமபின் 

பறுவணபிகயடபம், பறுவணக்ழகமடும் புணப்ிக்கப்மணல் 2011ஆம் ஆண்டின் டபம 

ளண்டுல்கர் பவ பறுவணபடீழண இன்றும் இந்டயதமபின் பறுவணபடீணமக குயப்ிப்டும் 

அப யவ ற்ட்டுள்நண. 

 

சர்பழடச அநபில் பறுவணவத அநபிடுபடற்கமக  ரிணமஞ பறுவண குயதடீு (MPI) 
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தன்டுத்டப்ட்டுபபேகயண. 2010ல் ஆக்ஸ்ழமர்ட் பறுவண, ணிட ழணம்மட்டு பன்ளடுப்பு, 

ம பநர்ச்சயத் டயட்த்டயன் பணமக இக்குயதடீு உபேபமக்கப்ட்ண. 2018யபேந்ண ல்ம 

படிபங்கநிலும் ல்ம இங்கநிலும் பறுவணவத  படிவுக்குக் ளகமண்டு பழபண்டும் ன் 

பநங்குன்ம பநர்ச்சயக்கம படல் குயக்ழகமவந (SDG1) வபவடுத்ணபடற்கும், 

கண்கமஞிப்டற்கும் இந்ட  ரிணமஞ பறுவணக் குயதழீ தன்டுத்டப்ட்டு பபேகயண. 

ணக்கள் சுகமடமம், கல்பி, பமழ்க்வகத் டத்டயல் வ்பிடணம குவமடுகவநக் ளகமண்டுள்நர் 

ன்வட ணடயப்ிடும் 10 குயகமட்டிகநின் அடிப்வதில் கஞக்கயப்டும் இக்குயதடீு, த்டவ 

ழர் பறுவணதில் உள்நர் ன்வடபம், அபர்கநின் பறுவணதின் டீபிம் ன் ன்வடபம் 

உள்நக்கயதபமறு கஞக்கயப்டுகயண. 
 

இந்டயதமபில் உகநமபித  ரிணமஞ பறுவணக் குயதடீ்வ கஞக்கயடும் ளமறுப்பு யடய 

அழதமக்கயற்கு அநிக்கப்ட்டுள்நண. இடயல் ற்டும் பன்ழற்த்வட கண்கமஞித்டல், 

ணமயங்கள் ணற்றும் என்யதப் ிழடசங்கநின் டபரிவச ணற்றும் ளசதல்டயவ ணடயப்மய்வு 

ளசய்டல், சரர்டயபேத்ட ளசதல் டயட்ங்கவந டதமரித்டல் எபே உள்மட்டு ழடசயத  ரிணமஞ 

பறுவணக் குயதவீ உபேபமக்குபண ஆகயதபற்வ ளசய்த யட்டி ஆழதமக் ஞிக்கப்ட்டுள்நண. 
 

யட்டி ஆழதமக்  ரிணமஞ பறுவணக் குயதடீ்டு எபேங்கயவஞப்புக் குழுவப 

அவணத்ணள்நண. ரிணமஞ பறுவணக்குயதடீ்டின் அடிப்வதில் ணமயங்கவந 

டபரிவசப்டுத்ணம் பதற்சய ழணற்ளகமள்நப்ட்டுள்நண. ணமயங்கள் என்ழமடு என்று ழமட்டி 

ழமட்டுக் ளகமண்டு பறுவண எனயப்பு படிக்வககவந ளசதல்டுத்டழபண்டும் ன் 

அடிப்வதிழழத இம்பதற்சய ழணற்ளகமள்நப்ட்டுள்நடமகக் குயப்ிப்ட்டுள்நண. ணமயங்கள் 

ணற்றும் என்யதப் ிழடசங்கநில் உள்ந  ரிணமஞ பறுவணதின் சபமல்கவந டயர்ளகமண்டு 

சரர்டயபேத்ட ளசதல்மட்டுத் டயட்ங்கவந உபேபமக்கும் ழமக்கத்டயற்கமக யட்டி ஆழதமக் 

அவணச்சகங்களுக்கயவழததம  ரிணமஞ பறுவணக் குயதடீ்டு எபேங்கயவஞப்புக் குழுவப 

(MPICC) அவணத்ணள்நண.  ழடசயத  ரிணமஞ பறுவணக் குயதடீ்வ அநபிடுபடற்கம 

குயகமட்டிகவநத் ழடர்ந்ளடடுக்கும் ளமறுப்பும் இக்குழுபிழண உள்நண. 

 

யட்டி ஆழதமக்கயன் பநங்குன்ம பநர்ச்சய குயக்ழகமள்களுக்கம 2019 அயக்வகதில் 

இந்டயதமபின் பறுவணதின் அநவு 21.92 பிழுக்கமமகழப குயப்ிப்ட்டுள்நண. உகநபில் 
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ரிணமஞ பறுவணக் குயதடீ்டின் 2019,2020ஆம் ஆண்டுக்கம அயக்வகதில் இந்டயதமபின் 

பறுவணதின் அநவு 27.91  பிழுக்கமமகக் குயப்ிப்ட்டுள்நண. 2015-16 ஆம் ஆண்டிற்கம 

ழடசயதக் குடும்க் கஞக்ளகடுப்ின் அடிப்வதில் இண ணடயப்ிப்ட்டுள்நண. ரிணமஞ 

பறுவணக் குயதடீ்டின் டபரிவசப்ட்டிதயல் இந்டயதம 2018ல் 105 மடுகநில் 53 பண இத்டயலும், 

2019ல் 101 மடுகநில் 53 பண இத்டயலும், 2020 ல் 107 மடுகநில் 62 பண இத்டயலும் உள்நண. 

 

யட்டி ஆழதமக்வக சமர்ந்ட ழணம்மட்டு கண்கமஞிப்பு, ணடயப்டீ்டு அலுபகத்வடச் ழசர்ந்ட 

ழபணுழகமமல் ழணமத்கூர், யம ட்வகதன் ஆகயழதமர் ழடசயத ணமடயரி கஞக்கரட்டு 

அலுபகத்டயன் -71 ணற்றும் -75 சுற்யன் டவுகவநப் தன்டுத்டய இந்டயதமபின்  ரிணமஞ 

பறுவணக் குயதடீ்வ ணடயப்ிட்டுள்நர். இபர்கநண ஆய்வுக் கட்டுவ க்கயத மடுகள் 

ல்கவக்கனகம்- உக ளமபேநமடம ழணம்மட்டு ஆமய்ச்சய யறுபம் 2021 பரிதில் 

ழபவ அயக்வகதில் ளபநிதிப்ட்டுள்நண.ஆமல் இந்ட அநபடீ்டில் உஞவு ணகர்வு 

பிக்கப்ட்டுள்நண, அடமபண உஞவு ணகர்வு பறுவணக்கம அநபடீ்டில் 

உள்நக்கப்பில்வ. 

 

இந்ட  ரிணமஞ பறுவணக் குயதடீ்டில் பபேபமய், சுகமடமம், கல்பி, பமழ்க்வகத் டம் 

ஆகயதவப எவ்ளபமன்றும் ¼ ங்கநிக்கயன். இந்டக் குயதடீ்டில் மன்கயல் எபே குடய 

பபேபமவத அடிப்வதமகக் ளகமண்ண. இடயல் பபேபமய் ளண்டுல்கர் பவதின் பறுவணக் 

ழகமட்டின் ணமடமந்டய ளசபித்டயன் அடிப்வதில் ணடயப்ிப்ட்டுள்நண. ஆபஷ்ணமன் மத் 

டயட்த்டயன் கரழ் சுகமடம ழணம்மடு ற்ட்டன் பிவநபமக மள்ட் ழமய்கநமல் 

மடயக்கப்டுபர்கநின் ண்ஞிக்வக 2014-15ல் 17.68 பிழுக்கமமக இபேந்டண 2017-18ல் 12.85 

பிழுக்கமமகக் குவந்ணள்நடமகவும் இவ்பயக்வகதில் குயப்ிப்ட்டுள்நண.2014யபேந்ண 2018 

பவ பன்று ஆண்டுகநில் அகய இந்டயத அநபில் 14.40 ழகமடி ணக்கள் பறுவணதியபேந்ண 

பிடுபிக்கப்ட்டமகவும்  ரிணமஞ பறுவணபடீம் 26.9 பிழுக்கமட்டியபேந்ண 13.75 

பிழுக்கமமகக் குவந்ணள்நடமகவும் இந்ட அயக்வகதில் ணடயப்ிப்ட்டுள்நண.ழகமபிட் -19 

டமக்கத்டமல் இந்டப் ன்கநில் டவகரழ் ணமற்த்டயற்கு பனயபகுக்கமம், பறுவண 2014-15-க்கு 

பந்வடத யவக்கு உதபேம் யவபம், கயமணப்புங்கநில் பறுவண ணயகவும் அடயகணமக உதபேம் 

யவ ற்மம் ன்றும் குயப்ிப்ட்டுள்நண. 
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ற்ளகழப வபவதிலுள்ந பறுவணக்ழகமட்டுக்கம பவபவவத ீர்த்ணப் ழமக 

ளசய்பம் பிடத்டயல்  ரிணமஞ பறுவணக்குயதடீ்வ தன்டுத்ணம் ழமக்கு 

கமஞப்டுகயண.உஞவு ணகர்வுளசபிம் அடிப்வதிம பறுவணக்ழகமட்வ கஞக்கயட்டு 

அடனுன் கூடுடமக  ரிணமஞ பறுவணக் குயதடீ்வ அநபிடுபழட பறுவணதின் அநவப 

சரிதமக ணடயப்ிடுபடற்கும், அவடக் குவப்டற்கம ளகமள்வக, ளசதல்மடுகவந 

ற்டுத்ணபடற்கும் உடவுழண டபி பறுவணக்ழகமட்வ,  ரிணமஞ பறுவணக் குயதடீ்மல் 

டயலீடு ளசய்பண பறுவணவதக் குவத்ண ணடயப்ிழப தன்டும். ட்டிி கயந்ண கல்பி 

ளறுபவடபம், ட்டிி கயந்ண பமவக கட்டுபவடபம், ட்டிி கயந்ண அத்டயதமபசயதப் 

ளமபேட்கவநபம்,ழசவபகவநபம் ளறுபவடபம் பமழ்க்வகத் டம் உதர்ந்ணபிட்டற்கம 

குயதடீுகநமக எபே ழமணம் கபேட படிதமண. 

 

ஆம்த்டயல் டயட்க்குழுபமல் ற்றுக்ளகமள்நப்ட் பறுவணக்ழகமட்டிற்கமன் 2400 கழமரி ணகர்வு 

ளய 1974ல் 2200 கழமரி அநவுக்ழக ணடயப்ிப்ட்ண.ின்ர் கமப்ழமக்கயல் 1890 கழமரி 

அநவுக்குக் குவக்கப்ட்ண, அடன் ிகு ளண்டுல்கர் பவதில் அண 1800 கழமரிதமகக் 

குறுக்கப்ட்ண.இப்ளமழுண கஞக்கயப்டும்  ரிணமஞ பறுவணக் குயதடீ்வ 

அநபிடுபடற்கு உஞவு ணகர்வு டவுகள் அழப தன்டுத்டப்பில்வ. கழுவட ழடய்ந்ண 

கட்ளறும்மண ன்று எபே னளணமனய உண்டு அடற்கு ணயகப் ளமபேத்டணம பவதவதமக 

இந்டயதமபின் பறுவணக்ழகமட்டிற்கம அநவுழகமல் உள்நண. 

 

இந்டயதம ளணமத்ட உள் மட்டுப் ளமபேநமக்க ணடயப்ில் 5பண இத்டயல் உள்நண. உகயன் 

ந்டமபண ணயகப்ளறும் ளமபேநமடமணமக இந்டயதம கபேடப்டுகயண. பநபேம் மடுகநின் 

ட்டிதயல் உள்ந இந்டயதம டி ர் பபேபமய் அடிப்வதில் 128பண இத்டயல் உள்நண. 

இந்டயதமபில் பறுவணவதக் குவப்ண அசயன் படன்வணதம குயக்ழகமள்கநில் என்மகக் 

கூப்டுகயண.ஆமல் இந்டயத அசு வ்பமறு பறுவணவதக் குவத்ணள்நண ன்மல் 

பறுவணக்கம அநபடீ்வக் அடிணட்ணமகக் குவப்டன் பம் ழகமடிக்கஞக்கம பயத வன 

ணக்கவநபம் அசு டயட்ங்களுக்கு தமநர்கநமகத் ளடமமட பண்ஞம் பறுவணக் ழகமட்டிற்கு 

ழணழ டள்நிபள்நண.இண பறுவணவதக் குவப்டற்கம படிக்வக அல், இந்டயத 
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அவணப்புபவதில் பறுவணவத ீடிக்கச் ளசய்படற்கம படிக்வகழத.  

 

இந்டயதமபில் ளமபேநமடமத்வட ழபகணமக பநச் ளசய்டல், பறுவணவதப் ழமக்குபடற்கம 

சபக த் டயட்ங்கவந ளசதல்டுத்ணபழட பறுவணவத ழமக்குபடற்கம இட்வ 

உத்டயதமகக் கபேடப்டுகயண. ஆமல் பீடமமநணத ளகமள்வககநின் அடிப்வதில் 

சபகத்டயட்ங்களுக்கும், ளமணத்ணவகளுக்குணம அசு ளசபிங்கவந இந்டயத அசு ழணலும் 

ழணலும் குவத்ணக்ளகமண்ழ உள்நண. இடமல் இந்டயதமபில் பறுவணதின் அநவு 

குவதபில்வ ணமமக அடயகரித்ழட உள்நண. ளமபேநமடமச் சணணயன்வணதின் அடீட உதர்வும் 

பறுவண அடயகரிக்கும் ழமக்வகழத சுட்டிக் கமட்டுகயண. ஆமல் பறுவணதின் அநவு அசு டப்பு 

அநபடீுகநமல் ளபேணநவு குவத்ழடக் கமட்ப்டுகயண. அசயன் அடிணட் பறுவணக் ழகமட்டு 

பவதவ  ழகமடிகஞக்கம ணக்கவந பறுவணதியபேந்ண ளபநிழதற்யதடமகக் கமட் 

ஆளுங்கட்சயகநின் ஊனல் அசயதலுக்ழக உடபிபள்நண.  

 

ழகமபிட்-19 ளடமற்றுழமய் டமக்குடலுக்குப் ின் ளமபேநமடம பக்கத்டயமலும், 

ழபவதின்வண, பபேபமய் இனப்பு, சுகமடமச் ளசவுகள், பிவபமசய உதர்பிமல் ணக்கள் 

கடுவணதமக மடயக்கப்ட்டுள்நர். ழகமபிட் டமக்கத்டமல் அடயகரித்ணள்ந ளமபேநமடம 

ளபேக்கடிதமல் ழணலும்  ழகமடிக் கஞக்கம ணக்கள் பறுவணக்குத் டள்நப்ட்டுள்நர். 

இபர்கவநக் கண்யதவும், அபர்கநின் பமழ்க்வகத் டத்வட உதர்த்டவும் சரிதம 

பறுவணக்ழகமட்டு அநவுழகமவ தன்டுத்ணபண அபசயதம்.  ரிணமஞ பறுவணக் குயதடீு 

உஞவு ணகர்பின் அடிப்வதில் ளசய்தப்மடண ளபேங்குவமமக உள்நண. உஞவு ணகர்வு 

ளசபிம் ணற்றும் உஞபல்மட கல்பி, உவபிம்,ழமக்குபத்ண, சுகமடமம் ஆகயத 

அவத்ண அத்டயதமபசயத ளமபேட்கள், ழசவபகளுக்கம ளசபிங்கவந இன்வத 

பிவபமசயக்குத் டக்கபமறு ணடயப்ிட்டு பறுவணக்ழகமட்வ ணறுபவதவ ளசய்பண ணயகவும் 

அபசயதம். இடயல் சரிபிகயட உஞபின் அடிப்வதில் உஞவு ணகர்வு ளசபிம் 

கஞக்கயப்ழபண்டும், சரிபிகயட உஞவு ன்ண ளபறும் கழமரி, புடம்,ளகமழுப்பு ணட்டுணல், 

அடயல் பிட்ணயன்கள், டமணஉப்புக்கள் ஆகயத அவத்ண  ணண்ணூட்ச்சத்ணக்களும் அங்கும். 

ஆகழப உஞவு ணகர்வு ளசபிக் கஞக்கரட்டில் பிட்ணயன், டமணப்புக்கள் ஆகயத அவத்ண 

ணண்ணூட்ச் சத்ணக்கவநபம் உள்நக்க ழபண்டிதண ணயகவும் அபசயதம். டற்ழமணள்ந 
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குறுக்கப்ட் ளமண பியழதமக பவவத டநர்த்டய ழடவப அடிப்வதில் அவபபேக்கும் 

இபச உஞவுப் ளமபேட்கள் பனங்கும் பிடத்டயல் ளமண பியழதமக பவவத ளசதல்டுத்ட 

ழபண்டிதண ணயக ணயக அபசயதம். அவபபேக்கும் உஞவு மணகமப்வபம், ழபவபமய்ப்வபம் 

பனங்குபடன் பழண பறுவணதின் அநவபக் குவக்கபடிபம். 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

ததொனி றுல குலநப்ன: 

சந்ொ 

1980கநில் உக பங்கய பறுவணக்கு எபே புண பவதவ அநித்டண. பறுவணவத எனயப்ழட 

இக்கு ன் ளதரில் பறுவணக்கு எபே அடிணட் அநவுழகமவ யர்ஞதித்டண. இண எபே 

பேக்கம குவந்ட ட்ச ழடவபகவநபம், அடிப்வதம பமழ்க்வகத் டத்வடபம் உறுடய 

ளசய்பம் அடிப்வதில் கூ ற்டுத்டப்பில்வ. உகயன் வன மடுகநின் டங்கவநப் 

தன்டுத்டய உகயன்  பறுவணபடீத்வட அநபி உகபங்கய படிவுளசய்டண.  உகயன் 

ழ்வணதம மடுகநில் இபேந்ண ழடசயத பறுவணக் ழகமடுகவந ஆமய்ந்ண, பமங்கும் டயன் 

சணயவவத (PPP) சர்பழடச அநபில் எபே ளமணபம பமங்கும் டயின் அநபீமக 

ணமற்யதண. ஆறு வன மடுகநில் ழடசயத பறுவணக் ழகமட்டின் ணடயப்பு எபே பேக்கு எபே 

மவநக்கு சுணமர்  1 மர் ணடயப்ிப்ட்டு அடன் அடிப்வதில் எபே மளுக்கு எபே மர்  

பமங்கும் டயன் சணயவ ன்  சர்பழடச பறுவணக் ழகமடு யர்ஞதிக்கப்ட்ண.  

1990ஆம் ஆண்டு உக பநர்ச்சய அயக்வகதில் எபே மளுக்கு எபே மர்  ன் சர்பழடச 

பறுவணக்ழகமடு(WDR) அயபகப்டுத்டப்ட்ண. எபே மவநக்கு எபே அளணரிக்க மர் பமங்கும் 

டயன் ளகமண் (ppp) பபேபமவத ளறுழபமர் பறுவணக்ழகமட்டிற்கு ழணழ உள்நபர் ன்றும் 

எபே மபேக்கும் குவபம பமங்கும் டயன் ளகமண்ழமர் பறுவணக்ழகமட்டிற்குக் கரழன 

உள்நபர் ன்றும் பவதறுக்கப்ட்ண. இடன் அடிப்வதில் உகபங்கய 1990ல் உகயன் 

பறுவண பிகயடத்வட 42 பிழுக்கமமக கஞக்கயட்ண.அடமபண உகநபில் 40 பிழுக்கமட்டிர் 

இந்ட பறுவணக்ழகமட்டிற்குக் கரழன இபேந்ணள்நர். 2008 படல், சர்பழடச பறுவணக்ழகமடு 1.25 

மமக யர்ஞதிக்கப்ட்ண. 2015ல் 1.90 மமக யர்ஞதிக்கப்ட்ண. இண உதர்வு அல், 

மரில் ற்ட் ணடயப்ினப்ிமல் ற்ட் அடயகரிப்ழ. இண 1990ன் எபே மர் ணடயப்புக்கு 

யகமழட டபி அவட பி அடயகணமடல். 2011 பிவகநில் 1.90 மரின் உண்வணதம 
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ணடயப்பு 1990ன் எபே  மர் ணடயப்புக்கு யகமழட டபி அவட பி அடயகணமடல். 
 

பைமதின் பமங்கும் டயன் சணயவ ன்மல் ன். எபே மஞதத்டயன் ணடயப்டீ்டிற்கு இண்டு 

அநவுழகமல்கள் உள்ந. என்று அந்ட மஞதத்டயன் சந்வடப் ரிபர்த்டவ ணடயப்பு (MER), எபே 

அளணரிக்க மபேக்கு சணணம பைமதின் ரிபர்த்டவ-ணடயப்பு 2021ல் 73.60 பைமய். இன்ளமபே 

அநவுழகமம மஞதத்டயன் பமங்கும் டயன் சணயவ அடன் உள்மட்டு பமங்கும் டயின் 

அடிப்வதில் ணடயப்ிப்டுகயண (purchasing power parity-ppp). அடமபண எபே அளணரிக்க மபேக்கு 

யகம பைமதின் பமங்கும் டயின் ணடயப்பு. அளணரிக்கமபில் எபே மரில் பமங்கப்டும் 

ளமபேட்கவந இந்டயதமபில் த்டவ பைமதில் பமங்க படிபம் ன்டன் ணடயப்வக் 

குயக்கயண.2020ஆம் ஆண்டில் எபே மபேக்கு இவஞதம பைமதின் பமங்கும் டயன் சணயவ 

21.990 ஆகும்.இண ழமல் உகயன் எவ்ளபமபே மட்டு மஞதத்டயற்கும் மபேம பமங்கும் 

டயன் சணயவ கஞக்கயப்டுகயண. உகபங்கய ஆண்டுழடமறும் உக மஞதங்கநின் 

பமங்கும் டயன் சணயவ குயத்ட டவுகவந ளபநிதிடுகயண. 

 

ளமணபமக அடயக பபேபமய் ளறும் பநர்ந்ட மடுகளுவத மஞதங்கநின் ரிபர்த்டவ 

ணடயப்பும், பமங்கும் டயனும் த்டமன சணணமகக் கமஞப்டுகயன். ஆமல் பநபேம் மடுகள் 

ணற்றும் வன மடுகளுவத மஞதங்கநின் ரிபர்த்டவ ணடயப்புக்கும், பமங்கும் டயனுக்கும், 

இவழத அடயக ழபறுமடு கமஞப்டுகயண. பநபேம் மடுகள், வன மடுகள் / குவந்ட 

பபேபமபவத மடுகநில் உவனப்ிற்குக் குவந்ட கூயழத பனங்கப்டும் யவ உள்நடமல் 

அங்ழக  ளமபேட்கவநபம், ழசவபகவநபம் ணயபமகப் ள படிபழட இடற்கு பக்கயதக் 

கமஞணமக அவணகயண. சர்பழடச அவணப்புகள் மடுகளுக்கு இவதில் ளணமத்ட உள்மட்டு 

உற்த்டயவத எப்ிடுபடற்கு அபற்யன் ழடசயத மஞதங்கநின் பமங்கும் டயவப் 

தன்டுத்ணகயன். 

 

சர்பழடச எப்டீ்டு அவணப்பு பணமக 3,000 பக்கயதணம ணகர்வுப் ளமபேட்கள், ழசவபகள், 30 

ளடமனயல்கள், 200 பவகதம உகஞப் ளமபேட்கள், 15 கட்டுணமத் டயட்ங்கள் ஆகயதபற்வக்  

ளகமண்டு மஞதங்கநின் பமங்கும் டயன் ணடயப்பு கஞக்கயப்டுகயண. (பிவக் குயதடீ்டின் 

டவகரனயழத பமங்கும் டயன் ஆகும்). ணகர்ழபமர் குயதடீு அடிப்வதிம ஞபகீ்கபம் 

இவடளதமத்ட பவதிழழத கஞக்கயப்டுகயண. 
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உக பங்கயதின் சர்பழடச பறுவணக்ழகமமண பமங்கும் டயன் சணயவதின் அடிப்வதிழ 

கஞக்கயப்டுகயண. 1.9 மர் பமங்கும் டயன் சணயவ ன் சர்பழடச பறுவணக்ழகமடு, 1.9 

மபேக்கம பைமதின் சந்வட ரிபர்த்டவ ணடயப்ம 139.84 பைமவதக்(1.9 X 73.6 = 139.84)  

குயப்ிபில்வ (2021ல் எபே மரின் ரிபர்த்டவ ணடயப்பு 73.6 பைமய்), 41.781 பைமவதழத 

(1.9 X 21.990 = 41.781) குயக்கயண. உகபங்கயதின் கஞக்கரட்டின் டி டயசரி 42 பைமவத ணட்டுழண 

ஈட்க்கூடித இந்டயதர் பறுவணக்ழகமட்டிற்கு ழணழ உள்நமர் இந்ட சர்பழடச பறுவணக்ழகமட்வ 

உகயன் ணயக பநர்ந்ட மமகக் கபேடப்டும் அளணரிக்கமபின் பறுவணக்ழகமட்டுன் எப்ிட்மல் 

ஞி வபத்ணக் கூ ட் படிதமட அநவுக்கு அடீடணம ழபறுமடு கமஞப்டுகயண.சர்பழடச 

பறுவணக் ழகமட்டுன் அளணரிக்கமபின் பறுவணக்ழகமட்வ எப்ிட்டுப் மர்ப்ழமம். 

அளணரிக்கமபில் எபே மளுக்கு,எபே பேக்கம பறுவணக்ழகமட்டு பறுபமய் 35 மமக 

யர்ஞதிக்கப்ட்டுள்நண. ழமப்ித மடுகநில் பறுவணக்ழகமட்டு பபேபமய் எபே மவநக்கு எபே 

பேக்கு 25 படல் 38 மர் பவ யர்ஞதிக்கப்ட்டுள்நண. 35 மபேக்கம சந்வட 

ரிபர்த்டவ ணடயப்பு 2576 பைமய் (35 X 73.6 = 2576). டயசரி 42 பைமய் ணட்டுழண பபேபமய் 

ளறும் இந்டயதர் பறுவணக்ழகமட்டிற்கு ழணல் உள்நமர். டயம் 2500 பைமய் பபேபமய் ளறும் 

அளணரிக்கர் பறுவணக்ழகமட்டிற்குக் கரழன உள்நமர். இவட வ்பிடத்டயல் யதமதப்டுத்ட படிபம்?. 

எபே மவநக்கு 42 பைமவத வபத்ணக் ளகமண்டு ன் ளசய்தபடிபம். குவந்டட்சம் 

இபேழபவந உஞவு ளறுபடற்குக் கூ அண ழமடமண,பக்கமல் ட்டிி, பழு ட்டிி 

யவவத குயப்ிடுபடமகத் டமன் சர்பழடச பறுவணக் ழகமடு உள்நண. உகபங்கய இத்டவகத 

டந்டமழ்ந்ட பறுவணக்ழகமட்டிவ தன்டுத்ணபன் பம் பறுவணதிவக் ணயகவும் குவத்ண 

ணடயப்ிடுகயண.  ழகமடி ணக்கவந பறுவணதியபேந்ண ட்சயத்டடமக ளமய்தம ப்புவவதச் 

ளசய்ண பபேகயண.  

1800ல் 80 பிழுக்கமமக இபேந்ட பறுவணபிகயடத்வட, 1981ல் 42.7 பிழுக்கமமகவும், 2017ல்  9.3 

பிழுக்கமமகக் குவந்ணள்நடமக உகபங்கய ளபற்யப் ளபேணயடம் ளகமள்கயண. பீடமமநணத 

ளமபேநமடம பன்ழற்த்டமல் உகயன் ளபேணநவு பறுவண ீக்கப்ட்டுள்நடமகழப உகபங்கய 

ப்புவ ளசய்ணபபேகயண. உகபங்கயதின் படிவுகவநழத மவும் ஏத்ணப் மடி பபேகயண 
 

2000 ஆண்டில் க்கயத மடுகள் அவபதமல் ிகப்டுத்டப்ட் ட்டு சர்பழடச பநர்ச்சய 

இக்குகள் ணயல்யிதம் ழணம்மட்டு இக்குகள்  அவனக்கப்டுகயன். ளசப்ம்ர் 
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2000த்டயல் மபின் உறுப்பு மடுகநமல் வகளதழுத்டயப்ட் க்கயத மடுகநின் ணயல்யிதம் 

ிகம், 2015க்குள் பறுவண, சய, ழமய், கல்பிதயபின்வண, சுற்றுச்சூனல் சரனயவு, 

ளண்களுக்கு டயம மகுமடுகவந  கஞிசணமகக் குவக்கும் பிடத்டயல் ட்டு சர்பழடச 

இக்குகவந அவத உறுடயழதற்குணமறு உகத் டவபர்களுக்கு அவனப்பு பிடுத்டண. 2015க்குள் 

உகயன் பறுவணதில் மடயக்கு ழணல் குவக்கழபண்டும் ன்ழட அடன் படல் இக்கு. ஆமல் 

ணயல்யித இக்குகள் அவதப்ழபதில்வ.  2015ல் க்கயத மடுகள் 2030க்குள் 17 

பநங்குன்ம ழணம்மட்டு இக்குகநின் பம் பறுவணவத எனயத்ண, புபிக்ழகமநத்டயன் 

அவணடயவதபம், மணகமப்வபம் உறுடயளசய்தழபண்டும்  ிகப்டுத்டயதண. ல்ம 

பவகதம பறுவணவதபம் படிவுக்குக் ளகமண்டு பழபண்டும் ன்ழட இடன் படல் இக்கு. 

உக பங்கயபம்  2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் டீபி பறுவணவத 3 பிழுக்கமடு (அல்ண அடற்கும் 

குவபமக) குவக்கழபண்டும் ன் இக்வக யர்ஞதித்டண. 

 

உகபங்கயதின் 2015ஆம் ஆண்டு கஞக்கரட்டின் டி 1.90 மர் பமங்கும் டயன் சணயவ 

சர்பழடச பறுவணக்ழகமட்டுக்கு கரழ் 13.4 பிழுக்கமட்டிர் அல்ண 17.58 ழகமடி ணக்கள் உள்நர். 

உக பங்கய பன்று பறுவணக் ழகமடுகவந அயபகப்டுத்டயபள்நண. 1.90 மர் வன 

மடுகளுக்கம பறுவணக்ழகமடு. கரழ் டுத்ட பபேபமய் ளகமண் மடுகளுக்கம பறுவணக் 

ழகமடு 3.20 மமக யர்ஞதிக்கப்ட்ண. உகநபில் இந்ட பறுவணக் ழகமட்டின் கரழ் 50.4 

பிழுக்கமட்டிர் அல்ண 65.98 ழகமடி ணக்கள் உள்நர்.ழணல் டுத்ட பபேபமய் ளகமண் 

மடுகளுக்கம பறுவணக் ழகமடு 5.50 அளணரிக்க மமக யர்ஞதிக்கப்ட்ண.உகநபில் 82.3 

பிழுக்கமட்டிர் 1,07.79 ழகமடி இந்ட பறுவணக்ழகமட்டிற்குக் கரழ் உள்நர். 

 

ஆமல் உக பங்கய பறுவணவத ளபேணநவு குவத்ண சமடவ ளசய்டடமகக் கமட்டிக் 

ளகமள்படற்கு வன மடுகளுக்கம பறுவணக் ழகமட்டிவழத தன்டுத்ணகயண.உகபங்கயதின் 

5.50 மர் பறுவணக்ழகமட்டிற்குக் கரழ் உகயன் 82.3 பிழுக்கமடு ணக்கள் உள்நர் ன் ழமணம் 

உகபங்கய பறுவணவத ளறுணநவு குவத்ணபிட்டமகழப குயப்ிட்டு பபேகயண. 

 

உக பங்கய இந்டயதமவப கரழ் டுத்ட பபேபமய் (lower middle income) ளகமண் மமக 

பவகப்டுத்டயபள்நண. கரழ் டுத்ட பபேபமய் ளகமண் மட்டிற்கம பறுவணக் ழகமடு 3.2 மர் 
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பமங்கும் டயன் சணயவதமக யர்ஞதிக்கப்ட்டுள்நண. இடன்டி இந்டயத பைமதில் எபே பேக்கு 

எபே மவநக்கு சுணமர் 70 பைமய் ணகர்வு ளசவு ன்ழட பறுவணக்ழகமமக 

பவதறுக்கப்ட்டுள்நண. உகபங்கயதின் எபே டிபேக்கு எபே மளுக்கம ணகர்வு 

ளசபிணம 70 பைமபம் ழமடமக்குவதமழட. எபே மவநக்கு 75 பைமவதக் ளகமண்டு, 

உஞவு, குடிீர்,பமவக,ழமக்குபத்ண ணயன்சமம் ஆகயத அவத்ண ளசவுகவநபம் யவவு 

ளசய்த ப்டிப் ழமணணமடமக இபேக்கும்?. 

 

2020 ப்யல் உகபங்கய பறுவண குயத்ண ளபநிதிட் அயக்வகதில் 2000த்டயல் இபேந்ண  

இந்டயதம அறுடய பறுவணவதக் குவப்டயல் குயப்ித்டக்க பன்ழற்த்வட அவந்ணள்நடமக  

உக பங்கய குயப்ிடுகயண.2011-2015 க்கு இவதில், 1.9 சர்பழடச பறுவணக் ழகமட்டு 

அநவுழகமயன் அடிப்வதில் இந்டயதமபின் பறுவண 21.6 பிழுக்கமட்டியபேந்ண 13.4 

பிழுக்கமமகக் குவக்கப்ட்டமகவும், 9 ழகமடி ழர் பறுவணதியபேந்ண பிடுபிக்கப்ட்டமகவும் 

குயப்ிட்டுள்நண. 2015ல்  17.6 ழகமடி ணக்கள் பறுவணக் ழகமட்டிற்குக் கரழ் பமழ்படமகவும் 

உகபங்கய குயப்ிட்டுள்நண. 
 

 

உக ணக்கள்ளடமவகதில் 85 பிழுக்கமட்டிர்(650 ழகமடி ணக்கள்) எபே மவநக்கு 30 மபேக்கும் 

குவபம பபேபமதில் பமழ்கயமர்கள் ன்று சணீத்டயத உகநமபித டகபல்கள் கூறுகயன். 

எபே மவநக்கு 45 மர் ன் உதர் பறுவணக் ழகமட்டிற்கு கரழ்  92 பிழுக்கமட்டிர் உள்நர். 

டயபம் 20 மர் ன் கரழ் பறுவணக் ழகமட்டிற்கும் கரழ் 78 பிழுக்கமட்டிர் உள்நர். இந்ட 

பன்யல் ந்ட அநவுழகமவ ழடர்வு ளசய்டமலும் உகயன் பக்கமல்பமசய ணக்கள் பறுவணதில் 

டமன் பமழ்கயமர்கள் ன்றும் இவப அவத்ணம் ழகமபிட் ளபேந்ளடமற்று ற்டுபடற்கு பன் 

ளப்ட்த் டவுகள்.ழகமபிட் டமக்கத்டயற்குப் ின் பறுவணதின் அநவு ழணலும் அடயகரித்ணள்நண.

(https://ourworldindata.org) 

ழகமபிட் ளடமற்றுழமதின் பிவநபமக சுணமர் 12.0 ழகமடி ணக்கள் பறுவணதில் டள்நப்ட்ர் 

ன்றும், 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுடயதில் இண 15.0 ழகமடிதமக உதபேம் ன்று 

டயர்மர்க்கப்டுபடமக உகபங்கயழத குயப்ிட்டுள்நண.2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் கமயவ 

ணமற்த்டமல் 6.8 படல்13.2 ழகமடி ர்கள் பறுவணக்கு டள்நப்டுபர் ன்று எபே புடயத ஆய்வு 

ணடயப்ிட்டுள்நண குயப்ித்டக்கண. 

https://ourworldindata.org
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ளசத் ழமளல்ய ழுடயத உகநமபித பநர்ச்சய ளமய். பறுவணவதபம், சுண்வபம் 

ணவக்க புடயதடமமநபமடயகள் வ்பமறு டவப டயரிக்கயன்ர் ன் ணெயல் உகபங்கய 

வ்பமறு பமங்கும் டயன் சணயவ டவுகவந தன்டுத்டய உண்வணதம பறுவணவதபம், 

ளமபேநமடம சணணயன்வணவதபம் ணவத்ணபபேகயண ன்வட பிபரித்ணள்நமர்.  

 

அந்ட ணெயல் அபர் ளபநிப்டுத்டயபள்ந பக்கயதணம டகபல்கநின் குயப்புகள் ின்பபேணமறு:  

 

பமங்கும் டயன் சணயவதமண(ppp) சபக வ அநபிடும் குயகமட்டிதமகக் கபேடப்டுகயண. 

ஆமல் உண்வணதில் பமங்கும் டயன் சணயவ உண்வணதம ளமபேநமடம 

படிக்வகவதபம் குயப்ிபில்வ, சபக வபம் குயப்ிபில்வ ன் ழமடயலும் 

கந்ட 25 ஆண்டுகநமக இபற்வ ிடயயக்கும் குயகமட்டிதமகக் கபேடப்டுகயண. இடமல் 

பறுவணபம், ளமபேநமடம சணணயன்வணபம் குவத்ண ணடயப்ிப்டுகயண. இண 

பீடமமநமணதத்டயன் ழகமங்கவந சமடவகநமகத் டயபேத்டயக் கமட்ழப தன்டுத்டப்டுகயண. 

உகணதணமடயன் ளபற்யப் ளபேணயடங்கவந வசமற்றும் கபேபிதமகப் தன்டுத்டப்டுகயண 

(ளசத் ழமளல்ய). 

 

எபே குப்மய்வு கபேபிதமக பமங்கும் டயன் சணயவ ன் ளசய்ணள்நண? வட ளபநிப்டுத்ட 

ழபண்டுழணம அவட ணவத்ணள்நண.ழணம்டுத்டழபண்டித சபகப் ளமபேநமடம யவகவந 

ழணலும் ழணமசணமக்கயபள்நண.பறுவணவதபம், பநர்ச்சயவதபம் டபமக ணடயப்ிடுபடற்ழக 

ணவஞபுரிகயண.உகணதணமக்கத்டயன்  'சமடவகள்' பநர்ச்சயதின் பம் அவதப்பில்வ. 

பநர்ச்சயவதத் டடுப்டன் பழண ளப்ட்டுள்ந(ளசத் ழமளல்ய). 

 

உண்வணதில் யடய,பர்த்டக டமமநணதத்டயன் பிவநபமக பன்மம் உகயல் ணகர்ழபமர் 

ளமபேள்கநின் பிவ குவந்டடன் பிவநபமகழப பமங்கும் டயன் சணயவ அடிப்வதிம 

புள்நிபிபங்கநில் பறுவண குவந்டடமக ளபநிதிப்ட்டு உள்நண.இந்ட பிவக்குவவு 

உற்த்டயத் டயில் அடயகரித்டடமல் ற்பில்வ.இவப படல் உகத்ணன் எப்ிடும் ழமண 

பன்மம் உக மடுகநின் குவந்ட யடிிபன் குவந்ட ளமபேநமக்கத்ணன் 

ளடமர்புவதடமகழப உள்நண வும் குயப்ிட்டுள்நமர். 
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1981 படல் பன்மம் உக மடுகநின் பிவகளுக்கும், படல் உக  மடுகநின் 

பிவகளுக்கும் இவதில் ளபேம் ற்த்டமழ்வு ற்ட்ண.1980 படல் பன்மம் உகயல் 

ணகர்வுப் ளமபேட்கநின் பிவ பழீ்ச்சயதின் ழமக்ழக சணத்ணபணயன்வண அல்ண பறுவணதில் 

ற்ட் ணமற்ங்களுக்கு பற்யலும் கமஞணமக உள்நண ன்கயமர் ளசத் ழமளல்ய. இந்டக் 

கமகட்த்டயல் உண்வணதம பநர்ச்சயழதம, ீடித்ட ணற்றும் யவதம பறுவணக்குவழபம 

அவதப்பில்வ. பன்மம் உக மடுகநின் ணகர்ழபமர் ளமபேட்கநின் பிவ பழீ்ச்சயழத 

ழடமல்பிவத ணவத்டண. (ளசத் ழமளல்ய). 
 

படல் உக மடுகவந பி பன்மம் உக மடுகநில் ணகர்வு ளமபேட்களுன் 

எப்ிடும்ழமண படம் ணற்றும் இவயவ ளமபேட்கள் ணயகவும்  பிவ உதர்ந்டவபதமக 

உள்ந. ணகர்ழபமர் ளமபேட்கள் பிவ சரிவு, உற்த்டயப் ளமபேட்கநின் பிவ அடயகரிப்பு 

உண்வணதம பநர்ச்சயக்கம குயகமட்டி அல். அவப   பநர்ச்சயதின் டவக் கற்கநமகழப 

பமற்யல் இபேந்ண பந்ணள்ந. 

 

1981ல், எபே மவநக்கு எபே மர்,எபே ணமடத்டயற்கு 32.74 மர்  ன் அநபடீ்வப் 

தன்டுத்டய, உகநபில் பறுவணதின் அநவு 40 பிழுக்கமமக ணடயப்ிப்ட்ண. அழட அநவு 

பிவகள்(பிவபமசய)  ீடித்டயபேக்குணமமல் 2004ல் அழட பமழ்யவவத மணரிக்க எபே 

மவநக்கு 2.4 மர் பபேபமய் ழடவபப்ட்டிபேக்கும், அடன்  பிவநபமக உகயன் பறுவண 54 

பிழுக்கமமக அடயகரித்டயபேக்கும். 

           உண்வணதம பநர்ச்சயவத ற்டுத்ணபடற்கும், யந்டணமக பறுவணவதக் குவப்டற்கும், 

உஞவுப் ளமபேட்கநின் ணயவு பிவவதழதம, ணகர்ழபமர் ளமபேட்கநின் பிவபமசயவத 

ணட்டுழண சமர்ந்டண அல்.அபற்யன் உற்த்டய சமடங்கநின் பிவ குவவு, குயப்மக 

படப் ளமபேட்கள், இவயவப் ளமபேட்கநின் பிவக் குவவபப் /பிவ யவவதப் 

சமர்ந்டடமகழப அவணபம் ன்கயமர் ளசத் ழமளல்ய. 

 

உண்வணதம ணற்றும் ீடித்ட பறுவண குவப்பு ன்ண இடன் கமஞணமக 

எபே ழணம்ட் ளடமனயல்ணட்த்வடபம், டயன் ணயக்க உவனப்புச் சக்டயவதப் ளறுபவடபம் பன் 

யந்டவதமகக் ளகமண்டுள்நண. பன்மம் உகயன் ளபேம்குடயகநில் பநர்ச்சயதின் வணதப் 

ிச்சயவக்கு – டீர்வுகமண்டற்கு படப்ளமபேட்கவநபம், இவயவப் ளமபேட்கவநபம் 
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ணயபமகப் ளச்ளசய்பண ணயகவும் அபசயதம் (ளசத் ழமளல்ய). 

                         படப்ளமபேட்கநின் அடயக பிவவத பமங்கும் டயன் சணயவ அடிப்வதிம 

புள்நிபிபங்கள் குவத்ண ணடயப்ிடுகயன். இவயவ ளமபேட்கள் அடன் ணடயப்டீ்டியபேந்ண 

பற்யலும் டபிர்க்கப்டுகயன். பமங்கும் டயன் சணயவ கஞக்கரட்டில் படலீட்டுப் 

ளமபேட்கள் உள்நக்கப்டுபடயல்வ. 
 

எவ்ளபமபே மட்டிலும் ளமபேநமடம பன்ழற்த்டயற்கம பன் யந்டவ படம் ணற்றும் 

இவயவப் ளமபேட்கவந பமங்கும் டயின் அடிப்வதிமண, அண ணகர்வுப் ளமபேட்கவந 

ணட்டும் சமர்ந்டண அல். படப் ளமபேட்கள், இவயவப் ளமபேட்கநின் பிவ பநர்ந்ட 

மடுகநமல் யர்ஞதிக்கப்டுகயண, இபற்யன் பிவ பன்மம் உக மடுகநில் ணயக அடயகணமக 

உள்நண. ஆமல் இந்ட டமர்த்ட யவவத பமங்கும் டயன் சணயவ அடிப்வதிம 

டவுகள் ளபநிக்ளகமஞத் டபயபிட். பமங்கும் டயன் சணயவ அநபிப்டும் ழமண 

ணகர்வு ளசபிங்கள் ணட்டுழண கஞக்கயல் ளகமள்நப்ட், உற்த்டய ளசபிங்கள் கஞக்கயல் 

ளகமள்நப்டுபடயல்வ ன்வடபம்  ளசத் ழமளல்ய சுட்டிகமட்டிபள்நமர். 

 

பன்மம் உக மடுகநின் ளணமத்டப் ளமபேநமக்க ணடயப்ில் இவயவ பட ளமபேட்கள் 

50 பிழுக்கமட்டிற்கு ழணல் ங்குபகயத்ட ழமடயலும் பமங்கும் டயன் சணயவ அடிப்வதிம 

கஞக்கரடுகநில் அவப பற்யலுணமகத் டபிர்க்கப்டுகயண இபற்யன் அடயக பிவகள் பன்மம் 

உக மடுகநின் பநர்ச்சயக்கு ணயகப்ளரித டவதமக உள்ந. படப் ளமபேட்கள், ணகர்வுப் 

ளமபேட்களுக்கு இவழததம பிவ ழபறுமடு புடயத டமமநணத டயந்ட பர்த்டகக் கமத்டயல் 

ணயகவும் அடயகரித்ணள்ந. இடமல்  ளடன்மடுகள், ப மடுகவந சமர்ந்டயபேக்கும் யவக்குத் 

டள்நப்ட்டு புடயதக் கமிதமடயக்கம் ற்ட்டுள்நண. 

டற்ழமண படப் ளமபேட்கள் ணட்டும் அல்மண ணகர்வு ளமபேட்கநின் பிவபம் அடயகரித்ண 

பபேபடமல் ழகமடிக் கஞக்கம ணக்கள் ஆத்டயல் உள்நர். அவட ந்டப் புள்நிதிதல் கபேபி 

ளகமண்டும் ணவக்கபடிதமண ன்கயமர்  ளசத் ழமளல்ய. 

பமங்கும் டயன் சணயவதமல் குவந்ட பபேபமய் ளகமண் மஞதங்கநின் பமங்கும் டயவ 

ணயவகப்டுத்டப்டுகயண. பமங்கும் டயன் சணயவ  அடிப்வதிம அநபடீுகள் பறுவணவத 

ற்ய ணட்டுணல், உக பநர்ச்சயவதபம் டபமக ணடயப்ிடுபடற்கு பனயத்ணகயன். 

உகணதணமடயன் 'சமடவகள்' டமமநணதத்டமல் ணண்ப்ட் ந்ட புடயத பநர்ச்சயதியபேந்ணம் 
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ற்பில்வ, ஆமல் அபற்வத் டடுத்டடன் பிவநபமகழப ற்ட்டுள்நண. ணகர்ழபமர் 

பிவகநின் எப்டீ்நபிம ணயவு யவழத எபே குயகமட்டிதமகப் தன்டுத்டய 

அநபிப்டுபடமல் ணட்டுழண இண பன்ழற்ணமகத் ழடமன்றுகயண.பன்மம் உக மடுகநின் 

மஞதங்கநின் அடயக பமங்கும் டயன் சணயவதின் 'ன்வணகவந பன்யல் இபேங்வக 

படப் ளமபேள்களுக்கும், ணகர்வுப் ளமபேள்களுக்கும் இவதிம பிவ ழபறுமடு 

ீக்கயபிடும் ன்கயமர்  ளசத் ழமளல்ய. 
  

இடன் பம் பமங்கும் டயன் சணயவ அடிப்வதிம புள்நிதிதல் டவுகள் உக 

மடுகநின் பறுவணவத குவத்ணக் கமட்டுபடற்கும் அபற்யற்கயவழத கமஞப்டும் சபகப் 

ளமபேநமடமச் சணணயன்வணவத ணவக்கும் டயவதமகவும் தன்டுத்டப்டுகயண ன்வட 

அயந்ழடற்கபடிபம். 

 

உகணதணமக்கம், பர்த்டக டமமநணதணமக்கம், ற்த்டமழ்வுகவந அடயகரிக்கும் உகப் 

ளமபேநமடம பநர்ச்சய ஆகயதவப வனகநின் பமழ்வப ழணம்டுத்டய பறுவணவத எனயத்ணள்நண 

ன்றும், இவப வனகளுக்கு ன்வணழத ளசய்ணள்நண ன்டமல் ளடமர்ந்ண 

ஆடரிக்கப்ழபண்டும் ன்று ம்வபக்கவும், இத்டவகதக் ளகமள்வககவந இன்று ழமல் 

ன்ளன்றும் உகநபில் ழமடமவுன் கவிடிக்கப்ழபண்டும்  ன்று ப்புவ 

ளசய்டற்கமகவுழண இத்டவகத கரழ்த்டணம பறுவணக்ழகமட்வ உகபங்கய 

யர்ஞதித்ணள்நண.பமங்கும் டயன் சணயவ அடிப்வதிம கஞக்கரடுகநின் பம் 

பறுவணவதபம், ளமபேநமடம சணணயன்வணபம் ணவத்ணபபேகயண. 

 

உண்வணதில் பறுவணவத எனயப்டற்கு ப்ில் உள்ந உண்வணதம பறுவணபடீத்வட எனயவு 

ணவபில்மணல் அங்கரகரிப்ழட ளடமக்கப் புள்நிதமக அவணபம். டபம ணடயப்டீுகள் 

புவழதமடிப் ழமபள்ந உகயன் பறுவணவத ழணலும் ளபேக்கவும், ீடித்டயபேக்கச் ளசய்படற்குழண 

பனயபகுக்கும். ழமப் ஃிமன்சயஸ் படல் ளமபேநமடம யபுஞர்கள் பவ பீடமமநணதம், 

உகணதணமக்கத்டமல் ற்ட் பநர்ச்சயதிதமல் ழகமடிக்கஞக்கம ணக்கள் பிக்கப்ட்டு 

பறுவணதில் டள்நப்ட்டுள்நர் ன்டயல் எபேணயத்டக் கபேத்ண ளகமண்டுள்நர். ஆமல் 

உகபங்கய ழமன் பீடமமநணத அவணப்புகநின் ய்க்கும் அயக்வககளும், ழமய 

அக்கவபம், மசமங்கும்  அடயகரித்ணள்நழட எனயத குவந்டமடில்வ. 
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ிழ்த் தசம் பபிீட்டுக்குழு 

பதனந்பொற்றுக்கொனம் ிலில் னடிந்துிடும் ணக்பகொண்டு இல்தொண இக்கச் 

பசல்தொடுகளுக்குத் ிட்டிட தண்டினேள்பது ணத் ிழ்த்தசி ிடுலன இக்கத்ின் 

லனலக்குழு கனதுகிநது.  

பதனந்பொற்றுக் கொனத்ல இன்ந ல தனுள்பொக்கிக் பகொண்தடொம். னகில்கபின் 

தல் அநிவு பகொளுத்ி கொனொகத அலக் கனனொம். இல ிில் தொர் 

சந்ொின் சூனில், பதொனபில் குப்னகளும், தொர் ிொகுின் அசில் 

குப்னகளும், ொம் டத்ி தல்தறு கனத்ங்குகளும் அற்நில் கனந்து 

பகொண்டர்கபின் அநிலனனேம் னரிலனனேம் பர்த்துக் பகொள்ப உிண.  

அவ்ொதந உரிலத்ிழ்த்தசம் இலனேம் பொடர்ந்து இலிில் 

பபிிட்டுஅசில், பதொனபில், சூனில், னொற்நில் கல்ி னகட்டிந்தொம்.  

ன்நொலும் இந்ப்திகள் என சிறு ட்டத்துக்குள்தபத சுனங்கி ின்நல 

எப்னக்பகொள்பத் ொன் தண்டும். பதனம்தொனொர் இன்நபவும் இலத்துக்கும் சனெக 

ஊடகங்களுக்கும் னநத்த ொன் ிற்கின்நணர். இர்கலபச் பசன்நலட ம் பசய்ிகலப 

ிலில் அச்சுடிொக்க தண்டும். தொர் சந்ொின் சூனில் கட்டுலகலபனேம், 

தொர் ிொகுின் ிழ்ொடு இணி தொடக்குநிப்னகலபனேம், ஈம் பய்ப்தடும் இடுலகத் 

பொடலனேம் ிலில் அச்சிதனற்நி நூல் டிொக்க தண்டும். அடுத்டுத்து ற்நப் தன 

தலடப்னகளுக்கும் நூல்டிம் பகொடுக்கதண்டும். ம் தல பபிீடுகலபனேம் 

ீள்திப்னச் பசய் தண்டி தல உள்பது.  

ல்னொற்லநனேம் ல்னொரிடனம் பகொண்டு தசர்க்கும் லகில் பிக்கள்-திப்னகபொக 

பபிிட தண்டும். இந்ப் பதொறுப்லதச் பசவ்தண பசய்ிட ிழ்த்தசம் 

பபிீட்டுக்குழு அலக்கப்தட்டுள்பது: 

ிழ்த்தசம் பபிீட்டுக்குழுில் ொன்கு உறுப்திணர்கள் இடம்பதறுொர்கள். துல 

க்கநிஞர் தொர் ொ. கிர்தல்அலப்தொபொகவும், தொர்கள் தொல்ொஜ், 

அனண்ொசினொி, சுந்ர் ஆகிதொர் குழு உறுப்திணர்கபொகவும், தொர் ிொகு 

திப்தொசிரிொகவும் பதொறுப்ன கிப்தொர்கள்.  
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ிழ்த்தசம் பபிீட்டுக்குழு பிக்கள்-திப்னகள் பபிிட இன்நல பி 

க்கள் னம் ன்பகொலடகலபத ம்தினேள்பது. தம் அனுப்த அல்னது  

லப்தகக்கக்கில் பசலுத்: 

ொ. கிர்தல், க்கநிஞர்,  

கொென்கர், 5/242, ஆசிரிர்குடிினப்ன,  

ிகனூர், துல 625 009. 

ததச: 9894913820ின்ணஞ்சல்: vel.kathir325@gmail.com 

Bank Details:  

N. Kathirvel,  

Tamilnadu Mercantile Bank, 

 Iravathanallur Branch,  

Madurai. Account No. 343100050300634 I 

FSC Code: TMBL0000343 
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