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தேசத்ேின் குல்: 

பாசிச பாேி சனோ கட்சிய 

லறிமிப்தபாம்!   

கடன்தட்டரர் வஞ்சம் ஶதரல் கனங்கறணரன் இனங்ஷக ஶந்ன் 

ன்தரர் கம்தர். றழ்ரட்டு க்கபரகற ரம் வ்பவு 

கடன்தட்டுள்ஶபரம் வரினேர? ரறன அசறன் கடன் ட்டும் 

கறட்டத்ட்ட 6 இனட்சம் ஶகரடிரம்! வதரதுத்துஷந றறுணங்கள் 

தட்டுள்ப கடஷணனேம் ஶசர்த்ரல் 9 இனட்சம் ஶகரடி னரம்! 

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

உரிய: 4தேசம்: 1  ேிருலள்ளுலர்ஆண்டு 2052 ாசி / ஃபிப்லரி 2021 ஆசிரிர்: ேிாகு பபாறுப்பாசிரிர்: சந்ோ 
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அரது ஷகக்குந்ஷ னல் வரண்டு கறம் ஷ எவ்வரன றர் ஷனிலும் 

கட்டப்தட்டுள்ப கடன் கறட்டத்ட்ட என்ஶநகரல் இனட்சம்!  

இத்துடன் இந்ற அசு தட்டுள்ப வதனங்கடன் 147 இனட்சம் ஶகரடிஷனேம் ஶசர்த்துக் 

கக்கறட்டரல் ரம் எவ்வரனனம் கறட்டத்ட்ட 3 இனட்சம் னொதரய் கடன்தட்டினப்தஷ 

உனரம். இந்ற ஆட்சறரபர்களும் றழ்ரட்டின் ஆட்சறரபர்களும் ம்ஷக் ஶகட்கரஶன 

ம்ஷ இந் அபவுக்குக் கடணரபிகபரக்கறக் கனங்கற றற்கச் வசய்துள்பரர்கள்.  



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ஃதிப்ரி 2021|  3 

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

இஶர ப்ஶதரகறநது சட்டப் ஶதஷத் ஶர்ல்! இறல் ஶதரட்டிிடும் கட்சறகள், கூட்டிகள், 

ஶட்தரபர்கள் ரரது ம்ஷக் கடன் னும் தடுகுறினறனந்து ீட்தற்கு உனப்தடிரண ற 

வசரல்னறினக்கறன்நரர்கபர? இல்ஷன.  

 

ரக்கரபர்களுக்குக் ஷகனைட்டுப் ஶதரல் இனங்களும் சலுஷககளும் அநறிக்கப்தட்டுள்பண. 

இற்நறல் ங்கறணரல் ம்ஷ ஶலும் கடன் ஷனில் சறக்க ஷத்து அனரனுக்குக் 

வகரத்டிஷகபரக்கற ிடுரர்கள். 

வகரஶரணர வதனந்வரற்றுக் கரனத்றல் தன இனட்சம் ணி உிர்கஷப ஶரய்க்கு 

இஷரக்கறது ட்டுல்ன, அசஶகரனரண ஊடங்கு ிறத்து, இல்ன ரழ்ஷ னடக்கறக் 

ஶகரடிக்கக்கரண க்கஷபச் ஶசரறும் ீனறன்நற ீண்ட வடுந்வரஷனவு ஷடரய் டக்க 

ிட்டுப் தட்டிணிச் சரவுகளுக்கு ற ஶகரனறது ஶந்ற ஶரற ஷனஷினரண தரற 

சணர அசு! 

 

வதனந்வரற்று வனக்கடிஷனேம் கூட உஷக்கும் க்கஷப ஶலும் ஶலும் 

ஏட்டரண்டிகபரக்கவும், அம்தரணி, அரணி ஶதரன்ந வதனனனரபிகஷப உனகப் 

வதனம்தக்கரர்கபரக பர்த்து ிடவும் தன்தடுத்றக் வகரண்டது ஶந்ற ஶரற 

னஷினரண தரசக அசு!  

உஷ அறத்து உர்கள் ரழ்ஷக் வகடுக்கும் னற ஶபரண் சட்டங்கஷபக் 

வகரண்டுந்து, அற்ஷந றர்த்து ரக் கக்கறல் ஶதரரடி னம் உர்கஷப 

அடக்குனஷநரலும் அனட்சறத்ரலும் எடுக்கற னது ஶந்ற ஶரற ஷனஷினரண 

தரசக அசு!  

சறறுகுறு வரறல்கஷபச் சறஷத்துத் வரறனரபர் உரிஷகஷபப் தநறத்து, றுஷஷப் 

வதனக்கற, ஶஷனில்னரத் றண்டரட்டத்ஷ பர்த்து தரத்ஷஶ தட்டிணி ஶசம் ஆக்கற 

ஷத்றனப்தது ஶந்ற ஶரற ஷனஷினரண தரசக அசு! 

தறப்ன ீக்கத்ரல் க்கஷபனேம், ஜறஸ்டி னும் சக்கு ஶசஷ ரிரல் ரறனங்கஷபனேம் 

சூஷநரடி, ஶச ங்கற இனப்னகஷப எட்டச் சுண்டி ரட்டின் வதரனபிஷனஶ 

வனக்கடிகபின் வனப்ன ஷபத்றல் றறுத்றினப்தது ஶந்ற ஶரற ஷனஷினரண 

தரசக அசு! 
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இத்துஷ வனக்கடிக்கறஷடிலும் திரன்சறனறனந்து ஶதரர் ரனூர்றகள், அவரிக்க 

ல்னசறடறனந்து தஷடக்கனிகள் ன்று ஆய்க் வகரள்னல் வசய்து கரஷசக் கரிரக்கறக் 

வகரண்டினப்தது ஶந்ற ஶரற ஷனஷினரண தரசக அசு! 

ஶரற அசறன் ஆஶரடு ஆர்ஸ்ஸ் தரிர அஷப்னகள்  இந்துத்துத்றன் ஶதரல் இந்து 

வநறஷ பர்த்து னகறன்நண. ரட்டிஷநச்சற ற்றுறில் னன்னுக்கு றன்று 

வசல்ங்வகரறப்ததும் அர்கஶப! ரட்டிஷநச்சற ஷத்றனந்ரர்கள் ன்று வசரல்னற ஷ பி 

னசுனறம்கஷப அடித்துக் வகரல்லும் ’தசுக் குண்டர்களும்’ அர்கஶப!  

வஜய் சறநறரம்! வஜய் அனுரன்! ன்று கத்தும் தடி ஶற்று த்ஷக் கட்டரப்தடுத்ற, 

சூறகஷப இடித்து, ஶரனங்கஷப உஷடத்து, குப்னக் கனங்கஷபத் தூண்டிக் 

குனறச்ஶசற்நறல் அசறல் ச்சுப் திர் பர்ப்ததுரன் ஆர்ஸ்ஸ்-தரசகவுக்கு ரடிக்ஷக. 

வபிப்தஷடரகஶ இசுனரற க்கஷப ினக்கறஷக்கும் குடினேரிஷத் றனத்ச் 

சட்டத்துக்கும் ஶசற க்கள்வரஷகப் தறஶட்டுக்கும் ரடுழுி றர்ப்ன ழுந்து. 

சறறுதரன்ஷச் சனரங்கஶபரடு குடிரட்சற ஆற்நல்களும் இஷந்து ஶதரரடி ஶதரதும் 

ல்னர ஷகரண சூழ்ச்சறகஷபனேம் அடக்குனஷநகஷபனேம் ஶரற-அறத்ர ஷகநர 

ஷகரபக் கண்ஶடரம்.  

 

ஷனகஷபப் திபந்தும் கரடுகஷப அறத்தும் தங்குடி க்கஷப ிட்டிடித்தும் சுங்கம் 

வட்டி இற்ஷக பங்கஷபக் வகரள்ஷபிடப் தன்ணரட்டுப் வதனங்குழுங்கபின் சுண்டலுக்கு 

றஷத்துக் வகரடுப்தஷத்ரன் பர்ச்சற ன்கறநது தரசக.  

க்கள் னன் குநறத்ஶர சுற்றுச் சூல் னன் குநறத்ஶர வகரஞ்சங்கூட அக்கஷந இல்னரல் 

அடறன் றஷனங்கள் - அணல்றன் றஷனங்கள் –  துஷநனகங்கள் –  ஶதஷகள் –  

அஷணத்தும் வன்ஶலும் ணிரர் துஷநில் அஷத்துக் வகரண்ஶட ஶதரகும் அறவுக் 

வகரள்ஷகரல் றழ்ரடு உட்தட இந்றத் துஷக்கண்டஶ தரரகறக் வகரண்டினக்கறநது.  

கரப்தடீ்டுத் துஷந, ஶதரக்குத்துத் துஷந உள்பிட்ட னகன்ஷத் துஷநகள் தனவும் ிஷந்து 

ணிரர் ரக்கப்தடுகறன்நண.  இஷடத்ட்டு க்கபின் ஶசறப்னகள் ரவும் தநறக்கப்தட்டு 

வதனனனரபிகபின் னல்-றட்டலுக்குத் ீணிரக்கப்தடுகறன்நண. 
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அஷணர்க்கும் கல்ி ன்ந வகரள்ஷகஷக் ஷககழுி ிட்டு வதனங்குழுத் ஶஷகளுக்கு 

ற்தவும் சனெகீறக்குப் னநம்தரகவும் கல்ினஷநஷ ரற்நறஷக்கும் னற்சறரன் ஶசறக் 

கல்ிக் வகரள்ஷகரக அநறிக்கப்தட்டுள்பது. றழ் னநக்கிக்கப்தடுதும், இந்றனேம் 

ஆங்கறனனம் சற்கறனனம் றிக்கப்தடுதும் ஷ பி எடுக்குண்ட ரர்கபின் 

கல்ிச்சரஷனகபில் தள்பம் ஶரண்டி ஷப்தஶ ஆகும்.  

னற ஶஷனரய்ப்னகள் ஶரற்றுிக்கப்தடில்ஷன ன்தது ட்டுல்ன. இனக்கறந 

ஶஷனரய்ப்னகளும் சுனங்கறக் வகரண்டினக்கும் அனறஷன! வதனந்வரற்றுக் கரனத்றல் 

வடித்து வபிப்தட்ட னனம்வதர் வரறனரபர் தும் ன்தது ஶஷனின்ஷச் சறக்கனறன் 

னழுப் தரிரத்ஷனேம் வபிப்தடுத்ற ிட்டது. இத்ஷணக்குப் திநகும் ஶந்ற ஶரறின் 

ரய்சீ்சுக்கும் றர்னர சலத்ரணின் றறர்ப் ஶதச்சுக்கும் குஷநஶ இல்ஷன.  

றகறனற றர்ப்தின் ஶதரல் ணிவுரிஷகளுக்கும் ரறன உரிஷகளுக்கும் றரக இந்ற 

அசு –  கரங்கறசரட்சறஶ –  உனரக்கற ஶசறப் னனணரய்வு னகஷ (ன்) றறுணத்துக்கு 

ஶலும் கடுஷரண அறகரபிக்கப்தட்டுள்பது. இந் அறகரப் வதனக்கத்துக்கு 

ரடரளுன்நத்றல் றனகவும் ஆபித்து வட்கக்ஶகடு!  

அடக்குனஷநச் சட்டங்கள் ஶலும் கூர்ீட்டப்தடுன் றில் ஊதர (UAPA) ணப்தடும் 

சட்டப்னநம்தரண டடிக்ஷககள் டுப்னச் சட்டம் ஶலும் கடுஷரக்கப்தட்டுப் தனரகப் 

தன்தடுத்ப்தடுகறநது. தீர வகரஶகரன் க்கறல் கிஞர்  ரவு, அநறஞர் ஆணந்த் 

வடல்டும்ப்ஶட, அனள்ந்ஷ ஸ்ஶடன்சரற, ஊடகர் வகௌம் வ்ஶனக்கர க்கநறஞர் சுர 

தத்ரஜ், ஶதரசறரிர்கள் உள்பிட்ட தனனம் அடுத்டுத்து சறஷநப்தடுத்ப்தட்ட றகழ்வுகள் 

ஶதரரடும் க்கஷப   டுங்க ஷக்கும் ஶரக்கனஷடஷ.  

றழ்ரட்டிலும் அண்ஷில் ’ரஶரிஸ்ட்’ ிஶக், தரனன், சலணிரசன் உள்பிட்ட ஶரர்கள் 

ஊதர சறஷநில் அஷடக்கதட்டுள்பணர். ஶதநறரபன் உள்பிட்ட றர் ழுர் ிடுஷனக்குத் 

றக அஷச்சஷஶ ீர்ரணம் இற்நற திநகும் ஆளுர் னடக்கற அறச்சரட்டிம் 

வசய்ற்கு தரசக ஆட்சறின் ஞ்சகஶ அடிப்தஷட. இனதரண்டுகளுக்கு ஶனரகச் சறஷநில்  

ரடும் இசுனரறக் ஷகறகளுக்கு ிடுஷனின் ம்திக்ஷகக் கலற்று கண்டக்கு ட்டி ஷ 

வன்தடஶ இல்ஷன. 

தரசறச தரசக அசறன் டுதிடிரகஶ றழ்ரட்டில் டப்தரடி தணிசரற ஷனஷினரண 
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அறனக அசு வசல்தட்டு னகறநது அன் அறவுத் றட்டங்களுக்கும் அடக்குனஷநச் 

சட்டங்களுக்கும் வரண்டூறம் வசய்னேம் னரபரகஶ இனந்து னகறநது. ப்ஶதரகும் சட்டப் 

ஶதஷத் ஶர்னறலும் தரசகின் தல்னக்குத் தூக்கறரகஶ அறனக வசல்தடுகறநது. 

 

இந்ற அசஷப்தில் ரறனச் சட்டப் ஶதஷக்கு இஷநஷ இல்ஷன, இவ்றில் 

அஷந்றடும் ரறன அசுக்கு அசுரிஷ இல்ஷன. என ிடுஷன இக்கம் ன் 

குநறக்ஶகரள்கஷப அஷடற்கு இந்ச் சட்டப்ஶதஷ என கனிரகப் தன்தட ரய்ப்ஶத 

இல்ஷன. இந் றஷனிலும் தரசறச தரசக றகத்றல் கரல்தறக்க இந்ச் சட்டப் ஶதஷத் 

ஶர்ஷன என றரகப் தன்தடுத் னற்தட்டினப்தரல் அந் றஷ நறப்தற்கு 

குடிரட்சற ஆற்நல்களும் அஶ ஶர்ஷனப் தன்தடுத்றக் வகரள்ப ஶண்டி ஶஷ உள்பது.  

இந்த் ஶர்னறல் தரசக ஶரற்தது ட்டுஶ தரசறசத்ஷ எறத்து ிடரது, க்கள்-

ஶதரரட்டங்கஶப தரசறசத்ஷ இறுறரக ழீ்த்தும் ற ன்நரலும், தரசறசப் தஷடவடுப்னக்கு 

என ஷடக்கல் அஷத்றட இந்த் ஶர்னறலும் கபம் கரண்ஶதரம்! 

 

குடிரட்சற ஆற்நல்கள் ரஶ ஶர்னறல் ஶதரட்டிிட்டு தரசகஷத் ஶரற்கடிப்தற்கரண 

சூலும் வசரந் னறஷனேம் இல்னர றஷனில் தரசகஷத் ஶரற்கடிக்கப் வதரனத்ரண 

றஷ ரக்கரபர்கஶப ஶர்ந்வடுத்துக் வகரள்பட்டும்!  

தரசக ஶதரட்டிிடர வரகுறகஶப வதனம்தரனரணஷ ன்நரலும் அற்நறல் ந் ஏர் 

அிஷனேம் (அல்னது கட்சறஷனேம்) ஆரித்ஶர றர்த்ஶர ரக்கபிக்க றகரட்டுது 

வகரள்ஷகற்ந தி அசறலுக்குத் தூதறடுரகவும் ஶதரரட்ட அசறலுக்குரி 

ிறப்னர்ஷத் ப ிடுரகவுஶ அஷனேம். ணஶ ரனக்கும் ரக்கறல்ஷன ன்தன் 

அஷடரபரகவும் னநக்கிப்தின் னஷநசரர் டிரகவும் ஶரட்டரஷப் தன்தடுத்னரம்!  

றர்கரனத்றல் க்கள் ஶதரரட்டங்கபின் னறஷ கூடி அணரல் சூல் ரநறச் வசல்லும் ஶதரது 

அந்ப் ஶதரரட்டங்கபின் னனுக்கு ற்தத் ஶர்ல் கபத்ஷ ஶறுிரகப் தன்தடுத்றக் 

வகரள்ளும் றகள் றநக்கப்தடவும் ரய்ப்னண்டு ன்தஷ ரம் நக்கில்ஷன.  

ஆணரல் ரற்நறலும் னன்ஷரண உடணடிக் குநறக்ஶகரஷப நஶரம்! ப் ஶதரகும் 

ஶர்னறல் தரற சணர கட்சறஷ அது ஶதரட்டிிடும் எவ்வரன வரகுறிலும் ழீ்த்றட ம் 

ஶரஷ ஆற்நல்களுடன் என்றுதட்டு உஷப்ஶதரம்!  
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ேிழ்நாடு சட்டப் தபயலத் தேர்ேல் –  2021 

 

ேிழ்த் தேசி லிடுேயய இக்கத்ேின் நியயப்பாடு  

 

1. றழ்ரட்டின் சட்டப் ஶதஷத் ஶர்னறல் ரக்குப்தறவு ரள் வனங்கறக் 

வகரண்டினக்கறநது. கூட்டி ஶதங்கள், வரகுறப் தங்கலடுகள், ஶட்தரபர் ஶர்வுகள், 

தப்னஷக் கூட்டங்கள், ஶர்ல் ரக்குறுற அநறக்ஷககள் ன்று ரஶட கஷபகட்டி றற்கறநது. 

றழ்த் ஶசற ிடுஷனக்கரகவும் சனெக ீறக்கரகவும் ஶதரரடி னம் றழ்த் ஶசற 

ிடுஷன இக்கம் ‚ிஷணனறனேம் ன்னறனேம் ரற்நரன் னறனேம் துஷ னறனேம் 

தூக்கறச் வசல்‛ ன்ந குநள்வநறப்தடி இத்ஶர்ல் குநறத்து ன் றஷனப்தரட்ஷடத் 

ீர்ரணிக்க ஶண்டும்.  
 

2. ரம் ஶர்ல் ன்ந குடிரட்சற டித்ஷ ினம்தி ற்றுக் வகரள்கறஶநரம். ரக்குரிஷ 

ன்தது அடிப்தஷடரண குடிில் உரிஷகபில் என்று. து ந்ஶரர் அஷணர்க்கும் 

ரக்குரிஷ ன்தற்கரக உனகறல் தன ஶசங்களும் ீண்ட வடுங்கரனம் ஶதரரடிினப்தஷ 

ரம் ணங்வகரள்கறஶநரம். ஶர்ந்வடுக்கவும் ஶர்ந்வடுக்கப்தடவுரண உரிஷ இல்ஷனஶல் 

குடிரட்சற உரிஷ வதரனபற்நரகற ிடும்.  
 

3. றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக்கம் சந்றக்கும் னல் ஶர்னன்று இது. ரம் வதரதுரகத் 

ஶர்னறல் ஶதரட்டிிடஶர ரக்குக் ஶகட்கஶர இல்ஷன ன்நரலும், ரம் 

னநக்கிப்னரறகள் அல்ஶனரம் ன்தஷத் வபிவுதடுத் ினம்னகறஶநரம். னெனவுத்ற 

ஶரக்கறல் ஶசற ிடுஷனக் குநறக்ஶகரஷப அஷட இப்ஶதரதுள்ப டிில் இந்றத் 

ஶர்ல் னஷந உரது ன்தது றழ்க் குனகத்றன் னரற்றுப் தட்டநறவு ஆகும்.  
 

4. ரடரளுன்நத் ஶர்ஷனப் வதரறுத் ஷ வ்பவு னன்நரலும் ந்தற்றுக்கு 

ஶற்தட்ட இடங்கபில் தத்றவனரன தங்குக்கும் குஷநரகஶ றழ் க்கபரல் வதந 

னடினேம். எடுக்குண்ட ஶசங்கபின் அடிஷனநறரக இனக்கும் இந்ற அசஷப்னச் 
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சட்டத்றல் ரம் ினம்னகறந ந்த் றனத்த்ஷனேம் வகரண்டு தநரண்டு ஆணரலும் றஶ 

இல்ஷன.  
 

5. சட்டன்நத் ஶர்ஷனப் வதரறுத் ஷ சட்டப் ஶதஷ ன்தது இஷநஷற்நது. அணரல் 

ன்னுரிஷஶரடு எஶ என சட்டம் கூட இற்ந னடிரது. ரறன அசு ன்தது அஶச 

அன்று. அது இந்ற அசறன் னகஷ றறுணரக ட்டுஶ இனக்க னடினேம். வசரல்னபிலும் 

வசனபிலும் இது வய்ப்திக்கப்தட்ட உண்ஷரகும். ணித்ஶர எத் ஶரக்குள்ப 

இக்கங்களுடன் கூட்டரகஶர சட்டப் ஶதஷத்  ஶர்னறல் தங்ஶகற்று ரறன அஷசக் 

ஷகப்தற்நற ிடுஷனக் குநறக்ஶகரஷப அஷடஶர அந்த் றஷசில் னன்ஶணநறச் வசல்னஶர 

ஶகரட்தரட்டபில் கூட ரய்ப்தில்ஷன. ஆகஶ என ஶசற ிடுஷன இக்கம் ன்ந 

றஷனில் னெனவுத்ற ஶரக்கறல் இப்ஶதரஷ இந்றத் ஶர்ல் னஷநில் னஷணப்னடன் 

தங்குதற்றும் ரய்ப்ஶத க்கறல்ஷன. குடிரட்சற ஶரக்கறலும் றழ்த் ஶசற ஶரக்கறலும் 

ஶர்ல் னஷநில் உரி ரற்நங்கள் ற்தட்டு ம் ஶரக்கங்களுக்கு அறல் தங்குதற்றும் 

ரய்ப்ன அஷனேரணரல் ம் அடகுனஷநஷ ரற்நறக் வகரள்பத் ஷடில்ஷன.  
 

6. ஆகஶ, னெனவுத்ற ஷகில் இந்றத் ஶர்ல் னஷநில் தங்குதற்றும் 

ரய்ப்தில்னரர்கபரக ரம் இனந் ஶதரதும் குறுவுத்ற ஷகில் ஶர்ல் அசறனறல் 

இஷடடீு வசய்றல் க்குத் க்கறல்ஷன. இந் அடிப்தஷடில்ரன் ஈத்றல் இந்றரவும் 

சறங்கபனம் ி றறணறப்னப் ஶதரரின் தஷகப்னனத்றல், ‛இந்றரஶ, ஶதரஷ றறுத்து!‛ 

ன்ந னக்கத்றன் வரடர்ச்சறரக 2009 வதரதுத் ஶர்னறல் கரங்கறஷசத் ஶரற்கடிக்குரறு 

க்கஷபக் ஶகட்டுக்வகரள்பத் ஶரஷ அஷப்னகளுடன் ஶசர்ந்து னடிவடுத்துச் 

வசல்தட்ஶடரம்.  
 

7. இப்ஶதரது ினக்கும் சட்டப் ஶதஷத் ஶர்ல் தரசறச தரற சணரக் கட்சற றகத்றல் 

கரல் தறக்க னன்று னம் தஷகப்னனத்றல் ஷடவதறுஷக் கனத்றல் வகரண்டு, ‛தரசறச 

தரசகஷ ழீ்த்துஶரம்‛ ன்ந னக்கத்துடன் எனங்கறஷந்துள்ப அஷப்னகள் சரர்தில் 

தரசகஷ றர்த்து ரக்கபிக்குரறு றழ் க்களுக்கு ஶண்டுஶகரள் ிடுக்க 

னடிவடுத்துள்ஶபரம்.  
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8. ற்நத் வரகுறகஷபப் வதரறுத் ஷ தரசக ஆவுக் கட்சறகஷபனேம் ஶரற்கடிக்குரறு 

அஷப்ன ிடனரர? ன்று கனறப் தரர்த்ரல், வதனம்தரன்ஷத் வரகுறகபில் இப்தடிச் 

வசய்து னநஶரக்கறல் றனகஷ ஆளும்கட்சறரக்குற்கு அபிக்கும் ஆரக அஷந்து, 

ரறன ஆட்சறரல் தணில்ஷன ன்ந ம் னெனவுத்ற ஶரக்கறற்கு னரக அஷந்து ிடும். 

றனக அறனக இண்டுல்னர ந்க் கட்சறக்கும் இந்த் ஶர்ல் னடிில் 

ரக்கனண்டரக்கும் னறஷ இல்ஷன ன்ஶந கிக்கறஶநரம்.  
 

9. ணித்ஶர ஶரஷ அஷப்னகஶபரடு ஶசர்ந்ஶர ரஶ ஶதரட்டிிட்டு தரசக கூட்டிஷத் 

ஶரற்கடிக்கனரம், திநகு இஷநஷற்ந ஆட்சறஷக்க றுத்துப் தி ினகனரம் ன்ததும் 

கூட ஶகரட்தரட்டபில் ஏர் உத்றரன். ஆணரல் அற்கரண னறஷ இப்ஶதரதுள்ப றஷனில் 

க்கு இல்ஷன. ஶதரரட்ட னறஷின் அடிப்தஷடில்ரன் இவ்ரநரண உத்றகஷப ரம் 

குக்கவும் வசனரக்கவும் னடினேம். தரசகஷத் ஶரற்கடிக்க ஶண்டும் ன்ததும், அற்கு 

றரகப் ஶதரட்டிிடும் ரனக்கும் ரக்கபிக்குரறு ஶகட்கரல் ிடுதும் என 

னண்தரடுரன். இந் னண்தரட்ஷட ட்டபில் ீர்க்க னடிரது. ஷடனஷந 

ரழ்க்ஷகில்ரன் ீர்க்க னடினேம். ஶதரரடும் ஆற்நல்கபின் னறஷ வதனகுதுரன், 

அற்கரக உஷப்ததுரன் ீர்வுக்கு ற.  
 

10. அஷணத்றந்ற அபினரண உர் ஶதரரட்ட எனங்கறஷப்னக் குழுவும் கூட ினக்கும் 

ரறன சட்டப்ஶதஷத் ஶர்ல்கபில் ந்க் கட்சறக்கும் ஆவு வரிிக்கரஶன தரசகஷத் 

ஶரற்கடிக்குரறு அஷப்ன ிடுத்றனப்தது ம் றஷனப்தரட்டுக்கு லுச் ஶசர்ப்தரக உள்பது.  
 

11. இஷநஷற்ந ரறன ஆட்சறரக இனந்ரலும் இந்ற தரசக அசறன் க்கள்தஷகச் 

சட்டங்கஷபனேம் அடக்குனஷந டடிக்ஷககஷபனேம் றர்த்து க்கள் தக்கம் றற்க ஶண்டும் 

ன்ந தப்னஷஷ ரம் ஶற்வகரள்பனரம். இது இப்ஶதரஷ ஆட்சறரபர்கள் தற்நற 

ட்டுல்னரல் இந்ற அசஷப்ன தற்நறனேம் க்கபிஷடஶ ிறப்னண்டரக்கப் தன்தடும். 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

•ேிாகு, வதரதுச் வசனரபர், றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக்கம் 

•89391 54752 / thozharthiagu@gmail.com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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புகழ்பாடி லஞ்சிக்கும் நிேி நியய அமிக்யக 

சந்ோ 

பபாருராோ ஆய்லமிக்யக 

2020-21 றறரண்டிற்கரண வதரனபரர ஆய்நறக்ஷகில் ஏர் ஆய்நறக்ஷகக்கரண அநறில் 

ஶரக்ஷகஶர, தரதட்சற்ந உண்ஷசரர் அடகுனஷநஷஶர வகு அரிரகஶ கர 

னடிகறநது. தரஜக அசறன் ஶரல்ிகஷப ஷநப்தற்கரண சரணரக ஆய்நறக்ஷக 

அக்ஶகடரண னஷநில் றரிக்கப்தட்டு ற்னகழ்ச்சறஷனேம், வதரய்கஷபனேம் தப்னஷ 

வசய்கறநது. இந்ற அசறன் வகரள்ஷக, ற்கரனறகரகக் கட்டுப்தடுத்ப்தடும்  வதரனபரரத்றன் 

ிஷனஷக் கரட்டிலும் ணி ரழ்ின் றப்திற்கு னன்னுரிஷ அபித்துள்பரகவும், 

‛அஷணத்றன் ிஷனஷனேம் அநறந்தும்  னுஷடஷ றப்ஷதனேம் அநறர ஆஸ்கரர் 

வரில்டின் சூஷணப் ஶதரனல்னரல்,‛ ஆதத்றனறனக்கும் ஏனிஷக் கரப்தரற்றுஶ 

ர்த்றன் ஶரற்நரக கரதரம் குநறப்திடுது ஶதரல், வரற்றுஶரய்த் டுப்னக்கரண 

இந்றரின் வகரள்ஷகனடிவு ணிரதிரணக் வகரள்ஷகின் அடிப்தஷடில் உனரணது. 

ன்றும் வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றின் பர்ச்சறஷ ீட்க னடினேம், இந் ணி 

உிர்கஷப ீண்டும் றனம்தப் வதந னடிரது ன்தஷ அங்கலகரித்ரல், உிர்கள் ற்றும் 

ரழ்ரரங்கஷபக் கரப்தரற்றுறல் இந்ற அசு கணம் வசலுத்றது ன்றும் 

னகழ்தரடுகறநது வதரனபரர ஆய்நறக்ஷக. இவ்ரறு வதரய்ஷஷ உண்ஷரகத் றரித்துக் 

கூறுரல் ரர் உண்ஷரண சூன் ன்தஷ க்கள் நந்து ிடப் ஶதரறல்ஷன. தரஜக 

அசு வகரண்டு ந் வதரதுனடக்கத்ரல் 37 னட்சம்  தர்கள் வகரஶரணர வரற்று ற்தடரல் 

தரதுகரக்கப்தட்டரகவும் 1 னட்சம் இநப்னகள் டுக்கப்தட்டரகவும் தரரட்டும் இந் அநறக்ஷக, 

வதரனபரர னடக்கத்றணரல் த்ஷண ஶஷனிப்னகள் ற்தட்டுள்பண ன்தது குநறத்து 

என்றுஶ குநறப்திடில்ஷன. 

வதரனபரரத்றல் ‘V’ டி ீட்சற ற்தட்டுள்பரகப் வதரனபரர ஆய்வு அநறக்ஷகில் தன 

னஷந குநறப்திடப்தட்டுள்பது. ஶகரிட் ரக்கத்றற்கு னன்தினந் வதரனபரர றஷனக்கு 

ீண்டு ந்ரல்ரன் வதரனபரரம் ீட்சற அஷடந்துள்பது ணக் குநறப்திட னடினேம். அசு 

ப்னப் னள்பிில் வுகபில் வதரனபரரச் சரிவு 7.7 ிழுக்கரடரக றப்திடப்தட்டுள்பது. 

சர்ஶசப் த றறம் 2025இல்ரன் இந்றப் வதரனபரரம் ஶகரிட்-19 ரக்கத்றற்கு 
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னந்ஷ றஷனக்கு ீண்டு னம் ணக் குநறப்திடுகறநது. ஆணரல் வதரனபரர ஆய்நறக்ஷக 

2022ல் இந்றப் வதரனபரரம் 11 ிழுக்கரடு பர்ச்சற வதறுவணக் குநறப்திடுகறநது! 

 றப்தடீ்டு றறுணங்கள் இந்றரின் கனவூனக் கடன்களுக்கரண  றப்ஷதப் 

வதரனத்றல்னரல் குஷநக்கறன்நண ன்றும், ஆகஶ இந்ற அசு அற்நறற்கு அச்சப்தடரல் 

வசனவுகள் வசய்னரம் ன்றும் ஆஶனரசஷண ங்கறனேள்பது. ஆணரல் இஶ ர்க்கத்ஷ 

உள்ரட்டுக்குள்ளும் வதரனத்றப் தரர்க்கனரஶ! ற்கரக த்ற அசு குஷநந் ட்டிில் 

கடன் ரங்கும் ஶதரது ரறனங்கபின்  றப்தடீு குஷநக்கப்தட்டு அறக ட்டிக்குக் கடன் 

ரங்க ஶண்டி றஷனக்கு அற்ஷந த்ற அசு ள்பினேள்பது ன்தற்கும், சறறு குறு 

றறுணங்கஷப ன் வதனறறுணங்கஷப ிட அறக ட்டிக்கு கடன் ரங்கும் றஷனக்கு 

இந்ற அசு ள்பினேள்பது ன்தற்கும் இஶ ரத்ஷ வதரனத்றப் தரர்க்கனரஶ! இற்ஷந 

ந் அடிப்தஷடில் றரப்தடுத் னடினேம்? 

இந்றர, சலணர ஶதரன்ந அறக க்கள்பம் வகரண்ட, பர்ந்து னம் வதரனபரரங்கபில் 

அசு அறகம் கடன் வதறுரல் ணிரர் துஷந தரறக்கப்தடரது ன்றும், ரநரக, அது 

ணிரர்துஷநின் டடிக்ஷககளுக்குத் தூண்டுனரக அஷனேம் ன்றும் வதரனபரர 

ஆய்நறக்ஷக குநறப்திடுகறநது. திநகு ன் ஶகரிட்-19 ரக்குலுக்குப் திநகும் இந்ற அசு 

சறக்கண டடிக்ஷகஷக் ஷகரண்டு னகறநது ன்ந ஶகள்ி ழுகறநது. பர்ந் ரடுகபில் 

ஆம்த கரனத்றல் அறக றறச்சலுஷககள் அபிக்கப்தட்டண, இங்கு அப்தடி அபிக்க 

ஶண்டிறல்ஷன, இந்ற அசு றநஷரக ப்வதரழுது அபித்ரல் க்களுக்கு அறகப் 

தன்தரடு கறஷடக்கும் ன்ந அடிப்தஷடில் உரி ஶத்றல் சரிரண அபிற்கு றறனேி 

அபித்து ணப் தரரட்டுகறநது இந் ஆய்நறக்ஷக.  

ஆனேஷ்ரன் றட்டத்ஷச் வசல்தடுத்ர ரறனங்களுடன் எப்திடும் ஶதரது ஆனேஷ்ரன் 

றட்டத்ஷச் வசல்தடுத்தும் ரறனங்கபில் னத்துக் கரப்தடீுகள் அறகரித்துக் குந்ஷ 

இநப்ன ிகறம் குஷநந்து, குடும்தக் கட்டுப்தரட்டுச் ஶசஷகபின் தன்தரடு 

ஶம்தட்டினப்தரகவும், ச்..ி / ய்ட்ஸ் தற்நற அறக ிறப்னர்வு அஷடந்றனப்தரகவும் 

ஶதரற்றுகறநது வதரனபரர ஆய்நறக்ஷக.. அசு ஶசஷகபரல் கறரப்னநங்கபிலும், 

கர்ப்னநங்கபிலும் குடிீர், டீ்டு சற, சுகரரம் ஶதரன்ந அடிப்தஷட சறகஷப வதறுறல் 

ஷக் குடும்தங்கஶப  தக்கரக் குடும்தங்களுடன் எப்திடும் ஶதரது வதனபில் 

தணஷடந்றனப்தரக ம்தனடிரவரன வதரய்ஷப் தப்னஷ வசய்கறநது வதரனபரர 

ஆய்நறக்ஷக.. 
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இந்றரில் வதரனபரர ற்நத்ரழ்வு கடுஷரக அறகரித்து ிட்டரகவும், 

வதனஞ்வசல்ந்ர்கபிடறனந்தும் ரி ிறக்க ஶண்டுவன்றும் ஆக்ஸ்ஃதரர்ம் அநறக்ஷக 

தரிந்துஷ வசய்கறநது. வதரனபரர ஆய்நறக்ஷக ன்ண கூறுகறநது, ன்நரல், வதரனபரர 

பர்ச்சறஷ அறகப்தடுத்துன் னெனஶ வதரனபரர றுதங்கலட்ஷட  சரத்றரக்க னடினேம் 

ன்றும், இப்ஶதரஷ றஷனில் வதரனபரர றுதங்கலடு சரத்றறல்ஷன ன்றுஶ 

ரதுஷக்கறநது. 

வதரனபரர பர்ச்சறின் னெனம் சனெகப் வதரனபரர ற்நத்ரழ்வுகஷபக் குஷநக்க னடிர 

ிட்டரலும், றுஷஷக் குஷநக்க னடினேம் ன்கறநது வதரனபரர ஆய்நறக்ஷக. சரறஷ 

எறக்கர ிட்டரலும், ீண்டரஷஷக் குஷநத்ரல் ஶதரதும் ன்தது ஶதரன்ந ரஶ இது. 

பர்ந் ரடுகஷபப் ஶதரனல்னரல், இந்றரில் வதரனபரர பர்ச்சறஷ (ஜறடிதி) 

அறகப்தடுத்துன் னெனஶ சத்துறன்ஷஷனேம், றுஷஷனேம் குஷநக்க னடினேம் 

ன்கறநது வதரனபரர ஆய்நறக்ஷக!.  

இந்றரில் வதரனபரரத்ஷ அறகரக எழுங்குனஷநப்தடுத்துஶ  றநணற்ந 

வசல்னஷநக்கு கரரகறநது ன்றும், எழுங்குனஷநகஷபத் பர்த்ற, பிரக்க ஶண்டும் 

ன்றும் ரரபப் தரிந்துஷஷ னன்ஷக்கறநது  

வதரனபரர பர்ச்சற (ஜறடிதி) அறகரகும் ஶதரது கடணின் அபஷக் குஷநக்க னடினேம். 

ஆணரல் குஷநந் கடணின் னெனம் அறக பர்ச்சறஷ அஷட னடிரது ஆகஶ க்கள் 

க்ஶகடு வகட்டரல் ன்ண ஜறடிதிஷ அறகரிக்கும்  தரஷிஶன இந்றர ஏட ஶண்டும் ன்ந 

ஆஶனரசஷணஶ ஆய்நறக்ஷக ங்கும் ிினேள்பது. 
 

நிேிநியய அமிக்யக 2021-22 

னற்நறலும் இஷ டிில் றறறஷன அநறக்ஷக வபிிடப்தட்டஷ ட்டுஶ இந் ஆண்டு 

றறறஷன அநறக்ஷகின் சறநப்தம்சரகக் கன னடினேம். 

சர்ரறகர தரஜக அஷச உண்ஷரகப் னகழ்தரடஶர, தரரட்டஶர க்கஶபர, றர்க் 

கட்சறகஶபர னன் ரட்டரர்கள் ன்தரல் க்கம் ஶதரல் ற்னகழ்ச்சறக்கரண, திசரத்றற்கரண 

ரய்ப்தரக றறறஷனநறக்ஷகஷ ீண்டும் என னஷந தன்தடுத்றனேள்பணர்.  

தரஜக அசு சரிரண னஷநில் வதரதுனடக்கம் வசய்ரல்ரன் வதரனபரரனம், 

ரழ்ரரனம், க்கபின் இன்னுினம் ஆதத்து ஶரிடரல் கரக்கப்தட்டண, 

இல்ஷனவன்நரல் வதனம் அதரம் ற்தட்டினக்கும் ன்று றறஷச்சர் கூறுகறநரர். இணரல் 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ஃதிப்ரி 2021|  13 

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

இந்றரில் ஶகரிட்19 வரற்நரல் ற்தடும் இநப்ன ிகறம் தத்து னட்சம் ஶதனக்கு 112 ன்ந 

அபில் றகவும் குஷநந்துள்பரகவும், வரற்நறன் ரக்கனம் தத்து னட்சம் ஶதனக்கு 130 ன்ந 

அபிற்கு றக றகக் குஷநந்துள்பரகவும் இன் னெனஶ வதரனபரர றுனர்ச்சறக்கு 

அடித்பம் அஷத்துள்பரகவும் குநறப்திடுகறநரர். 

க்களும் றர்க்கட்சறகளும் றர்த்து னம் ஶபரண் சட்டங்கள், வரறனரபர் சட்டங்கள், 

கணித்துஷநஷ ிகப்தடுத்துல், உற்தத்ற சரர்ந் சலுஷக ஶதரன்ந உன்ணரண 

அஷப்னரற்நச் சலர்றனத்ங்கஷப தரஜக அசு ிஷரகச் வசல்தடுத்றரக 

வதனஷப்தட்டுக் வகரள்கறநரர். 

வதரது ிறஶரகம் னெனம் உவு ரணிங்கள் ங்குல், ிசர ரணித் றட்டம், 

இனச சஷல் ரிரனே றட்டம், இஷ ரவுஶ ஶகரிட்-19 ரக்கத்றற்கு னன்தினந்ஶ 

வசல்தடுத்ப்தடும் றட்டங்கள். ஆணரல், இற்ஷநப் னறரக அநறித் றட்டங்கள் ஶதரல் 

றறத் வரகுப்தில் ஶசர்த்துக் கரட்டி வதரி றறத் வரகுப்ன அபித்து ிட்டஷப் ஶதரன்ந என 

ஶரற்நத்ஷ ற்தடுத்றனேள்பரர்கள் ன்தஷ ீண்டும் குநறப்திட ஶண்டினேள்பது. 27.1 னட்சம் 

ஶகரடி னொதரய்க்கு, அரது 13% வரத் வதரனபரக்க றப்திற்கு றறத் வரகுப்ன 

அபித்துள்பரக றறஷச்சர் வதனறம் வகரள்கறநரர்! சனெகத்றன் றகவும் தரறக்கப்தட்ட 

திரிிணரண ஷகள், னறத்துகள், தங்குடிிணர், னறர்கள், னனம்வதர்ந் 

வரறனரபர்கள், குந்ஷகளுக்கு ங்குற்கரக அபிக்கப்தட்ட தி ந்றரி கரீப் 

கல்ரண் ஶரஜணர, னென்று னஷந ஆத்றர்தர் ஶரஜணர  ண அர்கள் அபித் உி 5 

சறறு றற றஷனநறக்ஷகக்குச் சம் ன்று குநறப்திட்டுள்பரர். 

தரஜக அசு 5 ிழுக்கரட்டிற்கும் குஷநரகஶ றறத்வரகுப்ன அபித்துள்பது. அறலும் 

வதனம்தரனரணஷ கடன் றட்டங்கஶப. ிசர உித் வரஷகனேம் (6000 னொதரய்) உரி 

ிசரிகளுக்கு அபிக்கப்தடில்ஷன, னரண ரி வசலுத்துதர்கபரண குறற்ந 

தணரபிகளுக்ஶக அபிக்கப்தட்டது ன்தஶ கலுரிஷச் சட்டத்றன் னெனம் வரி 

ந்துள்பது. ஆண்டிற்கு 6000 னொதரய் ங்கும் தி ந்றரி ிசர றறத் றட்டத்றற்கு 2021-

22 றறரண்டில் 15,000 ஶகரடி குஷநரகஶ எதுக்கப்தட்டுள்பது. 

ிசரிகபின் னணில் வசரல்னபிற்குக் கூட அக்கஷந கரட்டர தரஜக அசு  வசன்ந 

ஆண்ஷடக் கரட்டிலும் 2021-22 றறரண்டிற்கு 7,474 ஶகரடி குஷநரகஶ றற எதுக்கலடு 

வசய்துள்பது. வசன்ந ஆண்டில் 1.11 னட்சம் ஶகரடி அபிக்கப்தட்ட தறு ரள் ஶஷன 

றட்டத்றற்கு இந் ஆண்டு, ஶஷனின்ஷ கடுஷரக அறகரித்துள்ப றஷனிலும், அஷக் 
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கரட்டிலும் குஷநரக 73,000 ஶகரடி ட்டுஶ எதுக்கறனேள்பது. னனம்வதர்ந் வரறனரபர்கள், 

அஷப்னசரரத் வரறனரபர்கள், கட்டுரணத் வரறனரபர்கள் வரடர்தரண கல்கஷபச் 

ஶசகரிக்கும் என பத்ஷ  உனரக்குரக அநறிக்கப்தட்டுள்பஶ ி, அர்களுக்கு ஏன 

னொதரய் கூட எதுக்கப்தடில்ஷன. 

னத்து சுகரரத் துஷநக்கு 2,23,846 ஶகரடி எதுக்குரகக் கூநற அனுடன் 

கர்ப்னநங்களுக்குக் குடிீர் அபிக்கும் ஜல் ஜீன் றட்டத்ஷனேம், தூய்ஷ இந்றர-2 ணப்தடும் 

கர்னநங்கபில் சுகரரக் கறப்திடங்கஷப உனரக்குற்கரண றட்டத்ஷனேம் ஶகரர்த்து 

அற்ஷநனேம் னத்து சுகரரத் றட்டங்கபரகக் கரட்டினேள்பது!. ஶகரிட்-19 டுப்ன 

னந்துக்கரக 35,000 ஶகரடி எதுக்கப்தட்டுள்பது. 

னற கல்ிக் வகரள்ஷகின் தடி 6 ிழுக்கரடு கல்ிக்கு எதுக்கப்தடும் ண அநறித்து ிட்டு 

உர் கல்ிக்கு வறும் 65,350 ஶகரடி எதுக்கறனேள்பது தரஜக அசு.  

தன்ணரட்டு றறுணங்களுக்கும், இந்றப் வதனறறுணங்களுக்கும் ட்டுஶ சலுஷக அபிக்கும் 

ற்றுறஷ ஊக்குிப்தற்கரண உற்தத்றசரர்ந் உித் வரஷக 13 துஷநகளுக்கு 

அபிப்தற்கரக 1.97 னட்சம் ஶகரடி எதுக்கப்தடவுள்பது. ஆணரல் சறறு குறு டுத் 

றறுணங்களுக்கு வறும் 15,699 ஶகரடி னொதரய் ட்டுஶ எதுக்கறனேள்பது. 
 

ேனிார்ம்: 

தரத் வதட்ஶரனறம், ர் இந்றர, இந்றக் கப்தல் கட்டுரண றறுணம், இந்ற கன்வடய்ணர் 

கரர்ப்தஶன், டிதி ங்கற, திஇம்ல், தன் யரன்ஸ், ீனரச்சல் இஸ்தத் றகரம் உள்பிட்ட 

தன றறுணங்கள் 2021-22இல் ணிரர் துஷநக்கு ிற்கப்தடும் ன்றும், டிதி ங்கறனேடன் 

ஶலும் இண்டு வதரதுத்துஷந ங்கறகளும், என வதரதுக் கரப்தடீ்டு றறுணனம் 2021-22இல் 

ணிரர் ரக்கப்தடவுள்பது ன்றும், ஶலும் வதரதுத் துஷநக் கரப்தடீ்டு ங்கறரண ல்சற 

வதரதுப் தங்கு ங்கல் னெனம் ணிரர் ரக்கப்தடவுள்பது ன்றும் றறஷச்சர் 

அநறித்துள்பரர். 

வசல்தடர வசரத்துக்கள் ற்சரர்ன இந்றரவுக்கு (‘ஆத்றர்தர் தரத்றற்கு’) தங்கபிக்கரது. 

ஆனரல் னக்கறற்ந வசரத்துக்கள், றனங்கள் ிற்கப்தடும் ண றறஷச்சர் னது ிபக்கம் 

அபித்துள்பரர். ற்சரர்ன ன்ந வதரில் னக்கறத் துஷநகபில் 4 வதரதுத்துஷந றறுணங்கள் 

ட்டுஶ அசரல் றர்கறக்கப்தடும் ன்றும், ற்ந அஷணத்து றறுணங்களும் ணிரர் 

ரக்கப்தடும், னக்கறற்ந துஷநகபில் அஷணத்து றறுணங்களுஶ ணிரர் 
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ரக்கப்தடும். இற்கரண றட்டத்ஷ றற அஶரக் ற்தடுத்தும் ண அநறித்துள்பரர் i) 

அடசக்ற, ிண்வபி ற்றும் தரதுகரப்ன ii) ஶதரக்குத்து ற்றும் வரஷனத்வரடர்ன iii) 

றன்சரம், வதட்ஶரனறம், றனக்கரி, திந கணிங்கள் iv) ங்கற, கரப்தடீு ற்றும் றற ஶசஷகள் 

ஆகறஷ ட்டுஶ னக்கற துஷநகபரக அஷடரபப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

தரஜக அசு ரறனங்கஷபனேம் வதரதுத்துஷந றறுணங்கஷப ணிரர் ப்தடுத் 

ஊக்குிக்கவுள்பது. 2021-22 றறரண்டில் வதரதுத்துஷந றறுணங்கஷப 

ணிரர்ப்தடுத்துன் னெனம் 1,75,000 ஶகரடி னொதரய் றறத் றட்ட இனக்கு 

றர்ிக்கப்தட்டுள்பது. 

வதரது உள்கட்டஷப்ன வசரத்துக்கஷப ிற்று றறத் றட்டி னற  வடுஞ்சரஷனத் றட்டங்கள், 

ில்ஶ றட்டங்கபின் னெனம் உள்கட்டஷப்ஷத ஶம்தடுத்துகறஶநரம் ன்று அநறித்துள்பரர். 

வடுஞ்சரஷனகஷப ற்கு ிற்கப்தடவுள்பது? னற வடுஞ்சரஷனகஷப ற்தடுத்துற்கரக! 

ில்ஶ வசரத்துக்கஷப ற்கு ிற்க ஶண்டும் னற ில்ஶ டங்கஷப 

உனரக்குற்கரக! இஷ ந் ித்றல் பர்ச்சற ன்று கன னடினேம்? இப்தடிப்தட்ட 

றட்டங்கள் ஶண்டுவன்று ரர் அழுரர்கள்? ரனக்கரக இத்ஷக றட்டங்கள்? 

வதனனனரபிகஷபத் ி ரர் இணரல் தனணஷடப் ஶதரகறநரர்கள்?  

உள்கட்டஷப்தில் பர்ச்சற ற்தடுத்துகறஶநரம் ன்ந வதரில் வதரதுத்துஷநச் 

வசரத்துகஷபவல்னரம் ிற்று ிட்டு, க்கள் னன்களுக்கு ந் ித்றல் துஷ வசய்ர, 

ிபிம்ன றஷன க்கஷபனேம் இற்ஷக பங்கஷபனேம் அறக்கும் வடுஞ்சரஷன 

றட்டங்கஷபஶ வசல்தடுத்துகறநரர்கள். 

ற்வகணஶ தரத்ரனர றட்டத்றல் 13,000 கற.ீ.க்கும் அறகரண சரஷனகள் றட்டம் 

ஷடனஷநதடுத்ப்தடுத்ப்தட்டது. ற்வதரழுது 2022 ரர்ச்சுக்குள் 3,800 கற.ீ வரஷனில் 

வடுஞ்சரஷனகஷப ற்தடுத்வும், 11,000 கற.ீ. ஶசற வடுஞ்சரஷனகபின் னெனம் வதரனபரர 

றத்டத்ஷ ற்தடுத்வுள்பரக அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

றழ்ரடு, ஶகபர, ஶற்கு ங்கம், அஸ்மரம் ஆகற ரறனங்கபில் சட்டன்நத் ஶர்ல் 

ஷடவதநவுள்பரல் தரஜக அசு இந் ரன்கு ரறனங்கபின் ீதும் கூடுல் அக்கஷந 

வசலுத்றப் னற உள்கட்டஷப்ன றட்டங்கஷப அநறித்துள்பது. னற அக்கஷநனேடன் அசரம், 

ஶற்கு ங்கத் ஶிஷனத் ஶரட்டத் வரறனரபர்கள், வதண்கள், குந்ஷகள் னனுக்கரக 

னொ.1,000 ஶகரடி எதுக்கலடு வசய்ப்தட்டுள்பது. 

றழ்ரட்டில் 1.03 னட்சம் ஶகரடி னலீட்டில் துஷ-வகரல்னம் றத் டம், சறத்தூர்-ரச்சூர் 
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றத்டம் ஆகறஷ உட்தட -3,500 கற.ீ ஶசற வடுஞ்சரஷனத் றட்டம் 

வசல்தடுத்ப்தடவுள்பது. வசன்ஷண - ஶசனம் 277 கற.ீ. அறஶக வடுஞ்சரஷன 2021-22இல் 

வரடங்கப்தடும் ன்றும் அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

வசன்ஷண வட்ஶர ிரிரக்கப் திகளுக்கு னொ.63,246 ஶகரடி எதுக்கலடு வசய்ப்தடுரகவும் 

வசன்ஷணில் என கடற்தரசற னங்கர அஷக்கப்தடும் ன்றும் அநறிக்கப்தட்டுள்பது.  

இந்றரில் ற்வகணஶ ஶஷக்கும் அறகரகஶ வடுஞ்சரஷனகள் உள்பண. க்கள் ீது 

உண்ஷிஶன அக்கஷந இனந்றனந்ரல் வதரதுப் ஶதனந்துப் ஶதரக்குத்துச் ஶசஷகஷப 

ஶம்தடுத்துற்குக் கூடுல் றற எதுக்கலடு வசய்றனக்க ஶண்டும் ஆணரல் வறும் 18,000 

ஶகரடி னொதரய் ட்டுஶ வதரதுப் ஶதரக்குத்துத் துஷநக்கு எதுக்கறடப்தட்டுள்பது. 

சரஷனகளுக்குப் தன னட்சம் ஶகரடி னொதரய் எதுக்கப்தடும் ஶதரது ஶதனந்துகளுக்கு ஆிம் 

ஶகரடிகபிஶன எதுக்கப்தடுகறநது. உண்ஷில் வதரதுக்களுக்கரண உள்கட்டஷப்னத் 

றட்டங்கஷப ற்தடுத் ஶண்டுவன்நரல் அறக ண்ிக்ஷகில் வதரதுப் ஶதனந்துச் 

ஶசஷஷ ற்தடுத் ஶண்டுஶ ி வதனனனரபிகளுக்கு சுங்கரி வதற்று னம் 

வடுஞ்சரஷனகஷப அல்ன. 

வதரதுத்துஷந உள்கட்டஷப்னச் வசரத்துக்கஷப ிற்தன் னெனம் னற உள்கட்டஷப்னத் 

றட்டங்களுக்கரண றற றட்டப்தடவுள்பது. இந்றத் ஶசற வடுஞ்சரஷன ஆஷத்றன் 5,000 

ஶகரடி னொதரய் றப்தினரண 5 சரஷனகளும், றன் தகறர்ரணக் ககம் (திஜறசறல்) 7,000 ஶகரடி 

னொதரய் றப்னள்ப வசரத்துக்களும், உள்ரட்டு, அந்ற னலீட்டரபர்களுக்கு ிற்கப்தடவுள்பது. 

ில்ஶ துஷநில் சக்கு ஷடதரஷ, வசரத்துக்கஷப ிற்றுப் தம் றட்டப்தடும் ன்றும் 

ிற்கரல் ீனள்ப ற்ந ிரண றஷனங்களும், அன் வசரத்துக்களும் ிற்கப்தடும் ண 

ஆரிிக்கப்தட்டுள்பது, ஶலும் ஶசற வடுஞ்சரஷன ஆஷத்றன் வசல்தரட்டிலுள்ப 

சுங்கரிச் சரஷனகள், வகில், ஏசறல்,  வயச்திசறல் ஆகறற்நறன் ண்வய், ரிரனேக் 

குரய்கள், திஜறசறல், .. ிரண றஷனங்கபின் வசரத்துக்கள், திந ில்ஶ 

உள்கட்டஷப்னச் வசரத்துக்கள், வதரதுத்துஷந றறுணங்கபின் கறடங்குகபரண த்ற ஶசறப்ன 

கறடங்கு றறுணம், இந்றத் ஶசற ிசரக் கூட்டுநவுக் கூட்டஷப்ன ஆகறஷனேம், 

ிஷபரட்டு அங்கங்களும் ிற்கப்தடவுள்பண.  

துஷநனகங்கபின் றர்ரகப் வதரறுப்னகள் ணிரர்ரக்கப்தடவுள்பது. னக்கறத் 

துஷநனகங்கபில்  2,000 ஶகரடிக்கு ஶல் றப்னள்ப 7 றட்டங்கள், வதரது-ணிரர்க் 

கூட்டரண்ஷ (PPP) னஷநில் வசல்தடுத்ப்தடும் ணவும் அநறிக்கப்தட்டுள்பது.  
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குஷநந் கடப்தரடுள்ப றறுணங்கபின் (LLP) வசல்தரடுகள் குற்ந டடிக்ஷக 

ிறனஷநகபினறனந்து ீக்குற்கரண வசல்னஷந வரடங்கப்தடும் ன்றும், என தர் 

றறுணங்களும் ந் ம்னக்குட்தடரல் பர்ற்கும் அனுறக்கப்தடும் ண 

அநறக்கப்தட்டுள்பது. வரடக்க றறுணங்கபில் னலீடுகளுக்கு னெனண ஆர ரிினக்ஷக 

இன்னும் என னடம் ீட்டிக்கப்தடும் ண அநறித்துள்பரர். 

ஆழ்கடல் கக்வகடுப்ன ஆய்வுக்கரகவும், ஆழ்கடல் உிர் தன்னகத் ன்ஷஷப் 

தரதுகரப்தற்கரண ந்ரண்டுத் றட்டத்றற்கு 4,000 ஶகரடி னொதரய் எதுக்கப்தட்டுள்பது. இது 

உண்ஷிஶனஶ தன்னகப் தரதுகரப்திற்கரக வகரண்டுப்தட்ட றட்டர? சந்ஶகம்ரன், னற 

ஆழ்கடல் பங்கஷபத் ணிரர் றறுணங்கள் வகரள்ஷபடிக்க அனுறப்தற்கரண 

னன்ஶணரட்டரகத்ரன் ஶரன்றுகறநது. 

2021-2022 றறரண்டிற்கரண எதுக்கலட்டுத் வரஷக 34.83 னட்சம் ஶகரடி னொதரரக 

றப்திடப்தட்டுள்பது. 2020-21 றறரண்டிற்கரண த்ற அசறன் ரினரனேம், றற 

எதுக்கலடுகளும் ம்தகத் ன்ஷில்னரரறு அறகரக றப்தடீு வசய்ப்தட்டுள்பது,இஶ 

றஷன ரன் 2021-22லும் வரட உள்பது. இறல் உண்ஷில் வ்பவு றற எதுக்கப் 

ஶதரகறநரர்கள் ன்தற்ஶக கரனம்ரன் தறல் வசரல்ன ஶண்டும். 2020-21 ஆண்டிற்கரண றறப் 

தற்நரக்குஷந வரத் வதரனபரக்க றப்தில் 9.5% ஆக றப்திடப்தட்டுள்பது. 2021-22ல் றறப் 

தற்நரக்குஷந 6.8 ிழுக்கரடரக றப்திடப்தட்டுள்பது. 2021-22 ஆண்டிற்கரண னெனணச் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.youtube.com/user/ajanthavalga?fbclid=IwAR0APppP9wjVctyVG1DShVLvQWRKtHOTuuR4g7zwwBeqLE-6zcuyiKZjxoQ
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வசனிணங்களுக்கு 5.54 னட்சம் ஶகரடி னொதரய் எதுக்கப்தடவுள்பரகவும் இது 2020-2021இல் 

எதுக்கப்தட்டஷக் கரட்டிலும் 34.5 ிழுக்கரடு அறகம் ண அநறிக்கப்தட்டுள்பது. இந்ற 

உவுக் ககத்றற்கு றறறஷன அநறக்ஷகக்கு வபிஶ சறறு ஶசறப்ன றறின் னெனம் கடன் 

அபிக்கும் வசல்னஷநஷக் ஷகிடுரகவும், ஶடிரக றறறஷன அநறக்ஷகின் னெனஶ 

த்ற அசு எதுக்கலடு வசய்னேம் ணவும் அநறிக்கப்தட்டுள்பது. றறச் சறக்கணத்ஷக் 

கஷடதிடிக்கும் த்ற அசு இன்னும் த்ஷண ஆண்டுகள் இவ்ரறு இந்ற உவுக் 

ககத்றற்கு றறபிக்க னன்னம் ன்ததும், இல்ஷன, வதரது ிணிஶரக னஷநஷ றறுத்த் 

றட்டறடப்தட்டுள்பர ன்ததும் ஶகள்ிக்குநறரக உள்பது. 

கூட்டுநவுக் கூட்டரண்ஷ: 

2025-2026க்குள் த்ற அசறன் றறப் தற்நரக்குஷந 4.5 ிழுக்கரடரக்க் குஷநக்கப்தடும் ண 

அநறிக்கப்தட்டுள்பது. ஆணரல் ரறனங்கஷப ட்டும் றறப் தற்நரக்குஷநஷ 2023-

24க்குள்ஶபஶ 3 ிழுக்கரடரக குஷநக்க ஶண்டும் ண றர்தரர்ப்தது றரற்நது. 

தறஷணந்ரம் றற ஆஷத்றன் தரிந்துஷின் தடி, த்ற அசு றறபிக்கக் கூடி  

றட்டங்கபின் ண்ிக்ஷக குஷநக்கப்தடவுள்பது. தறஷணந்ரது றறக் குழுின் 

தரிந்துஷப்தடி த்ற அசு ரி னரில் 41 ிழுக்கரட்ஷட ரறனங்களுக்கு அபிப்தரக 

ரக்குறுற அபிக்கப்தட்டுள்பது. இது ஷ 14ஆது றறக் குழுின் தரிந்துஷப்தடி 42 

ிழுக்கரடு ரி னரய் ரறனங்களுக்கு  அபிக்கப்தடில்ஷன ன்தஶ உண்ஷ. 15ஆது 

றற ஆஷத்றன் தரிந்துஷப் தடி, 2021-2022இல் ரறனங்கள் வரத்ப் வதரனபரக்க றப்தில் 

4 ிழுக்கரடு றகக் கடன் வதந அனுறக்கப்தடும் ன்றும்  0.5 ிழுக்கரடு கூடுல் கடன் 

றதந்ஷணகளுக்கு உட்தட்டு ங்கப்தடும் ன்றும் அநறிக்கப்தட்டுள்பது.  

.ரிிறப்ன: 

வதரனபரர ந் றஷனிலும் வதனறறுணங்கபின் னரதம் அறகரித்துள்பது. னரண 

ற்நத்ரழ்வு, வதரனபரர ற்நத்ரழ்வு றகவும் அறகரித்துள்ப றஷனில், 

வதனஞ்வசல்ந்ர்கபின் ஶடி ரிஷ அறகரிப்தன் னெனனம், வசரத்து ரி ிறப்தன் 

னெனனம், ஶடி ரி னரஷ அறகரித்து க்களுக்குப் தனுள்ப னஷநில் எதுக்கலடு 

வசய் னடினேம். அஷ தரஜக அசு ப்தடிச் வசய்னேம்? தரஜக அசு வதனறறுண ரிஷக் 

குஷநப்தன் னெனம் வதனனனரபிகளுக்கு 1,45,000 ஶகரடி னொதரய் சலுஷக அபித்து. ஶடி 

ரினரஷக் குஷநத்ன் னெனம் 23,200 ஶகரடி சலுஷக அபித்து. ரில் ஸ்ஶடட் 

துஷநக்கு 20,000 ஶகரடினேம், ற்றுறத் துஷநக்கு 50,000 ஶகரடினேம் றறச் சலுஷக அபித்து. 
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இவ்ரறு 2.5 னட்சம் ஶகரடி அசு னரய் குஷநக் கரரண தரஜக அசரல் வ்ரறு 

வசல்ந்ர்கபின் ீரண ரிஷ அறகப்தடுத் னடினேம்? ஶடி ரிில் ந்ப் னற 

ரற்நனம் அநறிக்கப்தடில்ஷன. வபி ரட்டில் ரழும் இந்றர்கள் இட்ஷட 

ரிிறப்னக்கு ஆபரகல் இனக்க னற றட்டம் வசல்தடுத்ப்தடவுள்பது. 
 

ஊக்குலிக்கப்படும் நிேிாக்கம்: 

உண்ஷரண வதரனபரர டடிக்ஷககளுக்கு ஊக்கபிக்கர தரஜக அசு ற்வகணஶ 

ஊறப் வதனத்றனக்கும் றறத் துஷநஷனேம், தங்குச் சந்ஷஷனேம் ஶலும் வதனக்க ஷக்கஶ 

ஶலும் ஶலும் சலுஷககஷப ங்கற னகறநது. குஜரத் கரந்றகர் சர்ஶச றறத் 

வரறல்தட்த கம்,  (கறஃப்ட்) ணப்தடும் சர்ஶச றறச் ஶசஷ ஷத்றல் னற றறத் 

வரறல்தட்த ஷத்ஷ (‘ஃதின்-வடக் ஷம்’) ற்தடுத்த் றட்டறடப்தட்டுள்பது. இன் னெனம் 

வதனனனரபிகள் கடன் தத்றங்கபின் னெனம் றறவதறுஷ பிஷப்தடுத்தும் ிரகக் 

கடன்தத்றச் சந்ஷனேம், றறத் வரடக்க றறுணங்களும் ஊக்குிக்கப்தடும். குஜரத்றன் 

சர்ஶச றறச் ஶசஷ ஷத்றல் னலீடு வசய்ப்தடும் வபிரட்டு றறகளுக்கு  ரிச் 

சலுஷகனேம்; அறல் அஷந்துள்ப வபிரட்டு ங்கறகபின் னலீட்டுப் திரிவுக்கு ரிினக்கும் 

அபிக்கப்தடுரக அநறித்துள்பரர். 

இந்றப் வதரனபரரத்றல் னக்கறப் தங்கு கறக்கும் சறறு, குறு, டுத் றறுணங்களுக்கு 

பிறல் றறச் ஶசஷ வதறுற்கரண ந்த் றட்டனம் அநறிக்கப்தடில்ஷன. 

கரப்தடீ்டு றறுணங்கபில் அந்ற ஶடி னலீட்டு (ஃப்.டி.) ம்ன 49 சீத்றனறனந்து 74 

சீரக உர்த்ப்தட்டுள்பது. உள்கட்டஷப்னக்கரண னலீட்டு றற றறுணம், ரில் 

ஸ்ஶடட்டு னலீட்டுக்கரண றற றறுணம் ஆகறற்றுக்குக் கடன் அபிக்க வபிரட்டு றற 

னலீட்டரபர்கஷப ஈர்க்கும் ிரக சட்ட ரற்நம் வகரண்டுப்தடவுள்பரக 

அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

வசதி சட்டம், 1992, ஷப்னத் வரஷகச் சட்டம், 1996, தத்ற எப்தந்ங்கள் (எழுங்குனஷந) 

சட்டம், 1956 ற்றும் அசரங்கப் தத்றங்கள் சட்டம், 2007 ஆகறற்நறன் வநறகஷப 

எனங்கறஷத்து எற்ஷந வநறரக ரற்நற றறனெனணச் சந்ஷஷ ஊக்கப்தடுத்வும், றற 

ர்த்கத்ஷ ஶலும் பிஷப்தடுத்வும் இனப்தரக அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

வசன்ந ஆண்டில் தங்குச் சந்ஷ னலீடுகஷப ஊக்குிப்தற்கரக ஈவுத் வரஷக ிறஶரக 

ரி ினக்கப்தட்டது. இந் ஆண்டில் உள்கட்டஷப்ன றற னலீட்டுப் தங்குகள், ரில் 
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ஸ்ஶடட் றற னலீட்டுப் தங்குகபில் னலீடுகஷப ஊக்குிக்க னலீட்டரபர்களுக்கு ஶடிப் 

திடித் ரிினறனந்து ினக்கு அபிக்கப்தட்டுள்பது. தங்குகளுக்கு அபிக்கப்தடும் ஈவுத் வரஷக 

னரஷ ரி வசலுத்துற்கரக னன்கூட்டிஶ றப்திட னடிரது ன்தரல், ஈவுத் 

வரஷக அநறிக்கப்தட்ட திநஶக ரி வசலுத்துற்கரண கடப்தரடு, ற்தடும் ண றறஷச்சர் 

அநறித்துள்பரர். 

வபிரட்டு னலீட்டரபர்களுக்கு ஈவுத் வரஷக னரய் ீது றகக் குஷநந் ரிஶ 

ிறக்கப்தடும் ணவும் அநறித்துள்பரர். உள்கட்டஷப்னத் துஷநில் அந்ற னலீட்ஷட 

ஈர்ப்தற்கரக வபிரட்டு இஷநரண்ஷக் கனவூன றறகள், ஏய்வூற றறகளுக்கு 

னலீட்டினறனந்து கறஷடக்கும் னரில் 100% ரிினக்கு அபிக்கப்தட்டுள்பது. அந்ற 

னலீடுகஷப ஶலும் ஊக்கப்தடுத்தும் ிரக னலீடுகளுக்கு ிறக்கப்தட்ட றதந்ஷணகள் - 

ணிரர் றற ீரண ஷட, ிக டடிக்ஷககளுக்குக் கட்டுப்தரடு, உள்கட்டஷப்தில் ஶடி 

னலீடு வரடர்தரண றதந்ஷணகள் - னலீட்டரபர்களுக்கு சறம் அபிப்தரல் அஷ 

பர்த்ப்தடும் ன்றும் அநறித்துள்பரர். அந்ற னலீடுகளுக்கு னஜ்ஜற ரிக் கடன் 

தத்றங்கஷப வபிிடுன் னெனம் உள்கட்டஷப்னத் றட்டங்களுக்கரண றறக் கடஷணத் 

றட்ட அனுறத்துள்பரர். 

டீ்டுக் கடன் வதறுறல் 1.5 னட்சம் னொதரய்க்கு னரண ரிச் சலுஷக ஶலும் ஏரண்டிற்கு 

ீட்டிக்கப்தட்டுள்பது. சந்ஷ ிஷனஷ ிட 10 ிழுக்கரடு குஷநந் ிஷனக்கு டீுகஷப 

ரங்குதர்களுக்கும், ிற்தர்களுக்கும் ரிச் சலுஷக அபிக்கப்தட்டது, இப்வதரழுது இச்சலுஷக 

10-20 ிழுக்கரடு உர்த்ப்தட்டுள்பது. னறவு டீுகள் கட்டஷப்னத் றட்டங்கஷப ஊக்குிக்க 

என னடம் ரிினக்கு அபித்துள்பரர். இன் னெனம் னரதஷடப் ஶதரது ரில் ஸ்ஶடட் 

றறுணங்கஶப ி பி க்களுக்கு இணரல் னறவு ிஷனில் டீுகள் கறஷடக்கப் 

ஶதரறல்ஷன. 

ிரணங்கஷப ரடஷகக்கு ிடும் றறுணங்களுக்கு னெனண ஆரங்களுக்கரண 

ரிினக்கும், வபிரட்டுக் குத்ஷகரர்களுக்குச் வசலுத்ப்தடும் ிரணக் குத்ஷக 

ரடஷககளுக்கரண ரிினக்கும் அபிக்கப்தட்டுள்பது. 

இந்றரில் உற்தத்றரபர்கள் கரர்வடல் ஶதரல் வசல்தட்டு உஶனரக னெனப் வதரனட்கபின் 

ிஷனஷக் கடுஷரக உர்த்றனேள்பரல் அஷ எழுங்குனஷநப்தடுத் ஶண்டும் ண சறறு 

குறு றறுணங்கள் ஶதரரடி னகறன்நண. தரஜக ஆசு உரி னஷநில் அஷ 

எழுங்குனஷநக்கு உட்தடுத்ரல் இநக்குறஷ ஊக்குிக்கும் ஷகில் உஶனரக 
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னெனப்வதரனட்களுக்கரண இநக்குற ரிஷ இப்ஶதரது குஷநத்துள்பது. இது என ீடித் 

ீர்ரக அஷரது. இனம்ன, ஃகு, ரறக் கறவுகள் ஆகறற்நறன் இநக்குற ரிஷக் 

குஷநத்துள்பது. ங்கம், வள்பி, திபரட்டிணம் ீரண சுங்க ரிஷனேம் குஷநத்துள்பது இன் 

னெனம் இநக்குறக் கட்டத்றன் றப்ன கடுஷரக அறகரிக்கவுள்பது. 

உள்ரட்டு உற்தத்றஷ ஊக்குிக்க றன்ணட உதகங்கள், உறரிப் தரகங்கள், சூரி எபி 

றன்கடுகள் ஶதரன்ந வதரனட்கபின் ீரண இநக்குற ரினேம் அறகரிக்கப்தட்டுள்பது. 

ிசர உள்கட்டஷப்ஷத ஶம்தடுத்துற்கு றற றட்ட னற கூடுல் ரி (வசஸ்) 

ிறக்கப்தட்டுள்பது. ங்கம், வள்பி இநக்குற ீது 2.5% ரினேம், வதட்ஶரல், டீசல் ீரண 

கூடுல் உற்தத்ற ரி குஷநக்கப்தட்டு அற்குப் தறல் என னறட்டர் வதட்ஶரல் ீது 2.5 

னொதரனேம், என னறட்டர் டீசல் ீது 4 னொதரனேம் ிசர உள்கட்டஷப்ன ஶம்தரட்டு ரிரகச் 

ஶசர்க்கப்தட்டுள்பது. 

துதரணங்கள் (100%), தரரில் (17.5%), ஶசரரதனீ், சூரிகரந்ற ண்வய் (20%), ஆப்திள் (35%) 

றனக்கரி, னறக்ஷணட் ற்றும் கரி (1.5%), உம் (னைரிர) (5%), தட்டரி (40%)  ஶதரன்ந தன 

வதரனட்கபின் ீரண இநக்குற ரி குஷநக்கப்தட்டு, குஷநக்கப்தட்ட அபிற்கு ிசர 

உள்கட்டஷப்ன ஶம்தரட்டு ரினேம் ஶசர்க்கப்தட்டுள்பரல் இநக்குற ிஷனில் ரற்நம் 

இல்ஷன ணக் கூநப்தட்டுள்பது. ஆணரல் இந் ிசர உள்கட்டஷப்ன ஶம்தரட்டு ரி 

னெனம் றட்டப்தடும் றற வ்ரறு தன்தடுத்ப்தடும் ன்தது குநறத்து துவும் 

குநறப்திடப்தடில்ஷன. ிசரத் துஷநஷ வதனறறுணங்கபின் கஶதரகரக்கஶ அசு 

னென்று ிசரச் சட்டங்கஷபக் வகரண்டுந்துள்பது. வடல்னறிலும், இந்றர னழுதும் 

ஶதரரடும் ிசரிகபின் ஶகரரிக்ஷககஷப னநக்கித்து ிட்டு ிசரத் துஷநஷ 

ஶம்தடுத்ப் ஶதரது ஶதரல் என கண்துஷடப்ன ரடகத்ஷ டத்ஶ இந் ிசர 

உள்கட்டஷப்ன ஶம்தரட்டு ரிஷக் வகரண்டுந்துள்பது. 

வரத்த்றல் வதரனபரர ந்றஷனரல் தரறக்கப்தட்ட க்களுக்குப் னற 

ஶஷனரய்ப்னகஷப உனரக்க ந்த் றட்டனம் அநறிக்கப்தடில்ஷன. தறு ரள் ஶஷன 

றட்டத்றற்ஶக குஷநரகத்ரன் றற எதுக்கலடு வசய்ப்தட்டுள்பது. னனம்வதர் வரறனரபர்கள், 

ிசரிகபின் துர் துஷடக்க ந் றட்டனம் இல்ஷன. க்கபின் தகர்ஷ ஊக்குிக்கவும் 

ந்த் றட்டனம் அநறிக்கப்தடில்ஷன. 

வதனனனரபிகளுக்குச் சரகரண தங்குச் சந்ஷகஷப ஷப்தடுத்ற றறரக்க 

அநறக்ஷகரல் ரம் ீண்டும் ஞ்சறக்கப்தட்டுள்ஶபரம். 
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நாடுகடந்ே ேிறீற அசாங்கம் பசால்கிமது: சிமியங்காயல அயனத்துயகக் 

குற்மலில் நீேின்மத்ேில் நிறுத்ே நா பாதுகாப்பு அயலில் ஆேவு 

இல்யய ன்று கூமிிருப்பயே பிரித்ோனிா பேரிவுபடுத்ே தலண்டும். 

உனசறனம் சலணனம் சறரிர ரட்டு அசரங்கத்றன் ீரண டடிக்ஷககஷபத் 

டுக்கப் தறணரன்கு னஷந ங்கள் ங்கள் டுப்தறகரத்ஷப் தன்தடுத்ற ிட்டண.‛                                       

– - ரடுகடந் றீ அசரங்கம் (ரகஅ) 
 

னது ரர்க், அவரிக்க க்கற ரடுகள், 2021 ரர்ச் 10 –   
 

சறநறனங்கரஷ அஷணத்துனகக் குற்நில் ீறன்நத்றல் றறுத்தும் னற்சறகளுக்கு 

ஆபிக்க றுத்துள்ப திரித்ரணிர ‚ர தரதுகரப்ன அஷில் ஶதரற ஆவு இல்ஷன‛ 

ன்று அற்குக் கரஞ்வசரல்னறினப்தஷ ிபக்கப்தடுத் ஶண்டும் ன்று   ரடுகடந் 

றீ அசரங்கம் ஶகரரினேள்பது.  
 

சறநறனங்கர உஶரரனரிச் சட்டத்றல் எப்தறட்டுச் ஶசில்ஷன ன்தரல் அஷணத்துனகக் 

குற்நில் ீறன்நத்றன் ஶலுரிஷக்கு உட்தடரது ன்றும், சறநறனங்கரஷ அஷணத்துனகக் 

குற்நில் ீறன்நத்றல் றறுத்தும் கனத்துக்குத் ஶஷரண ர தரதுகரப்ன அஷ 

உறுப்தசுகபின் ஆவு கறஷடக்கரது ன்றும் திரித்ரணிர ிடரப்திடிரக 

றஷனவடுத்துள்பது.  

 

”சறநறனங்கர உஶரரனரிச் சட்டத்றல் எப்தறட்டுச் ஶசர்ந் என ப்தரக இனந்றனக்குரணல் 

ரடுகடந் றீ அசரங்கம் ஶரகஶ அஷணத்துனகக் குற்ற்நில் ீறன்நத்றன் 

க்குத் வரடுப்தரிடம் சரன்நறத்ஷ அபித்றனக்குஶ ி, ணிவுரிஷப் ஶதஷஶர 

திரித்ரணி அசரங்கஶர இறல் ஷனிட ஶண்டி ற்தட்டினக்கரது ன்தஷச் சுட்டிக்கரட்ட 

ினம்னகறஶநரம்.‛  
 

சறநறனங்கரஷ அஷணத்துனகக் குற்நில் ீறன்நத்றல் றறுத்தும் ஶரசஷணக்கு ர 

தரதுகரப்ன அஷில் ஶதரற ஆவு இல்ஷன ன்று திரித்ரணி அசரங்கம் வசரல்னறக் 

வகரள்து ப்தடி ன்றும் க்கு ிபங்க ில்ஷன. இந்ச் சறக்கஷன அந் அஷில் 
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ிரறப்தது இனக்கட்டும், கறபப்தஶ கூட இல்ஷன ன்தரல் இப்தடிச் வசரல்கறஶநரம்.  
 

உண்ஷில், சறநறனங்கரஷ அஷணத்துனகக் குற்நில் ீறன்நத்றல் றறுத்தும் 

னற்சறஷத் டுக்கத் து டுப்தறகரத்ஷப் தன்தடுத்துஶரம் ன்று ந்து றந் 

உறுப்தசுகபில் துவும் சுட்டிரகப் தறஶதும் இல்ஷன.  
 

ஆகஶ, ‚ர தரதுகரப்ன அஷில் ஶதரற ஆவு இல்ஷன‛ ன்று திரித்ரணி அசு 

கூநறினப்தது அப்தட்டரண ீச்வசல் ன்று வசரல்ன னடிர ிட்டரலும், உர்ந்தட்சரக 

அசப் ஶதரக்கு, குஷநந்தட்சரக ஆரற்நது ன்றுரன் வசரல்ன ஶண்டும்.  
 

”சறநறனங்கரஷ அஷணத்றந்றக் குற்நில் ீறன்நத்றல் றறுத்துற்கு ர தரதுகரப்ன 

அஷக்குள் றர்ப்ஶததும் இனப்தரக திரித்ரணிரவுக்குத் கல் கறஷடத்றனந்ரல் அது 

ிங்கஷபப் வதரதுில் ஷக்க ஶண்டும். ர தரதுகரப்ன அஷில் டுப்தறகரம் 

தஷடத் றந் உறுப்ன ரடு ன்ந னஷநில் திரித்ணிரவுக்குள்ப ம்தகத்ன்ஷஷக் 

கரக்க இது வதரிதும் தன்தடும்.‛  
 

தரதுகரப்ன அஷில் றர்ப்ன இனக்கும் ன்று திரித்ரணி அசரங்கம் ஊகறத்துக் 

வகரண்டினப்தது வரடர்தரக, ஆசறரவுக்கும் தசறதிக்குக்குரண றல் அஷச்சர் ரண்னறகு 

ரடரளுன்ந உறுப்திணர் ஸ்டீதன் கறன்ணரக் ஆசறரவுக்கரண அஷச்சர் ரடரளுன்ந 

உறுப்திணர் ஷஜல் ஆரம்சுக்கு ழுறனேள்ப கடித்றல் இப்தடிக் கூநறினப்தது ஶரக்கற்தரனது: 

‚தரதுகரப்னப் ஶதஷின் றந் உறுப்தசுகபில் இண்டு சறநறனங்கரஷ அஷணத்துனகக் 

குற்நில் ீறன்நத்றல் றறுத்தும் னன்வரறவு ந்ரல் அஷணத் டுப்தறகரம் வகரண்டு 

டுக்க ரய்ப்னண்டு ன்நரலும், இஷண னற்சற வசய்ற்கு றரண ரதுஷரக ற்க 

னடிரது.‛  
 

ர தரதுகரப்ன அஷில் திரித்ரணி அசறன் அடகுனஷநஷ அந் அஷின் றந் 

உறுப்தசுகபில் இண்டின் டுப்தறகர ஶரக்கங்கஶப ீர்ரணிக்க ிடனரகரது. 
 

”அவரிக்க அலுநவு அஷச்சர் அந்ஶரி திபிங்கன் ’ஃதரரின் தரனறசற’ில் ழுறனேள்ப 

கட்டுஷில் கூநறினப்தது ஶதரல், தரதுகரப்ன அஷின் இன உறுப்தசுகள் டுப்தறகரத்ஷப் 
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தன்தடுத்துது   குடிரட்சற ஆற்நல்கள் அஷணத்தும் ரஷச் சரரல் டடிக்ஷக 

டுக்க ஊக்கனெட்டும் ன்தஶ ரம் சுட்டிக்கரட்ட ிஷந்றடும் உண்ஷ.‛  
 

ரடுகடந் றீ அசரங்கம் ஈண்டு சுட்டிக்கரட்ட ினம்னது ன்ணவன்நரல் 

சறநறனங்கரஷ அஷணத்துனகக் குற்நில் ீறன்நத்துக்கு அனுப்தி ஷக்கும் ணிவுரிஷப் 

ஶதஷின் ஶண்டுஶகரள் தரதுகரப்னப் ஶதஷில் டுப்தறகரம் வகரண்டு டுக்கப்தட்டு 

ிட்டரலும் கூட, அது சறநறனங்கரின் டக்கு-கறக்குப் தகுறில் ணிவுரிஷ உரஷர் 

அலுனகம் என்ஷநத் றநப்தது ஶதரன்ந திந ீர்ரணப் வதரனட்தரடுகள் ீரண உரஷர் 

அலுனகத்றன் ஶலுரிஷஷ இல்னரற்வசய்து ிடரது.  
 

இப்ஶதரது ர ணிவுரிஷ உரஷரக இனந்து னம் றஶசல் தசஶன அம்ஷரர் 2021 

சணரி 27 ரபிட்ட து அநறக்ஷகில் ர ணிவுரிஷப் ஶதஷின் உறுப்தசுகள் 

வசய் ஶண்டிது ன்ண ன்தஷ னறனேறுத்றனேள்பரர். ரட்டில் ஶரசரண ணிவுரிஷ 

ீநல்கள் டந்றனப்தஷக் கனத்றல் வகரண்டு சறநறனங்கரஷ அஷணத்துனகக் குற்நில் 

ீறன்நத்றல் றறுத்துற்கு ஆண வசய்க் ஶகரரிணரர். னெத் னன்ணரள் ர அறகரரிகள் 

இனதது ஶதர் இஶஶதரல் ஶகரரிக்ஷக ஷத்துள்பணர். இர்கபில் ரன்கு னன்ணரள் 

ணிவுரிஷ உரஷர்களும், என்தது ற்சரர்தரண ர ல்லுர்களும், ர வதரதுச் 

வசனர் அஷத் சறநறனங்கர வரடர்தரண ல்லுர் குழுின் அஷணத்து உறுப்திணர்களும் 

அடங்குர், ‛திக்கறன் ிஷகஷப ிஷத்ல்‛ ன்ந ஷனப்தில் 2021 திப்ரி 18ஆம் ரள் 

வபிிட்ட கூட்டநறக்ஷகில் அர்கள் கூநறணரர்கள்: ‚…சறநறனங்கர ன் ீறறறுணங்கஷபத் 

ன்ணரட்டின் தரறப்னற்ஶநரர்க்ஶக கறஷடக்கரல் வசய்து ிட்டது ன்தஶ உண்ஷ‛.  
 

சறநறனங்கர ீவு ரட்டில் உள்ப றழ்த் ஷனர்களும் 2021 சணரி 15ஆம் ரள் ர 

ணிவுரிஷப் ஶதஷ உறுப்தசுகளுக்குக் கூட்டரக ழுற டனறல் அஷணத்துனகக் 

குற்நில் ீறன்நத்றல் சறநறனங்கரஷ றறுத் எப்னக் வகரள்ளுரறு ஶகரரிணரர்கள். டக்கு-

கறக்கு குடிில் சனெகம் அண்ஷில் எழுங்கு வசய் வதரத்துில் வரடக்கம் வதரனறகண்டி 

ஷினரண ஶதிில் தத்ரிக்கக்கரண றர்கள் கனந்து வகரண்டு இந்க் 

ஶகரரிக்ஷககளுக்கு உம் ஶசர்த்ரர்கள்.  
 

”சறநறனங்கரஷ அஷணத்துனகக் குற்நில் ீறன்நத்றல் றறுத்ரல் ிடுது 
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ன்வகரடுஷக் குற்நம்னரிஶரர் ீறின் திடிினறனந்து ழுவுற்கு ற றநப்தஶரடு, 

சறநறனங்கரின் அசறல் ஷனர்களும் தரதுகரப்னப் தஷடத் ஷனர்களும் ீறக்கு 

னகங்வகரடுக்க ஶண்டி ஶஷஶ இனக்கரது ன்று ன்நரகத் வரிந்து ஷத்துக் வகரண்டு 

க்கஶ இல்னரல் றழ் க்களுக்கு றரக ஶலும் தன்ணரட்டுக் குற்நங்கள் னந்றடத் 

துிவூட்டுரகவும் அஷந்து ிடும்‛ ன்று வதரத்துில்-வதரனறகண்டி அஷநகூல் 

ஶண்டுஶகரள் ச்சரித்து.  
 

ஷவுத் ீர்ரணத்றல் இப்ஶதரதுள்ப கூறு சறநறனங்கர அசரங்கம் உள்பகச் வசல்றஷக் 

கஷடப்திடிக்கும் தடி ஶகரனஷக் கரட்டிலும், சறநறனங்கரஷ அஷணத்துனகக் குற்நில் 

ீறன்நத்றல் றறுத்துது எனஶஷப டுப்தறகரத்றணரல் டுக்கப்தடுதும் கூட ஶனரகஶ 

இனக்கும் ன்று ரடுகடந் றீ அசரங்கம் ம்னகறநது. இவ்ரநரண கடுங்குற்நங்கஷபப் 

னனணரய்வு வசய்து க்குத் வரடனம் வதரறுப்ஷத அஶ சறநறனங்க அசறன் ஷகில் 

எப்தஷடப்தது ன்தது குற்நஞ்சரட்டப்தட்டஶ எனஶதரதும் ீறதறரக னடிரது ன்ந 

அடிப்தஷடரண ீறக் வகரள்ஷகஶரடு அப்தட்டரக னண்தடுரகும்.  
 

இன்று கசப்தரண உண்ஷ ன்ணவன்நரல், சறநறனங்கர அசும் அசரங்கனம் அன் 

றறுணங்களும் –  அன் அசறல் சனெகஶ –  தந்து னஷஶரடி இணரத்றல் 

கஷபவரண்ர தடி ஶர்வகரண்டு இங்குகறன்நண. சறநறனங்கத் ீவுரட்டில் றர்கள் ீற 

வதந வ்ி வபினேம் இல்ஷன ணதது ிப்னக்குரின்று.  

அஷணத்துனகக் குற்நில் ீறன்நத்ஷ றறுவுறல் னன்னுக்கு றன்ந ரடரகற 

திரித்ரணிர இன்று ணக்குத் ரஶண னேற்று, ன் அந னறஷஷத் துநந்து, இணறப்னக்கும் 

ரணிடப் தஷகக் குற்நங்களுக்கும் ஶதரர்க் குற்நங்களுக்கும் இஷரணர்களுக்கு ீற ஶடும் 

இந் னக்கற ஶஷடஷப் தன்தடுத் இறுறத் னத்றல் ங்குது வதரிதும் 

னத்றற்குரிது,  
 

நாடுகடந்ே ேிறீற அசாங்கம் (நாகேஅ)  
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ற்மம் பபறுலது ற்மத்ோழ்வு ட்டுத 

சந்ோ 
 

ஶகரிட்-19 வரற்நறன் ரக்கம் உனகபிலும் இந்றரிலும் வதரனபரரத்ஷ ஶலும் 

னடக்கறப் ஶதரட்டதுடன் ரட்டின் சனெகப் வதரனபரர ற்நத்ரழ்ஷக் கடுஷரக 

அறகரித்துள்பது. இந்றப் வதரனபரரம், ‘ஶக’ டிப் வதரனபரர ீட்சறஷ ஶரக்கறச் 

வசல்ரகச் சறனர் குநறப்திடுகறநரர்கள். ஆணரல் இது உண்ஷரண வதரனபரர 

டடிக்ஷககபின் ீட்சறஷக் குநறப்திடில்ஷன. னரய் அடிப்தஷடினரண பர்ச்சற 

ரற்நத்ஷஶ ’ஶக’ டிக் குநறடீு குநறப்திடுகறநது. என தக்கம் வதனம்தரனரண உஷக்கும் 

க்கள் ஶஷனிந்து, கூனறிந்ரல் அர்கபின் னரய் குஷநந்துள்பது. இன்வணரன 

தக்கம் வதனஞ்வசல்ந்ர்கபின் வசல் றப்ன அறகரித்துள்பது. ’ஶக’ (K) டித்றல், என அம்ன 

ஶற்னநம் அறகரித்துச் வசல்கறநது, ற்வநரன்று கலழ்ப்னநரகத் ரழ்ந்து வசல்கறநது. அது 

ஶதரனஶ, ரட்டின் என ப்ன க்கபின் வசல் பம் ஶல்ஶரக்கற உர்ந்தும், ற்வநரன 

ப்ன க்கபின் வதரனபரர றஷன கலழ்ஶரக்கறச் வசல்ஷனேம் குநறக்கறநது. தக்கரர்கள் 

ஶலும் தக்கரர்கபரஷனேம், ஷ, டுத் க்கள் ஶலும் ஷகபரஷனேஶ 

குநறக்கறநது. வதரனபரர வனக்கடிகளும் கூட வசல்ந்ர்கபின் வசரத்துகஷப 

அறகரிப்தற்கரண ரய்ப்தரகஶ ரற்நப்தடுகறன்நண. 

2019-20ஆம் ஆண்டில் இந்றரில் ஶசஷத் துஷந, உற்தத்றத் துஷந, ர்த்கம், சுற்றுனரத் 

துஷந, கல்ித் துஷந ஆகறற்நறல் அறக ஶஷனிப்னகள் ற்தட்டுள்பண. உற்தத்றத் 

துஷநில் ட்டும் 1.14  ஶகரடி ஶஷன இப்னகள் ற்தட்டுள்பண. 2020 டிசம்தர் ஷ 

ஶஷனரய்ப்ன ழீ்ச்சறரல் தரறக்கப்தட்ட 40 றற்குட்தட்டர்கபில் 80% 20 துகபில் 

உள்பர்கள். 2009 வதரனபரர ந்றஷனின் ஶதரது ற்தட்ட இப்னகஷபப் ஶதரல்  ஶகரிட் 

வரற்றுஶரிணரல் ரன்கு டங்கு அறக இப்னகள் ற்தட்டுள்பண ன்று .ர. அநறக்ஷக 

வரிித்துள்பது.  

தங்குச் சந்ஷகள் 2020ஆம் ஆண்டில் னற உச்சம் வரட்டுள்பண. இந்றரில் 

தட்டினறடப்தட்ட அஷணத்து றறுணங்கபின் எனங்கறஷந் சந்ஷ னெனணம் 2010க்கு திநகு 

னல் னஷநரக ரட்டின் வரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற றப்ஷதக் கரட்டிலும் 

அறகரித்துள்பது. இந்றரின் தங்குச் சந்ஷ னெனணத்றற்கும் உள்ரட்டுப் வதரனபரக்க 

றப்னக்கும் இஷடினரண  ிகறம் 100 ிழுக்கரட்ஷடத் ரண்டினேள்பது. தங்குச் சந்ஷ 
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றனம், உண்ஷரண வதரனபரர றஷனஷ வபிப்தடுத்துறல்ஷன. தங்குச் சந்ஷில் 

ற்தடும் ற்நங்கள் உண்ஷரண வதரனபரர டடிக்ஷககபின் பர்ச்சறஷக் 

குநறப்தறல்ஷன, தங்குகபின் ிஷனஶற்நத்ஷஶ குநறக்கறநது. உண்ஷரண 

வதரனபரரத்துக்குச் சற்றும் வதரனந்ர ஷகில் தங்குச் சந்ஷகள் ற்நம் கண்டுள்பண. 

உனவகங்கும் த்ற ங்கறகள் வதரனபரர ீட்சறஷ ற்தடுத் ஶண்டும் ன்தற்கரக 

னறவுப் தக் வகரள்ஷகஷக் கஷடதிடிப்தரஶனஶ இந்றஷன ற்தட்டுள்பது. பர்ந் 

ரடுகபின் ங்கறகள் 0% ட்டிக்குக் கடன் அபிக்கறன்நண. பனம் ரடுகபில் அஷ ிட அறக 

ட்டிில் கடன் அபிக்கப்தடுரல் இந் ட்டி ஶறுதரடுகபின் னெனம் னரதம் ஈட்டஶ 

வதனபில் அந்ற னலீடுகள் பனம் ரடுகபின் தங்குச் சந்ஷகபில் னலீடு 

வசய்ப்தடுகறன்நண. தங்குகபின் ிஷனக்கும் னரய்க்கும் இஷடினரண ிகறம் (P/E Ratio) 

ற்ஶதரது கிசரக உர்ந்துள்பது. தங்குச் சந்ஷில் தங்குகபின் னெனம் வதறும் னரின் 

அபவும் குஷநந்துள்பது. னரதனம் ழீ்ந்துள்பது. ஆணரல் தங்குகபின் ிஷன ட்டும் கறநறக் 

வகரண்ஶட ஶதரகறநது. டுத் ர்க்கத்றனறனந்து, தக்கரர்கள் ண அஷணத்துத் ப்ன றற 

னலீட்டரபர்களும், வதரனபரரம் வனக்கடிில் உள்ப கரனக்கட்டத்ஷ தங்குகஷபக் 

குஷநந் ிஷனில் ரங்குற்கரண ரய்ப்தரகக் கனற அறக அபில் தங்குச் சந்ஷகபில் 

னலீடு வசய்னேம் ஶதரக்கு உள்பது. இந்றப் தங்குச் சந்ஷகபில் ட்டும் னறரக 1 ஶகரடிப் 

ஶதர் தங்குகபில் னலீடு வசய்க் கக்குகள் றநந்துள்பணர். இவ்ரறுரன் தங்குச் சந்ஷக் 

குறற தூண்டப்தடுகறநது. ட்டிீம் குஷநந்றனக்கும் ஷ தங்குச் சந்ஷப் தங்குகபின் 

ிஷன உள்பரர்ந் றப்னக்குப் வதரனத்றல்னர அபிற்குக் குறற ஶதரல் 

வதனக்கஷடகறநது. பர்ந் ரடுகபின் ங்கறகபில் ட்டிீம் அறகரிக்கப்தடுரணரல், தங்குச் 

சந்ஷகபில் தங்குகபின் ிஷன ட டவன்று சரிந்து தங்குச் சந்ஷக் குறற உஷடனேம்; 

இந்க் கஷடசற ஶத்றல் அறக ிஷன வகரடுத்துப் தங்குகஷப ரங்குஶரனக்குப் வதனம் 

இப்ன ற்தடும்.  

ஶகரிட்-19 வனக்கடிில் னத்து றறுணங்கள்ரன் அறக னரதம் ஈட்டினேள்பண. 2020இல் 

இந்றரின் னந்து / சுகரரப் தரரிப்னத் துஷநில் 7 னற வதனம் தக்கரர்கள் 

உனரகறனேள்பணர். கடந் ஆண்டு 10ஆக இனந் இர்கபின் ண்ிக்ஷக  இப்ஶதரது 17ஆக 

உர்ந்துள்பது. இர்கள் னொ. 4.35 னட்சம் ஶகரடி வசரத்துச் ஶசர்த்துள்பணர். 

னனரபித்துப் வதரனபரரத்றல் இண்டு ஷகரண னெனணத் றட்டல் கரப்தடுகறநது. 

தங்குச் சந்ஷின் னெனம்  னெனணம் றட்டப்தடுஷ றற னெனணத் றட்டல் ணனரம், இது 
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இண்டரம் ஷகரண னெனணத் றட்டல். இன் னெனம் றட்டப்தடும் னெனணம் 

அஷணத்துஶ உற்தத்றத் றநனுள்ப னஷநில் னலீடு வசய்ப்தடுறல்ஷன. அதுவும் னரதம் 

வதறுற்கரண ரய்ப்ன இல்னர இது ஶதரன்ந வதரனபரர ந் றஷனில் னலீடு 

வசய்ப்தடும் னெனணத்றன் அபவு றகவும் குஷநரகஶ கரப்தடும். அப்தடி ன்நரல் 

னனரபித்துச் சனெகத்றல் உண்ஷரண / னன்ஷரண னெனணத் றட்டல் ங்கு  

ஷடவதறுகறநது? றச்சரக றறத் துஷநகபில் அல்ன. உற்தத்றத் துஷநகபில் உஷப்தரபரின் 

ஊறற்ந உஷப்ஷதச் சுண்டுன் னெனம் றட்டப்தடும் உதரிறப்தின் றட்டஶன 

உண்ஷரண / னன்ஷரண னெனணத் றட்டல் ஆகும். உதரி றப்தினறனந்ஶ னரதம் 

வதநப்தடுகறநது. 

தங்குச் சந்ஷின் சந்ஷ னெனணத்றன் வரத் றப்னஶ உற்தத்றத் துஷநில் னலீடு 

வசய்ப்தடுறல்ஷன. சந்ஷ னெனண றப்திற்கும், உற்தத்றத் துஷநில் வசய்ப்தடும் 

னெனண றப்திற்கும் இஷடினரண ஶறுதரஶட றறனலீட்டரபர் னரதம் ன்று வதரனபரர 

அநறஞர் யறல்ஃவதர்டிங்க் ஷறுத்துள்பரர். இறனறனந்ஶ, றறுணங்கபின் னன்ஷப் 

தங்குரர்களும், றற றறுணங்களும், இஷடத்கர்களும் வதனம் னரதம் அஷடகறநரர்கள். 

ீண்ட கரன அபில் ட்டும்ரன் தங்குச் சந்ஷ றஷனகள், னெனணத் றட்டலுக்கரண 

சுற்சறனேடன் எத்துப் ஶதரகறன்நண. குறுகற கரன அபில் வசய்ப்தடும் ஊக னலீடுகஶப 

இந் ஶறுதரடு ற்தடக் கரரகறன்நண. இந் ஊக னலீடுகஷபக் கட்டுப்தடுத்வும், றறச் 

வசல்தரடுகஷப எழுங்குனஷநப்தடுத்வும் ரிகஷபனேம் கட்டுப்தரடுகஷபனேம் ற்தடுத் 

ஶண்டும். உரரக ஶடரதின் ன்ந வதரனபரர அநறஞர் ரப் தரிர்த்ஷணகபில் 

வசய்தடும் ஊக னலீடுகஷபத் டுக்க என ரினஷநஷ னன்வரறந்ரர் இது ஶடரதின் 

ரி ண அஷக்கப்தடுகறநது. ஆணரல் இந் ரிிறப்திணரல் றறத் துஷநின் பர்ச்சற 

தரறக்கப்தடும் ன்று வசரல்னற அது ஷடனஷநதடுத்ப்தடரல் டுக்கப்தடுகறநது. 

வரத்த்றல் ங்கறகபின் னறவுப் தக் வகரள்ஷகின் னெனம் ஊக றற னலீடுகஶப 

அறகரித்துள்பண. ரனக்குப் த உி ஶஷஶர, ரஷக் கடன் றற வசன்நஷட 

ஶண்டுஶர அர்கஷப அது வசன்நஷடில்ஷன. சறறு குறு றறுணங்கள் கடன் 

கறஷடக்கரல் ித்து னகறன்நண. ங்கறகபில் ஷப்னத் வரஷக அறகரித்துள்ப ஶதரதும் 

ங்கறகள் கடணபிப்தறல் றகவும் ச்சரிக்ஷகரகச் வசல்தடுரல் ஶஷப்தடுதர்களுக்குக் 

கடன் கறஷடக்கில்ஷன. னனரபித்துப் வதரனபரரத்றல் இது என்றும் னறல்ன. னல் 
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னஷந இத்ஷக ிஷபவுகள் ற்தட்டினந்ரல் ஶர வரிரல் வசய்து ிட்டரர்கள் ன்று 

கன னடினேம். ஆணரல் இர்கபின் ங்கறக் வகரள்ஷகரல் இப்தடிப்தட்ட ிஷபவுகள்ரன் 

ற்தடும் ண அநறந்றனந்தும் ீண்டும் ீண்டும் வசக்கு சுற்றுது ஶதரல் அஶ 

வகரள்ஷகஷனேம், ஷடனஷநஷனேம் கஷடதிடிப்தரல், வதரனபரர ீட்சற ற்தடுதுரன் 

ரப்தடுத்ப்தடுகறநது. .னனரபித்தும் ன்ந தரழுங்கறற்நறன் தக் வகரள்ஷககள் 

க்கஷபப் தரரபத்றல்ரன் ள்ளுகறன்நண. இஷ அநறந்தும் அநறரது ஶதரல் ஆளும் ர்க்கம் 

ன் வசரத்துக்கஷபக் கரத்தும் பர்த்தும் னகறநது. 

உனகப் வதரனபரர ரரட்டில்  ஆக்ஸ்ஃதரம் றறுணம் சறஷனற்ந சனெகத்ஷ 

உனரக்கற ஷஸ் ன்ந ஷனப்தில் அநறக்ஷக வபிிட்டது. இந் கஶரணர ஷஸ் 

உனரக்கற வதரனபரரச் சறக்கஷனக் கடந் 1930ஆம் ஆண்டுகபில் ற்தட்ட உனகப் 

வதனந்த்ஶரடு எப்திடனரம் ணவும் சுகரரம், னத்து சறக்குக் குஷநந் அபில் றற 

எதுக்கும் ரடுகபில் உனக அபில் இந்றர 4ஆது இடத்றல் இனக்கறநது ணவும் 

குநறப்திட்டுள்பது. கஶரணர ஷஸ் தஷனத் டுக்க வகரண்டுப்தட்ட வதரது னடக்கக் 

கரனத்றல் இந்ற ஶகரடீஸ்ர்கபின் வசரத்து றப்ன 35 சீம் உர்ந்து னொ.12.97 னட்சம் 

ஶகரடிரக அறகரித்துள்பது ண ஆக்ஸ்ஃதரம் ஆய்வு வரிிக்கறநது.   

வதரது னடக்கக் கரனத்றல் னஶகஷ் அம்தரணி என ி ஶத்றல் ஈட்டிஷத்   

ஶர்ச்சறவதநர என வரறனரபி ஈட்ட ஶண்டுரணரல் 10 ஆிம் ஆண்டுகள் 

ஶஷப்தடுரம். னஶகஷ் அம்தரணி என ிணரடிில் ஈட்டுஷ பி க்கள் ஈட்ட 3 

ஆண்டுகள் ஶஷப்தடும். 2020 ப்ல் ரத்றனறனந்து என ி ஶத்துக்கு 1.70 னட்சம் ஶதர் 

ஶஷன இந்துள்பணர். அம்தரணி கஶரணர ’னரக்டவுன்’ கரனத்றல் ஈட்டி வரஷக 

அஷப்னசரரத் துஷநில் உள்ப 40 ஶகரடிப் திரபர்கஷப றுஷில் ள்ளும் 

அதரத்ஷ ற்தடுத்றனேள்பது. 

அஷப்னசரரத் துஷந கடுஷரகப் தரறக்கப்தட்டுள்பது. எட்டுவரத்ரக 12.20 ஶகரடி க்கள் 

ஶஷனிந்துள்பரர்கள். இறல் 75 சீத்றணர், அரது 9.20 ஶகரடிப் ஶதர் அஷப்னசரரத் 

துஷநஷச் ஶசர்ந்ர்கள். 2020 ப்ல் ரத்றல் ட்டும் 17 ஶகரடிப் வதண்கள் 

ஶஷனிந்துள்பரர்கள். 

இந்றரின் னல் 11 ஶகரடீஸ்ர்கள் கஶரணர கரனத்றல் வதனக்கறக் வகரண்ட வசரத்றல்  

குஷநந்தட்சரக என சீம் ரி ிறத்ரஶன ிபிம்னறஷன க்களுக்கு றகக் குஷநந் 

ிஷனில் னந்து ரத்றஷகள் ங்கும் த்ற அசறன் ’ஜன் அவுற’ றட்டத்துக்கு 140 
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டங்கு றற எதுக்க னடினேம். இந் ரிஷக் வகரண்டு கரத்ர கரந்ற ஊக ஶஷனரய்ப்னத் 

றட்டத்துக்கு அடுத் 10 ஆண்டுகளுக்கு ஶண்டி றற எதுக்கனரம், அல்னது சுகரரத் 

துஷநக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஶண்டி றற எதுக்கனரம்  ன்றும் அந் அநறக்ஷக 

குநறப்திட்டுள்பது. 

இந்றரில் ஶடி ரிஷ அறகப்தடுத் ஶண்டின் னக்கறத்துத்ஷஶ ஆக்ஸ்ஃதரம் 

அநறக்ஷக வரிிக்கறநது. ஆணரல் அசு ஶடி ரிில் சலுஷககள் அபித் திநகும் கூட 

2020இல் ஶடி ரி னரில் ழீ்ச்சற ற்தட்டுள்பது. எட்டுவரத் ரி னரில் 

ஷநனக ரிகபின் தங்கு சுரர் 56 சீம் அறகரித்துள்பது, ஶடி ரி னரய் 26-27 

சீம் சரிஷடந்துள்பது. 

தங்குச் சந்ஷகள் உச்சத்ஷத் வரட்ட ஶதரதும் வதரதுத்துஷந றறுணங்கபின் தங்கு றப்ன 

குஷநந்துள்பது. த்ற அசு வதரதுத் துஷந றறுணங்கபிடம் அறக ஈவுத் வரஷக 

அபிக்குரறு னறனேறுத்ற னகறநது. திந தங்குகபின் சந்ஷ னெனணம் 18 சீ 

உர்ஷடந் ஶதரதும் 2020ஆம் ஆண்டின் வரடக்கத்றனறனந்து வதரதுத் துஷந றறுணங்கபின் 

சந்ஷ னெனணம் 16.6 சீம் ழீ்ச்சறஷடந்துள்பது.  

னலீட்டு ற்றும் வதரது வசரத்து ஶனரண்ஷத் துஷந (DIPAM) உனக ங்கறனேடன் இஷந்து 

வசரத்து தரக்குல் குநறத் றட்டங்கஷப ிரறப்தற்கும் வதரதுத் துஷந றறுணங்கபின் 

னக்கறற்ந  வசரத்துகபின் ிற்தஷணஷ ிஷவுதடுத்துற்கும் னல் ஆஶனரசஷணக் 

கூட்டத்ஷ டத்றனேள்பது. னக்கறற்ந வசரத்துகஷப னம் ிட என றன்-னத் பம் 

வரடங்க த்ற அசு றட்டறட்டுள்பது. இந்ச் வசரத்துகபில் னொ. 100 தில்னறன் றப்னள்ப 

உதரி றனம், வதரதுத் துஷநப் தன்தரட்டு (தி.ஸ்.னை) வசரத்துகள் அடங்கும்.  

ஶரந்ர குழுத்றன் ஷனர் அணில் அகர்ரல் னண்டணில் உள்ப வசன்ட்ரிகஸ் வசரத்து 

ஶனரண்ஷ றறுணத்துடன் இஷந்து வதரதுத் துஷந றறுணங்கபில் 10 தில்னறன் டரனர் 

றறஷ னலீடு வசய்த் றட்டறட்டுள்பரர். 

இந்றரில் 2020 ப்ல் னல் ம்தர் ஷினரணர 8 ரத்றல் அன்ணி ஶடி 

னலீடுகள் 22 ிழுக்கரடு உர்ந்து 58.37 தில்னறன் அவரிக்க டரனரக அறகரித்துள்பது. 

ஆணரல் உண்ஷில் ஶடி அந்ற னலீடுகளும், றற னலீடுகளும் ற்ந ரடுகபின் றற 

பங்கஷபச் சுண்டுற்கரண கனிகபரகஶ தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண. 

கூடுல் ரி னரின் (CESS, SURCHARGE) னெனம் வதநப்தடும் னரஷ ரறனங்களுடன் தகற 
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ஶண்டும் ன்ந அசறம் இல்னரரல் த்ற அசு  கூடுல் ரிகபின் தங்ஷகஶ 

அறகரித்து னகறநது. 14ஆது றற ஷத்றன் தரிந்துஷப்தடி ரறனங்களுக்கு அபிக்கப்தட 

ஶண்டி ரி னரின் தங்கு 42 ிழுக்கரடரக உர்த்ப்தடில்ஷன.  2020 ப்ல் னல் 

ம்தர் ஷ த்ற அசு ரறனங்களுக்கு ங்கும் ரினரய்ப் தகறர்ஷ 21% 

குஷநந்துள்பது. 2020 ப்ல்-ம்தர் ரங்கபில் றழ் ரடு உட்தட 12 ரறனங்கபில் 

ரறனங்கபின் வரத் னெனணச் வசனவு 26 சீம் ழீ்ந்து னொ. 1.1 னட்சம் ஶகரடிரகக் 

குஷநந்துள்பது. 

ஶகரிட்-19 வதனந்வரற்றுக் கரனத்றல் ரறன அசுகபின் னெனணச் வசனஷ ஊக்குிக்கும் 

ஷகில் 2020 அக்ஶடரதர் 12ஆம் ஶற த்ற றறஷச்சர் ற்சரர்ன இந்றர வரகுப்தின் 

என தகுறரக னெனணச் வசனிற்கரக ரறனங்களுக்கரண சறநப்ன றறத் றட்டத்ஷ 

அநறித்ரர். இந்த் றட்டத்றன் கலழ் இது ஷ 27 ரறனங்கபில் னொ. 10,657 ஶகரடி றப்தினரண 

னெனணத் றட்டங்கஷபச் வசல்தடுத்துற்கு த்ற றற அஷச்சகம் எப்னல் 

ங்கறனேள்பது. னல் ஷரக ரறனங்களுக்கு னொ. 5,378 ஶகரடி ற்வகணஶ 

அபிக்கப்தட்டுள்பது. ணினும் இந்த் றட்டத்றன் னெனம் றழ் ரட்டிற்கு றற 

அபிக்கப்தடில்ஷன. 

றறஷச்சர் றறறஷன அநறக்ஷக வபிிடுற்கு னந்ஷ ஆஶனரசஷணக் கூட்டத்றல், 

ரறனங்கள் ங்கள் றற ம்ஷத அறகரிக்குரறும், சக்கு, ஶசஷ ரி இப்தடீ்டுக்கு 

உவுரறும், ஶகரிட்-19 டுப்ன னந்துகள் வதறுற்கு உவுரறும் த்ற அசறடம் 

னறனேறுத்றனேள்பண. 

னன்-தள்பி னல் உர் இஷடறஷனக் கல்ிக்கரண றறனேி அபிக்கப்தடும் சக்ர சறக்ஷர 

ணப்தடும் எனங்கறஷந் த்ற றறனேித் றட்டத்றற்கு (சறஸ்ஸ்) 2020இல் த்ற அசு 

எதுக்கற றறில் 29 ிழுக்கரடு ட்டுஶ வகரடுத்துள்பது. ரறனங்கள் இற்கரண எதுக்கலட்டுத் 

வரஷகில் 26 ிழுக்கரடு ட்டுஶ அபித்துள்பண. 

திர்-ிசர உித் றட்டத்றல் ிசரிகளுக்கு அபிக்கப்தட ஶண்டி னொ.6 ஆிம் 

உரி ிசரிகளுக்கு ங்கப்தடில்ஷன. 2019ஆம் ஆண்டினறனறனந்து, 2020 ஜழஷன 31ஆம் 

ஶற ஷ னரண ரி வசலுத்தும் ிசரிகளுக்கும், குறற்ந ிசரிகளுக்கும்  ண 

வரத்ம் 20.48 னட்சம் குறற்ந தணரபிகளுக்கு த்ற அசு னொ. 1,364 ஶகரடி 

ங்கறனேள்பது ன்று கல் அநறனேம் உரிஷச் சட்டத்றன் கலழ் வரிந்துள்பது. இறல் 55.58 

ிழுக்கரட்டிணர் னரண ரி வசலுத்துஶரர். ீனள்ப 44.41 சீம் ஶதர் குறற்ந 
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திரிில் னகறன்ந ிசரிகள்.  

டிசம்தரில் ற்றுற குஷநந்து இநக்குற அறகரித்துள்பரல் இந்றரின் ர்த்கப் 

தற்நரக்குஷந 26% அறகரித்துள்பது. இந்றரின் 7ஆது ர்த்கக் வகரள்ஷக உனக ர்த்க 

றறுணத்றல் ீபரய்வு வசய்ப்தட்டது. இந்றரின் னற வபிரட்டு ர்த்கக் வகரள்ஷக 

2021 ப்ல் 1 னல் ந்து னட கரனத்றற்கு ஷடனஷநக்கு னகறநது. இந்றரஷ 5 

டிரில்னறன் அவரிக்க டரனர் வதரனபரரரக ரற்றுது இன் குநறக்ஶகரள் ணக் 

கூநப்தடுகறநது. உனக ர்த்க ஷம் ’ஆத்றர்தர் தரத்’ ஶதரன்ந தரதுகரப்னரத் 

றட்டங்கபரல் ர்த்க கட்டுப்தரடுகள் ற்தடும் ண இந்றரவுக்கு ச்சரிக்ஷக ிடுத்துள்பது.  

ஜணரி 1இனறனந்து ற்றுறஷ ஊக்குிக்கும் ிரக உற்தத்ற சரர்ந் உித் வரஷக 

ங்கும் றட்டம் த்ற அசரல் ஷடனஷநப்தடுத்ப்தடவுள்பது. ஆணரல் இந்த் றட்டத்றன் 

னெனம் சலுஷக அஷட இனப்தர்கள் இந்றத் வரறனரபர்கபின் உஷப்ஷத அடிட்ட 

ிஷனக்கு ரங்கறச் சுண்டும் தன்ணரட்டு றறுணங்கள்ரஶண ி இது உள்ரட்டு உற்தத்றத் 

துஷநஷ ந் ித்றலும் ஶம்தடுத்ப் ஶதரறல்ஷன.  

இந்றரின் ற்றுற சரர்ந் வதரனபரரக் வகரள்ஷககள் உள்ரட்டுச் சறறு றறுணங்கஷபக் 

கடுஷரகப் தரறக்கறன்நண. இந்றரில் உற்தத்றப் வதரனட்கபரக ற்றுற வசய்ப்தடரல், 

னெனப் வதரனட்கபரக வபிரடுகளுக்கு ற்றுற வசய்ப்தடுரல், னெனப் வதரனட்கள் 

ட்டுப்தரடு, ிஷனனேர்ரல் சறறு குறு டுத் றறுணங்கபின் உள்ரட்டு உற்தத்ற 

தரறக்கப்தடுகறநது. னெனப்வதரனள் இநக்குற வசய்வும் சறறு குறு டுத் றறுணங்களுக்கு  

20 ிழுக்கரடு இநக்குற ரி ிறக்கப்தடுகறநது. இந்றரின் வதரி ஃகு, சறவண்ட் 

றறுணங்கள் என கூட்டஷப்தரக வசல்தட்டு ிஷனஷ அறகப்தடுத்ற னகறன்நண. 

சறவண்ட், ஃகுக்கு ரற்றுப் வதரனட்கஷப ஆரனேரறு குநறப்திட்ட றறன் கட்கரரி, இஷ 

எழுங்குனஷந வசய்னேம் அறகரம் ணக்கு இல்ஷன ன்றும், றற அஷச்சகத்துடனும், 

தினடனும் இது குநறத்துப் ஶதசுரகவும் கூநறனேள்பரர்! 

தகீ்கம்:  

டிசம்தர் ரத்றல் தகர்ஶரர் குநறடீு அடிப்தஷடினரண சறல்னஷநப் தகீ்கத்றன் அபவு 

4.59 ிழுக்கரடு அறகரித்துள்பது. உவுப் வதரனட்கபின் ிஷனரசற 3.41 ிழுக்கரடு 

அறகரித்துள்பது. கரய்கநறகபின் ிஷனரசற 10.41 ிழுக்கரடு குஷநந்துள்பது. ரணிங்கபின் 

ிஷனரசற 0.98 ிழுக்கரடு அறகரித்துள்பது. தனப்ன ஷககபின் ிஷனரசற 15.98 ிழுக்கரடு 

அறகரித்துள்பது. னட்ஷடின் ிஷன 16.08 ிழுக்கரடு உர்ந்துள்பது. ீன், இஷநச்சறின் 
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ிஷன 15.21 ிழுக்கரடு உர்ந்துள்பது. றழ்ரட்டில் தகீ்கம்  4.74 ிழுக்கரடு 

உர்ந்துள்பது. 

நலம்பரில் போறில்துயம லரர்ச்சி: 

னள்பிில் அஷச்சகத்ரல் வபிிடப்தட்ட வரறல்துஷந உற்தத்றக் குநறடீ்டு 

அநறக்ஷகின் தடி ம்தரில் வரத் உற்தத்றக் குநறடீு 1.9 ிழுக்கரடு சரிஷடந்துள்பது. 

னன்ஷத் துஷநகபின் உற்தத்ற 0.3 ிழுக்கரடு அறகரித்துள்பது. அறல் சுங்கத் துஷநில் 

உற்தத்ற 0.1 ிழுக்கரடு சரிஷடந்துள்பது. வசய்வதரனபரக்கத் துஷநில் உற்தத்ற 0.4 

ிழுக்கரடும், றன்சர உற்தத்ற 0.8  ிழுக்கரடும் அறகரித்துள்பண.  

தன்தரட்டு அடிப்தஷடினரண ஷகப்தரட்டில் னன்ஷப் வதரனட்கபின் உற்தத்ற 0.2 

ிழுக்கரடும், னெனணப் வதரனட்கபின் உற்தத்ற 8.9 ிழுக்கரடும் சரிஷடந்துள்பண. 

கட்டுரணப் வதரனட்கபின் உற்தத்ற 0.7 ிழுக்கரடும்,  ீடித் தகர்வுப் வதரனட்கபின் உற்தத்ற 

1.4 ிழுக்கரடும் சரிஷடந்துள்பது. உடணடி தகர்வுப் வதரனட்கள் (1.1%), இஷடறஷனப் 

வதரனட்கள் (17.2%)  ஆகறற்நறன் உற்தத்றனேம் அறகரித்துள்பது. 

 டிசம்பரில் போறில்துயம லரர்ச்சி: 

வரறல்துஷந, உள்ரட்டு ர்த்க ஶம்தரட்டுத் துஷந வபிிட்ட ட்டு னக்கறத் 

வரறல்கபின் எனங்கறஷந் உற்தத்றக் குநறடீு டிசம்தரில் 1.3 ிழுக்கரடு அறகரித்துள்பது. 

றனக்கரி உற்தத்ற  2.2 ிழுக்கரடும், றன்சர உற்தத்ற 4.2 ிழுக்கரடும் அறகரித்துள்பண. உத் 

துஷநில் உற்தத்ற 2.9 ிழுக்கரடும், கச்சர ண்வய் உற்தத்ற 2.8 ிழுக்கரடும், இற்ஷக 

ரிரனே உற்தத்ற 7.2 ிழுக்கரடும், வதட்ஶரனறச் சுத்றகரிப்னத் துஷநில் உற்தத்ற 2.8 

ிழுக்கரடும் குஷநந்துள்பண. ஃகு உற்தத்ற 2.7 ிழுக்கரடும், சறவண்ட் உற்தத்ற 9.7 

ிழுக்கரடும் குஷநந்துள்பண.  

தேசி லருானத்ேின் முேல் கணக்கீடு (2020-21):   

னள்பிில் அஷச்சகத்ரல் வபிிடப்தட்ட 2020-21ஆம் ஆண்டின் ஶசற னரணத்றன் 

னல் கக்கலட்டின் தடி இந்றரின் உண்ஷரண வரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற றப்ன 2020-

21இல் 134.40 னட்சம் ஶகரடிஷ ட்டக் கூடும் ன்றும், 2019 ஶ ரத்றல் 4.2 ிழுக்கரட்டு 

பர்ச்சற வதற்ந  வரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற 2020-21இல் 7.7 ிழுக்கரடு 

ழீ்ச்சறஷடந்றனப்தரகவும் றப்திடப்தட்டுள்பது. வரத் றப்னக் கூட்டல்  றஷனரண 

ிஷனில் 2020-21இல் 123.39 னட்சம் ஶகரடிரக றப்திடப்தட்டுள்பது, இது 2019-20க் கரட்டிலும் 

7.2 சீம் குறுக்கஷடந்துள்பது. 2020-21இல் ிசரம் சரர்ந் வரறல்கபின் பர்ச்சற 3.4 
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ிழுக்கரடும், றன்சரத் துஷந 2.7 ிழுக்கரடும் உர்ந்துள்பண. சுங்கத் துஷந (12.4%), 

உற்தத்றத் துஷந (9.4%), கட்டுரணத் துஷந (12.6%), ர்த்கம், ஶயரட்டல் சரர்ந் துஷநகள் 

(21.4%), றறத் துஷந (0.8%), வதரது றர்ரகம், தரதுகரப்னத் துஷந (3.7%) ண ற்ந அஷணத்துத் 

துஷநகளுஶ ழீ்ச்சற கண்டுள்பண. 

சக்குகபின் ீரண றக ரி 13.0 ிழுக்கரடு சரிந்துள்பது. றக ஶசற னரணம் 8 

ிழுக்கரடு குஷநந்துள்பது. ணிதனக்கரண வரத் உள்ரட்டுப் வதரனபரக்க றப்ன 8.7 

ிழுக்கரடு சரிஷடந்துள்பது. றக ணிதர் ஶசற னரணம் 8.9 ிழுக்கரடு குஷநந்துள்பது. 

ணிதனக்கரண ணிரர் தகர்வுச் வசனிணம் 10.4 ிழுக்கரடு ழீ்ச்சறஷடந்துள்பது. 

இறல் ‘ி’ (V) டிப் வதரனபரர ீட்சற வதறுற்கரண ந் அநறகுநறனேம் கரக் 

கறஷடக்கில்ஷன ன்தஶ உண்ஷ. அசு றறச் சறக்கணத்ஷக் கஷடதிடிப்தது வதரனபரர 

ீட்சறஷப் தரறக்கும் ண சர்ஶசப் த றறத்றன் னன்ஷப் வதரனபினரபர் கலர 

ஶகரதிரத் ஆஶனரசஷண வரிித்துள்பரர். அசு னக்கறரண வசனிணங்களுக்கு னன்னுரிஷ 

அபிக்க ஶண்டும், ழ்ஷரண குடும்தங்களுக்கும், சறறு குறு, டுத் றறுணங்களுக்கும்  

றரம் அபிக்க ஶண்டும் ண குரம் ரஜன் ஆஶனரசஷண அபித்துள்பரர். த்ற அசு 

இற்ஷநக் கரது வகரடுத்து ஶகட்டரகத் வரிில்ஷன. 

             வடல்னறில் ிசரச் சட்டங்கஷபத் றனம்தப் வதறுரறு வரடர்ந்து 70 ரட்களுக்கு 

ஶல் ஶதரரடி னம் னட்சக் கக்கரண ிசரிகபில் 155க்கும் ஶற்தட்ஶடரர் 

உிரிந்துள்பணர். குடிசு றணத்ன்று அர்கள் அஷறரண னஷநில் ஶற்வகரண்ட 

டிரக்டர் ஶதிிலும்  ஶதரரட்டத்றற்குக் கபங்கம் ற்தடுத்தும் ிரக ன்னஷநஷத் 

தூண்டினேள்பதுடன் அஶகடரண னஷநில் 37 ஷனர்கள் ீது வதரய் க்குப் தறவு 

வசய்ப்தட்டுள்பது. 11 னஷந டந்துள்ப ஶற்வகரள்பப்தட்ட ஶதச்சுரர்த்ஷிலும் த்ற 

அசு ிசரிகபின் றஷனப்தரட்ஷட ற்க றுத்து னகறநது. திஶர, றறஷச்சஶர 

வதனக்குக் கூட என னஷந ிசரிகஷப ஶரில் சந்றக்கரது அனட்சறப்தடுத்றனேள்பணர். 

என சரப்ம் கரர, அரது தநரண்டிற்கு என னஷநஶ தரர்க்க னடிந் றறறஷன 

அநறக்ஷகஷ றறஷச்சர் அபிக்கப் ஶதரகறநரரம். ிசரிகள்  ீது துபினேம் அக்கஷந 

கரட்டரல் அர்கஷபக் வகரஷனனேம், சறத்றஷனேம் வசய்னேம்  இர்கபிடம் ன்ண 

றர்தரர்க்க னடினேம்? க்கபின் உஷப்ஷதனேம், ரறனங்கபின் றறஷனேம் என சரப்ம் 

கரர அபிற்குச் சுண்டுற்கரண கனிரகஶ  றறறஷன அநறக்ஷகஷ தன்தடுத்ப் 

ஶதரகறன்நணர் ன்தறல் ந்ச் சந்ஶகனம் இல்ஷன. 
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           இந்ேி அசுக்கு தலண்டுதகாள்  

    

ரடுகடந் றீ அசரங்கம் 
தி அஷச்சர் அலுனகம் 

875 Avenue of the Americas, Suite 906 www.tgte.org New York, NY 10001, USA pmo@tgte.org  

20-03-2021  

நா னிேவுரியப் தபயலில் சிமியங்கா போடர்பாக இந்ேிா 

ேயயய பகாடுக்க தலண்டும்: 

ஈத் றர்கள் வரடர்தரக இந்றரின் அலுநவுக் வகரள்ஷகில் றழ்ரடு னக்கறப் 

தங்கு கறக்க ஶண்டும். 

இப்ஶதரது ஷடவதற்று னம் ர ணிவுரிஷப் ஶதஷ  அர்ில் இந்றர ஷனஷ 

வகரடுக்க ஶண்டும் ன்று ரடுகடந் றீ அசரங்கம் ஶண்டுஶகரள் ிடுத்துள்பது. 

சறநறனங்கரில் வதரறுப்னக் கூநல் வரடர்தரக ஶஷனசுகள் டுத்துள்ப னன்னற்சறில் 

இந்றர ஷககட்டி ஶடிக்ஷக தரர்க்கும் ஶரக்கரகஶ இனந்து ிடக் கூடரது ண னறனேறுத்ற 

ஶண்டுகறஶநரம். என ீர்ரணம் னன்ஷக்கப்தட்டுள்பது - சறநறனங்கரஷ அஷணத்துனகக் 

குற்நில் ீறன்நத்றல் வகரண்டுஶதரய் றறுத்தும் ஷகில் இந்றர அத்ீர்ரணத்றற்குத் 

றனத்ம் வகரண்டு ஶண்டும் ணக் ஶகட்டுக் வகரள்கறஶநரம்.  

சறநறனங்கரஷ அஷணத்துனகக் குற்நில் ீறன்நத்றல் வகரண்டுஶதரய் றறுத்தும் தடி 

ணிவுரிஷகளுக்கரண ர உரஷர் றஶசல் தசஶன னன்வரறந்துள்பரர். ரன்கு 

னன்ணரள் உரஷர்கள், சறநறனங்கரவுக்குச் வசன்றுந் தறன்னென்று னன்ணரள் ர 

சறநப்ன அநறக்ஷகரபர்கள், ரகத் றழ் அசறல் ஷனர்கள், றழ் சறில் சனெகத்ரர், 

ல்லுர் குழு உறுப்திணர்கள், றழ் சத் ஷனர்கள், னனம்வதர் றர் அஷப்திணர், 

தன்ணரட்டு அசுசரர அஷப்திணர் ஆகறஶரனம் கூட இவ்ரஶந அஷப்ன ிடுத்துள்பணர். 

ரடுகடந் றீ அசரங்கம் 2015ஆம் ஆண்டு இஶ வதரனள் குநறத்து னன்வணடுத் 

ஷகவரப்த இக்கத்றல் 16 இனட்சத்துக்குக் குஷநர க்கள் கனந்து வகரண்டு ஆவு 
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வரிித்ணர் ன்தஷ இங்ஶக சுட்டிக்கரட்ட ினம்னகறஶநரம். 

 

13ஆம் றனத்த்ஷச் வசனரக்க ஶண்டுவண னன்ணரக இந்றர ர ணிவுரிஷப் 

ஶதஷில் கூநறஷ ரம் கனத்றல் வகரண்ஶடரம். சறநறனங்கரின் ணப்ஶதரக்கறல் ஏங்கற 

றற்கும் சறங்கப வதௌத்ப் ஶதரிணரம் 13ஆம் றனத்ம் வசனரக்கப்தடுற்கு இடபிக்கரது 

ன்தஷஶ னரறும் றகழ்கரன டப்னகளும் ஶதரற அபில் வய்ப்திக்கறன்நண. 

 

உண்ஷ ன்ணவன்நரல், இந்ற இனங்ஷக எப்தந்த்ஷத் வரடர்ந்து இஷக்கப்தட்ட 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கள்  ற்வகணஶ திரிக்கப்தட்டு ிட்டண. இன்ஷந சறநறனங்கர அசு 

குநறத்து ங்களுக்குள்ப அச்சவல்னரம், றழ்த் ஶசத்றன் ணிில்னகஷப அறக்கும் 

னற்சறகபிலும். இந்ற இனங்ஷக எப்தந்த்த்றல் அங்கலகரிக்கப்தட்ட றர்கபின் னறத் 

ரகத்றல் றனப்தநறப்னச் வசய்றலும் அது ஈடுதட்டுள்பது ன்தஶ. 

 

றர்கள் ீது வரடனம் கட்டஷப்தில் இணறப்ஷதத் டுத்து றறுத்தும் அநக்கடன் 

இந்றரவுக்கு உள்பது. வடல்ஃதித்ீிலும்  அணஷனத்ீிலும் ஷணரத்ீிலும் னதுப்திக்கத்க்க 

றன்ிஷசத் றட்டங்கள் அஷக்க என சலணக் குழுத்துக்கு உரிஷகள் ங்கப்தட்டினப்தது 

றர் இஷநஷ ீரண ன்ரக்கு ட்டுல்ன, இந்றரின் ஶசற இஷநஷக்ஶக 

அச்சுறுத்லும் ஆகும். 

 

ந்வரன ரட்டிலும் அலுநவுக் வகரள்ஷககஷப குப்தறல் உள்ரட்டு க்கள் வரகுற என 

னக்கறப் தங்கு கறக்கறநது. ஆகஶ ஈத் றர்கள் வரடர்தரண இந்றரின் அலுநவுக் 

வகரள்ஷகில் றழ்ரடு என னக்கறப் தங்கு கறக்க ஶண்டும் ண றர்தரர்க்கறஶநரம். 

றழ்ரட்டில் ினக்கும் ரறனத் ஶர்ல் அற்கு என ஶஷடஷத்துக் வகரடுக்கும் ணப் 

வதரிதும் ம்னகறஶநரம். 

 

இறுறரக, றழ்த் ஶசற இணச் சறக்கலுக்கு றஷனரண ீர்வு கரப் தன்ணரட்டுச் 

சனரத்றன் சரர்தில் என வதரதுரக்வகடுப்ன டத்ப்தடுரறு வசய்றல் இந்றர ஷனஷப் 

தரத்றம் கறக்க ஶண்டும் ணக் ஶகட்டுக் வகரள்கறஶநரம். 
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நக்பலய்ன் ார்க்சிப் பள்ரிில் (16) 

ஆசறரிர்: சத்கி ாய் 

ஷனப்ன:  

காேிபத்ேிம் குமித்ே ார்க்சிக் தகாட்பாடு (2) 

யரப்சன் கஶதரக அஷப்னகள் வ்ரறு உள்ரட்டு 

னலீடுகஷபக் குஷநத்து, வபிரட்டிற்கு னெனண 

ற்றுற வசய்ன் னெனம் அறக னரதம் வதறுகறன்நண 

ன்தஷச் சுட்டிக்கரட்டினேள்பரர். 

யறல்ஃவதர்டிங் கூட்டுப் தங்குரர் றறுணத்றன் 

ஶரற்நம் குநறத்து ிரித்துள்பரர். ங்கற னெனணனம் 

வரறல் னெனணனம் என்றுஶசர்ந்து றற னெனணம் 

உனரஷனேம், அற்நறன் னன்கள் கூட்டுச் 

ஶசர்ஷனேம் குநறப்திட்டுள்பரர். 

 

தனும், ஸ்மீறனேம் கஶதரக னனரபித்தும் 

வ்ரறு வதரனபரரத் ஶக்கம் ற்தடச் வசய்கறநது 

ன்தஷனேம், னனரபித்துத்றல் வசய்ப்தடும் 

னலீடுகளுக்கும், வசய் ஶண்டி 

னலீடுகளுக்குரண இஷடவபி ஶண்டல் தற்நரக்குஷந ற்தடச் வசய்ஷனேம் 

குநறப்திடுகறநரர். ஶண்டல் தற்நரக்குஷநரல் னற னலீடு வசய்ற்கு ஶஷரண தூண்டல் 

இல்னர றஷனஷ ற்தடுகறநது. னனரபித்தும் ற்நப் தகுறகளுக்குப் தவுற்கரண 

தூண்டல் இல்னர ஶதரது, த இனர றஷனரல்  ஶஷற்ந ணீ் உற்தத்ற ற்தடுகறநது.  

 

அவரிக்கர ன் ஶச்சறகரத்ரலும் ரடத் வரறனகக் கூட்டஷப்தரலும் டப்ன 

றஷனஷஷப் தரதுகரத்துக் வகரள்கறநது. 

பங்கள், வரறல்தட்தம், சந்ஷகள், ீது கஶதரக ஆற்நல்கள் ஆளுஷக வதறுகறன்நண. ஶதரட்டி 

இல்னரஶன அறக னரதங்கஷப வதறுரல் 

னத்ரக்கத்றன் னெனம் னற கண்டுதிடிப்னகள் உனரற்கரண தூண்டு ிஷச  இல்னரது 
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ஶதரகறநது. இணரல் வரறல்தட்த னன்ஶணற்நம் ஷடதடுகறநது. றர்தரர்த்ஷக் கரட்டிலும் 

ஶண்டல் தற்நரக்குஷந அறகம் உள்ப றஷன ற்தடும் ஶதரது அசறன் ஷனடீுகள் 

ஶஷப்தடுகறன்நண. தகர்ிம் ஊக்குிக்கப்தடுகறநது. 

 

கரறதத்றம் குநறத்து வனணின்: 

னனரபித்தும் ஶதரட்டி றஷனினறனந்து கஶதரக றஷனஷ அஷடகறநது. கஶதரக 

ஆற்நல்களுக்கறஷடஶ ஶரல் ற்தடுகறநது. ஶதரட்டி சந்ஷகளுக்கரக ட்டுல்ன, 

கஶதரகங்கள் பப் னற வபி ஶஷப்தடுகறநது. ங்கள் னிில் ல்ஷனகஷபத் 

ரண்டிப் னற ல்ஷனகள் கஶதரக ஆற்நல்களுக்குத் ஶஷப்தடுகறன்நண. உனஷகப் தங்கலடு 

வசய்வும், ங்கபது ஆளுஷகக்குட்தடுத்வும், திரித்து றுதங்கலடு வசய்ற்கரண  ல்னரறக்கப் 

ஶதரர்கள் ற்தடுகறன்நண. ஆணரல் கரட்ஸ்கற அீ கரறதத்றம் ன்ந ணது ஶகரட்தரட்டில் 

வதரி கஶதரகங்களுக்கறஷடஶ ஶரல்கள் ற்வதரழுது இல்ஷன ணவும், ஶதரட்டிிடும் 

ஆற்நல்கள் கரர்வடஷனப் ஶதரல் ங்களுக்குள் எப்தந்ம் ற்தடுத்னரம், அன் னெனம் 

அஷறரண னனரபித்தும் ற்தடும் ன்றும் குநறப்திட்டுள்பரர். ஆணரல் கரறதத்றப் 

ஶதரட்டிரபர்களுக்கறஷடினரண ஆற்நல் சறஷனில் அஷற ன்தது ற்கரனறகரண என்ஶந. 

னண்தரடுகஷபனேம், ற்நத்ரழ்வுகஷபனேம் உனரக்குஶ கரறதத்றத்றன் உள்பரர்ந் 

தண்தரக உள்பது. அஷறரண னஷநில் ரற்நத்ஷ ற்தடுத் னடிரது. 

 

இண்டரது அகறனம் ணப்தடும் ‘கம்னைணிஸ்ட் இன்டர்ஶணசணல்’, னல் உனகப் ஶதரர்க் 

கரனக்கட்டத்றல் வதரனபரரரத்றல் னெழ்கறினந் ஶதரது வனணின் னட்சறக அசறஷன 

னன்ஷத்ரர். 

சனெகம் ன்தது உிற்ந வதரனட்கஷப ட்டும் வகரண்டினக்கில்ஷன, சறந்றக்கும் 

ணிர்கஷபனேம் வகரண்டுள்பது. இற்ஷக அநறினறன் ிறகள் சனெக அநறிலுக்குப் 

வதரனந் ரட்டர.  

 

னெஷபக்கும் வதரனளுக்கும் இஷடினரண வரடர் உநஷ இக்கில் ிபக்குகறநது. இண்டு 

ஷகரண சறந்ஷணனஷநகள் உள்பண. அனுதரத்றல் உண்ஷ உள்பது. உண்ஷ 

உங்கஷபச் சரரல் உங்களுக்கு வபிஶ உள்பது. னநத்ஷ றவரபிக்கும் வசல்தரடரக 
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ணினெஷப உள்பது. ஆணரல் ணி னெஷப என னஷகப்தடக் கனி அல்ன. 

என்று: னன்-றர்ிக்கப்தட்ட ஶகரட்தரடுகஶப என்நன் தின் என்நரக தன அடுக்குகபரக 

வய்ரகறன்நண, அநறவுத் றட்டல் றகழ்ரல் தகுத்நறப்தடுகறநது னும் வயகனற ரம்.  

ற்வநரன்று: எவ்வரன உண்ஷனேம் தகுறபரணஶ ன்தஷனேம். உண்ஷ னன்ணஶ 

ீர்ரணிக்கப்தடுறல்ஷன ன்தஷனேம் னன்ஷக்கும் ரர்க்சற னஷந. ரர்க்சறக் ஶகரட்தரடு 

ஷடனஷநில் றனொதிக்கப்தட ஶண்டும் .ஶகரட்தரட்டில் உள்ப தடி  உண்ஷில் 

இல்ஷனவன்நரல், ஶகரட்தரட்டிஶன திச்சறஷண உள்பஷஶ குநறக்கும். அது ரர்க்மறணரல் 

ற்தட்ட திச்சஷணல்ன. 

 

னனரபித்தும் சரிரண னஷநில் சரனறடப்தடர ஷ னடிினரக் கரனம் ஷ 

வரடனம். சரிரண ர்க்கச் சரஷன னன்ஷக்க ஶண்டும். 

னனரபித்துத்றற்கு றரண னட்சறில் வனணின் ந்பவுக்கு னத்ரக்கம் றக்கரக 

இனந்ரர் ன்தது குநறத்து கறரம்சற ர்ிக்கறநரர். னெனணத்துக்கு றரண னட்சறில் வனணின் 

அசறலுக்ஶக னன்ஷ தங்கு அபித்ரர் னஷணப்தற்ந அநறில்ரத்ஷ றர்த்ரர். 

கரறதத்றம் குநறத் வனணிணின் ஷஷந கஶதரகங்கபின் ஶரற்நத்ஷனேம், னெனண 

ற்றுற, றற ஶனரறக்கம். உனகப் தங்கலடு றஷநஶற்நம் வதறுல் ஆகறற்நறன் 

அடிப்தஷடஷனேஶ குநறப்திடுகறநது. 

 

வனணின் குநறப்திடும் இநக்கும் றுரிலுள்ப  னனரபித்தும் தரல் தன் குநறப்திடும் 

ஶக்கத்றனறனந்து ஶறுதட்டது.  

னறரக உற்தத்ற வசய் ஶண்டி அசறறல்னரல் றற ீரண வசரத்துரிஷகஶப 

னரதத்ஷத் னகறன்நண. ந் ஶஷனனேம் வசய்ரல் கூப்தன்கஷபச் ஶசர்ப்தன் னெனம் 

வசல்ம் ஶசர்ப்தர்கபின் அீ பர்ச்சற றஷனஷ குநறக்கறநது. வதரனபரர பர்ச்சற சற்ந 

ன்ஷஷ ற்தடுத்றனேள்பது. உனஷகப் தக்கர ரடுகள், ஷ ரடுகள் ண இன 

துனங்கபரகப் திரித்துள்பது. இன துனங்கபின் உஷக்கும் க்கஷப என்நறஷத்தும் 

உள்பது. 

 

அப்வதரழுது இண்டரம் அகறனத்றல்  பனம் ரடுகபில் உஷக்கும் ர்க்கத்ஷ தற்நற ந் 
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உஷரடலும் இடம்வதநில்ஷன. வனணிஶண கரனணிரறக்கத்ஷ றர்க்கும் ஶதரரட்டம் 

கரறதத்றத்ஷ றர்க்கும் ஶதரரட்டஶ ன்தஷ னறனேறுத்றணரர். ஆளும் ர்க்கம் கரனணி 

ரடுகபினறனந்து வதநப்தட்ட கூடுல் னரதங்கபினறனந்து பர்ந் ரடுகபிலுள்ப ஶல்ட்டு 

உஷக்கும் ர்க்கத்றற்கு சலுஷககள் அபித்து ழுச்சறஷ அஷத்து. 

 

னனரபித்துத்ஷ அன் தனணீரண கண்ிில் ரக்கறப் னட்சறஷ ற்தடுத்துது 

வனணிணின் னன்வணடுப்ன. உனகபரி னனரபித்தும் ன்தது எனங்கஷந் அஷப்தரக 

உள்பது. அன் தனணீரண தகுறில் ரக்குன் னெனஶ னட்சறஷ உண்ஷரக்க னடினேம். 

கரறதத்றத்றன் தனணீரண கண்ி னஷ்ரில் இனந்து. வனணின் னட்சறில் ட்டும் 

ஆர்ம் வகரண்டினக்கில்ஷன. கரனணி ரடுகபின் ிடுஷனப் ஶதரரட்டத்ஷனேம் 

ஶற்நரர். 

 

உனகப் ஶதரரின் ஶதரது கரறதத்றம் குநறத் னென்று றஷனப்தரடுகஷப வனணின் ிரிக்கறநரர். 

என்று: உனகப் ஶதரஷத் ந்ஷ ரட்ஷடக் கரப்தற்கரண ஶதரரட்டரக ஆரிக்கும் சனெக-

ஶசறரம், கரவுட்ஸ்கற இப்திரிஷச் சரர்ந்ர். 

இண்டு: னட்சறகச் வசல்தரட்ஷட னன்ணிறுத்த்   றும்   சலர்றனத்ர சனெக-

ஜணரகரம்,  
 

னென்று: இடதுசரரிப் னட்சறரம்: உனகப் ஶதரஷ ஆளும் ர்க்கத்றற்கு றரண உள்ரட்டுப் 

னட்சறரக னன்வணடுத்ல். கரனணிரறக்கத்றனறனந்து  ிடுஷன வதறுஷ னன்ணிறுத்துல். 

வரறனரபர்-ிசரி கூட்டிஷ லுப்தடுத்துல். கரனணி ரடுகபின் உஷக்கும் 

ர்க்கத்றற்கு என ரற்றுறஷ ற்தடுத்துல். எடுக்கும், எடுக்கப்தட்ட ரடுகபின் உஷக்கும் 

க்கபின் எற்றுஷ வதறுல். வரறனரபர்-ிசரிக் கூட்டி ன்ததும் வனணிணின் றக 

னக்கறரண னன்வணடுப்ன. கரறதத்றச் சக்றகளுக்கு இஷடினரண ஶரல்கபினறனந்து 

வரறனரபர்கள், எடுக்கப்தட்ட க்கபின் ிடுஷனக்கரண வதரது இனக்ஷக ற்தடுத்துதும் 

கரறதத்ற றர்ப்னப் ஶதரரட்டங்கபினறனந்து உனகப் னட்சறஷ அஷடதும் னட்சறகச் 

வசல்தரட்டின் ஶரக்கரக. இனந்து. ிடுஷனின் தனதடித்ரண றஷனகள் 

எனங்கறஷக்கப்தட்டு உனகப் னட்சறஷ ற்தடுத்துது இனக்கரகக் வகரள்பப்தட்டது.  

உஷப்தரபரல் சுண்டஷன ன்நரகப் னரிந்து வகரள்ப னடினேம். ஆணரல் அதுஶ அனக்கு 
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ர்க்க றஷனப்தரட்ஷட அபிப்தறல்ஷன. ன்ணிச்ஷசரகஶ ர்க்க உர்வு றஷன ற்தடரது 

ன்தஷனேம் கனத்றல் வகரள்ப ஶண்டும். 

 

அர்ரிகற கரறதத்றம், உனக ஶனரறக்கம் தற்நற ன் ஶகரட்தரட்டில் னெனணத் றட்டனறன் 

அஷப்னசரர் சுற்சறகள் ன்ந கனத்ரக்கத்ஷ னன்ஷத்ரர். உனகபரி னனரபித்து 

அஷப்தில் அசறல் வதரனபரர ஶனரறக்கம், னிில்-கரன அடிப்தஷடிலும், னெனணத் 

றட்டனறன் ரன்கு அஷப்னசரர் சுற்சறகஷப அஷடரபம் கரண்கறநரர். னல் சுற்சற 

தறணரநரம் தற்நரண்டில் இத்ரனறஷ ஷரகக் வகரண்டது, அன் தின்ணர் தறஶணரம் 

தற்நரண்டில் வர்னரந்ஷனேம், தத்வரன்தரம் தற்நரண்டில் திரிட்டஷணனேம், 20ஆம் 

தற்நரண்டில் அவரிக்கரஷனேம்  ஷரகக் வகரண்டும், அஷத் வரடர்ந்து சலணரஷ 

ஷரகக் வகரண்டும் னெனணத் றட்டல் ற்தடும் ன்று குநறப்திடுகறநரர்.  

 

உஷடஷ தநறத்னறன் னெனஶ னெனணம் றட்டப்தடுகறநது. இற்ஷக பங்கபினறனந்து 

ஏய்வூறம் ஷ அஷணத்றலுஶ உஷடஷ தநறப்னம், அதகரித்லும் சுண்டலும் 

ஷடவதறுகறன்நண. உஷடஷ தநறப்திணரல் ட்டுஶ னெனணம் றட்டப்தடுறல்ஷன. 

உற்தத்றஷ ிரிரக்கம் வசய்ன் னெனனம் னெனணம் றட்டப்தடுகறநது.  உஷடஷ 

தநறப்னக்குக் குஷநந் கணஶ அபிக்கப்தட்டுள்பரக யரர்ி குநறப்திடுகறநரர். 

 

ிசரி அதகரிக்கப்தடுது வபிப்தஷடரகத் வரிகறநது. வரறனரபி எவ்வரன ரளும் 

உற்தத்றச் சரணங்கபிடறனந்து அதகரிக்கப்தடுகறநரர் அது கண்டக்கு வரிரரக உள்பது. 

அதகரிப்ன ன்தது சுண்டல் றகழ்னஷநில் உள்பரர்ந் என்நரக இனக்கறநது. 

ஷக்ஶகல் யர்ட், அந்ஶரணிஶர வக்ரி ஆகறஶரர் ஶதசறத்றல் கரறதத்றம் ஶச 

ல்ஷனகஶபர னண்தரடுகஶபர அற்ந எற்ஷந உனகப் ஶதசரக ரநறனேள்பவன்று 

குநறப்திடுகறநரர்கள். ஶரப்தி இஷநரண்ஷஷ ீட்சறப்தடுத்றனேள்பரர்கள்.  ங்கும் 

தி, ஃவதௌகடி அறகரத்ரலும், ஶதசரலும், கரறதத்றம் தறலீடு வசய்ப்தட்டுள்பது. 

னெனணத்றன் உள்பரர்ந் னண்தரடுகளும், அது ற்தடுத்தும் ற்நத்ரழ்வுகளும் இர்கபது 

ஶகரட்தரட்டில் னற்நறலுரகப் னநக்கிக்கப்தட்டுள்பது. 

 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ஃதிப்ரி 2021|  42 

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

னனரபித்தும் ஶசறத்றற்கரண ரங்கஷப ஶரக்கறஶர, ஶசனன்கபின் அடிப்தஷடிஶனர 

திக்கரது. னெனணத்றற்வகன்று ஶசறப் தரஷ கறஷடரது. அவரிக்கரஷச் ஶசர்ந் 

தன்ணரட்டு றறுணங்கஷப டிம்தரல் கட்டுப்தடுத் னடிரது. 

சுண்டலுக்கரண வநறகள் அற்கரண அறகர உநவுகஷப உட்வகரண்டுள்பது. எற்ஷநப் 

ஶதசுக்குச் சரனரக தன்ஷத்தும் உள்பது. இந்ற னனரபித்து ர்க்கத்றன் னன்கள், 

சர்ஶச றற னெனணத்துடன் எத்றனப்தறல்ஷன. 

ரதின்சன் ஶசம் கடந் னனரபி ர்க்கம் ஶரன்நறினப்தஷனேம், உனகபரி ன்ஷ 

னன்ணிடம் வதற்நறனப்தஷனேம், .அசறல், வதரனபரர ஆற்நல் திரிவுதட்டினப்தஷனேம்,  

அவரிக்க அசறன் னடிில்னர ஶதரர் குநறத்தும், அறகரப் தடிறஷனகள் குநறத்தும் 

ிபக்குகறநரர். அவரிக்கர ஏர் உனக அசு ஶதரல் ஆறக்கம் வசலுத்துகறநது. 

னனரபித்து ர்க்கத்றல் தன அடுக்குகள் உள்பண. ந் னனரபி ர்க்கம் ஶசத்றன் 

அசரட்சறஷக் ஷகப்தற்றுகறநது ன்தஶ னக்கறரணது. ஶச அசு கரறதத்றக் கனிரகச் 

வசல்தடுகறநது. ஆணரல் அது ட்டுஶ அல்ன. 

                             வனணிணி அனுரணப் தரர்ஷினறனந்து இன்ஷந உனகம் ஶறுதட்டுள்பது. பர்ந் 

ரடுகளுக்கும், பனம் ரடுகளுக்கும் உள்ப ஶறுதரடுகள் குஷநில்ஷன, சர்ஶச 

னெனணத்ஷ றர்த்துப் ஶதரரட ஶண்டும். இந்றரின் உள்ரட்டு னெனணனம் உனக 

னெனணத்றன் னணரகச் வசல்தடுகறநது. ம்றடத்றஶன உனகபரி னனரபித்தும் 

உள்பது. உனக னனரபித்துத்றன் கனிகபரக உள்ப உள்ரட்டு னனரபித்துத்ஷ 

றர்க்க ஶண்டும். 

ணிதர்கள் சனெக றகழ்ஷப் திறறறத்துப்தடுத்துகறநரர்கள். இஷ றகழ்ரகப் னரிந்து வகரள்ப 

ஶண்டும். லுகரக்ஸ் வதரய்ரண உர்வுறஷன தற்நற ிரிக்கறநரர். திஷ அஷடரப 

றகழ்ரல் உனரக்கப்தடும் னநத் ன்ஷஷ அஷடரபம் கண்டு உண்ஷ அநறனேம் 

ரர்க்சற னஷநின் னக்கறத்துத்ஷக் குநறப்திடுகறநரர். சக்கு ன்தது ஶரற்நத்றல் 

னெனணத்றன் அடிப்தஷட அனகரக வரிகறநது. ஆணரல் உண்ஷ ன்தது வபித் ஶரற்நத்ஷ 

ிட ஶம்தட்டரகவும் சறக்கனரகவும் உள்பது. னனரபித்துத்றன் வபித் ஶரற்நத்றனறனந்து  

உண்ஷரண னனரபித்தும் னற்நறலும் ஶறுதட்டுள்பது. றறரக்கத்ஷக் 

ஶகள்ிக்குட்தடுத்ரல், இல்தரகவும், இற்ஷகரகவும் தரர்ப்ததும் திஷ அஷடரபஶ. 

(வரடனம்) 
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டாயருக்கு லந்ே லாழ்வு (11) 

சந்ோ 

லழீ்லது டாயர் ட்டும்ோனா? 

2008 வதரனபரர வனக்கடிக்குப் திநகு இண்டரது னஷநரக 2020இல் டரனர் குநறடீ்டின் 

றப்ன 90க்கும் கலழ் ழீ்ந்து 89.21ஆகக் குஷநந்துள்பது. இஷனேம் அவரிக்கர ன் ரட 

ஶச்சறகரத்ரலும், அசறல் அறகரத்ரலும், அவரிக்கரஷப் தற்நற கட்டஷக்கப்தடும் 

வதரய்ரண திம்தங்கள், னெடம்திக்ஷககள், ஊடகப் தப்னஷகள், இன்றுள்ப அஷப்ன னஷநின் 

கனரச்சர, தண்தரட்டுக் கூறுகள், தக்கக்கங்கள் இற்நரல்ரன் ஶலும் ீரல் 

தரதுகரத்து னகறநஶ ி, னழுக்கனழுக்கப் வதரனபரர அடிப்தஷடில் அல்ன. 

வதரனபரர அடிப்தஷடில் அது 1970கபிஶன ழீ்ந்து ஶதரணது. ஆஷகரல் டரனரின் ழீ்ச்சறக்கு 

ஶகரிட்-19 ன்ந வகரள்ஷப ஶரய்ரன் கரம் ன்று சரரணம் அஷட னடிரது. 

வணன்நரல் ஶகரிட்-19 ஶரய் ஶரன்நற தவுற்கரண அடிப்தஷடஷ ற்தடுத்றத் ந்ஶ 

இந் னனரபித்து அஷப்னரன். ணீ ரரப வகரள்ஷககபரல் வதனம்தரனரண உனக 

ரடுகபில் வதரதுச் சுகரரத்றற்கரண அசு னலீடுகள் குஷநக்கப்தட்டுத் ணிரர்சம் 

வசன்நரஶன உனவகங்கும் ஶகரடிக் கக்கரண க்கள் உரி சறகறச்ஷச வதந இனரல் 

இநந்துள்பணர். ஷ க்களுக்கும், ஷ ரடுகளுக்கும் ஶகரிட்-19 டுப்ன னந்ஷ கறஷடக்கப் 

வதநச் வசய்ற்கரக உனக ர்த்க அஷப்தில் வகரண்டுப்தட்ட னன்வணடுப்ஷத பர்ந் 

ரடுகள் டுத்துள்பண. ஶகரிட்-19 வரற்று ஶரரல் ற்தட்ட ஶதரிப்னகளுக்கு னனரபித்து 

அஷப்ன னஷநனேம் னரத ஶரக்குடன் இங்கும் அன் ணிரர் னத்துஷணகளும், னந்து 

றறுணங்களுஶ கரரய் இனந்துள்பண.  

னன்ணரள் அவரிக்க அறதர் றக்சன் டரனனக்கரண ங்கத் த்ஷக் ஷகிட னடிவடுத் 

ஶதரது அவரிக்க த்ற ங்கறின் அப்ஶதரஷ ஷனர் ஆர்ர் தர்ன்ஸ் ன்ண வசரன்ணரர் 

வரினேர? தணிப் ஶதரரின் உச்சத்றல் ங்கத் த்ஷ ிட்டு வபிஶறுது அவரிக்கரின் 

ஶரசரண அஷடரபரக ரஸ்ஶகரிலும் ஷ் ஊடகங்கபிலும்  தரர்க்கப்தடும். இஷ 

னனரபித்துத்றன் சரிின் அஷடரபரக ‘திரவ்ர’ில் ழுதுரர்கள் ண றக்சஷண 

ச்சரித்துள்பரர். அர் குநறப்திட்டறல் உண்ஷ உள்பது, வணன்நரல் டரனரின் ழீ்ச்சற ன்தது 

வறும் ரம் / தம் சரர்ந் சறக்கல் ட்டுல்ன. தம் வதரனபரர அஷப்தில் 

னக்கறப் தங்கு கறக்கறநது ன்ந ஶதரறலும் இது அஷக் கரட்டிலும் ஆரண சறக்கல், 
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இன்றுள்ப னனரபித்து அசறல் வதரனபரர அஷப்தின் சறக்கஶன டரனர் சறக்கனரக 

வபிப்தடுகறநது. 

டரனரின் சரிஷ அவரிக்கர ன்ந ரட்டின் வதரனபரரச் சரிரக ட்டும் தரர்க்க இனரது. 

டரனர் அவரிக்க ஶசறப் தரக இனப்ததுடன் உனகப் தரகவும் இனப்தரல் இஷ 

இன்றுள்ப அசறல் வதரனபரர அஷப்தின் ழீ்ச்சறரகவும் தரர்க்க னடினேம். குநறப்திட்டுச் 

வசரன்ணரல் இன்றுள்ப னனரபித்து அஷப்தின் ழீ்ச்சறரகவும் இனக்கறநது. 

னனரபித்துப் வதரனபரர அஷப்ன இறுறரணஶர இற்ஷகரணஶர 

றஷனஶதறுஷடஶர அல்ன ன்தஷனேம் ரம் எனஶதரதும் நந்து ிடக் கூடரது. 

னரற்று றரக ணிச் சனெகத்றன் தரிர பர்ச்சறில் சனெக அஷப்னகள் வரடர்ந்து 

ரற்நத்றற்குட்தட்டு ஆறப் வதரதுவுஷடஷச் சனெகம், அடிஷச் சனெகம், றனக்கறரரிச் சனெகம், 

னனரபித்துச் சனெகம், ஶசரசனறச சனெகம் ணப் னற சனெக அஷப்னகள் ஶரன்நறனேள்பண. 

இற்நறல் துவுஶ  றந்றரணஶர இறுறரணஶர அல்ன. அஷ சனெக னரற்நறன் என 

குநறப்திட்ட கரனப் தகுறஷஶ குநறக்கும். ஆகஶ னனரபித்து சனெகனம் கடந்து வசல்ன 

ஶண்டி என்றுரன். கரனவல்னரம் அஷப் திடித்துத் வரங்கறக் வகரண்டினப்தது சனெக 

இங்கறல் வநறகளுக்கு னநம்தரணது. 

ஆறப் வதரதுவுஷடஷச் சனெகம் ர்க்கற்ந சனெகரக இனந்து. அங்ஶக அஷணத்துஶ 

வதரதுவுஷடஷரக இனந்ண. சரற, ச, இண, தரனறண அடிப்தஷடில் ஶறுதரடுகஶபர, 

சனெகப் வதரனபரர ற்நத் ரழ்வுகஶபர கரப்தடில்ஷன. ஆணரல் அற்குப் தின் ஶரன்நற 

சனெக அஷப்னகபரண அடிஷச் சனெகம், றனக் கறரரிச் சனெகம், னனரபித்துச் சனெகம் 

ஆகறஷ உஷப்னச் சுண்டஷனனேம், ணிரர் வசரத்துஷடஷஷனேம் அடிப்தஷடரகக் 

வகரண்ட ர்க்கச் சனெகங்கபரகவும் இனந்துள்பண.  

னனரபித்துனம் ன்வநன்றும் எஶரறரிரக ரநறனற டிில் கரப்தடில்ஷன. அதுவும் 

ஶரற்நத்றனறனந்ஶ வரடர்ந்து ரற்நத்றற்கு உட்தட்டு னகறநது. ப்தடி என உிரிணத்றன் 

ரழ்க்ஷகச் சுற்சறஷ திநப்ன, பர்ச்சற, னறர்ச்சற இநப்ன ண வவ்ஶறு கரனக்கட்டங்கபரகப்  

திரித்துப் தரர்க்க னடினேஶர அஶஶதரல் என சனெக அஷப்தின் / உற்தத்றனஷநின் தரிர 

பர்ச்சறஷனேம் திநப்ன, பர்ச்சற, னறர்ச்சற, இநப்ன ண வவ்ஶறு கரனகட்டங்கபரகப் திரித்துப் 

தரர்க்கனரம். அப்தடிப் தரர்த்ஶரரணரல் இன்று னனரபித்தும் னறர்ந்து ஶரறக றஷனில் 

உள்பது. ஆணரல் அஷ ற்க றுத்து, ரன் ன்றும் இபஷரக இனப்தரகக் கரட்டிக் 
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வகரள்பப் வதனம்தரடு தடுகறநது. அணரல் திச்சஷணகள் ீிஷடந்துள்பணஶ ி 

குஷநந்தரடில்ஷன. 

னனரபித்துத்றற்கு னன்தினந் சனெக அஷப்னகள் என்றுக்வகரன்று வரடர்தில்னரல் 

அங்கறங்ஶக ன்ணிச்ஷசரகத் ஶரன்நறினந்ரலும், னனரபித்தும் ஶரன்நற திநகு உனகறன் 

ந்ப் தகுறனேம் அன் ஆளுஷகக்கு உட்தடரல் இல்ஷன. அஷணத்றன் ீதும் அது 

ரக்குஷனனேம், ரக்கத்ஷனேம் ற்தடுத்றது.  

னனரபித்தும் ன்ந உனகபரி அஷப்ன கரறதத்றத்றன் னெனஶ வரடர்ந்து பர்ச்சற 

வதற்நது, கரறதத்றத்றன் னெனஶ ன்ஷண அறினறனந்து வரடர்ந்து தரதுகரத்து னகறநது. 

18-20ஆம் தற்நரண்டுகபில் கரனணிரறக்கத்ரல் பர்ச்சற வதற்ந னனரபித்தும் 20-21ஆம் 

தற்நரண்டில் ணீ ரரபம் ன்ந கரறதத்றத் ற்கரப்னக் கனிின் னெனம் னற 

கரனணிரறக்கத்ரல் னனரபித்து அஷப்ஷத அறினறனந்து தரதுகரத்து னகறநது. 

கரறதத்றத்ஷ  னென்று கரனக்கட்டங்கபரகப் திரிக்கனரம் னரற்றுக் கட்டங்கள்: (1) 

ஆம்தகரனக் கரனணிரறக்கம், (2) வனணின் குநறப்திடும் கஶதரக னனரபித்தும் - 19ஆம் 

தற்நரண்டின் இறுறினறனந்து இண்டரம் உனகப் ஶதரர் ஷ, (3) உனகபரி அவரிக்க 

ஶனரறக்க கரறதத்றம்.  

(1) ஆம்தகரனக் கரனணிரறக்கம்: 

  இக்கரனக்கட்டம் 16ஆம் தற்நரண்டினறனந்து 1870 ஷினரண கரனப் தகுறஷக் குநறக்கும் 

இக்கரனக்கட்டத்றல் திரிட்டன் உனகபரி ஶனரறக்கம் வதற்நது. இஷப் ஶதரட்டிக்கரன 

னனரபித்தும் ன்றும் குநறப்திடனரம். இங்கறனரந்றல் னனறல் னஷபத் னனரபித்துப் 

வதனங்கரின் வதனங்கங்கள் உனவகங்கும் ீட்சற வதற்நண. கரனணிரறக்கத்றன் னெனஶ 

னனரபித்தும் பர்ச்சற வதற்நது. 

அவரிக்கரில் ங்கம், வள்பி கண்டுதிடிப்ன, சுங்கங்கஷபக் ஷகப்தற்றுல், 

வகரள்ஷபடித்ல், அக்கண்டத்றன் னர்குடிிணஷ அறத்ல், அடிஷப்தடுத்துல், 

ஆப்திரிக்கரஷக் கறுப்னத் ஶரல்கபின் ிக ஶட்ஷடக் கரடரக ரற்றுல் இத்ஷக 

சறநப்தில்னகளுடன்ரன் னனரபித்துச் சகரப்த்றன் ிடில் அஷந்ரக  ரர்க்ஸ் 

குநறப்திடுகறநரர். 

(2) கஶதரக னனரபித்தும்:  

19ஆம் தற்நரண்டின் இறுறினறனந்து இண்டரம் உனகப் ஶதரர் ஷினரண கரனப்தகுறஷ 
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கரறதத்றத்றன் இண்டரம் கரனகட்டரகக் குநறப்திடனரம் இஷஶ வனணின் ’கரறதத்றம் 

னனரபித்துத்றன் உச்சக்கட்டம்’ ன்ந தனறல் ிரிக்கறநரர். 19ஆம் தற்நரண்டின் இறுறில் 

கணகத் வரறற்சரஷனகபில் னற உற்தத்ற னஷநகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. கூட்டுப்தங்கு 

றறுணங்களும், கஶதரக அஷப்னகளும் உனவடுத்ண. னனரபித்தும் கஶதரக டிஷப் 

வதற்நது. திரிட்டணின் உற்தத்றத் றநன் குஷநந்து, வஜர்ணினேம், அவரிக்கரவும் வரறல் தட்த 

பர்ச்சறரல் அறக உற்தத்றத் றநனுடன் னற ஶதரட்டிரபர்கபரகப் வதரனபரர ஶன்ஷ 

வதற்நண. உனகபில் ஆற்நல் சறஷனில் ரற்நம் ற்தட்டது. திரிட்டரணி ஸ்வடர்னறங் 

ழீ்ச்சறஷடந்து, ங்கத் த்ஷ ிட்டு வபிஶநறது. உனஷகப் தங்கறடுற்கரகக் 

கரனணிரறக்க ரடுகபிஷடஶ ற்தட்ட ஶதரட்டி உனகப் ஶதரரக வடித்து. ஷ்ரில் 

ஶசரசனறசப் னட்சற ற்தட்டு னனரபித்து அஷப்ஷதக் கரட்டிலும் ஶம்தட்ட என சனெக 

அஷப்ஷத ற்தடுத் னடினேம் ன்தஷ றனொதித்து. 1928இல் வதரனபரரப் வதனந் றஷன 

ற்தட்டது. னல் உனகப் ஶதரரில் வஜர்ணிின் ழீ்ச்சற, தரசறசத்றன் பர்ச்சற, ண திரிட்டணின் 

ழீ்ச்சறினறனந்து உனஷக று தங்கறடுற்கரண இண்டரம் உனகப் ஶதரர் ஷினரண 

கரனத்ஷ கரறதத்றத்றன் இண்டரம் கரனகட்டரகக் குநறப்திடனரம். 

(3) உனகபரி அவரிக்க ஶனரறக்க கரறதத்றம்: 

இஷத் ங்கத் த்துடன் டரனர் இனந் கரனகட்டம் (1944-73) ணவும், ங்கத் த்றனறனந்து 

ினகற டரனரின் றஷக் கரனகட்டம் ணவும் இன தகுறகபரகப் திரிக்கனரம். இண்டு 

உனகப் ஶதரர்கபின் னெனம் னரதனம், பர்ச்சறனேம் வதற்று வதரனபரர 

ஶன்ஷஷடந்றனந்து அவரிக்கர. திவட்டன்வுட்ஸ் அஷப்தின் னெனம் அவரிக்க டரனர் 

உனகப் தரக அங்கலகரிக்கப்தட்டுத் ங்கத் த்துடன் இஷக்கப்தட்டது. கரனணி ரடுகள் 

ிடுஷன வதற்நண. ஶசரனறச ரடுகபின்  பர்ச்சறரல்  உனகம் னனரபித்து னகரம், 

ஶசரனறச னகரம் ண இன துனங்கபரகப் திரிந்து. அவரிக்கர ஷனஷினரண 

னனரபித்து னகரம், ஶசரித் ஷ்ரின் ரக்கம் ங்கள் ரடுகபில் தரனறனக்க 

னற்சறகள் ஶற்வகரண்டது. இனந் ஶதரதும் இன துனச் சூனறல் னனரபித்து ரடுகள் 

ஷ்ரின் னன்னுரத்ரல் ங்கள் ரடுகபில் னட்சற வடிக்கரல் டுக்கவும், உஷக்கும் 

க்கபின் ஶதரரட்டங்களுக்கு அஷ ஶதரடவும் உஷக்கும் க்கபின் ழுச்சறக்குக் கரது 

வகரடுக்க ஶண்டி ஶஷஷ ற்தடுத்றது. ஶசரசனறசத்றன் பர்ந்து னம் வசல்ரக்ஷகக் 

கட்டுப்தடுத்துற்கரக, அஷ உனக னரற்நறனறனந்து துஷடத்வநறவும், னனரபித்தும் 
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சறன சசங்கஷபச் வசய் றர்ப்தந்றக்கப்தட்டது.  இணரல் சனெகத் துஷநகளுக்கு, வதரதுத் 

துஷநகளுக்கு எதுக்கலடுகள் அறகரிக்கப்தட்டண, கூனற உர்வு ற்தட்டது. வசரத்து ரி, னரண 

ரி னெனரக, ரடுகளுக்குள்ஶப வதரனபரர ற்நத் ரழ்வு அறகரிக்கரல் 

கட்டுப்தடுத்ப்தட்டது. பர்ந் ரடுகபில் வதன உற்தத்றனஷநின் அடிப்தஷடினரண தகர்வு 

பர்ச்சற ற்தட்டது. இந் பர்ச்சறறஷன 1973-74 ஷ ீடித்து. இந்க் கரனக்கட்டத்றல் 

உற்தத்றரணது தன்ணரட்டு கஶதரக றறுணங்கபின் ஆறக்கத்றல் இனந்து. றறஷப்னம் 

ஶசற அபிலும், சர்ஶச அபிலும் கட்டுப்தரடுகளுக்கு உட்தட்ஶட வசல்தட்டது. 

அஶ ஶதரது ஶசரசனறசத்ஷ அடிஶரடு அறப்தற்கரண ஶட்ஶடர, சலட்ஶடர ண தன ரடக் 

கூட்டஷப்னகஷப அவரிக்கர ற்தடுத்றது. ஶசரசனறஸ்டுகள் அவரிக்கரில் ஶட்ஷடரடப் 

தட்டரர்கள். அவரிக்கரரல் உனவகங்கும் வரடுக்கப்தட்ட ஶதரர்கள், ரட டடிக்ஷககபரல் 

ஶலும் ஶலும்  அறகரிக்கப்தட்ட ரட றற எதுக்கலடுகபரல் அன் வதரனபரர 

பர்ச்சறனேம், உற்தத்றத் றநனும் னறஷடந்ண. 1970கபில் வதரனபரரத் ஶக்கனம் னரத 

ழீ்ச்சறனேம் ற்தட்டது.  

அவரிக்கரின் குஷநனேம் ங்க இனப்னகபரலும், வதனகும் டரனர் வபிடீுகபரலும் டரனரின் 

றப்ன ழீ்ச்சற வதற்றுக் ஶகள்ிக்குட்தடுத்ப் தட்டரல் றக்சன் அசு ங்கத் த்ஷ ிட்டு 

வபிஶநறது. வதட்ஶர டரனர் எப்தந்ம் ஶற்வகரள்பப்தட்டது. வதரனபரரத் 

ஶக்கத்றனறனந்து வபிவும், னரதத்ஷ அறகரிக்கவும் ணீ ரரபம் ன்ந வதரில் 

உஷக்கும் ர்க்கத்ஷனேம், னென்நரம் உனக ரடுகஷபனேம் சுண்டுற்கரண ணீ 

கரனணிரறக்கக் வகரள்ஷககள் றஷநஶற்நப்தட்டண. றறுணங்கள், வசரத்துக்கபின் ீரண 

ரிிறப்ன குஷநக்கப்தட்டரலும், கூனறக் குஷநரலும் வதரனபரர ற்நத்ரழ்வு 

ரடுகளுக்கறஷடஶனேம், ரடுகளுக்குள்ளும் அறகரித்துள்பது. இனப்தினும் ணீக் 

கரனணிரறக்கக் கரனக்கட்டத்றல் உனகறன் வரத்ப் வதரனபரர பர்ச்சற குஷநரகஶ 

கரப்தடுகறநது. தன்ணரட்டு றறுணங்கள் அதரிறரண பர்ச்சற வதற்றுள்பண.  

நிேிான முேயாரித்துலம்: 

னற ரரபக் வகரள்ஷககஶப றறத்றற்கரண ஶகரட்தரஷட ங்கறனேள்பண. பர்ந் 

ரடுகபில் னறர்ச்சறஷடந் னனரபித்துத்றல் றறத்துஷந டடிக்ஷககபின் வபி 

கிசரக உர்ந்து றறரக்கம் ஆட்சற வசலுத்துகறநது. 1970கபினறனந்ஶ கஶதரக 

னனரபித்தும் றற டிஷப் வதற்நது. இது றறக் குறறகள் உனரற்கும், வரடர்ந்து 
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னம் வதரனபரர றற வனக்கடிகளுக்கும், வதனகறனம் ஶஷனின்ஷக்கும் கரரக 

உள்பது. 

னனரபித்தும் னறர்ந் பர்ந் ரடுகபில் உற்தத்றச் வசல்தரடுகபில் னரதீங்கள் 

குஷநந்ரல் னெனணத் றட்டல் ஶக்கஷடந்துள்பது. உனக அபில் உற்தத்றச் 

வசல்தரடுகள் வதனபில் னென்நரம் உனக ரடுகளுக்கு ரற்நப்தட்டண. பர்ந் ரடுகபின் 

னனரபித்து அசுகள் றறத்ஷஶ ஊக்கப்தடுத்துகறன்நண.  

உற்தத்றத் துஷநஷக் கரட்டிலும் றறத்துஷந, ரில் ஸ்ஶடட், ங்கறத் துஷந, ஶசஷத் துஷந 

ஆகற சுற்ஶநரட்டத் துஷநகஶப வதனக்கஷடந்துள்பண. வரத்ப் வதரனபரக்க றப்தில் 

உற்தத்றத் துஷநின் தங்கு குஷநந்து, சுற்ஶநரட்டத் துஷநகபின் தங்கு (FIRE-Finance, Insurance, Real 

estate) அறகரித்துள்ப ஶதரக்கு றறத்ஷஶ குநறப்திடுகறநது. றறம் வதரனபரர 

அஷப்வதங்கும் அறஶற்தடுத்தும் ரக்கங்கஷப உனரக்கறனேள்பது. 

றறசரர றறுணங்கள், ங்கறகள், இல்னத்ரர்கபின் வசல்தரடுகபில் ற்தட்ட ரற்நஶ 

றறத்றன் ஷக்கூநரக உள்பது ண கறஶக்கப் வதரனபரரினரபர் ஶகரஸ்ரஸ் 

னரதரித்சரஸ் குநறப்திடுகறநரர். இறல் னனரரக றறசரர றறுணங்கள் றற 

றறுணங்கஷபச் சரரல் ன்ணிச்ஷசரகஶ றற டடிக்ஷககபில் ஈடுதடுகறன்நண. 

இண்டரரக ங்கறகள் னற்நறலும் கடன் வதற்றுக் கடன் ஶசஷபிப்தஷ கரட்டிலும் றநந் 

றறசந்ஷகபில் ர்த்கம் வசய்ன் னெனம் னரதம் வதநஶ னற்தடுகறன்நண. னென்நரரக 

ணிதர்களும், இல்னத்ரனம் அத்றரசறப் வதரனட்கஷபனேம், டீ்டுசற, கல்ி, உடல் 

னம், ஶதரக்குத்துச் ஶசஷகள், ண அஷணத்றற்குஶ கடன் வதந ஶண்டி றஷனனேம், றறத் 

துஷநஷஶ அறக அபில் சரர்ந்றனக்கும் ஶதரக்கும் ற்தட்டுள்பது. 

இஷஶ றறத்றன் னென்று குநறப்திடத்க்க அம்சங்கள் ண ஶகரஸ்டரஸ் சுட்டிக்கரட்டுகறநரர்.  

றறசரர றறுணங்களுக்கும் ங்கறகளுக்குரண இஷடவபி அறகரித்துள்பது. ற்ஶதரதுள்ப 

கஶதரக னெனண றறுணங்கள், ங்கபது னரதத்றனறனந்ஶ னலீடுகளுக்கரண றறஷப் 

வதறுகறன்நண. றறசரர்ந் றநன்கஷப பர்த்துக் வகரள்கறன்நண. வபிினறனந்து கடன் 

ஶஷப்தட்டரல் றநந் சந்ஷகபில் வதறுகறன்நண. 

ங்கறகள் உற்தத்ற அடிப்தஷடினரண வரறல் டடிக்ஷககளுக்கு றறக்கடன் அபிப்தஷக் 

கரட்டிலும், றறச் வசல்தரடுகளுக்கும், ணி தர்களுக்கும், சறல்னஷநக் கடன் துஷநகளுக்குஶ 

அறக அபில் கடன் அபிக்கறன்நண. றற ரக்கத்றல் ங்கறகள் னக்கறப் தங்கு 
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குக்கறன்நண. 1980கபில் றகச் சறறு தகுறரக இனந் னிப்னச் சந்ஷகள் (derivative markets) 

2011இல் 700 டிரில்னறன் அவரிக்க டரனர் அபவுக்கு உர்ந்ண. வதனபவு ிரிந்து தந் இந் 

னிப்னச் சந்ஷகபின் ஷரகச் வசல்தடும் சர்ஶச ங்கறகள் றறரக்கத்றன் 

உந்துசக்றரகவும் உள்பண. 

னரதம் வதறுற்கரண அடிப்தஷட உற்தத்றத் துஷநினறனந்து சுற்ஶநரட்டத் துஷநக்கு ரற்நம் 

வதற்றுள்பது. றற னரதம் னன்ணிஷன வதற்றுள்பது. ஊறங்கபினறனந்தும், கூனறகபினறனந்தும் 

சுண்டுன் னெனம் ஶடிரகவும் அஷப்ன சரர்ந்தும் னரதம் அதகரிக்கப்தடுகறநது. உற்தத்றத் 

துஷநில் வரறனரபரின் ஊறற்ந உஷப்ஷதச் சுண்டி னரதம் வதறுது னல் ஷகச் 

சுண்டல். என வரறனரபனக்குக் கடன் வகரடுப்தன் னெனம் கூனறஷச் சுண்டுது இண்டரம் 

ஷகச் சுண்டல். இது உதரி றப்ன சரர சுற்ஶநரட்டத் துஷநகபில் ஷடவதறும் கூடுல் 

சுண்டல். இஷ றப்னச் சுண்டல் ணவும் குநறப்திடனரம். 

னனரபித்துப் வதரனபரரத்றல் உற்தத்ற, சுற்ஶநரட்டம், ிறஶரகம் ஆகறற்நறல் 

உற்தத்றஶ னன்ஷப் தங்கு கறக்கறநது. னனரபித்துத்றல் உற்தத்றின் ஶரக்கம் 

னெனணத் றட்டஶன, உதரி றப்தரக்கத்ஷப் வதனக்குஶ ஆகும். னெனணம் ன்தது அன் 

உஷடஷரபனக்கு உஷப்ஷதச் சுண்டுற்கரண ரய்ப்ஷதத் னகறநது. உற்தத்ற 

றகழ்னஷநில் வரறனரபர்கபின் ஊறற்ந உஷப்ஷதச் சுண்டுன் னெனம் வதநப்தட்ட 

உதரி றப்ஶத னரதரகறநது.  னரதத்றன் என தகுறஶ கடனுக்கரண ட்டிரக  றற னெனண 

உஷடஷரபனக்குச் வசலுத்ப்தடுகறநது. உதரி றப்தினறனந்து றற னெனணத்றற்கரண ட்டி 

கறஷடக்கறநஶ ி றற னெனணம் ன்ணிச்ஷசரக ன்ஷணத்ரஶண வதனக்கறக் வகரள்ரல் 

அல்ன. றற னெனணம் குட்டி ஶதரடுறல்ஷன. அப்தடிப்தட்ட என ரய்ரனத் ஶரற்நத்ஷஶ 

ற்தடுத்துகறநது.  

னனரபித்துப் வதரனபரரத்றல் இண்டு ஷகரண னெனணத் றட்டல் கரப்தடுகறநது. 

தங்குச் சந்ஷின் னெனம்  னெனணம் றட்டப்தடுஷ றற னெனணத் றட்டல் ணனரம், இது 

இண்டரம் ஷகரண னெனணத் றட்டல். இன் னெனம் றட்டப்தடும் னெனணம் அஷணத்துஶ 

உற்தத்றத் றநனுள்ப னஷநில் னலீடு வசய்ப்தடுறல்ஷன. அப்தடி ன்நரல் 

னனரபித்துச் சனெகத்றல் உண்ஷரண / னன்ஷரண னெனணத் றட்டல் ங்கு  

ஷடவதறுகறநது? றச்சரக றறத்துஷநகபில் அல்ன. உற்தத்றத் துஷநகபில் உஷப்தரபரின் 

ஊறற்ந உஷப்ஷதச் சுண்டுன் னெனம் றட்டப்தடும் உதரி றப்தின் றட்டஶன 
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உண்ஷரண / னன்ஷரண னெனணத் றட்டல் ஆகும். உதரி றப்தினறனந்ஶ னரதம் 

வதநப்தடுகறநது. 

உண்யான மூயேனத் ேிட்டல்: 

உற்தத்றத் துஷநில் உதரிறப்தரக்கத்றன் னெனம் வசய்ப்தடும் னெனணத் றட்டஶன 

உண்ஷரண னெனணத் றட்டல் ஆகும். உதரி றப்தரக்கத்றற்குத் வரறல்துஷந 

னெனணனம், உதரிறப்ஷதப் தரக ஈஶடற்நம் வதந ிக னெனணனம் தங்கபிக்கறன்நண.  

றற னெனணத் றட்டல்: 

தங்குச் சந்ஷகள், றற றறுணங்கள் ஶதரன்ந சுற்ஶநரட்டத் துஷநகபின் னெனம் வசய்ப்தடும் 

னெனணத் றட்டல் றற னெனணத் றட்டல் ணப்தடுகறநது. றறத் துஷநில் னற றப்ன 

உனரக்கப்தடுறல்ஷன. உற்தத்றத் துஷநில் வதநப்தட்ட னரதத்றனறனந்தும், வதனம் ப்ன 

க்கபின் னரய், ஏய்வூறம், கூனற ண அஷணத்து ிரண னரய்களும் றறச் 

வசல்தரடுகபில் ஈடுதடுத்ப்தட்டும்  றற னெனணம் றட்டப்தடுகறநது. உதரி றப்ன சரர 

சுற்ஶநரட்டத் துஷநகபில் ஷடவதறும் இந்க் கூடுல் சுண்டனறல், றப்ன சுண்டல் திரண 

தங்கு குக்கறநது.  

றறரக்கத்றன் குநறப்திடத்க்க அம்சம் ன்ணவன்நரல் றற தரிர்த்ஷணகபின் னெனஶ 

அறக னரதம் வதநப்தடுகறநது, உதரிறப்தரக்கத்துக்கு ஶடிரண வரடர்தில்னர(ஷநனகத் 

வரடர்ன வகரண்ட) னரத டிங்கள் அறகரித்துள்பண. இந் எட்டுவரத் சுண்டல் அஷப்ஷத 

றறனெனரண அதகரிப்ன (financial expropriation) ண ஶகரஸ்ரஸ் குநறப்திடுகறநரர். 

தங்குச் சந்ஷகள் அதரிறரண பர்ச்சற அஷடந்துள்பண.ஆணரல் தங்குச் சந்ஷின் சந்ஷ 

னெனணத்றன் வரத் றப்னஶ உற்தத்றத் துஷநில் னலீடு வசய்ப்தடுறல்ஷன. சந்ஷ 

னெனண றப்திற்கும், உற்தத்றத் துஷநில் வசய்ப்தடும் னெனண றப்திற்கும் இஷடினரண 

ஶறுதரஶட றறனலீட்டரபர் னரதம் ன்று வதரனபரர அநறஞர் யறல்ஃவதர்டிங்க் 

ஷறுத்துள்பரர்.இறனறனந்ஶ, றறுணங்கபின் னன்ஷ தங்குரர்களும், றற 

றறுணங்களும், இஷடத்கர்களும் வதனம் னரதம் அஷடகறநரர்கள். ீண்ட கரன அபில் 

ட்டும் ரன் தங்குச் சந்ஷ றஷனகள், னெனணத் றட்டலுக்கரண சுற்சறனேடன் எத்து ஶதரகறநது. 

குறுகற கரன அபில் வசய்ப்தடும் ஊக னலீடுகஶப இந் ஶறுதரடு ற்தட கரரகறநது. 

இந் ஊக னலீடுகஷப கட்டுப்தடுத்வும், றறச் வசல்தரடுகஷப எழுங்குனஷந தடுத்வும் 

ரிகஷபனேம் கட்டுப்தரடுகஷபனேம் ற்தடுத் ஶண்டும். உரரக தங்கு தரிர்த்ஷண 
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ரிஷ (security transaction tax) ிறக்க ஶண்டும். ஶடரதின் ன்ந வதரனபரர அநறஞர் ரப் 

தரிர்த்ஷணகபில் வசய்தடும் ஊக னலீடுகஷபத் டுக்க என ரினஷநஷ 

னன்வரறந்ரர். இது ஶடரதின் ரி ண அஷக்கப்தடுகறநது. ஆணரல் இந் ரிிறப்திணரல் 

றறத்துஷநின் பர்ச்சற தரறக்கப்தடும் ன்று ஷடனஷநதடுத்ப்தடரல் டுக்கப்தடுகறநது. 

ரர் ரனக்கு உவுகறநரர்? 

டரனரின் ஶனரறக்கத்ஷ அடிப்தஷடரக வகரண்ட றறரக்கத்றன் உநறஞ்சு குல்கள் 

உனவகங்கும் திரல் அங்கறனந்வல்னரம் றப்ன / வசல்ம் அவரிக்கரவுக்குக் 

கடத்ப்தடுகறநது. அவரிக்கர றகப்வதனம் கடணரபி ரடரக உள்பது. பனம் ரடுகபினறனந்து 

னம் கடன் னெனணங்கஶப அவரிக்க தகர்வுக்கு றறபிக்கறன்நண.  

பனம் ரடுகபின் றறத்துஷந அஷப்னகள் பர்ந் ரடுகபின் றறத்துஷந அஷப்னகஷபச் 

சரர்ந்றனக்கும் றஷன உள்பரல் பனம் ரடுகபினறனந்து பர்ந் ரடுகளுக்கு றப்ன 

கடத்ப்தடக் கரரகறநது. இது பனம் ரடுகள் பர்ந் ரடுகளுக்குக் கப்தம் கட்டுஷப் 

ஶதரல் உள்பது ண ஶகரஸ்டரஸ் குநறப்திட்டுள்பரர். 

அந்ற னலீடுகள் பனம் ரடுகபில் பர்ச்சறஷ ற்தடுத்தும் ணப் தரிந்துஷக்கப்தட்டரலும், 

உண்ஷில் அஷ பனம் ரடுகபினறனந்து றறஷ அதகரிப்தற்கரண கனிரகஶ 

வசல்தடுகறன்நண. அது ஶதரனஶ அந்ற றறுணங்கபரலும் க்குப் வதனம் இப்ஶத 

ற்தடுகறநது. வதரனபரர அநறஞர்கள் தரல் தனும், யரரி ஶக்ரஃனம் ந்  ரடும் அன் 

ல்ஷனக்குள் அந்ற றறுணங்கஷப அனுறக்கக் கூடரது, அந்ற றறுணங்கள், பங்கஷப 

வபிரட்டுக்குக் கடத்துற்கரண குரய்கஶப ண குநறப்திடுகறன்நணர். 

1870னறனந்து 1914 ஷ திரிட்டணினறனந்து ற்றுற வசய்ப்தட்ட னெனணத்றன் அபவு 2.4 

தில்னறன் தவுண்ட். ஆணரல் அறனறனந்து திரிட்டன் வதற்ந னரய் றப்ன 4.1 தில்னறன் 

தவுண்ட் . அவரிக்க றறுணங்கள் 1950-63க்கு இஷடப்தட்ட தகுறில் 17.4 தில்னறன் டரனர் 

னெனணங்கஷப ற்றுற வசய்ண. ஆணரல் அன் னெனம் 29.4 தில்னறன் டரனர் 

னரதஷடந்ண. இவல்னரம் தங்கஷ இப்வதரழுவல்னரம் அந்ற னலீடுகள் பர்ச்கறக்ஶக 

உவுகறன்நண ணக் கனதுஶரரணரல் அது று. 

உனகபில் தக்கர ரடுகள் ஷ ரடுகளுக்கு றுஷஷ எறக்கவும், பர்ச்சறக்கரகவும் 

ரரபரக ங்கள் வசல்த்ஷ ங்குகறன்நண, ன்தது ரன் ம் கரதுகபில் வரடர்ந்து 

ஏப்தடும் கஷ. அவரிக்கரஷ ஷரகக் வகரண்ட உனகபரி றற எனஷப்தரட்டிற்கரண 
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அஷப்னம் (ஜற.ஃப்.), ரர்ஶ வதரனபில் தள்பிின் தன்தரட்டு ஆரய்ச்சற ஷம் 

வபிிட்டுள்ப ஆய்நறக்ஷக இஷ அப்தட்டரண வதரய் ண றனொதித்துள்பது. 

எவ்வரன ஆண்டும் தக்கர ரடுகளுக்கும் ஷ ரடுகளுக்கும் இஷடில் டக்கும் 

அஷணத்து ிரண றற தரிர்த்ஷணகள், தரிரற்நங்கள், றற உி, வபிரட்டு னலீடு, 

ர்த்கம், கடன் த்து, வபி ரட்டில் ஶஷன வசய்ஶரரல் தரிரற்நப்தடும் றற, தறவு 

வசய்ப்தடர னெனண கடத்ல் அஷணத்துஶ இந் ஆய்ில் கக்கறல் வகரள்பப்தட்டுள்பது. 

2012இல், பர்ந் ரடுகபிடறனந்து பனம் ரடுகள் வரத்ம் 1.3 னட்சம் ஶகரடி டரனர் 

வதற்நண (இறல் றற உி, னலீடு, வபிரட்டு னரணம் ஆகறஷ அடங்கும்). ஆணரல் 

அஶ ஆண்டு  பனம் ரடுகபினறனந்து 3.3 னட்சம் ஶகரடி டரனர் பர்ந் ரடுகஷபச் 

வசன்நஷடந்துள்பது. பனம் ரடுகபிடறனந்து 2 னட்சம் ஶகரடி டரனர் தநறக்கப்தட்டுள்பது. 1980 

னல் 2012 ஷ பனம் ரடுகபினறனந்து வரத்ம் 16.3 னட்சம் ஶகரடி டரனர் பர்ந் 

ரடுகபரல் அதகரிக்கப்தட்டுள்பது. இறல் ட்டித் வரஷக ட்டும் 4.2 னட்சம் ஶகரடி டரனர் 

வசலுத்ப்தட்டுள்பது. இப்வதரழுது வசரல்லுங்கள் இறல் ரர் ரனக்கு உவுகறநரர்? 

தக்கர ரடுகள் ஷ ரடுகஷப பர்க்கில்ஷன; ஷ ரடுகஷபச் சுண்டிஶ தக்கர 

ரடுகள் பர்ந்து னகறன்நண.  

1990கபினறனந்து றஷனற்ந வபிரட்டுத் ணிரர் னலீடுகள் றறச் சறஷனஷக் 

கடுஷரகப் தரறத்து, றற வனக்கடிஷ ற்தடுத்துகறன்நண. பனம் ரடுகளுக்கு 

அபிக்கப்தடும் அந்ற னெனண தரய்ச்சல் ர  சரதர? ன்று தரர்த்ரல் சரதக்ஶகடுரன் 

ன்கறநது தரகறஸ்ரணின் பர்ச்சறக்கரண ரினீேில் வபிிடப்தட்ட என ஆய்வுக் கட்டுஷ. 

றஷனற்ந அவரிக்க டரனர் அஷச் சரர்ந்து ஊசரனரடும் ற்ந ரங்கபின் தரிரற்ந 

ிகறங்கபிலும், ட்டி ீங்கபிலும் வதனம் ற்ந இநக்கங்கஷப ற்தடுத்றனேள்பது. இணரல் 

சர்ஶச றறச் சந்ஷகள் வதனம் பர்ச்சறனேம், னரதனம் அஷடந்துள்பண. இது உனவகங்கும் 

தகீ்கம் அறகரிப்தற்ஶக கரரணது தகீ்கம் அறகரணரல் றறரக்கத்றன் னெனம் 

வதநப்தடும் னரதம் குஷநந்து ிடும் ன்தற்கரகத்ரன் தகீ்கத்ஷ கட்டுப்தடுத்தும் னஷந 

(inflation targeting) உனவகங்கும் ஷடனஷநப்தடுத்ப்தட்டது. இவ்ரறு தகீ்கத்ஷக் 

குஷநப்தற்கரக ஷடனஷநப்தடுத்ப்தட்ட வகரள்ஷககள் பனம் ரடுகபில் அறக ட்டி 

ீங்கள் ிறக்கப்தடுற்கும் வதரனபரர பர்ச்சறஷ ட்டுப்தடுத்ற வதரனபரரக் 

குறுக்கத்ஷ ற்தடுத்வும் கரரக அஷந்துள்பண. 



                                              உரிஷத் றழ்த் ஶசம்| ஃதிப்ரி 2021|  53 

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

பனம் ரடுகபில் கரப்தடும் உர்ந் ட்டி ீம், அந்ற னலீட்டரபர்கள் பர்ந் 

ரடுகபில் னறவுக் கடன் வதற்று, பனம் ரடுகபின் றறச் வசரத்துக்கபில் னலீடு வசய்ன் 

னெனம் றற னரதம் வதறுஷஶ ஊக்கப்தடுத்துகறநது. அந்ற னலீடுகள் அறகரிக்கும் ஶதரதும், 

வபிரட்டு ரங்கபில் கடன் வதறுது அறகரிக்கும் ஶதரதும்  ரப் தரிர்த்ஷண 

ற்ந இநக்கங்கபில் ற்தடும் இப்னகஷபக் கரப்தடீு வசய் அந்ற வசனரி இனப்னகஷப 

அறகபில் ஶசறக்க ஶண்டி ஶஷ ற்தடுகறநது. பனம் ரடுகபின் த்ற ங்கறகள் 

அந்றச் வசனரி இனப்னகஷப அறகரிக்க அவரிக்க அசறன் றறப் தத்றங்கஷப ரங்கறக் 

குிக்குரறு றர்தந்றக்கப்தடுகறன்நண. இதுவும் பனம் ரடுகபினறனந்து பர்ந் ரடுகளுக்கு 

னெனணம் அதகரிக்கப்தடுற்குக் கரரகறநது. டரணி ஶரட்ரிக்கறன் ‘அந்ற வசனரி 

இனப்னகளுக்கரண சனெகச் வசனவு’ ன்ந ஆய்நறக்ஷக 1990கபின் னற்தகுறினறனந்து பனம் 

ரடுகபின் அந்றச் வசனரி இனப்னக்கபில் றக ிஷரக உர்ந்துள்பது ணவும், இந் 

இனப்னக்கள் பனம் ரடுகபின் வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றில் கறட்டத்ட்ட 30 சீரக 

உர்ந்துள்பரகவும் சுட்டிக்கரட்டுகறநது. ஶலும் வபிரட்டு கடன் ரங்குரல், இந் 

ரடுகளுக்கு ற்தடும் னரய் இப்ன உனக அபில் வரத் உற்தத்ற (ஜறடிதி) றப்தில் 1 

சீத்ஷ ட்டினேள்பரகக் குநறப்திடுகறநது. 

2000கபில் அவரிக்கரின் வரத் னரதத்றல் றற னரதத்றன் தங்கு 45%ஆக உர்ந்துள்பரக 

ஶகரஸ்ரஸ் குநறப்திடுகறநரர். 

றற னலீடுகபில் இப்னகஷபத் ிர்ப்தற்கரக ‘வயட்ஜறங்’ (hedging) ணப்தடும் இப்னக் 

கரப்னனஷந வசல்தடுத்ப்தடுகறநது. ஆணரல் இஷஶ னரதம் ஈட்டுற்கரண கனிரகப் 

தன்தடுத்ற ஊக னலீட்டரபர்களும், றற றறுணங்களும் அறக னரதம் ஈட்டி னகறன்நண. 

ஶனறஶ திஷ ஶனேம் கஷரக இப்னகஷபத் டுப்தற்கரண கனினேம் றர்ஷநரக 

இப்னகஷப அறகப்தடுத்துகறன்நண. இணரல் சறறு னலீட்டரபர்கஶப அறகரகப் தரறக்கப்தட்டு 

னகறன்நணர். தங்குச் சந்ஷ ற்ந இநக்கங்கபரல் ற்தடும் அதரங்கஷபக் குஷநப்தற்கரகஶ 

ர்த்க ங்கறகள் வசரத்து றற னிப்னகபில் னத்ரக்கங்கஷப ற்தடுத்ற சந்ஷகஷப 

ிரிவுதடுத்றண. வசரத்து னிப்னகபில் ற்தடும் அதரங்கஷபப் ஶதரக்கப் தரதுகரப்னக் 

கனிகள் (securitization) வசல்தடுத்ப்தட்டண. இஷ றர்தரர்த் தடி அதரங்கஷபக் 

குஷநக்கில்ஷன, ஊக னரதங்கஷப வதறுற்கரண னற ரய்ப்னகஷப ங்கறதுடன் 

றர்தரர னற வனக்கடிகஷபஶ அறகரித்துள்பண. உண்ஷரண னெனணத் றட்டல்,றற 
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னெனணத் றட்டல் இஷடில் வதரனந்ர றஷனஷ,னண்தரடுகஷப றறரக்கம் 

அறகரித்துள்பது. னனரபித்தும் ற்தடுத்றனேள்ப தல்ஶறு னண்தரடுகளுள் இது என்று 

ட்டுஶ. 

சனெகத்றன் அஷணத்து ப்திணனஶ  றறரக்கத்றன் ஆளுஷகக்குள் 

வகரண்டுப்தட்டுள்பணர். றறரக்கத்றன் னெனம் ணி தர்கள்,குடும்தங்கபின் கடன் றஷன 

அறகரித்துள்பது. அஷப்னகள், றறுணங்கள், அசுகள் ண அஷணத்றன் கடன் றஷனனேம் 

அறகரித்துள்பது. உனவகங்கும் கடன் றற சரர்ந்ஶ வதரனபரரம் இங்கற னகறநது. 

றறரக்கம் னென்நரம் உனக ரடுகஷப கடன் வதரநறில் சறக்கும் றஷனஷ 

அறகப்தடுத்றனேள்பது. கட்டற்று ங்கும் தி றறரக்கத்ரலும், றற வனக்கடிகஷப 

குஷநப்தற்கரண னத்ரக்க னற்சறகபரலும் றற வனக்கடிகள் ற்தடுற்கரண அதரம் 

அறகரித்துள்பஶ எற குஷநந்தரடில்ஷன. றற னலீடுகபின் னெனம் உனகறன் 

வதனம்தக்கரரண ரன் தஃவதட் றறஷப்தில் ஶதறஷ ற்தடுத்தும் கனிகள் 

உனரக்கப்தட்டுள்பரக குநறப்திட்டுள்பரர். னனரபித்து வதரனபினரபர்கபில் தனர் 

றறத்துஷநஷ எழுங்குனஷநக்குள் வகரண்டு ஶண்டும் றறனலீடுகபில் கட்டுப்தரடுகஷப 

ற்தடுத் ஶண்டும் ன்ந கனத்ஷஶ னன் ஷத்துள்பணர். னனரபித்து அஷப்ன 

னஷநஷ தரதுகரக்கும் ிரக ணீ ரரபத்ஷ சலர்றனத்துன் னெனம் ட்டுஶ 

வதரனபரர வனக்கடிகளுக்கு னடிவுகட்ட னடிரது. அசறல் வதரனபரர அஷப்ன 

ரற்நத்றன் னெனஶ ீடித்த் ீர்ஷப் வதந னடினேம். 

ாணுல தயாேிக்கம்: 

உனகச் சந்ஷின் தக்கக்கங்கள், ம்திக்ஷககபரல் ஶனரறக்கத்ஷ றஷனறறுத்தும் 

அவரிக்கரின் அசறல் அறகரம், ரட தனத்ஷச் சரர்ந்துள்பது. 

இண்டு உனகப் ஶதரர்கபின் ஶதரதும் ரடத் பரட உற்தத்றரல் வதரனபரர பர்ச்சற 

வதற்ந அவரிக்கரின் வதரனபரர பர்ச்சற குஷநற்கும் ரட ஆறக்கஶ னக்கறக் 

கரரக உள்பது. இந் வதரனபரர ஶன்ஷஷ இட்டு றப்த அது ரட தனத்ஷஶ 

ம்தினேள்பது. 

ஶசரசனறசம் ஜணரகத்துக்கு ிஶரரணது ன்று தன வதரய்ப் தப்னஷகள் வசய்து, 

ஶசரசனறசத்ஷ ீக்க ஶண்டும் ன்ந ஶரக்குடன் ஶதரர் டடிக்ஷககபில் அவரிக்கர 

ஈடுதட்டது. ஶசரித் ஷ்ர இனந் ஶதரது அன் பர்ச்சறஷத் டுக்கவும், உனக 
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ஷதடத்றனறனந்து ஶசரனறசத்ஷத் துஷடத்வநறவும் ரடக் கூட்டஷப்னகஷப 

ற்தடுத்றது. தணிப் ஶதரர் ன்று கூநப்தட்டரலும் அவரிக்கர வபிப்தஷடரகஶ சலணர, 

வகரரிர, ிட்ரம், கறனைதர, வணிசுனர ஆகற ரடுகபின் ீது ஶதரர் வரடுத்து. 

ஶசரித்து ஷ்ரின் ழீ்ச்சறக்குப் திநகு தணிப்ஶதரனக்கு ரற்நரக ீிரத்றற்கு றரண 

ஶதரர், ஜணரகத்துக்கரண ஶதரர், ணி உரிஷகளுக்கரண ஶதரர், சர்ரறக்கத்றற்கு றரண 

ஶதரர் ணப் தல்ஶறு ஶதரர்ஷில் ஶதரர் வரடுப்தற்கரக ரடத்றற்கரண றற எதுக்கலட்ஷடக் 

குஷநரல் தரர்த்துக் வகரண்டது. இன் னெனஶ ன் ஶனரறக்கத்ஷத் க்க ஷத்துள்பது. 

அட ஆனே பர்ச்சறஷத் டுப்தற்கரண எப்தந்த்றல் ஷகவரப்தறட அவரிக்கர றுத்து. 

அது உனவகங்கும் ீிரத்ஷஶ ிஷத்துள்பது.  

ஶசரித் என்நறத்றன் சரிஷ அடுத்து அவரிக்கரில் ல்.ல்.டதிள்னை. னஷ் றர்ரகத்றன் 

தரதுகரப்னத் துஷந ரநறனம் உனகச் சூலுக்கு ற்த அவரிக்கரின் ஶசறப் தரதுகரப்னக் 

வகரள்ஷகஷ றுதரிசலனஷண வசய்த் வரடங்கறது ரர்ச் 1992 தரதுகரப்னத் றட்டறடலுக்கரண  

றகரட்டுல், தரதுகரப்னத் துஷநக் வகரள்ஷக துஷச் வசனரபர் வரல்ஶதரிட்மறணரல் 

உனரக்கப்தட்டது. அன் தடி அவரிக்கரின் னன்ஷரண ஶசறப் தரதுகரப்ன இனக்கரணது 

"ந்வரன உனகபரி ஶதரட்டிரபரின் ஶரற்நத்ஷனேம் டுக்கும்" ிரக இனக்க 

ஶண்டும் ன்று குநறப்திடுகறநது. 

வசப்வடம்தர் 11, 2001த் வரடர்ந்து இந் அடகுனஷநஶ  அவரிக்கரின் ஶசறப் தரதுகரப்ன 

உத்றக்கரண வகரள்ஷகரணது. இஷத் வரடர்ந்து ஈரக்கறன் ீரண அவரிக்கர வரடுத் 

ஶதரரணது என னற உனகப் ஶதரஷ திகடணப்தடுத்றரக வதனரற ஃவதரஸ்டர் (Naked Imperial-

ism) குநறப்திடுகறநரர்.  

ஜரர்ஜ் னஷ்றன் றர்ரகம், அவரிக்கப் தரதுகரப்தின் றுகட்டஷப்ன ன்ந வதரில் 

அவரிக்கரின் ஶனரறக்கத்ஷனேம், ஆக்கறறக்கும் ஶதரக்ஷகனேம் தட்டர்த்ணரக்கும் 

வபிரட்டுக் வகரள்ஷகக்கரண அநறக்ஷகஷஶ ீண்டும் உறுறப்தடுத்றது. 

சனீ ேிர்ப்பு குலாட்: 

பர்ந்து னம் சலணரின் வதரனபரர பர்ச்சறஷத் டுத்து அஷத் ணிஷப்தடுத்தும் 

ஷகில் அவரிக்கர, ஜப்தரன், ஆஸ்றஶனறர, இந்றர ஆகற ரன்கு ரடுகஷபக் வகரண்ட 

குரட் ன்ந ரடக் கூட்டிஷ அவரிக்கர ற்தடுத்றனேள்பது. அிஶசர ரடுகபில் 

என்நரக இனந் இந்றர வதரனபரரச் சலர்றனத்த்றற்குப் தின் அறக அவரிக்கச் சரர்ன 
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வகரண்ட ரடரக ரநறனேள்பது. அன் வபிப்தரஶட ’123’ எப்தந்ம். ற்ஶதரது ஶந்ற ஶரடி 

அசு அவரிக்கரவுடன் ஶலும் அறக வனக்கத்ஷ ற்தடுத்றனேள்பது. 

 

தரஜக ஆட்சறில் 2015ல் அவரிக்கரவும், இந்றரவும்  ‚ஆசற-தசறதிக், இந்றப் 

வதனங்கடலுக்கரண கூட்டு னெஶனரதர ஶரக்கு‛ குநறத் அநறக்ஷகில் ஷகவழுத்றட்டண. 

அற்கடுத் ஆண்டில், இன ரடுகளும் பரடப் தரிரற்நங்களுக்கரண எப்தந் அநறக்ஷகில் 

(வனஶரர) ஷகவழுத்றட்டண. அவரிக்க இரடப் தஷடகளுக்கு னன்னஷநரக இந்ற 

இரடத் பங்கஷபப் தன்தடுத் அனுற அபிக்கப்தட்டது. இது கறட்டத்ட்ட அவரிக்க 

இரடத் பத்ஷ இந்றரில் றறுிற்குச் சரணரணது ன்ஶந கூநனரம். வன் 

வகரரிர, றனைசறனரந்து, ிட்ரம் ஶதரன்ந திந ரடுகஷபனேம் குரட் கூட்டிில் இஷத்து 

குரட் திபஸ் ஆக ிரிவுதடுத்தும் னற்சறிலும் அவரிக்கர வரடர்ந்து ஈடுதட்டு 

னகறநது.ஆசறரின் ஶரட்ஶடர எப்தந்ம் ண சலணர இஷ ன்ஷரகக் கண்டித்துள்பது. 

ஷ்ரவும் றர்ப்னத் வரிித்துள்பது. ஷக் தரம்திஶரவும், ட்ம்னம் அக்ஶகடரண னஷநில் 

சலண வறுப்னப் திசரத்ஷத் தூண்டிஷ உனகநறனேம். ஶஜர திடன் றர்ரகனம் சலண றர்ப்னப் 

ஶதரக்ஷகஶ கஷடப்திடிக்கறநது. ஶஜர திடணின் றர்ரகம் அவரிக்கப் வதரனபரரத்ஷக் 

‘குஷநறப்திற்கு’ உட்தடுத்தும் "சலணரின் நரண, றரற்ந, சட்டிஶர 

ஷடனஷநகஷப"த் டுப்தற்கரண அஷணத்துக் கனிகஷபனேம் தன்தடுத்தும் ன்ஶந 

அவரிக்கக் றறஷச்சர் ஶஜணட் வல்னன் வரிித்துள்பரர். 

 

வஜனசஶனஷ இஸ்ஶனறன் ஷனகரக அங்கலகரித் டிம்ப் றர்ரகத்றன் னடிினறனந்து (ஶஜர 

திடன் றர்ரகம்) தின்ரங்க ரட்ஶடரம் ன்றும், வஜனசஶனறல் உள்ப அவரிக்கத் தூகம் 

வரடர்ந்து வசல்தடும் ன்றும்  இஸ்ஶல் சரர்னடன் ஶஜர திடன் றர்ரகம் வசய்துள்ப 

அநறிப்ன தரனஸ்ீணிர்களுக்கு க்கம் ஶதரல் ரற்நஶ அபித்துள்பது. திடன் 

ஷனஷினரண றர்ரக ரற்நம் அவரிக்கரின் ஶனரறக்கத்ஷ உர்த்றப் திடிக்கும் 

வபிரட்டுக் வகரள்ஷகினறனந்தும் இரடக் கூட்டிினறனந்தும் தின்ரங்கப் 

ஶதரறல்ஷன. உனகச் சந்ஷ அவரிக்கரின் ீது ஷத்துள்ப குனட்டு ம்திக்ஷககள் 

வரடனம் ஷ உனக ரடுகபிடறனந்து அவரிக்கர னறவுக்கடன் வதறும்.ழீும் டரனஷ 

அஷத் ரங்கறப் திடிக்கும். ஆணரல் இந்றஷன ன்வநன்றும் வரட னடிரது. 
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ப்தடிக் கடவுள் ீரண ம்திக்ஷககள் தக்ர்களுக்குப் வதரனபரர இப்னகஷப 

ற்தடுத்துகறன்நணஶர, அஶ ஶதரல் அவரிக்க ல்னசறன் சர் ல்னஷ தற்நற குனட்டு 

ம்திக்ஷககளும், ற்ந ரடுகளுக்கும் குநறப்தரக னென்நரம் உனக ரடுகளுக்கும், அற்நறன் 

உஷக்கும் க்களுக்கும் வதரனபரர இப்னகஷபஶ ற்தடுத்துகறன்நண. குனட்டு 

ம்திக்ஷககபரல் ட்டுஶ என வதரனபரர அஷப்ஷத, னனரபித்துப் வதரனபரர 

அஷப்ஷத ீண்ட வடுங்கரனம் தரதுகரக்க னடிரது. 

லயாற்றுப் பாடம்: 

இங்கறனரந்றல் றனப்தினத்துத்றன் ழீ்ச்சற வதரனபரர உதரிஷ உற்தத்றத் றநனுள்ப 

னஷநில் தன்தடுத்ரல் ஶட்டுக்குடிிணர் ங்கபது ஆடம்தச் வசனவுகளுக்கரகவும் ரர 

ஶகரில்கள், ரட ரபிஷககள் கட்டவும், ஶதரர்கபில் ஈடுதடவும் வசனபித்ரஶன ற்தட்டது 

ன்ந தரல் தின் ஶகரட்தரட்ஷட ரஸ் ஶனம்தர்ட் ன்ந வதரனபினரபர் வுகபின் 

அடிப்தஷடில் றனொதித்து ‘ந்த்னற ரிினை’ ர இறல் ஆய்வுக் கட்டுஷ வபிிட்டுள்பரர்.  

இற்கு சுன்சு ன்ந அநறஞர் உனரக்கற தன் ிகறம் ன்ந ஶகரட்தரட்ஷடப் 

தன்தடுத்றனேள்பரர். னலீட்டு றப்திற்கும், வதரனபரர உதரி றப்திற்கும் இஷடினரண 

ிகறம் தன் ிகறம் ண அஷக்கப்தடுகறநது. சீதத்றல் வபிிடப்தட்ட ஆய்வுகபின் 

வுகள் இங்கறனரந்றல் 13ஆம் தற்நரண்டினறனந்து 15ஆம் தற்நரண்டு ஷ வதரனபரர உதரி 

றப்தின் அபில் ற்தட்ட குஷநவு அன் வதரனபரர வனக்கடிஷ ிபக்குரக அர் 

குநறப்திட்டுள்பரர். இங்கறனரந்றற்கரண தன் ிகறத்ஷக் கக்கறட்டு ஆய்வு வசய் அர் 

1200இனறனந்து 1860 ஷ தன் ிகறம் குஷநந்ரகவும், 1800க்கு திநஶக என்நறற்கும் ஶல் 

அறகரித்ரகவும் கண்டநறந்துள்பரர். 

 

னனரபித்துத்றன் றர்கரன ரற்நம் அல்னது ற்வநரன வதரனபரர அஷப்தின் 

தரிரம் ன்தது என சனெகத்றன் வதரனபரர உதரி வ்ரறு தன்தடுத்ப்தடுகறநது 

ன்தஷப் வதரறுத்ஶ அஷந்துள்பது. றனப்தினத்துத்றல் உதரிறப்ன ீரகச் 

வசனிடப்தட்டஷப் ஶதரனஶ னனரபித்துத்றலும் உதரி றப்ன உற்தத்றத் றநணற்ந  

னஷநில் தன்தடுத்ப்தட்டரல், னனரபித்துத்றற்கு அதுஶ ஆதத்ரக னடினேம் ன்று 

குநறப்திடுகறநரர். வதரது சுகரரத்றல் ஶதரதுரண அபவு னலீடு வசய்றலும், ஶகரிட்-19 

வரற்றுஶரய் ஶதரன்ந வனக்கடிஷ றர்வகரள்றலும் னனரபித்தும் அஷடந் 
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ஶரல்ிரணது, தஞ்சம் ற்றும் ஶரய்கஷபத் டுப்தறல் ஶரல்ிஷடந் றனப்தினத்துத்றன் 

ஶரல்ிஷ எத்ரகும். ஶகரிட் வரற்றுஶரய் னனரபித்துத்ஷத் ரக்கறது ஶதரன கனம் 

இநப்ன ணப்தடும் திஶபக் ஶரிணரல் ற்தட்ட அறவு என தனணீரண றனப்தினத்து 

அஷப்ஷத றகவும் கடுஷரகத் ரக்கறது. உற்தத்ற னலீடுகளுக்குப் ஶதரதுரண னலீட்டுப் 

னனங்கள் வதனம்தரலும் இல்ஷன ன்தஷனேம், தன், சுமீற குநறப்திட்டுள்பதடி னலீட்ஷட 

சனெகரக்குற்கரண ஶஷ அறகரித்து னஷ அங்கலகரித்து ற்றுக் வகரள்தும், 

னனரபித்துத்றனறனந்து இறுறரக ஶசரசனறசத்ஷ ஶரக்கற ரற்நத்றன்  வரடக்கரகனரம். 

றனப்தினத்துத்றன் ழீ்ச்சறனேம் அன் தின்ிஷபவும் என ீண்ட வரடர்ச்சறரண 

ஶதரரட்டத்றன் ிஷபரகஶ ரற்நம் ற்தடும் ன்தஷஶ குநறப்திடுரக கூறுகறநரர். 

னனரபித்துத்றல் சனெகத்றன் உதரிறப்ஷத உற்தத்றத் றநனுள்ப னஷநில் 

தன்தடுத்ரல் ஊகனலீடுகளுக்கரகவும், ரடத்றற்கரகவும் வசனவு வசய்ப்தடுரணரல் 

அஷ அறினறனந்து  தரதுகரக்க னடிரது. ஆகஶ னனரபித்துத்ஷக் கடந்து வசல்ஶரம். 

கரனணிரறக்கம் ஶற்ஷந னரறு ட்டுல்ன இன்ஷந றஜரகவும் உள்பது. ரஷபனேம் 

வரடனர ன்தது னென்நரம் உனக ரடுகபின் ிறப்ன றஷனஷனேம், வசல்றநஷணனேம் 

வதரறுத்ஶ அஷந்துள்பது. கரறதத்ற அஷப்னகஷபனேம் ணீ ரரபக் 

வகரள்ஷககஷபனேம் னநக்கிப்தன் னெனம் னென்நரம் உனக ரடுகள் கூட்டி ஶசர்ந்து 

ங்களுக்குள்ஶப ர்த்கப் தரிர்த்ஷணகஷபனேம், வதரனபரர எத்துஷப்ஷதனேம் 

உிகஷபனேம் வசய்ற்கரண அஷப்ன னஷநகஷப ற்தடுத் ஶண்டும். இஷ 

சர்ஶசறரத்றற்கு றரணரகப் தரர்க்க ஶண்டிறல்ஷன. இன்ஷந உனகரக்கனம், 

றறரக்கனம் சுண்டஷனஶ அடிப்தஷடரகக் வகரண்டுள்பண. அஷ றர்த்துப் 

வதரனபரரத் ற்சரர்ஷத ற்தடுத்துன் னெனஶ சுண்டனற்ந உனகரஷனனேம், 

உண்ஷரண சர்ஶசறத்ஷனேம் அஷட னடினேம். னென்நரம் உனக ரடுகபின் 

ஶசறரனம், அஷ ஶசறனன்கஷப னன்ணிறுத்துதும் சர்ஶசறரத்றற்கு 

றரணல்ன. ஶசறத்ஷனேம் ஶசனன்கஷபனேம் னநக்கித்து சர்ஶசறரத்றற்கு ீபம் 

ரண்டஶர, உம் ரண்டஶர னடிரது. டரனனக்கு ந் ரழ்வு னென்நரம் உனக 

ரடுகபினறனந்து தநறக்கப்தட்டது, டரனனக்கு ரழ்வு வகரடுத்து ஶதரதுஶ,  ன்று ிறப்னப் 

வதற்று னென்நரம் உனக ரடுகள் ரத் வரடங்குஶரஶ! 

(வரடனம்) 
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கியூபாலின் புட்சிப் பபண்கள் (12) 

சந்ோ 

ரிபயா காஸ்ட்தா ஸ்பின் 

இது ஷ ரம் கண்ட 

கறனைதரின் னட்சறப் 

வதண்கள் கறனைதப் னட்சறக்கு 

னன்ணர் திநந்ர்கள், 

கறனைதப் னட்சறின் 

வற்நறக்கரகத் ம்ஷ 

அர்ப்தித்ர்கள்… 

ரிவனர கரஸ்ட்ஶர 

ஸ்தின் அர்களுக்கு 

அடுத் ஷனனஷநஷ 

ஶசர்ந்ர். திநகு ற்கரக 

அர்கஶபரடு இஷனேம் ஶசர்த்துள்ஶபரம், இற்கும் என னக்கறக் கரம் உள்பது. அர்கள் 

ிட்டுச் வசன்ந திஷத் வரடர்ஶரடு ிட்டு ிடரல் அஷ அடுத் கட்டத்றற்கு 

பர்த்வடுத்துச் வசன்நறல் ரிவனர னக்கறப் தங்கரற்நறனேள்பரர் ன்தஷ ீங்கஶப வரிந்து 

வகரள்ரீ்கள். 

ரிவனர கரஸ்ட்ஶர ஸ்தின் கறனைதப் னட்சறின் வற்நறக்குப் திநகு 1962 ஜழஷன 27இல் 

யரணரில் னட்சறரபர் ில்ர ஸ்தரனுக்கும், கறனைதரின் னன்ணரள் அறதரண வுல் 

கரஸ்ட்ஶரவுக்கும் னென்நரது கபரக திநந்ரர். இனக்கு அவனஜரண்ட்ஶர கரஸ்ட்ஶர 

ஸ்தரன் ன்ந சஶகரனம் உள்பரர். 

ரிவனர கரஸ்ட்ஶர யரணரில் உள்ப "ன்ரிக் ஶஜரஸ் ஶரணர" ன்ந உர் கல்ி 

றறுணத்றல் உபில், கல்ித் துஷநில் தட்டம் வதற்நரர். 

கறனைதரில் னட்சறின் வற்நறக்குப் திநகு 1960கபில் ஏரிணச் ஶசர்க்ஷகரபர்கள் னட்சறின் 

றரிகபரகக் கனப்தட்டு கட்டரத் வரறனரபர் உஷப்ன னகரம்களுக்கு அனுப்தி 

ஷக்கப்தட்டணர். அர்களுக்கு றுகல்ி அபிக்கப்தட்டது, 1967இல் வரறனரபர் னகரம்கள் 

னெடப்தட்டண. 1993 ஷ ச்..ி / ய்ட்ஸ் ஶரரல் தரறக்கப்தட்டர்கள் அசு னத்து 
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னகரம்கபில் ணிஷப்தடுத்ப்தட்டணர். 
 

2010இல் வக்சறகன் வசய்றத்ரள் னர ஶஜரர்ணரடரவுக்கு அபித் ஶதட்டிில் ஃதிடல் கரஸ்ட்ஶர 

ஏரிணச் ஶசர்க்ஷகரபர்களுக்கரண வரறனரபர் னகரம்கள் குநறத்து னத்ம் வரிித்ஶரடு, 

வதனம் அீற ன்று கூநற, அர்கள் ீது ணிப்தட்ட னஷநில் ப்வதண்ங்கள் ணக்கு 

இல்ஷன ன்ந ஶதரதும், ற்ந அசறல் ிங்கபில் ரன் கணம் வசலுத்றரகவும், அந் 

றஷனஷகளுக்குப் வதரறுப்ஶதற்றுக் வகரள்ரகவும் கூநறனேள்பரர். 

ரிவனர குந்ஷப் தனத்றனறனந்ஶ ஏரிணச் ஶசர்க்ஷகரபர் ீது வறுப்னக் வகரண்ட 

சனெகச் சூனறல் பர்ந்ரல் குந்ஷரக இனக்கும் ஶதரது ரனும் திச்சஷணக்குரிரய் 

இனந்ரக எப்னக்வகரள்கறநரர். ரன் "ஏரிணச் ஶசர்க்ஷகரபர்கஷபப் தரர்த்துச் சறரித்து ஶகனற 

வசய்ரகவும் றஷணவு கூர்கறநரர். அனஷட ‘ல்ஜறதிடி’ ண்தர்கபின் (றனர், திந 

தரனறணத்ரர், திந தரனறல் றஷனப்தரடுஷடஶரர் (‘LGBTQ+’) னெனஶ அர்கஷபப் தற்நறனேம், 

அர்கள் சனெகத்றல் றர்வகரள்ளும் திச்சஷணகள், ஶதரரட்டங்கள் குநறத்தும் ிறப்னர்வு 

அஷடந்ரகக் குநறப்திடுகறநரர். ‘ல்ஜறதிடி’ சனெகத்ரர்,  அசறன் சட்டம், வகரள்ஷக, சனெகத் 

றஷனகள், தரம்தரிம் ணப் தல்ஶறு அடிப்தஷடில் இஷடிடரல் 
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குநறஷக்கப்தட்டரகவும் அர் கூறுகறநரர்.  

ரிவனர வசரல்கறநரர் ‚வதற்ஶநரரிடம் ஶகள்ிகள் ஶகட்க ரங்கள் ப்ஶதரதும் 

அனுறக்கப்தட்டரல், ரங்கள் அடிக்கடி உஷரடுஶரம். அஷணரின் உரிஷகஷபனேம் 

தரதுகரக்கரது ீர்க்கப்தட ஶண்டி என தும் ன்று வதற்ஶநரர் ப்ஶதரதும் ங்களுக்குக் 

கற்தித்ணர். ல்ஜறதிடி, ச்..ிஆல் தரறக்கப்தட்ட தர்கஷபனேம் உள்படக்கறஶ "அஷணர்‛ 

ன்ந தம் ன்று அர்கபிடஶ கற்றுக் வகரண்ஶடரம்.‛ ரன் குந்ஷரக இனந் ஶதரது என 

தர் ணது தரனறல் றஷனப்தரடு கரரக அது ந்ஷரல் றரகரிக்கப்தட்டஷனேம் 

அணரல் ணனஷடந்து அர் ற்வகரஷன வசய்து வகரண்டஷனேம் ஶகட்டு 

அறர்ச்சறஷடந்ரகவும் குநறப்திடுகறநரர். 

 னரற்று ரீறரக, கறனைதரில் றனர் ிடுஷனக்கரண  இக்கம் ிரிவு வதற்று 

ல்ஜறதிடிிணரின் ிடுஷன இக்கரக பர்ச்சற வதறுற்கு றகுத்துள்பது ன்தது 

குநறப்திடத்க்கது. ம்தது ஆண்டுகளுக்கும் ஶல் கபிர் கூட்டஷப்ஷதத் ஷனஷ ரங்கறப் 
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வதண்கஷப "உற்தத்றிலும், னட்சறக" ஶஷனகபிலும் 

எனங்கறஷத் வதனஷக்குரி ரிவனரின் ரய் ில்ர 

ஸ்தின் வதண்கபின் உரிஷகளுக்கரகவும், ஏரிணச் 

ஶசர்க்ஷகரபர்கள், றனர், ரற்றுப் தரனறணத்ரர், ரற்றுப் 

தரனறல் றஷனப்தரடுஷடஶரரின் (LGBTQ+) ச உரிஷகளுக்கரகப் 

ஶதரரடிணரர். 1988இல் ஶசற சுகரர ஶசஷில் தரனறண-

றுசலஷப்ன அறுஷ சறகறச்ஷசகஷப ஶசர்க்க ில்ர 

ஶதரரடிணரர். ஆணரல் அது வதனம்தரன்ஷிணரல் ற்றுக் வகரள்பப்தடரரல் சட்டரக 

றஷநஶநில்ஷன. ரய் ிட்டுச் வசன்ந திஷ கள் ரிவனர னன்வணடுத்ரர். 2008இல் 

அற்கரண சட்டம் றஷநஶற்நப்தட்டது. ில்ரிடம் ஊக்கம் வதற்று ரிவனர அது 

திஷத் வரடர்ன் னெனம் ரய்க்குப் வதனஷ ஶசர்த்து னகறநரர். 

 

ற்கணஶ உர்றநன் வகரண்ட எனர் (ில்ர) கறஷடத்து ங்களுக்கு  ல்ரய்ப்தரக 

அஷந்து ண ரிவனர கூறுகறநரர். ந்ஷ ரவுல் ஆம்தத்றல் அஷற கரத் ஶதரதும்,  

ப்ஶதரதுஶ ன்ஷணனேம், ணது உடன்திநப்னகஷபனேம் அர்கபது  ம்திக்ஷககளுக்கரகவும், 

அர்களுக்கு ற்னஷட ிசங்களுக்கரகவும், கரங்களுக்கரகவும் ஶதரரட 

ஊக்குித்ரகவும் கூநறனேள்பரர்.  

ன் ந்ஷ ரவுலும் ன் ரரல்ரன் உர்றநனும், கல்ினேம் வதற்நரகவும் அணரல்ரன் 

எனறத் கனத்ஷ அஷடற்கரண வசல்தரடுகபில் ஈடுதட்டரகவும், கறனைதக் கம்னைணிஸ்ட் 

கட்சறக்குள் இது குநறத் னரிஷன ற்தடுத்றரகவும் வசரல்கறநரர் ரிவனர.  

ன் ரழ்க்ஷகில் ழுச்சறனைட்டும் னன்ரறரிரக இனந் என றக னக்கறரண 

கல்ிரபஷ ரன் ரழ்த் ினம்னகறஶநன், உங்கள் குடும்தத்ஷக் ஷகிடரல் ீங்கள் 

னட்சறஷ ஶசறக்க னடினேம் ன்றும், னட்சறஷக் ஷகிடரல் உங்கள் குடும்தத்ஷ ஶசறக்க 

னடினேம் ன்றும் ணக்குக் கற்றுக் வகரடுத்ர். என ந்ஷரகவும், என னட்சறரபரகவும் 

உங்கள் உரத்றற்கு ன்நற ணத் ன் ந்ஷ ரவுல் கரஸ்ட்ஶரஷ தற்நற கூநறனேள்பரர். 

2007இல் ில்ர ஸ்தின் இநந்ரர். "ரம் தரனறண சத்துத்ஷ அஷட னடினேம் ன்று ரன் 

அனக்கு உறுறபித்ஶன், அது இன்னும் றஷநஶநரரல் ன்ணரல் இப்திஷ ிட்டு 

ிட னடிரது." ன்கறநரர்  ரிவனர. 
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1959இல் கறனைதரில் கனக்கஷனப்ன இனசரகவும் சட்டப்னர்ரகவும் ஆக்கப்தட்டது, 

ஊறத்துடன் என னட கப்ஶதறு ிடுப்ன ங்கப்தட்டது, கறனைத அசு வதரதுக் குந்ஷப் 

தரரிப்னச் ஶசஷஷக் குடிக்களுக்கு ங்கறது. தரனறண ஶறுதரடுகஷபக் கஷபனேம் 

ிரக அஷணனக்கும் ச ஊறம் ங்கப்தட்டது. ஏரிணச் ஶசர்க்ஷக குற்ந 

டடிக்ஷககபினறனந்து 1970கபில்  ீக்கப்தட்டது. அஷத் வரடர்ந்து தண்தரட்டுச் சூனறலும் 

ரற்நம் ற்தட்டது. 

 

தரனறல் றஷனப்தரட்டின் அடிப்தஷடில் தரகுதரடுத்துது சட்ட ிஶரரக்கப்தட்டது.  ஏரிணச் 

ஶசர்க்ஷகரபர்கஷபனேம், றனர்கஷபனேம் அரிரஷ வசய்ஷத் டுக்கும் ிரக 

கரல்துஷநக்குப் திற்சற அபிக்கப்தட்டது. 

கறனைதரில் என தண்தரட்டுப் னட்சறஷ ரிவனர னன்வணடுத்துள்பரர். ‘ல்ஜறதிடி+’ 

உரிஷகளுக்கரண ஶதரரபிரகவும் உள்பரர். ரிவனர கரஸ்ட்ஶர ’ல்ஜறதிடி+’ சனெகத்றன் 

வபிப்தஷடரண ஆரபரக உள்பரர். அற்கரகத் ணது வசரந் குடும்தத்றற்கு றரகச் 

வசல்ரக இனந்ரலும் அர்கபின் உரிஷகளுக்கரக வரடர்ந்து ஶதரரடுஶன் ன்று 

தகறங்கரகக் கூநறனேள்பரர். ’ல்ஜறதிடி+’ சனெகத்றன் அங்கலகரத்றற்கரண  ஶதரரட்டத்றற்கரண 

னக்கற இக்குிஷசரகவும், தூண்டுஶகரனரகவும் ரிவனர தனரக அநறப்தடுகறநரர். 

னத்ீன் அவரிக்க ரடுகபிலும், கறனைதரிலும் அச்சனெகத்றற்குக் கபங்கம் ற்தடுத்தும் 

ிரகக் கரனங்கரனரகப் தப்தப்தடும் நரண கனத்துகஷபனேம் கஷனக்கும் ிரண 

ஶதரரட்டத்றல் ஈடுதட்டுள்பரர். 

 

ரிவனர ணது ரய் ில்ர ஸ்தின் 1960இல் ற்தடுத்ற கறனைதப் வதண்கள் கூட்டஷப்ஷத 

ரறரிரகக் வகரண்டு கறனைதரின் தரனறல் கல்ிக்கரண ஶசற ஷத்ஷ யரணரில் 

உனரக்கற, அன் இக்குரகச் வசல்தட்டு னகறநரர். இவ்ஷப்ன சனெகத்ரல் 

ஏங்கட்டப்தட்ட ிபிம்னறஷன க்கபின் ச உரிஷகளுக்கரகவும், சனெக ரற்நத்றற்கரகவும் 

திரற்நற னகறநது. ‘ல்ஜறதிடி’ சனெகத்றணர் சட்ட உி, கல்ி, சுகரர ஶசஷகள் 

வதறுற்கு இவ்ஷப்ன வரடர்ந்து ஆபித்து னகறநது. 

இந் ஶஷனின் னக்கறத்துத்ஷ னனறல் அநறனகப்தடுத்றர் ில்ர ண ரிவனர 

ன் ரஷக் குநறப்திடுகறநரர். கறனைதர தரனறல் கல்ிக்கரண ஶசற ஷத்ஷ (வசவணவசக்ஸ்) 
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உனரக்கும் னன்ன ரிவனர கறனைதப் வதண்கள் கூட்டஷப்தில் வதண்கபின் உரிஷகளுக்கரகப் 

ஶதரரடும் சனெக ஆர்னரகச் வசல்தட்டரர். ரிவனர என ஶர்கரனறல் கறனைத கபிர் 

கூட்டஷப்ன "தன அங்கங்கபில் ஆரறக்கத்ஷ றர்த்துப் ஶதரரடிரகவும் கறனைத கபிர் 

கூட்டஷப்ன றறுப்தட்ட தின்ணர், கறனைதப் வதண்கபின் வதரது, வதரனபரர சனெக றஷன 

ித்கு அபில் உர்ந்து - வதண்களுக்கு ஶஷனரய்ப்ன ச ஊற ரய்ப்னகள் கப்ஶதறு 

கரன ிடுப்ன வதண்களுக்கரண சனெகப் தரதுகரப்ன ற்தடுத்ப்தட்டரகவும் குநறப்திடுகறநரர். 

ரிவனர றனர்களுக்கு னழு கணம் வசலுத்துற்கரண ஶசற ஆஷத்றன் 

இக்குரகவும் வசல்தடுகறநரர். ‘ல்ஜறதிடி’ உரிஷகபின் அங்கலகரம், ய்ட்ஸ் டுப்ன குநறத்து 

றனர்கள்தரல் னழுக் கணம் வசலுத்துற்கரண ஶசற ஆஷம் ிறப்னர்வு ற்தடுத்ற 

னகறநது.  

 

ரிவனர 2005இல் றனர்கள் தரனறல் றுசலஷப்ன அறுஷ சறகறச்ஷச வதநவும், அர்கள் 

சட்ட றில் தரனறணத்ஷ ரற்நறக் வகரள்ற்குரண என றட்டத்ஷ னன்வரறந்ரர். 

அன் அடிப்தஷடில் கறனைதர்களுக்குப் தரனறல் ரற்ந அறுஷ சறகறச்ஷசஷக் 

கட்டறல்னரல் அனுறக்கறந சட்டம் ஜழன் 2008இல் றஷநஶற்நப்தட்டது.  

1990இல் உனக சுகரர அஷப்ன (WHO) சர்ஶச ஶரய்கபின் ஷகப்தரட்டினறனந்து ஏரிணச் 

ஶசர்க்ஷகஷ அகற்நறது. அஷவரட்டி எவ்வரன ஶ17ஆம் ரளும் றனர் வறுப்னக்கு 

றரகவும், ன்தரனறண, இன தரனறணச் ஶசர்க்ஷக ீரண வறுப்னக் கனரசரத்றற்கு றரண 

சர்ஶச றணரண ஶ 17ஆம் ரள் அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 

 2008ல், தரனறல் கல்ிக்கரண ஶசற ஷனம், றனர் ீது னழு கணம் வசலுத்துற்கரண 

ஶசற ஆஷனம் ‘ல்ஜறதிடி’ சனெகத்றணரின் திச்சறஷணகள் குநறத்தும், ஏரிணச்ஶசர்க்ஷகரபர் 

ீரண வறுப்ன, றனர் வறுப்ன தற்நற ிறப்னர்வு ற்தடுத்துற்கரண ரரக ஶ 

ரத்ஷ அநறித்து. எவ்வரன ஶ ரனம் இது குநறத்து ிறப்னர்வு ற்தடுத்துதுடன், 

ல்ஜறதிடி + சனெகத்றணர் வகரண்டரடுற்கரண சூல் உனரக்கப்தடுகறநது. 
 

. 1996ல், கறனைதர கல்ி அஷச்சகம் (MINED), கறனைதரின் தரனறல் கல்ிக்கரண ஶசற 

ஷத்துடன் இஷந்து கறனைத தள்பிகபில் குந்ஷகளுக்கு இணப்வதனக்கம், தரலுநவு, தரனறண 

சத்தும், தரனறல் ன்னஷந தரலுநவு னெனம் தவும் ஶரய்த்வரற்றுகள் ஆகறற்ஷநக் 

கற்திப்தற்கரண என ஶசற தரனறல் கல்ித் றட்டத்ஷ உனரக்கறது. , 
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ரிவனர கரஸ்ட்ஶர கறனைத தன்னக தரனறல் ஆய்வு ஷத்றன் ஷனரகவும், தரனறண 

அஷடரப திச்சஷணகளுக்கு சறகறச்ஷசபிப்தற்கரண ஶசற ஆஷத்றன் ஷனரகவும், 

ய்ட்ஸ் ஶரஷத் டுப்தற்கரண ஶடி டடிக்ஷகக் குழுின் உறுப்திணரகவும், தரனறல் 

னத்றற்கரண உனக கூட்டஷப்தின் (WAS) றர்ரக உறுப்திணரகவும் உள்பரர். தரனறல் 

கல்ிக்கரண ஶசற ஷம் (CENESEX) வபிிடும் தரனறலும், சனெகனம் ன்ந ஆய்வு 

தத்றரிஷகின் இக்குரகவும் உள்பரர். ரிவனர 13 ஆய்வுக் கட்டுஷகஷபனேம் என்தது 

னத்கங்கஷபனேம் வபிிட்டுள்பரர்.  
 

தல்ஶறு றறுணங்கபில் ச்..ி / ய்ட்ஷம தற்நற றனவும் கபங்கத்ஷ குஷநக்கும் ிரக 

ரிவனர ஶற்வகரண்ட ஆய்வு,திின் ிஷபரக  கறனைதரில் தரனறல் னத்றல் வதனம் 

ஶர் றஷநரண ரற்நங்களுக்கு றகுத்ண. கறனைதரில் ச்..ி வரற்று ிகறம் றகக் 

குஷநந் அபிஶன உள்பது. ஶலும் ச்..ி ஷமரல் தரறக்கப்தட்டர்களுக்கு ரட்டின் 

சுகரர அஷப்ன னெனம் இனச ஆன்டிவட்ஶரஷல் னந்துகள் கறஷடக்கறன்நண.  

உனக சுகரர றறுணம் ஜழன் 2015ல் ரய் னெனம் குந்ஷக்கு ச்..ி, சறதினறஸ் வரற்று 

தவுஷன வற்நறகரக டுத் னல் ரடரக கறனைதரஷ அங்கலகரித்து. 
 

2013 ஶ 5 ல், ல்ஜறதிடி + சனெகத்றற்கரண ிறப்னர்ஷ ஷரகக் வகரண்ட சனெகீற 

ன்நத்றன் ினஷ வதறுற்கரக ரிவனர தினவடல்திரவுக்குச் வசன்நரர், ல்ஜறதிடி 

சனெகத்ஷப் தற்நற ிறப்னர்ஷ தப்னம் றறுணங்களுடன் அர் திரற்நறற்கரக. 

குழுின் ஷனனம் றறுணனரண ரல்கரம் னரசறன், ரிவனர உண்ஷிஶன ல்ஜறதிடி 

சத்துத்றற்கரண என சர்ஶச கரரகர் ன்றும் ல்ஜறதிடி கறனைதர்களுக்கரக 

குநறப்திடத்க்க ரற்நங்கஷபச் வசய்துள்பரர்" ன்றும் ஶதரற்நறணரர்.  

ரிவனர ஶசற க்கள் அஷின் உறுப்திணரக வசல்தட்டரர். 2014ல் ஶஷனரய்ப்தில் 

தரனறல் றஷனப்தரட்டின் அடிப்தஷடில் தரகுதரடு கரட்டத் ஷட ிறக்க கறனைதச் 

சட்டன்நத்றல் ரக்கபிக்கப்தட்ட ஶதரது, ரிவனர தரனறல் றஷனப்தரட்டின் தரனறண 

அஷடரபம், தரனறல் சரர்னறஷன அடிப்தஷடில் தரதுகரப்ஷத உறுற வசய்ில்ஷன ன்று 

அந் ஶசரரஷ றர்த்து ரக்கபித்ரர். 

ரிவனர தரனறண றுசலஷப்ன அறுஷ சறகறச்ஷசஷ ஶற்வகரள்பரஶன றனர் ங்கள் 
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தரனறண அஷடரபத்ஷ ரற்ந அனுறக்கும் சட்ட னன்வணடுப்ஷதனேம் வசய்துள்பரர். குடும்தச் 

சூனறல் வதண்கள், குந்ஷகள், ஊணனற்ஶநரர், ரணர்கபின் உரிஷகஷப றகவும் 

லுரக உத்ரம் வசய்னேம் ிரகவும், தரனறணப் தரத்றங்கஷப ஶலும் 

ஜணரகப்தடுத்துற்கரகவும் குல் வகரடுத்துள்பரர். 

எஶ தரனறணத் றனத்ஷ சட்டனர்ரக அங்கலகரிக்கத் வரடர்ந்து குல் வகரடுத்து 

னகறநரர். கறனைத அசு குடும்த வநறில் றனத்றன் ஷஷநில் தரனறணத்ஷப் 

வதரனட்தடுத்ரல் றனம் ன்தஷ இண்டு தர்கபின் இஷஶற்தரக, 

அங்கலகரிக்கஶண்டும் ன்ந ரற்நத்ஷ ரிவனர னன்வரறந்ரர். 

2018இல் ஶற்வகரள்பப்தட்ட அசறனஷப்னச் சலர்றனத்த்றல் எனதரனறணத் றனத்ஷச் 

சட்டனர்ரக்குற்கு னன்வரறப்தட்ட ஶதரதும், ஶரனங்களும், தனப்தட்ட 

கறனைதர்களும் அஷ றர்ப்தரல் அற்கு வபிப்தஷடரண சட்டப்னர்ரண அங்கலகரம் 

கறஷடக்கப்வதநரல் டுக்கப்தட்டுள்பது.  

றனம் ன்தது என சனெக, சட்ட அஷப்தரகவும், குடும்த அஷப்தின் னஷநகபில் என்நரக 

அங்கலகரிக்கப்தட்டுள்பது, ஆணரல் அது என்று ட்டுஶ குடும்த அஷப்ன அல்ன ணவும் 

குநறப்திடப்தட்டுள்பது. ஆடம் வதண்டம் இஷஶற்தது ட்டுஶ றனரக 

அங்கலகரிக்கப்தடவும் இல்ஷன அஶ ஶதரது, எஶ தரனறணத்ரரின் இஷஶற்ன றனல்ன 

ண றரகரிக்கப்தடவும் இல்ஷன ன்தரல் இஷ னழுக்கப் தின்ணஷடரகப் தரர்க்க இனரது. 

அறல் ல்னரப் தன்னகத்ன்ஷ வகரண்ட குடும்தங்களும், ஶடிரக இல்னரிடினும், 

அங்கலகரிக்கப்தட்டுள்பண. 

கறனைதரின் னந்ஷ அசறனஷப்ன இணம், ஶரல் றநம், தரனறணம், ஶசறத் ஶரற்றுரய், 

 ம்திக்ஷக அடிப்தஷடில் தரகுதரடு கரட்டுஷத் ஷட வசய்து. அந்ப் தட்டினறல் 

இப்ஶதரது தரனறணம், தரனறல் றஷனப்தரடு, தரனறண அஷடரபம், து, இணத் ஶரற்நம், உடல் 

ஊணம், திரந்றத் ஶரற்நம் ஆகறஷனேம் ஶசர்க்கப்தட்டுள்பண. 

1975ஆம் ஆண்டில், கறனைதரில் குடும்த சட்ட வநற றஷநஶற்நப்தட்டது, இது குடும்தத்றற்குள் 

வதண்கள், குந்ஷகபின் உரிஷகளுக்குச் சட்டப் தரதுகரப்ன அபிக்கறநது. டீ்டு 

ஶஷனகபிலும், குந்ஷ பர்ப்திலும் ஆடம் வதண்டம் வதரறுப்னகஷபப் தகறர்ந்து வகரள்து 

கட்டரப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.  

குந்ஷ பர்ப்திலும், குடும்த றர்ரகத்றலும் ஆண்கபின் சரண தங்கபிப்ஷத ற்தடுத் 
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கப்ஶதற்றுச் சட்ட ரற்நத்றன் னெனம் ஶதறுகரன ிடுப்ன ந்ஷக்கும் அபிக்கப்தடுகறநது. 

வணன்நரல் இற்கு னன்ன, வதண்களுக்கு ட்டுஶ ஊறம் ங்கப்தட்டது. ற்ஶதரது 

ஆண்களுக்கு உள்ப உரிஷனேம் அங்கலகரிக்கப்தட்டுள்பது. 

கறனைதக் குடும்தத்றன் தரிரத்றல் இன்று, றஷநப் வதண்கள் டீ்டுத் ஷனர்கபரக 

உள்பணர். எனதரனறணத் ம்தறகள் குடும்தரக ரழ்கறன்நணர், குடும்தத்றல் ற்நர்கஷபக் 

கணிக்கும் சுஷினறனந்து தரட்டிகள் ிடுஷன வதற்றுள்பணர். அற்கு தறனரக அர்கள் ரம் 

ினம்தித் றட்டறடப்தடி ங்கள் ரழ்க்ஷகஷ ஶற்வகரள்ப னடினேம். கறனைதரில் டீ்டு 

ன்னஷநக்கு றரக றகக் கடுஷரண சட்டங்கள் உள்பண. டீ்டு ன்னஷந, தரனறல் 

ன்வகரடுஷ ட்டுல்னரது, வதரது இடங்கபில் துன்னறுத்ல், திிடங்கபில் அச்சுறுத்ல் 

ஆகறஷனேம் குற்நரக அங்கலகரிக்கப்தட்டுள்பண. 

ரிவனரவுக்கு னென்று குந்ஷகள் உள்பணர். ரிவனர சறனறஷச் ஶசர்ந் ஜளரன் 

குட்டிவஸ் திஷ்ரனுடணரண னல் றனத்றன் னெனம் இண்டு கள்கஷப வதற்நரர். 

அற்கு தின் இத்ரனறர் தரவ்ஶனர டிட்ஶடரஶனரஷ ந்து என குந்ஷஷனேம் 

வதற்றுள்பரர். 

ரிவனர ணது தன்னகத் ன்ஷச் வசய்றகபின் னெனம் என னற, றகவும் னற்ஶதரக்கரண 

கறனைதரஷ ற்தடுத் ரடு னழுதும் அரது தம் வசய்கறநரர். 

2009இல், தரனறல் வரடர்தரண அநறில் ஆய்வுக்கரண (SSSS) வதரதுச் ஶசஷ ினது 

ரிவனரவுக்கு ங்கப்தட்டது, ஶலும் 2012இல் உனகப் தல்கஷனக்கக அஷின் (COMAU) 

கல்ிசரர் ணிச் சறநப்திற்கரண னேஶகர ினஷனேம் ரிவனர வதற்நரர். 

ரிரனர கரஸ்ட்ஶர ல்ஜறதிடி சனெகத்றன் உரிஷகஷபப் தரதுகரப்தறல் என ஆர்னரகப் 

திரற்நறற்கரக குரடனஜரர சர்ஶசத் றஷப்தட ிரில் (ஃப்..சற.ஜற) அனக்கு 

ஶகற தரிசு ங்கப்தட்டது. 

ரிவனர கரஸ்ட்ஶரின் வடும்தம் கறனைதரின் ல்ஜறதிடி னட்சற ன்று 2016இல் 

ச்.தி.ஏ.க்கரக இக்குர் ஜரன் ஆல்தர்ட் ஏர் ஆப்தடம் வபிிட்டுள்பரர். 

எனரின் தரனறல் சரர்னறஷன அர் ீரண றப்ஷதக் குஷநக்கரது, தரனறல் அஷடரபம், 

தரனறல் றஷனப்தரடு ன்தது என ணி உரிஷ, இது க்கற ரடுகள் சஷதரல் 

ற்றுக்வகரள்பப்தட ஶண்டும் ன்கறநரர் ரிவனர. 

கறனைதரில் சுந்றரண ஶதச்சுக்கரக ரனம் ண்டிக்கப்தடுறல்ஷன. சுந்றரண, 
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அவசௌகரிரண ண்ங்கள் கறனைதரில் என குற்நரக இனக்குரணரல் தரனறல் சுறர் 

உரிஷக்கரண ணது ரத்றற்கரக ரன்ரன் சறஷநில் இனக்க ஶண்டி தரக 

இனந்றனப்ஶதன். ரறங்டணரல் இக்கப்தடும்  கூனறப் தஷடிணஶ சறஷநில் 

அஷடக்கப்தட்டுள்பணர் ன்கறநரர் ரிவனர. 

சனரத்றல், ஆரறக்கம் ன்ந தரம்தரிக் கனத்து ஆண்கபின் ஆஶரக்கறத்றற்கு 

உண்ஷரண ஆதத்ரக இனப்தரகக் குநறப்திடுகறநரர். ஆரறக்க ரறரி வனக்கடிில் 

உள்பது. "ரம் ஆரறக்க ஏரிணச்ஶசர்க்ஷக-வறுப்ன கனரச்சரத்ஷ ரற்நர ிட்டரல் ... என 

னற சனரரக ரம் னன்ஶணந னடிரது, ஶசரசனறசத்றன் னெனம் ிடுஷன ஆற்நல் வதந  

ரம் ினம்னகறஶநரம், "ரம் சனெக ீற, சனெகச் சத்துத்றன் அடிப்தஷடில் உநவுகஷப 

அஷப்ஶதரம்‛ ண அஷநகூல் ிடுக்கறநரர் ரிவனர. 

ல்ஜறதிடி திச்சறஷணகபில் ரிவனர திரற்நத் வரடங்கற ஶதரது, ல்ரய்ப்தரக 

கம்னைணிஸ்ட் கட்சறின் ஆஷப் வதற்நரர்.  

 

ஏரிணச் ஶசர்க்ஷகிணரின் உரிஷகஷப னன்வணடுப்தற்கு கறனைத கம்னைணிஸ்ட் கட்சறின் 

ஆவு அறகரித்து னகறநது. கறனைதச் சனரத்றல் ீனள்ப அஷணத்து ஷகரண 

தரகுதரடுகஷபனேம் அகற்ந ஶண்டும் ன்ந அநறக்ஷகக்குக் கட்சற எப்னல் அபித்துள்பது, 

இஷண ஏரிணச் ஶசர்க்ஷகத் றனர்களுக்குப் தணபிக்கும் ிரண  வகரள்ஷககளுக்கு 

அழுத்ம் வகரடுக்கப் தன்தடுத் னடினேம் ன்று ரிவனர ம்திக்ஷக வரிித்துள்பரர். 

”கறனைதரிற்கு றரண வதரனபரர, றற, ர்த்க னற்றுஷக ீக்கப்தடும் ன்று ம்னகறஶநன், 

கறனைதர ீரண னற்றுஷக  ீக்கப்தட்டரல் கறனைதரின் ீரண வதனஞ்சுஷ குஷநனேம், உனகத் 

வரடர்னடன் ரம் உிர்ர னடினேம். இணரல் வதரனபரரம் பவும் ஊறங்கள் உவும் 

னடினேம். ஆணரல், ரங்கள் து சுந்றத்ஷச் சசம் வசய்து தனணீஷட ரட்ஶடரம். 

சத்தும், சனெக ீற குநறத் து வகரள்ஷககஷப ரங்கள் எனஶதரதும் கரட்டிக் வகரடுக்க 

ரட்ஶடரம் ன்று ம்னகறஶநன். இற்கரகஶ ங்கள் வதற்ஶநரர் ஶதரரடிணரர்கள், ரங்கள் 

அர்களுக்குக் கடஷப்தட்டினக்கறஶநரம் ன்கறநரர் ரிவனர. 

ஆணரல் னற்றுஷகஷ ீக்குது ட்டுஶ பர்ச்சறஷத் தூண்டரது. து சனெக அஷப்ஷத 

ஶம்தடுத் ஶண்டும். னனரபித்துத்றற்கு ரற்நரண என னற்ந னற்ஶதரக்கரண 

ரற்நரண ரர்க்சறத்ரல் கறனைதப் னட்சற கறனைத க்கஷப ிடுிக்க னன்நது.. "இந் 
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அடிப்தஷடில், ல்னர ிரண திரிிஷணரங்கஷபனேம், தரகுதரடுகஷபனேம், சனெக 

ினக்கல்கஷபனேம் அகற்ந ஶண்டும்." ன்தஷ உர்த்ற திடிக்க ஶண்டி னரற்று, சனெகப் 

வதரறுப்ஷத னட்சற வகரண்டுள்பது. ‚னட்சற ஆறக்கத்றன் தன றனஷநகஷப அகற்றுறல் 

வற்நற வதற்நது, ஆணரல் உனகறன் திந ரடுகஷபப் ஶதரனஶ ல்ஜறதிடி சத்து 

திச்சறஷணில் வபிவு இல்ஷன, ஆணரல் ரம் ஶசரசனறசத்ஷ லுப்தடுத் ினம்திணரல் 

[அதுஶ ம் ஶரக்கம்] இப்திச்சஷணஷத் ீர்ப்தறல் னன்ஶணந ஶண்டும்.. உனகபரி 

உர்றநஷண ரற்றுன் னெனனம், அஷணனக்கும் கல்ி கற்திப்தன் னெனனம் ரம் 

றச்சரக வற்நற வதறுஶரம் ன்தறல் ந் சந்ஶகனம் இல்ஷன‛ ணக் கூநறனேள்பரர். 

ரிவனர கரஸ்ட்ஶர இங்கறல் அடிப்தஷடில் றகவும் றரரண, க்கபின் ஶடிப் 

தங்ஶகற்ஷத உறுற வசய்னேம், அஷணஷனேம் அஷக்கும் ஷகரண ஶசரசனறசத்ஷ 

ஆரிக்கறநரர் கறனைதரில் தரனறல் தன்னகத் ன்ஷக்கரண உரிஷக்கரகப் ஶதரரடுகறநரர். 

50 ஆண்டுக்கரனப் னட்சறில், னழுஷரண இஷநரண்ஷனேடனும், சனெக ீறக்கரண 

ஶடலுடனும் ட்டப்தட்ட அஷணத்ஷனேம் தரர்ப்தது றகவும் ஆர்னெட்டுதஷ, ஆணரல் 

தந்துதட்டு ரம் இன்னும் ீண்ட தூம் வசல்ன ஶண்டிினக்கறநது,  

இங்கறல்  அடிப்தஷடில் சனெகத்றல் வரடர்ந்து ழும் அஷணத்து னண்தரடுகஷபனேம் 

றர்த்ற வசய் ஶண்டும் ன்றும் பர்ச்சறக்குத் ஶஷரண ரற்நங்கஷப அஷடரபங்கர 

ஶண்டும் ன்றும் வசரல்கறநரர் ரிவனர. 

 

தரனறணச் சத்துத்றற்கரண ஶதரரட்டம் ன்தது வதண் ிடுஷனனேடன் னழுஷ 

வதறுறல்ஷன. இந் ஆரறக்கச் சனெகத்றல் எடுக்கப்தடுதர்கள் வதண்கள் ட்டுல்ன, திந 

தரனறணத்றணனம், திந தரனறல் சரர்ன வகரண்டர்களும் கடுஷரண எடுக்குனஷநக்கு 

உட்தடுத்ப்தட்டுள்பணர். வதண் ிடுஷனக்கரண ஶதரரட்டங்கள் தரனறல் சத்துத்றற்கரண 

வபிஷ ிரிவுதடுத்ட்டும். வதண்கள், திந தரனறணத்றணர், திந தரனறல் சரர்ன 

வகரண்டர்கபின் ிடுஷனின் னெனம் தரனறணச் சத்துனள்ப சனெகத்ஷக் கட்டஷப்ஶதரம். 

வதண்கபின் னட்சறஷனேம், தரனறணச் சத்துத்துத்துக்கரண னட்சறஷனேம் அடுத் கட்டத்துக்கு 

பர்த்வடுத்றல் னக்கறப் தங்கு கறத் ரிவனரின் னன்னுரத்ஷ ரனம் தின்தற்நற 

னன்ஶணறுஶரம். 

(வரடனம்) 
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ேிழ்த் தேசி லிடுேயய இக்கம் 

வதரதுச்வசனரபர்: ஶரர் ேிாகு 

அன்திற்குரிரீ்! க்கம்.  

றழ்த் ஶசற ிடுஷன இக்கத்றன் அசறல்-கனத்றல் றஷனப்தரடுகஷபனேம் ஷடனஷநச் 

வசல்தரடுகஷபனேம் வரடர்ந்து கணித்து னரீ்கள் ண ம்னகறஶநன். றழ்த் ஶசற 

ிடுஷனக்கும் சனெக ீறக்குரண வகரள்ஷகறஷத் வரடர்ந்து தற்நற றற்கறஶநரம். தி 

அசறஷனப் னநந்ள்பிப் ஶதரரட்ட அசறஷன உறுறரகக் கஷடப்திடிக்கறஶநரம். க்கள் னன் 

கனற என்றுதட்ட இக்கங்கபில் வரடர்ந்து ங்கபரல் இன்ந தங்கபிப்ஷதச் வசய்து 

னகறஶநரம். உர்வு அசறனறல் ங்கரல் அநறரர்ந் அசறல் கபத்றல் ஊன்நற 
றற்கறஶநரம். றீம் உள்பிட்ட றழ் க்கபின் உரிஷப் ஶதரரட்ட அசறனறல் து இடம் 

சறநறவன்நரலும் இன்நறஷர என்வநன்னும் அநறந்ஶற்னப் வதற்றுள்ஶபரம்.  

 

ம் வகரள்ஷக றஷனப்தரடுகஷபனேம் கனத்துகஷபனேம்  றங்கள்ஶரறும் வபினம் உரியத்  

ேிழ்த்தேசம் றன்ணிறல் உங்கள் தரர்ஷக்குப் தஷடத்து னகறஶநரம். அமிவுக்குல் 
ரினரகவும் னட்சறச் சறந்ஷணகஷப ிரி ிஷத்து னகறஶநரம். ம் ிடரனற்சறின் 

தணரக இக்கம் சலரகவும் உறுறரகவும் பர்ந்து னகறநது. அநறில் ஶரக்கும் 

ஈகவுர்வும் உஷப்தரர்னம் வகரண்ட னற ஆற்நல்கஷப இக்கத்றன் தரல் ஈர்த்துள்ஶபரம். 

 

ஆணரல், இன்ஷந அசறல் சூனறன் ஶஷகஷப றஷநவு வசய் து னறஷனேம் 

பர்ச்சறனேம் ஶதர ரட்டர ன்தஷ உர்ந்துள்ஶபரம். இக்கத்றன் தனரண பர்ச்சறக்கும் 

க்கள்-திக்கும் ஶலும் னழுஶ, தகுறஶ ஊறர்கஷபக் கபறநக்க ஶண்டும். சனெக 

ஊடகங்கஷப இன்னும் ிரிரகப் தன்தடுத்வும், வய்ந்றகர் அசறல் வசல்றஷனக் 

கஷடப்திடிக்கவும் வரடர்ச்சறரண வதரனள்பம் ஶஷப்தடுகறநது. இற்வகண ம் ஷனஷக் 

குழுில் ஶதசற னடிவடுத்து இந்த் றங்கள் தங்கபிப்னத் றட்டத்ஷ அநறிக்கறஶநரம்: 

ம் இக்கப் திகபில் உங்களுக்கு ம்திக்ஷகனேம் அக்கஷநனேம் இனக்குரணரல் வரடர்ந்து 

னொ.100/- னல் 2000/-க்குள் றங்கள் தங்கபிப்தரகத் ரனங்கள். இது ஏரண்டுக்கரண றட்டரகும். 

இற்கரண தடிம் றப்தித் ந்து இத்றட்டத்றல் இஷந்து வகரள்ப ஶண்டுகறஶநன். சறறுதுபி 

வதனவள்பம்! 

றர் ிடுஷனப் ஶதரர்னக்கம்! சனெகீறத் றழ்த்ஶசம்! 

 ன்நற!                                            
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ஶரஷனேடன்  

றரகு / வசன்ஷண /04/05/2020       

ேிழ்த் தேசி லிடுேயய இக்கம் 

வதரதுச்வசனரபர்: ேிாகு 

ேிங்கள் பங்கரிப்புப் படிலம் 

பபர்: 

  

  

ஊர் / முகலரி: 

  

  

  

போயயதபசி / புயனம் ண்: 

  

  

ின்னஞ்சல் முகலரி: 

  

  

ேிங்கள் பங்கரிப்பு: 

  

ரூ. 

ேிங்கள்தோறும் பங்கரிப்பு நாள்: 

  

  

பங்கரிப்பு லறி (தநரில்/ யலப்பகக் 

கணக்கு/ யன லறி) 

  

  

இக்கத்ேிடம் உங்கள் ேிர்பார்ப்பு: 

  

  


