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புதிய  ஆட்சி பேொறுப்பேற்று முப்ேது  நொட்கள்  
(பே 7 முதல்  ஜூன் 7 வரை) முடியுந் தறுவொயில்  
ேக்கள் கண்கொணிப்ேகம் விடுகின்ற திறந்த ேடல் 

  

ேக்களொல் பதொிவு பசய்யப்ேட்ட அைசு நூறு நொட்கரளக் கடந்த ேின்னபை அதன் 
பசயற்ேொடுகள் குறித்தக் குரறகரளச் சுட்டிக்கொட்ட  பவண்டும். இது தொன் சனநொயக 
ேைேின்  நரடமுரறயில் இருக்கும் அைசியல் ஒழுக்க முரறரே, நியதி ஆகும்.  
 

ஆனொல் தேிழகத்தில் புதிய அைசு பதொிவு பசய்யப்ேட்டு ஒரு ேொதம் முடியவில்ரை. 
அதற்குள் இந்த அைரசப் ேற்றி எதிர்க்கட்சியும், ேொைதிய சனதொவும் 
பதொரைக்கொட்சிகளில் உண்ரேக்குப் புறம்ேொன குற்றச்சொட்டுகரள ரவப்ேது, 
அநொகொிகேொகப் பேசுவது அைசியல் அறேற்ற பசயைொகும்.    
 

புதிதொகப் பேொறுப்பேற்றுள்ள அைசின் முதல் நூறு நொட்கள், எதிர்க்கட்சிகள் 
ஆபைொசரன கூறபவண்டிய பநைம்.  சனநொயக பநறிமுரறப்ேடி புதிய அைசு  
அரேத்துள்ள “அரனத்துக்கட்சிக் குழுவில்” ஆக்கப்பூர்வ ஆபைொசரனகரளக், 
கருத்துகரள   எடுத்துரைப்ேது தொன் அைொசியல் நொகொிகம் ஆகும். இரதவிடுத்து 
பேொதுபவளியில் குற்றம் சொட்டுவது பவறுப்ேைசியைொகபவ பவகுேக்களொல் 
ேொர்க்கப்ேடுகிறது.       
 

குடிரேச்சமூகத்தின் பநர்பகொண்ட ேொர்ரவ: 
ஓர் அைசின் தவறுகரளச் சுட்டிக்கொட்டி, பநர்ரேயொன பசயற்ேொடுகரளப்  ேொைொட்ட 

பவண்டிய பேொறுப்பும், கடரேயும், தொர்ேீக உொிரேயும் குடிரேச் சமூக 
அரேப்புகளுக்கு உள்ளது.  குடிரேச்சமூக அரேப்பு என்ேரத அைசு சொைொ அரேப்பு 
என்ற குறுகிய வட்டத்திற்குள் சுருக்கி விட பவண்டொம். அவர்கள் ேனித  
உொிரேகளுக்கொக, ேீறல்களுக்பகதிைொகக் களத்தில் பேொைொடிக் பகொண்டிருக்கும் 

பேொைொளிகள், குறிப்ேொக அைசியல் கட்சிகரளச்  சொைொபதொர் ஆவர். திமுகவின் 

பவற்றிக்கு அதன் கட்சியினர் ேட்டும் கொைணேல்ை. குடிரேச்சமூகத்தினர் , 
எட்டுவழிசசொரை, நியூட்ொிபனொ, ேீத்பதன், ரைட்பைொகொர்ேன், ஸ்படர்ரைட், 
குடியுொிரேத் திருத்தச்சட்டம்  பேொன்றவற்றிற்கு எதிைொகப் பேொைொடிபயொர், 
பதொழிற்சங்கத்தினர், பேண்ணுொிரே அரேப்ேினர் பேலும் ேட்டியலினத்தவர், 

ேழங்குடியினர், ேொற்றுத் திறனொளிகள் ஆகிபயொொின் உொிரேகளுக்கொகப் 



ேணியொற்றுபவொர், ேனித உொிரேகள் தளத்தில் ேணியொற்றுபவொர், தேிழ்த் பதசிய 

கருத்துகரள முன் ரவத்து ேணியொற்றுபவொர்,  ஏழு தேிழர் விடுதரைக்குக் குைல் 
பகொடுத்பதொர் இவர்கள் அரனவரும்  ேனித உொிரேக் கொப்ேொளர்கள் ஆவர். இவர்கள்  
அளித்த வொக்குகளும் பசர்ந்து பவற்றிக்கு வித்திட்டு புதிய அைரசப் பேொறுப்பேற்க 
ரவத்துள்ளது என்ேரத இங்பக நிரனகூை விரும்புகிபறொம். 
 

அருஞ்பசயல்கரள அறிந்து ேொைொட்டுக: 

தேிழ்நொட்டில் புதிதொகப் பேொறுப்பேற்றிருக்கும் திமுக அைசு ஒரு ேொத கொைத்திற்குள் 
ேல்பவறு முக்கிய ேணிகரள ஆற்றியிருக்கிறது. நல்ைனவற்ரற அறிந்து பேொற்றிப் 
ேொைொட்ட பவண்டியது சமூகக் கடபன என்ற பநொக்கில் சிைவற்ரற இங்பக பகொடிட்டுக் 
கொட்டுவது கொைத்தின் அவசியேொகும். 

 பகொபைொபனொ பேருந்பதொற்றுப்  பேொிடர்ப் ேணிகரளப் பேொர்க்கொை 

அடிப்ேரடயில் அைசு பசயைொற்றி வருகிறது. பகொபைொனொ நிவொைண நிதியொக   

ரூ 4000 அறிவிக்கப்ேட்டு ரூ 2000 வழங்கப்ேட்டுள்ளது. இத்துடன் ேளிரகப் 

பேொருட்களும்  வழங்கப்ேட உள்ளது.  
 தனியொர் ேருத்துவேரனகளில் அைசின் கொப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் 

பகொபைொனொவிற்கொன  சிகிச்ரச பேறைொம் என அைசு அறிவித்துள்ளது.  
 ஆக்சிஜன் தடுப்பூசிகள் உயிர்கொக்கும் ேருந்துகள் இவற்றிற்கொன தட்டுப்ேொடு 

இல்ைொத அளவில் அைசு கவனத்துடன் பசயைொற்றி வருகிறது.  
 பகொபைொபனொ ேணியில் உயிொிழந்த ேருத்துவர்களின் குடும்ேங்களுக்கு 

இழப்பீடு அைசு ேருத்துவேரனகளில் ேணியொற்றும் அரனவர்க்கும்  

ஊக்கத்பதொரக வழங்கப்ேடுகிறது. இபத பேொன்று ேத்திொிரகயொளர்களும் முன் 
களப்ேணியொளர்கபள என அங்கீகொித்து  இழப்பீடும், ஊக்கத் பதொரகயும் 
அறிவித்துள்ளது. 

 பகொபைொனொ பேருந்பதொற்றுக் கொைணேொகப்  பேற்பறொரை இழந்துத் தவிக்கும் 
குழந்ரதகரள அைபச ேொதுகொக்கும் என்று உதவிகரள அறிவித்துள்ளது. 

 தூத்துக்குடி துப்ேொக்கிச்சூடு நடந்து மூன்றொேொண்டு நிரனபவந்தல் நொளில் 
ேக்களுக்கு நியொயத்தின் பேல் நம்ேிக்ரக ஏற்ேடும் வரகயில் 
பேொைொட்டக்கொைர்கள் ேீதொன குறிப்ேிட்ட வழக்குகரளத் தவிை ஏரனய 
வழக்குகள் திரும்ேப்பேறப்ேடும் என அறிவித்துள்ளது.  துப்ேொக்கிச் சூட்டில் 
உயிொிழந்பதொொின் குடும்ே உறுேினர்க்கு, கொயம்ேட்படொர்க்கு தகுதியின் 
அடிப்ேரடயில் ேணிவழங்கப்ேடபவண்டும் என்ற  பகொொிக்ரக  ரவத்து  மூன்று 
ஆண்டுகள் கழிந்த நிரையில் அவர்களுக்கு தகுதியின் அடிப்ேரடயில் ேணி 
வழங்கியது ேொைொட்டிற்குொியது. 

 பவளொண் சட்டங்கள்,நீட் பதர்வு, பதசிய கல்விக் பகொள்ரக ஆகியவற்ரற  
ஒன்றிய அைசுத்  திரும்ேப்பேற பவண்டும் என்று இந்த அைசு கூறியுள்ளது 
ேொைொட்டிற்குொியது. 



 சொதொைணக் கட்டணம் வசூலிக்கும்  நகைப் பேருந்துகளில் பேண்கள் அரனவரும் 
கட்டணேின்றிப் ேயணிக்கிறொர்கள். இதற்கு அரடயொள அட்ரடத் 
பதரவயில்ரை. 

 ஆவின் ேொல் விரை  லிட்டருக்கு  ரூ 3  குரறந்துள்ளது. 
 தன் ேரடேொற்றைொல் இைக்கிய உைகில் தேிழுக்குப் பேருரேச்  பசர்த்த கி. 

ைொஜ்நொைொயணன் அவர்களின் ேரறவுக்கு அைசு ேொியொரத பசலுத்தப்ேட்டது. 
ஒரு எழுத்தொளர்க்கு அைசு ேொியொரத பசலுத்துவது இதுபவ முதல் முரறயொகும். 

 அண்ரேயில் “கரைஞர் நூைகம்” ஒன்ரற ேதுரையில் அரேக்கவிருப்ேதொக 
அைசு அறிவித்துள்ளது.  

 ேக்கள் குரற தீர்க்க "உங்கள் பதொகுதியில் முதைரேச்சர்" என்ற திட்டம் 
பசயல்ேடுத்த ஒரு புதிய துரற உருவொக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 தரைரேச் பசயைொளர் இரறயன்பு உள்ளிட்ட  முதல்வொின்  பசயைொளர்களொக 
உள்ள  ஐ.ஏ.எஸ் அதிகொொிகள் திரு. உதயச்சந்திைன், திரு.உேொநொத், 

திரு.சண்முகம், திருேிகு அனு ஜொர்ஜ் ஆகிபயொர் முதல்வரைச் சுற்றியிருக்கும் 
ேிகுந்த  பநர்ரேயொன அதிகொொிகள். இவர்களின் நியேனம்  மூைம் இங்பக 
ஊழலுக்கு இடேில்ரை என்ற கொப்புறுதிரய அளித்துள்ள அைரச ேதித்துப் 
ேொைொட்டுகிபறொம்.  

 

ேொண்புேிகு முதைரேச்சர்க்கு அன்ேொன பவண்டுபகொள்: 

பதர்தல் கொைத்தில் திமுக சட்டேன்ற, நொடொளுேன்ற உறுப்ேினர்களுக்கு  குடிரேச் 

சமூகத்ரதச் சொர்ந்பதொர், கல்வியொளர்கள், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைர்கள், ேனித உொிரே 
ஆர்வைர்கள், வளர்ச்சிப்ேணியில் திறன் ேரடத்பதொர் பேொன்பறொர் மூைம் ேயிற்சி 
வகுப்புகள் நடத்தியரத நிரனவுேடுத்த விரும்புகிபறொம். இவர்கரள 
அரடயொளங்கண்டு, கடந்த கொைத்தில் திருேிகு பசொனியொ தரைரேயில் ஐக்கிய 
முற்பேொக்குக் கூட்டணி ஆட்சியில் அரேக்கபேற்ற ஆபைொசரனக் குழுரவப் பேொல், 
பேற்கூறப்பேற்ற பவவ்பவறு துரறகளில் திறன் ேரடத்பதொர் அடங்கிய ஒரு  
“ேொநிைக் குழுரவ ”  அரேக்க பவண்டியது  அவசியம் ஆகும்.  இதற்கு உதவியொக  ஒரு 
துரணக் குழுரவயும் அரேக்க பவண்டும். இக்குழுக்கள் தன்னிச்ரசயொகச் 
பசயற்ேட்டு  ேக்கள் நைன் சொர்ந்தவற்ரற அைசின் கவனத்திற்குத் பதொடர்ந்து 
எடுத்துரைத்து அதற்கொன   ேொிந்துரைகரளயும், வழிகொட்டுதல்கரளயும் வழங்கும். 
இறுதியொக எதிர்க்கட்சியினர் முதல் நூறு நொட்கள் அைசுடன் இரணந்து பசயற்ேடுவது 
அைசியல் நொகொிகம் என்று எடுத்துரைக்கிபறொம். எதிர்க்கட்சியினர் பவறுப்ேைசியலுக்கு 
இடேளிக்கொேல், சனநொயக பநறிமுரறகளுக்கிணங்க அறம் சொர்ந்த அைசியரை 
முன்பனடுக்க பவண்டும். ேக்கள் ேணியில் அறேற்ற பசயல் பேொருளற்றது. 
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