
இலŋ கை &l ()ய அர-யல மை pπ1 உ3வாkகm 89t;m இத1 =லm த>? மkக@1 

அர-யl அπலா ஷை கBkகான DrF காணpபIm எ1ற µழkகŋகll இலŋ கை  அர-யOl 

பெ Qதாக சலசலp பை  ஏTபIt) வ3U1றன.

இv வே ளை &l  இலŋ கை apy; ()ய அர-யlயாyp( 89t; 89pபாக )3. 

µ .)3நாFkகர[ அவrகll எ\)ய ]l 89tத ஆyவரŋUl ஓ1`abcll ளே ாm. நண'பr 

µ. )3நாFkகர[ என; பlக லை kகழக சகபாbயா8m. இ3வ3 மே   யா?. 

பlக லை kகழகt)l  வரலாT`; றை   மாணவனாக  இ3nதவrகll. பெ ா;el ஒtத 

கெ ாll கை , ஓ1`பgட மனp பே ாk8டனான நlல நiபனாக நாm இ3n;ll ளே ாm .

 அnத ஒ3 நiபj1 இலŋ கை  அர-யl யாp(, டெ ான=r யாp( µதl உt தே ச  -Q சே ன 

யாp(  வ ரை  அதாவ; 1931 µதl 2016 வ ரை &லான ஒ3 kiட வரலாT றை  மை யpபIt) 

வெ @வn;llள இnத ]l 89t; இnத அரŋUl பே [வ)l மU?c-ய டை U1 றே 1.

இnத வாyp பை  வழŋUய ஏTபாgடாளrகBk8 89pபாக நiப1 mலானnதnk8 ந19 

தெ Qet;k கெ ாllU1 றே 1.

உŋகll அ னை வ3k8m ஞாபகt)l உllள ஒ3 mக? வை  இŋ8 89pπIU1 றே 1. 

µன'னாll  ஜனா)ப) மqnத ராஜபr  அரசாŋகt)T8m - த>?t தே -யk 

agட மை p(k8m இ டை &l இன eவகாரtDrF 89t; ந டை பெ Tற பே c[வாrt தை யை  

kŋகll அ9srகll.

இnதp பே c[வாrt தை  [மாr ஒ3 வ3ட காலm kbtத;. பே c[வாrt தை  ஆரmπtத)l  



இ3n; த>?t தே -யk agட மை p பே ா அlல; அரசாŋகt தரp பே ா பே c[வாrt தை  

89t; வாy )றkகel லை .

நiபr [ ரே ''t π ரே மcசn)ர1 - அv வே ளை &l நாடாBம1ற உ`pπனராகFm, 

agட மை pπ1 பே cசாளராகFm இ3nதாr.  இவ3m பே c[வாrt தை  89t; [µகமாக 

ந டை பெ `U1ற; எ1ற வாசகt;ட1 µbt;k கெ ாllவாr.

பே c[வாrt தை &l  கலn; கெ ாiட அரச தரp(m [3kகமாக [µகமாக 

ந டை பெ `U1ற; எ1ற ப) லை யே  வழŋUன.  அரச தரp( சாrபாக கலn; கெ ாiட  

அ மை cசr ஒ3வ ரை c சn)tத பே ா; பே c[வாrt தை   பT9 eனeNdd;.  அவr 

-Qt;k கெ ாiI ந1றாகp பே ாU1ற; எ1றாr.

அவ3 டை ய -Qp(டனான ப)l பே c[வாrt தை  89tத தே Iத லை  எ1nll அ)கQtத;. 

இ`)&l பே c[வாrt தை  89tத உllளக உi மை t தகவlக ளை p பெ T`k கெ ாi டே 1. 

அ; செ y)யாக பt)Q கை &l வெ @வnத;.  உi மை  எvவா` க-nத; எ1ப; 89t; 

இ3தரpπன ரை cm யே ா-kக வை tத;. 

பே c[வாrt தை  தெ ாடŋU [மாr =ன'` மாதŋக@l நா1 உi மை யை  வெ @k கெ ாiI 

வnத பே ா;m agட மை p( பே c[வாrt தை  தெ ாடŋU பல [T`p பே c[வாrt தை க ளை  

நடt) [மாr ஒ3 வ3டt)T8p π1 பே c[வாrt தை   ஒ3 அŋ8லm  தாnm நகரel லை  

எ1` அ9etத;.

ஆனாl அnத ஒ3 வ3டt)l மUnத ராஜபr அரசாŋகm இnதp பே c[வாrt தை யை  

சrவ தே ச அரŋUl இராஜதn)ர நகrFக ளை  மே T கெ ாllவதT8p பய1பIt) வெ T9 

கெ ாiட;.



vdpDk;  இnதp பே c[வாrt தை  சmபவm எ1 னை  ஊடகt; றை &l  இ3n; e ரை n;  

vkக வே iIm எ1ற µbFk8 ஒ3 தரpπன ரை  வர வை tத;.  அர[டனான சமாதானp 

பே c[வாrt தை யை k 8ழp(பவன',  த>?t தே -யkagட மை p பை  - தை kக, πளFபItத  

µயlபவ1 எ1ற 8TறcசாgIkகBட1 மே wm இ3 பாரvரமான 8TறcசாgIkக ளை cm 

இ ணை t; வெ @நாgIc சk) ஒ191 ; ணை cட1 எனk கெ )ராக காyகll 

நகrtதpபgடன.

அnத வரலா` இ1` xiIm )3mπcllள;. 

 அ1` மUnத ராஜபr இ1` நlலாg- µகm என µகŋகll மா9cllளன. இ1`m அ தே  

நmπk கை . ஆனாl நlலாg-kகாரrகll x; அDத நmπk கை &l 2016 இl DrF mcசயm 

எ1ற [ லே ாகt;ட1 ()ய அர-யல மை p( 89t; த>?t தே -யk agட மை p பை cm 

இ ணை t;k கெ ாiI மUnத ராஜபr பே ாl நlலாg-&ன3m ஐ. நா.  el  வெ T9 யை t 

தே ட கை கே ாrt;p பயzkU1றdu;.

 மUnத ராஜபr அர[k8m agட மை p(k8m இ டை &லான பே c[வாrt தை யை  

;3m(c{gடாக பாet; அ1` ஐ. நா. el =c[eட இடm தே bk கெ ாiட இலŋ கை  

அரசாŋகm இ1` அ தே k agட மை pπனQ1 ; ணை cட1 ()ய அர-யல மை p( 

உ3வாkகm 89tத [ லே ாகt;ட1 jd;id ஐ. நா. el காpபாT9k கெ ாllவதTகாக வலm 

வ3U1ற;.

எnத  mக?F  எ1 னை  க3வ`tத தே ா அ தே  mக?F xiIm எ1 னை  உŋகll µ1 

89pபாக த>? மkகll µ1 m`t)cllள; எ1ப தை  89pπட வே  மே T a9ய சmபவt தை  

உŋகll µ1 வை t தே 1.



()ய அர-யல மை p(kaடாக DrF சாt)யமானதா எ1ப; 89t;p பாrpபதT8 µ1 

நiபr

 µ. )3நாFkகர-1 ]l இ1 றை ய சம காலp பே ாkU னை  எvவா` படm πbt;k 

காgIU1ற; எ1ப; 89t;p பாrp பே ாm. 

நiபr µ. )3நாFkகர-1 இnத ]l த>ழrக@1 இன eவகாரm 89tத வரலாT9l 

()ய, தெ @வான பாr வை cடனான ப)வாக  வெ @ வn;llள;.

இலŋ கை &l இனeவகாரm எ1ப;  இலŋ கை  வரலாT9l 19 ஆm ]Tறாib1  πரசவm 

எ1 றே  பாrkகpபgட;. 

அt;ட1  த>ழrகBk8m -ŋகளவrகBk8m  இ டை &லான  ப கை மை &1 

வெ @pபாடாக எ\nத  ஒ1` எ1`m கzpπடpபgட;.

ஆனாl இnத ]l  இன eவகாரt தை  த>ழrகBk8m -ŋகளவrகBk8m இ டை &லான 

ப கை மை k8m அpபாl (e சாr அர-யl நல1 நே ாkUய கண' ணே ாgடt)l 

பாrkU1ற;.

இலŋ கை  இn)யா நே ாkU πரகடனpபIt)cllள இராஜதn)ர மெ ௗன ctதt;ட1 

பாTபgட; எ1ற ()ய எI கே ா@ னை  µ. )3நாFkகர[ µ1 வை t;llளாr.

இலŋ கை  இn)யா  x; தெ ாIt;llள இராஜதn)ர மெ ௗன ctதt)T8 இலŋ கை &l 

த>ழrகll பO&டpபIU1றனr. 



 இலŋ கை &O3n; த>ழrகll µTறாக ; டை t தெ 9யpபIm வ ரை  இலŋ கை &1 இn)யா 

நே ாkUய இராஜதn)ர மெ ௗன ctதm தெ ாட3m எ1`m µ.  )3நாFkகர[ தன;  ]Ol 

89pπgIllளாr. 

இதTகான அbtதளt தை  மகா வmசm -ŋகளவrக@1 மன)l >க ஆழமாகp 

ப)யegIllள; எ1` a`m µ. )3நாFkகர[ தன; ]Ol 89pπgIllள 

ஆதாரŋக ளை  [3kகமாகp பாrp பே ாm.

1. தmபDபk கே ாgபாI

வட இn)யாel U9s;Fk8 µ1 6 ஆm ]Tறாibl பெ ௗtத மதm தே ாTறm பெ T` 

இn)ய உப கiடt)wm அதT8 அpபாwm பரeய;. ஆனாl 800 அlல; 900 

ஆiIகBk8p πற8 எ\c- பெ Tற இn; மதt;k8 ஈI கெ ாIkக µbயாத m லை &l 

இn)யாel இ3n; பெ ௗtத மதm ம றை யt தெ ாடŋUய;.

இnத வரலாT`p பே ாkU னை k கiட இலŋ கை  (tத πk8கll வரலாT` �)&l கெ ௗதம 

(tத3k8m இலŋ கை k8m இ டை &லான தெ ாடr( பT9 மகா வmச ]O னை  எ\) 

தmபDப கே ாgபாg டை  m லை  m`t)னr.  (tதராl ஆ{rவ)kகpபgட  '�> யே   இலŋ கை  

எ1ற க3t)ய லை   வே �1றc செ yதனr. 

பெ ௗtத மதt தை k காpபாT9k கெ ாllவதTகாக இலŋ கை k கெ ன (eசாr நல1க ளை  

மை யpபIt) தmபDபk கெ ாll கை யை  பெ ௗtத πk8கll இலŋ கை &l 

πரகடனpபIt)னr. மகா வmசt)1 இnதp πரகடனm ஒ3 வரலாT`p πரc- னை யாக 

வb வெ It; இ1`  இலŋ கை  அர-யOl பெ 3m  செ lவாk8 செ wt;m அmசமாக 

மா9egட;. இnத (eசாr நல1 இn)ய  e ரே ாதp பே ாkகாக வளrt தெ IkகpபgIllள;.



 இத னை k காgbk கெ ாllளாம லே   இலŋ கை &1 அர-யT த லை வrகll தம; (eசாr 

நல1க ளை k காpபாT9k கெ ாllவதT8  இலŋ கை &1 கே n)ர  µkUயt;வt தை  

ஆcதமாகp பய1பIt) இராஜதn)ர  வெ T9க ளை  ஈgbk கெ ாiடனr.

 இn)யாe1 எ)Q இலŋ கை &1 நiப1 எ1ற பாz&l தன; (eசாr நல1க ளை  

நே ாkU இலŋ கை  இ1` வெ @pப டை யாக வே  காyக ளை  நகrt)k 

கெ ாib3kU1ற;.இத னை  இn)யாFk8 எ)ரான சk)கll சாதகமாகp பய1பIt)k 

கெ ாllU1றன. இnத வெ @நாgIc சk)க ளை p பயனபIt) இலŋ கை &1 அரச 

கgட மை p( த>ழrக ளை  அ�t தெ ா�pப தை  தன;  கெ ாll கை யாகk கெ ாiI 

செ yபIU1ற;.

2 த>ழக ப டை யெ Ip(கll

த>ழகt)l எ\c- பெ Tற அர[கll இலŋ கை  x;ப டை யெ Ip(க ளை  மே T கெ ாllவ;  

வழ மை யான சmபவŋகளாக  இ3nதன.

அnத வ கை &l  இலŋ கை &l த>ழrகll இn)ய esதQp( வாதt)1 க3eயாகFm, 

த>ழகt)1  ஆkUர>pபாளrகளாகFm பாrkகpபIU1றனr.  

3  πQtதாjயQ1 πQtதாBm தn)ரm.

இலŋ கை &l >க ஆழமாக வே �19cllள  இn)ய e ரே ாதp பே ாkU னை  இனŋகiI 

அதT கே Tப காyக ளை  நகrt) πQtதாjயr தமkகான (eசாr அர-யl நலrக ளை  

அ டை n; கெ ாllவ)l வெ T9 பெ Tறனr.



இலŋ கை  அர-யOl -`பா1 மை &னரான த>ழrக ளை p பய1பIt) πQtதாBm 

தn)ரtதாl அர-யl நல1க ளை  வெ T9 கெ ாllவ)l  πQtதாjயr ஆrவm  காgbனr.

 எjnm  இலŋ கை &1 த>?t த லை வrகll இn)ய தே -ய வாதp பே ாராgடt)l காgbய 

அkக றை , ஈIபாI எ1பன இn)யp பே ாராgடt)1  emபமாகFm,  காŋUர-1 ஆதரFk 

கே ாg டை யாகFm ஈழtத>? மi மா9 வ3வ தை  πQtதாjயr இனm கiடனr. 

இnதp பே ாk8 தம; இn)ய (eசாr அர-யl நல1கBk8 உகnத தlல எ1ற வ கை &l  

பெ 3mபா1 மை  இன -ŋகள மkக ளை  வை t; த>? மkகBk கெ )ராக அர-யl 

காyக ளை   நகrtதt தெ ாடŋUனr.

 இkகால கgடt)l சே r. பே ா1. அ3ணாcசலm அவrகll 1918 – 1920 க@l  இலŋ கை  

இn)யாe1 ஒ3 மாகாணமாக எ)r காலt)l அ மை வ; எ1ற வ கை &லான 

க3t;kக ளை  µ1 வை kகt தெ ாடŋUனாr.

πQtதாjயQ1 (eசாr அர-யl  நல1 இலŋ கை  இn)யாFட1  இ ணை n)3pபதாl 

அlல πQn)3pபத1 =ல மே  சாt)யமா8m எ1ப தை   அவrகll கணkUgb3nத 

வே ளை &l இலŋ கை t த>ழrகll பkகm இ3n; இலŋ கை யை  உllளடkUய இn)யா 

எ1ற க3t;kக ளை  �ரzk8m m லை &l πQtதாjயr இl லை .

4  பெ #mபா& மை  இன +ŋகள  ஜனநாயகm நே ாk4ய அர+யl யாp9 
:r<#tதŋகll.

என வே  பெ 3mபா1 மை  இன -ŋகள  ஜனநாயகm நே ாkUய  அர-யl யாp( 

{r)3tதŋக ளை  πQtதாjயr அ9µகpபItதt தெ ாடŋUனr. இத1 ஆரmப மே  1927 



இl உ3வான ம1jŋ அர-யl யாp(  {r)3tதமா8m.

 மெ ாtதt)l  பெ 3mபா1 மை   இன ஜனநாயகt)Taடாக (eசாr அர-யl நல1க ளை  

அ டை n; கெ ாllBm வ கை &லான யாp(c {r)3tதt தை  πQtதாjயr 

ந டை µ றை pபItதt தெ ாடŋUனr.  

1931 ஆm ஆiI அ9µகpபItதpபgட சrவசன வாk8Q மை &1 π1னz aட 

பெ 3mபா1 மை  இன ஜனநாயக)rகான கதFக ளை  )றn; eIவதTகான )றF கே ாளா8m  

இ; வே . 

πQtதாjயQ1 இnத நகrFக ளை  அவதாjtத -ŋகளt த லை வrகll  தம; பே ரm பே [m  

சk) =லm பெ 3mபா1 மை  இன  ஜனநாயகt தை   m`ek கெ ாllவ)l வெ T9 கiடனr. 

1. த>?t த லை வrகll எவ3m πQtதாjயாe1  காலjய கெ ாll கை &l ஏTபgட 

கெ ாll கை  மாTறt) னை  சQவர கzpπடt தவ9egடனr.

2.  இn)யா xதான பே ராrவt)l வெ `m  இலg-யk கனel த>?t த லை மை கll 

>தnதனr

மெ ாtதt)l -ŋகள இராஜதn)ரm வெ T9 பெ ற த>ழr தரpπl காணpபgட mக? கால 

அர-யl பே ாkU னை  சQவரp (Qn; கெ ாllளா மை cm,  vர நே kகTற செ யTபாIகBm 

த>�னm ;யrக ளை  [மkக  காரணமாUன.

-ŋகளt த லை வrகll  πQtதாjயr உ3வாkUk கெ ாItத பெ 3mபா1 மை  இன 

ஜனநாயகt தை  [தn)ரt)1 π1 மே wm s)ரpபIt)k கெ ாllவதT8m,  த>ழr 



e ரே ாதp பே ாkU னை cm,  இn)ய e ரே ாதp பே ாkU னை cm m`வனpபIt;m அர-யl 

யாp(kக ளை  உ3வாkகpபய1பIt)k கெ ாiடனr. 

இvவா`  m`வனமயpபItதpபgI பெ ௗtதt)TகாகFm -ŋகள இனt;kககாகF மெ ன 

ந டை µ றை &l உllள யாpπ னை  ()ய அர-யல மை p( U TURN எIkக வ� வ8k8மா? 

அதாவ; agட மை p( µ1 வை t;llள சமtb  µ றை k கே Tப ()ய அர-யல மை p( 

வ ளை n; கெ ாIk8மா?  ஏ1ப; 89t; -n)kக வே ibcள'ள;.  

நlOணkகm பT9cm,  ()ய அர-யல மை p(k aடாக DrF எ1`m a`m நlலாg- 

அரசாŋகt தை p πர)m)t;வpபIt;m ஜனா)ப) ஐ. நா. el உ ரை யாT`m பே ா; 

பlOன. பல கலாசாரm 89tத இலŋ கை  பT9யlல பெ ௗtத நாI எ1 றே   e�t;p 

பே [U1றாr.

மாTறt தை k காண e3m(m  ஜனா)ப) யே  தmபDபk கே ாgபாgbl இ3n; eலக 

µbயா)3k8m m லை &l நlலாg-யாl மாTறt தை k கெ ாiI வ3வ தெ 1ப; அvவளF 

இல8வான காQயமாக இ3kகp பே ாவ)l லை  எ1ப; மgIm  உi மை யா8m. 

இv வே ளை &l  தெ 1jலŋ கை &1 மன m லை  பT9ய -9ய இ3 சmபவŋக ளை  

உŋகBட1 பUrn; கெ ாllU1 றே 1.

µll@வாykகாl  நே ாkUய பே ாQl U@ நெ ாc-&1 s?c- யை யIt;;அIt; 

எ1ன_WHAT NEXT ?    எ1ப;  89tத தே IதOl கெ ா\mπl m லை  கெ ாiIllள 

வெ @நாgI இராஜதn)Qகll ஈIபgடனr.  அதாவ;  இலŋ கை  அர-யOl ()ய இரtதm 

பாycசpபட  வே iI மெ 1ற mயாயமான எ)rபாrpπl அIt; எ1ன?  எ1ற தே Iதl 

தெ ாடŋUய; எ1ப; உi மை தா1. 



இதT8m அpபாl தம; (eசாr அர-யl நல1கll 89tத  எ)rபாrpπTகாகFm அIt; 

எ1ன? எ1ற தே IதOl  கெ ா\mπl   m லை  கெ ாiIllள வெ @நாIக@1 vதரகŋக@1 

கெ ாll கை  வ8pபாளrக@1  அIt; எ1ன?  எ1ற தே IதO1 ம` பkகm அ மை n)3nத; 

எ1ப;m ம`pபதTUl லை .

 அIt; எ1ன?   எ1ப; 89tத தே Iதwkகான ப) லை k கா�µகமாக கெ ா\mπl ஒ3  

πரபல ஹே ாgடOl கலn; ரை யாடl ஒ1` இடm பெ Tற;. அnத கலn; ரை யாடOl  

த>? மkகBk8 k),   mயாயm U டை kக வே iIm. 89pபாக த>? மkக@1 அர-யl  

அπலா ஷை கll 89t; அnதk கலn; ரை யாடOl அ)க கQச னை  காgடpபgட;.  

அதாவ; அர-யl DrFkகாண வ�கll )றkகpபIமா? அதTகான ஏ; m லை கll  

உllளனவா?  எ1ப;   89t; அ)க கவனm செ wtதpபgட;.

அnதk கலn; ரை யாடOl  இ3 ஊடகeயலாளrக ளே  கலn; கெ ாiடனr.  ஒ3வr நா1. 

மT றெ ா3வr ஒ3 -ŋகள  ஊடகeயலாளr.

கலn; ரை யாட லை  ஆரmபt)l இ3n;  செ eமIt;k கெ ாib3nத  அவr a9ய 

வாrt தை கll இ; தா1.

  'த>ழrகBk கெ 1` e சே டமான πரc- னை கll எ1` ஒ1`m இl லை . த>ழrகBk8m 

-ŋகளவrகBk8m பெ ா;வான πரc- னை க ளே  உllளன. பே ாr µbnதFட1 இ3வ3k8m 

உllள பெ ;வான πரc- னை கll பT9 பே - அதTகான DrF 89t; இ ணை n; 

பzயாTறலாm எ1` அIt; எ1ன? எ1பதTகான ப) லை  வழங'Uனாr.

த>�ழ eIத லை p (OகBடனான  பே ாQ1 பே ா; இன eவகாரt DrF 89t; பெ Qதாகp 

பே சpபgட மை யை  அ னை வ3m  அ9வr. இvவா` பே சpபgட DrF 89tத க3t தே ாgடm  



பே ாr இலŋ கை  அரசாŋகt;k8  சாதகமாக மாற வே  ஆg-யாளrக@ன;m 89pபாக 

தெ 1jலŋ கை &ன;m மனமாTறt)1 πர)m)யாக வே  அnத  -ŋகள ஊடகeயலாளr 

வெ @நாgI இராஜதn)Qகll மT`m உllநாgI (t)�eகll அடŋUய அnத 

கலn; ரை யாடOl πரகடனpபIt)னாr.  இத1 உi மை tத1 மை யை  பே ா3k8p πn)ய 

இலŋ கை c �ழl த>?  மkகBk8m,  த>?t  த லை மை t;வŋகBk8m ந1றாக 

உணrt)ய தை  இŋ8 ப)eட e3m(U1 றே 1. 

இத1 அனrtதm  µ1னாll ஜனா)ப) மUnத  ராஜபr காலt)1 பே ா3k8p πn தை ய 

ஆg- ஆழமான அnபவt தை  த>? மkகBk8t தnத தை  மறpபதTUl லை .

இv வே ளை &l நlலாg- 89tத க3t தே ாgடt)T8ll தெ 1jலŋ கை  அர-யl  

(8nத;. ஆg- மாTறm பT9 தெ 1jலŋ கை  அ)கm பே -ய;. 

µ1னாll ஜனா)ப) மUnத ராஜபr வை  எ)rt; மே ஜr ஜெ னரl சரt பெ ா1 சே கா களm  

இறkகpபgடாr. அv வே ளை &l ஊடகt; றை cடனான சn)p பெ ா1` கெ ா\mπl πரபல 

ஓgடOl ஏTபாI செ yயpபgb3nத;

அnத ஊடகeயலாளr சn)pπ1 பே ா; ஒ3 த>? ஊடகeயலாளr மUnத  ராஜபr 

தே ாTகbkகpபட வே iIm.  சரt பெ ா1 சே கா  வெ T9  பெ றc செ yயpபட வே iI மெ ன 

>க ஆk ரே ாசமாக வாrt தை க ளை k கெ ாgbk கெ ாib3nதாr.  இத னை k கவjtத ஒ3  

- ரே tட -ŋகள  ஊடகeயலாளr இவr ஏ1 இvவா` ஆk ரே ாசமாகp 

பே -k கெ ாib3kU1றாr எ1` எ1jடm eனeனாr. நா1 த>? ஊடகeயலாளQ1 

aT றை  மெ ா� பெ யrt;k a9 னே 1. 

ஆcசQயt)l ஆ?n; பே ான அவr எŋகBk8 நlலாg- வே iIm.  அதTகாக வே   



சரt பெ ா1 சே கா வை  ஆதQkU1 றே ாm.  உŋகBk8 மUnத ராஜபrFm,  

சரt பெ ா1 சே காFm ஒ1` தா னே . இ3வ3 மே  உŋகBk கெ )ராக பே ாr செ yதவrகll 

அlலவா? எŋகBk8  நlலாg- வே iIm எ1பதTகாக மUnத ராஜபr வை  sgIk8 

அnpப e3m(U1 றே ாm. இத1 =லm த>ழrகBk8 எ1ன U டை kகp பே ாU1ற;. இவr 

எ தை  எ)rபாrt; சரt பெ ா1 சே கா வை  ஆதQkக வே iI மெ னk கே ா3U1றாr; எ1` 

அnத -ŋகள ஊடகeயலாளr கே lle எ\pπனாr. 

அதாவ; பே ாr ந டை பெ Tற பே ா; ச கே ாதரrகளாக உ3வகpபItதpபgட த>? மkகll 

பே ாQl வெ T9 U டை tதFட1   vkU sசpபIவ தை cm, நlலாg- அ மை வதT8 µ1 பே   

அ; த>ழrகBkகlல. -ŋகளவrகBk கே  எ1` aறpபgடதான; இ3  -ŋகள 

ஊடகeயலாளrக@1 தjpபgட க3tதாக அ19 ஒgI மெ ாtத -ŋகள இனt)1 

க3t)யலாக, m லை pபாடாக இ3kU1ற; எ1ப தை p ப)F செ yவதTகாக வே  இnத இ3 

சmபவŋக ளை cm இŋ8 89pπட e3m(U1 றே 1.

 -ŋகள  இராஜதn)ரm

µll@வாykகாl  இனpபI கெ ா லை  8Tறt)T8ll -k8iI சrவ சே  அர-யOl xள 

µbயாத  m லை &l காணpபgட இலŋ கை  அர சை  இ1 றை ய -ŋகளtத லை வrகll 

நlலாg- எ1ற பே ாr வை &l  xg டெ It)3k8m eதµm அதTகாக cதtதாl 

அ�Fk8llளாkகpபgட த>?t தரp பை யே  பய1பIt)  நlலாg- எ1ற கே ாஷt;ட1 

வெ T9 பெ Tற சமாrt)யµm,  பே ாrk8Tற eசார ணை &l இ3n; 8Tறm 

(Qnதவrக ளை cm aட வே  பா;காt)3k8m eதµm இலŋ கை &l மாt)ரமlல 

உலகளாeய இராஜதn)ர வரலாT9l தj µkUயt;வm  வாynததா8m எ1` µ . 

)3நாFkகர[ 89pπIU1றாr 



அதாவ; சrவ தே ச த லை வrக@ன;m த>?t தரpπனர;m கi�k8ll மi ணை t ve 

தாm தpπt;k கெ ாiட eதt)l -ŋகள இராஜதn)ரm தனk கெ ன ஒ3 தj 

µt) ரை யை p ப)t;llள;. 

இtத கை ய வெ T9 யை t தெ ாடrn; இன அ�p பை  இல8வாக m றை வே Tற ஏ;வான இன 

கப�கரk கெ ாll கை யை   >கt )றmபட )gட>gI அ தை  சrவ தே ச ச=கt)ன;m  

த>?tதரpπனர;m அnசர ணை cட1 m றை வே T`m µயT-&l -ŋகள  அரசாŋகm  

)ற மை cட1 செ யTபgI வ3U1ற;.

 அதாவ; இரா�வ வ�&லான இன அ�p(k8 மாT�டாக தே ாO3kக [ ளை  πIŋ8m 

அ) ν�kகமான இனk கப�கர µ றை &லான இன அ�p பை  இ1` கை &l எIt;llள; 

எ1`m நlலாg- 89t; அவr 89pπIU1றாr. 

2030 ஆm ஆiIk8ll  வடk8 UழkU1 தாயk கே ாgபாg டை  µTறாக இlலாமl 

ஆk8m வ கை &l  தT பே ா; ந டை µ றை &wllள  மாகாண எl லை கll xll mrணயm 

செ yயpபட உllளன. 

)3 கே ாணம லை யை c [T9 [மாr பt; லgசm மkகll 8b யே TறpபடFllளனr. 

இvவா` ;Qத க)&l )gடŋகll  µ1 னெ IkகpபIm m லை &l இnதt )gடŋகBk8 

µரணான வ கை &l ()ய அர-யl யாp( த>ழrகBk8m Dre னை k கெ ாiI வ3m 

m லை &l அ மை cமா எ1ற கே lle எ\m(U1ற;.

காலt தை  இ\tதbtதl.

இலŋ கை  வரலாBCl காலt தை  இDtதEkFm தn< ரே ாபாயt தை  ஆI+ Jட மே Cய  



அ னை tL அரசாŋகŋகNm செ yL வnLllளன.

தPழr தரp9 RடயŋகSl இDtதEp பை  மே B கெ ாllNm அரசாŋகŋகll தமL இலk கை  
நே ாk4 Pக வே கமாக காyக ளை  நகrtLவ<l π& UBப<l லை .

அதாவL காலt தை  இDtதEkFm தn< ரே ாபாயm தPV மkகll சாrnத Rடயŋகll அlலL 
+ŋகள மkகll நல& நே ாk4ய RடயŋகSl மாBறm ஏBபYtதpபடாL இ#kFமானாl 
ஆபt<l லை .

ஆனாl தPழr Rவகாரt<l இDtதEp9kக ளை  மே B கெ ாllNm அ தே  வே ளை Zl 
தPழrகNkF R ரே ாதமான பே ாk4 னை  R ரை [பYtLவதானL தPV மkகNkFp பா\ய 
பா<pπ னை  உ#வாkFவதாக அ மை nL RYக4&றன.

தPV மkகNk கெ <ரான வரலா^ _`Ym π& நே ாk4 1963 ஆm ஆ`E னை  நே ாk4 < சை  
<#mπallளL.

அ மை <யாக இ#nத வடkFk 4ழkFt தPழrகll _L +ŋகளm மாt<ரm கெ ாll கை யை  Pக 
காt<ரமாக ந டை µ றை pபYtLm கIட ளை aட& நெ Rl லே  ஜயcர அவrக ளை  +Cமா 
அm மை யாராl 1963ஆm ஆ`Y அரச அ<பராக யாV. மாவIடtLkF அdpபpபIடாr .

+ŋகளm மாt<ரm கெ ாll கை kF எ<ரான தPV மkகS& எ<rp9 அYtத 25 வ#டŋகSl 
Lpபாk4 ஏn<ய கலகமாக மாBறம டை am.

அத னை  எ<r கெ ாllவதBF தB பே ா தே  அதாவL 1963 லே யே  ஏBபாYக ளை  மே B கெ ாllள 
வே `Ym என நெ Rl லே  ஜயcர[kF அC[^tதpபIடL.

அL மாt<ரமlல தPV தெ ாflசாr U9ணrகளான சIடtதரhகll, வை t<யrகll 
பே ா& றே ாr தPழr Rவகாரt<l கெ ா`Yllள கIYpபாI டை  இழpபr.

அnத இடt தை  iRரவாத இ ளை ஞrகll கை யே Bபr. என வே  தB பே ா தே  சŋ4kt தெ ாடr 
பே ா&^ வட மாகாணt<l ப டை  µகாmகll அ மை kகpபட வே `Ym எ&ற யே ாச னை am 

வழŋகpபIடL.

ப டை  µகாmகll U^வpபYவ தை  UயாயpபYtLm வ கை Zl இn<யாRl இ#nL இலŋ கை  
நே ாk4 வ#m கllளk FE யே Bறவா+கll மB^m இலŋ கை Zl இ#nL இn<யா நே ாk4 
மே B கெ ாllளpபYm கடtதl பே ா&ற இ# தே +ய πரc+ னை க ளை  µCயEpபதB கே  ப டை  

µகாmகll எ&ற வாதt தை  µ& U^tLதl எ&பதாFm.

அ தே  பாhZl அதாவL 1963இl 4ளrc+ ஏBபடk mடாL எ&பதBகாக ப டை  
µகாmக ளை  அ மை tத இலŋ கை  அரசாŋகm _`Ym ஒ# iRரவாதm மே l எழk mடாL 
எ&ப தை  இலkகாகk கெ ா`Y வடk4l _`Ym ப டை  µகாmக ளை  s<ரpபYtLவ<pm 
நcன மயpபYtLவ<pm ஈYபIY வ#4&றL.



1963 இl கllளk FE யே Bறm, கடtதl பே ா&றவB றை k காரணm காIEய இலŋ கை  அரr 
இ&^ பே ா தை வsL கடtதl, வட பF<Zl கலாசார :r கே Y பே ா&ற பl வே ^ 
Rடயŋக ளை  µ& வை tL ப டை  µகாmக ளை p பலpபYt< வ#4&றL.

இ# RடயŋகN மே  அ மை <யாக இ#nத மkகll _L <hkகpபYm ஆk4ரPp9 
நடவEk கை யாக வே  உllளL.	

தmபiபk கே ாIபாI டை  U லை  U^tLm உ^<aட& தே ா&Cய +ŋகளt த லை மை கS&   
sI+ யே   இ&^ ஆI+Zl இ#pபவrகll.  இவrகளாl ir[kகான யாp9 மாBறt தை  
கெ ா`Y வர µEaமா? 

அதT8m அpபாl  தmபDபk கே ாgபாgbl கgb எ\pபpபgIllள  -ŋகள பெ ௗtத அரச 

கgட மை p( நlலாg- a`U1ற  யாp(k aடான Dre னை  அnம)k8மா? 

-ல வே ளை க@l µ1னாll ஜனா)ப) மUnத ராஜபக'ஷ அர-1 காலt)l எ\nத 

சrவ தே ச எ)rp( அ லை  தெ ாடrn)3k8மாக இ3n)3nதாl த>ழrகBkகான DrF 

சாt)யமாU&3kகலாm. 

ஆனாl அvவாறானா சrவ தே ச அர-யl m லை மை  இ19l லை . இ1 றை ய சrவ தே ச 

அர-யl த>ழrகll காpபாTறpபட வே iIm எ1ற க3t)யwட1 இl லை .    நlலாg- 

அரசாŋகm பா;காkகpபட வே iIm எ1ற µ னை pπl தா1 சrவ தே ச அர-யl உllள;. 

உllநாgbwm சrவ தே ச அரŋUwm கை தே rnத, தெ ா�l சாr m(ணt;வt;ட1 abய 

இராஜதn)ர வெ T9கBட1 -ŋகள பெ ௗtத அரச கgட மை pπ1 kg-யாக வே  நlலாg- 

அரசாŋகm உllள;.

1. இnத அரசாŋகt)T8 சாதகமான சrவ தே ச அர-யl m லை மை  உllள;. 

2. இதT8m அpபாl நlலாg-k8ll ஒ19 ணை nத -ŋகளt த லை மை க@O3n;  



உ3வாkகpபgIllள எ)ரz&னr த>ழr e ரே ாதp பே ாkU னை யே  µத�டாகk கெ ாiI 

செ யTபIm m லை &l ()ய அர-யல மை p(kaடான DrF சாt)யமா எ1றாl இl லை  

எ1ப தே  ப)லாக இ3k8m. 

3. இராஜதn)ர சாமாrt)ய மே ா அlல;  வwவான சrவ தே ச ஆதர வே ா இlலாத 

m லை &l த>ழr தரpபாl >கFm பலமான;m  வwவான;மான -ŋகள தரp பை  வெ T9 

கெ ாllவ தெ 1ப தே ா  அlல; வ�k8k கெ ாiIவ3வ தெ 1ப தே ா எt; ணை  

சாt)யமானதாக அ மை cm எ1ப;  89t; த>ழr தரp( -n)tதாக வே iIm. 

4. இத னை cm x9 த>ழr தரp( நlலாg- x; கெ ாiIllள நmπk கை , அர-யl 

அ மை p(kaடான  Dre னை  கெ ாiI வ3மாக இ3pπ1 இ1 றை ய த>ழrக@1 

த லை மை t;வŋகBk8 U டை k8m நmπk கை  இராஜதn)ர வெ T9யாக அ மை cm. அ; 

மாt)ரமlல, இ1 றை ய த>? த லை மை கll த>ழr வரலாT91   பெ ா1 எ\t;kகளாl 

பெ ா9kகpபட வே ibயவrகளா8m. 

5. நlலாg- எ1ற செ ாTபத மே ா  அlல; நlலாg-&னr  வழŋUcllள 

வாk8`)க ளே ா அlல;  நlலாg-&னr x; த>ழr தரp( கெ ாiIllள  அDத நmπk கை  

பே ா1ற வை  மாt)ரm ()ய அர-யல மை p(kaடான DrF பயணt தை   இல8வாkUeIm. 

அlல; DrF eவகாரm [கp πரசவமாUeIm எ1பதT8 பே ா)ய உtதரவாதமாக 

மே Ta9ய வை  அ மை n;eடா; எ1ற உi மை யை  த>? மkகll ந18 அ9வr. 

 ஆத1 எ) ரெ ாOதா1  எ\க mக?F.

அதாவ; த>? மkக@1 அர-யl அπலா ஷை க ளை  அ டை n; கெ ாllவதTகான 

பே ாராgடt)l ஆcத மே n)ய பே ாராgடm மெ ௗனமாkகpபgIegட; எ1பதTகாக த>? 



மkக@1 அர-யl அπலா ஷை கBm மெ ௗனமாUp பே ாyegடதாக அrtதமாகா;.

ஆcதp பே ாராgடm மெ ௗனமாkகpபgI ஏ\ வ3டŋகll க�nத m லை &wm அர-யl 

Dr வே ா, த>? மkக@1 வா?வாதார πரc- னை க ளே ா Dre19 தெ ாடrU1றன. 

ஏ\ வ3டகாலமாக அ மை ) காtத த>? மkகll இ1` அUm சை  பே ாராgடt தை  

ஆரmπt;llளனr.  

இ1 றை  யஅர-யl கள mலவரm µ. )3நாFkகர[ தம; ]Ol 89pπgb3pப; பே ாl 

த>? மkகll தம; அUm சை  பே ாராgடt)l பல களŋக ளை  காண வே ibவ3m எ1` 

எ)rF a9cllளாr. காn)�kகll, நெ lச1 மi டே லா. மாgb1�தr என பலr  த>? 

மkக@1 அUm சை  பே ாராgடt)l இnத மizl அவதாரm எIpபாr. 

இலŋ கை  அர+யkl µகtEகll மாC இ#k4&றன. 1963 இl +Cமா வே ா 
ப`டாரநாயkகா பே ா&^ இலŋ கை Z& ஆI+ Jடt<l பலr மாC மாC அமrnLllளனr.

இ&^ தே +ய அரசாŋகm எ&ற பே ாr வை Zl உ#வா4allள நlலாI+ அரசாŋகt<l 
ஜனா<ப<யாக மை t<\பால +C சே ன அவrகNm πரதம மn<\யாக ரhl Rkரம+ŋக[m 
ஆI+Zl அமrnLllளனr.

ஆனாl அரச Urவாக பெ ாC µ றை am, கெ ாll கை  வFpபாளrகNm, அவrகளL UகVc+ 
Uரpm மாBறtLkFBபடாL அpபE யே  உllளன.

ஆI+Zl இ#p பே ாr வெ Spப டை யாக எ தை p பே +னாpm ந டை µ றை Zl இnதk 
கIட மை p9 எnத Rதமான நெ 4V[t த& மை யை யே ா அlலL மாBறt தை யே ா அlலL 
9<ய அuF µ றை யை யே ா வெ SkகாIட µ& வரRl லை .

அnத வ கை Zl நlலாI+Z& πர<U<கll தமL காலt<l தே +ய இன RவகாரtLkFt 
ir வை k கா`பதா அlலL +ŋகளp பெ #n தே +யவாதtLட& µர`படாமl பே ாவதா 
எ&பL தா& ஜனா<ப< மை t<\பால +C சே ன மB^m πரதமr ரhl Rkரம+ŋக ஆ4ய 
இ#வ#kFm µ& உllள பெ \ய சவாலாFm.

இL பே ா&ற ஒ# சவாpkF µகm கெ ாYkக µEயாத U லை Z லே யே  சn<\கா அm மை யாr 
தா& கெ ா`Y வnத இன Rவகாரt ir வை யே  கை Rட நே rnதL எ&ப தை  இŋF rIEk 



காIYதl பெ ா#nLm.

தB பே ாL µ&னாll ஜனா<ப< ம4nத ராஜபkச பலcனm அ டை nL பே ாவதா அlலL 
ஓரள[kFk wV பலcனமா4p பே ாyRடk mடாL எ&பதா? இL வே  இ&^llள 
கே llRயாFm.

ஜனா<ப<am, πரதம#m தமk கெ <ரான சk< இ#k4&றL எ&ப தை  உலகtLkFk காIட 
ம4nத ராஜபkச அh தே வை pபYவதாக வே  இ& றை ய அர+யl நகr[கll காIY4&றன.

அ மை <யாக இ#nத தPVc சtகt<& _L +ŋகள மெ ாf யை t <hk4&றனr. அதBF 
சாtcக வfZl எ<rp9k காIடpபIட பே ாL இராuவ µகாmக ளை  அ மை k4&றனr.

இராuவ µகாmகll அ மை pப தை  UயாயpபYtLவதBF கllளk FE யே றறm, கடtதl, 
FBறc செ யlகll பே ா&ற வை கll πரசாரtLkFp பய&பYtதpபY4&றன.

1963 இl ந டை பெ BறL 2009kFp πறF அ மை < <#mπயதாகk mறpபYm வடk4l 
_`Ym அரŋ கே BறpபY4&றL.

அதாவL இராuவt<& πரச&னt தை am, இராuவ µகாmகS& இ#p பை am 
UயாயpபYtLm வ கை Zl தB பே ாL,

1.வடk4l பே ா தை p பெ ா#ll பாவ னை

2. பே ா தை p பெ ா#ll வெ SநாYகSl இ#nL கடtதpபYவL.

3.Fடா நாIEl இடm பெ ^m FBறc செ யlகll, கா டை tதனŋகll, வாll வெ IYk கலாசாரm 
பே ா&ற வை கll காரணŋகளாகk காIடpபY4&றன.

4.அtLட& மkக ளை  அcச U லை kFll தllS இராuவp πரச&னt தை  மkகll கே ா#mபE 
x`டpபY4&றL.

இ<l R+t<ரm எ&ன வெ yl ஒ# இலIசtLkF மே BபIட பெ ாks, இராuவm U லை  
கெ ா`Yllள வடk4l மே B mCய கடtதl, பே ா தை வsL பாவ னை , பாkயl வlpற[, 

கா டை tதனm, வாll வெ IYk கலாசாரm பே ா&றன பாLகாp9t தரpπ& கIYpபாI டை  _C 
எpபE ந டை பெ ^4&றL எ&பL தா&.

அnத வ கை Zl இதBFp π&னாl உllள அர+யl, இராuவ நல&க ளை  உணrnL 
கெ ாllவதBF தPV மkகNkF அvவள[ க{டமாக இ#kகாL எ&ப தை  sŋகll 

மாt<ரமlல ஒIY மெ ாtத தPVc சtகµm ஒtLk கெ ாllNm.

அpபEயாZ& தPVc சtகm தனkFtதா னே  9<ய இரtதt தை p பாyc+k கெ ா`Y 9Lp 
πரசவm எYkக வே `Ym.



தPழr Rவகாரm சrவ தே ச உற[கNட& π&ypπ ணை nத ஒ# Rடயமாக உllளL. தPழr 
Rவகாரm FCtL சrவ தே ச உற[கSல ஏBபYm மாBறŋக ளே  தPழr RவகாரtLkகான 
irR னை am, இலŋ கை  _தான அDtதt தை am உ#வாkFm எ&ப தை  தPழr தரp9 உணர 
வே `Ym.

அnத வ கை Zl தPழr தரpπன\& ராஜதn<ர நகr[கll இலŋ கை  அரசாŋகŋக ளை am 
சrவ தே ச சtகt தை am வெ BC கெ ாllவதாக இ#kக வே `Ym.

த>? மkகll 1963 அர-யl m லை k8t )3mπeடடனr.

ஐk4யpபIட இலŋ கை kFll சம{E Urவாக அலFட& தமL அர+யl பயணt தை t 
தெ ாடrவதBFt தயாராக இ#k4&றனr.

அத னை யே  தPVt தே +யk mIட மை p9m வka^t< வ#4&றL. தPVt தே +யk 
mIட மை pπ& த லை வ#m, எ<rkகI+t த லை வ#மான சmபnத& ஐயா[m இத னை யே  
வka^t<k m^4&றாr.

ஆனாl இலŋ கை  அர+& கIட மை p9 தPV மkகll _L இ& னெ ா# அடkF µ றை யை  
கIடRVtLRட காyக ளை  நகrt<k கெ ா`E#k4&றL.

இnத நகr[கll இலŋ கை Zl U லை யான, sEtத சமாதானt தை t தே ாB^Rkக[m 
இனŋகNk4 டை Zலான நlkணkகt தை  உ#வாkக[m உதவp பே ாவ<l லை .

sEtத, U லை யான சமாதானµm, இனŋகNk4 டை Zலான நlkணkகµm, நlpற[m 
அர+யl irR லே யே  தŋ4allளL.

அnத வ கை Zl தPVt தே +யk mIட மை p9 த லை வr சmபnத& ஐயாR& mB^ 
பெ ாytLp பே ாகk mடாL.

நlலாI+Z& πதாமக&களான ஜனா<ப< மை t<\பால +\ சே ன, πரதமr ரhl 
Rk4ரம+ŋக ஆ4ய இ#வ#m தPழr Rவகாரm FCtL µ& வை kFm வாrt தை கll உ^< 
மெ ாfகll எ&பன தகrnL பே ாFm வாrt தை களாக வே ா, தகrkகpபYm உ^< 
மெ ாfகளாக வே ாகp பே ாyRடk mடாL.

தBகாkக இ டை kகால Urவாக ச பை

அர[ 
அர+யl.
 irR னை  µ& வை tL ந டை  µ றை pபYtத வே `Ym. அர+யl ir[ தாமதமாFm பIசt<l 



மாB}டாக தBகாkக இ டை kகால Urவாக ஒDŋFµ றை யை  அµpkFk கெ ா`Y வர 
வே `Ym.

R ரை nத அர+யl ir[, தாமதமாFm பIசt<l தBகாkக இ டை kகால Urவாக ச பை  
எ&பL தPV மkகll நெ #kFதlகll, பா<p9kகSl இ#nL சB^ tcr Rட இடm 
அSpபதாக அ மை am.

2009ஆm ஆ`Y மே  மாதm பே ாr µE[kF வnத[ட& சrவ தே ச சtகm இன 
RவகாரtLkகான அர+யl ir[ காum வ ரை  இ டை kகால Urவாகt தை  µ& மெ ாfnL 
செ யBபYt<Z#nதாl Ucசயமாக அரrm, +ŋகள தே +யவா<கNm R ரை nL ஒ# அர+யl 

ir[kF µ& வn<#pபr.

தB பே ாLm mட சrவ தே ச அரŋ4l இலŋ கை யை p π ணை  எYpபதBF அர+யl ir[ 
காணpபYவதான உ^< மெ ாf யே  வழŋகpபIYllளL.

ஆனாl அர+யl ir[ FCtL ஆkகp~rவமான நகr[கll ஏLm ஏBபIடதாகt 
தெ \யRl லை . என வே  அர+யl ir[ எIடpபYm வ ரை  ஒ# தBகாkக இ டை kகால Urவாக 

ச பை  ஒDŋFkF µ& வ#மா^ சrவ தே ச சtகm இலŋ கை Z& இ& றை ய 
நlலாI+Zன\டm µ& மெ ாfnL செ யBபYtத µ& வர வே `Ym.

சrவ தே ச சtகm காலm தாVt< யே dm இnத µE[kF வ#மாக இ#nதாl நlலாI+ 
அரசாŋகm அர+யl irR னை  R ரை nL µ& வை kFm.

தPVc சtகm, தPVk கI+கll, FCpபாக தPV;t தே +யk mIட மை p9 மB^m 9லm பெ யr 
அ மை p9kகNm ஒ# தBகாkக இ டை kகால Urவாக ச பை  FCtத ஒDŋக மை p9kF 
சrவ தே ச சtகt<டµm நlலாI+ அரசாŋகt<டµm வB9^tத வே `Ym.

சrவ தே ச சtகm காலm தாVt< யே dm இnத µE[kF வ#மாக இ#nதாl நlலாI+ 
அரசாŋகm அர+யl irR னை  R ரை nL µ& வை kFm 

தPVcசtகm தPVkகI+கll மB^m 9லm பெ யr அ மை p9kகNm ஒ# தBகாkக 
இ டை kகால ஒDŋக மை p9kF சrவ தே ச சtகt தை am நlலாI+ அரசாŋகt தை am 
வB9^tத வே `Ym 

R. தே வராj – ttத ஊடகRயலாளr 

இலŋ கை  அர+யl யாp9 – டே ா னே ாtr யாp9 µதl உt தே ச யாp9 வ ரை  எ&ற �l 
FCtL UகVt<ய ஆy[ ரை  – யாVpபாணt<l பே ரா+\யr க.+Bறmபலm த லை மை Zl 
ஞாZ^ (01.10.2016) அ&^ ந டை பெ BறL.


