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காஞ்சிபுரம் கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளர் சிடலபாக்கம் ெ. இராசெந்திரன்,  
ஸ்ரீசபரும்புதூர் நா்டாளுமன்்ற ச�ாகுதியில் அண்ா தி.மு.க �லலலமயிலான 
கூட்டணியில் சபாடடியிடும் பா.ம.க சவடபாளர்  அ. லவத்தியலிஙகத்திற்கு ஆ�ரவாக 
பீர்கணகரலன பகுதியில் செயின் ெமு�ாய மக்களி்டம் மாம்பழம் சின்னத்திற்கு வாக்கு 
செகரித்�ார். பரஙகிமலல ஒன்றிய செயலாளர் என்.சி. கிருஷ்ன், ஏ.வி. ெம்பத் மற்றும் 
கூட்டணி கடசி நிர்வாகிகள் உ்டன் சென்்றனர்.
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நாகபபடடினம் நா்டாளுமன்்ற ச�ாகுதிக்குடபட்ட பகுதிகளில் மு�லலமச்ெர் எ்டபபாடி பழனிொமி அண்ா தி.மு.க. சவடபாளர் 
�ாலழ ம. ெரவ்ன், ெட்டமன்்ற ச�ாகுதி சவடபாளர் ஆர். ஜீவானந்�ம் ஆகிசயாருக்கு இரடல்ட இலல சின்னத்தில் வாக்குக் சகடடு 
பிரச்ொரம் செய�ார்.  

திருவாரூர், மார்ச் 31–
தி.மு.க. கூட்டணி சந்தர்்ப்பவா்த, 

சுயநல ககாள்கயிலலா்த 
கூட்டணி என்று மு்தல்மச்சர் 
எ்ட்ப்பாடி ்பழனிசாமி கூறினார். 

நி்லயான நலலாடசி்ய பிர்தமர் 
மமாடியால மடடுமம ்தர முடியும் 
என்று அவர் கூறினார். 

 முதலமைச்சர் எடப்பாடி ் ழனி்சபாமி, 
நபாகப்ட்டினம் நபாடபாளுைன்ற ததபாகுதி 
அண்பா தி.மு.க. வேட்்பாளர் தபாமழ 
ை. ்சரே்ன, திருேபாரூர் ்சட்டைன்ற 
ததபாகுதி வேட்்பாளர் ஆர். ஜீேபானநதம் 
ஆகிவ�பாமர ஆதரித்து திருேபாரூர், 
தகபாரடபாசவ்சரி, கூத்தபாநல்லூர், 
ேட்பாதிைஙகலம் ஆகி� ்குதிகளில் 
பிரச்சபாரம் த்சயதபார். 

அபவ்பாது அேர் வ்சி�தபாேது :- 
நமடத்்றவுளள நபாடபாளுைன்ற 

த்பாதுத்வதர்தலில் தமிழநபாட்டில் 
அண்பா தி.மு.க. தமலமையில் 
ஒரு கூட்டணியும், தி.மு.க. 
தமலமையில் ஒரு கூட்டணியும் 
அமைத்து வ்பாட்டியிடுகி்றது. 
தி.மு.க. தமலமையிலபான கூட்டணி 
்சநதர்ப்ேபாத, சு�நலேபாத, 
தகபாளமகயில்லபாத ஒரு கூட்டணி. 
ஒவதேபாரு கட்சிக்கும் ஒரு 
தகபாளமக உணடு. அண்பா தி.மு.க. 
தனது தகபாளமகம� ஒருவ்பாது 
விட்டுக்தகபாடுத்தது இல்மல. 
இனிவைலும் விட்டுக்தகபாடுக்கபாது. 
ைம்றநத தி.மு.க. தமலேர் 
கரு்பாநிதியின சிமல தி்றபபு 
விழபாவில் ரபாகுல்கபாநதி ைற்றும் 
எதிர்கட்சி தமலேர்கள எல்லபாம் கலநது 
தகபாணடபார்கள. அபவ்பாது வ்சி� 
ஸடபாலின, ரபாகுல் கபாநதிதபான அடுத்த 
பிரதைர் எனத்ததரிவித்தபார். ஆனபால், 
ைற்்ற எதிர் கட்சித்தமலேர்கள எல்லபாம் 
அமத ஏற்றுக்தகபாளளவில்மல. அதன 
பி்றகு ைம்தபா ்பானர்ஜி ஏற்்பாடு த்சயத 
ஒரு கூட்டத்தில் ஸடபாலின கலநது 
தகபா்டபார். அபவ்பாது கூறும் வ்பாது 
வதர்தலுக்குப பி்றகு பிரதைர் �பார் 
என்மத கூட்டணிக் கட்சிகள வ்சர்நது 
முடிவு த்சயயும் என ததரிவிக்கி்றபார். 

இரட்்ட நி்ல ஏன்? 
ஏன இநத இரட்மட நிமலப்பாடு. 

இதுவ்பான்ற எதிர்கட்சிகளபால் ஒரு 
நிமல�பான ஆட்சிம� இநதி�பாவில் 
தர முடியுைபா. நிச்ச�ைபாக முடி�பாது. 
நிமல�பான ஆட்சிம� பிரதைர் 
நவரநதிர வைபாடி�பால் ைட்டுவை 
தரமுடியும். 

 ் திமனநதபாணடு கபாலம் ைத்தியிலும், 
ைபாநிலத்திலும் ஆட்சிபத்பாறுபபிவல 
இருநத தி.மு.க. தமிழநபாட்டு 
ைக்களுக்கபாகவும், ேளர்சசிக்கபாகவும் 
ஏவதனும் திட்டத்மத தகபாணடு 
ேநதபார்களபா? இல்மல. குடும்் 
நலனுக்கபாக வதர்தமல ்சநதிக்கும் 
ஒவர கட்சி தி.மு.க. ்பாரதீ� ஜனதபா 
கட்சியுடன கூட்டணி மேத்ததபால், 
அண்பா தி.மு.க. ைதேபாத கட்சியுடன 
கூட்டணி மேத்துளளதபாக ஸடபாலின 
வ்சுகி்றபார். 1999ல் தி.மு.க.வும் ்பாரதி� 
ஜனதபா கட்சியுடன கூட்டணி மேத்து 
வதர்தலில் வ்பாட்டியிட்டது. ்பா.ஜ.க. 
ஆட்சியின வ்பாது ைத்தி� ைநதிரி 
்சம்யில் தி.மு.க. இடம் த்ற்றிருநதது. 
இேர்கவளபாடு கூட்டணி மேத்தபால் 
்பா.ஜ.க நல்ல கட்சி, எஙகவளபாடு 
கூட்டணி மேத்தபால் ்பா ஜ.க ைதேபாத 
கட்சி�பா? இது எனன நி�பா�ம். 

வாக்குறுதிக்ை 
நி்ைமவற்றுமவாம்

நபாஙகள ைக்களுக்கபாக 
த்ச�ல்்டுத்தி� திட்டஙகமளச 
த்சபால்லி ேபாக்கு வகட்கிவ்றபாம். 
ஆனபால், எதிர்கட்சிகள எஙகள மீது 
குற்்றம் த்சபால்லி ேபாக்கு வகட்கி்றபார்கள. 
இது எப்டி ்சபாத்தி�ைபாகும். 
தி.மு.க. எதிர்கட்சி, அேர்கள எநத 
ேபாக்குறுதிம� வேணடுைபானபாலும் 
வதர்தல் வநரத்தில் அறிவிக்கலபாம். 
அண்பா தி.மு.க. ஆளுகின்ற கட்சி. 

திருவாரூர் மாவட்டத்தில், 
ச�ர்�ல் பிரச்ொரம் சமற்சகாண்ட 
மு�லலமச்ெர் எ்டபபாடி ழனிொமி, 
நன்னிலம் - திருவாரூர் செல்லும் 
வழியில் பனஙகுடி என்்ற கிராமத்தில் 
பருத்தி ொகுபடி செயதிருந்� 
வயலுக்குச் சென்று விவொயிகள் 
மற்றும் விவொய ச�ாழிலாளர்கலள 
சநரடியாகச் ெந்தித்து, அவர்களி்டம் 
குல்றகலளக் சகட்டறிந்�ார்.

அவர்களு்டன் லக குலுக்கினார். 
சமலும், சநாய �ாக்கு�லில் இருந்து 
பருத்திலய பாதுகாக்க பூச்சி மருந்து 
ச�ளிக்கிறீர்களா எனக் சகட்டார். 
அபசபாது அவர்கள் முல்றயாக 
பூச்சி மருந்து ச�ளித்து பருத்திலய 
நாஙகள் பாதுகாத்து வருகிச்றாம் 
என்று கூறினார்கள். 

ல � ப ச ப ா ங க லு க் கு 
அலனவருக்கும் ரூ.1000 அரொல் 
வழஙகபபட்டது, �ஙகளுக்கு 
கில்டத்��ா எனக் சகட்ட சபாது, 
அலனவரும் நீஙகள் வழஙகிய 

இரணடு 500 ரூபாய சநாடடுக்கலள 
நாஙகள் மகிழ்ச்சிசயாடு 
ச ப ற் று க் ச க ா ண ச ்ட ா ம் . 
சமலும், எஙகலளப சபான்்ற 
ச�ாழிலாளர்களுக்கு ரூ.2000 
வழஙகுவ�ாக ச�ரிவித்தீர்கள், 
எபசபாது வழஙகபபடும் 
எனக் சகட்டார்கள். ச�ர்�ல் 
முடிந்�வு்டன் அலனவருக்கும் 
ரூ.2000 வழஙகபபடும் என 
மு�லலமச்ெர் ச�ரிவித்�ார் 
விவொய சமம்பாடடிற்காக பல்சவறு 
திட்டஙகலள அம்மாவின் அரசு 
செயல்படுத்தியிருக்கி்றது. அல� 
நீஙகள் சபற்று பயன்சப்ற சவணடும். 
அச� சபான்று, பள்ளியிசல 
படிக்கின்்ற மா்வ மா்விகளுக்கு 
இலவெ சநாடடுபபுத்�கம், 
இலவெ சீருல்ட, இலவெ லெக்கிள் 
சபான்்றலவ வழஙகபபடுகி்றது. 
எனசவ, �ஙகளது குழந்ல�கலள 
நன்கு படிக்க லவக்க சவணடும் என 
சகடடுக்சகாண்டார். 

எது ைக்களுக்கு ்�னுளள திட்டம், 
எநத திட்டத்மத நிம்றவேற்்ற முடியும் 
என்மத ஆரபாயநது தபான ைக்களுக்கு 
ேபாக்குறுதிம� அளிக்கி்றது. தி.மு.க. 
அளிக்கின்ற எநத ேபாக்குறுதியும் 
அேர்களபால் நிம்றவேற்்ற முடி�பாது. 

ஒரு ேருடத்திற்கு முனபு ைத்தி� 
அமைச்சர் நிதினகட்கரி த்சனமனக்கு 
ேருமக தநத வ்பாது வேளபாண 
த்ருைக்களின இனனல்கமள 
நிரநதரைபாக தீர்த்திட, கபாவிரி – 
வகபாதபாேரி நதிகள இம்பபுத் 
திட்டத்மத த்ச�ல்்டுத்த வேணடும் 
என வகபாரிக்மக மேக்கப்ட்டது. 
அநத வகபாரிக்மகம� அபவ்பாவத 
ைத்தி� அரசு ஏற்றுக்தகபாணடுளளது. 
வதர்தல் முடிநது நபாட்டின பிரதைரபாக 
வைடி த்பாறுபவ்ற்்றவுடன கபாவிரி 
– வகபாதபாேரி இம்பபுத்திட்டம் 
நிம்றவேற்்றப்டும். 

ேறுமைக் வகபாட்டிற்கு கீழ உளள 
விே்சபா� கூலித் ததபாழிலபாளர்கள 
ைற்றும் ்ல்வேறு ததபாழில்களில் 
ஈடு்ட்டுளள ததபாழிலபாளர்களுக்கு 
சி்றபபு நிதி�பாக ரூ.2000 ேழஙகப்டும் 
என நபான அறிவித்வதன. வதர்தல் 
ேருேதற்குள அமனேருக்கும் 
ேழஙகிட வேணடும் என்து 
தபான, எஙகளது வநபாக்கம். ஆனபால், 
தி.மு.க. ஏமழத் ததபாழிலபாளர்களுக்கு 

கிமடக்கின்ற நிதிம� தடுத்திடும் 
ேமகயில் வதர்தல் ஆம்�த்திடம் 
புகபார் ததரிவித்து, தற்வ்பாது அது 
நிறுத்தி மேக்கப்ட்டுளளது. வதர்தல் 
முடிநதவுடன அமனேருக்கும் 
ரூ.2000 ேழஙகப்டும் என்மத இநத 
வநரத்தில் ததரிவித்துக்தகபாளகிவ்றன. 
இது வ்பான்ற ஏமழ, எளி� 
ைக்களுக்கு ேழஙகப்டுகி்ற எநத 
ஒரு திட்டைபாக இருநதபாலும் அமத 
தடுத்து நிறுத்துேதுதபான தி.மு.கவின 
ேபாடிக்மக�பாகும். 
35 ஆயிரம் ம்பாராட்டஙகள 

நபான முதலமைச்சரபாக த்பாறுபவ்ற்்ற 
இநத இரணடபாணடு கபாலத்தில், 
எதிர் கட்சிகளின தூணடுதலின 
வ்ரில், சுைபார் 35,000க்கும் 
வைற்்ட்ட வ்பாரபாட்டஙகள 
நமடத்ற்்றன. அநத வ்பாரபாட்டம் 
நடத்தி�ேர்கமள அமழத்துபவ்சி, 
அேர்கமள ்சைபாதபானப்டுத்தி, அதில் 
நிம்றவேற்்றக்கூடி� வகபாரிக்மககமள 
எல்லபாம் நிம்றவேற்றித்தநது, அதிலும் 
தேற்றி கணட அரசு, அம்ைபாவின 
அரசு. ைக்கள ைனதில் இடம்த்்ற 
வேணடும் என்றபால் ைக்களுக்கபான 
திட்டஙகமளத் தீட்டி ைக்கள ்ணி 
ஆற்்றவேணடும். அபவ்பாது தபான 
அரசின மீது ைக்கள நம்பிக்மக 
மேப்பார்கள. அமனத்துத்தரபபு 

ைக்களின ஒட்டு தைபாத்த நம்பிக்மகம� 
த்ற்்ற அரசு அம்ைபாவின அரசு. 

இஸலபாமி� த்ருைக்களுக்கு 
அம்ைபாவின அரசு எனறும் 
அர்பாகவும், ்பாதுகபாப்பாகவும் 
இருநது ேருகி்றது. இபதபார் வநபானபு 
கஞ்சிக்கபாக 4900 தைட்ரிக் டன அரிசி 
ேழஙகி� அரசு, அம்ைபாவின அரசு. 
கபாஜிகளுக்கு ைபாதம் ைதிபபூதி�ைபாக 
தலபா ரூ.20,000 ேழஙகும் அரசு, 
அம்ைபாவின அரசு. தமிழநபாட்டில் 
ஜபாதி, ைத கலேரஙகள ஏதுமில்மல. 
தமிழநபாடு ததபாடர்நது அமைதிப 
பூஙகபாேபாக இருநது ேருகி்றது. இநத 
அரசு அமனத்து ்சமுதபா� ைக்கமளயும் 
ஒன்றபாக ்பாவித்து அேர்களுமட� 
வகபாரிக்மககமள நிம்றவேற்றி 
ேருகி்றது. முத்தலபாக் ைவ்சபாதபா 
தமடச்சட்டம் நபாடபாளுைன்றத்தில் 
தகபாணடு ேநத வ்பாது, அமத எதிர்த்தி 
குரல் தகபாடுத்த அரசு, அம்ைபாவின அரசு. 
இது வ்பானறு அமனத்து நிமலகளிலும் 
இஸலபாமி� த்ருைக்கமள 
வ்பாற்றி ்பாதுகபாத்து ேரும் அர்சபாக, 
அம்ைபாவின அரசு திகழநது ேருகி்றது. 
தமிழநபாட்டு ைக்களின ைனதில் 
குழப்த்மத ஏற்்டுத்தி அதன மூலம் 
ேபாக்குகமளப த்ற்று விடலபாம் என்ற 
எதிர்கட்சியின கனவு, ஒருவ்பாது 
்லிக்கபாது என்மத இநத வநரத்தில் 
ததரிவித்துக்தகபாளகிவ்றன. 

நபாகப்ட்டினம் நபாடபாளுைன்ற 
ததபாகுதி கழக வேட்்பாளர் தபாமழ 
ை. ்சரே்னுக்கும், திருேபாரூர் 
்சட்டைன்ற ததபாகுதி கழக வேட்்பாளர் 
ஆர். ஜீேபானநதத்திற்கும் இரட்மட 
இமல சினனத்தில் ேபாக்களித்து 
தேற்றித்்றச த்சயயுைபாறு அனவ்பாடு 
வகட்டுக்தகபாளகிவ்றன.  இவேபாறு 
அேர் வ்சினபார். 

நிலலயான நல்லாடசிலய சமாடி�ான் �ர முடியும்

சந்தர்ப்பவா்த, சுய நல 
தி.மு.க. கூட்டணி: எ்ட்ப்பாடி ்தாக்கு

விவசாயிகளிடம் குறை ககடட முதலறைசசர்

ஓராயிரம் ஸ்ாலின் வந்ாலும் ஆட்சியையும், 
கட்சியையும் ஒன்றுமே செயை முடிைாது...

(1ம் ்பக்கத் க்தா்டர்ச்சி)
அமைச்சர்கள, அரசு உ�ர் 
அதிகபாரிகமள ்பாதிக்கப்ட்ட 
ைபாேட்டஙகளுக்கு அனுபபி மேத்து 
வ்பார்கபால அடிப்மடயில் நிேபார் 
்ணிகள வைற்தகபாளளப்ட்டு, 
்பாதிக்கப்ட்ட ைக்களுக்கு 
வதமே�பான அமனத்து உதவிகளும் 
த்சயது தரப்ட்டது. கஜபா பு�லபால் 
நபாகப்ட்டினம் ைபாேட்டத்தில் 
46,000 மினகம்்ஙகள, 5 தும் 
மின நிமல�ஙகள, 300 மின 
ைபாற்றிகள வ்சதைமடநதன. வ்பார்கபால 
அடிப்மடயில் நடேடிக்மக எடுத்து 
மின விநிவ�பாகம் ்பாதிக்கப்ட்ட 
்குதிகளுக்கு மிகக்கும்றநத 
நபாட்களில் மின விநிவ�பாகம் சீர் த்சயது 
ேழஙகப்ட்டது. 

1 லடசம் கான்கிரீட வீடுகள
கஜபா பு�லில் கூமரகமள 

இழநத குடிம்ச வீடுகளுக்கு 
தற்கபாலிக நிேபார்ைபாக தபார்்பாய 
ேழஙகப்ட்டது. இநத ்குதியில் 100 
நபாள வேமலத்திட்டம் 150 நபாட்களபாக 
உ�ர்த்தப்ட்டது. கஜபா பு�லபால் 
வீடுகமள இழநதேர்களுக்கு, 1 
லட்்சம் கபானகிரீட் வீடுகள கட்ட 
ரு.1700 வகபாடி நிதி ஒதுக்கீடு 
த்சய�ப்ட்டு ்ணிகள நமடத்ற்று 
ேருகி்றது. கஜபா பு�லபால் ஏற்்ட்ட 
்பாதிபபுகமள ைத்தி� குழு வநரடி�பாக 
ேநது ்பார்மேயிட வேணடும் 
என பிரதைரிடம் வகபாரிக்மக 
மேத்தவுடவன, ைத்தி� குழு 
்பார்மேயிட்டு வ்சத ைதிபபீடுகமள 
த�பாரித்து ைத்தி� அரசுக்கு அனுபபி 
மேத்தது. ைத்தி� அரசு உடனடி�பாக 
ரூ.1495 வகபாடி நிதியுதவி அளித்தது 
என்மத ததரிவித்துக்தகபாளகிவ்றன. 

புதிய திட்டஙகள
தேளளப்ளளம் மீனேர் 

கிரபாைத்தில் ரூ.100 வகபாடி ைதிபபில் 
மீனபிடி தும்றமுகம் அமைக்கும் 
்ணி துேஙகப்ட்டுளளது. அவத 
வ்பானறு, ஆறுகபாட்டுத்தும்றயில் 
மீனபிடித்தும்றமுகம் அமைக்க 
விரிேபான திட்ட அறிக்மக 
த�பாரிக்கப்ட்டுளளது. புஷ்ேனம், 
த்சம்வ்மட, த்ருநதமகம� 
இம்க்க ஒரு புதி� ்பாலம் 
அமைக்கப்டும். ஒரடி�ம்புல 
கிரபாைத்தில் ரூ.83 வகபாடி 

ைதிபபில் மீனேளக் கல்லூரி அரசு 
தகபாடுத்திருக்கி்றது. கீழவேளுர், 
அம்க்குடி ்குதியில் ரூ.15 
வகபாடி ைதிபபில் கதேம் 
கட்டப்ட்டுளளது. தமலஞபாயிறுமே 
தமலமையிடைபாகக் தகபாணடு 
புதி� ேட்டம் துேஙக நடேடிக்மக 
எடுக்கப்டும். 

ஓராயிரம் ஸ்டாலின் 
வந்தாலும்...

தி.மு.க. தமலேர் ஸடபாலின 
த்பாதுைக்கள ைத்தியில் குழப்த்மத 
ஏற்்டுத்தி ேபாக்குகள த்்ற 
நிமனக்கி்றபார். அது ஒரு வ்பாதும் 
நடக்கபாது. அவதவ்பானறு இநத 
ஆட்சி 10 நபாள தபாக்குக்பிடிக்குைபா, 1 
ைபாதம் தபாக்குபபிடிக்குைபா, நிதி நிமல 
அறிக்மக தபாக்கல் த்சயயுைபா, ைபானி� 
வகபாரிக்மகம� நிம்றவேற்றுைபா எனறு 
ததபாடர்நது த்சபால்லி ேநதபார். ஆனபால் 
த்பாதுைக்களின வ்ரபாதரவேபாடு இநத 
அரசு 2 ஆணடுகமள நிம்றவு த்சயது, 
மூன்றபாேது ஆணடில் தேற்றிகரைபாக 
அடித�டுத்து மேத்து ைக்கள ்ணி 
ஆற்றி ேருகி்றது. 

 ஒரு ஸடபாலின எனன, ஓரபாயிரம் 
ஸடபாலின ேநதபாலும் இநத 
ஆட்சிம�யும், கட்சிம�யும் ஒனறுவை 
த்சய� முடி�பாது. தினகரன தனது 
கட்சிம�வ� ்திவு த்சய�வில்மல. 
அமத ஒரு அமைப்பாக 
மேத்துக்தகபாணடு, இநத ஆட்சிம� 
கமலக்கவும் ததபாடர்நது மு�ற்சி 
எடுத்து ேருகி்றபார். புரட்சித்தமலேர் 
எம்.ஜி.ஆர். உருேபாக்கி�, 
புரட்சித்தமலவி அம்ைபாவினபால் 
கட்டிக்கபாத்த அண்பா தி.மு.கமே 
�பாரபாலும் அழிக்கவேபா, மகப்ற்்றவேபா 
அனுைதிக்கைபாட்வடபாம். 

இேர் எதிர்கட்சிவ�பாடு 
வ்சர்நது, இநத கட்சிம� அழிக்க 
நிமனப்து அம்ைபாவுக்கு த்சயயும் 
மிகபத்ரி� துவரபாகம் ஆகும் 
என்மத ைட்டும் இநத வநரத்திவல 
ததரிவித்துக்தகபாளகிவ்றன. 

நபாகப்ட்டினம் நபாடபாளுைன்ற 
ததபாகுதி கழக வேட்்பாளர் தபாமழ 
ை. ்சரே்னுக்கு இரட்மட 
இமல சினனத்தில் ேபாக்களித்து 
தேற்றித்்றச த்சயயுைபாறு அனவ்பாடு 
வகட்டுக்தகபாளகிவ்றன.  இவேபாறு 
எடப்பாடி ்ழனி்சபாமி வ்சினபார்.


