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பபாசிாிர் ஆனந்த் டெல்டும்பெவுக்கு பன் திர்பார்ப்புப் பிணை லிடுலிப்பு ஆணை
லறங்க உச்சநீதின்மம் ரத்திருப்பது டதாெர்பாக கல்லி உாிணக்கான அகிய இந்தி
கூட்ெணப்பு (AIFRTE) அமிக்ணக:

கல்லி உாிணக்கான அகிய இந்தி கூட்ெணப்பு (AIFRTE)
பபாசிாிர் ஆனந்த் டெல்டும்பெவுக்கு, தான் ணகது டசய்ப்பொல் இருக்கக்
பகாரும் பன் திர்பார்ப்புப் பிணை லிடுலிப்பு ஆணை லறங்க உச்சநீதி ன்மம் ரத்து
லிட்ெது.இது குமித்துக் கல்லி உாிணக்கான அகிய இந்தி கூட்ெணப்பு (AIFRTE)
லிடுத்துள்ர அமிக்ணக: :
பபாசிாிர் ஆனந்த் டெல்டும்பெ, காலல் துணம தன்ணனக் ணகது டசய்ால்
இருக்கக் பகாாி தாக்கல் டசய்த பன் திர்பார்ப்புப் பிணை லிடுலிப்பு ஆணை லறங்க
உச்சநீதின்மம் அததி ரத்து லிட்ெது குமித்துக் கல்லி உாிணக்கான அகிய இந்தி
பணெ அதிர்ச்சி அணெந்திருக்கிமது.ிக ஆழ்ந்த ாற்மத்திற்கும் ஆராகியுள்ரது.ஆனந்த்
அலர்கள், கல்லி உாிணக்கான அகிய இந்தி கூட்ெணப்பு (AIFRTE) அணப்பின்
தணயணக்குழு உரப்பினர். அகதாபாத் இந்தி பயாண்ணக் கறகத்தின் பனாள்
ாைலர்.இந்தித் டதாறில் தட்பக் கறகத்தின் பபாசிாிர்.தற்பபாது,பகாலா
பயாண்ணக் கல்லி நிணயத்தின் டபரும் தவுப் பகுத்தாய்வுத் துணமின் பதுநிணயப்
பபாசிாிர் ற்ரம் தணயலர்.பலும், பபாசிாிர் டெல்டும்பெ ிக நன்கமிப்பட்ெ ஏர்
ஆய்லமிஞர்.சாதி-லர்க்கம்-டபாதுக் டகாள்ணககள் சார்ந்த பிச்சிணனகரில் டதாெர்ந்து
ஆய்வுகள் பற்டகாண்டு லருபலர்.பன்னைி அமிவு ஜீலி.ஜனநாக,கல்லி உாிணகள்
டசற்பாட்ொரர்.டகாடூான சட்ெலிபாத நெலடிக்ணககள் தடுப்புச் சட்ெத்தின்(UAPA)
கீழ் அலருக்கு திாகப் பதிவு டசய்ப்பட்டுள்ர லறக்கு, தணெ டசய்ப்பட்டுள்ர
ாபலாிஸ்ட் அணப்புகளுென் அலர் டதாெர்புகள் ணலத்திருந்தார் னக் குற்மம்
சாட்டிிருக்கிமது.
பீா-பகாபகான் ன்ம இெத்தில் ாட்டி பபஷ்லாலின் பணெகணர திர்த்து
நணெடபற்ம பபாாின் 200-ஆலது ஆண்டு லிறாணலக் டகாண்ொடும் லணகில் 2018-ஆம்
ஆண்டு தலித் அணப்புகள் லலிண ிக்க திர்ப்பு ஆர்ப்பாட்ெங்கணர
நெத்தின.அப்பபாது திர்பாால் அங்கு லன்பணம டலடித்தது.த்திில் பி,பஜ.பி.ஆர்.ஸ்.ஸ். தணயணில் ஆளும் பதசி ஜனநாகக் கூட்ெைி அசு,பற்கண்ெ
நிகழ்ணலப் பன்படுத்திக் டகாண்டு, நாட்டின் பன்னைி குடிண உாிணச்
டசற்பாட்ொரர்கள்,னித உாிணகள் டசற்பாட் ொரர்கணரக் குமி ணலத்துத்
தாக்குதல்கணரத் டதாடுத்து லருகிமது.
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அன்ர,டபருந்திராகக் கூடிிருந்த க்கரின் ீதுகற்கணர வீசியும்,அங்குகணர ாித்தும்,
பங்பகற்பாரர்கணர அடித்து உணதத்தும் பிற்பபாக்கு சக்திகள் டகாடுந்தாக்குதல்கணரத்
டதாடுத்தன.இப்பபாதுள்ர நிணயில்,நாளுக்கு நாள் அதிகாித்து லரும் நிகழ்வுகரின் பபாது
சாதாைாகப் பார்க்க படிலணதப் பபால்,அங்கும் காலல்துணம அணனத்ணதயும் ணககட்டி
பலடிக்ணக பார்த்துக் டகாண்டு நின்மது.சட்ெலிபாதான அந்த லன்பணமத் தாக்குதலில்,
நிர்லாக அணப்பின் பங்பகற்பும் இருந்தது ன்பணத அது டதரிலாக நிரலிக் காட்டிது.
ன்ன நெக்கப் பபாகிமடதன்பணத சிமிதும் திர்பார்த்திாத தலித் க்கணரக் காலிக்
டகாடிகணர ந்திலர்கள் க்பபாட் ற்ரம் பிபெ-லின் டபர்கரால் பறக்கங்கணர ழுப்பிக்
டகாண்டு துத்தித் துத்தித் தாக்கினார்கள்.க்கணர அலர்கள் தாக்கி லிட்டிடிப்பணத
லாட்ஸ் ஆப் காடைாரிக் காட்சிகள் காட்டுகின்மன.பயர் படுகாம் அணெந்தனர். அலர்களு
ணெ லாகனங்கள் நாசாக்கப்பட்ென.காட்சி அங்குகள் தீிட்டு ாிக்கப்பட்ென.
பிணைில் டலரிப லந்திருந்த ிலிந்த் க்பபாட்,சஸ்தா ஹிந்துத்துல அகாடி
அணப்பின் தணயலர்.ளிவ் சத்திபதி பிதிஸ்தான் அணப்பின் சாம்பாஜி பிபெ-இலர்கள்
இருலரும் பன்னைி பகலர்கராக இருந்து ஆத்திபட்டிலர்கள்.இலர்களுக்கு திாக சட்ெ
பூர்ல நெலடிக்ணககள் ணலயும் பற்டகாள்ரப்பெலில்ணய.பந்ணத தினத்தன்ர,’ல்கார்
பாிளத்’ ன்ம நிகழ்வு பூனாலில் நணெடபற்மிருந்தது.அதில் உணாற்மி பபச்சாரர்கரால்
தான் பீா-பகாபகானில் லன்பணம தூண்ெப்பட்ெது ன்ர பூனா காலல்துணம,எரு ‘சதி
திட்ெிெப்பட்ெ’தாக பஜாெணன டசய்தது.இத்தணனக்கும் ல்கார் பாிளத் நிகழ்வு
நீதிசர்கள் பகால்பச-பட்டீல் ற்ரம் பி.பி.சாலந்த் ஆகிபாால் கூட்ெப்பட்டிருந்தது.
ஆனால்,அந்த நிகழ்லின் அணப்பாரர்கள்,தணெ டசய்ப்பட்ெ ாபலாிஸ்ட் அணப்பு
களுென் டதாெர்புகணரக் டகாண்டிருப்பலர்கள் ன்பதற்குத் தங்கரிெம் ‘ஆதாங்கள்’ இருப்ப
தாகக் காலல்துணம உாிண பகாாியுள்ரது.இதன் டதாெர்ச்சிாக, ஜுன்-2018 பதல்,நாட்டின்
ிக நன்கமிப்பட்ெ குடிண உாிணகள் டசற்பாட்ொரர்கள் ற்ரம் னித உாிணச் டசல்
பாட்டு லறக்கமிஞர்கள் உள்பெப் பயர் ‘ாபலாிஸ்ட் அததாபிகள்’ ன பத்திண
குத்தப்பட்டு ணகது டசய்ப்பட்ெனர்.அலர்கள் இன்மரவும் சட்ெலிபாத நெலடிக்ணககள்
தடுப்புச் சட்ெத்தின் கீழ் சிணமகரில் அணெக்கப்பட்டுள்ரனர்.
பிப்லாி, 2019-இல் தாக்கல் டசய்ப்பட்ெ லறக்கில்,கூடுதயாகச் பசர்க்கப்பட்ெ துணைக்
குற்மப்பத்திாிணகில்,பபாசிாிர் ஆனந்த் டெல்டும்பெின் டபர்
இணைக்கப்பட்ெது.இத்தணனக்கும் அலர் ல்கார் பாிளத் நிகழ்லில் பங்பகற்கக் கூெ
இல்ணய.அலருக்கு திாகக் காலல்துணமிெம் இருக்கும் ‘ஆதாம்’ ன்பது,ற்டகனபல
ணகது டசய்பட்டிருக்கும் எருலாின் கைினிில் காைப்பட்ெதாகக் கூமப்படும் எரு கடிதம்
ட்டுப.
அந்தக் கைினிின் லன்டபாருள் குரலட்ணெப் பகுப்பாய்வு டசய்த ணசபர் தெலில் ஆய்வு
ன்ன காட்டுகிமது னில்,அதில் பாசடிான டபாருள் இருப்பணதப.அது,அந்தக்
கைினிண டநடுந்தூத்திலிருந்து அடக படிலணத அததிப்பதாக இருக்கிமது.இது,
கண்ெமிப்பட்டிருப்பதாகக் கூமப்படும் ‘ஆதாம்’ பற்மி ிகத்தீலி ங்கணர
உருலாக்குலதாக இருக்கிமது.இப்பபாது பதசிப் புயனாய்வு அணப்புக்காக (NIA)
நீதின்மத்தில் ஆஜாகும் டசாலிசிட்ெர் டஜனல் துளார் பத்தா, பபா.டெல்டும்பெலின்
சிணமக்காலல் லிசாணை, ‘ிக உர்ந்தபட்ச’ அத்திாலசித் பதணல ன்பதாக உாிண
பகாருகிமார்.
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இந்த லறக்கு இலாிெம் கெந்த ாதம்தான் எப்பணெக்கப் பட்டுள்ரது.புதி காாஷ்டி
அசு,னித உாிணகள் லறக்கமிஞர்கள்,ற்ரம் குடிண உாிணகள் டசற்பாட்ொரர்கள்
ஆகிபாாின் ீது அலர்களுக்கு திாகக் காலல்துணம டதாடுத்துள்ர லறக்கு ீராய்வு
டசய்ப்படும் ன உரதிரித்துள்ரது.
இங்கு ,இன்ணம பன்லாிணசத் டதாறில்தட்பங்கள் சார்ந்த டதாறில் தடக்கங்கரில்
பபா.டெல்டும்பெ லின் சாதணனகள் ிகுந்த அழுத்தம் தந்து லலியுரத்தப்பெ
பலண்டிணல.இந்திாலில் தகலல் டதாறில் தட்பத்தின் பம்பட்ெ லரர்ச்சிில் தாக்கத்ணத
ற்படுத்தி இருபது உச்சநிணய டதாறில் தடக்க லல்லுநர்களுள் இலரும் எருலாக
திப்பிெப்படுகிமார்.DATA QUEST நிரலணப்பின் பயாகத் டதாெர்ச்சிாக பன்மாண்டு
கராக அலர் இந்தத் தாக்கத்ணத ற்படுத்தினார்.ாரான கவுலிக்க லிருதுகணர இலர்
டபற்மிருக்கிமார்.ண்டைய்-ாிலாயுத் துணமில் புத்தாக்கத் திமன் ிக்க அணப்பு பணம
கணர ல்யா டசல்பாட்டுப் பப்புகரிலும் கருதுபகாள் உருலாக்கம்,லடிலணத்தல், நணெ
பணமப்படுத்துதல் –ஆகிலற்மில் பன்ர தணயபணமகளுக்கும் பற்பட்ெ காயகட்ெத்தில்
நிரூபைான சாதணனப் பதிவுகணரக் டகாண்டிருப்பலர்.உணெண நிரலனத்தின் பதன்ணச்
டசல் நிர்லாக அலுலயாகவும், அதன் துணை நிரலனங்கரின் நிர்லாகக்குழு உரப்பினாக
வும் டதாெர்ந்து 7 ஆண்டுகள் பைிாற்மிலர்.பார்ச்சூன் 500 (BPCL) நிரலனத்தின் பய
உத்தி,டசல் நிர்லாக,தகலல் டதாறில் தட்ப உத்தி ற்ரம் டபாது லிற்பணனக் குழுக்கரின்
உரப்பினாக 12 ஆண்டுகள் பைிாற்மிலர்.27-க்கு பற்பட்ெ ஆய்வு தல்கணர ழுதி
ிருக்கிமார்.புகழ்ிக்க பன்னைிப் புத்தக ஆசிாிர்கரால் பதிப்பிக்கப்பட்ெ புத்தகங்களுக்கு
50 அத்திாங்கணர லறங்கிிருக்கிமார்.டசய்தித்தாள்கள்,பத்திாிணககள்,பிபயஆய்லிதழ்
கள் ஆகிலற்மில் 20-க்கு பற்பட்ெ ஆாய்ச்சிக் கட்டுணகணர ழுதி டலரிிட்டுள்ரார்.
அந்த இதழ்கரின் நிர்லாக அணப்புகரில் பன்னைி நடுலாகவும்,உரப்பினாகவும்
இருப்பலர்.இணலல்யால்,சர்லபதசக் கருத்தங்குகள், ாநாடுகரில் பல்பலர ஆாய்ச்சிக்
கட்டுணகணரச் சர்ப்பித்து உணாற்மிலர்.இந்திாலிலும்,அல்நாடுகரிலும் உள்ர
பன்னனி நிரலனங்கரில் லருணக தரு பபாசிாிாகவும் பங்கரித்து லருபலர்.
காாஷ்டிாலின் ாலத்ால் ாலட்ெத்தில், நியற்ம லிலசாத் டதாறியாரர் குடும்பம்
என்மில் பிமந்தலர் ஆனந்த் டெல்டும்பெ.தன்னிகற்ம லிதத்தில் டதாறில்ாீதிான டலற்மி
கணரக் குலித்தலாக லிரங்கும் அபத சத்தில்,அடித்தட்டுகரில் உள்ர, எடுக்கப்பட்ெ
க்கரின் பபாாட்ெங்கரில் டதாெர்ந்து தன்ணன ஈடுபடுத்திக் டகாள்பலர்;அலற்மின்பால்
ஆழ்ந்த பாிவுிக்க சிமப்பு பன்தாிணரிப்பலர்.பன்னைி குடியுாிணகள் டசற்பாட்ொரர்
ன்ம பணமிலும், சபக அநீதிகள்-எடுக்குபணமகரின் பய ஊற்ரக்கண்கள் ணல ன்பது
டதாெர்பான கருத்தில் டகாள்ணகாரர் ன்ம பணமிலும் பற்கண்ெ அம்சங்கரில்
ஈடுபாடு ிக்கலர் .பாபாசாபஹப் ொக்ெர் பி.ஆர்.அம்பபத்கர் அலர்கரின் பபத்திணத்
திருைம் டசய்திருக்கிமார் இலர்.
கல்லி உாிணக்கான அகிய இந்தி பணெின் தணயணக்குழுலின் பன்னைி
உரப்பினாகக் கெந்த பத்து ஆண்டுகராக அலர் ஆற்மி லரும் லகிபாகம், அணப்புக்கு
ாடபரும் திப்பு ிக்கதாக அணந்துள்ரது.தாய்டாறி லறிப கல்லி லறங்கும் இயலச,
கட்ொப் டபாதுப்பள்ரி அணப்பு பணம பலண்டுடன்ம இயட்சித்துக்காகப்
பபாாடுலதற்குப் டபரும் ண்ைிக்ணகில் டசற்பாட்ொரர்கணர ஈர்த்தலர்.கல்லிில்
சத்துலத்ணதயும்,சபக நீதிணயும் உரதிப்படுத்த இது என்ரதான் லறிாகும்.
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கல்லி உாிணக்கான அகிய இந்தி பணெ, இந்திாலின் இருபத்திண்டு ாநியங்கரில்
அணந்துள்ர ண்பதுக்கும் பற்பட்ெ தனது உரப்பு அணப்புகணரயும்,நாடு பழுலதிலு
பள்ர ணன ஜனநாக அணப்புகணரயும்,தனி நபர்கணரயும் இந்தப் பிச்சிணன
டதாெர்பான தது திர்ப்பிணனப் பதிவு டசய்யுார அணமகூலி அணறக்கிமது.இந்தக்
கண்படித்தனான ஜனநாக லிபாத நெலடிக்ணகண நாம் அணனலரும் திர்த்து நிற்க
பலண்டும்.சர்லாதிகாத் தன்ண லாய்ந்த இந்த சட்ெ லிபாத நெலடிக்ணககள் தடுப்புச்
சட்ெத்ணதத் திரும்பப் டபம பலண்டுடன்ர பகாாி லலியுரத்த பலண்டும்.குடிக்கரின்
அசில் சட்ெபூர்லான உாிணகள் பயம் அலர்களுக்கு லறங்கப்பட்டிருக்கும்
பாதுகாப்புாிணகணர ீமி தாக்குதல் நெலடிக்ணககணர பற்டகாள்லதற்கு அசாங்கத்ணத
இந்தச் சட்ெம் அததிக்கிமது. இந்தச்சட்ெத்ணதப் பன்படுத்தி பபா.டெல்டும்பெணல
இவ்லார சித்திலணத டசய்லதற்கு திாகப் டபருந்திரான,டதாெர்ச்சிான டபாதுக்கள்
லிறிப்புைர்வுப் பப்புணணக் கட்ெலிழ்த்து லிடுலடதன கல்லி உாிணக்கான அகிய இந்தி
கூட்ெணப்பு படிவு டசய்திருக்கிமது.
-- தணயணக் குழு, கல்லி உாிணக்கான அகிய இந்தி கூட்ெணப்பு
Prof. Jagmohan Singh (Chairperson, AIFRTE)

Dr. Vikas Gupta (Organizing Secretary, AIFRTE)
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