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மக்கள் கலை இைக்கியக்கழகம் 

தமிழ்நாடு 

____________________________________________________ 

பத்திாிக்லகச்செய்தி 

15.12.2021 

 

மக்கள் கலை இைக்கியக்கழகத்தின் 9 வது மாநிை மாநாடு 14. 12. 2021 அன்று 

திருச்ெியில் நலைசபற்றது. அதில் 7 பபர்கலைக்சகாண்ை புதிய மாநிை செயற்குழு பதர்வு 

செய்யப்பட்டு அதிலிருந்து மாநிை சபாதுச்செயைாைராக பதாழர்.பகாவனும், மாநிை 

இலைப்சபாதுச்செயைாைராக பதாழர். இராவைனும், மாநிைப்சபாருைாைராக பதாழர். 

ெித்தார்த்தனும் பதர்வு செய்யப்பட்ைனர். இதலனசயாட்டி புதிய நிர்வாகிகலை 

அறிமுகப்படுத்தும் பநாக்கிலும், ம.க.இ.கவின் அரெியல் நிலைபாட்லை தீர்மானங்கைாக 

அறிவிக்கும் பநாக்கிலும் மாலை கருத்தரங்கம் நைத்தப்பட்ைது. முன்னாள் மாநிை 

இலைப்சபாதுச்செயைாைரும், புதிய மாநிை செயற்குழுவின் உறுப்பினருமான 

பதாழர்.காைியப்பன் தலைலமபயற்று நைத்தினார்.   

மாநிை செயற்குழு உறுப்பினரான பதாழர். ெத்யா அலனவலரயும் பாராட்டியும் 

வரபவற்றும் பபெினார். அதலனத்சதாைர்ந்து  மாநாட்டில் பதர்வுசெய்யப்பட்ை  புதிய 

நிர்வாகிகலை  மாநிை செயற்குழு உறுப்பினர் பதாழர். வாைி அறிமுகம் செய்துலவத்தார்.  

மக்கள் அதிகாரம் அலமப்பின் மாநிை ஒருங்கிலைப்பாைர் பதாழர். ராஜூ, மக்கள் 

உாிலமப்பாதுகாப்பு லமயத்தின் வழக்கறிஞர் பதாழர். வாஞ்ெிநாதன், புதிய ஜனநாயக 

சதாழிைாைர் முன்னைியின் மாநிைப்சபாதுச்செயைாைர் பதாழர். பைாகநாதன், புரட்ெிகர 

மாணவர்- இலைஞர் முன்னைியின் மாநிைப்சபாதுச்செயைாைர்  பதாழர். அன்பு,  

ஆகிபயார் மாநாட்லையும்,புதியநிர்வாகிகலையும் வாழ்த்திப்பபெினர்.  

புதிதாய் பதர்வுசெய்யப்பட்ை மாநிைப்சபாதுச்செயைாைர் சதாழர்.பகாவன் ஏற்புலர 

வழங்கினார். பங்கேற்ற அலனவருக்கும் நன்றி கூறினார்.  
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அதலனத்சதாைர்ந்து கருத்துலர இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்ெியின் மாநிை நிர்வாகக்குழு 

உறுப்பினர் பதாழர். இந்திரஜித் , தமிழ்நாடு முற்பபாக்கு எழுத்தாைர்கள் - கலைஞர்கள் 

ெங்கத்தின் மாநிை துலைத்தலைவர் பதாழர் . நந்தைாைா ,பதாழர். ஓவியர்மருது, 

சென்லனப்பல்கலைக்கழகத்தின் பமனாள் தமிழ்த்துலறத்தலைவர். பபராெிாியர் வீ. அரசு 

ஆகிபயார் கருத்துலர வழங்கினர்.இறுதியாே ம.க.இ.க கலைக்குழுவின் கலைநிகழ்ச்ெி 

நைத்தப்பட்ைது. ம.க.இ.கவின் திருச்ெிமாவட்ை செயைாைர். பதாழர். ஜீவா 

நன்றியுலரயாற்றி  மாநாடு முடிவுற்றது.  

பல்பவறு அரெியல் அலமப்புகள், இயக்கங்கள், மற்றும் பதாழலம 

அலமப்புகலைச்பெர்ந்தவர்கள் மாநாட்டின் கருத்தரங்கத்தில் பங்பகற்றனர்.  அரங்கு 

நிலறந்த பார்லவயாைர்கள் இறுதிவலர அமர்ந்து கவனித்தனர்.  

மாநாட்டில் நிலறபவற்றப்பட்ை தீர்மானங்கள்   பதாழர்.காைியப்பன் அவர்கைால் 

அறிவிக்கப்பட்ைது.  

அலவகள் 

   

1. இந்தியாவில் கமாடி தலைலமயிைான  பாசிச ஆட்சிலய   தங்ேளின்    உறுதியான 

ஓராண்டுோை  கபாராட்டத்தின் மூைமாே, 700க்கு கமற்பட்கடாாின் 

உயிர்த்தியாேத்லத விலையாக்ேிப் பணியலவத்த, வர்க்ே ஒற்றுலமயின் 

அலடயாளமாய் திேழ்ந்த, வீரஞ்சசறிந்த விவசாயிேளின் கபாராட்டத்லத  

இம்மாநாடு வாழ்த்துேிறது.  

 

2. ஒன்றிய அரசின்  மக்ேள் விகராத, ஜனநாயே விகராத பாசிசக் சோள்லேேலள 

விமர்சிக்ேின்ற எழுத்தாளர்ேள், ேவிஞர்ேள், ேலைஞர்ேள், பத்திாிக்லேயாளர்ேள், 

சமூேசசயல்பாட்டாளர்ேள்,கபாராடும் மக்ேள் உள்ளிட்ட அலனவாின் மீதும் 

கபாடப்பட்ட உபா, 124A, பபான்ற சோடிய வழக்குேலள எதிர்த்துப்கபாராடி  

முறியடிக்ே இம்மாநாடு உறுதிகயற்ேிறது. 

3. கோடிக்ேணக்ோன உலழக்கும் மக்ேள் தலைமுலற தலைமுலறயாய் உலழத்து 

உருவாக்ேிய நாட்டின் வளங்ேள், மக்ேளின் வாழ்வாதாரங்ேள் அலனத்லதயும் 

அம்பானி அதானி உள்ளிட்ட ோர்ப்பகரட் கும்பலின் நைனுக்ோே அழித்திடும், 

அலனத்து துலறேலளயும் ோர்ப்சபாகரட்டுேளின் லேேளுக்கு தாலரவார்த்திடும்  
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கமாடியின் தலைலமயிைான பாசிச ஆட்சிலய  வீழ்த்திட இம்மாநாடு 

உறுதிகயற்ேிறது. 

 

4. ஒகரநாடு, ஒகரசமாழி, ஒகரகதர்தல், நீட் திணிப்பு, ஜிஎஸ்டி வாிவிதிப்பு, இந்தி 

சமஸ்ேிருத திணிப்பு,  மின்சக்தி, ஜல்சக்தி, அலணப்பாதுோப்பு மகசாதா, என 

மாநிைங்ேளின் அலனத்து உாிலமேலளயும் பறிக்ேின்ற கமாடி அரசின் 

அதிோரக்குவிப்பு பாசிச நடவடிக்லேேலள எதிர்த்துப்கபாராடி கதசிய இனங்ேளின் 

உாிலமேலளப்பாதுோக்ே கபாராடும் என இந்த மாநாடு உறுதி ஏற்ேிறது. 

 

5. ோர்ப்பகரட் ோவி பாசிசத்லத வீழ்த்தி ஒரு ஜனநாயே கூட்டரலச நிறுவிட  

அலனத்து ஜனநாயே முற்கபாக்கு இடதுசாாி இயக்ேங்ேகளாடும்,   ஒன்றிலணந்து 

கபாராட இம் மாநாடு உறுதிகயற்ேிறது. 

 

கதாழலமயுடன்... 

கோவன், 

மாநிைப்சபாதுச்சசயைாளர், 

மக்ேள் ேலை இைக்ேியக்ேழேம், 

தமிழ்நாடு. 

  


