
                                  

ேதசிய சிந்தைனக் கழகத்தின் 

மக்களைவத் ேதர்தல் ேவண்டுேகாள் 
 

ேதர்தலில் ெசலுத்தப்படும் வாக்கு...  

   ேதசத்திற்கான மாற்று!    
வரும் ேதர்தல் நம் முன்ேன  ஒரு மாெபரும் சவாைல 

 ைவத்திருக்கிறது. அது என்ன?  

புதிதாக வாக்குகைளப் பதிவு ெசய்யப் ேபாகும் இைளய 
தைலமுைறயினருக்கு நாம் ெசால்லப் ேபாகும் ெசய்தியும் 
வழிகாட்டுதலும் தான்  அைவ ! 

வாழ்க்ைகயில் சாதிக்கவும்,  ெவற்றி ெபறவும்  துடிக்கும் 
இைளஞர்களுக்கு  எத்தைகய பாைதைய,  களத்ைத  நாம்  நம் 
வாக்கின் மூலம் அைமக்கப் ேபாகிேறாம்?   

கல்வியில்,  ெபாருளாதாரத்தில், அறிவியலில், ஆட்சியில், பல்ேவறு 
துைறகளில் தங்களது சாதைனகைளப்  பைடக்க  நம்பிக்ைகயுடன்  
ேபாராடும் இைளய தைலமுைறயினருக்கு நாம்  நம்பிக்ைகயூட்டும் 
ஆட்சிையத் தாேன தர ேவண்டும்?  

ஆம், அதற்கான   அருைமயான வாய்ப்ேப இப்ேபாது நாட்டில் 
நைடெபற்றுக் ெகாண்டிருக்கும் 16-வது மக்களைவத் ேதர்தல்.  

இனிவரும் காலம்  இந்தியர்களின்  ைககளில். ேதசிய சிந்தைனக் 
கழகம் இந்தச் சவாைலச்  சந்திக்க உங்கைள அன்புடன் 
அைழக்கிறது. 

இதுெதாடர்பாக உங்களுடன் ஓர் உளமார்ந்த பகிர்வு இது... 

 



நமது நாட்டின் சிறப்பு: 

பல்லாயிரம் ஆண்டுகாலப் பாரம்பரியம் ெகாண்டது நமது நாடு. இன்று உலகின் வல்லரசுகளாகக் 
கருதப்படும் நாடுகள் உருவாகாத காலகட்டத்திேலேய, உலகின் நாகரிகத் ெதாட்டிலாக விளங்கியது பாரதம். 
19-ஆம் நூற்றாண்டுத் துவக்கம் வைரயிலும் உலகப் ெபாருளாதாரத்தின் ைமய விைசயாக இருந்தது பாரதம் 
தான் என்கின்றனர் ேமைல அறிஞர்கள்.  

நமது நாட்டின் பழைமக்கு உதாரணங்களாக இதிகாசங்களான ராமாயணமும் மகாபாரதமும் 
விளங்குகின்றன. மிகத் ெதான்ைமயான இலக்கியங்களாக நமது நாட்டின் ேவதங்களும் உபநிடதங்களும் 
மதிக்கப்படுகின்றன. இவற்றின் காலம் சுமார் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்று கருதப்படுகிறது.  

தமிழகத்தின் ெதான்ைமயான நூல்களாக ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ெதால்காப்பியமும் 
சிலப்பதிகாரமும், மணிேமகைலயும் விளங்குகின்றன. தமிழில் உருவான திருக்குறளும், சமஸ்கிருதத்தில் 
உருவான அர்த்தசாஸ்திரமும் நமது சமூக அறக் ேகாட்பாடுகைள ெவளிப்படுத்துகின்றன.  

ெபௗத்தம், சமணம், சீக்கியம் ஆகிய மதங்கள் உருவான கழனி பாரதம். நாட்டின் ெதான்ைமயான 
வழிபாட்டுமுைறகள் ஒருங்கிைணந்த இந்துமதம், சகிப்புத் தன்ைமைய உலகிற்கு ேபாதிக்கும் மதமாகத் 
திகழ்கிறது. உலகில் ேதான்றிய அைனத்து சமயங்கைளச் சார்ந்தவர்களும் வாழும் நாடாகவும் ஒளிர்வது 
நமது ேதசம்.  

உடைலயும் மனைதயும் ஒருங்குவிக்கும் ேயாகக்கைல, ஆன்மேநயத்ைத உருவாக்கும் தியானம், 
ஆேராக்கியத்ைத உறுதிப்படுத்தும் பின்விைளவுகளற்ற ஆயுர்ேவத, சித்த மருத்துவ முைறகள், ஏழு 
சுரங்களில் இைசையக் கட்டுக்குள் ெகாண்டுவந்த ேமன்ைம, பாரம்பரியச் சிறப்புமிகு பரத நாட்டியம், 
குச்சிப்புடி, கதகளி உள்ளிட்ட நடன வைககள், அறுசுைவகளில் உணைவேய மருந்தாகக் ெகாண்ட ேநர்த்தி, 
வாழ்ைவ ரசிப்பதற்கு இலக்கணமான விதவிதமான உணவு, ஆைட வைககள், சிற்பங்களின் ெதாகுப்பான 
ஆயிரக் கணக்கான ெபருங்ேகாவில்கள்,...  

எதைனச் ெசால்வது? எதைன விடுவது? 

நமது தாய்நாட்டின் சிறப்புகைள நிைனக்குந்ேதாறும் ெபருமிதம் மிகுகிறது.  Õெசப்புெமாழி 
பதிெனட்டுைடயாள்’ என்று மகாகவி பாரதியால் பாடப்பட்ட இங்கு, பலெமாழிகள் ேபசும் மக்கள் கூட்டம் 
எல்லா மாநிலங்களிலும் கலந்து பரவி இருக்கிறது. பல்ேவறு இனமக்கள், பலவித பழக்கவழக்கங்கள், நில 
அைமப்பிலும் தட்பெவப்பத்திலும் பலவாறாக மாறுபட்ட தன்ைம என, இந்தியா ஒரு மாெபரும் மானுட 
நாற்றங்காலாகேவ தரிசனம் தருகிறது. 

இவற்ைறெயல்லாம் இங்கு இப்ேபாது கூற ேவண்டிய ேதைவ என்ன?  

இந்தக் ேகள்விக்கு பதில், நாட்டில் நைடெபற்றுக் ெகாண்டிருக்கும் 16-ஆவது மக்களைவத் ேதர்தல் தான்.  

மக்களாட்சி முைறயில் முதலிடம்: 

நமது நாட்டின் ெமாத்த மக்கள்ெதாைக தற்ேபாது 130 ேகாடிைய ெநருங்கிவிட்டது. மக்கள்வளத்தில் 
உலகிேலேய இரண்டாவது இடம் வகிக்கும் நாம் தான் இந்த ஜனநாயக யுகத்தில் மாெபரும் மக்களாட்சி 
அரசாகச் ெசயல்படுகிேறாம் என்பது உங்களுக்கு ெதரியுமா? 

உலகின் வல்லரசான அெமரிக்கா, ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளில் நடத்தப்படும் ேதர்தலுடன் ஒப்பிட்டால், நமது 
ேதர்தல் பல மடங்கு ெபரியது. சீனா வல்லரசாக இருந்தாலும் அங்கு மக்களாட்சி நிலவவில்ைல. பல 
ஐேராப்பிய நாட்டுகளின் ேதசிய அளவிலான ேதர்தைல, நமது பல மாநிலங்களில் நடத்தப்படும் சட்டசைபத் 
ேதர்தலுடன் கூட ஒப்பிட முடியாது.  

ஆனால், நமது நாட்டில் 81.45 ேகாடி மக்கள் வாக்களிக்கும் மாெபரும் மக்களைவத் ேதர்தல், ஐந்தாண்டு 
இைடெவளியில் ஆர்ப்பாட்டமின்றி நடத்தப்பட்டு அரசியல் மாற்றங்கள் இங்கு இயல்பாக 
நிகழ்த்தப்படுகின்றன. இந்தியாவுடன் சுதந்திரம் ெபற்ற பல நாடுகளிலும் அரசியல்நிைல ேமாசமாக 
மாறியுள்ளேபாது, இந்தியா மட்டும் ஒவ்ெவாரு ேதர்தலிலும் தனது ஜனநாயகத்ைத ேமம்படுத்தி வருகிறது.  

நமது மக்களாட்சி முைறயில் குைறகள் இல்லாமல் இல்ைல. ஆனால், உலகு தழுவிய அளவில் எந்த 
அராஜகமும் இன்றி ஆட்சி மாற்றம் நிகழ வாய்ப்புள்ள மாெபரும் ஜனநாயக நாடாக இந்தியா மட்டுேம 
உள்ளது என்பைத நிைனவில் ெகாள்ள ேவண்டும். 



பலேகாடி மக்கள் உள்ள நாட்டில் அவர்களது விருப்பங்களும் ேதர்வுகளும் பலவிதமாகேவ இருக்கும். 
அவற்றில் இணக்கம் கண்டு அைமவேத ேதசிய ைமய அரசாக இருக்க முடியும். இங்கு மட்டுேம 
சமூகத்தின் மிகவும் பின்தங்கிய நிைலயில் உள்ள ஒருவரும் கூட விரும்பினால் அதிகார ைமய 
அரசியலுக்கு வர முடியும்.  

மக்கள் குழுக்கள் தங்கள் பிரதிநிதித்துவத்தால் தங்களுக்குத் ேதைவயான சட்டங்கைள நிைறேவற்றிக் 
ெகாள்ளவும், நைடமுைறயில் திருத்தங்கள் ெசய்யவும் மக்களாட்சி முைற வழிவகுக்கிறது. இதைன உலக 
அளவில் ெவற்றிகரமாக நைடமுைறப்படுத்தி வரும் நாடு பாரதேம என்று நிச்சயமாகச் ெசால்ல முடியும். 

கூட்டாட்சியும், குடிமகனும்: 

நமது நாட்டின் ஆட்சி நிர்வாக முைற, மத்திய அரசு, மாநில அரசுகள், உள்ளாட்சி நிவாகங்கள் என 
மூன்றடுக்கு முைறையக் ெகாண்டது. இத்தைகய அற்புதமான ேதர்தல் அைமப்பு முைற ேவெறந்த 
நாட்டிலும் கிைடயாது.  

நாட்டின் சிறு அலகான கிராமத்தில் வாழும் மக்கைள நிர்வகிக்க, உள்ளாட்சித் ேதர்தல்கள் 
நடத்தப்படுகின்றன. மாநில அளவிலான நிர்வாகத்திற்கு சட்டசைபத் ேதர்தல்களும், மத்திய அளவிலான 
ேதசிய நிர்வாகத்திற்கு மக்களைவத் ேதர்தலும் நடத்தப்படுகின்றன.  

மக்களாட்சி முைறயில் மக்கேள எஜமானர்கள். மக்களுக்காக, மக்கேள மக்கைள ஆள்வது தான் 
ஜனநாயகம். இதைன நாட்டின் சிறுமூைலயிலிருந்து நாட்டின் ைமயம் வைர ஒேர சீராக 
ெகாண்டுேசர்த்திருப்பேத, நமது சுதந்திரம் நமக்களித்த சிறப்புகளில் ெபரியது எனலாம். 

அேதசமயம், மக்களாட்சி முைறக்ேக உரித்தான முக்கிய குைறபாடான ஊழலால் நமது நாடு தத்தளிக்கிறது. 
மக்கள் நல்ல ஆட்சியாளர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தால், ஊழல் நிகழாமல், வளர்ச்சி ெபருகும். மாறாக, பல்ேவறு 
பிராந்திய, மத, ெமாழி அடிப்பைடயிலான சுயநலக் கண்ேணாட்டத்துடன் வாக்காளர்களின் வாக்குகள் 
திைசதிருப்பப்படும்ேபாது, இம்மாதிரியான தவறான விைளவுகளும் ஏற்படுகின்றன. 

ஊழல், குடிமகனின் வாழ்வில் அைனத்து நிைலயிலும் ஆதிக்கம் ெசலுத்துகிறது. நல்லாட்சிக்கு ஊறு 
விைளவிக்கும் ஊழலால், நமது பாதுகாப்புத் துைற தடுமாறுகிறது;  விவசாயிகளின் விைளெபாருளுக்கு 
உரிய விைல கிைடக்காமல் ெசய்கிறது; பதுக்கல் ேபர்வழிகைள ஊக்குவித்து விைலவாசிைய உயர்த்த 
வழிவகுக்கிறது; நாட்டில் சமச்சீரான வளர்ச்சி குன்றி ெபாருளாதார வகீ்கமும் வர்க்க ேவறுபாடுகளும் 
ஏற்படுகின்றன. 

சமச்சீரற்ற வளர்சி காரணமாக, பிரிவிைனக் ேகாரிக்ைககள், மத தீவிரவாதம், நக்சலிஸ ஆபத்துக்கைள நாம் 
எதிர்ெகாண்டு வருகிேறாம். தவிர எல்ைல தாண்டிய பயங்கரவாதத்தால் நாடு தவிக்கிறது. ஆதிக்க 
உணர்வுள்ள சில அண்ைடநாடுகள் நம் நாட்டில் நிகழ்த்தும் அத்துமீறல்கைளக் கட்டுப்படுத்தும் துணிவின்றி 
அரசு ேவடிக்ைக பார்க்கிறது. 

இதற்ெகல்லாம் தீர்வு என்ன? 

முற்காலத்தில் மன்னராட்சிக் காலகட்டத்தில், மன்னன் எவ்வழி மக்கள் அவ்வழி (யதா ராஜா ததா பிரஜா) 
என்று கூறப்பட்டது. இப்ேபாது ஜனநாயக யுகத்தில் இதுேவ, மக்கள் எவ்வழிேயா மன்னன் அவ்வழி என்று 
அதிகாரம் திைச திரும்பி இருக்கிறது.  

அதாவது, இந்த நாட்டின் அரசு மக்களால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுவது. மக்கள் நல்ல ேதர்ைவச் ெசய்தால் 
நல்லரசு அைமயும். மக்கள் ேதர்வு தவறானால், மக்கள் பிரதிநிதியும் ேமாசமானவராகேவ இருப்பார். இைத 
நன்குணர்ந்த குடிமகேன மக்களாட்சி முைறயின் நாயகன். 

நமது நாடு எத்தைனேயா பாரம்பரியச் சிறப்புகைளப் ெபற்றிருந்தும், நமது ஜனநாயகம் உலகிேலேய மிகப் 
ெபரியது என்ற ெபருைம ெபற்றிருந்தும், ஆட்சியின் நிர்வாகச் சீர்ேகடுகளால் மக்களாட்சி முைற மீது 
விரக்தி ஏற்படுகிறது. இது இயற்ைகேய.  

ஆனால், இதற்கு காரணம் குடிமக்களான நாேம தான் என்பைத நம்மில் எத்தைன நம்மில் ேபர் 
உணர்ந்துள்ேளாம்? 

கடந்த சில ஆண்டுகளில் பல லட்சம் ேகாடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஊழல்கள் ெவளியாகி மக்கைள 
நிைலகுைலயச் ெசய்திருக்கின்றன. விைலவாசியின் ஏறுமுகத்தால் சாமானிய மனிதன் வாழ்வேத 



ேகள்விக்குறியாகிவிட்டது. கலாச்சாரச் சீர்ேகடுகளால் சமூக அைமதியின்ைமயும் பாதுகாப்பின்ைமயும் 
அதிகரித்து, நாட்டில் குழப்பம் ெபருகி வருகிறது. இைவ நம்ைமப் படீிக்கும் ேநாய்கள்.  

நல்ல மண்ணில் தான் நற்பயிர் விைளயும். வயல் முழுவதும் முள்ளும் கைளயும் பரவிக் கிடந்தால் அங்கு 
விைளச்சல் எங்ஙனம் கிைடக்கும்? இதுதான் நமது ஜனநாயகத்தின் ேநாய்க்குக் காரணம். ஜனநாயக 
வயலின் ேநாையத் தீர்ப்பது எங்ஙனம்? 

இதைனத் தீர்க்கும் மருந்தும் நம்மிடம் தான் உள்ளது. அதுேவ நமது வாக்குரிைம. 

வாக்குரிைம என்ற மந்திரம்: 

குடிமகேன நாட்டின் ஆதாரம். அவனது ஒற்ைற வாக்குரிைமயால் என்ன சாதைன நிகழ்ந்துவிடும்? என்ற 
ேகள்வி எழலாம். குடிமக்கள் ேசர்ந்து ேதசம் ஆவது ேபாலேவ, குடிமக்களின் வாக்குகள் இைணந்து 
மாெபரும் ஆற்றலாக ெவளிப்பட்டு, தனது பிரதிநிதிகைளத் ேதர்வு ெசய்யும்.  

ஆகேவ, நமது நாட்டின் பழைமயான சிறப்பில் ெபருமிதம் ெகாள்ளும் நாம், தற்ேபாைதய தார்மிக 
வழீ்ச்சியால் வருத்தமுறும் நாம், இதைன எதிர்கால சந்ததியினருக்கு சீர்திருத்திக் ெகாடுத்தாக ேவண்டிய 
கடைமயில் உள்ேளாம் என்பைதயும் மறந்துவிடக் கூடாது. 

நமது முன்ேனார் திருத்தியைமத்த பாைதயில் எளிதாகப் பயணிக்கிேறாம். அவர்கள் பாடுபட்டுப் ெபற்றுத் 
தந்த சுதந்திரக் காற்ைற சுவாசிக்கிேறாம். இந்த சுதந்திரத்ைதயும் வளர்ச்சிையயும் நமது சந்ததியினரிடம் 
பத்திரமாக ஒப்பைடத்துச் ெசல்வது நமது கடைம அல்லவா? 

ஆகேவ, தான் வரவிருக்கும் மக்களைவத் ேதர்தல் மிகுந்த முக்கியத்துவம் ெபறுகிறது. வாய்ப்புகள் 
வரும்ேபாது ேசாம்பித் தூங்கிவிட்டு, பிறகு துயிெலழுந்து புலம்பிப் பயனில்ைல. மக்களாட்சி முைறயில் 
ஒவ்ெவாருமுைற நடத்தப்படும் ேதர்தலும் மாற்றத்திற்கான அைறகூவேல. 

ஆகேவ, இந்த நாட்ைட மறுமலர்ச்சி காணச் ெசய்ய விரும்பும் எவரும், வாக்குரிைமயின் சிறப்ைப 
அைனவர் மனதிலும் பதியச் ெசய்ய ேவண்டும்; நமது வாக்குரிைமைய நூறு சதவிகிதம் பயன்படுத்தி, 
முழுைமயான மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்க ேவண்டும். இந்த நாட்டின் மீட்சி, ஒவ்ெவாரு குடிமகனும் தவறாது 
வாக்களிக்கும்ேபாது தான் சாத்தியமாகும். 

நமது புனிதக் கடைம: 

எனேவ, வரும் ஏப்ரல் 24-ல் தமிழகத்தில் நைடெபறும் மக்களைவத் ேதர்தலில் அைனத்துப் பகுதிகளிலும் 
நூறு சதவிகித வாக்குப்பதிைவ உறுதிப்படுத்த முயற்சிப்ேபாம்!  

அரசியல்வாதிகள் மீது நம்பிக்ைக இழந்தவர்களுக்காக இம்முைற Õேநாட்டா’ என்ற ெபாத்தான் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மக்களைவத் ெதாகுதியில் ேபாட்டியிடும் எந்த ேவட்பாளரும் பிடிக்காவிட்டால், 
வாக்காளர் இதைனத் ேதர்வு ெசய்யலாம்.  

Õேநாட்டா’வுக்கு விழும் வாக்குகள் நமது ஜனநாயக நைடமுைற மீது மக்களுக்கு இருக்கும் அதிருப்திைய 
ெவளிப்படுத்துவதற்கான ஒரு எச்சரிக்ைக வடிகால். இதுவும் நமது மக்களாட்சி முைறையச் சீர்திருத்த 
உதவும் ஒரு கருவிேய. 

Ôவாக்குரிைம ஒரு புனிதமான கடைம. அது நாம் நாட்டுக்கு ெசலுத்த ேவண்டிய ஒரு முக்கியமான 
ெபாறுப்பும் கூட. எனேவ, வாக்குரிைமையப் பயன்படுத்துவது என்பது நீங்கள் முன்னுரிைம அளிக்க 
ேவண்டிய ெசயலாக இருக்க ேவண்டும். நீங்கள் கண்டிப்பாக வாக்களிக்க ேவண்டும்’’ என்கிறார் நமது 
முன்னாள் குடியரசுத் தைலவர் திரு. ஏ.பி.ேஜ.அப்துல் கலாம். 

நாட்டின் ெதன்ேகாடியில் ஒரு சாதாரண ஏைழக் குடும்பத்தில் பிறந்த அவர், தனக்கு நாடு அளித்த 
அைனத்து வாய்ப்புகைளயும் ேநரிய முைறயில் பயன்படுத்திக் ெகாண்டதால் நாட்டின் முதல் குடிமகனாக 
உயர்ந்தார். வாய்ப்புகைள பயன்படுத்திக் ெகாள்பவேன புத்திசாலி. நமது நாட்ைடச் சீரைமக்க விரும்பும் 
எவருக்கும் கிைடத்துள்ள அரிய வாய்ப்பு இந்தத் ேதர்தல். 

ஆகேவ, விரக்தியில் வாக்களிக்காமல் தவிர்ப்பைதவிட, உறுதியுடன் வாக்களிப்பது ேமலானது என்பைத 
உணர்ேவாம். இதைன நம்ைமச் சுற்றியுள்ள அைனவரிடமும் பரப்புேவாம். அதன்மூலமாக நூறு சதவிகித 
வாக்குப் பதிைவ உறுதிப்படுத்துேவாம்! 



நமது பிரதிநிதியாக மக்களைவயில் இயங்க உள்ள ேவட்பாளர் யாராக இருக்க ேவண்டும் என்பைதயும், 
அவர்தம் தகுதிையயும், தனிப்பட்ட வாழ்வில் ஒழுக்கம், ேநர்ைம, வாக்குறுதிகள், அவர் சார்ந்த அரசியல் 
கட்சியின் நிைலப்பாடுகள் ஆகிய அம்சங்களின் அடிப்பைடயில் சீர்தூக்கிப் பார்த்து ஆராய்ந்து 
முடிெவடுப்ேபாம்! வாக்குகைள விைலேபசும் எத்தர்கைளயும் புறக்கணிப்ேபாம்!  

இது நமது நாடு; இந்த நாட்ைட நமது வாக்குரிைமயால் நாேம ஆள்கிேறாம் என்ற ெபருமிதத்துடன், 
நாட்ைட ஆளத் தகுதியான நல்ேலாைரத் ேதர்வு ெசய்ேவாம்!  

நம்ைம ஆளுபவர்கள் அல்லது  நாம் ேதர்ந்ெதடுக்கும்  பிரதிநிதிகள்   தகுதியும் திறைமயும் உைடயவர்களாக  

மட்டுமல்லாமல் ஆளுைமத்திறனும் அதிகாரத்திற்கும் ெபாருளுக்கும் ஆைசப்படாதவர்களாகவும், விைலக்கு 
வாங்கப்பட முடியாத  ைவராக்கியம் உள்ளவர்களாகவும் இருக்க ேவண்டும்.  

நம் பண்பாட்டின் மீதும், தான்  வரித்துக்ெகாண்ட லட்சியத்தின் மீதும்  அைசக்க முடியாத நம்பிக்ைக 
ெகாண்டவர்களாகவும் நமது பிரதிநிதிகள் இருத்தல் அவசியம்.  இதைனயும் கருத்தில் ெகாள்ேவாம்!  

ேதர்தல் என்பது ஜனநாயகத்தின் திருவிழா. இவ்விழாவில் தான் நாட்டின் எதிர்காலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 
நாடு என்பது நாேம என்பதால், நமது எதிர்காலம் இப்ேபாது நம் ைகயில் தான் உள்ளது. எனேவ, வரும் 
ேதர்தலில், நாட்டின் எதிர்காலத்திற்கு வழிவகுக்கும் நல்ேலாைர நாயகராகத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபாம்!  

வாக்குச்சாவடிக்குச் ெசல்லும் பாைதயும் புனிதப்பயணம் ேபான்றேத.  

வாக்களிப்பெதன்பது நமது புனிதக் கடைம.  

நமது வாக்ைக நல்லவர்களுக்கு அளிக்கும்ேபாது நாடு உயரும். நமது சிறப்புகளும் அப்ேபாது தான் மிளிரும்! 

பாரத அன்ைன ெவல்க! 

 

ெதாடர்புக்கு: 

ம.ெகா.சி.ராேஜந்திரன்,  

மாநில அைமப்பாளர்,  

ேதசிய சிந்தைனக் கழகம், 
1, சக்தி, எம்.வி. ெதரு,  
பஞ்சவடி, ேசத்துப்பட்டு,  
ெசன்ைன- 600 031. 
 
அைலேபசி: 90031 40968 
மின்னஞ்சல்: makochirajendran@gmail.com, kuzhalendhi@gmail.com  
இைணயதளம்: http://desamaedeivam.blogspot.in 

 
 

 

வாக்களிப்பது நம் உரிைம! 

மாற்றம் காண்பது நம் கடைம!  


