
 

 
Company Name 

A not-for-profit organization releasing 

monthly newsletter is not a unique 

phenomenon. However, this is 

Egalitarians’ first step in 

communicating its vision and works 

with the larger public.  

By bringing this regular newsletter 

Egalitarians achieves two purposes (at 

least): firstly, it communicates its 

activity to the larger public regularly; 

secondly, the newsletter serves as a 

monthly progress card in which 

Egalitarians takes stock of the activities 

it did, evaluates and co-creates further 

activities that suits its objectives and 

seeks to achieve its vision.     

This issue carries December events of 

Egalitarians, curated news articles 

dealing with modern day manifestations 

of caste, and two special pieces written 

by the members of Egalitarians. In the 

upcoming issues, without 

compromising the quality, we promise 

to expand both the content and the 

number of pages. Please, read and 

support us. 

The first step I N S I D E  T H I S  I S S U E :  

Egalitarians 

Minutes of  the Meeting #001 
The very first monthly meeting of the Egalitarians was virtually conducted on 13.12.2020. In 

the meeting, the Honour code of the Egalitarians was unanimously accepted by all the 

members. Egalitarians’ Vision and Mission, and the importance of maintaining diversity were 

discussed at length.  For the smooth functioning of the group, different committees were 

formed, works and responsibilities were delegated to each committee and all members have 

voluntarily enrolled themselves in the committees based on their preference. Future strategies, 

short term and long-term plans and cloud repositories were briefly discussed.  

MoM #001 1 

Events 2 

Financial Position 2 

Obituary 3 

Egalitarians Welcomes 3 

Let’s Discuss the ‘C’ Word 3 

Special Articles 4 

 

United for Equality 

Volume 1, Issue 1 
January 2021 

Every Month Second Sunday 
 

to 

those who fought and are fighting for 

Liberty, Equality, and Justice  

 
Savitribai Phule 

3 Jan 1831 –10 Mar 1897 



Donations (as on 31 Dec 2020) : Rs. 15000/-  

Donor    : Mr Ramasamy 

Expenditure (as on 31 Dec 2020) : Rs. 14683.92/- 

Balance (as on 31 Dec 2020) : Rs. 317/-  

 

Bank Account Details 

Bank   : Axis Bank 

Account number : 913010045380268 

Account type : Savings Account  

IFSC  : UTIB0001449 

Account holder : Manoj K G 

Mobile number : 8851583097 

 

 

Financial Position 

 

Five RTI applications 
filed in December 
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Major Events in December 

 • An RTI seeking beneficiary details of Dr. Muthulakshmi Reddy Ninaivu Inter Caste 

Marriage assistance scheme was filed on 8th of December 2020. The application was 

transferred to the Commissionerate of Social Welfare (GoTN) on 16.12.2020. 

 

• Between 30th and 31st December 2020 four different RTIs seeking Caste diversity details 

in Tamil Nadu Police Department, beneficiary details of Dr. Ambedkar Scheme for 

Social Integration through Inter-Caste Marriages, temple-wise property details from the 

Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowments Department, and the number of 

appeals pending before the Tamil Nadu State Information Commission (TNSIC) and the 

details of instances in which the TNSIC imposed penalty under the RTI act in the past 

one year, were filed by the Egalitarians. 

 

• On 28th of December it was unanimously decided, through electronic voting, to have 

“United for Equality” as a tagline for our group.       

 

• On 31st December our domain name www.egalitarians.in was registered.  

We accept donations 



  

Egalitarians mourn the sad demise of its member EG Gokul Prasath, P. Despite his brief 

association with Egalitarians he remained deeply committed to the group’s vision and growth. 

Our deepest condolences to his friends and family. May his soul rest in peace.  
        

              

       

                         

Obituary 
 

We are twelve and 
growing. 
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Three new members have joined us last month. This makes our total strength twelve. We are 

growing. However, group diversity in terms of gender and region remains a concern for us. 

 

                      

Egalitarians Welcomes 

• Researchers – Naveen Bharti, Deepak Malghan, and Andaleep Rahman – are empirically 

showing the extend of caste based social segregation in a village in Karnataka. They argue that 

the intra-village segregation in that village is “greater than the local black-white segregation 

in the American South”. Published in – the scroll.in (25th Nov). Read here. 

 

• Historian Faisal Devji argues that studying the history of Indian and Pakistan through the lens 

of caste does allow one to see history anew. He uses caste as the ‘subject of analysis’ to study 

Indo-Pak history rather than using it as an ‘object of analysis’. Published in – The Indian 

Express (27th Dec). Read here.  

Let’s Discuss the ‘C’ Word – Op-Eds on Caste 

 

EG Avijit EG Bhagath Singh EG Praveen Kumar 

28.08.1997 to 
23.2.2020  

EG Gokul Prasath 
28.08.1997 to 23.12.2020 

https://scroll.in/article/979318/what-is-the-extent-of-caste-segregation-in-indian-villages-today-new-data-gives-us-an-idea
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/seeing-india-pakistan-history-through-the-lens-of-caste/


 

 
  

Back Page Story Headline 

குழந்தைகள் மனதில் நச்சு 

விதைக்கப்படாைவதை 

அவர்களின் சுயம்பு 

நஞ்சாவதில்தை.   

Back Page Story Headline 

நீங்க என்ன சாதி 

EG Vignesh M 

நான் ஏழாவது படிக்தகயில் அது நடந்ைது. என்னுதடய வீட்டிற்கு என் நண்பன் 

சுப்ைமணிதய (பபயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது) அதழத்திருந்தைன். என்தனப்தபாைதவ 

குட்தடயான ஆனால் மாநிறமான 12 வயது நண்பன். சுப்ைமணி வந்ைபிறகு என்பனன்ன 

விதளயாடைாம், என்பனன்ன சாப்பிடைாம் என்று திட்டம் தீட்டிக்பகாண்டிருந்தைாம் 

நானும் என் இன்பனாரு நண்பன் கார்த்திக்கும். 

அப்தபாதும் நாங்கள் வாடதக வீட்டில்ைான் குடியிருந்தைாம். நான், அப்பா, அம்மா, ைம்பி 

மற்றும் அப்பாயி. அப்தபாது என் அப்பாயி மாமியாருக்கான மிடுக்குடனும், 

தைாைதையுடனும் இருந்ை காைகட்டம். அந்ை வயதிலும் அவர் பசால் வீட்டின் முக்கிய 

முடிவுகளின் தபாது பரிசீலிக்கப்படும் அளவுக்கு உயர்ந்திருந்ைது. ஒரு பபண் ைன் 

ஆைவத்தைக் கூட இன்பனாரு பபண்ணின் அழுதகயின் மீதை கட்டதமக்கிறாள். 

பபண்கள் பைவீனமானவர்கள் என ஒரு பபண்தை வலுவாக நம்புவைால் அன்றி 

தவபறன்ன காைைம் இருக்கமுடியும் இைற்கு.  

இவ்வாறாக இருக்க சுப்ைமணி மதியம் தபாை என் வீட்டிற்கு வந்ைான். அப்தபாது என் 

அப்பாயிடமிருந்து அவன் எதிர்பகாண்ட ஒரு வினா என்தன பைற்றமதடயச் பசய்ைது. 

ஆனால் அந்ை காைகட்டத்தில் (ஏன் இப்தபாதும் சரி) அந்ை வினா பபாதுப்புத்தியில் 

கைந்துவிட்ட ஒரு விடயம். 

"நீங்க என்ன ஜ(ச)னம்?" 

என்பதை அந்ை தகள்வி. அந்ை தகள்வி அவனுக்கு பழகிப்தபானபைன்று அவனின் 

இயல்புநிதை மாறாை முகத்தில் பைரிந்ைது. ஆனால் எனக்கு அப்படியல்ை. என்தன 

நிதைகுதைய தவத்ைது அந்ை தகள்வி. உடனடியாக இந்ை பைற்றத்தைப் தபாக்க, அவனின் 

பாதுகாப்பின்தமதய உதடத்பைறிய, என் அப்பாயிடம் சீறிதனன். "யாைா இருந்ை 

உனக்பகன்ன ப்பாயி. அவன் என் ப்ைண்டு" என எதிர்விதனயாற்றிதனன்.  

இதுைான் சாதிய வன்மத்திற்கு எதிைான என் முைல் குைல். 90-களின் குழந்தைகளாக 

இருக்கும்பட்சத்தில் இதைப் படிக்கும் ஒவ்பவாருவரும் இதை தபான்ற ஒரு நிகழ்தவ 

சந்தித்திருப்பீர்கள். என் இடத்திதைா இல்தை என் நண்பன் சுப்ைமணி இடத்திதைா 

இருந்திருப்பீர்கள். ஆனால் அப்தபாது எனக்கு சாதிதயப் பற்றிய பபரிய புரிைல்கள் 

இல்தை. ஆனால் என்னுதடய நட்பபனும் விழுமியம் என்தன அன்று தபசத் தூண்டியது. 

என் நண்பன் பக்கம் நிற்கத்தூண்டியது. குழந்தைகள் மனதில் நச்சு விதைக்கப்படாைவதை 

அவர்களின் சுயம்பு நஞ்சாவதில்தை.   

 

" யாரின் 

தககளுக்குள்ளும் 

அழாமல்  

ைஞ்சமதடயும் 

மழதையிடம் 

சமத்துவம் படிப்தபாம்."  

என்ற வரிகள்ைான் நிதனவில் நிழைாடுகின்றன. 
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EG Karthik R 

This is my fourth year in the North East. I moved in here, in 2017 for my higher studies. Since 

then, I was curious to learn about the indigenous people (Adivasi’s) of the North East. It was 

August 17th, 2019, Ken Lyngkhoi (name changed), one of my friends from Meghalaya, and I 

were in a serious conversation during our lunch. I asked him, what does he think about casteless 

society?   

To which he replied, “I am wearing jeans and shoes in the college though I belong to a tribal 

community. Only then, people treat me equally. Otherwise I will be doomed in society. Teasing 

tribal for who they are is still very common in society. I say that I belong to a tribal community. 

But who has given this status to me? Once I go to my village, I belong to an animal community 

not a tribal community. There I wear and eat whatever I get from the forest. People like me have 

to live with hesitation and fear of being judged for who we are. Until the day comes when every 

human treats his/her fellow human being Equally, people like me will go through what I go 

through. But I hope that day comes soon. And remember, all of us belong to the animal 

kingdom. We all respire the same oxygen as other animal does”. 

The Best Answer from the North East   

பட்டப்படிப்பிற்கு பிறகு நானும் நண்பன் அன்புவும் டாக்டர் அம்தபத்கர், அவரின் 

புத்ைகங்கள், சாதிய ஏற்றத்ைாழ்வு, சாதிய வன்மம், சாதிய பாகுபாடு என நிதறய 

விவாதித்தைாம். 

சாதி பற்றி நிதறய வினாக்கள், ஐயங்கள், புரிைல்கள் எனக்கு ஏற்பட்ட காைகட்டம் இது. 

இக்காைகட்டத்தில் சமத்துவம், சமைர்மம், மனிைம், சமூகநீதி தபான்ற 

விழுமியங்களின்பால் தீைாை காைல் பகாண்தடன்.  

பைாடர்ந்து சாதி பற்றி சக நண்பர்களுடன் விவாதிப்பது, நண்பர்களின் சாதிய எதிர்ப்பு  

பற்றிய  ஐயங்களுக்கு என்னால் இயன்ற அளவு பைளிவு ைருவது என என் பணி 

பைாடர்ந்ைது.என் புரிைல்கதள விவாதிப்பைன் மூைம் அவற்தற ஒரு சமூக பங்களிப்பாக 

எண்ணிதனன். 

ஆனால் என்னுள் ஒரு இயைாதமதய உைர்ந்தைன். நிறறய தபசிவிட்தடாம். பசயலில் 

எப்தபாது காண்பிப்பது? என்ற வினாதவ என் மனசாட்சி எழுப்ப அவ்வினா என்தனத் 

துைத்தியவண்ைம் இருந்ைது. 

அப்தபாது என்தன அவ்வினாவிடமிருந்து காப்பாற்றியது Egalitarians அதமப்பு. 

என்தனப்தபால் விழுமியங்கதளப் பற்றிக்பகாண்டு பசயைாற்றத்துடிக்கும் பை 

இதளஞர்களின் புகலிடமாய் Egalitarians இருக்கிறது. 

சங்கம் தவத்து சாதி வளர்க்கும் இந்ை காைத்தில் சாதியற்ற சமூகத்தை உருவாக்குவைற்கான 

ஒரு கூட்டதமப்பு Egalitarians. 

பபயருக்தகற்றாற்தபால் இது ஒரு ைதைதமயற்ற, சமத்துவ அதமப்பு. அதமப்பின் 

உறுப்பினர்கள் ஒவ்பவாருவரும் சம உரிதம, பபாறுப்பு, மற்றும் சலுதகக்கு 

உரித்ைானவதை. 

இவ்வதமப்பின் மூைமாக என் சமூக பங்களிப்பிதன ஆற்ற, என் புரிைல்கதள பட்தட 

தீட்ட, என் இயைாதமதயப் தபாக்கிக் பகாள்ள விதழகிதறன்.  
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சங்கம் தவத்து சாதி 

வளர்க்கும் இந்ை 

காைத்தில் சாதியற்ற 

சமூகத்தை 

உருவாக்குவைற்கான ஒரு 

கூட்டதமப்பு Egalitarians. 



 

 

 

To access the RTI Information that Egalitarians sought in the past, 

please click here. 

Egalitarian maintains a repository of Caste atrocities reported in 

dailies. To access the repository, please click here.  

 

 

We accept donations 

To donate, please contact 

 

EG Manoj 

88515 83097 

manojkg7565@gmail.com 

 

 

To join as a member 

Please contact 

 

EG Rajeswaran  

8072633868 

rajeswaranganes@gmail.com 

We are on Facebook 

To follow click here 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1WjJidxCPfL3bD7BfD_Giq7H7Tpm_OAc0?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mjkJUTgaSaGM_xtiVXbOkUZ6GlsoFFjxKoCtcncs2DA/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/Egalitarians-100753425233367

