
 

 
Company Name 

This is women’s history month. We feel 

honored to dedicate this month’s newsletter to 

Justice Ruth Bader Ginsburg, the notorious 

RBG, who has dedicated their life and career 

for the empowerment of women. This issue 

welcomes three women members who have 

joined us last month -- honestly, a coincidence.  

We have decided to adopt ‘Egalirtaria’ as our 

monthly’s name. This month’s Egalitaria 

features DTales from caste diversity in the 

University Madras’s masters programme, apart 

from last month events, curated news articles, 

book intro and a special piece by a member. 

Please do read and let us know what you feel. 

Women’s History Month! 
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Feminism … I think the simplest explanation, and one that captures the idea, 

is a song that Marlo Thomas sang, 'Free to be You and Me.' Free to be, if you 

were a girl—doctor, lawyer, Indian chief. Anything you want to be. And if 

you’re a boy, and you like teaching, you like nursing, you would like to have a 

doll, that’s OK too. That notion that we should each be free to develop our 

own talents, whatever they may be, and not be held back by artificial 

barriers—manmade barriers, certainly not heaven sent. 

- Ruth Bader Ginsburg (The Notorious RBG) 
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Events in February 

 •  To our RTI application on caste category details of secretaries working under Govt. of TN, 

the Govt, on 03.02.21, has denied divulging the information on the grounds that the 

information undermines the privacy of individuals. 

•  RTI application on detailed process in getting Irula community certificate was transferred 

to the revenue and Disaster Management Department on 05.02.21. 

• The Hindu Charitable Trust department of GoTN, on 04.02.21, has denied furnishing the 

temple-wise movable and immovable property details due to its voluminous.  

• Egalitarians YouTube channel was created on Feb 7th.   

• Our first-appeal (RTI) to get the Dr Muthulakshmi Reddy Ninaivu Inter-caste Marriage 

Assistance Scheme details was transferred to the Social Welfare department on 12th Feb.  

• University of Madras, on 19th Feb, to our RTI request, has furnished the details on caste 

category wise number of students enrolled in the masters programme during the current 

academic year.  

• RTI applications seeking information on: the number of railway coaches yet to be installed 

with bio-toilets, social security schemes for the sweepers working under the Indian 

Railways, department-wise, caste category-wise and gender-wise number of applicants and 

number of students applied/enrolled in masters and doctoral programme at the TNAU for 

the current academic year, caste-category wise secretaries recruited through lateral entry 

under the Min. of Road Transport and Highways were filed between 25th and 28th Feb.  

• TN information commission, on 05.02.21, in response to our second appeal, has issued an 

order to the TNAU to furnish the caste-category wise number of students enrolled in PG 

and PhD programme in the past twenty years.   

• On 27th Feb, through electronic voting, we have decided to adopt 15th July 2020 as our 

foundation day. 

• Our regular monthly meeting was held on 14th Feb. Items such as foundation day, 

members’ birthday celebration, YouTube channel, Ambedkar memorial lecture, sponsoring 

UPSC aspirants, documenting event photos, collaboration with PeFSSED for instituting 

computer education centres in Adivasi and Dalit colonies were discussed in detail.  

 

Fight for the things 

that you care about but 

do it in a way that will 

lead others to join you. 

 

- RBG 

Monthly review meet, 14th Feb 2021  

https://www.youtube.com/channel/UCmhR3tLsMmuek5pDlio1EUA


  

Donations (between 1st and 28th Feb 2021) : Rs. 7500/-  

Donor      : Members 

Expenditure (between 1st and 28th Feb 2021) : Rs. 0.0/- 

Balance (as on 28th Feb 2021)  : Rs. 22000/-  

 

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 

 

Real change, enduring 

change, happens one 

step at a time.  

 

- RBG 
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Three new members have joined us last month. This makes our total strength sixteen. We are 

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

                     

Egalitarians Welcomes 

EG Revathi EG Nikitha 

 
  

EG Megala   



 

 
  

Let’s Discuss the ‘C’ Word  

 

I ask no favor for my sex. 

All I ask of our brethren is 

that they take their feet off 

our necks. 

 

- RBG 

• Sociologist Christophe Jaffrelot in his article (The Indian Express, 10th Feb) explores the 

BJP’s upper caste vote bank and the present government’s efforts to thwart the 

democratizing effects of the Mandal I and Mandal II. By shedding light on the proportion of 

upper caste ministers and members of parliament in BJP vis-à-vis other parties, Jaffrelot 

connects the threads of massive privatization, lateral entry provision in higher echelons of 

civil services, reservation for economically weaker sections and undermining social justice 

by appealing to the upper caste constituency.  
 

• A study by IIT-Delhi (excerpt published in the ToI, 19th Feb), shows that upper caste village 

are twice as likely to get secondary schools than the SC/ST counterparts. Using the 

decennial census data, the study shows that the public schools are necessary for improving 

literacy rates among the bottom rung of the spectrum. However, due to systemic caste bias, 

secondary schools are most often built in dominant caste villages than in the ones where 

Dalits and Adivasis are a majority.    

 

• RTI data (between 2015 and 2019) shows that the Dalits and Adivasis are under-represented 

in IIT Madras’ and IIT Bombay’s (The Hindu, 14th & 15th Feb) doctoral programmes. The 

rate of acceptance for the Adivasis and Dalits in these institutes were way below the rate of 

acceptance for General category applicants, the data reveals.  
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‘D’Tales  

 We have sought and collected caste-category-wise and gender-wise number of students enrolled 

for masters degree at the University of Madras in the academic year 2019-20, through the RTI act 

(access here). Despite being a state university, Univ of Madras has given us the number of students 

admitted under the OBC category. However, GoTN has no such category as OBC. The data 

graphics are presented below.   
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https://indianexpress.com/article/opinion/columns/hindu-nationalism-mandal-commission-upper-caste-politics-modi-govt-7181746/
https://timesofindia.indiatimes.com/india/how-caste-determines-where-a-school-will-be-set-up/articleshow/80684878.cms?from=mdr#:~:text=A%20study%20has%20shown%20that,level%20school%20than%20Dalit%20ones.&text=%E2%80%9COur%20findings%20show%20that%20there,schools%2C%E2%80%9D%20the%20study%20said
https://www.thehindu.com/news/national/phd-entry-in-iits-tougher-for-students-from-marginalised-communities/article33824475.ece
https://www.thehindu.com/news/national/higher-studies-and-the-marginalised-scheduled-tribe-seats-for-phd-programmes-in-iit-bombay-remain-unfilled/article33835735.ece
https://drive.google.com/file/d/1pk1DVsfAQnOIDRup7hfSHMFvx0stSBsv/view?usp=sharing


 

 
 

  

 

 

Norm vs. Actual 

Category 
GoTN 

Norm 

Univ of 

Madras 

ST 1 2 

SC (SC+SCA) 18 14.2 

BCM 3.5 2.9 

OBC 

(MBC+BC) 
46.5 51.1 

 

 

Notes: i) We acknowledge that OC being the Open Category likely to have ST, SC, OBC candidates in it. 

          ii) We omitted Physically Handicapped category for all practical purposes. 

51.1

14.2

2.0

2.9

28.9

Caste Category wise Percentage of Students Enrollment for Masters at the 

Univ of Madras 2019-20

OBC SC ST BCM OC
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நூல் அறிமுகம் 

EG Surya 

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் கடந்த 20 வருடங்களுக்கு மேலாக இயங்கி வரும் எழுத்தாளர், ஆசிரியர் 

இமேயம் அவர்களின் 'பெத்தவன்' பெடுங்கமத வாசிக்க மெரிட்டது.  

சாதிமய வாழ்வதற்கான உயர்ந்த லட்சியோகக் கருதி வாழும் ேக்கள் தன்  ஊரின் சாதியப் 

பெருமேமயப் மொற்றி ொதுகாக்க எந்த எல்மலக்கும் பசல்ல மெரிடும் என்ெமத மதாலுரித்து 

காட்டுகிறது இந்நூல்.  

சாதியக் கட்டமேப்புக்குள் அகப்ெட்டு கிடக்கும் சமூகம், ஊரின் ோனம் காக்கும் பொருட்டு ஒரு 

தனிேனிதமனயும் அச்சாதிய வமலக்குள்  பூட்டும் கணம், ேனிதன் என்று  ொம் கருதும் ொகரிக 

உயிரினத்தின் வீழ்ச்சியின் பதாடக்கோகமவ காண மெரிடுகிறது.  

நீபயல்லாம் இந்த சாதியில பொறந்ததாலதான் இந்த சாதிய ஒரு ெயலும் ேதிக்க ோட்டங்கிறான், ஒரு 

பொட்டச்சி ஊமரமய தலகுனிய பவச்சிட்டா, இது வீம்புக்கு சூரிக்கத்திய முழுங்குற சாதி, கட்றதுக்கு 

மகாேணம்  இல்லனாலும் சாதிய வுட ோட்டானுவ, ொ வுட்டா இந்த ஊரு வுட்டுடுோ? மொன்ற 

வரிகள் சாதியின் குரூரத்மதயும், ஆணாதிக்கத்தின் ேமனாொவத்மதயும், பெண் தவறு பசய்ததால் 

தான் தன் சாதிப்  பெருமேக்கு கலங்கம் ஏற்ெட்டது மொன்ற ோமயமய பதாடர்ந்து உருவாக்க  

 



 

 
 

  

வெகு வ ொலைவில் உள்ளது! 

EG Vignesh 

உைகிலுள்ள ஒவ்வெொரு நொடும் நிைவுலைலைச் சமூகத்தின் பை கட்ைங்கலளத்  ொண்டியே,  ன்லை 

ஒரு ஜைநொேக சமூகைொக மீட்டுருெொக்கம் வசய்துவகொண்ைது. இ ற்கு இந்திேொவும் விதிவிைக்கல்ை. 

ஆைொல் இந்திே ஜைநொேகம் ஒரு முதிரொ ஜைநொேகம் அல்ைது முதிர்ந்  ஜைநொேகைொக  ன்லை 

ெொர்த்வ டுக்க அடிப்பலைெொ த்துைன் யபொரொடிக்வகொண்டிருக்கும் ஜைநொேகம்.  

இத் லகே முதிரொத்  ன்லையிலை நம்மிைம் ஒட்டிக்வகொண்டிருக்கும் சிை, நிைவுலைலைச் சமூகம் 

சொர்ந் , பிற்யபொக்குத் ைங்கலள லெத்ய  வசொல்லிவிைைொம். சொதிே யெறுபொடு, ை த்தின் வபேரொல் 

ென்முலை யபொன்ை இழிகுணங்கள் இெற்றுள் அைங்கும். இெற்லைப் யபொையெ அல்ைது இல விை 

ென்ைைொை ஒரு நிைவுலைலைச் சமூக விழுமிேவைன்ைொல் அது  னி ைனி  சு ந்திரத்ல  ைறுக்கும் 

 ன்லை ொன்.  

 

ஆம். நிைவுலைலைச் சமூகம்  னி ைனி  சு ந்திர ைறுப்பின் மீய   ைது சமூக அலைப்லபக் 

கட்ைலைக்கிைது. வபண்களுக்வகதிரொை சமூகக் கட்டுப்பொடுகலள இ ற்கு உ ொரணைொகக் கொட்ைைொம். 

ஆைொல் பொலிைம் சொர்ந்  சுரண்ைல்களிைொலும், ென்முலைகளிைொலும், சமூக ஒதுக்கு ல்களிைொலும் 

பொதிக்கப்பட்ை, இன்றும் பொதிக்கப்பட்டுக்வகொண்டிருக்கும் ஒரு சமூகம் திருநர் சமூகம்.  

 

உைைொல் ஒரு பொலிைைொகவும், உணர்ெொல் இன்வைொரு பொலிைைொகவும் ெொழும், சமூகத்தின் 

ைனி யநேத்ல  சிறிதும் அனுபவிக்கொ  திருநம்பிகளும், திருநங்லககளும் இச்சமூகத்தில்  ன் ஒரு 

நொலள நகர்த்துெவ ன்பது அவ்ெளவு எளி ல்ை. 

 

ஒரு குழந்ல  ெளர அன்பொை, அழகொை, ஆயரொக்கிேைொை சூழல் எவ்ெளவு இன்றிேலைேொ து 

என்பல  இக்கட்டுலரலேப் படித்துக்வகொண்டிருக்கும் ேொரும் ைறுக்கப்யபொெதில்லை. ஆைொல் 

அத் லகே சூழல் ஒரு திருநர் சமூகத்ல ச் சொர்ந்  குழந்ல க்கு இருக்கிை ொ? அெர்கள் 

 ங்கள்  பொலிைத்ல  இைம் கண்டு வகொள்ளும் ெேதில்,  ன் வசொந்  வீட்ைொயர! ெலசகளொலும், உைல் 

ரீதிேொை துன்புறுத் ல்களொலும் அெர்களின் உணர்வுகளுக்கு ைதிப்பளிக்கொைல் கொேப்படுத்துகிைொர்கள். 

இது அந்  குழந்ல யின் உளவிேலை எந்  அளவுக்கு பொதிக்கும் என்பல ப் பற்றி நம்மில் எத் லை 

யபர் சிந்தித்திருப்யபொம்.  

 

இத் லகே குடும்ப சூழலிலிருந்து விரட்டிேடிக்கப்படும் அல்ைது  ப்பிப்பிலழக்கும் திருநர்கள் 

இல விை வகொடுலைேொை சமூக சூழலின் பிடியில் சிக்கிக்வகொள்கிைொர்கள். ெொழ்க்லகயே 

யகள்விக்குறிேொய் ைொறிப்யபொை திருநர்கள்  ங்கள் ெொழ்ெொ ொரத்திற்கொக பிச்லச எடுக்கிைொர்கள், 

பொலிேல் ென்புணர்வுக்கு உள்ளொகிைொர்கள்,  னி ைனி னுக்கு உரித் ொை அலைத்து உரிலைகளும் 

பறிக்கப்பட்ைெர்களொகிைொர்கள்.  

 

ஒரு சொைொனிேனுக்கொை கல்வி, ைருத்துெம், சுகொ ொரம், சமூக அங்கீகொரம்,  னி ைனி  சு ந்திரம், 

சுேைரிேொல  எை அலைத்தும் பறிக்கப்பட்ைெர்களொகயெ ெொழ்ந்து வகொண்டிருக்கிைொர்கள். 

அணுகுகியைொம்.  
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முற்ெட்டு பகாண்டிருக்கிமறாம் என்ெமத பதளிவாக ெடம்பிடித்து காட்டுகின்றன.  

எவ்வளவுதான் மூர்க்கத்தனோன சாதி பவறி பவளிப்ெட்டாலும்,  எங்மகனும் ஒரு வறண்ட காட்டில் 

கிமடக்கும் ஒரு சிறு மதன் துளியாய் ேனிதம் என்ற ஒன்று இமைமயாடிக் பகாண்டிருப்ெமத ெைனி 

என்ை பொத்திரத்தின் மூலம் மீண்டும் நிரூெணோக்குகிறது இக்கமத.  

நூல்: வபத் ென் 

ஆசிரிேர்: இலைேம் 

பதிப்பகம்: பொரதி புத் கொைேம் 

 

 

 



 

 
 

  

 

கைந்  சிை ஆண்டுகளில் ொன் இெர்கள் மீ ொை இரக்க குணத்ல  அரசிைமிருந்து பொர்க்க 

முடிகிைது. உச்ச நீதிைன்ைத்தின் தீர்ப்பு (NALSA vs UoI, 2013) திருநர்கலள "மூன்ைொம் பொலிைைொக" 

அறிவித் ல  ஒரு திருப்புமுலைேொகப் பொர்க்கைொம். அ ன்பிைகு இந்திே  ண்ைலைச் சட்ைப்பிரிவு 

377-ஐ இல்ைொைைொக்கிேது உச்ச நீதிைன்ைம். இது திருநர்கலள கொெல்துலையின் 

அத்துமீைல்களிலிருந்து கொப்பல யும், எச்.ஐ.வி யபொன்ை யநொய்களுக்கொை சிகிச்லச அெர்களுக்குக் 

கிலைப்பல யும், ஓரளயெனும் உறுதிவசய்கிைது.  

 

எனினும் "மூன்ைொம் பொலிைம்" என்ை வசொல்ைொையை அபத் ைொக உள்ளவ ை உணர்கியைன். மு ல், 

இரண்டு, மூன்று எை ெரிலசபடுத்துெய  சைத்துெமின்லைலே உருெொக்கிவிடுகிைது. இத் லகே 

வசொல்ைொைல் திருநரொகப் பிைப்பது இேற்லகயின் யகொட்பொட்டிற்யக எதிரொைது எனும் பிம்பத்ல க் 

கட்ைலைக்கிைது. "பொலிைம் என்பது இருலை. ஆண், வபண் ைட்டும் உள்ளைங்கிே இருலை" 

இத் லகே எண்ணயை நம் பிரக்லையில் குடிவகொண்டிருக்கிைது. இெற்றிற்குள் அைங்கொ  ஒன்லை 

நொம் அருெருப்புைன் அணுகுகியைொம்.  

 

2013ம் ஆண்டு உச்சநீதிைன்ை தீர்ப்பு ெந் யபொதிலும், இந்திே அரசு திருநர்களின் இருப்லப 

சட்ைப்பூர்ெைொக 2019ம் ஆண்டு ொன் உறுதிவசய் து. கிட்ைத் ட்ை 6 ஆண்டுகள்  ொை ைொக 

ெந்திருக்கும் சட்ைம். அதுவும் அெர்களின் பிரச்சிலைலே முழுெதுைொக அணுகொ  ஒரு 

வபேரளவிைொை சட்ைம்.  

 

உைக அளவில் பொலிை அலைேொளம் ைற்றும் பொலிை ஈர்ப்பு சொர்ந்  யேொக்ேகர்த் ொ 

வகொள்லககள் (Yogyakarta Principles) " ைனி ைொய் பிைந்  ஒவ்வெொருெரின் உரிலைேொக, சுே பொலிை 

பிரகைைத்ல  (self-perceived identity)" கூறுகின்ைை. ஒரு ைனி ன்  ொன் உளப்பூர்ெைொக உணரும் 

பொலிைத்துைன்  ன்லை அலைேொளப்படுத்திக் வகொள்ெ ற்கொை உரிலை இது. இந்  உரிலை 2019ல் 

இந்திே அரசொல் வகொண்டுெரப்பட்ை சட்ைத்தில் மிகவும் ைொெகைொக ைறுக்கப்படுகிைது. 

இச்சட்ைத்தில் உள்ள பிரிவு எண்: 6 "ஒரு திருநர்  ன்லைத் திருநரொக பதிவு வசய்துவகொள்ள ைொெட்ை 

ைொஜிஸ்தியரட்டிைம் ஒப்பு ல் வபை யெண்டும். அ ன் யபரில் அெருக்கொை அலைேொள அட்லை 

(திருநங்லக அல்ைது திருநம்பி எைக் குறிப்பிைப்பட்ை) ெழங்கப்படும்" என்கிைது. அெர்  ன்லை 

எந்  பொலிைைொக உணர்ந் ொலும் அெருக்கு திருநர் அட்லை ொன்.  ஒருெர்  ன்லை ஆணொக அல்ைது 

வபண்ணொக எதுெொக உணர்ந் ொலும் திருநர் அலைேொளயை எஞ்சும். 

 

அெலர பொலிை ைறுசீரலைப்பு அறுலெசிகிச்லச அல்ைது ஹொர்யைொன் சிகிச்லசக்கு 

உட்படுத்திே பின்ையர அெர் விரும்பும் அல்ைது அெர் உணரும் பொலிைைொக அெலர அரசு 

அங்கீகரிக்கும். ஆைொல் "சிகிச்லசகளுக்கு அப்பொற்பட்டு ஒருெரின் பொலிை அலைேொளம் 

சட்ைப்பூர்ெைொக அங்கீகரிக்கப்பை யெண்டும்" என்ை யேொக்ேகர்த் ொ வகொள்லகக்கு இது 

முற்றிலும் முரணொக உள்ளது. 

 

பொல்(sex) உைல்ரீதிேொைது. பொலிைம்(Gender) உள்ளம் சொர்ந் து. "ஆண், வபண் என்ை இருலைக்கு 

அப்பொற்பட்டு பொலிைம் என்பது ஒரு அலைக்கற்லைப்யபொை" எை அலைெரும் உணரயெண்டும். 

இங்கு ஒருெர்  ன்லை வபண்ணொக உணரைொம், ஆணொக உணரைொம், அல்ைது பொல் இருலை 

நிேைகளுக்கு அப்பொற்பட்ைெரொகக் (non-binary) கூை உணரைொம். இப்படி எதுெொக ஒருெர் 

உணர்கிையரொ அதுெொகயெ சட்ைத்தின்படி அெர் அங்கீகரிக்கப்பை யெண்டும். 

 

சட்ைத்தில் உள்ள ெொக்கிே ெடிலைப்புகளியையே இவ்ெளவு ஓட்லைகள் எனில் அ ன் 

நலைமுலையில் ெரும் சிக்கல்கலள உங்கள் கற்பலைக்யக விட்டுவிடுகியைன். 

 

ய சிே சட்ை யசலெகள் ஆலணேம் vs யூனிேன் ஆஃப் இந்திேொ,2013 தீர்ப்பில் உச்சநீதிைன்ைம் 

திருநர்களுக்கொை இை ஒதுக்கீடு பற்றி யபசுகிைது. இருந் யபொதிலும், திருநர்களுக்கொை "இை 

ஒதுக்கீடு" (affirmative action) விஷேத்தில்  இந்திே அரசின் சட்ைம் வைௌைம் சொதிக்கிைது. நைது 

அரசிேைலைப்பு சட்ைத்தில் பொல் சொர்ந்  ஏற்ைத் ொழ்வுகளுக்கு இை ஒதுக்கீடு  ருெதில் எந்  

சிக்கலும் இல்லை. திருநர்கள் கல்வி, சமூகம், வபொருளொ ொரம் எை அலைத்து பிரிவுகளிலும் 

பின் ங்கி இருப்பதில் எவ்வி  ஐேமுமில்லை.இருந் ொலும் இந்  வைௌைம் வ ொைர்கிைது.  

 

 

அடுத்து ஒரு முக்கிேைொை யகள்வியுைன் இக்கட்டுலரலே முடித்துக்வகொள்கியைன். சட்ைசலபயில், 

கல்வி நிலைேங்களில், யெலைெொய்ப்புகளில் திருநர்களின் இைம் என்ை? ஆணொக பிைந்து 

வபண்ணொக ைொறிே ஒரு திருநங்லக  ன்லை வபண் எை அலைேொளப்படுத்துெதிலும், வபண்ணொக 

பிைந்து ஆணொக ைொறிே ஒரு திருநம்பி  ன்லை ஆண் எை அலைேொளப்படுத்துெதில் உள்ள 

நலைமுலை சிக்கல்கள் என்ை? அெற்லைவேல்ைொம் இந்  சட்ைம் யபசியுள்ள ொ? என்ைொல் இல்லை 

என்பய  என் பதில். நொம் நம்லை ஒரு நவீை சமூகைொக பலைசொற்றிக்வகொள்ள வெகுதூரம் 

வசல்ையெண்டியுள்ளது.   
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 To access the details of the information that Egalitarians sought 

under the RTI act, please click here.   

Egalitarians 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 

 

 

 

 

Egalitarians  

United for Equality 

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

