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அ�பா� த ேதாழ�கேள, 

இ தியாவ&' மிக(ெப*	 ெபா+,+ைற நி-வனமான ப&எ/எ�எ' 
உ1பட ப,+ 3கிய ெபா+,+ைற நி-வன4கைள ‘ந1ட,தி' இய45பைவ’ 

எ�- காரண	 கா18 3�றாக 9:வத�5 நேர திர ேமா8 அர
 தி1டமி1: 
வ*கிற+.  ம,திய&' பாஜக அர
 பதவ&ேய�- 9�- மாத4கேள ஆகி=>ள 
நிைலய&', ப�னா1:, உ>நா1: ெப*	 3தலாள?கள?� ெகா>ைள லாப,தி�5 
வழி ெசA=	 வ&த,தி' அைன,+	 தன?யா�மய	 எ�ற நாசகர பாைதய&' 
ெவ5 ேவகமாக பயண&,+ வ*கிற+.  இ நிைலய&', ந1ட,தி' இய45பைவ 

எ�- காரண	 கா18 10 ெபBய ெபா+,+ைற நி-வன4கைள 98 வ&:வ+ 
எ�- தி1டமி1:>ள+. 

பார, சCசா� நிகா	 லிமிெட1 (ப&எ/எ�எ'),  மகாநக� ெடலிேபா� 
நிகா	 லிமிெட1 (எ	8எ�எ'), ஏ� இ தியா, இ +/தா� ேபா1ேடா ப&லி	/, 

இ +/தா� ெப�8ைலச�/ கா�(பேரச�, எGஎ	8 மிஷி� I' லிமிெட1 
உ>ள?1ட நி-வன4க> இதி' அட45	. இ+ ெதாட�பாக ம,திய 
அைமGசரைவ5 அறிைக அள?5	 ெபா*1: ஆேலாசைன நட,+வத�காக 

ெசJவாய�- தி'லிய&' ம,திய அைமGசரைவ ெசயலாள� அஜி, 5மா� ேச, 

தைலைமய&' உயரதிகாBகள?� K1ட	 நைடெப�ற+. இK1ட,தி' எ�ன 

ேபச(ப1ட+ எ�ப+ 5றி,+ தகவ' ெவள?ய&ட( படவ&'ைல. என?L	 
ேம�க�ட நி-வன4கைள உடன8யாக 9:வத�கான ஆேலாசைனகைள 
வைரயைற ெசA+ அைமGசரைவ5 அள?(ப+ என தM�மான?க(ப1டதாக 
ம,திய அைமGசரைவG ெசயலக வ1டார4க> ெதBவ&,தன. ெபா+,+ைற 
நி-வன4கைள 9:வ+ 5றி,+க:	 அதி�Gசிைய=	 க�டன,ைத=	 
ெதBவ&,+ ெகா>கிேறா	. 

ெதாைல, ெதாட�N ேசைவக> இ,தைகய ெபா+,+ைற 
நி-வன4க> 9லமாக மலிவான க1டண,தி' கிைட,+ வ தன. 
இ நி-வன4க> 9ட(ப1டா' ச ேதக	 இ�றி இவ�றி� க1டண4க> 
க:ைமயாக உய�,த(ப:	.  ரய&'ேவ +ைற5 அ:,+ ப&எ/எ�எ' ம�-	 
எ	8எ�எ' நி-வன4கேள நா: 3Oவ+	 அதிகமான நிலG ெசா,+கைள 



ைவ,+>ளன. எ த தன?யா� க	ெபன?ய&ட3	 இ நி-வன4கள?ட	 உ>ள+ 
ேபா�- ேகப&>க>, ேகாNர4க>
க1:மான4க> இ'ைல. 

தன?யா� க	ெபன?க> இ 
ெகா>ள அரைச நி�(ப தி,+ வ*கி�றன
கா�(பேர1:கைள தி*(தி(ப:,த எ:க(
ஆ�:க> வைர P.45 ஆய&ர	 ேகா8 வைர லாப	 ச	பாதி,+ ெகா:,த+
ெமாைப' க*வ&கQகாக ெட�ட� வ&1
ேசைவகைள ேம	ப:,தR	 நிதிைய பல(ப:,தR	 பல ஆேலாசைனகைள 
ஊழிய� ச	ேமளன	 வழ4கிய+
நி�வாக,தினாT	 க�:ெகா>ள(
5ைற + வ த+. ேமT	 ேம	ப:வத�காக ந'ல
உ>ளன. 

இ த U�நிைலய&' ப&எ/எ�எ' ம�-	 எ
நி-வன4கைள 98 வ&ட
கா�(பேர1:கQ5	 ப�னா1: நி-வன4கQ5	 ெதாைல, ெதாட�N 
ேசைவகைள அட5 ைவ(பதா5	
ேபாரா:ேவா	.  எனேவ ப&எ/எ�எ' ம�-	 எ	8எ�எ' நி-வன4கைள 
9:	 தி1ட,ைத ைக வ&1: 
அர
5 ேகாBைக வ&:கிேறா	
மிக�ெப	
 ேபாரா�ட
 ெவ���
 என 

ஒ�- ப1ட ேபாரா1ட	 ஒ�ேற நம+ +யேரா1:	

வா�,+கQட�

 

எ த தன?யா� க	ெபன?ய&ட3	 இ நி-வன4கள?ட	 உ>ள+ 
ேகாNர4க>. க18ட4க> ேபா�ற ெசா,+க> ம�-	 

தன?யா� க	ெபன?க> இ த க1டைம(N வசதிகைள பய�ப:,தி 
ெகா>ள அரைச நி�(ப தி,+ வ*கி�றன. த�ேபாைதயநடவ8ைக 
கா�(பேர1:கைள தி*(தி(ப:,த எ:க( ப:வதா5	. 

ஆய&ர	 ேகா8 வைர லாப	 ச	பாதி,+ ெகா:,த+
ெமாைப' க*வ&கQகாக ெட�ட� வ&1டேபா+தா� ந1ட	 ெதாட4கிய+
ேசைவகைள ேம	ப:,தR	 நிதிைய பல(ப:,தR	 பல ஆேலாசைனகைள 
ஊழிய� ச	ேமளன	 வழ4கிய+. ஆனா' அைவ அரசினாT	 ப&எ/எ�எ' 
நி�வாக,தினாT	 க�:ெகா>ள( படவ&'ைல. கட த 2 ஆ�:களாக ந1ட	 

ேமT	 ேம	ப:வத�காக ந'ல வாA(Nக> ஏராளமாக 

இ த U�நிைலய&' ப&எ/எ�எ' ம�-	 எ
நி-வன4கைள 98 வ&ட தி1டமி:வ+ ெமா,த ேசைவகைள=	 
கா�(பேர1:கQ5	 ப�னா1: நி-வன4கQ5	 ெதாைல, ெதாட�N 
ேசைவகைள அட5 ைவ(பதா5	. அவ�ைற பா+கா(பத�காக இ-தி வைர 

எனேவ ப&எ/எ�எ' ம�-	 எ	8எ�எ' நி-வன4கைள 
ைக வ&1: இ நி-வன4கைள N,தாக	

அர
5 ேகாBைக வ&:கிேறா	.  இ�நி�வன�ைத �டஅர�  �! ெச#தா$ 
மிக�ெப	
 ேபாரா�ட
 ெவ���
 என எ%ச&�கி'ேறா
 

ஒ�- ப1ட ேபாரா1ட	 ஒ�ேற நம+ +யேரா1:	

வா�,+கQட�, 

எ த தன?யா� க	ெபன?ய&ட3	 இ நி-வன4கள?ட	 உ>ள+ 
க18ட4க> ேபா�ற ெசா,+க> ம�-	 

த க1டைம(N வசதிகைள பய�ப:,தி 
த�ேபாைதயநடவ8ைக 

. ப&எ/எ�எ', 9 

ஆய&ர	 ேகா8 வைர லாப	 ச	பாதி,+ ெகா:,த+. 
டேபா+தா� ந1ட	 ெதாட4கிய+.  

ேசைவகைள ேம	ப:,தR	 நிதிைய பல(ப:,தR	 பல ஆேலாசைனகைள 
அைவ அரசினாT	 ப&எ/எ�எ' 

ஆ�:களாக ந1ட	 
வாA(Nக> ஏராளமாக 

இ த U�நிைலய&' ப&எ/எ�எ' ம�-	 எ	8எ�எ' 
தி1டமி:வ+ ெமா,த ேசைவகைள=	 

கா�(பேர1:கQ5	 ப�னா1: நி-வன4கQ5	 ெதாைல, ெதாட�N 
அவ�ைற பா+கா(பத�காக இ-தி வைர 

எனேவ ப&எ/எ�எ' ம�-	 எ	8எ�எ' நி-வன4கைள 
N,தாக	 ெசA=மா- 

இ�நி�வன�ைத �டஅர�  �! ெச#தா$ 

ஒ�- ப1ட ேபாரா1ட	 ஒ�ேற நம+ +யேரா1:	!!!!!! 

ேதாழைம=>ள, 

 
(S.ெச'ல(பா) 

மாநில ெசயலாள�  


