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 FIRST INFORMATION REPORT TAMIL NADU POLICE
 �தல் தகவல் அ�கை்க INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I
 (Under Section 154 Cr.P.C)  
 (�.ந.�.ெதா.�ரி� 154 இன் �ழ்)  

1. District: TRIPLICANE P.S. TRIPLICANE Year 2019 FIR No. 174 Date:
13-
03-
2019

 மாவடட்ம் காவல் நிைலயம் ஆண்�  �. த.அ.எண் நாள்  

2.

Act(s)   சடட்ம் Sections   �ரி�கள்
INDIAN PENAL CODE, 1860 153
INDIAN PENAL CODE, 1860 153A(1)(a)
INDIAN PENAL CODE, 1860 153A(1)(b)
INDIAN PENAL CODE, 1860 505(1)(b)
INDIAN PENAL CODE, 1860 505(1)(c)

3.
(a) Occurrence of Offence Day: SUNDAY Date From: 29-04-2018 Date To: 29-04-

2018    

 �ற்ற நிகழ்� நாள்  நாள் �தல்  நாள் வைர     

 Time Period: Between Time From: 16:00 Hrs Time To: 20:15
Hrs    

 ேநர அள�  ேநரம் �தல்  ேநரம் வைர     

(b) Information received at PS. Date: 13-03-
2019 Time: 11:30 Hrs (c) General Diary Reference: Entry No(s)  

 காவல் நிைலயத�்ற்�
தகவல் �ைடதத் நாள்

 ேநரம்  ெபா� நாட�்�ப்�ல் ப��
�வரம் எண்

  

4. Type of Information: SUO-MOTU Time : -    
 தகவ�ன் வைக  ேநரம்     
5. Place of Occurrence: (a) Direction and Distance from PS: EAST & 1.0 Km Beat Number: SECTOR B

 
�ற்ற நிகழ்�டம் (அ) காவல்
நிைலயத�்��ந�் எவ்வள� �ர�ம்,
எத�்ைச�ம்

 �ைறக ்காவல் எண்  

(b) Address: ேசப்பாகக்ம் அர� ��ந�்னர ்மாளிைக அ��ல்
 �கவரி  
(c) In case, outside limit of this Police Station,then the Name of P.S: - District: -

 இகக்ாவல் நிைலய எல்ைலகக்ப்பால் நடந�்
இ�க�்மா�ன் அநந்ிைல�ல், அநத் கா.நி ெபயர்

 மாவடட்ம்  

6. Complainant/Informant (a) Name: MURALI A (c) Date/Year of Birth: - (d) Nationality: -

 �ற்ற�ைற�டட்ாளர ்/
தகவல் தநத்வர ்ெபயர்

 நாள் / �றநத் ஆண்�  நாட�்னம்  

 (b).Father's/Husband's Name:
 தநை்த / கணவர ்ெபயர்
 (e).Passport No. Date of Issue: Place of Issue:

 ெவளிநாட�்
கட�ச�்ட�் எண்

 வழங்கப்படட் நாள் வழங்கப்படட்
இடம்

 

 (f). Occupation: -
 ெதா�ல்  
 (g). Address: INSPECTOR OF POLICE, TRIPLICANE PS.
 �கவரி  
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars
 ெதரிநத் / ஐயப்பாட�்ற்��ய / ெதரியாத �ற்றம் சாடட்ப்படட்வரின் ��ைமயான �வரங்கள்.
 1 REVATHI NAGARAJAN

2 PUGAZHIDHI ,TAMIL DESIYA MAKKAL KATCHI
3 LISALIYA NILANI
4 VETRIVEL CHEZHIYAN ,MAKKAL ATHIKARAM CHENNAI MANDALA COORDINATOR
5 SUNDARAMOORTHI ,TAMILAR VIDUTHALAI KALAGAM
6 MANI ,ELAIYOR KOOTAMAIPPU LAYOLA COLLEGE
7 KARTHICK ,TAMIL MAKKAL KATCHI
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8 DISON ,TAMILAR VIDIYAL KATCHI
9 DHABASI KUMARAN ,CHIEF SECRETARY THIRAVIDA VIDUTHALAI KALAGAM
10 THANJAI TAMIZHAN ,KANCHI MAKKAL MANTRAM
11 RAJINIKATH ,MAKKAL ARASU KATCHI
12 THIRUMURUGAN GANDHI ,MAY 17 EYAKKAM COORDINATOR
13 POZHILAN ,TAMILGA MAKKAL MUNNANI
14 NIJAMUDEEN ,INDIA DESIYA LEEK KATCHI
15 UDUMALAI KOWSALYA
16 PROFESSOR ASSAM BASHA ,STATE COORDINATOR
17 VANNIYARASU ,V C K
18 SUPA UDHAYAKUMAR ,PACHAI TAMILAGAM KATCHI
19 THEHLON BHAKAVI ,STATE PRESIDENT SDPI KATCHI
20 ARASENDIRAN ,TAMIL DEPORTMENT CHENNAI CHRISTIAN COLLAGE

 
8. Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant: தாமதம்

 �ற்ற�ைற�டட்ாளரால் / தகவல் ெகா�ப்பவரால் �ைற�டட்�ல் தகவல் ெகா�ப்ப�ல்
தாமதம்.

9. Particulars of the properties stolen/Involved:  
 களவாடப்படட் / கள�ற்�ள்ளான ெசாத�்கக்ளின் �வரம்.
10. Total value of properties stolen/Involved:
 களவாடப்படட் / கள�ற்�ள்ளான ெசாத�்கக்ளின் ெமாதத் ம�ப்�

11. Inquest Report/ Un-natural death Case No. If
any:  

 �ண �சாரைண அ�கை்க / இயற்ைகக�் மாறான இறப்� எண் ஏேத�ம் இ�நத்ால்
12. FIR Contents
 �தல் தகவல் அ�கை்க�ன் ��கக்ம்
பணிந�் சமர�்கக்ப்ப��ற�

இன்� 13.03.2019 -ஆம் ேத� காைல 11.30 மணிக�் �1 ��வல்�கே்கணி காவல் நிைலய சடட்ம்
ஒ�ங்� �ரி� காவல் ஆய்வாளர ் A. �ரளி ஆ�ய நான் நிைலய ெபா�ப்�ல் இ�நத் ேபா� கனம்
காவல் ��தல் ஆைணயாளர ் சடட்ம் ஒ�ங்� (ெதற்�) அவரக்ள் அ�வலக ��ப்பாைண எண்
C.NO: 618 / Addl COP / L&O / S / SB ATR /2018 Dated 28.08.2018 NO: 455 / SB XVIII /2018 dtd. 23.08.2018 என்ற உதத்ர�ன் ப�
��. ேவல்��கன் த�ழக வாழ்�ரிைம கட�்�ன் தைலவர ் கடநத் 26.09.2018 -ம் ேத� D1
��வல்�கே்கணி காவல் நிைலய எல்ைலக�்டட்படட் ேசப்பாகக்ம் அர� ��ந�்னர ் மாளிைக
அ��ல் நடத�்ய ஆரப்்பாடட்த�்ல் ஆற்�ய உைரகளில் மற்ற ச�கத�்னரக்ளிைடேய வன்மதை்த
�ண்�ம் வைக�ல் ேப�யவரக்ள் �� சடட் �ரவ் நடவ�கை்க ேமற்ெகாள்�ம் ப� அவர ்ேப�ய
ேபச�்ன் ெதா�ப்� மற்�ம் சடட் வல்�நரின் க�த�்��டன் �ைடகக்ப்ெபற்ற ��ப்பாைண�ன்
ேபரில் ப�� ெசய்த �தல் தகவல் அ�கை்க�ன் �பரம் �ன்வ�மா� .அ�கை்க. த�ழக
வாழ்�ரிைம கட�்- ஆரப்்பாடட்ம் -��வல்�கே்கணி-29.04.2018 அன்� 16.00 மணி�தல் 20.15 மணி
வைர �1.��வல்�கே்கணி காவல் நிைலய எல்ைலக�்டப்டட் அர� ���னர ்மாளிைக அ��ல்
'கா�ரி ேமலாண்ைம வாரியம் அைமத�்�.ெடல்டா மாவடட்ங்கைள பா�காகக்ப்படட் ேவளாண்
மண்டலமாக அ��த�்� என்ற தைலப்�ல் ஆரப்்பாடட்ெமான்� ேவல்��கன் (தைலவர)்என்பவர்
தைலைம�ல் �மார ்300 ேபர ்(50 ெபண்கள் உடப்ட) �����கக் ஒ� ஒளி அைமப்� வச�க�டன்
நைடெபற்ற�.�யா�.(தைலவர ்த�ழ் ேத�ய ��தைல இயகக்ம் ) ேப�ைக�ல் காவல் �ைறக�்
ஒ� ேகள்�ைய �ன் ைவக�்ேறாம் என்�ம் .உங்களால் கா�ரிைய �ட�் வர���மா
நீ�ப�களால். ஓ�எஸ். இ�எஸ்-ஆல் காவரிைய �ட�் வர���மா என்�ம் நாடா�மனற்தை்த
�டக�்ேனாம் என்�ம் ெசால்��றாரக்ள் என்�ம் த�ழகத�்ல் இ�க�்ற மத�்ய அர�
அ�வலகங்கைள �டக�்ேவாம் என்� ெசான்ேனாம் என்� ெசான்ேனாம் என்�ம் . கா�ரிைய
�டப்தற்்� நமக�் இ�க�்ற ஒேர வ� ேபாராடட்ம்தான் என்�ம். 3-ம் ேத�க�்ள். கா�ரிைய
இவரக்ள் அைமகக் ேபாவ�ல்ைலெயன்�ம் கா�ரி ேமலாண்ைம வாரியம் அைமதத்ா�ம்
�ரப்்பாயம் வழங்�ய வகர்ா�ஸ் ேபான்ற அ�கார�ள்ள ேமலாண்ைம வாரியமாக இ�கக்
ெவண்�ம்ெமன்� இல்ைலெயன்றால் நாங்கள் எ��ய �ர�் ெவற்� கா�தம் என்�ம் நீ�ப�கள்
ெசால்���ப்பதாக�ம் ெதரி�தத்ார.் �ரப்்�ல் �ைறத�் வழங்���க�்ற 14 �எம்� தண்ணரீ்
என்ப� �ல்ைல ெபரியா� ேதக�்ம் நீரின் அளைவ�ட அ�கம் என்பைத மற��ட ேவண்டாம்
என்�ம் ெதரி�தத்ார.் இநத் �ரப்்�ல் த�ழகத�்ற்� 465 பகக்த�்ல் தந�்�க�்ம் மரண ஓைல
என்பைத மற்��ட ேவண்டாம் என்�ம் ெதரி�தத்ார.் கா�ரி தங்களின் தாய் என்�ம் அதைன
இழகக் மாடே்டாம். என்�ம் காவரி இல்ைலெயனறால் த�ழரக்ளின் பண்பா� இல்ைலெயன்�ம்
உங்கள் ேமா� ெகா�கக்மாடட்ார ்எங்கள் ேபாராடட்தத்ால்தான் கா�ரிைய �றப்ேபானம் என்�ம்
உங்க�க�் �டக்ா ேவைல இ�க�்ற� அைத ேபாய் பா�ங்கள் என்றம் எங்கள் ேவைலக�்
வரா�ரக்ள் என்�ம் எங்கைள த�கக்ா�ரக்ள் என்�ம் ெதரி�தத்ார.் நீ�மன்றேம நீ�



6/18/2021

3/13

தர�ல்ைலெயன்றால் ���ல் நின்�தான் ேபாரட ேவண்�ெமன்�ம் ெதரி�தத்ார.்கஸ்�ரி
(�ைரப்பட ந�ைக ) ேப�ைக�ல் தான் இநத் ேபாராடட்த�்ற்� �னிமாகாரியாக
வர�ல்ைலெயன்�ம். இநத் ேபாராடட்தை்த பாரக்க் ேவண்�ெமன்� அ�ம� ேகட�்தான் இங்ேக
வநே்தன். என்�ம் தான் ெமரினாைவ �றந�்�டட்ாரக்ள் என்ற�டன் சநே்தாசம்படட்தாக�ம்
கடற்கைரைய ��ய அரசாங்கம் உல�ல் த�ழக அரசாங்கமாகதான். இ�க�்ம் என்�ம்
ெதரி�தத்ார.் �டட்த�்னைர பாரத்�் நீங்கள் ேமா� ஒ�க ஓ�க என்� ெசால்�வ�ல் எனக�்
என்� ேபச ஆரம்�தத்ேபா� ( �டட்த�்��நத் மகக்ள் ேமா� ஒ�க ஒ�க என்� ேபச ேகாஷம்
ேபாடட்ாரக்ள்.)ேகா.�. மணி. (த�ழக �னவ மகக்ள் �ன்னணி) ேப�ைக�ல் இன்ைறக�் காவரி
ேமலாண்ைம வாரியம் அைமகக் ேவண்�ெமன்�ம். ஸ்ெடரை்லட ்ேவண்டாம் என்�ம் ேகாரிகை்க
வ���த�் இங்ேக ஆரப்்பாடட்ம் நடந�்க ் ெகாண்��ப்பதாக�ம். நாம் ஒட�்ெமாதத்
வழ்வாதாரதை்த பா�காகக் ேவண்�ய கடட்யாத�்ல் இ�ந�்க ்ெகாண்��க�்ேறாம். என்�ம் பல
�ரசச்ைனகள் இ�க�்ன்ற� என்�ம் நாம் அைனவ�ம் ஒன்றாக இைணநத்ாக ேவண்�ய
கடட்ாயத�்ல் இ�க�்ேறாம். என்�ம் ேமா� அர� த�ழகத�்ன்ன ேமல் �கப் ெபரிய தாக�்தைல
ெதா�த�்�க�்றார ் என்�ம் த�ழகதை்த அ�தே்த �ர ேவண்�ெமன்ற எண்ணதே்தா�
ெசயல்பட�்க ்ெகாண்��ப்பதாக�ம் �ைற ��னார.் எடப்பா� ெமா� பல்லக�் �க�் ெகாண்�
தா�ழக மகக்ைள பற்�ய கவைலப்படாமல் தன் பத�ைய காப்பாற்� ெகாள்ள
ெவண்�ம்ெமன்ற எண்ணதே்தா� மத�்ய அர� ெகாண்� வ�ம் அைனத�் அ��
�டட்ங்க�க�்ம் ஆமாம் சா� ேபாட�்க ் ெகாண்��க�்றார ் என்�ம் �ைற ��னார.்�னவ
மகக்�க�் �கப் ெபரிய அள�ல் பா�கக்ப்பட�்�க�்றாரக்ள் என்�ம் சாகரம்ாலா �டட்தை்தக்
ெகாண்� கடற்கைரைய பன்னாட�் நி�வனங்கள் ெகா�ப்பதற்கான �யற்�கள் நடந�்க்
ெகாண்��க�்றாரக்ள். என்�ம் �னவரக்�க�் இ�க�்ற வாய்ப்ைப ப�த�்க்
ெகாண்��க�்றாரக்ள். என்�ம் ெதரி�தத்ார.் வ��ன்ற 3-ம் ேத� கா�ரி ேமலாண்ைம
வாரியதை்த அைமதே்த �ரேவண்�ெமன்பைத வ���த�் இநத் ஆரப்்பாடட்ம்
நைடெப�வதாக�ம் ெதரி�தத்ார.்ஆ� ெசந�்ல்நாதன் (.ஒ�ங்�ைணப்பாளர ் தன்னாட�்
த�ழகம் ) ேப�ைக�ல்த�ழரக்ள் தங்க�ைடய இயற்ைக வளங்கைள காப்பாற்ற ேவண்�ய
கடட்ாயத�்ல் நின்� ெகாண்��க�்ன்ேறாம். ன்�ம் அதற்கான ேவைலய தந�்க்
ெகாண்��க�்ற� ேமா� அர� என்�ம் இநத் கட�ல்தான் எங்கள் �னவரக்ள் �ன் ப�த�்க்
ெகாண்��க�்ன்றாரக்ள் என்�ம் சாகரம்ாலா என்�ம் இநத் �டட்தை்த த�ழகத�்ன்ள ெநற்தல்
பைட உங்கைள அ�தத்�ரட�்ம் காலம் ெதாடங்��டட்� என்�ம் ெதரி�தத்ார.் ேரவ�
நாகராசன் (இரடை்டமைல �னிவாசன் ெபயரத்�்) ேப�ைக�ல் 1932-ம் ஆண்� வடட்ேமைச
மாநாட�்ல் தனிநா� ேகடட்வர ் இரடை்டமைல �னிவாசன். அதற்காக அவர ் ஈேரா� �ைற�ல்
உண்ணா�ரதம் இ�நத்ார.் ஆனால் மாகதம்ா காந�்யால் ெகா�கக்ப்படட்�. �ன்னா�க�்.
அப்ேபா� தனிநா� ேகா�கக்ப்பட�்�நத்ால் ெசன்ைன மானாணதை்த த�ழரக்ள்
ஆண்��ப்ேபாம். ெதன் மாநிலங்கள் நம்�ைடய கட�்ப்பாட�்ல் இ�ந�்�க�்ம் என்� ��னார.்
கரந்ாடகத�்ல் எ�ரக் ் கட�்�ம் ஆ�ம் கட�்�ம் கன்னடரக்ளாக இ�ப்பதால் த�ழகத�்ற்�
தண்ணரீ ் ெகா�கக் மாடே்டாம். என்� ெசால்�றாரக்ள். ஆனால் த�ழகத�்ல் �ரா�டம் என்ற
ெபயரில் நமக�்ள் சா� மதப் �ளைவ ஏற்ப�த�் ஏமாற்� இ�க�்றாரக்ள். வ�ம் ேதர�்ல்
�யத�ழரக்ளாக த�ழரக்ைள மட�்ேம ஒ�ங்�ைணக�்ம் �டை்டமகை்ப உ�வாக�் �ரா�ட
கட�்கைள�ம் அ�ல இந�்ய ேத�ய கட�்கைள�ம் �றகக்ணித�் த�ழரக்ளாக ஒன்� �ரண்�
இரடை்டமைல �னிவாசன் ேகாரிகை்கைய நாம் ெவன்ெற�ப்ேபாம் என்� ��னார.் ெசந�்ல்
(இளம் த�ழகம்) ேப�ம்ேபா�. கா�ரி என்ப� நீர ் அல்ல அ� நம்�ைடய உண�. வாழ்� நம்
நாகரகீதே்தா� �ைணகக்ப்படட்�. கா�ரி இல்ைலெயன்� ெசான்னால் நீரில்ைல உண�ல்ைல
என்ப� தான் யதாரத்த்ம். பா.ஜ.க-�க�் கரந்ாடக ேதரத்ல் வாழ்வா சாவா ேபாராடட்மாக
இ�ப்ைபப் ேபான்� கா�ரி உரிைம �ட�்ப் ேபாராடட்ம் த�ழரக்ளின் வாழ்வாசாவா
ேபாராடட்மதக அைமந�்�க�்ற�. ஜம்பதாண்�கள் இநத் உரிைமகக்ாக காத�்�நத் உசச்த�்க�்
வநத்�டே்டாம். ஆனால் அவரக்�ைடய �டட்ம் கா�ரி ப�ைக��ள்ள வளங்கைளக்
ெகாள்ைளய�ப்ப�தான். அன்ைன ம��ன் அ��ற்ைறக ்��த�் ைஹடே்ரா காரப்ன் �தே்தன்.
எ�க�்ன்ற ெவ���தத் �டட்மாக இ�க�்ன்ற�. இநத்ப்ேபாராடட்ம் மகக்ள் மன்றத�்ல்
�ரக்க்ப்ட ேவண்�ய ேபாராடட்ம். நீ�மன்றத�்ல் இ�பதாண்�கள் காத�்�ந�் �டே்டாம்.
நீ�மன்றத�்ன் �� நம்�கை்க இழந�்�டே்டாம். சடட்மன்றம் நாடா�மனறம். நீ�மன்றம்
ெபாய்த�்�டட் நிைல�ல் மகக்ள் மன்றத�்ல் நம� உரிைமைய நிைலநாடட் ேவண்�ய
கடட்ாயத�்ல் இ�க�்ன்ேறாம். எனேவ உ�ைரக ் ெகா�த�் நம்�ைடய உரிைமைய
பா�காப்ேபாம். ��னார.் வழகக்�ஞர ்�கேழந�் (த�ழ்ேத�ய மகக்ள் கட�் ) ேப�ைக�ல் நாம்
பல்ேவ� வைகயான ேபராடட்ங்கைள �ன்ென�த�் வ��ேறாம். என்�ம் நாம் இைணந�்
இ�க�்ேறாம் என்�ம் மத�்ய அரசாக இ�கக்ட�்ம் நீ�மன்றமாக இ�கக்ட�்ம் த�ழ்நாட�்ற்�
ெதாடரந்�் �ேராம் இைழத�்க ் ெகாண்��க�்ன்றன என்�ம் இழநத் உரிைமைய ெபற
ேவண்�ெமன்றால் த�ழ்தே்த�ய ��தைல �ன்ென�கக் ேவண்�ெமன்�ம் ெதரி�தத்ார.்
ஓ�யா (�ரட�்கர ெபண்கள் ��தைல இயகக்ம் மற்�ம் உரிைம �ட�் �டட்ைமப்� ).
ேப�ம்ேபா�ேப�ம்ேபா� ஆ�ம் பா�ச ேமா� அரசாங்கம் ெதாடரந்�் நம்ைம வஞ்�த�்
த�ழரக்ைள ப�பாதாளத�்ல் தள்ளிக ் ெகாண்��க�்ன்ற�. த�ழக மகக்ள் ெதாடரந்�்
ெபா�ப்�ரச�்ைனக�கக்ாக ேபாரா�க ் ெகாண்��க�்ன்றாரக்ள். இநத்ச ் �ழ்நிைல�ல்
கண்�ப்பாக இவரக்ள் �ண்�ம் ஆ��ற ெபா�ப்�க�் வரமாடட்ாரக்ள் என்ப�ல் உ��யாக
இ�க�்ேறாம் என்� ெதரி�தத்ார.் �சா�யா நிலானி ேப�ைக�ல். இன்ைறக�் த�ழகத�்ல்
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��ப்�ணர�் ஏற்பட�்�க�்ற�. நம்�ைடய �ன்ேனார ்காலத�்ல் �ட�்க�் ஒ�வைர ேபா�க�்
அ�ப்�ேனாம். அதனால்தான் எல்லாவற்��ம் ெவற்� ெபற்றாரக்ள். ஆனால் இப்ேபா� ஊரான்ள
�ள்ைளைய ேபாராடட்த�்க�் அ�ப்� ைவத�் அழ� பாரக்க்ாமலட �ட�்க�் ஒ�வராக வந�்
நின்றால் நம்�ைடய �டை்டக ் காப்பாற்ற ���ம். இப்ெபா� �ைடத�்�க�்ற ஆதரைவப்
பயன்ப�த�் எல்ேலா�ம் ேபாராடட்த�்ல் இறங்க ேவண்�ம். நான் வளரந்த் தஞ்ைச மண்ணில்
இன்ைறக�் ெவ�ம் மண்ணதத்ான் பாரக்�்ேறன். தய�ெசய்� எல்ேலா�ம் ேபாராடட்த�்ல்
இறங்க வா�ங்கள் என்� அைழப்� ��த�் உைரைய நிைற� ெசய்தார.் ெவற்�ேவல் ெச�யன்
(ெசன்ைன மண்டல ஒ�ங்�ைணப்பாளர.் மகக்ள் அ�காரம்) ேப�ம்ேபா� . இநத் ெமரனீா
ேபாராடட்ம் என்ப� எநத் அள�ற்� அரசாங்கத�்க�் பயதை்த ஏற்ப�த�் இ�க�்ற� என்பைத
கண்�டாக பாரக்க் ���ற�. ெமரனீா ேபாராடட்ம் அைம�யான வ��ல் நடநத்�. அைத
கலவரதமாக�் ேபாரக ்�ணத�்டன் ேபாரா�ய �னவ மகக்ைள அவரக்ள் ப��க�்ள்ள �ைழந�்
அ�த�் �ைறயா� ெகா�ரமான தாக�்தைல ேபா�ஸ் �டட்�ட�் நடத�்ய�. இப்ப�
அச�்�த�்வதன் �லமாக �ண்�ம் இப்ப� ஒ� ேபாராடட்ம் நடநத்�டக ் �டா� என்�
ேநாகக்த�்டன் அைம�வ� ேபாராடடதை்தத அச�்�த�்�ன்ற ேபாராடட்மாக ேபா�ஸ்
மாற�ய�. ஆனால் இதனால் இரண்� பலன் ஏற்படட்�. நம்ைம அ�த�் ஒ�கக் ேவண்�ம் என்�
நிைனதத் நிைல�ல். மகக்ள் ஒ�ங்காமல் இரண்� மடங்� வலதே்தா� ேபாராடம் ஆரம்�த�்
�டட்ாரக்ள். இநத் ெமரனீா �� அரசாங்கத�்க�் பயம் வந�்டட்�. சாதரணமாக ெமரனீா ெபரிய
சக�்யாக மா� �டட்�. இன்ைறக�் ேமா� அர� த�ழகதை்த அ�கக் ேவண்�ெமன்� ம�
ெசய்� எல்லா ேவைலகைள�ம் ெசய்�ற�. த�ழகதை்த அ�கக் ேவண்�ம் என்ற ேநாகக்த�்டன்
ெசன்�ன்ற ஒவ்ெவா� நடவ�கை்க�ம் மகக்ைள ேபாராடட்தை்த �ண்��ற�. என்ப�
மட�்�ன்� ேபாராடட்தை்த பலப்ப�த�்வதற்� �ண்�ம் �ண்�ம் ேபாரா�வதற்�
�ண்�வதாக அைம�ற�. அ� நல்ல�தான். ெதாடரச்�்யான ேபாராடட்ம் என்ப� இநத்
ெமரனீாைவ ைகப்பற்�ம் ெமரனீா ைகப்பற்றப்படட்ால் நம்�ைடய ேகாரிகை்ககள் நிைறேவ�ம்
என்றார.் காயத�்ரி (தன்னாரவ்ளர ்) ேப�ைக�ல்.ேப�ைக�ல் இநத் வ�ஷ�ல் நாம் எதத்ைனேயா
�ரசச்ைனகைள பாரத�்�க�்ேறாம் என்�ம் எதற்காகவ� �ர�் ெகா�தத்ாரக்ளா என்�ம்
ஒவ்ெவா� �ைற�ம் நம்ைம மைட மாற்�க ்ெகாண்��க�்ன்றாரக்ள் என்�ம் �ைற ��னார.்
ஓட�்க�் கா� வாங்� ஓட�்ேபாடட்ால் அைனவ�க�்ம் தைல�ணி�தான் என்�ம் ஓட�் கா�
வாங்காமல் மகக்ேள வா�ங்கள் த�ழகதை்த மாற்�ேவாம். என�ம் ெதரி�தத்ார.்��ச�்ராேஜஷ்
(�ர �ைளயாட�்�ட�் ��) ேப�ைக�ல். கா�ரி ஆற்�க�்ள் இறங்� தண்ணரீ ் அ�நத்
ேபாராடட்ம் நடதத்ேபாவதாக�ம் அதற்� ேபா�ஸ் அ�ம� ெகா�கக்�ல்லெயன்�ம். நீ�மன்ற
அ�ம�ைய ெபற்� அநத் ேபாராடட்தை்த நடதத் ேபாவதாக�ம் அநத் ேபாராடடத�்ல் கலந�்க்
ெகாள்ள அைழப்���தத்ார.் �மரன் (ெசன்ைன மண்டல ெபா�ப்காளர ் ெபரியார ் �ரா�டர்
கழகம்) ேப�ம்ேபா� .தண்ணரீ ்கம்�யாக ெகா�க�்ன்றான் என்� நீ�மன்றம் ெசன்றால் நிைறய
தண்ணரீ ் ேகட�்றாயா என்�ள ம�ப��ம் தண்ணைீர கம்�யாக த��றான்..2007-ல் தண்ணரீ்
ேகடக்ப் ேபானால் ெதாடரந்�் வழக�்கள் வநத்�. ம�ப��ம் 14 �.எம்.� கம்�யாக த��றான்.
ந�கர.் எம் ஆரர்ாதா ேகடட்ார-்25 வ�டங்கள் ெதாடரச்�்யாக ெபாய் வழக�்ல் ஒ� வழகக்�ஞர்
ஆஜரா� வா�ட�் வநத்ால்.25-வ�டம் க�த�் நீ�ப�யானால் எப்ப� நீ� த�வார ்என� ேகடட்ார.்
இன்ைறக�் நாம் அடக�்ய வா�த�்க ் ெகாண்ேட இ�க�்ேறாம். ேபாராடட்க ்�ணேம நம்�டம்
இல்ைல. த�ழர ்வாழ்�ரிைம �டட்ைமப்� உ�வா� இ�க�்ம்ேபா� ஒ� அைமப்�க�் 20. ேபர்
என்� ெசான்னா�ம்�ட 150 அைமப்�கைளச ் ேசரநத் இரண்டா�ரம் ேபர ் ேபாராடட்த�்க�்
வந�்�டலாம். அப்ப� ேபாரா��ற ேநரத�்ல் �ல ேபர ் மட�்ம் �ைறக�் ெசல்�ற மா�ரி
ஒ�க�்�ட ேவண்�ம் அப்ேபா�தான் ஒ� ��� வ�ம். ெவளிநாட�்ல் க�ப்�க ்ெகா� காட�்னால்
அவமானமா���ம். ஆனால் இங்ேக க�ப்� ெகா� காட�்கானல் ேமா� ேமேல பறந�்
ேபா�றான். நாம் �த�்சா�தத்னமாக ப�ன் ���ேறாம். இைததத்ான் அன்ைறக�் ெபரியார்
ெசான்னார.்ஆ�ரம் ேபர ் மான�ள்ளவரக்ளிடம் ேபாராடலாம். ஆனால் மானங்ெகடட்வன்
ஒ�வனிடத�்ல் ேபரா�வ� க�னம் என்� ெசான்னார.் அைதப் ேபால ஒட�்ெமாதத் த�ழரக்ள்
மானங்ெகடட் மத�்ய-மாநில அர�க�டன் ேபாரா�வ� க�னமாக இ�க�்ற�. ெதாடரந்�்
ேபாரா�ேவாம் என்� ��னார.் ேட�ட ் (ெபா�ப்பாளர)் �சம்பர ் 3 இய்ககம்) ேப�ைக�ல். கா�ரி
ேமலாண்ைம வாரியம் அைமகக் ேவண்�ெமன்ற ேபாராடடத�்ல் மாற்��றனாளிகள்
ேபாராேவாம் என்�ம் ேமா��ன் ேமா� மஸ்தான் ேவைலகள் எல்லாம் இங்ேக நடகக்ா� என்�ம்
இங்ேக இ�க�்ற வரலா� உங்க�க�் ெதரியா�. என்�ம் த�ழரக்ளின் �ரதை்த பற்�
ெதரிவதற்� வாய்ப்� உங்க�க�் �ைற� என்�ம் ேமா� ெவளிநா�க�க�் ெசன்� அங்ேக
இ�க�்ம் �டட்ங்கைள காப்�ய�த�்க ் ெகாண்� வந�் இங்ேக ெகல்ப�தத்ாப்பாரத்�்றார்
என்�ம் �ைற ��னார.் கா�ரி ேமலாண்ைம வாரியம் ெபா�வனா ஒன்�ம். அதைன அைடநே்த
�ரேவண்�ெமன்�ம் ��னார.் காவல் �ைற நம்�� கண்�ம் க�த�்மாக இ�க�்ற� என்�ம்.
நாம் எநத் எல்ைலைய�ம் ��ேவாம். என்பைத காவல் �ைற அ�ந�்�க�்ற� என்�ம்
ெதரி�தத்ார.் ��ஷ்ணா ெசந�்ல் ேப�ைக�ல் . �ரட�் ெவ�க�்ம் என்�ம் ேபாராடாமல்
கா�ரிைய ெபற��யாத என்�ம் ேபாராடட்ம் சரியான�தான் என்�ம் ெதரி�தத்ார.்�நத்ர�ர�்
(த�ழர ்��தைல கழகம் ) ேப�ம்ேபா� �வசாயத�்��ந�் த�ழரக்ைள அப்�றப்ப�த�்�ற
ேவைலைய த�ழரக்ைள ைகேயந�்களாக அைழத�்ச ் ெசல்�ற ேவைலைய இந�்ய அர�
ெசய்�ற�. ெதாடரச்�்யாக த�ழரக்�ைடய கல்� உரிைம.�வசாய உரிைம. �ன் ��க�்ன்ற
உரிைம என்� அைனத�் உரிைமகைள�ம் இந�்ய அர� ம�த�்க ்ெகாண்��க�்ன்ற�. இதற்�
�ைண ேபா�ன்ற அரசாக த�ழரக்ளின் ேபாராடட்தை்த அடக�் ஒ�க�்�ன்ற ெசயைலதத்ான்
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அர�ம் காவல் �ைற�ம் ெசய்� ெகாண்��க�்ற�. நம்�ைடய ேபாராடட்ங்கைள நாம் ��
ெசய்ய ேவண்�ம் . நம்�ைடய ேபாராடட்தை்தத ஒ�ங்� ெசய்�ன்றதாக காவல்�ைற இ�ப்ப�
கண்�கக்தத்கக்�. எங்கள் உணர�்கைள மகக்ள் எ�சங�ைய ெவளிப்ப�தத் எங்ேகயாவ�
இடமளித�் இ�க�்றாரக்ள் ? கடற்கைர�ல்�ட கண்டனதை்த ெதரி�கக் அ�ம�கக்�ல்ைல
என்ற ெசான்னால். இநத் �தந�்ம் ேகள்�க�்�யான�. இப்ப� ெதாடரச்�்யாக வஞ்�க�்றாரள்். .
ஒற்ைற இந�்யா என்� ெசால்� உரியைமகைள ஒட�்ெமாதத்மாக ம�க�்றாரக்ள். இநத்ச ்ெசல்
நீ��க�்ேமயானால் நாங்கள் இந�்யைவ �ட�் ெவளிேய�வைதத ்��ர ேவ� வ� �ைடயா�.
இந�்யா ெதாடரந்�் த�ழரக்ைள �றகக்ணிக�்மானால் த�ழரக்ள் இந�்யாைவ
�றகக்ணிப்ேபாம் இந�்யத�்��ந�் ெவளிேய�ேவாம். த�ழ்நா� ��தைலைய
�ன்ேன�ப்ேபாம் என்� ��னார.் மணி ( லேயாலா கல்�ரி மாணவர ். இைளேயார ்�டட்ைமப்�)
ேப�ைக�ல் �ரப்பன் �ரபாகரன் இன்�ம் மைறய�ல்ைல வாழ்ந�் ெகாண்�தான்
இ�க�்றாரக்ள். என்�ம். ேமா� காைல நக�் �ைழக�்ன்ற எடப்பா� அர� ேபால் எங்கைள�ம்
அடகக்��யா� என்�ம் ெதரி�தத்ார.் காரத�்க ் (த�ழ் மகக்ள் இயகக்ம் ) ேப�ைக�ல் எ�ரிகள்
என்� �ேஜ�ைய�ம். காங்�ரைச�ம் ��ப்�டட்ார.் �ேரா�கள் என்�ம் ��காைவ�ம்
ஆ��கக்ாைவ�ம் ��பப்�டட்ார.் ஜாலால் (ெமரனீா ேபாராடட்க ்�� உ�ப்�னர)் ேப�ம்ேபா�
த�ழகதை்த ெதாடரந்�் பதற்றமான �ழ்நிைல�ல் ைவத�்�கக் ெவண்�ம் என்� ேமா�
நிைனக�்றார.் அதற்� அ�பணிந�் அவ�ைடய ெசயல் �டட்தை்த வ�வைமத�்க ்ெகா�த�்க்
ெகாண்��க�்ன்ற எடப்பத��ம் பன்னீ�ம் காவல்�ைறைய ைவத�் ேபாரா�கெ்காண்��க�்ற
மகக்ைள ந�க�்க ்ெகாண்ேட இ�க�்ன்ற ெசயைல ெசய்� ெகாண்��க�்றாரக்ள் என்� �ைற
��னார.் ெசல்வ�மார ் (ெபா�ப்காளர.் இளம் த�ழர ் �ன்னணி) ேப�ைக�ல்
நாற்பதாண்�களாக கா�ரி ேமலாண்ைம வாரியத�்கக்ா �ரல் ெகா�த�்க ்ெகாண்��க�்ேறாம்.
ஆனால் ஆண்� ��தத் ஆண்� ெகாண்��க�்ற மத�்ய அர� அதற்� ெச�சாய்கக்�ல்ைல
இதத்ைன ஆண்�க�ம் அறவ��ல் ேபாரா�க ்ெகாண்�ரக்�்ேறாம். கா�ரி உ��க�் நிகரான�
நம் உ�ைர காகக் நாம்தான் ேபாராட ேவண்�ம். உயரநீ்�மன்ற �ரப்்ைப அவம�கக்க ்�டா�
என்�தான ேபாராடட்த�்ற்காக இங்ேக �� இ�க�்ேறாம். நீங்கள் �ைததத் �ைத இன்�டன்
��யா�. கண்�ப்பாக ெமரனீா�ல் ��ேவாம். எப்ேபா� என்� �ற மாடே்டாம். நிசச்யமாக
ெமரனீா�ல் �� எங்க�ைடய உரிைமைய �டெ்ட�டே்பாம் என்� ெதரி�தத்ார.் ைடசன் (த�ழர்
��யல் கட�்) ேப�ைக�ல் த�ழகத�்��ந�் கடட்க�்�ய 100 �பாய் வரி���ந�் 40.
ைபசாதான் த�ழகத�்ற்� ��ம்� வ��ற� என்�ம் மற்றைவ வடநாட�்கக்ாரன் பாகெ்கட�்க�்
ேபா�� என்�ம் நம்�ைடய வளங்கைளெயல்லாம். எ�த�் அம்பானி�ம் �டட்�ம் மா�கட�்
வாழ்ந�்க ் ெகாண்��க�்ன்றாரக்ள் என்�ம் நம்�ைடய வளங்கைளெயல்லாம் அ�த�்
அவரக்�ைடய வ�ற்ைற ெப�க�்க ் ெகாள்��றாரக்ள் என்�ம் ஸ்ெடரை்லட ் ஆைலக�்
�லப்ெபா�ைள எங்ேகேயா இ�ந�் ெகாண்� வ��ன்றான். Final Product ஆன தா�ரதை்த
ெவளிநா�க�் ெகாண்� ேபாய்���றாரக்ள் என்�ம் ஆனால் ேநாைய�ம் நமக�்
ெகா�க�்றாரக்ள் என்�ம் �ைற ��னார.் அநத் ப���ல் ஒவ்ெவா� �ள்ைள�ம் ேநாேயா�
�றக�்றாரக்ள் என்�ம் அநத் மகக்ைள பாரப்்பதற்� பாவமாக இ�க�்ற� என்�ம. இர�
ேநரத�்ல் �ைகைய ெவளி���றாரக்ள் என்�ம் �ைற ��னார ் எஸ்.�.ேசகர ் ெபண்
பத�்ரிகை்கயாளரக்ைள எவ்வள� இ�வாக ேப�னார ்அவைர ைக� ெசய்வதற்� காவல் �ைற
பயன்ப��ற� என்�ம் இங்ேக எவ்வள� காவல் �ைற நிற்�ற� என்�ம் �ரிஜாைவத�்யநாதன்
�ட�்ற்� ெசன்றால் அவைன �க�்க ் ெகாண்� வந�்�டலாம். என்�ம் ��னார.் த�ழ்
மண்�கக்ாக ேபாரா��ன்றவரக்ைள த�ப்பதற்காக � ேபாட�்க ்ெகாண்� வந�் இங்ேக நின்�
ெகாண்��க�்றாரக்ள் என்�ம் காவல் �ைற பாரத்�் ��னார.் இந�்ய பாரப்்பனிய அர�
ஆபதத்ான� என்�ம் த�ழ் ேத�யதை்த ேநாக�் பயணிப்ேபாம் என்�ம் ெதரி�தத்ார.் தப�
�மரன் (தைலைம நிைலய ெசயலாளர.் �ரா�டர ்��தைல கழகம் ) ேப�ைக�ல் ேமலாண்ைம
வாரியம் அைமகக் ேவண்�ம் என்� ேபாரா��ேறாம். ஆனால் இ�ல் �ன்ன �ரண்பா�
இ�க�்ற�. நம்�ைடய நீர ் ேதைவ �ைறநத்படச்ம் 375 �.எம்.� அ� இ�நத்ால்தான் ��கக்
���ம். இப்ேபா� ெகா�க�்ன்ற 177 �எம்� கக்ாக க��வதற்� �ட பதத்ா�. இைதக்
ெகா�ப்பதற்ேக இந�்ய அர�க�் வ�க�்ற�. எங்கள் உரிைமைய எங்கள் தண்ணைீர ெகா�கக்
ம�க�்ற� .இந�்ய அர�. த�ழ்நாடை்ட ெதாடரந்�் வஞ்�த�் ெகாண்��க�்ற�. நீ எ��ெம
தரேவண்டாம். கா�ரிைய ெகா�கக் ேவண்டாம் எநத் மாநிலத�்ற்�ம் இல்லாத வைக�ல்
த�ழ்நாட�்ற்� மட�்ம் தான் த�ழ்நா� என்ற அைடெமா� இ�க�்ற�. அதனால்
இந�்யா���ந�் த�ழ்நாடை்ட எங்�டத�்ல் ெகா�த�் ��. நாங்கள் பாரத�்க ்ெகாள்�ேறாம்.
எங்கள் தண்ணைீர நாங்கள் ேகட�்க ் ெகாள்�ேறாம் என்� ��னார.் �ேவநத்ர ் �வா
ேப�ைக�ல் மத�்ய அர� நம்ைமம ெதாடரந்� வஞ்�த�்க ்ெகாண்��க�்ன்ற� என்�ம் மத�்ய
அர� கா�ரி ேமலாண்ைம வாரியம் அைமகக் �ட�்கக்டை்ட ேபா��ற� என்�ம் ேம 3-ம் ேத�
கா�ரி ேமலாண்ைம வாரியம் அைமகக்ப்ப�ம் என்பைத எ�ரப்்பாரத்�் ெகாண்��க�்ம் �ழ�ல்
இநத் �டட்ம் �டட்ப்பட�்�ப்பதாக�ம் ெதரி�தத்ார ் கா�ரிைய தர�ல்ைலெயன்றால் �கப்
ெபரிய ேபாராடட்தை்த �ன்ென�கக் ெவண்�ம்ெமன்� ெகட�்க ் ெகாண்டார.் எசச்ரிகை்க
மத�்ய அர� எசச்ரிகை்க மாநில அர�க�் எசச்ரிகை்க என்�ம் ��ப்�டட்ார.் ேஷக ் (மகக்ள்
பாைத) ேப�ைக�ல் என்�ைடய பாடட்னார ் இந�்ய ேதசத�்கக்ாக �யா�யாக இ�நத்ார.்
இன்ைறக�் நான் த�ழ்த ் ேத�யத�்ல் ஒ� �கப்ெபரிய இடதை்தத ��கக் ேவண்�ம் என்ற
ஆவேலா� காத�்�க�்ேறன். அதற்� காரணம் த�ழக மகக்ைள ெதாடரந்�் மத�்�ல் ஆண்ட
பஜக மற்�ம் காங்�ரஸ் அர�க�ம் த�ழகத�்ல் ஆட�் ெசய்த �ரா�டக ் கட�்�ளம்
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த�ழரக்ைள அ�த�்கெ்காண்� வந�்�க�்றாரக்ள். இவரக்ள் ஆட�்ையப் ��தத்� த�ழரக்ளின்
ஒற்�ைமகக்ாக ஆனால் அப்ேபா� அவரக்ள் ேப�வ� �ரா�டம். இநத் �ரா�டம்
ேப��றவரக்�க�் ஒேர ெகள்� நீங்கள் �ரா�ட அர�யல் எ�கக்ப் ேபா��ரக்ள் என்றால் அ�ல்
த�ழரக்ள் அடங்� இ�க�்றாரக்ளா? என்பைத ெவளிகக்ாடட் ேவண்�ம் என்றார.் ச�ஷ் (த�ழக
�வசாய மகக்ள் �ன்னணி) ேப�ைக�ல் இன்�ம் இரண்� வாரம் கால அவகாசம் ேவண்�ம்
என்� இரண்� நாடக்�க�் �ன்� உசச் நீ�மன்றத�்ல் மத�்ய அர� ேகாரிய�. அதற்�ப் �ன்�
உடன�யாக அநத் ம�ைவ ��ம்பப் ெபற்�க ்ெகாண்ட�. ஆணால் இன்ைறக�் ம�யம் தஞ்ைச
��வா�ர.் நாகப்பட�்னம் மாவடட்ம் ��வ�ம் �ைண ரா�வப் பைடைய இறக�் அணிவ�ப்�
நடத�்க ் ெகாண்��க�்ற�. எதற்� �ைண ரா�வப் பைடைய இறக�் இ�க�்றாரக்ள் என்�
ேகடட்தற்� �ராதான �ன்னங்கைள பா�காப்பதற்காக அணிவ�ப்� நடத�்யதாக தஞ்ைச
மாவடட் காவல்�ைற கண்காணிப்பாளர ்�ளகக்ம் ெசால்� இ�க�்றார.் �ராதான �ன்னங்கைள
பா�காப்பதற்� �ைண ரா�வம் அணிவ�ப்� நடத�்வதற்�ம் என்ன சம்பநத்ம் இ�க�்ற�?
சம்பநத் சம்பநத்ம் இல்லாத காரணங்கைளச ் ெசால்� மகக்ைள �ரட�்க ் ெகாண்��க�்ற�.
கரந்ாடக ேதரத்�கக்ாக இரண்� வாரங்கள் தள்ளி ேபாட�் காலதை்த இ�தத்�த�் �ட�் ெவற்�
ெபற்� �ட ���ம் என்� மத�்ய அர� நிைனதத்�. இன்ெனா��றம் த�ழரக்ைள வஞ்�த�் �ட
���ம் என்� நிைனதத்�. வ��ற 3-ம் ேத� கா�ரி ேமலாண்ைம வாரியம் அைமப்ப�
ெதாடரப்ாக எநத் ��ைவ�ம் இந�்ய அர� ெசால்லத ்தயாராக இல்ைல என்பைததத்ான் அங்ேக
��கக்ப்பட�் ெகாண்��க�்ற ரா�வப் பைட காட�்க ்ெகாண்��க�்ற�. 3ம் ேத�க�் �ற�
என்ன ேபாராடட்ங்கைள �ன்ென�கக்ப் ேபா�ேறாம் என்ற தயாரிப்� ேவைல�ல் நாம் ஈ�பட
ேவண்�ம். அதற்கான ச�கை்ஞகைள மத�்ய அர� காட�் இ�க�்ற�. கா�ரி சமெவளிப்
ப�ைகக�் �ழ் இ�கக்க�்�ய எண்ெணய் எரிவா� �க�்மான�. அைத பன்னாட�்
�தலாளிக�க�் ெகா�ப்தற்� ஒத�் ஊ�வதற்காக த�ழகம். கரந்ாடகம் மற்�ம் மத�்ய அர�
�ட�் ேசரந்�் த�ழ்நாடை்ட வஞ்�த�்க ் ெகாண்��க�்ன்றன. எனேவ அ�ப்பைடயான
ேகாரிகை்க எண்ெணய் எரிவா� நி�வனங்கைள நாம் �ரட�்ய�க ்ேவண்�ம் . அநத்ப் ப��கள்
ெபடே்ரா�ய மண்டலமாக அ��கக்ப்படட்ைத ��ய�கக் ேவண்�ம். அைத ேநாக�் நாம்
�ன்ேன�ேவாம். ெவற்� ெப�ேவாம் என்� ��னார.் கா�நாகராஜன் ேப�ைக�ல் கா�ரிகக்ாக
த�ழகம் ��வ�ம் ேபாரா� வ��ன்ற ேவைள�ல் மத�்ய அர� ெச� சாய்கக்�ல்ைல மாறாக
மகக்ைள �ைச ��ப்�ம் ெசயல்கைள ெசய்� வ��றாரக்ள் ன்�ம் நம்�ைடய த�ழ்நாட�்
உரிைமகைள நாம் தான் �டெ்ட�கக் ெவண்�ம் என்ப� ேபால கா�ரி உரிைமைய நாம்
அைனவ�ம் தான் ேபாரா� வாங்க ���ம் என்�ம் �� அைனவ�ம் ேபாராட ேவண்�ம் என்�ம்
ேகட�்கெ்காண்டார.்தஞ்ைச த�ழன் (காஞ்� மகக்ள் மன்றம்) ேப�ம்ெபா� இநத் நாட�்ல்
ஜனநாயகத ் �ண்களாக ம�கக்ப்ப��ற ஐந�் �ண்கள் "அவாளாக" இ�க�்ற�. அதனால்
நம்�ைடய உரிைமைய ஒ�ேபா�ம் இநத்ப் பாரப்்பனம் �டட்ம் ெபற்�த ்தரா�. இநத் ஜனநாயகத்
�ண்களில் மகக்ளால் ெப�ைமயாகப் பாரக்க்ப்ப��ற நீ��ைற ேகவலாமான �ைறயாக
ஆ��டட்�. என்ப� ெவடட் ெவளிசச்மாக ெதரி�ற�. ேமா� அர�க�் �ஜா �க�்�ற
ேவைலைய நீ�த ்�ைற ெசய்�ற�. 90. நாள் ேபாராடட்த�்க�் அ�ம� ேகடட்ால் ஒ� நாள் அ�ம�
ெகா�க�்றாரக்ள். எங்க�கக்ான காலம் ேநரம் த�ழ்நாட�்ல் வ�ம்ேபா� எங்க�ைடய
உள்ளத�்ல் இ�க�்ற ��றல்கைள எநத் மா�ரி ெவளிப்ப�த�்ேவாம் என்ப� ெதரி�ம். அநத்
நா�கக்ாக எ�ரப்ாரத்�்க ்ெகாண்��க�்ேறாம் என்� ��னார.்உமாராணி (த�ழக ம� ஒ�ப்�
ேபாராளி ச�ெப�மா�க�் உ��ைணயாக இ�நத்வர)் ேப�ைக�ல் த�ழகத�்ன் ��
அைனத�் அ�� �டட்ங்கைள ெகாண்�வ��றாரக்ள் என்�ம் அைனவ�ம் ேவ�பா�
இல்லாமல் ஒன்� �ரண்� கா�ரி �ரட�் பரவ ேவண்�ம்ெமன்�ம் ��னார.் ஆர�்எப் இரா�வ
பைட �ரரக்ைள ெகாண்� ெடல்டா ப����ள்ள மகக்ைள அச�்�த�்�ன்றாரக்ள் என்�ம்
�ைற ��னார.் ெமரினா ேபாராடட்த�்ற்� தைட ��கக் ஸ்�டாக ெசல்படட் நீ�மன்றம் அநத்
ேவகதை்த கா�ரி �ரசச்ைன�ல் காட�்��கக்லாம் என்�ம் ெதரி�தத்ார.் ெசன்ைன மகக்�க�்
�ராணத�்��ந�் ��கக் தண்ணரீ ்வ��ற� என்�ம் அதற்� கா�ரி நீரத்ான் ேதைவெயன்�ம்
வா�ங்கள் அைனவ�ம் ேபாராடலாம் என்�ம் ெதரி�தத்ார.் கம்பம் �ணா� ேப�ைக�ல்
த�ழகம் என் நா� என்� ��ய அவர.் கரந்ாடகா�ற்� நாம் �ன்சாரம் தரமாடே்டாம் என்�
ெசால்ல ெவண்�ம் என்�ம். ேபாரா�வதற்� நமக�் ெமரினா �ைடகக்�ல்ைல என்� யா�ம்
வ�தத்ப்பட ேவண்டாம் என்�ம் தாமைர மலராத இநத் த�ழ்நாட�்ல் நிசச்யம் நாம் கா�ரிைய
�டெ்ட�ப்ேபாம் அதற்� நாம் அைனவ�ம் ஒன்� ேசரத்�் ேபாரா�ேவாம் மகக்ள் �ரட�் என்ன
என்பைத நாம் அைனவ�ம் நி��த�்க ்காட�்ேவாம். என்�ம் ��னார.் ேஜா� ��கன் (�வசாய
சங்கங்களின் ெசன்ைன மண்டல தைலவர)் ேப�ம்ேபா� ெடல்��ல் 144 நாள் என்ெனன்ன
ேபாராடட்ம் எல்லாேமா நடத�்ேனாம். அப்ேபா� பல �ஷயங்கைள நம� தைலவர ்(ேவல்��கன்)
ெசால்��ட�்ப் ேபானார.் நான் இ�க�்ேறன் என்� ெசான்னார.் அ� இப்ேபா� ெதரி�ற�. நமக�்
எல்ேலா�க�்ம் ஒ� உண்ைமயான தைலவர ் இப்ேபா� �ைடத�் �டட்ார.் நமகெ்கன்�
�ைடத�்�க�்ம் தைலவைர நாம் பயன்ப�த�்க ்ெகாள்ள ெவண்�ம் . அவர ்எநத்ப் ேபாராடட்ம்
நடத�்னா�ம் ெதன்னிந�்ய ந�நீர ் �வாய சங்கம் அவ�க�் �ைணயாக இ�க�்ம் என்�
ெதரி�தத்ார.் ேச�யர ் (மாநில �ைண ெபா�ச ்ெசயலாளர.் சமத�்வ மகக்ள் கட�) ேப�ம்ேபா�
கடநத் 23-ம் ேத� ேமட�்ர ் �தல் ம�லா��ைற வைர மத�்ய-மாநில அர�கைளக ் கண்�த�்
சரதத்�மார ் அவரக்ள் ��ப்�ணர�் �ரசச்ாரதை்த ேமற்ெகாண்டாரக்ள். அதன்�ற�
�வசா�க�கக்ாக ெடல்�க�ல் ஆரப்்பாடட்ம் நடத�்னார.் கடநத் 25-ம் ேத� மாெப�ம்
உண்ணா�ரதம் நடத�்னார.் இனிவ�ங்காலங்களில் ேவல்��கன் தைலைம�ல் இயங்கக�்�ய
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த�ழக வாழ்�ரிைம �டட்ைமப்ப சார�்ல் நைடெபறக�்�ய அைனத�் ேபாராடட்ங்களி�ம்
சமத�்வ மகக்ள் கட�் இைணந�் ேபாரா�ம் என்� உ��யளிதத்ார.்�டநை்தயரசன் (த�ழ்
��கள் கட�்) ேப�ைக�ல் இன்ைறக�் மத�்ய அர� உ��ேமா� எ�த�்ள்ளதாக�ம் ��ய
அவர ்அநத் உ��ெமா�ைய அைனவ�ம் �ன்பற்ற ேவண்�ம் என்ற ��யதாக�ம் ��ய அவர்
இன்ைறக�் மாநில அர�ம் காவல்�ைற�ம மத�்ய அர�ன் ேபசை்சக ்ேகட�் நடக�்ற� என்�ம்
�ைற��ய அவர ் இன்ைறக�் நாம் அைனவ�ம் ஒன்�ைணந�் ேபாரா� ெமரினாைவ
�டெ்ட�ப்ேபாம் என்�ம் ��னார.் ர�னிகாநத் ்(மகக்ள் அர� கட�்) ேப�ைக�ல் மத�்�ல் ஆட�்
�ரிந�்க ்ெகாண்��க�்ற �டட்ம் ஆரஎ்ஸ்ஏஸ் .�ேஜ��ன் �டட்ம் என்�ம் அ� ஆரிய �டட்ம்
என்�ம் அ� ஆரிய �டட்ம் என்�ம் த�ழரக்ளின் வாழ்ைவ �ைதத�் காரே்பட ் ஓநாய்க�க�்
�ற்பதற்காக ேவைலைய சதத்ேம இல்லமல் ெசய்�க ் ெகாண்��க�்ன்றாரக்ள். என்�ம் �ைற
��னார.் இநத் மண்ணில் இ�க�்ம் வளங்கைளெயல்லாம் எ�த�் காரப்்ேரட ்மதலாளிக�க�்
ெகா�ப்பதற்காக த�ழ்நா� ெதாடரச்�்யாக �� ைவகக்ப்ப��ற� என்�ம் காரந்ாகடக மகக்ள்
தானாக �ன்வந�் கா�ரி நீைர த��ேறாம் என்ற ெசான்னால் �ட இவரக்ள் �டமாடட்ாரக்ள்
என்ப�ல் தங்க�க�் மாற்� க�த�் �ைடயா� என்�ம் ெதரி�தத்ார.் இந�்யா�ல் இ�க�்ம்
பத�் கம்ெபனிக�கக்ாக மட�்ம் இங்ேக ேமா� ஆட�் ெசய்�க ்ெகாண்��க�்றார ்என்�ம் அவர்
ஆட�் நடத�்வ� இந�்யரக்�கக்ாகேவா. த�ழரக்�கக்ாகேவா இல்ைலெயன்�ம். காரப்்ேரட்
�தலாளிக�கக்ாக என்�ம் �ற்றஞ்சாட�்னார.் த�ழநாடை்ட ��காடாக மாற்�வதற்� ேமா�
��� ெசய்��டட்ார.் என்�ம் �ைற ��னார.் த��ைச த�ழகதை்த ேபாராடட்த�்ன் �லம்
இழ� �டாக மாற்���க�்றாரக்ள் என்� ெசால்��றாரக்ள் என்�ம் ஓநாய் �டட்ம் த�ழகத்ை்த
சாக�த�்க ் ெகாண்��ம்ேபா� த�ழ்நா� இழ� �டாகதத்ான் இ�க�்ம் என்� ெதரி�தத்ார்
அய்யாகண்� நிரவ்ாணமாக ேபாரா� ேமா� அரைச நிரவ்ாணப்ப�த�்��க�்றார.் என்�ம்
��னார.் கா�ரி ந�வரம்ன்ற �ரப்்� என்ப� உசச்நீ�மன்ற �ரப்்�க�் நிகரான� என்�ம் அைத 10.
15 ஆண்�களாக நிைறேவற்ற�ல்ைலெயன்றால் நீ�மன்றதை்த அவம�க�்ற� என்� மத�்ய
அர� உசச்நீ�மன்றம் பத� நீகக்ம் ெசய்��கக் ேவண்�ெமன்�ம். உசச்நீ�மன்றம் என்ன
ெசய்�கெ்காண்��க�்ற� என்�ம் �னா�னார.் தாங்கள் ேகாரிகை்க ைவப்பதாக�ம்
உசச்நீ�மன்றம் இநத் �ரப்்ைப அ�ல்ப�தத் ேவண்�ம் இல்ைலெயன்றால் உசச்நீ�மன்றதை்த
கைலகக் ேவண்�ெமன்�ம் ெதரி�தத்ார.் ஒ� அ�காரதை்த பயன்ப�தத்தா உசச் நீ�மன்றம்
எதற்� என்�ம் ேகடட்ார.் அ�தத்கக்டட்மாக உசச்நீ�மன்றதை்த �ற்�ைக�ட ் அைணயமாக
இ�க�்ேறாம் என்�ம் 3-ம் ேத� ��� �ைடகக்ேவண்�தஎன்�ம் இல்ைலெயன்றால் ��ைவ
நாம் எ�கக் ேவண்�ய வ�ம் என்�ம் ெதரி�தத்ார.்என் .ஆர.் தனபாலன் (தைலவர ்ெப�நத்ைலவர்
மகக்ள் கட�்) ேப�ைக�ல் த�ழ்நாட�்க�்ம் த�ழரக்�க�்ம் �ரச�்ைன என்றால்
த�ழத�்�ள்ள அைனவ�ம் ெகா�தெ்த�வாரக்ள் என்பைத இநத்க ்�டட்ம் காட�்�ற�. ேமா�
ஆட�் வநத்ேதா அன்���ந�் ெதாடரச்�்யாக த�ழ்நாடை்ட அ�க�்ம் பணிைய த�ழைன
அ�க�்ன்ற பணிைய ெசய்�றாரக்ள். ��பான்ைம�னரக்�க�் எ�ரானவரக்ளாக ம��
ேதவாலயங்கைள தாக�்�றாரக்ள். நீட ் என்� ஒன்ைற ெகாண்� வந�் த�ழ்நாடை்டச ் ேசரந்த்
ம�த�்வரக்ேள இல்ைல என்ற பணி�ைன ெசய்� வ��றாரக்ள். அைதப் பற்� இங்ேக ஆ��ற
த�ழக அர� கவைலப்பட தயராக இல்ைல. ேமா� அர� த�ழகதை்த ��காடாகக் ேவண்�ம்
என்ப�ல் ��யாக இ�க�்ற�. ந�ைக ெகளத�ைய சந�்தத் �ரதமர.் நமக�் ேசா� ேபா��ற
�வசா�கைள சந�்கக் தயாராக இல்ைல மதத் காரப்்பேரட ்�தலாளிகைளத ்த�ர ேவ� யாைரப்
பற்��ம் கவைலப்பட தயாராக இல்ைல. கா�ரிப் �ரச�்ைன தஞ்ைச �வாசா�களின்
�ரசச்ைனயாக மட�்மல்ல ஏழைர ேகா� த�ழரக்ளின் �ரச்�ைனயாக இ�க�்ற�.
�ராணத�்க�் தண்ணரீ ்வர�ல்ைல என்றால் ெசன்ைனக�் தண்ணரீ ்�ைடகக்ா� பல லடச்ம்
ஏகக்ர ் �ைளநிலங்ள் அ�ந�் ��ம் . நி�டர்ிேனா �டட்தத்ால் இரண்டைர லடச்ம் ஏகக்ர்
�ைளநிலங்கள் அ�ந�்��ம் �ரச�்ைன ஏேத�ம் ஏற்படட்ால் 18 அைணகள் உைட�ம் என்ற
ஆபத�் இ�ந�்ம்�ட அத�்டட்தை்த ெசயல்ப�த�்வ�ல் மத�்ய அர� �ைனப்� காட�்
வ��ற� த�ழகத�்ல் ஆட�்ைய காப்பாற்ற ேவண்�ம் என்� இங்�ள்ள ஆட�்யாளரக்ள்
இ��றாரக்ள் அதனால்தான் ேபாராளிகளாக நாம் ஒன்�ைணந�் த�ழரக்�ைடய
மண்�கக்ாக �ரல் ெகா�கக் ேவண்�ம் என்� ேகட�்க ்ெகாண்டார.் ����கன் காந�் ேம 17
இயகக்ம் ஒ�ங்�ைணப்பாளர)் ேப�ைக�ல் �டப்பட�்�க�்ன்ற ேசப்பாகக்த�்�ைடய வாச�ல்
நின்� ெகாண்��க�்ன்ேறாம் இநத் IPL ேபாட�்ைய ��யவரக்ள் இங்ேக ெப�ந�்ரளாக
நிற்�ன்ேறாம் இ�தான் இந�்யா�ற்� நாம் ெகா�கக்க�்�ய ெசய்�. நீங்கள் கா�ரிைய
���ங்க த�ழர ் கடைல நீங்கள் ����ரக்ள் நாங்கள் இப்ெபா�� ேசப்பாகக்தை்த
����க�்ேறாம். இதற்� �ற� மத�்ய அரசாங்கத�்ன் அ�வலகதை்த நாங்கள் �டேவண்�ய
கடட்ாயதை்த நீங்கள் உ�வாக�்க ் ெகாண்��க�்�ரக்ள் தண்ணரீ ் என்ப� அ�ப்பைட உரிைம
ேபாரக்க்ாலத�்ேல �தத் காலத�்ேலேய தண்ணரீ ் தர�ல்ைல என்றால் அ� ேபாரக்�்ற்றமாக
வந�்��ம் என்றால் அைம� காலத�்ல் தண்ணைீர த�தத்ாரக்ள் என்ப� ஒ�
இனப்ப�ெகாைலக�் காரணமாத ்தான் பரக்க் ���ம் நாங்கள் இைததத்ான் 200��ந�் ெசால்�
வ��ேறாம் இந�்ய அர� த�ழரக்ைள இனப்ப� ெகாைல ெசய்வதற்� தயாரா� �டட்� அநத்
வைக�ேல இப்ேபா� த�ழ்நாடை்ட ��ைவத�் இறங்�க ் ெகாண்��க�்ன்றாரக்ள் இ�ேல
வாழ்வாதாரதை்த அ�கக் ேவண்�ம் என்ப� �லமாக நடக�்ற� என்பைத 2009-��ந�் ெசால்�
வ��ன்ேறாம். அநத் த�ணத�்ேல 2011 நிைனேவநத்ல் ேதாழர ்ேவல்��கன் அய்யா ெந�மாறன்
அவரக்ள் இ�நத்ாரக்ள் அநத் த�ணத�்ேல நாங்கள் அ��தே்தாம். இநத் த�ழர ் கடல் தான்
த�ழ்நாட�்�ைடய ேபாராடட்த�்�ைடய தாய் நிலமாக மாற ேவண்�ம் அநத்த ் த�ழர ் கடல்
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என்ப� நாம் ேபாரா��ன்ற ேகாரிகை்க ஒவ்ெவா� த�ணத�்�ம் நாம் ெப�ந�்ரளாக �ரள
ேவண்�ம் என்ற ேகாரிகை்கைய நாங்கள் ைவதே்தாம். இநத் மண்�க�் இநத் டற்கைரக�் ஒ�
�கப்ெபரிய வரலா� இ�க�்ற�. த�ழ்நா� த�ழ�கே்க என்�ற �ழகக்த�்��ந�் பல்ேவ�
�ழகக்ம் எ�ப்பப்பட ் இநத் கடற்கைர மண்ணிேல தான் த�ழ்நாட�்�ைடய ��தைல
ேகாரிகை்ககள் என்ப� எ�ம் என்பைத 1930-��ந�் நாம் பாரத்�் வ��ேறாம். இப்ப�ப்பட்
இடத�்ல் தான் இநத் கடற்கைரைய �� ைவக�்றாங்க இ� மட�்ம் பண்�ணா பரவா�ல்ல
இன்ைனக�் பா�ங்க ைலடட் ேபாட�் ஆப் பண்ணிவச�்�கக்ாங்க அ� வைரக�்ம் �ளக�்
இ�க�்ம் இங்க �ளக�் இ�கக்ா�ன்னா நாைளக�் கா�ரி��ந�் தண்ணரீ ் வநத்�ன்னா
காரப்்பேரஷ�ைடய �ட�்கக்ாரங்க�க�் மட�்ம் நம்ம தண்ணரீ ் அ�ப்பலன்னா
ஒத�்க�்�வாங்களா? இநத் ெசன்ைன காரப்்பேரஷன்ல க�ஷ்னரா இ�க�்றவங்�க�் தண்ணரீ்
தரலன்னா ஒத�்க�்�வாங்களா? இங்க எடப்பா�யாரக்�் தண்ணரீ ் தரலன்னா
ஒத�்��வாங்களா? அதத்ைன ேப�க�்மா நீர ் உரிைமகக்ாகப்் ேபாரா��ேறாம். இங்க
நின்�க�்ட�்�கே்காம். நாம் ��ம்ப வ���தத் ேவண்�யவ� என்னெவன்றால் 177 TMC அல்ல
நம� உரிைம நம� உரிைம 378TMC 378TMC தான் ��ம்ப ��ம்ப ேபச ேவண்�ய��க�்ற� ஆனால்
உசச்நீ�மன்றேமா உயரநீ்�மன்றங்கேளா இநத் நீ�மன்றம் ம�வ�ேம மத�்ய அர��ைடய
பாஜக அர��ைடய பாஜக அர��ைடய ைகக�்�யாக மா����ற� இங்க ெமரினா�ல்
ேபாரா�வதற்� ேகடட்ால் அதற்� அவரக்ள்அ�ம� ம�க�்றாரக்ள் �தல்ல அ�ம� தரே்றன்�
ெசால்றாங்க அ�தத் 2-மணி ேநரத�்ல அ�ம� ம�க�்றாரக்ள் இவ்வள� ேவகமாக நீ�மன்றம்
ேவைல ெசய்றத நம்ம பாதத்ேத �ைடயா� ஆனால் MLA கக்ள் த�� நீகக் வழகை்கப் பற்�ய
ேப�னால் நாங்கள் மனசாட�்�ன் அ�ப்பைட�ல் �ரப்்� நே்தாம்ன்� ெசால்றாங்க
சடட்�தத்கத�்ன் அ�ப்பைட�ல் �ரப்்� தரல ேபால இ�க�்ற� மனசாட�்�ன் அ�ப்பைட�ல்
�ரப்்� தரற்ாங்க அதற்� ேமல் ேகடட்ால் நாங்கள் கட��க�் மட�்ேம ப�ல் ெசால்ேவாம்.
என்�றாரக்ள் இநத்ப் பகக்ம் பாரத்த்ால் எடப்பா�யார ்தான் தான் கட�ள் � ேப�றா� நம்ம�க�்
ஒன்�ம் �ரியல எல்லாேம வநத் ஒ� ���டாகேவ ேப��ட�் இ�கக்ாங்க இவங்க அப்ப
பட��க�் மட�்ம் தான் நான் ப�ல் ெசால்ேவன்� இநத்ப்பகக்ம் இநத்ம்மா ெசால்��
அநத்ப்பகக்ம் நான் தான் கட�ள் � ெசால்றா�ன்னா இந�்ரா பானர�் அவரக்ள் எடப்பாடக�்
தான் ப�ல் ெசால்��ட�்�கக்ாங்களா? ேகள்� �க�்யமான�. அப்ப நீ�மன்றேம ஒ�
ேக�க�்தத்ாக மா���க�்ற� நாம் வந�் அர�யல் சாசனத�்ன் அ�ப்பைட�ல் தான் நாம்
எல்ேலா�ம் ஒன்னா இ�க�்ேறாம். இங்க எல்லா ேத�ய இனங்க�ம் ேசரந்�் இந�்ய ஒற்�ைம
என்�ற ஒன்ைற உ�வாக�்��க�்றதா ெசால்�ங்க அர�யல் சாசனம் ெசய்லபட�ல்ைல
என்றால் எநத் அ�ப்பைட�ல் இநத் நா� இயங்��ற� என்�றேகள்� தான் �க�்யமான�
சடட்ம் ஒ�ங்ேக இங்� ெகட�்ப் ேபா��க�்ற� என்றால் அ� எங்களால் ெகட�்ப் ேபாகல இங்�
இ�கக்க�்�ய அர�னால் ெகட�்ப்ேபா��க�்ற� சடட்தை்த ���ற� அர� சடட்தை்த
���ற� த�ழ்நா� அர� சடட்தை்தத ���ற� காவல் �ைறைய சடட்தை்த ���ற� அ�கார
வரக்க்ம் இங்� இ�கக்க�்�ய தைலவரக்�ைடய �ட�்ற்ெகல்லாம் ந� சாமத�்ேல ைநட�் 12-
மணிக�் 2-மணிக�் 3-மணிக�் ேபாய் இநத் ேபாராடட்த�்ற்� தைட உதத்ர� தரக�்�ய காவல்
�ைற ஏஸ்.�.ேசகைர ஏன் இன்�ம் ��கக்ல எஸ் �. ேசகைர ஏன் ப�கக் ��யல நீங்க ேகடட்ா
ஸ்காடல்ாந�் யார ் � ெசால்�ங்க ஏன்னா எஸ்.�.ேசக�க�் ��ல் பா�காப்பாக இ�க�்ற�
அதன் உண்ைம எநத்நத் ேதாழரக்ள் எதாவ� ஒ� ேபாராடட்த�்ல் ேபாரா�னா அவரக்ைள
ேபாடே்டாவ கா�ச�் இநத் ேபாடே்டா-ல இ�கக்க�்�ய ேதாழரக்ைள எங்க�க�் அ�ப்� �
ெசால்� ந� சாமத�்ல �டை்டத ்தட�்�ற� கதைவத ்தட�்�ற� கதைவ உைடக�்ற� அ�ச�்
இ�த�்ட�்ப் ேபாற� ேதாள் படை்டய இறக�்ற� ைக. கால் உைடக�்ற� எநத் நி�வனத�்ல
ேவைல ெசய்�ேறாேமா அநத் நி�வனத�ல ேபாய் �ரட�்�ற� அங்க இ�கக்க�்�ய தகவைல
வாங்�ற� அப்பா அம்மா�க�் ேபான் பண்ணி உங்க ைபய்யனா எல்லாம் இ�க�்
அ�ப்�ரா�ங்க இவங்க எல்லாம் ��ரவாத பசங்க � ெசால்ற� இதத்ைன ேவைலையச்
ெசய்யக�்�ய காவல்�ைற எஸ்.�.ேசகைர ஏன் இன்�ம் ைக� பண்ணல இப்ப�ப்படட் நீங்க
ெராம்ப ேயாக�்மாக ேநரம் தவறாம நாங்க பண்�ேவாம் � ெசால்�ங்க இங்க ைலடட் ஆப்
பண்ணிட�் உங்க ேயாக�்யைத கா�க�்�ங்க ஆனால் சடட்தை்த ���ன்ற நபரக்ள் ��
உங்கள் சடட்ங்கள் பா�றேத �ைடயா� சடட்ங்கள் பா�றேத �ைடயா� எங்கள் ேமல மட�்ம்
பாய்ஞ்��டே்ட இ�க�்மானால் ஒன்ேன ஒன்� உங்களால் த�ழ்நாடை்ட ��வ�மாக த�ைழ
ேபாரா��ன்ற த�ழரக்ைள ஒ�க�்வ� மட�்ம் இநத் அர��ைடய ேவைலயாக இ�க�்ற�
இவ்வள� காலமாக காவல்�ைறைய வச�் ஒ�க�்னாங்க இதற்� �ற� �ைண ரா�வப்பைட
இறக�்��கக்ாங்க இ�தான் �க �க ஆப்பதத்ானதா நாம் பாரக்�்ேறாம். நாம் அைம� வ��ல்
தான் ேபாரா��ன்ேறாம். நாம் யா�ம் வன்�ைற�ல் ேபாராடட்தை்த நடதத்�ல்ைல நாம்
வன்�ைற�ல் �� நம்�ைக ெகாண்டவரக்ள் அல்ல மகக்ள் �ரட�்�ன் �� நம்�கை்க
ெகாண்டவரக்ள் இங்� 12-லடச்ம் த�ழரக்ள் இநத் ெமரினா கடற்கைர�ல் �ரண்டாரக்ேள
ஏேத�மங் வன்�ைற நடநத்தா? இந�்ய அர�ன் கட�்ப்பதாட�்ல் இ�கக்க�்�ய காவல்�ைற
இறங்�ன�ம் அதத்ைன அேயாக�்யதத்னம் நடநத்� நாம் அைம�யாக ேகாரிகை்கைய
ெவன்ெற�தே்தாம் அ�தான் நம்ம வரலாறாக இ�க�்ற� ஆனால் இநத் இடத�்ல் �ைண
ரா�வப்பைட இறக�்றா கா�ரி ெடல்டா�ல் ேபாராடக�்�ய க�ராமங்கலத�்ல ேபராடக�்�ய
அநத் மகக்ள் 300 நாடக்�க�் ேமல ேபாரா��ற மகக்ள் ைவகக்க�்�ய ேகாரிகை்க எங்க நிலத�்ல
உன்�ைடய எண்ெணய் �ழாய் உைட�� �ைத�� இங்க �வசாயம் அ��� அைத சரிெசய்ய
�ப்�லாத அர� மகக்ளி�ைடய ேபாரிகை்கைய நைட�ைறப்ப�தத்தா அர� மகக்ளி�ைடய



6/18/2021

9/13

ேகாரிகை்கக�் ெச� ெகா�கக்ாத அர� �ைண ரா�வப்பைட இறக�்�ன்னா ேதாழரக்ேள
கவனமாக இ�கக் ேவண்�ம் நாம் வரலாற்�ல் ஒ� மாற்�ம் வ��ற� இப்ப தான் ைலட ்ேபாட
ஆரம்�ச�்�கக்ாங்க இநத் மாற்றம் இநத் பயம் இ�கக்ட�்ம் இநத் பயம் இ�கக்ட�்ம் இநத்
�ைண ரா�வப்பைடைய எ�ரிெகாள்வதற்� நாம் தயாராக ெவண்�ம் நாம் அணி�மாக
ேவண்�ம் நாம் இநத் ரா�வத�்ற்ேகா. காவல்�ைறகே்கா. வழக�்க�கே்கா. �ைறகே்கா
அஞ்�பவரக்ள் அல்ல நாங்கள் ��ம்ப ��ம்ப ெசால்ேறாம். நீங்க எதத்ைன �ைற எங்கைள
அடக�் ைவதத்ா�ம் எங்கள் �� வழக�்ப் ேபாடட்ா�ம் அைத �� தான் நிப்ேபாம். வ��ன்ற ேம
20-ம் ேத� நிைனேவநத்ல் இேத கடற்கைர�ல் நடக�்ம் இேத இடத�்ல் நடக�்ம் ேபான தடைவ
�ண்டர ்சடட்த�்ல் நான் ைடசன் இளமாறன் அ�ள்��கன் 4-ேபைர ேபாட�்ங்க இநத் தடைவ 400
ேபைர தயார ் பண்ணி வச�்கே்காம் ெபயேராட 400 ேபர ் தயார ் பண்ணி வச�்கே்காம் இ�
400ேபக�க�் 4000ேபர ் ஆ�ம் 4000ேபர ் �ண்டர ் சடட்த�்� தயாராக இ�க�்ேறாம். நீ ேத�ய
பா�காப்� சடட்ம் ேபா� அ�க�்ம் தயாராகேவ இ�க�்ேறாம். நாங்கள் எதற்�ம்
அடங்கப்ேபாவ�ல்ைல இநத்ககக்டல் த�ழர ்கடல் எங்கள் கடல் இ�ல இைத �ட�் ைவப்பதற்�
இந�்ய அர�ற்� எநத்�த ேயாக�்யைத�ம் கைடயா� இநத் அரைசக ்காப்பாற்றக�்�ய இநத்
காவல�ைறக�்ம் அதற்கான அ�காரம் �ைடயா� அதற்கான அ�காரம் �ைடயா� நாம்
ஒன்ைற நிைன�ல் ைவத�்கெ்காள்ேவாம். இன்ைறக�் நமக�் இ�கக்க�்�ய நிைல �க
ேமாசமான நிைலய ஒ� மணி ேநரம் இங்க ேபச�ம் � ெசால்���கக்ாங்க இ� நம்ந ஊ�ங்க
நம்ம �� நம்ம நிலம் இநத் இடத�்ல் நம்ம உரிைமகக்ாக நம்ம ேபாரா��ேறாம். ஒ� மணி ேநரம்
என்ன ஒ� வ�டம் ��கக் நின்� ேபாரா�வதற்� உரிைம அர�யல் சாசனம் ெகா�த�்�க�்ற�.
ஆனால் �ரச�்ைன என்னெவன்றால் இங்� அர�யல் சாசனம் ெசயலாற்�ப்ப ேபாய்�டட்�
அர�யல் சாசனம் தான இந�்யா�ல் நடக�்�ன்� ெசால்�ங்க அநத் அர�யல் சாசனம் ெசலற்�
ேபா��ச�் என்றால் இந�்யா ெச�ழந�் நிற்�ற� என்� தாேன அரத்த்ம் ெசயலற்ற ஒ� நா�
எப்ப� நாடாக இ�கக் ��யம் எப்ப� �ரதமாராக இ�கக் ���ம் எப்ப� ஒ�தத்ர ்�ரதமாராக
இ�கக் ��யம் எப்ப� ஒ�தத்ன் அைமசச்ராக இ�கக் ��யம் எப்ப� ஒ�வர ்�தலைமசச்ராக
இ�கக் ���ம் இங்ேகேய சடட்�ேராதமாக அர� இ�க�்ற� இநத் அரைசக ் காப்பாற்ற�ம்
மட�்ம் ேவைல ெசய்�� இநத் நீ�மன்றம் ேயாக�்யமான� என்� உசச்நீ�மன்ற நீ�ப�கேள
ேப�றாங்க ஆக ஒட�்ெமாதத்மாக ஒ� �ற்றவாளிகள் இநத் நாடை்ட
நடத�்கக்ெகாண்��க�்றாரக்ள். அர�யல் சாசனதை்த இவரக்ள் ��ேதாண்�
�ைதத�்�டட்ாரக்ள் என்றால் நா� இ�ப்பதற்�ரிய ேதைவ�ல்லாமல் ேபாய்�டட்�. இநத்
இடத�்ல் தான் �ைண ரா�வப்பைடைய ெகாண்� வந�் இறக�்றாங்க �ைண
ரா�வப்பைடைய இறக�்ம் ேபா� நாம் கவனமாக இ�கக் ெவண்�ம் நாம் ேபாராடட்தை்த
��ரப்ப�தத் ெவண்�ம் நம் �� இவ்வள� க�ைமயாக அடக�்�ைறகள் ெகா�தத்ா�ம் இந�்ய
அர� ஒன்ைறப் �ரிந�் ெகாள்ள ெவண்�ம் நாங்கள் அறவ��ல் ேபாரா�வைதத ்தான் நாங்கள்
��ம்��ன்ேறாம். இநத்த ்தைல�ைற அறவ��ல் தான் ேபாரா�க ்ெகாண்��க�்� இ�வைர
அறவ�ப்ேபாராடட்தை்தததத்ான் நடத�்க�்ட�் இ�கே்காம் ஆனால் �ைண ரா�வப்பைடைய
ெகாண்� வந�் �ரட�்னால் அப்ப�ன்னா த�ழரக்ள் எப்ப�ெயல்லாம் எ�ரத்�் நின்� �தத்ம்
நடதத் ெவண்�ம் என்� த��ழம் ெசால்���க�்ற� நீ �ரிஞ்�ேகா உன்ேனாட அைம�
பா�காப்� பைட எப்ப� அ�த�் �ரடட்ப்படட்� என்ப� வராலா� அங்��ந�் 1-லடச்ம் பைடைய
உன்ேனாட ஓட�் வந�்ேரா அநத் வராலா� உன் பைடைய �ரட�்ய வரலா� என் வரலா� நாங்க
அ�ச�் �ரட�்��கே்காம் ஒ� லடச்ம் ேபர ெகாண்� வநத் பைட உலகத�்ேலேய �கப்ெபரிய
ரா�வதை்த ைவத�்�கே்காம். என்� ெசால்லக�்�ய உன� ேபசை்ச அ�த�் �ரட�்ய �ரம்
த�ழ�ைடய �ரம் நீ யாழ்ப்பாணத�்ல அநத் யாழ்ப்பான பல்கைலகக்ழகத்�்ல இ�நத் கால்
பநத்ாடட் ைமதானத�்ல உன்ேனாட கமாண்ேடா பைடைய இறக�்ன ெபா�� ஒவ்ெவா�வ�ம்
இறங்�ய ேபா� �ணமாகத ் தான் இறங்�ய� என்ப� வரலா�. ஆ�தம் என்பைத நீ
�ன்ைவதத்ாய் என்றால் எப்ப� நாங்கள் ப�ல� ெகா�ப்ேபாம் என்பைத எங்கள் வரலா�
ெசால்���க�்ற� ஆனால் நாங்கள் இப்ேபா� அறவ��ல் நம்�ைக ெகாண்டவரக்ளாக
நிற்�ன்ேறாம். அறவ��ல் �லமாக உலகம் ��வ�ம் நாங்கள் எங்கள் ேகாரிகை்கைய
ெகாண்� ேசரக்�்ன்ேறாம். நாங்கள் வழக�்ற்� அஞ்ச�ல்ைல�ைறக�் அஞ்ச�ல்ைல உன்
அட�்�ைறக�் அஞ்ச�ல்ைல த�ய�க�் அஞ்ச�ல்ைல �ப்பாக�்ச�்�க�க�் அஞ்ச�ல்ைல
அனால் ஒன்ைற நிைனத�்கெ்காள் த�ழ்நாட�்ல நடகக்கக்�ய ேபாராடட்தை்த நீ மணிப்�ரல்
நடக�்ற மா�ரி�ம் நாகாலாந�்ல நடக�்ற மா�ரி�ம் காஷ்�ரல் நடக�்ற மா�ரி நிைனச�்ராத
காஷ்�ர.் நாகாலாந�். மணிப்�ர.் அஸ்ஸாம் இந�்யா�ன் ெபா�ளாதாரதை்த ��� ெசய்யல
த�ழ்நா� ��� ெசய்�ற� த�ழன் நிைனசச்ான்னா இந�்யா�ன் ெபா�ளாதாரதை்த நாங்கள்
�டக�்ப் ேபாட ���ம் எசச்ரிக�்ன்ேறாம். நாங்கள் எசச்ரிக�்ன்ேறாம் எங்க அ�சச்ா வ�க�்ம்
� எங்க�க�்த ் ெதரி�ம் IPL ல அ�சச்�டேன கத�ேனலா நீ கத�ேனலா ஒவ்ெவா� ஆங்�
ஊடக�ம் அ�வைரக�்ம் நம்�ைடய ேபாரடட்தை்தப் பற்� ேப�னால் ஆங்�ல் ஊடகங்கள் வந�்
கத�ேனங்களாடா கத�ேனங்களா வந�் ெசால்�ப்பா� இனி ேமல் த�ழைன
ெகாசச்ப்ப�த�்�ன்ற ஒ� ஆங்�லர ஊடக�ம் வடஇந�்ய ஊடக�ம் த�ழ்நாட�்ல இ�கக்
��யா� நான் எசச்ரிக�்ேறன். இங்� ேபாராட�்�ய ஓவ்ெவார�வ�ம் ெகாசச்ப்ப�த�்
ேப��ன்ற எநத் ஊடக�ம் நான் ��ம்ப ெசால்ேறன் இநத் இடத�்ல ேப�ேறன். இ�க�் நான்
ெபா�ப்� ஏத�்க�்ேறன். த�ழைன ெகாசச்ப்ப�த�் ேப��ன்ற எநத் ஊடக�ம் தமழ்நாட�்ல்
ேதைவ�ல்ைல ேதைவ�ல்ைல உங்க ஊடகம் எங்க�க�் இந�்யாேவ ேதைவ�ல்ைல �
ெசால்ேறாம் இந�்ய ஊடகம் என்ன ம��க�்த ் ேதைவ எங்க�க�் அறவ��ல் அன்ைனக�்
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நி�ஸ் எகஸ்் என்�ற ெதாைலகக்ாட�்�ன் அ�வலகத�்ல் அைம� வ��ல் ேபரா�ய ேபா�
ேவல்�கன் உள்ளிடட் எல்ேலா�ம் இ�க�்ம்ேபா� நீ வழக�் ெகா�க�்ற நாங்கள் எல்லாம் அ�ச�்
உைடசே்சாம் � ெசால்� நிைனச�்�நத்ா �ங்கசச்ாவ�ேய ஒன்��ல்லாம ேபாச�்டா
நீெயல்லாம் எம்மாத�்ரம் இங்க நாங்கள் அறவ��ல் நம்�கை்க ைவத�்�க�்ன்ேறாம்
இன்ைனக�் அதனான் ேப��ட�் இ�கே்காம் அறவ��ன் �லமாக மட�்ம் தான் எங்கள்
�ரட�்ைய காண்�கக் ���ம் அ�ல நாங்க நம்�கை்க ைவத�்�க�்ன்ேறாம் நாம் உைடகக்
ேவண்�ய இடம் GST ல ஒ� வரி அவங்க�க�் ேபாகக�்டா� இங்க ஒ� வரி ேபாகக�்டா�
த�ழரக்ள் ேபாராடட்ம் நடத�்க ் ெகாண்��க�்ேறாம் இங்� த�ழ்நாட�்ல் வ�கக்கக்�ய
மாரவ்ா�ப் பாய�க இ�வைரக�்ம் ேபராடட்த�்ற்� வரல நீ எநத்த ் தண்ணிடா ��க�்ற நாம்
ஒன்ைற நிைல�ல் ைவத�்கெ்காள்ள ெவண்�ம் இநத்ப் ேபாராடட்ம் யா�க�்ம் யா�க�்ம்
என்றால் கா�ரித ் தண்ணிைய ��த�் வளரந்த்வ�க�்ம் மாட�் �த�்ரதை்த ��த�்
வளந�்வ�க�்மான ேபாராடட்ம் இ� இரண்� பய�க�்மான ேபாராடட்ம் நான் இநத்தத்
தண்ணைீர ��த�் வளரந்த் நாங்கள் நிசச்யம் ெவற்� ெப�ேவாம் உன� வணிகதை்த
�டக�்�ன்ற ேபாராடட்தை்த �ன்ென�ப்ேபாம் வடஇந�்யா���ந�் இங்� வந�் உடக்ாரந�்
�யாபாரம் பண்ணிக�்ட�் IPL ேமடச் ்அன்ைனக�் அநத் ைமதானத�்ல ெச�ப்� எ�த�் ��ய
அநத்த ் தம்�ைய பாரத்�் ேப�ய ேபா� தம்� ெசால்றாப்ள காவல் நிைலயத�்ல அண்ேன
நாங்கள்ளாம் எ�த�் ேபாடட்ப்ப மாரவ்ா� பசங்க தான் ��ச�்க ் ெகா�தத்� இவங்கள ைக�
பண்ண�ம்� ெசான்னா�ங்கறாங்க உனக�் இந�்யா தான் �க�்யம்னா இந�்யா�ற்�
ேபா�� த�ழ்நாட�்ல உனக�் இட�ல்ைல ��ம்ப ெசால்ேறாம் நாங்கள் உங்கைள �ேரா�யாக
பாகக்ல நீ�ம் ேபாராடட்கக்ளத�்ற்� வா நீ�ம் எங்கேளாட நில்� நீ�ம் கா�ரி தண்ணிய ��ச�்
தான் இங்க வந�் நீ ேதா�ல் பண்ண�ம் ஆனால் இங்க வந�் உடக்ாரந்�்�ட�்
�.ேஜ�கக்ார�க�் ைகதட�்க�்ட�் இ�நத்ால் �ஜா �க�்ட�் இ�நத்ால் �ேஜ�கக்ாரன் எங்க
ஆட�் நடத�்றாேனா அநத் இடத�்ற்�ள ேபா�� த�ழ்நாட�்ல் உனக�் இட�ல்ைல நாங்கள்
ெசால்வ� ஒன்� தான் அறவ��ேல எங்கள் ேபாராடட்ம் உங்கள் நி�வனங்கைள உங்கள்
வணிகதை்த உங்க�ைடய வரிகக்டட்ைமப்ைப உங்கள் ஆட�்ய�கார கடட்ைமப்ைப
�றகக்ணிக�்ன்ற ேபாராடட்ம் தான் உங்கைள �ழ்த�்ம் நீ � ஆர ்�எப் இல்ல உன்ேனாட ராணவம்
கமாண்ேடாவ ெகாண்� வந�் இறக�் உன்�ைடய ெபா�ைள நான் வாங்க மாடே்டன். உனக�்
வரி ெகா�க ் மாடே்டன். என்ெனா� எநத் உற�ம் ைவத�்கெ்காள்ள மாடே்டன் என்� ெசால்�
இ�க�்ப் ��தத்ால் ெசத�்ப் ேபா��வாங்க அ�தான் உண்ைம இந�்யா�ன் ெபா�ளாதாரம்
த�ழைன நம்���க�்ற� �ழன் எட�் உைததத்ால் என்றால் இந�்யா �ப்�ற ��ந�்��ம்
நாங்கள் ��ம்ப ெசால்ேறாம நீ எங்கள அஸ்ஸாம் காரன் மா�ரி மணிப்�ர ் காரன் மா�ரி
நாகாலாந�் காரன் மா�ரி காஷ்�ரக்ாரன் மா�ரி நிைனகக்ாேத நாங்கள் நிைனதத்ால்
இந�்யா�ன் ெபா�ளாதாரம் �டங்�ப்ேபா�ம் என்பைதச ் ெசால்� வாய்ப்�க�் நன்� ��
�ைட ெப��ேறன் நன்� வணகக்ம்.அரேசந�்ரன் (ெசன்ைன ��ஸ்த�்வ கல்�ரி த�ழ்த ்�ைற)
ேப�ைக�ல் த�ழைனக ் காகக் ெப�ம் ேபாராடட்ங்கள் நடத�்ப் பயனில்ைல இட ஒ�க�்�
ேகடப்�ல் பயனில்ைல நீட ் ேதரை்வ நி�தத் ேவண்�ம் என்� ேகடப்தால் பயனில்ைல. த�ழ்
வ�பா� ெவண்�ம் என்� ேகடப்தால் பணினல்ைல. ஒேர ஒ� ேகாரிகை்க -இ� எல்லாவற்�க�்ம்
ஒன்ேற ஒன்�தான். அ� தனித ்த�ழ்நா� என்ப�. இநத் ஒேரெயா� �ர�ல் அைனத�்ம் அடங்�
இ�க�்ற�. இந�்யா ேவண்�ம் இந�் ெவண்டாம் என்� ��ைர ேவண்�ம் ��ைர � ேவண்டாம்
என்� ெசால்வ� ேபால் இ�க�்ற� என்� பாவலேர� ெப�ஞ்�த�்ரனார ்45 ஆண்�க�க�் �ன்�
ெசான்னார.் நான் ெமாழ ஆய்வாளனாக அ�க�்ேறன். 2009க�்ப் �ற� த�ழ் உலகம் ெதளிவான
தடத�்ல் ெசன்� ெகாண்��க�்ற�. த�ழ்நாட�்ல் இந�்யதை்த�ம் �ரா�டதை்தத�ம்
�ழ்த�்�ட�் த�ழ்த ் ேத�யதை்த �ன்ென�க�்ன்ற �டட்ம் உ�வா� இ�க�்ற�. த�ழக
��தைல ஒன்�தான் கா�ரி �ட�் �தலான அைனத�் ேகாரிகை்கக�க�்மான �ர�் என்பைத
�ளக�்க ் ெகாள்ள ெவண்�ம். அநத் ஒ� �ள்ளிைய ேநாக�் நாம் ெசல்�ேறாேமா இல்ைலேயா
ந�வன் அரேச அதற்� �ைண ேபா�ன்ற அள�க�் நம்ைம ெச�த�்க ் ெகாண்��க�்ற�.
அதற்� ஆயதத்மாக ெவண்�ம் என்� உலகத ் த�ழரக்ளின் ஒேர �ரலாக ெசால்�க ் ெகாள்ள
��ம்��ேறன். 11.05.2007 -ல் த��ழ ேத�யத ் தைலவைர சந�்க�்ம் வாய்ப்ைப ெபற்ேறன்.
அப்ேபா� த�ழ் நாடை்டப் பற்� ஒ� ேபச�் வநத்�. நீங்கள் ேபாராட�ல்ைல என்றால் இல்லாமல்
ேபாய்���ரக்ள். நீங்கள் எங்கைளப் ேபான்� ��ப்�ணரே்பா� ேபாரா�னால்தான் உங்கைளக்
காப்பாற்�க ் ெகாள்ள ���ம் என்� ெசான்னாரக்ள் . நான் அ�வாளி என்ற நிைனப்�ல்
உங்க�ைடய �கக்ல் ேபால் இல்ைலதாேன அண்ணா" என்� ெசான்ேனன். அனால் �க
அைம�யாக அவர ் ெசான்னார.் -ெதாடகக்த�்ல் அவரக்ள் இப்ப� எங்கைள
ெகா�ைமப்ப�தத்�ல்ைல. ஆனால் ஒவ்ேவா� உரிைமகக்ாக நாங்கள் களத�்க�்
வநத்ேபா�தான் அவரக்ள் ேவைலைய காட�்னாரக்ள் த�ழகத�்ல் அ�ைம ஆரவார
அர�ய���ந�் த��ன �டட்�காகக். த�ழர ்வாழ்�ரிைமகக்ாக களத�்க�் வந�் பா�ங்கள்
உங்கைள எப்ப� அடக�்�றாரக்ள் என்பைத அப்ேபா� ெதரிந�் ெகாள்�ரக்ள் என்� ெசான்னார.்
அதற்�தத்ான். இநத் நிலம் தயாரா� �டட்� என்பதற்� அைடயாளமாக �ைண ரா�வதை்த
அ�ப்� இ�க�்றாரக்ள்.. நாங்கள் வன்�ைறயாளரக்ள் அல்ல. ஜம்பதா�ரம் அண்�க�க�்
�ன்னால் ேதான்�ய �தத் இனம் இநத் ேமா�க�் உரிைமயானவரக்ள் இநத் மண்ணில் வாழ
��யா� என்ற நிைல உ�வானால் ேவ� வழ�யல்லாமல் அைத எ�ரெ்காள்ேவாம் என்� ��
ேபசை்ச நிைற� ெசய்தார.்ெபா�லன் (த�ழக மகக்ள் �ன்னணி) ேப�ைக�ல் வாழ்�ரிைம
�டட்ைமப்� என்�ற தைலப்ைப மாற்� நாட�் உரிைம �டட்ைமப்� என்ற எ�ச�்யான
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�டட்ைமப்ைப ஏற்ப�தத் ேவண்�ய �ழல் நமக�் ஏற்பட�்�க�்ற� என்�ம் கா�ரி கைடமைட
வைர �ைறயா�வதற்� வ�த�்டட்ம் ேபாட�்�டட்ான் என்�ம் த�ழகதை்த
�ைறயா�வதற்கான ேவைலைய இந�்யா ெசய்�க ்ெகாண்��க�்ற�. என்�ம் நாம் நம்�ைடய
�ழகக்ங்கைள மாற்�யைமகக் ேவண்�ம் ேவண்�ம் கா�ரி ேவண்டாம் ஸ்ெடரை்லட ்இன்�ம்
மாற்� ேவண்�ம் த�ழகம். ேவண்டாம் இந�்ய என்� எ�த ேவண்�ய ேதைவக�்
உள்ளாகக்ப்பட�்��ன்ேறாம். ேவைலத�்டட்தை்த ெதாடங்�ேவாம். ெமரியானைவ
ெகா�கக்�ல்ைலெயன்றால். உன்�ைடய சாைலகள் இ�க�்ன்றன அர� அ�வலகங்கள்
இ�க�்ன்றன எல்லாவற்��ம் ேவண்டாம் இந�்யா என்�ற வரிைய ��கக் ��கக் தார்
சட�்�ேல க�ப்� ைம�ேல எ�தத ்ெதாடங்���ேவாம். என்�ம் ெதரி�தத்ார.் இந�்யா ஒ�க
என்� எ�தாமல் நமக�் எநத் ���ம் �ைடகக்ப் ேபாவ�ல்ைலெயன்�ம் ஒ�க இந�்யா.
ேவண்டாம் இந�்யா என்� ஓங்� �ழங்� �ைடெப��ேறன் என்றார.் நிஜா��ன் (இந�்ய ேத�ய
�க ்கட�் ) ேப�ைக�ல் ைநல் ந�ைய எ�ப்� உடப்ட 3 நா�கள் பங்�ட�்க ்ெகாண்டதாக�ம்
��ய அவர ் த�ழ்நாட�்ற்� தனி �ரதமர ் ேவண்�ம் என்�ம் த�ழ்நாட�்ல் உசச்நீ�மன்றம்
அைமகக் ேவண்�ம் என்�ம் ��. த�ழக அர� இந�்ய அர�ற்� �ைண ேபா�ற அரசாக
இ�க�்ற� என்�ம் ��ய அவர.் நாங்கள் அைம� வழ��ல் தான் ேபாரா�ய வ��ேறாம் எநத்க்
ெகா��ம் இல்ைல என்�ம் �� த�ழ்நா� எங்கள் நா� இந�்யா அண்ைட நா� என்ற நிைல
வந�்�டக�்டா� என்பதற்காக எசச்ரிகக்ன்ேறாம் இைத ஒ� இ��ப்ேபாராடட்மாக எ�த�்
உடன�யாக கா�ரி �ரச�்ைன�ல் மத�்ய அர� �ரம்ானம் ெகாண்� வர ேவண்�ம்
இல்ைலெயன்� ெசான்னால் த�ழ்நா� தனி நாடாக ேபா�ற� என்�ற க�த�்க ் கணிப்ைப
மத�்ய அர� நடதத் ேவண்���க�்ம் இந�்ய ஒன்�யத�்��ந�் �லக ��ம்��ன்ேறாம்
என்�ம் த�ழ்நாட�் மகக்ள் தனி நாட�்ற்� தயாரா இல்ைலயா என்பைத மகக்ள்
க�த�்கக்ணிப்�ன் �லம் அ��கக் ேவண்�ம் என்�ம் ேகட�்கெ்காண்டார.் உ�மைல
க�சல்யா ேப�ைக�ல் உசச் நீ�மன்றம் கா�ரி�ல் பல �ரப்்�கைள வழங்���க�்ற� என்�ம்
அ�ல் ஒன்ைறக�்ட காரந்ாடக அர�ம் மத�்ய அர� ம�கக்�ல்ைலெயன்� �ைற ��னார.்
சடட்தை்த பா�காகக் ேவண்�ய மத�்ய அர� அைத ம�க�்ற� என்�ம் தநை்த ெபரியார ்இந�்ய
வைரபடத�்ல் த�ழ் நாட�்ன் ப��ைய ��த�் எ�த�்�ட�் ெகா�த�்யைத ேபால் �ரியமான
ேபாராடட்தை்த �ன்ென�கக் ேவண்�ெமன்�ம் ��னார.்வ�கரன் (ஆம் ஆத�் கட�்)
ேப�ைக�ல் இன்ைறய காலகடட்த�்ல் த�ழ்நாட�்ல் எநத் இடத�்ல் பாரத்த்ா�ம் ேபாராடட்ம்
தான் நடக�்ற� என்�ம் இன்ைறக�் காவல்�ைற அ�காரிகள் எல்லாம் ேபாராடட்த�்ற்�
அ�ம� ேகடட்ால் நாங்கள் அநத்க ் கட�்க�் அ�ம� ெகா�த�்�க�்ேறாம் என்�
ெசால்�கெ்காண்� அநத் ேவைலைய தான் பாரத்�் வ��றாரக்ள் என்�ம் நாங்கள் ெடல்��ல்
ேபாரா�ய ேபா� அர�நத் ெகஜ்ரிவால் தண்ணரீ ்ெகா�தத்தாக�ம் �� �யாட�் தான் �க�்யம்
என்பைத �� ஆம் ஆத�் கட�் உங்கேளா� எப்ேபா�ம் �ைண நிற்�ம் என்�ம் ��னார.்
ேபரா�ரியர ்அசாம் பாடஷ்ா (மாநில ஒ�ங்�ைணப்பாளர)் ேப�ைக�ல் 1956-ம் ஆண்� Water dispute
act-ல் ேந� அவரக்ள் இந�்யா�ல் இ�கக்க�்�ய ந�கைளெயல்லாம் ேத�யமயமாகக்
ேவண்�ெமன்� ��னார ்என்�ம். எல்லா �ரசச்ைனக�்ம் அன்ைறகே்க சடட்ம் இயற்றப்படட்�
என்�ம் அநத் சடட்த�்ன் அ�ப்பைட�ல்தான் கா�ரி ேமலாண்ைம வாரியம் அைமகக்
ேவண்�ெமன்� ேகட�்ேறாம். என்�ம் ஸ்�ம்க�் அரத்த்ம் ேகட�்ற ��டை்ட அரசாக இ�ந�்க்
ெகாண்��க�்ற�. என்�ம் காலம் தாழ்த�்�ன்ற ேவைலைய ெசய்�க ் ெகாண்��க�்ன்றனர.்
என்�ம் ஒ� �ரசச்ைனக�் இ�க�்ம் ேபா� அைத மறப்பதற்� இன்ெனா� �ரசச்ைன
உ�வாக�்�றாரக்ள் என்�ம் �ைற ��னார.் கா�ரி �ரசச்ைன �ைச��ப்�வதற்�
எஸ்�.ேசகர ்மற்�ம் எச.் ராஜா �ரசச்ைன உ�வாக�்னாரக்ள் என்�ம் ஆனால் �ைசமாறாமல்
கா�ரி ேமலாண்ைம வாரியம் ேபாரா�யைத மத�்ய அர� உணரந்�்�க�்ற� என்�ம்
ெதரி�தத்ார.் பாைலவனமாக�்ம் ேவைலைய ெசய்�க ் ெகாண்��க�்றாரக்ள் என்�ம்
த�ழ்நாட�் மகக்ைள �ைழப்பதற்� மற்ற மாநிலங்க�க�் ெசல்லக�்�ய ச� �டட்தை்த
ெசய்�ற� மத�்ய மதவாத அர� என்�ம் �ற்றஞ்சாட�்னார.் மாரவ்ா�கள் நம்�ைடய
�யாபாரதை்த நஷ்டப்ப�த�் நம்ைம அப்�றப்ப�த�்ம் ேவைல ெசய்�றாரக்ள் என்�ம் �ைற
��னார.் நம்�ைடய உரியைமைய பா�காகக் மனிதேநய மகக்ள் கட�் எநத் �யாகத�்ற்�ம்
தயாராக இ�க�்ற� என்�ம் ெதரி�தத்ார.் வன்னியர� (��க) ேப�ைக�ல் த�ழர ் நா�
த�ழ்நா� என்� அ��தத் பார�தாசன் காடைலப்பா� அவ�க�் �றநத்நாள் வாழ்த�்கக்ைள
ெதரி�த�் கா�ரி உரிைமகக்ாக நாம்1-மாதகாலமாக ேபாரா� வ��ன்ேறாம். என்�ம்
இநத்ப்ேபாராடட்ம் மட�்மல்ல ஸ்ெடரை்லட ் �தே்தன். நி�டர்ிேனா க�ராமங்கலத�்ல்
�வசா�கள் ெபா�மகக்ள் என் அைனவ�ம் ேபாரா� வ��றாரக்ள் என்�ம் ேபாராடட்த�்ன்
�ற்�ைகயாக த�ழ்நா� மா�க ்ெகாண்��க�்ற� என்�ம் �� இன்ைறக�் இந�்யா ��கக்
இந�்த�்வா�ன் ேகார �கங்கள் இன்ைறக�் நைட�ைறக�் ெகாண்� வ�வதற்கான
உத�்கைள ெசய்� ெகாண்��க�்றாரக்ள் �ேஜ� இன்ைறக�் ஒட�்ெமாதத்மாக த�ழ்நா�
�ப்ைபதெ்தாட�்யாக மா����ற� என்�ம் அதத்ைன �டட்ங்கைள�ம் த�ழ்நாட�்ல்
ெகாண்� வந�் த�ழ்நாடை்ட ��காடாக மாற்��ன்ற ஒ� ேமாச� ேவைலைய �ேஜ� அர�
ெசய்� வ��ற� என்�ம் �� இநத் இந�்ஸ்தாைன ஒ�ப்பதற்� நாம் அைனவ�ம் ேபாராட �ன்
வர ்ேவண்�ம் என்�ம் ெகட�்கெ்காண்டார.் அன்சாரி ேப�ைக�ல் இந�்யா�ல் ஒ� ேபய் ஆட�்
நடந�்க ் ெகாண்��க�்ன்ற�. என்�ம் அவரக்ள் எைதப்பற்��ம் கவைலப்ப�வதாக
இல்ைலெயன்�ம் மண்ைண பற்��ம் மண்ணில் ைமநத்ரக்ைள பற்��ம் கவைலப்படாத
அரசாட�் நடந�்க ் ெகாண்��க�்ற� என்�ம் ெதரி�தத்ார.் ம�னியாக இ�நத் மன்ேமாகன்
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�ங்ேக கா� �ப்��டட்ார ்என்�ம் ெதரி�தத்ார ்கா�ரி உரிைமைய ெபற் ெதாடரந்�் ேபாராடட்ம்
நடத�்ேவாம் என்�ம் ெதரி�தத்ார.்�ப. உதய�மார ் (பசை்சதத்�ழகம் கட�்) ேப�ைக�ல்
�டங்�ளத�்ேல அ��ன் நிைலயம் ெவண்டாம் என்� ெசான்ேனாம் 4 அ��ன்
நிைலயங்கைள ��தலாக கட�்னாரக்ள் இன்ைறக�் மத�்ய அர� த�ழகத�்ற்� ெவண்டாம்
என்ற ெசால்�ற �டட்ங்கைளெயல்லாம் ெகாண்� வ��ற� ெவண்�ம் என்� ெசால்�ற
காவரிைய தர ம�க�்ற� என்�ம் �� நாம் நிசச்யமாக தனி நா� வாங்�தத்ான் ஆக ெவண்�ம்
என்ற �ழ்நிைல�ல் இைளஞரக்ள் �கத ் ெதளிவாக �ந�்கக்த ் ெதாடங்��டட்ாரக்ள் ���
எ�கக் ெவண்�ய� நீங்ள் தான் என்�ம் ��னார.் ெதஹ்லான் பாக� (மாநில தைலவர.்எஸ்��ஜ
கட�்) ேப�ைக�ல் த�ழகத�்ன் நான்� பகக்ங்களி�ம் மத�்ய அர� ெப�ம் �ேராகதை்த�ம்
அ�� �டட்ங்கைள�ம் ெசயல்ப�த�்க ் ெகாண்��க�்ற�. என்�ம் நாம் ேபாராடட்ங்கைள
�ன்ென�கக் ெவண்�ெமன்�ம் ெதரி�தத்ார.் த�ழரக்ளின் �� ெதாடரந்�் அ�� �டட்ங்ைள
�ணித�்க ்ெகாண்��க�்ற� என்�ம் 178 � எம்� தண்ணைீரயாவ� ெகா� என்�ம் ேபாரா�ம்
நிைலைய உ�வாக�்��க�்றாரக்ள் என்�ம் ெதரி�தத்ார.் நீட ்ேதர�்ல் �லக�் ேகடப்���ந�்
நீடட் ேதர�் ைமயங்கைள த�ழ்நாட�் ெவளிேய அைமகக் ெவண்டாம் என்� ேபாராடக�்�ய
நிைலக�் நம்ைம மத�்ய அர� ெகாண்� வந�்�க�்ற� என்�ம் ெதரி�தத்ார.் இந�்யா�ல்
இ�க�்ன்ற 7 ேகா� மகக்�ம் உலக ��வ��ம் இ�க�்ன்ற பத�் ேகா� த�ழரக்�ம்
�ளரந்ெ்த�நத்ால் அைத த�தத் நி�த�்�ன்ற சக�் இந�்ய ஒன்�யத�்ற்� கைடயா� என்�ம்
இந�்ய இரா�வத�்ற்� கைடயா� என்�ம் ெதரி�தத்ார.் மத�ய அர� ெதாடரந்�் �ேராகம்
இைழத�்க ் ெகாண்��க�்ற� என்�ம் த�ழ் ச�கம் தகக் ப�ல� ெகா�க�்ம் என்�ம்
ெதரி�தத்ார.் பழ.ெந�மாறன் (த�ழ் ேத�ய �ன்னணி) ேப�ைக�ல் இ��யாக அைனவைர�ம்
வரேவற்� இன்ைறக�் ஒட�்ெமாதத ் த�ழகத்�்�ம் ெசன்ைன �தல் கன்னியா�மாரி வைர
இ�கக்க�்�ய அதத்ைன த�ழரக்�ம் கா�ரி �ரச�்ைன த�ழரக்ளின் தைலயாய ேத�ய
�ரச�்ைன என்� உணரந்�் எல்லா வைக��ம் ேபாராடட்ங்கைள �ன்ென�க�்றாரக்ள் என்�ம்
�� இந�்ய அரைச�ம் மாநில அரைச�ம் நாம் �ைற �ற ��ம்ப�ல்ைல காரணம் அவரக்ள்
நிைல அப்ப� அப்ப�தத்ான் இ�கக் ���ம் என்�ம் ஆனால் ெகாஞ்சம் �தத்சா�தத்னமாக
நடந�்�கக்லாம் என்� ��ய அவர ்த�ழக மகக்ள் அைனவ�ம் ெமரினா�ல் 1-லடச்ம் த�ழரக்ள்
�� ேபாரா��றாரக்ள் என்� எநத் கட�் நடத�்னா�ம் அதற்� அ�ம� ெகா�த�் த�ழக
மகக்ளின் ெகாநத்ளிப்ைப ெடல்� மத�்ய அர�க�் காட�்��கக் ேவண்�ம் இநத் அர� ஆனால்
அைதச ் ெசய்ய தவ��டட்ாரக்ள் என்�ம் �� ெடல்�ைய �ரட�்வதற்காவ� எங்கைள
பயன்ப�த�்ங்கள் ேவ� எதற்ேகா பன்�த�்க ் ெகாண்��க�்�ரக்ேள அ�தான் வ�தத்மாக
இ�க�்ற� என்�ம் �� ெமரினா�ல் ��வதற்� ஒ� த�ழ�க�் உரிைம�ல்ைல என்�
ெசான்னால் அநத் ெவடக்ம் நமக�் இல்ைல என்�ம் இநத் அரசாங்கத�்ற்� தான் ெவடக்ம் என்�ம்
ஜனநாயக உரிைம ப�கக்ப்ப��ற� என்�ம் என்�ைடய கடற்கைர�ல் நான் �டக�்டா�
என்� ெசான்னால் ேவ� யார ் வந�் ��வ� என்�ம் �ன� ேமா� அரைச நம்�ைடய
தைலவரக்ள்ள எல்லா�ம் எசச்ரிதத்ாரக்ள் என்�ம் நான் ெகாஞ்சம் �த�்யாசமாக ெசால்�ேறன்.
என்�ம் அவர ்இநத் பத��ல் நீ�கக் நீ�கக் நம்�ைடய த�ழ்நாட�் மகக்�க�் உணர�்கள்
அ�கமா�க ்ெகாண்ேட ேபா�ம் என்�ம் �ட�்கக்ாட�் ேமா� அவரக்�க�் ஆர ்எஸ் எஸ் பாஜக
உ�ப்�னரக்�க�்ம் நான் ெசால்�க ் ெகாள்வ� ெவ�ம் கா�ரி �ரச�்ைன என்ப� ஆ�ரம்
ஆ�ரம் ஆண்� காலமாக இ�ந�் வ��ற �ரச�்ைன என்�ம் �� கா�ரி �ரச�்ைன
மட�்ம்மல்ல த�ழகத�்ல் எநத் �ரச�்ைனயாக இ�நத்ா�ம் எல்லா �ரச�்ைனகைள�ம் �ர�்
காண்�ற வ�ைம த��னத�்ற்� மட�்ேம உண்� என்பைத மறந�் �டா�ரக்ள் என்�ம் ��
வந�்�நத் அைனவ�க�்ம் நன்� ெதரி�தத்ார.் ேவல்��கன் தைலவர ் . த�ழக வாழ்�ரிைம
கட�்) நன்� ெதரி�த�் ேப�ைக�ல் நீ�மன்றத�்ல் உதத்ர�க�்ம் நீ�யரசரக்�க�்ம்
ஆைண�ணங்� அைம�யான �ைற�ல் இநத் ேபாராடட்தை்த �ன்ென�த�் இ�ப்பதாக�ம் .
�ல உள� �ைற�ன் தவறான அ�கை்கயால் இநத் இடம் � தரக�்டா� என்� ெசான்னதாக�ம்
ேபாராடட்ம் நடதத் அ�ம� தநத் காவல் �ைறக�் தன் நன்�ைய ெதரி�த�்கெ்காள்வதாக�ம்
��னார.் காவல் �ைற சங்கம் அைமபதற்காகக�ம் நாங்கள் ேபாராடட்ம் நடத�்ேவாம் என்�ம்
��னார.் தன் ஆ� ஆண்�கள் �ங்கசாவ�கள் அறவ� ேபாராடட்ம் நடத�்யதாக�ம்.
�ங்கசாவ�கைள அ�க�்ன்ற ேபாராடட்ம் நடத�்யேபா�தான் ஊடகத�்ற்� தன் உலகத�்ற்�
ெகாண்� ெசன்றன என்�ம் நாங்கள் அறவ� ேபாராடட்ம் நடதத் ேவண்�மா? அ�க�்ன்ற
ேபாராடட்ம் நடதத் ேவண்�மா? ஒ� அைடயாள ேபாராடட்ம் �ன்ெனசச்ரிகை்க ேபாராடட்மாக
இநத் அைமந�்�க�்ற� என்�ம் ெதரி�தத்ார.் ஆரப்்பாடட்த�்ல் �ழ் கண்ட �ழகக்ங்கள்
எ�ப்பப்படட்ன மத�்ய அரேச. அ�கக்ாேத �வசா�களின் வ�ற்�ேல அ�கக்ாேத, வஞ்�கக்ாேத
த�ைழரக்ைள வஞ்�கக்ாேத, ஏமாற்றாேத த�ழரக்ைள ஏமாற்றாேத, ெசய்யாேத �ேராகதை்த
த�ழரக்�க�் ெசய்யாேத, அைமத�்� கா�ரி ேமலாண்ைம வாரியதை்த அைமத�்�,
ஒ�ங்காற்� ��ைவ அைமத�்�, ேவண்�ம் ேவண்�ம் கா�ரி ேமலாண்ைம வாரியம் ேவண்�ம்
ேவண்�ம், ெபடே்ரால் மண்டலங்கள் ேவண்டாம் �தே்தன் ஈதே்தன் �டட்ங்கள் ேவண்டாம்
.ஓஎன்�� �டட்ங்கள் ேவண்டாம். ைஹடே்ராகாரப்ன்�டட்ங்கள் ேவண்டாம் . நி�டட்ரிேனா
�டட்ங்கள் ேவண்டாம். அ� உைலகள் ேவண்டாம். அ� பாரக்க்ள் ேவண்டாம். மகை்ள
ெகால்�ம் ஸெடரை்லட ் ேவண்டாம். மத�்ய அரேச. ேமா� அரேச நியாம்தானா. நீ�தானா உசச்
நீ�ம்றேம நீ� உண்டா. த�ழக மகக்�க�் நீ� உண்டா. அைமத�்� உசச் நீ�மன்றேம கா�ரி
ேமலாண்ைம வாரியம் அைமத�்�. உதத்ர�� நைட�ைறப�த�்வதற்� உதத்ர��. ேவண்டாம்
த�ழரக்ளின் வ�ற்�ல் அ�க�்ம் ேவைல இங்ேக ேவண்டாம். மத�்ய அரேச அைமத�்� 3ம்
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ேத�க�்ள் கா�ரி ேமலண்ைம வாரியதை்த அைமத�்� உசச் நீ�மன்றேம நீங்கள் வழங்�ய
�ரப்்ைப ம�கக்ாேத மத�்ய அரைச ேகள்� ேகடக் ம�க�்றாேய. நியாயம்தானா. சமானிய
இந�்ய ��மகக்ள் உசச்நீ�மன்ற �ரப்்�ைன ஏற்� ம�த�் நடக�்ன்ேறாம். நாங்கள் ம�த�்
நடகக் மாட�்ங்�றான் ேமா��ம் மத�்ய அர�ம் நடகக் மாட�்ங்�றான். பறக�்றான் வான்
ெவளி�ல் பறக�்றான் �ரதமர ் பறக�்றான் உள் �ைற அைமசச்�ம் பா�காப்� அைமசச்�ம்
பத�்ரமாக பறக�்றான். பா� நாங்கள் சட�் எரிக�்ம் ெவளி�ேல நின்� கத�்ேறாம்
ேகடக்�ல்ைலயா ேச�ட�் அரசாங்கத�்ற்� ேகடக்�ல்ைலயா. தைட ேபா��றாேய த�ழர்
கட�க�் தைட ேபா��றாேய. 1600 �வசா�கள் தற்ெகாைல ெசய்� ெகாண்� �ண்ணாம்�
��காட�்ேல �டக�்றாரக்ேள ெதரிய�ல்ைலயா நீ� ேதவைதக�் ெதரிய�ல்ைலயா?
ஏன்ெனன்� ேகடட்ால் நீ� ேதவன் ெசால்�றாள் நீ�ப� �ன்��க�்ம் நீ� ேத�ன் கண்கள் க�ப்�
�ணியால் கட�்�டட்ான் ஆதலால் நீ� ேத�ன் கண்க�க�் 1600 �வசா�கள் ெசதத்�
ெதரிய�ல்ைலயா நீ�மன்றேம ெசால்�� ெமரினா�ற்� ேபாகேத நாங்கள் ெசால்�ேறாம்
ெமரினாைவ �றந�்�� கா�ரி தானாக �றந�்��ம் த�ழக அரேச ��யா� அ�ைம
அரசாங்கதத்ால் ேமா��டம் �னிநத் அரசாங்கதத்ால் நீ� ெபற ��யா�. ஆதலால் ெசால்�ேறாம்
கட�் கடந�் ெசால்�ேறாம், மதம் கடந�் ெசால்�ேறாம், சா� கடந�் ெசால்�ேறாம் உ�ர ்நீராக
கா��ைய உரிைம நீரான கா�ரிைய தந�்� இந�்ய அரேச அைமத�்� கா�ரி ேமலாண்ைம
அைமத�்� கணிப்� : உைரகள் �மாரான ஆரவ்த�்டன் ெச�ம�கக்ப்படட்ன.

ஐயா

ேமற்ப� �டட்த�்ல் ேப�யவரக்ளின் ேபச�்ன் ெதா�ப்� மற்�ம் சடட் வல்�நரின் க�த�்��டன்
உயர�்� காவல் ஆைணயாளர ்அவரக்ளின் ஒப்�தல் ெபற்� கனம் ��தல் ஆைணயாளர ்சடட்ம்
ஒ�ங்� (ெதற்�) அவரக்ள் அ�வலக ��ப்பாைண எண் C.NO: 618 / Addl COP / L&O / S / SB ATR /2018 Dated
28.08.2018 NO: 455 / SB XVIII /2018 dtd. 23.08.2018 dtd. 20.08.2018 என்ற உதத்ர�ன் ப� இன்� 13.03.2019 - ம் ேத�
காைல 11.30 மணிக�் D-1 ��வல்�கே்கணி காவல் நிைலய �ற்ற எண். 174/2019 U/S 153, 153 A(1) (a) (b) and
505 (1) (b) (c) IPC வழக�் ப�� ெசய்� ேமல் �சாரைணக�் எ�த�்க ்ெகாண்ேடன்.

13. Action Taken: Since the above report reveals Commission of Offence(s) u/s as mentioned in item No.2, registered case and took up the
investigation.

 எ�கக்ப்படட் நடவ�கை்க : ேமேல �ற்ற �ைற�ட�்ல் உள்ளைவ �ரி� 2 -ல் �றப்படட் சடட்
�ரி�ப்ப�யான �ற்றமாக வழக�் ப�� ெசய்� �லனாய்�க�் எ�த�்கெ்காள்ளப்படட்�

 

FIR read over to the Complainant/Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/Informant free of cost.

�.த.அ. �ற்ற�ைற�டட்ாள�க�் / தகவல் தநத்வ�க�் ப�த�்கக்ாட�், அ� சரியாக
எ�தப்பட�் இ�ப்பதாக ஏற்�கெ்காள்ளப்பட�், அதன்ப� நகல் ஒன்� இலவசமாக
ெகா�கக்ப்படட்�.

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant/Informant Signature of the Officer in-charge, Police Station

 �ற்ற�ைற�டட்ாளர ்/ தகவல் ெகா�ப்பவரின்
ஒப்பம் / ெப��ரல் இேரைகப் ப��

காவல் நிைலய ெபா�ப்� அ�வலரின்
ஒப்பம்

15. Date & Time of despatch to the court: 13-03-2019 Name: MURALI A

 
நீ�மன்றத�்ற்�
அ�ப்பப்படட் நா�ம்,
ேநர�ம்

 ெபயர்  

  Rank: INSPECTOR OF
POLICE No.

  நிைல  எண்  
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