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ிரு. உத ிசாபர் அர்கப! 

ன் ங்கிர்கப! 

 

கௌ திிிிகப! 

 

 து ாட்டிற்காண னென்நாது உனகனாி கானக்கி ீபாய்ில் இனங்கின் 

தூதுக்குழு னாங்கி ான் இங்க சனெகபித்ிருப்திட்டு தருிம் 

காள்கின்நன். இனங்கின் தூதுக்குழுாணது பிாட்டலுல்கள் அச்சு, 

சட்டா அிதர் ிக்கபம், ஜணாிதிின் அலுனகம் ற்றும் ஜணீாிலுள்ப 

க்கி ாடுகள் ாதணத்ிற்காண ிந் தூகம் ஆகிற்நின் சிஷ்ட 

உத்ிாகத்ர்கப உள்படக்கினேள்பது. 

 

ிரு. உத ிசாபர் அர்கப! 

கௌ திிிிகப! 

 

 இனங்க க்கபால் ன ாங்கப்தட்ட 2015 ஜணரி 8 ற்றும் ஆகஸ்ட் 17 ஆகி 

ிகிகபில் இடம்தற்ந இண்டு னாற்றுத் ர்ல்கள் ாினாக னதுப்திக்கப்தட்டு, 

ாற்நிக்கப்தட்ட உள்ாட்டு அப்தின் தின்ணிில்; இந் ீபாய்ில் இனங்க 

தங்குதற்றுகின்நது. ணி உரிகப லுவூட்டி, ம்தடுத்ி, தாதுகாத்து, 

உர்த்துற்காகவும், ஜணாகம், ல்னாட்சி ற்றும் சட்டத்ின் ஆட்சி 

லுவூட்டுற்காகவும், ல்னிக்கம் ற்றும் ினாண சாாணத்ிற்காகவும், 

அணனேம் சாக ாக்குல் ற்றும் அணருக்குாண ரிாக்காவும், 

தல்னிண சனா சூன உர்த்துற்காகவும், அணத்னேம் உள்படக்கிதும், 

ாட்டின் சாண பர்ச்சி ற்றும் அதிிருத்ிக்குாக இனங்க க்கள் து 

ாக்குகப ங்கிணர். 

 

 2015 ஜணரி 8ஆந் ிகி ஜணாிதித் ர்னில் ஜணாிதி த்ிரிதான சிரிசண 

அர்கள் தற்றுக்காண்ட ற்நிாணது, ஜணாிதி சிரிசண அர்கபால் ன 

ாங்கப்தடும் வ னங்கா சுந்ிக் கட்சி ற்றும் திர் ில் ிக்சிங்க அர்கபால் 

ன ாங்கப்தடும் க்கி சிக் கட்சி ஆகி இண்டு திாண கட்சிகபனேம் 

இப்தண இலுாக்கினுடாக, து ாட்டின் அசில் கனாச்சாத்ில் 

அடிப்தட ாற்நான்ந ற்தடுத்ிது. அவ்ாறு உருாக்கப்தட்டுள்ப சி 

கூட்டப்ன அசாங்கம், ணி உரிகள் ாடர்தாண திச்சிணகப காலது 

ாடர்தில் ற்கண ணிப்தடுத்ப்தட்டிருந் ாட்ட, இனங்கின் திஜகள், 

க்கி ாடுகள் ாதணம் ற்றும் சர்ச சனெகங்கபின் ஈடுதாடு ற்றும் தாரி ிநந் 

ன் ாினாக அப்தால் கச்சய்து.  

 

 ஆனால் இன்று, ணி உரிகள் ீது கணம் சலுத்துற்காண எரு னி, 

சாத்ிாண னப்தின் கீழும், சனாற்நல் ிக்க ிசிலும் இனங்க இந் னென்நாம் 



சுற்று உனகனாி கானக்கி ீபாய்ில் தங்குதற்றுகின்நது. ாங்கள் தின்ரும் 

ிடங்கலடன் இந் அர்ில் தங்குதற்றுகின்நாம்: 

 

- ஈடுதாட்டிற்காண னதுப்திக்கப்தட்டாரு ணின, 

 

- ாட்டிலும், சர்ச ரீிிலும் அணத்து திஜகபிணதும் ணி 

உரிகப ம்தடுத்ி, தாதுகாத்து, உர்த்துற்காண னதுப்திக்கப்தட்ட 

ம்திக்க ற்றும் ஈடுதாடு, 

 

- சு ஆய்வு, கற்க ஆகிற்றுக்கும், திஜகபின் னணிருப்னக்காண 

ாற்நங்கப ற்காள்ற்கும் ிர்சணங்கள் உவுணால், 

ிர்சணங்கள் உள்படங்கனாண ாக்குகப கட்தற்கு தாரிபில் ிநந்து 

காப்தடுல், 

 

- அணத்து திஜகபிணதும் உரிகப தாதுகாத்து, அணரிணதும் 

கௌத் உர்டச் சய்னேம் கில் து சத் 

ல்னிக்கனட, ினாண, சாாணனம், சௌதாக்கினனட 

ாடாக ாற்றுற்காண ினாண உறுிப்தாடு. 

 

கௌ திிிிகப! 

 

 ீங்கள் அணரும் அநிந் கில், ந் சனம் சால்கள் துவுற்நாகவும், 

ிகச்சரிாணதுாக இல்ன. ணி உரிகப ம்தடுத்ி, தாதுகாப்தாணது, 

சற்தாட்டிலுள்ப ினாண சனாகவுள்பது ண ாங்கள் அங்கீகரிக்கின்நாம். 

ிகவும் அிகாண ஈடுதாடுகலம், உறுிப்தாட்டிற்காண அிகாண அர்னம் 

காப்தடுகின்ந தாிலும், இண எ இில் அடந்து காள்ப னடிாது. ம்ப் 

தாறுத் ில், உனகனாி கானக்கி ீபாய்வு டனநாணது இந் 

உண் அங்கீகரிப்தற்கும், எவ்ாரு ாடும் ம்த் ா ிப்தடீு சய்து, 

சிநந் சற்தாட்ட தகிர்வு சய்து, து ாடுகபின் ணிதர்கலக்கு கரிசணகப 

டுத்ிம்னற்காண தடினநகப எருருக்காருர் ஆபித்து உவுற்காண 

அடிப்தடகப குநிினக்காக் காண்டந்துள்பது. சி கூட்டு அசாங்கத்ின் ணி 

உரிகள் ாடர்தாண ஈடுதாடுகள் ாடர்தில் இனங்கிலும், சர்ச ரீிிலும் தனர் 

கள்ிகப ழுப்னகின்நணர். இந் ிடத்ில், அிின்நி இருப்ததும், 

ிணாக்கபத் ாடுப்ததும், ாற்நாக உர்தும் உண்ின 

இல்தாணாகும். இனங்க அவ்ாறு ிர்சிப்தர்கள், இனங்க அற்ந 

னநாக சற்தடுத் ண்டும் ன்ந ாக்கின அணச் சய்கின்நணர் ன்தது 

ாம் அணரும் அநிந் ிட. 

 

சந்ர்ப்தங்கபிலும் இனகுாணாரு ிடல்ன. து சிநந் ாக்கங்கபில், சர்ச 

கபத்ில் ற்தடும் கர்வுகள் ற்றும் ாற்நங்கள், தாருபாா தாிப்னக்கள், இற்க 

அணர்த்ங்கள், அசில் அதிிருத்ிகள் தான்ந அணத்தும் ாக்கனம், தாிப்னம் 

சலுத்துகின்நண. ாங்கள் அற்ந அங்கீகரித்து, ிர்ாக ற்றும் திற்சித் கப 

அடாபம் காண்தற்காகவும், து ிறுணங்கப தனனெட்டுற்காக அற்ந 

றுசீப்தாணது கட்டாாக கற்கப்தடல் ண்டும் ன்ந அடிப்தடிலும் 

னநாண னற்சிகப ற்காண்டு ருகின்நாம். ங்கள் திஜகலக்கு து 

ிறுணங்கபின் சகப ங்குண ம்தடுத்துற்குத் ாண 

சாத்ிாண ாற்நங்கப ற்தடுத்துற்காக தர்கப ஈர்ப்தற்கு ாங்கள் லும் 



டடிக்ககப ற்காள்கின்நாம். அணத்து திஜகலக்கும் ன்கப 

தக்கல்ன ாற்நங்கப ற்தடுத் ண்டும் ன்ந து ாண குநிக்காலம், 

கண்டநில்கலம் இன்னும் உறுிாக தப்தடுதுடன், ணர்கபிடிருந்து 

சாந்ம், கண ஆனாசண ஆகிற்றுடன் கூடி ிடங்கப கட்டநிற்கு ாங்கள் 

ிநந்ிருப்ததுடன், ாற்நங்கப ாக்கி சாத்ிாண டடிக்ககப 

னன்ணடுகிகின்நாம்.       

 

 இனங்க ற்தா அர்ில் ஈடுதடுற்கு ஆர்த் பிக்காட்டி ாடுகப 

ாங்கள் ாழ்த்துதுடன், அிகம் கணம் ிக்கதும், ஆக்கனர்ாணதுாண 

கனந்துாடல்கலக்கு அனுிக்கும் கில் ிணாக்கப ற்கண அனுப்தி 

அணத்து ாடுகலக்கும் ான் ணது ன்நி ரிித்துக் காள்கின்நன்.     

 

 ீங்கள் அணரும் அநிந் கில், கடந் 2012இல் டதற்ந உனகனாி 

கானக்கி ீபாய்வு ாடக்கம் இனங்க குநிப்திடத்க்க சற்தாடுகப 

னன்ணடுத்துள்பது. சி கூட்டு அசாங்கத்ிற்கு ித்ிட்ட 2015 ஜணரிில் 

இடம்தற்ந ஜணாிதித் ர்ல் ற்றும் 2015 ஆகஸ்ட்டில் இடம்தற்ந தாாலன்நத் 

ர்ல் ஆகிற்நினிருந்து ிகவும் சுருக்காண 2 ருடங்கலம் 10 ாங்கலாண 

கானப்தகுி இந் சற்தாடுகப அடந்து காள்ற்கு தன்தடுத்ப்தட்டது 

ன்தண உங்கள் அணாலும் கணிக்க னடினோகிருக்கும். அசாங்கம் அன் 

க்கலக்கு அபித் உறுிாி உண்ாக்குற்குத் ாண 

ீர்ாணங்கப ற்காள்ற்குரி காள்க இக்கம் ற்றும் ினாண ன் 

ஆகிற்ந இது சிப்தடுத்ிது. அிட, தாருபாாத்ில் ணீத்தும் ற்றும் 

ினாண ன்னேடதும், ஆட்சிில் உள்பரீ்க்கும் ன் ற்றும் 

பிப்தடத்ன்னேடதும், அணருக்குாண உரிகள் ற்றும் சத்துத் 

ிக்கும் ாடான்ந கட்டிழுப்னற்கும் உிது. 

 

2. தேசி அமிக்கை: புேி லககமைகர லகுத்ேல் 

 

ிரு. உத ிசாபர் அர்கப! 

 

 உங்கபின் னன்ணினினிருக்கும் ஆகஸ்ட்டில் சர்ப்திக்கப்தட்ட உனகனாி 

கானக்கி ீபாய்ிற்காண து சி அநிக்க ாரிப்தற்காக தின்தற்நப்தட்ட 

தாாணது, கடந் 2008 ற்றும் 2012 ஆகி ஆண்டுகபில் டதற்ந சுற்றுக்கபில் 

தின்தற்நப்தட்ட ினநிணின்றும் அடிப்தடில் ித்ிாசாணாகும். 

 

 ேிமந்ே ற்றும் கலரிப்பகடொன கசல்பகமைளுக்ைொன அர்ப்பணிப்பு ற்றும் எது 

பிகெைரின் ஈடுபொட்டிற்ைொன ரிொகே, ற்றும் கைொள்கை லகுத்ேலுக்ைொன 

ைீறியிருந்து தல் தநொக்ைி அடகுபகமைள் ஆகிற்ந பிப்தடுத்துில், 

அச்சுக்கபிணதும், ிக்கபங்கபிணதும், சிில் சனெக திிிிகபிணதும், 

ித்ிாசாண துநசார் ினணர்கபிணதும் ஈடுதாடுகப உள்படக்கிாக ாங்கள் 

ிரிாணதும், உள்படங்கல்கலடதுாண டனநகப ற்காள்ற்கு 

னப்தடட்டுள்பாம். அண ற்காள்ில், ாங்கள் ற்தாது உனகனாி 

கானக்கி ீபாய்ின் சி அநிக்கக்காண னி நகப குத்துள்பாம். 

இந் டனந இண்டு தடித்ங்கப காண்டுள்பது: 

 

னனாது தடித்ம், னி சி ணி உரிகள் சற்தாட்டுத் ிட்டம் ிருத்ி 
சய்ப்தட்டன் ாினாக, உனகனாி கானக்கி ீபாய்ிற்காண இண்டு 



சுற்றுக்கபிணதும் தரிந்துகள் இந் ிட்டத்ிற்குள் உள்படக்கப்தடுற்காண 

ஆனாசணகப உள்படக்கிது. ிட்ட அநிக்க ாரிப்தற்காண 

ஆனாசணகள், ிகாட்டல்கப ங்குற்காண அசாங்க ற்றும் சிில் சனெக 

திிிிகப உள்படக்கி இண்டு எருங்கிப்னக் குழுக்கபனேம், கருப்தாருள் 

அத்ிாங்கப ிருத்ி சய்ற்காண  அசாங்க ற்றும் சிில் சனெக 

திிிிகப உள்படக்கி தத்து வுக் குழுக்கபனேம், தரிந்துகள் ற்றும் 

கருத்துக்கப சிில் சனெகங்கலக்கும், திஜகலக்கும் ங்குற்காண இம் 

ாினாண தாதுக்கள் ஆனாசணகள் ஆகிற்ந ிறுவுற்கு 

ிகுத்துடன், அச்சின் அங்கீகாத்ிற்காக சர்ப்திக்கப்தடுற்கு 

னன்ணர் சற்தாட்டுத் ிட்டத் அச்சுக்கள், இனங்க ணி உரிகள் 

ஆக்குழு ற்றும் .ா. னகர் ினங்கலக்கு அர்கபின் கருத்துக்கப 

தற்றுக்காள்ற்காக ங்கப்தட்டது.  

 

இண்டாது தடித்ம், வுத் சி அநிக்க ாரிப்தண 

அடித;தடாகக் காண்டதுடன், கருத்துக்கபப் தறுற்காக அண 

இத்ில் திற்றுல், கருத்துக்கபக் காரி அண தத்ிரிககபில் 

ிபம்தப்தடுத்துல், ாட்டின் தன்னகத்ன் ித்து, அங்கீகரிப்தற்காக 

காழும்ன, கண்டி, கானி, ாழ்ப்தாம் ற்றும் கல்னண ஆகி ந்து டி 

கங்கபில் டி ஆனாசணகப டாத்துல் ஆகிற்நனேம் உள்படக்கிது.    

 

3. அகனலருக்குொன னிே உரிகைகர கலரிப்படுத்துலேற்ைொைவும், னிே உரிகைள் 

தபகல ற்றும் ஐை.ைி நொடுைள் பகமக ற்றும் நகடபகமைளுடன் 

புதுப்பிக்ைப்பட்ட லகைில் ஈடுபடுலேற்ைொைவும் ைடந்ே ைொயத்துடன் கைொளுேல் 

 

ிரு. உத ிசாபர் அர்கப! 

          

 அணத்து திஜகபிணதும் ணி உரிகப ீப அர்த்துற்கும், குற்நங்கள் 

ற்றும் அணத்து திஜகபிணதும் ம்திக்க கட்டிழுப்னற்காகவும், 

ிறுணங்கப லுவூட்டுற்குாக ற்காள்பப்தட்ட சற்தாடுகபில் 

கடந்கானத்ில் ற்தட்டிருக்கும் னும் ீநல்கப ிசா சய்ண 

அங்கீகரிப்தற்கும், ீங்கள் அநிந் கில் சட்டத்ின் ஆட்சிில், சி கூட்டு 

அசாங்காணது உண் கண்டநில், ீி, ட்டஈடு ற்றும் ீப ிகா 

உறுிப்தடுத்ல் ஆகிற்நின் சற்தாடுகபில் ஈடுதட்டது. 

 

 னன்ண அசாங்கம் ணி உரிகள் தனேடன் தின்தற்நி ரிச்சலூட்டும் 

கினாண உநவுனந னடிவுக்குக் காண்டு ருற்காக, எவ்ாரு ருடனம் 

ிரும்தத் ிரும்த ாக்குகப காருன் ாினாக சி கூட்டு அசாங்கம் 

தின் னன்ணினில் கடந் கானத் காலற்காண அன் 

திகப னன்த்து, இனங்கிணால் இ அணுசபிக்கப்தட்ட 2015 

எக்டாதர் 1ஆந் ிகி 30/1ஆம் ீர்ாணம் எருித் கில் அங்கீகரிக்கப்தடுற்காக 

அணத்து ப்திணர்கலடனும் இந்து திாற்நிது. 

 

 அசாங்கத்ிணால் னன்ாிப்தட்ட கில், ஆனாசண டனநகபத் 

ாடர்ந்து தாாலன்ந சட்டங்கபிணால், காால் ஆக்கப்தட்ட தர்கலக்காண எரு 

ிந்ாண அலுனகம், எரு உண்த் டும் ஆக்குழு, ிட சட்ட 

ஆனாசகருடன் கூடி எரு ீிப் தாநினந ற்றும் ட்டஈடு ங்கும் அலுனகங்கள் 

ஆகிண இந் ிர்ப்னகலக்குப் னநம்தாக அக்கப்தட்டண. லும், இனங்க 30/1 



ீர்ாணத்ிற்காண ற்றுாரு ீடித் இண்டு ருட கான அகாசத்ிற்காக த 

உறுப்திணர்கலடன் இந்து சனாற்நிதுடன், அது இந் ருடம் ார்ச் ாத்ில் 34/1 

ன்ந ீர்ாணம் ாினாக காணாக ங்கப்தட்டது. 

 

 இனங்கிணால் அக்கப்தட்டுள்ப ல்னிக்கப் தாநினநகள் அணத்து இனங்க 

க்கலக்குாணாதுடன், அணருக்கும் சாண கில் ன்பிப்தண 

ாக்காகக் காண்டுள்பது. ால்கபின் தாாண ணி உரிகள் ற்றும் ணிாதிண 

சட்ட ீநல்கள் ாடர்தாண குற்நச்சாட்டுக்கபின் ிசாகள் ணது ாட்டிலுள்ப 

சினால் துிஷ்டசாக திாண கில் தாதுகாப்னப் தடிண இனக்கு 

த்து னற்றுனழுாக நாக னரிந்து காள்பப்தட்டுள்பது. இனங்கின் ஜணாிதி 
அண்ில் னினேறுத்ிப் தான்று, தாதுகாப்னப் தடிணர் னநற்ந ித்ில் 

இனக்கு க்கப்தடா அல்னது ண்டிக்கதடா இல்ன. ஆணால், சட்டங்கப 

ீநி ாடர்தில் ீித்துந டனநகள் ாினாக அற்நிற்கு ிப்தபித்து 

ிசாகப னன்ணடுத்து ருகின்நாம். 

 

கௌ திிிிகப! 

 

 இனங்க க்கி ாடுகள் லிதளட நகடபகமபடனும், உடன்படிக்கை 

அகப்புக்ைளுடனும் ணது அர்ப்திப்ன ற்றும் தங்கபிப்த ீிப்தடுத்ிது. 

 

உாாக, கடந் உனகனாி கானக்கி ீபாய்ினிருந்து 6 உடன்படிக்கை 

அகப்புக்ைரின் ீரொய்வுைரில் இனங்க தங்குதற்நினேள்பதுடன், 2018 ஜணரிில் 

ிட்டிடப்தட்டுள்ப சிறுர்கபின் உரிகள் ாடர்தாண உடன்தடிக்க ீபாய்ில் 

ஈடுதடவுனள்பது.  

 

லும், இற்றுள் அிகாண ீபாய்வுகள் இந் டனநகலக்காண 

அசாங்கத்ின் பிாண ஈடுதாட்ட பிப்தடுத்தும் னகாக 2016 ற்றும் 2017 

கானப்தகுிில் னன்ணடுக்கப்தட்டண. ாங்கள் எருதாதும் ீண்டும் எருனந 

கடகப அநிக்கிடுிணின்றும் றுற்கு னணில்ன, ாநாக இந் 

காங்கலக்காக உட்கட்ட னநகப லுப்தடுத்துற்காகவும், அத்துடன் 

உடன்தடிக்க அப்னக்கள், ிட டனநகள் ற்றும் உனகனாி 

கானக்கி ீபாய்வு ஆகிற்நின் தரிந்துகப னநாக தரிசாித்து, தின்தற்நி 
டனநப்தடுத்துற்குாண ிககப ற்தாது ாங்கள் ஆாய்ந்து 

ருகின்நாம். 

 

சிில் சனெகத்துடன் இந்து ாங்கள் இந் ிடம் ாடர்தாண உட்கட்ட 

சற்தாடுகப அத்து, லுப்தடுத்துற்காண கப குநிப்திடுற்காக, 

க்கி ாடுகபின் ாட்டு அலுனகம், ணி உரிகள் ஆாபர் ாகத்ின் 

அலுனகம் ற்றும் ‘உனகனாி கானக்கி ீபாய்வு கல்’ ஆகிற்றுடன் 

இந்து சற்தடவுள்பநாம். 

 

- 2015 டிசம்தரில், அணத்து கருப்தாருள் ிட டனநகலக்கும் நிகயில் 

அகறப்புக்ைகர இனங்க ிரிவுதடுத்ிது. 

 

- கடந் உனகனாி கானக்கி ீபாய்ினிருந்து எட்டு ைருப்கபொருளுக்ைொன 

லிதளட நகடபகம ஆகணபகடதொர் ற்றும் கேொறிற்பொட்டுக் குழுக்ைள் 

இனங்கக்கு ருக ந்துடன், அற்றுள் கடந் 2015 ஜணரிினிருந்து ஆறு தர் 

ருக ந்துள்பணர். 



 

- லும், ச்சாிகா டுத்து ப்ன ீாண ாிற்தாட்டுக் குழுாணது இந் 

ருடத்ின் டிசம்தர் 4 ாடக்கம் 15 ாண கானப்தகுிில் ருக 

வுள்பதுடன், கருத்து ற்றும் பிப்தடுத்ல் சுந்ித்ிற்காண உரிின் 

தாதுகாப்ன ற்றும் ம்தாட்டிற்காண ிசட அநிக்காபர் ிர்ரும் ருடத்ில் 

ருக வுள்பார். 

 

குமித்ேகலொரு குறுைி ைொயப்பகுேிக்குள் இத்ேகன அேிைொன லிதளட 

அமிக்கைொரர்ைள் ஏதேனும் நொகடொன்றுக்கு லருகை ேந்ேிருப்பொர்ைரொ என்பது 

கேொடர்பில் நொங்ைள் லிப்பகடைின்தமொம். 

 

தலும், 2013 ற்றும் 2016 தப்ரிில் கடந் ற்றும் ற்தா ணி உரி 

ஆாபர்கள் இனங்கக்கு ருக ந்துள்பதுடன், 2016 சப்டம்தரில் .ா. 

சனாபர் ாகம் ருக ந்துள்பார்.  

   

 ீபாய்வுக் கானத்ில், இனங்க பய எண்ணிக்கைியொன சர்லதேச ஆலணங்ைளுக்கு 

அச ேப்பினொைிபள்ரது. அற்றுள் தின்ருணவும் உள்படக்கப்தடுகின்நண:     

 

- 2015 தப்ரி ாத்ில் அங்கணீனட தர்கபின் உரிகலக்காண சர்ச 

உடன்தடிக்க 

 

- 2015 ஜூன் ாத்ில் தண்கள் ற்றும் சிறுர்கப கடத்துண ட 

சய்ற்காண தானர்ா உடன்தடிக்க 

 

- 2016  ாத்ில் அணத்து தர்கலம் னிந்து காானாக்கப்தடுிணின்றும் 

தாதுகாப்தற்காண சர்ச உடன்தடிக்க 

 

- 2016 சப்டம்தர் ாத்ில் கண்தார்ற்ந, தார்க் குநதாடாண தர்கள் 

அச்சு னகலக்கு சல்ண சிபிப்தற்காண அல்னது அச்சு 

னடக்கப்தடுல் ீாண ார்கஷ் உடன்தடிக்க 

 

- 2016 சப்டம்தர் ாத்ில் கானின ாற்நம் ாடர்தாண தாரிஸ் உடன்தடிக்க 

 

- 2015 தப்ரி ாத்ில் அங்கணீனட தர்கபின் உரிகலக்காண சர்ச 

உடன்தடிக்க 

 

- 2015 ஜூன் ாத்ில் தண்கள் ற்றும் சிறுர்கப கடத்துண ட 

சய்ற்காண தானர்ா உடன்தடிக்க 

 

- 2016  ாத்ில் அணத்து தர்கலம் னிந்து காானாக்கப்தடுிணின்றும் 

தாதுகாப்தற்காண சர்ச உடன்தடிக்க 

 

- 2016 சப்டம்தர் ாத்ில் கண்தார்ற்ந, தார்க் குநதாடாண தர்கள் 

அச்சு னகலக்கு சல்ண சிபிப்தற்காண அல்னது அச்சு 

னடக்கப்தடுல் ீாண ார்கஷ் உடன்தடிக்க 

 

- 2016 சப்டம்தர் ாத்ில் கானின ாற்நம் ாடர்தாண தாரிஸ் உடன்தடிக்க 

 

 ம்தர் 14ஆந் ிகிாகி ற்ந ிணம், சித்ேிலகே ற்றும் எகன கைொடூொன, 

னிேொபிொனற்ம அல்யது ேக்குகமலொன நடத்துகைைள் அல்யது ேண்டகனக்கு 



எேிொன லிருப்ப உடன்படிக்கைக்கு இயங்கை ேப்பினொகுலேற்ைொன 

அச்சின் அங்கீகாம் கிடக்கப்தற்றுள்பது ன்தண இன்று இங்கு 

குநிப்திடுற்கு ான் கடப்தட்டுள்பன். இந் ிருப்த உடன்தடிக்கின் தேசி 

ேலிர்ப்பு கபொமிபகமொை இனங்க ணி உரிகள் ஆக்குழு ிிக்கப்தடும். 

சித்ி ிர்த்து, ிர்ப்தற்காண து ினாண குநிக்காலக்கு உவும் 

னக்கிாணாரு தடினநாக ாங்கள் இணக் கருதுகின்நாம். 

 

 னனம்தர் ாினாபர்கபின் உரிகள் ீாண உடன்தடிக்கின் 29ஆம் 

அத்ிாத்ிண நிறுவுலேியிருந்து இனங்க உத்ிாகனர்ாக 

லியைிபள்ரதுடன், அற்காண ப்ன அநிித்ல் .ா. சனாபர் ாகத்ிணால் 2016 

ஆகஸ்ட் 16ஆந் ிகி பிிடப்தட்டது. 

 

 2015 ம்தரில் குடிில் ற்றும் அசில் உரிகைளுக்ைொன சர்லதேச 

உடன்படிக்கைின் கீாண அணத்து குநின ிடங்கபினிருந்தும் இனங்க 

ினகிக் காண்டது.   

 

 ணிதர் ாடர்தாடல்கப தற்றுக்காள்ற்காண குழுின் ஆற்நன 

அங்கீகரிப்தற்காண திகடணான்று சித்ிக்கு ிாண உடன்தடிக்கின் 22ஆம் 

அத்ிாத்ின் கீழ் ற்காள்பப்தட்டது.   

 

4. குடிில், அசில், கபொருரொேொ, சபை ற்றும் ையொச்சொ உரிகைகர 

கபருக்குலேற்ைொன கல்க்ைல்ைள் 

 

ிரு. உத ிசாபர் அர்கப! 

 

 ான் ற்தாழுது குடிில், அசில், தாருபாா, சனெக ற்றும் கனாச்சா 

உரிகப தருக்குற்காக ாங்கள் அடந்துள்ப ல்க்கல்கள் குநித்து 

குநிப்திடவுள்பன். 

 

 2015  ாத்ில் அசியகப்புக்ைொன 19ஆம் சரீ்ேிருத்ேத்கே தாாபன்நம் 

இற்நிது. 

 

- இந் அசினப்ன சீர்ிருத்ாணது ிநற்று ஜணாிதிின் அிகாங்கபக் 

குநத்துடன், தாதுச் சகபில் அசினின் னடீ்ட ிர்ப்தற்காண 

ாக்கத்னேட அடிப்தட ிறுணங்கபின் சுந்ித் லுவூட்டிது.  

 

- சுந்ி ஆக்குழுக்கபாண ர்ல் ஆக்குழு, ீிச் ச ஆக்குழு, 

தாதுச் ச ஆக்குழு, சி தானிஸ் ஆக்குழு, ிி ஆக்குழு, 

இனங்க ணி உரிகள் ஆக்குழு ற்நம் இனஞ்சம் ற்றும் ஊல் ிசா 

ஆக்குழு ஆகிற்றுக்காண ிணங்கப ற்காள்லற்காண 

ஜணாிதிின் ிநற்று அிகாம் ற்தாழுது 19ஆம் சீர்ிருத்த்ின் கீழ் 

ிறுப்தட்டுள்ப அசினப்ன தின் அங்கீகாத்ிற்கு 

உட்தடுத்ப்தட்டுள்பது.    

 

- அசினப்ன தக்காண உறுப்திணர்கள் ஆலம் ற்றும் ிர்த்ப்தச் சர்ந் 

தாாலன்ந உறுப்திணர்கள் ற்றும் அசில் ாடர்தற்ந சுந்ிாண 

தர்கபனேள்படக்கினேள்பது.  

 



- 19ஆம் சீர்ிருத்த்ிற்கு னன்ணர் 6 ருட கானாக இருந் ஜணாிதிின் திக் 

கானம், 5 ருடங்கபாக குநக்கப்தட்டது. 

 

- ஜணாதிின் இண்டு னநாண திக்கானம் ீப ிறுப்தட்டது. 

 

- தாாலன்நத்ின் திக்கானம் ஆநினிருந்து, ந்து ருடங்கபாக 

குநக்கப்தட்டதுடன், தாாலன்நத் கனப்தற்காண ஜணாிதிின் அிகாம் 

குநக்கப்தட்டதுடன், ற்தாழுது ஜணாிதிிணால் ான்க ருடம் 

னர்த்ிடந் தின்ண தாாலன்நத் கனக்க னடினேம் ன்ததுடன், அவ்ாறு 

இல்னாிடின் னென்நில் இண்டு தரும்தாண் னெனாக ீர்ாணம் என்று 

ிநற்நப்தடல் ண்டும். 

 

- இந் சட்ட ற்தாடுகள் ஜணாிதிிணதும், தாாலன்நத்ிணதும் ினாண 

திக்கானத் ிறுவுன் ாினாக லுநாக்கத் லுப்தடுத்துதுடன், 

அசினப்ன ரீிாக ிறுப்தட்ட அப்னக்கபின் சுந்ித் ீப 

ிறுவுதுடன், தாாலன்நத்ின் ீாண ிநற்று அிகா ஜணாிதிின் 

அிகாத் குநடச் சய்கின்நது.     

 

 19ஆம் சீர்ிருத்த்த் ாடர்ந்து இயங்கை னிே உரிகைள் ஆகணக்குழுலின் 

சுந்ிம் லுப்தடுத்ப்தட்டது. 

 

- அடிப்தட உரிகள் ீநப்தட்ட அல்ன உடணடிாக ீநப்தடவுள்ப 

ாடர்தினாண னநப்தாடுகப ிசா சய்ல், சட்டாக்கத் 

னநப்தடுத்துற்காக அசாங்கத்ிற்கு ஆனாசண ங்குல் ற்றும் சி 

சட்டங்கள் சர்ச ணி உரிகபின் ங்கலக்கும், ணி உரி 

உடன்தடிக்ககபின் ிடங்கலக்கு இதாகவும் காப்தடுண 

உறுிப்தடுத்துற்காண தரிந்துகப ற்காள்லல் தான்ந ிடங்கபில் 

அிகானெட்டிது. 

 

- இந் ஆக்குழு ில் அநிக்ககப சர்ப்தித்து அண் உடன்தடிக்க 

அப்னக்கபின் ீபாய்வுகள் ாடர்தில் சற்தட்டதுடன், ற்தா 

உனகனாி கானக்கி ீபாய்ில் ஆக்குழுின் தங்கபிப்னக்கப ானம் 

ற்கின்நாம். அடுத் ருடத்ில் இந் ஆக்குழுிற்காக அசாங்கம் 

அிகாண ிி எதுக்கீடு சய்வுள்பது. 

 

- 2015 ஆண்டு தப்ரில் தாாலன்நத்ிணால் 'குற்மச்கசல்ைரொல் 

பொேிக்ைப்பட்டலர்ைள் ற்றும் சொட்சிைகரப் பொதுைொத்ேல் ற்றும் உேவுேல் சட்டம்" 

ற்தடுத்ப்தட்ட ற்றும் அணத் ாடர்ந்து சட்ட ஆட்சிின் னழுாண 

சற்தாடு ஆகிண எருதக்கம் குற்நங்கபால் தாிக்கப்தட்டர்கபின் உரிகள் ற்றும் 

உரிங்கலக்கும், றுனநம் சந்கதர்கலக்கும் குற்நம் சுத்ப்தட்டர்கலக்கிடில் 

எரு னழுாண சின ங்கினேள்ப எரு னக்கிாண ல்கல்னாக 

அகின்நது 

 

- இந்ச் சட்டாணது குற்ந ீி னநில் குநிப்திட்ட ாற்நத் உண்டாக்குகிநது. 

இந்ச் சட்டாணது குற்நங்கபால் தாிக்கப்தட்டர்கள் ற்றும் சாட்சிகபின் 

உரிகள் ற்றும் உரிங்கப அபிப்தாக அந்துள்பது.  

 



- இது குற்நச்சல்கபிணால் தாிக்கப்தட்டர்கலக்கு ஷ்டஈட்டு காடுப்தண 

ங்குாடு, இந் ாக்கத்ிற்காண ிசட ிிம் என்ந ிறுவுகின்நது.  

 
- இந் சட்டத்ின் கீழ் அிகு சணாிதி அர்கபிணால் 2016 ஆம் ஆண்டு ஜணரி 8 

ஆந் ிகி சி அிகாசத ாதிக்கப்தட்டது. இது ாடர்தாக 2018 ஆம் ஆண்டுக்காக 

னன்ாிப்தட்ட தாீட்டு எதுக்கீடு அிகரிக்கப்தட்டுள்பது. 

 
- குற்நங்கபால் தாிக்கப்தட்டர்கள் ற்றும் சாட்சிங்கபின் தாதுகாப்திற்கு ிாண 

குற்நங்கள் ாடர்தில் ிசாகப ற்காள்ற்காகவும் தானிஸ் ா அிதர் 

ிக்கபத்ிணால் இனங்க தானிமார் சாட்சிங்கள் தாதுகாப்ன திரிவு 

ிறுப்தட்டுள்பது.  

 
- குற்நச்சனிணால் தாிக்கப்தட்டர்கள் ற்றும் சாட்சிங்கபின் சாட்சிகப திவு 

சய்ல் அல்னது எனி-காட்சிகள் னெனாண கூற்றுக்கள் ஆகிற்ந ீின்நத்ின் 

ணிாபாக ருக ாால் இனங்கக்கு பி ந்ாரு இடத்ினிருந்தும் 

தநக்கூடி கிலும் ற்றும் பிாடுகபிலுள்ப இனங்கத் தூகங்கள் ஊடாக 

இத்க சல்தாடுகப சிப்தடுத்தும் கிலும் ம்தர் 7 ஆந் ிகி இந் 

சட்ட சீர்ிருத்ம் தாாலன்நத்ிணால் ிநற்நப்தட்டுள்பது. 

 
- ேைலல்ைகர அமிபம் உரிகொனது அடிப்பகட உரிகொை 

அகடொரப்படுத்ேப்பட்டகினொல்  அசினப்தின் 19 ஆது சீர்ிருத்ம் 

ஊடாக ேைலல் அமிபம் உரிகச் சட்டம் இற்நப்தட்டது.  

 
- இந்ச் சட்டாணது 2017 தப்ரி 3 ஆந் ிகிினிருந்து டனநக்கு ந்து. 

 
- இது பிப்தடத்ன் ற்றும் தாது அிகா சதகபின் தாறுப்ன கூநல் ன் 

ஆகிற்ந ம்தடுத்துதுடன், ஊனனேம் எிக்கிநது.  

 
- தாதுக்கலக்கு கல்கப அநிந்துகாள்ற்காண உரி ங்கன 

டனநப்தடுத்துன் ஊடாக, குடிக்கள் ங்கபது தாது ாழ்ில் னழுாண 

ஈடுதாட்டுடன் இருக்கக்கூடி சனெகத் ாம் ஊக்குித்து ருகிநாம்.  

 
- கல் அநினேம் உரி ஆக்குழுாணது இந் சட்டத்ிண சிப்தடுத்தும் 

கில் அக்கப்தட்டுள்பதுடன், அகாண தாது அிகாரிகபிடிருந்து 

கல்கப தறுற்காண காரிக்கனேடன் தாதுக்கள் ற்கண 

அனுகூனங்கபப் தநத் ாடங்கினேள்பணர். 

 
- தண்கள் ற்றும் சிறுர்கள் னகங்காடுக்கும் திச்சிணகப சுட்டிக்காட்டுன் 

னக்கித்துத் அடாபப்தடுத்துல். இவ் ிடம் ாடர்தில் அசாங்கம் 

ாடர்ந்து னன்னுரி அபித்து ருகிநது.  

 
- தானில் ற்றும் தானிண அடிப்தடினாண ன்னநகப 

அடாபப்தடுத்துற்காண டடிக்ககள் டுக்கப்தட்டுள்பண.  

 



- தாகுதாடு சட்டங்கள் ற்றும் டனநகபில் ாக்கம் சலுத்தும் சட்ட ற்தாடுகள் 

உள்படங்கனாக னன்ணடுக்க ண்டி கனந்துாடல் ற்றும் ஆனாசணகள் 

ற்றும் தாகுதாடு காட்டப்தடும் ணிப்தட்ட சட்டங்கபின் சீர்ிருத்ம் ாடர்தாண அிடி 

சற்தாடுகள்.  

 
- சிறுர் உரிாண னழுாண கிழ்ச்சி உறுிப்தடுத்தும் சிறுர் 

ாினாபிகப இல்னாாிப்தற்காண ிினநகள் ற்றும் டடிக்ககள். 

கடந் 2016 ஆம் ஆண்டு ஜணரி ாம் னல் சிறுர் தாதுகாப்னக்காண ிசட 

சணாிதி சனிாணது, அிகு சணாிதி அர்கபின் டி கண்காிப்தின் 

கீழ் சற்தட்டு ருகிநது. 2016 ஆம் ஆண்டு ஜுன் ாம் அசாங்கத்ின் 

உர்ட்டத்ின் உறுிப்தாட்டிண பிப்தடுத்தும் கில், 'சிறுர் ாினாபிக்கு 

ிாண ிணம்' இண னன்ணிட்டு டதற்ந ிகழ்ில் 'சிறுலர் கேொறியொரிைரின் 

பூஜ்ெி சைிப்புத்ேன்க' னும் உறுிாிில் சணாிதி கச்சாத்ிட்டிருந்ார்.     

 
- இனங்கில் உள்நொட்டில் இடம்கபர்ந்து லொழும் க்ைளுக்கு ஆபிக்கும் 

கில் அர்கபது ல்ாழ்வு ற்றும் ாழ்க்கத்ம் ாடர்தில் அசாங்கம் 

ிசட கணம் சலுத்ினேள்பது. 2009 ஆம் ஆண்டு இறுிக்கட்ட ால்கபின் தாது 

உள்ாட்டினுள் இடம்தர்ந்ர்கபின் ண்ிக்க சுார் 300,000 இற்கும் 

ற்தட்டாகும். இன்று ாழ்ப்தாத்ிலுள்ப னன்னரி ினங்கபில் 

உள்ாட்டினுள் இடம்தர்ந்ர்கபின் ண்ிக்க 765 குடும்தங்கபச் 

சர்ந்ர்கலள் 3000 இணனேம் ிட குநாகும். அசாங்காணது உள்நொட்டில் 

இடம்கபர்ந்ே நபர்ைளுக்கு சரிொனத் ேரீ்வுைகர லறங்குலேற்ைொன னற்சிகப 

ாடர்ச்சிாக ற்காண்டு ருகிநது. ால்கபிணால் தாிக்கப்தட்ட திசங்கள் 

உள்படங்கனாக னக்கி தங்குார்கலடன் தந்துதட்ட ஆனாசணகபின் 

அடிப்தடில் 2016 ஆம் ஆண்டு ஏகஸ்ட் ாம் அதிிருத்ி சய்ப்தட்ட 

'ன்னநகபிணால் தாிக்கப்தட்டு இடம்தர்ந்ர்கலக்காண சரிாணத் ீர்வுகள் 

ாடர்தாண சிக் காள்க' இற்கு அச்ச அனுி ங்கினேள்பது. 

 

 நிகயொன அபிலிருத்ேி கைொள்கைைளுடன் கூடி பழுகொன 

கபொருரொேொொனது, து க்கபின் உரிகப உறுிப்தடுத்துற்காண ாக 

காப்தடுகிநது. து க்கபின் ஆர்ங்கலடன் ாடர்னட ணி உரிகள் ற்றும் 

ீண்டகான ாழ்ாாம், குநிப்தாக ீடித் சாாணம், ல்னிக்கம் ற்றும் 

ன்னநகள் ீப ிகாிருப்த உறுிப்தடுத்ல், தாருபாா பர்ச்சி ற்றும் 

ிாத் ப்தாடுகள் ற்றும் அதிிருத்ி ஆகிற்நின் தாதுகாப்ன ற்றும் 

ஊக்குித்ல். இது அச தாறுப்தாகும். 2015 ஆம் ஆண்டு உருாக்கப்;தட்ட சி 

எருப்தாட்டு அசாங்கத்ின் தாருபாாாணது அிகபினாண கடன் சு 

ாங்குதுடன், இது ாடர்தில் ாம் ாடர்ச்சிாக டடிக்ககப னன்ணடுத்து 

ருகிநாம்.  

  

- ம்தர் ாம் 7 ஆந் ிகி கடந் ாத்ில் தாாலன்நத்ில் சர்ப்திக்கப்தட்ட 2018 

ஆம் ஆண்டிற்காண வு சனவுத் ிட்டாணது ினாண அதிிருத்ிக் 

குநிக்காள்கள் அடிப்தடில் ாரிக்கப்தட்டதுடன், 'நீய - பசுக லவு 

கசயவுத்ேிட்டம்: என்டர்பிகஸ் ஸ்ரீயங்ைொ' ண னப்திடப்தட்டுள்பது. இது 

னற்சிாண் உந்துசக்ி ழுச்சிடச் சய்து இனங்க சிநந் 

ர்த்க ாக உருாக்கச் சய்துடன், பாண ாட்டின் து 

உரிாபர்கபாக அணத்து இனங்கர்கபனேம் ஊக்குிக்கிநது.   



 

- ீன - தசு தாருபாாம் ற்றும் அதிிருத்ி னெனாதாம் ன்தது தாரீஸ் 

உடன்தடிக்கக்காண து சர்ச உடன்தாடுகலக்கா அல்னது 2030 அதிிருத்ி 
ிகழ்ச்சி ிலுடணா என்நிந்து காப்தடில்ன. ஆணால் ிக னக்கிாக 

க்கும், து னனநிணருக்குாகவும், து சாந் ாட்டில் ட்டுல்னாது, 

உனகபாி சனெகத்ில் தாறுப்தாண அங்கத்ாகவும் ற்றும் ாம் அணரும் 

எ டீு ண அக்கும் எ உனகத்ில் இ குடிிருப்தாபர் ன்ந ரீிில் 

தாறுப்திணக் காண்டுள்பாம். 

 

- ாம் 4 ½% ஆக ினாண கொத்ே உள்நொட்டு உற்பத்ேி லிைிேத்கே த ம்ால் 

னடிந்துள்பதுடன், 2018 ஆம் ஆண்டில் 5% பர்ச்சி அடனேம் ண 

ிர்தார்த்துள்பாம்.  

 
- அசாங்க காள்ககள் ற்றும் ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் ஆகிற்நில் உள்படக்கக்கூடி 

17 நிகயதபமொன அபிலிருத்ேி இயக்குைகர, 2030 ஆம் ஆண்டு ிகழ்ச்சி ினில் 

டனநப்தடுத்துது ாக்கி ாம் சற்தட்டு ருகிநாம்.  

 

- 2017 ஆம் ஆண்டு எக்டாதரில் தாாலன்நத்ிணால் அபிக்கப்தட்ட 'இனங்க 

ினதநாண அதிிருத்ி சட்டம்' னும் தத்ிாணது, க்கி ாடுகபின் 

ினதநாண அதிிருத்ி ினிற்கு இங்கி அசாங்கத்ின் உறுிாிகப 

ம்தடுத்துற்காண எரு தடினநாக காப்தடுகிநது. இந் சல்னந 

சிப்தடுத்துற்காண சட்டத் ங்கினேள்ப எருசின ாடுகபில் இனங்கனேம் 

என்நாகவுள்பது ன்த ாம் னரிந்து காண்டுள்பாம்.  

 

 இந் சட்டாணது, அன் சாந் சி ஆர்ங்கலடன் சிக் காள்ககள் ற்றும் 

னெனாதாங்கப ாரிப்தற்காண ற்தாடுகப ங்குகிநது. ஆணால் 17 

ினதநாண அதிிருத்ி இனக்குகபிணால் ிடத்ப்தடுகிநது.   

 

 கொறி ற்றும் ைொயொச்சொ உரிகைளுக்ைொை, 2015 ஆம் ஆண்டு ார்ச் ாம் 

அசாங்கத்ின் னெனாக ிழ் ாிில் சி கீம் இசப்தற்காண ந்ாரு 

டகலம் இல்னண அணத்து அசாங்க ிறுணங்கலக்கும்; சுற்நநிக்க 

என்நிண பிிட்டிருந்து. 68 ருடங்கபில் னல் னநாக, 2016 ஆம் ஆண்டு 

தப்ரி 4 ஆந் ிகின்று டதற்ந சி சுந்ி ிணக் காண்டாட்டங்கபின் தாது 

உத்ிாகனர் ாிகபாண சிங்கபம் ற்றும் ிழ் னெனாக சி கீம் தாடப்தட்டது. 

இந் டனந ண ிகழ்வுகபிலும் தின்தற்நப்தட்டு ருகிநது.  

 

- சட்ட அனனாக்க தாநினநகப அணுகுில் டக்கு ற்றும் கிக்கு 

ாகாத்ில் க்கள் னகம் காடுக்கும் ாித் டகள் அடாபப்தடுத்ப்தட்டு, 

2016 ஆம் ஆண்டு 216 ிழ் தசும் ஆண் தானிஸ் அிகாரிகள், 26 ிழ் தசும் தண் 

தாலீஸ் அிகாரிகள் ற்றும் 14 ிழ் தசும் உத-தாலீஸ் அிகாரிகள் 

னக்கர்த்ப்தட்டுள்பணர்.  

 

 னன்ணர்; குநிப்திட்டப் தான்று சி ணி உரிகள் சற்தாட்டு ிட்டம் ற்றும் 

அணத்துனக கானக்கி அநிக்கக்காண சி அநிக்க ஆகிற்நின் உருாக்கல் 

சல்னநகபில் இடம்தறும் கபொது ஆதயொசகனைள் ஆகிண ாட்டின் அகனத்து 

பக்ைி கசல்பகமைரிலும் தின்தற்நப்தடுகின்நண. இது ீடித்ன்க்கு 



ற்தாடுகலக்கு ைீழ்நிகய அடகுபகமைள் ன் அசாங்கம் ிடாக ம்னன் 

காாக ற்தடுகிநது.  

 

- ல்னிக்க தாநினநகள் ாடர்தில் சிபினாண ஆனாசணகப னக்கி 

சிில் சனெகத்ச் சர்ந் உறுப்திணர்கள் திணாறு தர் காண்ட ஆதயொசகன 

கசயணி ற்காண்டுள்பது. இந் சல்னந ஊடாக தநப்தடும் 

உள்படக்கங்கள் உண்த்ன் ற்றும் ல்னிக்க ஆக்குழு ற்றும் 

ஷ்டஈட்டு அலுனகத்ின் ஆம்த டிப்ன ற்றும் நகபில் 

தன்தடுத்ப்தட்டதுடன், இத்ாடு ாடர்னட ண ல்னிக்க 

சல்னநகலக்காக ாடர்ச்சிாக ாம் கணம் சலுத்துகிநாம். ஆனாசண 

சனி அங்கத்ர்கள் ற்றும் ன சனி அங்கத்ர்கள் ஆகிாருடணாண 

க்காண ஆனாசணகள், ல்னிக்க தாநினநகள் எருங்கிப்னக்காண 

சனகத்ின் னெனாக ாடர்ச்சிாக னன்ணடுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

- ல்னிக்க தாநினநகள் அக்கப்தட்டன் தின்ணர், கற்றுக்காண்ட தாடங்கள் 

ற்றும் ல்னிக்க ஆக்குழு, 1990 இல் ிறுப்தட்ட காால்தாண ற்றும் 

காால் ஆக்கப்தட்டர்கள் ாடர்தாண ிசாகப ற்காள்ற்காண 

சணாிதி ஆக்குழு, காால்தாணார்கள் ாடர்தாண னநப்தாடுகப 

ிசா சய்ற்காண தக ஆக்குழு ண அநிப்தடும் சணாிதி 
ஆக்குழு, க்கி ாடுகள் ற்றும் அன் னகர் அப்னக்கள் ற்றும் 

ணிதர்கபின் அநிக்ககள் உள்ாடு ற்றும் பிாடுகபிலுள்ப ணி உரி 

அப்னக்கள் ஆகி சணாிதி ஆக்குழுக்கப உள்படக்கி னந் 

சல்னநிணால் தற்றுக்காள்பப்தட்ட அநிக்ககள், வுகள் ற்றும் 

தாருட்கள் ஆகிற்ந ங்கலக்கு தன்தடுத்ிக் காள்ர். 

 
- இந் ாக்கத்ிற்காக அக்கப்தட்ட கபொது பிேிநிேித்துல குழுலின், 

அசினப்ன சீர்ிருத்த்துடன் ாடர்னட தந்துதட்ட தாது ஆனாசணகள் 

னன்ணடுக்கப்தடுகின்நண. இந் அசியகப்பு சரீ்ேிருத்ே கசல்பகமொனது 

ன்னநகள் ீப ிகானிருப்தற்கு உத்ாபிப்தற்காண டடிக்கக்காண 

னன்னுரிாகக் காண்டு காப்தடுகிநது. ஜணாிதி ர்னத் ாடர்ந்து 

அசினப்ன சட்டன்ந உருாக்கம் ாடர்தாண ீர்ாண கட்டப்த தின்தற்நல் 

ற்றும் அசினப்ன சீர்ிருத் சல்னந ாடர்தாண திகப 

னன்ணடுத்ல் ஆகிற்ந ற்தடுத்தும் தாருட்டு உருாக்கப்தட்ட சி 

எருப்தாட்டு அசாங்கத்ின் 1 ஆது ருட ிந னன்ணிட்டு 2016 ஜணரி 9 

ஆந் ிகி தாாலன்நத்ில் ிசட அர்வு என்று டதற்நது. இந்த் ீர்ாணம் 

ார்ச் ாம் கணாக தின்தற்நப்தட்டது. அடிப்தட உரிகள், ீித்துந, சட்டம் 

ற்றும் எழுங்கு, தாது ிி, தாது ச ற்றும் த்ி உநவுகள் ஆகிற்றுடன் 

ாடர்னட ிசட திச்சிணகள் ாடர்தாண சிதாரிசுகப ற்காள்லம் 

கில் எரு ிகாட்டும் குழுவும், ஆறு உத குழு உறுப்திணர்கலம் 

ிிக்கப்தட்டுள்பணர். ிகாட்டல் குழுின் இடக்கான அநிக்காணது, இந் 

ருடம் சப்டம்தர் ாம் 21ஆந் ிகி திால் அசினப்ன சட்டன்நத்ில் 

சர்ப்திக்கப்தட்டதுடன், இது எக்டாதர் 30 னல் ம்தர் 3 ஆந் ிகி  5 

ாட்கலக்கு அசினப்ன சட்டன்நத்ில் ிாிக்கப்தட்டுள்பது. ிகாட்டல் 

குழுிணால் இறுி அநிக்க சர்ப்திக்கப்தடுற்கு னன்ணர் னிக 

ஆனாசணகள் ாடர்ந்து இடம்தற்றுள்பண. னி அசினப்தின் திாகம், 



சர்சண ாக்கடுப்தின் னெனாக க்கபின் அனுி தற்நத் ாடர்ந்து, 

தாாலன்நத்ின் னென்நில் இண்டு தங்கு தரும்தான் ப்தடுகிநது.   

 

5. கசயொக்ை ேரீ்ொனங்ைள் 30/1 ற்றும் 34/1 ற்றும் நல்யிணக்ைம் 

 

ிரு. உத ிசாபர் அர்கப, 

 

 30/1  ற்றும் 34/1 ீர்ாணங்கபில் உறுிப்தாட்டிண சல்னநப்தடுத்துடன் 

ாடர்னதட்ட எருசின னன்கூட்டி கள்ிகள் சர்ப்திக்கப்தட்டுள்பிணால், 

அர்கபது டனநப்தடுத்ன உறுிசய்ற்காண து ிடாண 

உறுிப்தாட்டிண ீலறுி சய்ற்கு ான் ிரும்னகிநன். உங்கபில் தனது ஆவு 

உள்படங்கனாக இந் குநிக்காள் ாக்கி ாடர்ச்சிாகவும், னநாகவும் ாம் 

சனாற்நி ருகிநாம்.  

 

- இந் ருடம் சப்டம்தர் 15 ஆந் ிகி சற்தாட்டுக்கு ந் ைொணொல் 

தபொதனொருக்ைொன அலுலயைொனது, கடந் ாம் தாாலன்நத்ில் 

சர்ப்திக்கப்தட்ட 2018 ஆம் ஆண்டுக்காண து வு சனவு ிட்டத்ில் அன் 

ாதிப்திற்காக எதுக்கீடு சய்ப்தட்ட 1.4 பில்யின் ரூபொய் சனில் 

அக்கப்தட்டுள்ப ல்னிக்க தாநினநகபில் னனாாக காப்தடுகின்நது. 

 

 

கௌ திிிிகப, 

 

- து  னாற்நில் னல் னநாக, 2018 ஆம் ஆண்டிற்காண சி வு சனவு 

ிட்டத்ின் எரு திரிவு ல்னிக்கத்ிற்காக எதுக்கப்தட்டுள்பது. னலீட்டிற்காண 

பாண சூன தாரிப்ன சய்ல், தாதுகாப்ன ற்றும் ினதற்றுின 

லுப்தடுத்ல் ன்தற்நினூடாக னழுாண தாருபாா காள்காக 

ல்னிக்கம் ற்றும் சாணாணத்ில் னலீடுகள் ீது ாம்  கணம் 

சலுத்துகிநாம். அதுதான, ருாண பர்ச்சி ற்றும் னாய்ப்திண 

ம்தடுத்தும் னழுாண தாருபாாக் காள்காணது ீண்டகான சாாணம், 

தாதுகாப்ன ற்றும் ல்னிக்கம் ஆகிற்றுக்காண ிதந்ணகப கட்டிழுப்த 

க்கு உவுகின்நது. 

 

6.  பிச்சிகனைள் ற்றும் சலொல்ைள்  

 

ிரு. உத ிசாபர் அர்கப, 

 

 இந் திக்குழுவுடன் ாம் பிப்தடாக ிடங்கப தகிர்ந்து காள்கிநாம். 2015 

ஆம் ஆண்டு தாாலன்ந ற்றும் சணாிதி ர்ல் டதற்நது னல் ிகக்குறுகி 

கானத்ினுள் து ணி உரிகள் கடப்தாடுகபில் தனற்ந ாம் அடந்து 

காண்டுள்பாம்.  

 

 து தூாக்கு ீண்ட கானத்துக்குரிது. து சத்ின் அப்னகள் ற்றும் 

கட்டப்னகபில் ிடாக சூப்தட்டுள்ப ாற்நங்கள் ற்றும் னன்ணற்நங்கப ாம் 

கா ிரும்னதுடன், ிிப்னர்வு ற்றும் னரிந்துர்வு ஊடாக து உரிகப 

தறுற்காண சல்னநகபில் க்கபின் ஈடுதாட்டிண உறுி சய்துள்பாம். இது 

குநிப்திடத்க்க ாற்நத் உண்டாக்கினேள்பதுடன், இது ீடித்ாகவும், 

ினாணாகவும் அனேம் ண ாம் ம்னகிநாம்.  

 



கௌாணர்கப, து எருசின திச்சிணகள் ற்றும் சால்கள் ாடர்தில் ாம்; 

தகிர்ந்துகாள்ாம். 

 

- இனங்க ாணபவு ிநற்நினேள்பது. இருந்தாிலும், இண எரு 

த்ணாக ாம் கருில்ன. லும் எருசினர் குநிப்திடுப்தான ணி 

உரிகள் ாடர்தினாண றுதாட்டிணா அல்னது அக்கநின்னேடணா 

ாம் சற்தடில்ன. து அணத்து குடிக்கலம் அர்கபது னழு ஈடுதாடு 

காாக த்து உரிகப அனுதிப்த உறுிப்தடுத்துற்காக லும் 

தன ிடங்கப ற்காள்ப ண்டும் ன்தில் ாம் உறுிாகவுள்பாம். 

த்து ணிப்தட்ட உரிகள் னெனாக அிகாபிக்கப்தட்டுள்ப குடிக்கள் து 

சத் லுப்தடுத்துர் ண ாம் ிடாக ம்னகிநாம்.   

 

- கடந் 35 ாங்கலக்கும் னாண து சாணகள், கீழ்காணும் தடினநகப 

னன்ணடுப்தற்காண அதிிருத்ிடந்து ரும் சாக கா ண்டும் ண ாம் 

உர்கிநாம்: 

 

o ிர்ாகம், ிறுணங்கள், அசினப்ன, சட்டம், தாருபாாம் ற்றும் ணி 

உரிகள் உள்படங்கனாக சட்ட ற்தாடுகள் ஊடாக ால்கள் ீப 

ிகாிருப்த  உறுிசய்ல். 

 

o சனெகங்கலக்கிடினாண அம்திக்க ஆற்றுப்தடுத்துல் ற்றும் 

வ்றுகானக்கட்டங்கள் ற்றும் ௌ;று ிகபில் ற்கில் இண்டு 

இபஞர்கபின் கனகங்கள் உள்படங்கனாக அணத்து சனெகங்கபனேம் 

தாித் ீண்டகான ன்னந ற்றும் ிாகரிப்ன ஊடாக தாிக்கப்தட்ட அச 

ிறுணங்கபில் ம்திக்க ீலருாக்குல். ற்றும் 

 

o அணத்து ட்டங்கபிலுனள்ப ிறுணங்கபின் சல்தாடுகபில் ல்னாட்சிஇ 

பிப்தடத்ன் ற்றும் சற்ிநன் ஆகிற்நின் த் ீப 

உருாக்குல்.  

 

- ிர்தாா ிாக, எவ்ாரு தடினநனேம் சத்ில் ல்னிக்கத் 

ற்தடுத்தும் கிலும், து கடந்கான கசப்தாண அனுதங்கப 

எப்னக்காள்ாகவும் அந்துள்பது. ணி உரிகப தாதுகாத்ல் ற்றும் 

ஊக்குிப்தற்காண து னற்சிகள் அடிக்கடி பிாட்டு னடீ்டிணால் 

அக்கப்தடும் ிரிகபால் அடிக்கடி ாக்கப்தட்டு ருகின்நண. வ்று 

ங்கபச் சர்ந் சனெகங்கலக்கிட இக்காண உநவுகப 

உறுிப்தடுத்துற்காண து னற்சிகள் ற்றும் திவுகப உருாக்க னற்சிக்கு 

ிரிகபின் ாக்குல்க்ப அடிக்கடி இடம்தறும் அசினப்ன சீர்ிருத்த்ிற்காண 

து உறுிப்தாடுகள். இருந்தாிலும், ாம் லுாண உறுினேடன் 

ினத்துள்பபாம். 

 

- ஜணாக ாடு ன்ந ரீிில், ணி உரிகள் ற்றும் ினாண சாாணம் 

ற்றும் ல்னிக்கம் ஆகிற்நின் னழுாண அனுதம் ாக்கி து தம் 

ாடர்தாண ிாங்கள் ற்றும் ிர்சணங்கள் ஆகிற்ந ாம் ற்கிநாம். 

ஆணால் ண தன ஜணாகங்கபப் தான, து தாது ஆர்ாணது எருசின 

நாண கல்கள், சூழ்ச்சி ற்றும் ப்தண்ம் ஆகிற்ந காண்டுள்ப 

ாடர்தில் ாம் ிிப்னடன் உள்பாம். இன் காாக ணி உரிகப 



தாதுகாத்ல் ற்றும் ஊக்குித்ல் ற்றும் ல்னிக்கத் ம்தடுத்துன் 

னக்கித்தும் ாடர்தில் சிபினாண எருித் கருத் ீடித்ல் ற்றும் 

கட்டிழுப்தல் ாடர்தாண கண்ாட்டத்துடன் ச்சரிக்கனேடனும், 

னத்ிசானித்ணாகவும் சற்தட்டு ருகிநாம். எரு சம் ன்ந ரீிில், ாம் 

ீண்டகானாக கசப்தாண ிடங்கப அனுதித்துள்பாம். இண்டு திாண 

அசில் கட்சிகள் இந்து திாற்நிரும் னாற்று சிநப்ன ிக்க இத் 

ருத்ில், ாம் னன்ணடுத் சீர்ிருத்ாணது ீண்டகானத்ிற்கு ினாண 

இருப்த உறுிசய்ற்காண டடிக்ககப னன்ணடுப்த ாம் உறுி 
சய்து ருகிநாம்.    

 

7. படிவு 

 

o இறுிாக ிரு.உத ிசாபர் அர்கப, அணத்துனக கானக்கி சி அநிக்க 

ார்தடுத்ல் சல்னநின் தாதும் ற்றும் அர்கபது ில் அநிக்கின் 

தாதும் சிில் சனெகக் குழுக்கள் ற்றும் திிிிகள், இனங்க ணி உரிகள் 

ஆக்குழு ங்கி தங்கபிப்ன ற்றும் எத்துப்ன ாடர்தில் எவ்ாரு 

தருக்கும் ணது ன்நிகப ரிித்துக் காள்கிநன்.  

 

o ற்தாது சனாற்நி ரும் சனி குழு ற்றும் க்கி ாடுகள் உறுப்ன ாடுகள் 

அணத்ிற்கு ணது ன்நித் ரிித்துக் காள்கிநன். 

 
o ிரு. உத ிசாபர் ற்றும் திக்குழு சனகத்ிற்கு அர்கள் அபித் ாில்தட்த 

ஆிற்கும் ற்றும் னருண்டி, இனங்க ீபாய்வுக்காண காரி குடிசு ற்றும் 

ணிசுனா ஆகிற்நின் எத்துப்த ல்கி ட்ாய்காிற்கு ணது ன்நிகப 

ரிித்துக் காள்கிநன். 

 
o ற்தாது ாம் உறுப்ன ாடுகலக்கு சிடுப்ததுடன், ான் ற்றும் ணது திிிிகள் 

ற்தடின் ான் தினபிப்தாம். 

 

ன்நி! 
 


