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Date : 02.11.2022 
To,           

Tmt. Droupadi Murmu 
Hon’ble President of India, 

Presidential Secretariat, Rashtrapati Bhavan, 
New Delhi – 110 004. 

 

Hon’ble President, 
 

Vanakkam 

 
1. We, the undersigned Leaders and Members of Parliament from various 

political parties in Tamil Nadu, are writing to Your Excellency to draw 
your kind attention to a pressing matter of great urgency for the State 
and its people. 

 
2. The Constitution of India states that the executive power of the State 

vests in the Governor. The Governor, being a nominal head of the State, 
is however expected to exercise that power as per the aid and advice of 
the Council of the Minsters with the Chief Minster at the head of the 

State. He is the linchpin of the Constitutional apparatus of the state. 
 
3. During the Constituent Assembly Debates the framers of our 

Constitution contemplated a Governor who would be a “guide, 
philosopher and friend of the Ministry as well as the people in general”. 

The Governor performs important constitutional functions, which 
require him to be impartial and a person of impeccable integrity. 
Democracy is the lifeblood of our Constitution. It is only to establish a 

democratic government that our freedom fighters sacrificed their lives to 
fight the colonial powers.  

 

4. It goes without saying that a Governor must have full faith in the 
Constitution and the ideals it represents. The ideals of the Constitution 

are summarised in the preamble – That India is a Sovereign, Socialist, 
Secular, Democratic Republic. A Governor who does not have faith in 
any one of these ideals is not fit to hold constitutional office. It is also 

imperative that a Governor who turns political must cease to be a 
Governor.  

 
5. The Governor under the constitution being nominal head of a State all 

executive action of the Government of a State is expressed to be taken 

in his name. Therefore the Governor who is nominee of Union 
Government and an unelected figure opposing a popularly elected State 
Government ideologically and functionally, is a perversion of the 

Constitutional set up and a death knell to democracy. The framers of 
the Constitution would never have imagined a situation where a 

Governor openly contradicts the policy of the elected State Government 
or impedes legislation passed by the legislature by indefinitely delaying 
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assent or acts against secularism. Such a situation can only be 
described as autocracy. Yet, such a situation prevails in Tamil Nadu.  

 
6. As you are well aware, in the elections conducted in 2021, the people of 

the State have bestowed an emphatic mandate on the DMK party to take 
the State forward in the path of social and economic development. Since 
the day it took oath, the DMK Government has been toiling day and 

night to work for the people and justify the faith reposed in it.  
 
7. However, with the greatest of respect, we must place on record our 

dissatisfaction that the work being done by the Tamil Nadu Government 
and the Legislature is being obturated by the office of the Governor by 

openly contradicting its policy in public and unduly delaying assent to 
Bills. The Tamil Nadu Legislative Assembly has enacted several 
important Bills (details of which are annexed herewith) and sent the 

same to the Governor for assent. We are pained to note that the 
Governor is unduly delaying assent to the Bills passed by the State 

Legislature. This amounts to interference in the administration of the 
State and transaction of business by the Legislature. It impedes and 
obstructs a democratically elected Government from serving the people, 

which is ex-facie unconstitutional.  
 

8. It is trite that under the scheme of our Constitution, a Governor cannot 
sit as an appellate authority over the decision of the Cabinet or the 
Legislature. The need, requirement or necessity of a Bill cannot be 

inquired into by the Governor. That is within the sole prerogative of the 
Legislature, which extensively debates the necessity of the Bill. Once a 
Bill is passed it is deemed to be the will of the people and the Governor 

has to Act within the frame work of constitution.  
 

9. The Governor is not performing his primary function in our State. The 
97th Constitutional Amendment Act, 2011 relating to cooperative 
societies was struck down by Hon’ble Supreme Court of India on 

20.7.2021. Pursuant to this judgement, to bring the TN Cooperative 
Societies Act 1983 in tune with the law of the land, the TN Legislative 
Assembly passed Bill No. 11 of 2022 on 7.1.2022 and sent it to Thiru 

R.N. Ravi, the Governor for his assent.  For past 10 months the Bill is 
decaying in the office of Governor without being considered. Like wise 

when the TN Admission to UG Medical Degree Courses Bill 2021 No 43 
of 2021 (NEET Exemption Bill) was passed by TN Legislative Assembly 
and sent for his assent on 13.9.2021, instead of forwarding the Bill to 

the Hon’ble President as envisaged under Art 200/201, he sat over the 
Bill for several months. In this regard all the Leaders of major political 

parties in Tamil Nadu met your good self’s predecessor and gave a 
representation on 28.12.2021 and thereafter another representation 
was given to the Hon’ble Union Home Minister on 5.1.2022. Thereupon, 

Thiru R.N Ravi instead of forwarding the aforesaid Bill to the Hon’ble 
President (since the Governor was not competent to give assent), 
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usurped the powers of the Hon’ble President and questioned the wisdom 
of the Legislature and returned the Bill, which is ultravires of the powers 

conferred on a Governor. Due to his conduct, the TN Assembly had to 
be convened for a special session and the Assembly re-enacted the NEET 

Exemption Bill and sent it again to the Governor. This shows that the 
Governor is acting against the collective will of the people as expressed 
by the State Legislative Assembly. These are all acts of unbecoming of a 

Governor. 
 

10. Tamil Nadu is a paradise where people from different religions, 
languages and castes live peacefully.  The TN Governor Thiru R.N. Ravi 
has developed an unfortunate propensity to publicly profess his lack of 

faith in the secular ideals of this country and frequently engages in 
divisive rhetoric. This is an embarrassment to our Government which 
has utmost commitment to the secular ethos of this nation. The 

Governor has been unabashedly propagating dangerous, divisive, 
religious rhetoric in public, which is unbecoming of a Governor. His 

speeches are made with a calculated intent to incite hatred and create 
communal unrest among the people. Recently he made a comment that 
“India is dependent on one religion like the rest of the world”. This 

statement is an affront to India’s Constitution. India is dependent on its 
Constitution & laws, not any religion. In the past, the Governor has 

made similar communal remarks like praising sanatana dharma, 
communalising the jewel of Tamil literature – the Thirukural & 
denouncing Dravidian heritage and Tamil pride. These statements have 

caused deep wounds to the Tamil sentiment and pride.  
 

11. The mind of a Governor should be free of any political likes or dislikes, 
or party politics or expectations of future appointments after his tenure 
expires. The Governor’s attention should be towards the welfare of the 

people and must defer to the decisions of the elected representatives viz 
the Chief Minster and the Council of Ministers. Thiru Ravi forgets that 
he has not won any elections in Tamil Nadu to decide what is good for 

the people of Tamil Nadu.  
 

12. The Sarkaria Commission in its report had noticed that the number of 
Governors who have displayed the qualities of ability, integrity, 
impartiality and statesmanship has been on the declining side. In recent 

times the retired bureaucrats who are/ were faithful to the ruling party 
in the Union Government, are offered the post of Governor as quid pro 
quo. These persons do not have the basic knowledge, integrity & 
impartiality to hold the office of Governor and become an 
embarrassment to the Government and people of the State. The image 

of the Governor as merely an agent of the Union sitting in state capitals 
and desperately seeking an opportunity to run down the state 

government when it is in the hands of a party opposed to the party ruling 
at center will deform our cooperative federalism and destroy our 
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democracy. The Tamil Nadu Governor R.N. Ravi is a text book example 
of this malady.  

 
13. Clearly, Thiru R.N. Ravi has violated the oath he took under Article 159 

to preserve, protect and defend the Constitution and the law and to 
devote himself to the service and well-being of the people of Tamil Nadu. 
Far from it, he has been instigating communal hatred, and is a threat 

to the peace and tranquillity of the State. Some might even consider his 
statements as seditious as his statements bring or attempt to bring into 
hatred or contempt, or excite or attempt to excite disaffection towards 

the Government established by law. Therefore by his conduct an 
actions, Thiru R.N.Ravi has proved that he is unfit to hold the 

constitutional office of Governor and therefore he deserves to be sacked 
immediately. 

 

14. As per Article 156(1), the Governor serves at the pleasure of the Hon’ble 
President. Therefore, we request Your Excellency to forthwith remove 

Thiru R.N. Ravi from the office of Governor of Tamil Nadu and preserve 
the values of the Constitution and oblige.  

 

Thanking you, 
 

Yours, 

Sd. XXXX 
(Signed by M.Ps of Secular Progressive Alliance) 
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Annexure 
 

BILLS PASSED IN THE ASSEMBLY AND PENDING WITH 
HON’BLE GOVERNOR AS ON 31.10.2022. 

 

Sl. 

No. 

Bills Sent to Office of 

the Hon’ble 
Governor for 

assent of Bill on 

1. The Tamil Nadu Fisheries University (Amendment) Bill, 

2020.(L.A. Bill No.2 of 2020). 
 

(To confer the Government with the power of 
inspection and inquiry instead of the Chancellor and 
to include a Government nominee in the panel for 

selection for appointment as Vice-Chancellor). 

13.01.2020 

 

 

2. The Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences 
University (Amendment) Bill, 2020. (L.A. Bill No.12 of 

2020). 
 

(To confer the Government with the power of 
inspection and inquiry instead of the Chancellor). 

18.01.2020 

 

 

3. The Tamil Nadu Co-operative Societies (Second 

Amendment) Act, 2022. (L.A. Bill No.11 of 2022). 

(To restore some of the provisions that existed in the 
Tamil Nadu Co-operative Societies Act 1983 prior to 

2013, consequent on the striking down of Part-IX B 
of the Constitution of India by the Supreme Court and 
to reduce the term of office of the Board of Directors 

of the Societies from 5 years to 3 years). 

12.01.2022 

 

 

4. The Tamil Nadu Universities Laws (Amendment) Bill, 
2022 (L.A. Bill No.24 of 2022). 

(To empower the State Government to appoint the 

Vice-Chancellors of the State Universities under the 
administrative control of Higher Education 

Department).  

28.04.2022 
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5. The Chennai University (Amendment) Bill, 2022. 

(L.A. Bill No.25 of 2022). 

 

(To empower the State Government to appoint the 

Vice-Chancellor of the University and to include 

Finance Secretary as a Syndicate Member of the 

University). 

28.04.2022 

 

(To be reserved by 

the Hon’ble 
Governor for the 
consideration of the 

Hon’ble President of 
India) 

6. The Tamil Nadu Siddha Medical University Bill, 2022     

(L.A. Bill No.26 of 2022). 

(To establish a separate Siddha University near 

Chennai for Indian Systems of Medicine).  

05.05.2022 

    Clarification 

sought for  by the 
Principal Secretary 

to Governor vide 
Letter dated 
25.07.2022, has 

been furnished vide 
this department’s 

Letter dated 
17.09.2022. 

7. The Tamil Nadu Dr.Ambedkar Law University 

(Amendment) Bill, 2022 (L.A. Bill No.29 of 2022). 

(To empower the State Government to appoint the 

Vice Chancellor of the University). 

16.05.2022 

 

 

8. The Tamil University (Amendment) Bill, 2022. 

(L.A. Bill No.31 of 2022). 
 
(To omit the disqualification provided for persons 

with disabilities for being elected or nominated as a 
Member of the authorities of the University)  

16.05.2022 

 

  

9. The Tamil Nadu Dr.M.G.R. Medical University, Chennai          

(Amendment) Bill, 2022 (L.A. Bill No.39 of 2022). 

(To empower the State Government to appoint the 

Vice-Chancellor of the University) 

16.05.2022 

 

 

10. The Tamil Nadu Agricultural University (Amendment) 

Bill, 2022 (L.A. Bill No.40 of 2022). 

(To empower the State Government to appoint Vice-

Chancellor of the University) 

16.05.2022 
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11. Tamil Nadu Prohibition of Online Gambling and 

Regulation of Online Games Bill, 2022 (L.A. Bill No.53 of 

2022) (To replace the Tamil Nadu Prohibition of 

Online Gambling and Regulation of Online Games 

Ordinance, 2022) 

26.09.2022 

12. The Tamil Nadu District Municipalities (Amendment) Bill, 

2022 (L.A. Bill No.47 of 2022) 

(To replace the Tamil Nadu District Municipalities 

(Amendment) Ordinance, 2022, in which the term of 

the special officer of Kadambur Town Panchayat in 

Thoothukudi District was extended upto 31.12.2022) 

27.09.2022 

13. The Tamil Nadu Universities Laws (Second Amendment) 

Bill, 2022 (L.A. Bill No.48 of 2022) 

(To include Secretary to Government in charge of 

Finance department as Syndicate Member in ten 

State Universities) 

27.09.2022 

14. The Tamil Nadu Universities Laws (Third Amendment) 

Bill, 2022 (L.A. Bill No.49 of 2022) 

(To omit disqualification of deaf – mute or suffering 

from leprosy for election or nomination as a member 

of the authorities of ten State Universities)  

27.09.2022 

15. The Tamil Nadu Private Colleges (Regulation) Amendment 

Bill, 2022 (L.A. Bill No.50 of 2022) 

(To continue the management of Private Colleges by 

the Government beyond seven years) 

27.09.2022 

(To be reserved by 

the Hon’ble 

Governor for the 

consideration of the 

Hon’ble President of 

India) 

16. The Tamil Nadu Business Facilitation (Amendment) Bill, 

2022 (L.A. Bill No.51 of 2022) 

(To provide for time bound processing of application 

and issue of clearance by the competent authorities 

for establishing or expanding an enterprise in the 

State) 

27.09.2022 

17. The Tamil Nadu Transparency in Tenders (Amendment) 

Bill, 2022 (L.A. Bill No.52 of 2022) 

27.09.2022 
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(To encourage the participation of Micro and Small 

enterprise owned by SC & ST in public procurement) 

18. The Tamil University (Second Amendment) Bill, 2022 

(L.A. Bill No.55 of 2022) 

(To empower the State Government to appoint the 

Vice-Chancellor of the University) 

27.09.2022 

19. The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition 

of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, 

Production, Supply and Distribution) Tamil Nadu 

Amendment Bill, 2022  

(L.A. Bill No.57 of 2022) 

(To Prohibit Hookah bars) 

27.09.2022 

(To be reserved by 

the Hon’ble 

Governor for the 

consideration of the 

Hon’ble President of 

India) 

20. The Tamil Nadu Appropriation (No.6) Bill, 2022. (L.A. 

Bill No.58 of 2022) 

(For appropriation out of the Consolidated Fund of 

the State to meet, the supplementary grants for the 

financial year which commenced on 1st April 2022 

and the expenditure charged on the said Fund) 

27.09.2022 
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தமிழாக்கம்: 

 

1.11.2022 

பெறுநர் 

திருமதி. திரவுெதி முர்மு அவர்கள் 

மாண்புமிகு குடியரசுத் தலைவர் 

குடியரசுத் தலைவர் பெயைகம், 

குடியரசுத் தலைவர் மாளிலக, 

புது பெல்லி – 110 004. 

 

வணக்கம், 

1. எங்கள் மாநிைம் மற்றும் மாநிை மக்கள் பதாெர்ொன அவெர 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விவகாரம் பதாெர்ொக தங்கள் கவனத்லதக் ககாாி, 

கீகழ லகபயாப்ெமிட்டுள்ள தமிழ்நாட்லெச் கெர்ந்த ெல்கவறு அரெியல் 

கட்ெித் தலைவர்களும் நாொளுமன்ற உறுப்ெினர்களும் இக்கடிதத்லத 

அனுப்புகிகறாம். 

2. இந்திய அரெியைலமப்புச் ெட்ெம் மாநிைத்தின் நிர்வாக அதிகாரம் 

ஆளுநாிெம் உள்ளதாகத் பதாிவிக்கிறது.  எனினும், பெயரளவில் மட்டுகம 
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மாநிைத்தின் தலைவரான ஆளுநர், தனது அதிகாரத்லத மாநிை 

முதைலமச்ெலரத் தலைவராகக் பகாண்ெ அலமச்ெரலவக் குழுவின் 

ஆகைாெலன மற்றும் அறிவுலரப்ெடிகய ெயன்ெடுத்த கவண்டும் என்று 

எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறார். ஏபனன்றால் ஆளுநர் மாநிைத்தில் 

அரெியைலமப்புக் கருவியின் ஓர் அச்ொணி ஆவார்.  

3. அரெியல் நிர்ணய அலவ விவாதங்களின்கொது, நமது 

அரெியைலமப்புச் ெட்ெத்லத வகுத்தவர்கள், ஆளுநர் என்ெவர் 

அலமச்ெரலவக்கும், பொது மக்களுக்கும் ஒரு “வழிகாட்டியாக, 

தத்துவாொனாக, நண்ெராக” விளங்க கவண்டும் என்கற கருதினர். 

முக்கியமான அரெலமப்புச் ெட்ெப் ெணிகலளச் பெய்ய கவண்டிய 

ஆளுநரானவர் தனது கெலமயில் ஒருொர்ெற்றவராகவும், 

கநர்லமயானவராகவும், மிகச் ொியானவராகவும் இருக்க கவண்டும். நமது 

அரெியைலமப்புச் ெட்ெத்தின் உயிகராட்ெம் என்ெது மக்களாட்ெிதான். 

மக்களால் கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ெ அரலெ நிறுவத்தான் நமது விடுதலைப் 

கொராட்ெ வீரர்கள் காைனிய ஆட்ெியாளர்கலள எதிர்த்துத் தங்கள் உயிலர 

ஈந்தார்கள். 

4. ஆளுநராக இருப்ெவர் அரெியைலமப்ெின்ொலும் அதுகுறித்து 

நிற்கும் மதிப்புகளின்ொலும் முழு நம்ெிக்லக பகாண்ெவராக இருக்க 
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கவண்டும் என்ெலதத் தனியாகச் பொல்ை கவண்டியதில்லை. நமது 

அரெியைலமப்ெின் மதிப்புகள் முகவுலரயில் சுருக்கமாகக் கூறப்ெட்டுள்ளன. 

அதாவது, இந்தியா ஒரு இலறயாண்லமமிக்க, கொெலிெ, மதச்ொர்ெற்ற, 

மக்களாட்ெிக் குடியரசு என்ெதாகும். அதில் கூறப்ெட்டுள்ளவற்றுள் ஏதாவது 

ஒன்றில் நம்ெிக்லகயில்ைாத ஓர் ஆளுநர் அத்தலகய அரெியைலமப்ெின் 

பெயாிைான பொறுப்லெ வகிக்கத் தகுதியற்றவர் ஆகிறார். கமலும், அரெியல் 

ொர்புத்தன்லம பகாண்ெவராக ஒரு ஆளுநர் மாறுவாகரயானால் – அந்தப் 

ெதவியில் அவர் பதாெரும் தகுதிலய இழந்து விடுகிறார். 

5. அரெலமப்புச் ெட்ெத்தின்ெடி ஆளுநர் மாநிைத்தின் 

பெயரளவிைான தலைவராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளதால், மாநிை அரெின் 

நிர்வாகச் பெயல்ொடுகலள அவரது பெயாிகைகய முன்பனடுக்க 

கவண்டியுள்ளது. ஆககவ, ஒன்றிய அரொல் நியமிக்கப்ெட்ெ, மக்களால் 

கதர்ந்பதடுக்கப்ெொத ஒருவர் மக்களால் கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ெ மாநிை 

அரலெக் பகாள்லகயளவிலும் பெயல்ொட்ெளவிலும் எதிர்ப்ெது 

அரெலமப்புச் ெட்ெத்லத மீறியதும் மக்களாட்ெிக்குச் ொவுமணி 

அடிப்ெதுமான பெயைாகும். அரெலமப்புச் ெட்ெத்லத வகுத்த அறிஞர்கள் ஒரு 

நாளும், மக்களால் கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ெ அரெின் பகாள்லகயுென் ஓர் 

ஆளுநர் இப்ெடி பவளிப்ெலெயாக முரண்ெடுவலதகயா, ெட்ெப்கெரலவ 
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இயற்றும் ெட்ெங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் காைவலரயின்றித் 

தாமதப்ெடுத்துவலதகயா, மதச்ொர்ெின்லமக்கு எதிரான பெயல்களில் 

ஈடுெடுவலதகயா கற்ெலனயில் கூெ நிலனத்துப் ொர்த்திருக்க மாட்ொர்கள். 

அத்தலகய சூழலை எகதச்ொதிகாரம் என்கற குறிப்ெிெ முடியும். ஆளுநாின் 

பெயைால் அத்தலகய ஒரு சூழல்தான் தமிழ்நாட்டில் நிைவுகிறது. 

6. தாங்கள் நன்கறிந்தெடிகய, 2021-ஆம் ஆண்டு நெத்தப்ெட்ெ 

கதர்தலில் - தமிழ்நாட்லெ ெமூக மற்றும் பொருளாதார கமம்ொட்டுப் 

ொலதயில் முன்னகர்த்திச் பெல்வதற்கான ஆட்ெியுாிலமலய மாநிை மக்கள் 

திராவிெ முன்கனற்றக் கழகத்திற்கு வழங்கினார்கள். ஆட்ெிப் பொறுப்கெற்ற 

நாள் முதைாக, திராவிெ முன்கனற்றக் கழக அரசு இரவும் ெகலும் 

மக்களுக்காக உலழத்து, மக்கள் தன் மீது லவத்த நம்ெிக்லகலயக் 

காப்ொற்றிக் பகாண்டு வருகிறது.  

7. எனினும், தமிழ்நாடு அரசும் ெட்ெப்கெரலவயும் ஆற்றி வரும் 

ெணிகளுக்குத் தலெ ஏற்ெடுத்தும் வலகயில் அரெின் பகாள்லககளுக்கு 

எதிராக பவளிப்ெலெயாகப் பொதுபவளியில் முரண்ெடுவது, அவருக்கு 

அனுப்ெி லவக்கப்ெட்ெ ெை முக்கியமான ெட்ெவலரவுகளுக்கு ஒப்புதல் 

அளிக்காமல் கதலவயின்றிக் காைந்தாழ்த்துவது (விவரங்கள் இலணப்ெில் 

இலணக்கப்ெட்டுள்ளன) என ஆளுநர் அலுவைகம் பெயல்ெட்டு வருவது 
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ெற்றிய எங்கள் அதிருப்திலய அவருக்கான உச்ெெட்ெ மாியாலதயுென் ெதிவு 

பெய்ய கவண்டிய கட்ொயத்தில் உள்களாம். மாநிைச் ெட்ெப்கெரலவ 

நிலறகவற்றி அனுப்பும் ெல்கவறு ெட்ெவலரவுகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் 

ஆளுநர் கதலவயின்றிக் காைந்தாழ்த்துகிறார் என்று குறிப்ெிெ 

கவதலனயலெகிகறாம். இது மாநிை நிர்வாகம் மற்றும் ெட்ெப்கெரலவ 

அலுவல்களில் தலையிடுவதாக இருக்கிறது. ஜனநாயக முலறயில் 

கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ெ அரசு தன் மக்களுக்காகப் ெணியாற்றுவலதத் 

தடுப்ெதாக இருக்கிறது. இது அரெியைலமப்புக்கு எதிரானதாகும். 

8. நமது அரெலமப்புச் ெட்ெ நலெமுலறப்ெடி, அலமச்ெரலவ 

அல்ைது ெட்ெப்கெரலவயின் முடிவுக்கு கமைான அதிகாரம் உள்ளவராக ஓர் 

ஆளுநர் இருக்க முடியாது என்ெது மிகத் பதளிவு. ஒரு ெட்ெவலரவின் கதலவ 

அல்ைது அவெியம் குறித்து ஆளுநர் ஆராய இயைாது. அது முழுவதும் ெட்ெ 

வலரவின் கதலவ குறித்து விாிவாக விவாதிக்கும் ெட்ெப்கெரலவயின் 

தனியுாிலமயாகும். ெட்ெவலரவு நிலறகவற்றப்ெட்டு அனுப்ெப்ெட்ெவுென், 

அரெலமப்புச் ெட்ெத்திற்குட்ெட்டு பெயல்ெடும் ஆளுநர் அதலன மாநிை 

மக்களின் முடிவாகக் கருதிகய பெயைாற்ற கவண்டும். 

9. எங்கள் மாநிைத்தில் ஆளுநர் தமது முதன்லமயான ெணிலய 

ஆற்றுவதில்லை. கூட்டுறவுச் ெங்கங்கள் பதாெர்ொன 97-ஆவது 
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அரெியைலமப்புத் திருத்தச் ெட்ெம், 2011 ஆனது மாண்ெலம 

உச்ெநீதிமன்றத்தால் 20-07-2021 அன்று பெல்ைாது என்று 

அறிவிக்கப்ெட்ெது. இத்தீர்ப்ெிலனத் பதாெர்ந்து, நம் நாட்டின் 

ெட்ெத்திற்கிணங்க, தமிழ்நாடு கூட்டுறவுச் ெங்கங்கள் ெட்ெம் 1983-ஐக் 

பகாண்டுவரும் வலகயில், 7.1.2022 அன்று ெட்ெவலரவு எண்:11-ஐ 

நிலறகவற்றி ஆளுநர் திரு. ஆர்.என்.ரவி அவர்களின் ஒப்புதலுக்காகச் 

ெட்ெப்கெரலவ ொர்ெில் அனுப்ெி லவக்கப்ெட்ெது. கெந்த 10 மாதங்களாக, 

இச்ெட்ெவலரவு ஆளுநர் அலுவைகத்தில் ொிெீலிக்கப்ெொமல் ெிலதவுற்று 

வருகிறது. இகதகொை, 2021-ஆம் ஆண்டு ெட்ெ முன்வலரவு எண் 43-ஆன 

தமிழ்நாடு இளநிலை மருத்துவப் ெட்ெப் ெடிப்புகளுக்கான கெர்க்லகச் ெட்ெம் 

(நீட் விைக்கு ெட்ெவலரவு) தமிழ்நாடு ெட்ெப்கெரலவயால் 

நிலறகவற்றப்ெட்டு ஆளுநாின் ஒப்புதலுக்காக 13.9.2021 அன்று அனுப்ெி 

லவக்கப்ெட்ெது. அரெியல் ெட்ெப்ெிாிவு (200/201)-இன்ெடி அதலன 

மாண்புமிகு குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்ெி லவப்ெதற்குப் ெதிைாக, 

ெைமாத காைம் காைந்தாழ்த்தினார். இது பதாெர்ொக, தமிழ்நாட்டின் முக்கிய 

அரெியல் கட்ெித் தலைவர்கள் அலனவரும் தங்களுக்கு முன் குடியரசுத் 

தலைவராக இருந்தவலர 28.12.2021 அன்று ெந்தித்து ஒரு ககாாிக்லக 

மனுலவயும் வழங்கிகனாம். இதன் ெின்னர், 5.1.2022 அன்று மாண்புமிகு 

ஒன்றிய உள்துலற அலமச்ொிெமும் இது பதாெர்ொக மற்பறாரு ககாாிக்லக 
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மனுவும் வழங்கப்ெட்ெது. இதன் ெின்னர், திரு. ஆர்.என்.ரவி அவர்கள் 

கமற்கூறப்ெட்ெ ெட்ெ வலரலவ மாண்புமிகு குடியரசுத் தலைவருக்கு 

அனுப்ொமல் (ஒப்புதல் அளிக்க ஆளுநருக்கு அதிகாரம் இல்லை என்ெதால்), 

மாண்புமிகு குடியரசுத் தலைவாின் அதிகாரங்கலளத் தாகன லகயில் 

எடுத்துக் பகாண்டு, ெட்ெப்கெரலவயின் முடிலவ ககள்விக்குள்ளாக்கி, ெட்ெ 

வலரலவத் ெட்ெப்கெரலவக்கக திருப்ெி அனுப்ெினார். இது ஆளுநருக்கு 

அளிக்கப்ெட்டுள்ள அதிகார வரம்லெ மீறிய பெயைாகும். ஆளுநாின் 

இத்தலகய நெத்லதயால், தமிழ்நாடு ெட்ெப்கெரலவயின் ெிறப்புக் கூட்ெம் 

கூட்ெப்ெெ கவண்டிய சூழல் உருவாகி- நீட் விைக்கு ெட்ெவலரவு மீண்டும் 

ெட்ெப்கெரலவயில் இயற்றப்ெட்டு, ஆளுநருக்கு அனுப்ெி லவக்கப்ெட்ெது. 

மாநிைச் ெட்ெப்கெரலவ பவளிப்ெடுத்தும் மக்களின் உணர்வுகளுக்கு எதிராக 

ஆளுநர் பெயல்ெடுவலதகய இது காட்டுகிறது. இத்தலகய பெயல்ொடுகள் 

ஆளுநர் பொறுப்புக்கு அழகல்ை. 

10. ெல்கவறு மதங்கள், பமாழிகள், ொதிகலளச் ொர்ந்த மக்கள் 

அலமதியாக வாழ்ந்து வரும் பொர்க்கமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது. தமிழ்நாடு 

ஆளுநர் திரு. ஆர்.என். ரவி அவர்ககளா பகடுவாய்ப்ொக, இந்நாட்டின் 

மதச்ொர்ெின்லமக் கருத்தியலில் தனது நம்ெிக்லகயின்லமலய 

பொதுபவளியில் பதாிவிக்கும் மனப்ொன்லமலய வளர்த்துக்பகாண்டு, 
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அடிக்கடி ெமுதாயத்தில் ெிளவுெடுத்தும் கெச்சுகளில் ஈடுெடுகிறார். 

இத்கதெத்தின் மதச்ொர்ெின்லமப் ெண்புகளில் மாறாப்ெற்று பகாண்ெ எங்கள் 

அரசுக்கு இது பெரும் ெங்கெமாக உள்ளது. தாம் வகிக்கும் ஆளுநர் 

பொறுப்புக்குச் ெிறிதும் பொருத்தமற்ற வலகயில், அவர் ஆெத்தான, 

ெிளவுெடுத்தும் கநாக்கிைான, மதாீதியான கருத்துகலளப் பொதுபவளியில் 

கெெி வருகிறார். மக்கள் மனங்களில் பவறுப்லெத் தூண்டி, ெமூகப் 

ெதற்றத்லத உண்டுெண்ணும் கநாக்கத்துென் திட்ெமிட்டு அவரது கெச்சுகள் 

அலமகின்றன. அண்லமயில் அவர், “உைகின் ெிற நாடுகலளப் கொைகவ 

இந்தியாவும் ஒரு மதத்லதச் ொர்ந்கத உள்ளது” என்று ஒரு கருத்லதத் 

பதாிவித்துள்ளார். இது இந்திய அரெியைலமப்லெகய அவமதிப்ெதாகும். 

இந்தியாவானது தனது அரெியைலமப்லெயும் ெட்ெங்கலளயும் 

ொர்ந்துள்ளகத தவிர எம்மதத்லதயும் ொர்ந்து இல்லை. கெந்த காைங்களிலும், 

ஆளுநர் அவர்கள் ெனாதன தருமத்லதப் கொற்றுவது, தமிழிைக்கியத்தின் 

அணியான திருக்குறளுக்கு மதச்ொயம் பூசுவது, திராவிெ மரலெயும் தமிழ்ப் 

பெருலமலயயும் விமர்ெிப்ெது என இகதகொை மதாீதியான கருத்துகலளத் 

பதாிவித்துள்ளார். தமிழர்களின் உணர்வுகலளயும், பெருலமலயயும் 

ஆளுநாின் இத்தலகய கெச்சுகள் புண்ெடுத்தியுள்ளன. 
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11. ஆளுநாின் ெிந்தலனயானது அரெியல் விருப்பு பவறுப்புகள், 

கட்ெி ொர்பு அரெியல் அல்ைது தனது ெதவிக்காைம் முடிந்த ெின் பெறக்கூடிய 

எதிர்காை ெதவிகள் ெற்றிய எதிர்ொர்ப்புகளுக்கு அப்ொற்ெட்டு இருக்க 

கவண்டும். மக்களின் நைலனக் குறித்கத அவரது கவனம் இருக்ககவண்டும். 

அதன்ெடி, மக்களால் கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ெ ெிரதிநிதிகளான முதைலமச்ெர் 

மற்றும் அலமச்ெர்களின் முடிவுகளுக்கு அவர் இணங்கிச் பெல்ை கவண்டும். 

தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எது நல்ைது என்று முடிவுபெய்ய திரு. ரவி அவர்கள் 

தமிழ்நாட்டில் கதர்தல்கள் எதிலும் பவற்றி பெறவில்லை என்ெலத 

மறந்துவிடுகிறார். 

12. ெர்க்காாியா ஆலணயம் தனது அறிக்லகயில் ஆற்றல், கநர்லம, 

நடுநிலைலம மற்றும் அரெியல் நற்ெண்புகலள பவளிப்ெடுத்தும் 

ஆளுநர்களின் எண்ணிக்லக குலறந்து வருவதாகக் குறிப்ெிட்டுள்ளது. 

அண்லமக் காைங்களில், ஒன்றிய அரெில் ஆளுங்கட்ெியாக உள்ளவர்களின் 

நம்ெிக்லகக்குப் ொத்திரமாக இருக்கும்/இருந்த ஓய்வுபெற்ற 

அதிகாாிகளுக்குக் லகம்மாறாக ஆளுநர் ெதவி தரப்ெடுகிறது. இவர்களுக்கு 

ஆளுநர் பொறுப்லெ வகிப்ெதற்கான அடிப்ெலெ அறிகவா, கநர்லமகயா, 

நடுநிலைத்தன்லமகயா இல்லை. இவர்கள் அரசுக்கும் மாநிை மக்களுக்கும் 

ெங்கெமாக உருபவடுக்கிறார்கள். மத்தியில் ஆட்ெியில் இருக்கும் கட்ெி ஆட்ெி 
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பெய்யாத மாநிை அரசுகலளத் தாக்கும் வாய்ப்புக்காகத் துடிக்கும் ஒன்றிய 

அரெின் முகவர்களாக மட்டுகம மாநிைத் தலைநகர்களில் 

அமர்ந்துபகாண்டிருப்ெவர்கள் என்ெதான ஆளுநர்களின் ெிம்ெம் நமது 

கூட்டுறவுக் கூட்ொட்ெியியலைச் உருச்ெிலதத்து, மக்களாட்ெிலய 

அழித்துவிடும். இத்தலகய ெீர்க்ககட்டின் ெிறந்த எடுத்துக்காட்ொகத் 

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அவர்கள் விளங்குகிறார். 

13. திரு. ஆர்.என். ரவி அவர்கள், “அரெியைலமப்புச் ெட்ெத்லத 

ொதுகாப்கென். தமிழ்நாட்டு மக்களின் கெலவக்காகவும் 

நல்வாழ்க்லகக்காகவும் என்லன அர்ப்ெணித்துக்பகாள்கவன்” என்று 

அரெியல் ெட்ெப்ெிாிவு 159-ன் கீழ் எடுத்துக் பகாண்ெ ெதவிப் ெிரமாணத்லத 

ஐயத்திற்கிெமின்றி மீறிவிட்ொர். எடுத்துக்பகாண்ெ உறுதிபமாழிக்கு 

முற்றிலும் மாறாக, அவர் மதபவறுப்லெத் தூண்டி- மாநிைத்தின் அலமதிக்கு 

அச்சுறுத்தைாக இருக்கிறார். ெட்ெத்தினால் நிறுவப்ெட்ெ அரெின்ொல் 

பவறுப்லெயும் நம்ெிக்லகயின்லமலயயும் தூண்டும் வலகயில் அல்ைது 

தூண்ெ முயலும் வலகயில் அவரது அறிக்லககள் இருப்ெதால் அலவ 

கதெத்துகராகமானலவ என்றும் ெிைர் கருதக்கூடும். தனது நெத்லதயாலும் 

பெயல்களாலும், திரு. ஆர்.என்.ரவி அவர்கள் அரெியைலமப்ெினால் 

நிறுவப்ெட்ெ ஆளுநர் பொறுப்லெ வகிக்கத் தகுதியற்றவர் என்ெலத 
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நிரூெித்துவிட்ொர். ஆககவ அப்பொறுப்ெிலிருந்து அவர் உெனடியாக 

நீக்கப்ெெ கவண்டும். 

14. அரெியல் ெட்ெப்ெிாிவு 156(1)-இன்ெடி, மாண்புமிகு “குடியரசுத் 

தலைவர் அவர்கள் விரும்பும் வலரயில்” (During pleasure) ஆளுநர் தனது 

ெதவியில் நீடிப்ொர். ஆககவ, தமிழ்நாடு ஆளுநர் ெதவியிலிருந்து திரு. 

ஆர்.என்.ரவி அவர்கலள உெனடியாக நீக்கி, அரெியைலமப்புச் ெட்ெத்தின் 

விழுமியங்கலளக் காப்ொற்றுமாறு  மாண்புமிகு குடியரசுத் தலைவர் 

அவர்கலள கவண்டிக் ககட்டுக்பகாள்கிகறாம். 

நன்றி. 

 


