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புதுவை இவைய�ோர் மோதிரித் யேர்ேல் அறிகவகை 
2019 என்பது ஒரு முழுவம�ோன இவைய�ோர் 
முனமு�ற்சி�ோகும். இதில் இவைய�ோரின 
யேவைகைவையும் எதிர்்போர்ப்புகைவையும் புரிந்து 
ககைோளையே ய�ோககைமோகும். இது எமது இரண்ோைது 
்போதிப்்போகும் கை்ந்ே சட்மன்ற யேர்ேலில் 2016யில் 
முேலோம் ்போதிப்பு கைளி�ோனது. எமது இவைஞர் 
மற்றும் குழந்வே ேவலவமத்துை வம�த்தின மு�ற்சியில் 
இவைய�ோர் மற்றும் அைர்கைள ைோழும் ்பகுதிகைளில் உளை 
சரி�ோன யேவைகைள மற்றும் எதிர்்போர்ப்புகைவைப் ்பதிவு 
கசய்துளயைோம்.

இவைய�ோர் ்பஙயகைற்பு்னோன ைைர்ச்சி மற்றும் 
யேவைககும் அரசின திட்ஙகைளுககும் மிகைப்க்பரி� 
இவ்கைளி உளைது. இந்ே இவ்கைளிவ� நீககி 
ைைர்ச்சிவ� ஒருமுகைப்்படுத்ே இவைஞர்கைள மற்றும் 
குழந்வேகைள ேவலவமத்துை வம�ம் இம்மோதிரித் 
யேர்ேல் அறிகவகைவ� முனகனடுககி்றது. இம்மு�ற்சியின 
ய�ோககைம் எந்ேகைோரு அரவசயும் அரசி�ல் கைடசிவ�யும் 
குவ்ற கூ்றயைோ விமர்சிககையைோ அனறு.

இந்ே அறிகவகை அவனத்து அரசி�ல் கைடசியினரி்மும்
எதிர்ைரும் அரசி்மும் அளிககைப் க்பறும் . இேனமூலம் 
புதுவை இவைய�ோர் சந்தித்து ைரும் சைோல்கைவை 
மோற்றித் ேஙகைவை யமம்்படுத்திக ககைோளை உேைலோம் .

புதுவைப்்பகுதியின அவனத்துச் சட்மன்றத் 
கேோகுதியிலும் உளளூர் இவைஞர்கைள மற்றும் 
மோணைத் ேனனோர்ைலர்கைவைக ககைோணடு ேகைைல்கைள 
யசகைரிககைப்்பட்ன . யசகைரிககைப்்படடுத் கேோகுககைப்்பட் 
அவனத்துத் ேகைைல்கைளும் மோதிரித் யேர்ேல் அறிகவகை�ோகை 
அரசி�ல் கைடசி - ஊ்கைம் - மற்றும் க்போதுமககைளின 
்போர்வைககைோகை கைளியி்ப்்படுளைது .

இம்மு�ற்சி இவைய�ோரின இனனல்கைள மற்றும் 
சைோல்கைவை அரசு புரிந்து ககைோளைவும் , ஆடசி 
அவமப்புகைளில் அைர்கைள ்பஙயகைற்்பேன அைசி�த்வேயும் 
புரிந்து ககைோளை உேைவும் . இேனமூலம் நீடித்ே நிவலத்ே 
புதுவைவ� இவைய�ோர் ்பஙயகைற்பு்ன உறுதி கசய்� 
முடியும் என �ம்புகிய்றோம் .

      

            உளளூர் கச�ல்்போடு! உலகை மோற்்றம்!!

Puducherry Youth Model Election Manifesto - 2019 
is purely Puducherry youth initiative to understand 
young people’s needs and expectations. This is the sec-
ond edition and the previous one is published for State 
Assembly Election -2016. We the young people from 
TYCL have taken an effort to identify the real needs 
and precise expectations of youth and their commu-
nities.

The needs of young people and offers of the Govern-
ment and political parties has a huge gap in - terms of 
participatory development. In order to fill that devel-
opment gap, TYCL has initiated to prepare a manifes-
to from youth’s lens towards “Youth Participative Gov-
ernance” in Puducherry. This process is not to blame 
or criticize the parties and Govt.It’s purely to under-
stand the needs and expectations of the young people 
and submit to all leading political parties and future 
Govt. to prevent future challenges of young people of 
the UT of Puducherry.

This process have been done in all the constituencies 
of Puducherry region with support of local youth 
and student volunteers. The complete compilation of 
needs and expectations presented here as model man-
ifesto for the wider understanding and dissemination 
for the political parties, media and public. This process 
helped young people to understand constraints and 
challenges of the Govt. as well as importance of their 
participation in governance process. 

We strongly believe that this manifesto will be useful 
to the political parties and upcoming new government 
to have a better understanding of young people and 
their perspective towards society and government to 
establish “Youth Participative Governance” in Pudu-
cherry with participation of Youth.

        
                       Local Action! Global Change!!.

PREFACE முகைவுவர
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GOVERNANCE ஆடசி முவ்ற

We will get statehood for Puducherry to operate independently.

We will form a corruption free Government with 100% transpar-
ency in the administration.

Every resident of Puducherry can easily access the Government 
Bodies and also ensure proper dissemination of Government 
Schemes

Our government will form a special committee to reform the ex-
isting Tax System prevailing in our union territory.

We will introduce Online Grievance Redressal System(OGRS) 
for better accountability to the stakeholders.

We will form special committee to reduce crime in Puducherry 
to ensure safety for all residents of Puducherry.

Local body election will be conducted in fair manner.

All the tribes who live in Puducherry will get ST status.

Sufficient fund from central will be mobilised from various min-
istry of Central Govenement for the holistic development of 
Puducherry 

Puducherry people’s voice will be raised in the houses of every 
parliamentary sessions. 

�ோம் சுேந்திரமோகை கச�ல்்ப் புதுவைககுத் ேனிமோநில 
அந்ேஸ்துப் க்பற்றுத் ேரப்்படும்.

100 சேவீேம் கைளிப்்பவ்�ோன மற்றும் ஊழலற்்ற 
அரசு நிர்ைோகைத்வே கைட்வமககைப்்படும்.

புதுவையின அவனத்து குடிமககைளும் அரசு 
அவமப்புகைவை எளிவம�ோகை அணுகை முடியும் மற்றும் 
அரசு திட்ஙகைவை சரி�ோகை அவனைருககும் ககைோணடு 
கசல்ைவே உறுதிகசய்�ப்்படும். 

�மது யூனி�ன பிரயேசத்தில் ேற்ய்போதுளை ைரி 
அவமப்பில் சீர்திருத்ேம் ககைோணடுைர ஒரு சி்றப்பு 
குழுவை அரசு நிர்மோணிககும்.

்பணி�ோைர்கைளின கைளிப்்பவ்த்ேனவமவ� 
யமம்்படுத்ே  இவண�ேை குவ்ற நிைர்த்தி அவமப்பு 
அறிமுகைப்்படுத்ேப்்படும்.

புதுவையின அவனத்து குடிமககைளின ்போதுகைோப்வ்ப 
உறுதிகசய்யும் ைவகையில் குற்்றஙகைவை குவ்றப்்பேற்கைோன 
சி்றப்பு குழு அவமககைப்்படும்

உளைோச்சி யேர்ேல் நி�ோ�மோன முவ்றயில் �்த்ேப்்படும்

புதுவையில் ைோழும் அவனத்து ்படடி�லின ்பழஙகுடி 
மககைளுககு (ST) அஙகிகைோரம் ககைோடுககைப்்படும்.

ய்போதுமோன நிதிவ� கைவயைறு மத்தி� அவமச்சகை 
துவ்றயி்மிருந்து புதுச்யசரியின ஒடடுகமோத்ே 
ைைர்ச்சிகைோகை க்பற்று ேரப்்படும்.

புதுவை மககைளின குரல்கைள அவனத்து ்போரோளுமன்ற 
கூட்த்தில் ய்பசப்்படும். 

An army, people, wealth, a minister, friends, fort: six things-
Who owns them all, a lion lives amid the kings.
                                                                                   (Kural 382)

பளைகுடி கூழ்அளமச்சு நை்பரண் ஆறும்
உளை�ோன் அரசருை் ஏறு.
                                     (குறை் 382)
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FARMER AND FISHRIES 
      DEVELOPMENT   

உழைர் மற்றும் மீனபிடி கேோழில்    
                 ைைர்ச்சி

We promote Organic and Integrated farming through interest 
free loans to all small / Medium farmers in Puducherry and there 
will be a transparent market linkage for farmer’s products.

We will enact a strong legislation to protect & preserve farming 
lands and ocean resources of the state from real estate and un-
necessary exploitation.

Pro-actively reclaim all the lakes for proper channelization of ir-
rigation system and water resource management.
 

Establish traditional seed bank in all the communes/ block/ 
communities with affordable cost.

We will provide farmers and Crop Insurance to all small / medi-
um farmer for free of cost and speedy recovery and calming of 
insurance and loans.

Farmers representative will be included in the Price fixing com-
mittee for their products.

Minimum wage act should be effectively implemented for agri-
cultural & fishing labour on hourly basis.

Farmers & fisherman producers company will be promoted and 
established as agri-enterprises in their respective villages with 
value added products.

 
Waiving off agri loans for lower economic farmer who was suf-
fered a lot because of water scarcity, climatic change and natural 
disasters.
 

�ோஙகைள புதுச்யசரியின அவனத்து சிறி� /�டுத்ேர 
விைசோயிகைளுககு ைடடியில்லோக கை்ன மூலம் 
இ�ற்வகைசோர் மற்றும் ஒருஙகிவணந்ே விைசோ�த்வே 
ஊககுவித்து விைசோ�ப் க்போருடகைளுககு ஒரு 
கைளிப்்பவ்�ோன சந்வே கேோ்ர்பு அவமப்ய்போம்.

�ோஙகைள புதுவை மோநில விைசோ� நிலஙகைள,கை்ல்சோர் 
ைைஙகைவைத் ேரகைர்கைளி்மிருந்து மீடடு, ்போதுகைோககை 
ைலிவம�ோன சட்த்வே ககைோணடு ைருயைோம்.

அவனத்து ஏரி, ஏரிககைவரகைவையும் மீடக்டுத்து 
முவ்ற�ோன கச�ல்தி்றனு்ன நீர்ப்்போசன முகைவம மற்றும் 
நீர் ைை யமலோணவம அவமப்ய்போம்.

அவனத்து ககைோம்யூன/ைட்ம்/சமூகைஙகைளுககு மலிவு 
விவலயில் ்போரம்்பரி� விவே ைஙகி அவமப்ய்போம் .

�ோஙகைள அவனத்து சிறு/�டுத்ேர விைசோயிகைளுககு 
உழைர் மற்றும் ்பயிர் கைோப்பீடு இலைசமோகை ைழஙகுயைோம்.
யமலும் கைோப்பீடு கேோவகைவ�த் துரிேமோகை ைழஙகுையேோடு 
கை்னகைளிலிருந்து விடுவிககைவும் உறுதி�ளிககிய்றோம்.

விைசோ�ப் க்போருடகைளின விவல நிர்ண�க குழுக 
கூட்த்தில் விைசோயி பிரதிநிதிளும் யசர்ககைப்்படுைர்.

விைசோ� மீனை கேோழிலோைர்கைளுககு ய�ர 
அடிப்்பவ்யில் குவ்றந்ேப்்படச ஊதி�ச் சட்ம் 
தி்றம்்ப் கச�ல்்படுத்ேப்்படும்.

விைசோ� மீனை உற்்பத்தி நிறுைனஙகைள அந்ேந்ேக 
கிரோமஙகைளில் மதிப்புகூட்்பட் க்போருடகைளு்ன 
யைைோண நிறுைனமோகை நிறுைப்்படும் .

்பருைநிவல மோற்்றம் நீர் ்பற்்றோககுவ்ற மற்்றம் இ�்றகவகை 
ய்பரழிவில் ்போதிககைப்்பட் க்போருைோேோரத்தில் 
பினேஙகியுளை விைசோய்கைளுககு, விைசோ� கை்ன 
ேளளு்படி கசய்�டடும்.

Farming though hard is foremost trade 
Men ply at will but ploughmen lead.
                                                                   (Kural 1031)

சுழன்றும்ஏரப் ்பின்னது உலகம் அதனோல்
உழந்தும் உழயே தளல.
                                  (குறை் 1031)
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EDUCATION கைல்வி

We will ensure free, inclusive and quality education to all the 
students up to under graduation.

We will regularize fees structure of the courses provided by Pri-
vate Educational Institutions.

We will bring more reservation for local students in Medical In-
stitutions and Pondicherry University.

We will include various courses of different stream in Higher Ed-
ucation. And also will establish five more Government colleges 
in various stream.

Certified School counsellors will be made mandatory to all the 
schools and sex education with cultural sensitivity will be started 
for adolescents.

We will create inclusive digital library which is accessible to 
every students.

Environmental education (Reduce / Reuse / Recycle / Upcycle) 
will be made compulsory in all the Schools

We will introduce skill based training hub in all educational in-
stitutions.

Mandatory self defence training program will be given in all the 
Schools.

We will start Government special school in all municipalities 
and communes of Puducherry.

Mandatory Outreach Programmes for every educational Institu-
tion to do awareness activity (inside and outside the Institution) 
to sensitize the students about an individual’s Social Responsi-
bility.
Career guidance programmes will be made mandatory in every 
school and colleges.

Renovation of Government Schools and Office will be done.

Pondicherry Central University fees will be reduced has equiva-
lent to Jawaharlal Nehru University Delhi.

NEET exam will be removed from Puducherry.

�ோஙகைள இைநிவலைவர இலைச, ேரமோன,  உளை்ககி�   
கைல்விவ� அவனைருககும்   ைழஙகுயைோம்.

ேனி�ோர் கைல்வி நிறுைனஙகைளில் ைழஙகைப்்படும   
்படிப்புகைளுககைோ  கைட்ணஙகைள    க�றி்படுத்ேப்்படும்.

மருத்துை ்படிப்புகைளிலும் புதுவை ்பல்கைவலகைழகைத்திலும் 
உளளூர் மோணைர்கைளுககைோண இ்ஒதுககீடவ் 
அதிகைமோகை  ககைோணடு ைருயைோம்.

�ோஙகைள ்பல்யைறு துவ்றகைவை சோர்ந்ே ்பலேரப்்பட் 
்படிப்புகைவை உ�ர்கைல்வியில் இவணப்ய்போம்.யமலும் 
்பலதுவ்றகைளுககைோன ஐந்து அரசு கைல்லூரிகைவை 
நிறுவுயைோம்

அவனத்து ்பளளிகைளிலும் ேகுதிைோய்ந்ே ்பளளி 
ஆயலோசகைர்கைவை நி�மித்து ைைரிைம் குழந்வேகைளுககு 
கைலோச்சோர உணர்வு்ன ்போலி�ல் கைல்வி ைழஙகைப்்படும்.

அவனத்து மோணைர்கைளும் ்ப�னக்பறும் ைவகையில் 
உளை்ககி� மினனணு நூலகைம் உருைோககைப்்படும்.

சுற்றுசூழல் கைல்விவ� ( குவ்றேல்/ மீள்ப�ன்போடு/
மறுசுழற்சி/யமல்சுழற்சி) அவணத்து ்பளளிகைளிலும் 
கைட்ோ�மோககுயைோம்.

அவனத்து கைல்வி நிறுைனஙகைளிலும் தி்றன சோர்ந்ே 
்பயிற்சி வம�ஙகைள அறிமுகை்படுத்ேப்்படும்.

அவனத்து ்பளளிகைளிலும் கைட்ோ� ேற்கைோப்பு ்பயிற்சிகைள 
அளிககைப்்படும்.

புதுவையின அவனத்து �கைரோடசி மற்றும் 
ககைோம்யூனகைளிலும் அரசு சி்றப்பு ்பளளிகைள 
துைஙகைப்்படும்.

கைட்ோ� கைளிைட் விழிப்புணர்வு திட்ஙகைள 
கச�ல்்படுத்ேப்்படடு மோணைர்கைளின ேனிமனிே சமூகைப் 
க்போறுப்பு அதிகைரிககை ஊககுவிககைப்்படும் .

கேோழில் ைழிகைோடடுேல் திட்ம் அவணத்து ்பளளி 
மற்றும் கைல்லூரிகைளில் கைட்ோ�மோககைப்்படும்.

அரசு ்பளளிகைள மற்றும் அலுைலகைஙகைளின கைடடி்ஙகைள 
புதுப்பிககைப்்படும்.

புதுவை மத்தி� ்பல்கைவலககைழகைதின கைட்ணத்வே 
க்ல்லி ஜைகைர்லோல் ய�ரு  ்பல்கைவலககைழகைதிற்கு 
இவண�ோகை குவ்றககைப்்படும்

நீட யேர்வு புதுவையிலிருந்து நீககைப்்படும். 

5

As deep you dig the sand spring ows
As deep you learn the knowledge grows
                                                                (Kural 396)  

ததோை்ைளனத் தூறும் மணற்யகணி மோந்தர்க்குக்
கற்றளனத் தூறும் அறிவு.
                                          (குறை் 396)
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CHILD DEVELOPMENT குழந்வே ைைர்ச்சி

Zero child abuse in Puducherry by 2030 and Puducherry will be 
announced as “Child Friendly City”.

We will adopt child friendly tourism initiatives, proper tracking 
and monitoring of tourist to prevent children from all forms of 
exploitations.

Village level child protection committee will be introduced with 
support of  ICPC.

Children’s clubs will be formed and their participation will be 
ensured in all the matters relating to them.

Free Micro insurance for health and education will be intro-
duced for children in the age group of 3 - 18 years old.

Alternate family based observation homes will be set up for the 
children in need of care / protection and children in conflict with 
law and separate infrastructure for girls.

Alternate interest based skill training will be given to all the 
street and destitute children.

Every school will have emergency telephone booth for CHILD 
HELP LINE  and mobile counselling.

Child Leader and Child friendly awards will be initiated and all 
the key actors will be recognised through Women and Child De-
velopment Department. 

2030 ஆம் ஆணடில் குழந்வேத் தீஙகிவழப்பு முற்றிலும் 
ஒழிககைப்்படடு, குழந்வேய��ப் புதுவை உருைோககைப்்படும் 
.

�ோஙகைள குழந்வேய��ச் சுற்றுலோவை அறிமுகைப்்படுத்தி 
,சுற்றுலோப் ்ப�ணிகைவை கைணகைோணித்து அவனத்து 
விேமோன சுரண்ல்கைளிலிருந்தும் அைர்கைளுககுப் 
்போதுகைோப்பு அளிககைப்்படும்.

கிரோம அைவிலோன குழந்வேப் ்போதுகைோப்புக குழுககைள 
அவமககைப்்படும்.இககுழுககைள ஒருஙகிவணந்ே 
குழந்வேப் ்போதுகைோப்புத் திட்த்தின ஆேரயைோடு 
இ�ஙகும்.

குழந்வே குழுககைள அவமககைப்்படடு, குழந்வேகைளின 
்பஙயகைற்பு அவணத்துத் ேைஙகைளிலும் உறுதி 
கசய்�ப்்படும்.

கைல்வி மற்றும் சுகைோேோரத்திற்கைோன நுணகைோப்பீடு 
3-18ை�துளை அவனத்து குழந்வேகைளுககும் 
இலைசமோகை அளிககைப்்படும்.

சட்த்திற்கு முரணோன மற்றும் ஆேரைற்்ற 
குழந்வேகைளுககு குடும்்பச்சூழல் சோர்ந்ே மோற்று 
கைணகைோணிப்பு இல்லஙகைள அவமககைப்்படும். 
க்பணகுழந்வேகைளுகைோன சி்றப்புக கைட்வமப்பு 
ஏற்்படுத்ேப்்படும்.

மோற்று தி்றன யமம்்போடடுப் ்பயிற்சிகைள,கேருயைோர 
மற்றும் ஆேரைற்்ற குழந்வேகைளுககு ைழஙகைப்்படும் .

அவனத்துப் ்பளளிகைளிலும் அைசரகைோலத் 
கேோவலப்ய்பசி அவமககைப்்படடுக குழந்வே உேவி எண 
மற்றும் கேோவலகேோ்ர்பு ஆயலோசவன ைழஙகைப்்படும் .

குழந்வேத் ேவலைர் மற்றும் குழந்வேய��ர் விருதுகைள 
க்பணகைள மற்றும் குழந்வேகைள யமம்்போடடு துவ்றயின 
மூலம் அவமககைப்்படடு சீரி� கேோண்ோற்று்பைர்கைளுககு 
ைழஙகைப்்படும்.

 

With joy the hearts of parents swell
To see their children themselves excel
                                                                    (Kural 68)

தம்மின்தம் மக்கை் அறிவுளைளம மோநிலத்து
மன்னு�ிரக்் தகல்லோம் இனிது. 
                                       (குறை் 68)
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YOUTH DEVELOPMENT இவைய�ோர் முனயனற்்றம்

We will introduce separate department for youth development 
in Puducherry.

More skill development training programs and job fair for dif-
ferent streams will be initiated.

We will ensure 100% employment by creating more job oppor-
tunities in various disciplines through Public Private Partner-
ship (PPP)

Youth from Under privileged sections and low income families 
will have a priority in employable skill development and em-
ployment programs

International sports meet will be organised in Puducherry to 
provide global exposure to local sports persons.

National and International youth exchange will be organised in 
a periodical manner to get global exposure.

Scientific level of alcohol consumption (20 & 15 units per week 
for men and women respectively) will be implemented with 
smart citizen development card (SCDC).

Youth Helpline will be launched to address youth issues to set a 
better mental well-being and Zero youth suicide will be ensured 
in Puducherry by 2030.

Every village will have a computerised youth resource cen-
tre cum library with local facilitator to build young people as 
knowledge based resources of the communities.

புதுவையில் இவைய�ோர் யமம்்போடடுககைோன ேனி துவ்ற 
அறிமுகைப்்படுத்ேப்்படும்.

அதிகைமோன  தி்றனயமம்்போடடு ்பயிற்ச்சிகைளும் ்பலதுவ்ற 
சோர்ந்ே யைவலைோய்ப்பு முகைோம்கைளும் துைஙகைப்்படும்.

அரசு ேனி�ோர் கூடடு ஒப்்பந்ேஙகைள மூலம் ்பல 
துவ்றகைளில் யைவலைோய்ப்புகைவை உருைோககி 100 
சேவீே யைவலைோய்ப்புகைள உறுதி கசய்�ப்்படும்.

ஒடுககைப்்பட் மற்றும் குவ்றைோன ைருமோனம் க்பரும் 
குடும்்பஙகைவை சோர்ந்ே இவைஞர்கைளுககு யைவலைோய்பு 
திட்ஙகைளிலும் தி்றன யமம்்போடு ்பயிற்சிகைளிலும் 
முனனுரிவம அளிககைப்்படும்.

உளளூர் விவை�ோடடு வீரர்கைளுககு உலகை அைவிலோன 
கைளிப்்போடு கிவ்ககை சர்ையேச  விவை�ோடடு ய்போடடி  
சந்திப்புகைள புதுவையில் நிகைழத்ேப்்படும்.

யேசி� மற்றும் சர்ையேச இவைய�ோர் ்பரிமோற்்றஙகைள 
குறிப்பிட் கைோல இவ்கைளியில் �்த்ேப்்படுைேன 
மூலம் உலகைைோவி� புரிந்துணர்வு ஏற்்படுத்ேப்்படும்.

அறிவி�ல் பூர்ைமோன முவ்றயில் மது அருந்துேல் 
விவரவூககை குடிமககைள ைைர்ச்சி அடவ் மூலம் 
கைடடுப்்படுத்ேப்்படும்.

இவைய�ோர் உேவிஎண அறிமுகைம் கசய்�ப்்படடு 
,இவைய�ோர்கைளின சி்றந்ே மன�லத்வே 
உறுதிகசய்ைேனமூலம் 2030  ஆம் ஆணடிற்குள 
இவைஞர்கைள ேற்ககைோவல இல்லோ மோநிலமோகை புதுவை 
மோற்்றம் க்ப்றககூடும்.

கிரோமந்யேோறும் கைணினிம�மோககைப்்பட் நூலகைத்து்ன 
கூடி�  இவைய�ோர் ைைவம�ம் உருைோககைப்்படடு 
இவைய�ோர்கைவை சமூகைத்தின  அறிவுசோர் ைைஙகைைோகை 
மோற்றி�வமப்ய்போம் .

As young and kinsman do not slight;
Look with awe king’s light and might
                                                                  (Kural 698) 

இளை�ர ்இனமுளற�ர ்என்றிகழோர ்நின்ற
ஒைிய�ோடு ஒழுகப் படும்.
                                     (குறை் 698)
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WOMEN DEVELOPMENT மகைளிர் யமம்்போடு

Effective implementation of women help line will be revamped 
to ensure safety of the women at home, institution and work-
place.

We will increase women police personnel and will bring Wom-
en Police Station in all constituency. 

50% reservation in all the sector including legislative assembly 
seat and local panchayats.

Re-establish women’s commission and counselling centre in 
Puducherry. Women short stay homes will be initiated with 
legal aid.

Virtual and cyber-crime against women and children will be 
prevented with highest hacking tech support.

க்பணகைள உேவி எணவண மறுசீரவமப்புச் கசய்�ப்்படடு 
விடு மற்றும் ்பணித்ேைஙகைளில் க்பணகைளின ்போதுகைோப்பு 
உறுதி கசய்�ப்்படும்.

�ோஙகைள க்பண கைோைலர்கைள எணணிகவகைவ� 
உ�ர்த்துைது மற்றுமினறி யமலும் அவணத்து சட்மன்ற 
கேோகுதிகைளிலும் மகைளிர் கைோைல் நிவல�த்வே 
அவமத்துத்ேருயைோம்.

50% இ் ஒதிககீடு சட்மன்ற மற்றும் ்பஞசோ�த்து 
அவமப்புகைளிலும் உறுதி கசய்�ப்்படும்.

மகைளிர் ஆவண�ம் மறுசீரவமப்புச் கசய்�ப்்படும். 
க்பணகைளுககைோன சட் உேவியு்ன கூடி� கிவ்க 
கைோலத் ேோஙகும் விடுதிகைள அவமககைப்்படும்.

இவண� மற்றும் சமூகை ைவலத்ேைம் மூலம் 
இவழககைப்்படும் க்பணகைள மற்றும் குழந்வேகைளுககு 
எதிரோன குற்்றஙகைள அதி�வீன ஊடுருவுத் கேோழில் 
நுட்பம் மூலம் கைணகைோணித்துத் ேடுககைப்்படும்.

Thinkers strong and broad of heart 
By folly on fair sex do not dote.
                                                                  (Kural 910)

எண்யசர்ந்த தநஞ்சத் திைனுளை�ோரக்்கு எஞ்ஞோன்றும்
தபண்யசர்ந்தோம் யபளதளம இல்.
                                              (குறை் 910)
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Strengthening primary health care system to meet the health 
care needs of older persons and free health care insurance will be 
provided to all the elders of Puducherry.

Govt. will provide assistance to societies for production and dis-
tribution of material on geriatric care.

Provision of separate queues and reservation of beds for elderly 
patients in hospitals.

Extended coverage under the Antyodaya Scheme with emphasis 
on provision of food at subsidised rates for the benefit of older 
persons especially the destitute and marginalized sections.
 

We will undertake measures to enhance the quality of inter - 
generational relationships through periodical programs. 

Training and orientation to medical and paramedical personnel 
in health care of the elderly. We will promote the concept of suc-
cessful healthy ageing through YOGA and healthy and scientific 
recreation programs.

ஆரம்்ப சுகைோேோர நிவல�ஙகைவை ைலுப்்படுத்தி மூத்ே 
குடிமககைளின சுகைோேோரத் யேவைகைள நிவ்றவு கசய்து 
,இலைச �லக கைோப்பீடு ைழஙகைப்்படும்.

மூத்ே குடிமககைள ்போதுகைோப்புககுத் யேவை�ோன 
உ்பகைரணஙகைவைச் சமூகை நிறுைனஙகைள மூலம் அரசு 
ைழஙகும்.

அவனத்து மருத்துைமவனகைளிலும் முதிய�ோருககைோன 
ேனிைரிவச மற்றும் ்படுகவகைகைள ஒதுககைப்்படும் .

அந்த்ய�ோே�ோ திட்ப்்படி அவணத்து 
முதிய�ோர்கைளுககும் உணவுககைோன உரிவம உறுதி 
கசய்�ப்்படும்.குறிப்்போகை ஆேரைற்்ற மற்றும் விளிம்புநிவல 
முதிய�ோருககு முனனுரிவம அளிககைப்்படும்.

ேவலமுவ்றகைளுககிவ்ய� உளை உ்றவு 
இவ்கைளிவ� நீககும் ைவகையில் ேரமோன திட்ஙகைள 
கச�ல்்படுத்ேப்்படும்.

மருத்துை மற்றும் மருத்துைப் ்பணி�ோைர்கைளுககு 
முதிய�ோர் உ்ல்�லம் குறித்ே ்பயிற்சி அளிககைப்்படடு, 
கைற்றிகைரமோன முதுவமவ� ய�ோகைோ அறிவி�ல் ைழி�ோன 
க்போழுதுய்போககுத் திட்ஙகைள அவமககைப்்படும்.

Weigh their worth and friendship gain 
Of men of virtue and mature brain.
                                                                  (Kural 441)

அறனறிந்து மூத்த அறிவுளை�ோர ்யகண்ளம
திறனறிந்து யதர்ந்து தகோைல்.
                                           (குறை் 441)
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We will ensure and implement the right to education and voca-
tional training for the disabled.

We will ensure disabled friendly access to public utilities, public 
buildings, and transport.

We will provide maximum economic independence of the disa-
bled by creating more income generation models and entrepre-
neurship program for the disabled.

We facilitate establishment of an Institute of vocational training 
for the disabled in every district with public private partnership.
 

We will provide special incentive for the adoption of a disabled 
child.

Effective implementation of Rights of Persons with Disabilities 
Act with updated state rules.

Properly implementing reservations provided for persons with 
disabilities in public sector employment, poverty alleviation, 
programmes and education.

Ensuring free assistive technology equipments  for  differently 
abled people by the Government.

புதுவையிலுளை அவணத்து மோற்றுத் தி்றனோளிகைளுககு 
கைல்வி மற்றும் கேோழில்நுட்ப ்பயிற்சி உரிவமகைள உறுதி 
கசய்�ப்்படும்.

க்போதுப் ்ப�ன்போடடுக கைடடி்ஙகைள, ய்போககுைரத்து 
அவமப்புகைள மோற்றுத் தி்றனோளிகைளுககு உகைந்ே 
ைவகையில் அவமககைப்்படும்.

ைருமோன உற்்பத்தி மற்றும் கேோழில்முவனேல் மூலம் 
மோற்றுத் தி்றனோளிகைளின அதிகை்படச க்போருைோேோர 
சுேந்திரம் உறுதி கசய்�ப்்படும்.

எல்லோ மோைட்ஙகைளிலும் மோற்றுத் தி்றனோளிகைள 
கேோழிற்்பயிற்சிக  கைல்வி  நிறுைஙகைள  க்போது - ேனி�ோர் 
கூடடு மூலம் அவமககைப்்படும்.

மோற்றுத் தி்றனோளிககுழந்வேகைவைத் 
ேத்கேடுப்க்போறுககுச் சி்றப்புச் சலுவகைகைள 
ைழஙகைப்்படும்.

மோற்று தி்றனோளிகைள உரிவம சட்ம் மோநில 
விதிகைளு்ன கச�ல்்படுத்ேப்்படும்.

மோற்று தி்றனோளிகைளுககைோன இ்ஒதுககீடவ் அரசுத் 
துவ்ற நிறுைனஙகைளில் முவ்ற�ோகைச் கச�ல்்படுத்தி 
ைறுவம  ஒழிப்பு மற்றும் கைல்வி யமம்்படுத்ே்படும். 

மோற்று தி்றனோளிகைளுககைோன உேவி கேோழில்நுட்ப 
கைருவிகைள இலைசமோகை ைழஙகைப்்படும்.

Army shall win if it is free
From weakness, aversion, poverty.
                                                                  (Kural 769)

சிறுளமயும் தசல்லோத் துனியும் ேறுளமயும்
இல்லோ�ின் தேல்லும் பளை.
                                          (குறை் 769)
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THIRD GENDER PROTECTION மூன்றோம்  ்போலினத்தியேோர்    
            ்போதுகைோப்பு

Integrated survey of LGBTQ+ population in Puducherry.

Permanent houses to all the post-surgery Third Genders with 
health insurance will be offered.

LGBTQ+ help desk cum Resource centre will be established in 
Puducherry.

The scientific understanding about transgender will be made 
compulsory in the syllabus of all Government and Private 
schools.

Special entrepreneurship training, seed funding will be given to 
all the transgender.

Free sex reassignment surgery and medicines for the same in 
Govt. Hospitals will be done.

The bill on 2% reservation for transgender will be passed in lok 
sabha.

மூன்றோம் ்போலினம்/ ்போலின யேர்ைோைர்கைளுககைோன 
கைணகககைடுப்பு �்த்ேப்்படும் .

அறுவை சிகிச்வச கசய்துககைோண் மூன்றோம் 
்போலினயேோருககு மருத்துை கைோப்பீடடு்ன கூடி� வீடு 
ைழஙகைப்்படும்.

மூன்றோம் ்போலினம்/ ்போலின யேர்ைோைர்கைளுககைோன 
உேவி மற்றும் ைைவம�ம் அவமககைப்்படும் .

மூன்றோம் ்போலினம் குறித்ே அறிவி�ல் சோர்ந்ே புரிேல் 
அவணத்து கைல்வி நிறுைனப் ்போ்த் திட்ஙகைளிலும் 
கைட்ோ�மோககைப்்படும் .

மூன்றோம் ்போலினத்யேோருககைோன சி்றப்புத் கேோழில் 
முவனயைோர் யமம்்போடடு ்பயிற்சியு்ன முேலீடடு 
விவேத்கேோவகை ைழஙகைப்்படும் .

அவனத்து அரசு மருத்துைமவனகைளிலும் மறு்போலின 
அறுவை சிகிச்வச மற்றும் மருந்துகைள இலைசமோகை 
ைழஙகைப்்படும் .

  

மூன்றோம் ்போலினத்யேோருககைோன 2 சேவிே இ்ஒதுககீடு 
்பற்றி மககைைவையில் நிவ்றயைற்்றப்்படும் . 

All beings are the same in birth
But work decides their varied worth.
                                                                  (Kural 972)

பிறப்தபோக்கும் எல்லோ உ�ிரக்்கும் சிறப்தபோே்ேோ
தச�்ததோழில் யேற்றுளம �ோன்.
                                           (குறை் 972)
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Special budget allocation for Local Business and Entrepreneur-
ship development.

Every commune and municipality will have an entrepreneurship 
development centre to promote early stage of business.

Effective implementation of minimum wage act with social secu-
rity measures to all unorganized Labour.

We will restart the services of Government undertaking mills.

We will build a IT park outside the city which will create more 
job opportunities.

Annual Global Fair Trade Investors meet will be organised in 
Puducherry.

Responsible and rural heritage tourisms will be promoted in 
Puducherry.

Re-Establishing an intensive amendment against industries 
which are hazards to the environment.

Zero tolerance for Child Labours in any kind of industries.

Puducherry will be announced as “Fair Trade City” by 2025.

கேோழில் முவனயைோருககும் உளளூர் கேோழில் 
ைைர்ச்சிககும் சி்றப்பு நிதி ஒதுககைப்்படும்.

எல்லோ �கைரோடசி மற்றும் கைம்யூனகைளிலும் கேோழில் 
முவனயைோர் யமம்்போடடு வம�ம் அவமககைப்்படும் .

குவ்றந்ே்படச ஊதி�ச் சட்த்வேத் தி்றமிகைச் 
கச�ல்்படுத்தி, அவமப்புசோரோத் கேோழிலோைர்கைளின 
சமூகை ்போதுகைோப்பு உறுதிகசய்�ப்்படும்.

அரசின கீழ இ�ககைப்்படும் ஆவலகைவை �ோஙகைள 
மீணடும்  இ�ககைச்கசய்யைோம்.

�ோஙகைள புதிேோகை ேகைைல் கேோழில்நுட்ப பூஙகைோ ஒனவ்ற 
உருைோககி யைவல ைோய்ப்வ்ப அதிகைரிப்ய்போம்.

உலகைைோவி� நி�ோ� ைர்த்ேகை முேலீட்ோைர்கைள மோ�ோடு 
ஆணடுயேோறும் புதுவையில் �வ்க்பறும்

க்போறுப்புவ்� மற்றும் மர்போர்ந்ே கிரோமப்பு்ற சுற்றுலோ 
புதுவையில் யமம்்படுத்ேப்்படும்.

சுற்றுசூழலுககுத் தீஙகிவழககும் கேோழிற்சோவலகைவை 
மறுசீரவமககை சட்விதிமுவ்றகைள உருைோககைப்்படும்.

குழந்வே கேோழிலோைர்கைள முவ்ற முற்்றோகை கைவை�ப்்படும்

2025ஆம் ஆணடில் புதுவை மோநில நி�ோ� ைர்த்ேகை 
�கைரமோகை அறிவிககைப்்படும்.

A trader’s trade prospers fairly
When his dealings are neighbourly.
                                                                  (Kural 120)

ேோணிகம் தச�்ேோரக்்கு ேோணிகம் யபணிப்
பிறவும் தமயபோல் தச�ின்.
                                           (குறை் 120)
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We will ensure the quality of roads and street lights across all 
region of Puducherry. And we will take immediate action on re-
pairing roads and street lights.

We will renovate and build more public toilet across Puducherry. 
It will be accessible to all and will ensure hygiene by proper 
maintenance.

Our Government will remove the Wine shops near Schools & 
Colleges.

We will build a multi-store parking facilities in all the high traffic 
areas of Puducherry.

Easily accessible computerised Government Library will be built 
in rural areas.

We will ensure playgrounds and public parks in every Munici-
palities and Communes of Puducherry.

We promote solar energy and rain water harvesting to be made 
compulsory in all the households.

Installing more active CCTV camera in high risk area to ensure 
safety.

We will reconstruct Puducherry harbour and will give job pref-
erence to local people.

Construction of flyover in Arumparthapuram railway gate will 
be completed soon after rectifing legal issues. 

புதுவையில் உளை அவணத்து சோவலகைள மற்றும் 
கேருவிைககுகைளின ேரத்திவன உறுதிகசய்யைோம். 
்பழுேவ்ந்ே சோவலகைள மற்றும் கேருவிைககுகைள உளை 
்பகுதிகைளில் உ்னடி �்ைடிகவகை எடுககைப்்படும்.

�ோஙகைள புதுவையிலுளை அவனத்து 
க்போதுககைழிப்பி்ஙகைவை சீரவமத்து ேருைது்ன 
புதிேோகை ்பல க்போதுஇ்ஙகைளில் க்போதுககைழிப்பி்ம் 
அவமத்துத்ேருயைோம். இககைழிப்பி்ஙகைள அவனைரும் 
்ப�ன்படுத்தும் ைவகையில் அவமத்துத்ேரப்்ப்ம் 
யமலும் இேன சுகைோேோரம் கேோ்ர் ்பரோமரிப்்போல் உறுதி 
கசய்�ப்்படும்.

எஙகைள அரசு, ்பளளி கைல்லூரிகைளுககு அருகைோவமயிலுளை 
மது்போனககைவ்கைவை அகைற்்றப்்படும்.

புதுவையில் ய்போககுைரத்து க�ரிசல் உளை அவனத்து 
ப்்பகுதிகைளிலும் அடுககுமோடி ைோகைன ைசதி கசய்து 
ேரப்்படும்.

எளிதில் ்ப�ன்படுத்ேககூடி� கைணினிம�மோககைப்்பட் 
அரசு நூலகைஙகைள அவணத்து கிரோமப்பு்ற ்பகுதிகைளிலும் 
அவமத்துத்ேரப்்படும்.

புதுவையிலுளை அவணத்து �கைரோடசி மற்றும் 
ககைோம்யூனகைளில் விவை�ோடடு வமேோனம் மற்்றம் 
பூஙகைோ அவமத்துத்ேர உறுதி கசய்கியரோம்.

சூரி�சகதி மற்றும் மவழநீர் யசகைரிப்பு அவமப்வ்ப 
ஊககைப்்படுத்தி, அவனத்து வீடுகைளுககும் இத்திட்ம் 
கைட்ோ�மோககைப்்படும்.

புதுவையிலுளை ்பல்லயைறு ஆ்பத்து நிவ்றந்ே 
்பகுதிகைளில் தீவிர கைணகைோணிப்பு யகைமரோ நிறுைப்்படடு 
்போதுகைோப்பு உறுதிகசய்�ப்்படும்

�ஙகைள புதுவையின துவ்றமுகைத்வே மீடடுருைோககுயைோம் 
மற்றும் இேன மூலம் ைரும் யைவலைோய்ப்பில் உளளூர் 
மககைளுககு முககி�த்துைம் அளிககைப்்படும்.

அரும்்போர்த்ேபுரம் யமம்்போலம் கூடி� விவரவில் சட் 
பிரச்சவனகைவை சரிப்்படுத்தி கைடடிமுடிககைப்்படும்.

The king who builds not fort betimes 
Fears his foes in wars and dies.
                                                                  (Kural 569)

தசருேந்த யபோழ்திற் சிளறதச�்�ோ யேந்தன்
தேருேந்து தே�்து தகடும்.
                                          (குறை் 569)
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We will increase more Government primary health centers along 
with counsellors and psychiatrists to treat mental health issues in 
rural areas.

Free Medical Insurance Scheme will be ensured to all economi-
cally backward people of Puducherry.

We will ensure all Education institute has a counsellors to take 
care of mental wellbeing of the students.

Effective implementation of total sanitation program will be 
done with proper household awareness. 

We will ensure quality healthcare service to all with proper 
tracking through SCDC.

We will make Puducherry as a mosquito free state. So we will 
control diseases caused by mosquito.

We will ensure zero Manual Scavenging in Puducherry by up-
grading latest equipments and safety measures for drainage 
works.

�ோஙகைள கிரோமப்பு்ற ்பகுதிகைளில் அரசு ஆரம்்ப சுகைோேோர 
நிவல�த்தின எணணிகவகைவ� அதிகைரிப்ய்போம் 
யமலும் மருத்துை ஆயலோசகைர் மற்றும் உைவி�ல் 
நிபுணர்கைளின இருப்வ்ப அதிகைரித்து மககைள மன�ல 
பிரச்சவனகைளிலிருந்து ய்பணிக கைோப்ய்போம்.

எஙகைள அரசு க்போருைோேோரத்தில் பிற்்படுத்ேப்்பட் 
மககைளுககு இலைச மருத்ேை கைோப்பிடடுத்திட்ம் 
உறுதிகசய்யும்.

�ோஙகைள அவணத்து கைல்வி நிறுைனஙகைளிலும் மன�ல 
அல்யசோசகைர்கைவை ்பணிய�ற்றி மோணைர்கைளின உ்ல் 
மன ஆயரோககி�த்வே உறுதி கசய்யைோம்.

முவ்ற�ோன குடும்்ப விழிப்புணர்வு கூடி� முழுச் 
சுகைோேோரத் திட்ஙகைள திரம்்ப்ச் கச�ல்்படுத்துயைோம்.

அவணத்து மருத்துைமவனகைளிலும் ேரமோன 
இலைசச்சிகிடவசவ� அளிப்்பது்ன  எஸ்.சி.டி.சி 
மூலம் கேோ்ர்ந்து கைணகைோணிககைப்்படும். 

ககைோசுககைள கேோல்வல அ்றயை நீககைப்்படும்.

மனிேனோல் மலககுழி சுத்ேம் கசய்யும் முவ்ற 
முற்றிலும் புதுச்யசரியிலிருந்து அகைற்்றப்்படும். ைடிகைோல் 
யைவலகைளுககைோன புதி� உ்பகைரணஙகைள மற்றும் 
்போதுகைோப்பு முவ்றகைள கைவ்ப்பிடிககைப்்படும்.

Rich yield, delight, defence and wealth 
Are jewels of lands with blooming health.
                                                                  (Kural 738)

பிணி�ின்ளம தசல்ேம் ேிளைேின்பம் ஏமம்
அணித�ன்ப நோை்டிே் ளேந்து.
                                           (குறை் 738)
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We ensure the maintenance of public taps from water wastages 
and those who misuse the same will be severely penalized.

We  will ensure transparent and periodical scrutiny of drinking 
water quality.

Water bodies rehabilitation programme will be maintained.

Local level tank users associations will be revived and strength-
ened.

A comprehensive State Irrigation Management Act to empower 
the User Associations to be passed.

Re- establishment of rain water harvesting will be made compul-
sory for all the houses, Govt. Offices, Marriage Halls and Educa-
tional Institutions.

Encroachments on water bodies and canals will be removed.

Steps will be taken to implement river interlinkage.

க்போதுககுழோய்கைளில் நீர் வீணோைவேத் ேடுத்து, அவே 
முவ்றேைறிப் ்ப�ன்படுத்ேப்்படுைது ேண்வனககு 
உட்படுத்ேப்்படும்.

கைளிப்்பவ்�ோன குறிப்பிட் கைோல இவ்கைளியில் 
குடிநீர் ேரம் ஆய்வு கசய்�ப்்படடுப் ்பரோமரிககைப்்படும்.

நீர்நிவலகைளில் மறுசீரவமப்புத் திட்ஙகைள முவ்ற�ோகைப் 
பின்பற்்றப்்படும்.

உளளூர்  நீர்நிவலப் ்ப�னோளிகைள சஙகைஙகைள புத்துயிர் 
அளிககைப்க்பற்று ைைப்்படுத்ேப்்படும்.

ஒடடுகமோத்ே மோநில நிர்ப்்போசன யமலோணவமச் 
சட்ம் மூலம் நீர்ப் ்ப�னோளிகைள சஙகைஙகைள 
அதிகைோரப்்படுத்ேப்்படும்.

மவழநீர் யசகைரிப்பு முவ்ற மறுசீரவமப்புச் கசய்�ப்்படடு 
அவனத்துககைட்வமப்புகைளிலும் கைட்ோ�மோககைப்்படும்.

நீர்நிவலகைள மற்றும் கைோல்ைோய்கைள மீேோன 
ஆககிரமிப்புகைள அகைற்்றப்்படும். 

�தி நீர் இவணப்புகைவை கச�ல்்படுத்ே மு�ற்சிகைள 
எடுககைப்்படும்.

Water is life that comes from rain 
Sans rain our duties go in vain. 
                                                                    (Kural 20)

நீரஇ்ன்று அளம�ோது உலதகனின் �ோர�்ோரக்்கும்
ேோன்இன்று அளம�ோது ஒழுக்கு. 
                                            (குறை் 20)
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குடிபுறங் கோத்யதோம்பிக் குற்றம் கடிதல்
ேடுேன்று யேந்தன் ததோழில். (குறை் 549)

Save his subjects and chide the wrong 
Is awless duty of a king. (Kural 549)
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