
இலங்கைில் பபோர்க்குற்றங்ைள் 

 

ஐ.நோ. நிபுணர் குழு வவளிிட்ட அறிக்கைின் 
முழுகோன வோழிோக்ைம்: 

 

.ம. யனஞர் குலபின் அயக்கை வபநிதிப்ட்டுள்நது. இடயல் இறுடயக் 
ைட் னேத்டத்டயன் பமது இங்கைதில் இம்வற்றுள்நடமை 
வடரிபிக்ைப்டும் ணிட உரிகண ணீல் குற்சமட்டுைள் வடமர்ில் 
பிசமகஞ த்டப் பபண்டும் ன்று இந்ட அயக்கைதில் 
கூப்ட்டுள்நது. இந்ட அயக்கைதின் பிம் பனணமறு:  
 

அயனைம்:  
 

1.  

ைனத்து பபறுமடுைலக்ையகபத துன்ம் ணயகுந்ட பிடத்டயல் 
இங்கைதில் னேத்டம் னடிபகந்டது. அடன் இக்ைணற் டன்கணக்கு 
வதர்வற் டணயனனீ பிடுடகப் னயைள் படமற்ைடிக்ைப்ட்டு 27 

பனங்ைலக்குப் ின்ர் ஆனேடபணந்டயத பணமடல் னடிவுக்கு 
பந்டகடதிட்டு இங்கைதர் னம் உைம் னலபடயல் உள்ந 
கதபர்ைலம் ண ஆறுடல் அகந்டர்.  
 

ஆதினும், மட்டின் ஆனேடப்கதிர் வபற்யகத அகபடற்ைமைக் 
கைதமண் பனயனகைள் ற்ய இங்கை ணற்றும் கத இங்ைநில் 
உள்நபர்ைள் அடயை ணத்டமக்ைம் அகந்டர். மட்டின் பையனக்குக் 
ைகபதமப்குடயதம பன்ிதின் என சயயத இத்டயல் டப்ிபதம 
னடிதமணல் னம்னணமை னேத்டத்டயல் ஈடுட்டுள்ந இன 
டப்ினக்ையகபத  இட்சக்ைஞக்ைம டணயழ் ிகைள் 
சயக்குண்டினப்கட அடயைரித்து பனம் அச்சத்துன்  ணமடங்ைநமை 
அபர்ைள் பமக்ையதபண்ஞம் இனந்டர்.  
 

உதிரினந்ட ணற்றும் ைமதணகந்ட ிகைநின் ண்ஞிக்கை ைஞிசணம 
அநவு அடயைரித்டது. அசமங்ை டப்ியனந்து யதப்ட் யைகஞத் 
டமக்குடல்ைநில் வமதுணக்ைள் சயக்ையர்“ அப்குடயதில் இனந்து டப்ிபதம 
னதற்சயத்ட பமது வண்ைள் ணற்றும் குனந்கடைள் உள்நிட் க 
ல்ரிரிஈ இர் சுட்ர். ணிடமிணம உடபிக்ைம படகப அடயைரித்ட 
பமடயலும், அசமங்ைத்டயமல் அது வடமர்ந்தும் ைட்டுப்டுத்டப்ட்து.  
 

அசயதல் டீர்வபமன்க ற்டுத்துபடற்ைம னதற்சயைள் அல்து 
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வமதுணக்ைள் மதுைமப்ம இங்ைலக்குச் வசல்படற்கு பசடயதமை 
னேத்டத்கடப் பமடயதநவு டநர்த்துபடற்ைம னதற்சயைள் 
டடுணமற்ணகந்ட.  
 

2.  

பணமடல் பதத்டயல் இனந்து மட்சணற் அயக்கை பிடுத்டலுக்குத் 
டட்டுப்மடு யபிதடமல், 2009 பண ணமடம் 19ஆம் டயைடய இங்கை 
மடயடய வபற்யகதப் ிைப்டுத்டயத மள் பக இறுடய இமடபத் 
டமக்குடயன் பமது ன் பர்ந்டது ன்கட சரிதமை யர்ஞதிப்து 
சயணமை இனந்டது.  
 

ஆதினும், அசமங்ைம் அப்ிபடசத்டயல் இனந்டடமை னன்ர் கூயத 
ணடயப்டீ்க அடயை ண்ஞிக்கைதமல் பிஞ்சுணநபிற்கு னேத்ட பதத்டயல் 
இனந்து இம்வதர்ந்ட சுணமர் 290,000 ணக்ைள் னெப்ட் னைமம்ைநில் 
அகத்து கபக்ைப்ட்ர்.  
 

மரித ைமதங்ைலக்கு இக்ைமையத ர் அங்ையத சுணமர் 14,00 ணக்ைள் 
சர்பபடச வசஞ்சயலுகபக் குலபிமல் ைல் ணமர்க்ைணமை மதுைமப்ம 
இத்துக்கு அைற்ப்ட்ர். ல்ம அயகுயைநின்டி, ணஞித்டபர்ைநின் 
ண்ஞிக்கை ணயைவும் அடயைணமை இனந்டபடமடு, இன்று கூ சரிதம 
ைஞிப்வமன்று யர்ஞிதக்ைப்பில்க.  
 

ினும், "னஜ்த வமதுணக்ைள் பசடத்துன்' டமன் "ணிடமிணம ணீட்டு 
படிக்கைவதமன்யக' பணற்வைமண்டமை அசமங்ைம் உறுடயதமை 
பமடயட்டு பந்துள்நது.  
 

3.  

னேத்டம் னடிவுற்று னென்று மட்ைலக்குப் ின்ப வசதமநர் மதைம் 
இங்கைக்ைம பிதத்கட பணற்வைமண்படமடு பணமடல் பதத்டயன் 
சய இங்ைகநனேம் பணமடல் ிபடசத்டயல் இனந்து இம்வதர்ந்ட 
ணக்ைலக்ைம என னைமகணனேம் அபர் படிதமைப் மர்கபதிட்மர்.  
 

அபரின் பிதத்டயன் னடிபில், இங்கை மடயடயனேன் இகஞந்து 
வசதமநர் மதமைம் கூட்டு அயக்கைவதமன்க பிடுத்டமர். இமடப 
படிக்கைைநின் பமது பர்ந்ட சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் ணிட 
உரிகணைள் சட் ணீல்ைள் ற்ய படிக்கை டுப்டற்ைமை 
வமறுப்னக்கூறும் என வசதற்மட்டின் னக்ையதபத்துபத்கட வசதமநர் 
மதைம் அடயல் பயனேறுத்டயமர் ன்படமடு அத்டகைத இன்ல்ைள் 
ற்யத படிக்கை டுப்டற்கு டயடய இஞக்ைம் வடரிபித்டமர்.  
 

யனஞர்ைள் குலபின் யதணம் அந்ட கூட்டு அயக்கைதின் வடமர் 
படிக்கைதமை வசதமநர் மதைத்டயமல் பணற்வைமள்நப்ட்டமகும்.  
 

4.  

னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைள் வடமர்ம கூட்டு இஞக்ைப்மட்க 
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அனல் வசய்பது ற்ய வசதமநர் மதைத்துக்கு அயவுக பனங்குபது 
குலபின் ஆகஞதமகும்.  
 

இவ்பயக்கைதில் இக்குல குற்ஞ்சமட்ப்ட் சர்பபடச சட்ங்ைநின் 
ணீல்ைநின் சுமபம் ணற்றும் அபற்யன் பமக்வைல்க அத்துன் 
இங்கை அசமங்ைத்டயன் டயல் ஆையதபற்க ணடயப்டீு வசய்ையது.  
 

குயப்மை, ைற் மங்ைள் ணற்றும் ணீநிகஞக்ைப்மட்டு ஆகஞக்குல 
சர்பபடச டங்ைள் ணற்றும் எப்டீ்நபிம அனுபங்ைள் 
ஆையதபற்யன் ின்ஞிதில் ணடயப்டீு வசய்தப்டுையது. இங்கைதின் 
சட் அகணப்ன ணற்றும் வமறுப்க் கூல் வடமர்ம உள்மட்டு 
யறுபங்ைகநனேம் குல ணறுரிசரக வசய்ையது.  
 

அடன் வசதற்மடு னலபடயலும், இங்கைதின் பமற்று ணற்றும் 
அசயதல் சூழ்யகப் வமனத்டங்ைகநனேம் வமறுப்னக் கூல் ற்யத 
இங்கைதின் டற்ைம சூனகனேம் குல ைபத்துக்கு டுத்துக் 
வைமண்து.  
 

இவ்பயக்கை குல பணற்வைமண் வசதற்மட்டின் 
ிடயமமைவுள்நபடமடு சயமரிசுைள் வடமகுடயைநமை வசதமநர் 
மதைத்துக்ைம அயபறுத்டகனேம் அது உள்நக்குையது.  
 

1. ஆகஞ, வடமகுப்ன ணற்றும் பபகத் டயட்ம்.  
 

அ. குலபிக அகணத்டல்.  
 

5.  

இங்கைதின் ஆனேட பணமடயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின்பமது குற்ஞ் 
சமட்ப்ட் சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் ணிட உரிகணைள் சட் 
ணீல்ைள் வடமர்மை வமறுப்னக்கூல் பிதங்ைள் ற்யத் டக்கு 
அயவுக பனங்குபடற்ைமை 2010 னைன் 22ஆம் டயைடய இக்குலபின் 
யதணத்கட வசதமநர் மதைம் அயபித்டமர்.  
 

குலபின் பமக்வைல்க ின்பனணமறு யர்ஞதிக்ைப்ட்து: வசதமநர் 
மதைனம் இங்கை மடயடயனேம், 2009 பண 23ஆம் டயைடய மட்டுக்ைம 
வசதமநர் மதைத்டயன் பிதத்டயன் னடிபில் பிடுத்ட கூட்டு 
அயக்கைதில், இங்கை அசமங்ைத்துக்கும் டணயனனீ பிடுடகப் 
னயைலக்கும் இகதிம இமடப படிக்கைைநின் பமது பர்ந்ட 
சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் ணிட உரிகணைள் சட் ணீல்ைள் ற்ய 
படிக்கை டுப்டற்ைமை வமறுப்னக்கூறும் என வசதற்மட்டின் 
னக்ையதபத்துபத்கட வசதமநர் மதைம் அடயல் பயனேறுத்டயமர்.  
 

அத்டகைத இன்ல்ைள் ற்யத படிக்கை டுப்டற்கு மடயடய 
இஞக்ைம் வடரிபித்டமர். இத்டனஞத்டயல் ணற்றும் இடன் ின்ஞிதில்:  
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1. னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைள் வடமர்மை வசமல்ப்ட் 
உறுடயப்மட்டிக அனல் வசய்படற்ைமை டக்கு ஆபமசக 
பனங்குபடற்ைமை யனஞர்ைள் குலவபமன்க அகணப்டற்கு வசதமநர் 
மதைம் டீர்ணமித்டமர்.  
 

2.குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணீல்ைநின் சுமபம் ணற்றும் பமக்வைல்க 
ற்யதபற்கக் ைபத்துக்வைடுத்து, கூட்டு அயக்கைதின் வமறுப்னக் 
கூறுபடற்ைம வசதற்மட்டு ற்யத உறுடயப்மட்க 
யகபபற்றுபடற்ைம படமடம னககணைள், ற்கத்டம சர்பபடச 
டங்ைள் ணற்றும் எப்டீ்நபிம அனுபம் ற்யத வசதமநர் 
மதைத்துக்கு ஆபமசக பனங்குபது குலபின் குயக்பைமநமகும்.  
 

3.ற் ணற்றும் சம்ந்டப்ட் அனுபத்கடக் வைமண் னென்று 
உறுப்ிர்ைகந அது வைமண்டினக்கும். குல அடற்வைன்ப டது 
வசதற்மட்டு னககணைகந ற்டுத்டயக் வைமள்பபடமடு OHCHR இன் 
துகஞபதமடு வசததைவணமன்று அடற்கு உடபி பனங்கும்.  
 

4.அது வசதற்மட்க ஆம்ித்து மன்கு ணமடங்ைலக்குள் குல அடன் 
அயக்கைகத வசதமநர் மதைத்துக்குச் சணர்ப்ிக்ை பபண்டும். 
5.குலவுக்ைம யடயதநிப்ன வசதமநர் மதைத்டயன் டயர்மம யைழ்வுைள் 
பவு வசவுத் டயட்த்டயன் ைரழ் பனங்ைப்டும்.  
 

6.ணர்சுக்ைய டமனஸ்ணமன் (இந்படமபசயதம), டகபர்; வபன் த்ர் 
(க்ையத அவணரிக்ைக் குடிதசு“ ணற்றும் தஸ்ணயன் சூக்ைம (வடன் ஆிரிக்ைம) 
ஆையதபர்ைகந குலபின் உறுப்ிர்ைநமை வசதமநர் மதைம் 
யதணயத்டமர்.  
 

ஆ. குலபின் ஆகஞ  

 

1.குலபின் சைகடனேம் உள்நிட் வமறுப்ன  

 

7.  

வசதமநர் மதைத்துக்கும் இங்கை மடயடயக்கும் இகதிம 2009 

பண 23ஆம் படடயத கூட்டு அயக்கைகத சை குற்ஞ்சமட்ல்ைள் ற்யத 
உண்கணதம சுமபம் ணற்றும் பமக்வைல்க ற்ய அனல் 
டுத்துபடற்ைமை இங்கை இதுைமபக பணற்வைமண் ணற்றும் 
டயர்ைமத்டயல் பணற்வைமள்ந பபண்டிதகப ற்ய வசதமநர் 
மதைத்துக்கு ஆபமசக பனங்குபது குலபின் ஞிதமகும்.  
 

இவ்பமமைக் குயப்மைப் வண்ைள் ணற்றும் குனந்கடைள் பமன்று 
இகுபமைத் டமக்ைனக் கூடித குலக்ைலக்வைடயம வடநிபம 
ணீல்ைள் உள்நிட் சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் ணிட உரிகணைள் 
சட்ங்ைநின் ணீல்ைள் வடமர்மை வமறுப்னக் கூல் ற்யத 
னககணைள், டங்ைள் ணற்றும் எப்டீ்நபிம அனுபங்ைள் ணீது 
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குல பமைக் ைபம் வசலுத்டயதது.  
 

இப்ிச்சயக வடமர்ம மடுைள் ணற்றும் சர்பபடச அகணப்னக்ைநின் 
டற்ைம அடகுனக ற்ய இதன்பக னலகணதமவடமன 
ைமட்சயகதக் ைண்டு ிடிக்ை அது னதற்சயவதடுத்துள்நது.  
 

இங்கைதின் உள்மட்டு ணற்றும் சர்பவடச ைப்மடுைகந அகப 
யகவு வசய்ையன்பம ணற்றும் வ்பநவு தூம் அகப சயந்ட 
சர்பபடச கனகைகந ிடயயக்ையது ன்கட யர்ஞதிப்டற்ைமை 
வமறுப்னக் கூல் வடமர்மை படமடம அல்து படமடம 
யகச்சக்டயகதக் வைமண் இங்கைதின் உள்மட்டுப் 
வமயத்வடமகுடயகதனேம் அது ஆமய்ந்டது.  
 

இறுடயதமை, னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் வமறுப்னக் கூல் 
வடமர்ம அசமங்ைத்டயன் டற்ைம வைமள்கைைகநனேம் குல 
ைபத்துக்வைடுத்துக் வைமண்து. ைற் மங்ைள் ணற்றும் 
ணீநிஞக்ைப்மட்டு ஆகஞக்குபிக அகணத்டக இக்வைமள்கைைள் 
உள்நிட்து.  
 

8.  

ைந்ட ைம ணிட உரிகணைள் ணற்றும் வைௌபம் ஆையதபற்யன் 
ணீல்ைள் வடமர்மை யறுபங்ைள் ணற்றும் டி ர்ைநின் அசயதல், 

சட் ணற்றும் ல்வமலக்ைப் வமறுப்னக்ைகந யர்ஞதிப்டயல் 
பிரிபமவடமன வசதற்மமை வமறுப்னக்கூக குல பமக்குையது“ 

உண்கண, ீடய, ணற்றும் மடயக்ைப்ட்பர்ைலக்ைம க்ஷ் ஈடு 
ஆையதபற்கனேம் வமறுப்னக்கூல் உள்நக்குையபடமடு, பணமடலுக்குப் 
ின்ர் என மட்டில் யகத்டைவுள்ந சணமடமத்கட அகபடற்ைமை 
மரிதவடமன வசதற்மட்டின் என்யகஞந்ட அம்சணமைவுள்நது.  
 

ின்ர் இந்ட அயக்கைதில் வமறுப்கூயன் அம்சங்ைகநனேம் 
வமறுப்னக்கூல் ற்யத இங்கை அசமங்ைத்டயன் ைனத்துக்ைகநனேம் 
இக்குல பிநக்குையது.  
 

9.  

சூன்தத்டயல் வமறுப்னக்கூலுக்ைம டங்ைள் ணற்றும் 
வமயத்வடமகுடயைகந ஆமத னடிதமது ன்படமடு, "குற்ம்சமட்ப்ட் 
ணீல்ைநின் சுமபம் ணற்றும் பமக்வைல்க வடமர்மை' வசதமநர் 
மதைத்துக்கு அடன் ஆபமசககத பனங்ை பபண்டும் ன்கட 
குலபின் பகதக பமக்வைல்க சுட்டிக் ைமட்டுையது.  
 

"சுமபம் ணற்றும் பமக்வைல்க' ன்து குற்ச்சமட்டுக்ைநின் அநவு 
ணற்றும் சட் டகைகணைள் ன்கடக் குயக்ையது. குற்ச்சமட்டுக்ைநின் 
அநபிக பனஞிப்டற்ைமை, குல ல்பபறு னெங்ைநின் இனந்து 
டைபகப் வற்று, சட்த்டயன் அடிப்கதில் அபற்கச் 
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சரர்தூக்ையப்மர்த்து, வமறுப்னக்கூல் ற்யத கூட்டு அயக்கைகத 
வசதற்டுத்துபது வடமர்ில் வசதமநர் மதைத்துக்கு சயந்ட 
ஆபமசககத பனங்குபகட இவ்பபற்மடு படகபப்டுத்டயதது.  
 

அது சர்ச்கசக்குள்நம உண்கணைள் ற்ய யத் டீர்ணமங்ைகந 
டுக்ைபில்க ன்டமல் பனக்ைணம க்ையத மடுைள் வசமற்வமர் 
குயக்கும் உண்கணகதக் ைண்யனேம் படிக்கைகத குல 
பணற்வைமள்நபில்க ன்படமடு மடுைள், மற் அகணப்னக்ைள் 
அல்து டிர்ைநின் சட்ப்டிதம வமறுப்ன அல்து 
குககூத்டக்ை யக ற்யத டீர்ணமங்ைகந டுப்டற்ைம 
னகசமர்ந்ட னமய்வபமன்கனேம் பணற்வைமள்நபில்க.  
 

10.  

 

குற்ச்சமட்டுக்ைள் ற்யத ணற்றும் வமறுப்னக்கூல் ற்யத ல்பபறு 
னககணைள் ற்யக் குல பணற்வைமண் ணடயப்டீ்டின் அடிப்கதில், 

இங்கைதில் வமறுப்னக்கூக வடமர்படற்ைம சயமரிசுைள் 
வடமகுடயவதமன்க வசதமநர் மதைத்டயன் மபகக்ைமை குல னன் 
கபத்துள்நது. குல அடன் ைகணகதச் வசய்னேம் ைம பகதகதின் 
பமது அடற்குக் ையகத்ட டைபல் ணற்றும் ையகத்ட இக்ையதங்ைநின் 
அடிப்கதில் இவ்பயக்கை பணற்வைமள்நப்ட்டுள்நது.  
 

4000 க்கும் பணற்ட் னகப்மடுைள் குலவுக்குக் ையகத்ட: .ம. 
யனஞர் குலபின் அயக்கை (போைம்) - 02 

 

(05) 11.  

அடன் படிக்கைதின் ஆம்த்டயல் இனந்பட, வசதமநர் மதைம் 
ணற்றும் .ம. பின் சயபக்ஷ் அலுபர்ைள், அது வசதமநர் 
மதைத்துக்கு அயக்கை பிடுத்து இறுடயதில் ஆபமசக பனங்ையத 
பமடயலும், அடன் ஆகஞகத யகபபற்றுபடயல் சுபதச்கசதமை 
படிக்கை டுப்டற்கு அடற்கு அடயைமம் உண்டு  குலவுக்குத் 
வடநிபமை பிநக்ையனேள்நர். பணலும், ின்பனம் சந்டர்ப்ங்ைநில் 
இங்கை அசமங்ைத்கட பிட்டும் சுபதச்கசதமை குல இனக்கும் ன்கட 
.ம. குலபிற்குத் வடநிவுடுத்டயனேள்நது.  
 

2. குலபின் ைமம் சமர்ந்ட பகதகப் வமறுப்ன  

 

12.  

"னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைள்' வடமர்ம கூட்டு அயக்கைதிகச் 
வசதற்டுத்துபது ற்ய வசதமநர் மதைத்துக்கு ஆபமசக 
பனங்குபடற்கு பகதக ஆகஞ படகபப்டுத்துையது.  
 

குற்ம் சமட்ப்ட் சர்பபடச சட்ப் மரித ணீல்ைள் அபைணமகப 
பர்ந்ட னேத்டத்டயன் ணயை உக்ையணம ைட்த்கட உள்நக்ையத 2008 

வசப்ம்ர் னடல் 2009 பண பகதிம ைமப்குடயக்கு குல ைபம் 
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வசலுத்டயதது.  
 

ல்.ரி.ரி.ஈ. இன் ப்ிலுள்ந டகைம ையநிவமச்சய ணீது அசமங்ைம் 
இறுடய இமடபத் டமக்குடல் பணற்வைமண்டற்கு 2008 வசப்வம்ர் 
எத்டயனக்ையது. பன்ிதில் வசதற்டும் சர்பபடச அகணப்னக்ைநில் 
வடமனயல்னரினேம் சர்பபடச ஞிதமட்ைநின் மதுைமப்னக்குத் வடமர்ந்தும் 
உத்டபமடம் அநிக்ை னடிதமது ன் அசமங்ைத்டயன் அயபிப்ிகத் 
வடமர்ந்து சர்பபடச னேத்ட அபடமிப்ன னடிபகந்டடற்கும் அது 
எத்டயனக்ையது. 2009 பண ணமடம் னேத்டத்டயன் னடிகபனேம் ல்.ரி.ரி.ஈ. இன் 
இமடபத் படமல்பிகதனேம் குயக்ையது.  
 

13.  

சூழ்யகத் வடமர்ிக பனங்குபடற்ைமை, பணப பிபரிக்ைப்ட் 
இறுடயக் ைட்ங்ைலக்கு னந்டயத பிதங்ைள் ற்ய சய சணதங்ைநில் குல 
ைந்துகதமடுையது.  
 

பணலும், னேத்டத்டயன் னடிவுக்கு னன்ர் அல்து அடனுன் வனக்ைணமை 
வடமர்னட், னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைள் ணற்றும் பணமடல்ைள் 
னடிவுக்கு பந்ட ின்னம் வடமர்ந்டகப சய சந்டர்ப்ங்ைநில் 
இன்றுபக இம்வறுபது பமன் ணிடமிணம ணற்றும் ணிட 
உரிகணைள் சட்ங்ைநின் ணீல்ைள் ற்யனேம் குல அயந்துள்நது.  
 

ஆனேடம் டமங்ையத பணமடலுன் வனக்ைணற், குயப்மை இங்கைதின் 
கத மைங்ைநில் டற்பமது கவறுபடமைக் குற்ம் சமட்ப்ட் 
ணீல்ைள் ற்ய குல ைபம் வசலுத்டபில்க. (06) 3. குற்ம் சமட்ப்ட் 
ணீல்ைள் வடமர்ம பிதங்ைள்  

 

14.  

குற்ம் சமட்ப்ட் சர்பபடச ணற்றும் ணிட உரிகணைள் சட்த்டயன் 
ணீல்ைள் வடமர்மை பகதக ஆகஞ உள்நது. ணிடமிணம சட்ம் 
வடமர்ில், பணமடல்ைநில் ஈடுமடபர்ைள் ணற்றும் வடமர்ந்தும் 
ஈடுமடபர்ைள் அத்துன் ன்னரி பனயைள் ணற்றும் னககணைள் 
வடமர்ம வபீம பைமட்மடுைநில் பனங்ைப்ட்டுள்ந படமடம 
பனக்ைணம பிடயனகைள் ற்ய குல ைபம் வசலுத்துையது. ணிட 
உரிகணைள் சட்த்கடப் வமறுத்டபக, இங்கை எப்னடல் அநித்துள்ந 
சர்பபடச ணிட உரிகணைள் எப்ந்டங்ைள் ணீது ைபம் வசலுத்டய 
அசயதல் ணற்றும் சயபில் உரிகணைள் அத்துன் வமனநமடம, சனெை 
ணற்றும் ைமசம உரிகணைள் ஆையதகப ற்ய குல ைபம் 
வசலுத்துையது.  
 

இந்படிக்கைதின் பமது, வண்ைள் ணற்றும் குனந்கடைள் ணீது ஆனேடந் 
டமங்ையத பணமடல் ற்டுத்தும் டமக்ைம் வடமர்ம .ம. மதுைமப்னச் 
சக டீர்ணமங்ைள் ஸ்ம் என்க என்று உறுடயப்டுத்துபகட குல 
யகவூட்டுையபடமடு, யகதம சணமடமம் ணற்றும் ணீநிஞக்ைப்மடு 
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ஆையதகப ணீது அபற்யன் பிகநபம டமக்ைத்கடனேம் இங்ைமண்ையது.  
 

இங்கைதின் உள்மட்டுச் சட்ங்ைள் சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் 
ணிட உரிகணைள் சட்ம் அத்துன் வமறுப்னக் கூல் ற்யத கத 
சட்ங்ைள் உள்நக்குையது ன் அநபில்,இங்கைதின் சட்ம் ணற்றும் 
படமடம யறுபங்ைலம் ஆமதப்டுையன். இறுடயதமை, னேத்டத்டயன் 
னக்ையத மத்டயங்ைநம அசமங்ைம் ணற்றும் ல்.ரி.ரி.ஈ. ஆையதபற்யன் 
ணீல்ைள் ற்யத குற்ச் சமட்டுக்ைகந குல ஆமய்ையது.  
 

(07) (இ) வசதற்யட்ம்  

 

15.  

ஆய்வுரிகண பம்ின் டி, குல அடற்பை உரித்டம னககணைகந 
அிபினத்டய வசய்பபடமடு, வசதைவணமன்று அடற்கு உடபி பனங்கும். 2010 

வசப்வம்ர் டுப்குடய அநபில் அடன் உத்டயபதமைனர்ப 
படிக்கைைகந ஆம்ிப்டற்கு இண்டு ணமடங்ைலக்கு னன்ன, க்ையத 
மடுைள் அகணப்ினுள் வடமனயல் னரினேம் வயசமர்ந்ட 
வடமனயல்னரிபபமர்ைநிகபத இனந்து வசதைம் என்று டயட்ப்ட்து.  
 

பணலும், பபறு பகைதமய் ையகக்ைமட ஆபமசககதப் வற்றுக் 
வைமள்படற்ைமை ன உசமத்துகஞதமநர்ைநின் பசகபகத குல வற்றுக் 
வைமண்து. க்ையத மடுைள் வசதைத்டயல் ற்ைபப உள்ந ல்பபறு 
டயகஞக்ைநங்ைநின் ிடயயடயைகநக் வைமண் பணற்பைமள் குலவபமன்றும் 
குலவுக்கு உடபிதநித்டது.  
 

16. குலபின் வசதல் டயட்ம் இன ைட்ங்ைநமை வயப்டுத்டப்ட்து. 
னடற் ைட்த்டயல், அடன் ஆய்வுரிகண பம்ன வடமர்ம யனஞத்துபம் 
அல்து அனுபம் உள்ந டி ர்ைள் ணற்றும் யறுபங்ைநிம் 
இனந்து இங்கைதின் ஆனேடந் டமங்ையத பணமடல் ற்யத ல்பபறு 
டைபல்ைகந குல பசைரித்டது.  
 

இவ்பமம சய டைபல்ைள் லத்து படிபத்டயல் உடம: அசமங்ை, .ம. 
அல்து அச சமர்ற் அகணப்னக்ைநின் அயக்கைைள் ணற்றும் குலவுக்கு 
இைசயதணம னகதில் பனங்ைப்ட் டைபல்ைள் னெணமைக் 
ையகத்ட. கத டைபல்ைள் குலபின்  கூட்ங்ைள் ணற்றும் அடன் 
வசதைத்டயன் னெனம் வப்ட்.  
 

னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது ந்படயத யைழ்வுைநிமல் 
படிதமைப் மடயக்ைப்ட் .ம. ணற்றும் சர்பபடச அகணப்னக்ைநின் 
அலுபர்ைள் அத்துன் அசமங்ைங்ைநின் ிடயயடயைள், அச சமர்ற் 
அகணப்னக்ைள் ணற்றும் டிர்ைள் ஆையபதமனன் குல சந்டயப்னக்ைகந 
த்டயதது. அடன் படிக்கைதின் இண்மம் ைட்த்டயன் பமது, குல 
இவ்பயக்கைதின் ைகத் டதமரித்டது. ிசுரிப்டற்கு துபம 
பகைதில் இவ்பயக்கை பகதப்ட்து.  
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17.  

பமை வமதுணக்ைநின் வடமர்ன வைமள்பது வடமர்ில், 

அக்ைகவைமண் அகணப்னக்ைள் ணற்றும் டிர்ைள் லத்து னெணமை 
னகதடீுைகநச் சணர்ப்ிக்குணமறு வமதுபமவடமன அகனப்ன 
பிடுக்ைப்ட்து. 2010 எக்பமர் 21ஆம் டயைடய, குலபின் 
ஞிதமட்வமகுடயத் டகபர், அயபித்டயன் ிடயவதமன்க இகஞத்து 
அது .ம. இகஞதத்டநத்டயல் வபநிதிப்டும் ன்று அயபித்து 
இத்டீர்ணமம் ற்ய இங்கைதின் யந்டப் ிடயயடயக்கு 
அயவுறுத்டப்ட்து.  
 

ஆங்ைய அயபித்டல் 2010 எக்பமர் 27 ஆம் டயைடய ிசுரிக்ைப்ட்படமடு, 

சயங்ைந ணற்றும் டணயழ் வணமனயைநிம அயபித்டல்ைள் ின்ர் 
ிசுரிக்ைப்ட். ைனத்துக்ைகநச் சணர்ப்ிப்டற்கு ஆம்த்டயல் ைகசயத் 
டயைடயதமைக் குயப்ிப்ட் 2010 டிசம்ர் 15ஆம் டயைடய ின்ர் 2010 டிசம்ர் 
31ஆம் டயைடய பக ீடிக்ைப்ட்து. 2010 டிசம்ர் 31ஆம் டயைடய 
இனந்டபமமை, 2,300க்கும் பணற்ட்பர்ைநிம் இனந்து 4,000 க்கும் 
அடயைணம னகதடீுைள் குலவுக்குக் ையகக்ைப் வற்.  
 

(08) 18.  

குயப்ிட்வடமன பகைைநிம ணீல்ைள் அல்து இறுடயக் ைட்ங்ைநின் 
பமடம குயப்ிட்வடமன ைமப்குடயைள் வடமர்மடமை ணற்றும் ணிட 
உரிகணைள் அல்து ணிடமிணம சட்த்டயன் குயத்துகக்ைப்ட் 
ணீல்ைள் வடமர்மை ையகக்ைப்வற் னகதடீுைநில் ைஞிசணமகப 
இனந்ட. ஆபஞப்டுத்டப்ட் டைபல், யைழ்வுைநின் ட்டிதல்ைள் 
அல்து மடயக்ைப்ட்பமர், யனற்ங்ைள் ணற்றும் படீிபதமப் ங்ைள் 
ஆையதபற்க உள்நக்ைய.  
 

மட்சணற்கபதமை குப்மய்வு ரீடயதிம ணட்டுப்டுத்டப்ட் சய 
னகதடீுைள் வமதுபம டைபல்ைள், பமக்குைள் அல்து யககண 
ற்யத குயப்ின் அம்சங்ைநின் குப்மய்பிக பனங்ைய.  
 

வமதுபம டைபல்ைள் ஊை அயக்கைைள், இகஞதத் வடமர்னைள் 
வமதுபமைக் ையகக்ைக் கூடித னெங்ைநில் இனந்து வப்ட் 
டைபல்ைள் ணற்றும் பமற்று ரீடயதிம பிநக்ைங்ைள் குலவுக்குச் 
சணர்ப்ிக்ைப்ட் னகதடீுைநில் அங்ைய. இறுடயதமை, உண்கணதிக 
அடிப்கதமை அல்து குப்மய்பிகக் வைமண்டிமட படிக்கை 
டுக்குணமறும் குயப்ம ரிந்துகைகநச் வசய்னேணமறும் குலபிக 
பபண்டிக் வைமண்கப வப்ட் ைஞிசணம னகதடீுைநில் 
அங்ைய.  
 

19.  

னகதடீுைகந எவ்வபமன்மை குலபிமல் சரி ிகன மர்க்ை 
னடிதபில்க ன்டமல் குற்ச்சமட்டுக்ைள் வடமர்ம ற்றுக் 
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வைமள்நப்க் கூடித டன்கணதிக யகவு வசய்தவும் குலபின் 
யதடயக்பைற் அகப படி னெணமைப் மபிக்ைப்பில்க (அத்டயதமதம் 
டிடி அ மர்க்ைவும்).  
 

சய பிதங்ைநில், னகதடீுைள் டைபயன் கத னெங்ைகந 
உறுடயப்டுத்துபடற்கு உடபி. னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைள் வடமர்மை 
ணமத்டயணன்ய பணலும் பிரிபமை ைந்ட ைமம் வடமர்மை படிக்கை 
பணற்வைமள்ந பபண்டித அபசத் படகபகத குலபின் ைமம் சமர்ந்ட 
ஆகஞக்கு னன்டம யைழ்வுைகந உள்நிட்டமைக் ையகக்ைப்வற் 
ைஞிசணம னகதடீுைள் பயனேறுத்டயக் ைமட்டுையன்.  
 

ஈ. இங்கை அசமங்ைத்தும இகஞச் வசதற்மடு  

 

20.  

அடன் ஆம்ந்வடமட்டு, அடன் ஆகஞகத அனல் வசய்பது ற்ய 
இங்கை அசமங்ைத்துன் ைந்துகதமடி வமறுப்னக்கூறும் பிதங்ைள் 
வடமர்மை படிக்கை டுப்டயல் அசமங்ைத்டயன் பமக்ைம் வ்பமமை 
உள்நது ன்கட அயபடற்ைமைக் குல பினப்ம் வைமண்டினந்டது.  
 

உண்கணதிபபத, குல அசமங்ைத்துக்ைமவடமன னெபநணமைச் 
வசதற்மம் ன்டமை குலவுக்கும் அசமங்ைத்துக்கும் வசதமநர் 
மதைம் டன் ம்ிக்கைகதத் வடரிபித்டயனந்டமர்.  
 

குயப்மை, உள்மட்டிபபத அிபினத்டய வசய்தப்ட் வமறுப்னக்கூல் 
ற்யதவடமன வமயத்வடமகுடய  ையங்ைணமை அசமங்ைம் 
குயப்ிட்டுள்ந ைற் மங்ைள் ணற்றும் ணீநிஞக்ைப்மட்டு 
ஆகஞக்குலவுன் வடமர்னைகநப் படபது வறுணடய ணயக்ைடமகும் 
ன் யகப்மட்டி வடமர்ச்சயனேணமைக் குல பஞி பந்துள்நது.  
 

அபடபத்டயல், வமறுப்னக்கூகப் வமறுத்டபகதில் கத 
உள்மட்டு யறுபங்ைலக்கும் மரிதவடமன ங்ைநிப்ன உண்டு  குல 
ைனடயதபடமடு, அசமங்ைத்டயனுமை அபற்றுனும் வடமர்னைகநப் பஞ 
குல னதற்சயைகந பணற்வைமண்து.  
 

(09) 21.  

இவ்பிநக்ைம் டுத்துக் ைமட்டுபது பமன்று, 2010 வசப்வம்ர் ஆம்த்டயல் 
இனந்து குல அடன் ஆகஞகத யகவு வசய்னேம் சந்டர்ப்ம் வனங்கும் 
பக, இங்கை அசமங்ைத்துன் ைந்துகதம வசமல் னெனம் 
லத்து னெனம் டகபைள் குல னதற்சயதிக பணற்வைமண்து.  
 

குலபின் பமக்வைல்க வசதமநர் மதைத்துக்கு ஆபமசக 
பனங்குபடமை உள்நடமைவும் தும் னமய்பிக பணற்வைமள்படயல் அது 
ஈடுபில்க ன்கட உள்நிட்பமறு இங்கை அசமங்ைத்துக்கு 
குலவும் .ம. அலுபர்ைலம் டகப வடநிவுடுத்டயனேள்நர்.  
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குலவுன் துபிடத் வடமர்மலும் இன்யப்  ணமடங்ைலக்குப் ின்ர் 
இங்கைக்கு பனணமறு அசமங்ைம் குலவுக்கு அகனப்ன பிடுத்ட 
பமடயலும் அத்டகைத பிதத்துக்ைம ற்மடுைள் ற்யக் 
ைந்துகதமமணல் அடன் யகப்மட்க னலகணதமை ணமற்யக் 
வைமண்து.  
 

குல ைற் மங்ைள் ணற்றும் ணீநிஞக்ை ஆகஞக்குலவுக்கு 
"ிடயயடயத்துபங்ைகந' ணமத்டயம் வசய்தமம்  2010 டிசம்ர் ணமடம் 
ைடிட னெம் அசமங்ைம் பற்னறுத்டயத பமடயலும் மட்டுக்ைம 
பிதத்கட பணற்வைமள்படற்ைம அடன் பினப்த்கடக் குல 
பயனேறுத்டயதது. இடகனேம் 2011 பரி ஆம்த்டயல் பனங்ையத 
குயப்வமன்யன் னெம் அசமங்ைம் யமைரித்டபடமடு அடன் ின்ர் 
பிதம் ற்ய பணற்வைமண்டு துபிட வடமர்ிகனேம் பஞபில்க.  
 

ணமமை, ைற் மங்ைள் ணற்றும் ணீநிஞக்ைப்மடு ற்யத ஆகஞக்குல 
ணற்றும் கத உள்மட்டுப் வமயத்வடமகுடயைள் ற்யத குலபின் 
பைள்பிைலக்கு லத்து னெணம டயக பரி இறுடய அநபில் 
அனுப்ி கபத்டபடமடு ைற் மங்ைள் ணற்றும் ணீநிஞக்ைப்மட்டு 
ஆகஞக்குலபின் ந்டவபமன உறுப்ிகனேம் உள்நக்ைமட 
சயயதவடமன தூதுக்குலபிக யனைபதமர்க்குக்கு அது அனுப்ி கபத்டது.  
 

22.  

இங்கைக்ைம பிதத்கட பணற்வைமண்டு ைற் மங்ைள் ணற்றும் 
ணீநிஞக்ைப்மட்டு ஆகஞக்குல அத்துன் வமறுப்னக்கூல் வடமர்ம 
பிதங்ைநில் ஈடுட்டுள்ந டப்ட் அடயைமரிைகநக் குல 
சந்டயப்டற்கு இங்கை அசமங்ைம் அனுணடய பனங்ைபில்க 
ன்கடதிட்டு குல ைபக வடரிபிக்ையது.  
 

இங்கைக்கு பிதம் வசய்பது அடன் படிக்கைைலக்கு 
அபசயதணமடல் ன்யனந்ட பமடயலும், ைற் மங்ைள் ணற்றும் 
ணீநிஞக்ைப்மட்டு ஆகஞக்குல ணற்றும் அசமங்ை அலுபர்ைகநச் 
சந்டயத்து, அபர்ைநின் ைனத்துக்ைகந பணலும் படிதமைக் பைட்டு 
அபர்ைலன் யனஞத்துபத்கடப் ையர்ந்து வைமள்படற்கு (பபறு பனயைநில் 
உத்டயபதமைனர்ப ைனத்துக்ைகந உறுடயப்டுத்டயக் வைமள்படற்கு குல 
னடிந்ட பமடயலும்) குலவுக்கு என சந்டர்ப்த்கட பனங்ையதினக்கும்.  
 

லத்து னெணம டயல்ைகநனேம் இங்கை அடயைமரிைலம பனக்கு 
பம உகதமலுக்ைம சந்டர்ப்த்கட குல பபபற் பமடயலும், 

அப்டிதமவடமன ஈடுமட்டிற்ைமை குல னதற்சய வசய்தபில்க.  
 

உ. குலபிது டயவுைநின் இைசயதத் டன்கண  

 

23.  

ின்ர் டைபகப் ிபதமையப்து ற்யத னலகணதம 
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இைசயதத்டன்கணதின் உறுடயப்மட்டின் பரில் சய சந்டர்ப்ங்ைநில் 
லத்து னெணம ணற்றும் பமய் னெணம சணர்ப்ஞங்ைள் குலவுக்குக் 
ையகக்ைப் வற். இது ற்ய அயவுக பனங்ையத சட் பிபைமங்ைள் 
அலுபைம், வசதமநர் மதைத்டயன் "டைபயன் டயவு தட்த்டன்கண, 

பகைப்டுத்டல் ணற்றும் கைதமலடல்' வடமர்ம அயக்கைதின் 
(குகூ/குஆ/2007/6) ற்மடுைகந அடன் டயவுைலக்கு உரிதடமய்க் 
ைனடமம்  உறுடயப்டுத்டயதது.  
 

என (10) ஆபஞத்கட "ைண்டிப்ம இைசயதத்டன்கண'  பகைப்டுத்டய 
அடற்ைம ிபபசத்கட 20 பன ைமத்துக்கு ணட்டுப்டுத்துபபடமடு 
அடகத் வடமர்ந்தும் டடுத்து கபத்டல் அல்து வபநிதிடுடல் 
வடமர்ம யதமதம் ற்யத ணீநமய்வபமன்க பணற்வைமள்நமம் 
ன்டற்ைம ற்மட்டிக இவ்பயக்கை பிநக்குையது.  
 

பணலும், குலபின் படிக்கைைலக்குத் படகபப்டும் ணற்றும் 
படமடமபித்து, ின்ர் ிபதமையப்து வடமர்ம ைண்டிப்ம 
இைசயதத்டன்கண ற்யத உறுடயப்மட்டிக குல பனங்ைமம் ன்கட 
சட் பிபைமங்ைள் அலுபைங்ைள் உறுடயப்டுத்டயதது. இடன் 
பிகநபமை, குலபின் வமனள் வசயந்ட டயவுைள் ையட்த்டட் 
னலகணதமை "ைண்டிப்ம இைசயதத்டன்கண' வும், சய பிதங்ைள் 
வடமர்மை டயர்ைம மபக ற்யத பணடயைப் மதுைமப்னனும் 
பகைப்டுத்டப்டும்.  
 

டிடி. பணமடலுக்ைம பமற்று ரீடயதிம ணற்றும் அசயதல் ின்ஞி  
 

24.  

ையட்த்டட் னென்று டசமப்டங்ைள் கவற்று பந்ட னெர்க்ைத்டணம 
பணமடயன் ின்ர், 2009 பண 19ஆம் டயைடய டணயனனீ பிடுடகப் னயைள் 
(ல்.ரி.ரி.ஈ) ணீடம அடன் வபற்யகத இங்கை அசமங்ைம் 
ிைப்டுத்டயதது.  
 

னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் 
சர்பபடச ணிட உரிகணைள் சட்த்டயன் ணீல்ைள் ற்யத மநணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் பிடுக்ைப்ட்படமடு, அகப ற்ய வசதமநர் 
மதைத்துக்கு ஆபமசக பனங்குபது குலவுக்குப் வமறுப்ன 
சமட்ப்ட்து. இங்கைதின் சயக்ைம ணற்றும் டயர்ப்னத் 
வடரிபிக்ைப்ட் அசயதல் பமற்யக கூறுடுத்டய ஆமய்பது 
குலபின் ஞிதல்.  
 

இனந்ட பமடயலும், னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைகந படமடம அசயதல் 
ணற்றும் சனெைப் ின்ஞிதின் ைண்பஞமட்த்டயல் ஆமய்படற்ைமை, 

பணமடயன் பமற்யன் சய அம்சங்ைகந ைபத்துக்கு டுத்துக் வைமள்ந 
பபண்டிதது அபசயதம்  குல ைண்து.  
 

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



25.  

இங்கை மதை பசமயசக் குடிதசு இந்டயதமபின் வடன் ையனக்குக் 
ைகக்கு 18 கணல்ைலக்கு அப்மல் இந்டயத சனத்டயத்டயல் உள்ந டீவு 
படசணமகும். இங்கை 21 ணயல்யதன் சத்வடமகைகதக் வைமண் 
இத்துப, வணமனயபமரிதம அத்துன் சணதம் வடமர்ம ன்னைத் 
டன்கணனேகதவடமன மடு ன்படமடு, அடயல் 74 சடபடீத்டயர் அடயைணமை 
வௌத்டர்ைகந உள்நக்ையத சயங்ைந வணமனய பசும் சயங்ைநபர்ைநமைவும், 

18 சடபடீத்டயர் அபைணமை இந்துக்ைநம டணயழ் வணமனயகதப் பசும் 
டணயனர்ைநமைவும் (இங்கைத் டணயனர் ணற்றும் இந்டயத டணயனர்ைள்  
னகபத 13 சடபடீத்கடனேம் 5 சடபடீத்கடனேம் உள்நக்ையதடமை), ணற்றும் 
7 சடபடீத்டயர் இஸ்மம் ணடத்கட அனுஷ்டிக்கும் வமதுபமைத் டணயழ் 
வணமனயகதப் பசும் பசமைர்ைள் ணற்றும் ணபதர்ைகநக் வைமண் 
னஸ்யம்ைநமைவும் ணற்றும் 1 சடபடீத்டயர் கதபர்ைலள் ங்ையதர் 
ணற்றும் ஆடயபமசயைகநக் வைமண் சயயத இத்துபச் சனெைங்ைகநச் 
பசர்ந்டபர்ைநமைவும் உள்நர். சய சனெைங்ைநில் சயயத படீத்டயமை 
ையயஸ்டபர்ைள் உள்நர்.  
 

26.  

னடயல் பமர்த்துக்பைதர், அடுத்து எல்மந்டர் ணற்றும் இறுடயதமை 
ிரித்டமிதர்ைநின் 4 தற்மண்டுைள் வடமர்ந்ட ைமித்துப ஆட்சயக்குப் 
ின்ர். ிரித்டமிதமபிம் இனந்து 1948 இல் இங்கைக்கு சுடந்டயம் 
ையகத்டது.  
 

சுடந்டயத்துக்குப் ின்ர் ல்பபறு இத்துபச் சனெைங்ைகந 
உள்நக்ையதடமைச் சயங்ைநபர் ஆடயக்ைம் வசலுத்தும் சயங்ைநப் 
வனம்மன்கணகதக் வைமண் அசமங்ைம் இங்கைகத ஆட்சய வசய்து 
பந்டது.  
 

சைனக்குணம பமக்குரிகண, ல்ைட்சய அகணப்ன ணற்றும் துடிப்மவடமன 
படர்டல் வசதற்மடு, அத்துன் ஆண்ைள் ணற்றும் வண்ைள் ஆையத இன 
சமமனக்குணம உதர் யகதிம லத்டயவு, குகந்ட சயசு ணஞ 
படீம் பமன் னக்ையதணம ணிட அிபினத்டயச் சயத்டயைள் ஆையதபற்க 
உள்நிட் உறுடயதம மதைச் சுட்டிைகந இங்கைதின் ீண் ைம 
னேத்டம் ற்யத பமற்றுன் வடநிபமை எப்ிக் கூடிதடமைவுள்நது  

 

(11) அ. இத்துபனம் அசயதலும்  

 

27.  

அசயதல் ணற்றும் இத்துபக் பைமடுைலம ஆனணமவடமன பிரிசயன் 
பன்னகப் ிடயயப்மை இங்கைதின் ஆனேடந் டமங்ையத பணமடல் 
இனந்துள்நது.  
 

1. இத்துபம் சமர்ந்ட படசயதபமடத்டயன் படமற்ம் 28. சுடந்டயத்டயன் ின், 

அசயதல் ினைர்ைள் குறுையத ைம அசயதல் இமங்ைலக்கு 
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னன்னுரிகண பனங்ைய, ீண் ைம வைமள்கைைலக்கு பணமை சனடமதம் 
சமர்ந்ட அத்துன் இத்துப பமட ண உஞர்ச்சயைகந ைபர்படற்ைம 
என பமக்ையகக் வைமண்டினந்டர்.  
 

ீண் ைம வைமள்கைைள் ிகைநின் ல்ைமசம இதல்ிகப் 
பமடயதநவு ிடயயடயத்துபப்டுத்தும் பகைதில் சைகனேம் 
உள்நிட்வடமன மட்கக் ைட்டிவதலப்ிதினக்ைமம். இத்டகைத 
வசதற்மடு ணற்றும் ிரிவுைள் ைமஞணமை எனகணப்டுத்தும் படசயத 
டித்டன்கண வரிதும் மடயக்ைப்ட்டுள்நது.  
 

அபட பபகநதில், சயங்ைநவௌத்ட படசயதபமடம் வசதற் ஆம்ித்டது, 

வௌத்ட ணடத்டயன் ரிசுத்ட இல்ணமையத இங்கைதின் மதுைமப்மநர்ைள் 
ன்டமை சயங்ைநபர்ைலக்கு டிச்சயப்ிகக் வைமண்வடமன 
டன்கணகத பயனேறுத்டயதது. இக்ைமஞிைள் இங்கைதில் மடு, அசமட்சய 
ணற்றும் இங்ைலக்ையகதிம வடமர்னைகநப் மனமக்ைய ீண்ைம 
பிகநவுைகந ற்டுத்டயதது.  
 

29.  

1970ஆம் ஆண்டுைநில், என னம் பகுப்ன அடிப்கதிம 
ஏங்ைட்மல் பிக்டயதகந்ட வடற்ையன் இநம் சயங்ைநபர்ைள் ணற்றும் 
இத்துப அடிப்கதிம ஏங்ைட்மல் பிக்டயதகந்ட பக்கைச் 
பசர்ந்ட இநம் டணயனர்ைள் ணறு க்ைம் உனபமைய பனம் மடு சம்ந்டப்ட் 
பகைதில் வபவ்பபறு பிடணம டயர்ச்வசதயல் ஈடுட்டு, 

டீபிபமடத்டயன் க்ைம் டயனம்ி, அசுக்கு டயம ஆனேடந்டமங்ையத 
னட்சயைநில் ஈடுட்ர். அசமங்ைம் இவ்பிதக்ைங்ைகந படசயத 
மதுைமப்னக்ைம அச்சுறுத்டமைக் ைஞித்து, அடிப்கதம அசயதல் 
சயக்ைல்ைகநத் டீர்ப்கட பிடுத்து, அச அடயைமத்துக்கு டயம 
சபமல்ைநம ைமஞமணல்பமடல்ைள், சட்த்துக்குப் னம்ம வைமகைள் 
ணற்றும் சயத்டயபகட உள்நிட் அக்குனகதிகக் வைமண்டு 
டயர்வைமண்து.  
 

30.  

பபறுமடு ைமட்டும் அசமங்ைக் வைமள்கைைள் ணற்றும் 1950ஆம் 
ஆண்டுைநில் டணயனர்ைலக்கு டயம ைபம் ஆையதபற்கத் வடமர்ந்து, 

ைமந்டயதின் அையம்சம பனயகதப் ின்ற்ய ஆம்ித்ட உரிகணைலக்ைம 
டணயழ் பமமட்ம், டி மடு ன் பைமரிக்கைகத கணதணமைக் வைமண்டு 
பணலும் பணலும் டணயழ் டீபிபமடம் ணற்றும் ஆனேடம் ந்டயத னட்சயகத 
படமற்றுபித்டது.  
 

எத்துப்பமபடயல் இனந்து ிரிபிக பமடத்துக்கு ைந்துகதமல் 
ணமயதபமது, 1970ஆம் ஆண்டுைநில் ல்.ரி.ரி.ஈ. உள்நிட்  டணயழ் 
அசயதல்டீபிபமடக் குலக்ைள் படமன்ய. ஆனேடந்டமங்ையத டணயழ் 
குலக்ைள் மதுைமப்னப் கதினக்கு டயமை பணற்வைமண் 
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டமக்குடல்ைலக்குச் சணமந்டணமை சயங்ைந படசயதபமடயைள் டணயனர்ைலக்கு 
டயமை பணற்வைமண் ைடுகணதம அக்கு னக டீபிணகந்டது.  
 

1977, 1979, 1981 ணற்றும் 1983 இல் டணயனர்ைலக்கு டயம பன்னகைகந 
அசமங்ைத்டயல் இனந்ட சய சக்டயைள் உற்சமைப்டுத்டய அல்து சய 
சந்டர்ப்ங்ைநில் அபற்றுக்கு அனுசகஞ பனங்ைய. இந்ட பன்னக 
1983இல் ஆைப் பமை கவற் டணயனர்ைலக்கு டயம 
டமக்குடல்ைநின் உச்ச யககத அகந்டது.  
 

அசமங்ைத்துக்குச் வசமந்டணம பனந்துைநில் சயங்ைநக் கும்ல்ைள் 
பமக்குபத்துச் வசய்தப்ட்படமடு டணயனர்ைகந இங்ைண்டு அபர்ைகந 
இக்குப் மர்ப்டற்ைமை உத்டயபதமைனர்பணம பமக்ைமநர் டயபபடுைள் 
ிபதமையக்ைப்ட். ஆதிக்ைஞக்ைமபமர் உதிரினந்டபடமடு மரித 
அநபில் இம் வதர்வு, டணயனர்ைநின் வசமத்துக்ைலக்ைம பசடம் 
அத்துன் டணயனர்ைநின் னம்வதர்வு பர்ந்டது.  
 

பக்கு ணமைமஞணம தமழ்ப்மஞத்டயல் 13 இங்கை இமடப பீர்ைகந 
ல்.ரி.ரி.ஈ. வைமக வசய்டடற்குப் டயமை இத்டமக்குடல்ைள் 
கவற்டமை அசமங்ைம் உறுடயதமைக் கூயதது. இவ்பமமை, 1983ஆம் 
ஆண்டுக்கு னன்ர் இன டப்ினக்ையகதிம பன்வசதல்ைள் பர்ந்ட 
பமடயலும், அசமங்ைத்துக்கும் ல்.ரி.ரி.ஈ. இனக்கும் இகதிம 
னேத்டத்டயன் ஆம்ம் 1983 ப் வமதுபமைக் ைனடப்டுையது.  
 

2. டணயனனீ பிடுடகப் னயைள் (ல்.ரி.ரி.ஈ) 31. 1983ஆம் ஆண்டின் இக் 
ைபங்ைலக்குப் ின்ர் டணயனர்ைலக்கு டயம அக்குனக 
னம்னணகந்ட பமது, டணயழ் சனெைனம் பணலும் டீபிபமடத்டயல் 
ஆழ்ந்து, டணயழ் மட்டில் திற்சய ணற்றும் அகணப்னக்கு துபம சூனகப் 
ிபதமசப் டுத்டயதபடமடு, டீபிபமடக் குலக்ைநின் அஞிைலம் 
அடயைரித்ட.  
 

டணயழ் பிடுடக இதக்ைணமை ஆம்ித்ட ல்.ரி.ரி.ஈ, மநகபில் ணயைவும் 
எலங்கு சமர்ந்ட ணற்றும் டணயழ் டீபிபமடக் குலக்ைநிகபத ணயைவும் 
படசயதபமடத்கடக் வைமண்டமைவும் ணமய 1980ஆம் ஆண்டுைநின் 
டுப்குடயதில் ிரிபிகபமட யைழ்ச்சய யக அபகஞக்கும் 
டகதமத சக்டயதமை டகதூக்ையதது.  
 

இக்ைம ைட்த்டயன் பமது, ல்.ரி.ரி.ஈ. கத டணயழ் குலக்ைகந ஞித 
கபப்டற்ைமை கூடித அநபிம பன்னகப் பமக்ையகக் 
ைகப்ிடித்டபடமடு, டமணமைபப யதணயக்ைப்ட் டணயழ் ணக்ைநின் ை 
ிடயயடயைள் டமம் ன்கட அபர்ைள் பயனேறுத்டயர்.  
 

அடன் னடயம டகபர், பபலுப்ிள்கந ிமைன், னலகணதம 
பிசுபமசத்கடனேம் அர்ப்ஞிப்கனேம் அடயைமத்துன் பைமரிதபடமடு க்டய 
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சமர்ந்டவடமன ஆடபமநர்ைகந உனபமக்ையமர்.  
 

டணக்குள்பந ந்டவபமன ைனத்து பபறுமட்கனேம் சையக்ைமடபடமடு, 

அசமங்ைத்துன் வசதற்டுபபமர் அல்து எத்துகனப்பமர் ச் 
சந்படையக்ைப்டுபர்ைள் துபமையைள் ன்று னத்டயக குத்டப்ட்டு 
அபைணமை ல்.ரி.ரி.ஈ. இமல் வைமக வசய்தப்ட்மர்ைள்.  
 

டணயனர்ைலக்கு டயமை பணற்வைமள்நப்ட் ல்.ரி.ரி.ஈ. இன் பன்னக 
டணயழ் சனடமதத்டயனுள் ஆழ்ந்ட தத்கடனேம் சந்படைத்கடனேம் 
படமற்றுபித்டது.  
 

 

ைனஞமபின் ிரிவு னயைலக்கு படயர்ச்சயகத ற்டுத்டயதது: .ம. 
யனஞர் குல அயக்கை (போைம்) - 03  

 

32.  

ல்.ரி.ரி.ஈ. டற்வைமகக் குண்டுத்டமக்குடகத் படமற்றுபித்து, இம டப, 

அசயதல் ணற்றும் சயபில் இக்குைலக்கு டயமை அடகப் 
ிபதமையத்டது. இந்டயத ிடண ணந்டயரி மவீ் ைமந்டய (1991) அத்துன் 
இங்கை மடயடய ஞசயங்ை ிபணடமச (1993) ணற்றும் அடயை 
ண்ஞிக்கைதிம இங்கை அகணச்சர்ைள், மமலணன் உறுப்ிர்ைள் 
ணற்றும் ணயடபமடப் பமக்குகத டணயழ் அசயதல் டகபர்ைநின் 
வைமகைலக்கு ஆண் ணற்றும் வண் ல்.ரி.ரி.ஈ. டற்வைமகக் 
குண்டுடமரிைள் வமறுப்மைபினந்டர்.  
 

அபைணம சந்டர்ப்ங்ைநில்  சயபில் ிகைநின் உதிர்ைகநப் 
யத்ட வமனநமடம ணற்றும் சணத இக்குைள் ணீதும் அது டற்வைமகத் 
டமக்குடல்ைகந பணற்வைமண்து. ல்.ரி.ரி.ஈ. னந்டள்லம் அசயதகப் 
ின்ற்யதபடமடு, 1990 ஆம் ஆண்டில் பக்ையல் டம் படீுைநில் இனந்து 
னஸ்யம் ணக்ைகந துத்டயதபடமடு, அடன் ைட்டுப்மட்டில் இனந்ட 
ல்கக் ையமணங்ைநில் பசயத்ட சயங்ைந ணற்றும் னஸ்யம் ணக்ைகநப் 
டுவைமக வசய்டது.  
 

டணயழ் ணக்ைகந ைட்டுப்மட்டில் கபத்டயனப்டற்ைமை அடயைணமை பன்னக, 

அச்சுறுத்டல் ணற்றும் தனறுத்டக ல்.ரி.ரி.ஈ.ிபதமையத்டது. 
பலுக்ைட்மதணமை ஆட்பசர்ப்டயல், சயறுபர்ைள் சயறுணயதக உள்நிட் 
பதது குகந்டபர்ைகந கபீர்ைநமைப் மபிப்டயல் ல்.ரி.ரி.ஈ. 
ஈடுட்தும் வடரிந்ட பிதபண.  
 

அடன் கனக ைமஞணமை ைம, பமப்ித என்யதம், இந்டயதம, 

க்ையத இமடமி ணற்றும் க்ையத அவணரிக்ைக் குடிதசு ஆையதபற்க 
உள்நிட் மடுைள் இவ்பகணப்க டக வசய்டபடமடு, 2001 வசப்வம்ர் 11 

இன் ின்ர் டக வசய்பது பணலும் டீபிணகந்டது.  
 

33.  
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1990ஆம் ஆண்டுைள் வடமக்ைம் பண 2009 பக, ல்.ரி.ரி.ஈ. இங்கைதின் 
பக்ையலும் ையனக்ையலும் மரித யப்ப்ிக டன் ஆடயக்ைத்டயன் ைரழ் 
கபத்டயனந்டபடமடு, அசமங்ைப் கதினம் ல்.ரி.ரி.ஈ.இனம் 
ிபடசத்டயன் ைட்டுப்மட்டுக்ைமை பமட்டிதிட் பமது, மநகபில் இந்ட 
ல்கக் பைமடு ணமற்ணகந்டது.  
 

ப்ிலுள்ந என படசத்கட அது வசதற்டுத்டய டமப அது ன் 
படமற்த்கட னன்கபக்ை னகந்டது. இடக பமக்ைமைக் வைமண்டு 
ன்கு படிபகணக்ைப்ட் சர்பபடச உமதம் என்க அது அிபினத்டய 
வசய்டபடமடு, டன் ைட்டுமட்டில் உள்ந ிபடசத்டயல் அடன் ைமபல் 
அகணப்ன, சயகச்சமகைள், ீடய ணன்ங்ைள், உள்பவுத் டயகஞக்ைநம் 
பங்ையைள், ணற்றும் சய சனெை பசகபைள் ஆையதபற்க யறுபிதது.  
 

டக, பமன் ணற்றும் ைல் டயன்வைமண் னன்பயதவடமன 
இமடபத்கடனேம் அது ைட்டிவதலப்ிதபடமடு, பிரிபமவடமன உநவு 
மர்க்கும் அகணப்ின் உடபினேன் வைரில்ம ணற்றும் மம்ரித 
கனகைகநனேம் பணற்வைமண்து.  
 

34.  

பன்னக ணற்றும் அச அக்குனக ைமஞணமை அடயை 
ண்ஞிக்கைதிம டணயனர்ைள் ணற்றும்“ கபதமர் சயந்ட வமனநமடம 
சந்டர்ப்ங்ைலக்ைமை வபநிமடுைநில் டஞ்சம் னகுந்டடமல் இங்கைதின் 
னம்வதர்ந்ட டணயழ் சத்வடமகை உையன்  மைங்ைநிலும் 
ையட்த்டட் என ணயல்யதன் பக 1980ஆம் ஆண்டுைள் னடல் 
பநர்ச்சயதகந்து னம்வதர்ந்டபர்ைள் னேத்டம் கவற் ைமம் 
னமவும், அபர்ைலள் சயர் ன் து ன்று பைட்ைமது ல்ரிரிஈ இனக்கு 
ஆடவு பனங்ைய, னேத்டம் கவற் னலக்ைமப்குடயதிலும் யடயைகந 
பனங்ைய, ல்ரிரிஈ டபயகனக்ைபில்க  பமடமடி னக்ையதவடமன 
ங்ையக பையத்டர்.  
 

ஆதினும், ஆடவு அகத்தும் சுதணமைபப பனங்ைப்பில்க. 
இங்கைக்கு வபநிபத அடயை ண்ஞிக்கைதிம டணயழ் அைடயைள் 
பமலம் மடுைலக்கு ல்.ரி.ரி.ஈ. அச்சுறுத்டக உள்நிட் அடன் 
கனகைகந பிரிபமக்ைய, அடக டிமட்டுக்ைம டணயழ் ணக்ைநின் 
அிமகச  பனஞக வசய்து அடக அகபடற்ைம பனயதமைப் 
ிபதமையத்டது. அது வ்பிட பிணர்சத்கடனேம் சையக்ைமடபடமடு, ல்ரிரிஈ 
இன் பன்வசதல்ைநிமல் மடயக்ைப்ட்பர்ைள் குல் லப்னபடற்ைம 
ந்டவபமன சந்டர்ப்த்கடனேம் அநிக்ைபில்க.  
 

(14) ஆ. சட்த்டயன் ல்மட்சய ணற்றும் ணிட உரிகணைள் டிப்டிதமை 
அனயந்துபமடல்  

 

35.  

இங்கைதின் 1978ஆம் ஆண்டின் அசயதல் தமப்ன மட்டின் கூறுமட 
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சுமபத்கட பயனேறுத்துபபடமடு, படசத்டயன் டகபர், அசமங்ைத்டயன் 
டகபர் ணற்றும் ஆனேடப் கைநின் டநடய ஆை டபி பையக்கும் 
யகபபற்று மடயடய எனபனக்கு பம ணற்றும் குபிசமர்ந்ட 
அடயைமங்ைகந பனங்குையது“ பணலும், டது பகதகக்கு 
உட்ட்பமறு மடயடய ந்டவபமன அகணச்சுக்கும் டககண 
டமங்ைமம்.  
 

டற்பமது, மடயடய ணயந்ட மக்ஷ, மதுைமப்ன, யடய ணற்றும் 
டயட்ணயல், துகனைங்ைள் ணற்றும் பிணமப் பமக்குபத்து, 

பமக்குபத்து ணற்றும் வடுஞ்சமகைள் ஆையத ந்து அகணச்சுக்ைலக்குப் 
வமறுப்மைவுள்நமர். உதர் ீடயணன்ம் ணற்றும் பணன்னகதடீ்டு ீடய 
ணன்ம் ஆையதபற்றுக்ைம டகபர்ைகநனேம் ீடயடயைகநனேம் 
யதணயப்டற்ைம மடயடயதின் அடயைமத்கடனேம் அசயதல் தமப்ன 
யகமட்டுையது.  
 

பணலும், வனங்ையத குடும்த்டயக மடயடய யதணயப்டற்ைம 
ைட்டுப்மடுைலம் இல்க ன்படமடு, அத்டகைத வடரிவுைகநப் 
மபிப்டமல், டற்பமகடத அசமங்ைம் உபிர்ைலக்குச் சலுகை 
அநிக்ையது ன் பிணர்சத்கட டயர்பமக்குையது.  
 

36.  

அபசைமச் சட்த்டயன் ைரனம ீடிக் ைப்ட் ைமப்குடயைள், அசயதல் 
தமப்ன அனுணடயத்ட அபசைம எலங்குபிடயைகநப் மபித்டல், 

மடயடயதின் அடயைமங்ைகந பணலும் பலுப்டுத்டல், அது பமன்று 
ீடயத்துக உள்நிட் அச யறுபங்ைநில் அசயதல் ஈடுமடு 
அடயைரித்டல், அத்படமடு சுதமடீணமைத் டட்டிக் பைட்கட யபகதச் 
வசய்டல்.  
 

1989 இல் சயயதவடமன இகவபநிகதத் டபி 1983 னடல் 2001 பக 
ணற்றும் ணீண்டும் 2005 னடல் இன்று பக அபசைமச் சட் ஆட்சய 
அனயல் இனந்து பனையது. கத பிதங்ைலள், டற்பமது அனயல் 
உள்ந அபசைம எலங்குபிடயைள் 1979 ஆண்டு தங்ைபமடத் டடுப்ன 
சட்த்துன் பசர்ந்து, அசமங்ைத்துக்கு அசமடமஞணம அடயைமங்ைகந 
பனங்குபபடமடு, அடயைமத்டயன் துஷ்ிபதமைம் ணற்றும் உரிகணைள் 
ணீல்ைள் ற்ய ஆமய்படற்ைம ீடய ணன்ங்ைநின் ஆலகணகதக் 
ைட்டுப்டுத்துையன்.  
 

கத சட்ங்ைலம், குயப்மை 1982ஆம் ஆண்டின் 20ஆம் இக்ை 
சட்பிக்கு உரிகணச் சட்ம் (1977 ஆைஸ்ட் னடல் 1988 டிசம்ர் 16 

பகக்கும் ற்னகத்டம) மரித உரிகண ணீல்ைள் வடமர்மை 
படிக்கை டுப்டற்ைம அசமங்ைத்டயன் ைகணகத ணயகுந்ட அநபில் 
யபகதச் வசய்துள்ந. சட்த்கட அனல் வசய்படற்ைமை அல்து 
பபறு பிடணமை வமது ணக்ைநின் அக்ைகக்ைமை ல் பமக்குன் 
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சட்ப்டி அல்து சட்பிபமடணமை ந்டவபமன படிக்கை 
வடமர்மைவும் ந்டவபமன அகணச்சர், இமடப அடயைமரி அல்து 
அபர்ைள் ஞிப்ின் ைரழ் வசதற்டும் ந்டவபமன னக்கு டயமைவும் 
சட் படிக்கை டுப்கட இது டக வசய்ையது. டண்கதியனந்து 
பிக்ைரட்டுரிகணகத னகசமர்ந்டடமக்குபடன் னெம், சட்பிக்கு 
உரிகணச் சட்ம் தங்ைணமவடமன னன்ணமடயரிகத பனங்குையது.  
 

37.  

அபைணமை சூத்டயைமர்ைள் டண்டிக்ைப்மட ைமஞமணற்பமடல்ைள், 

சட்த்துக்குப் னம்ம வைமகைள் ணற்றும் சயத்டயபகட உள்நிட் 
ணிட உரிகணைள் ணீல்ைள், அத்டகைத துஷ்ிபதமைங்ைலக்கு டயம 
னகசமர்ந்ட சட் ணற்றும் அசயதகணப்ின் ைரனம மதுைமப்னக்ைள் 
இனந்ட பமடயலும், பனபடற்ைம சமடைணம சூனக உனபமக்குபடற்கு 
இந்கனகைள் உடபினேள்ந.  
 

சட்த்டயம மதுைமப்ன இனந்ட பமடயலும் ைற்னயப்ன, மயதல் 
துன்னறுத்டல் ணற்றும் மயதகப் தன்டுத்டல் ஆையதபற்க 
உள்நிட் மயதல் சமர்ந்ட பன்னகைலம் பர்ந்துள்ந. 
பலுக்ைட்மதணம ைமஞமணல்பமடல்ைள் ணற்றும் கத மரித ணிட 
உரிகணைள் ணீல்ைள் ற்யத வடமர்ச்சயதம அகணப்ிக 
ஆமய்படற்ைம  மடயடய ஆகஞக்குலக்ைள், சய சந்டர்ப்ங்ைநில், 

உண்கணகதக் ைண்யனேம் னக்ையத படகபகத யகவு வசய்துள்ந.  
 

ஆதினும், இகப துவும் மடயக்ைப்ட்பர்ைலக்கு ீடயகத பனங்குபது 
அல்து ணீல்ைநின் னகசமர்ந்ட சுமபம் ற்ய படிக்கை டுக்ை 
பனயபகுக்ைபில்க. இந்பமக்ையல் மர்க்கும் பமது, டண்கதியனந்து 
பிக்ைரட்டுரிகணக்கு டயமைச் வசதற்டுபடற்கு, உண்கணகத 
யகமட்டுபடற்கு அல்து ீடயகதப் வற்றுக் வைமள்படற்கு பிசமகஞ 
ஆகஞக்குலக்ைள் தனுறு ைனபிதமை அகணதபில்க.  
 

38.  

அசமங்ை யறுபங்ைகநப் ப்டுத்டய அபற்யன் சுதமடீத் டன்கணகத 
உறுடயப்டுத்துபடற்ைம னதற்சயைள் 2001 இல் 17ஆம் டயனத்டத்கட 
யகபபற்றுபடற்கு பனயபைமய. மடயடயதின் அடயைமங்ைகந 
அசயதல் தமப்ினூமை ைட்டுப்டுத்துபகட பமக்ைமைக் வைமண் அது 
வமயஸ், படர்டல்ைள், ணிட உரிகணைள், ஞ்சம், யடய ணற்றும் ையங்ைச் 
பசகப ஆையதபற்றுக்ைம ஆகஞக்குலக்ைநின் யதணங்ைகந 
பணற்மர்கப வசய்படற்ைம சுதமடீ அசயதல் தமப்னச் சககத 
ற்டுத்டயதது.  
 

பணலும், கதபற்றுக்குப் னம்மை, உதர் ீடயத் துக, ீடயச் பசகப 
ஆகஞக்குல ணற்றும் சட் ணம அடயர் யதணங்ைகந இச்சக 
அனுணடயக்ை பபண்டிதினந்டது. அண்கணக் ைம மடயடயைள் வ்பிடப் 
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மரித பிகநவுணயன்ய அடகப் னக்ைஞிக்ை னடினேவணன்டமல் 
இத்டயனத்டம் எப்டீ்நபில் தற்டமையனேள்நது. 2010 வசப்வம்ரில் 
மமலணன்ம் 18ஆம் டயனத்டத்கட யகபபற்யதது. அது 17ஆம் 
டயனத்டத்கட தற்டமக்ையதபடமடு, அடன் சுதமடீக் 
ைட்டுப்மடுைலக்ைம படிக்கைைகந அைற்ய மடயடயதின் 
டபிக்ைம ணட்டுப்டுத்டல்ைகந இல்மணமக்ையதது.  
 

39.  

னென்று டசமப்டங்ைள் கவற் னேத்டம் ைமஞணமை சை ிகைநின் 
ணிட உரிகணைள் மடயக்ைப்ட்டு, சுதமடீ யறுபங்ைள் டணயனந்து 
சட்த்டயன் ல்மட்சய யபகந்டது. ல்ரிரிஈ இக்கு டயம அடன் 
இறுடயத் டமக்குடலுக்கு அசமங்ைம் டதமமையத பமது, ணிட உரிகணைள் 
பணலும் மடயப்கந்டபடமடு,  படிக்கைைள் ைமஞணமை சுதமடீ 
வசய்டய அயக்கை பிடுத்டல், ைனத்து பபறுமடு ணற்றும் ணிடமிணம 
படிக்கைைலக்குக் கூ பணலும் மரித ைட்டுப்மடுைள் ற்ட்.  
 

2006 ஆம்த்டயல் இனந்து, இமடப படிக்கைைள் ற்ய அயக்கை 
பிடுக்கும் ஊைபிதமநர்ைலக்கு பணலும் ைட்டுப்டுத்தும் 
பனயைமட்ல்ைகந மதுைமப்னச் வசதமநர் பிடுத்டபடமடு, 

படிக்கைைகந டயர்ணமமைச் சயத்டரிப்து என குற்ச் வசதமை 
ஆக்ைப்ட்து. ில்தணம டமக்குடல்ைள், ைமஞமணல்பமடல்ைள் ணற்றும் 
வைமககைகந உள்நிட் ஊைங்ைள் ணீடம பணடயை டமக்ைங்ைள், அடயை 
அநபிம சுத டஞிக்கைக்கு பனயபகுத்டது.  
 

இங்ைமஞப்மட னெங்ைநில் இனந்து உள்மட்டு ஆர்பர்ைள் ணற்றும் 
ஊைபிதமநர்ைலக்கு டயம அச்சுறுத்டல்ைள் பிடுக்ைப்ட்படமடு, 

அடன் பிகநபமை சயர் மட்க பிட்டுச் வசன்ர். பிசம ணறுத்டல் 
அடயைரிப்ன ணற்றும் இத்துச் வசய்டல் சர்பபடச ஞிதமட்வமகுடயதிர் 
ணற்றும் அச சமர்ற் அகணப்னக்ைகந அச்சத்துக்குள்நமக்ையதபடமடு, சய 
சந்டர்ப்ங்ைநில், அபர்ைள் டம் யககணைகந பிட்டுக் வைமடுக்ை 
பபண்டினேம் ற்ட்டினக்ைமம்.  
 

(16) னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைகந பமக்ைய  
 

40. னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநமை ணமறுபடற்ைம ைமட்சயகத 
படமற்றுபிப்டயல் குகந்ட ட்சம் னென்று பணடயை ைமஞிைள் 
னக்ையதணமகபதமகும்.  
 

41.  

னடமபடமை, இங்கை அசமங்ைனம் ல்ரிரிஈனேம் பமர்கபகத 
அனுசகஞதமநர்ைநமை ஞிதமற்றுணமறு பைட்டுக் வைமண்பமது 2000 

ஆம் ஆண்டில் குறுையத ைமப்குடயவதமன் யம சணமடமச் வசதற்மடு 
ஆம்ித்டது. வப்பரி 2002 இல் டப்ிர் பமர் யறுத்ட 
உன்டிக்கைவதமன்றுக்கு இஞங்ையதபடமடு, படிப் பச்சுக்ைகந 
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ஆம்ிக்கு னன்டமை ஆண் வண் மகுமடு ற்யத உ குலவபமன்க 
யறுவுபடன் னெம் ல்ரிரிஈ இன் க்ைத்டயல் இனந்து ணற்றும் வடற்ையல் 
இனந்து வண்ைள் ைந்துகதமடுபகட உள்நிட் ம்ிக்கைகதக் 
ைட்டிவதலப்னம்  படிக்கைைகந பணற்வைமண்.  
 

பமக்ையபதம இகஞத் டககணைள் ஊமை (பமப்ித என்யதம், 

ப்மன், பமர்பப ணற்றும் க்ையத அவணரிக்ைக் குடிதசு) அசயதல் 
னன்பற்த்கடக் ைண்ைமஞித்ட ணீநிஞக்ைப்மடு ணற்றும் அிபினத்டய 
ற்யத பமக்ையபதம ணமமட்டின் அடிப்கதில் (2003) சர்பபடச சனெைம் 
இச்வசதற்மட்டுக்கு ஆடவு பனங்ையதது.  
 

பமர் யறுத்ட எப்ந்டத்டயன் டப்ிமல் ற்டுத்டப்ட் சுதமடீ 
சர்பபடச அகணப்ம இங்கைக் ைண்ைமஞிப்னத் தூதுக்குல, அசமங்ைம் 
அடகக் ைகத்து உத்டயபதமைனர்பணமை பமர் யறுத்ட எப்ந்டத்கட 
த்து வசய்ட 2008 பரி பக ைந ணீல்ைகநக் ைண்ைமஞித்து பந்டது. 
ப்ல் 2003 இல் ல்.ரி.ரி.ஈ.என டகப்ட்சணமை பமர் யறுத்ட 
எப்ந்டத்கட த்து வசய்டயனந்டது.  
 

அடன் ின்ர் பமர் படிக்கைைள் 2006 இல் ணீண்டும் ஆம்ித்டகடத் 
வடமர்ந்தும் பமர் யறுத்ட எப்ந்டம் வனம்மலும் வதநபில் 
ணமத்டயம் இனந்ட பமடயலும் அது வடமர்ந்தும் உத்டயபதமைனர்ப ரீடயதில் 
இனந்டடமல் இங்கை ைண்ைமஞிப்னத் தூதுக்குலபின் கனகதிம 
சர்பபடச ிசன்த்கட அது உறுடய வசய்டது.  
 

42.  

வடமர்ச்சயதம இபமடப் ிரிவு ணற்றும் சையப்னத் டன்கண இன்கண 
ஆையதபற்க னன்வடுத்துச் வசன் இன டப்ிரிகபதனேம் 
ைமஞப்ட் டீபிப் பமக்கு ீண் ைமணமை இனந்து பந்ட பணமடகத் 
டீர்ப்டற்ைம னன்கத சணமடமத்கட ற்டுத்தும் னதற்சயைள் 
ட்டிதயல் இவ்பமமை இந்ட சணமடமச் வசதற்மட்கனேம் பிகபில் 
பசர்த்து பிட்து.  
 

ைடுந்டீபிப்பமக்குகத சயங்ைநத் படசயதபமடயைள் ஆம்த்டயயனந்பட 
பமர்யறுத்ட எப்ந்டத்டயல் கைச்சமத்டயடுபகட டயர்த்டர்“ பணலும், 

ப்ில் 2003 இல் எப்ந்டத்கட த்து வசய்த ல்.ரி.ரி.ஈ. டுத்ட னடிவும் 
பையனக்ையல் இகக்ைம சுதமட்சய அடயைம சக என்க 
அகணப்டற்ைம அடன் என டகப்ட்சணம ிபகஞனேம் சயங்ைந 
படசயதபமட டயர்ப்ிக பணலும் உக்ையணகதச் வசய்து, அசயதல் 
ைட்சயைநின் ஆனணம படசயத கூட்ஞிகத க்ையத ணக்ைள் சுடந்டய 
கூட்ஞிகத டயடீவத் படமற்றுபித்டது.  
 

க்ையத ணக்ைள் சுடந்டய கூட்ஞி டற்பமகடத மடயடயதின் 
டககணதின் ைரழ் 2005 இல் கவற் படர்டல்ைநில் சுணமம 
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வபற்யகத ஈட்டிதபடமடு, இறுடய னேத்டத்கட பணற்வைமள்படற்ைம 
அசயதல் ஆடகபனேம் அது பனங்ையதது.  
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43.  

இண்மபடமை, ணமர்ச் 2004 இல் வமதுபமை பைஞல் ைனஞம 
ன்கனக்ைப்டும் ல்ரிரிஈ இன் ையனக்குத் டநடய, பிமதைனெர்த்டய 
னநடீன், சுணமர் 5,000 பமமநிைகநத் டன்னுன் பசர்த்துக் வைமண்டு 
ல்.ரி.ரி.ஈ. இல் இனந்து ிரிந்து வசன்மர். ின்ர் அபர் டயவு 
வசய்தப்ட் அசயதல் ைட்சயவதமன்ம, டணயழ் ணக்ைள் பிடுடகப் 
னயைள் (ரிம்பிி) அகணப்ிக அகணத்து, அது துகஞ இமடபப் 
ிரிவபமன்கப் படம் அபட பபகநதில், டபிதில் இனக்கும் க்ையத 
ணக்ைள் சுடந்டயக் கூட்ஞிதின் உறுப்ிமைச் பசர்ந்டமர்.  
 

இப்ிநவு ல்.ரி.ரி.ஈ. இக்குப் படயர்ச்சயகத ற்டுத்டயதது. ல்ரிரிஈ இன் 
டககணத்துபத்டயல் ைனஞமபிற்கு இனந்ட இத்கடக் ைபிக்குணயத்து, 

ணயைவும் இைசயதணம இவ்பகணப்னப் ற்யத ஆழ்ந்ட அயவு அபனக்கு 
இனந்டபடமடு, இறுடய னேத்டத்டயற்குத் டதமமகும் பமது அசமங்ைம் 
அடகப் தனுறு பிடத்டயல் மபித்துக் வைமண்து.  
 

பணலும், ல்.ரி.ரி.ஈ.ற்ய அடயனப்டய வைமண்டினந்ட ரி.ம்.பி.ி.தி.ன் துகஞ 
இமடபப் கைள், அத்துன் னன்மள் டணயழ் பமமநிக் குலக்ைநின் 
உறுப்ிர்ைகந ல்ரிரிஈ க்கு டயம இமடப படிக்கைதிலும் 
டணயழ் வமதுணக்ைலக்கு இகபத உநவு மர்க்கும் படிக்கைைநிலும் 
அசமங்ைம் ஈடுடுத்டயதது.  
 

44.  

னென்மபடமை, சர்பபடச ைமஞிைலம் னக்ையதணமகபதமை இனந்ட. 
தங்ைபமட அகணப்னக்ைலக்கு ணற்றும் அபர்ைநின் சர்பபடச 
பகப்ின்ல்ைலக்கு டயமை பமர் வடமடுத்டயனக்கும் மடுைலன், 

"தங்ைபமடத்துக்கு டயம உைநமபித னேத்டம்' ன் டயட்த்டயன் ஏர் 
அங்ைணமை க்ையத அவணரிக்ைக் குடிதசு ணற்றும் கத பணற்ைத்டயத 
அசமங்ைங்ைள் எத்துகனப்டற்ைமை டுத்ட னதற்சய ல்.ரி.ரி.ஈ. இக்குப் 
மரித பிகநவுைகநக் வைமண்டினந்டது.  
 

ற்ைபப  மடுைநமல் தங்ைபமட அகணப்ன  ட்டிதயப்ட் 
ல்.ரி.ரி.ஈ. உள்மட்டு ணற்றும் சர்பபடச ணட்த்டயல் பணலும் 
டிகணதமக்ைப்ட்டு பந்டது. டணயனம இங்கைதின் னன்மள் 
வபநிமட்கணச்சர் 2005 இல் டுவைமக வசய்டடமது இவ்பகணப்ின் 
சர்பபடச ின்னத்துக்கு இறுடய அடிதமை இனந்டயனக்ைமம். இச்சூனயல் 
ல்ரிரிஈ க்கு டயம அடன் இறுடயத் டமக்குடலுக்ைமை இங்கை 
அசமங்ைம் கத மடுைலன் ங்ைமநர் உவுைகந ைட்டிவதலப் 
னதற்சயைகந பணற்வைமண்து.  
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45.  

2005 ஆம் ஆண்டில் ந்படயத படர்டல்ைநின் ின்ர், பமர் யறுத்ட 
எப்ந்டத்டயன் ற்மடுைகநத் டமம் ணடயக்ைப் பமபடமை அசமங்ைனம் 
ல்.ரி.ரி.ஈ. இனம் உறுடயதநித்ட பமடயலும், 2006 ஆைஸ்டில் ணீண்டும் 
மரித அநபிம ஆனேடந்டமங்ையத பமமட்ம் ஆம்ிக்கும் பக இன 
டப்ினம் டணது இமடபச் சரண்ல்ைகநத் வடமர்ந்டர்.  
 

ையனக்கு ணமைமஞத்டயல் அச ைட்டுப்மட்டில் இனந்ட ல்மதிக்ைஞக்ைம 
பிபசமதிைலக்கு ீர்ப்மச பசடயகத பனங்கும் ணமபில் ஆறு 
ீர்த்படக்ைத்டயன் அகஞக் ைடவுைகந ல்ரிரிஈ னெடிததும், ல்.ரி.ரி.ஈ. இன் 
ிடிதில் இனந்து ையனக்கு ணமைமஞத்கட ணீட்டற்ைமை ஆதிக்ைஞக்ைம 
கபீர்ைகந டமக்குடல் படிக்கைதில் அசமங்ைம் ஈடுடுத்டயதது. 
ைனஞமப் ிரிபிரின் உடபினேன், சுணமர் இன டசமப்டங்ைநின் ின்ர் 
னடற்டகபதமை 2007 ூக ணமடத்டயல் அசமங்ைம் னலகணதமை 
ையனக்கு ணமைமஞத்கடத் டன் பசப்டுத்டயதது.  
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46.  

ையனக்கு ணமைமஞத்டயல் ணற்றும் 2008 பரிதில் ப ணமைமஞத்டயன் சய 
குடயைநில் அசமங்ைப் கதிர் அகந்ட இமடப வபற்ய 
ைமஞணமை ல்.ரி.ரி.ஈ. பன்ிப் ிபடசத்டயல் ணமத்டயம் மரித 
இப்ப்க டன் ஆடயக்ைத்டயல் கபத்டயனக்ை னடிந்டது.  
 

குயப்மை பன்ிப் ிபடசத்டயன் மன்கு ணமபட்ங்ைலள், டணது 
கனகத் டகைம ையநிவமச்சய ணற்றும் னல்கத்டீவு ஆையத 
ிபடசங்ைள்“ ல்.ரி.ரி.ஈ. இன் னலகணதம ைட்டுப்மட்டில் இனந்ட. 
பவுிதமபின் ப குடய, பபணற்கு ணன்மர் ணற்றும் தமழ்ப்மஞ 
டீைற்த்டயல் சயயத சய யப்ப்னக்ைகநனேம் அது டன் ைட்டுப்மட்டில் 
வைமண்டினந்டது.  
 

47.  

ையனக்ையல் ையகத்ட இமடப வபற்யதிமல் உற்சமைணகந்ட 
அசமங்ைம், ையட்த்டட் இன பனங்ைநமை பணற்வைமண் பமர்த் டந்டயத் 
டதமரிப்னக்ைநின் ின்ர் 2008 பரி 16ஆம் டயைடய னல 
அநபிமவடமன இமடப படிக்கைகத அயபித்டது. க்ையத 
மடுைள் வசதமநர் மதைம், பமக்ையபதம இகஞத் டககணைள் ணற்றும் 
கத உறுப்ன மடுைள் னேத்ட யறுத்ட எப்ந்டத்கட த்துச் 
வசய்படற்ைம ணற்றும் இமடபத் டீர்வபமன்கப் வறுபடற்ைம 
அசமங்ைத்டயன் டீர்ணமம் மரித பிகநவுைகந ற்டுத்தும்  
ச்சரிக்கை பிடுத்ட பமடயலும், அடன் இப்ப்ில் தங்ைபமடத்துக்கு 
டயம படிக்கைைகந பணற்வைமள்படற்ைம அசமங்ைத்டயன் 
உரிகணகதனேம் ற்றுக் வைமண்.  
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2008 வப்பரி டுப்குடயதநபில், மடு னமவும் டற்வைமகத் 
டமக்குடல்ைகந ல்ரிரிஈ டீபிப்டுத்டயத பமது னேத்டப் ிபடசத்துக்கு 
வபநிபதனேள்ந வமதுணக்ைள் ணீடம னேத்டத்டயன் டமக்ைம் அச்சுறுத்தும் 
யககத அகந்டது. அசமங்ைத்டயன் பமன் குண்டுத் டமக்குடல்ைலம் 
ஆன ஊடுனபித் டமக்கும் படிக்கைைலம் னேத்டப் ிபடசங்ைநில் உள்ந 
வமதுணக்ைகந பணலும் டமக்ைனச் வசய்ட. 2008 வசட்வம்ரில் 
ையநிவமச்சயகத பமக்ையத அடன் இறுடய இமடபத் டமக்குடக 
அசமங்ைம் பணற்வைமண்து. . குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணீல்ைநின் 
சுமபம் ணற்றும் பமக்வைல்க  

 

48.  

அடன் ஆகஞப் ிைமம், வசதமநர் மதைத்துக்கு ஆபமசக 
பனங்குபடற்ைமை "குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணீல்ைநின் சுமபம் ணற்றும் 
பமக்வைல்ககதக் ைபத்துக்வைடுத்து' னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் 
பமது (வசப்வம்ர் 2008 பண 2009) ணற்றும் அடக உடுத்து 
கவற்டமைக் குற்ஞ்சமட்ப்ட் சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் 
ணிட உரிகணைள் சட் ணீல்ைள் ற்ய இப்பமது குல ைபம் 
வசலுத்துையது.  
 

குற்ச்சமட்டுக்ைநின் சுமபம் ணற்றும் பமக்வைல்கபத குல 
வமறுப்னக்கூல் ற்ய பனங்கும் ஆபமசகதின் இதல்க 
யர்ஞதிக்ையது. அத்டயதமதம்  இல், இம்ணீல்ைள், யனொிக்ைப்டின், 

சர்பபடச சட்த்கட ணீயதடமை அகணனேணம ன்கட யர்ஞதிப்டற்ைமை 
இக்குற்ச்சமட்டுக்ைகந சட்க் ைண்பஞமட்த்டயல் குல சரர்தூக்ையப் 
மர்க்ையது.  
 

(19)  

 

அ. குற்ச்சமட்டுக்ைகநச் சரர்தூக்ையப் மர்ப்டற்ைம னககண  

 

49. னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைள் வடமர்மை பிடுக்ைப்ட் 
குற்ச்சமட்டுக்ைகந ைபணமை ஆமய்ந்து அபற்யன் உண்கணகத 
கபமடுபடயன் அடிப்கதில் குலபின் ணடயப்டீு அகணந்துள்நது. 
லத்து னெணம டைபல்ைள் ணற்றும் ல்பபறு ர்ைலன் 
பணற்வைமள்நப்ட் பர்ைமஞல்ைள் ஆையதபற்க குலபின் ரிசரக 
உள்நக்ையதது.  
 

அயக்கைைள், ஆபஞங்ைள் ணற்றும் ல்பபறு னைபர்ைள், 

டயகஞக்ைநங்ைள், யடயதங்ைள், அலுபைங்ைள் ணற்றும் .ம. பபகத் 
டயட்ங்ைள், கத அசமங்ைத்துக்ையகதிம அகணப்னக்ைள், அச 
சமர்ற் அகணப்னக்ைள் ணற்றும் ஊைபிதமநர்ைள் அத்துன் இங்கை 
ற்யத யனஞர்ைகந உள்நிட் டி ர்ைநிமல் லடப்ட் கத 
பிபஞங்ைள் ஆையதபற்க லத்து னெணம னெங்ைள் 
வைமண்டினந்ட. 
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இங்கைப் கதினக்கு இந்டயத ைற்க உடபிதது: ம யனஞர் 
குல அயக்கை (போைம்) - 04. 

 

னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைள் ற்யத வசய்ணடய உனபங்ைள், யனற்ங்ைள் 
ணற்றும் படீிபதமப் ங்ைகந அது உள்நக்ையதது. க்ையத மடுைள் 
இகஞதத்டநத்டயன் னெம் பிடுக்ைப்ட் அடன் படிக்கைைள் ற்யத 
அயபித்டலுக்குப் டயநிக்கு னைணமை ையகக்ைப்ட் 
சணர்ப்ஞங்ைகநனேம் அது உள்நக்ையதது. இகப எவ்வபமன்கனேம் 
டித்டிதமை சரி ிகன மர்க்ை னடிதபில்க ன் பமடயலும், சய 
சணதங்ைநில் அகப கத னெைங்கைகந உறுடயப்டுத்ட உடபி. 
 

உடமஞணமை இங்கை அசமங்ைத்டயன் அல்து குயப்ம பபறு 
ையங்ை அயபித்டல்ைள் ற்யத சம்ந்டப்ட் ஊை னெங்ைள் 
இவ்பத்டயதமதத்டயல் பணற்பைமள் ைமட்ப்ட் பமடயலும், குல பசைரித்ட 
டைபக உறுடயப்டுத்துபடற்கு ணமத்டயம் அகப உடவுையன். 
 

பன்ிதில் ந்படயத பிதங்ைள் ற்யத  அச சமர்ற் 
அகணப்னக்ைநின் அயக்கைைள் இனக்ையன். 
 

இவ்பயக்கைைள் சயபற்க இக்குல ணீநமய்வு வசய்ட பமடயலும், 

இக்குற்ச்சமட்டுக்ைகநத் வடமகுப்டற்ைமை அது அபற்யல் 
டங்ையதினக்ைபில்க ன்படமடு, குற்ச்சமட்டுக்ைநின் சுமபம் ணற்றும் 
பமக்வைல்க ற்யத ணடயப்டீ்டிக குல டமமைபப பணற்வைமண்து. 
 

50.  

சம்ந்டப்ட் ைமைட்த்டயல் இங்கைதில் அல்து பன்ிதில் இனந்ட 
சய சர்பபடச அகணப்னக்ைநின் அலுபர்ைள், அச சமர்ற் 
அகணப்னக்ைள், ஊைபிதமநர்ைள், தூதுபர்ைள், ைல்பிணமன்ைள் ணற்றும் 
கத டிர்ைகந உள்நிட் ஆனேடந்டமங்ையத பணமடல் ற்யத 
யனஞத்துபம் அல்து அனுபம் வைமண் னன் குல 
ைந்துகதமடிதது. 
 

51.  

குலபின் ஆகஞ உண்கணகதக் ைண்யபகட அல்து னமய்பிக 
உள்நக்ைமட அபட பபகநதில் ையங்ை வசதற்ைநத்டயல் ையகக்ைக்கூடித 
குற்ச் சமட்டுக்ைள் பணடயை னமய்பிக பமடயத அநபில் 
படகபப்டுத்துையன் பம ன்கட ணடயப்டீு வசய்பது அபசயதம்  
குல ம்னையது. அகப ைமஞணமை லம் குற்ச்சமட்டுக்ைள் வடமர்ம 
வமறுப்னக்கூல் சயக்ைல்ைகந வயப்டுத்ட இக்குற்ச்சமட்டுக்ைநின் 
சுமபம் ணற்றும் பமக்வைல்க ற்ய யர்ஞதிப்து குலவுக்கு 
பனயபகுக்கும். 
 

சம்ந்டப்ட் வசதல் அல்து சம்பம் பர்ந்டது ன்கட 
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ம்னபடற்ைம யதமதணம அடிப்க இனந்டமல் என குற்ச்சமட்டு 
ம்ைணமது ன்டமை குல யர்ஞதிக்கும். குல ிபதமையக்கும் இத்டக் 
ைட்கந உள்மட்டு ணற்றும் சர்பபடச சட்த்டயன் ைரழ் அசமங்ைம் 
என்றுக்கு அல்து பபறு மத்டயங்ைலக்கு டயநிப்டற்ைம வமறுப்க 
ற்டுத்துையது. 
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52.  

குற்ச்சமட்வமன்று ம்ைணமடம ன்கட யர்ஞதிப்டற்ைமை, டன் 
பசள்ந டைபக லகணதமை, அடன் ற்னகத டன்கண, க ணற்றும் 
எவ்வபமன ங்ைநிதும் ம்த்டகு யக அத்துன் லகணதமை 
டைபலும அடன் வடமர்ன ஆையதபற்கக் குல ைபத்துக்கு 
டுத்துக் வைமள்ையது. ற்னகத்டமது ணற்றும் ம்ைணமது  குல 
டீர்ணமிக்கும் அடிப்க ங்ைகநக் வைமண்டினந்டமல் ணமத்டயபண 
குற்ச்சமட்வமன்று ம்ைணமது  டுத்துக் வைமள்நப்டுது. இந்ட 
அடிப்க ங்ைகந, படி ணற்றும் ணகபம, கத டைபல்ைநின் 
ங்ைள் உறுடயப்டுத்துையன். ைரபன டப்ட்டுள்ந குற்ச்சமட்டுக்ைள் 
ம்ைணம ணற்றும் ண்மற் டைபல் ங்ைகந அடிப்கதமைக் 
வைமண்டுள்ந. உண்கணதிபபத, அபைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் 
சமன்யன் உதர் டத்டயக யகவு வசய்படமைத் வடன்டுையன். 
 

53.  

ம்ைணமகப  அது ைமடம் இக்குற்ச்சமட்டுக்ைகந, கூடித 
அநபிம அபற்யன் சூழ்யகப் வமனத்டம் ணற்றும் சை 
அம்சங்ைகநனேம் பனங்குபடற்ைமை சட் பகுடயைநின் ைரழ் அபற்க 
பகசப்டுத்டமணல் வசமற்வமர் பிநக்ைணமை சணர்ப்ிப்கட குல வடவு 
வசய்துள்நது. 
இவ்பிநக்ைத்கட யனொிக்ைப்ட் உண்கண க் வைமள்நமைமது 
ன்படமடு, குயப்ம வமறுப்னக்ைகந யர்ஞதிப்டற்ைம தும் தற்சய 
பணலும் உதர்யகதிம என அகணப்கத் படகபப்டுத்தும். 
 

ஆ. இமடப உத்டயைள் ணற்றும் படி க்கைைநின் ின்ஞி 54. 

இவ்பத்டயதமதத்டயன் இ னடல் ஊ ிரிவுைநில் பிநக்ைப்ட்டுள்ந 
ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைகந னரிந்து வைமள்படற்ைம அபற்யன் 
சூழ்யகப் வமனத்டத்கடப் வறுபடற்ைமை, னேத்டத்டயன் இறுடயக் 
ைட்ங்ைநின் பமடம அசமங்ைத்டயன் ணற்றும் ல்.ரி.ரி.ஈ இன் அசயதல் 
ணற்றும் இமடப உத்டயைள் அத்துன் வைமள்நநவுைகந குல 
ஆமய்ந்டது.  
 

வமதுபம உத்டயதின் குப்மய்வுக்ைமை, ையங்ைணமைக் ையகக்ைக்கூடித 
அசயதல் ணற்றும் இமடப குப்மய்வுைள், இங்கை மதுைமப்ன 
அகணச்சயன் இகஞதத்டநம் ணற்றும் க்ையத மடுைள் அலுபைத்டயன் 
இமடப அலுபல்ைலக்ைம சர்பபடச இமடப யனஞர்ைள் பமன் 

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



ல்பபறு னெங்ைநில் குல சமர்ந்டயனந்டது. 
 

குயப்ம குற்ச்சமட்டுக்ைகந குல ஆமனேம் பமது, அடிப்க 
னெங்ைகந அடிப்கதமைக் வைமண்டு அடக அது பணற்வைமண்து. 
 

1. இங்கை அசமங்ைம் 55. படமல்பிதில் னடிபகந்ட சணமடமச் 
வசதற்மட்கத் வடமர்ந்து 2006 இல் ல்...ஈ இகத் படமற்ைடிப்டற் ைமை 
 க வைமண் லகணதம வடமன உமதத்கட இங்கை அசமங்ைம் 
டயட்ணயட்து. இமடந்டய ணற்றும் அசயதல் அம்சங்ைள், னேத்ட பதம் 
ற்யத டைபல் ணற்றும் அடற்ைம ிபபசத்கட ணட்டுப்டுத்துபடற்ைம 
படிக்கைைள் அத்துன் ணயைவும் ைண்டிப்ம இமடப அம்சங்ைகந 
இவ்வுமதம் உள்நக்ையதது. 
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56.  

இமடந்டய ரீடயதில், “தங்ை பமடம் ணீடம னேத்டத்டயன்' சூழ்யகப் 
வமனத்டத்டயல்,  மடுைநின் ஆடகபப் வறுபடற்ைமை சமடைணம 
உைநமபித சூனக அசு தன்டுத்டயத படமடு, மவீ் ைமந்டயகத 
ல்.ரி.ரி.ஈ டுவைமக வசய்ட ைமஞத்டயமல், இப்ிமந்டயதத்டயல் இந்டயத 
அசமங்ைத்டயன் கூடித எத்துகனப்கனேம் அது வற்றுக் வைமண்து. என 
னக்ையத உடமஞணமை, ல்.ரி.ரி.ஈ ைல் னெம் அடன் பியபதமைத்கடப் 
படபடற்ைமை கபத்டயனந்ட ணயடக்கும் ைநஞ்சயதங்ைகந இகணயப்டயல் 
இங்கைப் கதினக்கு இந்டயத ைற்க படிதமை உடபிதது. 
 

57.  

உள்மட்டு ரீடயதில், என்றுட் அசயதல் ணற்றும் இமடபத் 
டககணத்துபத்கட அசமங்ைம் உறுடயப்டுத்டயதது. மடயடய 
டன்கபத மதுைமப்ன அகணச்சமை யதணயத்து, டது சபைமடர் 
பைமத்டமத மக்ஷகப மதுைமப்னச் வசதமநமை யதணயத்டமர். ின்ர் 
வப்டின்ட் வல் சத் வமன்பசைமகப இமடபத் டநடயதமை 
யதணயத்டமர்.  
 

மதுைமப்னச் வசதமநர் ணற்றும் இமடபத் டநடய ஆையத இனபனக்கும் 
ல்.ரி.ரி.ஈக்கு டயம பம னேத்ட அனுபம் இனந்டபடமடு, 2006 இல் 
இனபனம் ல்.ரி.ரி.ஈ இன் டுவைமக னதற்சயைநில் இனந்து டப்ிக் 
வைமண்பர்ைநமபர். 
 

வடமர்ந்து இமடப பவு வசவுத் டயட்த்டயல் மரித அடயைரிப்னக்ைம 
மமலணன் அனுணடயகத மடயடய வற்றுக் வைமண்மர். 2008 இல் 1.8 

ில்யதன் அவணக்ை வமர்ைநமை அது அடயைரித்டபடமடு, படசயத பவு 
வசவுத் டயட்த்டயன் சுணமர் 20 சடபடீத்கட அது ிடயயடயத்துபப் 
டுத்டயதது. 
 

58.  

இமடபத்கடப் வமறுத்ட பகதில், வப்டின்ட் வல் சத் 
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வமன்பசைம இங்கை இமடபத்கட ன்மை உற்சமைப்டுத்டய அடற்கு 
ஆற்க பனங்ையமர். ஆனேடப் கதின் ண்ஞிக்கை 300,000  
னம்ணங்ைமை அடயைரிக்ைப்ட்டு ையணணம சுனற்சய னெம் னேத்டனகக்கு 
னடயத கதிர் வடமர்ச்சயதமை அனுப்ப்ட்ர்.  
 

னடயத உைஞங்ைள் ணற்றும் ஆனேடங்ைகந இமடபம் வைமள்பவு 
வசய்டபடமடு, ல்குனல் வுைகஞ வசலுத்டயைள், பணமட்மர் ணற்றும் 
பமபிட்சர்ைள், ம்ய 29 உங்கு பமனூர்டயைள், ைரிர் பிணமங்ைள் 
ணற்றும் வயவைமப்ர் துப்மக்ைய டமங்ையத பிணமங்ைள் ஆையதபற்கக் 
வைமண்டு அடன் பமர்க்ைனபிைகந அது ப்டுத்டயதது. இங்கை 
பிணமப்க ஆநற் க்கும் ைன்ைகந வுமர்ப்டற்ைமை, 

இக்குைகநக் ைண்டு ிடிப்டற்ைமை ணற்றும் அடகத் வடமனம் னேத்ட 
பசடத்கட ணடயப்டீு வசய்படற்ைமைப் வற்று பசகபதில் ஈடுடுத்டயதது. 
 

59.  

சகநக்ைமட டமக்குடக  னகைநில் பணற்வைமள்படற்ைமை, இங்கை 
இமடபம் அடன் சயந்ட ஆனேடங்ைள் ணற்றும் கதிர் ண்ஞிக்கை 
அத்துன் ஆைமதத்டயல் அடன் ஆடயக்ைம் ஆையதபற்யல் 
டங்ையதினந்டபடமடு, அபற்யக ல்.ரி.ரி.ஈ இமல் சணமநிக்ை 
னடிதபில்க. பச்சுபமர்த்கடைலக்ைம சை னதற்சயைலம் 
யமைரிக்ைப்ட் படமடு, னேத்ட யறுத்டவணமன்க ணீண்டும் அஞி 
டயள்படற்ைமை ல்.ரி.ரி.ஈ மபிக்கும் ன்று அசமங்ைம் பமடயட்டமல், 

னேத்ட யறுத்டம் துவும் பனங்ைப்பில்க. 
 

60.  

பகநந்து வைமடுக்ைக் கூடித, உநவுத் டைபயமல் உந்டப்ட் ணற்றும் 
வைரில்ம வசதல்னக பமன்பற்க ைமமட்ககத னன்த்டயச் 
வசன்று டயரிக்கு ஆைக் கூடித பசடத்கட பிகநபிப்டற்ைமை இங்கை 
இமடபம் ிபதமையத்டது.  
 

இடற்ைமை, வைமணமண்பம தட்ங்ைநில் படர்ச்சய வற் டன்ிகவுள்ந 
சயப்னக் ைமமட்க படிக்கைக் குலக்ைகந அகணப்கட 
உள்நிட்பமறு, இமடபத் டநடய டது கதிக ணறுசரகணத்து 
அபர்ைலக்கு ணீள் திற்சய அநித்டமர்.  
 

ல்.ரி.ரி.ஈ டநடய ணமத்டதமவுன் னன்ன சம்ந்டப்ட்டினந்ட டணயழ் 
பமமநிைகந உள்நக்ையத ஆன ஊடுனவும் அகுைகந டயரிைநின் 
அஞிைலக்குப் ின்மல் சடுடயதம படிக்கைைகந 
பணற்வைமள்படற்ைமைவும் பபவு மர்ப்டற்ைமைவும் இங்கை இமடபம் 
ிபதமையத்டது.  
 

னன்பயச் வசல்லும் பமது இமடபத்டயரிகபத 
ைமதபணற்டுபகடக் குகப்டற்ைமை ைநத்கட நிடமக்குபடற்கும் 
ல்.ரி.ரி.ஈ இன் மதுைமப்ன அண்ைகந ஊடுனவுபடற்ைமை ைை 
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ீங்ையைள் மபிப்டற்ைமதுணம சய இங்கை இமடப 
படிக்கைைலம் படிபகணக்ைப்ட்டினந்ட.  
 

ணிடமிணம படிக்கைவதமன்யன் னெம் அப்ிபடசத்டயல் இனந்து 
வமதுணக்ைகந பிடுபிப்டற்ைமை ணற்றும் அச்வசதற்மட்டின் பமது னஜ்த 
வமதுணக்ைள் மடயப்னக்ைம அடன் னதற்சயைள் ற்ய அசமங்ைம் கூய 
பந்ட அபட பபகநதில், னன்பயச் வசல்லும் பமது ீங்ையைகநப் 
ிபதமையப்து ற்ய டீர்ணமம் டுப்டற்ைம ைஞிசணம 
டன்பினப்னரிகண ைநத்டயலுள்ந கதினக்கு பனங்ைப்ட்டினந்டடமைவும் 
வடரிையது.  
 

61.  

வசல்வபடிைகநச் வசலுத்து னன், இக்குைகந இங்ைமண்டற்ைமை 
ஆநற் க்கும் ைன்ைள் அடயைணமைப் மபிக்ைப்ட். அபற்யயனந்து 
வடமர்ச்சயதமை ங்ைள் னபிச் வசதற்மட் டுத் டநங்ைலக்கு 
அனுப்ப்ட்படமடு, டமணடணயன்ய டீர்ணமம் டுப்டற்ைமை அத்டைபக 
டநடயைள் ிபதமையக்ைக் கூடிதடமைபினந்டது. 
 

62.  

வைமலம்ிலுள்ந இகஞ படிக்கைைள் டககணதைத்டயல் இனந்து 
னேத்ட னன்வடுப்னக்கு வப்டின்ட் வல் சத் வமன்பசைம டககண 
டமங்ையதபடமடு படிக்கைகத த்டயச் வசல்படற்ைமை அனுபணயக்ை 
டநடயைகந அபர் படர்ந்வடடுத்டமர். 
 

பன்ி மதுைமப்னப் கதினக்கு பன்ிதில் டககணதைம் அகணத்து 
பணர் வல் ைத் தசூரித டககண டமங்ையமர். பணலும், 

தமழ்ப்மஞ டீைத்டயயனந்து வடற்கு பமக்ைய ன்பயச் வசன் (பணர் 
வல் ைர்ணல் குஞத் டககணதிம) 53ஆபது ிரிவு ணற்றும் 
(ிபைடிதர் ிசன் சயல்பம டககணதிம) 55ஆபது ிரிவு, (பணர் 
வல் ச்.சய.ி.குஞடயக்ை டககணதிம) 56ஆபது ிரிவு, (பணர் 
வல் ைத் தஸ் டககணதிம) 57ஆபது ிரிவு, (ிபைடிதர் 
சபபந்டய சயல்பம டககணதிம) 58 ஆபது ிரிவு ணற்றும் (பணர் 
வல் ந்ட உத்ட டககணதிம) 59 ஆபது ிரிவு 
ஆையதபற்க உள்நிட் 6 னக்ையத கப்ிரிவுைள் னேத்டத்டயன் இறுடயக் 
ைட்ங்ைநின் பமது வசதமற்ய. அகப அகத்தும் வடற்ையல் இனந்து 
வடன்பணற்குத் டயகசதில் னன்பய. 
 

சயப்னப் கைள் ணற்றும் வைமணமண்பமக்ைலம் னக்ையதணமவடமன 
ங்ையக பையத்ட. பலுபம டககணத்துபம், னடயத திற்சய ணற்றும் 
ைமதம் சமடயப்டற்ைம உறுடயப்மடு  வபற்யைலக்கு பனயபகுத்து, 

கைபிட்டுச் வசல்பர்ைநின் படீத்கடக் குகத்து இங்கை 
இமடத்டயரிகபத ணத் கடரிதத்கட பணம்டுத்டய. 
 

63.  
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அடன் ையணணம இமடப படிக்கைைலக்குப் னம்மை, ல்...ஈ. இன் 
மதுைமப்ம ணகபிங்ைகநக் ைண்டுிடிப்டற்ைமை, வடற்ையல் உள்ந 
ல்...ஈ. இன் பகப்ின்ல்ைகந சயகடப்டற்ைமை ணற்றும் ல்...ஈ. 
உன் சம்ந்டப்ட் பர்ைள்  சந்படையக்ைப்டுபர்ைகந 
அைற்றுபடற்ைமை அசமங்ைம் இைசயதணம படிக்கைைகநப் 
ிபதமையத்டது. 
 

இந்படிக்கைைநின் ஆற்ல் ணயக்ைவடமன சயன்ணமை “வபள்கந பமன்' 

இனந்டது. 
 

அசமங்ைத்கட பிணர்சயப்பர்ைகந அல்து ல்.ரி.ரி.ஈ. உன் வடமர்ன 
உள்நபர்ைள் ச் சந்படையக்ைப்டுபர்ைகந ைத்துபடற்ைமை ணற்றும் 
அபைணமை ணமதணமைச் வசய்படற்ைமை ணற்றும் வமதுபமை ணக்ைள் ணடயல் 
தத்கட ற்டுத்துபடற்ைமை வபள்கந பமன்ைள் மபிக்ைப்ட்.  
 

இந்ட வபள்கந பமன் படிக்கைைகந வமயஸ் பிபச அடயடிப் 
கதின் பிபச அவைமன்று த்டயதடமைச் சம்ந்டப்டுத்டப்ட்து. 
அவ்பமமைக் ைத்டப் ட்பர்ைள் இைசயத இங்ைலக்கு ற்யச் 
வசல்ப்ட்டு, பிசமகஞ வசய்தப்ட்டு ணற்றும் ல்பபறு பிடணமைச் 
சயத்டயபகடக்கு உட்டுத்டப்ட்மர்ைள். ர் வைமக வசய்தப்ட்டு 
அபர்ைநின் சங்ைள் இைசயதணமை அப்னப்டுத்டப் ட். 
 

“னயைநின் ஆடபமநர்ைள்' க் குற்ம் சமட்ப்ட் ணிட உரிகணைள் 
ஈடுமட்மநர்ைள், ஊைபிதமநர்ைள், த்டயரிகை ஆசயதர்ைள் ஆையபதமனம் 
இவ்பகக்குள் சயக்ையர். 2006 னடல் னேத்டம் னடிபகந்டடற்கு 
இகப்ட் ைமப்குடயக்குள் 66 ணிடமிணம ஊனயதர்ைள் ைமஞமணல் 
பமமர்ைள் அல்து வைமக வசய்தப்ட்ர்ைள். 
 

64.  

இந்ட உமதம் ஊைம் ணற்றும் டைபயன் ஏட்ம் ணீது பணலும் 
ைண்டிப்ம ைட்டுப்மடுைகந பிடயத்து, ஊை இனட்டிப்கத் டயஞித்து 
னேத்ட னன்வடுப்னக்ைகந பிணர்சயக்கும் ைனத்துக்ைகந சுக்குபகடனேம் 
வைமண்டினந்டது.  
 

2006 னடல் சுதமடீ ஊைபிதமநர்ைள் ல்.ரி.ரி.ஈ. இன் ைட்டுப்மட்டில் 
இனந்ட ிபடசங்ைலக்குச் வசல்பது டடுக்ைப்ட்படமடு, சய 
ஊைபிதமநர்ைகந “னயைநின் ஆடபமநர்ைள்'  மதுைமப்ன 
அகணச்சயன் இகஞதத்டநம் குயப்ிட்து.  
 

னேத்டம் ற்ய அயக்கை பிடுபது வடமர்மை 2008 இல் பணலும் பிபம 
பனயைமட்ல்ைள் பனங்ைப்ட். இச்சட்ங்ைலக்குக் ைரழ்ப்டிதமட 
ஊைபிதமநர்ைள் அல்து பபறு பிடத்டயல் அசமங்ைத்கட 
பிணர்சயத்டபர்ைள் கைது வசய்தப்ட்மர்ைள் அல்து ைடுகணதம 
அச்சுறுத்டலுக்கு உட்டுத்டப்ட்மர்ைள்.  
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னைன் 2008 இல் மதுைமப்னச் வசதமநர் அபசமசயபதட் யனைஸ் பப்ர்ஸ் 
எவ் சயபமன் யணயட் இகச் சமர்ந்ட ிணம இன 
ஊைபிதமநர்ைகந படிதமை அச்சுறுத்டயமர். ின்ர் அபர்ைலள் 
எனபம பமத்ட தந்ட ன்பர் னைன் 2009 இல் வபள்கந பமில் 
ற்யச் வசல்ப்ட்டு ைடுகணதமைத் டமக்ைப்ட்மர்.  
 

2009 பரி 8 ஆம் டயைடய, ி த்டயகை ஆசயரிதர், சந்ட பிக்ையணதுங்ை 
வைமலம்ில் கபத்து இங்ைமஞப்மடபர்ைநமல் வைமக 
வசய்தப்ட்மர். மதுைமப்னச் வசதமநர் வசய்டடமைக் குற்ஞ்சமட்ப்ட் 
இமடபக் வைமள்பவுைநின் ஊனக பனக்வைமன்யன் னெம் ையங்ைப் 
டுத்துபடற்ைமை அபர் டைபகச் பசைத்டயனந்டமர்.  
 

அடற்கு இண்டு மட்ைலக்கு னன்ர் சுதமடீ ணைமமம 
வடமகக்ைமட்சய எநிப்னப் ின்க ஆனேடடமரிைள் டமக்ைய மதுைமப்ன 
ஊனயதர்ைகந துப்மக்ையகதக் ைமட்டி அச்சுறுத்டய அங்குள்ந 
உைஞங்ைகந வமறுக்ையர். இச்சம்பங்ைள் துவும் னமய்வு 
வசய்தப்பில்க.  
 

2006 ணற்றும் 2009 ஆம்த்துக்கு இகப்ட் ைமப்குடயதில் குகந்ட 
ட்சம் 10 ஊைபிதமநர்ைள் வைமக வசய்தப்ட்மர்ைள். இத்டஞிக்கை 
படிக்கைைநின் டயண் பிகநபமை ணற்றும் வைமக 
வசய்தப்டுபபமபணம அல்து டமக்ைப்டுபபமபணம ன் அச்சம் 
ஊைத்டயன் சுதமடீ பணற்மர்கபப் ங்ைநிப்ில் டீங்ைமவடமன 
டமக்ைத்கட ற்டுத்டயதது. 
 

“ன்ிம் இன குலக்ைள் ணமத்டயபண உள்ந அகப தங்ைபமடத்துக்கு 
டயமைப் பமமடும் ணக்ைலம் தங்ைபமடயைலபண'  மதுைமப்னச் 
வசதமநர் கூயதடமை பணற்பைமள் ைமட்ப்ட்டினந்டது.. 
 

65.  

ல்.ரி.ரி.ஈ. இக அடயைநபில் வமறுத்துக் வைமள்பது ணற்றும் 
“தங்ைபமடயைலக்கு ஆடவு பனங்குடல்' வடமர்மை அசமங்ைம் 
சர்பபடச சனெைத்கடச் வடமர்ச்சயதமைப் ையங்ைணம னகதில் 
பிணர்சயத்தும் பந்துள்நது. 
 

இவ்வுத்டயதின் ஏர் அங்ைணமை அடக டிப்டிதமை னேத்ட பதத்டயல் 
இனந்து அைற்ய னேத்டத்கட யறுத்து படற்ைம அல்து னேத்ட யறுத்டம் 
என்க ற்டுத்துபடற்ைம இமடந்டய னதற்சயைள் ணறுக்ைப்ட் 
அல்து உடமசரம் வசய்தப்ட். 
 

ல்.ரி.ரி.ஈ. 
 

66.  

2008 வசப்வம்ர் அநபில், அடன் ைந்ட ைம த்துன் எப்டீ்நபில் 
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ல்.ரி.ரி.ஈ. இன் இமடபத் டயன்ைள் ைடுகணதமைக் குகந்டயனந்ட. 
அடன் சரி தம ம் அத்டனஞத்டயல் வடரிதமடயனந்ட பமடயலும், 

உச்சக்ைட்த்டயல் அடன் ம் 20,000 ஆட்ைகந பிஞ்சபில்க மம். 
னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது அடன் னக்ையத பமமநிைள் 
ண்ஞிக்கை இப்த்டயன் என சயயத அநபமை, 5,000 பக 
இனந்டயனக்ைமம். 
 

வடற்ையல், வைமலம்ில் ணற்றும் கத இங்ைநில் அடன் 
பகப்ின்ல்ைள் ணற்றும் வசதற்மணல் ைமத்டயனந்ட அடன் கூறுைள் 
ய வுற்று அசமங்ைத்டயன் ையநர்ச்சய டயர்ப்ன படிக்கைைள் ைமஞணமை, 

டற் வைமக படிக்கைைகந பணற்வைமள் படற் ைம டயக அடயை 
அநபில் இனந்து ைமஞப்ட். 
 

'ஈனம்' படசம்  இப்ப்கப் ிடித்து கபத்டயனப்டற்ைம 
ல்.ரி.ரி.ஈ.இன் னதற்சய, வைரில்ம அடகுகதில் இனந்து பிைய னன் 
அஞிைள் ணற்றும் யந்ட இங்ைநில் னேத்டம் னரிபடற்ைம மம்ரித 
னேத்டவணமன்க பணற்வைமள்படற்ைம ணமற்த்கடத் படகபப்டுத்டயதது. 
னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது, அடன் னதற்சயைள் அபைணமை 
டற்ைமப்ன படிக்கைைநமை இனந்டபடமடு, ைந்ட ைமத்டயல் 
வபற்யைணமை பணற்வைமள்நப் ட் அடன் சடுடயதம டயர்த்டமக்குடல்ைள் 
இம்வபில்க.  
 

இடன் பிகநபமை, வடமர்ந்து சுனங்ைய பனம் ிபடசத்டயனுள் இக்ைட்ம 
யகக்குத் டள்நப்ட் ல்.ரி.ரி.ஈ. ணண் அகஞைள், அண்ைள், 

ைண்ஞிவபடிைள் ணற்றும் அைனயைள், ணகந்டயனந்து டமக்குடல், ைண்ஞி 
வபடிப் வமயைள் ணற்றும் வபடிக்கும் சமடங்ைள் ஆையதபற்றுக்குப் 
ின்மல் இனந்து வைமண்டு டற்ைமப்ன னதற்சயதில் ஈடுட்து. 
 

67.  

சுணமர் 32 மடுைநில் டகவசய்தப்ட் தங்ைபமட அகணப்ன ன் 
யக அடன் சர்பபடச படிக்கைைகந ணற்றும் ஆடகப 
ணட்டுப்டுத்டயதது. இங்கை இமடபத்துன் எப்டீ்நபில் ல்.ரி.ரி.ஈ. 
ணயைக் குகந்ட அநபமை இனந்டபடமடு, வனம்மம அடன் அஞிதிர் 
அனுபணற்பர்ைநமை இனந்ட பமடயலும், அடன் அடிப்கக் ைட்கணப்ன 
அடன் ைரழ் வசதற்டும் இமடப ணற்றும் அசயதல் ிவு ஆையதபற்றுன் 
சரர்குகதமணல் இனந்டது. 
 

அகப இண்டுக்கும் பபலுப்ிள்கந ிமைன் பனயமத்டயத ணத்டயத 
ஆலகணக் குலவபமன்று டககண டமங்ையதது. இக்குல (சூகசதின் 
ைரனம) ைல் னயைள், (ிமைின் ணைன் சமர்ள்ஸ் அன்ி ணற்றும் 
த்ம் ணமஸ்ர் டககணதிம) பமன் னயைள், சமர்ள்ஸ் அன்ி 
ிபைட் ன் சயந்டவடமன னேத்டம் னரினேம் அகு, ைனம் னயைள், வமட்டு 
அம்ணமன் டககணதிம உநவுப் ிரிவு ணற்றும் பசன் டககண 
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டமங்ையத அசயதல் அலுபைம் ஆையதபற்க பணற்மர்கப வசய்டது. 
அபைணமை இத்டகபர்ைள் னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநில் 
வைமல்ப்ட்மர்ைள். 
 

68.  

அடன் அஞிைகநத் டக்ை கபப் டற்ைமை ல்.ரி.ரி.ஈ. னக்ையதணமை 
பலுக்ைட் மதணமை ஆட்பசர்ப்டயல் டங்ையதினந்டது. 
ஆம்த்டயல் அடன் கக்கு என குடும்த்டயல் இனந்து என ிள்கநகத 
டுத்ட ல்.ரி.ரி.ஈ., னேத்டம் னம்ணகந்டதும் வைமடூணமைச் வசதற் 
யர்ப்ந்டயக் ைப்ட்டு, 14 பததுகத இநம் சயறுபர்ைள் ணற்றும் சயறுணயதர் 
உள்நிட் எப குடும்த்டயல் இனந்து  ிள்கநைகந அஞிபசர்த்டது. 
அபர்ைநது னேத்ட படிக்கைைலக்கு பபறு பிடணமை வமதுணக்ைலம் 
பசர்த்துக் வைமள்நப்ட்படமடு, அபர்ைள் பணடயை இர்ைலக்கு உட்டும் 
பண்ஞம் உடமஞணமை அபர்ைகந அைனயைள் படமண்டுபடற்கு, அண் 
அகணப்டற்கு ஈடுடுத்டயதது. 
 

69.  

குயப்மை அடன் ணயடக்கும் ைநஞ்சயதங்ைநின் இனப்னக்குப் ின்ர் 
ல்.ரி.ரி.ஈ. இன் பியபதமைச் சங்ையயத் வடமர் டகப்ட் பமடயலும், 

வடமர்ந்தும் அது ீங்ையக் குண்டு ணற்றும் பணமட்மர் வபடிைள் அத்துன் 
சய ல்குனல் யைகஞ வசலுத்டயைள் உள்நிட் சய ஆனேடக் 
குபிதல்ைகநப் வற்றுக் வைமள்ந னடிந்டது. டமம் அகணத்துக் வைமண் 
அண்ைலக்குப் ின்மல் இனந்து ைடிணம டயர்ப்க பனங்ையதபடமடு 
சணமரிதம டற்வைமகக் குண்டுத் டமக்குடல்ைகநனேம் அது 
பணற்வைமண். ைனம் னயைள் வடமர்ச்சயதமைச் வசதற்ட்டு, னன்பயக் 
வைமண்டினந்ட இங்கை இமடபத்டயனக்கு டயம அடயைணம 
ணற்றும் வமதுணக்ைலக்கு அடயை பசடத்கட பிகநபித்ட னேத்ட 
பதத்துக்கு வபநிபத சய டற்வைமகத் டமக்குடல்ைகநனேம் 
பணற்வைமண்து. 
 

ைல் னயைநிம் வடமர்ந்தும் சய ைற்க உைஞங் ைள் ணற்றும் 
குைள் இனந்டபடமடு, 2009 வப்பரிதில் ல்.ரி.ரி.ஈ. பசம் ஞ்சயதினந்ட 
வசதற்க்கூடித பிணமம் வைமலம்னக்கு பணமைத் டற்வைமக 
படிக்கை என்யன் பமது சுட்டு பழீ்த்டப்ட்து. 
 

70.  

டது ைட்டுப்மட்டில் உள்ந ிபடசத்டயல் வமதுணக்ைகநத் டடுத்து 
கபத்டயனப்து ல்.ரி.ரி.ஈ. இன் பினைைத்துக்கு னக்ையதணமடமைபினந்டது. 
வமது ணக்ைள் இனப்டமது டி மட்டுக்ைம ல்.ரி.ரி.ஈ. இன் பமடத்கட 
யதமதப்டுத்துபடமைவும் இங்கை இமடபத்டயன் டமக்குடலுக்கு 
டயம பைதணமைவும் இனந்டது.  
 

இடன் ைமஞணமை, பன்ிதில் இனந்ட வமதுணக்ைகந அங்ையனந்து வசன்று 
பிமணல் ல்.ரி.ரி.ஈ. டடுத்டது.வமதுணக்ைலக்ைம பசடம் ைஞிசணம 
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அநவு அடயைத்ட பமடயலும், சர்பபட டகதடீு ற்ட்டு னேத்டம் 
யறுத்டப்டும் ன் ம்ிக்கைதில் வமதுணக்ைள் வபநிபதறுபகட 
ல்.ரி.ரி.ஈ. டடுத்டது. 
இறுடய பம் பக அடன் டககணத்துபத்கடப் மதுைமக்கும் 
னதற்சயதமை ீங்ையச் சூட்டுக்கு வனணநபமபமர் யதமை னடயத ணற்றும் 
ன்கு திற்ப்மட அஞிதிகனேம் வமதுணக்ைகநனேம் அது 
தன்டுத்டயதது.  
 

ம அலுபர்ைகந வபநிபதற் பபண்மவண வைஞ்சயத பன்ி 
ணக்ைள்: ம யனஞர் குல அயக்கை (போைம்) - 05. 

 

3. னேத்டப் ிபடசத்டயல் இனந்ட வமதுணக்ைள்  

 

71.  

2008 வசப்வம்ரில் இங்கை இமடபம்  னகைநில் இனந்தும் 
பன்ி பமக்ைய னன்பயதபடமடு அடமல் அப்ிபடசத்டயல் இனந்து 
வபநிபத னடிதமட அடயை ண்ஞிக்கைதிம வமதுணக்ைள் அங்கு 
சயக்குண்ர். 
 

அப்ிபடசத்கட பிட்ைலுணமறு ையணணமை அசமங்ைம் துண்டுப் 
ிசுங்ைகந பணயனந்து பசீயதது (ஆதின் அடக வ்பமறு வசய்தமம் 
ன்து ற்யத குயப்ம டைபக பனங்ைபில்க). 
 

ஆதினும், அடயைணமபமர் அங்பைபத இனந்டர். ல்.ரி.ரி.ஈ.இன் அனுணடயச் 
சரட்டுத் டயட்த்துக்குப் னம்மை, ல்.ரி.ரி.ஈ. இன் ைட்டுப்மட்டுப் 
ிபடசத்டயல் வமதுணக்ைள் சயக்குண்டற்கு பணலும்  ைமஞிைலம் 
ங்ைநித்ட. இம்ணக்ைலள் வனம்மமபமனக்கு பன்ிபத அபர்ைநின் 
குடிதினப்னப் ிபடசணமகும். 
 

இமடபம் தமழ்ப்மஞத்கட கைப்ற்யத அனுபம் னக்கு 
இனந்டபடமடு, 1995 னடல் அபர்ைள் ல்.ரி.ரி.ஈ. உன் பசர்ந்து ைர்ந்டர். 
டம் அனுபத்டயல் இனந்து அபர்ைள் அசமங்ைக் ைட்டுப்மட்டுப் 
ிபடசத்துக்குச் வசன்மல் அபர்ைள் அங்கு டடுத்து கபக்ைப்டுபமர்ைள் 
 அபர்ைந அஞ்சயர்.  
 

அபர்ைள் வபள்கந பமன் ற்யனேம் அச்சம் வைமண்டினந்டபடமடு, 

இமடபத்டயமல் ைற்னயப்ன அல்து சயத்டயபகட 
வசய்தப்டுபகடதிட்டும் தந்டர். பணலும், பலுக்ைட்மதணமை 
ல்.ரி.ரி.ஈ. அஞிடயட்ல் படிக்கைைநில் ஈடுட்டமல், அபை 
குடும்ங்ைநின் உவுைள் ல்.ரி.ரி.ஈ. இல் இனந்டர். அது 
வ்பமமதினந்ட பமடயலும்,  சந்டர்ப்ங்ைநில் அசமங்ைக் 
ைட்டுப்மட்டுப் குடயைலக்குச் வசல்படமதினந்டமல், வசல் வபடி பனம் 
டயகச பமக்ைய, னேத்டம் கவறும் இங்ைகந ணற்றும் ைண்ஞி வபடிைள் 
னகடத்து கபக்ைப்ட்டினந்ட இங்ைகநத் டமண்டிச் வசல் பபண்டினேம் 
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இனந்டது. 
 

72.  

இங்கை இமடபம் குண்டுைகந யந்ட பண்ஞம் பன்ி பமக்ைய 
பணலும் னன்பயத பமது, பபறு ங்கும் இிச் வசல் னடிதமது ன் 
யகக்கு பனம்பக உள்மட்டில் இம்வதர்ந்படமர் பணலும் ஆனணமை 
ல்.ரி.ரி.ஈ. இன் ைட்டுப்மட்டுப் ிபடசத்துக்குள் வசன்ர். சய 
இம்வதர்ந்டபர்ைள் வடமர்ச்சயதமை, சயர் இன பனங்ைநமை, பணற்ையல் 
ணன்மரில் இனந்து பந்டயனந்டர். 
 

அபர்ைள் ைர்ந்ட எவ்வபமன சந்டர்ப்த்டயலும், இம்வதர்ந்டபர்ைள் டணது 
உகணைகந உனவு இதந்டயங்ைள், கசயக்ையல்ைள் அல்து ணமட்டு 
பண்டிைநில் ற்யக் வைமண்டு படீ்டுப் ிமஞிைள் இனந்டமல் 
அபற்கனேம் டம்ன் டுத்துக் வைமண்டு வசன்ர். 
 

அடயைணமை அபர்ைள் டம் உகணைகந கைபிட்டுபிட்டு, ைடிணம சய 
சந்டர்ப்ங்ைநில், டம் உவுைகந கைபிட்டுச் வசல் பபண்டிதினந்டது. 
 

இம்வதர்ந்டபர்ைநின் பமழ்க்கைத் டம் குகபமை இனந்டபடமடு 
வடமர்ச்சயதமை இம்வதர்படமல் அது பணலும் பணமசணகந்து உஞவு 
உட் அடிப்கத் படகபைள் டட்டுப்மடும் அடயைரித்ட. வமதுணக்ைள் 
அடயைணமைத் டமக்ைனறும் யககத அகந்து உஞவு ணற்றும் டங்குணய 
பசடயைலக்ைமை ணிடமிணம உடபி ணீது டங்ையதினக்ை பபண்டிதினந்டது.  
 

டிதமைப் தஞித்ட வண்ைள், பிடகபைள் அல்து ைர்ப்ிஞிப் 
வண்ைள், குனந்கடைள் ணற்றும் பபதமடயர்ைகந உள்நிட் இம்வதர்ந்ட 
சத்வடமகைதில் அடயைணமபமர் குயப்மை இகுபமைத் டமக்ைணகதக் 
கூடிதபர்ைநமை இனந்டர். 
 

இ. னேத்டத்டயன் பமடம அது வடமர்ம ம்த்டக்ை குற்ச்சமட்டுக்ைள் 1. 

டீிகை: பன்ிதில் இனந்து சர்பபடசத்கட அைற்ல்  

 

73.  

2008 வசப்வம்ரில், ல்.ரி.ரி.ஈ.இன் பலுபம இணமைவும் ப்ிலுள்ந 
டகைனணம ையநிவமச்சய பமக்ைய 57 ஆபது ணற்றும் 58ஆபது 
கப்ிரிவுைள் னன்பயதபமது, அசமங்ைத்டயன் இமடப படிக்கை 
னகப்ம என ைட்த்கட அகந்டது. னக்ையதணமை “ையநிவமச்சயப் 
வட்டி' ன்று ைரினுள் அகனக்ைப்ட் ிபடசவணமன்யல் டணது ணற்றும் 
கத சர்பபடச அகணப்னக்ைநின் அலுபைங்ைகநக் வைமண்டினந்ட 
.ம. ல்.ரி.ரி.ஈ. இன் ையநிவமச்சயப் குடயதில் ணிடமிணம 
கணதவணமன்கத் வடமர்ந்து வைமண்டினந்டது. 
 

1. பமர்னகைள், வசப்வம்ர் 2010 ம்: இங்கை அசமங்ைப் மதுைமப்ன 
அகணச்சயன் இகஞதத்டநம்  
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74.  

2008 பைமகக்ைம இறுடயதில், மதுைமப்னப் ிபடசம்  அது 
குயப்ிப்ட்டு அடன் ல்கைள் இங்கை அசமங்ைத்துக்கு ன்கு 
வடரிந்டயனந்ட பமடயலும், ையநிவமச்சயப் வட்டி ணீது ீங்ைய ணற்றும் பமன் 
டமக்குடல்ைள்  பணற்வைமள்நப்ட். 
 

ின்ர் 2008 வசப்வம்ரில், பன்ிதில் உள்ந ணிடமிணம 
ஞிதமட்ைநின் மதுைமப்கத் வடமர்ந்தும் டன்மல் உறுடயப்டுத்ட 
னடிதமது  அசமங்ைம் அயபித்டது. அம்ணமட இறுடயதில், .ம. 
ணற்றும் சர்பபடச அச சமர்ற் அகணப்னக்ைநின் சர்பபடச 
ஞிதமட்வமகுடயதிக ையநிவமச்சயதில் இனந்து வபநிபதறுணமறு அது 
பைட்டுக்வைமண்து.  
 

அச்சணதத்டயல் க்ையத மடுைள் அகணப்னக்ைலக்ைம அச்சுறுத்டல் 
னக்ையதணமை இங்கை இமடபத்டயன் டமக்குடமை இனந்டபடமடு, 

மதுைமப்க உறுடயப்டுத்ட னடிதமது ன் அசமங்ைத்டயன் 
யகப்மட்டின் ம்ைத்டன்கணகத அவ்பமறு அது பலுபினக்ைச் 
வசய்டது. ணமமை அது அவ்பமறு வசய்த பினம்பில்க. 
 

75.  

க்ையத மடுைள் அடன் படிக்கைைகந பன்ிதில் இகயறுத்டய 
ையநிவமச்சயதில் இனந்து அடன் அலுபைங்ைகந பவுிதமவுக்கு 
இணமற்ம் வசய்த டிவு வசய்டது. 
கத சர்பபடச அகணப்னக்ைலம் டணது சர்பபடச 
ஞிதமட்வமகுடயதிக பமஸ் வற்ர். இனந்டபமடயலும், க்ையத 
மடுைள் உள்மட்டு ஊனயதர்ைலக்கு அங்ையனந்து வசல்படற்ைம 
அனுணடயகத ல்.ரி.ரி.ஈ. ணறுத்டது. 
 

சுணமர் 320 ண்ஞிக்கைதிம சர்பபடச அச சமர்ற் அகணப்னக்ைள் 
பற்யன் படசயத ஊனயதர்ைலம் அபர்ைகநச் சமர்ந்படமனம் பன்ிதில் 
வடமர்ந்தும் டங்ையதினந்டர். 
 

க்ையத மடுைநின் சர்பபடச ஊனயதர்ைள் ையநிவமச்சயதில் இனந்து 
வபநிபதத் டதமமையக் வைமண்டினந்ட பபகநதில், க்ையத மடுைள் 
பநவுக்கு அனையல் பமன் டமக்குடல்ைள் பணற்வைமள்நப்ட். 
 

அபர்ைள் அங்ையனந்து வபநிபதறும் டயம், 2009 வசப்வம்ர் 15 அல்து 
அடற்குச் சணீத்டயல், அபர்ைள் இல்மட யகதில் டணக்கு ன் 
பனபணம ன் அச்சத்டயல் வமதுணக்ைள் கூட்வணமன்று அபர்ைகநச் 
சூழ்ந்து வைமண்டு பமை பபண்மம் க் வைஞ்சயக் பைட்டுக் வைமண்து. 
 

(29) 
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ையநிவமச்சயதில் இனந்து க்ையத மடுைள் ணற்றும் சர்பபடச அச சமர்ற் 
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அகணப்னக்ைநின் சர்பபடச ஊனயதர்ைள் பமஸ் வப்ட்து னேத்டத்டயன் 
இறுடயக் ைட்ங்ைநில் னக்ையதணமவடமன டயனப்த்கடக் 
குயப்டமைபினந்டது. 
 

அத்டனஞம் னடல் பன்ிதில் ன் ந்படறுையது ன்கட 
வபநினேகுக்கு அயபிப்டற்கு இதலுணம சர்பபடச அபடமிைள் 
பனம் அங்ையனக்ைபில்க. 
 

இங்கை இமடபத்துன் இனந்ட அல்து ல்.ரி.ரி.ஈ. உன் 
வசதற்ட் ஊைபிதமநர்ைள் ணமத்டயபண வடமர்ச்சயதமைச் வசய்டய 
அயக்கைைகந பிடுத்டர். சர்பபடச அகணப்னக்ைநின் உள்மட்டு 
ஊனயதர்ைள், சணதத் டகபர்ைள், உள்மட்டு அச ஊனயதர்ைள், 

கபத்டயதர்ைள் அல்து ல்.ரி.ரி.ஈ. இனக்கு ஆடபம டணயழ்வட் 
இகஞதத்டநம் பமன்பற்யல் இனந்து ையகத்ட குறுந்டைபல், 

ணயன்ஞ்சல்ைள், வடமகபசய அகனப்னக்ைள் ணற்றும் கத னெங்ைநில் 
இனந்து அயக்கைைள் வபநிதமைய. இம்னெங்ைள் அகத்தும் 
டணயனர்ைநிம் இனந்து ையகத்டடமல் அபற்க அசமங்ைம் ையணணமை 
பைள்பிக்குட்டுத்டய அல்து யமைரித்து பிட்து. 
 

77.  

2009 பரிதில், ணயை னக்ையதத்துபம் பமய்ந்ட  வபற்யைகந 
அசமங்ைம் ஈட்டிதது. 2008 பம்ரில், னேத்ட பினைைக் ைண்பஞமட்த்டயல் 
னக்ையதத்துபம் பமய்ந்ட னைரிகதனேம் பணற்குக் ைகபதமத்டயன் 
வனம்மம குடயைகநனேம் இங்கை இமடபம் கைப்ற்ய 32 

படீயகதத் டயந்டது. 
 

ணீண்டும் 2009 பரி 2ஆம் டயைடய, இங்கை இமடபத்டயன் 57ஆபது 
ணற்றும் 58ஆபது கப்ிவுைள் ையநிவமச்சயகதக் கைப்ற்ய. 
 

மடயடயனேம் சர்பபடச சனெைம் ஆனேடங்ைகநக் ைரபன கபக்குணமறு 
ல்.ரி.ரி.ஈ. இக பயனேறுத்டயர். 2009 பரி 9ஆம் டயைடய இங்கை 
இமடபத்டயன் 53ஆபது ணற்றும் 55ஆபது கப்ிரிவுைள் 
ஆகதிகபக் கைப்ற்ய 9 படீயகதத் டயந்து, 23 பனங்ைநில் 
னடற்டகபதமை வடுஞ்சமக னலபகடனேம் அசமங்ைக் 
ைட்டுப்மட்டின் ைரழ் வைமண்டு பந்டது. 
 

ின்ன அபட ணமடத்டயல், பரி 25 ஆம் டயைடய, 59ஆபது கப்ிரிவு 
பணலுவணமன னக்ையத ல்.ரி.ரி.ஈ. டநணம னல்கத்டீகபக் 
கைப்ற்யதது. 
இந்யைழ்வுைள் ஆனேடப் பமமட்த்டயன் பபைம் ணற்றும் டீபித் 
டன்கணதில் னடயதவடமன ைட்த்கடக் குயத்து, ல்.ரி.ரி.ஈ. இன் படமல்பி 
யச்சதம் ன்கட உறுடயப்டுத்டயதது. 
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2. பமர்னகைள், பரி 2009 ம்: இங்கை அசமங்ை மதுைமப்ன 
அகணச்சயன் இகஞதத்டநம். 
 

2. ணிடமிணம படிக்கைைலக்ைம அசமங்ைத்டயன் டகைள்  

 

78.  

க்ையத மடுைநின் சர்பபடச ஞிதமட்வடமகுடயதிர் ையநிவமச்சயதில் 
இனந்து வபநிபதயத ின்ர், இங்கைதில் உள்ந .ம.பின் படயபி/ 
ணிடமிணம கூட்டிகஞப்மநர் ணற்றும் உை உஞவுத் டயட்த்டயன் 
டகபர், உஞவு, டங்குணய பசடயைள் ணற்றும் ணனந்துைகந பன்ிக்கு 
பமமந்டம் டுத்துச் வசல்படற்ைம பமைத் வடமர்ைகநக் வைமண் 
ணிடமிணம உடபிகதத் வடமர்படற்ைமை அசமங்ைத்டயன் 
அங்ைரைமத்கடப் வற்ர்.  
 

இனந்ட பமடயலும், மதுைமப்ன அகணச்சு பமைத் வடமரில் வசல்பர்ைள் 
ணற்றும் உஞவு சமமட வமனட்ைள், அகப இமடபத் படகபைலக்ைமைப் 
மபிக்ைப்மம் க் கூய ைடிணம ைட்டுப்மடுைகந பிடயத்டது. 
 

ைரபன பிணமை பிநக்ைப்ட்டுள்நது பமன்று டுத்துச் வசல்க் கூடித 
ணனந்து ணற்றும் உஞவுப் வமனட்ைநின் அநவுைள் ணீதும் அபர்ைள் 
ைட்டுப்மடுைகந பிடயத்டர். 2008 எக்பமர் 8ஆம் டயைடய னடமபது 
பமைத் வடமர் பவுிதமகபச் வசன்கந்டது. ந்து ணமடக் 
ைமப்குடயவதமன்யல் வணமத்டம் 11 பமைத் வடமர்ைள், 7,435 வணட்க் 
வடமன் உஞவுப் வமனட்ைலன், அது வமதுணக்ைலக்குப் பமதுணமடமை 
இல்மபிடினும், பவுிதமவுக்குச் வசன். 
 

79.  

பமைத் வடமரின் தஞத்கட சூழ்ந்ட யககணைள் ணயைவும் ஆத்டமை 
இனந்ட. 9ஆபது ணற்றும் 10ஆபது பமைத் வடமர்ைநின் பமது, 

படீயதில் இனந்து 200 ணீற்ர் தூத்டயல் வசல்வபடிைள் பிலந்டபடமடு, 

இங்கை இமடபனம் ல்.ரி.ரி.ஈ. இனம் பமைத்வடமகப் 
மபித்து ணகந்டயனந்தும் இமடப யகைகந னன்ைர்த்துபடயல் 
ஈடுட்ர் 2009 ப 16ஆம் டயைடய, பவுிதமபியனந்து ஏணந்கட 
ஊமை னதுக்குடிதினப்னக்கு (ிபை) அடன் டயவமமபது பமைத் 
வடமக .ம.அனுப்ிதது. 
 

ணிடமிணம உடபிைகந பனங்குபடற்குப் னம்மை வடமரில் இனந்ட 
சயர் ல்.ரி.ரி.ஈ. இம் இனந்து .ம.படசயத ஊனயதர்ைகநனேம் 
அபர்ைகநச் சமர்ந்டபர்ைகநனேம் பிடுபிப்டற்ைமைப் பச்சுக்ைநில் ஈடு 
மடிர். 11ஆபது பமைத் வடமரில் 7 சர்பபடச ஊனயதர்ைள் 
இனந்டபடமடு அத்டயதமபசயதப் வமனட்ைநம அசய, சரி, ண்வஞய் 
ணற்றும் பைமதுகண ஆையதபற்க ற்யத சுணமர் 50 வமயைள் அடயல் 
அங்ைய. 
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பமைத் வடமர் வமனட்ைகந இக்ையத பமடயலும், பவுிதமவுக்ைம 
படீயதில் ைடும் சண்க கவற்டமல் அங்ையனந்து வசல் 
அபர்ைலக்கு அனுணடய ையகக்ைபில்க. னேத்டம் மன்கு மட்ைள் 
ீடித்டது. 
 

3. னேத்ட சூன்த பதத்டயல் வமதுணக்ைள் ணீடம இங்கை இமடபத்டயன் 
வசல்டித் டமக்குடல் “னல்கத்டீபின் பிடுபிக்ைப்மட ிபடசங்ைநில் 
சயக்குண்டுள்ந அல்து ல்.ரி.ரி.ஈ. இமல் டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்ந 
வமதுணக்ைலக்கு ஆைக் கூடித மதுைமப்க பனங்குபடற்கு மதுைமப்னப் 
கதிர் லகணதமை உறுடயனண்டுள்நடமல், இடக இமடபத் 
டககணதைம் மதுைமப்ன பதணமை குயத்துள்நது'.  பன்ிக்ைம 
ைட்கநத் டநடய, பணர் வல் தசூத அயபித்டமர். 
 

னேத்ட சூன்த பதத்டயன் ணற்றும் ல்கைள் ற்யத ங்ைள் அசமங்ை 
அடயர்ைநிமல் வடநிவு டுத்டப்ட். 
டம்ணீது ைப்மமது  னேத்ட சூன்த பதத்கட ல்.ரி.ரி.ஈ. ற்றுக் 
வைமள்நபில்க. 
 

(31) 

 

ல்.ரி.ரி.ஈ. இன் பணற்கு ணற்றும் வடற்குப் மதுைமப்னக் பைமடுைள் ணற்றும் 
னன்பய பனம் இங்கை இமடபத்டயரின் னன்ிகக்கு 800 

ணீற்ர் பக்பை  35 படீயதின் ல்க அகணந்டயனப்து ஆையதபற்க 
பமக்குணயத்து, அங்கு னேத்ட சூன்த பதத்கட அகணப்டற்ைம 
பிபபைம் வடநிபமைபில்க,  

 

3. னேத்டத்டயன் இறுடயக்ைட்ங்ைநின் பமடம னேத்ட சூன்த பதங்ைள்  

 

81.  

ப 19 இல் இனந்து 21 பக அல்து அடற்கு அண்ணயத்ட டயங்ைநில், 

இங்கை இமடபத்டயரின் வசல் குண்டுைள் டமபது னேத்ட சூன்த 
பதத்டயல் அகணந்டயனந்ட பல்யனம் ஆஸ்த்டயரிதில் பிலந்து 
அடமல் பமதமநிைள் இந்டர். 
 

னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைள் லபடயலும், குயப்மை ைமதணகந்ட 
ல்.ரி.ரி.ஈ. இர் இனந்ட பன்ிதிலுள்ந யந்ட ணற்றும் டற்ைமயை 
ஆஸ்த்டயரிைள் அகத்தும் பம னக ீங்ையத் டமக்குடலுக்கு 
இக்ைமைய. .  
 

82.  

2009 பரி 21ஆம் டயைடய, படசயத ஊனயதர்ைள் ணற்றும் அபர்ைகநச் 
சமர்ந்டபர்ைகநனேம் ற்யக் வைமண்டு பமைத் வடமர் 11 ிபைட் இல் 
இனந்து பவுிதம வசல் னதற்சயத்டது. ஆதினும் படசயத ஊனயதர்ைள் 
இனந்டடமல் பமைத் வடமக பவுிதம பமக்ையச் வசல் ல்.ரி.ரி.ஈ. 
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அனுணடயக்ைபில்க. படசயத ஊனயதர்ைலன் இனக்ை பினம்ித இன 
.ம. சர்பபடச ஊனயதர்ைகந அங்பைபத பிட்டு பிட்டு அபைணம 
சர்பபடச ஊனயதர்ைள் பவுிதமவுக்குத் டயனம்ிர். 
 

(32) 

 

83.  

2009 பரி 23ஆம் டயைடய, னதுக்குடிதினப்ன (ிபை) ணீது இங்கை 
இமடபத்டயன் மரித டமக்குடல் என்று ைட்மதணமை கவப் 
பமையது ன்டமல் .ம. பின் ஊனயதர்ைள் னடமபது னேத்ட சூன்த 
பதத்துக்கு இம் வதர்ந்டர்.  35 படீயதினூமை சுடந்டயனம் 
சந்டயக்கு அனையல் டநம் அகணத்ட அபர்ைள், டமம் இனக்கும் இம் ற்ய 
பன்ி ைட்கநத் டநடயக்கு அயபித்டர். 
 

அடயை ண்ஞிக்கைதிம வமதுணக்ைலம் னேத்ட சூன்த பதத்துக்கு 
இம் வதர்ந்து டம் டங்குணயங்ைகந .ம. டத்கடச் சுற்ய அகணத்துக் 
வைமண்ர். னேத்ட சூன்த பதத்டயன் கத குடயைள் டங்குணயங்ைகந 
அகணப்டற்கு ற்டமதில்க ன்டமல்  35 படீயக்குச் சற்று பக்பை 
அபர்ைள் யகவைமண்ர்.  
 

அனையல் உஞவு பியபதமை ணத்டயவதமன்க உடபி அசமங்ை அடயர் 
அகணத்டமர். ைல் பபகநதில் அச ைட்டுப்மட்டுப் குடயதில் இனந்து 
வசலுத்டப்ட் வசல் வபடிைள் அவ்பப்பமது னேத்ட சூன்த பதத்டயல் 
பிலந்ட. இபில், உஞவு பியபதமை ணத்டயதில் பிலந்ட வசல் 
வபடிைநமல் அடயை ண்ஞிக்கைதிம வமதுணக்ைள் 
வைமல்ப்ட்படமடு ர் ைமதணகந்டர். . 
 

84.  

பரி 24ஆம் டயைடய அடயைமகதில், னேத்ட சூன்த பதத்டயல் தற்றுக் 
ைஞக்ைம வசல் வபடிைள் பந்து பிலந்ட. க்ையத மடுைநின் துங்கு 
குனயக்குச் வசல் னடிந்டபர்ைள் மதுைமப்னக்ைமை அடற்குள் பிகந்டர். 
 

வனம்மம உள்மட்டில் இம்வதர்ந்டபர்ைலக்கு துங்கு குனயைள் 
இனக்ைபில்க ன்படமடு மதுைமப்னத் படடி அபர்ைநமல் ங்குபண 
வசல் டிதபில்க. ணக்ைள் உடபி பைம கூச்சயட்டு அலது 
வைமண்டினந்டர். 
 

ன்கு அனுபம் உள்ந இமடப அடயைமரிதம .ம. மதுைமப்ன 
அடயைமரினேம் கதபர்ைலம் வசல்வபடிைள் இங்கை 
இமடபத்டயரின் வடற்குத் டயகசதில் அகணந்ட யகைநில் இனந்து 
பனபகட அபடமித்டர். 
 

வைமலம்ிலுள்ந .ம. மதுைமப்னத் டகபனக்கும் பவுிதமபில் உள்ந 
பன்ி மதுைமப்னப் கத் டநடயதின் டககண அலுபைத்துக்கும் 
வைமலம்ிலுள்ந இகஞந்ட படிக்கைைள் டககணதைத்துக்கும் அபர் 
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அபசணமை வடமகபசயதில் ைகடத்து வசல்வபடிைகந யறுத்துணமறு 
பைட்டுக் வைமண்மர். சயயது பத்டயல் வசல்வபடிைள் டயகசகத சரி வசய்ட 
ின் ணீண்டும் வசல்வபடிைள் பந்து பின ஆம்ித்ட. 
 

இவு லபதும் வசல் டமக்குடல் வடமர்ந்டது. க்ையத மடுைள் 
டத்கடனேம் உஞவு பியபதமை ணத்டயகதனேம் டமக்ையதடயல்  
வமதுணக்ைள் வைமல்ப்ட்ர். 
 

85.  

வமலது னர்ந்டவுன் க்ையத மடுைள் ஊனயதர்ைள் துங்கு குனயதில் 
இனந்து வபநிபத பந்து மர்த்டதும், வண்ைள் ணற்றும் சயமர்ைகந 
உள்நிட் ன் துண்டிக்ைப்ட் உல்ைலம் உல் உறுப்னக்ைலம் அங்கு 
சயடயக் ையப்கடக் ைமஞக் கூடிதடமை இனந்டது. 
 

சயறு குனந்கடைநின் உல்ைள் சயடய பணப ணங்ைநில் சயக்குண்டினந்ட. 
னந்டயத மள் துங்கு குனயகத அகணக்ை உடபிதமர்ைலம் இந்டபர்ைலள் 
இனந்டர். 
 

86.  

னேத்ட சூன்த பதத்டயல் ல்.ரி.ரி.ஈ. உறுப்ிர்ைள் இனந்ட பமடயலும், 

.ம. டத்டயனுள் ல்...ஈ. இர் பனம் இனக்ைபில்க. 500 

ணீற்ர்ைலக்கு அப்மல் ணற்றும் னேத்ட சூன்த பதத்டயன் ின்மல் 
தூத்டயல் இனந்து ல்.ரி.ரி.ஈ. ீங்ையக் குண்டுைகநச் வசலுத்டயத 
பமடயலும் .ம. டம் இனந்ட இத்டயல் வடநிபமைப் வமது ணக்ைபந 
இனந்டர். 
னேத்ட சூன்த பதத்டயல் இனந்ட எபவதமன சர்பபடசத் வடமர்ம 
.ம. டத்கட பமக்ைய அது ன் வசல் வபடிைகந பிதது ன்டற்ைம 
பிநக்ைத்கட அசமங்ைம் பனங்ைபபதில்க.. 
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87.  

ைடுகணதம வசல்டமக்குடல் இக பிமது வடமர்ந்டது. பரி 24ஆம் 
டயைடய, னேத்ட சூன்த பதத்டயல் அதுவும் அகணந்டயனந்ட ணற்றும் 
சயன்ங்ைநமல் வடநிபமை அகதமநணயப்ட்டினந்ட உகதமர்ைட்டு 
ஆஸ்த்டய  வசல் வபடிைநிமல் டமக்ைப்ட்து.  
 

பரி 25ஆம் டயைடய இபில், னடமபது னேத்ட சூன்த பதம் .ம. 
டத்கடச் சூனவுள்ந ிபடசம் வடமர்ந்து வசல் டமக்குடலுக்கு 
இக்ைமைய. னேத்ட சூன்த பதத்டயன் ணீது இண்டு மநமை க வற் 
வசல் டமக்குடயல், தற்று ைஞக் ைம வமதுணக்ைள் உதினந்டபடமடு ர் 
ைமதணகந்டர். சணமதம வசல் டமக்குடயல் இனந்து டப்னபடற்ைமை 
இங்கை இமடபத்டயனக்கு டயர்த் டயகசதில் பக்ையல் 
இகஞமக அல்து ணீண்டும் ிபை பமக்ைய வமதுணக்ைள் டப்ிபதம 
ஆம்ித்டர். 
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வசஞ்சயலுகபச் சங்ைத்டயன் சர்பபடசக் குல (சயஆர்சய) ணற்றும் உடபி 
அசமங்ை அடயனன் பசர்ந்து னேத்ட சூன்த பதத்கட பிட்டும் ணீண்டும் 
ிபைவுக்குத் வசல் .ம. குலபினம் டீர்ணமித்டர். அபர்ைள் 
அங்ையனந்து வசன்தும் கைபிப்ட் துங்கு குனயதில் மதுைமப்னத் படடி 
தற்றுக்ைஞக்ைம வமதுணக்ைள் அங்கு வசன்ர். 
 

88.  

ிபைவுக்குச் (ிபை னதுக்குடிதினப்ன) வசல்லும் 35 படீய ணனங்ையல் னேத்ட 
சூன்த பதத்டயனுள் மத அனயபிகக் குயக்கும் ைமட்சயபத 
வடன்ட்படமடு, டமபங்ைள் கூ சயகடந்து ைமஞப்ட். படீயதின் 
க்ைத்டயல் அனயந்ட டங்குணயங்ைள், சயடயக்ையந்ட வமனட்ைள் ணற்றும் 
இந்ட ணயனைங்ைலக்ையகபத இந்ட அல்து 
டுைமதத்துக்குள்நமபர்ைள் பிலந்து ைமஞப்ட்ர். தற்றுக்ைஞக்ைம 
பசடணகந்ட பமைங்ைலம் படீயதில் ையந்டபடமடு, பல்யனம் 
ஆஸ்த்டயதில் யறுத்டய கபக்ைப்ட்டினந்ட அம்னன்ஸ் பண்டிைள் மரித 
பசடத்துக்குள்நமையதினந்ட. 
 

89.  

35 படீயதில் னேத்ட சூன்த பதத் துக்கு அப்மல் அகணந்டயனந்ட ணஞ்சள் 
மத்கடக் ைந்ட ிபடசம் இங்ையனந்ட யககணகத பி ணயை 
ணமற்ணமடமை இனந்டபடமடு அங்கு சயயத அநபிம வசல் டமக்குடப 
கவற்யனந்டது. 
 

ண்மமை, அசமங்ைத்டயமல் ிைப்டுத்டப்ட் சூன்த பதத்துக்கு 
வபநிபத அகணந்டயனந்ட னதுக்குடிதினப்ன, அங்கு அடயை 
ண்ஞிக்கைதிம ல்.ரி.ரி.ஈ.. இர் ணற்றும் குகபமை வமதுணக்ைள் 
இனந்ட பமடயலும், வசல்டமக்குடலுக்கு உள்நமையதடமைத் வடதபில்க. 
 

4. ிபை ஆஸ்த்டயரி ணீது இங்கை இமடபத்டயன் வசல்வபடித் டமக்குடல்  

 

90.  

இங்கைதின் சுடந்டய டயணம வப்பரி 4ஆம் டயைடய அநபில் ிபை 
இக (னதுக்குடிதினப்க)த் டமம் கைப்ற்றுபபமம்  55ஆபது ணற்றும் 
58ஆபது கப்ிவுைள் வபநிதிட்டினந்ட னகப்ின் ஏர் அங்ைணமை 
இப்ிபடசத்டயல் னேத்டம் உக்ையணகந்டது. பன்ிதில் ிபை ஆஸ்த்டயரி 
ணமத்டயபண ஞ்சயதினந்ட யந்ட ஆஸ்த்டயரி ன்படமடு அசமங்ைனம் 
ல்.ரி.ரி.ஈ. அது டுயகதமது ன்கட ற்றுக் வைமண்டினந்டர்.  
 

ந்து கபத்டயதர்ைகந உள்நிட் ணனத்துபப் ஞிதமட்வமகுடயதிர் 
அடயை சயணத்கட டயர்பமக்ையதபடமடு ணட்டுப்ட் அநபிபபத ணனந்து 
பகைைலம் இனந்ட. னடமபது னேத்ட சூன்த பதம் ணீடம 
டமக்குடல் னேத்டத்டயன் என டயனப்ன னகதமை இனந்டபடமடு, 

வமதுணக்ைநிகபத பசடம் அடயைரித்ட பண்ஞம் இனந்டது. னேத்ட சூன்தப் 
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ிபடசத்டயல் ைமதணகந்ட தற்றுக்ைஞக்ைம வமதுணக்ைள் ிபை 
ஆஸ்த்டயரிதில் இனந்டர்.  
 

டயம்படமறும் 100க்கும் அடயைணம னடயத பமதமநிைள், அபர்ைலள் 
அபைர் னேத்ட சூன்த பதத்டயல் இனந்து பந்து வைமண்டினந்டர். ர் 
டுைமதம் அல்து உதினக்கு ஆத்து பிகநபிக்ைக் கூடித வசல்வபடிக் 
ைமதங்ைலக்குள்நமையதினந்டர். அடயைணமை கைக்குனந்கடைள், சயறு 
ிள்கநைள் ணற்றும் னடயபதமகக் வைமண் ைமதணகந்படமர் 
ங்வைல்மம் இம் இனக்ையபடம அங்வைல்மம் யகந்து 
ைமஞப்ட்ர். 
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2009 பரி 29ஆம் டயைடய, ல்.ரி.ரி.ஈ.இமல் வபநிபத 
அனுணடயக்ைப்மட படசயத ஊனயதர்ைள் இன்ய ஞ்சயதினந்ட இண்டு 
.ம.சர்பபடச ஊனயதர்ைலம் பவுிதமவுக்குப் தஞணமதிர். 
 

.சய.ஆர்.சய ியவடமன பமைத் வடமக அனுப்ிதபடமடு அது 200 

ைமதணகந்படமக அங்ையனந்து அைற்யதது. இடகதடுத்து உப, 

ப 29ஆம் டயைடயக்கும் வப்பரி 4ஆம் டயைடயக்கும் இகப்ட் 
பமத்டயல் டயம் ல்குனல் யைகஞைள் ணற்றும் கத ீங்ையக் 
குண்டுைள் ிபை ஆஸ்த்டயகதத் டமக்ையதபடமடு, அபற்றுள் 9 சரிதமை 
ஆஸ்த்டயதில் பிலந்ட. ற்ைபப ைமதணகந்டயனந்து ஆஸ்த்டயதில் 
இனந்டபர்ைள் உள்நிட் ைமதணகந்டபர்ைள் ணற்றும் ஞிதமட்ைள் 
னம் அங்கு வைமல்ப்ட்ர். சத்டய சயையச்கசக் கூம் டமக்ைப்ட்து. 
 

2009 வப்பரி 4 ஆம் டயைடய ஆஸ்த்டயரி டமக்ைப்டும் பமது அங்கு 
.சய.ஆர்.சய. இன் சர்பபடச உறுப்ிர்ைள் இனபனம் இனந்டர். 
வசல்வபடிைள் இங்கை இமடப யகைநின் டயகசதில் இனந்து பந்து 
வைமண்டினந்ட. 
 

 

 

அடயை ண்ஞிக்ைகைதம வமதுணக்ைள் டப்ிபதம னதன்ர்: ம 
யனஞர் குல அயக்கை (போைம்) - 06 
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னதுக்குடிதினப்ன ஆஸ்த்டயரிதின் ய.ி.ஸ் யர்ஞத ல்கைள் 
இங்கை இமடபத்துக்கு ன்கு வடரிந்டயனந்டபடமடு, ஆநில்மட 
பிணமங்ைலக்குத் வடநிபமைத் வடரினேம் பிடத்டயல் ஆஸ்த்டயரி ணீது 
சயன்ங்ைள் இப்ட்டினந்ட. 2009 வப்பரி 01ஆம் டயைடய, 
“ைமதணகந்படமர், பமதமநிைள், ணனத்துபப் ஞிதமட்வமகுடயதிர் 
ணற்றும் ணனத்துப பசடயைள் அகத்தும் சர்பபடச ணிடமிணம 
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சட்த்டயன் ைரழ் மதுைமக்ைப்ட்பமகும். 
 

ச்சந்டர்ப்த்டயலும் அபற்யன் ணீது படித் டமக்குடல் பணற்வைமள்நப்க் 
கூமது' ன்கட பயனேறுத்டயப் ையங்ை அயக்கைவதமன்க .சய.ஆர்.சய. 
வபநிதிட்து. 
 

93.  

இடற்குப் டயநித்ட ணிட பந ணற்றும் அர்த்ட னைமகணத்துப 
அகணச்சு, .சய.ஆர்.சய. “பபண்டுவணன்ப வடரிதமடது பமல் அல்து 
அப்மபிதமை' இனக்ையது க் குற்ம் சமட்டிதது. ஆம்த்டயல் 
ஆஸ்த்டய ணீது டமக்குடல் த்டப்ட்கட அசமங்ைம் யமைரித்டது, 

ஆதினும் 2009 வப்பரி 02 ஆம் டயைடய, ஸ்கையனைஸ் உம 
பர்ைமஞயன் பமது மதுைமப்னச் வசதமநர் ின்பனம் அயக்கைகதச் 
சணர்ப்ித்டமர்:  
 

அபர்ைள் (அயக்கைைள்) னதுக்குடிதினப்ன ஆஸ்த்டயரிகதப் ற்யக் 
குயப்ிடுையமர்ைள் ன்மல், ஆஸ்த்டயரிபதம பபறு துவுபணம அங்கு 
இனக்ை னடிதமது. அடக மம் பமஸ் வற்றுள்பநமம். ல்ம 
பமதமநிைகநனேம் மம் பவுிதமவுக்கு பபகனத்துக் வைமண்பமம்.. 
பப னேத்ட சூன்த பதத்துக்கு அப்மல் என்றுபண இனக்ை னடிதமது.. 
ந்டவபமன ஆஸ்த்டயரினேம் அங்கு வசதற் னடிதமது. என்றுபண 
வசதற்க் கூமது. இடற்ைமைத்டமன் மம் வடநிபமைபப இந்ட னேத்ட 
சூன்த பதத்கட பனங்ையபமம். தங்ைபமடயைகந சுக்கும் பமது 
ற்டல்  துவுபண ையகதமது. 
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ையநிவமச்சய பழீ்ந்ட ின், இங்கை இமடபத்டயனக்கு டயம 
ல்.ரி.ரி.ஈ தின் னேத்டத்டயல் னதுக்குடிதினப்ன பைந்டய பலுப்ீணமை 
இனந்டது. அடன் ைமஞணமை னதுக்குடிதினப்ன ல்.ரி.ரி.ஈ இர் 
ைஞிசணமபமர் இனந்டபடமடு, னதுக்குடிதினப்ன ஆஸ்த்டயரிதில் 
ைமதணகந்து ஆனேடம் டமங்ைமட யகதில் இனந்ட உறுப்ிர்ைலக்குப் 
ித்டயபதைப் ிவபமன்க அது பஞி பந்டது.  
னேத்ட னக அனையல் இனந்டபடமடு னதுக்குடிதினப்ன ிபடசத்டயல் னேத்டம் 
டீபிணகந்ட பமது, பணலும் ைமதணகந்ட ல்.ரி.ரி.ஈ திர் 
ஆஸ்த்டயக்கு டுத்து பப்ட்ர். ஆஸ்த்டயரிக்கு சணீத்டயல் இனந்து 
ணமடும் ீங்ையைகந ல்.ரி.ரி.ஈ ிபதமையத்ட பமடயலும், 

ஆஸ்த்டயரிதில் இனந்படமர் அைற்ப்டும் பக ஆஸ்த்டயரிகத அது 
இமடபத் படகபைலக்ைமைப் தன்டுத்டபில்க. 
 

ினும், ிபடசத்கடக் கைப்ற் பபண்டும் ன் அடன் அபமபிமல், 

இங்கை இமடபம் வடமர்ந்தும் ஆஸ்த்டயரிகதனேம் அடன் 
சுற்றுப்னங்ைகநனேம் பமக்ையச் வசல்வபடிைகநச் வசலுத்டயதது.  
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வடமனம் வல்டமக்குடல் ைமஞணமை, னதுக்குடிதினப்ன ஆஸ்த்டயரிதில் 
இனந்ட ையட்த்டட் 300 பமதமநிைகந 6 னடல் 8 ையபமணீற்ர் தூத்டயல் 
ந்டயக்ைல் குமவுக்கு அடுத்டயனந்ட ைல் ஏப் குடயதம 
னதுணமத்டநனுக்கு அைற்றுபடற்கு ிபடச சுைமடம பசகபைள் 
அத்டயதட்சர்ைள், .ம.. உடபி அசமங்ை அடயர் ணற்றும் .சய.ஆர்.சய. திர் 
டீர்ணமித்டர்.  
 

ல்.ரி.ரி.ஈனேம் ிபதமையத்ட டிதமர் ஆஸ்த்டயரிதம வமன்ம்ம் 
ஆஸ்த்டயரி 2009, வப்பரி 6 ஆம் டயைடய வல்டித் டமக்குடலுக்கு 
உள்நமைய அடன் என குடய உகந்து பிலந்டது. 
 

95.  

ல்.ரி.ரி.ஈ உம னேத்டத்டயன் பமது அபர்ைள் ைடுகணதமை டயர்த்துப் 
பமமடிதடமல், னதுக்குடிதினப்ில் இங்கை இமடபம் குயப்ித்டக்ை 
ின்கவுைகநனேம் இனப்னக்ைகநனேம் டயர்வைமண்து. 2009 ப்ல் 5ஆம் 
டயைடய பக 58 ஆபது ணற்றும் 53 ஆபது கப்ிவுைள் 
னதுக்குடிதினப்கக் கைப்ற்பில்க. ைல் னயைநின் னக்ையத 
டநணம சமக வப்பரி 05ஆம் டயைடய கைப்ற்ப்ட்து. 
 

96.  

அச்சந்டர்ப்த்டயல், ஆந்டனம், இகஞப்மக ணற்றும் படபினம் ஆையத 
இங்ைநில் கவற்று பந்ட உக்ையணம சண்கதில் இனந்து 
டப்னபடற்ைமை அடயை ண்ஞிக்கைதிம வமதுணக்ைள் ஞ்சயதினந்ட 
மதுைமப்ம எப இணம ைற் ைககத பமக்ைய பிகந்டர். 2009 

வப்பரி 12 ஆம் டயைடய, அசமங்ைம், அம்பன் வமக்ைகஞ, ைதமன் 
னள்நிபமய்க்ைமல், னதுணமத்டநன், பகதர்ணம் ணற்றும் வபள்ந 
னள்நிபமய்க்ைமல் ையமணங்ைகந உள்நிட் இண்மபது னேத்ட சூன்த 
பதத்கட (வமதுணக்ைள் மதுைமப்ன பதம் வும் குயப்ிட்) 
ிைப்டுத்டயதது. 
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பணலும் பணலும், டம் ைகசய யகப் மதுைமப்க பணற்வைமண்டு 
இண்மபது னேத்ட சூன்த பதத்டயனுள், குயப்மை ல்.ரி.ரி.ஈ 
டககணத்துபம் சயக்ைம துங்கு குனயைள் ணற்றும் அண்ைள் அங்ையத 
பகப்ின்கக் வைமண்டினந்ட னள்நிபமய்க்ைமல் ிபடச 
ைகபதமப் குடயக்கு ல்.ரி.ரி.ஈ கதிர் னகுந்டர். இங்குடமன் 
அபர்ைள் டம் இறுடய யககத அகணத்துக் வைமண்ர். 
 

இப்பமது ல்.ரி.ரி.ஈஅடன் ணமடும் சக்டயகத இனந்து பதம் 
னலபடயலும் மதுைமப்ம ணண் அகஞைகந அகணத்டது. 
இம்வதர்ந்டபர்ைலக்ையகபத பணமட்மர் ணற்றும் கத ீங்ையைகந 
அது கபத்டயனந்டடமல், அடயைணம சந்டர்ப்ங்ைநில் அசமங்ைத்டயன் 
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டயர்த்டமக்குடலுக்கு அகப பனயபகுத்டபடமடு, அடமல் வமதுணக்ைலக்குச் 
பசடம் ற்ட்து. 
 

இக்ைட்த்டயல் ல்.ரி.ரி.ஈ உறுப்ிர்ைள் ந்பம் சரனக 
அஞிந்டயனக்ைபில்க. தமழ்ப்மஞ ணற்றும் ையநிவமச்சய னேத்ட 
னகைநின் இனப்கத் வடமர்ந்து, ல்.ரி.ரி.ஈ இன் பியபதமை ணற்றும் 
பமக்குபத்து அகணப்னக்ைள் வசதயனந்டபடமடு, னல்கத்டீவு 
ணமைமஞத்துக்குத் டம் வமனட்ைகநனேம் பஞல் அகணப்னக்ைகநனேம் 
அைற்றுபது னடிதமட ன்மையபிட்து.  
 

இடன் பிகநபமை, வமனள், வபடிவமனட்ைள் ணற்றும் உஞவுப் 
வமனட்ைள் ஆையதபற்றுக்ைம ிபபசத்கட ல்.ரி.ரி.ஈ இனந்டது. 
ல்.ரி.ரி.ஈதிம் சய ஆனேடக் குபிதல்ைள் இனந்ட பமடயலும், சய சயயத 
ல்குனல் வசலுத்டயைகந உள்நிட் ைை ஆனேடங்ைள் 
ணட்டுப்டுத்டப்ட் அநபிபபத அபர்ைள் பசம் இனந்ட. 
 

இங்கை பமன் க னலகணதமை ஆடயக்ைத்கடக் வைமண்டினந்டபடமடு, 

ஆைமதத்டயல் இனந்து பமட்ணயடுபகடத் டடுப்டற்ைமை டணது 
அகணபிங்ைகந ல்.ரி.ரி.ஈ ணகக்ை பபண்டிதினந்டது. 
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தற் டணது இமடப யகதிலும், ல்.ரி.ரி.ஈ சஞகத 
ணறுத்டபடமடு, வமதுணக்ைள் அங்ையனந்து வபநிபதறுபகடத் வடமர்ந்து 
டடுத்து ணிடக் பைதங்ைநமை அபர்ைள் அங்ையனப்கட உறுடய வசய்து 
வைமண்ர். 
 

இமடபக் ைட்டுணமங்ைகநனேம் அண்ைகநனேம் ைட்டுபடற்ைமை அல்து 
கத ைட்மதக் ைகணக்ைமை அபர்ைகநக் ைட்மதப்டுத்டயர். அனைய 
பனம் டம் அஞிைகநத் டக்ை கபப்டற்ைமை சயறுபர்ைள் உள்நிட் 
ைட்மத அஞிபசர்க்கும் னக்ைத்கட அபர்ைள் பணலும் டீபிணமைக் 
ைகப்ிடித்டர். 
 

ல்.ரி.ரி.ஈ தின் ஆட்பசர்ப்ன அடயைத்ட பமது, வற்பமர் அடக டயர்த்து 
டம் குனந்கடைகந அஞிபசர்ப்கடத் டடுப்டற்ைமை அபர்ைள் கட 
பபண்டுணமமலும் வசய்னேணநவுக்குத் துஞிந்டர். இைசயதணம 
இங்ைநில் அபர்ைள் குனந்கடைகந ணகத்து கபத்டர் அல்து 
அபர்ைலக்குத் டயனணஞம் வசய்து கபத்டர்.. அபர்ைள் அஞி 
பசர்ப்கடத் டடுக்ை னதற்சயக்கும் பமது ல்.ரி.ரி.ஈ உறுப்ிர்ைள் 
வசமந்டங்ைகநபதம அல்து வற்பமகபதம சயசணதம் 
னெர்க்ைத்டணமைத் டமக்ைவும் னகந்டர்.  
 

ல்.ரி.ரி.ஈ இன் டககணத்துபத்கடப் மதுைமப்டற்ைம பற்க 
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உள்நிட் இவ்பமம சை அடகுகைலம் வமதுணக்ைநின் 
அபஸ்கட ற்யத அட்சயதப் பமக்கைனேம் அபர்ைகநப் 
யதிடுபடற்ைம பினப்த்கடனேம் சயத்டரித்துக் ைமட்டுபடமை இனந்டது. 
 

 

99.  

ஆதினும், இண்மபது னேத்ட சூன்த பதத்டயல் யககண 
பணமசணகதத் வடமங்ையததும், அடயை ண்ஞிக்கைதிம வமதுணக்ைள் 
ல்.ரி.ரி.ஈ தின் ைட்டுப்மட்டுப் ிபடசங்ைநில் இனந்து டப்ிபதம 
னகந்டர். அபைணமை டுயசயதில் ணண்பணடுைகநக் வைமண் 
ரிைநில் இங்ையச் வசல்வும் அல்து ைண்ஞி வபடிைள் யகந்ட 
ிபடசங்ைநினூமைச் வசல்வும் ணக்ைள் ஆம்ித்டர். 
 

ணயகுடயதம சந்டர்ப்ங்ைநில் ணக்ைள் ைண்ஞி வபடிைள் ணீது அடிகபத்து 
அகப வபடித்டதும் டம் உறுப்னக்ைகந இனந்டர் அல்து உதினந்டர். 
வப்பரி ணமட ஆம்த்டயல் இனந்து, டப்ிபதம னதற்சயப்பர்ைகநச் 
சுடும் வைமள்கைவதமன்க ல்.ரி.ரி.ஈ ின்ற்யதபடமடு, டப்ிபதமடும் 
வமதுணக்ைகநக் ைண்டு ிடிப்டற்ைமை உறுப்ிர்ைள் ைமத்டயனந்டர். 
 

6. இண்மபது னேத்ட சூன்த பதத்டயல் இங்கை இமடபத்டயன் 
வல்டித் டமக்குடல்  

 

100.  

2009 வப்பரி 6ஆம் டயைடய வடமக்ைம், சை டயகசைநில் இனந்தும், டக, 

ஆைமத ணற்றும் ைல் ணமர்க்ைணமை இண்மபது னேத்ட சூன்த பதத்கட 
இங்கை இமடபம் வடமர்ச்சயதமைச் வல்டித் டமக்குடலுக்கு 
உள்நமையதது. 
 

அப்ிபடசத்டயல் சுணமர் 300,000 க்கும் 330,000 க்கும் இகப்ட் 
ண்ஞிக்கைதிம வமதுணக்ைள் இனப்டமை ணடயப்டீு வசய்தப்ட்து. 
 

இங்கை இமடபம் அடன் டமக்குடல் படிக்கைக்ைமை பமன் 
டமக்குடல், ீண் தூம் டமக்ைக் கூடித ீங்ையைள், பமபிட்சர்ஸ், 

ல்குனல் யைகஞச் வசலுத்டயைள் ணற்றும் சயயத ஆனேடங்ைகநப் 
மபித்டது.(38) 

 

101.  

அச்சணதம், “வமதுணக்ைள் ைமதணகபகடத் டடுப்டற்ைமை ம்ணயகபத 
ைமதபணற்டுையது'  மதுைமப்னச் வசதமநர் குயப்ிட்மர். 
 

“இவ்பிதம் ணக்கு ணயைவும் ைபகதநிப்டமை இனக்ையது. 
இல்மபிடின், சணமரிதமை குண்டுைகந பசீய ம்ணமல் அப்டிபத 
னன்பயச் வசன்யனக்ை னடினேம்.' வப்பமரி 25 ஆம் டயைடயனேம் அடன் 
ின்ர் ப்ில் 27ஆம் டயைடயனேம், இங்கை இமடபம் வடமர்ந்தும் 
இண்மம் ணற்றும் னென்மம் னேத்ட சூன்த பதங்ைள் ணீது ை ை 
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ஆனேடங்ைகநப் மபிக்ைபில்க  அசமங்ைம் அயபித்டது. ஆமல் 
ைநத்டயல் ப்து இடற்கு ணமற்ணமடமைபப இனந்டது. ஆம்த்டயல் 
இனந்பட டீபிணமை ீங்ையைகநப் ிபதமையப்து இங்கை 
இமடபத்டயன் இமடப படிக்கைதின் அடிப்க அடகுனகதமை 
இனந்டது. 
 

வபற்ய வனங்ையததும், இப்னக்ைம் கைபிப்பில்ல் ணமமை ல்.ரி.ரி.ஈ 
திக ைபிமது அது அடயை ண்ஞிக்கைதிம வமதுணக்ைள் உள்ந 
ிபடசத்டயல் சுற்யபகநக்ைப்ட்டுள்ந யகதிலும் அது வடமர்ந்டது. 
டீபி வல்பசீசு ைமஞணமை அப்ிபடசத்டயல் இனந்து டப்ிபதம  
வமதுணக்ைள் னதற்சயத்ட பமது, வமதுணக்ைள் அங்ையனந்து வசல்படற்கு 
அபர்ைள் ணீது அலத்டத்கடப் ிபதமையக்கும் இன்னுவணமன அசமங்ை 
பமக்ைம் யகபபறுபடமை அகணந்டது.  
 

வடமர்ந்து னேத்ட சூன்த பதத்கட இக்கு கபப்டற்ைமை இங்கை 
இமடபத்டயன் ீங்ையக் குண்டுப் ிரிவுைள் டக்ைபமறு அகணத்துக் 
வைமள்நப்டுபகட அசமங்ைத்டயன் அயபிப்னக்ைள், வசய்ணடயப் ங்ைள் 
டுத்துக் ைமட்டுையன். 
 

எப்டீ்நபில் ல்.ரி.ரி.ஈ திரிம் குகபம ை ை ஆனேடங்ைபந 
ஞ்சயதினந்டபடமடு, அபற்கப் மபிப்டற்ைம இபசடயனேம் 
குகபமைபப இனந்டது. 
 

102.  

சயயத ைபமப் குடயதில் வசல் அடயைணமைய அங்கு பமனக்கூடித 
இபசடயனேம் ணயைக் குகபமைய இனந்டது. 
 

இம்வதர்ந்படமர் டம் கூமங்ைகந அகணத்டயனந்ட வனம்மம 
ிபடசம் ீர் ைசயனேம் ைபம ணஞல் டகதமை இனந்டபடமடு அது 
குடிதினப்னக்கு ற்டமைவும் இனக்ைபில்க, அத்படமடு, இம்வதர்ந்படமர் 
அங்கு டம் மதுைமப்னக்ைமை டற்ைமயை துங்கு குனயைகந அகணத்துக் 
வைமள்பதும் ைஷ்ணமைபப இனந்டது.  
 

அக்ைம ைட்த்டயல் இம்வதர்ந்படமரின் அன்ம பமழ்க்கை துங்கு 
குனயைநிபபத ைனயந்டபடமடு, சயர் டம்கணப் மதுைமத்துக் வைமள்படற்ைமைத் 
டம் இனப்ிங்ைலக்கு பணப வபள்கநக் வைமடிைகநப் 
க்ைபிட்டினந்டர். ன்ரீ் அரிடமை இனந்டபடமடு உஞவுக்கும் 
டட்டுப்மடு யபிதடமல் சயர் சயதிமல் ணஞித்டர். னப ைம 
ணகன ஆம்ித்டதும்  துங்கு குனயைநில் ீர் யகந்து ணக்ைநின் 
பமழ்க்கை பணலும் பணமசணகந்டது. 
 

7. னதுணமத்டநன் ஆஸ்த்டய ணீடம வல்டித் டமக்குடல்  

 

103.  
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னதுக்குடிதினப்ன ஆஸ்த்டய னதுணமத்டநனுக்கு இம் வதர்ந்டபமது, 

“பன்ிதின் ணீட்ைப்ம ிபடசங்ைநில் இப்பமது ந்டவபமன 
ஆஸ்த்டயனேம் வசதற்பில்க'  அசு அயபித்டது. 
 

இனந்டபமடயலும், இண்மபது னேத்ட சூன்த பதத்டயல், னதுணமத்டகந 
உள்நிட் னென்று டற்ைமயை ஆஸ்த்டயரிைலம், பபமதன்ணத்டயல் சயயத 
கபத்டயதசமகவதமன்றும் னள்நிபமய்க்ைமயல் என ஆஸ்டடயரினேம் 
இனந்ட. அபற்யன் அகணபி ல்கைள் அகத்தும் 
அசமங்ைத்துக்குத் வடரிந்பட இனந்டபடமடு, அபற்யன் ணீது சயன்ங்ைள் 
இப்ட்டு அகப வடநிபமைபப குயக்ைப்ட்டினந்ட. அங்கு அசமங்ை 
கபத்டயதர்ைபந வடமர்ந்தும் பசகபதமற்ய பந்டர். னடயடமைக் 
ைமதணகந்ட தற்றுக் ைஞக்ைம வமதுணக்ைள் னதுணமத்டநன் 
ஆஸ்த்டயதில் யம்ி இனந்டர். 
 

அடிப்க ணனத்துபப் வமனட்ைகந பன்ிக்குள் அசமங்ைம் 
அனுணடயக்ைமடடமல், னதுணமத்டநன் ஆஸ்த்டயரிதின் யககண ணயை 
பணமசணமை இனந்டபடமடு, அங்கு ைமதணகந்படமரின் உறுப்னக்ைள் ைசமப்னக் 
ைகக் ைத்டயைகநக் வைமண்ப ணதக்ை ணனந்து இன்ய சத்டய சயையச்கச 
னெம் அைற்ப்ட்.  
 

சுைமடமத் துபமய்ைள் ணற்றும் னத்டயத் துஞிைள் னண் ைட்டுத் துஞிதமைப் 
மபிக்ைப்ட். பமத்டல்ைள் ணங்ைநில் ைட்டித் வடமங்ைபிப்ட்டு 
மரித ைமதணகந்படமர் ணங்ைலக்குக் ைரபன டுக்ை கபக்ைப்ட்ர். 
அங்ையனந்ட சய கபத்டயதர்ைநின் ைடுகணதம உகனப்னக்கு ணத்டயதிலும் 
பமடயத ணனத்துப பசடயைள் இன்கணதமல்  பமதமநிைள் ணஞித்டர். 
சங்ைள் டயம் ஆஸ்த்டயரிக்கு னன்மல் குபித்து கபக்ைப்ட். 
 

104. 

2009 வப்பரி ணமடம் 09 ஆம் டயைடய னதுணமத்டநன் ஆஸ்த்டயதில் வல் 
வபடிைள் பிலந்டடமல் குகந்ட ட்சம் 16 பமதமநிைள் அங்கு 
வைமல்ப்ட்ர். சமகதில் அகணந்டயனத்ட இங்கை இமடபத்டயன் 
டநங்ைநில் இனந்பட வல் வபடிைள் பந்ட. ஆமல், ின்ர் ரிக்கு 
அப்னம் இனந்ட இங்கை இமடப யகைநில் இனந்தும் (அங்ையனந்ட 
இங்கை இமடபத்டயனக்கு ஆஸ்த்டயரி வடநிபமைப் மர்கபக்குத் 
வடரிந்ட பமடயலும்) வல் வபடிைள் வசலுத்டப்ட்.  
 

சய ைமதணகந்ட ல்.ரி.ரி.ஈ உறுப்ிர்ைள் னதுணமத்டநன் ஆஸ்த்டயதில் 
சயையச்கச வற்று பந்ட பமடயலும், அபர்ைநின் ண்ஞிக்கை ணயைக் 
குகபமை இனந்டபடமடு அபர்ைள் டிதமவடமன ிரிபில் 
கபக்ைப்ட்டினந்டர். ின்ர் வப்பரிதிலும் ணமர்ச்சயலும் னதுணமத்டநன் 
ஆஸ்த்டயரி னக வல் டமக்குலுக்கு உள்நமையதது. ணமர்ச்சு 27ஆம் 
டயைடய அநபில் ஆர்ியக்ைள் ஆஸ்த்டயரி ணீது வசலுத்டப்ட்பமது  
வமதுணக்ைள் வைமல்ப்ட்ர். வமதுணக்ைலக்கு பிகநந்ட பசடத்துக்குப் 
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னம்மை, சத்டய சயையச்கச கூம், டற்ைமயை பமர்ட்டுக்ைள் ணற்றும் 
கூகனேம் பசடணகந்ட. 
 

105.  

டயம்  உதிர்ைகநப் யவைமண்டு  குடும்ங்ைகந யர்க்ைடயதமக்கும் 
வல் வபடிைள் ணற்றும் துப்மக்ையச் சூடுைள் கவற்று பந்ட பமடயலும், 

ஆநில்ம பிணமம் னெம் இங் ைண்டு வைமள்நக் கூடித வமதுணக்ைள் 
டயண்டினந்ட இங்ைள் ணீது இங்கை இமடபம் வல் பசீ்சுக்ைகந 
பணற்வைமண்து. ணமர்ச் 25ஆம் டயைடய அம்பன்வமக்ைகஞ ணீடம 
ல்குனல் வமக்ைட் டமக்குடயல் குனந்கடைள் உள்நிட் சுணமர் 140 பர்ைள் 
உதிரினந்ர். 
 

2009 ப்ில் 8ஆம் டயைடய, ிபடச சுைமடம பசகபைள் அத்டயதட்சைர் 
எலங்கு வசய்டயனந்ட மல் ணம பியபதமை பரிகசவதமன்யல் இனந்ட 
அடயை ண்ஞிக்கைதிம வண்ைள் ணற்றும் குனந்கடைள் ணீது 
அம்பன்வமக்ைகஞதில் வல் வபடித் டமக்குடல் 
பணற்வைமள்நப்ட்து. இந்ட சய வண்ைள் டணது குனந்கடைலக்குப் மல் 
ணமகபப் வற்றுக் வைமள்லம் அட்கைகநக் கைைநில் கபத்டயனந்டர். 
 

8. .சயஆர்சய ைப்ல்ைள் ம் ணிடமிணம உடபிைகந பனங்குபடற்ைம 
ட்டுக்ைட்கைள்  

 

106.  

2009 வப்பரி 10ஆம் டயைடய னடல் ைகபதமப் குடயதியனந்து 
ைமதணகந்ட வமதுணக்ைகந ைப்ல் னெம் மதுைமப்ம இங்ைலக்கு 
வைமண்டு வசன்று பன்ிதில் உள்ந வமதுணக்ைநின் ைஷ்ங்ைகநக் 
குகப்டற்ைமை .சய.ஆர்.சய வடமர்ந்தும் னன்ஞிப் ங்ைநிப்க 
பனங்ையதது. 
 

இறுடய ணமடங்ைநின் பமது வணமத்டம் 16 சயஆர்சய ைப்ல்ைள் னேத்ட 
பதத்துக்கு பந்து வசன். னதுணமத்டநில் இனந்து .சய.ஆர்.சய இன் 
சர்பபடச ஊனயதர்ைள் டமபது ைப்ல் னெம் அங்ையனந்து வசன் 
பமடயலும், எவ்வபமன டகபனேம் ைப்ல்ைள் பந்டபமது, அபர்ைள் 
ணீண்டும் சய ணஞி பங்ைள் ைகதில் இனந்டர். 
.ம. ஊனயதர்ைகந அசமங்ைம் ைப்யல் இனக்ை பிபில்க. 
 

107.  

ைமதணகந்ட வமதுணக்ைலக்கும் அபர்ைகநச் சமர்ந்ட சயனக்கும் 
.சய.ஆர்.சய. ைப்ல்ைள் னெம் அப்ிபடசத்டயல் இனந்து வசல் அனுணடயச் 
சரட்டுக்ைகந ல்.ரி.ரி.ஈ பனங்ையத பமடயலும், ைகதில் இனந்து 1 ையபம 
ணீற்னக்குள் ைப்ல்ைகந ப பிமடடமல் ைமதணகந்படமக சயறு 
குைள் னெம் டுத்துச் வசல் பபண்டிதினந்டது. 
 

ைமதணகந்படமர் ைகதில் பகசதமை யறுத்டப்ட் பமது  டகப 
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இங்கை இமடபத்டயன் டமக்குடலுக்கு உள்நமமர்ைள். இங்கை 
இமடபத்டயமல் வசலுத்டப்ட் வல் வபடிைள் சய சணதங்ைநில் 
ையல் .சய.ஆர்.சய. ைப்ல்ைலக்கு அனையல் பந்து பிலந்ட. ப்ில் 
22ஆம் டயைடய அநபில் வசல் வபடி ைமஞணமை ணமலுணய ைப்க ஆனணம 
இத்துக்குச் வசலுத்ட யர்ப்ந்டயக்ைப்ட்மர். 
 

108.  

உஞவுப் வமனட்ைகந பமக்குபத்துச் வசய்னேம் எப பனயதமை 
சயஆர்சயக் ைப்ல்ைள் இனந்ட பமடயலும், ற்ய பனபடற்கு அபற்றுக்கு 
அனுணடயதநிக்ைப்ட் உஞவுப் வமனட்ைள் பமடயதநபமை 
இனக்ைபில்க. னேத்ட சூன்த பதத்டயல் யககண டுபணமசணமை 
ணமயத யகதில் ைகக்கு பந்ட சயஆர்சய ஊனயதர் எனபகச் சூழ்ந்து 
வைமண் அடயை ண்ஞிக்கைதிம இம்வதர்ந்ட ணக்ைள் டம்கண 
பன்ிதில் இனந்து அகனத்துச் வசல்லுணமறு வைஞ்சயக் பைட்டுக் வைமள்ந 
ஆம்ித்டர்.  
 

ல்.ரி.ரி.ஈ அக்கூட்த்கட னட்டுத்டணமைக் ைகத்டது. இறுடய 
.சய.ஆர்.சய ைப்ல் 2009 பண 9 ஆம் டயைடய பன்ிக்கு பந்டது. 2009 பண 15 

ஆம் டயைடய பணலுவணமன ைப்ல் பந்ட பமடயலும் னேத்டத்டயன் டீபித் 
டன்கண ைமஞணமை டயனம்ிச் வசல் பபண்டிதினந்டது. வணமத்டம் 14,000 

ைமதணகந்படமகனேம் அபர்ைள் உவுைகநனேம் இண்மம் ணற்றும் 
னெமம் னேத்ட சூன்த பதங்ைநில் இனந்து .சய.ஆர்.சய. அைற்யதபடமடு 
சுணமர் 2,350 வணட்ரிக் வடமன் உஞவுப் வமனட்ைகநனேம் 
னள்நிபமய்க்ைமலுக்கு டுத்து பந்டது. ல்.ரி.ரி.ஈ. அடன் உறுப்ிர்ைகந 
னேத்ட ைநத்டயயனந்து சயையச்கசக்ைமைச் வசல் அனுணடயக்ைமடடமல், 

மதுைமப்மை அைற்ப்ட் அகபனம் வமது ணக்ைநமைபப இனந்டர். 
 

9. ள்நிபமய்க்ைமல் உள்நிட் இங்கை இமடபத்டயன் வல் டமக்குடல்  

 

109.  

2009 ப்ில் ஆம்த்டயல், ஆந்டனத்டயல் பர்ந்ட படமல்பிக்குப் ின், 

ஞ்சயதினந்ட ல்...ஈ. தின் கப்ிவுைள் அகத்தும் பம ைகபதமப் 
குடயக்குப் ின்பமங்ைய. 
சூன்த பதத்டயனுள் அசமங்ைத்டயன் வல் டமக்குடல் உக்ையணகந்டது. 
 

இறுடயக் ைட்ம் பக பணமடல் னலபடயலும் அது பணமட்மர்ைகநச் 
சமர்ந்டயனந்ட பமடயலும், ஞதக் கைடயைநமைப் ிடித்து 
கபக்ைப்ட்டினக்கும் வமது ணக்ைகந பிடுபிப்டற்ைமை “ணிடமிணம 
படிக்கை' என்க பணற்வைமள்படமை அக்ைட்த்டயல் அசமங்ைம் 
கூயதபமடயலும், அது ல்குனல் குண்டு வசலுத்டயைள் ணற்றும் பிணமக் 
குண்டு பசீ்சு பமன் ை ை ஆனேடங்ைகநத் வடமர்ந்து ிபதமையத்து 
பந்டது.  
 

2009 ப்ில் 19 ஆம் டயைடய, னதுணமத்டநன் ணற்றும் அம்ன்வமக்ைகஞ 
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ஆையதபற்றுக்கு இகதிம ிபடசம் டீபி வல்டித் டமக்குடலுக்கு 
உட்டுத்டப்ட்டு, இங்கை இமடபத்டயன் 58ஆபது கப்ிவு, னேத்ட 
சூன்த பதத்டயனூமை ல்.ரி.ரி.ஈ தின் மதுைமப்ன அண்ைகநத் டமண்டி 
னடற்டகபதமைக் ைகபதமப் குடயகத அண்ணயதது.  
 

இடமல் னேத்ட சூன்த பதம் இன கூமக்ைப்ட்டு வமது ணக்ைநிகபத 
த்ட பசடம் ற்ட்து. னேத்ட சூன்த பதம் இவ்பமமை கூறுட்கட 
அடுத்து, ற்ைபப டப்ிபதமடித சுணமர் 70,000 பர்ைலக்கு பணடயைணமை 
பணலும் என 100,000 வமதுணக்ைள் அசமங்ைக் ைட்டுப்மட்டுப் குடயக்குத் 
டப்ிச் வசல் னடிந்டது. குகந்ட ட்சம் பணலுவணமன 130,000 

வமதுணக்ைள் வடன் குடயதில் சயக்குண்டு இனந்டர். 
 

(43) 

 

110.  

னேத்ட சூன்த பதத்டயன் ப குடயகத இங்கை இமடபம் 
கைப்ற்யத ின்ர், னேத்ட பதத்டயல் ள்நிபமய்க்ைமல் ஆஸ்த்டய 
ணமத்டயபண ஞ்சயதினந்ட எபவதமன ஆஸ்த்டயரிதமை இனந்டது. சரனக 
அஞிந்ட ல்.ரி.ரி.ஈ உறுப்ிர் எனபனம் ஆஸ்த்டயரிதில் 
இனக்ைபில்கவதன்படமடு, எனபனம் அங்கு ஆனேடங்ைகநக் வைமண்டு 
பபில்க. இப்பமது யககணைள் ணயை பணமசணமை இனந்ட. 
ஆஸ்த்டயதில் மன்கு கபத்டயதர்ைள் இனந்டபடமடு அங்கு இத்துக்கு 
ற்பமறு இண்டு சத்டய சயையச்கச கூங்ைள் வசதற்டுத்டப்ட். 
 

மரித டகக் ைமதங்ைள் ணற்றும் கத உதிகப் யக்ைக் கூடித 
ைமதங்ைள் உள்நிட் பமதமநிைள் பமவு டஞிப்டற்ைமை 
கபக்ைப்ட்டினந்டமர்ைபந அன்ய அபர்ைகநக் ைமப்மற் னதற்சயைள் 
துவும் பணற்வைமள்நப்பில்க. சயயத ண்ஞிக்கைதிம ைட்டில்ைள் 
ணமத்டயபண இனந்டடமல், ைமதணகந்டபர்ைள் ஆஸ்த்டயரிக்கு னன்மைவும் 
ணண் டகதிலும் டிதமை அல்து டம் உவுைநின் அபகஞப்ில் 
இனந்டர்.  
 

னண்ைகநக் ைட்டுபடற்ைம துஞிைள் ையகக்ைமடடமல், கனத துஞிைள் 
அல்து சமயைள் னண்ைகநக் ைட்டுபடற்ைமைப் மபிக்ைப்ட்படமடு, 

சுத்டணயன்கணதிமல் பமய்ைள் வும் ஆத்தும் அடயைணமை இனந்டது. 
அபைணமை சத்டய சயையச்கச ணதக்ை ணனந்து இன்ய மரித ைத்டயைநமல் 
பணற்வைமள்நப்ட்படமடு துண்டிக்ைப்ட் உறுப்னக்ைள் குபித்து 
கபக்ைப்ட்டினந்ட. வமதுபமை இத்டத்துக்ைம டட்டுப்மடு 
யபிதடமல், ணீண்டும் துஞிதமல் படிைட்டிப் மபிப்டற்ைமை 
பமதமநிதின் இத்டம் கைநில் பசைரிக்ைப்ட்து. 
 

111.  

டகப ஆஸ்த்டயரி வல் டமக்குடலுக்கு உள்நமையதினந்டடமல், 

வபள்ந னள்நிபமய்க்ைமல் குடயதின் ியவடமன இத்துக்கு ஆர்டிச்ஸ் 

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



இம்வதமந்ட பமடயலும், அங்கு கூ வடநிபம சயன்ங்ைள் 
இப்ட்டினந்ட பமடயலும், ஆஸ்த்டயரி இங்கை இமடபத்டயன் 
வல்டித் டமக்குடலுக்கு ஆநமைய ர் உதிரினந்டர். இண்மபது 
ஆஸ்த்ரிடயதிலும் யககணைள் பணமசணமை இனந்டபடமடு இங்கை 
இமடபத்டயன் வல் டமக்குடல் ைமஞணமை சய ஆஸ்த்டயரி ஊனயதர்ைள் 
வைமல்ப்ட்மர்ைள். 
 

 

கபத்டயதர்ைநின் ணறுப்னகைள் உண்கணகத மடயக்ைமது: ம யனஞர் 
குல அயக்கை (போைம்) - 07 

 

(44) 

 

10. ல்...ஈ. திமல் வமதுணக்ைள் வைமல்ப்டுடல் ணற்றும் ைட்மத 
ஆட்பசர்த்டல்  

 

112.  

இண்மபது னேத்ட சூன்த பதத்டயல் யககண பணமசணகந்டகடத் 
வடமர்ந்து ல்.ரி.ரி.ஈ தின் ைட்டுப்மட்டுப் ிபடசங்ைநில் இனந்து 
டப்னபடற்ைமை அடயை ண்ஞிக்கைதிம வமதுணக்ைள் னதன்பமது 
அடக யறுத்துபடற்கு பணலும் அடயை பன்கைகந 
ல்.ரி.ரி.ஈ.ைகப்ிடித்டது.  
 

சய ல்.ரி.ரி.ஈ.உறுப்ிர்ைள் டப்ிச் வசல்லும் வமதுணக்ைகந 
பமைபிட்பமது கபதமர் பை47 துப்மக்ைய வைமண்டு அபர்ைகந 
பமக்ையச் சுட்டு ஆண்ைள், வண்ைள் ணற்றும் சயறுபர்ைள்  மட்சம் 
ைமட்மணல் வைமன்ர்.  
 

டப்ிச் வசல்படற்ைமை னகந்ட இம்வதர்ந்படமர் ப்டிதமபது டப்ிச் 
வசன்று இங்கை இமடபத்டயர் அஞிைகநப் பமய் அகபடற்ைமை 
குனந்கடைகநனேம் ணற்றும் வமனட்ைகநனேம் தூக்ையக் வைமண்டும் சய 
பபகநைநில் தத்டயமல் அபற்கக் ைரபன பமட்டு பிட்டும் ஏடிர்.  
 

சயர் ஸ்டத்டயபபத வைமல்ப்ட்ர், பணலும் சயர் ஆனணற் ீரில் 
டடுணமயர் அல்து ணயடய வபடிைநில் சயக்குண்டு டுைமதணகந்டர். 
சயறுபர்ைள் ணற்றும் சயர் ரிதில் னெழ்ைய இந்டர். இவ்பமறு 
இந்டபர்ைநின் ண்ஞிக்கை வடரிதமபிட்மலும் அது ைஞிசணமடமை 
இனந்டபடமடு னேத்டம் டீபிணகந்ட பமது அபர்ைநின் ண்ஞிக்கை 
பணலும் அடயைரித்டது. 
 

113.  

னது அஞிதிரின் படகப அடயைரிக்ைபப, ல்.ரி.ரி.ஈ ணீண்டும் அடன் 
பந்டணமை ஆட்பசர்க்கும் வைமள்கைகதத் டீபிப்டுத்டய மதுைமப்ன னன் 
அண்ைநில் யறுத்துபடற்ைமை இகநஜர்ைகநனேம் பதது 
குகந்படமகனேம் இலத்துச் வசல் ஆம்ித்டது.  
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ப்ல் டுப்குடயதில் என சந்டர்ப்த்டயன் பமது, னன்மள் 
டயனபைமஞணக அசயதல் துகத் டகபம னயின் 
டககணதில் ல்.ரி.ரி.ஈ திர் தற்றுக்ைஞக்ைம இகநஜர்ைகந 
பகதர் ணம் பைமதியல் இனந்து யர்ப்ந்டணமை அஞிதில் பசர்த்து 
னள்நிபமய்க்ைமலுக்கு அபர்ைகந பனந்துைநில் டுத்துச் வசன்ர். 
 

வற்பமர் டம் ிள்கநைகந னேத்டத்துக்ைமை டுத்துச் வசல் பபண்மம் 
 அலது ணன்மடித பமடயலும் அது நிக்ைபில்க. 
 

114.  

ப்ல் 26 ஆம் டயைடய, என டகப்ட்சணம னேத்ட யறுத்டம் என்க 
ல்.ரி.ரி.ஈ. ிைப்டுத்டயத பமடயலும் அடக என “பைமணமநிக் 
கூத்து'  அசமங்ைம் யமைரித்து பிட்து. 2009 ப்ல் 27ஆம் டயைடய, 
ல்.ரி.ரி.ஈக்கு டயம னேத்ட படிக்கைைள் னடிவுக்கு 
பந்துபிட்டமைவும் ைை ஆனேடங்ைநின் மபககத யறுத்துபடமைவும் 
இண்மபது டகபதமைவும் அசமங்ைம் அயபித்டது.  
 

2009 பண 8 ஆம் டயைடய அல்து அடற்கு அண்ணயத்ட டயைடயதில் இண்மபது 
னேத்ட சூன்த பதத்டயன் வடற்ையல் ணயைச் சயயத ிரிவபமன்க 
னென்மபது னேத்ட சூன்த பதணமை அசமங்ைம் ிைப்டுத்டயதது.. 
 

11.இறுடய மட்ைநில் இங்கை இமடபத்டயன் வல் பசீ்சு (பண 13-18)  

 

115.  

பண 13ஆம் டயைடய, 58ஆபது க அஞி ையனக்குத் டயகசதில் இனந்து 
வடற்கு பமக்ைய னன்பறுபடற்ைமை அடன் தஞத்கடத் வடமர்ந்டபடமடு, 

53ஆம் கப்ிரிவு ரிகத பமக்ைய 35 படீயதினூமை ையனக்கு பமக்ைய 
னன்பயதது.  
 

55ஆபது கப் ிரிபின் அஞிதிர் னதுணமத்டநில் இனந்து பணலும் 
வடற்கு பமக்ையப் கவதடுத்டர். அத்டனஞத்டயல், அசமங்ைம் 10,000 

பர்ைள் ணமத்டயபண அங்கு இனந்டர் க் கூயத பமடயலும், னென்று 
சது ையபமணீற்ர் குடயவதமன்யல் 100,000 வமதுணக்ைள் சயக்குண்டினந்டர் 
 .ம. ணடயப்டீு வசய்ையது. 
 

(45)  

116.  

னேத்டத்டயன் இறுடய மட்ைநில் மடயக்ைப்ட் வமதுணக்ைள் ண்ஞிக்கை 
அடயை அநபில் அடயைரித்டது.வபள்நனள்நிபமய்க்ைமல் ஆஸ்த்டயரிதில், 

இத்டம் ைசயனேம் த்ட ைமதங்ைலன் தற்றுக்ைஞக்ைம பமதமநிைள் 
டகதில் டுத்டயனந்டர். ைடும் பமய் பமய்ப்ட்பர்ைலக்ையகபத 
இந்டபர்ைலம் ைமஞப்ட்ர். 
 

பமதமநிைகநக் ைபித்து பந்ட உபிர்ைலம் கூ உஞவுச் சத்டயன்ய 
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யந்து பமதினந்டர். 
 

9. இண்மபது னேத்ட சூன்த பதத்டயல் வமதுணக்ைள் ணஞங்ைள், பண 
2009ம் குலவுக்குப் னகைப்கப்ிடிப்மநர் சணர்ப்ித்டது. 
 

117.  

.சய.ஆர்.சய. வடமர்ந்து துபிட ணீட்ன படிக்கைைகநனேம் பணற்வைமள்ந 
னடிதமட அநவுக்கு னென்மபது னேத்ட சூன்த பதத்டயல் வல் 
டமக்குடல் இனந்டது. ஆதிக்ைஞக்ைம வமதுணக்ைள் சயக்குண்டினந்ட 
பமடயலும், ல்.ரி.ரி.ஈ தின் சயபஷ் டகபர்ைள் துங்ையதினந்ட 
இங்ைகந வனங்ை வனங்ை இங்கை இமடபத்டயன் டமக்குடல் என 
னது ணட்த்டயம டீபித்கட அகந்டது. 
 

ல்.ரி.ரி.ஈ டககணத்துபபணம டம்கணப் மதுைமத்துக் வைமள்படற்ைமை 
டற்வைமகத் டமக்குடல்ைகந உள்நிட் உதிர்துக்கும் டமக்குடல்ைநில் 
டம் உறுப்ிர்ைகந ஈடுடுத்டயர்.  
 

118.  

னென்மபது னேத்ட சூன்த பதத்டயன் இ வனக்ைடி ைமஞணமை  
க்ைங்ைநில் இனந்து பனம் வல் பசீ்சுக்ைநில் இனந்து டப்னபடற்ைமை 
வமதுணக்ைலக்கு ந்டவபமன ணகபினம் இனக்ைபில்க. 
வல்வபடிைள் சணமயதமைப் வமனயந்டபடமடு பபட்டுக்ைள் ந்து 
வைமண்டினந்ட. ர் இந்டபடமடு, துபிடப் டயவுணயன்ய அபர்ைள் 
ஆங்ைமங்பை னகடக்ைப்ட்மர்ைள். 
 

ைனம்னகைனேம் சங்ைநில் இனந்து பனம் பமகனேம் ைமற்யல் 
யகந்டயனந்டது. சயர் டம் குனந்கடைநின் உஞவுக்ைமை அல்து 
ைமதனற் ணற்றும் குற்றுதிமைக் ையப்பர்ைலக்கு உடபி பைமரி 
ணன்மடிக் வைமண்டினந்டமர்ைள். அக்ைமட்சய ைத்கட எத்டடமை இனந்டது. 
 

(46)  

119.  

ைமதணகந்படமர் ணற்றும் இந்டபர் ற்யக் ைபிப்டற்ைமை வல் 
டமக்குடக யறுத்துணமறு உடபி அசமங்ை அடயனம் கபத்டயதர்ைலம் 
 னக அபசத் வடமகபசய அகனப்னக்ைகந பிடுத்ட பமடயலும், 

இங்கை இமடபம் ந்டவபமன டயகனேம் அநிக்ைபில்க. 
 

2009 பண 14ஆம் டயைடயக்குப் ின்ர், வல் பசீ்சயன் ைடுகண ைமஞணமை 
கபத்டயதர்ைள் ஆஸ்த்டயரிக்குச் வசல் னடிதபில்கதமடமல் அடக 
னெ பபண்டிபதற்ட்து. அைற்ப் னடிதமட  பமதமநிைள் அங்கு 
அப்டிபத கைபிப்ட்ர். உதிர் ிகனத்ட அகபனம் 
ையகக்ைக்கூடித மதுைமப்ம இங்ைநில் னங்ையதினந்டர்.  
 

உஞவு சகணப்து னடிதமட ைமரிதணமை இனந்டபடமடு, ணசம் ைனயக்ை 
வபநிபத பமமல் கூ உதினக்கு ஆத்து பனம் யகபத இனந்டது. 
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சய வமதுணக்ைள் கூட்ணமை வபநிபத னதன்பமது 
ல்.ரி.ரி.ஈஅபர்ைகந பமக்ையச் சுட்டு வல் வபடிைகந பிர். 
டப்ிபதமடிதபர்ைகந டித்டி இங்கை இமடப பீர்ைள் 
மதுைமப்மைச் வசல் உடபிர். 
 

120.  

பண 15ஆம் டயைடய ல்.ரி.ரி.ஈ. டம் வடமர்மல் சமடங்ைகந டைர்த்து 
வமனக்ையர். பண 16ஆம் டயைடய மரிதவடமன அடயர்வபடி ல்.ரி.ரி.ஈ 
ிபடசத்கடக் குலுக்ையதபடமடு  இம் வதர்ந்ட ணக்ைநின் குடிகசைள் 
வனப்ிமல் அனயந்ட.  
 

அபட டயம் இங்கை இமடபத்டயன் 58ஆபது ணற்றும் 59ஆபது 
கப்ிரிவுைள் ைகபதமத்டயல் இகஞந்டர். அப்பமது இமடபக் 
ைட்கநத் டநடய வப்டின்ட் வல் சத் வமன்பசைம ல்.ரி.ரி.ஈ 
க்கு டயம வபற்யகதப் ிைப்டுத்டயமர்.  
 

53ஆபது கப்ிரிவு வடற்கு பமக்ைய அடன் தஞத்கட ந்டயக் ைல் 
ரிதினூமைக் வடமர்ந்டது. உதர்ீத் டகபர்ைள் க உள்நிட் 
ல்.ரி.ரி.ஈ. தின் ஞ்சயதினந்டபர்ைள் ணற்றும் சுணமர் 250 உறுடயதம 
பமமநிைள் வபள்நனள்நிபமய்க்ைமல் குடயதில் சுணமர் 3 சது 
ையபமணீற்ர் ிபடசவணமன்யல் சுற்ய பகநக்ைப்ட்ர். னடிவு 
வனங்ையபிட்து. அத்டகபர்ைள் ன் ணஞங்ைகநச் சூழ்ந்ட 
யககணைள் சர்ச்கசக்குதடமனேள்நது. 
 

121.  

2009 பண 18ஆம் டயைடய, னேத்ட சூன்த பதத்டயல் இனந்து டப்ிபதம 
னதன்பமது ிமைன், சூகச ணற்றும் வமட்டு அம்ணமன் ஆையபதமர் 
வைமல்ப்ட்ர்  மதுைமப்ன அகணச்சு பட்மங்ைள் கூய. 
சமர்ள்ஸ் அன்ி, பசன் ணற்றும் னயபடபன் ஆையபதமனம் 
இந்டபர்ைலள் அங்ையர். 
 

ிமைன் ணற்றும் அபன் வனங்ையத சைமக்ைள் வைமல்ப்ட்மர்ைள்  
பண 19ஆம் டயைடய, இங்கை அசமங்ைம் உத்டயபதமைனர்பணமை 
அயபித்டபடமடு, அபர்ைநின் சங்ைள் வடமகக்ைமட்சயதினூமைவும் 
ைமட்ப்ட். சங்ைநின்  னகைப்ங்ைள் ின்ர் வபநிதமைய. 
 

ல்.ரி.ரி.ஈ. ணீது ையகத்ட வபற்யகதப் ிைப்டுத்டய அபட டயம் 
மடயடய மமலணன்த்டயல் பிபச உகவதமன்க யைழ்த்டயமர். 
 

122.  

பண 16 ணற்றும் 19ஆம் டயைடயைலக்ையகபத, பதத்டயல் சயக்குண்டினந்ட 
ஞ்சயதினந்ட வமதுணக்ைள் ைகபதமப்குடயதில் இனந்து வடற்பை 
பட்டுபமய்ைமல் மத்கடக் ைந்து அசமங்ைக் ைட்டுப்மட்டுப் 
ிபடசத்கட பமக்ையச் வசன்ர்.  
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வல் வபடிைள் வடமர்ந்டபடமடு, (ல்.ரி.ரி.ஈதின் அனயக்ைப்ட் ஆனேடக் 
குபிதல்ைள் உள்நிட்) மரித வனப்னக்ைள் ரிந்து வைமண்டினந்ட. 
சங்ைள் ல்மபித்டயலும் சயடயக் ையந்டபடமடு, பனயதில் பிலந்டயனந்ட 
ைமதற்பமர் க்ைக் கூடிதபர்ைநிம் உடபி பைட் பமடயலும் 
அபர்ைலக்கு உடப னன்பனபபமர் அரிடமைபபதினந்டர். 
 

மசனள்ந இந்ட உபிர்ைகநக் ைட்டிதகஞத்துக் 
வைமண்டினந்டபர்ைகந இலத்துச் வசல் பபண்டிதினந்டது. ங்குபண 
ணஞ பமக பசீயக் வைமண்டினந்டது. 
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2009 பண 18ஆம் டயைடய பன்ிதில் ஆனேடந்டரித்ட னேத்டத்டயன் னடிகபக் 
குயத்டது. “ைற்க வசய்து கூப் மர்க்ை னடிதமட அநபிம 
ணிடமிணம அபத்டயல்' இறுடய மட்ைள் னடிபகந்டது ன்டமை 
.சய.ஆர்.சய. குயப்ிட்து. 
 

ஈ.ணிடமிணம உடபிகத யமைப்டற்ைமை இம்வதர்ந்படமரின் 
ண்ஞிக்கை ற்யச் சர்ச்கச லப்ல்  

 

124.  

னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைள் னலபடயலும், குயப்மை 2009 பரி னடல் 
பண பக, ல்.ரி.ரி.ஈ ைட்டுப்மட்டுப் ிபடசத்டயல் இனந்ட வமதுணக்ைநின் 
ண்ஞிக்கைகதக் குகபமைக் ைமட்டி, ணிடமிணம உடபிைகநக் 
குயப்மை உஞவு ணற்றும் ணனந்து பகைைநின் அநகபக் குகப்டற்ைமை 
குகந்ட ணடயப்டீ்க அசமங்ைம் ிபதமையத்டது. 
 

125.  

இறுடயக் ைட்த்டயன் ஆம்த்டயல், 2009 பரி 13ஆம் டயைடய, சுதமடீ 
ணடயப்டீுைநின் டி, பன்ிப் ிபடசப் வமதுணக்ைநின் ண்ஞிக்கை 150,000 

க்கும் 250,000 க்கும் இகப்ட்டமை இனந்டது  அசமங்ை 
இகஞதத்டநம் வடபித்டது.  
 

ஆம்த்டயல் .ம. இன் ணடயப்டீு 250,000 ஆை இனந்டது. (ின்ர் அந்ட 
ணடயப்டீுைள் அடயைணமை இனந்ட பமடயலும்). ின்ர் 2009 பதில், 

பன்ிதில் இனந்ட வமதுணக்ைள் ண்ஞிக்கை 75,000 க்கும் கூடித 
ணடயப்டீ்டின் டி 100,000 க்கும் இகப்ட்டமை இனந்டது  மதுைமப்ன 
அகணச்சு கூயதது.  
 

ஆதினும், பன்ிதில் இனந்ட வமதுணக்ைநின் சரிதம ண்ஞிக்கைகத 
ிகனதற் னகதில் ணடயப்டீு வசய்படற்ைம பமடயதநகப பிஞ்சயத 
டைபல் அசமங்ைம் பசம் இனந்டது.  
எவ்வபமன ணமடம் உை உஞவுத் டயட்த்டயல் இனந்து உர் உஞவு 
ங்ைரடுைகநக் பைமனபடற்ைமை அசமங்ை அடயர்ைள் .டி.ி.திர் ற்யத 
டவுைகந எப்ிட்டுப் மர்த்து பந்துள்நர்.  
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2008 வசப்வம்னக்கு னன் அச்சணதம் ல்.ரி.ரி.ஈ ைட்டுப்மட்டுப் 
ிபடசத்டயல் சுணமர் 420,000 வமதுணக்ைள் இனந்டடமை னல்கத்டீவு 
ணற்றும் ையநிவமச்சய அசமங்ை அடயர்ைநிமல் வடமகுக்ைப்ட் 
ண்ஞிக்கைைள் குயப்ிட். 
 

இவ்வபண்ஞிக்கைைள் அடயைரித்துக் ைமட்ப்ட்டினக்ைமம் ன்யனந்ட 
பமடயலும், .ம. சயறுபர் யடயதத்டயன் டி, பன்ிதில் டயவு 
வசய்தப்ட்டினந்ட மசமக ணமஞபர்ைநின் ண்ஞிக்கை 70,000 ஆை. 
அடமபது அசமங்ைத்டயன் ணடயப்டீு வசய்தப்ட் வணமத்ட 
இம்வதர்ந்படமர் ண்ஞிக்கைக்குச் சுணமர் சணணமடமை இனந்டது. 
 

126.  

ின்ர் மதுைமப்ன அகணச்சயமல் பனங்ைப்ட் ண்ஞிக்கைைள் 
ணமறுட்டமை இனந்ட பமடயலும், பபண்டுவணன்ப அகப குகபமைபப 
கபக்ைப்ட்டினந்டபடமடு, பதத்டயல் வடமனயல்னரிந்ட சய அசமங்ை 
ஊனயதர்ைள் பபறு ைஞக்குைகந அல்து படகபக்ைம பபறு 
ணடயப்டீுைகந பனங்ையத பமது அபர்ைள் ைண்டிக்ைப்ட்ர்.  
 

உடமஞணமை, 2009 வப்பரி 2ஆம் டயைடய, இண்மபது னேத்ட சூன்த 
பதத்டயல் இனந்து உடபி அசமங்ை அடயர், னல்கத்டீவு ணமபட்த்டயல் 
அச்சந்டர்ப்த்டயல் சுணமர் 81,000 குடும்ங்ைகநச் பசர்ந்ட வணமத்டம் சுணமர் 
330,000 ஆட்ைள் இனப்டமை வமதுயர்பமை ணற்றும் உள்மட்டு அலுபல்ைள் 
அகணச்சுக்கு யககண ற்யத அயக்கை என்க அனுப்ிதினந்டமர்.  
 

ஆதினும், ணமர்ச் 18 ஆம் டயைடய 330,000 ன் அக்ைஞக்கு “பிடயைலக்குக் 
ைட்டுப்மடதும் அடிப்கதற்தும்' வும். “குயப்மை .டி.ி. 
ைஞக்குைள் வடமர்மை ந்டவபமன னெத்துக்கும் டபம டைபக 
பனங்ையதடற்ைமை' அபனக்கு டயமை எலக்ைமற்று படிக்கை டுக்ை 
அசமங்ைம் “பினப்த்துக்வைடயமை யர்ப்ந்டயக்ைப்டும்' வும் உடபி 
அடயனக்ைம டயயல் படசத்கடக் ைட்டிவதலப்ல் ணற்றும் வனந்படமட் 
உட்ைட்கணப்ன அிபினத்டய அகணச்சயன் வசதமநர் குயப்ிட்டினந்டமர். 
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2009 வப்ப இறுடயதில், இம்வதர்ந்படமன் குடிகசைகநக் ைஞக்வைடுத்து 
னணற்றும் பபர்ல்ட்பினை வசய்ணடயப் ங்ைகந என குடயதமை கபத்து 
பணற்வைமள்நப்ட் ணடயப்டீுைநின் டி, ல்.ரி.ரி.ஈ ைட்டுப்மட்டுப் 
குடயதில் 267,618 வமதுணக்ைள் இனப்டமை அது ைனதுபடமை .ம. 
மட்டுக்ைம குல அசமங்ைத்துக்கு அயபித்டது.  
 

ப்ல் ைகசயதில், .ம. இன் ணடயப்டீுைநின் டி வடமர்ந்தும் 127,177 

வமதுணக்ைள் சயக்குண்டினந்டர் ன் பமடயலும், அக்ைமப்குடயதில் 
10,000 பர்ைள் ணமத்டயபண ஞ்சயதினந்டர்  அசமங்ைம் கூயதது. 
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இறுடயதமை அப்ிபடசத்டயல் இனந்து வபநிபதயத ணற்றும் வணிக் மம் 
அத்துன் பபறு னைமம்ைநில் குடிதணர்த்டப்ட் இம்வதர்ந்படமரின் 
ண்ஞிக்கை சுணமர் 290,000 ஆை இனந்டது. 
 

இவ்வபண்ஞிக்கைைலக்ையகதிம பபறுமட்டிக பமடயதநவு 
அசமங்ைம் பிநக்ைபில்க.  
 

128.  

அசமங்ைத்டயன் குகபம ணடயப்டீ்டின் பிகநபமை, பன்ிக்கு உை 
உஞவுத் டயட்த்டயமல் பனங்ைப்ட் உஞவுப் வமனட்ைள் யத் 
படகபகதபி ணயைக் குகபமை இனந்டடமல், ட்டிிச் சமவு ணற்றும் 
பமசமக்ையன்கண அங்கு பமைக் ைமஞப்ட்து.  
 

அபட பமன்று, பன்ிப் ிபடசத்துக்கு அனுணடயக்ைப்ட் ணனந்து 
பகைைள் வல் பசீ்சுக் ைமஞணமை ற்ட் ைமதங்ைலக்குச் சயையச்கச 
அநிப்டற்கு வைமஞ்சம் கூப் பமடயதடமை இனக்ைபில்க. ணமர்ச் 2010 

இல் ைமதணகந்படமர் ண்ஞிக்கை அடயைரித்ட பமது, படகபப்டும் 
ணனந்து பகைைள் இல்மடது மரித ைக்ஷ்ங்ைலக்கும் படகபதற் 
உதினப்னக்ைலக்கும் பனயபைமயதது.  
 

ஆர்.டி.ச். கபத்டயதர்ைள் வடமர்ந்து ணனந்து ற்மக்குக ற்ய 
ைடிடங்ைள் ணற்றும் வடமகக்ைமட்சயதினூமைவும் வடபித்ட பமது, 

ஊைங்ைலன் பசுபகட னைமர் வசய்பகட யறுத்துணமறும் அல்து 
அபர்ைள் டண்டிக்ைப்டுபமர்ைள் வும் அபர்ைகந சுைமடம அகணச்சு 
ச்சக்கை வசய்டது. 
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2009 ணமர்ச் 19ஆம் டயைடய, னள்நிபமய்க்ைமல் ஆஸ்த்டயரிதில் படர்ச்சய 
வற் ணதக்ை ணனந்து வைமடுக்கும் கபத்டயதர் இல்மடடமல், ைடுகணதம 
பய டடுப்ன ணனந்துைலம் ம்னக்குள் வசலுத்தும் டயபங்ைகந 
ணமத்டயபண அனுப்டினேம்  சுைமடம மணரிப்ன ணற்றும் பமசமக்கு 
அகணச்சயன் வசதமநர் கபத்டயதர்ைலக்ைம டயயல் வடபித்டமர்.  
 

இந்டயத உதர் ஸ்டமிைனக்கு அல்து டணயழ் மடு னடகணச்சனக்குக் 
ைடிடங்ைகந அனுப்ி இமடந்டய ணன னகைகந ணீ 
பபண்மவணன்றும் அப்டி ணீயமல் எலக்ைமற்று படிக்கை 
டுக்ைப்டும் வும் அக்ைடிடத்டயல் கபத்டயதர்ைள் ச்சரிக்ைப்ட்மர்ைள். 
 

130.  

பண 16ஆம் டயைடய கபத்டயதர்ைள் னேத்ட பதத்டயல் இனந்து 
வபநிபதயததும் அபர்ைள் டடுத்து கபக்ைப்ட்டு  ணமடங்ைள் 
பிசமகஞக்கு உட்டுத்டப்ட்மர்ைள். 2009 ூக ஆம்த்டயல், 

கபத்டயதர்ைள் த்டயரிகைதமநர் ணமமவமன்க மத்டய, னேத்டத்டயல் 
உண்கணதிபபத சயப ணஞித்டடமைவும் ைமதணகந்டடமைவும் அது 
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ற்ய வமய் வசமல் ல்.ரி.ரி.ஈ .டம்கண யர்ப்ந்டப்டுத்டயர் வும் 
அங்கு அபர்ைள் கூயர். 
 

இம்ணறுப்னக டமம் வடமர்ந்து பன்ிதில் இனந்ட பமது பனங்ையத 
பர்ைமஞல்ைள், இத்டயிதல் டமல் ணற்றும் பிடுத்ட ையங்ை 
அயக்கைைலன் ணமறுட்டமை இனந்டது. அசமங்ைம் அபர்ைகந 
அலத்டத்துக்குள்நமக்ையதடமைவும் இம்ணறுப்னகைள் அபர்ைள் னன்ர் 
பனங்ையத அயக்கைைநின் உண்கணகதப் மடயக்ைமது வும் இக்குல 
ம்னையது. 
 

(49) 

 

வமதுணக்ைள் ண்ஞிக்கை ணறும் அபர்ைள் படகபைள் ற்யத 1ஆம் 
யகத் டைபகக் கைபசம் கபத்டயனந்ட பமடயலும், இங்கை 
அசமங்ைம் வமது ணக்ைள் ணீது பணலும் அலத்டத்கட ற்டுத்துபடற்ைமை 
பன்ிக்ைம வமனட்ைநின் பியபதமைத்கடக் குகப்டற்ைம 
பினைைத்டயன் ஏர் அங்ைணமை ணயைவும் குகபம ண்ஞிக்கை ற்யத 
ணடயப்டீ்கபத ிபதமையத்டது. இடற்ைமை ணடயப்டீுைள் குகக்ைப்ட் 
ன்கட ின்ர் சயபஷ் அசமங்ை அடயைமவதமனபர் எப்னக்வைமண்மர். 
னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது அசமங்ைம் வமதுணக்ைகந 
ல்.ரி.ரி.ஈ உன் இகஞத்துக் ைமட்டிதகடனேம் குகபம 
ண்ஞிக்கைைைள் குயக்ையது. 
 

உ.இந்ட வமதுணக்ைநின் ண்ஞிக்கை  

 

132.  

னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்த்டயன் பமது பன்ிதில் இந்ட அல்து 
ைமதணகந்ட வமதுணக்ைள் ற்யத உறுடயதமவடமன ைஞிப்ன இல்க 
உண்கணதமவடமன ைஞிப்க பணற்வைமள்பகடப்  ைமஞிைள் 
சயணணமக்ையனேள்ந:  
 

(அ) னேத்டப் ிபடசத்டயல் இனந்ட வமதுணக்ைள் ண்ஞிக்கை 330,000 ஆை 
இனந்டயனக்ைமம் ன் பமடயலும் அந்ட ண்ஞிக்கை யச்சதணற்டமகும், 

 

(ஆ) ிரிக்கும் வசதற்மட்டில் வபநிப்கதற் டன்கண ைமஞணமை 
பன்ிதில் இனந்து வபநிபத பந்டபர்ைநின் சரிதமவடமன ைஞிப்ன 
இல்மடகண,  

 

(இ) இறுடயக் ைட்த்டயன் பமது ைட்மதணமை ஆட்பசர்த்டல் ைமஞணமை 
சயக்ைமையத யககணதில் ல்.ரி.ரி.ஈ இன் பமமநிைள் ற்யத 
ண்ஞிக்கை ற்யத யச்சதணற் டன்கண ணற்றும்  வமதுணக்ைள் டமம் 
பிலந்ட இத்டயபபத அபர்ைள் ணஞம் ற்யத வ்பிட அபடமிப்னம் 
டயவும் இன்ய அபர்ைள் னகடக்ைப்ட்து. 
 

133. 
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கபத்டயதர்ைநமல் பசைரிக்ைப்ட் ைமதணகந்ட ணற்றும் 
ணஞணமையதபர்ைள் ற்யத, ஆஸ்த்டயைநமல் ணற்றும் ணமபட் அர்த்ட 
னைமகணத்துப அகுைநிமல் எத்துப்மர்க்ைப்ட் னள்நிபிங்ைநின் 
அடிப்கதில் சய ணடயப்டீுைள் பணற்வைமள்நப்ட்டுள்ந. 
 

இறுடயக் ைட்த்டயன் பமது சுணமர் 40,000 சத்டய சயையச்கச 
படிக்கைைகநனேம் 5,000 அறுகபச் சயையச்கச னெம் உறுப்னக்ைள் 
அைற்ப்ட்கடனேம் என ணடயப்டீு வைமண்டுள்நது. ைமதம் ணற்றும் 
ணஞங்ைலக்ையகதிம 1:2 அல்து 1:3 ன் பிையடமசமத்டயன் டி 
மர்த்டம ணயைஅடயைநபிமமடயக்ைப்ட்பர்ைநின் ண்ஞிக்கைகத 
அது குயக்ைக் கூடிதடமைவுள்நது.  
 

கதபர்ைள் இந்ட ணடயப்டீ்க 75,000 க் குயப்ிடுையமர்ைள், அடமபது 
னேத்டப் ிபடசத்டயல் இனந்து வபநிதமையதபர்ைநின் ஞிக்கை (சுணமர் 
290,000) ணற்றும் னேத்ட பதத்டயல் இனந்டடமை ணடயப்டீு 
வசய்தப்ட்பர்ைநின் ண்ஞிக்கை (னேத்ட சூன்த பதத்டயல் பரி 
னடல் இனந்ட சுணமர் 330,000 அத்துன் அடற்கு னன்ர் ல்.ரி.ரி.ஈ. தின் 
ிபடசங்ைநில் இனந்து வபநிபதயத சுணமர் 35,000). 

 

134.  

க்ையத மடுைள் மடு சமர்ந்ட குலபப டைபயன் எப ணமை இனந்டது 
ையங்ைப்டுத்டப்மட ஆபஞவணமன்யல், ைஞிப்ன படிக்கைைள் 
ைஷ்ணமகும் பக ஆைஸ்ட் 2008 னடல் 2009 பண 13ஆம் டைடய பக 
வணமத்டம் 7,721 பர் வைமல்ப்ட்டுள்நடமைவும் 18,479 பர் 
ைமதணகந்துள்நடமைவும் அது ணடயப்டீு வசய்துள்நது. 2009 வப்ப 
ஆம்த்டயல், டைபலுக்ைம ிபபசம் ைஷ்ணமை இனந்ட பமடயலும், 

ைமதணகந்ட ணற்றும் இந்டபர்ைள் ண்ஞிக்கைகதத் வடமகுக்கும் 
வசதற்மவமன்க .ம. ஆம்ித்டது. 
 

இச்வசதற்மட்டின் பமது ஆர்டிச்ஸ் இம் ையகக்கும் ைஞக்கு 
பிங்ைகந அது அடிணட்க் பைமமை டுத்துக் வைமண்படமடு, 

உறுடயப்டுத்ட டிதமட அல்து டணயழ்வட் ணற்றும் பன்ிக்கு 
வபநிபததினந்து பந்ட அசமங்ைக் ைஞிப்னக்ைள் பமன் க்ைச்சமர்ம 
ங்ைநில் இனந்து ையகத்ட டைபல்ைள் டள்லடி வசய்தப்ட். 
 

(50)  

 

135.  

.ம. மடுசமர்ந்ட குலபிமல் ைஞிக்ைப்ட் ண் என ஆம்த்கட 
பனங்குையது ன் பமடயலும்  ைமஞங்ைலக்ைமை அது ணயைக் 
குகபமை இனந்டது. 
 

னடமபடமை, ல்.ரி.ரி.ஈ ைட்டுப்மடுப் ிபடசங்ைநில் வசதற்ட் 
அபடமிப்மநர்ைள் பகப்ின்ல் ஊமை யணமைபப 
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அபடமிக்ைப்ட் ைமதணகந்டபர்ைள் ணற்றும் இந்டபர்ைள் ற்யத 
பித்டயல் ணமத்டயம் அது டங்ையதினக்ையது. இப்டிப்ட் ர் 
அபடமிக்ைப்மடயனக்ைமம். 
 

இண்மபடமை, .ம. பண 13ஆம் டயைடய ைஞக்வைடுப்கட யறுத்டயத 
ின்ர், ைமதணகந்ட ணற்றும் இந்ட வமதுணக்ைநின் ண்ஞிக்கை 
வபகுபமை அடயைத்டயனக்ைமம். வல்பசீ்சயன் டீபித்டன்கண ைமஞணமை, 

 வமதுணக்ைள் அபர்ைள் இந்ட இத்டயபபத பிட்டு பிப்ட்படமடு 
அகப டயதப்பபம, ஆஸ்த்டயக்குக் வைமண்டு பப்பபம அல்து 
னகடக்ைப்பபம இல்க. இடமல், உண்கணதிபபத வணமத்டை 
ண்ஞிக்கை .ம. தின் ைஞிப்க பி ணயை அடயைணமதினக்கும். 
 

136.  

அசமங்ைத்டயம் ந்து பைட்டுக் வைமள்லம் பமது .ம. ைமதணகந்ட 
ணற்றும் இந்டபர்ைநின் கூடித ண்ஞிக்கைகதக் குயப்ிட்படமடு, 

அடன் குயப்ம ணடயப்டீுைகநப் ன்றுபண ையங்ைப்டுத்டபில்க. 
.ம.பனங்ையத ைஞக்குைகந, அகப ைற்க வசய்தப்ட்கப வும் 
அது .ம.பின் ைமரிதணல் வபன்றும் அசமங்ை அடயைமரிைள் ைடுகணதமை 
அக்ைஞிப்னக்ைகநச் சர்ச்கசக்குட்டுத்டயர். 
 

ையங்ைணமை னேத்டத்டயமல் வமதுணக்ைலக்கு ற்ட் “த்ட பசடம்' 

ற்ய அல்து ைமதணகந்டபர்ைள் ணற்றும் இந்டபர்ைநின் ண்ஞிக்கை 
“ற்றுக்வைமள்ந னடிதமட அநவுக்கு' அடயைணமை இனந்டது  .ம. 
குயப்ிட் பமடயலும் உண்கணதம ண்ஞிக்கைகத சரி ிகன மர்க்ை 
னடிதபில்க. குயப்ம ைஞிப்னக்ைகந பனங்குபடயல்க ன் 
னடிவு வமதுணக்ைள் ைமதணகந்டது ணற்றும் ணஞித்டது ற்யத வசய்டய 
அயக்கை பிடுப்கட னக்ையதத்துபணற்டமக்ைய பிட்து. 
 

ஆதினும், பரி 20ஆம் டயைடய னடல் அபைணமை னேத்ட சூன்த 
பதங்ைநினுள் 2,800 வமதுணக்ைள் வைமல்ப்ட்டும் 7,000 க்கும் 
அடயைணமபமர் ைமதணகந்துணயனக்ைமம்  ணிட உரிகணதைலக்ைம 
உதர் ஸ்டமிைள் ையங்ைணமை அயபித்ட 2009 ணமர்ச்சு 13ஆம் டயைடய பக 
இந்யகப்மடு பஞப்ட்டு பந்டது. 
 

137.  

னேத்டத்டயன் ின்ர் பணற்வைமள்நப்ட் ணட்டுப்டுத்டப்ட் ஆய்வுைநின் 
டி, டம் வசமந்டங்ைநின் ணஞம் ற்ய அயபிப்ர்பைநின் ண்ஞிக்கை 
அடயைணமைவுள்நது.  ம்ைணம னெங்ைநின் ணடயப்டீ்டின் டி, 40,000 

பகதிம வமதுணக்ைள் வைமல்ப்ட்டினக்ைமம். னேத்டம் 
னடிபகந்து இண்டு பனங்ைள் ைனயந்ட ின்னம், வமதுணக்ைள் ணஞம் 
ற்யத ற்றுக் வைமள்நப்டிக்கூடித ைஞிப்ன இல்க ன் பமடயலும், 

இத்டனஞத்டயல் 40,000 வமது ணக்ைள் வைமல்ப்ட்டினக்ைமம் ன்கட 
யமைரிக்ை னடிதமது   னெங்ைநின் டைபல் குயப்ிடுையது. 
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மடயக்ைப்ட் அகபர் ற்ய இங்ைமண்டற்கும் வைமல்ப்ட் 
வமதுணக்ைள் ற்யத சரிதமவடமன ைஞக்கைப் வறுபடற்கும் 
உரிதவடமன னமய்வு ணமத்டயபண பனயபகுக்கும். 
 

மதுைமப்ன பிதத்துக்பை அசமங்ைம் னக்ையதத்துபம் அநித்டது: ம 
யனஞர் குல அயக்கை (போைம்) - 08 

 

(51) 

 

(ஊ) னேத்ட பதத்டயற்கு வபநிபத ணற்றும் ின்ர் ந்படயத 
சம்பங்ைள் வடமர்ம ம்த்டகு குற்ச்சமட்டுக்ைள்  

 

138.  

பன்ி னேத்டத்டயல் ிகனத்ட வமதுணக்ைநின் இக்ைட்டு யக அசமங்ைக் 
ைட்டுப்மட்டில் இனந்ட ிபடசங் ைலக்குச் வசன்தும் னடிவுக்கு 
பபில்க. பன்ிதியனந்து வபநிபதறும் வனந்டயநம ணக்ைகந 
பபபற்ைத் டமன் டதமர்  அசமங்ைம் 2009 பரிதில் இனந்பட 
அயபித்டயனந்ட பமடயலும், வனந்டயநம ணக்ைள் வபநிபத பந்டபமது 
அடற்ைம பமடயத பசடயதிக அசமங்ைம் ற்டுத்டயதினக்ைபில்க 
ன்படமடு, அடகச் சணமநிப்டற்கும் ைஷ்ப்ட்து. வமதுபமை 
ணிடமிணம படகபைள் ணற்றும் இம்வதர்ந்டபர்ைநின் க பி 
மதுைமப்ன பிதங்ைலக்பை அசமங்ைம் னன்னுரிகண பனங்ையதது. . 
 

139.  

னேத்ட பதத்டயல் இனந்து வமது ணக்ைள் வபநிபத பந்டதும், டணக்குக் 
ையகக்கும் பபபற்ிகப் ற்யப் ர் அச்சம் வைமண்டினந்டர். 
அபர்ைள் மரித அலத்டத்துக்குட்ட்டும் ைகநப்கந்துணயனந்டர். 
அபைம் பர் னடயடமை பிடகபைநமபர்ைநமைவும், 

அமகடைநமபர்ைநமைவும் அல்து அங்ைபீற்பர்ைநமைவும் 
இனந்டர். 
 

ல்மதிக்ைஞக்ைம இம்வதர்ந்படமர் னேத்டக் ைமதங்ைலன் 
ைமஞப்ட்ர். அபர்ைலள் குகந்ட ட்சம் 2,000 அங்ைபீர்ைள் 
இனந்டர். 
 

வனந்டயநமபர்ைள் வபநிபதயததும் யககண குனப்ணமை 
இனந்டபடமடு,  குடும் உறுப்ிர்ைள் எனபக பிட்டு ணற்பர் 
ிரிந்டயனந்டர். 
இச்வசதற்மட்டின் பமது குடும்ங்ைள் ிரிக்ைப்ட்டு வபவ்பபறு 
னைமம்ைநில் கபக்ைப்ட் குடும்த்டயகக் ைண்டு ிடித்து என்று 
பசர்ப்டற்ைம ற்மடு பமடயதநபமை இனக்ைபில்க ன்படமடு, இடயல் 
ங்ைநிப்டற்கு .சய.ஆர்.சய. அனுணடயக்ைப்பில்க.. 
 

140.  

குடும்ங்ைநில் இனந்து ிரிந்ட யகதில்  வண்ைள் 
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டிதமக்ைப்ட்படமடு மயதல் பன்கக்குப் யதமகும் யககத 
டயர்பமக்ை பபண்டிதி னந்டது. ைர்ப்ிஞிைள் ணற்றும் மலூட்டும் 
டமய்ணமர்ைள் பமடயதநவு பமசமக்கு, ணனத்துபப் மணரிப்ன இன்யனேம் 
னேத்ட பதத்டயல் இனந்ட பமது மரித ணபம டத்துப ரீடயதிம 
அலத்டங்ைலக்கும் ஆநமையதினந்டர். ைட்மதணமைக் குனந்கடைள் அஞி 
பசர்க்ைப்ட்து டமய்ணமர் ணீது மரிதவடமன டமக்ைத்கட 
ற்டுத்டயதினந்டது. 
 

141.  

னேத்டம் இநம் பதடயர் பணல் குயப்மவடமன டமக்ைத்கடக் 
வைமண்டினந்டது. 
 

14 பதது சயறுபர்ைள் கூ ல்.ரி.ரி.ஈ திமல் பந்டணமை அஞி பசர்க்ைப் 
ட்ர். இந பதடயல் டயனணஞத்கட உள்நிட் அஞி பசர்ப்கடத் 
டபிர்ப்டற் ைம படிக்கைைள் இநம் வண் குனந்கடைநின் 
ஆபமக்ையதம் ணீது வைட் டமக்ைத்கட ற்டுத்டயதது. 
 

பணலும், ஆதிக்ைஞக்ைம குனந்கடைள், வல் பசீ்சுக் ைமஞணமை 
ணஞணகந்து அல்து அங்ைபீர்ைநமை ஆையர். சய குனந்கடைள் 
துங்கு குனயைநில் இனந்து பிகநதமடுபடற்ைமை வபநிபத வசன்டமல் 
வைமல்ப் ட்மர்ைள். டீபி பமசமக்கு ணடயப்வீமன்யன் டி, 25 

சடபடீணம குனந்கடைள் மரித ஊட்ச் சத்டயன்கணதமல் 
மடயக்ைப்ட்டினந்டர். 
 

142.  

னக இம்வத பர்ந்டடமல்  குனந்கடைள் ணபமடத்துப 
ரீடயதில் மடயக்ைப்ட்டினந்டர். ர் டம் வற்பமக இனந்டயனந்டபடமடு, 

டிதமை வபநிபதயதடமல் அபர்ைள் டயதப் பில்க. அபைணம 
குனந்கடைள் சத்துஞபின்யனேம்  சயறு குனந்கடைள் உர் 
டன்கணதிமல் அல்து பதிற்பமட்த்டயமல் மடயக்ைப்ட்டினந்டர். 
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143.  

அபடபமன்று, னேத்டத்டயமல் னடயதபர்ைலம் மடயக்ைப்ட்மர்ைள்.  
னக பர்ந்ட இம் வதர்வு ைமஞணமை, னடயதபர்ைநமல் வடமர்ந்தும் 
க்ை னடிதபில்கதமடமல் அபை சந்டர்ப்ங்ைநில் அபர்ைள் 
கைபிப்ட்ர். 
இம்வதர்ந்படமனக்ைம னைமம்ைநில் ைபிப்மற் யகதில் இனந்ட 
இன்னும் சயர் ைகநப்ன ணற்றும் டடுக்ைக் கூடித பமய்ைநிமல் 
ணஞணமமர்ைள். 
 

1. ிரிக்கும் வசதற்மட்டின் பமடம ணீல்ைள்  

 

144.  
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பன்ிகத பிட்ைன்று பட்டுபமைல் மம் ணற்றும் கத அச 
ைட்டுப்மட்டுப் ிபடசங்ைகந அகந்து னேத்டத்டயல் உதிர் டப்ிதபர்ைள் 
இங்கை இமடபத்டயம் சஞகந்டர். உள்பந பனம் வமதுணக்ைள் 
ல்பபறு குலக்ைநமைப் ிக்ைப்ட்மர்ைள். 
 

னடயல், இங்கை இமடபம் வமதுபமை ஆனேடங்ைள் ணற்றும் வபடி 
வமனட்ைள் இனக்ையடம ப் மர்ப்டற்ைமை அபர்ைள் உம்கச் 
பசமடக திட்து. (என சய) ணடிக் ைஞஞிைலம் ைணமக்ைலம் 
மதுைமப்னப் கதிமல் யனடல் வசய்தப்ட்பமது அபற்யயனந்ட 
வறுணடயணயக்ை டைபல்ைள் இல்ம ணற்பமதி. ணக்ைள் ின்ன அபைணமை 
ைமல்கதமை ையநிவமச்சய, னல்பணமட்க ணற்றும் டபித பமன் 
இங்ைநில் அகணக்ைப்ட்டினந்ட ஆம் ிரிக்கும் அகணபிங்ைலக்கு 
இணமற்ம் வசய்தப்ட்ர். 
 

இவ்பகணபிங்ைநில், என மநமபது ல்.ரி.ரி.ஈ உன் 
வடமர்னட்டினந்டபர்ைகந டம்கண இங்ைண்டு சஞகனேணமறு 
இங்கை இமடபம் அகனத் டது, அப்டிச் வசய்பர்ைலக்குத் வடமனயற் 
திற்சய ணற்றும் வபநிமட்டு பபக பமய்ப்னப் வற்றுத் டனபடமை 
உறுடய வணமனய அநித்டது. ணமமை, ல்.ரி.ரி.ஈ  இங்ைமஞப்ட்பர்ைள் 
பபறு னைமம்ைலக்கு அகனத்துச் வசல்ப்ட்ர். 
 

ைஞிசணம ண்ஞிக்கைதிம சந்படையக்ைப்ட் ல்.ரி.ரி.ஈ இர் 
வண்ைநமைவும் சயறுபர்ைநமைவும் இனந்டர். 
 

145.  

பணலும், ிக்ைப்ட்டு பபறு அகணபிங்ைலக்கு அகனத்துச் வசல்ப்ட் 
னன்மள் ல்.ரி.ரி.ஈ உறுப்ிர்ைகந இங்ைமண்டற்ைமை ைனஞம ிரிவு 
அல்து டணயழ் ஈன ணக்ைள் பிடுடக அகணப்ன (னவநமட்) உறுப்ிர்ைகந 
அசமங்ைம் உபதமையத்டது. ஆம்ப் ிரிக்கும் அகணபிங்ைலக்ைம 
சர்பபடச ணிடமிணம னைபர்ைநின் ிபபசத்கட பபண்டுவணன்ப 
அசமங்ைம் டடுத்டது. 
 

146.  

ஆம்ப் ிரித்வடடுக்கும் படிக்கைகதத் வடமர்ந்து, வமதுணக்ைள் 
ஏணந்கடதில் உள்ந ணற்றுவணமன ிரிக்கும் யகதத்துக்கு டுத்துச் 
வசல்ப்ட் மர்ைள். ஆண்ைலம் வண்ைலம் வபவ்பபமைப் 
ரிபசமடயக்ைப்ட் பமடயலும், ிரித்வடடுக்கும் வசதற்மட்டின் என 
அங்ைணமை ஆகைள் ைகநதப்ட்டு அபர்ைள் பசமடக இப்ட்டமல் 
அபர்ைள் அபணமத்துக்கு உட்ட்படமடு, குயப்மை வண்ைலம் 
சயறுணயைலம் டமக்ைனறும் சமத்டயதம் அடயைத்டது.  
 

ல்கைநற் ணனத்துபர்ைள் அகணப்ன, அைடயைலக்ைம .ம. உதர் 
ஸ்டமிைர் அலுபைம் ணற்றும் .சய.ஆர்.சய. ஏணந்கடதில் ஏநபிம 
ிபபசத்கடப் வற் பமடயலும், டிதமை ணக்ைகந சந்டயத்துப் பச 
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அபர்ைள் அனுணடயக்ைப்பில்க. ூக 2009 இற்குப் ின்ர், 

.சய.ஆர்.சய. இடயயனந்து லகணதமைட டடுக்ைப்ட்து. 
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147.  

சயையச்கச படகபப்ட் வமது ணக்ைள் பவுிதமபில் உள்ந 
ஆஸ்த்டயரிைலக்கு இணமற்ம் வசய்தப்ட்மர்ைள் அல்து 
னல்பணமட்கதில் இந்டயத கபத் டயதர்ைள் பசகப னரிந்ட ணனத்துப 
யகதங்ைலக்கு அனுப்ப்ட்மர்ைள். 
 

பவுிதம ஆஸ்த்டயரிதில் ைமதனற்பமர் யம்ி பனயந்து 
வைமண்டினந்டடமல் ர் சயையச்கச னடிபகனேன்ர் 
வபநிபதற்ப்ட்படமடு சை பமதமநிைலம் இங்கை 
இமடபத்டயன் ைமபயல் கபக்ைப்ட்டு வமயஸ் 
னமய்பமநர்ைநிமல் (குற்ப் னமய்வுப் ிவு அல்து தங்ைபமட 
னமய்வுப் ிரிவு) பிசமரிக்ைப்ட்மர்ைள். சய பமதமநிைள் 
ஆஸ்த்டயரிைநில் இனந்து ணமதணமமர்ைள். 
 

148.  

குயப்மை ிரிக்கும் வசதற்மட்டின் பிகநபமை வைமகத் டண்கைள், 

ைமஞமணமற்பமடல், பன்னஞர்ச்சய ணற்றும் மயதல் துன்னறுத்டல்ைள் 
கவற். 
 

(அ) வைமகத் டண்கைள்  

 

149.  

இங்கை இமடபத்டயன் வமறுப்ில் இனந்ட சய ல்.ரி.ரி.ஈ . 
உறுப்ிர்ைள் வைமகத் டண்கக்கு உட்டுத்டப்ட்மர்ைள் ன்கட 
உறுடய வசய்தப்ட் ச் சுனள்ைலம்  னகைப்ங்ைலம் 
குயப்ிடுபடமை இனந்டது. சயரின் கைைள் ின்மல் ைட்ப்ட்டினந்ட  
இந்ட உறுப்ிர்ைநின் சங்ைகநக் (வமதுணக்ைநமைவும் இனக்ைமம்) 
ைமட்டும் னகைப்ங்ைள் குலவுக்குக் ையகத்ட. 
 

2009 ஆைஸ்ட் 25ஆம் டயைடய னைபை திகத் டநணமைக் வைமண் சல் 4 

யனைஸ் ஊைம்  சயகக்கைடயைள் அபர்ைள் கைைள் ின்மல் 
ைட்ப்ட்டு இங்கை க பீர்ைநமல் சடுடயதமை ணஞ டண்க 
யகபபற்ப்டும் படீிபதமப் ங்ைகந எநிப்ிதது. 
 

த்டயயனந்ட கைடயைள் யர்பமஞணமைவும் ைண்ைள் ைட்ப்ட் 
யகதிலும் ைமஞப்ட்ர். ணயை அனையல் இனந்து டகதில் சுப்டு 
னன்ர் அபர்ைள் உகடக்ைப்ட்டு பசற்யல் டடுணம பிப்ட்மர்ைள். 
 

அடற்கு னன்ர் வைமல்ப்ட்டினக்ைக் கூடித கத  
சயகக்கைடயைகநனேம் அப்ம் ைமட்டுையது. சல் 4 இமல் 2010 டிசம்ர் 
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2ஆம் டயைடய அபட ைமட்சயகதக் வைமண் இன்னுவணமன ம் யப்ப்ின் 
ணீது மர்கபகதச் வசலுத்டய வைமகத் டண்க யகபபற்ப்ட் 
யர்பமஞ பைமத்டயல் இனந்ட பணலும்  ஆண் ணற்றும் வண்ைநின் 
சங்ைகநக் ைமட்டிதது. அபர்ைலள் இநம் பதது சயறுபன் எனபனும் 
என வண்டம் ைமஞப்ட்மர்ைள். அப்வண் ல்.ரி.ரி.ஈ தின் ிசயத்டய 
வற் ஊை வடமகுப்மநர் “இகசிரிதம'  இங்ைமஞப்ட்து. 
 

2009 பண 18ஆம் டயைடய 53ஆபது கப்ிரிபின் “டயரி படிக்கை' 

என்யன் பமது இகசப்ிரிதம வைமல்ப் ட்டமை மதுைமப்ன அகணச்சயன் 
இகஞ தத்டநம் ட்டிதயப்ட்டுள்நது குயப் ித்டக்ைடமகும். 
ீடிக்ைப்ட் படீிபதமப் ம் சய கபீர்ைநின் னைங்ைகநக் 
ைமட்டுபபடமடு சயர் ைமட்சயகத கைத க்ைத் வடமகபசய னெம் ம் 
ிடிப்கடனேம் ைமஞக் கூடிதடமைபினக்ையது. . 
 

150.  

வைமகத் டண்க யக பபற்ப்டுபடற்கு னன் டுக்ைப் டமைத் 
வடரினேம் னகைப்ங்ைநில் உதினன் இனக்கும் சயகக்கைடயைள் 
இகபத இச்சயறுபக எத்ட எனபன் இனப்கடனேம் அபர்ைள் கைைள் 
ின்மல் ைட்ப்ட்டினப்கடனேம் ைமஞக் கூடித டமைபினக்ையது.  
 

ஆம்த்டயல் இங்கை இமடபத்டயமல் டடுத்து கபக்ைப்ட் சய 
ல்.ரி.ரி.ஈ உறுப்ிர்ைள் சயத்டய பகடக்கு ஆநமக்ைப்ட்டினப்கடனேம் 
னகைப்ங்ைநில் ைமஞக் கூடிதடமை பினக்ையது. இத்டம் பனயந்படமடும் 
யகதில் ணவணமன்யல் ைட்ப்ட் இநம் ஆண் எனபகனேம் 
படீிபதமப்ம் என்று ைமட்டுையது. ின்ர் னயக் வைமடிவதமன் யமல் 
பமர்த்டப்ட் னகட குனயவதமன்யல் அபகக் ைமஞக் கூடிதடமைவுள்நது. 
 

(54) 

 

(ஆ) ைமஞமணல்பமடல்ைள்  

 

151.  

ிக்கும் அகணபிங்ைநில் அல் து ஏணந்கடதில் ஆட்ைநின் ையங்ைப் 
டயவபமன்க அசமங்ைம் பனங்ைபில்க ன்படமடு, 

அச்வசதற்மட்கக் ைண்ைமஞிப்டற்கு சர்பபடச அகணப்னக்ைகந 
அனுணடயக்ைவுணயல்க. 
 

இடமல் ஆட்ைகந படடிக் ைண்டுிடிப்து சயணணமைவுள்நது. ைற் 
மங்ைள் ணற்றும் ணீநிஞக்ைப்மட்டு ஆகஞக்குலபின் அணர்வுைநின் 
பமது, ஆம்த்டயல் அசமங்ைக் ைட்டுப்மட்டுப் குடயைகந அகந்ட பமது 
டம் ைஞபன்ணமர்ைள் அல்து உவுைள் அபர்ைநிம் இனந்து 
ிரிக்ைப்ட்டமைவும் அன்று னடல் இன்று பக அபர்ைள் ற்யத து 
பிடத் டைபலும் ையகக்ைபில்க வும்  வண்ைள் 
வடரிபித்டபடமடு, அபர்ைள் ங்ையனக்ையமர்ைள் ன்கட அசமங்ைம் 
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ஊர்யடம் வசய்தவுணயல்க.  
 

2009 பண ணமடத்டயல், ைமஞமணல் பமடமை, சய டி ல்மட ஆட் 
குலக்ைள், ற்யக் குயப்ிடும் குகந்ட ட்சம் 32 குற்ச் சமட்டுக்ைள் 
குலவுக்குச் சணர்ப்ிக் ைப்ட். இபர்ைலள் ர் இங்கை 
இமடபத்டயம் சஞகந்டபர்ைநமபர். 
 

(இ) பன்னஞர்ச்சய ணற்றும் மயதல் பன்வசதல்  

 

152.  

னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமதும் அடகத் வடமர்ந்தும் டணயழ் 
வண்ைலக்வைடயமை யைழ்ந்ட பன்னஞர்ச்சய ணற்றும் மயதல் 
பன்னகைள் ணயைக் குகபமைபப அயபிக்ைப்ட்டுள்ந. 
 

ைமசம தண்ஞர்வுைள் ணற்றும் ற்வதனக்கு ற்டும் ைக 
டமக்ைத்துக்குள்நமபர்ைள் டம் உவுைலக்குக் கூ அத்டகைத குற்ச் 
வசதல்ைள் ற்யத அயபிப்கத் டடுத்டது. அது அவ்பமயனந்ட பமடயலும், 

னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமதும் அடகத் வடமர்ந்தும் 
அசமங்ைப் கதிர் ணற்றும் அபர்ைநின் டணயழ் துகஞதமநர்ைநமலும் 
மயதல் பன்கக்கு உட்டுத்டப்ட்து ற்யப் வண்ைள் ணகைணமை 
அயபித்துள்நர். 
 

153.  

 னகைப்ங்ைலம் படீிபதமப் ங்ைலம், குயப்மை சல் 4 இமல் 
பனங்ைப்ட் படீிபதமப் டயவுைலம், இந்ட வண் உறுப்ிர்ைகநக் 
ைமட்டுபடமை உள்ந. அபற்யல், ணீண்டும் ணீண்டும் வண்ைள் 
யர்பமஞணமை அல்து ைரனமகைள் அைற்ப்ட்டு அபர்ைநின் 
ணமர்ைங்ைள் ணற்றும் ணர்ணஸ்டமங்ைள் டயக்ைப்ட்டுக் 
ைமட்ப்டுையமர்ைள். 
 

இங்கை இமடபப் கபீர்ைநின் சயங்ைந வணமனய பிநக்ைத்தும 
சல் 4 ங்ைள், வைமக வசய்தப்டு னன் அல்து ின் பன்னஞர்ச்சய 
அல்து மயதல் பன்னக யைழ்ந்டயனக்ைமம் ன் உறுடயதம 
ஊைத்கட ற்டுத்துையது. 
 

என படீிபதம த்டயல் இங்கை இமடபப் க பீர்ைள் இந்ட 
(அல்து குற்றுதிமைக் ையக்கும்) யர்பமஞணம சங்ைகந ணயைவும் 
அபணரிதமகடனேன் ட்க் பண்டி என்யல் ற்றுபகடனேம், அகசபடமைத் 
வடரினேம் என வண்ஞின் ைமக ணமய் ணயடயப்கடனேம் ைமட்டுையது. 
 

இங்கை ைமபல்துகதிர் (குற்ப் னமய்வுப் ிவு ணற்றும் 
தங்ைபமட னமய்வுப் ிவு) அல்து இங்கை இமடபத்டயன் 
வமறுப்ியனந்ட பமது சந்படையக்ைப்ட் ல்.ரி.ரி.ஈ உறுப்ிர்ைள் 
பன்னஞர்ச்சயக்குட்டுத் டப்ட்டமைவும் அயக்கைைள் இனக்ைய.  
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உள்மட்டில் இம்வதர்ந்டபர்ைலக்ைம னைமம்ைநில் பன்னஞர்ச்சய 
சம்பங்ைகந சர்பபடச னைபர்ைலம் டயவு வசய்டபடமடு, பணற்டி 
சம்பங்ைகந ைமபல்துகதினக்பைம சர்பபடச ஈடுமட்மநர்ைலக்பைம 
வடரிபிக்ை பபண்மம்  இம்வதர்ந்படமக இமடபத்டயர் 
ச்சரித்டர். 
 

(55) 

 

(அ) பிசமகஞதின்ய னெடித னைமம்ைநில் இம்வதர்ந்டபர்ைகநத் 
டடுத்து கபத்டல்  

 

154.  

னேத்ட பதத்டயல் இனந்து வபநிபதறும் வமதுணக்ைள் ஆம்த்டயல் 
தமழ்ப்மஞம், ணன்மர். டயனபைமஞணக ணற்றும் பவுிதம 
ணமபட்ங்ைநில் பிதமித்டயனந்ட 21 இம்வதர்ந்படமர் அகணபிப் 
ின்யல் இனத்டப்ட்ர். அபைணமபமர் டிப்டிதமை பவுிதமவுக்கு 
அனையல் இனந்ட வணிக் மம் னைமனக்கு அனுப்ி கபக்ைப்ட்படமடு, 

உச்சக்ைட்த்டயல் உையன் ஆைக் கூடித இம்வதர்ந்படமக 
ண்ஞிக்கைதம சுணமர் 250,000 பர்ைகந அது உள்நக்ையதது. 
 

155.  

வணிக் மம் ணற்றும் கத இம்வதர்ந்படமர் அகணபிங்ைள் னத் 
வடமர்ற்கபதமை னட்ைம்ிைநிமல் சூனப்ட்டு அங்கு 
இமடபத்டயர் ைமபல் ைகணதில் ஈடுட்டினந்டர். 
 

குயப்மை, பன்ிதின் இம்வதர்ந்படமர் சத்வடமகை னலகணதமை 
டடுத்து கபக்ைப்ட்படமடு வபநிபத வசல் அபர்ைள் 
அனுணடயக்ைப்பில்க. 
ிரித்வடடுக்கும் படிக்கைைள் னடினேம் பக ணற்றும் பன்ிப் 
ிபடசத்டயல் இனந்து பமடயதநவு ைண்ஞிவபடிைள் அைற்ப்டும் பக 
இம்வதர்ந்படமக டடுத்து கபப்து அபசயதணமகும்  அசமங்ைம் 
சமடயத்டது. 
 

வணிக் மணயல் ிரித்வடடுக்கும் படிக்கைைள் வடமர்ந்டபடமடு, 

னன்மள் டணயழ் டீபிபமடக் குலக்ைநின் துகஞப்கதிர் 
வனம்மலும் இவு பங்ைநில் டணது னைத்கட ணகக்கும் வடமப்ி 
அஞிந்டபர்ைநமை ல்.ரி.ரி.ஈ உன் வடமர்னகதபர்ைள் த் டமம் 
கூறுபர்ைகநத் படர்ந்வடடுத்து அைற்றுபடற்ைமை ணிடமிணம 
அகணப்னக்ைநின் மர்கபக்குத் வடரிதமணல் உபி பந்டர். 
 

156.  

வணிக் மணயல் மதுைமப்ன படிக்கைைகந பணற்வைமள்படற்பைம 
டிகணதமை இம்வதர்ந்டபர்ைலன் ைகடப்டற்பைம ைடுகணதம 
ைட்டுப்மடுைள் னெம் சர்பபடச அகணப்னக்ைள் 
டடுக்ைப்ட்.ஆம்த்டயல் .சய.ஆர்.சய. குறுையத ைமப்குடயதில் 
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வணிக்மனக்குச் வசல் அனுணடயக்ைப்ட் பமடயலும், பிகபில் அது 
யறுத்டப்ட்து. 
 

னேத்ட பதத்டயல் இனந்து வபநிபதயதபர்ைள் டம் அனுபங்ைகந 
சர்பபடச னைபர்ைலக்கும் அச சமர்ற் அகணப்னக்ைலக்கும் 
வசமல்பகடத் டடுப்டற்ைம அசமங்ைத்டயன் னதற்சய ன்கட 
இக்ைட்டுப்மடுைள் குயப்ிடுபடமதினந்ட. 
 

ஆண் துகஞதின்யத் டிதமதினந்ட வண்ைள் ணற்றும் டிதமய் இனந்ட 
குனந்கடைள் மயதல் ணற்றும் கத பன்னகைலக்கு உட்டுபகட 
உள்நிட் இம்வதர்ந்படமர் னைமணயல் ணீல்ைலக்கு ஆநமகும் 
சமத்டயதக்கூறுைகந ன ணற்றும் சுதமடீ ைண்ைமஞிப்ன இல்மட யக 
அடயைத்டது. 
 

157.  

வணிக் மம் அகணக்ைப்டு னன், இம்வதர்படற்ைம சர்பபடச 
அகணப்ன, .ம. ணிட உகணைள் உதர் ஸ்டமிைர், .ம. சயறுபர் யடயதம் 
ணற்றும் கதபற்க உள்நிட் சர்பபடச னைபர்ைள் னைமம்ைள் 
வடமர்ில் அசமங்ைம் சர்பபடச டங்ைகந யகபபற்றுபகடப் 
வமறுத்பட ணிடமிணம உடபி பனங்ைப்டும் ன் யந்டககதத் 
டங்ைலக்குள்பந ைந்துகதமடிர். படமடம டங்ைள் ற்ய இவ்பமம 
 அகணப்னக்ைள் இங்கை அசமங்ைத்துன் வடமர்ன வைமண். 
 

ஆதினும், வனந்டயநம இம்வதர்ந்டபர்ைள் ப ஆம்ித்டதும், 

யந்டகைள் ற்யத வமதுபம யகப்மட்டிக சர்பபடச 
னைபர்ைநமல் ய்ட னடிதபில்க. வணிக் மணயல் ணயைத் டக் 
குகபம யககணைள் யபித பமடயலும்  சர்பபடச னைபர்ைள் 
வடமர்ந்தும் உடபிகத பனங்ையர். 
 

(56) 

 

158.  

இம்வதர்ந்படமர் ணமடக்ைஞக்ைமை அல்து சய சந்டர்ப்ங்ைநில்  
பனங்ைள் வடமர்ந்து டடுத்து கபக்ைப்ட்டினந்டர். 2009 டிசம்ர் 
அநபில், சுணமர் 149,000 இம்வதர்ந்படமர் பிடுபிக்ைப்ட்படமடு, பணலும் 
135,000 பர் னைமம்ைநில் ஞ்சயதினந்டர். 2010 வசப்ம்ர் அநபில், 242,741 

இம்வ தர்ந்டபர்ைகந பிடுபித்டயனப்டமைவும் 25,795 பர் 
பிடுபிக்ைப்வுள்நடமைவும் அசமங்ைம் அயபித்டது. 
 

(ஆ) னைமணயல் ணிடத்டன்கண அற் யககணைள்  

 

159.  

இம்வதர்ந்படமனக்ைம “ன்னரிக் ையமணம்'  அசமங்ைம் வணிக் 
மம் இகக் குயப்ிட் பமடயலும், அடற்வைன்ப ீர் பநம் துவுணயன்ய 
அது டுக்ைமட்டில் அகணக்ைப்ட்டினந்டது. 2009 ப்ல் ணற்றும் பண 
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ணமடங்ைநில் வனந்டயநம இம்வதர்ந்படமர் பந்டதும், வணிக் மணயல் 
இனந்ட யகபங்ைள் சர்பபடச டங்ைகந பி ணயைக் 
குகபமடமைபப இனந்ட. 
 

இடமல் வமதுணக்ைள் பணடயை படகபதற் ைஷ்த்கடனேம் 
அபத்கடனேம் டயர்பமக்ை பபண்டிதினந்டது. னடயடமை பந்டபர்ைள்  
மட்ைள் ட்டிிதமை இனந்டபடமடு, ர் ண அலத்டத்டயமல் 
டமக்ைனற்யனந்ட பமடயலும், சனெை பசகபைள் அகணச்சு ணபமடத்துப 
ரீடயதிம ஆடகப பனங்ை அனுணடயக்ைபில்க. சய 
இம்வதர்ந்படமர் டற்வைமக வசய்து வைமண்ர். அடிப்க 
சயையச்கசக்ைம அனுணடயப் த்டயத்துக்ைமைக் ைமத்டயனக்கும் பமது அல்து 
டடுக்ை னடிந்ட பமய்ைநிமல் சயர் இந்டர். 
 

160.  

னைமம்ைநில் அடயை வரிசல் ைமஞப்ட்டமல் சயர் மதுைமப்ற் 
னகதில் டம் பமழ்க்கைகத பணற்வைமள்ந னகந்டர். 
 

ப்ல் ணற்றும் பண ணமடங்ைநில் அடயை ண்ஞிக்கைதில் வமதுணக்ைள் 
உட்ிபபசயத்டகடத் வடமர்ந்து வணிக் மணயல் உஞவு, ீர், படயபி 
ணற்றும் சுைமடம பசடயைலக்குத் டீபி ற்மக்குக யபிதது. 
 

இனப்ிங்ைள் டபமயன் ப்மஸ்டிக் ஆை இனந்டடமல் ைல் 
பங்ைநில் சூடு ைடுகணதமை இனந்டது. 
 

உஞவு ணற்றும் ீகப் வற்றுக் வைமள்படற்ைமை ணக்ைள்  ணஞி 
பங்ைள் அல்து சய பபகநைநில் மள் லபதும் ைமத்து யற்ை 
பபண்டிதினந்டது. உஞவு ணயைத் டக் குகபமை இனந்டபடமடு சய 
சந்டர்ப்ங்ைநில் அது டட்டுைள் இன்ய பித்ட கைைநில் வைமட்ப்ட்து. 
 

161.  

அபைணம சந்டர்ப்ங்ைநில் குடும்ங்ைள் டம்னன் உவுத் வடமர்ற் 
கத குடும்ங்ைலன் கூமங்ைநில் என்மை கபக்ைப்ட்ர். 
டம் ைஞபன்ணமர் ைமஞமணற் பம அல்து இந்ட வண்ைள் டககண 
டமங்கும் குடும்ங்ைள் பிதத்டயல், அப்டி எப கூமத்டயல் இனப்து 
கத ஆண்ைநிமல் அபர்ைள் துஷ்ிபதமைம் வசய்படற்ைம 
பமய்ப்ிக ற்டுத்துையது. 
 

பமடயதநவு ணகபிம் பனங்ைப்பில்க ன்படமடு, அபர்ைள் 
ணச கூங்ைகநப் மபிக்கும் பமது அல்து குநிக்கும் பமது 
கபீர்ைள் அபர்ைகநப் மர்த்து அபர்ைள் அந்டங்ைத்டயல் ணற்றும் 
வைௌபத்டயல் டகதிடுபடமை இனந்டது. உஞவு, இனப்ிம் அல்து 
னைமம்ைநில் உடபி வறுபடற்ைமை சய வண்ைள் மயதல் 
படிக்கைைநில் ஈடு யர்ப்ந்டயக்ைப்ட்ர். 
 

162.  
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வணிக் மணயல் அடிப்க யககணைள் ணிடத்டன்கண தற்கபதமை 
இனந்ட அபடபபகநதில், வபஸ்ர் னைிதன் (ஞணமற்று பசடய) அங்கு 
டயக்ைப்ட்படமடு, ல்மதிக்ைஞக்ைமபமர், அபர்ைலள் ர் 
னம்வதர்ந்படமனன் வடமர்னைள் உள்ந ல்.ரி.ரி.ஈ இர் 
இமடபத்டயனக்கு ஞ்சம் பனங்ைய னைமம்ைநில் இனந்து வபநிபத 
னடிந்டது. 
 

 

 

டடுப்ன னைமம்ைநில் சயத்டயபகட; னயைநின் டககண சஞகத 
னதன்து: ம யனஞர் குல அயக்கை (போைம்) - 09 

 

 

(57) 

 

(அ)டடுப்னக் ைமபயல் சயத்டயபகட  

 

163.  

குற்ப்னமய்வுப் ிரிவு ணற்றும் தங்ைபமட னமய்வு ிரிவு 
ஆையத வணிக் மம் னைமக்குள் அகுைகநப் பஞி பந்டபடமடு 
ையணணமை பிசமகஞைகநனேம் மத்டய. கபத்டயதர்ைள், உடபி அசமங்ை 
அடயர் ணற்றும் .ம.ஞிதமட் வடமகுடயதின் இன அங்ைத்டபர்ைள் 
ஆையதபர்ைகந உள்நிட் கதபர்ைள் ல்.ரி.ரி.ஈ உன் வடமர்ன 
உண்டு க் ைனடப்ட்டு டடுத்து கபத்து பிசமரிக்ைப்ட்ர். 
அபர்ைலள் சயர் சயத்டயபகடக்கு உட்டுத்டவும்ட்ர். 
 

பிசமகஞ னைமணயயனந்து அடித்டல் ணற்றும் அல் குல்ைகநக் 
பைட்ைக் கூடிதடமைபினந்டது. குகந்டட்சம் டடுப்னக் ைமபயன்பமது 
சயத்டயபகட வசய்தப்ட் என்து சந்டர்ப்ங்ைகந .ம. அைடயைலக்ைம 
உதர்ஸ்டமிைர் அலுபைம் டயவு வசய்டது. டடுப்னக்ைமபயல் இனந்ட 
சயர் அகனத்துச் வசல்ப்ட் ின் அபர்ைள் டயனம்ி பபில்க. 
 

3 . ல்.ரி.ரி.ஈ.. ச் சந்படையக்ைப்ட்பர்ைகந பிசமகஞதின்யத் டடுத்து 
கபத்டல்  

 

164.  

ிரித்வடடுக்கும் வசதற்மட்டின் பமது, ல்.ரி.ரி.ஈ. உறுப்ிர்ைள் ச் 
சந்படையக்ைப்ட்பர்ைகந இங்கை இமடபத்டயர் வமதுபமைப் 
தங்ைபமடத் டடுப்னச் சட்த்டயன் அல்து அபசைம எலங்கு 
பிடயைநின் ைரழ் னசம ணற்றும் ஏணந்கட ஆையத இங்ைநில் உள்ந பபறு 
டடுப்ன னைமம்ைலக்கு அைற்யர்.  
 

 சந்டர்ப்ங்ைநில், டணது குடும்த்டயகத் டடுத்து கபப்டற்ைம 
அயபித்டக இங்கை இமடபம் குடும் உறுப்ிர்ைலக்கு 
பனங்ைபில்க ன்படமடு ல்.ரி.ரி.ஈ 

ச் சந்படையக்ைப்டுபர்ைகந இங்ைமண்டற்கு அபர்ைள் ிபதமையத்ட 
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னக ற்யனேம் வடரிபிக்ைபில்க.  
 

குலவுக்கு அசமங்ைம் பனங்ையத ைஞக்ையன் டி, 2010 வசப்வம்ரில் 
இனந்டபமமை,' ஆம்த்டயல் சஞகந்ட..' வணமத்டம் 11,696 பர் “ற்யத 
டைபல் உள்நபடமடு அபர்ைள் வயப்டுத்டப்டுையன்ர்  அசமங்ைம் 
அயபித்ட பமடயலும், இவ்வபண்ஞிக்கைகத சுதமடீணமை உறுடயப்டுத்ட 
னடிதமடயனப்படமடு, .ம., சயஆர்சய அல்து இங்கை ணிட 
உரிகணைள் ஆகஞக்குல அபர்ைள் ற்யத சுதமடீ பணற்மர்கபதிக 
பணற்வைமள்பகட அசமங்ைம் அனுணடயக்ைபில்க.  
 

னேத்டத்டயல் ஈடுமபடமர் அல்து இறுடய பமங்ைநில் அல்து மட்ைநில் 
ணமத்டயம் பசர்த்துக் வைமள்நப்ட்பமர் ஆையதபர்ைகந இவ்வபண்ஞிக்கை 
உட்டுத்துையது. 
 

அசமங்ைக் ைஞக்குைநின்டி அபர்ைலள் 594 சயறுபர்ைள் உள்நர். 
ஆம்த்டயல் சயறுபர்ைள் வரிதபர்ைலன் கபக்ைப்ட்டினந்ட பமடயலும் 
.ம. சயறுபர் யடயதம் அபர்ைகநப் டயவு வசய்டது. 
 

ின்ர் அபர்ைள் பபறு சயறுபர் னர்பமழ்வு ணத்டயைலக்கு இணமற்ம் 
வசய்தப்ட்ர். ஆதினும், அகப வனம்மமை மட்டின் வடற்ையல் 
இனந்டடமல் குடும்த்டயர் அபர்ைகநச் வசன்று மர்ப்து 
ைஷ்ணமைபினந்டது. 
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டடுத்து கபக்ைப்ட்பர்ைள் ல்.ரி.ரி.ஈ உன் அபர்ைலக்கு இனந்ட 
வடமர் னைள் ற்ய பிபமை பிசமக்ைப்டுபர். 
 

ின்ர் அபர்ைநில் சயர் னகணப்ன ஆகஞதமநர் மதைத்டயன் ைரலள்ந 
“மதுைமப்ம இபசடய ணற்றும் னர்பமழ்வு ணத்டயைலக்கு' இணமற்ம் 
வசய்தப்டுபமர்ைள். அபசைம எலங்குபிடயைநின் ைரழ் 2006 இல் 
அகணக்ைப்ட் இவ்பலுபைம், “னர்பமழ்பநிப்டற்ைமை' சஞகனேம் 
எனபக மதுைமப்னச் வசதமநன் ைட்கநதின் பல் இண்டு 
பனங்ைள் பக கபத்டயனக்ைமம்.  
 

2010 வசப்வம்ரில் குலவுக்கு அசமங்ைம் பனங்ையத டைபயன் டி, “சுணமர் 
6,500' னன்மள் பமமநிைள் ச் சந்படையக்ைப்டுபபமர் “குறுையத ைம 
னர்பமழ்வுக்கு' அத்துன், “சுணமர் 3,500' பர் “ீண்ைம னர்பமழ்வுக்கு' 

உட்டுத்டப்ட்டுள்நபடமடு, சட் படிக்கை டுப்டற்ைமை, “1,500 க்கும் 
குக பமபமர்' டீபி ல்.ரி.ரி.ஈ. இர்  இங்ைமஞப்ட்டுள்நர். 
 

(58) 
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குலவுக்கு அசமங்ைம் பனங்ையத ஆபஞங்ைநின்டி, “னர்பமழ்பநிக்ைப் 
ட்' 5,809 பர்ைள் “ணீநிகஞக்ைப்ட்டுள்நமர்ைள்', அடமபது, 2011 வப்பரி 8 
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ஆம் டயைடயதில் இனந்டபமமை, பிடுபிக்ைப்ட்டுள்நபடமடு. பணலும் 4,581 

பர் னகணப்ன ஆகஞதமநர் மதைத்டயன் ைரனம என்து ல்பபறு 
டடுப்ன ணத்டயைநில் டற்பமது “னர்பமழ்வு அநிக்ைப்ட்டு' பனையமர்ைள்.  
 

1,306 ல்.ரி.ரி.ஈ சந்படை ர்ைள் வடமர்ந்தும் னத்வடமர்ற் டடுப்ன 
யகதங்ைநில் குற்பிதல் பிசமகஞ ணற்றும் சட்ரீடயதிம 
படிக்கைக்ைமைத் டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்நமர்ைள் ன்கட இது 
குயக்ையது. 
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அசமங்ைத்டயன் வபநிப்கதற் யக ைமஞணமை வபவ்பபம 
“சஞகந்ட' இந்ட ல்.ரி.ரி.ஈ சந்படை ர்ைள் டடுத்து 
கபக்ைப்ட்டினக்கும் அகணபிங்ைநில் உள்ந யககண ற்ய 
ந்டவபமன டைபலும் வபநிதமைபில்க.  
 

வ்பிட ன அபடமிப்னணயன்ய சுணமர் இண்டு பனங்ைநமை பிசமகஞ 
ணற்றும் னமய்வு அத்துன் “னர்பமழ்பநித்டல்' பணற்வைமள்நப்ட்டு 
பனபடமல், டட்டிக் பைட்ை ஆநி ல்மட யகதில் ல்.ரி.ரி.ஈ திர் க் 
குற்ஞ்சமட்ப்ட்டு டடுத்து கபக்ைப்ட்டினப்பர்ைள் ைற்னயப்ன, 

சயத்டயபகட அல்து ைமஞமணற்பமடல் பமன் ணீல்ைலக்கு ஆநமைக் 
கூடித சந்டர்ப்ங்ைள் அடயை ணமைவுள்ந. 
 

() கத குற்ச்சமட்டுக்ைள்  
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பணப டுத்துக்வைமள்நப்ட் ம்த்டகுந்ட குற்ச்சமட்டுக்ைலக்குப் 
னம்மை, அகப ம்ைணமகப  குல டீர்ணமிக்ை னடிதமட பபறு 
 குற்ச்சமட்டுக்ைலம் குலவுக்கு சணர்ப்ிக்ைப்ட்டுள்ந. அபற்யன் 
யகத்டைவுள்ந மதூணம சுமபம் ைமஞணமை அகப னமய்வு 
வசய்தப் பபண்டும். 
 

1.வைமத்துக் குண்டுைள் அல்து வபள்கந வமஸ்ஸ் ிபதமைம் ற்யத 
குற்ச்சமட்டு  

 

169.  

னதுக்குடிதினப்ிகச் சுற்யலும் இண்மபது னேத்ட சூன்த பதத்டயலும் 
வமது ணக்ைலக்கு டயமை வைமத்துக் குண்டுைள் அல்து வபள்கந 
வமஸ்ஸ் அல்து கத இசமதப் வமனட்ைகந இங்கை 
அசமங்ைம் மபித்டது ன் குற்ச்சமட்டுக்ைள் இனக்ையன். இங்கை 
அசமங்ைம் இந்ட ஆனேடங்ைகநப் மபித்டகட யமைரித்டது, வபள்கந 
வமஸ்கப் மபித்டடமை ல்.ரி.ரி.ஈ திகக் குற்ம் சமட்டுையது. 
 

.வபள்கநக் வைமடி ற்யத சம்பம் 2. 
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ல்.ரி.ரி.ஈதின் அசயதல் துக டககணத்துபம் ணற்றும் அபர்ைகநச் 
சமர்ந்டபர்ைலம் இங்கை இமடபத்டயம் சஞகந்ட பமது 
அபர்ைள் ணீது வைமகத் டண்க யகபபற்ப்ட்டமை ல்பபறு 
அயக்கைைள் குற்ஞ்சமட்டினேள்ந. 
 

னேத்டத்டயன் இறுடய மட்ைநில், ல்.ரி.ரி.ஈ தின் அசயதல்துக டகபர், 

பசன் ணற்றும் னயைநின் சணமடமச் வசதைத்டயன் டகபர், 

னயத்படபன் வடமர்ச்சயதமை. பச்சுக்ைநில் சம்ந்டப்ட் னன் 
சஞகபது ற்யக் ைகடப்டற்ைமைத் வடமர்ன வைமண்டினந்டர்.  
 

அபர்ைலன் சுணமர் 300 வமதுணக்ைள் இனந்டடமைக் வசமல்ப்டுையது. 
ஆம்த்டயல் யந்டகதற் சஞகவுக்கு ல்.ரி.ரி.ஈ தின் அசயதல் 
டககணத்துபம் டதக்ைம் ைமட்டித பமடயலும், டணது இறுடய 
ணகபித்கட இங்கை இமடபத்டயர் அண்ணயத்டடமல், பசனும் 
னயத்படபனும், பைஞல் பணசும் கூ, யந்டகதின்யச் சஞகத 
இஞங்ையர்.  
 

இத்டீர்ணமம், க்ையத மடுைள் அடயைமரிைள் ணற்றும் பமர்பப, க்ையத 
இமடமி அத்துன் க்ையத அவணரிக்ைக் குடிதசு அசமங்ைங்ைள், 

சயஆர்சய ிடயயடயைள் ணற்றும் க பதமனக்கு அயபிக்ைப்ட்து. 
டுபர்ைள் ஊமை ணயந்ட, பைமடமத ணற்றும் சயல் மக்ஷ, னன்மள் 
வபநிபிபைம வசதமநர் மயட வைம அத்துன் இங்கை 
இமடபத்டயன் சயபஷ் அடயைமரிைலக்கும் அது அயபிக்ைப்ட்து. 
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அபர்ைள் சஞகபது ற்றுக் வைமள்நப்டும் ன்று மடயடய 
மக்ஷவும் மதுைமப்னச் வசதமநர் சயல் மக்ஷவும் உறுடயப்மடு 
பனங்ையர். இது டுபர்ைள் னெம் சம்ந்டப்ட் ல்.ரி.ரி.ஈ 
டகபர்ைலக்குத் வடபிக்ைப்ட்படமடு, குயப்ிட் என பனயதமை 
வபள்கநக் வைமடி என்க ந்டயதபமறு வணதுபமை இமடபத்டயக 
பமக்ைய க்கு ணமறு அபர்ைள் சயல் மக்ஷபிமல் 
அயவுறுத்டப்ட்மர்ைள்.  
 

சஞகனேம் இத்டயல் னென்மம் டப்ிர் எனபர் இனக்ை பபண்டும் 
ன் ல்.ரி.ரி.ஈ தின் பைமரிக்கை யமைக்ைப்ட்து. 2009 பண 18 ஆம் டயைடய 
ைமக சுணமர் 6.30 ணஞிதநபில் பசனும் னயத்படபனும் டமம் 
ணகந்டயனந்ட இத்டயல் இனந்து டணது குடும்த்டயக உள்நிட் 
வரிதவடமன கூட்த்துன் 58 ஆபது கப்ிவு யகவைமண்டினந்ட ி 
படசத்கட பமக்ைய க்ை னற்ட்ர். 
 

இன்னுவணமன கூட்த்துன் பைஞல் பணஷ் ின்மல் பந்டமர். சயயது 
பத்துக்குப் ின்ர், பசனும் னயத்படபனும் சுட்டுக் 
வைமல்ப்ட்டுள்நமர்ைள்  ிிசய னேம் கத வடமகக்ைமட்சய 
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யகதங்ைலம் அயபித்ட. இச்சம்பம் ற்ய ின்ர் அசமங்ைம் 
ல்பபறுட் பிநக்ைங்ைகந பனங்ையதது. அபர்ைள் வைமல்ப்ட் 
சூழ்யகைள் ற்யத டைபல் அரிடமை உள்ந யகதில், ல்.ரி.ரி.ஈ 
டககணத்துபம் சஞகத மடிதினந்டது  குல ம்னையது. 
 

.யைழ்வுைள் ற்யத அசமங்ைத்டயன் கூற்று  
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னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைள் ற்யத இங்கை அசமங்ைத்டயன் 
கூற்றுக்கு ணயைவும் ணமற்ணமவடமன ைண்பஞமட் த்கட பணற்டி 
ம்ைணம குற்ச்சமட்டுைள் பனங்குையன்.  
 

“னஜ்த வமதுணக்ைள் மடயப்கக்' வைமண்வடமன “ணிடமிணம ணீட்டு 
படிக்கைகத' அது பணற்வைமண்டமை அசமங்ைம் கூறுையது. 2010 பண 7 

ஆம் டயைடய, உகவதமன்யன் பமது மதுைமப்னச் வசதமநர், னேத்டத்டயல் 
இமடப படிக்கைக் ைட்கநைலள் னஜ்த மடயப்னக் பைமட்மடு 
உள்நக்ைப்ட்து உையல் இதுபப னடற்டகபதமகும் க் 
குயப்ிட்மர். 2010 ூன் 18ஆம் டயைடய, மடயடய ணயந்ட மக்ஷ 
ஆற்யத உகவதமன்யல், “சமடமஞ வமது ணக்ைலக்கு டயமை என 
பபட்பனும் டீர்க்ைப்டுபடற்கு மம் இணநிக்ைபில்க' த் 
வடபித்டமர். 
 

2010 பண 18ஆம் டயைடயதன்று னேத்ட னடிபின் னடமபது ஆண்டு 
யகபன்று, ின்பனணமறு மதுைமப்னச் வசதமநர் யகவூட்டிமர்: மம் 
“னேத்ட சூன்த பதங்ைகந' ிை ப்டுத்டயபமம். வமதுணக்ைள் பமலம் 
னேத்ட பதங்ைகந டயர்வைமண்பமது பமன், ீங்ைய ணற்றும் பணமட்மர் 
டமக்குடல்ைகந பணற்வைமள்படயயனந்தும் மணமைபப டபிர்ந்து 
வைமண்பமம். இது ற்ய ணது ைந ைட்கநத் டநடயைள் ணயைவும் 
ைபணமை இனந்டபடமடு அபர்ைள் டம்கண அபைணம சந்டர்ப்ங்ைநில் 
ைட்டுப்டுத்டயக் வைமண்மர்ைள். பணலும் னேத்டத்டயன் ல்மக் 
ைட்ங்ைநிலும் உை உஞவுத் டயட்ம், வசஞ் சயலுகபச் சங்ைம் ணற்றும் 
.ம. ஊமை சயக்குண் வமதுணக்ைலக்ைம உஞவு ணற்றும் ணனந்து 
பகைைள் வசன்கபகட உறுடயப்டுத்டயக் வைமண்பமம். 
 

(60) 

 

173.  

2009 ணமர்ச் 2ஆம் டயைடய, அர்த்ட னைமகணத்துப ணற்றும் ணிட பநங்ைள் 
அகணச்சர் ணயந்ட சணசயங்ை ிிசயதின் மர்ட் பமக் யைழ்ச்சயதில்: 
“ைை ஆனேடங்ைகநப் மபிப்டற்ைம ந்டவபமன யதமதனம் 
இல்க..ணற்றும் உண்கணதிபபத சுணமர் 10 மட்ைலக்கு னன்ர் ைை 
ஆனேடங்ைகநப் மபிப்டயல்க  ஆனேடப் கைள் வடநிபம 
டீர்ணமவணமன்க டுத்டர். ீங்ைள் அயந்டயனப்ரீ்ைள், ல்.ரி.ரி.ஈ. சுணமர் 
48 சது ையபமணீற்ர் சயயத ப்வமன்றுக்குள் ணட்டுப்டுத்டப் 
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ட்டுள்நடமல், ைை ஆனேடங்ைகந மம் மபிக்ை னடிதமது' க் 
குயப்ிட்மர். 
 

ஆதினும், னேத்டம் னடினேம் பக 81ணயணீ பகதிம பணமட்மர்ைள் 
ிபதமையக்ைப் ட்டமைக் கூயத கத அசமங்ை அடயைமரிைள், அகப 
ைை ஆனேடங்ைள் அல்  பமடயட்ர். 
 

174.  

2009 ப்ல் 06 ஆம் டயைடய, “ஞதக் கைடயைகநக் ைமப்மற்றும் உையன் 
ணயைப் வரித படிக்கைதில்' இங்கை இமடபம் ஈடுட்டினந்டது  
வப் டின் வல் சத் வமன்பசைம இங்கைதின் எப்பசபர் 
த்டயரிகைக்குத் வடரிபித்டமர். 2009 பண 18 ஆம் டயைடய, “இத்டக் 
ைநயவதமன்று ற்டும்' ன் ச்சரிக்கைைள் ிகனவத 
யனொிக்ைப்ட்டுள்நடமை ணிட உரிகணைள் அகணச்சர் சணசயங்ை 
வடபித்டமர். 
 

னேத்ட பதத்டயல் இனந்து பனம் இம் வதர்ந்படமர் “ன்னரி 
யகதங்ைநில்' பபபற்ைப்ட்மர்ைள் வும் னன்மள் ல்.ரி.ரி.ஈ 
இர் “ணீட்ன' வசதற்மட்டுக்கு உட்டுத்டப்ட்டு அபர்ைள் “னர் பமழ்வு' 

ற்யக் ைபம் வசலுத்டப்டுபடமைவும் அசமங்ைம் அயபித்டது. 
 

175.  

ையகக்ைக் கூடித சை டைபல்ைகநனேம் ைடுகணதமை ணீநமய்வு வசய்து 
ணடயப்டீு வசய்ட ின்ர், யைழ்வுைள் ற்யத இங்கை அசமங்ைத்டயன் 
கூற்க குல ற்றுக் வைமள்ந னடிதமதுள்நது.  
 

. னடிவுைள்  

 

176.  

பப, னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைலன் வடமர்னட் 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் ற்யத குலபின் பிநக்ைம் இங்கை அசமங்ைம் 
னரிந்துள்ந ந்து அடிப்க பகுடயைகநச் பசர்ந்ட மரித யகத்டைவுள்ந 
ணீல்ைகந வபநிப்டுத்துையது:  
 

(அ) பம வசல்பசீ்சயமல் வமதுணக்ைள் இப்ன இங்கை 
இமடபம் பன்ிதில் அடன் இமடப படிக்கைகத, அடயை அநபில் 
வமதுணக்ைலக்குச் பசடம் ற்டும் பிடத்டயல், சய சணதங்ைநில் ல்குனல் 
வமக்ைட் வும் ைனபிைகந ணற்றும் ீங்ையைகநக் வைமண் மரித 
ணற்றும் பம வசல்டமக்குடகப் ிபதமையத்து னன்வடுத்டது. 
வமதுணக்ைள் என்று டயள்படற்ைமை அபர்ைகந ஊக்குபித்து ணற்றும் ை 
ை ஆனேடங்ைள் மபிக்ைப் ணமட்மது  அது அயபித்ட ின் னென்று 
வடமர்ச்சயதம னேத்ட சூன்த பதங்ைள் ணீது வல் டமக்குடக அது 
பணற்வைமண்து. ஆநில்மட பிணமங்ைகந உள்நிட் இமடபத்டயர் 
உநவு அகணப்னக்ைள் ணற்றும் .ம. அத்துன் சயஆர்சய பமன் ன 
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மத்டயங் ைநின் அயபிப்னக்ைள் னெம் ற்க் கூடித டமக்ைம் ற்ய 
அயந்டயனந்ட பமடயலும், வல் டமக்குடக அது பணற்வைமண்து. 
 

வமதுணக்ைநிகதம அடயை உதிர்ச்பசடம் ைமதம் அசமங்ைத்டயன் வல் 
பசீ்சு ைமஞணமைபப னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநில் பர்ந்ட. னேத்ட 
பதத்டயல் இனந்து சர்பபடச அகணப்னக்ைகந எதுக்ைய கபப்து னெம் 
ன அலத்டத்கடனேம் ணற்றும் அபடமிப்ிகனேம் ைட்டுப்டுத்ட 
அசமங்ைம் னகந்டது. 
 

(61) 

 

(ஆ)ஆஸ்த்டயரிைள் ணற்றும் கத ணிடமிணம யகைள் ணீடம 
வசல் டமக்குடல்:  
 

பமர் கைநில் அசமங்ைம் டயட்ணயட் பிடத்டயல் ஆஸ்த்டயரிைகந, 

சயபற்க ணீண்டும் ணீண்டும், வசல்டித்துக் டமக்ையதது. ஆஸ்த்டயரிக்கு 
பந்டயனந்ட ைமதணகந்ட சய வமதுணக்ைள் வசல் பசீ்சுக் ைமஞணமை 
ணீண்டும் ைமதணகந்டர் அல்து வைமல்ப்ட்ர். 
 

பன்ிதில் இனந்ட அகத்து ஆஸ்த்டயரிைலம் வல் டமக்குடலுக்கு 
உள்நமையதபடமடு அபற்யல் இனந்து அை பபண்டிதினந்டது. அபற்யன் 
அகணபிதங்ைகந அசமங்ைம் ன்ை யந்டயனந்ட யகதிலும் இவ்பமறு 
பர்ந்டது. 
 

(இ) ணிடமிணம உடபிகத ணறுத்டல். 
 

உஞவு ணற்றும் அடிப்க ணனந்து பகைைள், குயப்மை ைமதங்ைலக்ைம 
ணனந்து பகைைள் பமன் ணிடமிணம உடபிகத னேத்ட பதத்டயல் 
இனந்டபர்ைலக்கு அசமங்ைம் டயட்ணயட்பமறு ையகக்ைச் வசய்பகடத் 
டடுத்டது. இடற்ைமை, னேத்ட பதத்டயல் ஞ்சயதினந்ட வமதுணக்ைநின் 
ண்ஞிக்கைகத பபண்டுவணன்ப குகத்து ணடயப்டீு வசய்டது. 
 

குயப்மை சத்டய சயையச்கசக்ைம வமனட்ைகந பனங்ைமகண 
வமதுணக்ைநின் ைஷ்ங்ைகந அடயைரித்டபடமடு, ணஞிப்பர்ைநின் 
ண்ஞிக்கைகதனேம் அது அடயைரித்டது. 
 

(ஈ) மடயக்ைப்ட்பர்ைள் ணற்றும் னேத்டத்டயல் உதிர் டப்ிதபர்ைநின் ணிட 
உகணைள் ணீல். 
 

அடன் வசதற்மடுைகந “ணிடமிணம ணீட்ன படிக்கை' க் 
குயப்ட் பமடயலும், மடயக்ைப்ட்பமனம் னேத்டத்டயல் உதிர் 
ிகனத்டபர்ைலம் னேத்ட பதத்கட பிட்ைன்ின், அசமங்ைம் 
அபர்ைகந பணலும் ைஷ்ங்ைலக்குள்நமக்ையதது. 
 

மரித வரிசல் பணமசணம யககணைகநத் படமற்றுபித்டபடமடு, அது 
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டடுத்து கபக்ைப்ட்பர்ைநின் அடிப்க சை ணற்றும் வமனநமடம 
உகணைநில் ிநபிக ற்டுத்டய படகபதின்ய உதிர்ைள் யதமபடற்கு 
பனயபைமயதது. 
 

சை இம்வதர்ந்டபர்ைள் னத் வடமர்ற் னைமம்ைநில் டடுத்து 
கபக்ைப்ட்படமடு, ணிடமிணம அகணப்னக்ைலன் டிதமைக் 
ைகடப்டற்கு அபர்ைள் அனுணடய க்ைப்பில்க. னைமம்ைநில் ணற்றும் 
டடுப்னக் ைமபயல் வண்ைள் பணலும் இம்கசக்குட்டுத்டப்ட்மர்ைள். 
 

ல்.ரி.ரி.ஈ இகப் ிரித்வடடுப்து ந்டபிட வபநிப்கபதம னக் 
ைண்ைமஞிப்பம இன்ய கவற்து. சந்படையக்ைப்ட் சய ல்.ரி.ரி.ஈ 
உறுப்ிர்ைள் வைமக வசய்தப்ட்படமடு கபதமர் ணமதணமமர்ைள். 
 

யர்பமஞணம வண் உறுப்ிர் னகைப் ங்ைள் ணற்றும் ச்சுனள்ைள் 
அபர்ைள் ைற்னயக்ைப்ட்கட அல்து மயதல்ரீடயதில் டமக்ைப்ட்கடக் 
குயப்டமைவுள்ந. 
 

பிசமகஞதின் பமடம சயத்டயபகட வடமர்ந்டது. ல்.ரி.ரி.ஈ சந்படை 
ர்ைள் வபவ்பபறு னைமம்ைலக்குக் வைமண்டு வசல்ப்ட்டு அங்கு 
அபர்ைள், சயஆர்சய, இங்கை ணிட உகணைள் ஆகஞக்குல ணற்றும் 
கத னைபர்ைநின் ைண்ைமஞிப்ின்ய, பனக்ைஞக்ைமைத் டடுத்து 
கபக்ைப்ட்மர்ைள். 
 

(உ) வபள்கந பபன்ைகந உள்நிட் ைத்டல்ைள் ணற்றும் ஆட்ைள் 
ைமஞமணல் பமடல் பமன் ல்பகைதம அச்சுறுத் டல்ைள் னெம் 
ஊைங்ைகநனேம் கத பிணர்சைர்ைகநனேம் தறுத்டய வணௌம் சமடயக்ை 
கபக்ை அசமங்ைம் னகந்டது. . 
 

177.  

னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைலன் வடமர்னட் குற்ச்சமட்டுக்ைள் 
ற்யத குலபின் பிநக்ைம் ல்.ரி.ரி.ஈ னரிந்துள்ந ஆறு அடிப்க 
பகுடயைகநச் பசர்ந்ட மரித யகத்டைவுள்ந ணீல்ைகந 
வபநிப்டுத்துையது:  
 

(62) 

 

(அ) டமக்குடகத் டடுப்டற்ைமை வமதுணக்ைகநப் வமயதமைப் மபித்டல். 
 

னேத்ட ைநத்டயல் யபித மத ஆத்துக்ைள் ணற்றும் தங்ைணம 
யககணைகநக் ைப ிதமது, ல்.ரி.ரி.ஈ வமதுணக்ைகந வபநிபத 
அனுணடயக்ைமது, அபர்ைகநப் ஞதக் கைடயைநமைவும் சய சணதங்ைநில் 
அபர்ைலக்கும் னன்பய பனம் இங்கை இமடபத்டயனக்கும் 
இகதிம டமக்குடகத் டடுப்டற்ைம வமயதமைவும் ிபதமையத்டது.  
 

ல்.ரி.ரி.ஈ அடன் டககணத்துபத்கடப் மதுைமக்ை பமரிட்பமது அது 
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வமதுணக்ைகநத் படகபதற்பர்ைள்  வடமர்ச்சயதமை யவைமடுத்டது. 
வமதுணக்ைகந வபநிபத பிமது ல்.ரி.ரி.ஈ டடுத்ட ைமஞத்டயமல் 
னேத்டத்டயல் வணமத்டம் ணடிந்டபர்ைநின் ண்ஞிக்கை அடயைணமையதது. 
 

(ஆ)ல்ஈ ைட்டுப்மட்டில் இனந்து டப் னகந்ட வமதுணக்ைகந வைமக 
வசய்டல். 
 

2009 வப்பரி னடல், னேத்ட பதத்டயல் இனந்து டப் னதற்சயக்கும் 
வமதுணக்ைகநச் சுடும் வைமள்கைதிக ல்.ரி.ரி.ஈ ைகப்ிடித்டது. 
இடமல் னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது இந்டபர்ைநின் 
ண்ஞிக்கை ைஞிசணம அநவு அடயைத்டது. வமதுணக்ைள் டப்ிச் 
வசல்லும் இங்ைள் ணீது அது உறுப்ிர்ைகந யறுத்டய ீரில் டடுணமய 
அல்து ைண்ஞி வபடிைள் யகந்ட இங்ைகநத் டமண்டி அசமங்ைக் 
ைட்டுப்மட்டுப் ிபடசங்ைகந பமக்ையச் வசல்த் டடுணமயக் வைமண்டினந்ட 
ஆண்ைள், வண்ைள் ணற்றும் குனந்கடைள் ணீது துப்ம க்ையப் ிபதமைம் 
வசய்டது. அப்பமது சயர் ீரில் ழ்ைய ணஞித்டர். 
 

(இ) வமதுணக்ைநிகபத இனந்து இமடப உைஞங்ைகநப் மபித்டல்.  
 

இம் வதர்ந்ட ணக்ைலக்ையகபத னேத்ட சூன்த பதத்டயல் இனந்து 
ல்.ரி.ரி.ஈ யகுண்டுைகநச் வசலுத்டயதபடமடு, இம் வதர்ந்படமர் 
இனக்கும் இங்ைநில் இனந்து அல்து ஆஸ்த்டயரிைள் பமன் வமது 
இங்ைநில் இனந்து துப்மக்ையச் சூட்டிக பணற்வைமண்ர் அல்து 
இமடப உைஞங்ைகநக் ைநஞ்சயதப்டுத்டய கபத்டர். 
இங்கை இமடபம் டயடி வைமடுக்கும் ன்கடனேம் அடமல் 
வமதுணக்ைள் மடயக்ைப்டுபமர்ைள் ன்கடனேம் அயந்டயனந்தும் அபர்ைள் 
அவ்பமறு வசய்டர். சய சணதங்ைநில் வமதுணக்ைநிகபத இனந்து 
சுட்டுபிட்டு வமதுணக்ைள் அடன் பிகநவுைகந அனுபிக்ை பிட்டுபிட்டு 
அங்ையனந்து பிகபமை அைன்று பிடுபமர்ைள். 
 

(ஈ)சயறுபர்ைகநக் ைட்மதணமை அஞிடயட்ல்.  
 

னேத்டம் கவற் ைமம் னலபடயலும் ைட்மதணமை ஆட்பசர்க்கும் 
வைமள்கைதிக ல்.ரி.ரி.ஈ ைகப்ிடித்ட பமடயலும், இறுடயக் 
ைட்ங்ைநின் பமது 14 பததுச் சயறுபர்ைள் உள்நிட் சை 
பததுக்குட்ட்பர்ைகநனேம் ஆட்பசர்ப்டயல் அது டீபிணமை ஈடுட்து. 
 

என குடும்த்டயல் இனந்து என ிள்கநக்கு பணல் அது ஆட்பசர்த்டபடமடு, 

சமபடற்வைன் டம்ிள்கநைகந டுத்துச் வசல்பகடத் டடுக்ை னகந்ட 
உவுைகநத் அபர்ைள் டமக்ைய ர். இக் வைமள்கை ணயைவும் ஈபிக்ைணற் 
னகதில் ல்.ரி.ரி.ஈ டயர்பமக்ைய ம்ிக்கை அற் யககணதிலும் 
வசதற்டுத்டப்ட்து.  
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னேத்ட பதத்துக்கு வபநிபதனேம் னயைநின் டற்வைமக டமக்குடல்ைள்: 
.ம.யனஞர் குல அயக்கை (போைம்) - 10 

 

 

(63)  

 

(உ) பலுக்ைட்மத உகனப்ன.  
 

டது வசமந்டப் மதுைமப்னக்ைமை அைனய ைகநத் படமண்டுடல் ணற்றும் 
அண்ைகந அகணப்து னெம் டம் மதுைமப்ன அஞிைகந 
உறுடயப்டுத்துபடற்ைமை ல்.ரி.ரி.ஈ வமதுணக்ைகந பலுக்ைட்மதணமை 
ஈடுடுத்டயதபடமடு, அப்டிச் வசய்படன் னெம் பமமநிைள் ணற்றும் 
வமதுணக்ைநிகபத உள்ந பபறுமட்டிக வடநிபற்டமக்ையர். 
இடமல் வமதுணக்ைகந வல் டமக்குடலுக்ைம பணடயை ஆத்துக்கு 
உள்நமக்ைப்ட்ர். 
 

(ஊ) டற்வைமகத் டமக்குடல்ைள் னெம் வமதுணக்ைகநக் வைமக 
வசய்டல்.  
 

னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது, னேத்ட பதத்துக்கு வபநிபத 
டற்வைமகத் டமக்குடல்ைகந த்தும் அடன் வைமள்கைகத ல்ஈ 
வடமர்ந்தும் ைகப்ிடித்டது. னேத்டத்டயன் ந்டயத ைட்ங்ைலன் 
எப்டீ்நபில், அத்டகைத டமக்குடல்ைகந த்து படற்ைம அடன் 
டயன் குகந்டயனந்ட பமடயலும், 2009 வப்ப 09 ஆம் டயைடய ல்கத்டீவு 
ிக்கும் ணத்டயத யகதத் டயல் 30 பர்ைகநக் வைமன் டற்வைமகத் 
டமக்குடல், 2009 ணமர்ச் 10ஆம் டயைடய சுணமர் 15 பர்ைகநக் வைமன் அகணச்சர் 
ணயந்ட பிபபசை ணீடம டற்வைமகக் குண்டுத் டமக்குடல் 
ஆையதபற்க உள்நிட்  டமக்குடல்ைகந அது னேத்ட பதத்துக்கு 
வபநிபத பணற்வைமண்து. 
 

ங. குற்ச்சமட்டுக்ைகந சட்டயதமை சரர்தூக்ையப் மர்த்டல்  

 

178.  

அத்டயதமதம்  இல் பிநக்ைப்ட் குற்ச்சமட்டுக்ைள் ம்ைணமகப 
ன் குலபின் டீர்ணமத்கடக் ைனத்டயற்வைமண்டு, அக்குற்ச்சமட்டுக்ைநின் 
சட் ரீடயதிம டகைகணைகந அது இப்பமது ஆமனேம். 
 

இந்ட ணடயப்டீ்க அடன் ஆகஞ படகபப்டுத்துையது. பணப குற்ம் 
சமட்ப்ட் யைழ்வுைள் சட்த்கட ணீறும் குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணீல்ைநம 
ணற்றும், அகப யைழ்ந்ட  ின்ர் யனொிக்ைப்ட்மல், ணீல்ைநம 
ன் பைள்பிக்கு இப்டிதமை இக்குல ைபம் வசலுத்துையது. 
 

பணலும், டற்பமகடத ணடயப்டீு குற்ச் சமட்டுக்ைகநச் சட்ப்டிதமை 
பகைப் டுத்டலுக்கு ணட்டுப்டுையது. துவணமன குற்ச்சமட்டு சர்பபடச 

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



சட்த்கட ணீறுபடமை இல்க ன் குலபின் ைனத்து அடன் 
ின்ஞிதில் உள்ந படிக்கைகத அது அனுணடயக்ையது ன்டமைமது. 
அத்டயதமதம்  இன் இறுடயதில் இங்ைமஞப்ட் 
குற்ச்சமட்டுக்ைநின் பகுடயைகந குல சரர்தூக்ையப் மர்க்ையது. 
 

அ. வமனத்டணம சட்ம்  

 

179.  

சர்பபடச ணிடமிணம சட்ம் ணற்றும் சர்பபடச ணிட உகணைள் 
சட்ம் ஆையத இண்டிதும் குற்ஞ் சமட்ப்ட் ணீல்ைகந 
ஆமய்பகட குலபின் ஆகஞ படகபப்டுத்துையது. 
 

இங்கைதில் பமன் ீண் ைமனேத்டம் என்யன்பமது சர்பபடச 
ணிடமிணம சட்ம் சர்பபடச ணிட உரிகணைள் சட்ம் 
ற்னகத்டமகும் ன் அடிப்க ணற்றும் டர்க்ை ரீடயதில் 
வடுங்ைமணமை ற்றுக் வைமள்நப்ட் சர்பபடசச் சட்ம் ஆையதபற்யன் 
அடிப் கதில் குல ஆய்வுைகந பணற்வைமள் ையது. 
 

180. குலபின் படகபைலக்ைமை, சர்ப படச ணிடமிணம ணற்றும் ணிட 
உகண ைள் சட்ம் ஆையதபற்க லகணதமை டுத்துக் வைமள்நமணல், 

அபற்யன் க்ையத பிடயகைகந ைந்டமமய்டல் பமது ணமடமகும். 
 

பணலும், சம்ந்டப்டுத்டப்ட் ணிடம ிணம ணற்றும் ணிட உகணைள் 
சட்த் டயன் பிடயகைள் மடுைள், சர்பபடச அகணப்க்ைள், ீடயணன்ங்ைள், 

ீடயத்துக பமன் ைண்ைமஞிப்ன அகணப்னக்ைள் அத்துன் கத 
யறுபங்ைநமல் ைஞி சணம அநவு பிநக்ைத்துக்கு உட்டுத் 
துப்ட்டுள்ந. 
 

(64) 

 

1. சர்பபடச ணிடமிணம சட்ம் 181. இப்பமர் யகபம் வடநிபமை 
உள்மட்டு ஆனேடந் டமங்ையத பணமடவமன் யன் யககத 
அகந்டயனந்டடமல், அடம பது, அசமங்ைத்துக்கும் அகணப்ன உனபி ம 
ஆனேடக் குலக்ைலக்கும் இகபத ீண்ைம பன்க சம்ந்டப்ட்து, 

சர்பபடச ணிடமிணம சட்ம் ற்னகத் டமையது “மடுைலக்கு 
இகபத அல்து அசமங்ைம் ணற்றும் அகணப்ிம ஆனே டக் 
குலக்ைநிகபத அல்து மட்டுக் குள் அத்டகைத குலக்ைலக்ையகபத 
ீண் ைம ஆனேடந்டமங்ையத பன்க டீர்வுக்ைம பனயகதமை 
மப்ட்மல்' ஆனேடந்டமங்ையத னேத்டம் என்று உண்டு, ன்து ன்மள் 
னைவைமஸ்மபிதமவுக் ைம சர்பபடச குற்பிதல் குலபின் கூற்மகும். 
 

குல ஆமய்ந்ட ைமப்குடயதில் இங் கைதில் உள்மட்டு ஆனேட பணமடல் 
என்று அடற்ைம டீபித்டன்கணனேன் பணற் வைமள்நப்ட்து ன்டயல் 
சந்படை ணயல்க அடன் பிகநபமை, அசமங்ைம் ல்ஈ னேம் இம்பணமடக 
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த்டயத பிடத்கட யர்ஞதிக்கும் சட்ம் சர்பபடச ணிடமிணம 
சட்ணமகும். 
 

182. 1949 ஆம் ஆண்டின் மன்கு வபீம உன்டிக்கைைலக்கு இ ங்கை 
என டப்மகும்; சர்பபடசம் சமமட னேத்டங்ைநமல் மடயக்ைப்ட்பர்ைகந 
மதுைமக்கும் (உன்டிக்கை யந்டக ) வபீம 
உன்டிக்கைைலக்ைம 1977 ஆம் ஆண்டின் பணடயை யந்டக ைலக்கு 
அது டப்ில். 
 

பப, பணமடயல் சம்ந்டப்ட் டப் ின் ைப்மடுைள் மன்கு 
வபீம உன்டிக்கைைநின் வமதுபம உறுப் னக 3 இல் 
பனங்ைப்ட்டுள்நபமகும். 
வமதுபம உறுப்னக 3 இன் க்ையத ற் மடுைகந பணற்பைமள் ைமட்டுபது 
வமனத் டணமகும். 
 

(1) ஆனேடங்ைகநக் ைகநந்ட அல்து பமதிமல் ைமதங்ைநிமல், டடுத்து 
கபக்ைப்டுபடயமல் அல்து பபறு ைம ஞங்ைலக்ைமை வடமர்ந்தும் 
ங்பைற்ை டிதமட க பீர்ைகந உள்நிட் டயர் படிக்கைைநில் 
ஈடுமடபர்ைள், சமடய, ய, சணத, ஆண் வண் மகுமடு, ிப்ன அல்து 
வசல்பம் அல்து பபறு பட னும் அது பமன் ைமஞங்ைலக்ைமை 
ந்டவபமன பபற்றுகணனேம் ைமட்ப்மது, சை சந்டர்ப்ங்ைநிலும் 
ைனகஞனேன் மத்டப் பபண்டும். 
 

இடற்ைமை, பணற்வசமல்ப்ட்பர்ைள் வடமர்ில் ின்பனம் 
படிக்கைைள் ந்டவபமன பத்டயலும் ணற்றும் ந்ட வபமன இத்டயலும் 
டகவசய்தப்ட் டுள்நபடமடு வடமர்ந்தும் அப்டிபத இனக்கும். 
 

(அ) குயப்மை சை பிடணம வைமக ைள், உறுப்னயவு, வைமடூணமை 
மத்டப் டுடல் ணற்றும் சயத்டயபகட பமன் உதினக்கும் ஆலக்கும் 
டயம பன் க (ஆ) ஞதக் கைடயைநமைப் ிடித்டல் (இ) குயப்மை 
அபணமப்டுத்தும் ணற்றும் இனயவுடுத்தும் பிடத்டயல் த் துபகடக் 
வைமண் வசமந்ட வைௌபத் துக்குப் ங்ைம் பிகநபித்டல். . . 
 

(2) ைமதணகந்படமனம் பமதமநிைலம் பசைக்ைப்ட்டு மணக்ைப் 
பபண்டும். 
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183. சர்பபடச சட்த்டயன் உள்நக்ைம் ணற்றும் அடன் சம்ிடமதம் ற்யத 
ைனத்கட யர்ஞதிப்டற்ைமை, அச வசதற் மடு ணற்றும் ணப்மன்கண 
ஆையதபற்க லகணதமை குப்மய்வு வசய்னேம் சயஆர்சய இன் ஆய்பம, 

ைஸ்ண இன்ர்வல் ூணிபதன் பம (2005) அத்துன் 
சர்பபடச ணற்றும் படசயத சட்த்துக டீர்ணமங்ைள் ணற்றும் சர்பபடச 
குற்பிதல் குலக்ைநின் சட்ம் ணற்றும் சட் ஆய்வுத்துக 
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ஆையதபற்க உள்நிட் ல்பபறு பநங்ைநில் குல டங்ையதினந்டது. 
 

2. சர்பபடச ணிட உகணைள் சட்ம் 184. அபைணம மடுைள் ற்றுக் 
வைமண்டுள்நடினேம் ஆக்ையணயப்னச் வசய் தப்ட் ஸ்டீ யப்ப்ில் 
ணடயல் என்க ைட்டுபது வடமர்ம சட் ின் பிகநவுைள் ன் 2004 

ஆம் ஆண்டின் சர்பபடச ீடய ணன்த்டயன் ஆபமசகக் ைனத்டயமல் 
உறுடயப்டுத்டப்ட்பமறும் ஆனேடபணந்டயத பணமடல் யககணைநில் 
ணிட உகணைள் சட்ம் ற்னகத் டமையது. 
 

வைமங்பைம யப்ிபடசத்டயல் பணற் வைமள்நப்ட் ஆனேடந் டமங்ையத 
படிக் கைைள் ற்ய 2005 ஆம் ஆண்டில் பனங் ைப்ட் டீர்ப்ில் இபட 
யதமதத்கடப் ிபதமையத்து ஆனேடந்டமங்ையத பணமடயன் பமது சயபில் 
ணற்றும் அசயதல் உகணைள் ற்யத சர்பபடச கக ணிக 
உைண்ம ணீயனேள்நது க் ைண்து. 
 

185. ஆனேடபணந்டயத பணமடலுன் சம் ந்டப்ட் ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் வடமர்மை சர்பபடச ணிடமிணம சட் த்டயன் 
பிடயைள் ணீது குல அடன் ைப த்கட ஈடுடுத்டய, அபற்றுள்  ணிட 
உகணைள் ணீல்ைலக்குச் சணணமையது ன்கட இங்ைமண்ையது. 2009 பண 
19 ஆம் டயைடய னேத்டம் டிவுக்கு பந்டகடத் வடமர்ந்து ணிட உகணைள் 
சட்ம் படம டம எப சட்த்வடமகுப்மை ஆையனேள் நது. 
 

இவ்பமமை, னேத்டத்கட மத்துபடற் குப் னம்ம ணிட உகணைள் 
ணீல்ைள் ற்ய ணமத்டயபண குல படிக்கை டுக்ையது. 
 

186. சயபில், ைமசம, வமனநமடம, அசயதல் ணற்றும் சை உகணைள் பிப 
ைமங்ைள் சம்ந்டப்ட் அடிப்க சர் பபடச ணிட உகணைள் 
உன்டிக் கைைள் ணற்றும் சயத்டயபகடகதத் டக வசய்னேம் அத்துன் 
வண்ைள் ணற்றும் குனந்கடைநின் உகணைள் ற்யத உன் டிக்கைைள் 
ஆையதபற்றுக்கு இங்கை என டப்மை உள்நது. 
 

சயசயிஆர் உன்டிக்கைதின் 4 ஆம் உறுப்னகதின் ைரனம சய 
ற்மடுைகநத் டள்லடி வசய்படமை இங்கை 2000 பண 20 ஆம் டயைடய 
வசதமநர் மதைத்துக்கு அயபித்டபடமடு, 2010 னைன் 4ஆம் டயைடய, கைது 
வசய்டல் ணற்றும் டடுத்து கபத்டல் அத்துன் பனக்கைத் துடப்டுத்டல் 
ஆையத உத வசதற்மடுைள் சம்ந்டப்ட் உறுப்னக 9(3) இகத் டபிர்ந்ட 
உன் டிக்கைதின் ல்ம ற்மடுைநில் இனந்து ீங்ையக் வைமள்படமை 
வசதமநர் மதைத்துக்கு இங்கை அயபித்டது. 
 

187. டள்லடி வசய்பது சட்ப்டி வசல்லுடிதமகுணம ன்து ற்ய யவும் 
யச்சதணற் டன்கணகதக் ைனத்டயற் வைமண்டு குல சயசயிஆர் இன் 
வமனத்ட ணம சை ற்மடுைகநனேம் ின்பனணமறு ஆமய்ையது. 
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188. ல்ஈ திக வமறுத்டபக தில், மல்மட மத்டயங்ைள் பிடய 
கக்பைற் ணிட உகணைள் உன்டிக்கைவதமன்றுக்ைம டப்ிமை 
டிதமடபமடயலும், மவமன்யன் இப்ப்ினுள் க கதிம 
ைட்டுப்மட்கக் வைமண்டினக்கும் மல்மட குலக்ைள் அப்ிபடசத்டயல் 
ணிடர்ைநின் அடிப் க ணிட உகணைகந ணடயக்ை பபண் டும் ன்து 
இப்பமது வமதுபமை ற்றுக் வைமள்நப்ட்டு பனபவடமன்மகும். 
 

மதுைமப்னச் சககத உள்நிட் க்ையத மடுைநின் ல்பபறு 
அகணப்னக்ைள் அத்டகைத மத்டயங்ைள் ணிட உகணைள் சட்த்கட 
ணடயக்ை பபண்டும்  டயனம்த் டயனம் பயனேறுத்டயனேள்ந. சர்பபடச 
மத்டயங்ைலக்ையகபத இவ்பிதம் ற்யத ைனத்து ண்மடுைள் உள்ந 
ன்கட குல இங்ைண் பமடயலும், குகந்ட ட்சம், உதிர் 
பமழ்படற்ைம உகண ணற்றும் வௌடயைப் மதுைமப்ன ணக்ைநின் லகணதம 
டன்கண அத்துன் சயத்டயபகட ணற்றும் வைமடூத் டன்கண, ணிடத் 
டன்கணதற் அல்து இனயபமை த்துடல் ணற்றும் அத்டகைத டண்க 
ஆையதபற்யயனந்து பிடு டக ஆையதபற்க உள்நிட் அபை ணம 
ணிட உகணைகந அடன் அடயைமத்துக்குள் இனக்கும் ணக்ைலக்கு 
உறுடயப்டுத்ட ல்ஈ ைகணப்ட்டுள்நது ன் ைனத்கட குல 
வைமண்டுள்நது. 
 

ஆ, வமனத்டணற் பமர் படிக்கை ணற்றும் சர்பபடச ணிடமிணம 
சட்ம் 189. இந்ட னேத்டத்டயல் சம்ந்டப்ட் எவ்வபமன டப்ினம் 
ையங்ைணமை வபநிதிட் குயக்பைமள்ைபநம (அசமங் ைத்கடப் 
வமறுத்டபக தங்ைபமடத் துக்கு டயமைச் பமர்வடமடுத்டல் ணற்றும் 
ல்ஈ இகப் வமறுத்ட பக டி மட்டுக்ைமைமப் பமர் னடல்) இன டப் 
ினம் ைகப்ிடித்ட ககைநின் வமனத்டணற் டன்கணபதம 
டப்ினக்கு சர்பபடச ணிடமிணம சட்ம் ற்று கத்டமகுபடயல் 
டமக்ைத்கட ற்டுத் டமது. டது படசயத மதுைமப்க உறுடயப் 
டுத்துபடற்ைமைவும் தங்ைபமடத்டயல் ஈடுக்கூடித ையநர்ச்சயதமநர்ைகந 
உள் நிட், ஆனேடந்டமங்ையத டமக்குடல்ைநில் இனந்து அடகப் 
மதுைமத்துக் வைமள் நவும் சர்பபடச சட்த்டயன் ைரழ் மவமன் றுக்கு 
உகண உண்டு. 
 

அந்ட பமக்ைங்ைகந அகபடற்கு ந்ட ககததமபது 
தன்டுத்துபகட அந்பமக்ைங்ைள் யதமதப்டுத்டமது அத் டகைத 
சட்னர்பணம படகபைலக்ைம சை படிக்கைைலம் சர்பபடச 
சட்த் டயன் படகபப்டுத்டல்ைலக்கு இகதபமை இனத்டல் பபண்டும். 
 

190. இவ்பமமை, சர்பபடச ணிடமி ணம சட்ம் ல்ஈ இகப் 
பமன்வடமன அச்சுறுத்டக டயர்பமக்கும் மடு ைநின் யதமதனர்பணம 
ைபகைகந ணடயக்ையது. ல்பபறு ைமஞங்ைலக்ைமை, சர்பபடச 
ணிடமிணம சட்த்துக்கு, அதுவும் சர்பபடச சட்த்துக்கு அந்ட னேத் டம் 

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



அப்மற்ட்து  ைந்ட  பனங்ைநமை இங்கைதில் சயபில் 
னேத்டத்டயல் சம்ந்டப்ட் இன டப்ினம் பிடுத்ட அயக்கைைள் 
ிகனதமடமகும். பணலும், என டப்ின் ணீல்ைள், வமதுபம 
யதடயதின்டி, ணற்த் டப்ிர் சட்த்டயன் ைரனம அடன் ைப்மடுைகந 
இகயறுத்துபடற்கு அனுணடயதநிக்ைமது ன்து சர்பபடச ணிடமிணம 
சட்த் டயன் அடிப்கதம ன்கு ற்றுக் வைமள்நப்ட்தும் பமட க் 
கூற்று ணமகும். 
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இ. சட் டயதிம வமறுப்ன பகைைள் 191. குற்ச்சமட்டுக்ைநின் 
சட்னர்ப ணம சுமபத்கட ஆமய்படயல், சர்பபடச ணிடமிணம சட்ம் 
ணற்றும் ணிட உகணைள் சட்ம் ைப்மடுைகந பிடயக்கும் ல்பபறு 
குலக்ைகநனேம் அடன்டி குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணீல்ைலக்கு வமறுப்ன தமர் 
ன்கடனேம் குல ைபத்டயற்வைமள்ந பபண்டினேள்நது. 
 

ன்று பகைதம வமறுப்னக்ைகந குல ைபத்டயற் வைமள்ையது. அசயன் 
வமறுப்கப் வமறுத்டபக, குற்ஞ் சமட்ப்ட் ணீல்ைள் 
உண்கணவதக் ைண்யதப்ட்மல், அபற்றுக்கு இங்கை அசமங்ைம் 
வமறுப்ம ன் டமகும். சர்பபடசச் சட்த்டயன் ைரழ், இ ங்கை அசயன் 
வசதல்ைலக்கு ணமத்டயம் அசயன் வமறுப்ன படமடமடமகும். 
 

அசயன் அயவுறுத்டல்ைலக்பைற் அல் து அடமல் ஞிக்ைப்ட்டு 
அல்து ைட்டுப்டுத்டப்ட்டு மடு சமமட மத் டயங்ைநின், அடமபது 
துகஞப் கக் குலக்ைள் அல்து டிப் ிகைநின் 
படிக்கைைலக்கு அசு வமறுப்மகும். 
சர்பபடச ணிடமிணம சட்ம் இவ் பிதத்டயல் ல்ஈ இக உள்நிட் 
மல்மட ஆனேடக் குலக்ைள் ணீது ைப் மடுைள் பிடயக்ையது ன்கட 
இங் ைமடம் ணவுனபமை அகணப்ிம வமறுப்ன உள்நது. 
 

ஈ. இங்கை அசமங்ைத்டயன் குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணீல்ைள் 192. இங்கை 
அசமங்ைத்டயன்  படிக்கை வடமர்மை ந்து பகைதம ம்த்டகுந்ட 
குற்ச்சமட்டுக்ைகந அத்டய தமதம்  இங்ைமண்ையது. சட்ப்டி 
தம ணீல்ைள் வடமர்மை குற்ச்சமட்டின் எவ்வபமன பகுடய ற்யத 
குலபின் ணடயப் டீ்டிக இவ்பத்டயதமதம் பனங்குையது. 
 

1. பம வசல் டமக்குடல் ம் வமதுணக்ைகந வைமக வசய்டல் (அ) 
வபீம உன்டிக்கைைநின் வமதுபம உறுப்னக 3. 

 

193. வமது உறுப்னக 3 இன் ந்டய (1) உட்ந்டய (அ) பின் டி, இங்கை 
இமடபம் பணற்வைமண் ைண்டித்ட ணம வல் பசீ்சு ைமஞணமை 
வமது ணக்ைள் வைமல்ப்ட்டற்ைம ம்த்டகுந்ட குற்ச்சமட்டுைள். 
 

ன்று னேத்ட சூன்த பதங்ைள் ணீடம டமக்குடல்ைகந இது 

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



உள்நக்குையது. 
ைண்டித்டணமைச் �ல் பசீ்சு வைமக க்கு யைமகுணம ன்து 
வடமர்மை, “ீங்ையத் டமக்குடல் பமன் டமக்குல் என்றுக்கு வமதுணக்ைள் 
ஆநமக்ைப்ட்டு. 
அடன் பிகநபமை வமது ணக்ைள் ணஞித்டமல், அத்டகைத டமக்குடல்ைகந 
மத்துபர்ைள் அத்டகைத டமக்குடல்ைள் ணஞத்கட பிகநபிக்ைக்கூடும் 
ன்கட அயந்டயனந்டமல், அத்டகைத ணஞங் ைகந வைமக  
பகைப்டுத்டப் மம்' ன்டமைச் சர்பபடச சட் ஆய்வுத்துக 
ற்றுக்வைமள்ையது. 
 

(ஆ) பமமநிைள் ணற்றும் வமது ணக்ைள் ஆையதபர்ைலக்ையகதிம 
பபறுமட்டுக்ைம படகப 194. சர்பபடச ணிடமிணம சட்த் டயன் டி, 

“பணமடயல் சம்ந்டப்ட் டப் ிர் சை சந்டர்ப்ங்ைநிலும் வமது 
ணக்ைள் ணற்றும் பமமநிைள் அையதபர் ைகந வபவ்பபமை ித்டயத 
பபண் டும். பமமநிைகந பமக்ைய ணமத்டயபண டமக்குடல்ைள் 
பணற்வைமள்நப்மம் ன் படமடு வமதுணக்ைகந பமக்ைய பணற் 
வைமள்நப்மைமது' (பிடய 1, சயஆர்சய ஆய்வு). 
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195. ித்டயபடயன் அடிப்கக் பைமட்மட்க இங்கை அசமங்ைம் 
ணடயக்ைபில்க ன்கட ம்த்டகுந்ட குற்மசட்சமட்டுக்ைள் 
குயப்ிடுையன். 
பன்ிதில் பணற்வைமள்நப்ட் அடன் இமடப படிக்கைைள் னஜ்த 
வமதுணக்ைள் டமக்ைத்கடக் வைமண்டினந்ட  அசமங்ைம் கூயத 
பமடயலும், ஆதிக்ைஞக்ைம வமது ணக்ைள் ைமதணகந்தும் ணஞித்தும் 
உள் நமர்ைள் ன்கட ம்ைணம ணடயப் டீுைள் ைமட்டுையன்ன். னேத்ட 
பதத்டயல் சயக்குண்டினந்ட வமதுணக்ைள் ண்ஞி க்கை ற்யத ணயைக் 
குகபம ணடயப் டீ்கனேம் அது பனங்ையததுனே இபற்றுன் பசர்த்து 
மர்க்கும் பமது, னேத்ட பதத்டயல் இனந்ட க அல்து 
அபைணமபர்ைகந ல்ஈ உன் சம்ந்டப்டுத்டய இந்ட க் பைமட் 
மட்கக் ைபத்துக்கு டுத்துக் வைமள்ந அது டபயனேள்நது ன்கட 
இகப குயக்ையன். 
 

(இ) வமதுணக்ைள் அல்து வமதுணக்ைநின் இக்குைகநத் டமக்குபது 
ணீடம டக 196. வமதுணக்ைள் அல்து வமது ணக்ைள் இக்குைகநத் 
டமக்குபகட சர் பபடச ணிடமிணம சட்ம் டக வசய்ையது. 
 

இமடப இக்குைள் ணற்றும் பமமநி ைலக்கு டயமை ணமத்டயம் 
டமக்குடல்ைகந பணற்வைமள்நமம் (பிடய 7, சயஆர்சய ஆய்வு). “ணன 
டயதிம சர்பபடச சட்த்டயல், வமதுணக்ைகந இக்குப் மர்ப்து 
யந்டகதற் ணற்றும் சந்பட ைணற் பிடத்டய' டகவசய்தப்ட்டுள் 
நது. பணலும், கை படிக்கைைள் ைம ஞணமை ைமதணகந்ட, பமனேற் 
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ணற்றும் வமதுணக்ைள் டங்குபடடற்ைமை அகணக்ைப் ட் பதம் என்யன் 
ணீது டப்ிர் டமக் குடக பணற்வைமள்நக் கூமது (பிடய 35, சயஆர்சய 
ஆய்வு). 
 

னேத்ட சூன்த பதத்டயல் வமதுணக்ைலக்கு அண்ணயத்து ல்ஈ இனந்டது 
வடமர்மை, சயகப இக உள்நிட் சர்பபடச ீடய ணன்ங்ைள், 

வமதுணக்ைலக்கு டயம டமக்குடல்ைள் ணீடம டக சத்வடமகைகதப் 
மது ைமக்கும் பிடத்டயல் “அடயைணம வமதுணக்ை கநக் வைமண்து'  
பிநக்ைணநித் துள்ந, 197. இங்கைகதப் வமறுத்ட பக, டிதமர் 
வமறுப்னச் சட்த்டயன் சூழ் யகப் வமனத்டத்டயன் அடிப்கதில் 
இத்டகதின் ணபமடத்துப அடிப்கக் கூயக ைபத்துக்வைடுத்துக் 
வைமள்பது அசயதணமகும். 
 

 

.சய.ஆர்.சய.க்கு ைடுகணதம டகைள் ற்டுத்டப்ட்: . ம. 
யனஞர்குல அயக்கை (போைம்) - 11 
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198. பபண்டுவணன்ப அல்து ைண் டித்டணமை, வமதுணக்ைகநத் டமக்கு 
படற்ைம அத்டகைத பமக்ைத்கட யர்ஞதிப்து வடமர்மை, 

“வமதுணக்ைகந இக்குப் மர்ப்டற்ைம பமக்ைத்கட யனொிக்ை டினேம் 
படி அல்து ணகைணம சமட்சயதங்ைகநக் வைமண்டு குயப்ிட்வடமன 
டமக்ைணகபபமர்ைகநத் டமக்குபடற்ைம பமக்ைத்துக்ைம படகப 
இல்க ன்படமடு, ணமமை வமதுணக்ைள் சத்வடமகைகத அத்துன் 
குயப்ிட் வமதுணக்ைகந டமக்குடயன் பமக்ைமைக் வைமள்பது டக 
வசய்தப்ட்டுள்நது'  .சய..கப குயப்ிட்டுள்நது. டமக்குட லுக்ைமை 
பணற்வைமள்நப்ட் கைள், மடயக்ைப்ட்பர்ைநிணயனந்துள்ந தூம் 
ணற்றும் வபடிதின் ம் அத்துன் மடயக் ைப்ட்பமன் ண்ஞிக்கை 
ணற்றும் அபர்ைநின் படமற்ம் ஆையதபற்க உள்நிட் ல்பபறு 
ைமஞிைகநக் வைமண் பிதம் சமர்ந்ட அடிப்கதில் வமதுணக்ைலக்கு 
டயமைத் டமக்குடல் பணற்வைமள்நப்ட்டுள்நடம ன்கட ஊையத்டயதமம். 
 

199. இங்கை இமடபம் வமதுணக் ைகநத் டமக்குடலுக்ைம டன் 
இக்ைமைப் மபிக்ைபில்க ன்றும் ல்...ஈ.க்கு டயமைபப டமக்குடல் 
பணற்வைமள்நப்ட் து ன் தும் பமடம் வடமர்மை, சட் ப்டிதம 
இமடப இக்கை பமக்ைய அபட பத்டயல் சட்த்துக்குப் னம்மைப் 
வமதுணக்ைகநனேம் இக்ைமைக்வைமண்டி னந்டமல், அத்டகைதவடமன 
டமக்குடல் சட்பிபமடணமடமகும். 
 

சட்ப்டி இக்ையகத் டமக்குபடற்ைமை இங்கை இமடபத்டயம் 
குயப்மை ஆநில்மட பபவு பிணமம் பமன் ஆனேடங்ைள் இனந்டபடமடு 
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இங்கை இமடபம் வமது இக்குைகந டமக்கும் பமது பன்ிக் 
ைட்கநத் டநடய ணற்றும் கத அசமங்ை அடயைமைள் அதுற்யப் 
க அயபிக்ைப்ட்ர். 
 

பணலும், ஆஸ்த்டயைகநப் வமறுத்டபக, சய ஆஸ்த்டயைநில் 
ைமதணகந்ட ல்...ஈ. திர் இனந்டயனக்ைக் கூடுவணன்யனந்டமலும் 
அவ்பமஸ்த்டயைள் சட்னர்பணம இமடப இக்குைநமை ணமமது 
ன்து வடமர்ில் சட்ம் வடநிபமைபபனேள்நது. 
அகப வடமர்ந்தும் மதுைமக்ைப்ட் சயபியதன் இங்ைநமைபப 
இனக்கும். 
 

200. இவ்பமமை, இங்கை இமட பம், பபண்டுவணன்ப அல்து ைண்டி 
த்டணமை னேத்ட சூன்த பதத்டயல் வமது ணக்ைகநனேம் உஞவு 
பியபதமை பகசைள் உள்நிட் ஆஸ்த்டயைள் ணற்றும் கத 
ணிடமிணம இக்குைகநனேம் வைமண் வமதுணக்ைள் இங்ைகநத் 
டமக்குபது வடமர்ம டககத ணீயனேள்நடற்ைம ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் இனப்து குலவுக்குத் வடநிபமையது பணலும், 

அசமங்ைத்டயன் உந்துடல் ணீது வமதுணக்ைள் வசன் னேத்ட சூன்த 
பதங்ைலக்குக் குறுக்பை குயப்மை, வசல்பசீ்சுக்ைள் பணற் 
வைமள்நப்ட்டற்ைம ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள், அத்டகைத 
டமக்குடல்ைகநத் டக வசய்னேம் வமதுபம பிடயகத ணீய தகடனேம் 
குயப்படமடு, அடன் ிடம பமக்ைம் வமதுணக்ைநிகபத தத்கட 
ற்டுத்துபடமகும். (பிடய 2, .சய.ஆர்.சய. 
ஆய்வு) 
 

(ஈ)வமதுணக்ைலக்கு டயமைக் ைண் டித்டணம ணற்றும் அநவுணீயத 
டமக்குடல்ைள் ணீடம டக 201. ின்பனணமறு ைனடப்டுகப ணீடம 
பகைவடமகைதற் டமக்குடல்ைகந சர்பபடச ணிடமிணம சட்ம் டக 
வசய்ையது: (70) 

 

குயப்மவடமன இமடப இக்குக்கு டயமை பணற்வைமள்நப்மட (ஆ) 
என குயப்ிட் இமடப இக்குக்கு டயமைச் வசலுத்ட டிதமட னேத்ட 
ககத அல்து பனயகதப் ிபதமையக்கும் என்று, அல்து (இ) சர்பபடச 
ணிடமிணம சட்த்டயமல் படகபப்டுத்டப்டுபடற்பைற் 
பிகநவுைகந ணட்டுப்டுத்ட டிதமட னேத்ட ககத அல்து பனயகதப் 
ிபதமையக்கும் என்று ணற்றும் அடன் பிகநபமை மகுமடின்ய இமடப 
இக் குைகநனேம் வமதுணக்ைகநனேம் அல்து வமது இங்ைகநனேம் 
டமக்கும் சுமபத் கடக் வைமண்வடமன்று. (பிடய 11 13, .சய.ஆர்.சய. ஆய்வு). 
 

202. டன்மல் ிைப்டுத்டட் னேத்ட சூன்த பதங்ைநில் 
அகணந்துள்ந ணற்றும் ஆஸ்த்டயைள் உஞவு பியபதமை பகசைகந 
உள்நிட் பித்டய தமசணயன்யப் வமதுணக்ைகநத் டமக்ைக் கூடித ஆமல் 
குயப்ிட் இமடப இ க்குைகந ணமத்டயம் குய கபக்ைமட பிடத் டயல் 
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இங்கை இமடபம் ீங்ையைகநப் ிபதமையப்டன் ம் ணீல் 
என்கச் வசய்டடமை ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் குயப்ிடுையன். 
 

அடயைணமைப் வமதுணக்ைள் உள்ந இக்குப் மர்த்ட ிபடசங்ைலக்கு 
டயமை ை ை ஆனேடங்ைகநப் மபித்டடமை அல்து அவ்பிங்ைநில் 
பமை ீங்ையைகநப் மபிப்து வடமர்ம குற்ச்சமட்டுக்ைள் 
டமணமைபப அகப ைண்டித்டணமகபதமகும் ன்கடக் 
குயப்ிடுபமை உள்நது. 
 

. 

 

203. “டயர்மர்க்ைப்டும் உறுடயதம ணற்றும் படி இமடப தக 
பிஞ்சக் கூடித, டற்வசதமை வமதுணக்ைள் உதின ப்க, வமதுணக்ைள் 
ைமதணகபகட, வமது இங்ைகநச் பசடப்டுத்துபகட அல்து அகப 
இகஞந்டபற்க ற்டு த்டக் கூடித பிடத்டயல் டமக்குடல் என்க 
மத்துபகடனேம் சட்ம் டக வசய் ையது. (பிடய 14, .சய.ஆர்.சய.) 
டயர்மர்க் ைப்டும் அநவுக்ைடயைணம வமதுணக்ைள் ணஞத்கட ணற்றும் 
ைமதத்கட ற்டுத் துபது வடமர்மை அநவுக்ைடயைணம த்கடப் 
ிபதமையப்கடனேம் இவ்பிடய க டக வசய்ையது. 
 

சை சம்பங்ைள் ற்யத டைபலும் குலபிம் இல்மட அபட 
பபகநதில், னேத்ட சூன்த பதங்ைள் ணீடம டமக்குடல்ைள் அத்டகைத 
டமக்குடல்ைள் ம் டயர்மர்க்ைப்டும் இமடபப் தக பி அடயைணமை 
இனந்டடமல் இவ்பபற்மடு க ணீப்ட்கட ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் குயப்ிடுையன். னேத்ட சூன்த பதங் ைநில் ை ை 
ஆனேடங்ைநின் மபக கத யறுத்டயனேள்நடமை டகப அ சமங்ைம் 
வடபித்துள்நகடக் வைமண்டு அபற்யன் ிபதமைம் அநவுக்கு அடய ைணமை 
இனக்கும் ன்து ற்ய அது அயந் டயனந்டது ன்கடச் சுட்டிக் 
ைமட்டுபடமை உள்நது. 
 

(உ)டமக்குடல்ைலக்கு ன்னம் அபற்யன் பமதும் ன்பற்மடுைநின் படகப 
204. இக்குைள் இமடபம் சம்ந்டப் ட்கபதம ன்கட 
உறுடயப்டுத்டயக் வைமள்பது, வமதுணக்ைள் இப்ன ணற்றும் ைமதணகபகடக் 
குகப்டற்ைம னேத்ட கைகநனேம் பனயைகநனேம் படர்ந் வடடுப்து 
ணற்றும் சந்டர்ப் சூழ்யகைள் இணநிப்ின் தனுறு ன்வச்சக்கை 
ஆையதபற்க உள்நிட் வமதுணக்ைள் வைமல்ப்டுபகட அல்து 
ைமதணக பகடக் குகப்டற்ைம டினேணம சை ற்மதுைமப்ன 
படிக்கைைகநனேம் டப்ிர் பணற்வைமள்பகட சர்பபடச ணிடமிணம 
சட்ம் படகபப்டுத் துையது (பிடய 1520, .சய.ஆர்.சய. ஆய்வு). 
 

(71) 

 

205. வமதுணக்ைள் ணீது டமக்ைத்கட ற் டுத்டக் கூடித பிடத்டயல் இமடப 
இக் குைள் ணீடம டமக்குடல்ைள் உள்நிட் டமக்குடல்ைள் ற்யப் 
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வமதுணக்ைலக்கு ந்டபிட அல்து பமடயத ன்வச்சக் கைகத 
இமடபத்டயர் பனங்ைபில்க ன்டமை இவ்பபற்மடு ணீப்ட்கட 
ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் குயப்ிடு ையன். பன்ிதில் 
இகக்ையகபத பியபதமையக்ைப்ட் துண்டுப் ிசுங்ைள் குயப்ம 
டமக்குடல்ைள் ற்யப் பமடயத ன்பற்மை அகணதபில்க. 
பணலும், வமதுணக்ைகநச் வசல்லுணமறு அ சமங்ைம் ஞித்ட னேத்ட சூன்த 
பதங் ைகந, இவ்பிடயகதக் ைபிக்ைமது இ ங்கை இமடபம் 
ின்ர் வசல் பசீயத் டமக்ையதது ைமதம் சமடயப்டற்ைமை பணற் வைமள்நப்ட் 
சமதுதணம வசதமைபப இனக்ையது. 
 

2. ஆஸ்த்டயைள் ணற்றும் ணிடமி ணம இக்குைள் ணீடம வசல் பசீ்சு 
(அ) வபீம உன்டிக்கைைநின் வமது உறுப்னக 3 206. அகப 
வடநிபமை அகதமநணயப்ட்டு அபற்யன் அகணபிங்ைள் 
அசமங்ைத்டயற்குத் வடந்டயனந்ட பமடய லும், பணப குயப்ிட் 
ஆஸ்த்டயைள் ணற்றும் ணிடமிணம டங்ைள் ணீடம டமக்குடல்ைள் 
ற்யத ம்ைணம குற்ச் சமட்டுக்ைள், உறுப்னக 3 இல் வடநிபமைக் 
கூப்ட்டுள்ந “பமதமநர் ணற்றும் ைமதற்பமனக்குப் மணப்ன பனங்குடல்' 

ன் ைப்மட்டின் ணீமை அகணையது. 
 

அயந்டயனந்தும் ணக்ைள் அடயைணமை உள்ந ஆஸ்த்டய அகணபிங்ைள் 
ணற்றும் ணிடமிணம டங்ைகந படிதமைபபம அல்து 
ைண்டித்டணமைபபம குய கபப்து அத்டமக்குடல் ணஞத்கட ற்டுத்டக் 
கூடும் ன்கட டமக்குடல் த்டயதபர்ைள் அயந்துள்நமர்ைள் ன் கடக் 
குயப்டமைவுள்நபடமடு அகப வமது உறுப்னக 3 இக ணீயத வைமக 
ன்டமைவும் உள்நது. (ஆ)ணனத்துப ணற்றும் ணிடமிணம 
படிக்கைைநில் ஈடுட்டுள்நபர்ைள் ணற்றும் டங்ைலக்ைம பிபச 
மதுைமப்னக்ைம படகப 207. டப்ிர் சை ணனத்துப ஆந ஞிதிர், 

ணனத்துப அகுைள், ணனத்துபப் பமக்குபத்துக்ைள், ணிடமிணம 
உடபிதமட்ைள் அத்துன் ணிடமிணம உடபித் டங்ைள் ஆையதபற்க 
ணடயத்துப் மதுைமக்ை பபண்டும் ன்கட சர்பபடச ணிடமிணம சட்ம் 
படகபப்டுத் துையது. 
 

(பிடயைள் 25, 28, 31 ணற்றும் 32, .சய.ஆர்.சய. ஆய்வு). குயப்ம வபீம 
உன்டிக்கைைநின் சயன்ங்ைள், இங் கைகதப் வமறுத்ட பக, 

வசஞ்சயலுகப அல்து .சய.ஆர்.சய. வைமடிதிக வடநி பமைக் ைமட்டும் 
கபத்டயத ஆநஞிதிர் ணற்றும் டங்ைகந டப்ிகத் டமக்ை மைமது 
(பிடய 30, .சய.ஆர்.சய. ஆய்வு). 
ப ைமத்படமடு இங்கை அசமங்ைத் துக்கு அயபிக்ைப்ட் வடநிபம 
சயன் ங்ைள் அல்து அயபிக்ைப்ட் ல்க ைகநக் வைமண் 
ல்பபறு ஆஸ்த் டயைள் ணற்றும் ணிடமிணம டங்ைள் ணீடம வசல் 
டமக்குடல் ற்யத ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் இவ்பிடயதின் ணீகக் 
குயக்ையன். 
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அபட பமன்று, க்ையத மடுைள் வைமடி வடநிபமைப் க்ைபிப்ட்டினந்ட 
டமபது னேத்ட சூன்த பதம் பமன் க்ையத மடுைள் பநமைம் ணீடம 
டமக்குடல்ைலம் இபட டீர்ணமத்கடபத குயக்ையன். 
 

(72) 

 

(இ)வமதுணக்ைள் ணீது அல்து வமதுணக்ைள் டங்ைள் ணீடம டமக் 
குடலுக்ைம டக 208. ஆஸ்த்டயைள் ணற்றும் ணிடமி ணமத் 
டங்ைள் ணீடம டமக்குடல்ைலம் வமதுணக்ைள் டங்ைள் ணீடம சட் 
பிபமடத் டமக்குடகக் குயக்ையன். 
சய ஆஸ்த்டயைநில் (னதுக்குடிதினப்ன, னதுணமத்டநன் ணற்றும் 
ள்நிபமய்க்ைமல்) ைமதணகந்ட ல்...ஈ. 
உறுப்ிர்ைலக்குச் சயையச்கச அநிக்ை பபவமன ிவு இனந்டது ன்து 
இத்டநங்ைநின் வமதுணக்ைள் சுமபத்டயல் ணமற்த்கட ற்டுத்டமது. 
ஆதினும், இவ் பமஸ்த்டயைள் க டமக்ைப்ட் அகப 
பபண்டுவணன்ப குயமர்க்ைப் ட் ன் ஊைத்கட ற்டுத்துையது. 
 

3.ணிடமிணம உடபிகத ணறுத்டல். 
 

(அ) வபீம உன்டிக்கைைநின் வமது உறுப்னக 3 209. னேத்டத்டயன் 
இறுடயக் ைட்ங்ைநில் “பமதமநிைலக்கும் ைமதணகந்டபர்ைலக் கும் 
மணப்க பனங்குடல்' ன் ைகண வடமர்மை, .ம. எலங்கு வசய்ட 
பமைத் வடமர்ைள் அல்து .சய.ஆர்.சய. 
ைப்ல்ைள் ணம அடிப்க ணனந்துப் வமனட்ைள், குயப்மை அறுகபச் 
சயையச் கசக்ைம வமனட்ைள், னேத்ட பதத்கடச் வசன்கபகட 
அசமங்ைம் அடயைணமைக் ைட்டுப்டுத்டயதது. உதிர் ைமப்டற்ைம சத்டய 
சயையச்கசக்குத் படகபதம ணனந் துப் வமனட்ைகந ிபடச ணமபட் 
கபத் டயத அத்டயதட்சைர்  க பபண்டித பமதும் அது அடகக் 
ைபத்துக்கு டுத்துக் வைமள்நபில்க. அது ைப்ல் ணமை அனுப்னம் 
ணனந்துப் வமனட்ைள் ணீது ைட்டுப்மடுைகந பிடயத்தும் ைமத 
ணகந்டபர்ைள் டுத்துச் வசல்படற்ைமை பந்ட ைப்ல்ைலக்கு அனையல் 
துப்மக் ையதமல் சுட்டும் வசல் வபடிைகநச் வசலுத் டயனேம் ைமதணகந்ட 
வமதுணக்ைலக்கு உடவுபடயல், மட்சணம கதில் ணிடமிணம 
உடபிகத அது பனங்குைய து  சர்பபடச டயதில் ற்றுக் வைமள் 
நப்ட்டினந்ட பமடலும், .சய.ஆர்.சய.க்குக் ைடுகணதம டகைள் 
ற்டுத்டப்ட் . 
 

(ஆ) ணனத்துப ணற்றும் ணிடமிணம படிக்கைதில் 
ஈடுட்டுள்நபர்ைலக்கும் டநங்ைலக்குணம பிபச மதுைம ப்னக்ைம 
படகபப்டுத்டல்ைள் 210. பணப 2இல் ைந்துகதமப் ட் 
ஆஸ்த்டயைள் ணீடம வசல் டமக்கு டலுக்குப் னம்மை, இங்கை இமட 
பத்டயமல்  ணிடமிணம டநங்ைள், குயப்மை பமைத்வடமர் 11, 
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னதுணமத்டந னுக்கு அனையல் க்ையத மடுைள் பநமைம், டமபது னேத்ட 
சூன்த பதத்டயல் ணற்றும் அம்பன்வமக்ைகஞதில் உஞவு 
பியபதமை மகட ணற்றும் .சய.ஆர்.சய. ைப்ல்ைலக்கு அனபை வசல் 
டமக்குடக பணற்வைமள்நல் இந்ட பிடய தின் ணீகக் குயக்ையன். 
 

 

 

மயதல் சமர்ந்ட பன்கக்கு சமடைணம ைமம்ைநின் சூனக 
ணமற்றுபடற்கு அசமங்ைம் டபயனேள்நது: . ம. யனஞர்குல அயக்கை 

(போைம்) - 12 

 

 

(73) 

 

(இ) வமதுணக்ைநின் ட்டிிச் சமவு ணற்றும் ணிடமிணம யபமஞ 
யமைப்ன ணீடம டக 211. ட்டிிச் சமகப னேத்ட கதமைப் மபிப்கட 
சர்பபடச ணிடமிணம சட்ம் டக வசய்ையது. 
“மட்சணற் கதிலும் ணற்றும் துபிட மடைணம பித்டயதமசணயன்ய, 
ைட்டுப்டுத்தும் அபர்ைநின் உகணக்கு ற் படகபகத 
டயர்வைமண்டினக்கும் வமதுணக்ைலக்ைம ணிடமிணம யபமஞம் 
வசன்கபகட அனுணடயத்து ணற்றும் டீபிணமைவும் டகதின்யனேம் 
வசல்படற்ைம பசடயகத பனங்குபகட' டப்ிர் ணீது சர்பபடச 
ணிடமிணம சட்ம் படகபப்டுத்துையது. (பிடயைள் 53 ணற்றும் 55, 

.சய.ஆர்.சய ஆய்வு) 
 

212. (டி) குகந்ட அநபிம உஞவு யபமஞத்கட 
யதமதப்டுத்துபடற்ைமை பபண்டுவணன்ப ணற்றும் ையங்ைணமை 
வமதுணக்ைள் ண்ஞிக்கைகதக் குகத்து ணடயப்ிட்டு, (டிடி) ணிடமிணம 
பமைத்வடமர்ைள் ணற்றும் ைப்ல்ைள் னேத்ட பதத்கடச் 
வசன்கபடற்கு இகனைறு பிகநபித்து, ணற்றும் (டிடிடி) வடந்து 
வைமண்ப ணிடமிணம படிக்கைதில் ஈடுட்டுள்பநமனக்கு அனையல் 
வசல் டமக்குடக மத்டய இந்ட ற்மட்க அசமங்ைம் ணீயதகட 
ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் குயப்ிடுையன். 
 

அடன் பிகநபமை குயப்மை இண்மபது னேத்ட சூன்த பதத்டயல் 
வமதுணக்ைலக்கு அத்டயதமபசயத உஞவுப் வமனட்ைள் ணற்றும் ணனந்து 
பகைைள் ையட்மணற் வசய்தப்ட்து. குயப்மை அடன் உடபி அசமங்ை 
அடயம் இனந்து அடற்குக் ையகத்ட அயக்கைைள் அசமங்ைம் இந்ட 
பிகநவுைகந அயந்டயனந்டது க் குற்ம் சமட்மம். 
 

4. மடயக்ைப்ட்பமர் ணற்றும் னேத்டத்டயல் இனந்து உதிர் ிகனத்டபர்ைள் 
அனுபித்ட ணிட உகணைள் ணீல்ைள் 213. னேத்டத்டயன் பமதும் அடன் 
ின்னம் இவ்பகைதம அசமங்ை படிக்கைைள் கவற்டமல், 

அபற்க சர்பபடச ணிடமிணம சட்ம் ணற்றும் சர்பபடச ணிட 
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உகணைள் சட்ம் ஆையத இண்டின் ைரலம் குல ஆமய்ையது. 
 

(அ) வபீம உன்டிக்கைைநின் 3ஆபது வமதுபம உறுப்னக 214. 

“சுத ணதமகட, குயப்மை அபணமப்டுத்தும் ணற்றும் இனயவுடுத்தும் 
பிடத்டயல் த்துபகடக் வைமண் அட்டூனயதங்ைள்' டக வடமர்மை, 

வைமக வசய்தப்டு ன் அல்து டடுத்து கபக்ைப்டு ன், இமடபத் 
டடுப்னக் ைமபயல் இனக்கும் பமது வண்ைள் ணற்றும் சயறுணயைள், குயப்மை 
ல்...ஈ. சந்படை ர்ைள், ணீது இங்கை இமடபத்டயர் பணற்வைமண் 
ைற்னயப்ன அல்து மயதல் குற்ங்ைள் ம் இந்ட ற்மடு 
ணீப்ட்டுள்நடற்ைம ம்த்டகு குற்ச்சமட்டுக்ைள் உள்ந. 
பபண்டுவணன்ப யர்பமஞணமக்ைப்ட் வண்ைநின் உம்னைகநக் 
வைமண் குயப்மை சல் 4 படீிபதம ணற்றும் னகைப்ங்ைகந உள்நிட் 
இந்ட என வண் உறுப்ிர் க் ைமஞப்டும் எனபன் னகைப்ம் 
அடபமடு பனம் இங்கை இமடப பீர்ைநின் பணமசணம 
குயப்னக்ைலம் வைமக வசய்த ப்டுபடற்கு ன்பம அல்து அடற்குப் 
ின்பம ைற்னயப்ன அல்து மயதல் பன்க யைழ்ந்டயனக்ைமம் 
ன்டற்ைம உறுடயதம ஊைத்கட பனங்குையது. 
 

ித்வடடுக்கும் வசதற்மட்டின் பமது இம் வதர்ந்ட வண்ைள் ணயை 
இனயபமை மத்டப்டுபகடனேம் ம்ைணம குற்ச்சமட்டுைள் 
டுத்டயதம்னையன். 
 

(74) 

 

(ஆ) பலுக்ைட்மதணமை ைமஞமணப்பமடல்ைள் ணீடம டக 215. 

பலுக்ைட்மதணமைக் ைமஞமணல்பமடல்ைகந சர்பபடச ணிடமிணம 
சட்ம் டக வசய்ையது. 
(பிடய 98, .சய.ஆர்.சய. ஆய்வு). இங்கை இமடப ணற்றும் துகஞப் 
கப் ிவுைள் ல்பபறு அகணபிங்ைநில் இனந்து, ித்வடடுக்கும் 
வசதற்மட்டின் பமது ணற்றும் சஞகனேம் இங்ைநில், ர்ைகந 
டுத்துச் வசன்று அடன் ின்ர் அபர்ைள் ைமஞப்பில்க ணற்றும் 
அபர்ைள் ற்யத டைபல் இல்க ன்டற்பைற் ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைநின் டி இந்ட ற்மடு ணீப்ட்டுள்நது. 
ைற் மங்ைள் ணற்றும் ணீநிஞக்ைப்மட்டு ஆகஞக்குலபின் 
அணர்வுைநின் பமதும் இந்ட பிதம் ற்ய பைள்பி லப்ப்ட்டுள்நது. 
 

(இ) டடுத்து கபக்ைப்ட்பர்ைலக்கு குகந்ட ட்சத்டயம 
மணப்னக்ைம படகபப்டுத்டல்ைள் 216. டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்நபர்ை 
லக்கு பமடயதநவு உஞவு, ீர், உக, டங்குணயம் ணற்றும் ணனத்துப 
பசடயதிக டப்ிர் பனங்ை பபண்டும் ன்கட சர்பபடச 
ணிடமிணம சட்ம் படகபப்டுத்துையது (பிடய 118, .சய.ஆர்.சய. ஆய்வு). 
 

இங்கை அசமங்ைம் இம்வதர்ந்டபர் ைகந குகந்ட ட்ச 
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யககணைள் யகபபற்ப்மட யகதில் டடுத்து கபத்டகடக் 
வைமண்டு ஆனேடந்டமங்ையத பணமடயன் பமது இந்ட ற்மடுைள் 
ணீப்ட்கட ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் டுத்டயதம்னையன். 
 

(ஈ) இந்டபர்ைள் ணற்றும் ைமணமஞற் பமபர்ைள் வடமர்ம 
படகபப்டுத்டல்ைள் 217. இந்டபர்ைகநத் படடி, அபர்ைலக்குத் டக்ை 
ணதமகடகத பனங்ைய, னகடகுனயைநின் அகணபிங்ைள் ற்யப் டயந்து, 

ைமஞமணற் பமபர்ைலக்கு பர்ந்ட ைடய ற்யக் குடும்த்டயர்ைலக்கு 
அயபிப்கட சர்பபடச ணிடமிணம சட்ம் டப்ிகத் 
படகபப்டுத்துையது (பிடயைள் 112, 113, 115, 116 ணற்றும் 117, .சய.ஆர்.சய. 
ஆய்வு) 
 

218. இந்ட வமதுணக்ைள் அல்து பமமநிைள் ற்யத் படடுபடற்ைமை 
அசமங்ைம் டன்மம சை தற்சயைகநனேம் பணற்வைமள்பில்க 
ன்டமல் இந்ட ற்மடுைகந ணீயதகட ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் 
டுத்துக் ைமட்டுையன். 
 

இபர்ைலள் அபைர் பன்ிதில் அகதமநணயப்மட னகட குனயைநில் 
னகடக்ைப்ட்மர்ைள். 
 

ைற் மங்ைள் ணற்றும் ணீநிஞக்ைப்மடு ற்யத ஆகஞக்குலபின் ன் 
சணர்ப்ிக் ைப்ட்து பமன்று சஞகபர்ைகந ிக்கும் வசதற்மட்டின் 
பமது சயர் ைமஞமணற் பமதினக்ைமம், ைஞிசணம ண்ஞிக்கைதிம 
ன்மள் பமமநிைகநனேம் வமதுணக்ைகநனேம் னத் வடமர்ற் 
ைமம்ைநில், அபர்ைலக்கு பர்ந்டது ற்யக் குடும் உறுப்ிர்ைலக்கு 
அயபிக்ைமணல் அல்து குடும்ங்ைகந என்று பசர்ப்டற்கு படடுடல் 
டயட்ம் என்க ற்டுத்டமணல் அது அகத்து கபத்டது. 
 

“இந்டபர்ைள் ணதமகடனேன் னகடக்ைப்ட்டு னகட குனயைலக்கு ணதமகட 
பனங்ைய அகப பஞப் பபண்டும்' ன் சர்பபடச ணிடமிணம 
சட்த்டயன் பிடயகத குல யகவூட்டுையது. 
 

(பிடய 115, .சய.ஆர்.சய. ஆய்வு). 
யர்பமஞணம வண்ைநின் சங்ைள் உள்நிட் சங்ைகந ணயைவும் 
ணதமகடக் குகபமை இங்கை இமடபத்டயர் பமன்று வடன்டுபபமர் 
மத்துபகடக் ைமட்டும் படீிபதம சுனள்ைகநனேம் னகைப்ங்ைகநனேம் 
குல ைண்து. 
 

(75) 

 

(உ) உதிர் பமழ்படற்ைம, வௌடயைப் மதுைமப்ன ணற்றும் ஆட்ைநின் உகண 
219. சர்பபடச ணிட உகணைள் சட்ம் உதிர் பமழ்படற்ைம உகணகத 
சட்த்துக்குப் னம்ம படிக்கைதில் இனந்து மதுைமத்து 
ணிடர்ைநின் வௌடயை மதுைமப்னக்ைம உகணகத உத்டபமடம் 
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வசய்ையது (.சய.சய.ி.ஆர், உறுப்னகைள் 6 ணற்றும் 9). சயத்டயபகட ணற்றும் 
கத வைமடூணம, இக்ைணற் அல்து இனயபமக்கும் பிடத்டயல் 
மத்துடல் அல்து டண்க பனங்குடல் ஆையதபற்றுக்கு டயமை 
பனங்ைப்ட்டுள்ந மதுைமப்னம் இபற்பமடு வனக்ைணமைத் 
வடமர்னட்டுள்நது. (சய.சய.ி.ஆர். 
உறுப்னக 7 ணற்றும் சயத்டயபகடக்கு டயம உன்டிக்கை). 
 

மயதல் ணற்றும் ஆண்வண் பித்டயதமசத்டயன் அடிப்கதிம பன்க 
ணற்றும் துஷ்ிபதமைம் ஆையதபற்றுக்கு டயம மதுைமப்கனேம் 
இவ்வுகணைள் உள்நக்குையன். 
 

(76) 

 

220. பபபற்றுத் டடுத்து கபக்ைப்ட் ஆம் ைட்ங்ைநில், பமடயதநவு 
உஞவு, ீர் ணற்றும் சுைமடமப் மணப்ன ஆையதபற்க பனங்குபடற்கு அது 
டபயத ைமஞத்டயமல், வணிக் மணயல் அசமங்ைத்டயன் ைட்டுப்மடு 
ணற்றும் ஆடயக்ைத்துக்குள் டடுக்ை டிந்ட ணஞங்ைள் ைமஞணமை இந்ட 
ற்மடு ணீப்ட்டுள்நகட ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் 
குயப்ிடுையன். 
துகஞப்கைள் ைமம்ைலக்கு தகனத பனயபிட்டு வடமர்ந்தும் ணக்ைகந 
டுத்துச் வசல் அடயைமத்கட பனங்குபடன் ம் இம்வதர்ந்படமன் 
வௌடயைப் மதுைமப்க அசமங்ைம் உத்டபமடம் வசய்தபில்க. 
 

சயடி ணற்றும் டிதிமல் பிசமகஞ வசய்தப்டும் பமது வைமடூணம, 

இக்ைணற் ணற்றும் இனயவு டுத்தும் பிடத்டயல் மத்டப்டுடல், ைற்னயப்ன 
அல்து சயத்டயபகட பர்ந்டயனக்ைமம். 
 

(ஊ) பிசமகஞ இன்யத் டடுத்து கபத்டகத் டக வசய்டல் 221. 

பிசமகஞ இன்ய டடுத்து கபத்டல் ணற்றும் சட் பிபமடணமை டடுத்து 
கபத்டல் ஆையதபற்றுக்கு டயம சுடந்டயத்கடச் சைனக்கும் சர்பபடச 
ணிட உகணைள் சட்ம் உறுடயப்டுத்துையது (.சய.சய.ி.ஆர், உறுப்னக 9 

இகப் மர்க்ைவும்). 
 

பனம் கைது வசய்தப்ட்மல் அபன் கைதுக்ைம ைமஞங்ைள் ணற்றும் 
தும் குற்ங்ைள் ற்ய அபனக்கு அயபிக்ைப்ல் பபண்டும். சட்த்கட 
ணீயத குற்த்துக்ைமை கைது வசய்தப்ட் அல்து டடுத்து கபக்ைப்ட் 
பனம் உடிதம சட் அடயைம எனபர் ன்ிகக்குச் 
சணர்ப்ிக்ைப்ட்டு யதமதணமவடமன ைமப்குடயக்குள் சட் படிக்கை 
டுக்ைப் அல்து பிடுடக வசய்தப் உத்துகதமபமர். 
பனக்குத் டமக்ைல் வசய்தப்ட்பக வமதுபமை டடுப்னக் ைமபயல் 
கபக்ைப்மைமது. 
 

222. மத ண்ஞிக்கைதில் ீண் ைமங்ைலக்கு ணற்றும் பனக்ையஜர் 
அல்து ீடய ணன்ங்ைலக்ைம ிபபசம் இன்ய பிசமகஞ இல்மணல் 
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டயட்ணயட்டுத் டடுத்து கபப்து வடமர்ம ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் 
உள்ந. 
 

வணிக் மம் பமன் னத் வடமர்ற் ைமம்ைநில் மத 
ண்ஞிக்கைதிம இம்வதர்ந்படமக அகத்து கபப்து குயப்மை 
இடனுள் அங்கும். ப்ல் டல் வசப்வம்ர் பக, 290,000 

பகதிமபர்ைள் அகக்ைப்ட்டு ைட்டுப்மடுைகந அனுபிக்ை 
பட்து. 
இம் வதர்ந்படமர் அகபனம் பிசமகஞ இன்யத் டடுத்து 
கபக்ைப்ட்ர். 
 

பணலும், ன்மள் ல்...ஈ. இர் க் குற்ஞ்சமட்ப்ட் சுணமர் 12,000 

பர்ைள் ககப் மதுைமப்ன ணற்றும் .சய.ஆர்.சய. இமல் சந்டயக்ை 
டிதமடபமறு பபம இங்ைநில் பிசமகஞதின்யத் டடுத்து 
கபக்ைப்ட்மர்ைள். 
இவ்பிங்ைநில் டடுத்து கபக்ைப்ட் வனம்மபமர் ணீது ந்டவபமன 
குற்ம் சுணத்டப்பில்க ன்படமடு, குற்ம் சமட்ப்ட்பமக 
பனக்கு கவறும் பக டடுத்து கபப்து வமதுபமவடமன 
பிடயதமைபப இனந்டது. 
 

() உஞவு ணற்றும் ீர், உக ணற்றும் டங்குணயம் அத்துன் சுைமடமம் 
ஆையதபற்கப் வறுபடற்ைம உகணைள் 223. சைனக்கும் பமடயதநவு 
உஞவு, உக ணற்றும் இனப்ி பசடய ஆையதபற்றுக்கு சர்பபடச ணிட 
உகணைள் சட்ம் உத்டபமடம் அநிக்ையது (வமனநமடம, சை ணற்றும் 
ைமசம உகணைள் ற்யத சர்பபடச உன்டிக்கை .சய.ஈ.ஸ்.சய.ஆர். 
உறுப்னக 11). “சுத பினப்ின் அடிப்கதில் அபசயதணம சர்பபடச 
எத்துகனப்னக்ைம இடன் பிகநவுைகந இங்ைண்டு, இவ்வுகணகத 
உறுடயப்டுத்துபடற்கு படமடம படிக்கைைகந டுப்டற்கு' 

அசமங்ைங்ைள் டம்கண அர்ப்ஞித்துள்ந. பணலும், (77) 

 

அகத டிந்ட ஆைக் கூடித வௌடயை ணற்றும் ணம் சமர்ந்ட சுைமடமத்கட 
அனுபிப்டற்ைம உகண சைனக்கும் உண்டு (.சய.ஈ.ஸ்.சய.ஆர். 
உறுப்னக 12). சுத்ட யககணைள், பமய் டடுப்ன ணற்றும் ைமம் அத்துன் 
பமடயத ணனத்துபக் ைபிப்ன ஆையதபற்யன் பணம்மட்டுக்ைமை 
அசமங்ைங்ைள் படமடம சை படிக்கைைகநனேம் பணற்வைமள்ந 
பபண்டும். 
 

224. டமன் ையங்ைணமை அயபித்டகட பி ணயை அடயை ண்ஞிக்கைதிம 
வமதுணக்ைள் உண்கணதிபபத னேத்ட பதத்டயல் இனந்து 
வபநிபதறுபமர்ைள் ணற்றும் அபர்ைலக்குப் பமடயத மணப்க பனங்ை 
பபண்டும் ன்கட அசமங்ைம் அயந்டயனந்டது அல்து அயந்டயனக்ை 
பபண்டும் ன்டமல் அபர்ைலக்ைமை ற்கூட்டிபத ற்மடுைகநச் வசய்த 
அல்து படகப வடநிபமையததும் யககணகதச் சணமநிக்ை அசமங்ைம் 
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டபயதது ன்டமல் இந்ட ற்மடு ணீப்ட்கட ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் டுத்டயதம்னையன். 
வணிக்மம் ணற்றும் கத ைமம்ைகநப் னத் வடமர்னைள் இன்ய 
கபத்து இம் வதர்ந்டபர்ைகந பிடுபிக்ைமடபடமடு, இம் வதர்ந்படமர் 
டம் உவுைலன் இனப்டற்கும் அது அபர்ைகந அனுணடயக்ைபில்க. 
 

னேத்டத்டயன் ின் வணிக்மணயல் டடுக்ைக் கூடித ணஞங்ைள் பர்ந்டபடமடு 
பமய் ணற்றும் ணிடர்ைலக்கு எவ்பமட யக இனந்டகடக் வைமண்ம 
ணீல்ைள் ற்யக் குற்ச் சமட்டுக்ைள் குயப்ிடுையன். () என்று 
கூடுபடற்கும் என்று பசர்ந்து னகுபடற்குணம சுடந்டயங்ைள் 225. என்று 
கூடுபடற்கும் பசர்ந்து னகுபடற்குணம சுடந்டயத்கடனேம் சர்பபடச ணிட 
உகணைள் சட்ம் உறுடயப்டுத்துையது (.சய.சய.ி.ஆர், உறுப்னகைள் 21 

ணற்றும் 22). 

சட்த்டயமல் பிடயக்ைப்ட்மல் ணற்றும் படசயத மதுைமப்ன அல்து 
வமதுணக்ைள் மதுைமப்ன, வமது அகணடய, வமதுணக்ைள் சுைமடமத்கட 
அல்து ல்வமலக்ைத்கடப் மதுைமத்டல் அல்து கபதமன் 
உகணைள் ணற்றும் சுடந்டயங்ைகநப் மதுைமத்டல் ஆையதபற்யன் 
படகபைள் ஆையதபற்றுக்ைமை இவ்வுகணைள் ைட்டுப்டுத்டப்மம். 
 

ந்டவபமன ைட்டுப்மடும் அநபின் வமனத்டத்கட டயனப்டயப் டுத்ட 
பபண்டும். 
 

226. ித்வடடுக்கும் இங்ைநில் அல்து வணிக்மணயல் இம்வதர்ந்படமர் 
சர்பபடச அகணப்னக்ைலன் அல்து அச சமர்ற் அகணப்னக்ைலன் 
சந்டயப்னக்ைகந பணற்வைமள்பகட உள்நிட் கூட்ங்ைள் ணற்றும் என்று 
பசர்ந்து னகுபகடத் டடுப்டற்ைமை வடமர்ச்சயதமை அபசைம 
அடயைமங்ைள் ணற்றும் இமடபத்டயன் படகப ன்கபக்ைப்ட்டன் ம் 
வமதுணக்ைள் மதுைமப்னக்ைம ந்டவபமன யதமதணம ணடயப்டீ்கனேம் 
பி அநபில் இக்ைட்டுப்மடுைள் அடயைணமைவுள்நபடமடு, னேத்டத்டயல் உதிர் 
டப்ிதபர்ைலன் னத் வடமர்னைகநத் டடுப்டற்ைமைவும் அகப என 
குடயதமை பணற்வைமள்நப்ட்டமைத் வடன்டுையது. 
 

(78) 

 

() வண்ைநின் உகணைள் 227. சர்பபடச ணிட உகணைள் சட்த்டயன் ைரழ், 

ந்டவபமன மகுமடுணயன்ய சை சயபில், அசயதல், வமனநமடம, சை 
ணற்றும் ைமசம உகணைகந அனுபிக்கும் சண உகணைகந 
வண்ைலக்கு உறுடயப்டுத்துபது அசமங்ைங்ைநின் ைப்மமகும். 
(.சய.சய.ி.ஆர். உறுப்னக 2(1), உறுப்னக 3 வண்ைலக்கு டயம சை 
பிடணம மட்சங்ைகநனேம் அைற்றுபடற்ைம உன்டிக்கை). 
வண்ைலக்கு டயம சை பிடணம மட்சங்ைகநனேம் 
அைற்றுபடற்குச் சை படிக்கைைகநனேம் பணற்வைமள்லம் ைகணகத 
இக்ைப்மடு உள்நக்குையது. ணீல்ைகநத் டடுப்டற்கு, னமய்வு 
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வசய்படற்கு ணற்றும் ணீல்ைகநத் டண்டிப்டற்கு அத்துன் ஷ்ஈடு 
பனங்குபடற்கு, அகப வமது அல்து டிப் மத்டயம் பணற்வைமண்டினந்ட 
பமடயலும், அசமங்ைத்துக்கு என ைப்மடு உண்டு. 
 

228. னமய்வு வசய்தப்மட, வணிக்மணயல் ந்படயத மதூணம 
ைற்னயப்னச் சம்பங்ைள் உள்நிட் ைமம்ைநில் ணற்றும் ணீள்குடிதணர்த்டல் 
வசதற்மட்டின் பமது, வண்ைள் மயதல் வடமர்ம பன்கக்கு 
ஆநமக்ைப் ட்ர் ன்டமல் இவ்வுகணைள் ணீப்ட்டற்ைம 
ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் உள்ந. மயதல் சமர்ந்ட பன்கக்குச் 
சமடைணம ைமம்ைநின் சூனக ணமற்றுபடற்ைமை அசமங்ைம் படிக்கை 
டுக்ைத் டபயனேள்நது. 
 

பிடகபைள், வண்ைள் டககண டமங்கும் குடும்ங்ைள், இநம் 
டமய்ணமர்ைள், டடுத்து கபக்ைப்ட்பர்ைள் ணற்றும் 
ைமஞமணற்பமபர்ைநின் ணகபிணமர் ணற்றும் டமய்ணமர்ைள் 
ஆையதபர்ைகந உள்நிட் இகுபில் டமக்ைக் கூடித னேத்டத்டயமல் 
மடயக்ைப்ட்பர்ைள், மயதல் ணற்றும் மயதல் பபற்றுகண ைமஞணமை 
பன்கக்கு ஆநமபர்ைள், சந்படையக்ைப்ட் ல்...ஈ. ணற்றும் ன்மள் 
வண் பமமநிைள் ஆையபதமன் படகபைள் வடமர்மை படிக்கை 
டுப்டற்ைமை ந்டவபமன பிபச ற்மடுைலம் இனக்ைபில்க. 
 

(எ) குடும்ங்ைலக்ைம பிபச மதுைமப்ன 229. சர்பபடச ணிட உகணைள் 
சட்ம் குடும் அகுக்கு பிபச ைத்துபத்கட பனங்குையது ன்படமடு. 
அடகப் மதுைமத்து பணம்டுத்துபடற்ைம ைப்மடு அசுக்கு உண்டு 
(.சய.சய.ி.ஆர், உறுப்னகைள் 17 ணற்றும் 23, .சய.ஈ.ஸ்.சய.ஆர், உறுப்னக 10) 

னேத்ட பதத்டயல் இனந்து டப்ிதபமது, ிக்கும் வசதற்மட்டின் பமது 
ணற்றும் ஆஸ்த்டயைள் ணற்றும் ைமம்ைலக்கு ணமற்றும் பமது, குடும் 
அகைப் படபடற்கு, ிந்ட குடும் உறுப்ிர்ைலன் வடமர்க 
ற்டுத்துபடற்கு அல்து அபர்ைள் ங்ையனக்ையமர்ைள் ன் டைபக 
பனங்குபடற்குக் ையஞ்சயத்படனும் ைபம் வசலுத்டமது அச மணப்ில் 
இனந்ட குடும் உறுப்ிர்ைள் ிக்ைப்ட்ர் ன்டமல் இக்ைகணைள் 
ணீப்ட்கணக் ைம ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் உள்ந. 
பமடயதவடமன ணமற்றுபனயகத ற்டுத்டமணல் குடும்ங்ைகநக் ைண்டு 
ிடிப்டயல் ணயைத் டயகணனேன் கூடித .சய.ஆர்.சய. இக அசமங்ைம் 
ைமஞணயன்ய னம்டள்நிதது. 
 

(79) 

 

(ஏ) குனந்கடைலக்ைம பிபச மதுைமப்ன 230. அபர்ைள் இகுபில் 
டமக்ைக் கூடிதபர்ைள் ன்கடக் ைபத்டயற் வைமண்டு, குனந்கடைகநப் 
மதுைமப்டற்கு பிபச படிக்கைைகந அசமங்ைம் பணற்வைமள்ந 
பபண்டும் ன்கட சர்பபடச ணிட உகணைள் சட்ம் 
படகபப்டுத்துையது. 
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(.சய.சய.ி.ஆர். உறுப்னக 4. 

.சய.ஈ.ஸ்.சய.ஆர். உறுப்னக 10, குனந்கடைநின் உகணைள் ற்யத 
உன்டிக்கை). 
 

வற்பமர் அல்து மதுைமபர்ைள் இல்மட யகதில் டிதமை உள்ந 
குனந்கடைள் பிதத்டயல் இக்ைப்மடு டீபித் டன்கணகதக் வைமள்ையது, 

ிக்கும் இங்ைநில் அல்து ஆம்க் ைட்த்டயல் வணிக்மணயல் 
அத்டகைத பிபச படிக்கைைள் பணற்வைமள்நப்மடது ணீல் ன்கட 
குயக்கும் ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் உள்ந. 
 

பணலும் னர்பமழ்வு ன் சமட்டில் சஞகனேம் சயறுபர்ைள் பனக்ையன்ய 
அசமங்ைத் டடுப்னக்ைமபயல் கபக்ைப்ட்மர்ைள். அபர்ைள் னகணப்ன 
ணத்டயைலக்ையகபத ணமற்ப்ட்படமடு, அடமல் அபர்ைள் இனக்கும் 
இங்ைகநக் ைண்டு ிடிப்து ணற்றும் குடும்த்டயர் அபர்ைகநச் 
சந்டயப்து சயணணமைபினந்டது.  
 

 

வமதுணக்ைள் ணீது பம டமக்குடல்ைள் பணற்வைமள்நப்ட்: . ம. 
யனஞர்குல அயக்கை (போைம்) - 13 

 

 

(80) 

 

(எந) ீடய ணன்ங்ைலக்ைம ிபபசத்கட உள்நிட் தனுறு 
ைமத்துக்ைம உகண 231. சர்பபடச சட்த்டயன் ைரழ், பமடயக்கூடித 
ணீகக் வைமண் ணிட உகணைள் ணீல்ைள் ற்யத 
குற்ச்சமட்டுக்ைலக்ைம தனுறு மைமத்கட பனங்ை அசமங்ைம் 
படகபப்டுத்டப்டுையது (.சய.சய.ி.ஆர். 
உறுப்னக 2). உதிர்பமழ்படற்ைம உகண ணற்றும் வௌடீைப் மதுைமப்ன 
ணீல் வடமர்ம மதூணம குற்ச்சமட்டுக்ைகநப் னமய்வு வசய்து 
வமறுப்மபர்ைலக்வைடயமை பனக்குத் வடமர்பகட இப்ைமம் 
உள்நக்குையது. டடுத்து கபத்டயன் சட்னர்பணம டன்கணகதப் 
ட்சயத்துப் மர்ப்டற்ைமை ணற்றும் ணீல்ைள் வடமர்ில் ைமம் 
பனங்குபடற்ைமை யதமதணமதும் மட்சணற்துணம 
ீடயணன்ங்ைலக்ைம ிபபசம் மதுைமப்னச் சட்ைத்டயன் அடித்டநணமை 
அகணையது (.சய.சய.ி.ஆர்., உறுப்னகைள் 2, 9, 14 ணற்றும் 26). 

இக்ைப்மடு அத்டயதமதத்டயல் பணலும் பிபமைக் 
ைந்துகதமப்ட்டுள்நது. 
 

232. னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமடம குற்ஞ்சமட்ப்ட் 
ணீல்ைநில் என சய ணமத்டயபண னமய்வு வசய்தப்ட்டு அத்படமடு 
அப்டி பணற்வைமள்நப்ட்கபனேம் சர்பபடச தனுறு டன்கண ணற்றும் 
சுதமடீம் ற்யத ைட்கநைகந யகவு வசய்தமது ன்டமல் 
இவ்பபற்மடுைலம் ணீப்ட்டுள்நடமை ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் 
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குயப்ிடுையன். 
மடயக்ைப்ட்பர்ைள் ீடய ணன்ங்ைலக்குச் வசல்பது ணயைவும் 
ைட்டுப்டுத்டப்ட்டு அல்து சட்த்டயமல் யறுத்டப்ட்டு ணற்றும் 
னக்ைத்டயமல் சுனக்ைப்ட்டுள்நது. 
 

அபசைம சட்ங்ைள் ணற்றும் எலங்குபிடயைநின் ைரழ் டணது உத்டயபதமை 
அடயைமத்கடப் ிபதமையக்கும் அச ஊனயதர்ைள் வடமர்ில் பனம் ீடய 
ணன்ம் வசல்படற்கு பமய்ப்ப இல்க. 
இவ்படயைமங்ைநின் ைரழ் டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்நபர்ைள் வடமர்ில் 
டடுத்து கபப்டற்ைம ித்டயபதைணம யதமதப்டுத்டக ணீநமய்வு 
வசய்படற்கு ீடய ணன்ங்ைலக்கு ணயைக் குகந்ட அடயைமபண உள்நது. 
 

5. னேத்ட பதத்டயற்கு வபநிபத ணிட உகணைள் ணீல்ைள் (அ) 
ைமஞமணற்பமடல் ணீடம டக 233. அச டப்வமன்யனுள் ைமஞமணல் 
பமடல்ைகந சர்பபடச ணிட உகணைள் சட்ம் டக வசய்ையது. 
ைமஞமணல் பமடல் எனபன் சுடந்டயம் ணற்றும் மதுைமப்ன ஆையதபற்றுக்கு 
டயம என ணீல் ஆை உள்நது (.சய.சய.ி.ஆர். 
உறுப்னக 9) 

 

234. அசமங்ை ைபர்ைள் அசமங்ைத்டயன் சமர்ில் மத்டயத ைமஞமணல் 
பமடல்ைள் னேத்டத்டயன் ைகசயக் ைட்ங்ைலக்கு ன்னம், அப்பமதும் ணற்றும் 
அடற்குப் ின்னம் இங்கைதில் பமைக் ைமஞப்ட்வடமன 
படிக்கை ன்கட ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் குயப்ிடுையன். 
அபை சந்டர்ப்ங்ைநில் இப்டித் டமக்ைணகந்படமர் சந்படையக்ைப்ட் 
ல்...ஈ. 
உறுப்ிர்ைள், சை ஆர்பர்ைள், ஊைபிதமநர்ைள் அல்து ணிட 
உகணைள் ைமப்மநர்ைநமபர். சயர் ித்வடடுக்கும் வசதற்மட்டின் 
ைமஞமணற் பமமர்ைள். இத்டகைதபர்ைள் ைத்டப்டு வபள்கந 
பமன்ைநில் டுத்டச் வசல்ப்ட்ின் அபர்ைகநக் ைமஞபபதில்க 
ன் வமதுபமவடமன பனக்ைத்கட ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் 
பிக்ையன். 
 

(81) 

 

(ஆ) ைனத்து வபநிதிடுபடற்ைம சுடந்டயம் 235. டைபக 
வபநிதிடுபடற்கும் அடகப் வறுபடற்கும் ணற்றும் ைனத்வடமன்கக் 
வைமண்டினக்ைவும் ைனத்துக்ைகந வபநிதிடுபடற்குணம சுடந்டயத்கட 
சர்பபடச ணிட உகணைள் சட்ம் மதுைமக்ையது (.சய.சய.ி.ஆர். 
உறுப்னக 19). சட்த்துக்ையஞங்ை ணற்றும் கபதமன் உகண அல்து 
ற்வதக அல்து படசயதப் மதுைமப்க அல்து வமது அகணடயகத, 

வமதுணக்ைள் சுைமடமத்கட அல்து ல்வமலக்ைத்கடப் மதுைமக்ை 
ணமத்டயம் இவ்வுகணைள் ணட்டுப்டுத்டப்மம். சசண பிையட அநபின் 
சரககத ந்ட ணட்டுப்டுத்டலும் டயனப்டயப்டுத்ட பபண்டும். 
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236. சுதமடீ ஊைபிதமநர்ைள் னேத்டப் ிபடசத்துக்குச் வசல்பகட 
லகணதமைத் டக வசய்பது தும் வமதுணக்ைள் மதுைமப்ன பமக்ைங்ைகந 
பிஞ்சயதடமை இனப்டமல் இவ்பபற்மட்டிக ணீயதடற்ைம ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் உள்ந. 
2008இல் பிடயக்ைப்ட் ஊை பனயைமட்ல்ைள் னேத்டம் ற்ய அயக்கை 
பிடுப்கடக் ைடுகணதமை ணட்டுப்டுத்டயதபடமடு, ஊை சுடந்டயத்கடனேம் 
மடயத்டது. 
 

அசமங்ைத்டயன் ைனத்துக்கு ணமம ைனத்துக்ைகந வபநிதி கந்ட 
ஊைபிதமநர்ைள் ணற்றும் ஊை யறுபங்ைள் பிடணம 
அச்சுறுத்டல்ைகந டயர்வைமண்படமடு சயர் வைமல்ப்ட்பம, 

ைமஞமணற்பமய் அல்து ைடுகணதமைத் டமக்ைப்ட்து வடமர்ம 
ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் உள்ந. 
 

(உ) டணயனனீ பிடுடகப் னயைநின் குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணீல்ைள் 1. 

வமதுணக்ைகநத் டமக்குடகத் டடுக்கும் வமயதமைப் மபித்டல் 237. 

வபீம உன்டிக்கைைநின் வமது உறுப்னக 3: ஆதிக்ைஞக்ைம 
வமதுணக்ைகந, அபைணமைக் வைமக அச்சுறுத்டக பிடுத்து, னேத்டத்டயன் 
ைகசயக் ைட்ங்ைநின் பமது டணது ைட்டுப்மட்டில் உள்ந ிபடசங்ைநில் 
வடமர்ந்து இனக்குணமறு ைட்மதப்டுத்டய அப்ிபடசத்டயல் இனந்து டப்ிச் 
வசல் கந்டபர்ைகநச் சுட்டுக் வைமக வசய்து இக்ைட்டுப்மட்க அல் 
வசய்படன் ம் ஞதக் கைடயைகநப் ிடிப்கடத் டக வசய்னேம் வமது 
உறுப்னக 3 இக ணீயதகட ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் டுத்துக் 
ைமட்டுையன். 
ல்...ஈ. வமதுணக்ைகந னேத்ட பதத்டயல் இனந்து வசல் 
அனுணடயக்ைமடது ற்யத ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் வடமர்மை, 

அத்டகைத னேத்டக் குற்ம் ற்யத சம்ிடமத பிநக்ைம் 
படகபப்டுத்துபடற்பைற் இமடப இக்குைகநத் டமக்குபகட 
பிட்டும் மதுைமப்டற்ைமை ல்...ஈ. 
வமதுணக்ைகந அங்கு வசலுத்டயதடற்ைம ம்ைணம சமட்சயைள் 
ையகக்ைமடடமல், அந்படிக்கைைள் சட்த்டயன் ிைமம் வமதுணக்ைகந 
டமக்குடகத் டடுப்டற்ைம வமயதமைப் மபித்டடமைமது  குல 
ம்னையது. (பிடய 97, சயஆர்சய ஆய்வு) 
 

2. ல்...ஈ. ைட்டுப்மட்டியனந்து டப் தன் வமதுணக்ைகந வைமக 
வசய்டல் 238. வபீம உன்டிக்கைைநின் வமது உறுப்னக 3: குயப்மை 
இமண்மம் ணற்றும் ன்மம் னேத்ட சூன்த பதங்ைநில், ல்...ஈ. இன் 
க்ைத்டயல் னேத்ட கைநில் பலுக்ைட்மதணமை வமதுணக்ைள் 
சத்வடமகைகதப் படம் தற்சயதமை, னேத்ட பதத்டயல் இனந்து 
டப்னபடற்கு தன் வண்ைள் ணற்றும் குனந்கடைகந உள்நிட் 
வமதுணக்ைகந ல்...ஈ. பபண்டுபணன்ப சுட்டுக் வைமக வசய்து வமது 
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உறுப்னக 3 (வைமக) இக ணீயதகட ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் 
குயப்ிடுையன். 
 

(82) 

 

3. வமதுணக்ைலக்கு அனையல் இனந்து இமடபத் டநமங்ைகநப் 
மபித்டல் 239. சவனக்ைடினேள்ந குடயைலக்கு அனையல் இமடப 
இக்குைகந அகணத்டல்: சமத்டயதணமதின் ச வனக்ைடினேள்ந 
வமதுணக்ைள் ிபடசங்ைநில் இமடப இக்குைகந அகணத்டக 
சர்பபடச ணிடமிணம சட்ம் டக வசய்ையது. (பிடய 2324 .சய.ஆர்.சய. 
ஆய்வு). பணமட்மர் வசலுத்டயைள், கத ைணற் ீங்ையைள், இமடப 
பமைங்ைள், பணமட்மர் குனயைள், துங்கு குனயைள் ணற்றும் அைனயைள் 
ஆையதபற்க ல்...ஈ. பபண்டுவணன்ப வமதுணக்ைள் ிபடசங்ைலக்கு 
அனையல் அகணக்கும் அல்து ிபதமையக்கும் பமக்ையமல் இந்ட 
ற்மட்டிக ணீறுபகட ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் டுத்துக் 
ைமட்டுையன். ஆஸ்த்டயைள் ணற்றும் னேத்ட சூன்த பதத்கட உள்நிட் 
இம்வதர்ந்படமர் கூடிதினக்கும் இங்ைகந இவ்பகணபிங்ைள் 
உள்நக்ைய. ித்டயபது ணற்றும் ச சண பிையடம் வடமர்ம பிடயைகந 
ணடயப்கட உறுடயப்டுத்துபடற்ைமை பணப குயப்ிப்ட் ல்பபறு 
ன்வச்சக்கை படிக்கைைலக்கு இகதபமை இங்கை இமடபம் 
ப்டயயனந்து அபர்ைள் வமறுப்க இச்சட் பிபமட படிக்கைைள் 
ீக்ைமது. 
 

4. பலுக்ைட்மதணமை குனந்கடைகந ஆட்பசர்த்டல் 240. குனந்கடைகந 
பலுக்ைட்மதணமை ஆட்பசர்ப்து ணீடம டக: குனந்கடைகந 
பலுக்ைட்மதணமை ஆட்பசர்ப்கட சர்பபடச ணிடமிணம சட்ம் டக 
வசய்ையது. 
பதது ல்க ற்யத சர்ச்கச இனந்ட பமடயலும், குகந்ட ட்சம் அது 
15  அசமங்ைங்ைள் இஞங்ையனேள்ந (பிடய 136, .சய.ஆர்.சய. ஆய்வு). 
குயப்மை னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநில் 14 பதது சயறுபர்ைள் ணற்றும் 
சயறுணயதகக் கூ ல்...ஈ. 
பலுக்ைட்மதணமை அஞிடயட்டிதடன் ம் இவ்பபற்மட்க ணீயதகட 
ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் டுத்டயதம்னையன். 
இறுடய னேத்டங்ைநின் பமது ணஞிக்ைக் கூடித சமத்டயதக்கூறுைள் 
அடயைணமை இனக்கும் பமது, இப்டிதம பலுக்ைட்மத ஆட்பசர்ப்ன 
ணற்றும் இநபதடயக டம் குடும்ங்ைநில் இனந்து ிப்தும் வைமடூணமை 
மத்துபடம வமது உறுப்னக 3 இக ணீறுபடமகும். 
 

5. பலுக்ைட்மத உகனப்ன 241. பலுக்ைட்மத உகனப்ன ணீடம டக: ச ஈடு 
வசய்தப்மட அல்து துஷ்ிபதமைணம பலுக்ைட்மத உகனப்க 
சர்பபடச ணிடமிணம சட்ம் டக வசய்ையது (பிடய 95, .சய.ஆர்.சய. 
ஆய்வு). சய சணதம் ஆத்டம சூழ்யகைநில் ணற்றும் அபைணமை டம் 
குடும்ங்ைநில் இனந்து ிக்ைப்ட்டு அண்ைகந அகணப்டற்ைமைவும் 
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னேத்ட தற்சயக்கு பபறு ங்ைநிப்னக்ைகந பனங்குபடற்ைமைவும்  வமது 
ணக்ைகந ல்...ஈ. பலுக்ைட்மதணமை படகபப்டுத்டய ணீல் ற்ய 
ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் குயப்ிடுையன். 
னேத்டத்டயன் ைகசய ைட்ங்ைள் பமன் உதினக்கு ஆத்து அல்து 
உம்னக்கு ஆத்து ற்டுபடற்ைம சமத்டயதக்கூறுைள் அடயைணமை உள்ந 
யககணைநில் இவ்பனக்ைம் வைமடூணமை மத்துபடம து வமது 
உறுப்னக 3 இக ணீறுபடமகும். 
 

(83) 

 

6. டற்வைமகக் குண்டுத் டமக்குடல்ைள் ம் வமதுணக்ைகந வைமக 
வசய்டல் 242. வபீம உன்டிக்கைைநின் வமது உறுப்னக 3: 

வமதுணக்ைலக்கு டயமை னேத்ட பதத்துக்குள்லம் வபநிபதனேம்  
டற்வைமகக் குண்டுத் டமக்குடல்ைகந ல்...ஈ. 
பணற்வைமண்டுள்நடம ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் வமது உறுப்னக 3 

(வைமக) இக ணீயதகடக் குயக்ையது. 
 

2009 வப்ப 09ஆம் டயைடய ல்கத்டீபில் ிக்கும் ணத்டயவதமன்யல் அல்து 
2009 ணமர்ச் 10ஆம் டயைடய அகணச்சர் ணயந்ட பிபபசை ணீடம 
டம�க்குடல் பமன் வமதுணக்ைள் கக் வைமன் டமக்குடல்ைள் 
உள்நிட்  டற்வைமகக் குண்டுத் டமக்குடல்ைகந னேத்டத்டயன் இறுடயக் 
ைட்ங்ைநில் னேத்ட பதத்டயற்கு வபநிபத ல்...ஈ. பணற்வைமண்து. 
 

பணப ஆமதப்ட் வமதுணக்ைள் ணீடம பபண்டுவணன்பம அல்து 
ைண்டித்டணமை பணற்வைமள்நப்ட் டமக்குடல்ைள் இத்டகதின் 
வடநிபம ணீல் க் குல ைனதுையது. டற்வைமகத் டமக்குடல்ைள் 
ல்...ஈ. அடன் ைமம் னமவும் பணற்வைமண்வடமன வமதுபம 
படிக்கைதமகும் ன்படமடு டற்வைமகத் டமக்குடல்ைள் ற்யத 
அச்சம் அசமங்ைத்டயன் ணீல்ைலக்ைம ங்ைநிப்க அப்டிச் 
வசய்தபில்க ணற்றும் அடக யதமதப்டுத்ட டிதமது 
பனங்ையதினக்ைமம். 
 

243. இறுடயதமை, மடு சமமட மத்டயங்ைநின் ணிட உகணைலக்ைம 
ைப்மடுைள் வடமர்ம குலபின் ைனத்டயன் அடிப்கதில், (பணப அ 2 

இகப் மர்க்ைவும்) சர்பபடச ணிடமிணம சட்த்டயன் ணீல்ைள்  
அது குயப்ிட்பற்க பிஞ்சயத ணிட உகணைள் ணீல்ைகந குல 
ைபத்துக்கு டுத்துக் வைமள்நபில்க. 
 

டம் ைட்டுப்மட்டுப் ிபடசங்ைலக்கு அப்மல், மடு சமமட 
மத்டயங்ைலக்கு ணிட உகணைள் ற்யத ைப்மடுைள் உண்ம 
ன்கடச் சூனவுள்ந யச்சதணற் டன்கண ைமஞணமை னேத்ட பதத்துக்கு 
வபநிபத ல்...ஈ. இன் துஷ்ிபதமைங்ைகந குல ைபத்துக்கு டுத்துக் 
வைமள்நபில்க. 
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(ஊ) சர்பபடச சட்த்டயன் ைரழ் குற்த்டயற்ைம டிர் வமறுப்ன 244. 

பணப டுத்துக் வைமள்நப்ட்  சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் 
ணிட உகணைள் சட்த்டயன் ணீல்ைள் சர்பபடச சட்த்டயன் ைரழ் டி ர் 
வமறுப்ிகக் வைமண்டுள்ந. ஆனேடந் டத்ட பணமடயல் சம்ந்டப்ட் 
ந்டவபமன சமமதும் குயப்ிட்வடமன டின் வமறுப்னப் ற்யக் 
ைபம் வசலுத்துபது குலபின் ஆகஞதல். ைரபன உள்ந டீர்ணமங்ைள், 

ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள், யனொிக்ைப்டின், சர்பபடச சட்த்டயன் ைரழ் 
என குற்ணமை இனக்குணம ன்கடக் குயப்ிடுபடற்கு ணமத்டயம் 
ணட்டுப்ட்டுள்நது. சம்ந்டப்ட் குற்ச் வசதலுக்குப் வமறுப்ம 
ர்ைகந இங்ைமண்டற்ைமை ணற்றும் அச்சந்டர்ப்த்டயல் அபர்ைநது 
ணபமயககத ணடயப்டீு வசய்படற்கு பணலும் னமய்வு படகபப்டும். 
 

(84) 

 

245. இங்கை டப்ிம உன்டிக்கைைநில் பிநக்ைப்ட் குற்ங்ைள் 
அல்து ணனபனக்ைம சர்பபடச சட்த்டயன் ைரனம குற்ங்ைள் 
ஆையதபற்றுக்கு குல அடன் ைபத்கட ணட்டுப்டுத்டய, ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் குற்ம் என்று ந்டகடக் குயக்ையடம ன் 
குப்மய்பில் ைபம் வசலுத்துையது. 
ன்ன பமல், ணயைவும் மதூணம குற்ங்ைகந ணமத்டயபண குல 
ைந்துகதமடுையது. 
 

ின்மல் இவ்பயக்கைதில், இங்கை ணீது அகப சுணத்தும் ைகணைள் 
வடமர்மை குற்ம் சமட்ப்ட் வசதல்ைநின் ின்பிகநவுைகந ணற்றும் 
கத மடுைள் ணற்றும் க்ையத மடுைலக்ைம ங்ையகனேம் அது 
ைபத்துக்வைடுத்துக் வைமள்ையது. 
 

1. பமர்க் குற்ங்ைள் 246. சர்பபடச ணிடமிணமச் சட்த்டயன் சய 
ஆமல் ல்மபற்கனேம் உள்நக்ைமட ணீல்ைலக்கு டிர் குற்ப் 
வமறுப்னக்ைம ற்மட்டிகச் சர்பபடச சட்ம் பனங்குையது. உள்மட்டு 
ஆனேடந் டத்ட பணமடல்ைநின் பமடம அத்டகைத ணீல்ைகந வபீம 
உன்டிக்கைைள் பகசப்டுத்டபபம அல்து பிநக்ைம் அநிக்ைபபம 
இல்க ன் பமடயலும், கத அடயைமனர்பணம சர்பபடச சட் 
ங்ைள் இக்குற்ங்ைள் ற்ய பிநக்ையனேள்நபடமடு அபற்யன் குற்த் 
டன்கண இப்பமது சந்படைத்டயணற்டமைவுள்நது. சர்பபடச குற்பிதல் 
ீடயணன்த்டயன் பமம் சட்ம், குயப்மை உறுப்னகைள் 8(2)(இ) ணற்றும் 3 

இது வடமர்ில் ைபிக்ைத்டக்ைடமகும். 
அச்சட்த்துக்கு இங்கை என டப்ிமை இல்மட பமடயலும், 

சர்பபடசம் சமமட னேத்டங்ைநின் பமர்க் குற்ங்ைநின் ட்டிதல் ணற்றும் 
பிநக்ைங்ைள் ணனபனக்ைம சர்பபடச சத்டயக துல்யதணமைப் 
ிடயயக்ைமபிட்மலும் வமதுபமை அடக டுத்துக் ைமட்டுக்ைள் 
பமதிமை வடநிபமக்குபடமைவுள்நது. 
.சய.ஆர்.சய.இன் ணனபனக்ைணம சட்த்டயன் பிபம ஆய்பின் ணீதும் குல 
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சமர்ந்டயனக்ையது. 
 

247. இங்கை அசமங்ைத்டயன் சமர்ில் வசதற்டும் ர்ைள் ின்பனம் 
பமர்க் குற்ங்ைநில் ஈடுட்டுள்நர் ன்கட ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் ணற்றும் ணீல்ைள் டுத்டயதம்னபடமை குல ம்னையது. 
 

(அ) குயப்மை சை பிடணம வைமகைள், உனக்குகத்டல், 

ைற்னயத்டக உள்நிட் வைமடூணமை மத்டல் ணற்றும் சயத்டயபகட, 

வசமந்ட வைௌபம் ணீடம அட்டூனயதங்ைள், குயப்மை இனயவுடுத்தும் 
ணற்றும் ண்ினந்ட பிடத்டயல் மத்துடல், ைமதணகணந்படமகனேம் 
பமதமநிைகநனேம் பசைத்துப் மணக்ைத் டபயதகண ஆையதபற்க 
உள்நிட் வமது உறுப்னக 3 இன் மத ணீல்ைள் (ஆ) பபண்டுவணன்ப 
வமதுணக்ைள் ணீது பணற்வைமள்நப்ட் டமக்குடல்ைள் (இ) ைண்டித்டணம 
அல்து எவ்பமட டன்கணனேகத வமதுணக்ைள் ணீடம டமக்குடல்ைள் (ஈ) 
ணிடமிணம பமைத்வடமர்ைள் ணற்றும் வசஞ்சயலுகப குயத்துகத்ட 
பசடயைள் ஆையதபற்க உள்நிட் ணனத்துப ணற்றும் ணிடமிணமத் 
டங்ைள் ணீடம டமக்குடல்ைள் (உ) ணக்ைகந ட்டிிதில் கபத்டல் 
ணற்றும் ணிடமிணம யபமஞத்கட ணறுத்டல் ணற்றும் (ஊ) 
பலுக்ைட்மதணமை ைமஞமணல்பமடல்ைள். (85) 

 

248. ல்...ஈ.இன் சமர்ில் வசதற்டும் ர்ைள் ின்பனம் பமர்க் 
குற்ங்ைநில் ஈடுட்டுள்நர் ன்கட ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் 
ணற்றும் ணீல்ைள் டுத்டயதம்னபடமை குல ம்னையது: (அ) உதினக்கும் 
உலுக்குணம பன்கைள் உள்நிட் குயப்மை சை பிடணம 
வைமகைள், உனக்குகத்டல், வைமடூணமை மத்டல் (ைட்மதப் ஞி 
உட்) ணற்றும் சயத்டயபகட அத்துன் ஞதக் கைடயைகநப் ிடித்டல் 
பமன் வமது உறுப்னக 3 இன் மத ணீல்ைள், ணற்றும் (ஆ) 
பலுக்ைட்மதணமை குனந்கடைள் ஆட்பசர்த்டல். 
 

2. ணிட இத்துக்கு டயம குற்ங்ைள் 249. வமதுணக்ைள் ணீது பம 
அல்து டயட்ணயப்ட் பிடத்டயல் பணற்வைமள்நப்டும் டமக்குடயன் 
அகணப்கக் வைமண் சய துஷ்ிபதமைங்ைள் சர்பபடசக் குற்ம் 
ஆைமம் வும் சர்பபடச சட்ம் உறுடயப்டுத்துையது. சயகப, 

னபண்ம ற்யத சர்பபடச குற்பிதல் குல ணற்றும் .சய.சய. சட்ங்ைள் 
உள்நிட்  சர்பபடச உன்டிக்கைப் த்டயங்ைள் ணிட இத்துக்கு 
டயம குற்ங்ைகந வமனள் பகதக வசய்துள்ந. படகபப்டும் 
அடிப்கக்கூறு யகபபற்ப்ட்டினப்ின், என ஆனேடந் டத்ட 
பணமடலுன் வடமர்ன இனந்டமலும் இல்மபிடினும் அகப குற்ச் 
வசதல்ைநமகும். 
 

250. வமது ணக்ைலக்கு டயம பம அல்து டயட்ணயப்ட் 
டமக்குடல் என்று இனப்டமது ணிட இத்துக்கு டயம 
குற்ங்ைலக்ைம ிபபசணமகும். 
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வமதுணக்ைள் ன் அர்த்டம் வடமர்ில், இமடபம் சம்ந்டப்ட்கட 
அல்து பமமநிைகந வமதுணக்ைநிகபத உட்னகுத்துபது வமதுணக்ைள் 
ன் யககணகத ணமற்மது. டமக்குடக பணற்வைமள்பர் அது ற்ய 
அயந்டயனக்ை பபண்டும் ன்கட .சய.சய. சட்ம் படகபப்டுத்துையது. 
ஆதினும், இந்ட ணபமயக டமக்குடயன் சை பிங்ைகநனேம் 
அயந்டயனக்ை பபண்டும் ன்கட அபசயதப்டுத்டபில்க. 
 

251. இங்கை அசமங்ைத்கடப் வமறுத்ட பகதில், னேத்டத்டயன் பமதும் 
அடன் ின்னம் ணற்றும் னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநிலும் அடற்கு 
ந்டயனேம் இனக்ைமம், பன்ிப் வமது ணக்ைள் ணீது பம அல்து 
டயட்ணயப்ட் டமக்குடல் பணற்வைமள்நப்ட்கட ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் குயப்ிடுையன். வனம் அநபிம 
இம்வதர்ந்படமர் ணீடம பம வசல் டமக்குடல், னேத்டத்கடத் 
வடமர்ந்து சட்த்துக்குப் னம்ம வைமகைள் ணற்றும் ைமஞமணல் 
பமடல்ைள், உஞவு ணற்றும் ணனந்து பகைைகநத் டடுத்டல், மத 
அநபிம சயகப்ிடித்டல், ணற்றும் மட்ச அடிப்கதிமபற்க 
உள்நிட் கத பன்கைள் ஆையதபற்க இத்டமக்குடல் 
உள்நக்ையதது. ணிட இத்துக்கு டயம குற்ங்ைநமைவுள்ந 
குயப்ிட் வசதல்ைள் வடமர்மை, ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைலம் 
பன்கைலம் ணிட இத்துக்கு டயமை அசமங்ைம் பணற்வைமண் 
ின்பனம் குற்ங்ைகநக் குயப்டமைவுள்ந: (86) 

 

(அ) வைமக: “குற்ம் சுணத்டப்ட்பன் வசதல்ைள் அல்து னக்ைஞிப்ன 
ைமஞணமை மடயக்ைப்ட் எனபன் ணஞம் வைமகதின் அடிப்கக் 
கூறுைகநக் வைமண்மடைவுள்நபடமடு, அவ்பித்டயல் குற்பமநி ந்து 
வைமண் பிடம் மடயக்ைப்ட்பன் ணஞத்துக்குக் ைஞிசணம 
ைமஞணமதினந்டது'  சயகப குயப்ிடுையது. 
 

வைமகக்ைம அடற்குத் படகபப்டும் ணபம யக ணிட இத்துக்கு 
டயம குற்ணமைக் வைமள்நப்டுபடற்கு டயட்ணயடுபடற்கு ணமத்டயம் 
ணட்டுப்ட்டமதில்க ன்படமடு, ணிட உதிகத் துச்சணமை ணடயப்கட 
உள்நக்குையது. இங்கை இமடபம் பம வசல் டமக்குடல் ம் 
வமது ணக்ைகநக் வைமக வசய்டது ணிட இத்துக்கு டயம 
குற்ணம வைமக ன்கட ம்ைணம குற்ச்சமடுக்ைள் 
ஆடக்ையன். 
 

(ஆ) யர்ணமக்குடல். சயசய இன் சட்த்டயன் ைரழ், “சத்வடமகைதின் என 
குடயதின் அனயகப ற்டுத்துபடற்ைமை கதபற்றுள் உஞவு ணற்றும் 
ணனந்து பகைைலக்ைம ிபபசத்கடத் டடுத்து பபண்டுவணன்ப 
பமழ்க்கை யககணைகந ற்டுத்டல்' இக யர்ணமக்குடல் 
உள்நக்குையது (உறுப்னக 7(2)(ஆ). 
யர்ணமக்ைப்டுபடற்ைம சத்வடமகைதின் குடய “ைஞிசணம 
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ண்ஞிக்கைதமை' இனத்டல் பபண்டும். 
னேத்ட சூன்த பதத்டயல் இறுடய ணமடங்ைநில் வமதுணக்ைள் ணீது 
பிடயக்ைப்ட் யககணைள் வமதுணக்ைநின் ைஞிசணமவடமன குடயகத 
அனயப்கட பமக்ைமைக் வைமண்டினந்ட ன்டமல், யர்ணமக்கும் ணிட 
இத்துக்கு டயம குற்ம் ற்யத டீர்ப்னக்கு ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைந ஆடமணமை இனக்ையன். 
 

(இ) சயக ிடித்டல்: வமதுணக்ைள் யதமதணம ைமஞங்ைள் இன்ய, 
பிசமகஞதின்ய அல்து சட் அடிப்கதின்ய டடுத்து 
கபக்ைப்டுபது சயகிடித்டக ணிட இத்துக்கு டயமவடமன 
குற்ணமக்குையது. 
யதமதணம ைமஞங்ைள் இன்ய ஆதிக்ைஞக்ைம இம்வதர்ந்படமக 
வணிக் மணயல் டடுத்து கபப்து ம் சயக ிடிப்து வடமர்ம 
ணிட இத்துக்கு டயம குற்த்டயன் டீர்ப்னக்கு ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் ஆடமணமை உள்ந. 
 

(ஈ) துன்னறுத்டல்: டி ர் எனபன் அடிப்க அல்து அடிப்க 
உகணதிக அனுபிப்கட ணீறுபகட பமக்ைமைக் வைமண்டு சமடய, ணட 
அல்து அசயதல் ணீடம மட்சணம வசதல் அல்து னக்ைஞிப்ன 
துன்னறுத்டமகும் ன்படமடு, ணிட இத்துக்கு டயம குற்ங்ைநமைக் 
ைஞிக்ைப்டும் கத வசதல்ைநின் அபட மதூத்டன்கணகத அகப 
வைமண்டுள்ந. 
 

இங்கு பகசப்டுத்டப்ட்டுள்ந கத வசதல்ைள் பமன்று ல்...ஈ. 
இன் ஆடபமநர்ைள்  அசமங்ைம் யகக்கும் பன்ிதிலுள்ந டணயழ் 
ணக்ைலக்கு டயம சமடய அல்து அசயதல் ைமஞங்ைநின் 
அடிப்கதிம வசதல்ைள் ணிட இத்துக்கு டயம 
துன்னறுத்டமகும் ன்கட ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் ஆடக்ையன். 
 

(உ) ைமஞணற்பமடல்: “ அசமங்ைம் என்யன் அல்து அசயதல் 
அகணப்வமன்யன் அல்து அடன் அடயைமத்துன், ஆடவுன் அடன் 
உன்மட்டுன் ர்ைகந கைது வசய்டல், டடுத்து கபத்டல் அல்து 
ைத்டல், வடமர்ந்து சுடந்டயம் ணறுக்ைப்ட்கட ற்றுக்வைமள்பகட 
யமைத்டல் அல்து அபர்ைகந ீண்வடமன ைமத்துக்கு சட்த்டயன் 
மதுைமப்ில் இனந்து அைற்றுபடற்ைம பமக்குன் அபர்ைலக்கு பர்ந்ட 
ைடய அல்து அபர்ைள் ற்யத டைபக பனங்ை ணறுத்டல்' இக 
ைமஞமணற்பமடலுக்கு சயசய சட்ம் வமனள் பகதக வசய்ையது. 
(உறுப்னக 7(2)(டி). னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமதும் அடன் 
ின்னம் அசமங்ைத்டயன் அடகுகதிக பிணர்சயக்கும் அல்து 
ல்...ஈ. க்கு ஆடபம ர் ைமஞமணற் பமகடக் வைமண்டு ணிட 
இத்துக்கு டயம ைமஞமணற்பமடல் குற்ம் ற்யத 
ைண்டுிடிப்னக்ைலக்கு ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் ஆடமணமைவுள்ந. 
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252.  

ல்...ஈ. இகப் வமறுத்ட பக, பணற்டி ம்ைணம குற்ச்சமட்டுைலம் 
ணீல்ைலம், னேத்டத்டயன் ைகசயக் ைட்ங்ைநின் பமது வமதுணக்ைகந 
அபர்ைள் பினப்த்துக்கு டயமைத் டடுத்து கபத்டல் ணற்றும் டப்ிச் 
வசல் தன்பர்ைள் சயகச் சுட்டுக் வைமக வசய்பது ம் பன்ிதில் 
வமது ணக்ைள் ணீது பம அல்து டயட்ணயப்ட் டமக்குடகக் 
குயக்ையன். ணிட இத்துக்கு டயம குற்ணமை அகணனேம் குயப்ம 
படிக்கைள் வடமர்மை, னேத்டத்டயன் பமது டப்ிைபதம 
தற்சயத்டபர்ைகநக் வைமக வசய்பது ணற்றும் வமதுணக்ைலக்கு டயமை 
டற்வைமகக் குண்டுடமைகநப் ிபதமையப்கட அடிப்கதமைக் 
வைமண்டு, பணற்டி பிநக்ைத்டயன் டி, ல்...ஈ. ணிட இத்துக்கு டயம 
குற்ங்ைகந னந்டயனப்கட ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் குயப்டமை 
குல டீர்ணமித்துள்நது. 
 

3.டிர் வமறுப்ின் பமக்வைல்க 253. அத்டகைத வசதல்ைகநப் னனேம் 
டி ர்ைள் ணற்றும் இமடபக் ைட்கநத் டநடயைள் ணற்றும் 
சயபியதன் உதர் அடயைமைள் ஆையத இன சமமகனேம் குற்த்துக்ைம 
வமறுப்னடமைள்  சர்பபடச சட்ம் இங்ைமண்ையது. 
அத்டகைத வசதல்ைகநப் னனேம் டி ர்ைகநப் வமறுத்ட பக, 

குற்த்கடப் னபது (டி) குற்ச் வசதல்ைகந படிதமைச் வசய்டல், (டிடி) 
படிதமை ஈடுடுபர்ைலக்கு உடபி எத்டமகச பனங்குபது, (டிடிடி) 
குற்ச் வசதகத் டயட்ணயல் அல்து அடகத் தூண்டுடல், (டிடய) 
குற்ச் வசதகப் னத ைட்கநதிடுடல் ணற்றும் (டய) அபற்கப் 
னபடற்ைமை இகஞந்ட அல்து கூட்ம தற்சய அல்து சடய 
ஆையதபற்க பணவுையது  சட்ங்ைலம் சர்பபடச சட் ஆய்வுத்துக 
ணற்றும் சட் ணன்ங்ைள் இங்ைண்டுள்ந. 
 

254. இமடப ைட்கநத் டநடயைள் ணற்றும் சயபியதன் பணற்மர் 
கபதமநர்ைகநப் வமறுத்ட ணட்டில், ின்பனம் பிதங்ைநில் 
குற்த்துக்ைம வமறுப்கனேம் சர்பபடச சட்ம் பிடயக்ையது (டி) ஈடுட் 
குற்ங்ைள் அல்து ஈடுவுள்ந குற்ங்ைள் ற்யத யணம அல்து 
ஆக்ைனர்பணம அயபிகக் வைமண் உதர் அல்து ைரழ்த் டத்டயம 
வடமர்ன, (டிடி) படிதமை ஈடுடுபர்ைலக்கு உடபி எத்டமகச 
பனங்குபது (டிடிடி) அது கவறுபகடத் டடுக்ை, அக்ை அல்து 
டண்க பனங்ை படகபதம ணற்றும் யதமதணம படிக்கைைகந 
டுக்ை ைட்கநத் டநடய அல்து பணற்மர்கபதமநர் டபறுடல். 
 

255. இங்கை இமடபக் ைட்கநத் டநடயைள் ணற்றும் சயபஷ் 
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அசமங்ை அடயைமைள் அத்துன் இமடப ணற்றும் சயபியதன் ல்...ஈ. 
டகபர்ைள் இவ்பகைதம வமறுப்ின் ைரழ் சர்பபடச குற்ங்ைலக்ைம 
குற்ப் வமறுப்க சுணந்துள்நமர்ைள் ன்கட குலவுக்கு பனங்ைப்ட் 
ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைந வடபிக்ையன். 
 

() இங்கைச் சட்த்டயன் ைரழ் டி ர் குற்ப் வமறுப்ன 256. 

சுதமடீணம உள்மட்டு ீடயணன்ங்ைபந அச்சட்த்கட பிநக்ையப் 
வமனள் கூறுபடற்கு சயந்டவடமன யகதில் உள்ந ன்கட 
இங்ைமண்படமடு, இங்கைச் சட்த்டயன் ைரழ் டி ர் குற்ப் வமறுப்ன 
பகசகத சுனக்ைணமைக் குயப்ி குல பினம்னையது. இங்கைதின் 
குற்ச் சட்க் பைமகப படமடம குற்ச் சட்த்டயன் ிடம ணமகும். 
கத சட்ங்ைள் குற்ச் சட்க் பைமகபதின் குக யப்னம் 
ற்மடுைகநக் வைமண்டுள்ந. 
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257. ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள், னேத்டத்டயல் சம்ந்டப்ட் என டப்பம 
அல்து இன டப்ினபணம குற்ச் சட்க் பைமகபதின் ைரழ் ின்பனம் 
குற்ச் வசதல்ைகநச் வசய்துள்நடமைக் குயப்ிடுையன்: அசுக்கு டயமை 
னேத்டம் னடல் (ஸ் 114). னேத்டம் னபகட பமக்ைமைக் வைமண்டு ஆட்ைள் 
ணற்றும் ஆனேடங்ைகநட டயட்ல் (ஸ் 116). ணஸ்டமத்கட 
தூண்டிபிடுடல் (ஸ் 120). சட் பிபமடணம கூட்ங்ைள் ணற்றும் 
ையநர்ச்சய (ஸ் 138155). வைமக ணற்றும் டண்கக்குள்நமக்ைத்டக்ை 
ணிடக் வைமக (ஸ்ஸ் 293295). 

னக்ைஞிப்மல் ற்டும் ணஞம் (ஸ் 298). னத்தூண்டுடற் யகதில் 
ைமதம் ற்டுத்டல் அல்து டுைமதபணற்டுத்டல் (ஸ்ஸ்310326). 

ணிட உதிக அல்து கபதமர் மதுைமப்க ஆத்துக்குள்நமக்குடல் 
(ஸ்327). ர்க்ைணமை ணிட உதிக அல்து கபதமர் மதுைமப்க 
ஆத்துக்குள்நமக்குபடன் ம் ைமதபணற்டுத்டல் அல்து 
டுைமதபணற்டுத்டல் (ஸ்ஸ்328329). 

டபம கதில் ைட்டுப்டுத்டய கபத்டல் அல்து அகத்து கபத்டல் 
(ஸ்ஸ்330333). பிபச ிபில் டபம கதில் அகத்து கபத்டல் 
(ஸ்ஸ்334339). பந்டணமைக் ைத்டயச் வசல்ல் (ஸ்ஸ்353359). 

ைற்னயப்ன (ஸ்ஸ் 363364).டமக்குடல் ணற்றும் சட்பிபமடணம 
த்கடப் ிபதமையத்டல் (ஸ்ஸ்340349). 

பலுக்ைட்மதப் ஞி, அடிகணத்டம் ணற்றும் னேத்டத்டயல் குனந்கடைகந 
ஈடுடுத்டல் (ஸ் 358). மத மயதல் துஷ்ிபதமைம் (ஸ் 
365ி).ணற்றும் அச்சுறுத்டயப் ஞம் யத்டல் (ஸ் 372378). 

 

இபட பமன்று, சயத்டயபகட (வைட் சட்த்டயன் ஸ்2) ணற்றும் னேத்ட 
வசய்டயகதப் ப்னக வசய்டல் ணற்றும் படசயத சமடய அல்து சணத 
வபறுப்க ஆடத்து பமடமல் (வைட் சட்த்டயன் ஸ்2) பமன் 
குற்ங்ைகநக் குயக்கும் ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் உள்ந. 
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பணலும், இனயபம த்கட (ஸ் 107), வைமடூணம, எலக்ைக்பைம 
அல்து இதற்கைக்கு ணமம பிடத்டயம வசதல் என்கச் வசய்டல் 
(ஸ் 109(உ), படகபதற்பமறு டடுத்து கபத்டல் (ஸ்112 (அ), ணற்றும் 
ல் ைட்டுப்மடு ணற்றும் எலக்ைம் ற்யத டபம அிப்ிமதத்கட 
உண்மக்ைக் கூடித த்கட ஆையதபற்க உள்நிட் இமடபச் 
சட்த்டயன் ைரனம இமடபக் குற்ங்ைகந இமடபத்டயர் னந்டகடக் 
குயக்கும் ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் (ஸ்129(1). இப்ட்டிதல் ணயைவும் 
மதூணம குற்ங்ைகந ணமத்டயம் ிடயயடயத்துபப்டுத்துையது. 
 

. டீர்ணமங்ைள் 258. இங்கைதில் கவற் னேத்டத்டயன் ைகசயக் 
ைட்ங்ைள் ணற்றும் அடகத் வடமர்ந்ட ைமப்குடய சய 
பமர்க்குற்ங்ைநமை ணற்றும் ணிட இத்துக்கு டயம குற்ங்ைநமைக் 
கூ இனக்கும்டிதமை சர்பபடச ணிடமிணம சட்ம் ணற்றும் சர்பபடச 
ணிட உகணைள் சட்ம் ஆையதபற்க பமை இங்கை அசமங்ைம் 
ல்ஈனேம் ணீயதவடமன சுமபத்கடக் வைமண்டினந்ட. னேத்டத்டயல் ஈடுட் 
டப்ிமல் சர்பபடச யதடயைள் ர்க்ைத்டணமைப் னக்ைஞிக்ைப்ட்டமல் 
300,000 க்கும் அடயைணம ணக்ைள் அடமல் மடயக்ைப்ட்ர். னேத்டம் 
ணற்றும் சணமடமம் யவும் ஆையத இன ைமங்ைநிலும் டி ணிடர் 
வைௌபத்கடப் மதுைமப்டற்ைமை அகணந்ட சர்பபடச சட்த்டயன் லச் 
சட்ைத்கடனேம் உண்கணதிபபத மத கதில் 
டமக்குடலுக்குள்நமக்ையதகட அபர்ைள் பமர் னந்ட பிடம் ிடயயடயத்துபப் 
டுத்துையது. 
தங்ைபமடத்துக்கு டயம பமன் பமது இவ்பிடயைகந 
னக்ைஞிக்ைமம் னும் அநவுக்கு னேத்டத்டயன் என டப்ன அகந்ட 
வபற்ய சயனக்கு கடதட்டுபடமதினந்டது. 
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259. குலபின் சட் ணடயப்டீ்க சுனக்ைணமை பனங்குபடற்கு: (அ) 
அசமங்ைத்கடப் வமறுத்ட பகதில், சர்பபடச ணிடமிணம சட்த்டயன் 
ணீல், வபீம உன்டிக்கைைநின் வமது உறுப்னக 3 இன் ணீல்ைள், 

பமமநிைள் ணற்றும் வமதுணக்ைள் இகபத பித்டயதமசத்கடக் 
ைமண்டற்ைம படகப, வமதுணக்ைள் அல்து வமதுணக்ைள் டங்ைள் 
ணீடம டமக்குடலுக்ைம டக, ைண்டித்டணம அல்து அநவுக்கு 
அடயைணம த்கட வமதுணக்ைலக்கு டயம டமக்குடயன் பமது 
ிபதமையத்டல், டமக்குடல்ைலக்கு ன்னம் அபற்யன் பமதும் 
ன்வச்சக்கைக்ைம படகபப்டுத்டல், ணனத்துப ணற்றும் ணிடமிணம 
ஈடுமட்மநர்ைகந ணற்றும் டங்ைலக்ைம பிபச மதுைமப்னப் ற்யத 
படகபப்டுத்டல், வமதுணக்ைகநப் ட்டிிக்கு உள்நமக்குபடற்ைம 
ணற்றும் ணிடமிணம யபமஞத்கடத் டடுப்டற்ைம டக, 

பலுக்ைட்மதணமைக் ைமஞமணற்பமடல் ணீடம டக, சுடந்டயம் இனக்ைச் 
வசய்தப்ட்பர்ைநின் குகந்ட ட்ச த்டலுக்ைம படகபப்டுத்டல்ைள் 
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அத்துன் இந்டபர்ைள் ணற்றும் ைமஞமணற் பமபர்ைள் வடமர்ம 
படகபப்டுத்டல்ைள் ஆையதபற்யன் ணீல்ைகந ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் டுத்டயதம்னையன். ணிட உகணச் சட்ங்ைகநப் 
வமறுத்ட பக, உதிர்பமழ்படற்ைம உகண ணற்றும் வௌடயைப் மதுைமப்ன 
ணற்றும் ஆட்ைநின் லகண, பிசமகஞதின்யத் டடுத்து கபத்டல், உஞவு, 

ீர், உக, இனப்ிம் ணற்றும் சுைமடமத்துக்ைம உகணைள், 

கூடுபடற்ைமைவும் இகஞந்து வசதற்டுபடற்குணம சுடந்டயம், 

வண்ைநின் உகணைள், குடும்ங்ைலக்ைம பிபச மதுைமப்ன, 

குனந்கடைலக்ைம பிபச மதுைமப்ன, தனுறு ைமத்துக்ைம உகண, 

ைமஞமணற்பமடல்ைலக்கு டயம டக ணற்றும் ைனத்துச் சுடந்டயம் 
ஆையதபற்க அசமங்ைம் ணீயனேள்நடமை ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் 
குயப்ிடுையன். 
 

(ஆ) ல்...ஈ. இகப் வமறுத்ட பக, வபீம உன்டிக்கைைநின் 
வமது உறுப்னக 3, வமதுணக்ைள் வசயபமை உள்ந இங்ைநில் இமடப 
வமனட்ைகந அகணப்டற்ைம டக. 
குனந்கடைகந பலுக்ைட்மதணமை ஆட்பசர்த்டலுக்கு டயம டக, 

பலுக்ைட்மத ஞிக்வைடயம டக ஆையத ணீல்ைகந ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் குயப்ிடுையன். 
 

(இ) அசமங்ைத்டயன் சமர்ில் வசதற்டும் டி ர்ைள் ின்பனம் பமர்க் 
குற்ங்ைகநப் னந்டகடக் குயப்ிடுபடமைவும் ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் உள்ந: வபீம உன்டிக்ைகைநின் வமது 
உறுப்னக 3 இன் மத ணீல்ைள், பபண்டுவணன்ப வமதுணக்ைள் ணீடம 
டமக்குடல்ைள், ைண்டித்டணம அநவுக்கு அடயைணம த்கடப் 
ிபதமையத்து ணக்ைலக்கு டயம டமக்குடல்ைள், ணிடமிணம பமைத் 
வடமர்ைள் ணற்றும் வசஞ்சயலுகபதிமல் குயப்ிப்ட் பசடயைகந 
உள்நிட் ணனத்துப ணற்றும் ணிடமிணம டங்ைள் ணீடம 
டமக்குடல்ைள், வமது ணக்ைகநப் ட்டிிக்கு ஆநமக்குடல் ணற்றும் 
ணிடமிணம யபமஞத்கட ணறுத்டல் அத்துன் பலுக்ைட்மதணம 
ைமஞமணற்பமடல்ைள். 
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(ஈ) ல்...ஈ. ஆநஞிதிர் ின்பனம் பமர்க்குற்ங்ைகநப் னந்டகட 
ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் குயப்ிடுையன்: வமது உறுப்னக 3இன் 
மத ணீல்ைள் ணற்றும் குனந்கடைகந பலுக்ைட்மதணமை ஆட்பசர்த்டல். 
 

(உ) அசமங்ைம் ின்பனம் பமர்க்குற்ங்ைகநப் னந்டகட ம்ைணம 
குற்ச்சமடுக்ைந டுத்டயதம்னையன்: வைமக, யர்ணமக்குடல், 

சயகிடித்டல், துன்னறுத்டல் ணற்றும் ைமஞமணற்பமடல்ைள். 
 

(ஊ) ணிட இத்துக்கு டயம குற்ணமையத வைமகதிக ல்...ஈ. 
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னந்டடற்ைம ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் உள்ந. 
 

() பமர்க்குற்ங்ைள் ணற்றும் ணிட இத்துக்கு டயம குற்ங்ைள் 
ஆையத இண்டு பிதத்டயலும், டணக்குக் ைரலள்நபர்ைநின் 
படிக்கைைலக்கு உதர் அடயைமைநின் வமறுப்னப் ற்ய ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் குயப்ிடுையன். 
 

260. இந்ட ம்ைணம குற்ஞ் சமட்ப்ட் ணீல்ைள், மதூணம 
னமய்வு ணற்றும் வமறுப்மபர்ைலக்கு டயமை சட் படிக்கை 
டுப்கட பற்னறுத்துையன். 
 

டய. வமறுப்னக்கூல் ற்யத இங்கைதின் அடகுக 261. 

இவ்பத்டயதமதத்டயல், அத்டயதமதங்ைள் டிடிடி ணற்றும் டிடய இல் குப்மய்வு 
வசய்தப்ட் ணீல்ைநின் பமக்வைல்க ணற்றும் சுமபம் ஆையதபற்கக் 
ைபத்துக்வைடுத்து, சர்பபடசத் டங்ைள் ணற்றும் எப்டீ்நபிம 
அனுபம் ஆையதபற்கக் ைனத்டயற்வைமண்டு, வமறுப்னக்கூல் வடமர்ில் 
இங்கைதின் அடகுககத குல ணடயப்டீு வசய்ையது. 
 

அ. படமடம சர்பபடச டங்ைள் ணற்றும் எப்டீ்நபிம அனுபங்ைள் 
262. னேத்டத்டயல் இனந்து ணீண்  மடுைள், பமர்க்குற்ங்ைள் ணற்றும் 
ணிட இத்துக்கு டயம குற்ங்ைள் ன்டம யகச்சக்டயகதக் 
வைமண், இங்கைக்கு எத்ட ணீல்ைகந அனுபித்துள்ந. 
ணயைவும் டீபிணம பபறுமடுைகநக் வைமண் மடுைநின் 
அவ்பனுபங்ைள், அத்டகைத குற்ச்சமட்டுக்ைலக்கு டயநிக்ைத் 
படகபதம சர்பபடசட டங்ைகந வபநிதிடும் ணற்றும் அத்டகைத 
குற்ங்ைள் ற்யத படிக்கை டுப்டற்ைம பகைதம 
வசதற்டுத்டக் கூடித அடகுகைகநனேம் வைமண் அத்டங்ைலக்கு 
ற் னபமை டயர்மர்ப்க்ைகந ற்டுத்டயனேள்ந. 
 

263. இங்கை டப்ிமை உள்ந,  ணிட உகணைள் எப்ந்டங்ைள், 

னமய்ன வடமர்ம ைப்மடுைகநக் வைமண்டுள்ந. .சய.சய.ி.ஆர். 
இன் உறுப்னக 2(3), ணிட உகணைள் ணீல்ைநிமல் 
மடயக்ைப்ட்பர்ைலக்கு அசமங்ைம் தனுறு ைமத்கட பனங்குபகடத் 
படகபப்டுத்துையது. 
.ம. ணிட உகணைள் குலபின் பிநக்ைத்டயற்பைற், உன்டிக்கைதின் 
சை ணீல்ைகநனேம் மடுைள் னமய்வு வசய்பகடத் 
படகபப்டுத்துபபடமடு, மத ணீல்ைள் அல்து சர்பபடசக் குற்ங்ைள் 
சம்ந்டப்ட் பக, அடயல் ஈடுட்டமைக் குற்ம் சமட்ப்ட்பர்ைகந 
சட்த்டயன் ன் யறுத்ட பபண்டும் ன்கடனேம் படகபப்டுத்துையது. 
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பணலும், இங்கை டப்ிமைவுள்ந சயத்டயபகட ணற்றும் கத 
வைமடூணம, ணிடமிணமணற் அல்து இனயபமை மத்துடல் அல்து 
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டண்கக்கு டயம உன்டிக்கைதின் 12ஆம் உறுப்னக, 

சயத்டயபகடதமையத சர்பபடச குற்த்கடப் னந்ட சைகனேம் னமய்வு 
வசய்து அபர்ைள் ணீது பனக்குத் வடம (அல்து பனக்குத் 
வடமனபடற்ைமைத் படடிபனம் இன்வமன மட்டுக்கு மடு ைத்துபடற்கு) 
மடுைகநத் படகபப்டுத்துையது. 
 

264. ிமந்டயத ணிட உகணைள் உன்டிக்கைைள் ணற்றும் 
.சய.சய.சய.ி.ஆனக்கு .ம. ணிட உகணைள் குல அநித்துள்ந 
பிநக்ைத்டயன் ைரழ், ிமந்டயத ணிட உகணைள் ீடய ணன்ங்ைநின் 
டீர்ப்னக்ைகந அடிப்கதமைக் வைமண்டு ணிட உகணைள் சகக்கு 
சுதமடீ யனஞர்ைள் அண்கணதில் பனங்ையத அயக்கை னமய்வுக்ைம 
ிபதமசணயக்ை சட்த் டங்ைகந ன் கபக்ையது. சுதமடீம், 

க்ைச்சமர்ற்டன்கண, லயகபம, தனுறு ணற்றும் உடிதம 
ன்பற்க இக்ைட்கநைள் உள்நக்குையன். 
 

265. இவ்வுன்டிக்கைைநின் ைப்மடுைலக்குப் னம்மை, னமய்வு 
வசய்படற்ைம ைகண பபறு  சர்பபடச அகணப்னக்ைள் ணற்றும் 
டீர்ணமங்ைள் ம் வப்ட்டுள்நது. 
வமதுச் சகனேம், னமய்வு வசய்படற்ைம ைகணகத ணிட உகணைள் 
சட்ம் உள்நக்குபடமை அடன் சர்பபடச ணிட உகணைந ணற்றும் 
ணிடமிணம சட் ணீல்ைநிமல் மடயக்ைப்ட்பர்ைலக்கு ைமம் 
ணற்றும் ஷ்ஈடு வறுபடற்ைம உகண ற்யத அடிப்கக் 
பைமட்மடுைள் ணற்றும் பனயைமட்ல்ைள் ன் அடன் 2006 ஆம் ஆண்டின் 
60/147 டீர்ணமடடயல் பிநக்ையனேள்நது. மதுைமப்னச் சகனேம் 
பமர்க்குற்ங்ைலக்கு ணற்றும் ணிட இத்துக்கு டயம குற்ங்ைலக்கு 
டயமை பனக்குத் டமக்ைல் வசய்டக உள்நிட் ணிட வைௌபத்துக்கு 
டயம மத துஷ்ிபதமைங்ைலக்கு டண்கதியனந்து 
பிக்ைரட்டுகணகத அப்னப்டுத்துபடன் க்ையதத்துபத்கட, னேத்டத்டயன் 
பமது வமதுணக்ைநின் மதுைமப்ன ற்யத அடன் 1674 (2006) டீர்ணமத்கட 
உள்நிட்பமறு க பயனேறுத்டயனேள்நது. உள்மட்டு னேத்டம் என்று 
சம்ந்டப்ட் மட்டு யககணைநில் வமதுணக்ைகநப் மதுைமப்து 
ணற்றும் டண்கதியனந்து பிக்ைரட்டுகணகத அப்னப்டுத்தும் 
பிதத்டயல் அபட அடகுககத அது ைகப்ிடித்துள்நது. இங்கை 
உள்நிட் மட்டின் ணற்றும் அசமங்ைத்டயன் டகபர்ைள் ங்குற்யத 
பபர்ல்ட் சம்ணயட் அவுட்ைம் ணமமட்டில் 2005 இல் ைணடமை 
யகபபற்ப்ட் டீர்ணமம் 60/1 னேத்டம், இப்டுவைமக, 

பமர்க்குற்ங்ைள், இத்துபச் சுத்டயைப்ன ணற்றும் ணிட இத்துக்கு 
டயம குற்ங்ைள் ஆையதபற்யயனந்து டணது ணக்ைகநப் 
மதுைமப்டற்ைம மடுைநின் வமறுப்க ணீண்டும் பயனேறுத்டயனேள்நர். 
 

266. பணலும், வமறுப்னக்கூல் ற்ய க்ையதணம டங்ைகநனேம் 
சட்ைங்ைகநனேம் க்ையத மடுைள் வசதற்மடுைள் வடமகுத்துள்ந. 
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2005இன் டண்கதியனந்து பிக்ைரட்டுகணகத டயர்ப்டற்ைம 
வசதற்மடு ம் ணிட உ�கணைநின் மதுைமப்ன ணற்றும் 
பணம்மட்டுக்ைம பைமட்மட்டுத் வடமகுடய குயப்ம க்ையதத்துபத்கடப் 
வறுையது. .ம. 
ணிட உகணைள் ஆகஞக்குலபின் ைட்கநப் ிைமம் யனஞர்ைநமல் 
வடமகுக்ைக்ட் இந்ட ஆபஞம் சர்பபடச சட்த்டயன் ைரனம 
குற்ங்ைநிமல் மடயக்ைப்ட்பர்ைலக்கு ன்று அடிப்க உகணைள் 
உண்டு ன் உள்நமர்ந்ட அயபிக பனங்குையது: உண்கணகத 
அயபடற்ைம உகண, ீடயகதப் வறுபடற்ைம உகண ணற்றும் ணீண்டும் 
ற்மது ன் யறுபை டயதிம உத்டபமடத்கட உள்நிட் 
ஷ்ஈட்டுக்ைம உகண. 
 

(92) 

 

267. க்ையத மடுைநின் உறுப்னக்ைநின் இந்படிக்கைைலக்கு அப்மல், 

இப்டுவைமக, பமர்க்குற்ங்ைள் ணற்றும் ணிட இத்துக்கு டயம 
குற்ங்ைலக்கு டயம டண்கதியனந்து பிக்ைரடு அநிப்கட 
பிட்டும் அபைணம மடுைள் டபிர்ந்து வைமண்டுள்ந அல்து ன்ர் 
பனங்ைப்ட் பிக்ைரடுைகந இத்து வசய்படற்கு ீடய அல்து 
சட்பமக்ை டயதிம படிக்கைைகநப் தன்டுத்டயனேள்ந. சர்பபடச 
ீடய ணன்ங்ைள் அத்டகைத குற்ங்ைலக்ைம ணன்ிப்னக்ைள் 
பனங்ைடிதமடகப  அபட பமன்று டீர்ப்ன பனங்ையனேள்ந. 
இதுபப க்ையத மடுைநின் வைமள்கை யகதமைவும் உள்நது. இங்கை 
அசமங்ைம் கூ, “ணன்ிப்னக்ைள் உள்நமந்டபமறு பிக்ைரட்டுக் 
ைமசமவணமன்க ஊக்குபிக்ையது ன்து ணது ன்ைமய்ந்ட ைனத்டமகும் 
ன்படமடு பப அகப உைந்டடல்' க் குயப்ிட்டுள்நது. 
 

268. உள்மட்டு ஆனேடந்டத்ட பணமடல் என்யல் சர்பபடச ணிடமிணம 
சட்த்டயன் ணீல்ைள் வடமர்மை, மத ணீல்ைகந னமய்வு வசய்து, 

ஆடமம் இனப்ின், அபற்றுக்கு டயமை சட் படிக்கை டுப்கட 
உறுடயதமை ஆடப்டற்ைம சர்பபடச பனக்ைம் அசமங்ைங்ைள் ணீது 
சட்ப்டிதிம ைகணவதமன்றுக்ைம ீடயத்துகதிம 
டுத்துக்ைமட்ம ன்பமடி யைழ்வும் டற்பமது உள்ந. குயப்மை, 

அத்டகைத ணீல்ைகந சர்பபடச னேத்டங்ைநில் னமய்வு வசய்படற்ைம 
ைகணதிக ற்று ஆமல் உள்மட்டு ஆனேடந்டமங்ையத பணமடயல் 
அப்டிதில்க ன் பிநக்ைம் வடமர்ந்தும் பனக்ையல் இல்க. 
.சய..கப இன் கூற்றுப்டி, “ந்டவபமன னேத்ட படிக்கைதிலும் 
ைட்மதக் குகந்ட ட்சணமை வமதுபமை இங்ைமஞப்ட்டுள்ந 
ணிடமிணமத்டயன் அடிப்கக்கூயன் ஆய்வுைகந ணிடமிணம 
சட்த்டயன் பைமட்மடுைலம் பிடயைலம் ிடயயக்ையன். சம்ந்டப்ட் 
வசதல்ைநின் மதூணம டன்கணகதபதம அபற்கத் டக வசய்படயல் 
சர்பபடச சைத்டயன் அக்ைககதபதம எனபனம் சந்படையக்ை டிதமது.' 

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



உள்மட்டு னேத்டத்டயல் மத ணீல்ைகந னமய்வு வசய்படற்ைம 
ைப்மட்டிக வமதுச் சகனேம் ைணடமை டீர்ணமம் 60/147 இல் 
உறுடயப்டுத்டயனேள்நது. சர்பபடச ணிடமிணம சட் பிநக்ைத்டயல் 
பிபச இத்கட பையக்கும் சயஆர்சய, மடுைநின் னக்ைங்ைள் ற்யத 
பிபம ணீநமய்பின் அடிப்கதில், உள்மட்டு னேத்டத்டயன் பமடம 
பமர்க் குற்ங்ைகந னமய்வு வசய்து சட் படிக்கை டுப்கட 
ணனபனக்ைம சர்பபடச சட்ம் அசமங்ைங்ைள் ணீது ைகணதமக்குையது 
க் ைண்டுள்நது. 
 

269. சர்பபடச ணிடமிணம அல்து ணிட உகணைள் சட்த்டயன் மத 
ணீல்ைள் வடமர்மை வமறுப்னக்கூக பணம்டுத்தும் குயப்ம 
வமயத்வடமகுடயைகந ற்டுத்தும் டற்பமதுள்ந அச பனக்ைம் பணப 
பிநக்ைப்ட் சட் ைப்மடுைகநனேம் டங்ைகநனேம் 
ஊக்குபிப்டமைவுள்நது. 
மத அநபிம ணீல்ைநில் இனந்து ணீண்டு யகத்டைவுள்ந 
சணமடமத்கடனேம் சயந்டவடமன டயர்ைமத்கடனேம் ைட்டிவதலப் கனேம் 
மடுைள் ைந்ட ைமத்துக்குப் னதுகு ைமட்மணல் அடக டயர்வைமள்ந 
பபண்டும் ன்கட அத்டகைத பனக்ைம் குயக்ையது. 
பணமடலுக்குப் ிந்டயத அல்து ணமற்ணகந்து பனம் யககணைநில், 

“வமறுப்னக்கூக உறுடயப்டுத்டய, ீடயகத பனங்ைய ணீநிஞக்ைப்மட்க 
அகபடற்ைமை சைத்டயன் ைந்ட ைம மத துஷ்ிபதமைங்ைள் ற்ய 
உன்மட்டுக்கு பனபது வடமர்ம லகணதம வசதற்மடுைகநனேம் 
வமயத்வடமகுடயைகநனேம்' அகணப்டயல் மடுைள் ஈடுட்டுள்ந. 
இச்வசதற்மடுைலம் வமயத்வடமகுடயைலம் கூட்மை இகக்ைமத்டயற்குத 
ீடய  அகனக்ைப்டுையது. 
 

 

இங்கை தூதுக்குல சட்ணம அடயர் டககணதில் பிநக்ைணநித்டது: 
(போைம்) - 15 

 

 

270.  

ைந்ட ைம ணீல்ைள் ற்ய படிக்கை டுப்டற்குத் படகபதம 
என்பமடு என்று சம்ந்டப்ட் படிக்கைத் வடமகுடயதம இகக்ைம 
ீடய ணவுன இப்பமது உைநமபித டயதில் ற்றுக்வைமள்நப்ட்டுள்நது. 
இகக்ைம ீடய டிப்ட் ணீல்ைகந ஆமய்பபடமடு, அபற்றுக்கு 
அப்மலும் வசன்று உனணமடயைகந ணற்றும் சயக்ைம அகணப்ன 
கதிம அீடயைநிமல் பிகநனேம் பன்கதின் ைந்டைமத் 
வடமர்ன ஆையதபற்கனேம் குப்மய்வு வசய்ையது. ணீண்டும், வசதமநர் 
மதைம் கூறுபடன் ிைமம், “ என்யகஞந்ட ணற்றும் சுதமடீ டயதில் 
ணீல்ைநின் லகணதம அகணப்ன ற்யத படிக்கை டுக்ை 
தல்படமல், பணலும் பணமடகத் டடுத்து சணமடமத்கடக் 
ைட்டிவதலப்னபடற்கும் ணீநிஞக்ைப் மட்டுக்குணம பிசமணம பமக்ைங் 
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ைலக்ைம ங்ைநிப்க இகக்ைம ீடய பனங்கும். 
271. ைந்ட ைமத்கடப் ற்யபத சயந்டயத்துக் வைமண்டிமணல் அல்து 
னயக்குப்னய பமங்ை பபண்டும் ன்யமணல் இனப்து இகக்ைம ீடயதின் 
பிபபைணமகும். ணமமை, பன்கச் சக்ைத்கட யறுத்டய, டண்க 
பிக்ைநிப்டீ்டுக்கு ணற்றும் யமைப்னக்கு டயமைச் வசதற்ட்டு ைந்ட 
ைம குற்ங்ைலக்கு வமறுப்னக்கூக உறுடயப்டுத்துபடன் ம் 
மடயக்ைப்ட்பர்ைநின் துன்த்கட ற்றுக் வைமள்பகட இகக்ைம ீடய 
பமக்ைமைக் வைமண்டுள்நது. பணமடலுக்கு ன்ினந்ட அல்து அடற்குப் 
னம்மைவுள்ந ைமஞிைள் ணற்றும் அீடயைகந அடயை பிசமணமை 
ைபத்துக்வைடுத்து வண்ைலக்கு டயம மட்சத்கட உள்நிட் 
ஆமல் ணீல்ைநின் சுமபம் பணல் ஆடயக்ைம் வசலுத்தும் ணற்றும் 
பணமடயன் அனுபங்ைள் ஆையதபற்யன் ணீதும் அது ைபம் வசலுத்ட 
மடுையது. 
ிகைள் ணற்றும் அசமங்ைத்துக்கு இகதில் பிசுபமசத்கட 
ைட்டிவதலப்ி சட்த்டயன் ல்மட்சயகத ப்டுத்டய, அடன் ம் 
டயர்ைமத்டயல் பணமடல் ற்டுபகடத் டடுப்டற்ைம ங்ைநிப்க அது 
பனங்குையது. இவ்பமமை, வடன் ஆிக்ைமபில் யைழ்ந்டது பமன்று ஆழ்ந்ட 
இபமட அசயல் இனந்து “மதை வறுணமங்ைகந, சை ீடயகத 
ணற்றும் அடிப்க ணிட உகணைகந அடிப்கதமைக் வைமண்' என 
சைணமை ணமயதது பமன்று இகக்ைம ீடய க்ையதணமை டயர்ைமத்கட 
பமக்ையதடமைவுள்நது. 
272. இங்கை வமறுப்னக் கூல் ற்யத அடன் அடகுககத கூர்ந்து 
பமக்ைக் கூடிதவடமன ிபதமசணயக்ை ைண்ஞமடி பில்கதமை 
இகக்ைம ீடய உள்நது. 
உடமஞணமை வன மட்கப் பமன்று அசமங்ைம் ையநமச்சயவதமன்க 
யதடித்துள்நகட உள்நிட் தும் பணமடலுக்குப் ின்ம 
யககணைலக்கு அது ற்னகத்டமகும். குயப்மை, இங்கை சர்பபடச 
டங்ைகந அடிப்கதமைக் வைமண் ணற்றும் இகக்ைம ீடயக்ைம 
அடகுகதின் க்ையதணமவடமன அங்ைணம உண்கண, ீடய ணற்றும் 
ஷ்ஈடு வடமர்மை மடயக்ைப்ட்பமன் உகணைலக்கு உத்டபமடம் 
அநிக்ை கத பபண்டும். 
273. பலுக்ைட்மதணமைக் ைமஞமணல்பமடல்ைள் ணற்றும் அபர்ைலக்கு 
ன் பர்ந்டது ன்கட அயந்து வைமள்படற்ைம உபிர்ைநின் 
உகண ஆையதகப வடமர்மை உண்கணக்ைம உகண ஆம்த்டயல் 
.ம.ணிட உகணைள் குலபின் ணற்றும் அவணக்ைமவுக்ையகதிம 
ஆகஞக்குல ணற்றும் ணிட உகணைள் ீடயணன்ம் ஆையதபற்யன் 
டீர்ணமங்ைநினூமை படமன்யதவடமன்மகும். குயப்மை உண்கண 
லகணதமைத் வடதமட பமது, அசமங்ைத்டயமல் அல்து பமற்யன் ணறு 
ஆய்வு வசய்து டயனத்டயமல் அல்து டயட்ணயட்பமறு டமக்ைற்பமன் 
குல் அக்ைப்டுண பமது சம்பங்ைள் ற்யத சர்ச்கச லம்பமது 
உண்கணக்ைம உகணகத உறுடயப்டுத்டய அடகச் 
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வசதற்டுத்துபடற்ைம படிக்கைைள் க்ையதணமடமகும். 
274. உண்கணக்ைம உகண ன்வடுத்துச் வசல்ப்ட்டுள்ந என பனய 
உண்கணகதக் ைண்யனேம் ஆகஞக்குலக்ைகந அகணப்டமகும் 
ணீல்ைநின் பமக்ையக வபநிப்டுத்டய, பணமடகத் வடமச் வசய்னேம் 
அடிப்கதம ிவுைகந இங்ைண்டு யறுபைப் வமறுப்னக்ைகந குயக்ை 
உண்கணகதக் ைண்யனேம் ஆகஞக்குலக்ைநமல் டினேம். 
உண்கணதின் இவ்பம்சங்ைகந யகயறுத்துபடற்ைமை ணமத்டயணன்ய, 
வண்ைள் அல்து குனந்கடைள் பமன் குயப்ிட் ஏங்ைட்டுடக 
டயர்பமக்கும் குலக்ைகந உள்நிட் மடயக்ைப்ட்பர்ைள் ணற்றும் 
அபர்ைள் அனுபங்ைகநத் வடபிப்டற்குச் சந்டர்ப்ணநிப்து ம் 
வசதற்மடு ணற்றும் அடன் உற்த்டயக்குப் வமதுபமை உண்கணகதக் 
ைண்யனேம் ஆகஞக்குலக்ைள் அலத்டம் வைமடுக்கும். 
ைந்ட த்து பனங்ைநின் 21 இக உள்நிட் 1974 2009 பகதிம 40 

உண்கணகதக் ைண்யனேம் ஆகஞக்குலக்ைள் ற்ய அண்கணதில் 
வபநிதம னத்டைம் என்று ைஞிப்னத் வடபித்துள்நது. அபற்றுள் ட்டு 
அவணக்ைக் ைண்த்டயலும், என்று பமப்மபிலும், ல ஆிக்ைமபிலும் 
ணற்றும் ந்து ஆசயதமபிலும் உள்ந (அபற்றுள்  அண்கணதில் 
அகணக்ைப்ட்கபதமகும்). 
275. ீடயக்ைம உகண  சர்பபடச உன்டிக்கைநில் 
உள்நக்ைப்ட்டினப் ினும், 1993 இல் ன்மள் னைவைமஸ் மபிதமவுக்ைம 
சர்பபடச குற்பிதல் குல ணற்றும் அடனுன் வனங்ையத வடமர்னள்ந 
1994ஆம் ஆண்டில் ற்டுத்டப்ட் னபண்மவுக்ைம குற்பிதல் குல 
ஆையதபற்கத் வடமர்ந்து ீடயக்ைம உகணகத அல் டுத்துபது 
வடமர்ம மத ணமற்ங்ைள் ற்ட். (இங்கை இதுபக 
டப்ிமைச் பசமட) 114 மட்டுத் டப்ிக டற்பமதுள்ந உள்நக்ையத 
2002 ஆம் ஆண்டில் அலுக்கு பந்ட சர்பபடச குற்பிதல் ீடயணன்த்டயன் 
பமணமன சட்ங்ைள் இடக பணலும் பலுப்டுத்டய. ணிட இம் 
அயந்டயனக்கும் சய ணயை பணமசணம குற்ங்ைகநத் டக வசய்னேம் 
சர்பபடச சட்த் படமற்த்டயன் க்ையதணமவடமன ன்பற்ணமை பமணமன 
சட்ம் உள்நது. 
 மட்டுத் டப்ிர் இப்டுவைமக, பமர்க்குற்ங்ைள் ணற்றும் ணிட 
இத்துக்கு டயம குற்ங்ைகந உள்மட்டு ீடய ணன்ங்ைநில் 
பனக்ைமடுபடற்ைம ைப்மட்க ற்டுத்தும் படசயத சட்பமக்ைத்கட 
அல் வசய்துள்ந. 
அடயைணமை, உள்மட்டு னேத்டவணமன்யன் பமது பமர்க்குற்ணமைக் 
ைஞிக்ைப்க் கூடித மத ணீல்ைலக்ைமை என மடு டது 
ிகைலக்கு டயமை உள்மட்டு ீடயணன்ங்ைநில் படிக்கைைகந 
பணற்வைமண்டினப்கட ஆர்ன்டீம, ங்ைநமபடஷ், வமஸ்ிதம, சயய, 
வைமம்ிதம, வைமங்பைம மதை குடிதசு, வைௌத்டணமம, வன. 
பசர்ிதம, னபண்ம ணற்றும் உைண்ம ஆையத மடுைநில் 
ைமஞக்கூடிதடமைவுள்நது. 
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வைமபசமபபம (1999), டிபணமர் வஸ்டய (2000), சயதர்ம யபதமன் (2002), 

ைம்பமடிதம (2003) ணற்றும் வமஸ்ிதம (2004) ஆையதபற்க உள்நிட் 
கத மடுைள் பமர்க்குற்ங்ைள் ணற்றும் ணிட இத்துக்கு டயம 
குற்ங்ைகநப் னந்டபர்ைகந சட்த்டயன் ன் யறுத்துபடற்ைமைத் படசயத 
ணற்றும் சர்பபடச அகணப்கக் வைமண் ைப்ித் டன்கணனேன் கூடித 
ீடயக் குலக்ைகந அகணத்துள்ந. 
276. மத ணீல்ைகநத் வடமர்ந்து ஷ்ஈட்டுக்ைம உகண ன்கு 
இங்ைமஞப்ட்டுள்நபடமடு, சட் ணற்றும் யனபமை ஆையத இன பனயைள் 
ம் ல்பபறு சந்டர்ப்ங்ைநில் அது அல் வசய்தப்ட்டுள்நது. 
ஆர்ன்டீம, சயய, வடன் ஆிக்ைம, வைௌத்டணமம, வன, சயதர்ம யபதமன், 

டிபணமர் வஸ்டய, வணமவமக்பைம ணற்றும் க ீஆகஞக்குலக்ைகந 
உள்நிட்  உண்கணகதக் ைண்யனேம் ஆகஞக் குலக்ைள் 
ஷ்ஈட்டிக ந்துகத் துள்ந. ஷ்ஈடு ன்று க்ையத 
குயக்பைமள்ைகந யகவு வசய்ையது: (டி) மடயக்ைப்ட்பர்ைலக்கு 
இகனக்ைப்ட் அீடயதிக ற்றுக் வைமள்பது, (டிடி) மடயக்ைப்ட்பமர் 
அனுபித்ட இனப்ன ணற்றும் துன்ங்ைகந இங்ைமஞல், (டிடிடி) அபர்ைள் 
அனுபித்ட டீகணகத ஈடு வசய்பது டிதமட ைமதம் ன்யனந்ட 
பமடயலும், மடயப்கந்படமனக்கு சயன்ணமை அல்து வமனநமை ய 
ன்கணைகந பனங்குடல். 
277. ஷ்ஈடுைள் டிர்ைலக்பைம சைங்ைலக்பைம பனங்ைப்மம் 
ன்படமடு, உகணைகந ணீட்ல், வமக்ைத்டயம வைமடுப்வு, ணனத்துப 
ணற்றும் ணபமடத்துப பசகபைள், சுைமடமப் மணப்ன, ைல்பிக்ைம உடபி, 
வசமத்துக்ைகந டயனம்க் கைதநித்டல் அல்து அபற்றுக்ைம 
இனப்டீ்டிக பனங்ைல் அத்படமடு உத்டயபதமைனர்பணம ையங்ை 
ணன்ிப்னக்பைமல், தட சமகைள் ணற்றும் யகவுச் சயன்ங்ைகந 
ற்டுத்டல் ணற்றும் உத்டயபதமை ஜமைமர்த்ட டயங்ைகந ற்டுத்டல் 
பமன் பிடணம அகணப்னக்ைநில் இனப்டீ்டிக பனங்ைமம். வமது 
அிபினத்டய தற்சயைநில் இனந்து ணமறுட்டமைக் கூட்டுச் சுமபத்டயகக் 
வைமண் இனப்டீு இனப்படமடு அது ணீப்ட் உகணைள் ற்யதவடமன 
உத்டயபதமைனர்பணம இங்ைமஞலுன் பசர்ந்டயனக்ை பபண்டும். 
இறுடயதமை ணற்றும் க்ையதணமை, இனப்டீ்டின் வமது அம்சங்ைள் ற்ய 
அடயைத்து பனம் உஞர்வு உள்நபடமடு, வண்ைள் ணற்றும் ஆண்ைள் 
வடமர்ில் குயப்ிட் படிக்கைைள் ணற்றும் அபற்யன் அமக்ைம் 
ஆையதபற்யன் பிகநவுைகந ஆமதப் பபண்டித படகபனேள்நது. 
ஆ, வமறுப்னக்கூல் ற்யத இங்கைதின் யகப்மடு 278. 

வமறுப்னக்கூல் வடமர்ில், “எப அநவு ல்பமனக்கும் வமனந்தும் 
ன் பமய்ப்மட்டிக ணற்றும் வபநிமட்டு ணமடயைநின் இக்குணடயகத' 

க்ையத மடுைள் ஆடப்டயல்க ன்படமடு, “படசயத ணடயப்டீுைள், படசயத 
ங்பைற்ைல், ணற்றும் படசயத படகபைள் ணற்றும் அிம கைள்' ன்டயல் 
அடன் ஆடகப அடிப் கதமைக் வைமண்டுள்நது. ஆதினும், இது 
சர்பபடச டங்ைநின் க்ையதத்துபத்கட குகக்ைமது ன்படமடு 
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அத்டங்ைள் தும் படசயத ணமடயக்குள் என்யகஞக்ைப்ல் பபண்டும். 
இவ்பமமை, வமறுப்னக்கூல் ற்யத இங்கைதின் அடகுக, 

னேத்டத்டயமல் மடயப்கந்படமர் உண்கண, ீடய ணற்றும் இனப்டீ்டுக்ைம 
டணது உகணைகநப் வற்றுக் வைமள்படற்கு அது வ்பமறு தனுறு 
பிடத்டயல் ங்ைமற்றுையது ன்கட ன்கு னந்து வைமள்படற்ைமை அடக 
சர்பபடச டங்ைள் ணற்றும் எப்டீ்நபிம அனுபங்ைலக்வைடயப 
ணடயப்டீு வசய்த பபண்டும். 
279. குலபின் பைள்பிைலக்ைம லத்து ணம டயல்ைள் ணற்றும் 2011 

வப்ப 22ஆம் டயைடய யனைபதமர்க்ையல் குலபின் ன்ிகதில் க்ையத 
மடுைலக்கும் சட் ணம அடயர் பணமமன் ஸீ் இன் டககணதிம 
இங்கை அசமங்ைத்டயன் தூதுக்குலவபமன்றுக்கும் இகதில் கவற் 
சந்டயப்வமன்யன் பமது வமறுப்னக்கூலுக்ைம அடன் அடகுககத 
உனபமக்கும் சயத்டமந்டம் ற்யதவடமன பிநக்ைத்கட இங்கை 
அசமங்ைம் பனங்ையதது. (1) சய ல்...ஈ. 
உறுப்ிர்ைலக்கு டயம சட் டயதிம படிக்கை, ணற்றும் (2) 

இங்கை ணக்ைகநனேம் அடன் யப்ப் கனேம் ல்...ஈ. இம் இனந்து 
மதுைமப் டற்ைம அபர்ைநது அசயதல் தமப்ன ைப்மடுைகந 
யகபபற்த் டபயத என்ன் ின் என்மை பந்ட அசமங்ைங்ைநின் 
அசயதல் வமறுப்ன ன்பமமை இன க வைமண்டமைவுள்ந 
வமறுப்னக்கூல் ணவுன ஊமை வமறுப்னக்கூல் ணற்றும் 
ணீநிஞக்ைப்மடு ஆையதபற்றுக்கு இகபத என சணயகப்மட்க 
ற்டுத்ட இங்கை அசமங்ைம் மடுபடமை.சட் ணம அடயர் பிநக்ையக் 
கூயமர். பணலும், அடன் லத்து படிபிம டயயல், இம்பணடயைக் 
ைனத்துக்ைகநனேம் அசமங்ைம் ன்கபத்டது: ைற் மங்ைள் ணற்றும் 
ணீநிஞக்ைப்மட்டு ஆகஞக்குலபின் லச் வசதற்மடு ீடயகத ணீண்டும் 
வசதற்மட்டுக்குக் வைமண்டுபனம் சயத்டமந்டத்டயன் ணீது 
படிபகணக்ைப்ட்டுள்நது ன்கட சதமை ணடயப்டீு வசய்பது க்ையதணமகும். 
சயபில் அல்து குற்ப் வமறுப்ின் க்ையதத்துபம் ணீது ஆடயக்ைம் 
வசலுத்தும் என சயத்டமந்டணமகும் அது. வனம்மன்கணச் சைம் உள்நிட் 
சை சைங்ைலம் ைந்ட ைமத்டயல் ந்டபற்க பமற்றுக்கு 
எப்கப்கட இந்ட வனதற்சய லகணதமைத் படகபப்டுத்துையது. 
மதைச் வசதற்மவமன்யனுள் சட்த்டயன் ல்மட்சயதின் 
ஆடயக்ைத்டயன் ைரழ் டபயகனத்டபர் டபறுக்ைம பனத்டத்கட 
வபநிப்கதமைத் வடபிப்து அடகத் வடம பபண்டும். 
280. இவ்படகுகதின் கணதணமை அகணந்துள்ந ைற் மங்ைள் ணற்றும் 
ணீநிஞக்ைப்மட்டு ஆகஞக்குல, டி ர் வமறுப்னக் கூக 
குபிகணதணமைக் வைமள்நமது அடன் ிகைகநப் மதுைமப்டற்ைம 
வமறுப்ன அசுக்கு உண்டு ன் அசயதல் வமறுப்ன ற்யத பிசமணம 
ைனத்து ணீது ைபம் வசலுத்துையது. ல்.ல்.ஆர்.சய. இன் இவ்பம்சத்துக்கு 
அது பமன்வடமன ஆகஞகதக் வைமண் க்ையத இமடமிதின் ஈமக் 
பிசமகஞ (சயல்வைமட் பிசமகஞ) உஞர்பிக பனங்ையதடமை சட் ணம 
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அடயர் பிநக்ையமர். 
281. னேத்டத்கட பணற்வைமள்படயல், குயப்மை இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது, 

அது வ்பமறு ந்து வைமண்து ன்டற்ைம வமறுப்னக்கூல் ற்யத 
ந்டவபமன ைனத்தும் அசமங்ைத்டயன் இன க ணவுனபில் 
ைமஞப்பில்க. 
ல்.ல்.ஆர்.சய. இன் வசதற்மடு பணலும் னமய்வு வசய்தப் 
பபண்டினேள்ந “குயப்ிட்வடமன வமறுப்ன' ற்யத பிதம் என்றுக்கு 
பனயபகுத்டமல் அது சட்ணம அடயன் அலுபைத்டயலுள்ந “பபமவடமன 
அகு' க்கு டீர்ணமத்துக்கு பிப்டும் வும் இங்கை அசமங்ைம் 
வடபித்துள்நது. ஆதினும், இது பக ல்.ல்.ஆர்.சய.க்கு அநிக்ைப்ட் 
சமட்சயதங்ைள் அத்டகைத வமறுப்னக்குக் ைமஞம் ைற்ிக்ைக் கூடித டி 
ர் ைகநபதம குலக்ைகநபதம இங்ைமஞ பில்க  அசமங்ைம் 
சுட்டிக் ைமட்டினேள்நது. “இமடப பீர்ைநிமல் பம்ன ைந்ட வசதல்ைள் 
ப டினேம் ன்து ற்ய பினயப்மைவும் உஞர்வுனும்' அது உள்நது 
வும் ைமபல்துக ணற்றும் இமடப பீர்ைலக்கு டயம சய 
பனக்கு பிசமகஞைள் டற்பமது கவற்று பனபடமைவும் அசமங்ைம் 
குயப்ிட் டுள்நது. ஆதினும் இந்ட சூத்டயம் மத அநபிம அல்து 
டயட்ணயப்ட் ணீல்ைள் பர்ந்டடற்ைம சமத்டயதக்கூறுைள் உண்டு 
ன்கடக் ைபணமைப் மர்ப்டமைத் வடதபில்க. அது 
அப்டிதமதினந்டமல், ணீல்ைள் வைமள்கை அடிப்கதிமகப, ணயை 
உதர்ந்ட அசயதல் ணற்றும் இமடப ணட்த்டயல் ைட்கநதிப்ட் 
அல்து வமறுத்துக் வைமள்நப்ட்கப  ஊையக்ைப்க் 
கூடிதடமைவுள்நது. 
282. வடன் ஆிக்ைமபின் உண்கண அயனேம் ணற்றும் ணீநிஞக்ைப்மட்டு 
ஆகஞக்குல அத்துன் பபறு இங்ைநில் உள்ந ஆகஞக்குலக்ைநின் 
ன்ணமடயைநின் அடிப்கதில் அடன் அடகுகதின் ணீட்கும் குடய 
அகணந்துள்நடமை பிநக்கும் அசமங்ைம், சுணமர் 1,500 “ைடிணம ல்...ஈ.' 
இ னக்கு டயமை ணமத்டயம் குற்ம் சுணத்துபடற் கும் 
ஞ்சயனேள்பநமனக்கு “னர்பமழ்வு' அநிப்டற்ைம டன் பினப்த்கடனேம் 
குயப்ிடுையது. சை பிதங்ைநிலும், “சயகத்டண்க அற் 
டமமநணமவடமன வமயதகணப்னன் ணயைக் குகந்ட டக ைகநனேகத 
டண்க பிடயக்கும் வைமள்கைைள் அனுஷ்டிக்ைப்ட்டுள்ந'. 

இது வடமர்மை, சட் ணம அடயர் அலுப ைத்டயன் சயபஷ் அலுபர் 
எனபன் டககணதிம மன்கு உறுப்ிர்ைகநக் வைமண் பிபச 
குலவபமன்று சந்படையக் ைப்டும் ல்...ஈ. உறுப்ிர்ைலக்கு டயம 
பனக்குைகந ணீநமய்வு வசய்து பனபடமை சட் ணம அடயர் வடபித்டமர். 
283. இனப்டீு பனங்குபடற்ைம அடயைமத்கடனேம் ல்.ல்.ஆர்.சய. 
வைமண்டினந்ட பமடயலும் அது ந்ட அடிப்கதில் பணற்வைமள்நப்டும் 
ன்து வடநிபற்டமைவுள்நது. 
“வபற்யதமநர்ைபநம படமல்பிதகந்டபர்ைபநம இல்க', னேத்டத்டயமல் 
லத் படசம் துன்த்துக்குள்நமையதது ணற்றும் “ல்பமனம் இனந்டப 
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அன்ய வபற்ய வற்பமர் பனணயர்' ன்டமை அசமங்ைம் அடிக்ைடி 
அலத்டணமைக் கூயபந்துள்நது. 
னேத்டத்டயமல் மடயக்ைப்ட் ிபடசங் ைநின் சைதுணங்ையத 
அிபினத்டயதிமல் மடயக்ைப்ட் அகபனம் ன்கணதக பபடமடு, 

பக்கு (ணற்றும் ையனக்ையன்) லகணதம ணீள்ைட்டுணமம் சணம டமத்கட 
ணீந ற்டுத்துபடற்ைம ங்ைநிப்க பனங்கும்  அது 
குயப்ிட்டுள்நது. டமன் அடன் ைமதங் ைகநச் வசய்னேம் பமது, அது அடன் 
ணக்ைநின் “இடதங்ைகநனேம் ணங்ைகநனேம்' வடமடும் பிடத்டயல் 
“பனத்டத்கடத் வடபிப் டமை' இங்கை அசமங்ைம் வடபித் துள்நது. 
கத படிக்கைைலக் ையகபத, “ஏநவுக்கு மட்டின் கத 
மைங்ைநின் படகபைகநத் டயதமைம் வசய்து' பக்ையலும் ையனக்ையலும் 
உட்ைட்கணப்ன பசடயைள் ணற்றும் பீகணப்னத் டயட்ங்ைலக்ைமை அது 
ஞத்கடச் வசவு வசய்து டீடு வசய்ையது. 
284. னயக்குப் னய பமங்குபகட பிடுத்து ணீநகணத்டல் அடகுககதத் 
படர்ந் வடடுத்துள்நது ன் அசமங்ைத்டயன் உறுடயப்மட்கனேம் அப்டிச் 
வசய்னேம் பமது உண்கணகதக் ைண்யனேம் ஆகஞக்குலக்ைகந 
அகணத்துள்ந வடன் ஆிக்ைம ணற்றும் கத மடுைநின் அனுபத்டயல் 
இனந்து ன்கணதகந்துள்நடமைவும் ஆமல் அது பனக்ைமகத் 
வடமபில்க ன் பிநக்ைம் ற்யனேம் குயப்ி குல 
ைகணப்ட்டுள்நது. இவ்பனுபங்ைள் ணீது சமர்ந்டயனப்து பபவமன 
ணமடயக்கு பனயபைமலும். வடன் ஆிக்ைமபின் உண்கணகதக் ைண்யனேம் 
ஆகஞக்குல யறுபை ணற்றும் டிதமர் வமறுப்னக்ைள் ற்யத 
லகணதமவடமன னமய்பிக பணற்வைமண்டு  பனங்ைநமை இ 
எதுக்ைரடு வடமர்பகட அனுணடயத்ட அடிப்கக் ைமஞ ைமதங்ைகந 
டுத்துக் ைமட்டிதது. டணது படிக்கைைள் ற்யத லத் டைபகனேம் 
ஈடுட்பர்ைள் பனங்குபடற்ைமை ன்பந்து அபர்ைள் னந்ட குற்ங்ைள் 
அசயதயமல் உந்டப்ட்கப தமைபினந்டமல் டித்டிதமை ணன்ிப்னக் 
ைலக்கு பிண்ஞப்ிக்ை பபண்டும் ன்கட அது படகபப்டுத்டயதது. 
பணலும், அச்வசதற்மடு உள்நமந்டடமைபப மடயக்ைப் ட்பர்ைகந 
கணதணமைக் வைமண்டு ணீல்ைள் ற்ய மடயக்ைப்ட்பமர் உண்கண கதக் 
ைண்யனேம் ஆகஞக்குலவுக்கு அயபிப்டற்ைம ணற்றும் ஷ்ஈட்கக் 
பைமனபடற்ைம பசடயகதனேம் ஆடகபனேம் பனங்குபடமைவும் இனந்டது. 
ைரபன ைந் துகதமப்டுபடற்பைற் இங்கைதின் ல்.ல்.ஆர்.சய. 
வடமர்ில் பிதம் அப்டிதமை இல்க. பணலும், உண்கண கதக் 
ைண்யனேம் ஆகஞக்குலக்ைள் உள்ந  மடுைநில், அகப குற் 
பனக்குத் டமக்ைல் வசய்பகட டடுக்ை பில்க; ணமமை ஆர்ன்டீம, சயய, 
வைௌத்டணமம, வன, சயதர்ம யபதமன், பணமர் வஸ்டய ணற்றும் 
கதபற்க உள்நிட் மடுைநில் அபற்கத் வடமர்ந்து பனக்கு 
பிசமகஞைள் பணற்வைமள்நப்ட்டுள்ந. 
285. ஆம் பிதணமை, னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநில் அச சமர்ில் 
மத குற்ங்ைகநப் னந்டபர்ைகந வமறுப்னக்கூலுக்கு உட்டுத்டமட 
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ககத் டீர்ணமம் இங்கைதின் சர்பபடச ைப்மடுைநின் 
வடநிபமவடமன ணீமகும் ன்படமடு அது அனுணடயக் ைப்க் கூடித 
இகக்ைம ீடயக்ைம என வடபல். சர்பபடச சட்த்டயன் ைரழ் 
டண்கைநின் படிபம் ற்ய சய பகநந்து வைமடுக்கும் டன்கண 
இனந்ட பமடயலும், னமய்வுைள் ணற்றும் சட் படிக்கை 
படர்ந்வடடுக்கும் உகணக்கு உட்ட்டல் ன்படமடு ல்.ல்.ஆர்.சய. 
பமன்வடமன ஆகஞக்குலபிக அகணப்து இவ்பிதத்டயல் 
அசமங்ைத்டயன் ைகணகத அடனூமைபப யகவு வசய்படமை இல்க. 
286. “ணீநகணக்கும் ீடய' ணீடம டர்க்ைம் வடமர்மை, வடன் ஆிக்ைமபின் 
உண்கணகதக் ைண்யனேம் ஆகஞக்குல அகணக்ைப்ட் ின் ணற்றும் 
அடன் வசதற்மடுைள் ற்யத ைமத்டயன் ின் உை ீடயதின் படமற்ம் 
ணமற்ணகந்து, சய குற்ங்ைலக்கு ணன்ிப்க பனங்ை டிதமது ன்து 
இப்பமது பமை இங்ைமஞப்ட்டுள்நது. ணன்ிப்னக்ைள் 
ற்னகத்டமைமது ன்கட இங்கை இங்ைண்டுள்ந பமடயலும், அடன் 
இமடப ணற்றும் அசயதல் டகபர்ைநின் வமறுப்னக்கூல் ற்ய அது 
துபிட படிக்கைகதனேம் டுக்ைபில்க ன்படமடு, ல்...ஈ. 
உறுப்ிர்ைலக்குச் சயகபமசம் டபிர்த்ட படிக்கைைகந அது 
படர்ந்வடடுக்ைமம் வும் வமறுப்னக்கூல் ற்யத கத 
ிச்சயகைகந ஆமய்படற்ைமை ல்.ல்.ஆர்.சய.க்குப் வமறுப்னச் 
சமட்மம் வும் அது பமடயடுையது. இது வடமர்மை, ல்...ஈ.க்கு 
டயவடயமய் இங்கைதின் அடகுக வைமம்ிதமபின் ீடய ணற்றும் 
அகணடய ற்யத சட்த்டயன் (2005) ஆம் ையன் சய அம்சங்ைலன் 
எத்டயனக்ையது. அடன் அசயதல் தமப்ன ீடயணன்த்டமல் 2006 இல், ைல் 
சட்த்டயன் க்ையத ிவுைள் ற்றுக் வைமள்நப்க் கூடிதபபல் க் 
ைமஞப்ட்டுள்நது. 
குயப்மை, சயகபமசம் அற் டீர்ப்னத் வடவு ைபத்துக்கு டுத்துக் 
வைமள்நப்ட் குற்ங்ைநின் மதூத் டன்கணனேன் எத்துப் 
பமபடயல்க க் ைமஞப்ட்டுள்நது. பணலும், உண்கணதின் 
உத்டபமடம் ணற்றும் மடயக்ைப்ட்பம னக்ைம இனப்டீு சம்ந்டணமை 
அச்சட்ம் பலுபமக்ைப் பபண்டும் வும் அசயதல் தமப்ன ீடய 
ணன்ம் படகபப்டுத்டயதது. 
287. பணலும், ணீல்ைகநப் னமய்வு வசய்து குற்ங்ைலக்ைமை சட் 
படிக்கை டுத்து, உண்கண ணற்றும் இனப்டீ்க உள்நிட் 
மடயக்ைப்ட்பமனக்ைம கத படிக்கைைகந டுப்டற்கு சர்பபடச 
டங்ைள் அசமங்ைங்ைள் உறுடயப் டுத்துபகடத் படகபப்டுத்துையன் 
ன்டமல் “ணீநகணத்டல்' ணற்றும் “டண்க பிடயத்டல்' ஆையத ீடயதின் 
இண்டுக்கும் இகதில் என வடவு உண்வன் பதமசக வமய்தம 
இண்மைப் ிநவு வசய்னேம் அடிப்க கதக் வைமண்டமகும். 
குற்த்துக்ைம ீடய உத டண்கக்கு அப்மல்  பமக்ைங்ைகந, 

க்ையதணமை பிடயக ைகந பயனேறுத்துபடன் ம் வமறுப்னக்கூக 
பலுப்டுத்டய என சைத்டயனுள் சை ிகைலக்கும் அது 
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ற்னகத்டமகும் ன்கட டுத்துக் ைமட்டி, டயர்ைமத்டயல் அத்டகைத 
குற்ங்ைள் யைழ்பகடத் டடுப்கட வைமண்டுள்நடமல், குற்த்துக்ைம 
டண்க பிடயத்டல் ன் ீடயக்கு அடகச் சணணணமக் வைமள்பது 
சதல். 
 

 

 

ல்யஞக்ை ஆகஞக்குல ணக்ைம டயக அனுப்ிதினந்டது: (போைம்) - 
16 

 

 

288. அிபினத்டயத் டயட்ங்ைலம் ணிடம ிணம உடபினேம் இனப்டீ்டுன் 
சயைமய் வைமள்நக் கூமது ன்கடனேம் பயனேறுத்ட பபண்டினேள்நது. 
இனப்டீுைள் அசமங்ைத்டயன் சமர்ில் உண்கணவதன்று எப்னக் 
வைமள்பகடப் ிடயயடயத்துபப் டுத்டல் பபண்டும் ன் படமடு, 

ணக்ைலக்கு அபர்ைள் உகணைள் ணீப் ட்டமல் அபர்ைலக்கு பனங்ைப் 
பபண்டித வடமன்மகும், ணிடமிணமக் ைமஞங்ைலக்ைமை அல், அகப 
க்ையதணமை இனந்ட பமடயலும், சம்ந்டப்ட் படிக்கைைள் அசமங்ைம் 
பமடயடுபகடப் பமன்று தங்ைபமடத்டயல் இனந்து ணக்ைகநப் 
மதுைமப்டற்கு இதமணல் பமகட பி அப்மல் வசன்று பமர்க் 
குற்ங்ைள் ணற்றும் ணிட இத்துக்கு டயம குற்ச்சமட்டுக்ைள் 
உள்நிட் மத அநபில் ணக்ைநின் உகணைகந அசமங்ைம் படிதமை 
ணீயதகட வைமண்டினக்ைமம் ன்கட இவ்பயக்கைதில் குப்மய்வு 
வசய்தப்ட் ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் குயப்ிடுையன். 
வமறுப்னக்கூக டி ணகப்டற்ைமைபன்ய ணீல்ைகந உண்கணதமைபப 
எப்னக் வைமள்பகட வபநிப்டுத்டயக் ைமட்டுபடற்ைமை ணற்றும் மடயக் 
ைப்ட்பமனக்ைம ைமணமைபப இங்கை அசமங்ைம் இனப்டீுைகநச் 
வசய்த பபண்டும். 
இனப்ீமை ணற்றும் சைத்துக்ைம இனப்டீு பமன் இனப்டீ்டின் என 
குடயதமை அி பினத்டயகத பணம்டுத்டல் டயட்ங்ைள் இனந்ட பமடயலும், 

டபக எப்னக் வைமள்நல் இவ்படகு கதில் கணதணமை இனத்டல் 
பபண்டும். 
 

289. இறுடயதமை, ஆர்ன்டீமபில் இனந்து வடன் ஆிக்ைம பக ணற்றும் 
வணமபமக்பைமபில் இனந்து பணம வஸ்டி பகதிம கத  
சைங்ைநில் மடயக்ைப்ட்பமர் குலக்ைள் ணற்றும் ணிட உகணைள் 
அகணப்னக்ைநிமல் பச்சு பமர்த்கட, ைந்டமபமசயத்டல் ணற்றும் ஆர்பம் 
ஆையதபற்றுக்கு அடயைத்ட இபசடயகத பனங்கும் சூழ்யகப் 
வமனத்டத்டயல் இகக் ைம ீடயச் சட்ைவணமன்யனுள் வமறுப்னக்கூல் 
துடிப்மவடமன சயபில் சைத்டயமல் ஊக்குபிக் ைப்ட்டுள்நது. டற்பமது, 

அத்டகைதவடமன ன்வடுப்னக்கு இங்கைதில் யவும் யககண 
சமடைணமை இல்க. பணலும் அடயை அசயதல் இபசடயகதத் டயந்து 
வைமடுத்து, சுடந் டயணம பிபமடத்கட அனுணடயத்து னேத்டத்டயன் இறுடயக் 
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ைட்ங்ைநின் பமது ன் கவற்து ன் உண்கணகத 
ஆபஞப்டுத்ட சுதமடீ தற்சயைலக்கு அனுணடயகத பனங்குபடற்ைமை 
இங்கை அசமங்ைம் ைஞிசணம படிக்கை ைகந 
பணற்வைமள்நமடட்சம், சயப்மைத் டயட் ணயப்ட் இகக்ைம ீடயக்ைம 
அடகுக வமறுப்னக்கூல் ணற்றும் மடயக்ைப்ட்பமன் உகணைலக்ைம 
ணடயப்னக்ைம பிகத்டய னுள்ந ங்ைநிப்க பனங்ை ணமட்மது. 
 

இ. ைற் மங்ைள் ணற்றும் ணீநிஞக்ைப்மட்டு ஆகஞக்குல 290. 2009 பண 
ணமடம் னேத்டம் டிபகந்ட என பனத்டயன் ின்ர், 2002 ஆம் ஆண்டில் 
பமர்யறுத்ட எப்ந்டம் அலுக்கு பந்டடயல் இனந்து 2009 பண ணமடம் னேத்டம் 
டிபகனேம் பகதிம யைழ்வுைகந சரயப்டற்ைமை, 1948 இன் 
பிசமகஞ ஆகஞக்குலக்ைள் சட்த்டயன் ைரழ் மடயடய ைற் மங்ைள் 
ணற்றும் ணீநிஞக்ைப்மட்டு ஆகஞக் குலகப ல்.ல். 
ஆர்.சய. யதணயத்டமர். வசதமநர் மதைம் மட்டுக் ைம பிதத்கட 
பணற்வைமண்கடத் வடமர்ந்து 2009 பண 23ஆம் டயைடய இங்கை அசமங்ைம் 
வசதமநர் மதைத்துக்குக் வைமடுத்ட உறுடயப் மட்டின் டி, னேத்டத்டயன் 
பிகநபமை ற்ட் வமறுப்னக்கூல் சயக்ைல்ைள் வடமர்மை படிக்கை 
டுக்குணமறு க்ையத மடுைலம் பம சர்பபடச சைம் வடமர்ச்சயதமை 
பணற்வைமண் அலத்டத்கடத் வடமர்ந்து ல்.ல்.ஆர்.சய. அகணக்ைப்ட்து. 
 

291. ன்மள் சட் ணம அடயம, சயத்டன் ஞ்சன் டி சயல்பமபின் 
டககணதிம ட்டு உறுப்ிர்ைகநக் வைமண் ஆகஞக்குல, அடன் 
பமர்த்கடைநில் “இங்கைதின் சை ிகைலம், இத்துபம் ணற்றும் 
சணதம் துபமை இனந்டமலும், வைௌபத்துனும் சுடந்டய உஞர்வு னும் 
பமழ்படற்ைமை, னேத்டத்டயன் ைமஞ ைமதங் ைள் ணற்றும் ணக்ைள் ணீடம 
அடன் பிகநவுைள் ணீது ைபம் வசலுத்டய படசயத க்ையதத்கடனேம் 
ணீநிஞக்ைப்மட்கனேம் பணம்டுத்துபகட டயர்மர்க்ையது'. பணலும் அது, 

“னேத்டம் ைஞிசணம அநவு பமழ்வுைநில் டமக்ைத்கட ற்டுத்டயத டி 
ணிடர்ைலக்கு இனப்டீ்டுக்ைம என வமயத் வடமகுடயதிக 
இங்ைமண்டற்கும் டயர்மர்க் ைப்டுையது' வைமலம்கத் டநணமைக் 
வைமண் ல்.ல்.ஆர்.சய., அடன் அணர்வுைகந 2010 ஆைஸ்ட் 11ஆம் டயைடய 
ஆம்ித்டபடமடு, ஆம் த்டயல் 2010 பம்ல் அது டது அயக்கைகத 
மடயடயக்குக் கைதநிக்ை பபண்டும் ப் ஞிக்ைப்ட்து. பிகபில், 

“ஆகஞக்குல ன்ிகதில் சமட்சயதணநிப்டற்ைம வடமர்ச்சயதம 
வமது ணக்ைள் பபண்டுபைமள் ணற்றும் பணலும்  ணமபட்ங்ைள் 
அத்துன் இங்ைலக்கு பிதம் வசய்த பபண்டி ற்ட் து'  பித்ட 
என யககத அது டயர் வைமண்து. பப, அடன் ஆகஞகத ீடிக்கு 
ணமறு ஆகஞக்குல பைட்டுக் வைமண்து. அடன் பிகநபமை, 2010 பம்ல், 

இங்கை மடய டய 2011 பண 15ஆம் டயைடய பக அடன் ஆகஞகத 
பணலுவணமன ஆறு ணமடத்துக்கு ீடித்டமர். பண 2011க்கு அப்மலும் 
ல்.ல்.ஆர்.சய. 
ீடிக்ைப்டுபடற்ைம குயைள் ைமஞப்டு ையன். 
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292. னேத்டத்டயமல் ற்ட் சயக்ைல்ைலக்கு அடன் உள்மட்டுப் 
டயநிப்னக்ைம க்ையத ணமவடமன வமயத்வடமகுடய ல்.ல்.ஆர்.சய.  
இங்கை அசமங்ைம் அடிக்ைடி குயப்ிட்டு பந்துள்நது. சர்பபடச டங்ைள் 
பனங்ையத சட் ைத்கடப் ிபதமையத்து, அடன் படமற்ம் ணற்றும் 
இன்றுபகதிம அடன் வசதற்மடுைள் ம் ல்.ல்.ஆர்.சய. ந்ட 
அநவுக்குப் தனுறு வமறுப்னக்கூல் வமயத்வடமகுடயதமைவுள்நது 
ன்கட குல ணடயப்டீு வசய்துள்நது. குயப்மை, அடிப்க சயக்ைல்ைநம 
உண்கண, ீடய ணற்றும் இனப்டீு ஆையதபற்யன் ணீது படிக்கை டுப் 
டற்ைம ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் டயக அது ைபத் துக்கு டுத்துக் 
வைமள்ையது. 
 

293. ஆம்த்டயல் இனந்பட, அடன் வசதற்மடுைகந பணலும் சயப்மை 
அயந்து, சயக்ைல்ைள் ணற்றும் பைள்பிைகந படிதமை ஆகஞக்குலவுன் 
ைந்துகதமடி ணற்றும் சர்பபடச சயந்ட னக்ை பனக்ைங்ைள் அத்துன் 
எப்டீ்நபிம அனுபங்ைள் ஆையதகப ற்ய ல்.ல்.ஆர்.சய. உன் 
ைந்து வசதற் குல மடிதது. க தற்சய வசய்தும் 
அசமங்ைத்தும ீண் பச்சுபமர்த்கடைகந த்டயத பமதும், 

இங்கைக்ைம பிதத்கட பணற்வைமண்டு ல்.ல்.ஆர்.சய.னேன் வடமர்ன 
வைமள்ந அடற்கு டிதபில்க. பப, ணமமை, 2011 ப 28ஆம் டயைடய 
மடந்டய பனயைள் ம் பைள்பிைள் வடமகுடயவதமன்க குல ல்.ல்.ஆர். 
சய.க்குச் சணர்ப்ித்டது (இகஞப்ன 2.14). 2011 வப்ப 16ஆம் டயைடயதிப்ட் 
வசதமநர் மதைத்துக்ைம எப்ணயப்மட ன்மம் டப்ன மடந்டயக் 
குயப்வமன்று ம், இங்கைதின் யந்ட து�துக்குல, அக்பைள்பிைள் 
பற்றுக்ைம டயக, மடயடய வசதைத்டயன் அயபிப்வமன்யன் ம் 
அனுப்ி கபத்டது (இகஞப்ன 2.15) 

 

294. இங்கைக்ைம பிதத்கட பணற் வைமண்டு ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் 
வசதற்மட்க படிதமை அபடமிப்டற்கு குலபிமல் 
சமத்டயதப்பில்க ன் பமடயலும், அசமங் ைத்டயன் டயலுக்கு 
பணடயைணமை, குயப்மை ல்.ல்.ஆர்.சய. அடன் இகஞதத்டநத்டயல் 
ையங்ைணமைப் ிசுத்ட அணர்வுைநின் லத்துப் டிைகநப் வற்றுக் 
வைமள்நவும், கத அச ங்ைநில் இனந்து இக்ையதங்ைலக்ைம 
ிபபசத்கடப் வற்றுக் வைமள்நவும் குலவுக்கு டிந்டது. அது படசயத 
ணற்றும் சர்பபடச ஊை அயக்கைைகநனேம் படசயத ணற்றும் சர்பபடச 
சயபில் சைத்டயன் சமட்சயதத்கடனேம் ல்.ல்.ஆர். சய.னேன் படித் வடமர்ன 
வைமண்பர்ைநின் பிநக்ைங்ைகநனேம் குப்மய்வு வசய்டது. 
 

295. இது பமன் பிதங்ைள் வடமர்மை படிக்கை டுப்டற்ைமை 
இங்கைதில் அகணக்ைப்ட் டமபது ஆகஞக்குலபமை ல்.ல்.ஆர்.சய. 
இல்க. ல்.ல்.ஆர்.சய. இக உள்நிட் இவ்பமகஞக்குலக்ைள் 
பிசமகஞ ஆகஞக்குலக்ைள் சட்த்டயன் (1948) ைரழ், வமதுச்பசகபைநின் 
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யனபமைத்கட ணற்றும் அச ஊனயதர்ைநின் படிக்கைைகந 
பணற்மர்கப வசய்படற்ைமவடமன சட்ைத்கட பனங்குபடற் ைமைபன்ய, 
அப்டிதமை ணிட உகணைள் ணீல்ைள் ணீது படிக்கைகை 
டுப்டற்ைம வமயத்வடமகுடயவதமன்மை அகணக்ைப் பில்க. 
ஆதினும், சட்த்டயன் வமதுபம ணக்ைள் மதுைமப்ன ணற்றும் ன்ன 
உட்ிவு ணிட உகண ணீல்ைள் ற்யத பிசமகஞ ஆகஞக்குலக்ைகந 
அகணப்டற்ைம சட் அடிப்ககத பனங்குபடற்குப் பமதுணமடமை 
உள்நது. இச்சட்ம் மடயடயக்கு பிபம அடயைமங்ைகந 
பனங்குபபடமடு, அகப ைந்ட ைமத்டயல் ஆகஞக்குலக்ைகநக் 
ைட்டுப்டுத்டய மத கதில் அபற்யன் சுதமடீத் டன்கண கதனேம் 
டமக்ைத்கடனேம் மடயத்துள்நது. 
 

296. மத ணற்றும் டயட்ணயப்ட் ணிட உகணைநின் துஷ்ிபதமைம் 
ற்யத வமறுப்னக் கூலுக்ைம பபண்டு பைமள்ைலக்குப் டயல் 
அநிக்குைணமை அகணக்ைப்ட் பிசமகஞ ஆகஞக்குலக்ைள் 
வடமர்ச்சயதமை சஞ்சத்கட ற்டுத்டக் கூடிதகப ன் அனுபம் 
உண்டு. 
30 பனக் ைமப்குடயவதமன்யல் 1977 சன் பசமி ஆகஞக்குலவுன் 
ஆம்ித்து, இவ் பமகஞக்குலக்ைள்  டபறுைள் ைமஞணமை அபற்யன் 
படிக்கைைகநச் சபச் வசய்த டிதமணயனந்துள்ந. இப்மத 
ைட்டுப்மடு ைலக்கு ணத்டயதிலும், சய ஆகஞக்குலக்ைள் உண்கணகதக் 
ைண்யபடயல் ஏநவு ணற்றும் வமறுப்னக்கூல் ற்யத க்ையதணம 
ந்துக ைகநச் வசய்துள்ந. இனந்டபமடயலும், குல ன்ிகதில் 
உள்ந டைபயன் டி, 1977 இல் இந்ட ஆம்ப் வமயத்வடமகுடய 
ஆம்ிக்ைப்ட் 33 பனக் ைமப்குடயதில், ஆகஞக்குல வபமன்யன் 
ைண்டுிடிப்னக்ைள் ணற்றும் ந் துகைள் டி ர் அல்து அகணப்ன 
ணட்த்டயல் ணயைக் குகந்ட அநபிம வமறுப்னக்கூக ணமத்டயபண 
ற்டுத்டயனேள்ந. சர்பபடசத் டங்ைலன் எத்டயனக்கும் பிடத்டயல் 
வமறுப்னக் கூல் பிதங்ைள் ணீது படிக்கை டுக்ை என்ன் ின் 
என்மை டபிக்கு பந்ட அசமங் ைங்ைள் ைமட்டித அசயதல் 
ணவுறுடயப்மடின்கண இந்ட ன்கத வசதற்மடுைநில் இனந்து 
வற்றுக்வைமள்நக் கூடித க்ையத மங்ைநமை வுள்ந. ல்.ல்.ஆர்.சய. 
வ்பநவு தூத்துக்கு உண்கணதம வமறுப்உண்கணதம வமறுப் 
னக்கூலுக்ைம ங்ை நிப்க பனங்குபடற் ைம யகச்சக்டயகதக் 
வைமண்டினப்து ன் கட ணடயப்டீு வசய்ப டற்கு இந்ட ைந்ட ைம 
அனுபம் படமடம டமதினக்ையது. 
 

1. ல்.ல்.ஆர். 
சய.இன் ஆகஞ 297. தனுறு வமறுப்னக்கூல் வமயத்வடமகுடயதமைச் 
ல்.ல்.ஆர்.சய. இன் யகத்டைபிக ணடயப்டீு வசய்படற்கு அடன் 
ஆகஞ க்ையத ஆக்ைக்கூறுைகந பனங்குையது. 2010 பண 15ஆம் டயைடய 
மடயடய ஆகஞதில் குயத்துள்நடி, ல்.ல்.ஆர்.சய. 
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“2002 வப்ப 21 ஆம் டயைடய ணற்றும் 2009 பண 19ஆம் டயைடயக்கும் 
இகப்ட் ைமப்குடயதி ம ின்பனம் பிதங்ைள் வடமர்மை 
ஆமய்ந்து அயக்கை சணர்ப்ிப்டற்ைமை, அடமபது: (டி) 2002 வப்ப 27ஆம் 
டயைடய அலுக்கு பந்ட பமர் யறுத்ட எப்ந்டத்டயன் படமல்பிக்கு 
பனயபைமயத உண்கணைள் ணற்றும் சூழ்யகைள் ணற்றும் 2009 பண 19ஆம் 
டயைடய பக அடன் ின்ர் யைழ்ந்ட படிக்கைநின் வடமர்; (டிடி) இது 
வடமர்மை தும் என ர், குல அல்து யறுபைம் படிதமை அல்து 
ணகைணமை ற்ைபபண்டித வமறுப்ன; (டிடிடி) ணீண்டும் பமணயனப்கட 
உறுடயப்டுத் டயக் வைமள்படற்ைமை மம் அந்யைழ்பில் இனந்து ணற்றும் 
அபற்றுன் சமர்ந்ட அபடமங்ைள் வடமர்ில் ைற்ைக் கூடித மங்ைள்; 

(டிடய) அந்யைழ்வுைநிமல் மடயக்ைப்ட் தும் ர்ைள் அல்து 
அபர்ைகநச் சமர்ந்டயனப்பமர் அல்து அபர்ைநின் பமசுைலக்கு இனப்டீ் 
டிக வசதற்டுத்டக் கூடித ககணைள்; (டய) அத்டகைத அபடமங்ைள் 
டயர்ைமத்டயல் ணீண்டும் பர்பகடத் டடுப்டற்ைமை, சை 
சைங்ைலக்ையகபதனேம் பணலும் படசயத க்ைய தம் அத்துன் 
ணீநிஞக்ைப்மட்க பணம்டுத்து படற்ைமை ணற்றும் பணற்வைமள்நப் 
பபண்டித யறுபை, யனபமை ணற்றும் சட்பமக்கு படிக்கைைள் ற்யத 
ந்துகைள்.; 298. அடன் ஆகஞக்கு வ்பமறு அது பிநக்ைணநிக்ையது 
ன்கட ல்.ல்.ஆர்.சய. 
வடநிபமைக் குயப்ிபில்க ன்படமடு, அடன் ன் ஆமை 
பினம்னபபமனக்கு இவ்பி தத்டயல் தும் பனயைமட்ல்ைகந பனங்ைவு 
ணயல்க. பமர் யறுத்ட எப்ந்டத்டயன் படமல்பி கதத் “வடமர்ந்து பந்ட 
யைழ்வுைநின் வடமர்' ற்ய ஆமய்படற்ைமை வடநிபமை ல்.ல்.ஆர்.சய. 
ஞிக்ைப்ட் பமடயலும், அடன் ஆகஞதின் பிடயைள் வமறுப்னக்கூக 
வமதுபம வசமற் ைநில் அல்து குற்ஞ்சமட்ப்ட் சர்பபடச 
ணிடமிணம அல்து ணிட உகணைள் சட்த்டயன் ணீல்ைகநக் 
குயப்மைபபம வடநிபம கதில் அடைபில்க. 
 

299. ல்.ல்.ஆர்.சய.இகக் குல படி தமைச் சந்டயக்ை டிதமடயனந்டடமல், 

ல்.ல்.ஆர்.சய. 
ற்யத குலபின் பைள்பிைலக்கு மடயடயச் வசதைத்டயமல் 
டதமக்ைப்ட் அசமங்ைத்டயன் லத்து ணம டயல்ைள் ணற்றும் வப்ப 
22ஆம் டயைடய கவற் சந்டயப்ின் பமது சட் ணம அடயர் 
இவ்பிதங்ைள் வடமர்மை க்ையத மடுைலக்கு பனங்ையத ைனத்துக்ைள் 
ணீது குல ணமமைத் டங்ையதினந்டது. உண்கணதிபபத னேத்டத்டயன் இறுடயக் 
ைட்ங்ைள் வடமர்ம வமறுப்னக்கூல் பிதங்ைகந ஆமய்படற்ைம 
ஆகஞ ல்.ல்.ஆர்.சய.க்கு பனங்ைப்ட்டுள்ந டமை பிநக்ையத சட் ணம 
அடயர், வமறுப்னக்கூல் ற்யத ைனத்து வமறுப்னன் சணணமவடமன் 
மகும்  உறுடயப்டுத்டய ஆகஞக்குல அத்டகைத தும் பிதங்ைகந 
லகணதமை வபநிப்டுத்துபடற்கு அடற்கு அனுணடய பனங்ைப்ட்டுள்நடமை 
அபர் வடபித்டமர். 
ஆதினும், சர்பபடசத் டங்ைள் ணற்றும் னக்ை பனக்ைங்ைநின் 
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அடிப்கதில் என குயப்ிட் ணீலுக்குப் வமறுப்ன க் ைமஞப்ட் 
டிர்ைள் அல்து யறுபங்ைலக்கு பிகநவுைகந அணர்த்துபடன் 
ம் வமறுப்னக்கூல் ன் வசல்படமல், இன ண வுனக்ைலம் ன்கு 
பகதறுக்ைப்ட்பமை உள்ந. வமறுப்ிகச் சமட்டுபது வமறுப்னக் 
கூலுக்கு யகச்சக்டயவைமண் க்ையதணம ன் யந்டகதமை இனந்ட 
பமடயலும், ணிட உகணைள் அல்து சர்பபடச ணிடமிணமச் சட்த்டயன் 
மத ணீல்ைள் வடமர்மை வமறுப் னக்கூ பபண்டித ைகணதியனந்து 
அது என அசமங்ைத்கட பிடுபிக்ைமது. 
 

300. வடன் ஆிக்ைமபின் .ஆர்.சய. ணற்றும் க்ையத இமடமிதின் ஈமக் 
ற்யத பிசமகஞ (சயல்வைமட் பிசமகஞ) ஆையதபற்யன் அனு பத்கட 
அசமங்ைம் வற்டமைக் குயப்ிட் சட் ணம அடயர், பப 
அவ்பகணப்னக்ைலக்குச் சணணமவடமன்மை ல்.ல்.ஆர்.சய. ைஞிக்ைப் 
பபண்டும் ன்மர். ஆதினும், இன பிங்ைநிலும் க்ையத பித்டயதமசங்ைள் 
இனக்ையன். பணப கூப்ட்து பமன்று, ல்.ல்.ஆர்.சய.க்கு ற்யலும் 
ணமறுட்டமை, சம்ந்டப்ட் ஆட் ைநின் ணற்றும் யறுபங்ைநின் 
அகதமநத்கட உள்நிட் மத ணிட உகணைள் ணீல்ைகநப் 
னமய்வு வசய்படற்கு வடன் ஆிக்ை .ஆர். சய.க்குத் வடநிபமவடமன 
ஆகஞ பனங்ைப்ட்டி னந்டது. இதுபமன்று சந்டர்ப்ங்ைநில் இங்கை 
அசமங்ைம் குயப்ிட் சயய ணற்றும் வைன்தம பமன் கத 
உடமஞங்ைள் உள்நிட், கத மடுைள் அிபினத்டய வசய்ட சயந்ட 
னக்ைங்ைள் அபர்ைநது ஆகஞக்குலக்ைலக்கு மத ணிட உகணைள் 
அல்து ணிடமிணம சட்த்டயன் ணீல்ைகநப் னமய்வு வசய்னேணமறு 
ஆகஞகத பனங்ையதினந்ட. 
 

301. “டீர்ணமங்ைள் ணற்றும் படிக்கைைள் ப்டி டுக்ைப்ட் 
ன்கட உள்நிட் க்ையத இமடமிதின் ஈடுமட்க ணற்றும் ன் 
பர்ந்டது ன்கட சதமைவும் ம்ைணம கதிலும் இங்ைமண்டற்ைமை 
ணற்றும் ைற்றுக் வைமள்நக் கூடித மங்ைகந இங்ைமண் டற்ைமைவும்' 

2001 2009 பகதிம ட்டு பனக் ைமப்குடயவதமன்க ணறு னத்டயல் 
ஈமக் ற்யத பிசமகஞ சரயக்ையது. அடன் ஆகஞ, 

ல்.ல்.ஆர்.சய.னேன் வனக்ைணம சணமந்டயத்கடக் வைமண்டமைக் 
கூப்ட் பமடயலும், டிதமர் அல்து யறுபை வமறுப்னக் கூக 
உறுடயப்டுத்துபடற்ைமை அது வடநிபம ைபப படிபகணக்ைப்பில்க 
ன்மலும் அது ஆகஞக்குட்ட் ைமப்குடயதில் டுக்ைப்ட் 
டீர்ணமங்ைலக்ைம அசயதல் வமறுப்னக்ைகந ஆமய்ந்து 
டயர்ைமத்துக்கு அடயயனந்து மங்ைகநப் வறுபகடக் 
குயப்டமைவுள்நது. 
டது பிநக்ைத்டயல் இது ற்யத னந்துஞர்கப உறுடயப்டுத்டயத சட் ணம 
அடயர், மட்டின் இப்ப்ில் உள்நபர்ைகநத் படமடமபமறு 
மதுைமப்டற்ைமை ீண் ைமணமை என்ன் ின் என்மைப் டபிக்கு 
பந்ட அசமங்ைங்ைநின் டபறுைலக்ைம வமறுப்க அசமங்ைம் ற்ையது 
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ன்மர். இது க்ையதணமவடமன உத்டபமடம் ன் பமடயலும், சர்பபடச 
ணிடமிணம ணற்றும் ணிட உகணைள் சட்த்டயன் மத ணீல்ைலக் ைம 
வமறுப்னக்கூலுக்ைம ைகணகத யக பபற்றுபது பமன்டமை அது 
இல்க ணற்றும் இனக்ை டிதமது ன்படமடு, மடயக்ைப்ட் பமன் 
உண்கண, ீடய ணற்றும் இனப்டீ்டுக்ைம உகணைகந ணடயப்வடன்றுணமைமது. 
 

302. வமறுப்னக்கூல் பிதங்ைள் வடமர்ம ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் ஆகஞ 
ற்ய என்றுக்கு என்று ணமற்ணமடமை அசமங்ைத்டயன் ையங்ை யக 
ைமஞப்டுையது. என னத்டயல், சயபஷ் இங்கை அடயைமைள் ைந்ட 
ைம ணீல்ைள் வடமர்ில் டண்க அநிக்கும் வமறுப்னக்கூல் 
அகணப்மை இல்மது ணீநிஞக் ைப்மட்க பமக்ைமைக் வைமண் 
டயர்ைமத்கட பமக்ையதடமை ல்.ல்.ஆர்.சய. உள்நது ன்கட 
பயனேறுத்துையன்ர். அபட பம் அசமங்ை அடயைமைள் பிடுக்கும் 
கத அயக்கைைள், சய குயப்ிட் குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணிட உகண 
ைள் ணீல்ைள் சம்பங்ைகந னமய்வு வசய்ப டற்கு ஆகஞக்குலவுக்கு 
அடயைமணநிக்ைப்ட் டுள்நடமைத் வடபிக்ையன். வபநிபிபைம 
அகணச்சர், ய. ல். ஸீ், சர்பபடச சட்த்டயன் குற்ஞ்சமட்ப்ட் 
டிதம ணீல்ைகந ஆமய் படற்கு “பமடயதநபமை' ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் 
ஆகஞ இனப்டமை ையங்ைணமைத் வடபித்துள் நமர். ின்வமன 
சந்டர்ப்த்டயல், வடமகக்ைமட்சய பர்ைமஞல் என்யன் பமது, குயப்ிட் 
குற்ஞ் சமட்ப்ட் பமர்க் குற்ங்ைகந னமய்வு வசய்படற்ைம 
உைந்ட இம் ல்.ல். ஆர்.சய.பத  அபர்ைள் அலத்டணமைத் 
வடபித்டர். 
 

 

 

ல்யஞக்ை ஆகஞக்குலபின் அங்ைத்துபம் ன்ைத்டன்கணகத 
ிடயயடயத்துபப்டுத்டபில்க: (போைம்) - 17 

 

 

303. இறுடயதமை, ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் ைமஞ்சமர்ந்ட ஆகஞ வடநிபமை 2009, 

பண 19ஆம் டயைடய டிவுக்கு பனையது, ன் படமடு அம்டிவுத் படடயதில் 
இனந்து அடற்குப் ின் னேத்டத்டயன் டிவுக்குப் ின்மல் யைழ்ந்ட ம்ைணம 
ணீல்ைகந ல்.ல்.ஆர்.சய. ைபத்துக்கு டுத்துக் வைமள்நப்டுபது 
அடற்குத் டகதமை இனக்கும். 
304. அது வ்பமனப்ினும், அசமங்ைம் அல்து அடன் ைபர்ைகந 
உள்நிட் னேத்டத்டயன் ந்டவபமன டப்ிமலும் னதப்ட் சர்பபடச 
ணிடமிணம அல்து ணிட உகணைள் சட்த்டயன் ணீல்ைகநப் 
னமய்வு வசய்படற்ைம வடநிபம அடயைமத்கடக் வைமண் 
வமறுப்னக்கூறும் வமயதிதல் வடமகுடய வதமன்றுக்ைம வடநிபம 
சர்பபடச டங்ைகந ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் ஆகஞ டயனப்டயப்டுத்டபில்க. 
2. ஆகஞக்குலபின் சுதமடீம் ணற்றும் க்ைசமர்ற் டன்கண 305. 

குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணிடமிணம ணற்றும் ணிட உகணைள் சட்த்டயன் 
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ணீல்ைகந னமய்வு வசய்னேம் அகணப் வமன்று சுதமடீணம, 

க்ைசமர்ற் ணற்றும் டயகண பமய்ந்டடமை இனக்ை பபண்டும் ன்கடச் 
சர்பபடச சட்ம் படகபப்டுத்துையது. சுதமடீம் ன்து ய சுதமடீம் 
ணற்றும் அதுற்யப் ையங்ைணமைக் ைனடப்டுபதுணமகும். 
306. ல்.ல்.ஆர்.சய.கதப் வமறுத்ட பகதில், சுதமடீணமைச் 
வசதற்டுபடற் ைம அபர்ைநது டயன் ணற்றும் க்ைசமர்ற் டன்கண 
ஆையதபற்க பிட்டுக்வைமடுக்ைக் கூடித மத அக்ைக ண்மடுைகந 
குகந்ட ட்சம் அடன் ன்று உறுப்ி ர்ைள் வைமண்டுள்நமர்ைள் 
ன்படமடு, அபர்ைள் சுதமடீணமபர்ைள் ன் வமதுணக்ைள் 
ைனத்துஞர்கபப் மடயப்து ணமைவுள்நது. ஆகஞக்குலபின் டகபர் ைள் 
ப்ில் 2007 டல் டிசம்ர் 2008 பக சட் ணம அடயமை இனந்துள்நமர் 
ன்டன் டி, ல்.ல்.ஆர்.சய. ன்ிக தில் படிதமை இனக்கும்  
பிதங்ைள் வடமர்மை அசமங்ைத்டயன் ிடம சட் அலுபமை 
ைகணைகநப் னந்துள்நமர். 
பணலும், ன்ினந்ட பிசமகஞ ஆகஞக் குலவபமன்யல் ( இங்கைதில் 
2005 ஆைஸ்ட் டல் யைழ்ந்டடமைக் குற்ம் சமட்ப்ட் மத ணிட 
உகணைள் ணீல்ைள் ற்ய பிசமகஞ த்துபடற்ைமை யதணயக்ைப்ட் 
ஆகஞக்குல) அபது வசல்பமக்கு மதவடமன அக்ைக ண்மட்கக் 
குயப்படமடு, ஆகஞக் குலபின் படிக்கைைகந பணற்மர்கப 
வசய்படற்கு யதணயக்ைப்ட் சர்பபடச சுதமடீ னத்டயபீிைள் குலபின் 
மத ையங்ை பிணர்சத்துக்ைம ைமஞணமைவும் அது இனந்டது. 
னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது, அசமங்ைத்கடப் ிடயயடயத்துபப் 
டுத்டய ணமற்ணகந்து பனம் இமடப ணற்றும் ணிடமிணம 
யகணைள் ற்யத அடன் ைனத்துக் ைலக்குச் சமடைணமை பமடமடித 
.ம.வுக்ைம இங்கைதின் யந்ட தூதுபர் இண்ம பது 
உறுப்ிமபர், ன்மபது உறுப் ிர் டயல் வபநிமட்கணச்சயன் சட் 
ஆபமசைமை இனந்து ின் ஆகஞக்குல பின் பிசமகஞக்கு உட் 
ைமப்குடய தில் அகணச்சயன் சர்பபடச சட் பிபைமங் ைலக்ைம 
ஆபமசைமைப் ஞிதமற்யமர். 
307. அபர்ைநின் கத டகைகணைள் துபமை இனந்டமலும், அத்டகைத 
அக்ைக ண்மடுைலக்கு ஆநமையனேள்நபர்ைள் டமம் அசமங்ைத்டயன் உதர் 
யக அடயைம ைநமைக் ைகண னந்ட ைமைட்த்டயல் யைழ்ந்ட 
குற்ஞ்சமட்ப்ட் சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் ணிட உகணைள் 
சட்த்டயன் ணீல்ைகந மட்சம் இன்யப் னமய்வு வசய்து 
அபற்றுக்குப் வமறுப் னக்கூல் வடமர்ம ங்ைநிப்க வசய் படற்கு 
டயர்மர்க்ைப்டும் என அகணப்ில் உறுப்ிர்ைநமை இனப்து ற்யலும் 
வமனத்டணற்டமகும். க்பைமஞத்டயல் இனந்து மர்த்டமலும், டமம் உதர் 
டபிைகந பையத்ட என அசமங்ைத்டயன் அல்து அபர்ைகநத் டமமைபப 
யதணயத்ட மடய டயதின் வசதற்மடுைகந அபர்ைள் சுதம டீணமை 
ணடயப்டீு வசய்த டினேம்  டயர்மர்ப்து உண்கணதிப�த டிதமட 
வடமன்மகும். ஆகஞக்குலபின் உறுப்ிர் எனபர் ல்.ல்.ஆர்.சய.க்கு 
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வபநிபத ஆமல் அடன் வசதற்மட்டுக் ைமப்குடயதில் ையங்ைணமை 
வசமன்கப ைள் இது வடமர்ம அச்சங்ைகந பணலும் 
பலுப்டுத்துபடமதினக்ையன். 
308. பணலும், பிசமகஞ ஆகஞக்குலக் ைள் அல்து வமறுப்னக்கூக 
உறுடயப் டுத்துபடற்ைம மத்டயத்கடக் வைமண் உண்கணகதக் 
ைண்யனேம் ஆகஞக்குலக் ைகநப் பமன் எப்ிக்கூடித அகணப்னக் 
ைள் ங்ைமநர்ைநின் ைந்துகதமடும் வசதற்மவமன்யனு�மை 
அகணக்ைப் பபண்டும் ன்து சர்பபடச சயந்ட னக்ை பனக்ைங்ைநின் 
யதடயதமகும்: “உறுப்ிர்ைநிகபத ணிட உகணைள் துகதில் ணற்றும் 
படமடமபித்து, ணிடமிணம சட்த்டயல் யனஞத்துபம் 
உகதபர்ைகந உள்நிட் அபற்யன் உறுப்ிர்ைநின் டைகண ணற்றும் 
மட்ச ணற் டன்கணகத வமதுணக்ைலக்கு வடநி பமக்குபடற்ைம 
அடிப்கத் டத்துபத் டயன் டி, குயப்மை அபர்ைள் “ணிட உகணைள் 
ணீல்ைலக்கு இக்ைமையத வண்ைள் ணற்றும் கத படமடம 
குலக்ைநின் பமடயத ிடயயடயத்துபத்கட உறுடயப்டுத்ட பபண்டும்.' 
 

309. ல்.ல்.ஆர்.சய. ற்யத குலபின் பைள்பிைலக்கு அடன் லத்து 
ணம டயயல் “ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் வடமகுப்ன இங்கைதின் ல்ய 
ணற்றும் ன்ை அசயதகப் ிடயயடயத்துபப்டுத்து படமைவும் டணது 
துகதில் சயந்து பிநங்ையத  சைங்ைகநச் பசர்ந்ட 
ணமண்னணயக்ைபர்ைகந அது உள்நக்கு ையது'  அசமங்ைம் 
அலத்டணமைத் வடபித்துள்நது. ஆதினும், குலபின் ைனத்துப்டி, 

ல்.ல்.ஆர்.சய.இன் அங்ைத் துபம் இங்கைச் சைத்டயன் ன்ைத் 
டன்கணகதப் பமடயதநவு ிடயயடயத்துபம் ிடயயக்ைபில்க 
ன்படமடு, சை ஆகஞதமநர்ைநிதும் ின்ஞி ணற்றும் யனஞத்துபம் 
ஆகஞக்குத் வடநிபமைபப சம்ந்டப்ட்டமதில்க. னேத்டத்டயமல் 
மடயக்ைப்ட்பர்ைலள் எவ்பமட அநபில் அடயை ண்ஞிக்கைதிம 
வண்ைள் இனந்ட பமடயலும் அபர்ைள் ப்டித் டமக்ை ற்மர்ைள் 
ன்டற்குக் ைபம் வசலுத்ட பபண்டித யகதில், ட்டு ஆகஞதமநர் 
ைலள் என வண் ணமத்டயபண இனக்ையமர். 
அபட பமன்று, எபவதமன ஆகஞதமநர் ணமத்டயபண. அபப எபவதமன 
வண் ஆகஞதமநனணமபமர் . டணயனமை இனப் படமடு, எபவதமன 
ஆகஞதமநப ஸ்யம் ின்ஞிகதக் வைமண்பமை இனக்ையமர். 
310. ஆதினும், ணயை க்ையதணமை, அசமங் ைத்துன் வனங்ையத வடமர்னைகநக் 
வைமண் ன்மள் அடயைமைலன் ல்.ல்.ஆர்.சய. அபர்ைள் சமர்ில் 
ைணமை வுள்ந, ற்ைபப டுத்துக் வைமள்நப்ட் சுதமடீம் ணற்றும் 
மட்சம் அற் டன்கண பமன் பிதங்ைலக்குப் னம்மை இக் ைமஞி 
ல்.ல்.ஆர்.சய. ற்யத வமதுணக்ைள் உஞர்கபப் மடயத்து, அடனுன் 
என்பம வமன்று பசந்து வசதற்பபம அல்து அடன் 
வறுபறுைலக்கு ம்ைத் டன்கணகதப் வற்றுக் வைமடுக்ைபபம ன்து 
ற்யத ணக்ைநின் டீர்ணமத்கட டுக்கும் ணயகதிலும் என 
டன்கணகத ற்டுத்தும். 
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311. இவ்பமமை, வமறுப்னக்கூல் வமயத்வடமகுடயைநின் சுதமடீம் ணற்றும் 
மட்சணற் டன்கணகத உறுடயப்டுத்து படற்ைம சர்பபடச 
டங்ைலக்வைடயப யறுத்டயப் மர்க்கும் பமது ல்.ல்.ஆர்.சய. 
அடன் அகணப்னத் வடமர்மை மத அநபில் குகமட்டிகக் வைமண்டி 
னந்டது. அடன் அகணப்ன அடன் சுதமடீத் கடனேம் மட்சணற் 
டன்கணகதனேம், குயப்மை னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது 
அசமங்ைத்கடனேம் மதுைமப்னப் கதிகனேம் குற்பகைதில் சம்ந்டப் 
டுத்துபகடக் பைள்பிக்குள்நமக்கு பபடமடு, வமறுப்னக்கூக ன்வ 
டுத்துச் வசல்படற்ைமவடமன அகணப்ன அது ன் யதமதத்கட பீப் 
டுத்துையது. 
3. ல்.ல்.ஆர்.சய. இன் கத படிபகணப்ன அம்சங்ைள் (அ) ையங்ை 
அயக்கை பிடுத்டல் 312. ல்.ல்.ஆர்.சய. பமன்வடமன ஆகஞக்குலபின் 
படிக்கைைள், பணற்வைமண்டு னமய்வுைகந அல்து பனக்ைமக 
த்டல், ணிடப் னகட குனயைநில் இனந்து ச்சங்ைகநப் பசமடயத்டல், 

இனப்டீு, ல்பபறு யறுபைச் சரர்டயனத்டங்ைள் ணற்றும் ணீண்டும் 
பமடயனப்டற்ைம உத்டபமடங்ைள் பமன் இன்பமன் 
சயக்ைல்ைலக்குத் டீர்வு ைமஞக்கூடித அடன் டீர்ணமங்ைகந ணற்றும் அடன் 
ந்துகைகநக் வைமண் வடமன அயக்கைகதச் சணர்ப்ிப்டயல் டிவு 
பபண்டும்  சர்பபடச சயந்ட னக்ை பனக்ைங்ைள் குயப்ிடுையன். 
வபநிதிடுபடமல் குயப்ிட் எனபர் இங்ைமஞப்ட்டு அடன் 
பிகநபமை அபது உதினக்பைம அல்து வௌடயை மதுைமப்னக்பைம 
ஆத்து பக் கூடும் ன்டற்ைமை ணமத்டயம் சயபற்கத் டடுத்து 
ணற்றும் சுனக்ைய அகப ையங்ைப்டுத் டப் பபண்டும் ன்கடனேம் 
சயந்ட னக்ை பனக்ைங்ைள் படகபப்டுத்து ையன். ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் 
ஆகஞபதம அல்து பிசமகஞ ஆகஞக்குலக்ைள் சட்பணம இறுடய 
அயக்கை என்க பிடுப் கடத் படகபப்டுத்டபில்க. ணக்ைள் 
ம்ிக்கைகத மடயத்து, பணற்வைமள்நப் ட் படிக்கைதின் 
வசதற்மட்டுத் டமக்ைத்கட ணற்றும் ின்வடமர்  படிக்கை டுப்து 
வடமர்ில் அவ் பமகஞக்குல அடன் ஆகஞக்குப்  டயநித்துள்நடம 
ன்கட ணடயப்டீு வசய்த டிதமட அநவுக்கு இங்கைதின் ன்கத 
பிசமகஞ ஆகஞக்குலக் ைநின் பமறு என உனணமடயகத டுத்துக் 
ைமட்டுையது. ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் இறுடய அயக்கைதின் ிடயவதமன்று 
க்ையத மடுைலன் ையர்ந்து வைமள்நப்டும் ன்யனந்ட பமடயலும் 
அடக இங்கை ணக்ைலன் ையர்ந்து வைமள்பபட ணயை க்ையதணமடமகும். 
ல்.ல்.ஆர்.சய. அடன் சை டீர்ணமங்ைள் ணற்றும் ந்துகைகந அடயை 
அநபில் ையங்ைணமை பியபதமையப் கட ல் னக்ை பனக்ைங்ைள் 
படகபப் டுத்துபடமதினக்கும். 
(ஆ) மடயக்ைப்ட்பமர் ணற்றும் சமட்சய ைள் மதுைமப்னக்குப் பமடயத 
படிக்கைைள் இன்கண 313. ந்ட எனபதும் வௌடயைப் மதுைமப்ன 
ணற்றும் அந்டங்ைத்கட யதமதணம ணற்றும் டயர்மர்க்ைக் கூடித ன்மம் 
ர்ைநிம் இனந்து அசமங்ைம் மதுைமக்ை பபண்டும் ன்கட சர்பபடச 
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ணிட உகணைள் சட்ம் படகபப்டுத்து ையது. சூழ்யகப் வமனத்ட 
ணிட உகணைகந கணதணமைக் வைமண் ஆகஞக்குலக்ைநின் அகணப்ன 
பிதத் டயல் இத்டம் வடநிபமை பனங்ைப்ட் டுள்நது: 
“ஆகஞக்குலவுக்குத் டைபக பனங்கும் மடயக்ைப்ட்பர்ைள் ணற்றும் 
சமட்சயைநின் மதுைமப்ன, வௌடயை ணற்றும் ணபமடத்துப ல்பமழ்வு ணற்றும் 
பபண்டு பைமள் பிடுக்ைப்ட்மல், அபர்ைநின் அந்டங்ைம் ஆையதபற்க 
உறுடய வசய்த தனுறு படிக்கைைள் பணற்வைமள்நப் ல் பபண்டும்.' 
இது வடமர்மை ல்.ல்.ஆர். சய.க்கு சமட்சயதணநிப்டம இல்க ச் 
சயந்டயப்பர்ைலக்கு யச்சதத் டன்கண, பனபதுகக்ைக் கூடித ணற்றும் 
ம்ிக்கைகத உறுடயப்டுத்துபடற்ைமை இது வடமர்ில் அடன் ஆற்ல் 
ணற்றும் அடயைமத்துக்ைம என வடநிபம சட் அடிப்க இனத்டல் 
பபண்டும். மடயக்ைப் ட்பர்ைநின் படகபக்ைமைபப வனம் மலும் 
வமறுப்னக்கூல் வமயத்வடமகுடய ைள் உள்ந ன்டமல் 
இச்வசதற்மட்டின் கணதத்டயல் அபர்ைகந கபத்டல் பபண்டும். 
இடற்ைமை, மடயக்ைப்ட்பமனம் சமட்சயைலம் “ைண்டிப்மைச்சுத பினப்த் 
டயன்' அடிப்கதிபபத வமதுபமைச் சமட்சய பனங்குபடற்ைமை 
அகனக்ைப் பபண்டும் ன்டற்ைம ற்மட்க சர்பபடச டங்ைள் 
பனங்குையன். சமட்சய ைர்படற்கு ன்னம் அடன் ின்னம் 
மடயக்ைப்ட்பர்ைலக்கு உடபிதநிப் டற்ைமை சை ணற்றும் ணபமடத்துப 
பசகப தமநர்ைள் அனுணடயக்ைப் பபண்டும். 
ணற்றும் சமட்சயதம் அநிப்பமன் வசவு ைகந அசமங்ைம் வமறுப்பற்ை 
பபண்டும். உடமஞணமை வைௌத்டணமம பிலும் சயதர்ம யபதமிலும், 

இைசயதத் டன்கணக்ைம உத்டபமடத்கடனேம் பனபிலும் வடன் 
ஆிக்ைமபிலும் ணபமடத்துப உடபிகதனேம் அத்துன் வடன் 
ஆிக்ைமகபப் பமன்று சமட்சய ைலக்ைம லகணதம மதுைமப்ன 
ஆையதகப பமன் மதுைமப்ன ணற்றும் உடபி படிக்கை பகசதிக 
கத மடுைநின் ஆகஞக்குலக்ைள் மடயக்ைப் ட்பமனக்கும் 
சமட்சயைலக்கும் பனங்குையன். 
314. ல்.ல்.ஆர்.சய.க்கு பனங்ைப்ட் ஆகஞபதம பிசமகஞ 
ஆகஞக்குலச் சட்பணம சமட்சயதம் பனங்ை ன்பனம் ஆட்ைலக்கு வ்பிட 
மதுைமப்ன படிக் கைைகநனேம் குயப்ிபில்�. ணமமை பிசமகஞ 
ஆகஞக்குலச் சட்த்டயன் 13ஆம் ிவு “சமட்சய பனங்கும் பனக்கும் 
ீடயணன்ம் என்யன் ன்ிகதில் சமட்சய பனங்கும் எனபனக்கு 
அத்டகைத ீடய ணன்த்துக்குச் சமட்சய பனங்குபது வடமர் மை உத்டமகும் 
சை பப்ிசமடங்ைலக் கும் உத்டமகும்' க் குயப்ிடுையது. 
“ஆகஞக்குல ன்ிகதில் சமட்சய பனங்ை ன்பனம் பனக்கும் சை 
பசடயைலம் வசய்து வைமடுக்ைப்டும்'  ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் டகபர் 
உறுடயதநித் துள்நடமை அயபிக்ைப்டுையது. இந்ட உறுடயப்மட்க 
குலபிமல் உறுடய வசய்த டிதமணயனக்ையது ன்படமடு. சமட்சய ைகநப் 
மதுைமப்னக்கும் ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் கக ற்ய அடன் லத்துணம 
பைள்பிைலக்கு டயல் துவும் ையகக்ைப்வபில்க. 
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315. அடற்குக் ையகக்ைக் கூடிதடமை வுள்ந டைபயன் அடிப்கதில், 

சமட்சய ைலக்கு குயப்ம மதுைமப்கனேம் ஆட கபனேம் பனங்குபது 
வடமர்ம சர்பபடச சயந்ட னக்ை பனக்ைங்ைள் யகவு வசய்தப் 
ட்டுள்நடம ன்கடக் குலபிமல் டீர்ணமிக்ை டிதமடயனக்ையது. 
இங்கை தில் பணபமங்ைய இனந்ட அச்ச சூனல் ணற்றும் தனுறு 
சமட்சயதங்ைலக்ைம மதுைமப்ன படிக்கை இன்கணதிமல் 
மடயக்ைப்ட் ன்கத ஆகஞக்குலக் ைநின் அனுபம் ஆையதபற்க 
பமக்கும் பமது இது குயப்மைக் ைபகக்குத பிதணமகும். மத 
ணீல்ைள் ற்யத ஆகஞக்குல வடமர்மை பமடயத சமட்சய ைலக்ைம 
மதுைமப்ன இன்கண ற்ய உள்நமர்பணயக்ை பிணர்சத்கட ன்கபத்ட 2008 

ஆம் ஆண்டின் ..ய.ஈ.ி. தின் ைனத்து இங்கு பிபசணமை ற்னகத் 
டமையது. 316. சமட்சயைலக்கு பணலும் அடயை மதுைமப்க பனங்குபடற்ைம 
2008இன் உத்படச சட்பமக்ைத்கட யகபபற் டிதமணற் பமகடத் 
வடமர்ந்து, படமடம பிதத்டயல் படகபதம மதுைமப்க 
பனங்குபடற்ைம ணயைக் குகபம சட் அடிப்கபத இங்கைதில் 
உள்நது. 
4. ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் கக (அ) சமடைணம படிக்கைைள் 317. டது 
ஆகஞகத யகபபற்று படயல், ல்.ல்.ஆர்.சய.வைமலம்னக்கு வபநிபத 
குயப்மை னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநில் அடயைணமைப் மடயக்ைப்ட் 
குடயைலக்கு பிதங்ைகந பணற் வைமண்து. கத இங்ைலக்குப் 
னம்மை, பவுிதம (வணிக் மம் உள்நிட்), ையநிவமச்சய, ல்கத்டீவு, 

ஏணந்கட (டடுப்னக்ைமபல் ைமம் உள்நிட்), ணட்க்ைநப்ன, டயனபைமஞ ணக 
ணற்றும் தமழ்ப்மஞம் ஆையத இங்ைநில் அது அணர்வுைகந த்டயதது. 
வைமலம்னக்கு வபநிபத அது த்டயத அணர்வுைநின் பமது, குயப்மைப் 
மடயக்ைப் ட்பமகனேம் உள்நக்ையத ைஞிசணம ண்ஞிக்கைதிம 
சமட்சயைநிம் இனந்தும் அபர்ைநின் அனுபம் ற்ய படிதமை 
ல்.ல்.ஆர்.சய. சமட்சயதங்ைகநப் டயவு வசய்டது. பக்ையலும் ையனக்ையலும், 

குயப்மைப் வண்ைகந உள்நிட் ைஞிச ணம 
ண்ஞிக்கைதிமபர்ைள் சமட்சயதம் அநிக்ை சுதணமைபப ன்பந்டது, 

இங்கை தில் உண்கணகதக் ைண்யனேம் ணற்றும் 
வமறுப்னக்கூலுக்ைம வணய்தமவடமன வசதற்மட்டின் அபசத் 
படகபகத உஞர்த்துபடமைவுள்நது. 
318. அபற்யன் வசதற்மட்டின் டிபில் கத அத்டகைத 
ஆகஞக்குலக்ைள் வமதுபமை ந்துகைகநச் வசய்னேம் அபட 
பபகநதில், டடுத்து கபத்டல், ீடயனேம் அகணடயனேம், வமது யனபமைம் 
ணற்றும் வணமனய, ைமஞி ணற்றும் கத சைவமன நமடம சயக்ைல்ைள், 

பமழ்பமடம பிதங் ைகந உள்நிட். அபசணமைக் ைபிக்ைப்  
பபண்டும்  அது ைனதும் பிதங் ைள் வடமர்மை அசமங்ைத்துக்கு 
ல்.ல்.ஆர்.சய. ற்ைபப இகக்ைம ந்துகைகநச் வசய்துள்நது. 
இப்ந் துகைநின் படிபகணக்ைப்ட், அகணச்சுக் ைலக்ையகதிம 
அமக்ைத் வடமர் படிக்கை  பிநக்ைப்ட்டுள்ந பசடயதநிப்க 
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பனங்குபடற்ைமை ைபர் ைநிகதிம ஆபமசகக் குல ன் வடமன 
அகணச்சகபதிமல் அனுணடயக்ைப் ட் வமயத்வடமகுடயவதமன்க 
அசமங்ைம் அகணத்துள்நது. 
(ஆ) உண்கணகதக் ைண்யபடயல் அல்து னமய்பில் 
வடநிபமவடமன அடகுக இல்மட யக 319. உண்கணகதக் 
ைண்யபது வமறுப்னக்கூயன் அடிப்க அம்ச வணமன்மகும். 
வைமள்கைதநபில், ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் ஆகஞ, அது பிதத் டயல் 
வடநிபற்டமை இனந்ட பமடயலும், ணிட உகணைள் ணற்றும் சர்பபடச 
ணிடம ிணம சட்ம் அத்துன் மடயக்ைப்ட்பர் ைநின் அனுபம் 
வடமர்மபற்க உள்நிட் னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைள் ற்யத 
உண்கணகதக் ைண்யபடயல் அடன் ங்ைநிப்க வசய்பகட பிட்டும் 
அடகத் டடுக்ைபில்க. ற்ைபப ைந்துகதமப்ட் 
பிதங்ைலக்கு அப்மல், ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் உண்கண கதக் ைண்யனேம் 
யகச்சக்டயக்ைம ங்ைநிப்ன அடன் ககண ணற்றும் அடன் அன்ம 
கக ஆையதபற்யமல் உனபமக்ைப்டுபடமகும். அடன் டீர்ணமங் 
ைநின் ம்ைத்டன்கண, ஏநவு அந்ட ககணதின் எநிவு ணகபற் 
டன்கணதில் டங்ையதினக்கும். 
 

பக்கு, ையனக்ையல் சமட்சயதணநிக்ை ன்பந்படமனக்கு ல்யஞக்ை 
ஆகஞக்குல சந்டர்ப்த்கட பனங்ைபில்க: (போைம்) - 18 

 

 

320. ையகக்ைக் கூடித டைபக ணீநமய்வு வசய்டகடத் வடமர்ந்து, 

உண்கணகதக் ைண் யபடற்ைமை அல்து ணீல்ைகநப் னமய்வு 
வசய்படற்ைமை ல்ல்ஆர்சய ிபதமையத்ட சைது ணங்ையத ககணதிக 
குலவுக்குத் வடநி பமய் அயந்து வைமள்ந டிதமடயனக்ையது. 
கத மடுைநில் உண்கணகதக் ைண்யனேம் ஆகஞக்குலக்ைள் 
குயப்ம குற்ச்சமட்டுக்ைள் ணற்றும் துஷ்ிபதமைத்டயன் உனணமடயைள் 
வடமர்ம இமடப படிக்கை ற்யத உத்டயபதமைனர்ப டயவுைகந, 

ைமபல்துகப் டயவுைகந ணற்றும் ீடய ணன்ப் டயவுைகநப் வற்று 
ணீநமய்வு வசய்பகட உள்நிட் கத னமய்வு கைலன் 
சமட்சயதங்ைகநப் டயவு வசய்பது ஆையதபற்க எனங்ையகஞத் துள்ந. 
சட் பிபமடணமைத் டடுப்னக்ைமபயல் கபத்டயனப்து அல்து 
மடயக்ைப்ட்பமர் ணீடம பணமடயன் பிகநவுைள் ஆையத பிதங் ைள் 
வடமர்ம குயப்ம னமய்வுைள் த்துடல் ணற்றும் ைமதணகந்ட 
ணற்றும் வைமல்ப்ட்பர்ைநின் ண்ஞிக்கைகத ம்ைணமை 
அயபடற்ைம ககணைகந அல் டுத்டல். அயக்கைைள் ிடய 
வசய்பபமர், ஆய் பமநர்ைள், னமய்பமநர்ைள், வடமர்மல் துகசமர்ந்ட 
யனஞர்ைள், மயதல் பித்டயதமசம் ற்யத யனஞர்ைள் ணபமய் 
ணனத்துபர்ைள் ஆையதபர்ைள் உள்நிட் தற்றுக்ைஞக்ைம 
ஞிதமட்வமகுடயதிக அகப வடமனயயல் அணர்த்டயனேள்ந. 
ல்ல்ஆர்சயகதப் வமறுத்ட ணட்டில், அபர்ைநது சமட்சயதம் டயனேம் 
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பபக க்ையதணமை லத்துணம சமட்சயதங்ைகநப் வற்று அகப 
படமடமகபதம  ணடயப்டீு வசய்து அடன் அடிப்கதில் 
சமட்சயதத்கடப் வறுபடம ன்கட ஆகஞக்குல டீர்ணமிக்கும். 
க்ையத மடுைலன் த்டயத சந்டயப்ின்பமது, சட் ணம அடயர், 

ல்.ல்.ஆர்.சய.திம் 4 ஆமய்ச்சயதமநர்ைள், 4 ைமபல்துக உத்டயபதம 
ைத்டர்ைள், 4 வணமனயவதர்ப்மநர்ைள் ணற்றும் சய துகஞ ஞிதமட்ைள் 
அங்ையத வணமத்டம் 20 பர்ைகநக் வைமண் ஞிதமட்வமகுடய என்று 
இனப்டமை கூயதபடமடு, னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்த்டயன் ணயைவும் 
இதல்னக்கு ணமம யககண வடமர்மை உண்கணகதக் ைண்ய 
படற்குத் படகபதம ங்ைகந பி அது ணயைக் குகபமைபப உள்நது. 
பணலும், ல்.ல். 
ஆர்.சய. அடன் ககதில், னேத்டம் ணற்றும் ணீநிஞக்ைப்மட்டின் 
சர்ச்கசக்குள்நமகும் ணற்றும் அபடமம் குகபம பமற்று 
அம்சங்ைநின் குப்மய்பில் இபசமை ஈடுடுபபடமடு னேத்டத்டயன் இறுடயக் 
ைட்ங்ைநின் பமது னதப்ட் ணீல்ைள் ணீடம அடன் மத்டயம் 
வடமர்மை இனணப் பமக்கைனேம் யச்சதணற் யககதனேம் 
ிடயயக்ையது. 
 

321. குயப்ிட்து பமன்று, படிதமைவும் லத்து ணமைவும் 
சமட்சயதங்ைகந ல்.ல். 
ஆர்.சய. வற்று பந்துள்நது. சமட்சயதங்ைகந பனங்குணமறு அகனப்ன 
பிடுத்டல் ணற்றும் சமட்சயைகநத் வடவு வசய்டலுக்ைம அடன் ககண 
வடநிபற்டமைவுள்நபடமடு, அது எலங்ைமவடமன்ல் ன் ைனத்கடத் 
படமற்றுபிப்டமைவுள்நது. மடயக்ைப்ட்பமகப் வமறுத்ட பக, 

உண்கணகதக் ைண்யனேம் தற்சயதில் சமட்சயதங்ைள் சுதணமடமை இனக்ை 
பபண்டும் ன் சர்பபடச டங்ைலன் அது எத்டயனந்ட பமடயலும், சய 
சந்டர்ப்ங்ைநில் சம்ந்டப்ட் டைபக உகதபர்ைள் அல்து 
வமறுப்ம டபிைநில் இனந்டபர்ைள் அடன் ன் பனபடற்கு 
யர்ப்ந்டயக்ைப்டுையமர்ைள். 
 

322. ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் இகஞதத்டநத் டயன்டி, 2011 ப இறுடயதில் 
இனந்டபமமை, வைமலம்ில் கவற் அணர்வுைநின் பமது சுணமர் 148 

டி ர்ைள் ணற்றும் / அல்து அகணப்னக்ைள் சமட்சயதணநித்துள்நர். 
இத்டி ர்ைள் அசமங்ைத் துகதில் ணற்றும் பர்த்டைம், சைம் அத்துன் 
சயபில் டககணத்துபம், உதர்வடமனயல்சமர் அகணப்னக்ைள், உதர்ைல்பி 
ணற்றும் சயபில் சைத்கடச் சமர்ந்ட பசகபதில் இனக்கும் ணற்றும் 
ஏய்வுவற்பர்ைகந பணவுப டமை இனந்டது. வைமலம்ில் கவற் 
அணர்வு ைநின் பமது, குயப்மை என சமட்சய ற்ைபப டதமக்ைப்ட் 
ீண்வடமன அயக்கைகத பமசயப்கடத் வடமர்ந்து  ணஞித்டயதமங் 
ைலக்கு ஆகஞதமநர்ைலன் சுைணம ைந்துகதமல் கவறும். 
குயப்மை ன் பமர்யறுத்ட எப்ந்டம் படமல்பிதில் டிபகந் டது ன் 
டர்க்ைத்துன் கூடித டயர்ைம ணீநிஞக் ைப்மடு ணற்றும் பமற்று 

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



டயதிம ிச்சயக ைள் ற்யத பைள்பிைள் இவ்பணர்வுைநின் க்ையத 
வடமிப்வமனநமை அகணந்ட. பம ிச்சயகைகந னந்து 
வைமள்படற்ைமை இவ்பணர் வுைள் க்ையதணமை ணற்றும் ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் 
அடயை பத்கடக் குயப்டமைவும் இனந்ட பமடய லும், ஆனேடந்டமங்ையத 
பணமடயன் இறுடயக்ைட்ங் ைநின் பமது, குயப்மை அசமங்ைம் அல்து 
ல்...ஈ. ஈடுட்டினக்ைமம் ன் ணீல்ைள் ற்ய அகப ணயைக் குறுையத 
பிநக்ைத்கடபத பனங்குையன். 
 

323. சர்பபடச சட்த்டயன் ணீல்ைள் ற்ய, மதுைமப்னப் கதிர் ந்து 
வைமண் பிடம் உள்நமை, படிதமை படிக்கை டுக்கும் பமது, 

டயர்த்து யற்ைமட பமக்பை ின்ற்ப்டு ையது. அபர்ைநது ணயை க்ையத 
ைகணைள் ணற்றும் னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநில் பர்ந்டகப ற்ய 
அபர்ைந அயந்டயனந்டர் ன் பமடயலும், மதுைமப்னச் வசதமநனம் 
ந்து ணயை உதர் டபி பையக்கும் இமடப அடயைமைலம் எவ்வபமன 
பமை குறுையத பத்துக்கு ணமத்டயபண ஆகஞக் குலபின் ஆம் 
அணர்வுைநின் பமது அடன் ன்ிகதில் சைணநித்டர். இந்ட சயபஷ் 
அடயைமைள் ஆகஞக்குல ன்ிகதில் ஆ மதும், ணீல்ைள் ற்யத 
வமதுபம குற்ச் சமட்டுக்ைள் அல்து னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங் 
ைநின் பமடம சைதுணங்ையத பினைைம் ற்யபத அபர்ைநிம் 
பைள்பிைள் பைட்ைப்ட் . சர்பபடச ஊைங்ைநில் வமதுபமை 
அயபிக்ைப்ட் ணீல்ைள் ற்ய குயப்ம பிதங்ைகந அனர்பணமை 
ஆகஞதமநர்ைள் அடையர். “வமதுணக்ைள் ைமதணகபது ணற்றும் 
வைமல்ப்டுபது வடமர்ில் னஜ்த சையப்ன டன்கண' ன் உறுடயப்மடுைள் 
பமன் குல பிமல் வடமகுக்ைப்ட் குற்ச்சமட்டுக்ைலக்கு படிதமை 
ண்மம யகதிம சமட்சய தங்ைலம் ற்றுக் வைமள்நப்ட்டுள்ந. 
னமய்வு ககணதின் யகபனேம், மத குற்ச்சமட்டுக்ைநின் 
ின்ஞிதில் உள்ந உண்கணகதக் ைண்யபடயல் ஆகஞக்குல பின் 
டயக அடயைணமை ணட்டுப்டுத்தும் பிடத்டயல், சயபஷ் அடயைமைலக்கு 
அநவுக்கு அடயைணம ணதமகடகத பனங்குபகடனேம் இது குயக்ையது. 
சயபஷ் அடயைமைநின் ணற்றும் சயபியதன் அடயைமைநின் சமட்சயதம் 
வடமர்ம இத்டகைத பிணர்சம் அற் ணற்றும் ணதமகட யகந்ட 
அடகுக, னேத்டத்டயன் இந்ட க்ையத ைட்ம் வடமர்ம உண்கணைகந 
அயந்து, இங்கைதின் சயபியதன் ணற்றும் இமடப 
டககணத்துபடற்கு மத பிகநவுைகந ற்டுத்டக் கூடித அசயதல் 
அபடமணயக்ை பிதங்ைகந உறுடயப்டுத்துபடற்ைம ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் 
ணவுறுடயகதப் ற்யத ஆழ்ந்ட பைள்பிைகந குலவுக்கு லப்னையன். 
 

324. னேத்டத்டயமல் மடயப்கந்ட வனம் மம சமட்சயைள் உள்ந பக்கு 
ணற்றும் ையனக்குப் ிபடசங்ைலக்ைம ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் ைந 
பிதங்ைநின் பமது, அடன் அடகு க ிபடசங்ைநிம சமட்சய 
க்ையதணமை இனந்ட பமடயலும், 2011 ப இறுடயதில் இனந்ட பமமை 
ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் இகஞதத்டநம் 2010 பண ணமடம் ஆகஞக்குலவுக்ைம 

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



ஆகஞ பனங்ைப்ட் டயைடயதில் இனந்து 14 ைந பிதங் ைகநபத 
குயப்ிடுையது. பக்ையலும் ையனக்ைய லும் சமட்சயதம் டயவு வசய்படற்ைமை 
படமடம சமட்சயனேள்நபர்ைலக்கு பனங்ைப்ட் பம் ணயைக் குகபமைபப 
இனந்டபடமடு சமட்சயதம் பனங்ை ன்பந்ட அடயை ண்ஞிக்கைதிம 
மடயக்ைப்ட்பர்ைலக்குக் சமட்சயதம் அநிப் டற்ைம சந்டர்ப்ம் 
ையகக்ைபில்க. இப்மடயக் ைப்ட்பமல் அடயைணமபமர் வண்ைநமபர். 
இப்மத ண்ஞிக்கை ணற்றும் அது ற்ய ஆகஞக்குலபின் 
ைபத்துக்குச் சயபில் சைத் டமல் வைமண்டு பப்ட் பமடயலும், 

இவ்வபண் ஞிக்கைதிம சமட்சயைலக்கு பசடயதநிப் டற்ைமை அடன் 
சமட்சயைள் டயவு வசய்னேம் அட் பகஞகத ல்.ல்.ஆர்.சய. 
ணறுசரகணத்டடமைக் வடதபில்க. .ம.யனஞர் குல அயக்கை மைம் 18 

325. பக்ையலும் ையனக்ையலும் உள்ந மடயக் ைப்ட்பமர் ணற்றும் சமட்சயைள் 
பனங்ைக் கூடித படிச் சமட்சயதம் னேத்டத்டயன் இறுடயக்ைட்ங் ைநின் 
பமது ந்டகப ற்யத உண்கணகத அயந்து வைமள்படற்ைமை க்ையதணமை 
இனந்ட பமடயலும், இச்சமட்சயதத்கடப் டயவு வசய்படற் ைமை 
ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் ணயைக் குறுையத பபண ஏதுக்ைப்ட்டுள்நது. பணலும், 

ணீல்ைள் ற்ய ணயைச் வசயபம டைபகக் வைமண் சமட்சய ைலக்கு 
அபைணமை 15 டல் 20 யணயங்ைள் அல்து சய பங்ைநில் அடற்குக் 
குகபம பபண பனங்ைப்ட்டுள்நது. பணலும், உண்கண ைள் ணற்றும் 
சயக்ைல்ைள் ற்ய சமட்சயைள் அயந் டயனப்கடக் ைண்டு ிடிப்டற்கு இது 
பமடயதந பமை இல்க ன்படமடு அப்டிச் வசய்பது அபர்ைலக்கு 
ணதமகட குகபமைவும் இனக்கும். 
 

326. ைமஞமணல்பமடல்ைள் அல்து படடிக் வைமள்ந டிதமட 
வசமந்டக்ைமர்ைகநப் ற்யத குயப்ம ணீல்ைகந பக்ையலும் 
ையனக்ையலுணம இவ்பணர்வுைநின் பமது மடயக்ைப்ட்பமர் அயபித்ட 
பமடயலும், அகப ற்யத் வடமர்ப டற்கு ஆகஞக்குல அவ்பநபமை 
அக்ைக ைமட்பில்க த் வடையது. டீகணக்குட் ட்பர்ைள் 
டமணமைபப பனங்ையத சமட்சயதத்டயன் ையங்ை லத்துப் ிடயைகந ஆய்வு 
வசய்டடயல், 2011 ப டுப்குடயதில் இனந்டபமமை, 80 சடபடீத்துக்கு 
பணம மடயக்ைப்ட்பமர் ைமஞணமல்பமடல்ைள் அல்து ைண்டுிடிக்ை 
டிதமட வசமந்டக்ைமர்ைள் அல்து வடந்ட இங்ைநில் டடுத்து 
கபக்ைப்ட்பர்ைள் ற்யத சயக்ைல்ைள் வடமர்மைபப பைள்பிைகந 
லப்ி னேள்நர். அபைணமை இவ்பிதங்ைநில் குற்ஞ்சமட்ப்ட் 
ணிட உகணைள் ணீல் ைகநபி ஆகஞதமநர்ைள் ணிடமிணம 
ைபகைலக்கு ஆறுடல் அநிக்ைபப கந் டர்.  சந்டர்ப்ங்ைநில், 

சமட்சயைநிம் டணது ிச்சயகைகந லத்து ம் சணர்ப்ிக்கு ணமறும் 
அகப பணடயைமைலக்குச் சணர்ப்ிக் ைப்டும் வும் ஆகஞதமநர்ைள் 
கூயமர்ைள். 
இப்டிதமை லத்து ம் அயக்கைைகநச் சணர்ப்ிக்குணமறு சமட்சயைநிம் 
பைட்ைப்ட் பமது, அடற்ைமை ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் டிபங்ைள் 
சயங்ைநத்டயபம அல்து ஆங்ையத்டயபம ணமத்டயபண பனங்ைப்ட்டு 
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இனந்ட. 
 

327.  ணட்ங்ைநில், கத இங்ை நிலும் உண்கணகதக் ைண்யனேம் 
தற்சயதின் சயந்ட னக்ைங்ைலக்கு இப்னக்ைங்ைள் ற்ய லும் 
ணமறுட்டுள்ந. இங்கைதில் இனப் கடப் பமன் சூனல்ைநில், 

உண்கணகதக் ைண்யனேம் ஆகஞக்குலக்ைள் பணமடலுக்கு பனயபைமயத 
பமற்று டயதிம ைமஞ ைமதங்ைள் ணற்றும் அசயதல் குகமடுைள் 
ற்யத குப்மய்பிக உள்நக்ையதினந்ட பமடயலும், 

குற்ஞ்சமட்ப்ட் சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் ணிட உகணக் 
சட்த் டயன் ணீல்ைகந ஆபஞப்டுத்டய அபற்கப் னமய்வு 
வசய்படற்ைம அடயை தற்சய பணற் வைமள்நப்ட்டுள்நது. இடற்கு 
பமடயதநவு னமய்வு ககண ணமத்டயணன்ய இம்ன்னு கணக்ைமை 
பத்கடனேம் கத பநங்ைகநனேம் எதுக்ை பபண்டினேள்நது. மத 
அநபிம ணீல்ைள் பர்ந்டடமைக் குற்ஞ்சமட்ப்ட் இங்ைநில், 

உண்கணகதக் ைண்யனேம் ஆகஞக்குலக்ைலக்கு ஆகஞக்குலபின் 
படிக்கைைலக்கு ஆடமணமை னமய்வுைகந பணற்வைமள்படற்ைமை 
அடயை ண்ஞிக்கைதிம ஆநஞி பனங்ைப்ட்டினந்டது, படகபதம 
பித்து, மடயக்ைப்ட்பர்ைள்  ணஞி பம் எதுக்குப்னணமை டம் 
சமட்சயதத்கட பனங்குபடற் ைம பசடயைகந மடயக்ைப்ட்பமனக்கு அகப 
ற்டுத்டயக் வைமடுத்துள்ந. வைௌத்டணமமபில், மடயக்ைப்ட்பமர் ணற்றும் 
கத சமட்சயைநிம் இனந்து பமய்ங்ைகநப் வறுபடற்ைமை, 

குற்ச்சமட்டுக்ைகந ஆமய்படற்ைமை ணற்றும் மடயக்ைப்ட்பமர் டணக்கு 
பர்ந்டகட பமய்பிட் டுச் வசமல்பகட உறுடயப்டுத்துபடற்ைமை ஊனய 
தர்ைள் தூ இங்ைலக்கு அனுப்ப்ட்மர்ைள். 
ல்.ல்.ஆர்.சய. தின் வசதற்மட்டு ககண மதூணமை உண்கணகதக் 
ைண்யபடற்ைம பமய்ப்க பனங்ைபில்க ன்படமடு, ணீல்ைள் 
ற்யத தனுறு னமய்வும் அடமல் கவபில்க. 
 

(இ) மடயக்ைப்ட்பமக கணதணமைக் வைமள்நமடவடமன அடகுக 328. 

பக்ையலும் ையனக்ையலும் பணற்வைமள்நப் ட் அணர்வுைலம் ல்.ல்.ஆர்.சய. 
மடயக்ைப்ட் பமக கணதணமைக் வைமண்வடமன அடகு ககதக் 
வைமண்டினக்ைபில்க ன்கட சுட்டிக்ைமட்டினேள்நது. வைமலம்ில் 
சுைணமை கவற் அணர்வுைலக்கு ணமமை, ைமஞமணல் பமடல்ைள் 
ணற்றும் ைண்டுிடிக்ை டிதமட அல்து டடுத்து கபக்ைப்ட்டினக்கும் 
ஆட்ைள் ற்ய பைள்பிைகந லப்னம் மடயக்ைப்ட்பமர் பிதத்டயல் 
ஆகஞதமநர்ைள் என ைடுைடுத்ட பமக்கைபத ைகப்ிடித்டர். 
அபைணம சந்டர்ப்ங்ைநில் பைள்பி பைட்து வடமர் ற்டமை இனந்டது. 
கத சந்டர்ப்ங்ைநில், மதுைமப்னப் கதிர் ந்து வைமண் பிடம் 
ற்யத குற்ச்சமட்டுக்ைள் பிடுக்ைப்ட்பமது ஆகஞதமநர்ைள் 
அத்டகைத குற்ச்சமட்டுக்ைள் உண்கணதமை இனக்கும் ன்கட ணறுக்ை 
தற்சய டுத்டபடமடு, மடயக்ைப்ட்பர்ைநின் சமட்சய தத்டயல் தப்மட்க 
ற்டுத்துபடற்ைமை அடயல் உள்ந ண்மடுைகநச் சுட்டிக் ைமட்டிர். 
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கத சந்டர்ப்ங்ைநில், ணிட உகணைள் வடமர்ம பைள்பிைள் ற்யத 
சட்ம் ற்ய ஆகஞதமநர்ைபந டபயகனத்டர். ல்.ல்.ஆர். சய. 
மடயக்ைப்ட்பமக பமடயதநவு அபர்ைநது ணதமகடக்கு 
ைண்ஞிதணநித்து த்டபில்க ன்படமடு, ணீல்ைள் ணற்றும் டமம் 
அனுபித்ட அசமடமஞணம துன்ம் வடமர்ம சமட்சய தத்கட 
ல்.ல்.ஆர்.சய. ன்ிகதில் சணர்ப்ிப் டற்கு யதமதணமவடமன 
சந்டர்ப்ம் அபர் ைலக்கு பனக்ைப்பில்க. 
 

329. ைந பிதங்ைநின் பமது டம் ைஞபன் ணமர், சபசமடமர்ைள் ணற்றும் 
ிள்கநைள் ைமஞமணற் பமது அல்து டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்நது 
ற்ய ல்.ல்.ஆர்.சய.க்கு ையகத்ட அடயை அநபி ம சமட்சயதங்ைகநப் 
வண்ைபந பனங்ைய ைண்ஞரீ் ணல்ை அபர்ைள் ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் 
உடபிகத மடிர். னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங் ைகந உள்நிட் அடயை 
ண்ஞிக்கைதிம ஆண்ைள், பமமநிைலம் வமதுணக்ைலம், 

வைமல்ப்ட்டமல் ணயகுடணம வண்ைள் டணது பமழ்பமடமத்கட இனந்து 
ணயைவும் சயணணம பறுகண யகக்குத் டள்நப்ட்மர்ைள். சுணமர் லக்ை 
லக்ை ஆண்ைகநக் வைமண்டினந்ட ல்.ல்.ஆர்.சய. இப்வண்ைள் 
சமட்சயதணநிப் டற்ைமை ற் சூனக ற்டுத்டயக் வைமடுத்ட டமைத் 
வடதபில்க. அபட பமன்று டமணமைபப சமட்சய பனங்ை ணயை தூம் 
ஞத்கடச் வசபிட்டு பந்டபர்ைலக்கும் தும் உடபிகதச் வசய்தவும் 
ஆகஞக்குல கதபில்க. 
 

330. சமட்சயதம் அநிக்ை குயப்மை பக்ைய லும் ையனக்ையலும் 
ன்பந்டபர்ைலக்கு அடற்ைம சந்டர்ப்த்கட ல்.ல்.ஆர்.சய. 
பனங்ைபில்க ன் அயக்கைைள், சை மடயக்ைப்ட்பர் ைலக்கும் 
குயப்மை மடயக்ைப்ட் வண் ைலக்கு இச்வசதற்மட்டின் க்ையதத்கட அது 
வணச்சத் டபயனேள்நது ன்கடபத டுத்துக் ைமட்டுையது. டமம் ஆத்கட 
டயர்பமக்ைமம் க் ைனடய மடயக்ைப்ட்பமர் ைகடக்ை ன் பமட என 
சூனயல் டணது உகண ணற்றும் டம் குடும்த்டபர்ைநின் உகண ணீல்ைள் 
ற்ய டமணமைபப ையங்ைணமை ல்.ல்.ஆர்.சய. ன் ிகதில் அடயை 
ண்ஞிக்கைதிம வண் ைள் ைகடக்ை ன்பந்டது குயப்ித்டக்ைடமகும். 
 வண்ைலக்குப் ையங்ைணமை சமட்சயதணநிக்ை ல்.ல்.ஆர்.சய. ணறுத்டது 
வண்ைலக்கு டயம அதுவும் வமறுப்னக்கூல் வமயத்வடமகுடய 
வதமன்யமல் துதர் ைகநதப் பபண்டித னேத்டத்டயமல் மடயப்கந்ட 
வண்ைலக்கு டயமைப் மட்சம் ைமட்டும் வமதுபமவடமன பமக்கை 
உறுடயப்டுத்துையது. 
 

331. பபறு சூழ்யகப்வமனத்டங்ைநில், மடயக்ைப்ட்பமன் கணத 
யககத ணடயக்கும் பிபச ககணைள் ககப்டுத்டப் ட்டுள்ந. 
மடயக்ைப்ட் ர் எனபனக் வைமனபர் ன்பமறு பசடயதம 
சூனல்ைநில் டம் சமட்சயதத்கட அநிக்ை டிந்துள்நது. உண்கண கதக் 
ைண்யனேம் ஆகஞக்குலக்ைள் வமது பமை ணபமடத்துப ஆடமத்கடப் 
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மடயக்ைப்ட் பர்ைலக்கு பனங்குபதுண்டு. 
 

332. இறுடயதமை, அபர்ைள் அனுபித்ட துன்ம் ணற்றும் ட் ைமதங்ைள் 
ற்யப் மடயக் ைப்ட்பமனன் ைந்துகதமத் டபயனேள்நது ல்.ல். 
ஆர். சய. இனப்டீ்டுக்ைம ங்ைநிப்க ந்ட அநவுக்கு பனங்கும் ன் 
ஆழ்ந்ட தத் துக்கு இணநிக்ையது. இனப்டீ்க பனங்கும் டயக 
அடன் ஆகஞ உள்நக்ையத பமடயலும், அடன் ஆகஞ வ்பிட 
இனப்டீ்க பணவுையது ன்து ற்யனேம் மடயக்ைப்ட்பமர் டமம் 
ன்கணதகதத் டகுடயனேள்பநமர் பமடத்கட வணய்ப் ிப்டற்குத 
வமறுப்னப் ற்யனேம் ஆகஞக் குல பிநக்ைபில்க. இவ்பிதங்ைள் 
வடமர் மை படிக்கை டுப்டற்ைம ல்.ல்.ஆர். சய.தின் பமக்ைத்கட 
இக்ைட்த்டயல் இது மத சந்படைத்துக்குட்டுத்துையடமனேள்நதும் (ஈ) 
சமட்சயைகந அச்சுறுத்டல் ணற்றும் குகபம சமட்சயைள் மதுைமப்ன 333. 

பணலும், குலபிம் இனக்கும் ல்.ல். 
ஆர்.சய.தின் ையங்ை அணர்வுைநின் லத்துப் ிடயைள் ணற்றும் கத 
இக்ையதங்ைநின் அடிப்கதில், சமட்சயைலக்கு அபர்ைள் அநிக் கும் 
சமட்சயதத்டயன் ிபதமைம் ற்ய சமட்சயதம் அநிக்கு ன் ந்டபிடத் 
டைபலும் பனங்ைப்ட் டமைத் வடதபில்க. சய சந்டர்ப்ங்ைநில், 

வதர்ைள் குயப்ிபில்க ன்படமடு கத அத்துன் எத்ட 
சந்டர்ப்ங்ைநில் அப்டிக் குயப்ிப்ட்டுள்நது பணலும் கத 
சந்டர்ப்ங்ைநில் வதர்ைள் குயப்ிப்ம பிட்மலும் குடும் 
அங்ைத்டபர்ைநின் வதர்ைள் பமன் சமட்சயதத்டயன் உள்நக்ைத்கடக் 
வைமண்டு அபர்ைகந இங்ைமஞ டிந்டது. 
“ஆகஞக்குலவுக்கு அபர்ைள் பனங்கும் டைபகக் ைட்டுப்டுத்தும் 
பிடயைள் ற்ய' சமட்சயதம் அநிக்கும் சமட்சயைலக்கும் கத 
சமட்சயைலக்கும் அயபிக்ைப் பபண்டும் ன் சயந்ட னக்ைத்கட இது 
ணீறுபடமை உள்நது. 
 

334. குலபின் ணயை க்ையத ஆடங்ைணம ல்ல்ஆர்சயக்கு ன் 
சமட்சயதணநிக்கும் சமட்சய ைலக்குப் பமடயத மதுைமப்ன இல்க ன் 
ின்ஞிப் வமனத்டத்டயல் ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் இக்குகமட்டிகக் 
ைமஞக்கூடிதடமைவுள்நது. 
சமட்சயைலக்ைம சூனல் அபைணமை அச்சுறுத்துப டமைவும் சய 
பபகநைநில் டயமைவும் இனப் டமை  அயக்கைைள் 
குயப்ிடுையன். குல வுக்கு பனங்ையத லத்து ணம டயல்ைநில், 

“இமடபத்டயனக்கு ல்.ல்.ஆர்.சய. அணர்வு ைநில் வ்பிடப் மத்டயம் 
இல்க'  அசமங்ைம் பமடயட் பமடயலும், சய சந்டர்ப்ங் ைநில் 
அணர்வுைள் கவறும் அகதில் சரனக டத்ட இமடப பீர்ைள் 
பறீ்யனந்து சமட்சயைகநனேம் பைட்பமகனேம் னகைப்ம் ிடித்டகட குல 
அயந்துள்நது. மதுைமப்னப் கதின் சட்பிபமடணம த்கட 
திகப் ற்யத குற்ச்சமட்டுக்ைகந ன் கபக்கும் பமது அணர்வுைநில் 
அல்து வபநிபத இமடப அல்து உநவுத்துக அடயைமைள் இனப்து 
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னயபமங்கும் படிக்கைகத அஞ்சும் சமட்சயைகந 
டயடுக்ைத்துக்குள்நமக்குபடமனேள்நது. 
சமட்சயைள் சமட்சயதணநிக்கும் பமது அடிக்ைடி அசமங்ை அடயைமைள் 
இனப்தும் இதுபமன்ப உள்நது. 
 

335. “சமட்சயதம் அநிக்கைதில் ந்டவபமன அச்சுறுத்டல், ைட்மதப்டுத்டல் 
அல்து அகக்ைனயத்டல் ற்யத துபிடப் னைமனம் ையகக்ைபில்க' 

 அசமங்ைத்டயன் லத்து ணம டயல்ைள் கூயதபமடயலும், சமட்சயைள் 
சமட்சயதம் அநிப்கட அகடதப்டுத்துபடற் ைம வடநிபம தற்சயைள் 
ற்ய குல அயந்பட உள்நது. என சம்பத்டயன் பமது அத்டகைத 
அச்சுறுத்டல் மதூணமவட ஆகஞதமநர் ைநமல் ைமஞப்ட்டு அது 
ற்ய பிசமக்குணமறு அபர்ைள் ைமபல்துகதிகப் ஞித்டர். 
“அச்சுறுத்டல் அல்து டயர்ைம பிகநவுைள்' ற்ய 
இங்ைண்டுள்நடமைவும் ஆகஞக்குல ங்ைள் அயபித்துள்ந. 
சமட்சயதணநிக்ை பபண்மம்  சமட்சயைகந ச்சக்கை வசய்டல், 

ணமைமஞங்ைநில் கவறும் அணர்வுைள் ற்ய பைமத்படமடு 
பிங்ைகந பனங்ை பபண்ம வண அடயைமைள் ணீடம அலத்டம் ணற்றும் 
அச்சுறுத்தும் பிடத்டயல் ஆகஞக்குலபிக பறீ்யனந்து அபடமிக்கும் 
ர்ைள் ற்யத பற்க உள்நிட் அயக்கைைள் குலவுக்குக் 
ையகத்துள்ந. 
 

எப சமட்சய, டமன் ன்ர் அநித்ட சமட்சயதத் துன் ணமறுட்பற்கக் 
கூறும் யககணைகந உனபமக்கும் பிடத்டயல் சமட்சயைள் கைதமநப்ட் 
டுள்நது ற்யனேம் குலவுக்கு அயக்கைைள் ையகத்துள்ந. 
ஆகஞக்குலபின் ன்ிக தில் டணது சமட்சயதத்கடத் டயனடுத்டயக் கூறு 
படற்கு சமட்சயைள் ணீது அலத்டம் ிபதமையக்ைப் ட்டுள்நடற்ைம 
சமத்டயதக்கூறுைகந இது குயக்ையது. சமட்சயைள் பனங்கும் அபடமணயக்ை 
சமட்சயதங்ைகந குறுையத ணற்றும் ீண் ைமத்துக் குப் மதுைமப்டற்ைம 
உத்டபமடத்கட பனங்கும் பமடயத கக படிக்கை ைகநனேம் 
குலபிமல் ைமஞடிதமடயனந்டது. 
ஆகஞக் குலபின் டகபர் ையங்ைணமை “சமட்சயவதமனபர் டிதமை 
டகனேம் வசமல் பினம்ிமல்..(அப்பமது) அது ற்ய ீங்ைள் ன் 
கூயரீ்ைள் ன்கட எனபனம் அயத ணமட்மர்ைள் ன்படமடு, உங்ைள் 
அகதமநங் ைகநப் வமறுத்டபக லகணதம இைசயதத் டன்கணகத 
மம் படபபமம்' க் கூயத பமடயலும், அத்டகைத உறுடய வணமனயகதக் 
ைமப்டற்ைம யறுபை அகணப்கபதம ல்.ல். 
ஆர்.சய.தின் ஆனேட்ைமத்துக்குப் ின் அத்டகைத உறுடயப்மட்க 
ைமப்டற்ைம வசதல்க அடிப்ககதபதம ற்ய குல அயதபில்க. 
 

337. இவ்பமமை, னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங் ைநின் பமது ன் பர்ந்டது 
ன் உண்கண கதக் ைண்யனேம் மதூணம பிசமகஞச் 
வசதற்மவமன்யன் பமது ல்.ல்.ஆர்.சய. 
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ன்ிகதில் சமட்சயதணநிக்கும் சமட்சயைலக் ைம யதமதணமை 
டயர்மர்க்ைக் கூடித யககண டயனப்டயைணமதில்க. ஆகஞக்குலபின் 
ன் வ்பமறு அபர்ைள் படமன் பபண்டும் ணற்றும் அபர்ைநிம் இனந்து 
ன் டயர்மர்க்ைப்டு ையது ன்து ற்ய குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணீல் 
ைநிமல் மடயக்ைப்ட் சமட்சயைலக்கு அபை ணமை 
அயபிக்ைப்பில்க. அபர்ைள் சமட்சய தணநிக்ைத் டதமர் யகதில் 
இல்க ன் படமடு, அபர்ைநின் சமட்சயதத்டயன் அடிப்க தில் 
அபர்ைள் அகக்ைனயக்ைப்டுபடயயனந்து அபர்ைள் பமடயதநபில் 
மதுைமக்ைப்பில்க.  
 

ல்யஞக்ை ஆகஞக்குல வமறுப்னக்கூலுக்ைம சர்பபடச டங்ைகந 
யகவுவசய்தபில்க: (போைம்) -19 

 

 

(உ) ஊைம் ணற்றும் சயபில் சைம் : ிபபசம் ணற்றும் அகக்ைனயத்டல் 
338. ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் படிக்கைைள் ற்ய அயக்கை பிடுப்டன் ம் 
எநிவு ணகபற் டன்கணகத உறுடயப்டுத்துபடயல் ஊைங்ைள் ணயை 
க்ையதணமவடமன மத்டயத்கட பையக்ையன். குயப்மை வணமபமக்பைம, 

பன ணற்றும் வடன் ஆிக்ைமகப உள்நிட் கத மடுைநில், 

சம்ந்டப்ட் பிதங்ைள் ணீடம வமது பிபமடத்துக்ைம ங்ைநிப்க 
பனங்குபடற்ைமை இது பமன் ஆகஞக்குலக்ைநின் படிக்கைைள் 
பமை வடமகக்ைமட்சயதினூமைக் ைமட்ப்டுையன். அசமடமஞ 
சந்டர்ப்ங்ைநில் ஊைங்ைகநத் டடுக்ைமம் ன்யனந்ட பமடயலும், 

ைனத்துக்ைள் ணற்றும் டைபல்ைகநப் வவும் அடகப் ப்வும் உள்ந 
டிதமர் சுடந்டயத்கட ல்.ல்.ஆர்.சய. 
பமன் அசமங்ை அகணப்னக்ைள் ைட்டுப்டுத்தும் அடயைமத்கட சர்பபடச 
ணிட உகணைள் சட்ம் ணட்டுப்டுத்து ையது. அத்டகைத தும் 
ைட்டுப்மடுைள் அனுணடயக்ைப்க் கூடிதகப ணற்றும் சர்பபடசச் 
சட்த்டயல் குயப்ிப்ட் டுள்நபமறு அது படகபதமது ணற்றும் 
அநவுக்குட்ட்து ன்கட யதமதப் டுத்தும் வமறுப்ன அசயகச் 
சமனம். 
த்டயகைச் சுடந்டயத்டயல் அப்ட்ணமைத் டகதிடுபகடக் குயக்கும் 
பிடத்டயல் சய ஊைங்ைள் அணர்வுைநில் ைந்து வைமள்பகட மதுைமப்ன 
அகணச்சு டடுத்துள் நடமை குலவுக்குக் ையகத்துள்ந டைபல்ைள் 
அடிப்கதில் வடத பனையது. அணர்வு ைநின் பமது வசய்டயைகநச் 
பசைக்கும் உள்மட்டு ஊைபிதமநர்ைள் அச்சுறுத்டப் ட்டமை வசய்டய 
அயக்கைைலம் உள்ந. 
 

(ஊ) ிபபசம் ணற்றும் வசதயன் எநிவு ணகபற் டன்கண 339. 

ல்.ல்.ஆர்.சய. அடன் சை அணர்வுைகநனேம் எநிவு ணகபற் 
டன்கணனேன் த்டத் டபயனேள்நடமை ம்ைணம அயக்கைைள் 
குலவுக்குக் ையகத்துள்ந. உதர் ணட்த்டயலும் கூ இக்குகமடு 
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உண்கணவத எப்னக் வைமள்நப்ட்டுள்நடமை அயபிக்ைப் டுையது. 
உண்கணகதக் ைண்யனேம் ஆகஞக்குலக்ைள் டணது டைபல் பசைப்னக்ைமை 
அடயை அநபில் வமதுணக்ைள் ஆடபில் டங்ையதினப்படமடு, ையங்ை 
ணற்றும் எநிவுணகபற் பிடத்டயல் அடன் படிக்கைைகந 
பணற்வைமள்பது உண்கணகதக் ைண்யனேம் ஆகஞக்குலக் ைநின் 
படிக்கைைநின் க்ையதணம வடமன அம்சணமகும். 
 

340. ல்.ல்.ஆர்.சய.திகப் வமறுத்ட பக இது என குடயதமைபப 
உள்நது. 2010 னைன் 18ஆம் டயைடயத ஆகஞக்குலபின் அயபித்டயல் 
பனங்ைப்ட்டுள்ந ககணைலக்கு அப்மல், சய சணதங்ைநில் அடன் க்ையத 
வசதற்மடுைள் ற்யத ையங்ைத் டைபல் இன்கண அடன் வசதற்மட்டின் 
டன்கணதமை இனந்துள்நது. 
ையங்ை அணர்வுைநின் லத்துப் ிடயைகந வபநிதிடுபது அடன் 
அணர்வுைள் ஆம்ித்து ஆறு ணமடங்ைலக்குப் ின்ப 
ஆம்ிக்ைப்ட்டுள்நது. ையங்ை அணர்வுைநில் ைந்து வைமள்லம் 
சமட்சயைகநத் வடவு வசய்னேம் வசதற் மட்டில் வமதுபம யச்சதணற் 
டன்கண ணற்றும் அடன் அமக்ைத்டயல் ண்மடுைள் ைமஞப்டுையன். 
அணர்வுக்ைமவடமன டயைடய யர்ஞதிக்ைப்டு ன், “ஆகஞக்குலபின் 
ன்ிகதில் படமன்ய சமட்சயதணநிக்ை பினம்னபபமர் அகபனம் 
ற்கூட்டித லத்து ணம அயக்கைகதச் சணர்ப்ிக்ை பபண்டும் த் 
படகபப்டுத்டப்டுபபடமடு, சமட்சயதத்டயன் வறுணடயதின் வடமக்ை 
யககத அது யகவு வசய்துள்நது ன்கட உறுடயப்டுத்துபடற்ைமை 
ஆகஞக்குல அடக ஆமனேம்'  குலவுக்கு அசமங்ைம் அனுப்ினேள்ந 
லத்துணம டயல்ைநில் ணமத்டயபண இம்ககண பணலும் லகணதமை 
பிபக்ைப்ட்டுள்நது. ஆதினும், வடமக்ையகத் படகபப்டுத்டல்ைள் 
இங்ைமஞப்பில்க ன்படமடு, அத்டகைத வடமக்ையககத 
யகவு வசய்தமட ைமஞத்டயற்ைமை யமைக்ைப்ட் சமட்சயைநின் 
ண்ஞிக்கைபதம சமட்சயத ணநிக்ை இனந்டபர்ைநின் பிையடமசமபணம 
ற்யத டைபல் பனங்ைப்பில்க. து ப்டிதினப்ினும், இந்ட 
அடகுக பக்ையலும் ையனக்ையலும் கவற் அணர்வுைநின் பமது 
அனுசக்ைப்பில்க ன்படமடு, ல்பபறு சமட்சயக் குலக்ைள் 
வபவ்பபறுபிடணமை த்டப்ட்கட அது குயக்ையது. 
 

341. மடயக்ைப்ட்பர்ைநின் அகணபிங்ைநிபபத அபர்ைநின் 
சமட்சயதத்கடப் டயவு வசய்த கவற் ணயைச் சயயத 
ண்ஞிக்கைதிம அணர்வு ைநின் பமது கூ, அபர்ைநின் 
அகணபிங்ைள், பங்ைள் ணற்றும் ககண என்றுக்வைமன்று ண்மடுள்ந 
டமைபப இனந்டபடமடு, அத்டைபக சமட்சயதணநிக்ைவுள்பநமனம் 
வமதுணக்ைலம் வற்றுக் வைமள்பது சயணணமைபப இனந்டது. 
குயப்மை, ணமைமஞங்ைநில் கவறும் அணர்வுைள் ற்ய ிபடச 
ணக்ைலக்கு அயபிக்ைத் டபயதகண ைமஞணமை அணர்வுைள் 
கவறுபகட அடயை ணக்ைள் அயந்டயனக்ைபில்க ன்கட டுத்துக் 
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ைமட்டுையது. ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் சமர்ில் வமதுணக்ைலக்குத் டைபக 
பனங்கு படற்ைமை ணமபட் ணற்றும் ணமைமஞ அலுபர்ைகநப் 
ிபதமையத்டது. 
ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் சுதமடீத் டன்கண ற்யத டபம 
அிப்ிமதத்கடத் படமற்றுபிப்டமைவுள்நது. 
 

() இகக்ைம ந்துகைள் 342. ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் அபை இகக்ைம 
ந்துகைள் ற்ைபப ைந்ட ைமத்டயல் ல்பபறு அகணப்னக் ைநிமல் 
ந்துகக்ைப்ட்கபதமகும் ன்படமடு அசமங்ைம் மடிமல் அபற்க 
வ்பிடச் சயணன்ய அல் வசய்டயனக்ைமம். என சந்டர்ப்த்கடத் டபிர்த்து, 

வமறுப்னக்கூல் ற்யத க்ையதணம பிதங்ைள் வடமர்ில் ந்துகைள் 
படிதமை வசதற் பில்க. அபர்ைள் ங்ையனக்ையமர்ைள் ன்கட 
அயந்து வைமள்ந உடவும் பிடத்டயல், டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்ந பர்ைநின் 
வதர்ப் ட்டிதக வபநிதி பபண்டும் ன்து க்ையதணமவடமன 
ந்துகதமகும் ன் பமடயலும், இன்றுபக அப்ந்துக ககப் 
டுத்டப்பில்க. ல்பபறு வமறுப்னக் கூல் சயக்ைல்ைகநக் 
கைதமலபடற்ைம ந்துகைள் இன்கண ணற்றும் டடுத்து 
கபக்ைப்ட்பர்ைநின் ட்டிதகப் ிசுத்டல் ற்யத அசட்க 
குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணீல்ைகநப் னமய்வு வசய்படற்கு ல்.ல்.ஆர்.சய. 
ன்னுகண அநிக்ைபில்க ன்கடபத டுத்துக்ைமட்டுையது. குலவுக்ைம 
அசமங்ைத்டயன் டயலுக்கு ணமற்ணமை, னேத்டத்டயன் இறுடயக்ைட்ங்ைநின் 
பமதும் அடற்குப் ின்னம் அது ந்து வைமண் பிடத்கடத் 
வடநிபமக்கும் அபடமணயக்ை அம்சங்ைள் ணீது படிக்கை டுக்ை 
அசமங்ைம் டதங்குையது ன் டீர்ணமத்துக்கு அது பலுவூட்டுையது. 
 

5. ல்.ல்.ஆர்.சய. ற்யத டீர்ணமம் 343. னேத்டத்டயன் இறுடயக்ைட்ங்ைள் 
ணற்றும் பணமடலுன் வடமர்னட் கத சயக்ைல்ைள் ற்யத படசயத 
ைந்துக தமலுக்கு யகத்டைவுள்ந சயப்ம வடமன ஆம்த்துக்ைம 
சந்டர்ப்த்கட ல்.ல்.ஆர்.சய. பனங்குையது. வமறுப்னக் கூல் ற்ய 
இங்கைதில் ன் க்ை பபண்டும் ணற்றும் டயர்ைமத்துக்ைம 
ணமற்ங்ைள் ற்யத டணது பமக்ையக ையங்ைணமைப் டயவு 
வசய்படற்ைமவடமன டணமை  வசல்பமக்குணயக்ை அச சமர்ற் 
அகணப்னக்ைலம் சய சணதத் டகபர்ைலம் ல்.ல்.ஆர்.சய. ம் ையகத்ட 
பமய்ப்கப் தன்டுத்டயனேள்நர். அடயை ண்ஞிக்கைதில் வமதுணக்ைள் 
குயப்மைப் மடயக்ைப்ட்பமர் ஆகஞக்குலபின் ன்ிகதில் 
சமட்சயதணநிக்ை ன்பந்டது, னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைலன் 
வடமர்னட் ணற்றும் அடன் பிகநபமைத் டமம் அனுபிக்ை பர்ந்டகப 
ற்யக் கூறுபடற்கு அடயைமனர்பணம இபசடய படகப ன்கட 
டுத்துக்ைமட்டுபடமைவுள்நது. 
சய சயபஷ் அசமங்ை ணற்றும் இமடப அடயைமைள் அத்துன் 
இங்கை ிைர்ைள் அபர்ைநது அடகுககத பணம்டுத்துபடற்கு 
அல்து பமர்யறுத்ட எப்ந்டம் ற்ய ன்கத அசமங்ைங் ைகந 
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பிணர்சயப்டற்கும் ல்.ல்.ஆர்.சய. 
திகப் மபித்துள்நர். 
 

344. ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் படிக்கை டிக்ைபில்க ன்படமடு அடன் 
இறுடய அயக்கைகத இன்னும் அது சணர்ப்ிக்ை பில்க ன்டமல் 
லகணதமதும் இறுடயதமதுணமவடமன ணடயப்டீ்டிகச் வசய்த 
டிதமணயனக்ையது. ஆதினும், இச்சந்டர்ப்த்டயல் குலபிமல் சய க்ையத 
டீர்ணமங்ைகநக் குயப்ிமம்: (அ) ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் ஆகஞ 
சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் ணிட உகணைள் சட்த்டயன் 
குற்ஞ்சமட்ப் ட் மத ணீல்ைகநப் னமய்வு வசய்படற்பைம 
ணீல்ைநின் பமக்குக்ைகநனேம் அடற்ைம வமறுப்ன ஆையதபற்கப் 
னமய்வு வசய்படற்ைம அகணப்ிகபதம வைமண்டினக்ைபில்க, 

ணமமை, உண்கணகதக் ைண்யனேம் ஆகஞக்குலபிகபி சயல்வைமட் 
பிசமகஞகதவதமத்ட அது டது ிகைகநப் மதுைமக்ைத் டபயத 
ைந்ட ைம அசமங்ைங்ைநின் அசயதல் வமறுப்னப் ற்யத பம 
ைனத்து ணீபட ைபத்கடச் வசலுத்துையது. 
 

(ஆ) ஆகஞக்குலபின் அகணப்ன ணற்றும் அடன் சய உறுப்ிர்ைநின் 
ஆழ்ந்ட அக்ைக ண்மடு ைமஞணமை சுதமடீம் ணற்றும் க்ைச்சமர்ற் 
டன்கண பமன் க்ையத சர்பபடசத் டங்ைகந ல்.ல்.ஆர்.சய. டயனப்டயப் 
டுத்ட டிதமணயனக்ையது. 
 

(இ) இன்றுபகதிம ல்.ல்.ஆர்.சய. 
தின் வசதற்மடு ணற்றும் ககண, னேத்டத்டயன் இறுடயக்ைட்ங்ைநின் பமது 
ன் ந்டது ன்று வணய்தமைபப உண்கணகதக் ைண்யபடற்ைமை 
வசதற் பில்க ன்கடனேம் னேத்டத்டயல் ஈடுட் இன டப்ிதும் 
மத ணீல்ைள் ற்யத எலங்ைம, மட்சணற் கதில் னமய்பிக 
பணற்வைமள்ந பில்க ன்கடனேம் டுத்துக் ைமட்டுையது. பக்ையலும் 
ையனக்ையலும் இனந்து அபர்ைநமைபப பபறு பனயதின்ய அடயை 
ண்ஞிக்கைதிர் ன்பந்டமர்ைள் ன் பமடயலும் ணீல்ைள் ற்யத ல 
பிங்ைகநனேம் அபர்ைலக்கு பர்ந்ட டீங்குைகநனேம் இச்வசதற்மட்டின் 
என குடயதமை கூ அபர்ைள் ஊக்குபிக்ைப் பில்க ன்படமடு, 

வண்ைள் ணற்றும் குனந்கடைள் பமன் கத குயப்ம குலக்ைலக்கு 
பர்ந்ட வடநிபம டீகண ற்யனேம் ைபம் வசலுத்டப்பில்க. 
 

(ஈ) மடயக்ைப்ட்பமக அபர்ைள் வைௌபம் ணற்றும் அபர்ைள் 
அனுபித்ட துன்ங்ைள் ற்யத ல ணதமகட னேம அல்து 
மடயக்ைப்ட்பமன் சமட்சயதத்கடப் டயனேம் பமது படமடம கதில் ஆண் 
வண் பபற்றுகண அடிப்கதிம உஞர்வும அடகுகதிக 
ல்.ல்.ஆர்.சய. 
வசய்க ம் வணய்ப்ித்துக் ைமட்த் டபயனேள்நது. பக்ையலும் 
ையனக்ையலுணம அடன் அணர்வுைநின் பமது இடகத் வடநிபமைக் 
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ைமஞக்கூடிதடமை இனந்டது. 
இனப்டீு ற்யத க்ையதணம பிதம் ற்ய அது வ்பமறு படிக்கை 
டுக்ைப் பமையது ன்கட அது குயப்ிபில்க. 
 

(உ) யணமைபப டிப்ட் ஆத்து இனந்ட சூழ்யகைநிலும் 
சமட்சயைலக்குத் படகபதம மதுைமப்ிக ல்.ல்.ஆர். 
சய. உறுடயப்டுத்டபில்க. சய குயப்ிட் சமட்சயைள் அச்சுறுத்டப்ட்ர் 
ன்டற்ைம சமட்சயதம் உண்டு. 
 

(ஊ) ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் வசதற்மடுைள் பமடயதநவு எநிவு 
ணகபற்டமை இல்க. 
 

345. வணமத்டணமை, ல்.ல்.ஆர்.சய. 
ஆழ்ந்ட குகமடுள்நடமைவும், தனுறு வமறுப்னக்கூல் 
வமயத்வடமகுடயக்ைம சர்பபடச டங்ைகந யகவு வசய்தமட டமைவும் 
உள்நடமல், வமறுப்னக்கூல் வசதற்மவமன்றுக்ைம இங்கை 
மடயடய ணற்றும் வசதமநர் மதைத்டயன் இகஞந்ட உறுடயப்மட்க 
யகவு வசய்த டிதமடடமதினக்ையது. 
 

(ஈ) இங்கைதின் ீடயத் டயட்ம் 346. சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் 
ணிட உகணைள் சட்த்டயன் ணீல்ைலக் ைம வமறுப்னக்கூக 
பனங்கும் அடிப்க பனயதமைவும் மடயக்ைப்ட் பமனக்கு தனுறு 
ைமத்கட பனங்கு படமைவும் ீடயத் டயட்ம் இனத்டல் பபண்டும். 
ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் பிகநவுைள் துபமை இனந்ட பமடயலும், 

வமறுப்னக்கூல் பிதத்டயல் ீடய பனங்கும் க்ையதணமவடமன மத்டயத்கட 
இங்கைதின் ீடயத் டயட்ம் வைமண்டினக்ை பபண்டும். இங்கை 
குற்பிதல் ீடயத் டயட்ம் னமய்வு வசய்படற்ைம அடன் 
வமறுப்னக்ைகந, ைந்ட ைமத்டயல் பிசமகஞக் குலக்ைள் அகணக்ைப்ட் 
பமவடல்மம் இப்டிதமவடமன பமக்கு இனந்து பந்ட பமடயலும், 

ல்.ல்.ஆர்.சய. 
அடன் பபககதப் னஞப்டுத்தும்பக டள்நிப்பமடுபது 
வமனத்டணமடல் ின்பனம் ிவு னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைள் 
வடமர்மை வமறுப்னக்கூக பனங்குபடற்கு இங்கைதின் ீடய ணற்றும் 
இமடப ீடய ணன்ங்ைள் அகணப்ன வ்பமறு வசதற்டுையது ன்கடப் 
ின்பனம் ிவு ஆமய்ையது: 1. அபசைம சட்ைம் ணற்றும் சட் 
ணீநமய்பின் பிக்ைல்ைள் 347. சட் ணீநமய்பில் இனந்து பிக்ைநிப்க 
பனங்குபது இங்கைதின் சட் அகணப்ின் க்ையதணமவடமன 
பகதக வசய்னேம் அகணப்ிங்ையத அம்சணமைவுள்நது. டயல், 

ித்டயபதை அல்து உத்டயபதமைனர்ப டபறு அல்து னக்ைஞிப்னக்கு 
லகணதம பிடயபிக்கை அசயதல் தமப்ன மடயடயக்கு பனங்குையது. 
அடுத்து, அசமங்ைத்டயன் படிக்கைைள் பற்க சட்ம் 
கூர்ந்டமமய்படயல் இனந்து அபற்றுக்கு பிடயபிக்கு அநித்து, வமதுபம 
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சட்ங்ைநில் பபறு சந்டர்ப்ங்ைநில் ற்னகத்டமபற்கக் ைஞிசணம 
அநபில் டள்லடி வசய்து அபற்யன் ணீது லகணதம பணமடயக்ைத்கடக் 
வைமண்கபதமை இங்கைதின் அபசைம ற்மடுைள் உள்ந. 
 

348. டயனத்டப்ட்பமம, 1947ஆம் ஆண்டின் 25ஆம் இக்ை வமதுப் 
மதுைமப்னச் சட்ம் (ிஸ்ஏ) இங்கைதின் அபசைமச் சட்ைத்கடத் 
டமங்ைய யற்ையபடமடு அசயதல் தமப்ன அடற்கு லகணதம சட்த்டயன் 
அந்டஸ்கடனேம் பனங்ையதினக்ையது. 
டற்பமது அயல் இனக்கும் அபசைம யககண ஆம்த்டயல் 2005 

ஆைஸ்ட் ணமடம் ிைப்டுத்டப்ட்படமடு, மமலணன்த்டமல் 
ணமடந்படமறும் அனுணடயக்ைப்ட்டு அது இன்றுபக வடமர்ந்து அயல் 
இனந்து பனையது. 
 

349. அபசைம யககண ிைப்டுத்டப்ட் ின், “வமதுணக்ைள் 
மதுைமப்ன ணற்றும் வமது அகணடயகதப் படபடற்கு அல்து சைத்டயன் 
பமழ்வுக்கு அத்டயதமபசயதப் டும் பியபதமைங்ைகநனேம் பசகப ைகநனேம் 
வடமர்ந்து படபடற்கு அப்டிச் வசய்பது வமனத்டவணன்டமல்' 

ிஸ்ஏவும் அபசைமச் சட்ங்ைகநப் ிைப்டுத்துபகட 
அனுணடயக்ையது. 
2005 ணற்றும் 2006 ஆம் ஆண்டுைநில் பிபம ணற்றும் பற்க 
உள்நக்ையத அபசைம எலங்குபிடயைள் ிைப் டுத்டப்ட்டு அகப 
ைமத்துக்குக் ைமம் டயனத்டப்ட்டு இன்று பக அயல் இனக்ையன். 
இவ்வபமலங்குபிடயைள் கைது வசய்டல் ணற்றும் டடுத்து கபத்டல், 

ஆட்ைகந ைண்ைமஞித்டல் ணற்றும் படடுடல், பமக்குபத்டயகக் 
ைட்டுப்டுத்டல், வசமத்துக்ைகநக் கைப்ற்ல் அல்து டுத்டல் ணற்றும் 
கூட்ங்ைள், ஊர்பங்ைள், ிசுங்ைள், துப்மக்ையைள் ணற்றும் 
ிபபசத்துக்ைம உகண ஆையதபற்கக் ைட்டுப்டுத்டல் 
பமன்பற்றுக்ைம மத அடயைமங்ைகந பனங்குையன். அகப 
னேத்டத்டயன் இறுடயக்ைட்ங்ைநின் பமது அடற்கு ன்ர் ணற்றும் அடற்குப் 
ின்ர் பமைப் ிபதமையக்ைப்ட்டுள்ந. 
குயப்மை 2010 பண ணமடம் பக அயல் இனந்ட அத்டயைடய பக டடுத்து 
கபக்ைப்ட்டுள்ந அல்து டடுக்ைப் ட்டுள்ந ஆட்ைள் வடமர்ில் இன்று 
பக அயல் இனக்கும் 2005ஆம் ஆண்டின் எலங்குபிடயைநின் என குடய, 
மதுைமப்னச் வசதமநன் உத்டபின் பல், படசயத மதுைமப்னக் 
ைமஞங்ைலக்ைமை என பனத்துக்கு ணற்றும் பணலும் ஆறு ணமடங்ைலக்கு 
ீடிக்கும்டிதம டடுத்து கபத்டலுக்கு அனுணடயதநிக்ையது. 
 

350. அபசைம எலங்குபிடயைலக்குப் னம்மை, டயனத்டப்ட்டு ின்ர் 1982 

இல் யந்டச் சட்ைணம 1979ஆம் ஆண்டின் 48ஆம் இக்ை 
தங்ைபமடத் டடுப்ன (டற்ைமயை ற்மடுைள்) சட்த்டயல் 
எப்டீ்நபிம அடயைமங்ைள் குயப்ிப்ட்டுள்ந. இச்சட்ம் ைடும் 
டண்கைகந (மைம் ) வைமண் குற்ங்ைள் பகசதிக 
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பிநக்குபபடமடு, சய ிசுங்ைகநத் டக வசய்படற்ைம (மைம் ங) 
அடயைமங்ைகநனேம் வைமண்டுள்நது, கைது வசய்டல், படடுடல், 

உட்ிபபசயத்டல் ணற்றும் கைப்ற்றுடல் (மைம் ) ஆையதபற்றுக்ைம 
பகதறுக்ைப்ட்டிமட அடயைமங்ைகநனேம் குயப்ிடுையது. 
யனபமைத்டயமல் ைட்கநதிப்ட்பமமை ன்று ணமட 
இகக்ைமத்துக்குட்ட்பமறு 18 ணமடங்ைள் பகதிம 
மதுைமப்னக்ைமைத் டடுத்து கபத்டகனேம் அது வைமண்டுள்நது. ணற்றும் 
ந்டவபமன சட்பிபமட படிக்கைனேன் சம்ந்டப்ட்டுள்நடமை 
அல்து வடமர்னட்டமை எனபக ம்னபடற்கு அல்து 
சந்படைப்டுபடற்கு ைமஞம் இனந்டமல், பமக்குபத்து அல்து 
வசதற்மடுைகநக் ைட்டுப்டுத்துபடற்ைம ைட்கநகத இடுபடற்ைம 
ற்மட்டிகனேம் அது வைமண்டுள்நது. 
னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது, அடற்கு ன்ர் ணற்றும் அடன் 
ின்ர் மத பிகநவுைகநக் வைமண் ிவு சட்ம் வசயபமைப் 
ிபதமையக்ைப்ட்டுள்நது. 
 

 

சட்ணம அடயன் சக்டயகத சயக்ைமக்கும்  படிபகணப்ன குகமடுைள் 
இங்கை சட்த்டயல் ைமஞப்டுையன்: (போைம்)-20 

 

 

351. அடக அல் வசய்படயல் அசமங்ைம் பணற்வைமண் படிக்கைைள் 
அல்து னக்ைஞிக்ைப்ட்கப வடமர்மை சட்த்டயன் ம் ைமம் 
படடுபது பமைத் டடுக்ைப்ட்டுள்நடமது அபசைமச் சட்ைத்டயன் 
குயப்மவடமன அம்சணமகும். 
அபசைம யககணகதப் ிைப்டுத்துபது வடமர்ில், ீடய ணன் 
ணீநமய்வுக்கு லகணதம டகவதமன்க அசயதல் தமப்ன பனங்குையது. 
சட் டயதம ஆமய்கப டடுக்கும் ன்று வடநிபம ணற்றும் பிபம 
ிவுைகந ிஸ்ஏ குயப்ிடுையது. 
“ணப்னர்பணம உள்பமக்ைத்துன்' பணற்வைமள்நப்ட் வசதல்ைலக்கும் 
தங்ை பமட டகச்சட்த்டயன் (ி) சட்த்டயன் ைரழ் இது பமன் சட் 
ணீநமய்வுக்ைம டகனேள்நது. 
பணலும், இச்சட்த்டயன் ைரழ் மதுைமப்னச் வசதமநமல் பிடுக்ைப்டும் 
டடுத்து கபத்டல் ணற்றும் டகபிடயத்டல் ைட்கநைள் சட்ப்டி 
இறுடயதமகப க் ைஞிக்ைப்ட்டு அகப ந்டவபமன சட் 
ணீநமய்பியனந்தும் டடுக்ைப்ட்டுள்ந. ிஸ்ஏ பில் அங்ையனேள்ந 
டடுத்டல் ணற்றும் டண்கதியனந்து பிக்ைநிப்னப் ற்யத ற்மடு 
அடன் ைரழ் ிைப்டுத்டப்ட் அபசைம எலங்குபிடயைலக்கு 
ற்னகத்டமகும் ன்படமடு, அபசைம எலங்குபிடயைநிலும் அபட 
அடகுக ணீநக்குயப்ிப்ட்டுள்நது. 
 

352. 2010 பண ணமடம் அபசைம எலங்குபிடயைலக்ைம டயனத்டங்ைநின் 
ம் இத்டகப் டுத்தும் ந்டவபமன ிவும் அைற்ப்பில்�ல் 
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மதூணம பிகநவுைகந அகப வைமண்டினந்ட பமடயலும், ணமற்ணயன்ய 
அகப அப்டிபத இனக்ையன். 
இவ்பபற்மடுைநின் டயண் பிகநவுைள் ைமஞணமை அபசைம 
சட்ைத்டயன் அமக்ைத்டயன் பமது ந்படயத வசதற்மடுைள் அல்து 
டபறுைள் ற்ய, குயப்மை சந்படையக்ைப்ட் தங்ைபமடயைள் த் டடுத்து 
கபக்ைப்ட்பர்ைள் ீடயணன்ங்ைநில் டணது உகணைகநக் பைமனம் டயன் 
ைடுகணதமை ணட்டுப்டுத்டப்ட்டுள்நது. 
 

2. சயபில் ீடயணன்ங்ைநில் குற்பிதல் அடயைம பம்ன (அ) சட் ணம 
அடயர்: குற்ங்ைகநப் னமய்வு வசய்டல் ணற்றும் பனக்குத் வடமல் 
353. இங்கைதில் குற்ச் வசதல்ைநின் னமய்வு ணற்றும் பனக்குத் 
வடமல் ணீது சட் ணம அடயனக்கு ணயைவும் ந்ட அடயைமம் 
பனங்ைப்ட்டுள்நது, ைமபல்துகதிர் ணற்றும் ீடபமன்ைள் 
பணற்வைமள்லம் னமய்வுைள் சட் ணம அடயன் ைட்டுப்மடு ணற்றும் 
ஞிப்னக்கு உட்டுையன். அபடபமன்று, மதூணம குற்ங்ைள் 
வடமர்ில் குற்ப் த்டயகை டமக்ைல் வசய்படம இல்கதம அத்துன் 
குற்ங்ைகந வயப்டுத்டயக் குற்ப் த்டயகை டதமத்டல் ணற்றும் 
அடகத் வடமர்ந்து பனக்குத் டமக்ைல் வசய்டல் ஆையத அத்டகனேம் 
சட் ணம அடயன் ஆடயக்ைத்டயன் ைரபன உள்ந. 
இவ்பமமை சட் ணம அடயர் குற்பிதல் ீடய அகணப்ில் கணதத்கடக் 
வைமண்டினப்படமடு, அடயல் அபர் க்ையதணம மத்டயத்கட பையக்ையமர். 
வமறுப்னக்கூகப் தனுறு பிடத்டயல் பணற்வைமள்படற்கு சட் ணம 
அடயர் டயகணனேனும் சுதமடீணமைவும் அத்துன் சட் ணம அடயர் 
வசதற்டுபடற்கு அபக அனுணடயக்கும் சட்த்டயன் சட்ைவணமன்கனேம் 
குற்பிதல் சட் டயட்ம் படகபப்டுத்துையது. 
னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமடம ணீல்ைள் வடமர்ம 
பிதங்ைலக்கு இது ற்னகத்டமகும். 
 

354. மட்டின் பமற்யல் குயப்ம சந்டர்ப்ங்ைநில் சட் ணம அடயர் 
டயகஞக்ைநத்டயன் சுதமடீத் டன்கண ற்ய சபமல் பிடுக்ைப்ட்டுள்நது. 
அது அண்கணக் ைமங்ைநில் பணலும் யபகந்துள்நடமல், னேத்டத்டயன் 
இறுடயக் ைட்ங்ைள் ற்ய அசமங்ைத்டயன் அல்து இமடபத்டயன் 
சயபக்ஷ் அடயைமைள் ற்ய அத்டயகஞக்ைநம் னமன்தவுைகந 
பணற்வைமள்பது வடமர்ில் இது என ிச்சயகதமைவுள்நது. 2010 படர்டல் 
ைகநத் வடமர்ந்து, எவ்வபமன அகணச்சயன் ைகணைள் ணற்றும் 
வமறுப்னக்ைள் ற்யத ைவசற் அயபித்டல் என்று சட் ணம அடயர் 
டயகஞக்ைநத்கடனேம், னதுச் சட்ங்ைநின் பகவுக்ைம வமறுப்கக் 
வைமண் சட் பகபமநர் டயகஞக்ைநத்கடனேம் ன்ன அகப இனந்ட ீடய 
அகணச்சயம் இனந்து அைற்யதது. 
னடயத “ட்டிதயப்மட' டயகஞக்ைநங்ைள்  இத்டயகஞக்ைநங்ைள் 
அசயதல்தமப்ின் 44(2)ஆம் உறுப்னகதின் ிைமம் மடயடயதின் 
படிக் ைட்டுப்மட்டின் இப்பமது பனபபடமடு. அகப யறுபை டயதில் 
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மடயடயச் வசதைத்டயல் அகணக்ைப்ட்டுள்நடமை இப்பமது வடத 
பனையது. 
 

355. இங்கைதின் ைந்ட ைம னமய்வுைள் ணற்றும் பனக்ைமல் வதும் 
படர்ந்வடடுத்க்ைப்ட்கபதமைவும் சட்த்கட அல்டுத்துபது வடமர்ில் 
அடயைமத் துஷ்ிபதமைம் சம்ந்டப்ட்டினந்டடமைபப அன்ய 
யதமதணமைவும் சசணணமைவும் ீடயகதப் வறுபடற்ைமகபதமை 
இனக்ைபில்க. 
டடுப்னக் ைமபயல் பனம் ணஞங்ைலக்கு ைமபல்துகதினக்கு டயமை 
குற்பிதல் படிக்கைைகந பணற்வைமள்படயல்க ன் சட் ணம 
அடயன் டீர்ணமம் ீடயகத ணறுப்டமை அகணனேம் 
வைமடுங்பைமன்கணதமது  க்ையத மடுைள் ணிட உகணைள் குல 
டீர்ணமம் என்க டுக்கும் அநவுக்கு இனக்ையது. அச அடயைமைலக்கு 
டயம குற்ச்சமட்டுக்ைள் ற்யத னமய்வுைள், அகப னஞப் 
டுத்டப்ட்டினந்டமல், அபற்றுக்கு அசமடமஞணம ீண் ைமம் 
வசன்றுள்நது. 
அசமங்ை அடயைமைலக்கு டயமைப் னைமர் வசய்தப்ட்கடத் வடமர்ந்து 
ைமபல் துகதிர் அத்டகைத குற்ச்சமட்டுக்ைகந பிடுக்கும் 
மடயக்ைப்ட்பமக ையணணமை அகக்ைனயத்து பந்துள்நர். குற்பிதல் 
பிசமகஞைலம் குற்ப்த்டயகை டமக்ைல் வசய்பதும், ஊைபிதமநர்ைள் 
ணற்றும் ணிட உகணைள் ஆர்பர்ைள் பமன் அசமங்ைத்கட 
பிணர்சயப்பர்ைகந அகக்ைனயக்ைவும் அச்சுறுத்டவும் 
ிபதமைப்டுத்டப்ட்டுள்ந. 
னமய்வுைகந ஆம்ித்து அபற்கப் பணற்மர்கப வசய்து ணற்றும் 
பனக்ைமல் வடமர்ம சட் ணம அடயன் அடயைமங்ைகந 
ைண்ைமஞிப்டற்கு ீடயத் துகக்ைம அடயைமம் பனங்ைப்ட்டினந்ட 
பமடயலும், ீடயணன்ங்ைள் இச்வசதற்மட்க ிபதமையக்ை டதக்ைம் ைமட்டி 
னேள்ந. பனக்ைமயல் பிமதற்சய இல்மடது ற்ய ீடயணன்ங்ைள் 
ைண்ம் வடபிக்குண என சய அனர்ப சந்டர்ப்ங்ைலம் இனக்ைபப 
வசய்ையன். 
 

(ஆ) ீடயத் சட்ைத்டயன் குகமடுைள் 356. னேத்டத்டயன் இறுடயக் 
ைட்ங்ைநின் பமது பர்ந்டடமை ம்ைணமைக் குற்ஞ் சமட்ப்ட்டுள்ந 
க்ையத கக அம்சங்ைகந பணவும்  குற்ங்ைள் இங்கை 
குற்பிதல் சட்த்டயல் குயப்ிப்ட்டுள்ந. ஆதினும், னேத்டத்டயன் 
இறுடயக் ைட்ங்ைநில் கவற்யனக்ைக் கூடித  ணீல்ைகந 
னமய்வு வசய்து பனக்குத் வடமனபடற்ைம சட் ணம அடயன் 
சக்டயகத சயக்ைமக்கும்  படிபகணப்னக் குகமடுைள் இங்கைச் 
சட்த்டயல் ைமஞப்டுையன். 
 

(டி) உள்மட்டுச் சட்த்டயன் ைரழ் குற்ணமைக் ைஞிக்ைப்டும் டப்ிர் 
த்கடக்கு ற்யலும் ணமமை உள்மட்டு ஆனேடந்டமங்ையத பணமடயன் 
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பமடம பமர்க்குற்ங்ைள், (டிடி) என குற்த்கடப் னனேணமறு 
ைட்கநதிடுபது வடமர்ம இமடபக் ைட்கநத் டநடயைநின் 
அல்து சயபியதன் உதர் அடயைமைநின் வமறுப்னப் ற்யத வடநிபம 
ற்மடுைள், ணற்றும் (டிடிடி) டபிதில் டமழ்ந்டபர்ைள் ஈடுடும் 
குற்ங்ைகநத் டடுப்து அல்து அபற்றுக்ைம டண்க பனங்குபது 
வடமர்ம இமடபக் ைட்கநத் டநடயைள் அல்து சயபியதன் 
பணற்மர்கபதமநர்ைநின் வமறுப்ன பனக்குணனப்டி ைட்கந ீ 
அல்து பணற்மர்கபப் வமறுப்ன, பமன்பற்றுக்ைம வடநிபம 
ற்மடுைகந இங்கை சட்ம் பனங்ைபில்க. 
 

357. னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைகந உள்நிட் இங்கைதில் ைமஞமணற் 
பம அடயை ண்ஞிக்கைதிகக் குயப்மைக் ைனத்டயற் வைமண்டு, 

பலுக்ைட்மதணமைக் ைமஞமணற் பமடக குற்வணக் குயப்ிமடது 
பணலுவணமன படிபகணப்னக் குகமமகும். 
ைந்ட ைமங்ைநில், இத்டகைத குற்ங்ைலக்கு சமடமஞ குற்பிதல் 
ற்மடுைகந ம பபண்டித படகபகத இந்யக ற்டுத்டயதது 
ன்படமடு, வமதுபம சட்த்டயன் ைரனம குற்வணமன்றுக்கு பனக்குத் 
டமக்ைல் வசய்படற்குப் பமடயத சமட்சயதங்ைநமல் யறுபப்ட்வடமன்மை 
அடக டுத்துக் ைமட்டுபது சயணணமையது. ையகக்ைக் கூடித 
சமட்சயதஙைநின் ம் பலுக்ைட்மதணம ைமஞமணற்பமடல் என்றுக்கு 
யறுபைப் வமறுப்ன வடநிபமை இனந்து டி ர் வமறுப்ிக 
யனொிப்து ைஷ்ணமை இனந்ட பமடயலும், அச வமறுப்ிக 
ைண்டுிடிப்டற்ைம வடநிபம சட்ப் வமயத்வடமகுடயவதமன்கனேம் 
ைமஞக் கூடிதடமை இல்க. 
 

358. பணலும், பமர்க்குற்ங்ைள் ணற்றும் ணிட இத்துக்கு டயம 
குற்ங்ைலக்ைமை தனுறு ைமம் பனங்குபடற்ைம டயக இங்கை 
குற்பிதல் ீடய அகணப்ின் பீம் சயக்ைமக்குையது. டயல், ஆனேடப் 
கதினக்கு ணட்டுப்மணல் சட்த்கட அமக்கும் ைபர்ைள் 
அகத்டயலும் ந்டயனக்கும், மத அநபிம சமட்சயதங்ைகந 
அச்சுறுத்தும் யகதிலும் கூ மடயக்ைப்ட்பமர் ணற்றும் சமட்சயைகநப் 
மதுைமப்டற்ைம சட் ற்மடுைள் துவும் ைமஞப்பில்க. டணக்கு 
டயமைக் குற்ப்த்டயகை டமக்ைல் வசய்தப்ட் ின்னம் சயத்டயபகட 
வடமர்ில் குற்ஞ் சமட்ப்ட் ைமபல்துக அடயைமைள் டம் டபிைநில் 
வடமர்ந்து இனந்து, அவ்பமமை பனக்கு கவறும் பக சமட்சயைகந 
அச்சுறுத்டவும் சய பபகநைநில் வைமக வசய்தவும் டம் 
அடயைமத்கடனேம் வசல்பமக்கை னேம் ிபதமையக்கும் சந்டர்ப்ம் 
அபர்ைலக்கு பனங்ைப்ட்டுள்நது. இண்மபடமை, அபைணமை ல்.ல்... 
உன் வடமர்ன உண்வன்று சந்படையக்ைப்டுபர்ைலக்கு டயமைப் 
ிபதமையக்ைப்டும், சர்பபடசச் சட்த்துக்கு ஞம தங்ைபமட 
டகச்சட் ம் (ி) சட்ம், குற் எப்னடல் என்று மத்ைமணமை 
வப்ட்து ன்கட யனொிக்கும் வமறுப்கக் 
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குற்ஞ்சமட்ப்ட்பர்ைள் ணீது சுணத்துையடமல், அடயைமைள் டபம 
பனயதில் பைள்பிைகநக் பைட்டு பிசமகஞ வசய்னேம் சமத்டயதக்கூற்யக 
அது அடயைக்ையது. 
 

(இ) ீடயணன்ங்ைள் 359. குயப்மை ஆனேடந்டமங்ையத பணமடயன் சூழ்யகப் 
வமனத்டத்டயல் பணற்வைமள்நப் ட்டமைக் குற்ஞ்சமட்ப்ட் 
மதூணம சட்த்டமல் டண்டிக்ைப்க் கூடித குற்ங்ைள் வடமர்மை 
அண்கணதில் இங்கைதின் குற்பிதல் ீடயணன்ங்ைள் பணற்வைமண் 
னபைமநடயதிம அடகுககத ற்யத ையங்ைணமைக் ையகக்ைக்கூடித 
டவுைள் ணட்டுப்ட்டமைபபனேள்ந. அடன் பிகநபமை, பணலும் பிபம 
உனபகணப்க ஊையத்துக் வைமள்நக் கூடித பிடத்டயல், னேத்டத்டயன் 
ைகசயக் ைட்ங்ைள் ற்யத அடன் குப்மய்வுக்கு படிதமைச் 
சம்ந்டப்ட் இன மத ணன பனய சமர்ந்ட ஆடங்ைங்ைகநனேம் குல 
ணடயப்டீு வசய்ையது. இது சயத்டயபகட ணற்றும் பலுக்ைட்மதணம 
ைமஞமணற்பமடல்ைள் வடமர்ம குற்ங்ைள் ற்யத இங்கை 
ீடயணன்ங்ைநின் வசதற்மட்கக் குயப்டமைவுள்ந. 
 

 

சயத்டயபகட, ைமஞமணல் பமடல் வடமர்ில் அசமங்ைம் உடிதமை 
மட்சணயன்ய னமய்வு வசய்தபில்க: (போைம்)-21 

 

 

360. இங்கைதில் பனக்குக்கு ந்டயத ணற்றும் பனக்கு கக 
ஆையதபற்க உள்நிட் ீடயதின் வசதற்மட்டின் சை ைட்ங்ைநிலும் 
டமணடபணற்டுபது இதல்ம டமைபப உள்நபடமடு, ணிட உகணைள் 
ணீல் பனக்குைலக்கு அகப டித்டன்கண பமய்ந்டபல். 
 

சுணமர் 2 பனங்ைலக்கு பணல் ீடிக்ைக் கூடித னமய்வுைள், ணற்றும் 
னைமர் வசய்பர்ைலக்கு டயம அச்சுறுத் டல்ைள் அத்துன் சயத்டயபகட 
ற்யத குற் ச்சமட்டுக்ைள், குற்பிதல் ீடயத் டயட்த் டயன் யணம 
ணற்றும் ைனடப்டும் யதமதத் கடப் வதும் மடயத்துள்ந. 
 

யதமதணம வடமன ைமப்குடயக்குள் பனக்கை த்து படற்ைம 
வடநிபமவடமன உகண இ ங்கைதின் சட்த்டயல் இல்கவதன் 
படமடு, வமனத்டணற் ைம டமணடம் ற்ய அ சயதகணப்ிபம அல்து 
குற்பிதல் ீடயச் சட்ங்ைநிபம வடநிபம படி க்கை 
பணற்வைமள்நப்பில்க. கசமர் ந்ட கக பிடயைலக்குப் 
னம்மைச் வசதற்டுபதும் வமதுபமவடமன அம்ச ணமை வடன்டுையது. 
ைத்டல், சட்பிபமட ணமைத் டடுத்து கபத்டல், அல்து சயத்டய ப�ட 
குற்ங்ைள் ணீது அடயைமைலக்கு டய மை பணற்வைமள்நப்ட் பனக்குைநில் 
அடய ைணமகப டயனப்டயைணம சமட்சயதணயல் மகண ணற்றும் சமட்சயைள் 
ையகக்ைமகண ைம ஞங்ைநமை டீர்ப்ின்ய டிபகந்துள்ந. 
ைந்ட ஆண்டுைநில் இங்கைதில் னதப் ட் மத குற்ங்ைலக்ைமைக் 
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குற்பமநி த் டீர்ப்நிக்ைப்ட் பிையடமசமம் ணயைக் குகபம 4 சட 
படீபண  2004 ஆண் டின் அயக்கைவதமன்று இங்ைண்டுள்ந படமடு 
இத்துகதில் என ன்பற்த்கட னேம் குல ைமஞபில்க. குற்பமநி 
 அனர்பணமைத் டீர்ப்நிக்ைப்ட் பனக்குைநிலும் இனப்டீு 
பனங்குபடயல் ீடய ணன்ங்ைள் டதக்ைம் ைமட்டினேள்ந. 
 

361.அச அடயைமைநிமல் டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்நபர்ைள் சயத்டயபகடக்கு 
உட்டுத்டப்ட்டு ணற்றும் வைமடூணம, ணிடத்டன்கணதற் அல்து 
இனயபமக்கும் பிடத்டயல் த்டப்டுபது அல்து டண்கக்கு 
உள்நமக்ைப்டுபது ற்யத அயக்கைைள் வடமர்ச்சயதமைவும் பமைவும் 
உள்ந. (உடிதமைக் வைமகத் டண்ககத யகபபற்றுடலுன்) 
ைமபல்துகதில் டடுத்து கபக்ைப்ட் யகதில் ற்டும் 
ணஞத்துக்ைம இண்டு க்ையத ைமஞிைலள் சயத்டயபகடனேம் என்று 
க் ைமஞப்ட்டுள்நபடமடு, டடுப்னக் ைமபயல் பனம் அடயைணம 
ணஞங்ைள் டிவதமன அடயைமதின் பம்ன ைந்ட வசதலுக்கு அப்மல் 
அடயைமைள் அன்மம் டமம் ஈடுடும் வசதற்மடு ைமஞணமைபப 
யைழ்ையது ன்படமடு அது பிசமகஞ வசய்னேம் பமது பனம் என 
பிதம் ச் சமடமஞணமை ைனடப்டுையது. சட்த்கட அல்டுத்தும் 
அடயைமைநிமல் யைலம் குற்ஞ்சமட்ப்ட் பம சயத்டயபகட, 

பணமசணமை த்துடல் ணற்றும் ைமஞமணற் பமடல்ைள் ஆையதபற்க 
அசமங்ைம் உடிதமை, ணற்றும் மட்சணயன்யப் னமய்வு 
வசய்தபில்க. சயத்டயபகட ற்யத பிதங்ைள் வடமர்மைப் டபி 
யகதிம தனுறு னமய்வுப் வமயத்வடமகுடய இல்மடது 
குயப்மவடமன சயக்ைமைவுள்நபடமடு அது சர்பபடச டங்ைகநனேம் 
யகவு வசய்தபில்க. 
 

362. சயத்டயபகடகதத் டண்கக்குத குற்ம்  பகைப்டுத்தும் 1994 

ஆம் ஆண்டின் வைட் சட்ம் அமக்ைப்ட்தும் ணயைப் மத குற்ங்ைள் 
வடமர்ில் அகப வ்பமறு கைதமநப்ட் ன்டற்ைம 
உடமஞத்கட டுத்துக் வைமண்மல், சட் ணமஅடயர் 34 குற்ப் 
த்டயகைைகநத் டமக்ைல் வசய்துள்நபடமடு, இது பக 3 குற்பமநிவதத் 
டீர்ப்னம் 8 பிடுடக வசய்டல்ைலம் கவற்றுள்ந. 
வமயஸ் ட்சைர் டபி யகக்கு பணல் ந்ட அடயைமக்கு டயமைவும் 
சயத்டயபகட வடமர்ம பனக்ையக சட் ணம அடயர் வடமபில்க. 
 

பலுக்ைட்மதணம ைமஞமணமற்பமடல்ைள் (ைத்டல் ணற்றும் பந்டணமை 
டுத்துச் வசல்ல் பமன் குகந்ட மதூணம குற்ங்ைநின் ைரழ் 
வமதுபமைக் குற்ஞ்சமட்ப்ட்) பிதங்ைநில் குற்பமநிவதக் 
ைமடம் பிையடமசமம் ணயைக் குகபமைபப உள்நது ன்கடக் ையகக்ைக் 
கூடித டவுைள் சுட்டிக் ைமட்டுையன். னைமகத் வடமகுப்டயல் பர்ந்ட 
டமணடங்ைள் ணற்றும் / அல்து ிகனதமைக் குற்ப் த்டயகைகதத் 
டமக்ைல் வசய்டல் பமன் துக தட் பகதகைகந பமன்று 
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வடன்டும் பமக்ைங்ைலக்ைமை ீடயணன்ங்ைள் இவ்பனக்குைகநத் டள்லடி 
வசய்த பிகநையன். ிந்டயத பிதத்டயல், சட் ணம அடயனக்கும் பணல் 
ீடய ணன்த்துக்கும் அத்டகைத குற்ப்த்டயகைைகநத் டயனத்துபடற்ைம 
அடயைமம் இனந்ட பமடயலும்  பனக்குைநில் அவ்படயைமம் 
அடயைமனர்பணமைப் மபிக்ைப்பில்க. 
குற்பமநிவதக் ைமஞப்ட் சந்டர்ப்ங்ைநில் டண்க பிடயத்டல் 
சம்ந்டப்ட் பிதத்டயன் மதூணம டன்கணகத பமக்குணயத்து 
ணயைவும் ைடுகணதற்டமைபப பணற்வைமள்நப்டு ையது. 
 

(ஈ)னேத்டத்டயன் ைகசயக் ைட்ங்ைநின் பமது யைழ்ந்ட ணீல்ைள் 
வடமர்ம குயப்ம குற்பிதல் படிக்கைைள் 363. ல்...ஈ 
உறுப்ிர்ைலக் வைடயம சட் படிக்கைைள் வடமர்மை, அது 
குற்ச்சமட்டுக்ைகந வயப்டுத்துபடயல் ஈடுட்டுள்நடமை லத்து ணம 
டயல்ைள் ணற்றும் பமய்ணம பமக்குங்ைள் ஊமைக் குலவுக்ைம 
டயல்ைநில் அசமங்ைம் குயப்ிட்டுள்நது.: ைந்ட ைமத்துக்குச் சதம 
டயல் பனங்குபது) டற்பமது டடுப்னக்ைமபயல் உள்ந ல்...ஈ 
உறுப்ிர்ைலக்கு டயமை, உறுடயதமவடமன குற்ச்சமட்க 
பிடுப்டற்ைம சமட்சயதங்ைள் இனப்ின், குற்பிதல் சயபில் குற் 
பனக்குத் வடமடுக்ைப்டும். 2008 ஆைஸ்ட் ணமடம் டல் இச்வசதற்மடு 
கவற்று பனையது ன்படமடு, மத குற்ங்ைகநப் னந்டடமைக் குற்ம் 
சமட்ப்ட்டுள்ந ைஞிசணம ண்ஞிக்கைதிம டடுத்து 
கபக்ைப்ட்பர்ைலக்வைடயமை ி இன் ற்மடுைநின் ிைமம் அல்து 
அபசைம எலங்குபிடயைள், குற்பிதல் சட்க்பைமகப ணற்றும் கத 
குற்பிதல் சட்ங்ைநின் ைரழ் ீடய ணன்ங்ைநில் குற்ப்த்டயகை டமக்ைல் 
வசய்தப்ட்டு பனக்குத் வடமப்ட்டுள்நது. அத்டகைத சை 
பிதங்ைநிலும் குகபம டடுப்னத் டண்க பிடயக்கும் 
வைமள்கைைபந அனுசக்ைப்ட்டுள்நபடமடு, டடுத்து கபப்து அல்மட 
டண்கைகந பனங்கும் வமயத்வடமகுடயைள் ணீது அகப டமமநணமைத் 
டங்ையனேள்ந. 
 

364. “ைஞிசணம ண்ஞிக்கை' ன்து, அகப னேத்டத்டயன் இறுடயக் 
ைட்ங்ைள் அல்து பபறு ைமப்குடயைலன் சம்ந்டப்ட்பம ணற்றும் 
வ்பநவு தூத்துக்குக் குற்ங்ைள் வமதுபம சட்ங்ைநின் டி 
சமடமஞ குற்ங்ைள் அல்து சர்பபடச சட்த்டயன் ைரழ் சட்டயதமடம 
 ஆனணமைக் பைள்பிக்குள்நமையத அபசைமச் சட் ற்மடுைநின் 
ைரனம, ன் ற்யத டைபல் குலபிம் இல்க. பணலும், ல்ம 
பிதங்ைநிலும் “குகந்ட ட்ச டடுப்னத் டண்க' ன்கடக் 
ைகப்ிடிப்து, சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் ணிட உகணைள் 
சட்த்டயன் டி மத ணீல்ைள்  பகைப்டுத்டப்டும் படிக்கைக்கு 
டயமைப் டயல் அநிப்டற்குத் டபறுபடமையபிக்கூடும். 
 

ைந்ட ைம படிக்கைைலக்கு ணற்றும் ல்...ஈ கைநின் ணீல் 

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



னக்ைங்ைலக்கு வடநிபம வமறுப்னள்ந சய ன்மள் சயபஷ் ல்...ஈ 
டகபர்ைலக்கு டயமை அசமங்ைம் குற்பிதல் சட் படிக்கைகத 
பணற்வைமள்நபில்க ன்படமடு, ணமமை அடன் அசயதல் ைட்கணப்ன 
ணற்றும் பினை ங்ைநில் அபர்ைகந இகஞத்துக் வைமண்டுள்நது. இடற்ைம 
குயப்ிட்வடமன பிக்ைநிப்ன டணயனயி ன்கனக்ைப்ட் சுப்ணஞிதம் 
சயபசமந்டய, ல்...ஈ இன் ணயை உதர்ந்ட அந்டஸ்கடக் வைமண் வண் 
ன்படமடு 2002 ஆம் ஆண்டு சணமடமப் பச்சுக்ைநில் என குலபின் 
உறுப்ிமைவும் இனந்டமர். 
வணிக் மணயல் 2009 ஆண்டு பண ணமடம் கைது வசய்தப் ட்கடத் 
வடமர்ந்து குற்ம் சுணத்டப்மணல் அசமங்ைத்டயன் டடுப்னக் ைமபயல் 
கபக்ைப்ட்டுள்நமர். 
 

365. சட் ணம அடயன் அலுபைத்டயல் டிதமவடமன அகு 
இனப்டமைவும் ல்.ல்.ஆர்.சய. அயபிக்கும் குற்ம் சுணத்டப்க் கூடித 
பிதங்ைகநப் னமய்வு வசய்படற்கு அது 
படிகணக்ைப்ட்டுள்நடமைவும் அசமங்ைம் குயப்ிட்டுள்நது. 
இச்சட்ைத்டயன் ைரழ் ணற்றும் ல்...ஈ சம்ந்டப்ட் அடன் அடகுகக்கு 
ற்யலும் ணமறுட்டமை, ந்டவபமன அசமங்ை அலுபனக்கும் டயம 
னமய்வுைகந ஆம்ிக்கு ன், ைமபகதற் ல்.ல்.ஆர்.சய. தின் 
வசதற்மட்க அசமங்ைம் ிற்பமடுபடமைத் வடையது. 
“(இமடபத்டயனக்கு டயம)  பனக்குைள் வடமப்ட்டுள்நடமை' 

அசமங்ைம் குயப்ிட்டுள்ந அபட பபகநதில், இவ்பனக்குைள் னேத்டத்டயன் 
இறுடயக் ைட்ங்ைள் வடமர்மகபதம ன்கட அது குயக்ைபில்க 
2000 ஆம் ஆண்டில் வமதுணக்ைகநக் ைத்டயச் வசன்று வைமகவசய்ட 
குற்த்துக்ைமை மன்கு இமடபத்டயனக்கு டயம “ணயனசுபில்' 

லகணதம ீடயடயைள் குனமம் என்யன் ன்ிகதில் டுத்துக் 
வைமள்நப்ட்டுள்ந பனக்கை ணமத்டயம் அவ்பயக்கை வடமர்மை அது 
டுத்துக் ைமட்டுையது. 
 

னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்த்துன் வடமர்னட் 
இமடபத்டயனக்வைடயம குயப்ிட் ந்டவபமன பனக்கு ற்யனேம் 
குல அயதபில்க. இவ்பமமை, இத்டனஞத்டயல், னேத்டம் டிபகந்து 
இண்டு பனங்ைள் ைந்து பிட் யகதில், னேத்டத்டயன் இறுடயக் 
ைட்ங்ைநில் அசயன் சயபியதன் ணற்றும் இமடபத்டயர் னந்ட 
குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணீல்ைலக்ைம வமறுப்னக்கூக குற்பிதல் 
யடயச் சட்ம் பனங்ைபில்க ன்படமடு, ல்...ஈ இன் படிக்கைள் 
வடமர்மை கசமர்ந்ட பிடத்டயம வமறுப்னக்கூல் அககுகதமைவும் 
படர்ந்வடடுக்ைப்ட் டமைவும் உள்நது. 
 

இமடப ீடயணன் அகணப்ின் குற்பிதல் ீடய ணீடம அடயைம பம்ன 
366. இமடபத்டயர் னனேம் குற்ங்ைள் வடமர்ில், இமடப ணற்றும் 
சயபியதன் ீடய என்றுமட்டிக இங்கை அனுணடயக்ையது. 
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இச்சைதுணங்ையத பைமட்மடு 1949 ஆம் ஆண்டின் 17ஆம் இக்ை (ஸ் 
77) இமடபச் சட்த்டயல் பனங்ைப்ட்டுள்நபடமடு அது இமடபத்டயக 
உட்டுத்டய இமடபக் குற்ங்ைள் பகசதிக பனங்கும் இமடப ீடய 
அகணப்வமன்க ற்டுத்துையது. இமடப ீடய அகணப்ன 
இமடபத்டயர் ஈடுடும் சை சயபில் குற்ங்ைள் ணற்றும் இமடபக் 
குற்ங்ைள் அகத்தும் ணீதும் ஆடயக்ைம் வைமண்டுள்நது. சயபில் 
சட்த்கடப் பமன்ப, இமடபச் சட்ம் பமர்க்குற்ங்ைள் அல்து 
ணிட இத்துக்கு டயம குற்ங்ைள் அல்து சட்த்டயன் டி 
இமடபத்டயனக்ைமை ைட்கநப் வமறுப்ன ஆையதகப ற்யத 
வமறுப்ிக குயப்ிபில்க. 
 

367. இமடப பீர்ைள் னந்ட ணிட உகணைள் ணீல்ைநம அபர்ைநது 
த்கட ணீது இமடப சட்பமடயக்ைத்கட சர்பபடச சட்ம் டடுக்ைமட 
பமடயலும், அத்டகைத பிதங்ைள் இமடப ீடயத் அகணப்ினூமைப் 
தனுறு பிடத்டயல் பணற்வைமள்நப்மது ணற்றும் டண்க 
பிக்ைநிப்ில் பமய் டிதக் கூடும் ன்டமல் சர்பபடச சயந்ட னக்ை 
பனக்ைங்ைள் அத்டகைத பிதங்ைள் ணீது சயபியதன் ஆடயக்ைத்கட 
வடநிபமை டுத்துக்ைமட்டி அடற்ைமவடமன பலுபம பினப்த்கடக் 
குயக்ையது. 
 

368. “இமடப, ைற்க ணற்றும் பமன்கச் சட்ங்ைநின் ைரழ் 
ணீல்ைநில் சந்படையக்ைப்டும் ஆனேடப் க உறுப்ிர்ைகந இமடப 
ீடயணன்ம் அல்து சயபியதன் ீடயணன்த்டயன் ன் யறுத்டமம்.  
பனக்குைள் டமக்ைல் வசய்தப்ட்டுள்ந' ன்டமை குலவுக்கு அசமங்ைம் 
சணர்ப்ித்ட லத்து ணம பமக்குத்டயல் குயப்ிட்டுள்நது.  
பனக்குைள் ன்து இமடப ீடயதின் ஆடயக்ைம் வடமர்மகபதம 
அல்து னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ம் சம்ந்டப்ட்கபதம ன்து 
வடநிபற்று இனக்ையது. 
 

னேத்டம் டிந்ட ின் ணயைவும் குகந்ட ண்ஞிக்கைதிம பனக்குைள் 
னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமடம ணீல்ைள் வடமர்மை 
இமடபத்டயகப் வமறுப்னக்கூறுபடற்கு பணற்வைமள்நப்டும் 
உண்கணதமவடமன தற்சய க் ைனட டிதமது. பணலும், ணயை உதர் 
ணட்ங்ைநில் ைட்கநதிப்ட் அல்து அனுணடயக்ைப்ட்டற்ைம 
உனணமடய ற்யத ம்ைணம குற்ச்சமட்டுைள் உள்ந பமடயலும், 

குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணிட உகணைள் ணீல்ைள் வடமர்மை டற்பமது 
டபிதியனக்கும் அல்து ன்மள் உதர் ணட் இமடப (அல்து 
சயபியதன்) அடயைமைலக்கு டயமை பனக்குத் வடமப்ட்டமை 
வடதபில்க. 
 

369. இங்கைதின் இமடப ீடய அகணப்ன, அடமல் இங்ைமஞப்ட் 
ம்ைணம குற்ச்சமட்டுைள் வடமர்மைபபம அல்து னேத்டத்டயன் இறுடயக் 
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ைட்ங்ைநில் லந்ட கத ணீல்ைள் வடமர்மைபபம தனுறு 
வமறுப்னக்கூல் வமயத்வடமகுடயவதமன்க வசதற்டுத்துையது 
ன்டற்ைம ந்ட அகதமநத்கடனேம் குலபிமல் ைமஞ டிதபில்க. 
 

4. மடயக்ைப்ட்பமர் ீடய ணன்ம் வசல்படற்ைம பசடய 370. இங்கைதில் 
மடயக்ைப்ட்பமர், வைமள்கைதநபில், சர்பபடச சட்த்டயன் ணீல்ைலக்குப் 
வமறுப்மபர்ைள் க் குற்ஞ்சமட்ப்ட் ர்ைலக்கு டயமை 
வமறுப்னக்கூலுக்குப் ங்ைநிக்கும் பகைதில் ீடய ணன்த்டயல் பனக்குத் 
டமக்ைல் வசய்தமம். ஆதினும், வசதல் கதில். 
அசமங்ைத்டயன் வபநிப்கதம ணீல்ைகநத் டடுப்டயல் ீடயத்துகதின் 
டகதடீு டமக்ைத்டயக ற்டுத்டபில்க ன்டற்கு இங்கைதின் 
அசயத கணப்ின் பமறு சமட்சய ைர்ையது. ீடய ணன் 
ணறுசரகக்கு அப்மற்ட் பம அபசைம அடயைமங்ைநின் 
பிகநபமை சட்த்டயன் ல்மட்சய யபகடல் ணற்றும் அசமங்ை 
அடயைமைகநப் வமறுப்னக்கூ கபக்கும் அசயதல் ணவுறுடய அற் 
யகதிம டட்டிக்பைட்ை ஆநில்க ன்வடமன ைமசமம் 
ல்மணமைச் பசர்ந்து என்ன் ின் என்மை டபிக்கு பந்ட 
அசமங்ைங்ைள் ீடய ணன்ங்ைநின் டீர்ப்னக்ைகந ையணணமைப் னக்ைஞிக்கும் 
என சூனக ற்டுத்டயனேள்ந. 
 

371.அண்கணத பனங்ைநில், இங்கை ீடயத்துகதின் டககணதில் 
இனக்கும் உதர் ீடய ணன்ம், டன் கப்ிகக் வைமண் ிடண ீடயதசர் 
எனபனன், அசயன் அடயைமத்கட பயனேறுத்டய சர்பபடசக் ைப்மடுைகந 
எதுக்ைய கபக்கும் பிடத்டயல் சைபற்கனேம் பணவும் டன்ிககண 
ன்வடமன பமக்ைத்கடக் வைமண்டமை அடகுகதின் ைரழ் அடயை 
அநபில் அசயதயல் சயக்ை கபக்ைப்ட்டுள்நது. க்ையத மடுைள் ணிட 
உகணைள் குல உதர் ீடய ணன்த்டயன் டீர்ணமங்ைள்  .சய.சய.ி.ஆர் இன் 
ைரனம இங்கைதின் ைப்மடுைகந ணீறுபடமைவும், ன்கத சர்பபடச 
சட்த் டங்ைகந அனுசத்து ப்கட பிட்டும் அது பிையப் பமையது 
ன்கடனேம் குயப்ிட்டுள்நது. 
 

ீடயதசர்ைகந ீக்கும் வசதற்மட்டுக்குப் வமறுப்ம, ிடண ீடயதசர் 
டககண டமங்கும் ீடயச் பசகபைள் ஆகஞக்குலவும் சர்பபடசச் 
சட்த்துக்கு ஞமைச் வசதற்டுபடமைக் ைமஞப்ட்டுள்நது. 
இறுடயதமை, அண்கணதில் சட்ணமக்ைப்ட் 18ஆபது டயனத்டம் 
மமலணன்க் குலவபமன்றுன் குகந்ட அநபிம 
ைந்துகதமவமன்கத் வடமர்ந்து படிதமை யதணங்ைகநச் 
வசய்னேம் ந்ட அடயைமங்ைகந மடயடயக்கு பனங்ையதினப்டமல், 

சயபஷ் ீடயத் துகதின் சுதமடீம் பணலும் யபகந்துள்நது. 
 

(அ)அடிப்க உகணைள் ணனுக்ைள் ணற்றும் கத ையங்ை சட் 
படிக்கை ைள் 372. அசயதகணப்ின் உறுப்னகைள் 17 ணற்றும் 126 
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என்மை, யகபபற்றுச் வசதற்மடு ைமஞணமை அடிப்க உகணைள் 
மடயக்ைப்டும் பமது அடிப்க உகணைள் ணனுவபமன்க உதர் ீடய 
ணன்த்டயல் சணர்ப்ிக்ை டினேம் ன்டற்ைம ற்மட்டிகக் 
வைமண்டுள்ந. ஆதினும், இப்ைமத்டயன் தனுறு டன்கண 
ணட்டுப்ட்டமனேள்நது. 
டயல் அசயதகணப்ின் அடிப்க உகணைள் ற்யத அட்பகஞ 
லகணதமடமை இல்க ன்படமடு அபற்யல் உள்ந உகணைள் 
சர்பபடச ீடயனேன் எத்துப்பமைமட பிடத்டயல் அசயதகணப்ிமல் 
பகதகப்டுத்டப்ட்டினக்ைக் கூடும். 
இமண்மபடமை, அத்டகைத ணனுக்ைள் ைடுகணதம ககைலக்குக் 
ைரழ்ப்டிபடமதினக்ையன் ணீயன் சுமபம் துபமை இனந்ட பமடயலும் 
அது எனபர் பிதத்டயல் வ்பநவு மதூணம டமக்ைத்கட 
ற்டுத்டயதினந்ட பமடயலும், குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணீல் கவற்று என 
ணமடத்டயனுள் ணனுடமர்ைள் அத்டகைத ணனுகப உதர் ீடய ணன்த்துக்குச் 
சணர்ப்ிக்ை பபண்டும். 
 

ன்மபடமை, டது வசமந்ட உகணைள் மடயக்ைப்ட்டுள்ந ன்டமை 
அல்து அபர் சமர்ில் ஆமகும் சட்த்டஞி ஊமைஅடிப்க 
உகணைலக்ைம ைமத்கட பபண்டி யற்கட பிடுத்து தும் என 
ைமஞத்துக்ைமை படித் டப்னக்கு டிதமணல் அல்து அத்டப்ன வசய்தமது 
ன் யகதில் ண்வமனபர் அல்து வமது ன் பனக்குத் 
வடமக அது டடுக்ையது. 
 

373. இப்ைமத்டயன் ைந்ட ைம பனக்ைத்கட பமக்குணயத்து, 2000 ணற்றும் 
2006 ஆம் ஆண்டுைலக்ையகதிம உதர் ீடய ணன்த்டயன் சயத்டயபகட 
ணற்றும் வைமடூணம, ணிடமிணமணற், இனயவுடுத்தும் பிடத்டயல் 
த்டப்ட்து வடமர்ம அடிப்க உகணைள் டீர்ப்னக்ைள் 
பபடகதநிக்கும் பிடத்டயல் ன்னுக்குப் ின் ஞமகபதமை 
இனக்ையன் ன்கட அண்கணத ஆய்வபமன்று டுத்துக் ைமட்டுையது. 
மடயக்ைப்ட்பர் சமர்ம உறுடயதம டீர்ணமங்ைள், உதர் 
வடமகைதிம இனப்டீுைகந பனங்குடல் ணற்றும் வடநிபமை 
ைமபல்துகதின் துக்ஷ்ிபதமைத்கடக் ைண்டிப்து பமன்கப 
பனங்ைப்ட் டீர்ப்னைநில் ணயைக் குகபமைபப ைமஞப்டுையன். 
 

மடயக்ைப்ட் எனபர் அடிப்க ணனுவபமன்க ன் கபத்டதுன், 

ணனுடமர் அடயை அநபில் பிடயைலக்குக் ைட்டுப்மட ணற்றும் ன்யந்து 
கூறுபடற்கு டிதமட சட்ச் வசதற்மவமன்க டயர் பமக்ை 
பபண்டிபதற்டுையது. 
 

அத்டகைத ணனுவபமன்கத் டமக்ைல் வசய்படற்குத் படகபப்டும் யடய 
ணற்றும் சட் பநங்ைள் அத்துன் அத்டகைத ணனுக்ைள் பிசமக்ைப்டும் 
இணம வைமலம்னக்ைம ிபபசம் ஆையதகப ைமஞணமை இப்டிதமை 
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ீடயகதப் வற்றுக் வைமள்படற்ைம ணயைச் சரற் என யககதனேம் 
ஆய்வு ைண்து. 
 

374. ணனுடமர் சயத்டயபகடக்கு ஆநமக்ைப்ட்டுள்நமர் ன் அடிப்க 
உகணைள் ணனுவபமன்க உதர் ீடய ணன்ம் ற்றுக் வைமண் பமடயலும், 

அது தனுறு குற்பிதல் னமய்வு ணற்றும் பனக்குத்டமக்ைல் 
வசய்டலுக்கு பனயபைமலுபடமைக் வைமள்ந டிதமது. 
பணலும், துஷ்ிபதமைணமை த்டப்ட்டமைக் குற்ஞ்சமட்ப்ட் 
அடிப்க உகணைள் பனக்குைள் வபற்ய தம பமடயலும், அடகத் 
வடமர்ந்து தனுறு குற்பிதல் னமய்வு ணற்றும் ீடய ணன்ச் 
வசதற்மடு ற்ட்டமைவும் இல்க. பணலும், துஷ்ிபதமைணமை 
த்டப்ட் குற்ச்சமட்டு ற்யத அடிப்க உகணைள் பனக்குைள் 
வபற்ய வற் பமடயலும், ஷ்ஈடு அசமங்ைத்துக்கு டயமை அல்து 
டிப்ட் அடயைமைலக்கு டயமை பனங்ைப்ட்டம, இனப்டீ்டின் வடமகை 
ணற்றும் டீர்ப்ில் வசவுைகந உள்நக்குபது பமன் 
வடநிவுடுத்டப்மட ணற்றும் பிடயைலக்கு உட்மடடமைத் படமன்றும் 
ணமறுமடுைகநக் ைமஞக் கூடிதடமைவுள்நது. 
 

375. இனந்டபமடயலும், “ அடிப்க உகணைள் ணனுக்ைள், ஆட்வைமஞர் 
ணனுக்ைள் ணற்றும் அகனப்மகஞ ணனுக்ைள் ஆனேடப் கதிர் ணற்றும் 
ைமபல்துக அடயைமைலக்கு டயமை சணர்ப்ிக்ைப்ட்டுள்ந'  
அசமங்ைம் குலவுக்ைம அடன் லத்து ணம டயயல் வடபித்துள்நது. 
இவ்படிப்க உகணைள் அல்து கத ணனுக்ைள் தும் னேத்டத்டயன் 
இறுடயக் ைட்ங்ைநில் அசமங்ை அடயைமைநின் வசதற்மடுைள் 
ற்யதகபதம ன்து வடநிபமை இல்�ல் குல அடன் ணடயப்டீ்க 
பணற்வைமள்படற்கு துபமை அசமங்ைம் இந்ட பிதங்ைள் வடமர்ம 
டிப்ட் பிபம் டகனேம் பனங்ைபில்க. இப்பமது 
சணர்ப்ிக்ைப்டும் தும் அடிப்க உகணைள் ணனுக்ைள் வமதுபமைக் 
ைமம் ைந்டகப  எதுக்ைப்ட்டு குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணீல் 
கவற் என ணமடத்டயனுள் அகப சணர்ப்ிக்ைப் பபண்டும் ன் 
கக பிடய ைமஞணமை அகப லகணதமைச் வசதற்கபதமைய 
பிடுையன். 
 

(ஆ)டிதமர் சயபில் பனக்கு 376. அசமங்ைத்டயன் த்கட ற்ய, “ணீல்ைள் 
இனப்ின் சயபியதன் அடயைமைலக்கு டயமைத் டிப்ட் சயபில் 
பனக்குைகநத் வடமமம்'  அடன் லத்து ணம டயல்ைநில் 
அசமங்ைம் குயப்ிட்டுள்ந பமடயலும், அது ற்யத உடமஞம் டகனேம் 
அது பனங்ைபில்�. குலவும் அப்டிதம ந்டவபமன சந்டர்ப்த்கடனேம் 
ைமஞபில்க. ல்...ஈ உறுப்ிர்ைலக்கு டயம வமது ணக்ைள் 
இனப்டீுைள் வடமர்மை, “குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணீல்ைநிமல் 
மடயக்ைப்ட் பனம் குற்ஞ்சமட்ப்ட் ல்...ஈ இன் ணீல்ைலக்ைம 
இனப்டீ்கக் பைமபில்க'  அசமங்ைத்டயன் லத்துணம டயல்ைள் 

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



கூறுையன்.  
 

 

 

உவுைலக்கு ன் பர்ந்டது ன்து வடதமது யச்சதணற் யகதில் 
பமழ்ந்து பனையன்ர்: (போைம்) - 22 

 

 

(இ) ஆட்வைமஞர்வு ணனு ணற்றும் டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்நபர்ைள் 
ைமத்கடப் வல் 377. டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்ந எனபர் டடுத்து 
கபப்டற்ைம சட் அனுணடயகத னேம் ணற்றும் பிடுடகக்ைம 
யககண ைகநப் வற்றுக் வைமள்நவும், ீடயதின் பமடயத அடிப்க 
இல்க ன்கட உறுடயப்டுத்டவும் வைமள்கைதநபில் பனக்ைணம 
பனயதமை ஆட்வைமஞர்வு ணனுபின் ஆடயக்ைம் உள்ந பமடயலும், டடுத்து 
கபத்டல் வடமர்மை அடன் ம் படிக்கை டுப்து ணட்டுப்டுத்டப் 
ட்டமைபப உள்நது. இங்கைதில், “சட்த்துக்கு பிபமடணமை அல்மது 
எலங்ைற் கதில் ையங்ைணமைபபம இைசயதணமைபபம டடுத்து 
கபக்ைப்ட்டுள்ந' ந்ட என கனேம் வௌடீை உலுன் ீடய 
ணன்த்டயன் ன் ஆர் டுத்டவும் சட்ப்டி படிக்கை டுக்ைவும் 
பணன்கதடீ்டு ீடயணன்த்துக்கு ஆட்வைமஞர்வு ணனு ணீடம ஆடயக்ைத்கட 
அசயதகணப்னம் பனங்ையனேள்நது. 
378. அண்கணத ஆண்டுைநில், ணனுடமர்ைலக்கு யடய ணற்றும் பமக்கு 
பத்துச் சயணங்ைகந ற்டுத்துபடம ிடயபமடயைள் ீடய ணன்த்கட 
ணமற்றுணமறு அடிக்ைடி பபண்டுபைமள் பிடுப்து ைத்டயதபர்ைநின் 
வதர்ைநின் லத்டயல் பித்டயதமசம், அல்து ைமபல்துக டகபர் 
அல்து இமடபத்டயர் குற்ச் சமட்டுக்ைகந வபறுணப யமைப்டன் 
அடிப்கதில் ணனுக்ைகந யமைத்டல் ஆையதகப உள்நிட் ீண் ைம 
டமணடம் ணற்றும் பபறு  ைமஞிைள் வடமர் ைமஞணமை 
அசயதகணப்ினூம ஆட்வைமஞர்வு ணனு பனங்கும் ைமம் 
வசதல்க வறுணடயகத இனந்துள்நது. 
சமட்சயைகந அச்சுறுத்டல், ீடயத் துக ணீது வமதுணக்ைலக்கு 
உண்மடம ம்ிக்கை குகவு, என வசதயல் அடயைமைள் 
சம்ந்டப்ட்டினப்து ற்யத அச்சம் ஆையதகப உள்நிட் சூனல் சமர்ந்ட 
ைமஞிைலம் வபற்யைணம பனக்ைம லுக்குப் மடணமை உள்ந. 1994 

டல் 2002 பக பணன்கதடீ்டு ீடயணன்ம் பனங்ையத 844 டீர்ப்னக்ைநின் 
ஆய்வபமன்யன் டி, 79 சடபடீணம ஆட்வைமஞர்வு ணனுக்ைள் டள்லடி 
வசய்தப்ட்டுள்ந ன்து வடத பனையது. சயங்ைநபர், டணயனர் ணற்றும் 
ஸ்யம்ைள் உள்நிட் இங்கைதின் சை சைங்ைகநனேம் பசர்ந்ட 
குயப்மை 1980 ஆம் பனங்ைள் டல் 1990ஆம் ஆண்டுைநின் ஆம் ைமம் 
பக பலுக்ைட்மதணமைக் ைமஞமணல் பமபர்ைள் வடமர்மை 
இவ்பனக்குைள் இனந்ட. 
379. னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநிலும் அடன் ின்னம் டடுத்து 
கபக்ைப்ட் ல்பபறு பகைதிர் ந்ட ீடயதின் அடிப்கதில் 
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அப்டித் டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்நர் ன்து ற்யத மத யச்சதணற் 
யககண யவுையது. 
பிசமகஞதின்ய மத ண்ஞிக்கை திம இம்வதர்ந்படமக னத் 
வடமர்ன அற் ைமம்ைநில் அகத்து கபப்டற் ைம உத சட் 
அடிப்க வடநிபற் டமைபப உள்ந அபட பபகநதில், சந்படையக்ைப்ட் 
ல்...ஈ. உறுப்ிர்ைள் ணற்றும் கபதமர் வடமர்மை அபசைம 
எலங்குபிடயைள், ி சட்ம் ணற்றும் சமடமஞ குற்பிதல் சட்ங்ைகந 
அசமங்ைம் டுத்துக் ைமட்டுையது. இவ்பின பகைகதச் பசர்ந்ட டடுப்னக் 
ைமபயல் கபக்ைப்ட்டுள்நபர்ைள் வசதல்கதில் ணற்றும் படகபதம 
சட் ிடயயடயத்து பத்கடனேம் ஆட்வைமஞர் ணனுபின் அடயைமத்கடப் 
ிபதமையத்துப் வமம் ன்துவும் ணயைக் ைஷ்ணமைபப உள்நது. 
டடுப்னக் ைமபல் ற்யத ீடய ணன் ணீநமய்வு “கசமர்ந்ட ணனுபமை 
இனக்ை பபண்டித டயல்க, ஆமல் டடுப்னக் ைமபயல் உள்நபர் 
பனங்கும் ைடிடம் என்யன் ம் அச்வசதற்மடு பணற்வைமள்நப்மம்'  
அசமங்ைத்டயன் லத்து ணம டயல்ைள் உறுடயதமைக் கூயமலும், 

அவ்பமறு கவற் சந்டர்ப்ங்ைகந அது குயப்ிபில்க. 
அத்டகைத உகண ற்ய சை டடுத்து கபக்ைப்ட்பர்ைலம் அயதச் 
வசய்படற்ைம அசமங்ைத்டயன் தற்சயைள் ற்ய குல அயந்டயனக்ைபில்க. 
380. “டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்நபர் ைலக்ைமை சட்ப் ிடயயடயத்துபத்கடப் 
வற்றுக் வைமள்படற்குச் சுணம பமய்ப்னண்டு ணற்றும் 
சட்த்டஞிைகந அணர்த்ட டிதமடபர்ைலக்கு அசமங்ைத் டயமல் 
யடயதநிக்ைப்டும் சட் உடபிகதப் வற்றுக் வைமள்லம் பமய்ப்ன 
பனங்ைப்டுையது'  அசமங்ைத்டயன் டயல்ைள் பணலும் கூறுையன். 
அத்டகைத சட் உடபி டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்ந ல்பமனக்கும் 
அல்து குற்ம் சமட்ப் ட்பர்ைலக்கு ணமத்டயம் ையகக்ைக் கூடிதடம 
ன்து வடநிபற்டமை உள்ந படமடு, “சுணமைக் ையகக்ையது' ன்து 
ல்பபறு டடுப்ன ைமம்ைநில் னத் வடமர்ன இன்யத் டடுத்து 
கபத்டயனப்துன் எத்துப் பமைமணல் உள்நது. “இமடபத்டயர் ணற்றும் 
ைமபல்துக அடயைமைலக்கு டயமை  அடிப்க உகணைள் ணனுக்ைள், 

ஆட் வைமஞர்வு ணனுக்ைள் ணற்றும் அகனப் மகஞப் த்டய ணனுக்ைள் 
சணர்ப்ிக்ைப்ட் டுள்ந'  அசமங்ைம் உறுடயதமைக் கூயத பமடயலும், 

பணமடலுன் வடமர்னட்டு டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்ந எனபர் சமர்ி 
பனும் வபற்யைணமை ஆட்வைமஞர்வு ணனுவபமன்று 
வசதற்டுத்டப்ட்து ற்ய அது அயபிக்ைபில்க ன்படமடு 
அத்டகைத சம்பவணமன்க குலபிமல் அயந்து வைமள்நவும் 
டிதபில்க. 
 

381. டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்ந எனபர் ீடயணன் பனக்ைமலுக்ைம 
சந்டர்ப்த்கடப் வற்றுக் வைமண் பமதும், அபசைம எலங்குபிடயைள் 
அல்து ி சட்த்டயன் ைரழ் அைற்ப்ட்டுள்ந ீடயணன் ணீநமய்வு ணற்றும் 
அச்சட்ங்ைநின் ைரழ் பனங்ைப்ட் டுள்ந ைட்மதணமைத் டடுத்து கபத்டல் 
ைமஞணமை ஆட்வைமஞர்வு ணனுவபமன்க பிசமக்கும் ீடயணன்ம் டடுத்து 
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கபத்டய னப்கடப் தனுறு பிடத்டயல் ணீநமய்வு வசய்படயல் ணயகுந்ட 
சயணங்ைகந டயர்பமக் கும் ன்கடனேம் குல குயப்ி பபண்டி 
னேள்நது. 
 

382. இவ்பமமை, அடற்குக் ையகக்ைக் கூடித டைபயன் அடிப்கதில், 

டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்நபர்ைள் அது சட்னர்ப ணமடம ன்கடப் 
ட்சயத்துப் மர்ப்டற் கும் அபர்ைகநத் டடுத்து கபத்டயனப்டற் ைம 
உண்கணதம யதமதத்கட ணடயப்டீு வசய்படற்ைம பிகத்டயன் 
வைமண் வடமன ைமத்கடப் வற்றுக் வைமள்நவும் பமய்ப்ில்க  
குல டீர்ணமித்துள்நது. 
 

(உ) இங்கைதின் ணிட உகணைள் ஆகஞக்குல 383. 1996ஆம் ஆண்டின் 
21ஆம் இக்ை இங்கை ணிட உகணைள் ஆகஞக்குலச் சட்த்டயன் ைரழ் 
ஸ்டமிக்ைப்ட் இங்கை ணிட உகணைள் ஆகஞக்குல, டமமைபபம 
அல்து னைமர் என்க கபத்படம அடிப்க உகணைள் ணீல்ைள் 
வடமர்ம பிதங்ைகந பிசமகஞ வசய்படற்கு பிபம கசமர்ந்ட 
அடயைமங்ைகைநக் வைமண்டுள்நது. 
உண்கணகதக் ைண்யடல் வடமர்ந்து படமடம அடயைம ீங்ைலக்குப் 
ந்துக ைகந பனங்குபது ணற்றும் சணமடமப் டுத்டல் அத்துன் 
ணத்டயதஸ்டம் வசய்டல் ஆையதகப அடமல் பனங்ைப்க் கூடித 
யபமஞங்ைநமகும். கக ற்யத படமடம சட்ங்ைள் பகுக்ைப்டும் 
பக, மத உகணைள் ணீல்ைள் வடமர்மை படிதமை ீடயணன்ங்ைகந 
அடைபபம அத்டகைத பிதங்ைகந படமடம ீடய ணன்ங்ைலக்குச் 
சமட்பபம அடற்கு அடயைமம் அநிக்ைப்பில்க. 
 

384. இடன் பிகநபமை, ைந்ட ைமங் ைநில், ைமபல்துகதிமல் 
ணமத்டயணன்ய அசமங்ைத் டயகஞக்ைநங்ைள் ணற்றும் அடயைமைநிமலும் 
அடன் ந்துகைள் அபைணமை அப்ட்ணம கதில் 
உடமசரப்டுத்டப்ட்டுள்ந. இடற்கு ற்யலும் பபறுட் பிடத்டயல், 

கத மடுைநில் படசயத ணிட உகணைள் யறுபங்ைள் இகக்ைம 
ீடய ற்யத பைள்பிைகந பணம்டுத்தும் பிடத்டயல் க்ையதணமவடமன 
ங்ைநிப்க பனங்ையனேள்ந. 
 

385. 2006 2009 ஆம் ஆண்டு ைமப் குடயதில், அசயதகணப்னச் சகதின் 
அனுணடய இன்ய அசயதகணப்ின் படகபப் டுத்டக னக்ைஞித்து 
ஆகஞக்குலவுக் ைம உறுப்ிர்ைகந மடயடய யதணயத்ட ைமஞத்டமல் 
இங்கை ணிட உகணைள் ஆகஞக்குலவுக்கு சட்த்துன் உன் 
மம டன்கண இல்மடயனந்டது. 2007 ஆம் ஆண்டில், சர்பபடச டயதில் 
ற்றுக்வைமள்நப் ட் படசயத ணிட உகணைள் யறுபங் ைலக்ைம 
டங்ைநின் (மஸ் பைமட்மடு) பிபச ணீநமய்பிகத் வடமர்ந்து, படசயத 
ணிட உகணைள் யறுபங்ைநின் சர்பபடச எனங்ையகஞப்னக் குலபிமல் 
இங்கை ணிட உகணைள் ஆகஞக்குல “' யகதில் இனந்து “ி' 
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யகக்குத் டம் டமழ்த்டப்ட்து. 2006 ூக ணமடம் சுணமர் 2000 

ைமஞமணற் பமபர்ைள் வடமர்ம பிசமகஞைகந இங்கை ணிட 
உகண ைள் ஆகஞக்குல கைபிட்து அது டுத்துக் வைமண் 
பிதங்ைநில் என்மகும்  .சய.சய.ன்.ச்.ஆர்.. குயப்ிட்து. 
இங்கைதில் அபசைம யககண ற்ட்டினக்கும் சந்டர்ப்த்டயல், 

படசயத ணிட உகணைள் யறுபம் என்று “அடன் ஆகஞகத 
யகபபற்றும் பமது ணயைக் கூடித பினயப்னனும் சுதமடீத்துனும் 
வசதற்டும்'  டயர்மர்ப்டமை அது வடபித்டது. 386. ன்கத 
ஆகஞக்குல உறுப்ிர் ைநின் உத்டயபதமைக் ைமம் டிபகந்டதும், 

இங்கை ணிட உகண ைள் ஆகஞக்குலவுக்கு 2009 ப்யல் னடயத 
உறுப்ிர்ைகந மடயடய யதணயக்ை பில்க. அசயதகணப்னக்ைம 
18ஆபது டயனத்டம், குறுையத ைந்துகதமலுக்குப் ின் 
ஆகஞதமநர்ைகந யதணயக்கும் அடயைமத்கட மடயடயக்கு 
பனங்ையதகடத் வடமர்ந்து, 2011 வப்ப ணமடம் மடயடய 
ஆகஞக்குலவுக்ைம னடயத டகபர் எனபகனேம் பணலும் மன்கு 
ஆகஞதமநர்ைகநனேம் யதணயத்டமர். 
 

387. 2009 ப்ியல் அது ைமமபடய தமபடற்கு ன்ர் னேத்டத்டயன் இறுடயக் 
ைட்ங்ைள் வடமர்ம ணீல்ைள் சம்ந்டப் ட் பிதங்ைள் டகனேம் 
ன்கத ஆகஞக்குல னமய்வு வசய்டடம ன்கட குல 
அயதபில்க. உடமஞணமை, குல அயந்ட பக, இங்கை ணிட 
உகணைள் ஆகஞக்குல ஏணந்கட அல்து பபறு தும் ைமம்ைநில் 
அல்து கத டடுப்னக்ைமபல் யகதங்ைநில் 
ிசன்ணமதினக்ைபில்க. ஆதினும், வைமள்கைதநபில் னேத்டத்டயன் 
இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமடம ணீல்ைந வடமர்ில் டமமைபபம 
அல்து னைமர் என்யகத் வடமர்ந்படம ஆமய்படற்ைம ஆகஞகத 
இங்கை ணிட உகணைள் ஆகஞக்குல வைமண்டினக்கும். னடயடமை 
அகணக்ைப்ட் ஆகஞக்குல அவ்பமறு வசய்னேணம ன்படமடு, அது 
அப்டிச் வசய்டமல், அடன் ன்கத பமறு ணற்றும் அனுபத்கட 
கபத்து அது சுதமடீம் ணற்றும் பிகத்டய ன் வடமர்ில் சர்பபடச 
டங்ைகந டயனப்டயப்டுத்துையது ன்டமகுணம ன்கடக் ைமத்டயனந்பட 
மர்க்ை பபண்டும். 
 

388. குலவுக்கு பனங்ைப்ட் “ல்.ல். 
ஆர்.சய.தின் இகக்ைம ந்துகைநின் அமக்ைம் ற்யத ன்பற் 
அயக்கை' தில் அசமங்ைம் ின்பனணமறு பமடயடுையது: ைமஞமணற் 
பமபர்ைள் வடமர்மை ல்.ல்.ஆர்.சய. பசைத்ட சமட்சயதங்ைள் 
வடமர்மை, ைமஞமணற் பமடமைக் குற்ஞ்சமட்ப்ட் அபைணமபர்ைள் 
ைகசயதமை ல்...ஈ. அஞிைலன் இனப்டமைக் ைமஞப்ட்ர். பப, 

என்யல் அபர்ைள் ல்...ஈ. பமமநிைள்  னேத்ட ைநத்டயல் 
வைமல்ப்ட்டினப் மர்ைள் அல்து மதுைமப்னப் கதிம் சஞகத 
தற்சய டுக்கும் பமது ல்...ஈ. இமல் சுப்ட்டினப்மர்ைள். 
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389. இவ்பயக்கை ந்டபிடத்டயலும் பணலும் உறுடயப்டுத்டப்பில்க 
ன்படமடு ைமஞமணற் பமபர்ைநில் சயனக்குத் டமன் வமறுப்மை 
இனக்ைக் கூடும் ன் சமத்டயதக்கூற்யக ணறுப் டமைவும் அது 
வடன்டுையது. “ைமஞமணற் பமபர்ைள் வடமர்ம பிதங்ைகந 
டீர்ப்கட பமக்ைமைக் வைமண் ைனத்டயட் வணமன்யன் என்யகஞந்ட 
குடயதமை' ஆட்ைநின், வசமத்துக்ைநின் ணற்றும் கைத் வடமனயல்ைநின் 
னனத்டம அடயைம சகதின் டவுத் டயட்வமன்க இங்கை 
டைபல் வடமனயல்தட் யறுபம் படப டமை அசமங்ைம் 
ஊர்யடப்டுத்டயனேள்நது. 
அது இங்கை ணிட உகணைள் ஆகஞக் குலவுக்குக் கைணமற்ப்டும் 
 அது உறுடயப்டுத்டயனேள்நது. இக்ைனத்டயட்த்டயன் யகச் சக்டயகதப் 
வமறுத்டயனந்பட மர்க்ை பபண்டும் ன்யனந்ட பமடயலும், ைமஞமணற் 
பமபர்ைள் வடமர்ில் வமறுப்னக்கூக ன்வடுத்துச் வசல்படற்கு 
னடயடமை ணீநகணக்ைப்ட் இங்கை ணிட உகணைள் ஆகஞக்குலவுக்கு 
டயன் உண்ம ன்டயல் குலவுக்கு ஆழ்ந்ட தப்மடு உண்டு. டமம் 
“சைத்துக்குச் பசகப வசய்படற்ைமை சுதமடீணமைச் வசதற் பபண்டும்' 

 ஆகஞக்குல பின் டகபர் கூயதினப்டற்பைற் அபர்ைலம் 
அடக ற்றுக் வைமண்டு, “இங்கை ணிட உகணைள் ஆகஞக்குல 
அடன் ணீது (ஆலகண) வசலுத்தும் சட்த் துக்ைம டயனத்டம் இன்ய 
தனுறு பிடத்டயல் வசதற் டிதமது ன்டமல் அபர்ைள் இது ற்ய 
அசமங்ைத்துக்கு ிபகஞ என்கச் சணர்ப்ிப்டற்கு ைணடமை 
இஞங்ையனேள்நர்' ன்கடனேம் குல ைபத்துக்கு டுத்துள்நது. 
 

390. டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்நபர்ைள் வடமர்ில், இங்கை ணிட 
உகணைள் ஆகஞக்குலபின் ச் சட்ம், டடுத்து 
கபக்ைப்ட்டுள்நபர்ைநின் கக் ைண்ைமஞித்து டடுத்து 
கபக்ைப்ட்டுள்ந இங்ைகநப் பசமடக வசய்படற்ைம அடயைமத்கட 
அடற்கு பனங்குையது. 
உண்கணதிபபத. டடுத்து கபத்டல் ணற்றும் டடுத்து கபத்துள்ந இம் 
ற்ய 48 ணஞித்டயதமங்ைலக்குள் ஆகஞக்குல வுக்கு அயபிக்ை 
பபண்டும் ன்கடனேம் அடயைம எனபர் பபண்டுவணன்ப அப்டி 
அயபிக்ைத் டபறும் ட்சத்டயல் அடகக் குற்ணமைக் ைமண்கடனேம், 

அத்டகைத டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்ந இங்ைலக்குள் னகுந்து அபற்கப் 
பசமடக வசய்பகட னேம் அச்சட்ம் படகபப்டுத்துையது. 
னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைகநத் வடமர்ந்து டடுத்து கபக்ைப்ட்பர் 
பகப் ற்யனேம் இங்கை ணிட உகண ைள் ஆகஞக்குலவுக்கு 
அயபிக்ைப்ட்டம ன்து வடநிபற்டமை உள்நது. இது வடமர்மை 
னடயத ஆகஞக்குல அடன் ஆகஞகத உறுடயதமை வசதற்டுத்ட 
பபண்டும். இப்டி அயபிக்ை பபண்டித படகப ையணணமை 
னக்ைஞிக்ைப்ட் யகதில் அப்டிச் வசய்பது பிபசணமை 
க்ையதணமவடமன அசயதல் ணவுறுடயதின் சணயக்கஜதமை இனக்கும். 
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டடுத்து கபத்டல் ற்ய ஆகஞக்குலவுக்கு அயபிக்ைத் டபயதகணக்ைமை 
ச்சந்டர்ப்த்டயலும் பனம் குற்பமநிவதத் டீர்ப்நிக்ைப்ட்டுள்நடம 
ன்து ற்ய குல அயதபில்க. 
(ஊ) ணஞத்கட உறுடயப்டுத்தும் வசதற்மடு 391. இங்கைதில் 
ந்படயத னேத்டத்டயன் இறுடய ணமடங்ைகநத் வடமர்ந்து, ணற்றும் அடற்குப் 
ின்னம் அபர்ைள் உவுைலக்கு ன் பர்ந்டது ன்து ற்ய ர் 
அயதமடயனப்படமடு, அப்டி யச்சதணற் யகதில் பமழ்ந்து 
வைமண்டினக்ையமர்ைள். 
பமசு, ைமஞி உகணைள் ணற்றும் ணறுணஞம் பமன்பற்க உள்நிட் 
மடயக்ைப்ட்பமன் வசமந்டக்ைமர்ைள் டயர்பமக்கும்  ிச்சயகைகந 
ணஞ உறுடயப்டுத்டல் இன்யத் டீர்ப்து ணயைக் ைஷ்ணம ைமதணமகும். 
னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்த்டயல் ஆதிக்ைஞக்ைமபமர் ணஞணகந்ட 
அல்து ைமஞமணற் பம யகச்சக்டயதிகக் வைமண்வடமன 
சந்டர்ப்த்கட சணமநிப்டயல் 1954ஆம் ஆண்டின் ிப்ன ணற்றும் இப்ன 
டயவுச் சட்ம் பமடயதடமை இல்க. 
392. 2010 டிசம்ர் ணமடம், 2010 ஆம் ஆண்டின் 19ஆம் இக்ை ணஞப் டயவு 
(டற்ைமயை ற்மடுைள்) சட்ம், ணஞ அத்டமட்சயப் த்டயங்ைநின் 
பியபதமைத்கட நிடமக்குபடற்ைமை இதற்ப்ட்து. 
“தங்ைபமட அல்து மசைம அல்து சயபில் வைமந்டநிப்ன பிகநபமை 
ைமஞமணற் பமடமை அயபிக்ைப்டும் இந்டபர்ைநின் டயவுக்ைம' 

ற்மட்க, கதபற்றுக் குப் னம்மை, இச்சட்ம் பனங்குையது. து 
வ்பமயனப்ினும், ைந்ட ன்று பனங் ைநமை அயல் இனக்கும் 
இச்சட்ம், அத்டகைத சம்பங்ைலக்குக் ைமஞம் ைமட்க்கூடிதபமமை 
எனபர் ைமஞமணற் பமடமை அயபிக்ைப்ட்டு குகந்ட ட்சம் என 
பனத்துக்கு அபகப் ற்யத துபிட டைபலும் இல்மட யகதில் 
டயபமநர் மதைம் அல்து சம்ந்டப்ட் ணமபட் ிப்ன ணற்றும் 
ணஞப் டயபமநனக்கு ணஞ அத்டமட்சயப் த்டயம் என்க பனங்குபடற்கு 
அனுணடய அநிக்ையது. 
393. “சயபில் வைமந்டநிப்ன' ன் சட்த் டயன் ைனத்து னேத்டத்டயன் ைகசயக் 
ைட்ங் ைகநனேம் உள்நக்குையடம அல்து அ சமங்ைத்டயன் கைதில் 
இனக்கும் பமது ைமஞம ணற் பமதினக்ைக் கூடிதபர்ைகநனேம் அது 
உள்நக்குையடம ன்து வடநிபற்டமை வுள்நது. அது அவ்பமப  
குல ைனது ையது ன்படமடு அப்டி உள்நக்ைமது ன்டம பிநக்ைம் 
வடநிபமைபப ற்றுக் வைமள்ந டிதமடவடமன்மகும். மடயக்ைப் ட் 
ிபடசங்ைநில் இப்னடயத வமயத கணப்க அசமங்ைம் வ்பநவு தூம் 
ையங்ைப்டுத்டயனேள்நது ணற்றும் வசதல் கதில் அடன் ிபதமைம் 
ற்யனேம் குலவுக்குத் வடநிபற்டமைபப உள்நது. 
394. பக்ையலும் ையனக்ையலும் ல்.ல்.ஆர். 
சய. ன்ிகதில் சமட்சயதம் அநிக்ை ன் பந்ட மடயக்ைப்ட் ைஞிசணம 
ண்ஞிக் கைதிர் அபர்ைள் வசமந்டங்ைள் ைமஞமணற் பமடமை கூயர். 
ஆதினும், குலவுக்ைம அடன் லத்து ணம அயக்கைதில் அசமங்ைம்: 
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“ல்.ல்.ஆர்.சய. தின் அயக்கை னேம் ந்துகைலம் வபநிதமகும் பக, 

இத்டனஞத்டயல், ங்2010 சட்த்டயன்சய ற்மடு ைகநச் வசதற்டுத்தும் 
யகதில் டமம் இல்க' க் குயப்ிட்டுள்நது. 
ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் அயக்கை ையங்ைப் டுத்டப்டுணம ன் உத்டபமடம் 
கூ இல்மட யகதில், ல்.ல். ஆர். சய. அடன் அணர்வுைகந டித்துக் 
வைமள்லம் பக ணஞ அத்டமட்சயப் த்டயங்ைகநப் வ 
உகணனேள்நபர்ைள் ைமத்து யற்ை பபண்டி தது படகபதற்தும் 
வமனத்டணற்தும் ன்து குலபின் ைனத்டமகும். 395. உபிர் எனபன் 
பபண்டுபைமலக் பைற் ணஞ அத்டமட்சயப் த்டயத்கட துட ணமை 
பியபதமையப்டன் க்ையதத்துபத்கட ற்றுக் வைமள்லம் அபட பபகநதில், 

கத மடுைநின் அனுபத்கட இங்கு பயனேறுத்டய, ணஞ அத்டமட்சயப் 
த்டயம் என்க பனங்குபது ணஞத்கடச் சூனவுள்ந சந்டர்ப்ங்ைகந 
டயத்துக் கூபபம அல்து ணகக்ைபபம உபதமைப்டுத்டமைமது 
ன்கட குல பயனேறுத்துையது. யனபமைச் வசதற்மவமன்கத் 
வடமர்ந்து ணஞ அத்டமட்சயப் த்டயம் என்க பனங்குபது சர்பபடச 
டங்ைகந யகவு வசய்னேம் பிடத்டயல் எனபன் ணஞம் ற்யத சந்டர்ப் 
சூழ்யகைகந உண்கணதம கதில் னமய்வு வசய்படற்குப் ைம 
ணமைமது வசமந்டக்ைமர் எனபர் ணஞ அத்டமட்சயப் த்டயவணமன்கப் 
வற்றுள்நமர் ன்து டயர்ைமத்டயல் பணலும் சட் படிக்கை 
டுப்கட டடுப்டம சட் டயதிம டகதமை அகணதக் கூமது 
ன்தும் க்ையதணமகும். 
. டீர்ணமங்ைள் 396. சர்பபடசச் சட்ங்ைள் ணற்றும் அடன் உள்மட்டுச் 
சட்ங்ைள், இவ்பயக்கைதில் பிபக்ைப்ட்கப உள்நிட் சர்பபடச 
ணிடமிணம ணற்றும் ணிட உகணைள் சட்த்டயன் ணீல்ைள் ற்யத 
ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைகந னமய்வு வசய்து படகபதமபித்து 
சட் படிக்கை டுப்டற்கு இங்கைகதத் படகபப் டுத்துையன். 
இமடப டயதமை ையநர்ச்சய வதமன்று படமற்ைடிக்ைப்ட் பபறு சந்டர்ப் 
ங்ைள் உள்நிட் கத மடுைநின் அனுபம், இங்கை பமன் 
சூழ்யகப் வமனத்டத்டயல் உண்கண, ீடய ணற்றும் இனப்டீு வடமர்மை 
வமறுப்னக்கூக அகபடற்ைமை வ்பமறு இகக்ைம ீடயப் 
வமயத்வடமகுடயைள் படிபகணக்ைப்மம் ன்டற்ைம க்ையதணம 
எப்டீ்ந பிம பனயைமட்ல்ைகந பனங்குையன். 
397. ீடயகத ணீண்டும் யகமட்டும் அடன் ணவுனகப இங்கை 
அசமங்ைம் பணம்டுத்டயனேள்நது. டன் ிகைகந “தங்ைபமடத்டயல்' 

இனந்து ைமப்மற்த் டபயதகணக்ைமைக் ைந்ட ைம அசமங்ைங் ைநின் 
அசயதல் வமறுப்ிக ஆமய் படற்கும் உதிபமடினக்கும் சய ல்...ஈ. 
உறுப்ிர்ைலக்குப் னர்பமழ்பநிப்து ம் அல்து சயயதவடமன 
ண்ஞிக்கை திம பிதங்ைள் வடமர்மை குற்ப் னமய்வு ம் 
அபர்ைள் ணீது படிக்கை டுப்டற்கும் ல்.ல்.ஆர்.சய. திக அது 
ிபதமையக்ையது ன்படமடு அவ்ண வுனபின் ிடயன் 
டீர்க்ைணற்டமை இனப்படமடு, வமறுப்னக்கூல் பிதத்கட 
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அடகுபடற்ைம அகபமசய படிக்கை தமைவும் அகணந்துள்நது. 
இவ்பயக்கைதில் பிக்ைப்ட்டுள்ந, அகப யனொிக்ைப் ட்மல், சர்பபடச 
சட்த்டயன் மத ணீல்ைநமை அகணதக்கூடித, ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் அல்து பபறு வசதற்மடுைள் வடமர்மை இங்கை 
அசமங்ைத்டயன் படிக்கைைகநப் பசமடயப்டற்ைமை துவும் ைனடப் 
பில்க. அடயை ண்ஞிக்கைதிம வமதுணக்ைள் ணஞத்துக்குப் 
ங்ைநிப்கச் வசய்டயனக்ைக் கூடித அசமங்ைத்டயன் வைமள்கை 
டீர்ணமங்ைள் அல்து யனபமை வசதற்மடுைள் ற்யத 
உண்கணதமவடமன னமய்வு அல்து னேத்டத்டயன் ின்ஞிக் ைம 
ைமஞ ைமதங்ைள் ற்யதவடமன ஆனணம சரககதனேம் இம்ணமடய 
ைனடபில்க. 
398. னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது னதப்ட் குற்ஞ்சமட்ப்ட் 
ணீல்ைள் வடமர்மை ணற்றும் யதமதணம வமறுப்னக்கூக 
பனங்குபடற்ைமை இங்கைதின் உள்மட்டு வமயத் வடமகுடயைள் 
இதுைமபக தனுறு பிடத்டயல் வசதற்பில்க. குயப்மை: (அ) 
ல்.ல்.ஆர்.சய. ணவுனபிலும் அடன் ககதிலும் ஆனணம 
குகமட்கக் வைமண்டமைவுள்நது. அது உறுடயதற் வமறுப்னக்கூல் 
ைனத்டயன் பணல் உனபமக் ைப்ட்டினப்டமல் அடன் ணவுன குக 
மடுள்நடமைவுள்நது. சுதமடீம் ணற்றும் க்ைசமர்ற் டன்கண, 

மடயக்ைப்ட் பர்ைகந மத்தும் பிடம், சமட்சயைலக்ைம மதுைமப்ன 
அல்து எநிவு ணகபற் டன்கண ஆையதபற்றுக்ைம சர்பபடச 
டங்ைகந அது யகவு வசய்தமடடமல் அது ககதிலும் 
குகமடுள்நடமைபப னேள்நது. வணமத்டணமை, தனுறு வமறுப்னக் கூல் 
வமயத்வடமகுடயவதமன்றுக்ைம சர்பபடச டங்ைகந அது யகவு வசய்த 
பில்க ன்டமல் வமறுப்னக்கூல் வசதற்மடு ற்யத இங்கை 
மடயடய ணற்றும் வசதமநர் மதைத்டயன் கூட்டு உறுடயப்மட்க அது 
யகவு வசய்தமது. 
ணற்றும் அடமல் யகவு வசய்த டிதமணலுணயனக்ையது. 
 

டணயழ் இமடபத் டககணப்கைகந ைகத்து அபர்ைலக்வைடயமை 
பனக்குத் வடம பபண்டும் (போைம்)- 23  

 

ஆ. உரிகணைள் ணீல்ைள் 

 

குயப்மை அச ஊனயதர்ைநமல் பணற் வைமள்நப்ட்டமைக் 
குற்ஞ்சமட்ப்ட்கப வடமர்மை பர்கணதம, உடி ணற்றும் 
க்ைசமர்ற் ீடயகத பனங்குபடற்ைம அடன் டயக இங்கைதின் 
குற்பிதல் ீடயத் டயட்ம் அண்கண ஆண்டுைநில் வபகுபமை 
இனந்துள்நது. அத்டகைத னமய்வுைள் ணற்றும் பனக்குத் வடமர்பகட 
பணற்வைமள்படற்ைம அசயதல் ணவுறுடய வடநிபமைபப இல்மது 
ைமஞப்டுபபடமடு, டககண பனக்ையஜமையத சட் ணம அடயன் 
சுதமடீத்டன்கண குகக்ைப்ட்டுள்நது. 
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ந்ட அபசைம ற்மடுைள் ணற்றும் மடயக்ைப்ட்பர் சமர்ில் 
படமன்றுபடற்கு ீடயத் துகனேம் பனக்ைமல் அடயைமைலம் ைமட்டும் 
டதக்ைம் டண்க பிக்ைநிப்னக் ைமசமவணமன்க 
படமற்றுபித்துள்நது. இன்று பக னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைள் 
வடமர்ம வமறுப்னக்கூக குற்பிதல் ீடயத் டயட்ம் 
பனங்ைபில்க. 
(இ) சட்த்டயன் ைரழ், இங்கை ணிட உகணைள் ஆகஞக்குலவுக்கு, டடுத்து 
கபக்ைப்ட்பர்ைள் வடமர்மகப உள்நிட் க்ையதணம னமய்வு 
அடயைமங்ைள் உண்டு. மஸ் பைமட்மடுைலக்கு இஞங்ையவதமலைமகண 
வடமர்ில் ன்ர் இங்கை ணிட உகணைள் ஆகஞக்குலபின் 
அந்டஸ்து குகக்ைப்ட்கட ணற்றும் அடன் ணட்டுப்டுத்டப்ட் 
அநபிம டயன்ைகந பமக்குணயத்து, குயப்மை ைமஞமணற் 
பமபர்ைள் வடமர்மை வமறுப்னக்கூக ன்வடுத்துச் வசல்படற்ைம 
அண்கணதில் ணீநகணக்ைப்ட் ஆகஞக்குலபின் டயன் ற்ய 
குலவுக்குப் மத சந்படைம் உள்நது. அடன் சுதமடீத்கடனேம் 
வசதற்யகனேம் டுத்துக் ைமட்டுபடற்ைமை அது துடணமைச் வசதற் 
பபண்டினேள்நது. 
(ஈ) டணது குடும்ங்ைநின் பமழ்பிக ணீநக்ைட்டிவதலப் தற்சயத்துக் 
வைமண்டினக்கும் மடயக்ைப்ட்பர்ைநின் உபிர்ைநின் மத 
ணிடமிணமத் படகபைகந ணஞ அத்டமட்சயப்த்டயங்ைள் 
யகபபற்மம் ன் பமடயலும், னேத்டத்டயன் ின்ர் ணஞ அத்டமட்சயப் 
த்டயங்ைகந பனங்குபது வணதுபமைவும் சயக்ைல் யகந்டடமைவும் 
ைமஞப்டுையது. அத்டகைத அத்டமட்சயப் த்டயங்ைகநப் வறும் 
கககத சுணமக்குபடற்ைமை அண்கணதில் சட்ம் இதற்ப்ட் 
பமடயலும், ிச்சயகைள் வடமர்ந்து இனக்ைபப வசய்ையன். 
டயர்ைமத்டயல் உபிர்ைள் சட் படிக்கை டுப்டயல் அல்து 
அத்டகைத ணஞங்ைகநப் னமய்வு வசய்படற்ைம அசயன் டிதம 
வமறுப்ில் டமக்ைத்கட ற்டுத்டமட பிடத்டயல் அத்டகைத அத்டமட்சயப் 
த்டயங்ைகந உபிர்ைநின் பபண்டுபைமலக்ையஞங்ை அபசணமை 
ணற்றும் அடயைமைநின் டீர்ணமங்ைள் இன்யபனங்குபடற்ைம என டயட்ம் 
படகபப்டுையது. 
399. இந்மன்கு ைமஞிைலம் இங்கைதில் வமறுப்னக்கூலுக்குக் 
குறுக்பை இனக்கும் க்ையதணம டகைள் ன்து குலபின் ைனத்டமகும். 
அடுத்ட அத்டயதமதத்டயல், வமறுப்னக்கூலுக்கு பணலும் 
டங்ைமைபினக்கும் ந்ட அகணப்னக் ைமஞிைகந குல ஆமனேம். 
ங. வமறுப்னக்கூலுக்ைம பணலும் டகைள் 400. தம் வணௌம் 
வமறுப்னக்கூயன் டயைநமகும். 
ணீல்ைள் டற்ைமத்டயலும் வடமர்ந்து இனந்டமல் ைந்ட ைம ணற்றும் 
பணலும் மத ணிட உகணைள் ணீல்ைள் ற்ய என படசம் படிக்கை 
டுப்து ணயைக் ைடிணமைபினக்கும். வமறுப்னக்கூக 
அகபடற்ைமவடமன வசதற்மட்டுக்கு சுதமடீ யறுபங்ைலக்கு ன் 
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பர்ந்டது ணற்றும் னேத்டத்துக்கு இட்டுச் வசன் ணற்றும் அடக 
ஊக்குபித்ட ஆடமங்ைள் ன் ன்து ற்யத டயந்ட 
ைனத்துப்ணமலுக்ைம என சூனலும் அபசயதணமகும். ஆழ்ந்ட பபறுட் 
ைனத்துக்ைகநக் வைமண் ிகைநிகபத பணமடலுக்குப் ின் 
டயந்டவடமன ைனத்துப் ணமக பணற்வைமள்பது ங்கும் இபசமடமை 
இனந்டடயல்க. ஆமல், அதுபப படகபப்டுையது. டீர்க்ைப்மணல் 
பிப்ட்மல், வமறுப்னக்கூக வடமர்ந்து டகப்டுத்துபது 
ணமத்டயணல்மணல், ணீநிஞக்ைப்மடு ணற்றும் யகத்டைவுள்ந சணமடமம் 
ஆையதபற்றுக்ைம சந்டர்ப்ங்ைகந அனயத்து பிவும் கூடித  
சணைமத்டயத ிச்சயகைள் இங்கைதில் ைமஞப்டுபகட குல 
ைபகனேன் அபடமிக்ையது. இத்டகைத சய ஆடமங்ைகந இப்ிவு 
சுனக்ைணமை பிநக்குையது. 
அ.வபற்யபினம ணற்றும் ணறுப்ன 401. ல்...ஈ. இன் அனயவுக்கு பனயபைமலும் 
பினைைங்ைநிமல் மடயக்ைப்ட் டணயனர்ைள் ணற்றும் கத 
சைத்டபர்ைகந உள்நிட் அசமங்ைம் இங்கைதின் ிகைள் னம் 
ப்து ஆண்டு ைம னேத்டத்டயன் ின்ர் இமடப டயதமை ல்...ஈ. 
படமற்ைடிக்ைப்ட்கடதிட்டு யம்ணடயதகந்டர் ன்து ைண்கூமகும். 
ஆதினும், அசமங்ைம் அடன் இமடப வபற்யகத வபற்யக் 
வைமண்மட்ங்ைகந பணற்வைமள்படற்ைமைப் ிபதமையத்து அடன் ம் 
“தங்ைபமடத்கட' எனயப்டற்ைம பனயகதனேம் ணவுறுடயகதனேம் டமன் 
அிபினத்டய வசய்துள்நடமை ணமர்டட்டுையது. ல்...ஈ. இன் படமல்பி 
யதமதணம சை டணயழ் அசயதல் அிமகைநின் 
படமல்பிவதன்டமைபப அத்டகைத சயங்ைநப் வனம்மன்கண ன் 
வசமற்வமர்ைள் டுத்துக் ைமட்டுபடமைவுள்ந. 
402. பணலும், பன்ிதில் “னஜ்த ணிட பசடம்' ன் பைமட்மவமன்யல் 
பனயமத்டப்ட்டு “ணிடமிணம ணீட்ன படிக்கை' என்யக அது 
பணற்வைமண்டமைக் கூறும் அசமங்ைம் அடன் இமடப பினைைத்டயன் 
ணிட இனப்க ணறுக்ையது. அத்படமடு, னேத்டம் டிபகந்ட ின்ர், 

பபவமன குப்மய்பிகக் வைமண்டினப்பமர் ணற்றும் மத சர்பபடச 
ணிடமிணம ணற்றும் ணிட உகணைள் ணீல்ைள் பர்ந்டடமைக் 
குற்ஞ்சமட்டுபர்ைள் ல்...ஈ. ஆடபமநர்ைநின் வசல்பமக்ையமல் 
டபம பனயதில் வசலுத்டப்ட்டு டபம அிப்ிமதத்கடக் 
வைமண்டுள்நர்  அசமங்ைம் உறுடயதமைக் கூய பனையது. 
403. ல்...ஈ. இன் படமல்பிக்கு இட்டுச் வசன் யைழ்வுைள் ணற்றும் அடக 
உன் வடமர்ந்ட யககண அசமங்ைம் கூறுபகட பி ணயைவும் 
ணமறுட்டமை உள்நது ன்கட இவ்பயக்கை வடநிவு டுத்துையது 
ன்து குலபின் ைனத்டமகும். 
பன்ிதில் ல்மதிக்ைஞக்ைம உதிர்ைள் இனக்ைப்ட் ன்கட 
ணறுப்டன் ம், அபைணமை அங்கு வைமல்ப்ட் டணயனர்ைநமையத 
இங்கைதன் உதிர்ைள் சைத்துக்குப் வறுணடயதற்து ன் வசய்டயகத 
அசமங்ைம் பிடுப்டமை அகணையது. டது இமடப படிக்கைைள் 
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ைமஞணமை ஆதிக்ைஞக்ைம வமதுணக்ைள் வைமல்ப்ட்ர் ன்கட 
ணறுப்டன் ம் அக்ைனத்துக்குச் சபமல் பிடுபர்ைகந அச்சுறுத்டய 
ணயட்டுபடன் ம், அண்ணயத ைந்ட ைமத்கடப் ற்ய ணற்றும் டயர்ைமத் 
படகபைள் ற்ய மதவடமன படசயத ைந்துகதமலுக்ைம 
சந்டர்ப்த்கட அசமங்ைம் அப்டிபத இனப்டமை அகணையது. டீபிபமடம் 
வபற்யக் வைமண்மட்ங்ைலம் யகத்டைவுள்ந டகைள் ன்கட 
இங்ைமடம் அபட பபகநதில், டயர்ைமத்டயல் இங்கைதர் 
இத்டகைகநக் ைகநந்து ைந்ட ைமம் ற்யத எநிவுணகபற் 
சரக என்க பணற்வைமள்ந பபண்டும் ன்து குலவுக்குத் 
வடநிபமையது. 
(137) ஆ.இத்துபத்டயன் அடிப்கதிம பிக்ைய கபக்கும் 
வைமள்கைைள் 404. ய அல்து உஞர்பிமம அசயதல், சை ணற்றும் 
வமனநமடமப் னந்டள்நல் இங்கைதின் பணமடயன் கணதணமை உள்நது. 
டணயனர்ைள் ணற்றும் ஸ்யம்ைள் ஆையபதமக உள்நிட் சை 
சைங்ைநிதும், அபர்ைள் லகணதம ிகைள் ன் அடிப்கதில், 

உகணைகந இங்ைண்டு அபற்க ற்றுக் வைமள்பகட இங்கைதின் 
ணீநிஞக்ைப்மடு படகபப்டுத்துையது. 
ஆடங்ைங்ைகந வபநிக்ைமட்டுபடற்ைம என பனயதமை யகச்சக்டயகதக் 
வைமண் பன்க ணீண்டும் டகதூக்குபகடத் டடுப்டற்கு டயர்ைமக் 
வைமள்கைைள் சைகனேம் உள்நிட்டமை இனத்டல் பபண்டும். 
405. ைமஞி ணற்றும் வணமனய வடமர் ம, அபற்றுள் ைமஞிக் ைச்பச 
அத்துன் இங்கைதின் ம்வணமனயக் வைமள்கைக்பைற் வணமனய உகணகத 
உறுடயப்டுத்துபது ஆையதபற்க உள்நிட் ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் 
இகக்ைம ந்துகைள் சய க்ையதணம ிச்சயகைலக்குத் டீர்வுைகந 
பனங்குையது ன்து அசமங்ைத்டயன் ைனத்டமகும். ஆதினும், ஸ்யம்ைகந 
உள்நிட் டணயனர்ைள் ணற்றும் கபதமக பணலும் ணயவுக்கு 
உள்நமக்கும் அசமங்ைத்டயன் கத வைமள்கைைள் இடற்கு ணமற்ணமை 
இனப்டமைத் வடையது. உடமஞணமை, அடன் உத்டயபதமைனர்ப யகக்கு 
ணமற்ணமை, படசயத ைரடம் சயங்ைந வணமனயதில் ணமத்டயபண இகசக்ைப் 
பபண்டும் ன் வைமள்கை டணயழ் பசும் ணக்ைலக்கு அபர்ைகநப் 
னந்டள்லம் என வசய்டயகத பிடுப்டமல் அது ற்யலும் ணமற்ப் 
பபண்டும். இது பமன் மட்சம், சை ிகைநிதும் உகணைள் 
ணற்றும் வைௌபத்கட உடமசரப்டுத்துபடமை உள்நபடமடு, னந்டள்லம் 
ணயகதின் வடமர்ச்சயகத அது ிடயயடயத்துபப்டுத்துையது. 
யகச்சக்டயனேள்ந மட்சத் டன்கண வைமண் அத்டகைத 
அண்கணக்ைம டீர்ணமங்ைகந ணறுசரக வசய்படற்ைம 
படிக்கைைள் பணற்வைமள்நப் பபண்டும். 
406.துடணமை உதர் மதுைமப்ன பதங் ைகந அைற்றுடல் ணற்றும் 
யதமதணம அடிப்கதில் ைமஞி அத்துன் பீகணப்ிக எதுக்ைரடு 
வசய்டல் ஆையதபற்க உள்நிட்கப பினம்த்டக்ை பணலும் 
உள்நங்ைம வைமள்கைைலக்ைம படிக்கைைைநம கும் மதுைமப்னத் 
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துககத உள்நிட் சை துகைகநனேம் சமர்ந்ட அசமங்ைச் பசகபக்கு 
டணயழ் பசுபர்ைள் இகுபமை தகனதக் கூடித பமய்ப்னக்ைள் அடயைக்ைப் 
 பபண்டும். பக்ையலும் ையனக்ையலும் உள்ந டணயழ் சை அங்ைத்டபர்ைள் 
ைமபல்துகச் பசகபதில் அண்கணதில் பசர்த்துக் வைமள்நப்ட்து 
ைமத்டயணமவடமன வசதமை இனக்கும் அபட பபகநதில், னேத்டத்டயன் 
பமது துகஞப்கக் குலக்ைநமை மத ணிட உகணைள் ணீல்ைநில் 
ஈடுட்பர்ைகநச் பசர்த்துக் வைமள்நமணல் இனப்டற்கு ணயகுந்ட ைபம் 
வசலுத்டப் பபண்டும். 
ஆனேடப் கத்டப்னக்கு டணயனர்ைகநச் பசர்த்துக் வைமள்பதும் அபட 
பமன்று க்ையதணமடமகும். ீண் ைம இத்துப பணமடயல் 
வபற்யவற் டப்க ிடயயடயத்துபப்டுத்தும் ணற்றும் மட்டின் 
யனபமைத்டயல் இன பனங்ைள் ைனயந்ட ின்னம் வடமர்ந்து வடநிபமய்த் 
வடைய அத்துன் அடன் மத்டயத்கட பயனேறுத்தும் எப இத்கடச் 
சமர்ந்ட இமடபம் டயர்ைம ண்மட்டுக்கு பனயபைமலுபடமதினக்கும். 
407. பக்ையலும் ையனக்ையலும் வமன நமடம அிபினத்டயகத 
ற்டுத்துபடற் ைம அசமங்ைத்டயன் பமக்ைம் க்ையதணமடமகும் 
ன்படமடு, ல மட்டுக்கும் வமனநமடம அிபினத்டய என 
ன்னுகணதமகும். ஆதினும், னேத்டத்டயமல் மடயப்கந்ட ணக்ைநின் 
பமழ்பிக ணீநக்ைட்டிவதலப்ன வமனள் உடபி அபசயதவணன் பமடயலும், 

அத்டகைத படிக்கைைள் உண்கண, ீடய ணற்றும் இனப்டீ்டுக்கு ஈமைமது. 
(138) இ.னேத்டைம படிக்கைைள் வடமர்டல் 408. ல்...ஈ. இகத் 
படமற்ைடிப்டற்ைம பினைைத்டயன் ஏர் அங்ைணமை அசமங்ைத்டயமல் 
அயைப்டுத்டப்ட்  படிக்கைைள் வடமர்ந்தும் அயல் 
இனக்ையன். இங்கைதின் சை ணக்ைலம், குயப்மை பக்ையலும் 
ையனக்ையலும் பமலம் டணயனர்ைள் லகணதம ிகைள் ன் பகைதில் 
டம் பமழ்பிக பணற்வைமள்படற்கு அகப டகதமை இனப்படமடு 
அபர்ைநின் உகணைள் ணீமைவும் அகப உள்ந. . 
409. அபசைம எலங்குபிடயைள் ணற்றும் தங்ைபமட டகச் சட்ம் (ி. 
..) வடமர்படமல் ற்டும் டீங்ைம மடயப்னக்ைள் ற்ய ணற்றும் 
அசமடமஞணம சயபில் சூனல் என்கத் வடம கபக்கும் இமடப 
ணதணமவடமன அகணப்ினுள் இனக்கும் உதர் மதுைமப்ன பதங்ைள் 
ற்ய ற்ைபப குயப்ிப்ட்டுள்நது. படசயத மதுைமப்ன 
உண்கணதிபபத அச்சுறுத்டலுக்கு உள்நமகும் குறுையத 
ைமப்குடயைலக்பை அபற்க யதமதப்டுத்ட டினேம் ன்படமடு அகப 
ீடய ணன் ணற்றும் மமலணன் ணீநமய்பிக உள்நிட் மதை 
பணற்மர்கபக்கு உட்டுத்டப் பபண்டும். ீண் ைம படிக்கைதமை 
அகப ணிட உகணைகநக் ைட்டுப்டுத்டய சட்த்டயன் ல்மட்சய சதமைச் 
வசதற்டுபகடத் டடுக்கும். பணற்மர்கப இல்மடபித்டயல் அகப 
டண்க பிக்ைநிப்கத் படமற்றுபிக்கும். 
410. குயப்மை பக்ையலும் ையனக்ையலும், கபீர் குடிதினப்னக் ைட்டிங்ைள் 
ணற்றும் இமடபத்டயன் வசமந்டத்டயல் அல்து ைட்டுப்மட்டில் டிதமர் 
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பர்த்டை வடமனயல்தற்சயைள் பணற்வைமள்நப்டுையன் ன் வசய்டயைள் 
வசயபமை இமடபம் யகவைமள்லம் ீண் ைம சுமபத்கடக் 
வைமண்டமைத் வடன்டுையது. 
இப்பமக்கு வடமனம் ையநர்ச்சயக்வைடயம பினைைத்டயன் என குடய  
ணக்ைநமல் ைனடப்டுையது. அச்சுறுத்டல் இன்ய சயபில் அகணப்னக்ைள் 
அிபினத்டயதகபடற்கு ன்மல் னேத்ட பதங்ைகந ைஞிசணம அநவு 
இமடப சூன்தணமக்குபது அபசயதணமகும். உள்மட்டு அசமங்ைம் 
வமதுணக்ைநமல் சட்னர்பணமது க் ைனடக்கூடித பகைதில் சயபில் 
யனபமைத்டயம் இனக்ை பபண்டும். 411. பணலும், அசமங்ைம் ைமபல்துக 
பிபச அடயடிப் கதின் “சயப்ன அகுைகந' துகஞ 
இமடபத்டயமைக் வடமர்ந்தும் தன்டுத்துபது குயப்மைக் 
ைபகதநிப்டமைவுள்நது. 
ிகைகநப் தறுத்டய பன்வசதல்ைகநத் வடமனம் அசயன் 
அடிபனடிைலக்கு சுடந்டயணம ணற்றும் மதை சைம் என்யல் 
இணயல்க. 
அத்துன், டணயழ் இமடபத் துகஞப்கைகநப் ிபதமையப்து 
இத்துப பிசல்ைகந பநர்ந்து ஆனணமக்ைபப உடவும். அத்டகைத 
குலக்ைகநக் ைகத்து அபர்ைள் னந்ட குற்ங்ைலக்கு அபர்ைள் ணீது 
பனக்குத் வடமனம் வடநிபமவடமன வைமள்கைகத அசமங்ைம் 
வைமண்டினத்டல் பபண்டும். அடன் மதுைமப்ன ைபர்ைலம் படிதமைபபம 
ணகைணமைபபம அச்சுறுத்தும் அல்து குற் படிக்கைைநில் ஈடுக் 
கூமது ன்படமடு, அத்டகைத படிக்கைைலக்குப் 
வமறுப்மபர்ைலக்கு டயமை படிக்கை டுக்ைப் பபண்டும். 
412. இறுடயதமை, இங்கைதின் ணமற்த்துக்கும் வமறுப்னக்கூல் ற்யத 
தனுறு வசதற்மட்டுக்கும் துடிப்னள்நவடமன சயபில் சைத்கட ணீண்டும் 
ைட்டிவதலப்னபது க்ையதணமகும். அச சமர்ற் அகணப்னக்ைகநப் டயவு 
வசய்பகட மதுைமப்ன அகணச்சயன் ைரழ் கபப்து பமன் வைமள்கைைள் 
எவ்பமடகபதமகும். பணலும், ணிட உகணைள் அகணப்னக்ைகந இைசயதப் 
னமய்வுத் டயகஞக்ைநம் பிசமகஞக்கு உட்டுத்துையது ன் 
அயக்கைைள் ணகடக் குனப்னபடமை உள்ந. ணிட உகணைள் 
ஆர்பநர்ைள் ணீடம அலத்டங்ைலம் ைபகக்குதகப�ய் ணிட 
உகணைள் ிச்சயகைகநக் ைண்ைமஞித்து அயக்கை பிடுப்டற்ைமை மடு 
லபடயலும் டகதின்யச் வசல்லும் சுடந்டயம் அபர்ைலக்கு இனக்ை 
பபண்டும். 
(139) ஈ. ஊைங்ைள் ணீடம ைட்டுப்மடுைள் 413. ணிட உகணைகந ணடயக்கும் 
சைம் என்யன் அத்டயதமபசயத அம்சணமை சுதமடீ ஊைம் இனப்படமடு, 

யகத்டைவுள்ந சணமடமத்துக்கு அது படகபதமவடமன 
யந்டகதமகும். 
இங்கை வனணயடணயக்ை ஊைப் மம்தத்கடக் வைமண்டுள்ந அபட 
பபகநதில், னேத்டத்டயன் பமது குயப்மை அடன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் 
பமது த்டயகைச் சுடந்டயம் ைட்டுப்டுத்டப்ட்டினந்டது. சுடந்டய 
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ஊைங்ைள் வடமர்ந்தும் வசதற்ட் பமடயலும் அகப 
ைட்டுப்மடுைகநனேம் அச்சுறுத்டல்ைகநனேம் டயர்பமக்குையன். 
னேத்டத்டயன் பமது பன்வசதல் ணற்றும் அச்சுறுத்டல் ைமஞணமை மட்க 
பிட்டுத் டப்ிச் வசன்  ஊைபிதமநர்ைள் இன்னும் அச்சத்துப 
இனப்படமடு மட்டுக்குத் டயனம் அஞ்சுையன்ர். 
மட்டினுள் அசமங்ைத்கட பிணர்சயக்கும் ைனத்துக்ைலக்கு அல்து டணயழ் 
ணக்ைநின் ஆடங்ைங்ைள் ற்யத ைனத்துக்ைலக்கு ணயைக் குகபம 
சையப்னத்டன்கணபத ைமஞப்டுையது. 
414. 2009 பதில், ிசயத்டய வற் ஊைபிதமநனம் அசமங்ைத்டயன் 
பிணர்சைனணம சந்ட பிக்ையணதுங்ை டுவைமக வசய்தப்ட்மர். 2009 

ஆைஸ்ட் ணமடத்டயல், ி... சட்த்டயன் ைரழ் டற்டகபதமை பனங்ைப்ட் 
டண்கதின் ைரழ், அசமங்ைத்டயன் இமடப படிக்கைதிக 
பிணர்சயத்து லடயத ஊைபிதமநர் ப. ஸ். 
டயசமமதைத்துக்கு 20 பன ைடூனயதச் சயகத் டண்க பிடயக்ைப்ட்து. 
இன்னுவணமன ிசயத்டய வற் ஊைபிதமநனம் பையச் சயத்டய 
ைகஜனம் அசமங்ைத்கட பிணர்சயப்பனணம, ிைரத் ைவயவைம 
2010 ப ணமடம் ைமஞமணற் பமபடமடு இதுபக அபகப் ற்யத 
வ்பிட டைபலும் இல்க. இம்ன்று உடமஞங்ைலம், 

துடயர்க்ஷ்பசணமை, பணலும் மதவடமன ிச்சயககதப் 
ிடயயப்டமைவுள்ந. 
415. ல்கைள் அற் வசய்டய யனர்ைள், அடன் 2010 த்டயகை சுடந்டய 
சுட்டிதில் 175 மடுைலக்ையகபத இங்கைக்கு 158ஆபது இத்கட 
பனங்ையர், இந்யக 2009 இக பி மன்கு இங்ைள் 
ன்பற்கதடமகும். 2010 டிசம்ர் 30ஆம் டயைடய, அது ின்பனணமறு 
ைண்ம் வடபித்டது..இங்கைதின் யகபம் ற்யத 
ன்ைப்டுத்டப்ட் ணற்றும் சுதமடீ ஊை அயக்கை பிடுப்கடத் டடுக்ை 
அசமங்ைம் னடயத படிபத்டயம த்டயகைத் டஞிக்கை ணற்றும் 
டகைகநப் ிபதமையக்ையது. உல் ணீடம டமக்குடல்ைள். 
அச்சுறுத்டல்ைள் ணற்றும் சயக கபத்டல் பமன் சம்பங்ைநின் 
ண்ஞிக்கை குகந்டயனப்து பபபற்ைத்டக்ைடமகும் ன் பமடயலும், 

ய வசய்டய ஆசயதர் சுடந்டயம் ணீந ற்டுபகட அடயைமைள் டடுப்து 
ைபகக்குதடமகும்.. 
416. இங்கைதில் த்டயகைச் சுடந்டயம் இன அநவு பைமல்ைகநக் 
வைமண்டு அநக்ைப்டுையது. டமபது, ஊைபிதமநர்ைள் இங்கைதில் 
சுடந்டயணமைப் ிசுக்கும் உகணகதக் வைமண்டினக்ை பபண்டும் ன்படமடு 
அடற்ைமை அபசைம எலங்குபிடயைகந அைற்றுபது படகபப்டும் 
அத்துன் ி... சட்ம் சர்பபடச டங்ைலன் எத்டயனப்டற்ைமை 
அடற்ைம டயனத்டங்ைகநக் வைமண்டுபனபது. 
வபநிமடுைலக்குத் டப்ிச் வசன்றுள்ந ஊைபிதமநர்ைள் டயனம்ி 
பனபடற்கு பமடயதநவு மதுைமப்ன உண்வன்டமைக் ைனடய டம் மட்டில் 
அபர்ைநது வடமனயக மத்துபடற்கு டினேம் பமது இண்மபது அநவு 
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பைமயன் படகப யகவு வறும். 
(140) உ. னம்வதர்ந்ட டணயனர் 417.  டசமப்டங்ைநமை ல்...ஈ. 
க்கு உந ணற்றும் வமனள் டயதில் ஆடகப பனங்ைய பந்ட னம்வதர்ந்ட 
இங்கைத் டணயனர்ைநின் மத குடயதிர் டணயனர்ைநின் யக ற்யத் 
வடமர்ந்தும் ஆடங்ைம் வைமண்டு னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது 
அசமங்ைத்டயன் படிக்கைைள் ற்ய டயர்ப்னத் வடபிப்து டயர்மர்க்ைக் 
கூடிதவடமன்பதமகும். ஆதினும், ல்...ஈ. னந்ட உகணைள் ணீல்ைள் 
ணற்றும் பன்ிதில் பர்ந்ட ணிடமிணம அர்த்டத்துக்ைம அடன் 
ங்ைநிப்கப் ற்ய அபர்ைள் ற்றுக் வைமள்ந ணறுக்கும் பமது 
னம்வதர்ந்படமகபத ைஞிசணமபர்ைள் யகத்டைவுள்ந 
சணமடமத்கட அகபடற்கு பணலும் டகைகந ற்டுத்துையன்ர். 
418. னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது, பன்ிதில் 
ஆதிக்ைஞக்ைம டணயழ் ணக்ைகநப் ஞதக் கைடயைநமை கபத்டயனந்டது, 

அபர்ைள் டப்ிப்பமபகடத் டடுப்டற்ைமை பன்ககதப் ிபதமையத்டது 
அத்துன் டம் அஞிைலக்கு பலுக்ைட்மதணமைச் சயறுபர்ைகநச் 
பசர்த்துக் வைமண்து ஆையதபற்க உள்நிட் ல்...ஈ. இன் ல்பபறு 
ணீல்ைள் ணத்டயதிலும் னம்வதர்ந்டபர்ைலள் ர் வணௌம் சமடயத்டர். 
இறுடயதில், பமல் ஈடுட்டினக்கும் இன டப்ிகபத சயக்குண்டு 
டபிக்கும் வமதுணக்ைநின் துதத்கட பி “டணயழ் ஈன' அசயதமய் 
அகணந்ட அசயகப் மதுைமப்டயல் னம்வதர்ந்படமன் குடயதிர் அடயை 
அக்ைக வைமண்டினந்டர். 
419. டணது பமக்ைத்துக்ைமைப் ஞம் பசர்ப்டற்ைமை, வபநிமடுைநில் 
குயப்மை னம்வதர்ந்ட டணயழ் சைங்ைநிகபத ல்...ஈ. ணமிதம 
அடகுககதக் ைகப்ிடித்டது. 
ல்...ஈ. இனக்கு ஆடபமதினந்ட னம்வதர்ந்ட டணயனர்ைலள் 
ைஞிசணமபர்ைள் இவ்பமமை னேத்டத்டயற்குத் து�ம் பமடுபடயல் என 
ங்ைநிப்கச் வசய்டர். ல்...ஈ. இன் ன்மள் ைப்ன அகணப்னக்ைள் 
டிதமர் பர்த்டைங்ைள் ம் வடமர்ந்து வசதற்டுபபடமடு சய பைமதில் 
பனணமங்ைகநனேம் ைட்டுப்டுத்துபடமை அயபிக்ைப்ட்டுள்நது. 
இவ்பகணப்னக்ைநின் படிக்கைைள் ைண்ைமஞிக்ைப் பபண்டும். 
பணலும், னம் வதர்ந்டபர்ைநிம் இனந்து ணற்றும் பபறு இங்ைநில் 
ல்...ஈ. பசைத்து கபத்துள்ந யடயைள் இங்கை டணயழ் சைத்டயகபத 
னேத்டத்டயமல் மடயப்கந்டபர்ைலக்கு இனப்டீு பனங்குபடற்ைமை 
வப் பபண்டும். 
420. னம்வதர்ந்ட டணயழ் உறுப்ிர்ைள், அபர்ைள் ல்...ஈ. 
அநித்ட யந்டகதற் ஆடவு ணற்றும் அபர்ைநது டீபி டணயழ் 
படசயதபமடம் ைமஞணமை, உண்கணதிபபத இங்கை டணயழ் 
சைத்டயகபத ிநகப ற்டுத்டயனேள்நபடமடு, பிபமடணமை, சயங்ைந 
படசயதபமடத்கட பலுப்டுத்டயனேள்நர். என வமதுபம டமய்மட்கக் 
வைமண்டுள்ந கதபர்ைலன் வபநிமடுைநில் பமழ்பர்ைகந 
உள்நிட் அடன் சை இத்துபச் சைங்ைலம் எவ்வபமனபதும் 
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உகணைகநனேம் ஈடுமடுைகநனேம் ணடயக்ை பபண்டும் ன்கட 
இங்கைதின் உறுடயதம டயர்ைமம் பபண்டி யற்ையது. 
பிசமணம, ைல்பி பணம்மடுள்ந ணற்றும் மத பநங்ைகநக் வைமண் 
னம்வதர்ந்படமர் சைம் இங்கைதின் டயர்ைமத்டயல் இகடபி ணயை 
ஆக்ைனர்பணமவடமன மத்டயத்கட பையப்டற்ைம யகச்சக்டயகதக் 
வைமண்டுள்நது. 
 

 

.ம. அகணப்னக்ைலம் வமதுணக்ைகந மதுைமக்ை டபயனேள்ந: (போைம்) - 
24 

 

 

. டீர்ணமங்ைள் 1. குற்ச்சமட்டுக்ைநின் சுமபம் ணற்றும் பமக்வைல்க 421. 

இங்கைதின் னேத்டத்டயன் இன டப்ினம் வமதுணக்ைநின் மதுைமப்ன, 

உகணைள், ன் ணற்றும் உதிர்ைள் ற்யத வ்பிட அக்ைகனேணயன்ய 
இமடப படிக்கைைகந பணற்வைமண்படமடு, சர்பபடச சட்த்டயன் 
பிடயகைகநனேம் அனுசக்ைத் டபயர். இன டப்ினம் மத அநபில் 
சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் ணிட உகணைள் சட் ணீல்ைநில் 
ஈடுட்கட ம்னபடற்ைம யதமதணம அடிப்க உள்நது. 
 

இடன் படி பிகநபமை, ல்மதிக் ைஞக்ைம வமதுணக்ைள் 
இங்கைதில் வைமல்ப்ட்படமடு, உபிர்ைநின் இனப்ன, மத 
ைமதங்ைள், இம்வதர்வு ணற்றும் படீுைகநனேம் பமழ்பமடமங்ைகநனேம் 
இனத்டல் ஆையதபற்க உள்நிட்பமறு பணலும் 
ல்மதிக்ைஞக்ைமபமர் மத துன்ங்ைலக்கு உள்நமையர். னேத்டத்கடத் 
வடமர்ந்து ர் பணலும் ைஷ்ங்ைகநனேம் அபணடயப்கனேம் அனுபிக்ை 
பர்ந்டது. 
 

422. இங்கை அசமங்ைத்டயன் த்கட ற்யத ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் ணிட உகணைள் 
சட்த்டயன் யகத்டைவுள்ந மத ணீல்ைகநக் வைமண் ந்து க்ையத 
பகுடயைலக்குள் அங்குையன்: (டி) பகைவடமகைதின்ய வசல் டமக்குடல் 
ம் வமதுணக்ைகந வைமக வசய்டல்; (டிடி) ஆஸ்த்டயைள் ணற்றும் 
ணிடமிணம இங்ைகந வல் வபடிதிமல் டமக்குடல்; (டிடிடி) 
ணிடமிணம உடபிகத பனங்ை ணறுத்டல்; (டிடய) உள்மட்டில் 
இம்வதர்ந் படமக ணற்றும் சந்படையக்ைப்ட் ல்...ஈ. உறுப்ிர்ைகந 
உள்நிட் மடயக்ைப்ட்பமர் ணற்றும் னேத்டத்டயல் உதிர் ிகனத்டபர்ைநின் 
ணிட உகணைள் ணீல்ைள்; ணற்றும் (டய) ஊைங்ைள் ணற்றும் கத 
அசமங்ைத்கட பிணர்சயப்பர் ைலக்கு டயமபற்க உள்நிட் னேத்ட 
பதத்துக்கு வபநிபத ணிட உகணைள் ணீல்ைள். 
 

னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்த்துன் வடமர்னட் ல்...ஈ. இன் த்கட 
ற்யத ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் யகத்டைவுள்ந ந்து க்ையத 
ணீல்ைள் பகுடயைகந உள்நக்குையன்: (டி) டமக்குடகத் 
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டடுப்டற்ைமை வமதுணக்ைகநக் பைதணமைப் மபித்டல்; (டிடி) ல்...ஈ. இன் 
ைட்டுப்மட்டில் இனந்து டப்ிபதம கந்டபர்ைகநக் வைமக வசய்டல்; 

(டிடிடி) வமதுணக்ைலக்கு அனபை இனந்து இமடபத் டநமங் ைகநப் 
ிபதமையத்டல்; (டிடய) பலுக்ைட்மத ணமை சயறுபர்ைகந அஞிடயட்ல்; (டய) 
டற்வைமகக் குண்டுத் டமக்குடல்ைள் ம் வமதுணக்ைகநப் டுவைமக 
வசய்டல். 
 

423. னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநில் ன் பர்ந்டது ன் குலபின் 
ணடயப்டீு ணற்றும் அடகத் வடமனம் அசயதல், சட் ணற்றும் 
ல்வமலக்ைக் ைப்மடுைள், டமன் “சூன்த வமதுணக்ைள் பசடம்' ன் 
வைமள்கைனேன் “ணிடமிணம ணீட்ன படிக்கைகை' என்க 
பணற்வைமண் டமைவும் அடமல் ந்டத் டபறுக்கும் அது வமறுப்ில்க 
ன் அசமங்ைத்டயன் யகப்மட்டுக்கு அது ற்யலும் ணமறுட்டமை 
உள்நது. 
 

2. குற்ச்சமட்டுக்ைள் சட் ணடயப்டீு 424. யனொிக்ைப்ட்மல், இன டப்ி 
தும் இந்ட ம்ைணம குற்ச்சமட்டுைள், சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் 
ணிட உகணைள் சட்த்டயன் மத ணீல்ைநமை அகணனேம். அபற்றுள்  
பமர்க் குற்ங் ைநமைவும் ணிட இத்துக்கு டயம குற்ங்ைநமைவும் 
இனக்கும். வசதல்ைநில் ஈடுடும் டி ர்ைள் ணற்றும் இமடபக் 
ைட்கநத் டநடயைள் அத்துன் சயபியதன் பணற்மர்கபதமநர்ைள் ஆையத 
இன சமமகனேம் குற்த்துக்ைம வமறுப்ன பணவும். ம்ைணம 
குற்ச்சமட்டுக்ைள் இங்கைதின் சட்த்டயன் ைரனம  குற்ங்ைகநனேம் 
வைமண்டுள்ந. 
 

425. சர்பபடச ணிடமிணம அல்து ணிட உகணைள் சட்த்டயன் 
ணீல்ைள் ணீது படிக்கை டுப்து வடவு அல்து வைமள்கை சமர்ந்ட 
பிதணல்; உள்மட்டு ணற்றும் சர்பபடச சட்த்டயன் ைரழ் அது என 
ைப்மமகும். ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக் ைள் உள்மட்டு ஆனேடந்டத்ட 
பமமட்த் துக்கு ற்னகத்டம சர்பபடச ணிடமி ணம சட்ம் 
ணற்றும் சர்பபடச ணிட உகணைள் சட்த்டயன் ைரழ், உடிதமை ணற்றும் 
பர்கணதம னமய்வுைகந பணற்வைமண்டு, சமட்சயதங்ைள் ம் 
யதமதப்டுத்டப் ட்மல், ஆைக் கூடித வமறுப்கக் வைமண்பர்ைலக்கு 
டயமை சட் படிக்கை டுப்டற்ைம சட்த்டயன் ைரனம ைகணகத 
அசமங்ைத் துக்குத் படமற்றுபிக்ையது. 
 

3. சணயகதற் பமர் படிக்கை ணற்றும் வமதுணக்ைநின் மதுைமப்ன 
426. தங்ைபமடத்கடத் படமற்ைடிப் டற்ைம வபற்யைணமவடமன பனய 
 இங்கை அசமங்ைம் அடன் இமடப பினைைத்கட பணம்டுத்ட 
பிகநையபடமடு, னேத்டத்டயன் “சணயகதற்' சுமபம் சய சர்பபடச 
ணிடமிணம சட்த்டயன் பிடயைகந ற்னகத்டமைமடடமை அல்து 
குகந்ட ட்சம் ணீநமய்வு வசய்தப் பபண்டும் ன்டமக்ையனேள்நவடன் 
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ைனத்கடத் வடபித்துள்நது. னேத்டத்டயன் பமது ல்...ஈ.னேம் அது சர்பபடச 
ணிடமிணம சட்த்துக்கு அப்மற்ட்து க் கூயபந்துள்நது. 
சர்பபடசச் சட்த் டயன் ைரழ் படசயத மதுைமப்னக்ைமைவும் அடக ஆனேடத் 
டமக்குடலுக்கு டயமைப் மதுைமத்துக் வைமள்படற்ைமைவுணம என 
படசத்டயன் உகணகத இங்ைமடம் அபட பபகநதில், அத்டகைத 
யதமதணம படகபைகந யகவு வசய்படற்ைமை பணற்வைமள்நப்டும் 
சை படிக்கை ைலம் சர்பபடச சட்த்துக்கு இகதபமை இனக்ை 
பபண்டும் ன்கட குல பயனேறுத்துையது. இங்கைதில் 
ிபதமையக்ைப்ட்கப உள்நிட் சய டற்ைம னேத்ட படிக்கை 
அகணப்னக் ைலக்கு சர்பபடச ணிடமிணம சட்ம் ற்டமை இல்க 
ன் ைனத்கட குல உறுடயதமை யமைக்ையது. உண்கண திபபத, னேத்ட 
யககணைநில் வமது ணக்ைநின் மதுைமப்னக்ைம ைமப்டீுைகந 
அடயைப்டற்ைம ைந்துகதமல் படகபப்டுையது. 
 

427. இது வடமர்மை னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது, க்ையத 
மடுைநின் அசயதல் அகணப்னக்ைலம் யறுபங்ைலம் வமதுணக்ைகநப் 
மதுைமத்டயனக்ைக் கூடித படிக்கைகந பணற்வைமள்நத் டபயனேள்ந. 
பணலும், சயபஷ் சர்பபடச அடயைமைள் ையங்ை ணமைவும் டிதமைவும் 
வமதுணக்ைகந அது மதுைமக்ை பபண்டும் வும் ஆஸ்த்டய ைள் ணற்றும் 
.ம. அல்து .சய.ஆர்.சய. 
அகணபிங்ைகந வல் டமக்குடலுக்கு உள்நமக்ைமணல் இனக்ை பபண்டும் 
வும் அசமங்ைத்டயம் பைட்டுக் வைமண் பமடயலும், உதினந்ட ணற்றும் 
ைமதணகந்ட பர்ைநின் ண்ஞிக்கைகதப் ையங்ைணமைப் ிபதமையத்டல் 
பன்ி யைழ்வுைநின் பமது வமதுணக்ைள் மதுைமப்னக்ைம பபண்டு 
பைமள்ைகந பலுப்டுத்டயதினக்கும். 
 

4. வடமனம் அசமங்ைத்டயன் ணீல்ைள் 428. னேத்டம் டிபகந்து ையட்த்டட் 
இண்டு பனங்ைள் ைனயந்ட ின்னம், இங்கைதில் சயங்ைந ணற்றும் டணயழ் 
ணக்ைநிகபத இத்துபபடசயதபமட பணமடல்ைலக்குக் ைமஞணமதினந்ட 
ைமஞ ைமதங்ைள் அப்டிபத டீர்க்ைப்மணல் இனப்படமடு ணிட 
உகணைள் ணீல் ைலம் வடமர்ையன். அபற்றுள் சய அசமங்ைத்டயன் 
ஆட்ைநமல் அல்து அச அனுசகஞனேம துகஞ இமடபக் 
குலக்ைநமல் பணற்வைமள்நப்டுபடம அத்டகைத படிக்கைைள் ற்ய 
ண் மற் அயக்கைைள் வடபிக்ையன். 
பிசமகஞதின்யத் டடுத்து கபத்டல், ஆட் ைத்டல்ைள் ணற்றும் 
ைமஞமணல்பமடல்ைள், வைமகைள், ஊைங்ைள் ணீடம டமக்குடல் ைள் 
அத்துன் தறுத்தும் பகைதிம கத படிக்கைைள் 
ஆையதபற்க இகப உள்நக்குையன். இச்சூழ்யகப் வமனத்டத்டயல் 
பமக்கும் பமது, பன்ிதில் னேத்டத்டயமல் மடயக்ைப்ட் பர்ைலம் உதிர் 
ிகனத்டபர்ைலம் இதல்ன பமழ்க்கைக்குத் டயனம் டிதமண யனக்ையது. 
வமறுப்னக்கூலுக்குத் படமடமவடமன சுற்மக ற்டுத்து படற்கு 
பன்க ணற்றும் அடகத் வடமனம் அச்சுறுத்தும் சூனல் அைற்ப் 
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பபண்டும்.  டசமப்டங்ைநமை, ணற்றும் இன்றும் கூத் வடமனம், 

பலுக்ைட்மத ணமைக் ைமஞமணல்பமடல்ைள் ற்யத இங்கைதின் 
டக்குகபம ைந்டைம த்கட ற்ய சர்பபடச யறுபங்ைள் 
ஆழ்ந்ட ைபககதத் வடபித்துள்ந படமடு, அது வடமர்மை உடி 
ணற்றும் மத ைபம் வசலுத்டப் பபண்டும். 
 

5. சர்பபடச டங்ைநின் அடிப்கதிம வமறுப்னக்கூல் 429. சர்பபடச 
டங்ைலக்பைற், வமறுப்னக்கூல் மத குற்ச் வசதல் ைகநப் னமய்வு 
வசய்பது ணற்றும் சட் படிக்கை டுப்து ஆையதபற்க 
உள்நக்குபபடமடு அடற்கு அப்மலும் வசல்ையது. ணிட உகணைள் 
ணற்றும் ணடயப்ன ஆையதபற்யன் ணீல்ைலக்ைமை டி ர்ைள் ணற்றும் 
யறுபங்ைநின் அசயதல், சட் ணற்றும் ல்வமலக்ைப் வமறுப்க 
உறுடயப்டுத்துபடற்ைம ந்டவடமன வசதற்மமை அது உள்நது. சை 
ணிட உகணைகநனேம் ணடயத்டல் ணற்றும் சைத்டயன் சை 
உறுப்ிர்ைநிதும் லகணதம ிகதுபத்கட டயனப்ிக் வைமடுத்டல் 
ஆையதபற்க அடிப்க தமைக் வைமண்டு யகத்டைவுள்ந 
சணமடமத்கடக் ைட்டிவதலப்னபகட பமக்ைமைக் வைமண் பணலும் 
மதவடமன பமற்ல் ணயக்ைவபமன்றுக்கு இன்யதகண தமடடமை 
வமறுப்னக்கூல் உள்நது. 
 

சர்பபடச டங்ைள் ணற்றும் சயந்ட னக்ை பனக்ைங்ைலக்கு இகதபமை, 

உண்கண, ீடய ணற்றும் மடயக்ைப்ட்பமனக்ைம இனப்டீு ஆையதபற்க 
அகபகட வமறுப்னக் கூல் வைமண்டுள்நது. அடன் ிக ைநின் 
உகணைள் ணீப்ட்டினந்டமல், அடற்ைமை உத்டயபதமைனர்பணம அடன் 
மத்டயத்கடனேம் வமறுப்கனேம் அசமங்ைம் ற்றுக் வைமள்பகடனேம் 
வமறுப்னக்கூல் படகபப்டுத்துையது. .ம. வைமள்கைக் பைற், 

“ல்பமனக்கு எப அநபப சதமது' ன் பமய்ப்மட்க அல்து 
வமறுப்னக்கூலுக்கு வபநிமட்டு ணமடய ை�கந இக்குணடய வசய்பகட 
குல ந்துகக்ைமது; ணமமை ந்ட ணக்ைள் ங்பைற்ன, படகபைள் ணற்றும் 
அிமகச ைள் ஆையதபற்கக் வைமண் படசயத ணடயப்டீுைநின் 
அடிப்கதில் பிநக்ைப் டும் வமறுப்னக்கூல் வசதற்மடுைகந அது 
இங்ைமண்ையது. இனந்ட பமடயலும், தும் படசயத வசதற்மடு சர்பபடச 
டங் ைலக்கு ற்டமைபப இனக்ை பபண்டும். 
 

 

ணிட உகண ணீல்ைள் வடமர்ில் பிசமப்டற்கு சர்பபடச அடகு க 
இன்யதகணதமடது: (போைம்)-25 

 

 

(144) 

 

430. வமறுப்னக்கூல் ற்யத அடன் ஆபமசககதத் வடமகுப்டயல், 

இங்கைதின் ீண் ைம னேத்டத்டயன் பமது இன டப்ிம் சயக்ைய 
துன்த்கட அனுபித்ட ஆதிக்ைஞக்ைம மடயக்ைப்ட்பமன் உகணைள் 
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ணற்றும் படகபைலக்கு குல ன்னுகண பனங்ையனேள்நது. னேத்டங்ைநின் 
பமது வமதுபமை அடயை துன்த்டயகனேம் இனப்னைகநனேம் வண்ைள், 

குனந்கடைள் ணற்றும் பபதமடயர்ைபந அனுபிக்ை பர்ையது ன்படமடு 
குயப்மை இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது இங்கை அடற்கு 
பிடயபிக்ைல். 
 

6. வமறுப்னக்கூல் ற்யத அசமங்ைத்டயன் ணவுன 431. ணீநநிக்கும் 
ீடயக்கு அலத்டம் வைமடுத்து, ணீநிஞக்ைப்மடு ணற்றும் 
வமறுப்னக்கூலுக்ையகபத என சணயககத ய்ட அது மடுையது  
அசமங்ைம் கூயனேள்நது. ணீநநிக்கும் ணற்றும் டண்க பனங்கும் ீடய 
ஆையதபற்றுக்ையகதிம வடகப பயனேறுத்துபது டபம இன 
ிவுைகந ன்கபப்டமைவுள்நது. இண்டுபண படகபதமகபதமகும். 
பணலும், உண்கண, ீடய ணற்றும் இனப்டீு ணீது ைபம் வசலுத்தும் 
மடயக்ைப்ட்பமக கணதணமைக் வைமண் உண்கணதம 
வமறுப்னக்கூலுக்கு ணமமை வடநிபற் ன்கத அசமங்ைங்ைநின் 
வைமள்கைைள் ைமஞணம அசயதல் வமறுப்ன ணற்றும் தங்ைபமடத்டயல் 
இனந்து டம் ிகைகநப் மதுைமக்ைத் டபயதகண ன் ைனத்கட அது 
ன்கபப்டமல் அசமங்ைத்டயன் ணீநநிக்கும் ீடய ற்யத ைனத்து 
குகமடுள்நடமைபப இனக்ையது ன்து குலபின் ைனத்டமகும். 
 

432. னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைகந வசதற்டுத்டல் அல்து அடன் 
ின்ம அடன் டீர்ணமங்ைள் ணற்றும் த்கட ற்யதவடமன ணற்றும் 
அடன் பிகநபமை பர்ந்டயனக்ைக் கூடித சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் 
ணிட உகணைள் சட்த்டயன் ணீல்ைள் ற்யத சரககத 
அசமங்ைத்டயன் வமறுப்னக்கூலுக்ைம அடகுக ைனடபில்க. 
டபறுக்குப் வமறுப்மபர்ைகந இங்ைமண்கடபதம அபர்ைலக்கு 
டயமை படிக்கை டுப்கடபதம அது டயர்மர்க்ைபில்க. 
இமடபத்டயர் ணற்றும் ைமபல்துகதின் அநவு ைந்ட 
படிக்கைைள் பர்ந்டயனக்ைமம் ன்கடனேம் சய பனக்கு 
பிசமகஞைள் கவற்றுக் வைமண்டினக்ையது ன்கடனேம் அசமங்ைம் 
ற்றுக் வைமண்டுள்ந பமடயலும், இவ்பமம ந்டவபமன பிதம் 
அசமங்ைம் ந்து வைமண் பிடம் ற்ய இவ்பயக்கைதில் உள்ந மத 
குற்ச்சமட்டுக்ைலக்கு அகப பகதமை உள்நபம ன்து 
வடநிபற்டமை உள்நது. ணமமை, ல்...ஈ. 
உறுப்ிர்ைநின் வமறுப்னப் ற்ய குறுையத அநபில் அசமங்ைம் ைபம் 
வசலுத்டய, அபர்ைநில் அபைணமபர்ைலக்கு னர்பமழ்கபத் 
படர்ந்வடடுத்து “ைடும் பமக்குகதபர்ைலக்கு “ணீநநிப்ன ீடயதின்' 

ணமடயதமை இபசம டண்ககத பிடயக்ையது. பப, வமறுப்னக் 
கூல் ற்யத அசமங்ைத்டயன் ைனத்து சர்பபடச டங்ைலக்கு எத்டடமை 
இல்க க் குல டீர்ணமித்துள்நது. இன டப்ினம் னந்ட 
குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணீல்ைள் ற்ய அசமங்ைம் படிக்கை டுத்து 
னேத்டத்டயல் மடயக்ைப்ட்பர்ைநின் உகண ணற்றும் ணதமகடகத அடன் 
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வமறுப்னக்கூல் அடகுகதின் கணதணமைக் வைமள்நமட பக, அடன் 
படிக்கைைள் சர்பபடச டயர்மர்ப்னக்ைகந பி ணயைத் டமழ்பமைபப 
இனக்கும். 
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433. ணக்ைள் டம் பமழ்பிக ணீநக்ைட்டிவதலப் உடபி பனங்குபது ன்து 
வமனநிமம ன்கணைகந ணமத்டயம் பனங்குபது ன்டமைமபடமடு, 

அகப படகபதமை இனந்ட பமடயலும், உகணைள் மடயக்ைப்ட் ணற்றும் 
வடமர்ந்து மடயக்ைப்ட்டுபனபர்ைநின் யககண ற்ய ைட்மதணமை 
அசமங்ைம்  படிக்கைைகந பணற்வைமள்ந பபண்டினேள்நது. 
வமறுப்னக்கூல் வடமர்ில் அசமங்ைம் உண்கணதம படிக்கைைகந 
டுப்கடனேம் அது படகபப்டுத்துையது. 
 

7. ைற் மங்ைள் ணற்றும் ணீநிஞக்ைப்மட்டு ஆகஞக்குல 434. 2002ஆம் 
ஆண்டின் பமர்யறுத்ட உன்டிக்கை டல் 2009 பண ணமடம் னேத்டம் 
டிபகந்ட ைமம் பகதிம ைந்ட ைமம் ணீது ைபம் 
வசலுத்துபடற்ைமை அடன் இன்யதகணதமட வைமள்கைதமை அசமங்ைம் 
ைற் மங்ைள் ணற்றும் ணீநிஞக்ைப்மட்டு ஆகஞக்குலபிக 
அகணத்துள்நது. ல்.ல்.ஆர்.சய. 
இங்கைதின் பமர் பிட்டுச் வசன்து ற்யத படசயத ைந்துகதமல் 
என்க ஆம்ிப்டற்ைம ிபதமசணம சந்டர்ப்த்துக்ைம 
யகச்சக்டயகத ல்.ல்.ஆர்.சய. ிடயயடயத்துபப் டுத்துையது. 
ஆகஞக்குல ன்ிகதில் டமணமைபப பந்து ைகடப்டற்ைமை, அடயை 
ண்ஞிக்கைதிர் குயப்மைப் மடயக்ைப்ட்பமர் ன்பந்டது 
அத்டகைதவடமன ைந்துகதமலுக்ைம படகபகத டுத்துக் 
ைமட்டுபடமைவுள்நது. 
 

435. ஆதினும், ஆகஞக்குலபின் அகணப்ன ணற்றும் அடன் சய 
அங்ைத்டபர்ைநின் ஆனணம அக்ைக ண்மடு ைமஞணமை ல்.ல்.ஆர்.சய. 
க்ையத சர்பபடச டங்ைநம சுதமடீம் ணற்றும் க்ைச்சமர்ற் டன்கண 
ஆையபற்க யகபபற்த் டபயனேள்நது, ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் ஆகஞ 
ணற்றும் இன்றுபகதிம அடன் படிக்கைைள் ணற்றும் ககண அது 
சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் ணிட உகணைள் சட்த்டயன் மத 
ணீல்ைள் ற்யத குற்ச்சமட்டுக்ைகந னமய்வு வசய்படற்கு அல்து 
 டசமப்டங்ைநமை கவற்று பந்ட இத்துப பணமடயன் அடிப்கக் 
ைமஞ ைமதங்ைகந னமய்வு வசய்ப டற்ைமை படிபகணக்ைப்பில்�. 
ணமமை அகப பணப குயப்ிட் அசயதல் வமறுப்னப் ற்யத 
ந்டவடமன ைனத்டயல் ைபம் வசலுத்துபபடமடு, அது அசமங்ைத்டயன் 
டபம ணற்றும் அகபமசய ணனுவுனபம வமறுப்னக்கூயன் என 
குடயதமை இனக்ையது னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநில் ன் ந்டது 
ன்து ற்யத உண்கணதம உண்கணகதக் ைண்யனேம் தற்சயகத 
அல்து னேத்டத்டயல் ஈடுட் இன டப்ிதும் மத குற்ச்சமட்டுக்ைகந 
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எலங்ைமைவும் க்ைச்சமர்ின்யனேம் னம ய்வு வசய்த அது படிக்கை 
டுக்ை பில்க ன்கடனேம், மடயக்ைப்ட்பர் ைகந அபர்ைள் வைௌபம் 
ணற்றும் அனுபித்ட துன்த்துக்ைமை ல ணதமகட னேன் அபர்ைகந 
மத்தும் அடகுக என்க பணற்வைமள்நபில்க ன்கடனேம் 
அபர்ைள் டணக்கு உண்கணதம அச்சுறுத்டக டயர்பமக்ையத பமடயலும் 
சமட்சயைலக்குத் படகபதம மதுைமப்க பனங்ைபில்க. 
இதுபகதிம ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் படிக்கைைள் இடக டுத்துக் 
ைமட்டுையன். 
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436. பணலும்,  மத ணிட உகணைள் பிதங்ைள் ற்ய சரக 
வசய்படற்ைமை ன்று டசமப்டங்ைநமை  பிசமகஞ ஆகஞக்குலக்ைள் 
யதணயக்ைப்ட்டுள்ந. க்ையதணமை உண்கணகதக் ைண்யபபமை 
அபற்றுள் சய வசதற்ட்டுள்ந பமடயலும், அபைணமை இங்ைமஞப்ட் 
ணீல்ைள் வடமர்மை லகணதம வமறுப்னக்கூல் தன்ைகநப் வற்றுக் 
வைமடுப்டயல் அகப படமல்பிதகந்துள்ந.  ஆகஞக்குலக்ைள் 
ையங்ை அயக்கைகத வபநிதித் டபயனேள்நபடமடு அபற்யன் 
ந்துகைள் அல் வசதப்டுபது அனர்பணமைவுள்நது. 
 

437. ல்.ல்.ஆர்.சய. இங்கைதனக்குத் டணது ஆடங்ைங்ைள் சயபற்க 
டுத்துக் கூறுபடற்ைமவடமன சந்டர்ப்த்கட அநித்துள்நது ன்படமடு, 

அடன் இகக்ைம ணற்றும் டயர்பனம் இறுடயப் ந்துகைள் டயட்மை 
டுத்துக் வைமள்நப்டும் பமது, அகப னேத்டத்டயமல் மடயக்ைப்ட்பர்ைள் 
சயன் பமழ்க்கை யககணைகந சரமக்ைக் கூடும். ஆதினும், 

ல்.ல்.ஆர்.சய. வனம் குகமட்கக் வைமண்டமைவும் தனுறு 
வமறுப்னக்கூல் வமயத்வடமகுடயக்ைம சர்பபடச டங்ைகந யகவு 
வசய்தபில்க ன்டமலும் வமறுப்னக்கூல் வசதற்மடு வடமர்ம 
இங்கை மடயடய ணற்றும் வசதமநர் மதைத்டயன் இகஞந்ட 
உறுடயப்மட்க யகவு வசய்த அடமல் டிதமடயனக்ையது. 
ல்...ஈ. ணற்றும் அசமங்ைம் ஈடுட் ணீல்ைள் ற்யத குயப்ம 
குற்ச்சமட்டுக்ைகந உண்கணதமைப் னமய்வு வசய்பகட 
உறுடயப்டுத்துபடற்ைமைவும் பணமடயன் க்ையத ைமஞ ைமதங்ைள் ணீது 
ைபத்கடச் வசலுத்டய ைந்ட ைமம் ற்யத ந்ட என சரககத 
பணற்வைமள்படற்ைமைவும் னடயதவடமன அடகுக படகபப்டுையது. 
 

8. இங்கைதின் ீடயத்துகத் டயட்ம் ணற்றும் ணிட உகணைள் 
ஆகஞக்ைல 438. ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் வசதற்மடுைள் ணற்றும் அடன் 
பிகநவுைள் துபமை இனந்டமலும், வமறுப்னக்கூக வடமர்படயல் ீடயத் 
டயட்ம் ன்ஞிப் மத்டயவணமன்க பையக்ை பபண்டும். 
ஆதினும், இத்டயட்த்டயன் ைந்டைம கக ணற்றும் டற்பமகடத 
அடன் அகணப்ன ஆையதபற்யன் அடிப்கதிம ணீநமய்வபமன்யன் டி, 

டற்பமதுள்ந அசயதல் சூனயல் அது ீடயக்ைம அடன் ங்ைநிப்க 
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பனங்குணம ன்டயல் குலவுக்கு ம்ிக்கைதில்க. சட் ணம அடயர் 
குற்பிதல் ீடயத் டயட்த்டயன் கணதணமவடமன டபிகத பையத்து, 

னமய்வு ணற்றும் பனக்குத் வடமல் ஆையத இண்கனேம் 
ைட்டுப்டுத்தும் அபட பபகநதில் அண்கணத ஆண்டுைநில் சட் ணம 
அடயன் சுதமடீத் டன்கண யவுச் வசய்தப்ட்டுள்நது. னமய்வுைள் 
ணற்றும் பனக்கு வடமனம் படிக்கைைள் பிடயைட்குக் 
ைட்டுப்மடடமைவும் ைமடமணடத்கடக் வைமண்டமைவும் அபைணமை 
இனப்படமடு, அசமங்ைத்கட பிணர்சயப்பர்ைகநனேம் அசமங்ை 
படிக்கைைநிமல் மடயக்ைப்ட்பர்ைகநனேம் அகக்ைனயப்டற்ைமைவும் 
அச்சுறுத்துபடற்ைமை குற்பிதல் பிசமகஞைள் ிபதமையக்ைப்ட்டுள்ந. 
டற்பமது, டண்க பிக்ைநிப்னக் ைமசமத்துக்கு டயமை படிக்கை 
டுப்டற்கு குற்பிதல் ீடயத் டயட்ம் டயமஞிதற்டமைவுள்நது. அசயதல் 
ணவுறுடயப்மடின்கணபத அன்ய டயகணதின் குகவு இந்யகக்குக் 
ைமஞணல். ன்கு யறுபப்ட் சட் உட்ைட்கணப்ன பசடய ணற்றும் 
ீடயகதத் டமங்ைய யற்ைக் கூடித டயனுள்ந ைற்றுத்படயத 
வடமனயல்சமர்ந்டபர்ைகந இங்கை வைமண்டுள்ந பமடயலும், அடற்குத் 
படகபப்டும் இதலுணமக்கும் சூனல் டற்பமது இல்மடயனக்ையது. 
அபசைம எலங்குபிடயைள் வடமர்ந்டயனப்து ணற்றும் 
டற்பமதுள்நபமம தங்ைபமடத் டடுப்னச் சட்ம், டபறுைள் வடமர்ில் 
படிக்கை டுத்து ணிட உகணைள் உத்டபமடங்ைகந 
யகயறுத்துபடற்ைமை சட்த்துக டயர்பமக்கும் க்ையதணம 
டகைநமைவுள்ந. 
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439. அபட பமன்று, அது இங்ைண்டுள்ந ம்ைணம குற்ச்சமட்டுக்ைள் 
அல்து னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது னதப்ட் கத 
குற்ங்ைள் வடமர்ில் இமடப ீடயணன் அகணப்ன தனுறு 
வமறுப்னக்கூல் வமயத்வடமகுடயதமைச் வசதற்ட்டுள்நடற்ைம சமன்றுைள் 
டகனேம் குல ைமஞபில்க. 
 

440. இங்கை ணிட உகணைள் ஆகஞக்குல வமறுப்னக்கூக 
ன்வடுத்துச் வசல்படற்ைம யகத்டைவுள்ந ங்ைநிப்க பனங்ை டினேம் 
ன்பமடயலும், அது ற்ய குல மத தப்மட்டிகக் 
வைமண்டினப்படமடு, ைமஞமணற் பமபர்ைள் பிதம் வடமர்மை 
ின்வடமர் படிக்கை டுத்டல் ணற்றும் டடுத்து 
கபக்ைப்ட்டுள்நபர்ைநின் கக் ைண்ைமஞித்டல் ஆையதபற்யன் ம் 
அடன் அசயதல் ணவுறுடயகதனேம் ஆற்கனேம் ஆகஞக்குல 
யனொித்துக் ைமட் பபண்டும்  குல ம்னையது. 
 

9. ன்பயச் வசல்படற்ைம மகட 441. னேத்டம் டிபகந்து ையட்த்டட் 
இண்டு பனங்ைநின் ின்ர், இங்கைதின் ன்வடுப்னக்ைள் 
வமறுப்னக்கூல் ற்யத சர்பபடச டங்ைகந பி ணயைக் 
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குகபமடமைபபனேள்நபடமடு, இங்கை மடயடய ணற்றும் வசதமநர் 
மதைம் ஆையபதமன் கூட்டு உறுடயப்மடு அல்து இங்கைதின் 
சட்த்டயம ைப்மடுைள் ஆையத இண்கனேம் யகவு வசய்த அகப 
டபயனேள்ந. உண்கணதமவடமன னமய்பிக பணற்வைமள்படற்ைம 
அடன் வமறுப்னக்ைகந யகவு வசய்தபபம அல்து அவ்பமறு 
வசய்படற்ைமவடமன பமக்ைத்கடக் குயப்ிடுபடற்பைம இங்கை 
அசமங்ைம் டபயனேள்நது. “வமறுப்னக்கூல் படகபதற்பிடத்டயல் 
டமணடணமகும் அல்து பபறு பிடத்டயல் பிகத்டயற் படசயத 
தற்சயைள் ைமஞணமை ஞதக்கைடயதமை இனக்ைமணயனப்கட 
உறுடயப்டுத்து படற்ைமை சர்பபடசம் படிக்கைைகந டுப்து டபிர்க்ை 
டிதமடடமகும்' க் குயப்ிடும் னேத்டத்டயன் பமது வமதுணக்ைகநப் 
மதுைமப்து வடமர்ம வசதமநர் மதைத்டயன் அயக்கை அத்டகைத 
சந்டர்ப்ங்ைலக்கு ணயைவும் வமனத்டணமகும். இவ்பமமை, இவ்பயக்கைதில் 
குயப்ிப்ட்டுள்ந குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணீல்ைள் ற்யத உண்கணதம 
னமய்வபமன்யக உடிதமை இங்கை அடயைமைள் பணற்வைமள்ந 
பபண்டும் ன்படமடு, அடற்ைம சுதமடீ ணற்றும் குக யப்னக்ைம 
சர்பபடச அடகுக இன்யதகணதமடடமகும்  குல ைனதுையது. 
 

442. மடயக்ைப்ட்பர்ைலக்ைம உண்கண, ீடய ணற்றும் இனப்டீுைள் ணீது 
அலத்டம் வைமடுக்கும் அடிப்கச் சர்பபடச டங்ைலக்கு 
வமறுப்னக்கூல் ற்யத அசமங்ைத்டயன் டற்பமகடத அடகுக 
எத்டயகசபமை இல்க. 
அத்படமடு, ல்...ஈ. இகத் படமற்ைடித்டடன் ின், அடன் ிகைலக்கு, 

ல்...ஈ. ணமத்டயணல்மது அடன் ஆனேடப் கதிர் உள்நிட் 
ஆதிக்ைஞக்ைமபமர் வைமல்ப்ட்கட மத துன்ம் பர்ந்டகட 
அசமங்ைண வடமர்ந்தும் ணறுத்துகப்து வமறுப்னக்கூலுக்ைம 
அடிப்கத் டகதமை உள்நது.  ைமணமை இனந்து பனம் 
இத்துபபடசயதபமட ண்மட்டுக்ைம ைமஞ ைமதங்ைள் உள்நிட் ைந்ட 
ைம ந்ட உனணமடயைள் ற்யத எநிவு ணகபற் ணடயப்டீ்டிக 
அனுணடயக்கும் படமடமவடமன சூனல் டற்பமது இல்மணயனக்ையது. 
ணிட உகணைள் ணடயக்ைப்டும் டயந்டவடமன சைத்கடக் 
ைட்டிவதலப்னபடற்கு அசமங்ைத்டயன் வபற்யக் வைமண்மட் 
ணயககத ற்மைத் டபிர்ப்தும், மட்டின் டயர்ைம அத்டயமைணமை 
இங்கைதின் இப் ன்ைத்டன்கண அத்துன் அடன் சை ணக்ைநிதும் 
லகணதம ிக உகணைகந இங்ைமடம் அசயதல் 
டீர்வபமன்றுக்ைம உண்கணதம உறுடயப்மடு ஆையதபற்றுக்ைம 
ைமத்டயணம படிக்கைைகந அது படகபப்டுத்தும். 
 

(148) 

 

. ந்துகைள் 443. அடன் டீர்ணமங்ைகநக் ைனத்டயற் வைமண்டு, 

வமறுப்னக்கூல் ற்யத கூட்டு உறுடயப்மட்டிக அல் வசய்படற்ைம 
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ின்பனம் ந்துகைகந குல சணர்ப்ிக்ையது: இவ்பிதத்டயல் வசதமநர் 
மதைத்துக்கும் இங்கை அசமங்ைத்துக்கும் இகதில் வடமர்ச்சயதம 
ணற்றும் ஆக்ைனர்பணம ஈடுமட்டுக்கு அது என சட்ைணமை அகணனேம் 
 குல டயர்மர்க்ையது. இங்கை அசமங்ைம், க்ையத மடுைள் ணற்றும் 
கத டப்ின் குகயப்ன படிக்கைதிக இப்ந்துகைள் 
படகபப்டுத்தும். 
அத்டயதமபசயதம்  குல ைனதும் ணீல்ைள் ற்ய உடிதமை 
உண்கணதம னமய்வுைகந பணற்வைமள்ந பபண்டும்... 
 

ஆ. எப சணதத்டயல் ின்பனம் படிக்கைைள் உள்நிட்டம 
ஆகஞகதக் வைமண் சுதமடீ சர்பபடச வமயத்வடமகுடயவதமன்க 
அகணப்டற்ைமை வசதமநர் மதைம் உடி படிக்கை டுக்ை 
பபண்டும்: (டி) குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணீல்ைள் வடமர்ம உண்கணதம 
னமய்வுைகந உள்நிட் தனுறு உள்மட்டு வமறுப்னக்கூல் 
வசதற்மட்க வ்பநவு தூத்துக்கு இங்கை அசமங்ைம் 
பணற்வைமள்ையது ன்கடக் ைண்ைமஞித்து ணடயப்டீு வசய்து அடன் 
டீர்ணமங்ைள் ற்ய இகக்ைய�பத வசதமநர் மதைத்துக்கு 
ஆபமசக பனங்ைல் (டிடி) உள்மட்டில் பணற்வைமள்நப்டும் 
உண்கணதம ணற்றும் பிகத்டயன் வைமண் னமய்வுைகநக் 
ைனத்டயற்வைமண்டு, குற்ஞ்சமட்ப்ட் ணீல்ைள் வடமர்மை சுதமடீ 
னமய்வுைகந பணற்வைமள்நல் ணற்றும் (டிடிடி) குல ணற்றும் .ம. 
அகணப்ின் கத யறுபங்ைநமல் பசைக்ைப்ட் டைபக உள்நிட் 
னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் வமறுப்னக்கூலுன் சம்ந்டப்ட் 
அடற்கு பனங்ைப்ட் டைபக வமனத்டணம டயர் ைமப் 
மபகக்ைமை பசைத்துப் மதுைமத்டல். 
 

(149) 

 

ந்துக 2: வமறுப்னக்கூக ன்பற்றுபடற்ைம கத உடி 
படிக்கைைள் உகணைள் ணீப்ட்டு ணற்றும் வடமர்ந்தும் 
ணீப்டுபர்ைநின் உடித் படகப ற்ய படிக்கை டுப்டற்ைமை 
அத்துன் வமறுப்னக்கூலுக்ைம அசமங்ைத்டயன் உறுடயப்மட்க 
டுத்துக் ைமட்டுபடற்ைமை, ின்பனம் படிக்கைைள் உடிதமை 
பணற்வைமள்நப்ல் பபண்டும்: அ. மடயப்கந்ட சைதும் ணற்றும் 
பன்ிதில் உதிர் ிகனத்டபர்ைநி தும் உகணைள் ணற்றும் வைௌபம் 
ஆையத பற்க ற்றுக் வைமள்பகட கணதணமைக் வைமண்டமை இங்கை 
அசமங்ைம் ின்பனம் குறுையத ைம படிக்கைைகந அல் வசய்த 
பபண்டும்: (டி) அசமங்ைம், அடக உறுப்னைள், அசமங்ைத்டயன் டயமநமை 
அல்து அது அனுணடயப்டமை வசதற்டும் சை துகஞ இமடப 
ணற்றும் கத குலக்ைநின் சை பன்கைகநனேம் யறுத்துபது (டிடி) 
இந்டபர்ைலக்ைம இறுடயச் சங்குைகநச் வசய்பது (டிடிடி) 
உபிர்ைள் பபண்டுபைமள் பிடுக்கும் பமது, பணலும் னமய்வுைள் 
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ணற்றும் சயபில் ஷ்ஈடுைகந பிட்டுக்வைமடுக்ைமட பிடத்டயல், இந்ட 
பர்ைள் ணற்றும் ைமஞமணற் பமபர்ைள் வடமர்ில் துடணமைவும் 
ணடயப்கப் பஞினேம் இபசணமை ணஞ சமன்யடழ்ைகந பனங்குபது 
(டிடய) உதிர் ிகனத்ட சைனக்கும், அபர்ைநின் ைமசம மம்தங்ைகந 
ணடயத்து உநசை ஆடகப பனங்ைல் அல்து அடற்ைம பசடயதநித்டல் 
(டய) இம்வதர்ந்படமர் அகபகனேம் பிடுபித்து அபர்ைள் 
பினப்த்கடப் வமறுத்து ன்ினந்ட படீுைலக்குச் வசல்படற்ைம 
பசடயகத பனங்ைல் அல்து ணீள்குடிபதற்ல் ணற்றும் (டயடி) உதிர் 
ிகனத்ட அகபனம் இதல்ன பமழ்க்கைக்குத் டயனம்னபடற்ைமை 
அபர்ைலக்குத் வடமர்ந்தும் இகக்ைம வமறுப்னக்கூயன் ல்பபறு 
ிணமஞங்ைள் ணீது இப்ந்துகைள் படிக்கை டுக்ையன். ின்பனம் 
ந்துகைள் என்யகஞந்ட ணற்றும் லவணமத்டம் என்கவதமன்று 
சமர்ந்டயனப்கட குல பயனேறுத்துையது. 
அபற்கத் வடமிப்வமனலக்பைற் குல பகைப்டுத்டயனேள்நபடமடு, 

எவ்வபமன ந்துகனேம் வமறுப்னக்கூலுக்கு அபசயதம்  அது 
ைமண்ையது. 
 

444. இப்ந்துகைநில் வமடயதப்ட்டுள்நபமம ந்துகைள் குலபின் 
அயக்கை ணற்றும் வசதமநர் மதைத்துக்ைம அடன் ஆபமசக, 

னேத்டத்டயமல் மடயக்ைப்ட்பர்ைநின் ணற்றும் இங்கைதின் சயபில் 
சைத்டயன் கடதம் ணற்றும் வையழ்டயன் ஆையதபற்யமல் 
உஞர்வூட்ப்ட்கபதமகும். 
ின்ற்ப்ட்மல், இப்ந்துகைள் கூட்டு உறுடயப்மட்டிக டயனப்டயப் 
டுத்டய இங்கைகத ீடய, வைௌபம் ணற்றும் சணமடமம் ஆையதபற்றுக்கு 
இட்டுச் வசல்லும் உண்கணதம வமறுப்னக்கூல் வசதற்மவமன்க 
உள்நக்குபடமதினக்கும். 
 

ந்துக1: னமய்வுைள் அ. ம்ைணமகப க் குல ைனதும் 
குற்ச்சமட்டுக்ைகநக் ைனத்டயற் வைமண்டு, இங்கை அசமங்ைம், அடன் 
சர்பபடச ைப்மடுைலக்கு இகதபமை ணற்றும் உள்மட்டு 
வமறுப்னக்கூல் வசதற்மவமன்க பணற்வைமள்லம் பமக்குன், 

னேத்டத்டயல் சம்ந்டப்ட் இன டப்ினம் ஈடுட் இகப ணற்றும் 
கத குற்ஞ்சமட்ப்ட் சர்பபடச ணிடமிணம ணற்றும் ணிட 
உகணைள் யபமஞத்கட பனங்ைல். 
 

ஆ. பலுக்ைட்மதணமைக் ைமஞமணற்பமடமை அயபிக்ைப்டுபபமன் ைடய 
ணற்றும் அபர்ைள் இனக்கும் இம் ற்ய இங்கை அசமங்ைம் னமய்வு 
வசய்து அடக வபநிதி பபண்டும். இது வடமர்மை இங்கைதில் 
ைட்மதணம ணற்றும் பினப்னக்வைடயம ைமஞமணற்பமடல்ைள் ற்யத 
வசதற்குலபிக இங்கைக்கு பிதம் வசய்னேணமறு இங்கை 
அசமங்ைம் அகனக்ை பபண்டும். 
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இ. மட்டில் உள்ந அசயதல் யககணதக் ைனத்டயற் வைமண்டு, அபசைம 
எலங்குபிடயைகந உடிதமை அைற்றுபடற்கு, இங்கைதின் சர்பபடச 
ைப்மடுைலக்கு எவ்பமட தங்ைபமடத் டடுப்னச் சட்த்டயன் சை 
ற்மடுைகநனேம் டயனத்துபடற்கு உடி படிக்கை டுத்து 
சந்படையக்ைப்டும் ல்...ஈ. உறுப்ிர்ைள் ணற்றும் இந்ட அல்து பபறு 
தும் ற்மடுைநின் ைரழ் டடுத்து கபக்ைப்ட்டினக்கும் கத சைர் 
வடமர்மைவும் ின்பனம் படிக்கைைகநனேம் இங்கை அசமங்ைம் 
பணற்வைமள்ந பபண்டும்.: (டி) அபர்ைள் டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்ந 
அகணபிம் துபமை இனப்ினும், டற்பமது டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்ந 
அகபதும் வதர்ைகநப் ிசுத்து அபர்ைகநத் டடுத்து 
கபத்டயனப்டற்ைம சட் அடிப்ககத அபர்ைலக்குத் வடபித்டல் (150) 

 

(டிடி) டடுத்து கபக்ைப்ட்டினப்பர்ைள் டம் குடும்த்டயர் ணற்றும் 
பனக்ையஜர்ைகநக் ையணணமைச் சந்டயப்டற்கு அனுணடயத்டல் (டிடிடி) 
டம்கணத் டடுத்து கபத்டயனப்டற்ைம யதமதம் ற்ய ீடய ணன்த்டயல் 
பமடயடுபடற்கு டடுத்து கபக்ைப்ட்டுள்நபர்ைள் அகபகனேம் 
அனுணடயத்டல் (டிடய) மத குற்ம் ற்யப் பமடயத சமன்றுைள் உள்நபர்ைள் 
ணீது பனக்குத் வடமர்டல் ணற்றும் கத அகபகனேம் பிடுபித்து 
பணலும் டகதின்ய அபர்ைள் சைத்துன் ணீண்டும் என்யகஞபடற்கு 
அபர்ைகந அனுணடயத்டல். 
 

ஈ. அச பன்ககத ணற்றும் பமக்குபத்துக்ைம, என்று கூடுபடற்ைம 
ணற்றும் ைனத்கடத் வடபிப்டற்ைம சுடந்டயத்கட ணட்டுப்டுத்தும் 
அல்து அச்சத்கட ற்டுத்தும் சூனலுக்ைம ங்ைநிப்க பனங்கும் 
கதபற்கக் வைமண் ககைகந இங்கை அசமங்ைம் யறுத்ட 
பபண்டும். 
 

ந்துக 3 : ீண் ைம வமறுப்னக்கூல் படிக்கைைள் டற்பமதுள்ந 
வபற்யக் வைமண்மட்ம் ணற்றும் ணறுப்ன யக ைந்ட ைமத்கடப் 
ற்யத உண்கணதமவடமன சரகக்கு ற்டமை இல்க ன்படமடு 
ீண் ைமத்டயல் அசயதல் பமய்ப்னக்ைள் டயக்ைப்டுபது 
அனுணடயக்ைப்ட் ின், னேத்ட ைமத்டயல் பணற்வைமள்நப்ட் வசதற்ைநின் 
லகணதமவடமன வமறுப்னக்கூலுக்குச் வசல்படற்ைமை ின்பனம் 
படிக்கைைைள் படகபப்டுையன்: அ. வமறுப்னக்கு டுத்து, ஆமல் 
ல்.ல்.ஆர்.சய.தின் படிக்கைக்கு ற்யலும் ணமறுட்டமை, சயபில் 
சைத்டயன் உறுடயதம ங்பைற்லுன், ின்பனபபற்க தடக்ைணமை 
ஆமய்படற்ைம வசதற்மவமன்க இங்கை ஆம்ிக்ை பபண்டும்: 
இன டப்ிதும் இத்துபபடசயதபமட டீபித்டன்கண ஆையதபற்க 
உள்நிட் பணமடலுக்ைம அடிப்கக் ைமஞங்ைள் னேத்டத்கட மத்டயத 
க ணற்றும் ணீல்ைநின் உனணமடயைள் அத்துன் பவமத்ட யறுபைப் 
வமறுப்னக்ைள். 
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ஆ. னேத்டத்டயன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது பர்ந்ட மத அநபிம 
வமதுணக்ைள் ைமதம் ணற்றும் ணஞம் ஆையதபற்றுக்ைம அடன் மத்டயம் 
ணற்றும் வமறுப்னப் ற்ய இங்கை அசமங்ைம் ையங்ை, கசமர்ந்ட 
எப்னக்வைமள்லடக பிடுக்ை பபண்டும். 
 

இ. வண்ைள், குனந்கடைள் ணற்றும் குயப்மை நிடயல் 
டமக்ைணகதக்கூடித குலக்ைள் ஆையதபர்ைலக்கு பிபச ைபம் 
வசலுத்டய, பமன் இறுடயக் ைட்ங்ைநின் பமது கவற் மத 
ணீல்ைநிமல் மடயக்ைப்ட் சைனக்கும் சர்பபடச டங்ைலக்பைற் 
இனப்டீ்டுத் டயட்வணமன்க இங்கை அசமங்ைம் பணற்வைமள்ந 
பபண்டும். 
 

ந்துகைள் 4: க்ையத மடுைள் இங்கைதில் கவற் பமன் இறுடயக் 
ைட்ங்ைநின் பமதும் அடற்குப் ின்னம் பன்ி ணக்ைநின் அப 
யகக்கு க்ையத மடுைநின் டயகக் ைபத்டயற்வைமண்டு: அ. 
இவ்பயக்கைதிகக் ைனத்டயற் வைமண்டு .ம.ணிட உகணைள் பகப 
இங்கை ற்யத அடன் 2009 பண பிபச அணர்பின் டீர்ணமத்கட 
(அ/ைரஇ/கு11/ஃ./ைரசடய.2) ணீநக்ைபத்துக்கு டுத்துக் வைமள்லணமறு 
பைட்ைப் பபண்டும். 
 

ஆ. இங்கைதில் கவற் னேத்டம் ணற்றும் அடகத் வடமர்ந்து 
அடன் ணிடமிணம ணற்றும் ைமப்டீ்டு ஆகஞைநின் அமக்ைம் 
வடமர்ம க்ையத மடுைள் அகணப்ின் வசதற்மடுைள் ற்யத 
லகணதமவடமன ணீநமய்பிக வசதமநர் மதைம் பணற்வைமள்ந 
பபண்டும். 
 

'பீபைசரி' 
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