
 

 

 

 

 

பத்திரிக்கை செய்தி - 07/07/18 

தமிழை அரசு – மக்ைள் ைருத்து கைட்டபின் க ோக் ஆயுக்தோ  

ெட்டத்கத நிகைகேற்றுங்ைள்   

 

அகமச்ெர் செயகுமோகர சபோது ேிேோதத்திற்கு அகழக்ைிகைோம் 

 

பணியோளர் மற்றும் நிருேோை ெீர்திருத்தத் துகை அகமச்ெர் செயகுமோர் அேர்ைள் ஊழல் 
ஒழிப்பு க ோக்ஆயுக்தோ ெட்டத்கத இந்த ெட்டெகப கூட்டம் முடிேதற்குள் 
நிகைகேற்ைகபோேதோை கூைியுள்ளோர். இந்த கூட்டத்சதோடர் முடிய திங்ைட்ைிழகம ஒரு 
நோள் தோன் உள்ளது. கதர்ந்சதடுக்ைப்படும் அரெியல்ேோதிைள் மற்றும் உயர் IAS 

அதிைோரிைகளயும் ேிெோரிக்ைக் கூடிய க ோக் ஆயுக்தோ ெட்டத்கத மக்ைள் ைருத்தும் 
கைட்ைோமல் ேிேோதமும் இல் ோமல் நிகைகேற்ை ேிரும்புேது ஏன்? அைப்கபோர் இயக்ைம் 
அகமச்ெர் செயகுமோர் அேர்ைகள க ோக் ஆயுக்தோ சபோது ேிேோதத்திற்கு அகழக்ைிைது.     

க ோக்போல் மற்றும் க ோக்ஆயுக்தோ ெட்டம் 2013, போரோளுமன்ைத்தில் நிகைகேற்ைி ெனேரி 
2014 ல் ெட்டமோக்ைப்பட்டது. அதன் ஒரு ேருட ைோ த்திற்குள் மோநி ங்ைள் அகனத்தும் 
க ோக்ஆயுக்தோ ெட்டம் சைோண்டு ேர கேண்டும் என்று பிரிவு 63ல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
ஆனோல் தமிழை அரசு இகத நிகைகேைோமல் இருக்ை 4  ஆண்டுைளோை அகனத்து 
தோமதப்படுத்தும் ேியூைங்ைகளயும் கையோண்டது. மத்தியில் இருக்கும் க ோக்போல் ெட்ட 
திருத்தத்திற்ைோை ைோத்திருக்ைிகைோம் என்ைோர்ைள். ஆனோல் அதற்கும் மோநி த்தில் க ோக் 
ஆயுக்தோ ெட்டம் அகமேதற்கும் எந்த ெம்பந்தமும் இல்க  என்று ப முகை 
கூைிகனோம். சென்கன உயர்நீதி மன்ைத்தில் ேழக்கும் சதோடுத்கதோம். அது நிலுகேயில் 
உள்ளது. 

தமிழை அரெோங்ைம் உச்ெநீதி மன்ைத்தில் நகடசபறும் அஸ்ேினி குமோர் உபோதியோய் vs 
இந்திய அரசு மற்றும் ப ர் ேழக்ைில் தோக்ைல் செய்த பிரமோன பத்திரத்தில்  ஞ்ெ 
ஒழிப்புத்துகை ஏற்ைனகே இந்த க ோக் ஆயுக்தோ கேக கய செய்து சைோண்டிருக்ைிைது 



என்றும் ைண்ைோணிப்பு ஆகணயம் இருக்கும் சபோழுது க ோக்ஆயுக்தோ அகமப்பதற்ைோன 
கதகேக்ைோன ெம்பந்தம் என்னசேன்று சதரியேில்க   என்றும் கூைியுள்ளனர். 
சதளிேோை க ோக் ஆயுக்தோ அகமப்பதற்ைோன எந்த ஒரு எண்ணமும் இல் ோதகத 
ைோட்டுைிைது. மத்தியில் ெட்ட திருத்தம் ேர ைோத்திருக்ைிகைோம் என்ை ேிேோதம் உள்பட 
அகனத்கதயும் உச்ெநீதிமன்ைம் நிரோைரித்து ெூக  10 க்குள் க ோக் ஆயுக்தோ அகமக்ை 
எடுக்ைப்பட்ட நடேடிக்கைைள் குைித்து செோல்  கேண்டும் என்று கூைியுள்ளது. 
இதனோக கய தமிழை அரசு இந்த ெட்டத்கத சைோண்டு ேருைிைது.  

அைப்கபோர் இயக்ைம் தமிழைத்தில் சுதந்திரமோன க ோக் ஆயுக்தோ ெட்டம் சைோண்டு 
ேருேதற்ைோை ைடந்த மூன்று ஆண்டுைளோை பரப்புகர செய்து ேருைிகைோம். மோர்ச் 12, 2016-

ல் அைப்கபோர் இயக்ைம் க ோக் ஆயுக்தோேிற்ைோன மோதிரிச்  ெட்டம்  ஒன்கை 
சேளியிட்டது. இது முன்னோள் க ோக் ஆயுக்தோ நீதபதி திரு.ெந்கதோஷ் செக்கட, 
முன்னோள் IAS திரு. பூர்ண ிங்ைம், முன்னோள் துகணகேந்தர் திருமதி ேெந்தி கதேி, 
மகைந்த எழுத்தோளர் ஞோனி மற்றும் ேழக்ைைிஞ்ெர் சுகரஷ் கபோன்ை  நிபுணர்ைளின் 
அைிவுகரகயயும்  மக்ைள் ைருத்துைகளயும் சைோண்டு உருேோக்ைப்பட்டது. இகதயும் 
அரசுக்கு ப  முகை அனுப்பியுள்களோம். 

அைப்கபோர் இயக்ைம் ைடந்த கம 18 அன்று க ோக்ஆயுக்தோ ெட்ட முன்ேகரகே மக்ைள் 
போர்கேக்கு கேத்து, மக்ைள் ைருத்து கைட்பு நடத்தகேண்டுசமன்று தக கம செய ோளர், 
ெட்ட அகமச்ெர், ெட்ட செய ோளர் என அகனேருக்கும் மனு அனுப்பிகனோம். தக கம 
செய ோளர் அலுே ைம் அகத பணியோளர் மற்றும் நிருேோை ெீர்திருத்த துகைக்கு 
அெ ோை அனுப்பி கேத்தது. துகைகயயும் அகமச்ெர் செயக்குமோகரயும் ப முகை 
சதோடர்பு சைோள்ள முயற்ெித்த  பின்னரும் எந்த பதிலும் இல்க . இன்று போரோளுமன்ைம் 
அகனத்து ெட்டமுன்ேகரகேயும் மக்ைள் போர்கேக்கு கேக்கும் கபோது முக்ைியத்துேம் 
ேோய்ந்த இந்த ெட்டத்திற்கு தமிழை அரசு மக்ைள் ைருத்து கைட்ை மறுப்பது ஏன் ? 

தக கம செய ோளர், ெட்ட செய ோளர், ெட்ட அகமச்ெர், பணியோளர் மற்றும் நிருேோை 
ெீர்திருத்த துகை செய ோளர் என அகனேரும் இதுகுைித்து ெந்திக்ை கநரம் சைோடுக்ை 
மறுத்து ேருைின்ைனர். ெட்டதுகை செய ோளர் அலுே ைம் இந்த ெட்டத்திற்கும் 
எங்ைளுக்கும் ெம்பந்தம் இல்க  என்கை செோல் ிேிட்டனர்.. 

தமிழை முன்னோள் முதல்ேர் ஊழல் குற்ைச்ெோட்டில் தண்டகன சபற்ைேர். தமிழைத்தில் 
மூத்த அதிைோரிைள் மற்றும் மக்ைள் பிரதிநிதிைள் ஊழலுக்ைோை முதல் ைட்ட ேிெோரகண 
கூடச் செய்யப்பட்டு ப  ேருடங்ைள் ஆைின்ைன. எனகே சுதந்திரமோன, ேலுேோன ஒரு 



க ோக் ஆயுக்தோ அகமேது அேெியம். நிதி, செயல்போடு, நியமனம் ஆைிய மூன்று 
ேகைைளிலும் இந்த அகமப்பு சுதந்திரம் சபற்ைிருக்ை கேண்டும். 

ஆனோல் அரசு ஒரு நீர்த்துப் கபோன க ோக் ஆயுக்தோகே அகமக்கும் ேகையில் ெட்ட 
ேகரகே சேளியிடும் என்று அச்ெம் எழுைிைது. எனகே ேகரவுத் திட்டத்கத அரசு 
மக்ைள் ைருத்துக் கைட்புக்கு ஒரு மோத ைோ த்திற்கு ெமர்ப்பிக்ை கேண்டும். இவ்ேோறு  
சபைப்படும் மக்ைளின் ைருத்துக்ைகள ஒட்டி ெட்டம் ேலுேோனதோை ஆக்ைப்பட கேண்டும். 

ஒரு க ோக் ஆயுக்தோ அகமப்பின் இன்ைியகமயோத ைீழ்ைோணும் அம்ெங்ைகள இந்த 
மோதிரிச்  ெட்டம் சைோண்டிருந்தது.  

- தற்கபோகதய ஊழல் தடுப்பு மற்றும் ைண்ைோணிப்புத் துகைகய க ோக் ஆயுக்தோேின் 
ைீழ் சைோண்டு ேந்து அதன் பு னோய்வு துகையோை மோற்றுேது. 

- ெோர்பற்ை க ோக் ஆயுக்தோகே நியமனம் செய்ய, அதற்ைோன கதர்வு குழு, 
முத கமச்ெர், ெட்டமன்ை எதிர்ைட்ெித் தக ேர், சென்கன உயர்நீதிமன்ை 
தக கம நீதிபதி மற்றும் உயர் நீதிமன்ைத்தின் இரண்டு நீதிபதிைள் 
ஆைியேர்ைகளக் சைோண்டிருக்ை கேண்டும் என்னும் ேிதி அகமப்பது. 

- பு னோய்வு மற்றும் ேிெோரகணக்கு ஆறு மோத ைோ க்சைடு ேிதிப்பது. 
- முதல்ேர் முதல் ைவுன்ெி ர்ைள் ேகர அகனத்து சபோது ஊழியர்ைள் மற்றும் 
மக்ைள் பிரதிநிதிைகள ஊழல் குற்ைங்ைளுக்ைோை எந்த முன் அனுமதியும்  இன்ைி 
ேிெோரிக்ை ோம் என்னும் ேிதி அகமப்பது. 

- மோநி த்தின் சமோத்த நிதி ஆதோரத்தில் இருந்து க ோக் ஆயுக்தோேிற்கு நிதி 
ஒதுக்குேது  

- முைோந்திரம் இருந்தோல் க ோக் ஆயுக்தோ அநோமகதய புைோர்ைளின் சபயரில் 
தோமோைகே ேிெோரகண சதோடங்ை ோம் என்னும் ேிதி அகமப்பது. 

- கெகே உரிகம மூ மோை க ோக் ஆயுக்தோேிடம் மக்ைள் தம் குகைைகள எடுத்துச் 
செல்  ேழிேகை அகமப்பது. 

- சபோது ஊழியர்ைளின் செோத்து ேிேரங்ைகள க ோக் ஆயுக்தோேிடம் ெமர்ப்பித்து 
அேற்கை மக்ைள் போர்கேக்கு ஒவ்சேோரு ேருடமும் கேக்ை ேழி செய்ேது  

அரசு மக்ைள் ைருத்து கைட்பு நடத்தோததோல் அைப்கபோர் இயக்ைம் நோகள ஞோயிறு 08/07/2018 

மோக  4.30 மணிக்கு நுங்ைம்போக்ைம் ருட் ோந்து கைட் சதருேில் உள்ள ஆஷோ நிேோெில் 
நடத்த உள்களோம். அகமச்ெர் மற்றும் தக கம செய ோளகர அகழத்துள்களோம். மக்ைள் 



ைருத்கத கைட்ைோமல் ேலுேற்ை க ோக்ஆயுக்தோ சைோண்டு ேரும் பட்ெத்தில் அைப்கபோர் 
இயக்ைம் அகத ைடுகமயோை எதிர்த்து கபோரோடும். 

செயரோம் சேங்ைகடென் 

ஒருங்ைிகணப்போளர் – அைப்கபோர் இயக்ைம் (Ph: 9841894700) 

 

பு. நக்ைீரன் 

செய்தி சதோடர்போளர் – அைப்கபோர் இயக்ைம் (Ph: 9003086894) 
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