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நிதிகளி� த�மக��தா சைபயி� தைலவாினா� யா��பாண� க��ாி ம��� உ�வி� மகளி� 

க��ாி ஆகியவ�றி� ஆ�ந� சைபகளி� தைலவ��� ஜனவாி மாத� 5ஆ� திகதி அ�� 

மி�ன�ச� வாயிலாக ஆ�கில ெமாழியி� அ��பி ைவ�க�ப�ட க�த�தி� தமிழா�க�. 

 

ாி�சா�� எ�. ஹு�ய�, தைலவ� 

ஜனவாி 5, 2017 

மி�ன�ச� ஊடாக  

அதி வண�க����ாிய கலாநிதி டானிய� தியாகராஜா 

தைலவ�, யா��பாண� க��ாி ஆ�ந� சைப 

தைலவ�, உ�வி� மகளி� க��ாி ஆ�ந� சைப 

 

ேபராய� தியாகராஜா அவ�க���: 

யா��பாண� க��ாி நிதிகளி� த�மக��தா சைப சா�பாக��, அ�த� சைபயி� தைலவ� எ�ற 

வைகயி�� நா�, யா��பாண� க��ாி ம��� உ�வி� மகளி� க��ாி ஆகியவ�றி� 

ஆ�ந� சைபகளி� தைலவ� எ�ற வைகயி� உ�க��� இ�த� க��த�திைன எ��கிேற�. 

இ�த� க�த�திைன இர�� பாடசாைலகளி� ஆ�ந� சைபகளி� அைன�� 

உ��பின�களிட�� தய� ெச�� பகிர��. அ�வா� ெச�வத� �லமாக நா�க� இ�த� 

க�த�தி� �லமாக உ�களிட� ேம�ெகா��� ேவ��ேகா�கைள அவ�க� ஒ�ெவா�வ�� 

��ைமயாக அறிய� ��யதாக இ����.  

நீ�க� அறி�த பிரகார�, யா��பாண� க��ாி நிதிகளி� த�மக��தா சைபயான� ஒ� ெபா� 

த�ம� ெசா��. எனேவ அ� ந�பி�ைக� ெசா����ாிய ச�ட�களிேல ெசா�ல�ப���ள 

விதிக��� இண��� வைகயி� பராமாி�க�பட� ேவ���. அ�வாறான ச�ட நியம�களி� 

ப�, யா��பாண� க��ாி நிதிய���கான த�மக��தா சைபயான�, அதனா� 

விநிேயாகி�க�ப�� நிதி அ�த நிதியினா� ந�ைம ெப�ேவாாினா� ெபா��பான �ைறயி��, 

ெபா��தமான �ைறயி��, அ� எ�ன ேநா�க�க��காக  உ�வா�க�ப�டேதா அ�த 

ேநா�க�க��காக� பய�ப��த�ப�கிற� எ�பதைன உ�தி�ப��த� கடைம�ப���ள�. 

நா�க� ஒ� ெபா��பான ந�பி�ைக� ெசா��� பராமாி�பாள�களாக�  ெசய�பட 

ேவ��மாயி�, எ�மிட� இ��� ந�ைம ெப�ேவா�, நிதி� பய�பா� ப�றி ெவளி�பைடயான 

அறிவி�த�கைள ேம�ெகா��பவ�களாக��, ெபா��பான நி�வாக நடவ��ைககைள� 

பி�ப��ேவாராக��, எ�க�ட� ஒ��ைழ�பான �ைறயி� க����பாிமா�பவ�களாக�� 

இ��க ேவ��ய�  அவசிய�.  

இ�த நியம�களி� அ��பைடயி� ேநா��ைகயி�, நா�க� யா��பாண� க��ாியிட��, 

உ�வி� மகளி� க��ாியிட�� ேக��ெகா�ட விடய�களி�, மிக� �ைற�த ப�சமான 

�ைறயிேல ெசய�ப�கி�ற  அ�ல� எம� ேகாாி�ைககைள �����வ�� �ற�கணி��� 

விதமான ஒ� ேபா�கிேலேய நிதி�பய�பா� எ�வா� ேம�ெகா�ள�ப�ட� எ�ப� 
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ெதாட�பாக இ�பாடசாைலகளினா� எம�� அறிவி�க�ப���ள�. 2015ஆ� ஆ���கான 

ஒ�� ெச�ய�ப�ட கண�கறி�ைககைள� சம��பி�பத�� இர�� பாடசாைலக�� தவறி 

இ��கி�றன. அேத ேபால, 2014ஆ� ஆ��ேல ஏ���� அ�� ய� எ�ற நி�வன�தினா� 

உ�வா�க�ப�ட த�திராேபாய� தி�ட�திைன அ��ப��த�� அவ�க� தவறி இ��கிறா�க�.  

ேம�� இர�� பாடசாைலகளி�� பி�ப�ற�ப�� நி�வாக நைட�ைறக� ப�றி�� நா� 

கவைல�� �ழ�ப�� அைட���ேளா�. இ�த இர�� பாடசாைலகளி� ஆ�ந� சைபக�� 

ஒ� �றி�த ஒ� �ழாைம� ேச��ேதாாினா� அதிகளவாக நிர�ப�ப���ள�. இதனா� 

பாடசாைலயி� ��கியமான தர���களான ெப�ேறா�, பைழயமாணவ�க�, ஆசிாிய�க� 

ஆகிேயாாி� பிரதிநிதிக� இ�த ஆ�ந� சைபகளி� இட�ெப�வத�� வா����க� �ைறவாகி 

இ��கிற�. ேம�� இர�� பாடசாைலகளி� ஆ�ந� சைபகளி� உ�திேயாக�த�களாக  ஒேர 

அ�க�தவ�க� இ��ப��� அதிகார� ஆேரா�கியம�ற வைகயி� ஒ� சிலாிட� �வி�க�ப�� 

நிைலயிைன� ேதா��வி���ள�. இ�த நிைல ெதாட�மாயி� இ�த� பாடசாைலகளி� க�வி 

ேநா�கமான� தீவிரமாக� பாதி�க�பட� ��ய நிைல உ�வாகலா�.  

அ��ட� த�மக��தா சைபயினராகிய எ��ட�, பாடசாைலயின��, மாணவ�களின�� 

நல��காக ஆ�க��வமான உைரயாட�கைள ேம�ெகா��வத��� பதிலாக, பய����� 

ெதானியிலான க�த�க��, பிைழயான தகவ�கைள உ�ளட��� க�த�க�ேம எம�� 

அ��பி ைவ�க�ப���ளன. எ�மா� நியமி�க�ப�ட எம� ��னா� நி�வாக இய��ன�� 

�ைறய�ற வைகயிேல நடா�த�ப����கிறா�. மாணவ�க��� எதிரான அதி��சி���� 

வைகயிலான  வ��ைற ப�றி��, மாணவ�க� அ����த�ப�வ� ப�றி�� எ�மா� அறிய 

��கிற�. க�வி�காக��, இல�ைகயி� எதி�கால� தைலவ�களாக வர� ��ய இள� 

பி�ைளக� ம�தியி� கிறீ�தவ வி�மிய�க� ேபண�ப�வத�காக�� அ��பணி��� 

ெச�ய�ப�ட  நிைலய�களி��,   இட�களி�� வ��ைற�� எ�த இட�� இ��க� �டா�.  

இ�த� பாடசாைலகளிைன� ப�றி எ�ைம� சாராத பலாினா� எம�� அறிய� தர�ப���ள 

விடய�க� எம� உடன�� கவன�திைன ஈ����ளன . எ�க�ைடய அ�பவ�தி� பிரகார�,  

இ�த அறி�ைகக� ந�பக� த�ைம மி�கன என��, ந�பி�ைக� ெசா��� பராமாி�பாள�க� 

எ�ற வைகயி� எம�� இ���� கடைமக�ட� ெதாட�� ப�டனவாக இ��பதாக�� நா�க� 

க��கிேறா�. எனேவ எ�மா� இ�த அறி�ைககைள உதாசீன� ெச�ய ��யா�.  

ப�ேவ� உ��� ம��� பாடசாைல� தர���க�ட�1  ேம�ெகா�ள�ப�ட ேந�காண�களி� 

�லமாக� ெபற�ப�ட பி�வ�� விடய�கைள (கீேழ ேம�ேகா� கா�ட�ப�ட) எம��� 

கிைட�த ஓ� அறி�ைக சார�சமாக� ெகா����கிற�: 

1. யா��பாண� க��ாியி� நில�� ஒ� ேத�க நிைல. உ�வி� மகளி� க��ாியி� 

ேமாசமைட�� ெச��� ஒ� நிைல; 

                                                           
1 கட�த ஒ�ேடாப� 2016இ� ேம�ெகா�ள�ப�ட பி�வ�� தர���க�டனான ச�தி���களி� அ��பைடயி�: யா��பாண� 

க��ாி� பைழய மாணவ�க� ச�க�, உ�வி� மகளி� க��ாி� பைழய மாணவ�க� ச�க�, ப�ேவ� கிறீ�தவ சமய� 

கிைளகளிைன� ேச��த சிேர�ட தி��சைப அ�வல�க�, வட மாகாண�தி� ஆ�ந� ம��� வட மாகாண�தி� க�வி அைம�ச� 
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2. பாடசாைலகளி� ஆசிாிய�க� அ����த�ப�வ��, அவ�க� �ைறய�ற வைகயி�� 

ேந�ைமய�ற வைகயி�� ைகயாள�ப�த�;  

3. பாடசாைலகளி� தர�தி� ஏ�ப�� ���சி��, ேபாதிய க�வி� தைகைமக� அ�ற 

ஆசிாிய�களி� நியமன��; 

4. உட� ாீதியாக அ����த�க��, த�டைன நடவ��ைகக��; 

5. எதி���� ேபாரா�ட�தி� ஈ��ப�ட [உ�வி� மகளி� க��ாி மாணவிகளி�] மீ� 

பிரேயாகி�க�ப�ட வ��ைற ப�றி எவ�� ெபா�����ற ��� உடப��த�படவி�ைல; 

6. அதிகார�திைன��, [எம�] த�மக��தா சைபயினா� வழ�க�ப�� நிதியிைன�� �ைறய�ற 

வைகயி� பய�ப��த��, அவ�றிைன� ��பிரேயாக� ெச�த��; ம��� 

7. பாடசாைலகளி� நல�களிைன� கா���� [உ�க�ைடய] தனி�பட நல�க��� 

���ாிைம அளி�க�பட�  

உ�வி� மகளி� க��ாியி� ெப�ேறா� ச�க�தினரா�, தாமாகேவ எம�� அ��பி 

ைவ�க�ப�ட க�த� ஒ�றிேல ேம��றிய விடய�களிேல ெப��பாலானைவ ெதாட�பாக 

ேமலதிக விபர�க� �றி�பிட�ப���ளன.  

ேம��றி�த ஒ�ெவா� ச�த��ப�தி��, இ�த �ைற�பா�கைள எம��� ெதாிவி�ேதா�, இ�த� 

பாடசாைலகளி� மா�ற�க� ஏ�பட ேவ��மாயி�, க�ைமயான நடவ��ைககைள நா� 

ேம�ெகா�ள ேவ��� என எம�� அ��தி� ெசா��யி��கிறா�க�. அ�வாறான 

நடவ��ைககளி� ஒ�றாக� பாடசாைலக��� அ��ப�ப�� நிதியிைன 

இைடநி����ப��� அவ�க� எம��� ெசா�� இ��கிறா�க�. இ�த� பாடசாைலகளி� 

���சியிைன� த��� நி��த�த��� பாடசாைலகளி� நி�வாக�திேல ஏ�பட ேவ��ய 

மா�ற�க� �றி�� அவ�க� திடமாக ந��� விடய�கைள நா�� இ�ேபா� திடமாக 

ந��கிேறா�. ஒ� க�ைமயான நடவ��ைகயிைன ேம�ெகா��� ப�யான சிபாாி� எம��� 

�திய விடயமாக இ��தா��, த�ேபாைதய தைலைம��வ�தி� பிர�சிைன��ாிய��, 

த�டைன விதி��� இய��க� ம��� நடவ��ைகக� �றி�� நா� கட�த சில  

வ�ட�களாகேவ ேக�வி�ப�� வ�தி��கிேறா�. அைவ எ�ைம� ெபா��த வைரயிேல �திய 

விடய�க� அ�ல.  

இ�த விடய�க� ெதாட�பாக எம� காிசைனயி� தீவிர� த�ைமயிைன ெவளி�கா��� 

வைகயி�, யா��பாண� க��ாி���, உ�வி� மகளி� க��ாி��� 2017ஆ� ஆ��� 

�தலாவ� காலா���காக எ�மா� ஒ��க�ப�ட  நிதியிைன 20%இனா� �ைற�பத�கான 

தீ�மான�திைன நா� உடன�யாக ேம�ெகா���ேளா�. ஒ�ேடாப� 2016இ� இட�ெப�ற 

வ�டா�த த�மக��தா சைப� ��ட�திேல, 2013இ� பாடசாைல�� ��ெதாைகயாக 

வழ�க�ப�ட 95, 750 அெமாி�க ெடால�களிைன மீள�ெப�� வைகயி�, 2017ஆ� 

ஆ���கான யா��பாண� க��ாி வர�ெசல��தி�ட ஒ��கீடான 369, 985 அெமாி�க 

ெடால�களி� இ��� 15, 000 அெமாி�க ெடால�க� கழி�க�ப��, மீத� ஒ��க�ப�ட�. 

2017ஆ� ஆ���கான  வர�ெசல��தி�ட�திேல உ�வி� மகளி� க��ாி�காக 231, 412 

அெமாி�க ெடால�க� ஒ��க�ப�டன. த�ேபா� அ���� வ�தி���� 20% ெவ���� 
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அைமவாக, 2017ஆ� ஆ��� �தலாவ� காலா���காக, 2013  ��ெதாைக� கழிவான $3, 

750 அெமாி�க ெடால�கைள $ 73, 997 இ���� நீ�கி, யா��பாண� க��ாி�� 70, 247 

அெமாி�க ெடால�கைள��, உ�வி� மகளி� க��ாி�� 46, 282.40 அெமாி�க ெடால�கைள�� 

வழ��வத�� நா� தீ�மானி���ேளா�. 

த�மக��தா சைபயினராகிய நா� இர�� பாடசாைலகளின�� நி�வாக� ம��� கண�� 

அறி�ைக சம��பி�த� ெதாட�பி� (கீேழ �றி�பி���ள  வைகயி�)  பாாிய மா�ற�களிைன 

ஏ�ப���மா� வ�����கிேறா�. நா� ��ைவ��� மா�ற�க� நி�வாக� ம��� 

அறிவி�த� ேபா�ற விடய�களிேல உலகளாவிய ாீதியி� ந�ல நிைலயி� இய���, க�வி 

நிைலய�க� உ�ளட�கலான  நி�வன�களிேல ேபண�ப�� நியம�க��� அைமவானைவ 

என�� இ�ேக ����கா��கிேறா�. அவ��� பி�வ�� விடய�க��, ஏைனய பல  

விடய�க�� அட���: நிதிகைள�� உ�ளக� க���பா�கைள�� �யாதீனமான �ைறயி� 

ஒ�� ெச�த�, இய��ன�களாக� பணியா��ேவாாிைன ெவளி�பைடயான �ைறயி��, 

��திசா��தனமான �ைறயி�� ெதாி� ெச�த�, த�தி மி�க நி�வாகிகைள�� 

ஆசிாிய�கைள�� நியமி�த�, தம�� ேவ�ட�ப�ேடா���� ச�ைககைள வழ��� 

ேபா��கைள நி���த�, ெதாட��ப�ட தர���க��� இைடயி� ேம�ெகா�ள�ப�� 

பாிமா�ற�கைள ெவளி�ப��த�, ஆ�ந� சைபகளின�� ���களின�� ��ட�கைள சீரான 

�ைறயி� கால�தவறா� நட��த�, அ���ட�களிேல ேம�ெகா�ள�ப�� 

தீ�மான�கைள��, கல��ைரயாட�கைள�� ெபா�ம�க� பா�ைவயிட� ��ய  

அறி�ைகக���டாக (��ட அறி�ைகக�) ெவளி�ப��த�.  

எளிைமயாக� ெசா�னா�, ந�ல �ைறயி� இய�க�ப�� நி�வன�, திற�த �ைறயி��, 

ெவளி�பைடயான �ைறயி��, நியாயமான �ைறயி�� தன� க�ம�கைள� ெச���. இ�த 

வி�மிய�க� கிறீ�தவ�க� எ�ற வைகயி�� நா� பி�ப�ற ேவ��ய விடய�களாக�� 

அைமகி�றன எ�பதைன�� நா� இ�� ெசா�ல வி���கிேறா�. இ�வாறான 

வி�மிய�கைள� ேபாதி��� பாடசாைலகேள ந�� க��� ேத��த ப�டதாாிகைள��, 

மன�திட� பைட�த வள��ேதாாிைன��, ெபா� நல ேநா�கிைன மன�திேல நி��திய 

மனித�கைள�� உ�வா��கி�றன. 

இ�த� க�த��ட� ேச��க�ப���ள இைண�� A  இ� இர�� க��ாிக�� தனி�தனியாக  

எதி�வ�� 2017ஆ� ஆ�� ஜூ� மாத� 30ஆ� திகதி�� ��ன� க�டாயமாக அ��ப��த  

ேவ��ய சில மா�ற�கைள  நா� ப��ய�����கிேறா�. இ�த� பணிகைள, ஆ�ந� 

���களி� தைலவ� எ�ற வைகயி� உ�க�ைடய உதவி�ட�, இர�� ஆ�ந� சைபக�� 

இர�� க�ட�களாக நிைறேவ�ற ேவ��� என நா� ��ெமாழிகிேறா�.  

எதி�வ�� மா��� மாத� 15ஆ� திகதி அளவி�, இைண�� A இ� உ�ளட�க�ப�ட  விடய�க� 

�றி�� மா�ற�களிைன ஏ�ப���வதி�, இர�� ஆ�ந� சைபக�� எ�ன நடவ��ைககைள 

அ�த� திகதி அளவி� ெச�தி��கிறா�க� எ�ப� ப�றி��, எதி�வ�� ஜூ� 30ஆ� திகதியி� 

இ�த� பணிக� யா�� ����வத�� ஒ�ெவா� ஆ�ந� சைப�� எ�ன நடவ��ைககைள 

ேம�ெகா�ள இ��கிறா�க� எ�ப� ப�றி�� எம��� க�த� �லமாக விாிவாக  அறிவி�க��. 

15ஆ� திகதி மா��சி� எம�� அளி�க�பட ேவ��ய  க�த��ட�, 2015ஆ� ஆ���கான நா� 

அ��பி ைவ��� ப� ��ன� ேக���ெகா�ட ஒ�� ெச�ய�ப�ட கண�� அறி�ைகக��, 
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2014ஆ� ஆ��ேல ஏ���� அ�� ய�கினா� சிபாாி� ெச�ய�ப�ட த�திேராபாய� 

தி�ட�திைன அ��ப���வதிேல அைடய�ப���ள ��ேன�ற� �றி�த அறி�ைக�� 

க�டாயமாக இைண�க�பட� ேவ���. இ�த இர�� விடய�க�� இைண�க�ப�ட  க�த� 

எம�� மா��� மாத� 15ஆ� திகதி அளவிேல கிைட�க�ெபறாவி��, நா� 2017ஆ� வ�ட�தி� 

இர�டா� காலா���காக� பாடசாைல�� ஒ���� நிதியிைன� �ைற�க �ற�ட����. 

(இைண�� A இ� விள�க�ப���ள� ேபால) 2016ஆ� ஆ���கான ஒ�� ெச�ய�ப�ட 

கண�� அறி�ைகக� எதி�வ�� 2017ஆ� ஆ�� ஜூ� 30 அளவி� எம�� அ��ப�பட� 

ேவ���.  

இைண�� A இ� �றி�பிட�ப���ள விடய�க� ெதாட�பான  க�த� ஒ�றிைன எதி�வ�� 

ஜூ� 30 திகதி��� ��ன� உாிய ஆவண�க�ட� எம�� அ��பி ைவ�க��. யா��பாண� 

க��ாியின� அ�ல� உ�வி� மகளி� க��ாியின� ஆ�ந� சைபயான� (எம��� தி��தி 

அளி�க� ��ய வைகயி�) நா� ��ைவ���ள  ேதைவ�பா�கைள நிைறேவ�ற� தவறி�, 

2017ஆ� வ�ட�தி� ��றா� காலா���காக� பாடசாைலக��� நா� ஒ���� 

நிதியி���� �றி�பிட�த�க ெதாைகயிைன நா�  கழி�பத�� ேநாி��. ேதைவ ஏ�ப�� இ�த 

நிதி� �ைற�பான� இர�� பாடசாைலகளினா�� பி�ப�ற�ப�� அறிவி�த� 

நடவ��ைகக�, நி�வாக� ேபா��க�, ெதாட�பாட� ெசய��ைறக� எ�பவ�றி� 

ஏ���ெகா�ள�த�க ��ேன�ற� ஏ�ப�� வைரயி�� ெதாடரலா�. ந�ல மா�ற�க� 

ஏ�ப��த�ப�� பி�ன� அ�த மா�ற�க� தி��ப�� பி�னைடவான நிைல��� ெச��� 

நிைல ஏ�ப����பதாக நா� அறிய� ெபறி� இ�த நிதி��ைற�பி� அளவிைன நா� ேம�� 

அதிகாி�க�� ேநாிடலா�. இ�த நைட�ைறக� ெதாட�பி� எ�வா� பாடசாைலக� 

ெசய�ப�கி�றன எ�ப� �றி�� த�மக��தா சைபயினராகிய நா� ஒ�ெவா� காலா��� 

ப�தியி�� ெதாட��சியாக� க�காணி���கைள ேம�ெகா�ள  எ�ணி��ேளா�. பாடசாைல 

நி�வாக� ெசய�பா�களி��, நிதி ெதாட�பான அறிவி���கைள ெவளியி�வதி�� 

ெதாட��சியான, உய�வான ெவளி�பைட� த�ைம அவதானி�க�ப�� த�ைமயிைன� 

ெபா��ேத பாடசாைலக��� எதி�கால�தி� நிதி வழ��வ� ெதாட�பான எம� ���க� 

அைம��.  

இ�த� க�த�திைன ������ ெகா�� வ�� த�ண�திேல, யா��பாண� க��ாியின��, 

உ�வி� மகளி� க��ாியின�� நல�க� ெதாட�பி� நா� ெகா������ ப���தியிைன 

நா� மீள�� வ����தி� ெசா�ல வி���கிேறா�. நீ�க� ந�ன�பி�ைக�ட� எ��ட� 

இைண�� தீவிரமாக� பணியா�ற ��ென���� �ய�சிகைள நா� வரேவ�ேபா�. எனி�� 

யா��பாண� க��ாி நிதிகளி� த�மக��தா சைபயினைர� ெபா��த வைரயி� மாணவ�களி� 

க�வி�� அவ�களி� நல��ாி�ேம எம� மிக�� ��கியமான��, உடன�யனா�மான 

காிசைனக� எ�பதைன தய�ெச�� உ�க� மனதிேல ெகா�ள��.  

இ�த� க�த���கான உ�க�ைடய �த� க�ட� பதி� எதி�வ�� மா�� மாத� 15ஆ� திகதி 

அளவிேல கிைட��� என நா� ஆவ�ட� எதி�பா��கிேறா�.  

உ�க��� மிக�� உ�ைம��ள,  

வண�க����ாிய ாி�சா�� எ�. ஹு�ய� 

தைலவ� 
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க�த�தி� பிரதிகைள� ெப�ேவா�: 

1. �தலைம�ச� சி. வி. வி�கிேன�வர�, வட�� மாகாண சைப 

2. க�வி அைம�ச� த�பிராஜா ���லராஜா, வட�� மாகாண சைப 

3. விஜுலா அ�ளான�த�, உப தைலவ�, யா��பாண� க��ாி ம��� உ�வி� மகளி� 

க��ாி ஆ�ந� சைப 

4. ப�றீசியா �ணீ�தா ெஜபர�ண�, அதிப�, உ�வி� மகளி� க��ாி 

5. �. எ�. ெசாலம�, அதிப�, யா��பாண� க��ாி 

6. ஜூ� �த�ச�, அதிப�, கிறீ�தவ இைறயிய� க��ாி 

7. ாீ. ேதவேநச�, தைலவ�, அெமாி�க� சிேலா� மிஷ� தி��சைப 

8. த�ச� அ�பலவாண�, நிக��சி� தி�ட இய��ந�, அெமாி�க� சிேலா� மிஷ� 

தி��சைப 

9. �கா� கனகர�ண�, யா��பாண� க��ாி� பைழய மாணவ� ச�க�, யா��பாண� 

10. மாணி�க� தவேயாகராஜா, யா��பாண� க��ாி� பைழய மாணவ� ச�க�, ெகா��� 

11. ��ேக� ��பராஜா, யா��பாண� க��ாி� பைழய மாணவ� ச�க�, ெடாெரா�ேடா 

12. அ�ர� கேணச�, யா��பாண� க��ாி� பைழய மாணவ� ச�க�, இல�ட� 

13. அஜி� எேம�ச�, யா��பாண� க��ாி� பைழய மாணவ� ச�க�, சி�னி 

14. சபார�ண� ர�ண�மா�, யா��பாண� க��ாி� பைழய மாணவ� ச�க�, சி�க��� 

15. ஜீவன� வ�ச�, உ�வி� மகளி� க��ாி� பைழய மாணவிக� ச�க�, ெகா��� 

16. �க�தி அ�ேபா�ச�, உ�வி� மகளி� க��ாி� பைழய மாணவிக� ச�க�, 

ெடாெரா�ேடா 

17. ஷ�மிளா ஹாி�ச�திரா, உ�வி� மகளி� க��ாி� பைழய மாணவிக� ச�க�, சி�னி 

18. ேகாபி�கா நி�மா�, உ�வி� மகளி� க��ாி� பைழய மாணவிக� ச�க�, இல�ட� 

19. அெல��� தயாபர�, ெப�ேறா� ச�க�, உ�வி� மகளி� க��ாி 
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இைண�� A 

யா��பாண� க��ாி��, உ�வி� மகளி� க��ாி�� தனி�தனியாக� ெச�ய ேவ��ய 

விடய�க�: 

1. ச�வேதச� கண�காள� நியம�க��� அைமவாக, ச�வேதச ாீதியி� அ�கீகார� ெப�ற 

�யாதீனமான ஓ� ஒ��டாினா� ஒ�� ெச�ய�ப�ட, �ச�ப� 31 ஆ� திகதி 2015 இ� ����ற 

ம��� �ச�ப� 31 ஆ� திகதி 2016 இ� ����ற வ�ட�க��கான கண�� அறி�ைகக�. 

இ��ட� ஆ�ந� சைப�� (ஒ�� ெசய��ைறயின� தர� ப�றிய அவதான�கைள�� 

க����கைள�� உ�ளட�கிய) எ�த�ப�ட க�த��, உ�ளக நிதி� க���பா�க� ம��� 

அ� ெதாட�பான நி�வாக விடய�க� ெதாட�பாக எ�த�ப�ட �காைம��வ� க�த�� 

இைண�க�பட� ேவ���.  

2. ஒ�� �� ஒ�றிைன (நிதியிய� ப�றிய க�வி அறி� ெப�ற, �யாதீனமான, 

பாடசாைலகளிட� இ��� வ�மான� எதைன�� ெபறாதவ�கைள உ�ளட�கிய) நி��த�. 

அ��ட� ஆ�ந� சைப�கான ெபய�கைள� ெதாி� ெச�வத�கான�� நி�வாக 

நடவ��ைகக��கான�மான �� ஒ�றிைன நி��த�. 

3. ெவளி�பைடயாக� ெபா�வி� பாடசாைலயி� பைழய மாணவ�க�, க�வி க��� 

மாணவ�களி� ெப�ேறா�க�, இர�� பாடசாைலகளி� நி�வாகிக� ஆகிேயாாி� இ��� 

எதி�கால ஆ�ந� சைபகளி� உ��பின�களாக� ெதாி� ெச�ய�பட ேவ��யவ�களி� 

ெபய�க� ம��� அவ�க� ெகா����க ேவ��ய தைகைமக� எ�பன �றி�த ஒ� 

ெகா�ைக� பிரகடன�திைன ஆ�ந� சைப�கான  ெபய�கைள� ெதாி� ெச�வத��� நி�வாக 

நடவ��ைகக���மான �� நிைறேவ��த�. 

4. த�ேபா� பாடசாைலகளி� ஆ�ந� சைபகளி� இ���� ஒ�ெவா� உ��பினர�� உாிய 

க�வி� தைகைமகைள��, அ�பவ�களிைன�� உ�ளட�கிய ப��ய�. ஆ�ந� சைபயி� 

உ��பின�க� ஒ�வ�ெகா�வ� ஏதாவ� �ைறயி� ���ப ாீதியிலான உற�கைள� 

ெகா����கிறா�களா எ�பதைன��, ஆ�ந� சைப உ��பினராக அவ�க� ஆ��� 

ேசைவக��காக நிதி ாீதியிலான அ�ல� ேவ� மா��க�களி� ஊதிய� எதைன�� அவ�க� 

ெப�கிறா�க� எ�ற விபர�க�� இ�த� ப��ய�� உ�ளட�க�பட� ேவ���.  

5. நல�க��� இைடயி� �ர�பா�க� (conflict of interest) ெதாட�பாக (ஒ�ெவா� 

உ��பின���மான க�டாயமான வ�டா�த அறி�ைகக� உ�ளட�கலான) பாடசாைலகளி� 

ஆ�ந� ���களி� உ��பின�களாக இ��பவ�க��கான ஒ� ெகா�ைக� பிரகடன�திைன 

நிைறேவ��த�.  

6. ஒ�ெவா� ஆ�ந� சைப உ��பின���� ெதாட��ப�ட  ெகா��க� வா�க�க� ப�றி 

வ�டா�த ெவளி�ப��த�கைள ேம�ெகா��த�. (ெதாட��ப�ட ெகா��க� வா�க� எ�ப�, 

ஆ�ந� சைபயி� உ��பினராக� பணியா��� ஒ�வ� பாடசாைலயி� இ��� நிதி ாீதியிலான 

அ�ல� தனி�ப�ட ந�ைமகைள� ெப���ெகா��த�ட� ெதாட��ப�ட�. இ�வா� 

ந�ைமகைள அவ� ெப���ெகா��வ� பாடசாைல�கான அவாி� ேசைவக����, அவாி� 

தனி�ப�ட நல���� இைடயி� பிள�ப�ட வி�வாச� ஏ�ப�வத�� வழி வ����.) 
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7. ஆ�ந� சைபகளி� எ�லா� ��ட�களி� அறி�ைகக�� ெபா� ம�க���� கிைட�க� 

��ய வைகயி� பகிர�க�ப��த�பட�. 

8. பாடசாைலக��� ஆசிாிய�கைள நியமி�ப� ெதாட�பான ஆ�ேச���� �� ஒ�றிைன 

நி��த�. இ�த� ��விேல பாடசாைலயி� அதிப�, பாடசாைலயிைன� ேச��த ஒ� நி�வாகி 

அ�ல� ஒ� சிேர�ட ஆசிாிய�, பாடசாைல ஆ�ந� சைபயிைன� ேச��த ஓ� உ��பின�, 

ெப�ேறா� ச�க�தி� ஒ� பிரதிநிதி, க�வி அைம�ச� ேபா�ற (அ�ல� அவரா� நியமி�க�ப�ட 

க�வி அைம�சிைன� ேச��த ) ஒ� ெபா�� க�வி அதிகாாி ஆகிேயா� இட�ெபற ேவ���. 

9. பாடசாைலகளி� நி�வாக� ம��� ஆ�ந� சைப எ�பவ�றி� நி�வகி��� ப�றி� 

த�ேபா� அ��� இ���� ஆ�சி ஆவண�க� ம��� உப ச�ட�க� (உ��பின�களி� 

பதவி� கால எ�ைல ெதாட�பாக மா�ற�க� ெச�ய�பட ேவ��மாயி� அ�வாறான 

மா�ற�க� ெச�ய�ப�ட ஆவண�களி�) எ�பவ�றி� பிரதிக�. 

 

 

 

 

 

 

 

 


