22 மே 2022 மேதியிட்ட பே்திரிகை வெளியீடு
குடியிருப் மபோர் சகபயின் வசயற் குழு
ஆமரோவில் அறை்ைட்டகள
ஆமரோவில் குடியிருப் போளர்ைள் மபரகெயின் மேர்கேயோன வசயற் குழு
அெர்ைளின் வபோறுப் புைகள ேிகறமெற் றுெேற் ைோன ஆகைகய ெலியுறுே்துகிறது
ஆர ோவில் சோசனம் , ஆர ோவில் அறக்கட்டளைச் சட்டம் மற் றும் தற் ர ோது
அங் கீக ிக்க ் ட்ட உை் சசயல் முளறகை் , ஆளைகை் மற் றும் சகோை் ளககை்
ஆகியவற் றின் அடி ் ளடயில் ஆர ோவில் லின் உை் ஆளுளகயின் சட்டபூ ்வமோன மற் றும்
ஆர ோக்கியமோன சசயல் ோட்டிற் கோக ஆர ோவில் அறக்கட்டளையின் குடியிரு ் ோை ்கை்
சள யின் சசயற் குழு சசயற் டுகிறது. அன் ளன மற் றும் ஸ்ரீ அ விந்த ின் தத்துவம்
மற் றும் சகோை் ளககளை அடி ் ளடயோகக் சகோை்டு இளவ
உருவோக்க ் ட்டன. ஆர ோவில் என் து நமது தனி ் ட்ட மற் றும் கூட்டு வோழ் க்ளகயின்
அளனத்துத் துளறகைிலும் ஆய் வு,

ிரசோதளன மற் றும் முன் ரனற் றத்திற் கோன

ஆய் வகமோகும் .
ஆர ோவில் லில் வசிக்கும் அளனத்து மக்களுடன் இளைந் து ‘பூமிக்குத் ரதளவயோன
நக த்தின் ’ கூட்டு வை ்ச்சிளய நிளறரவற் றுவதற் கோக சசயற் குழு உறுதியுடன்
ஆர ோவில் லின் ச ோருை் ரமம் ோடு சதோட ் ோன ரதசிய

நிற் கிறது.

சுளம தீ ் ் ோயத்தின் (NGT)

முடிளவ நன் றியுடன் ஏற் றுக் சகோை் கிரறோம் . அங் கீக ிக்க ் ட்ட திட்டங் கைின்

டி

கி வுன் ர ோடு மற் றும் ஆர ோவில் நக த்ளதக் கட்டுவதற் கோன NGTயின் உத்த ளவ
சசயல் டுத்த ஆர ோவில் குடியிரு ் ோை ்கை் உறுதி பூை்டுை் ைன .் வை ்ச்சித்
திட்டங் களைச் சசயல் டுத்துவதற் கு குடியிரு ் ோை ்களுக்குை் லத
் ட்ட
கருத்துகளை ஒத்திளசக்க ஒரு திறந்த கூட்டு உள யோடளல நிறுவுவதற் குச் சசயற் குழு
தன் ளன அ ் ் ைித்துை் ைது.
து தி ்ஷ்டவசமோக, குடியிரு ் ோை ்கைின் சள ளய மீறுவதற் கும் , ஆர ோவில் லின் உை்
நி ்வோகத்ளத குளறமதி ்பிற் கு உட் டுத்துவதற் கும் சட்டவிர ோத முயற் சிகை் சதோட ந
் ் து
தீவி மளடந்து வருகின் றன. ஆர ோவில் அறக்கட்டளையோனது ோ ோளுமன் ற சட்டத்தின்
மூலம் அதன் சசோந்த உை் ஆளுளக அளம ் புடன் ஒரு தன் னோட்சி அளம ் ோக
உருவோக்க ் ட்டது.
ஆர ோவில் அறக்கட்டளை என்

து ஆளும் குழு (Governing Board),

குடியிரு ்ர ோ ்

ரத ந
் ்சதடுக்கும் சசயற் குழு (Working Committee) மற் றும் ச ்வரதச ஆரலோசளனக் குழு
(International Advisory Council) ஆகியவற் ளற உை் ைடக்கிய மூன் று அடுக்கு அளம ் ோகும் .
இளவ மூன் றும்

கடந்த 30 ஆை்டுகைோக இைக்கமோகவும் , முளறயோக ஒத்துளழத்தும் ,

சசயற் குழு மற் றும் சசயலோை ின் அலுவலகத்துடன் இளைந் து லத
் ோன
தளல ்புகளை ் ற் றி கலந் து ர சி முடிசவடுத்து, ஒற் றுளமயோக சசயல் ட்டும்
வந்துை் ைன.

சமீ த்தில் , 6 ஆர ோவில் குடியிரு ் ோை ்களுக்கு எதி ோக
இன்

டி, அறக்கட்டளைச் சட்டத்தின்

திவு சசய் ய ் ட்ட FIR

டி தங் கை் சட்ட ்பூ ்வ குடிளம ்

சசய் ததற் கோக, 3 ரந ்ளமயோன சசயற் குழு உறு ்பின ்கை் மீது

ைிகளைச்

ழிவோங் கும்

குற் றச்சோட்டுகை் முன் ளவக்க ் ட்டுை் ைன. ஆர ோவில் அறக்கட்டளையின் சசயலோைரும்
துளைச் சசயலோைருமோன டோக்ட ் செயந் தி வி மற் றும் திரு ஸ்ரீநிவோஸ்மூ ்த்தியின்
ஆதோ மற் ற கூற் றுக்கை் மூலம் , RA இன் ச ியோன சசயல் ோடு ோதிக்க ் ட்டுை் ைது.
குடியிரு ்ர ோ ் சள யின் சசயற் குழு உறு ்பின ்களைத் ரத ந
் ் சதடு ் தில் அல் லது
அங் கீக ி ் தில் ஆளும் குழு அல் லது சசயலோைருக்கு எந்த ் ங் கும் இல் ளல. இளத
விைக்கும் அறக்கட்டளை சட்டம் சவைி ் ளடயோனது:

“20. (3) சசயற் குழுவின் உறு ்பின ்களைத் ரத ந
் ்சதடுக்கும் விதம் மற் றும் அவ ்கைது
தவிக் கோலம் ஆகியளவ குடியிரு ் ோை ்கைின் ர

ளவயோல் முடிவு சசய் ய ் டலோம் .

இருந்த ர ோதிலும் , 2022 ரம 10 ஆம் ரததி முடிவளடந்த குடியிரு ் ோை ்கை் ர

ளவயின்

ச ியோன மற் றும் திட்டவட்டமோன முடிவுகளைத் தடுக்கவும் மதி ்பிழக்கச் சசய் யவும் ,
சசயலோைரும் துளைச் சசயலோைரும் தவறோக முயற் சித்துை் ைன .் இந்த நிகழ் வில்
ஆர ோவில் லின் முடிசவடுக்கும் நிகழ் வுகை் அளனத்திலும் அதிகமோன ங் ரகற் பு
விகிதங் கைில் ஒன் றோகும் : 864 வோக்கைிக்கும் குடியிரு ் ோை ்கைில் 92% ர
்
அ ்ர ோளதய சசயற் குழுவின் நோன் கு உறு ்பின ்களை நீ க்க வோக்கைித்தன .்
இவ ்கை் ெனவ ி 2021 இல் 200 க்கும் குளறவோன குடியிரு ் ோை ்கைோல் குடியிரு ்ர ோ ்
சட்டமன் ற முடிசவடுக்கும் சசயல் ோட்டில் ரத ந
் ்சதடுக்க ் ட்டவ ்கை் .
தற் ர ோதுை் ை மற் றும் முளறயோக ரத ந
் ்சதடுக்க ் ட்ட சசயற் குழு உறு ்பின ்கைோன
திருமதி சோலி க் ின் சனல் , திரு சசௌர ோ சமசஸட்டி மற் றும் திரு ரேமந்த் லம் ோ
ஆகிரயோ ் சசயற் குழுவில் சதோட ந
் ் து ைியோற் றுமோறு குடியிரு ் ோை ்கைின்
சட்டமன் ற முடிவு உறுதி ் டுத்தியது. ரந ்ளமயோன சசயற் குழு உறு ்பின ்கை் என் கிற
முளறயில் , ர ோதிய ஆதோ ம் மற் றும் முளறயோன

திவு வழங் க ் டோமல் , டவுன்

ேோலில் உை் ை தங் கை் அலுவலகங் கைின் சோவிளய ஒ ் ளடக்க மறுத்து வருகின் றன .்
முளறயோக நியமிக்க ் ட்ட இந்த பி திநிதிகளை அங் கீக ிக்க மறு ் தன் மூலம் ,
குடியிரு ்ர ோ ் ர
ளவயின் அதிகோ த்ளதரய சசயலோை ின் அலுவலகம் சவோல்
சசய் துை் ைது. 3 சசயற் குழு உறு ்பின ்கை் உட் ட 6 ந
்களை தோக்குவதோக்க
சசயலகம் சத ிவு சசய் துை் ைது. சமூகம் மற் றும் ச ோது சவைியில் அச்சம் , பிைவு
மற் றும் குழ ் த்ளத விளதக்கும் தந்திர ோ ோயத்திற் கு இளசவோன ஒரு நடவடிக்ளகயோக
இது சத ிகின் றது.
ஆர ோவில் குடியிரு ் ோை ்கை் மற் றும் குழுக்கை் மீது, சசயலகம் தனது
தீ ம
் ோனத்தின்

டி, உ ிய சசயல் முளற மற் றும் ஆரலோசளனயின் றி, தங் கைது

கட்டளைகளுக்கு இைங் கவும் , அவற் ளற சசயல் டுத்தவும் கடும் அழுத்தத்ளத
அைித்துை் ைது. விசோ ஆவைங் கை் நிறுத்தி ளவக்க ் ட்டு அல் லது தோமதமோகி,
குடியிரு ் ோை ்கைின் வோழ் க்ளகளய

ோதிக்கின் றன. கோவல் துளறயின ்

சவைி ் ளடயோன சிவில் விஷயங் கைில் ஈடு ட்டுை் ைன .் ரமலும் சசயலோை ின்

ல

அதிகோ ிகை் சசயற் குழுவின் ரத ்ளவ முளறயற் றதோக மோற் றுவதற் கோக,
சதோழில் நுட் ங் களை தவறோக சித்த ிக்கின் றன .் அதோவது 'குடியிரு ்பு ்

திரவடு'

முழுளமயோக புது ் பிக்க ் டோதளதக் கோ ைம் கோட்டி, அதனோல் அந்த சள

சசல் லோது

என் று கூறுகின் றன .் ஆனோல் , ஆர ோவில் அறக்கட்டளை சட்டம் - பி ிவு 18(2) ன்

டி,

இது சசயலோை ின் ச ோறு ்பு ஆகும் .
ஆர ோவில் லின் அவுட் ச
ீ ் மீடியோ மற் றும் சமூகத்தின் உை் கூகுை் கைக்குகை் மற் றும்
இன் ட் ோசநட் ர ோன் ற தகவல் சதோட பு
் தைங் கை் ளக ் ற் ற ் ட்டுை் ைன. இந் த சசயல் ,
ஆர ோவில் லின் கூட்டு ்
ிமோற் றங் கை் மற் றும் ைிகளுக்கோன அத்தியோவசிய மற் றும்
நம் கமோன தைங் களை அழித்துை் ைது. ஆர ோவில் லின் நிறுவனத்தில் சதோட ்ச்சியோன
ச ்வோதிகோ த் தளலயீடுகை் , நக த்தின் திட்டமிடல் மற் றும் கட்டுமோனம் , அதன்
ைிக்குழுக்கைின் சசயல் ோடு, அதன் தகவல்
சதோட பு
் ர ோன் றளன

ோதிக்க ் ட்டுை் ைன. இது குடியிரு ் ோை ்களுக்கு அடி ் ளட

உ ிளமகளை வழங் கும் ஆர ோவில் அறக்கட்டளைச் சட்டம் 1988 க்கு எதி ோனது. இந் த
சட்டத்தின்

டி, ஆர ோவில் சதோட ் ோன சசயல் ோடுகை் ' மற் றும் 'ஆர ோவில் லில்

வசி ் வ ்கை் , ஆர ோவில் லின் சோசனத்தில் கூற ் ட்டுை் ை அபிலோளஷகை் மற் றும்
திட்டங் களை நிளறரவற் றுவதற் கோன சசயல் ோடுகை் மற் றும் நிறுவனங் களை
வை ்க்கவும் , ரமம் டுத்தல் ஆகியவற் றுக்கு சுதந்தி ம் அைிக்க ் ட்டுை் ைது
இந்த நடவடிக்ளககை் மற் றும் குற் றச்சோட்டுகை் , இங் கு வோழ் ந்துசகோை்டிருக்கும் , 60
க்கும் ரமற் ட்ட ரதசத்தவ ்கைின் வோழ் நோை் அ ் ் ைி ்ள க்

குளறத்து

மதி ்பிடுகின் றன.
ஆர ோவில் அறக்கட்டளையின் குடியிரு ் ோை ்கை் ர
ளவயின் சசயற் குழு அதன்
கடளமகளை சதோட ந
் ்து சசய் து வருகிறது. அளனவ ின் நல் லிைக்கம் மற் றும்
ஒத்துளழ ்புக்கோக
சதோட

ோடு டுகிறது. ரமலும் , தனி ் ட்ட ந

்களுக்கு எதி ோக

் டும் வழக்குகை் உட் ட தீவி மோன பி ச்சளனகளை தீ ்க்கவும் உளழக்கிறது.

ஊடை வெளியீடு முடிவு
ரமலும் தகவலுக்கு
சதோளலர சி: ±91 9585710457
அல் லது மின் னஞ் சல் : av.nationalnews@gmail.com
குடியிரு ் ோை ்கைின் சட்டமன் ற முடிவின் அதிகோ
இளைத்துை் ரைோம் .

்பூ ்வ அறிவி ்ள

அன் புடன் ,
ஆர ோவில் அறக்கட்டளையின் குடியிரு ் ோை ்கை் ர

ளவயின் சசயற் குழுவிற் கு,
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