
சுருக்குகிறது. உதாரணமாக, சென்னையில் கிட்டததட்ட ஒரு ககாடி கேர் வசிபோர்கள். ஒவசவாரு வார்டுக்கும் 
கு்றநதது 30 ஆயிரம் மக்கள் சதா்க இருக்கும். ஆனைால், அதிகேடெம் 10 வார்டு கமிடடி உறுபபினைர்ககே 
இருக்கமுடியும்  எனறு சொல்்லபேடடிருக்கிறது. சவறும் 10 கேர்தான உறுபபினைர் ஆகமுடியும் எனேது 3000 
நேர்களுக்கு ஒருவர் எனற விகிதததில் இருக்கிறது. இதில், ேனமுகததன்ம சகாண்ட மக்கள் பிரதிநிதிததுவத்த 
அஙகக எபேடி சகாணடு வரமுடியும்?

ககரோ, கமற்கு வஙகம் கோனற மாநி்லஙகளில் வார்டு கமிடடி உறுபபினைர்களின எணணிக்்க அநதநத 
வார்டின மக்கள் சதா்க்ை சோருதது நிர்ணயிக்கபேடுகிறகத ஒழிை  இபேடிப சோததாம் சோதுவாக 10, 4, 
3 எனை ச் சுருக்கபே்டவில்்்ல.

குறையும் மக்கள்குரல் 
4. வார்டு கமிடடி கூட்டம்  ந்டததுவதற்கானை கு்றநதேடெ உறுபபினைர் எணணிக்்க: வார்டு கமிடடி 

உறுபபினைர்கள் எணணிக்்கைானைது மிகக்கு்றவாகததான வ்ரைறுக்கபேடடுள்ேது. இநநி்்லயில், கூட்டததில் 
ேஙககற்கக்கூடிை உறுபபினைர்களின கு்றநதேடெ எணணிக்்க்ை மாநகராடசி மற்றும் நகராடசிகளுக்கு இரணடு 
உறுபபினைர்கள், கேரூராடசிக்கு ஒரு உறுபபினைர் எனறு அறிவிததிருபேது எவவேவு சேரிை அேததம். இவவேவு 
கு்றவானை உறுபபினைர்களு்டன ந்டததபேடும் கூட்டம், அநதநத வார்டு மக்களின குர்லாக எபேடி இருக்க முடியும்?

மூன்றுமாதத்துககு ஒரு கூட்டம்!
5. வார்டு கமிடடி கூடடுவதற்கானை கா்ல அவகாெம் : ஒவசவாரு வார்டு கமிடடியும், 3 மாதஙகளுக்கு ஒருமு்ற 

கூட்டபேடும் எனறு குறிபபிடடிருபேது மக்கள் பிரச்்னைகளுக்கு உரிை கா்லததில் தீர்வு காண கோதுமானைதாக 
இருக்காது. கர்நா்டகா, கமற்குவஙகம் கோனற மாநி்லஙகளில் இருபேதுகோ்ல வார்டு கமிடடி மாதம் ஒருமு்ற 
கூடி, ஏரிைா ெ்ேயிலிருநது சேறபேட்ட ககாரிக்்கக்ே சதா்டர்நது கணகாணிததுச் செைல்ே்ட கவணடும்.

பெயரளவுககு ஒரு கூட்டம்!
6. ஏரிைா ெ்ே மற்றும் வார்டு கமிடடி கூட்டஙகள் ந்டதத கத்வைானை விதிமு்றகள் இல்்லா்ம: இக்கூட்டஙகள் 

ேற்றி மக்களுக்கு அறிவிக்கும்மு்ற, கூட்டததின விவாத சோருள்கள், கூட்டததுக்குக் கு்றநதேடெம் 
எதத்னை நாடகளுக்கு முனோக அறிவிபபு சவளியி்ட கவணடும் கோனற எநதத தகவலுகம, விதிகளில் 
குறிபபி்டபே்டவில்்்ல. இபேடி விதிகளில் சதளிவில்்்லசைனில், கோதிை தகவல் இனறி கூட்டம் அறிவிக்கபேடடு 
சேைரேவுக்கு ந்டததபேடும் அோைம் உள்ேது. அவவாறு ந்டததபேட்டால், அது ஏரிைா மக்களுக்கானை தேமாக 
எபேடி இருக்கும்? மக்கள் பிரச்்னைகளுக்குத தீர்வுகாணும் கூட்டமாக அது எபேடி இருக்கும்?

ெல் இல்்ாத சறெ!
7. உரி்மகள், ேணிகள் மற்றும் அதிகாரஙகளின  நீர்பபுத தன்ம: எல்்லாவற்்றயும்வி்ட முக்கிைமாக 

கவனிக்கபே்டகவணடிைது எனனைசவனறால், மக்கள் ேஙககற்பு தேஙகோனை ஏரிைா ெ்ே, வார்டு கமிடடிக்கானை 
உரி்மகள், ேணிகள் மற்றும் அதிகாரஙகள் எனற  ேடடிைலில், இநத மக்கள் ெ்ேக்ே சவறும் ஆக்லாெ்னை 
வழஙகும் தேஙகோகவும் திட்டஙகள் தைாரிதது ெமர்பபிக்கும் தேஙகோகவும்தான அரசு வ்ரைறுததிருக்கிறது. 
மக்கள் தஙகள்  ஏரிைா  மற்றும் வார்டுக்குத கத்வைானை எநத முடி்வயும் குழுவாக கெர்நது எடுக்ககவா, 
ேைனைாளிகள் ேடடிை்்ல இறுதி செயைகவா, திட்டஙக்ேக் கணகாணிக்ககவா, கிராம ெ்ே்ைப கோ்ல அதிகாரம் 
அளிக்கபே்டவில்்்ல.

-ொரு ககாவிநதன

ந க ர  ெ ் ே  கு றி த த ா னை 
கடடு்ர்ை முழு்மைாக வாசிக்க 
க்யூ.ஆர் ககா்்ட ஸககன செயைவும்.

மக்களின குரல்
(Voice of People)

ெல் இல்்ாத ந்கர சறெ்கள்!
கிராம ெ்ே உஙகளுக்குத சதரியும். க்டநத சி்ல ஆணடுகோக அதுேற்றிை விவாதம் ஓடிக் சகாணடிருக்கிறது. 

உள்ோடசிகளின அடிநாதமானை கிராமஙகளில் ஆணடுகதாறும் குடிைரசு தினைம், கம தினைம், சுதநதிர தினைம், 
காநதி பிறநதநாள் எனை குறிபபிட்ட சி்ல நாள்களில் ஒடடுசமாதத கிராமமக்களும்கூடி, அநதக் கிராமததில் 
கதர்நசதடுக்கபேட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளு்டன ஆக்லாசிதது, கிராமம் சதா்டர்ோனை நல்்லது சகட்டதுகள் 
சதா்டர்ோக முடிசவடுபேதுதான கிராம ெ்ே. இஙகக நாம் முக்கிைமாக கவனிக்க கவணடிைது, மக்கள் கநரடிைாக 
ேஙககற்கிறார்கள் எனே்தததான. அதத்கை கிராமெ்ே சகாகரானைா கநரததில் சதா்டர்நது ரதது செயைபேட்டது, 
எ்டபோடி ேழனிொமி முதல்வராக இருநதகோது. இ்தைடுதது, எதிர்க்கடசித த்்லவராக இருநத மு.க.ஸ்டாலின, 
தாகனை ே்ல கிராமஙகளுக்கு கநரில் செனறு கிராம ெ்ே்ைக் கூடடினைார். அகதகோ்ல நடிகர் கமல்்ாெனும் 
தனனு்்டை மக்கள் நீதி ்மைம் கடசியின ொர்பில் கிராம ெ்ே்ைக் கூடடினைார்.

இகதகோ்ல நகர்பபுற உள்ோடசிகோனை கேரூராடசி, நகராடசி மற்றும் மாநகராடசிகளிலும் மக்கள் கநரடிைாக 
ேஙககற்கும் விதமாக ஏரிைா ெ்ே மற்றும் வார்டு கமிடடி எனறு இரு அ்மபபுகள் இருக்கினறனை. ஆனைால், 
இ்த தமிழகததில் முபேது ஆணடுகோக உருவாக்ககவ இல்்்ல. இநநி்்லயில், மிகச்ெமீேததில் மு.க.ஸ்டாலின 
த்்ல்மயி்லானை தி.மு.க அரசு இ்த உருவாக்கி உததரவிடடுள்ேது. ஆனைால், கிராம ெ்ே அேவுக்குக்கூ்ட 
அதிகாரமற்ற்வகோக இநத அ்மபபு உருவாக்கபேடடிருபேதுதான கவத்னை. மக்கள் எநதவிதததிலும் 
ஆள்கவா்ரயும் மக்கள் பிரதிநிதிக்ேயும் ககள்வி ககடடுவி்டக்கூ்டாது எனகிற வ்கயிக்லகை, ேல் இல்்லாத 
ெ்ேகோக இநத அ்மபபுக்ே உருவாக்கியிருக்கிறது இநத அரசு.

எபேடிசைல்்லாம் மக்களின அதிகாரம் ேறிக்கபேடடிருக்கிறது எனேதற்கானை ேடடிைல் இகதா...

இ்டஒதுககீடு எங்்க?
1. வார்டு கமிடடி உறுபபினைர் நிைமனைததில் இ்டஒதுக்கீடு இல்்லா்ம: இநதிைாவில் வார்டு கமிடடி இதுவ்ர 

ந்்டமு்றயில் உள்ே எல்்லா மாநி்லஙகளிலும், வார்டு கமிடடி உறுபபினைர்களின நிைமனைததில் இ்டஒதுக்கீடு 
அமலில் இருக்கிறது. சேணகள், ேடடிைலினைததவர், மாற்றுத திறனைாளிகள் மற்றும் நலிவ்்டநகதார் எனறு 
எல்்லா தரபபு மக்க்ேயும் உள்ே்டக்கி உறுபபினைராக்க ஏதுவாக இ்ட ஒதுக்கீடு செயைபேடடிருக்கிறது. ஆனைால் 
தமிழக அரசின  விதிகளில், வார்டு கமிடடி உறுபபினைர் நிைமனைததில் இ்டஒதுக்கீடு ேற்றி எநத குறிபபும் இல்்்ல! 
மூச்சுக்கு முநநூறு மு்ற ெமூகநீதி ேற்றி கேசும் தி.மு.க அரசு, வார்டு கமிடடியில் இ்டஒதுக்கீடு ேற்றி கிஞ்சிற்றும் 
கவ்்லபே்டவில்்்ல.

பெளிபெற்டத்தன்றம...?
2. வார்டு கமிடடி உறுபபினைர்கள் நிைமனைததில் சவளிபே்்டததன்ம இல்்லா்ம: வார்டு கமிடடி 

உறுபபினைர்க்ே, ஒவசவாரு  ஏரிைாவிலிருநதும் எநத அடிபே்்டயில் (கேரூராடசி/ நகராடசி/ மாநகராடசி) 
கவுனசில் நிைமனைம் செயயும் எனேது ேற்றி விதிகளில் எதுவும் சதளிவாகக் குறிபபி்டபே்டவில்்்ல.

உதாரணததுக்கு, 10 ஏரிைா ெ்ேகள் சகாண்ட ஒரு வார்டில், ஒவசவாரு ஏரிைாவிலும் ஒனறுக்கு கமற்ேட்ட 
வாக்காேர்கள், வார்டு கமிடடி உறுபபினைர்கோக விருபேம் சதரிவிததால், அவர்களில் ஒருவ்ர எதன 
அடிபே்்டயில் கவுனசில் கதர்நசதடுக்கும்? தமக்கு கவணடிைவர்க்ேகைா அல்்லது தஙகள் கடசிக்காரர்க்ேகைா 
சேரும்ோன்மைாக ஆளுஙகடசியினைர் உள்ே கவுனசில் நிைமனைம் செயதுவி்ட வாயபபு இருக்கிறது. ஆக, இநத 
நிைமனை விவகாரததில் சவளிபே்்டததன்ம ககள்விக்குள்ோக்கபேடடிருக்கிறது.

மூொொயிரத்துககு ஒருெர் !
3. வார்டு  கமிடடி உறுபபினைர்களின  எணணிக்்கக்கானை விகிதம்: ஒவசவாரு  ஏரிைா ெ்ேயில் இருநதும் 

ஒருவர்தான வார்டு கமிடடி உறுபபினைராக முடியும் எனறு சொல்்லபேடடிருக்கிறது. இது, ேனமுகததன்ம சகாண்ட 
ெமூகததிலிருநது ே்லதரபேட்ட மக்கள் அவரவர் வார்டுகளில் கநரடிைாக ேஙககற்ேதற்கானை வாயப்ே சவகுவாகச் 


