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15/03/2017
திரு N . வேதநாயகன்
அரசாங் க அதிபர்,
யாழ் ப்பாணம் .
கனம் அரசாங் க அதிபர் அேர்கட்கு,
கடந்த ேருடம் 05 /11 /2016 அன்று எமது நிர்ோகம் , காரரநகர் அபிவிருத்தி சரபயில் நரடபபறும் நிர்ோக
சீர்வகடுகள் பற் றி தங் கள் கேனத்திற் குபகாண்டுேந்து, அதற் கு ஆேனபசய் யுமாறு தங் கரள பணிவுடன்
வேண்டியிருந்வதாம் . இதுேரர தங் களிடம் இருந்து எதுவித பதிலும் எமக்கு கிரடக்கப் பபறவில் ரல
என்பதரனயிட்டு மிகவும் மனேருத்தமரடகின்வறாம் .
இந்நிரலயில் காரர அபிவிருத்தி சரப 27 / 03 / 2017 திங் கட்கிழரம பி,ப 3 :00 இக்கு தங் கள் பபாதுக்
கூட்டத்திரன நடத்தவுள் ளதாக பத்திரிரககள் மூலமும் , இரணயத்தளமூலமும் அேசர அேசரமாக
அறிக்ரககள் விடுத்துள் ளார்கள் . இன்னமும் இரண்டு ோரங் கள் மட்டுவம உள் ள நிரலயில் , பிரித்தானிய
காரர நலன்புரிச் சங் கம் சிலபல உண்ரமத்தன்ரமகரள தங் களுடனும் , மக்களுடனும் , ஊடகங் களுடனும்
பகிர்ந்துபகாள் ள, பேளிக்பகாண்டுேர முரனகின்றது. காரணம் இந்த தற் வபாரதய நிர்ோகம் கடந்த 21
மாதங் களாக குறிப் பிடத்தக்க ஒரு அபிவிருத்திவயா அல் லது ஆக்கபூர்ேமான பசயல் பாடுகவளா இன்றி
மாறாக
புலம் பபயர்
மன்றங் களிடமிருந்த
நல் லுறவுகரளயும் ,
அேர்களின்
ஆக்கபூர்ேமான
பசயற் றப் பாடுகரளயும் , நிதி அனுசரரணகரளயும் இழந்து இந்த சரபரய நட்டாற் றில் விட்டுவிட்டு ஓட
முயல் கின்றனர்.
07 /06 /2015 அன்று ஜனநாயகமுரறயற் ற முரறயில் நரடபபற் ற பபாதுக்கூட்டத்தில் நிர்ோகப்
பபாறுப் வபற் ற திரு ப விக்வனஸ்ேரன் அேர்கள் தரலரமயிலான நரடமுரற நிர்ோகம் பபாறுப் வபற் ற
ஒருசில மாதங் களில் பிரித்தானிய காரர நலன்புரிச்சங் கத்திற் கான நான்கு (4) ேங் கிக் கணக்குகரள
எமது நிர்ோகத்துடன் எந்தவித கலந் தாவலாசரனகளும் இன்றி மூடப் பட்டு, ஒரு ேங் கிக்கணக்கின்கீழ்
பகாண்டுேரப் பட்டது. இந்த பசயற் பாடானது இன்னமும் எமது நிர்ோகத்திற் கு உத்திவயாகபூர்ேமாக
அறிவிக்கப் படவும் இல் ரல. இந்த அர்த்தமற் ற பசயலுக்கான காரணமும் இன்னமும் விபரிக்கப் படவில் ரல.
கடந்த நிர்ோகத் தரலேர் திரு சிோ தி மவகசன் தரலரமயிலான நிர்ோகம் 31 /03 /2015 அன்று
(தற் வபாரதய நிர்ோகம் பபாறுப் வபற் பதற் கு மூன்று மாதத்திற் கு முன்னர் ) எமது நிர்ோகத்திற் கு
அனுப் பிரேத்த ேங் கிக் கணக்கு விபரங் கரள இங் வக தங் களுடன் பகிர்ந்துபகாள் ள விரும் புகின்வறாம் .
இதற் கான ஆேணங் கள் இரணக்கப் பட்டுள் ளன.
1 ) இலங் ரக ேங் கி வசமிப் பு நரடமுரறக்குகணக்கு 31 .03 .2015 - ரூபா 480850 . 79
(நான்கு இலட்சத்து எண்பதுனாயிரத்து எண்ணூற் று ஐம் பது ரூபாய் கள் )
2 ) வதசிய வசமிப் பு ேங் கி நிரலயான ரேப்பு 31 .03 .2015 - ரூபா 1308000 .00
(பதின்மூன்று இலட்சத்து எண்ணாயிரம் ரூபாய் கள் )
**இக் கணக்கிற் கு நூல் நிரலய கணக்கில் இருந்து வமலும் ேரவு ரேக்கப் பட வேண்டிய
பதாரக ரூபா - 1000000 .00 . ( பத்து இலட்சச
் ம் ரூபாய் கள் )
இந்த பதாரகயானது அன்ரறய பபாருளாளர் திரு ந. பாரதி அேர்களால் இந்த வசமிப் பு
ரேப் பில் இருந்து விடுவிக்கப் பட்டு, தனியார் கட்டிட ஒப் பந்தக்கார்கள் என்ற பல
கட்டிட நிர்மாண புனரரமப் பு வேரலகளுக்காக ( Building contracts on commission
basis ) பயன்படுத்தப்பட்ட்து. இதன்பின் னர் அந்த கமிஷன் ( 25 %) பதாரகயுடன்
வசர்த்து நூலக கட்டிட நிர்மானத்திற் கு பயன் படுத்தப் படுபமன கூறப்பட்டது. இந்தத்பதாரக
கணக்கில் இன்னமும் இடப் பட்டவில் ரல. இதற் கான காரணங் களும் இன்னமும்
அறியத்தரப் படவும் இல் ரல. இப் பணம் ரூபாய் ஒரு மில் லியன் ரேப் புக் கணக்கில்
இருந்து எடுக்கும் வபாதும் எந்தவித அறிவித்தல் களும் எமது நிர்ோகத்திற் கு ேரவில் ரல.
*** வமலும் இக்கணக்கில் ேரவு ரேக்கப் பட வேண்டிய நிலுரேத்பதாரக ரூபா1204910 .01
( பன்னிரண்டு இலட்சச
் த்து நாலாயிரத்து பத்து ரூபாய் கள் )
கடந்த நிர்ோகத்தினரால் (திரு சிோ தி மவகசன் அேர்கள் தரலரமயிலான )
குடிதண்ணீர ் ேரவு மற் றும் தனியார் கடன்கள் ேழங் கிய பதாரக.
3 ) இலங் ரக வசமிப் பு ேங் கி கணக்கு 31 .03 .2015 -ரூபா 462856 .79
(நான்கு இலட்சத்து அறுபத்துஇரண்டாயிரத்து எண்ணூற் று ஜபத்துஆறு)
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4 ) பிரித்தானிய காரர நலன் புரிச்சங் கத்தின் வேரலத்திட்ங்களுக்கு அனுப் பிய பதாரககளில்
ஏஞ் சிய மிகுதித் பதாரககள் 31 .03 .2015 - ரூபா 151799 .52
( ஒரு இலட்சச
் த்து ஐம் பதுஓராயிரத்து எழுநூற் று ததாண்ணூற் றுஒன்பது ரூபாய் கள் )
5 ) வமலும் கடந்த கால நிர்ோகங் கள் அரனத்தும் தண்ணீர ் விநிவயாகத்தில் இருந்து ஒே் போரு
மாதமும் ரூபாய் ஒரு இலட்சம் மூலம் ோகன வதய் மான வசமிப் பு என வசமித்து ேந்துள் ளது.
இந்த ேரகயில் கடந்த 23 மாதங் களாக திரு ப விக்வனஸ்ேரன் அேர்கள் தரலரமயிலான
இே் நிர்ோகம் வசமித்திருக்கப் பட வேண்டிய பதாரக - ரூபா 2300000 .00
(இருபத்து மூன்று இலட்சங் கள் )
ஆக பமாத்தம் ரகயிருக்க வேண்டிய
பதாரக ரூபாய் 6 ,908 ,417 .01 ( அறுபத்துஒன்பது
இலட்சத்துஎண்ணாயிரத்து நானூற் று பதினனஎழு ரூபாய் ஒரு சதம் )
ஆகவே கனம் அரச அதிபர் அேர்கவள இந்த வமற் குறிப் பிட்ட கணக்குகள் எம் மால் , அல் லது எம் மாலும்
அேர்களாலும் நியமிக்கப் படும் தனியார் கணக்கறிக்ரகயாளரின் ( Independent auditors ) கணக்கறிக்ரககள்
ஆராயப் பட்டு எமக்கு சமர்ப்பிக்கும் ேரரக்கும் எமது பிரித்தானிய காரர நலன் புரிச்சங் க நிர்ோகம் ,
காரர அபிவிருத்தி சரபயின் பபாதுக்கூட்டத்திரன தாங் கள் ேலியுறுத்தி தள் ளிப்வபாட ரேக்குமாறு
வகட்டுக்பகாள் கின்வறாம் .
இங் வக, காரர அபிவிருத்தி சரபயின் இன்னுபமாரு முக்கியமான நிர்ோக சீர்வகட்டிரன தங் களுக்கு
சுட்டிக்காட்ட விரும் புகின்வறாம் , நாம் அறிந்து இதுேரர காலமும் எந்த நாட்டிலும் எந்த சமூகத்திலும்
கிழரம நாட்களில் ஒரு பபாது மன்றத்தின் ேருடாந்த பபாதுக் கூட்டம் அலுேலக வநரத்தில் நரடபபற் றதாக
நாம் அறியவில் ரல!!! எரதவயா தவிர்ப்பதற் காகவோ அல் லது நிர்ோகத்தில் முகமன் பசலுத்தும் ஒருசில
நபர்களிற் காகவோ இது இே் ோறு ஒரு சமுதாயத்திற் குமாறாக ஒழுங் கு பசய் யப் பட்டுள் ளது.
இரதத்தான் நாம் ஜனநாயகமற் ற முரற என்கிவறாம் !!
பபாதுக்கூட்ட விளம் பர அறிக்ரகயில் '''அங் கத்தேர் அல் லாதேர்கள் யாப் பின் பிரகாரம் கூட்டத்தில்
பங் வகற் க முடியாது ''' என அறிவித்துள் ளார்கள் , ேரவேற் றுகின்வறாம் , ஆனால் கடந்த 07 /06 /2015 அன்று
நரடபபற் ற பபாதுக்கூட்டத்தில் பதரிவு பசய் யப்பட்ட பபாருளாளர் க.பாலச்சந்திரன் , மற் றும் வபாஷகர் தி
.பரவமஸ்ேரன் , அன்ரறய கூட்டத்திரன ஒழுங் கற் ற முரறயில் நடாத்திச்பசன்ற தி .துோரவகஸ்ேரன்
உட்பட அத்தருணத்தில் அங் கத்தேர்கள் அல் லர். உண்ரமயில் அன்ரறய பபாதுக்கூட்டத்தில் வபாஷகர்
பதரிவே நரடபபறவில் ரல.(வீடிவயா காபணாளி இன்னமும் இருந்தால் உரியேர்கள் மீள் கண்வணாட்டம்
பசய் யவும் ) இரவோடிரோக திரு பரவமஸ்ேரன் அேர்களின் வேண்டுதலிற் கிணங் க திரு ந பாரதி அேர்கள்
திரு தி பரவமஸ்ேரன் அேர்கரள நியமித்தார். அேவர இேருக்கான அங் கத்தேர் பதாரகரயயும்
பசலுத்தியுமுள் ளார். இரத கூட்டம் முடிந்து ஓரிருசில தினங் களில் நாம் வகள் வியுற் றபபாழுது தரலேர் திரு
விக்வனஸ்ேரன் அேர்கரள வினாவியவபாது அேரின் ோக்குமூலம் . அடுத்து யாப் பின் பிரகாரம் ஒரு
அரசியல் ோதிவயா அல் லது அரசியல் கட்சி சார்ந்தேர்கவளா நிர்ோகத்தில் எந்த பபாறுப் பும் ேகிக்க
இயலாது. மற் றும் ஒரு வபாஷகர் எனப் படுேர் அந்த அரமப் பில் குரறந்தபட்ஷம் மூன்று ேருடங் களாேது
அே் ேரமப் பின் முக்கிய பதவிகளின் வசரேயாற் றியிருக்க வேண்டும் , குரறந்த பட்ஷம் ஒருேருடம் பணம்
பசலுத்தி அங் கத்தேராகோேது இருந்திருக்க வேண்டாவமா??
இரதத்தான் நாம் ஜனநாயகமற் ற முரற என்கிவறாம் !!
பிரித்தானிய காரர நலன் புரிச்சங் கத்தினால் குடிநீ ர் வசரேக்பகன ேழங் கப் ப ட்ட இரு நீ ர்த்தாங் கி
ோகனங் களும் இன்று சீரான பராமரிப் பற் ற நிரலயில் எந்வநரமும் வசரேயில் இருந்து நீ க்கப் பட வேண்டிய
கட்டத்தில்
உள் ளது.
அதுமட்டுமல் ல
குடிநீ ர்
விநிவயாகம்
இன்று
குடிநீ ருக்பகன
மக்களுக்கு
ேழங் கப் படவில் ரல,
ஒரு
ஒழுங் கு
முரறயற் ற
நிரலயில் ,
தனியார்
நிறுேனங் களுடன்
ஏட்டிக்குவபாட்டியாக தாம் கூடியளவு நீ ரர ேழங் குதாக நிரனத்து, அனாேசிய வதரேகளுக்கு இக்குடிநீ ரர
விநிவயாகம் பசய் கின்றனர்.
பல இலட்சம் ரூபாய் களில் கட்டிக்பகாடுக்கப் படட ேலந்தரல வபரூந்து நிரலயம் இன்று தனியார் ரகயில் .
கடந்த ேருடம் அபிவிருத்தி சரபயின் அனுமதியின்றி தனி நபர் ஒருேர் தனது பசாந்த வதரேக்காக
சுற் றுமதிரல இடித்து, நரடபாரத நிலத்திற் கு வபாடப் பட்ட கற் கரள கிளறி பலமாத காலம்
அலங் வகாலமாக காட்சியளித்தது.
18 மில் லியன் ரூபாய் களில் கட்டிக்பகாடுக்கப் பட்ட நூல் நிரலயம் இன்று எடுப் பார் ரகப் பிள் ரளவபால்
அதன் முழுரமயான வசரே தவிர்ந்த ஏரனயேற் றிற் கு காரர அபிவிருத்தி சரபயினரால் மிக நன்றாக
பயன்படுத்தப் படுகிறது.
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எமது பிரித்தானியா காரர நலன் புரிச்சங் கத்தின் நிதி அனுசரரணயுடன் கடந்த 27 ேருட காலங் களுக்கு
வமலாக இதுேரர காலமும் 40 மில் லியன் ரூபாய் களுக்கு வமலாக குடி தண்ணீர ் விநிவயாக ோகனங் கள் ,
நூலகம் , வபரூந்து நிரலயம் , ேலந்தரல ரேத்தியசாரலக்கு 1 மில் லியன் ரூபாய் கள் நிரந்தர ரேப் பில் ,
காரர இந்துக்கல் லூரிக்கு 1 மில் லியன் ரூபாய் கள் நிரந்தர ரேப் பில் , எனப் பல வனாரன்ன வசரேகரள
புரிந்துேந்துள் வளாம் . இேற் ரறபயல் லாம் உரியமுரறயில் பராமரிக்காமல் பாதுகாக்காமல் நடடாற் றில்
விட்டுவிட்டு நழுே முயல் கின்றனர் இந்த நிர்ோகத்தினர். இேற் ரற சரிபசய் து சரியான முரறயில்
அடுத்துேரும் நிர்ோகத்திடம் ரகயளிக்க வேண்டுபமன்பவத எமது வகாரிக்ரக.
பபாது அரமப் புக்களில் இே் ோறான பாரிய அபிவிருத்தி திட்டங் கரள தங் கள் பசாந்த விருப் பு
பேறுப் புக்காக பின் னரடயச் பசய் பேர்கரள சமுதாயம் இனம் கண்டு தக்கபாடம் புகட்ட வேண்டும் .
குறிப் பாக
அரச
உத்திவயாகங் களில்
இருந்துபகாண்டு
பபாது
அரமப் புக்களில்
இே் ோறான
தேறிரழப் பேர்கள்
நிச்சியமாக தண்டிக்கப் படவேண்டும் . இேர்கள் எல் லாம் ஒரு இனத்தின், ஒரு
சமுதாயத்தின் ேளர்ச்சிக்கு தரடயாக இருப் பேர்கள் .
எனவே தங் களிடம் இருந்து ேரும் பசய் ோய் க்கிழரம 21 /03 /2017 இக்கு முன்பதாக சுமூகமான ஒரு பதிரல
எதிர்பார்த்திருக்கின்வறாம் .

நன் றி.
பிரித்தானிய காரர நலன் புரிச்சங் க நிர்ோகம் சார்பாக,

ப. சிோனந்தராசா
பசயலாளர்
பிரித்தானிய காரர நலன் புரிச்சங் கம்
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