
மக்கள் பிரதிநிதிகள்…? 

  

 

மக்களவைத் தவைைர் ச ோம்நோத்  ோட்டர்ஜி, நீதிமன்ற ைரம்பு ததோடர்போக தில்லியில் 

நவடதபற்ற கருத்தரங்கில் நல்ைததோரு கருத்வத ைலியுறுத்தியுள்ளோர். நோடோளுமன்றத்தில் 

தபோறுப்பில்ைோமல் நடந்து தகோள்பைர்கவள குறிப்போக, அவையில் ரகவளயில் ஈடுபடும் 

உறுப்பினர்கவள, மக்கசள திரும்பி அவைக்கும் முவறவயக் தகோண்டு ைர சைண்டும் என்று 

கூறியுள்ளோர். பணிகவளச்  ோியோகச் த ய்யோைிட்டோல் அைர்களுக்கு ஊதியம் ைைங்கக் கூடோது 

என்று கருத்வதயும் ஏற்தகனசை அைர் கூறியிருந்தோர். 

 ோட்டர்ஜியின் கருத்துக்கு மக்கள் மத்தியில் அசமோக ஆதரவு கிவடத்தது. நோடோளுமன்றக் 

கூட்டத்துக்கு ஒரு நிமிடத்திற்கு ரூ. 24,500 த ைைோகின்றது. நோடோளுமன்றத்தின் அோிய 

சநரத்வதயும் மக்களின் ைோிப்பணத்வதயும் போைடிக்கும் உறுப்பினர்கள்மீது நடைடிக்வக எடுக்க 

சைண்டும் என்று 1997- இல் ைிடுதவைப் தபோன்ைிைோ மக்களவை  ிறப்புக் கூட்டத்தில் முடிவு 

த ய்யப்பட்டும் இதுைவர எந்த நடைடிக்வகயும் எடுக்கப்படைில்வை. 

2006- ஆம் ஆண்டு அறிக்வகயின்படி, 20  தைிகித உறுப்பினர்கசள ைிைோதத்தில் ஓரளவு 

ஆர்ைம் கோட்டுகின்றனர். ஊைல் குற்றச் ோட்டோல் நட்ைர் ிங் பதைி ைிைகிய  ிை நோள்களிசைசய, 11 

உறுப்பினர்கள் அவையில் சகள்ைி எழுப்புைதற்கு ைஞ் ம் ைோங்கியவத ஆஜ்தக் ததோவைக்கோட் ி 

அம்பைப்படுத்தியது. 

1951- இல் எச்.ஜி. முடகல் இம்மோதிோி சகள்ைி சகட்க ததோைிைதிபர்களிடம் ைஞ் ம் தபற்றோர். 

நோடோளுமன்றக் குழு அவத உறுதி த ய்த பின்னர், சநரு அைவர அவைவய ைிட்டு நீக்கக் சகோோி 

தீர்மோனம் முன்தமோைிந்தோர். பிோிட்டனில் 1990-இல் பணத்திற்கோக அவையில் சகள்ைி 

எழுப்பியதில் ஊைல் ஏற்பட்டது என்று புகோர் எழுந்தது. 

அதமோிக்கோைில் த னட்  வபத் தவைைரோக இருந்த நிசைட்ஞ்ோிச் என்பைர் தைறோன தகைல் 

அளித்து பயணப் படிவயப் தபற்றோர் என்பதற்கோக அபரோதம் ைிதிக்கப்பட்டது. 

மக்கள் பிரதிநிதிகள் மீது குற்றச் ோட்டுகள் ததோடர்ந்து எழுந்தைண்ணம் உள்ளன. 1998- இல் 

நர ிம்மரோவ் பிரதமரோக இருந்ததபோழுது சஜ.எம்.எம். உறுப்பினர்கள் அைருக்கு ஆதரவு ததோிைிக்க 

ைஞ் ம் ைோங்கியதோக ைைக்கு பதிைோகியது. ஆனோல் ைஞ் ம் ைோங்கிய எம்.பி.க்கள் தங்கள் மீது 

சுமத்தப்பட்ட ைஞ்  ைிைகோரம் பற்றி பதில் த ோல்ை சைண்டிய அை ியம் இல்வைதயன்று 

 ட்டத்தில் ைைிைவக உள்ளதோக நீதிபதி பரூச் ோ கூறியுள்ளோர். 

ச ோம்நோத்  ோட்டர்ஜி ததோிைித்த, உறுப்பினர்கவளத் திரும்ப அவைக்கும்முவற நீண்டகோைக் 

சகோோிக்வகயோக இருந்து ைருகிறது. 1970- இல் தஜயபிரகோஷ் நோரோயணன், திரும்ப அவைக்கும் 

உோிவமவய மக்களுக்கு அளிக்க சைண்டுதமன்று தோம் ஏற்படுத்திய புரட் ியின் மூைம் 

அவறகூைல் ைிடுத்தோர். அதுசபோன்று, எம்.ஜி.ஆர். தம்முவடய இயக்கத்வதத் 

ததோடங்கியதபோழுது, திரும்ப அவைக்கும் உோிவமவய ைலியுறுத்தினோர். 

கலிசபோர்னியோ மோநிைத்தில் ஆளுநர் தபோறுப்பிலிருந்த கிசர சடைிஸ் திரும்ப 

அவைக்கப்பட்டோர். 82 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதமோிக்கோைில் சஜ.பி. சர ர் என்போரும் 



தன்னுவடய பதைிக் கோைத்திற்கு முன்சப ஆளுநர் பதைியிலிருந்து திரும்ப அவைக்கப்பட்டோர் 

என்ற முன்னுதோரணங்கள் இருக்கின்றன. ச ோைியத் அர ியல் ட்டம் - 1936 பிோிவு 106- இல் 

திரும்ப அவைக்கும் உோிவம மக்களுக்கு உண்டு என்று நீதிபதி கிருஷ்ணய்யர் சுட்டிக் 

கோட்டியுள்ளோர். 

அவையில், உறுப்பினர்கள் தபோறுப்போன ைிைோதங்களில் ஈடுபடோமல், வககைப்பு, ரகவள 

சபோன்ற நடைடிக்வககளில் ஈடுபடுைவதத்தோன் கோண்கிசறோம். ஆனோல் நோடோளுமன்ற 

உறுப்பினர்களுக்கு மோதம் சுமோர் ரூ. 2 ைட் ம் ைவர பை இனங்களில் அரசு ைைங்குகிறது. 

மோத ஊதியம், ததோகுதிப் படி, அலுைைகப் படி, உதைியோளர் ஊதியம், அவையில் பங்சகற்புப் 

படி, தில்லி வீடு, மின் ோரம், ததோவைசப ி, ைிமோனப் பயணம், ரயில் போஸ் உள்ளிட்ட பல்சைறு 

 லுவககள் உறுப்பினர்களுக்குக் கிவடக்கின்றன. 

 கடந்த 55 ஆண்டுகளில் 90 முவற நோடோளுமன்ற உறுப்பினர்களுவடய ஊதியங்கள், படிகள், 

ஓய்வூதியங்கவள உயர்த்த நோடோளுமன்றத்தில் உறுப்பினர்கள் குரல் தகோடுத்து தங்கள் 

உோிவமகவளச்  ோதித்துள்ளனர். நோடோளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம், தங்களுவடய ஊதியம், 

படிகவள உயர்த்துைதில் மட்டும் ஒட்டுதமோத்த ஒற்றுவம எப்தபோழுதும் இருந்து ைந்துள்ளது. 

ரோஜிவ் சுக்ைோ சபோன்றைர்கள், நோடோளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ைகுக்கப்பட்டுள்ள ‘ஆபீஸ் 

ஆஃப் பிரோஃபிட்’ என்று த ோல்ைக் கூடிய “தபோறுப்பின் பயன்கவள’ப் தபறும் தவடகவள 

நீக்கவும் முயற் ிகவள சமற்தகோண்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

அர ியைவமப்பு  வப அவமக்கப்பட்டதபோழுது உறுப்பினர்களுக்கு ைோடவக, த ைவுகள் 

ச ர்த்து ஒரு நோவளக்கு ரூ. 45 படியோக ைைங்கப்பட்டது. அக்கோைத்தில் எளிவமயோக கோந்திய 

ைட் ியங்கவள மனதில் தகோண்டு மக்கள் பிரதிநிதிகள் கடவமவய ஆற்றினர். 

1955- இல் நோடோளுமன்றத்திற்கு நிதிநிவை அறிக்வகயில் ஒதுக்கப்பட்ட ததோவக 

ைட் க்கணக்கில்தோன் இருந்தது. இன்வறக்கு நோடோளுமன்றத்தின் தமோத்த த ைவு ரூ.300 

சகோடிக்கு சமைோக உள்ளது. இதுசபோக உறுப்பினர்களுக்கு ததோகுதி சமம்போட்டு நிதி என்று ரூ. 

2,000 சகோடி ைவர தனியோகவும் ஒதுக்கப்படுகின்றது. 

அர ியைவமப்பு  ட்டத்தில் நோடோளுமன்ற முன்னோள் உறுப்பினர்களுக்கு ஓய்வூதியம் ைைங்க 

ஆரம்பத்தில் எதுவும் குறிப்பிடப்படைில்வை. 2003- இல் நோடோளுமன்றத்தில் ஒரு மச ோதோ தோக்கல் 

த ய்யப்பட்டு, உறுப்பினர் ஒரு நோள் பதைியில் இருந்தோசை, ஓய்வூதியம் கிவடக்கும்படி 

மோற்றங்கள் த ய்யப்பட்டன. பிோிட்டனில் ஓர் எம்.பி.க்கு ஓர் அவற உள்ள அலுைைகம் மட்டும் 

ைைங்கப்படுகின்றது. இந்தியோைில் மட்டுசம நோடோளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது 

ஊதியங்கவளயும் தங்களுக்குச் ச ர சைண்டிய படிகவளயும் தோங்கசள நிர்ணயித்துக் 

தகோள்கின்றனர். 

நோடோளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஊதியங்கவள நிர்ணயிக்க சுயோட் ி தன்வம தகோண்ட ஒரு 

குழுவை அவமக்க சைண்டும் என்று  ோட்டர்ஜி கூறிய கருத்து ைரசைற்கத்தக்கது. பிோிட்டன், 

ததன்னோப்பிோிக்கோ சபோன்ற நோடுகளில் இதுசபோன்ற குழுக்கள்தோன் நோடோளுமன்ற 

உறுப்பினர்களின் ஊதியம் மற்றும்  லுவககவள நிர்ணயிக்கின்றன. தபோதுைோழ்வுக்கு ைந்தைர்கள் 



அர்ப்பணிப்புடன் பணி த ய்ைவத ைிட்டுைிட்டு, எைருக்கும் கிவடக்கோத  லுவககவளப் தபறுைது 

சதவைதோனோ என்று சயோ ிக்க சைண்டும். 

கடந்த 20 ஆண்டுகளோக நோடோளுமன்றத்தில் நடக்கின்ற அமளி, உறுப்பினர்களின் 

தபோறுப்பின்வம ஆகியைற்வறப் போர்க்கின்றதபோழுது, இந்திய ஜனநோயகம் எங்சக த ல்கின்றது 

என்ற கைவை ஏற்படுகிறது. மோநிை  ட்டப் சபரவைகளிலும் பை தருணங்களில் இதுசபோன்ற 

நிவைவயக் கோண முடிகிறது. 

நர ிம்மரோவ் பிரதமரோக இருந்ததபோழுது, ததோகுதி சமம்போட்டுத் திட்டம் அை ர அை ரமோகக் 

தகோண்டு ைரப்பட்டது. இத்திட்டத்வத நர ிம்மரோவ் அறிைித்ததபோழுது, ச ோம்நோத்  ோட்டர்ஜி 

இந்தத் திட்டத்வத எதிர்த்தோர். மற்ற அவனத்துக் கட் ிகளும் இத்திட்டத்வத ைரசைற்றன. 

கணக்கோயர் அறிக்வகயும் இந்தத் திட்டத்வத மறுஆய்வு த ய்ய சைண்டுதமன்று ைலியுறுத்தியது. 

இத்திட்டத்வத உச்  நீதிமன்ற முன்னோள் நீதிபதி ஈ.எஸ். தைங்கட்ரோமய்யோ அர ியைவமப்பு 

 ட்டத்திற்குப் புறம்போனது என்று கூறினோர். கடந்த கோைங்களில் நோடோளுமன்ற 

உறுப்பினர்களுக்கு ‘சகோட்டோ’ ைைங்குைவத நீதிமன்றங்களும் கண்டித்துள்ளன. நோடோளுமன்ற 

உறுப்பினருக்கு ரூ.2 சகோடி ததோகுதி சமம்போட்டு நிதியோக ைைங்குைது நியோயமற்றதோகும். 

 ிை நோடோளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த நிதிவயத் தைறோகப் பயன்படுத்துகிறோர்கள். 

மோநிைங்களுக்கு ைைங்கப்படுகின்ற நிதியிலிருந்துதோன் மத்திய அரசு இந்த நிதிவய ைைங்குகிறது 

என்பது பை மோநிை அரசுகளுக்குத் ததோியோது. மோநிை சுயோட் ிக்குக் குரல் தகோடுக்கின்றைர்களும் 

இவதத் தட்டிக் சகட்கைில்வை. 

மக்களோல் சதர்ந்ததடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள், மக்களின் திருப்திக்சகற்ற ைவகயில் 

த யல்படைில்வை எனில், திரும்ப அவைக்கும் முவற  ட்டமோக்கப்பட சைண்டும். அைர்கவள 

ைி ோரவணக்கு உட்படுத்துகின்ற சைோக்போல் மச ோதோவை 25 ஆண்டுகளுக்கும் சமைோக 

நிவறசைற்றத் தயக்கம் கோட்டுைது சைடிக்வகதோன். 

தகுதியற்றைர்கவள மக்கள் பிரதிநிதிகளோக்கும் அர ியல் கட் ிகளின் அங்கீகோரத்வத ரத்து 

த ய்ய சைண்டும். கட் ித் தவைைர்கள், தங்கள் குடும்ப ஆதிக்கம், தங்களுவடய ஆதிக்கத்வத 

நிவைநோட்டும்ைவகயில், சைட்போளர்கவளத் சதர்வு த ய்ைது ஜனநோயகப் படுதகோவைக்குச்  மம்! 

தினமணி 1.11.2007 

  

 


