
�தலைம�ச�� மதி�ெப� அ�ைட  2022
தமிழக�தி� எ�சி ம��� எ�� (வ�ெகா�ைம த���) ச�ட� 1989 அமலா�க�

�டாலி� 100% மதி�ெப��ட� �தலிட� "A”

EPS ம��� OPS  0% மதி�ெப��ட� கைடசி இட� “F”

ப��ய� சாதிக� ம��� ப��ய� பழ���ய�ன� (வ�ெகா�ைம த����) ச�ட� வ�தி 16(2)� கீ�,
ஒ�ெவா�ஆ��� ஜனவ� ம��� ஜூைல மாத�கள�� மாநிலஅளவ�லானவ�ழிக��� (SVMC)
��ட�ப�வ� க�டாயமா��. இ�த� ச�ட�தி� அமலா�க�, �றி�பாக த��� நடவ��ைகக�,
நிவாரண�, ச�க-ெபா�ளாதார ம�வா��, அதிகா�கள�� ெசய�பா� ம���
பாதி�க�ப�டவ�க�-உய�� ப�ைழ�தவ�க�, சா�சிக� ம��� அவ�கைள� சா��தவ�கள��
உ�ைமகைள� பா�கா�த�ஆகியவ�ைற ம�ஆ�� ெச�வத�காக மாநில அளவ�லானஒ�சிற��
வா��த, ��கியமான ��ட� இ�வா��. ��ட�தி�� �த�வ� தைலைம தா�க ேவ���.

ஒ�ெவா� �தலைம�ச�� சாதைன� ப��ய�� கீேழ ெகா��க�ப���ள�. ந�திம�ற�தி�
வழ�� ெதாடர�ப�டத� வ�ைளவாக நட�த�ப�� ��ட�தி�கான பாரா��க�
�தலைம�சைரேயா, அவ� சா��த க�சிையேயா ேசரா�. இத� அ��பைடய��, த�ேபாைதய
�த�வ� தன� ெசய�பா�கள�� �ல� 100 சதவ �த��ட� கிேர� ‘A ’ ெப�றா��, அவ���
��ேனா�களான இப�எ� ம��� ஓப�எ� ஆகிேயா� தலா ��ஜிய� (0) சதவ �த��ட� ம���
கிேர� ‘F ெப���ளன�.

�ச�ப� 2021 வைர நட�த�ப�ட SVMC ��ட�க� ப�றிய மாநில அறி�ைக �றி��

வ.எ �தலைம�ச� நட�த�ப�ட
��ட�க�

க�டாயமாக
நட�த ேவ��ய
��ட�க�

இண�க வ�கித� தர நிைல

1 �.க. �டாலி� 1 1 100.00% A

2 டா�ட�. �. க�ணாநிதி 1 20 5.00% D

3 டா�ட�. ெஜ. ெஜயலலிதா 1 21 4.76% D

4 ஓ. ப�ன �� ெச�வ� 0 3 0.00% F

5 எட�பா� ேக பழன�சாமி 0 7 0.00% F

ெமா�த� 3 52 5.77%

ஆதார�: RTI replies from Public (Special–B) Department, No.643/Special.B/2016–1, Dated: 10.5.2016;
No.5634/PA–1/RTI No.56/2016–2, Dated: 14.6.2016; No.1309/Special.B/2017–1, Dated: 12.7.2017;
Government Letter No. 8481/RTI No.78/PA1/2020–1. Dated 17.07.2020)

க�சி வா�யான பதி�� இதி� ஊ�கமள��பதாக இ�ைல. க�டாயமாக நட�த�பட ேவ��ய 31
��ட�கள�� 01 அதி�க�� (3%), 21 ��ட�கள�� தி�க இர�ைட�� (10%) நட�தி��ள�.
ந�திம�ற�தி� வழ�� ெதாட��தத� வ�ைளவாக நட�த�ப�� ��ட�தி�கான பாரா��க�
�தலைம�சைரேயா, அவ� சா��த க�சிையேயா ேசரா�.

நட�த�ப�ட SVMC  ��ட�க�: க�சி வா�யான மதி�ெப� ப��ய�

வ.எ க�சி க�டாயமாக நட�த ேவ��ய
��ட�க� நட�த�ப�ட ��ட�க� இண�க வ�கித�

1 தி�க 21 2 9.52%

2
அதி�க

31 1 3.23%

ெமா�த� 52 3 5.77%

ஆதார�: RTI reply No.643/Special.B/2016–1, Dated: 10.5.2016, No.5634/PA–1/RTI No.56/2016–2, Dated: 14.6.2016
& No.1309/Special.B/2017–1, Dated: 12.7.2017 from Public (Special–B) Department, Government of Tamil Nadu;
Government Letter No. 8481/RTI No.78/PA1/2020–1. Dated 17 July 2020.



மாநில�தி� ெசய�பா�க�, க�சிவா�யாக

இ�த ச�ட�தி� வ�திக� 31 மா�� 1995 �த� நைட�ைற�� வ�ததி� இ���, 31 �ச�ப� 2021வைர
க�டாயமாக நைடெபற ேவ��ய 52 SVMC ��ட�கள�� ஐ�� (10%) ம��ேம நட�த�ப���ளன - 3
நவ�ப� 2010, 21 ஜூ� 2012, 25 ஜூ� 2013, 8 ெச�ட�ப� 2020 ம��� 19 ஆக�� 2021. இ�ச�ட�தி�
�றி�ப�ட�ப���ளப� ஜனவ� அ�ல� ஜூைலய�� இ�வைர ஒ���ட�� நட�த�படவ��ைல.
ஐ�தி�, இர�� ��ட�க� டா�ட� ெஜ. ெஜயலலிதா (2013) ம��� ஓ ப�ன�� ெச�வ� (2020)
ஆகிேயாரா�, அர� க�டாயமாக இ�த ��ட�ைத நட�த ேவ��� எ�� ேகா� தா�க�
ெச�ய�ப�ட ெபா� நல வழ�� (PIL) ம�� ெச�ைனஉய�ந�திம�ற�தன�உ�தரைவப�ற�ப��பத��
சில மண�ேநர�க��� ��பாக அவசர அவசரமாக நட�த�ப�ட�. 2020 ஆ� ஆ�� ெச�ட�ப�
மாத� வழ�க�ப�ட ெச�ைன உய�ந�திம�ற� த����, மாநில அர���� க�ைமயான
க���பா�கைள வ�தி��, ஒ�ெவா� ஜனவ� ம��� ஜூைல மாத�கள�� ��ட�ைத நட�த
ேவ��� என உ�தரவ��ட�. 2021 ஜனவ�ய�� க�டாயமாக நட�த ேவ��ய ம��� ந�திம�ற
உ�தர� ப�ற�ப��க�ப�ட ேபா��  இ���ட�ைத மாநில அர� நட�தவ��ைல.

இத� ப� இ�ச�ட�தி� கீ� ப��யலிட�ப�ட ச�க�க��� தன� அரசியலைம�� கடைமைய
நிைறேவ��வதி�, மாநில� 52 இ� 5 மதி�ெப�கைள� ெப���ள�. இ� ெவ�� 9.62% ஆ��.
ேம��, ேமாசமான 'F' தர�ைத ெப�கிற�.

�ச�ப� 2021 வைர நட�த�ப�ட SVMC ��ட�க� ப�றிய மாநில மதி�ெப� ப��ய�

வ.எ �தலைம�ச�
பதவ�ேய�ற

நா�
பதவ��கால�
����ற நா�

நட�த�ப�ட
��ட�க�

க�டாயமாக
நட�த ேவ��ய
��ட�க�

இண�க
வ�கித�

தர
நிைல

1 டா�ட�. ெஜ. ெஜயலலிதா 24 June 1991 12 May 1996 0 2 0.00% F

2 டா�ட�. �. க�ணாநிதி 13 May 1996 13 May 2001 0 10 0.00% F

3 டா�ட�. ெஜ. ெஜயலலிதா 14 May 2001 20 Sept 2001 0 1 0.00% F

4 ஓ. ப�ன �� ெச�வ� 21 Sept 2001 01 Mar.2002 0 1 0.00% F

5 டா�ட�. ெஜ. ெஜயலலிதா 02 Mar 2002 12 May 2006 0 8 0.00% F

6 டா�ட�. �. க�ணாநிதி 13 May 2006 14 May 2011 1 10 10.00% D

7 டா�ட�. ெஜ. ெஜயலலிதா 16 May 2011 28 Sept 2014 #2 7 14.29% D

8 ஓ. ப�ன �� ெச�வ� 29 Sept 2014 22 May 2015 0 1 0.00% F

9 டா�ட�. ெஜ. ெஜயலலிதா 23 May 2015 05 Dec 2016 0 3 0.00% F

10 ஓ. ப�ன �� ெச�வ� 06 Dec 2016 15 Feb 2017 0 1 0.00% F

11 எட�பா� ேக பழன�சாமி 16 Feb 2017 06 May 2021 #1 7 0.00% F

12 �.க. �டாலி� 07 May 2021 – 1 1 100.00% A

Total (state) 5 52 9.62% F

ஆதார�: RTI replies from Public (Special–B) Department, No.643/Special.B/2016–1, Dated: 10.5.2016; No.5634/PA–1/RTI
No.56/2016–2, Dated: 14.6.2016; No.1309/Special.B/2017–1, Dated: 12.7.2017; Government Letter No. 8481/RTI
No.78/PA1/2020–1. Dated 17.07.2020)
# ந�திம�ற�தி� வழ�� ெதாட��தத� வ�ைளவாக நட�த�ப�ட��ட�தி�கான பாரா��க� �தலைம�ச��ேகா, அவ�
சா��த க�சி�ேகா அள��க�படா�.



இ�த� ச�ட�தி� கீ� த�டைன வ�கித� இ��� ஒ�ைற இல�க�தி� இ��ப� சிறி�
ஆ�ச�யமாக உ�ள�, 2010 இ� 33 நா�க��� ஒ�� எ�றி��த ெப�க�ம���சி�மிக�ம�தான
பாலிய� வ��ண��சிக�, 2020 இ� 3 நா�க��� ஒ�� எ�ற அள��� உய����ள�. 2020 இ�
இதி� 64% ேப� (126 இ� 81) �ழ�ைதக�. ��ற�ப�தி�ைக, வ�சாரைண (1992 �த� நி�ைவய��
உ�ள�!) ம��� நிவாரண� ஆகியைவகள�� நி�ைவ வ�கித� அதிக��� வ�கிற�, அதிகா�க�
பல ஆ��களாக இ�த ச�ட�தி�ப� அ��பேவ��ய அறி�ைககைள அ���வதி�ைல, ேம��
நிவாரண நி�ைவ ஒ��ற� இ��க���, எ�தைன ேப��� (பாதி�க�ப�டவ�க���) அர�
ேவைலக�, வ ��க�, நில�, ம��� க�வ� (ெகாைல ம��� பாலிய� வ��ண��சி�� க�டாய�)
வழ�க�ப���ளன எ�ற ��ள�வ�வர� �ட  அதிகா�க���  ெத�யவ��ைல.

SVMC ��ட� ெபா�வாக மாநில அரசி� க���பா���� �றி�பாக �தலைம�ச��
க���பா���� உ�ள ஒ� நிக�வா��. இ� அற வழிய�� ெசய�ப�வ�, ேம��உய�ம�ட�தி�
உ�ள அரசா�க� ச�க ந�திைய எ�வள� த�வ�ரமாக ��ென��கிற� எ�பைத கா��வத�கான
��கியமான �றி�பானா��. �த�வராக பதவ�ேய�ற 100 நா�கள�� எ�வ�எ�சிைய அைம��
அத� ��ட�ைத நட�தி வரலா� பைட�தா� மா��மி��த�வ��.க.�டாலி�. ஜனவ� 2022�
க�டாயமாக நட�த ேவ��ய ��ட�ைத ெதாட��� நட��� �த� �த�வ� எ�ற சாதைனைய
அவ� பைட�பாரா எ�பைத� ெபா��தி���தா� பா��க ேவ���.

தமிழக அரசிடமி��� தகவ� அறி�� உ�ைம� ேகா��ைகக� �ல� ெபற�ப�ட தகவ�க�,
ச�க ந�தி�கான ஈ�பா�கள�� �தலைம�ச�க�, அவ�கள� க�சிக� ம��� அவ�றி�
மாநில�தி�� உ�ள உ�தி�பா��ைன ெதள�வாக கா��கிற�.ஒ�ெவா�ஆ���ஜனவ�ம���
ஜூைல மாத�கள�� SVMC ��ட�க� ச�யான ேநர�தி� நட�த�ப�வைத�த�வ� உ�தி ெச�ய
ேவ��� எ�� தமி�நா� ��ம�க� வ�ழிக� �� வலி����கிற�.


