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ெமிழ்ாடு ெட்டைன்்றப க�்ரமவ

வி்காரி, ைாசி 5, திருவளளுவர ஆண்டு–2051 

2020 பிப்ரவரி 17, திங்கட்கிழமை
பசனற், புனி்த ேனாரஜ் க்கனாடற்டயிலுள்்ள சட்டமனைப் 

கபரறவ மண்டபத்தில மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
திரு. �. ென�ால் அவர்கள் ்தறலறமயில ்கனாறல 10–00 மணி�்ளவில 
கபரறவ கூடி�து.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர:

“எணணி� எணணி�னாஙகு எய்துப எணணி�னார
 திணணி�ர ஆ்கப் பபறின.”

ஒரு பச�றலச் பசய்� கவணடும எனறு எணணி, 
எணணி�படி பச�ல ஆற்றுவதில உறுதியு்டன இருப்பனாரனா்னால 
அவர எணணி�படிக� பச�லில பவற்றி அற்டவனார. 

1. இ்ரங்கற்குறிபபு்கள
முன்னாள் உறுப்பி்ர்கள் திருமதி ஆர. சனாவித்திரி 

அமமனாள், திரு. க்க.பி. இரனாகேந்திர பிரசனாத் 
ஆகிக�னார மறைவு

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: ்தமிழநனாடு சட்டமனைப் 
கபரறவ முன்னாள் உறுப்பி்ர்க்ளனா் திருமதி ஆர. சனாவித்திரி 
அமமனாள் அவர்கள் 3–10–2019 அனறும, திரு. க்க.பி. இரனாகேந்திர 
பிரசனாத் அவர்கள் 14–2–2020 அனறும மறைவுற்ை பசய்தியிற் 
இப்கபரறவககு வருத்்தத்து்டன ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

திருமதி ஆர. சனாவித்திரி அமமனாள் அவர்கள் 1991–1996 ஆம 
ஆணடு்களில முற்கயூர ப்தனாகுதியிலிருந்து ்தமிழநனாடு சட்டமனைப் 
கபரறவககுத் க்தரந்ப்தடுக்கப்படடு, நனகு பணி�னாற்றி்னார்கள். 

திரு. க்க.பி. இரனாகேந்திர பிரசனாத் அவர்கள் 2001–2006 
ஆம ஆணடு்களில பத்மநனாபபுரம ப்தனாகுதியிலிருந்து ்தமிழநனாடு 
சட்டமனைப் கபரறவககுத் க்தரந்ப்தடுக்கப்படடு, நலலமுறையில 
பணி�னாற்றி்னார்கள். கமலும 2001 மு்தல 2002 வறர அறமச்சரனா்கவும 
பணி�னாற்றி்னார்கள். 
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[கபரறவத் ்தறலவர]
இமமுன்னாள் உறுப்பி்ர்க்ளது மறைவனால அவர்கற்ளப் 

பிரிந்து வருந்தும அவர்தம குடுமபத்தி்ருககு ஆழந்்த இரங்கறலயும, 
அனு்தனாபத்ற்தயும இப்கபரறவயின சனாரபிலும, என சனாரபிலும 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

மறைந்்த இப்பபருந்்தற்க்களுககு மரி�னாற்த பசலுத்தும 
வற்கயில மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர்கள் அற்வரும எழுந்து நினறு 
இரணடு மணித்துளி்கள் அறமதி ்கனாககுமனாறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 

(உறுப்பி்ர்கள் அற்வரும எழுந்து நினறு இரணடு 
மணித்துளி்கள் அறமதி ்கனாத்்த்ர.)

2. இ்ரங்கல் தீரைானம்
“குருதி மனாவள்்ளலக்கனான” திரு. பி.ஏ.க்க.பி. இரனாேகச்கரன 

அவர்கள் மறைவு

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: பசனற், இரனா�புரம, கிகரஸ 
்கனார்டன பகுதிற�ச் கசரந்்த திரு. பி.ஏ.க்க.பி. இரனாேகச்கரன 
அவர்கள் 1–2–2020 அனறு உ்டலநலக குறைவி்னால மறைவுற்ை 
பசய்தி�றிந்து இப்கபரறவ அதிரச்சியும ஆற்பைனா்னாத் து�ரமும 
ப்கனாள்கிைது.

மறைந்்த திரு. பி.ஏ.க்க.பி. இரனாேகச்கரன அவர்கள் அதி்க 
அ்ளவில இரத்்த ்தனா்ம வழஙகி இந்தி� அ்ளவில சனா்தற் 
பற்டத்்தக்தனாடு இரத்்த ்தனா்ம குறித்்த விழிப்பு்ரறவயும 
ஏற்படுத்தி�வர. 2002 ஆம ஆணடு ்தமிழநனாடு எய்டஸ ்கடடுப்பனாடடு 
வனாரி�ம இவருககு “குருதி மனாவள்்ளலக்கனான” எனகிை விருது 
வழஙகி சிைப்பித்துள்்ளது.

அன்னாரது மறைவி்னால அவறரப் பிரிந்து வருந்தும அவரது 
குடுமபத்தி்ருககு ஆழந்்த இரங்கறலயும, அனு்தனாபத்திற்யும 
இப்கபரறவ ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிைது.

இந்்த இரங்கல தீரமனா்த்ற்த நிறைகவற்றும மு்கத்்தனானும 
மறைந்்த இப்பபருந்்தற்கககு மரி�னாற்த பசலுத்தும வற்கயிலும 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர்கள் அற்வரும எழுந்து நினறு இரணடு 
மணித்துளி்கள் அறமதி ்கனாககுமனாறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன.

(உறுப்பி்ர்கள் அற்வரும எழுந்து நினறு இரணடு 
மணித்துளி்கள் அறமதி ்கனாத்்த்தனமூலம தீரமனா்ம 
நிறைகவற்ைப்பபற்ைது.)

[2020 பிப்ரவரி 17
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3. வினாக்கள–விமட்கள
உடுக்குறியிட்ட வி்னாக்்கள்

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: வி்னாக்கள்–விற்ட்கள். வி்னா 
வரிறச எண 26, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. எஸ.டி.க்க. ேகற்க�ன, 
மனாணபுமிகு பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர நலன மற்றும விற்ள�னாடடு 
கமமபனாடடுத் துறை அறமச்சர அவர்கள்.

26—

பள்ளிற�த் தரம உ�ரத்துதல

*50927—திரு. எஸ்.டி.க்க. ஜகம்கயன்:

மனாணபுமிகு பள்ளிக ்கலவி, இற்ளஞர நலன மற்றும 
விற்ள�னாடடு கமமபனாடடுத் துறை அறமச்சர அவர்கள் 
கீழக்கனாணும வி்னாக்களுககு விற்ட�ளிப்பனாரனா—

(அ) ்கமபம ப்தனாகுதி, உத்்தமபனாற்ள�ம ஊரனாடசி ஒனறி�ம, 
உ. அமமனாபடடி கிரனாமத்தில உள்்ள உ�ரநிறலப் பள்ளிற� 
கமலநிறலப் பள்ளி�னா்கத் ்தரம உ�ரத்்த அரசு ஆவ் பசய்யுமனா?

(ஆ) ஆம எனில, எப்கபனாது?

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தெஙக்காட்மடயன், �ளளிக ்கல்வி, 
இம்ளஞர ்லன் ைற்றும் விம்ளயாட்டு கைம்�ாட்டுத் தும்ற 
அமைசெர: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, 
சரித்திர சனா்தற் பற்டத்து மூனைனாணடு சனா்தற் குறித்்த 
சிைப்பு மலறர பவளியிடடிருககிை (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 
மனாணபுமிகு அமமனா வழியில ஆடசி ந்டத்திக ப்கனாணடிருககிை 
மனாணபுமிகு ்தமிழ்க மு்தலறமச்சர திரு. ஈ.பி.எஸ அவர்களுககும, 
அவர்களுககு உறுதுற்�னா்க இருககினை மனாணபுமிகு 
திரு. ஓ.பி.எஸ. அவர்களுககும எனனுற்ட� வனாழத்து்கற்ள மு்தலில 
நனான ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

முற்ப்கல 10–05

சிைந்்த ஆளுறமத் திைனில இந்தி�னாவிகலக� ்தமிழ்கம 
மு்தனறம மனாநிலமனா்கத் தி்கழவ்தற்கு விருது. (கமறசற�த் 
்தடடும ஒலி) அக்தகபனால, ‘கசனாழ மண்டலம கசனாறுற்டத்து’ 
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எனறு பசனாலவனார்கள்; அந்்த மண்டலத்ற்தக ்கனாப்ப்தற்்கனா்க 
ஆற்யிடடிருககிை அக்த கநரத்தில, ஆசி� ்கண்டத்திகலக� 
இலலனா்த அ்ளவிற்கு ஒருஙகிற்ந்்த ்கனாலநற்ட பூங்கனா ஒனறை 
அறமத்து, வரலனாறு பற்டத்திருககிை நமமுற்ட� மனாணபுமிகு 
்தமிழ்க மு்தலறமச்சர அவர்களுககும (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 
9 மருத்துவக ்கலலூரி்கற்ள ஒகர ஆணடிகல ப்கனாணடு வந்து 
வரலனாறு பற்டத்திருககிை (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) நமமுற்ட� 
அமமனா அவர்களின வழியில நற்டபபறுகினை இந்்த அரசு, 
மற்ைவர்கள் பசனாலவற்தப்கபனால மூனறு ஆணடு்கள் அலல;  
நூறு ஆணடுக்கனாலம இந்்த ஆடசி எனறைககும நிறலக்கப் 
கபனாகிைது எனபற்த இந்்த கநரத்தில க்கனாடிடடுக ்கனாடடி்ட 
விருமபுகிகைன. (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) அமமனா அவர்கள் 
இந்்தச் சட்டமனைத்திகல, எ்ககுப் பிைகும இந்்த ஆடசி 100 
ஆணடுக ்கனாலம நிறலககும எனைனார்கள்; அ்தற்்கனா் ஆக்கத்ற்தயும, 
ஊக்கத்ற்தயும அளிப்பக்தனாடு எந்்த கநரத்திலும, �னார 
கவணடுபமனைனாலும, எளிறம�னா் முறையில சந்திககினை 
அ்ளவில பச�லபடுகினை நமமுற்ட� மனாணபுமிகு ்தமிழ்க 
மு்தலறமச்சர திரு. எ்டப்பனாடி க்க. பழனிசனாமி அவர்களுககும 
(கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) அவகரனாடு உறுதுற்�னா்க இருந்து, 
எலலனாப் பணி்கற்ளயும ஆற்றி வருகினை மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர திரு. ஓ. பனனீரபசலவம அவர்களுககும எனனுற்ட� 
பநஞசனாரந்்த வனாழத்து்கற்ளயும, பனாரனாடடு்கற்ளயும மு்தலில நனான 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி)

(அ) மற்றும (ஆ) மனாணபுமிகு சட்டமனை உறுப்பி்ர 
திரு. ேகற்க�ன அவர்கள், ்கமபம ப்தனாகுதி, உத்்தமபனாற்ள�ம 
ஊரனாடசி ஒனறி�ம, உ. அமமனாபடடி கிரனாமத்தில உள்்ள 
உ�ரநிறலப் பள்ளிற� கமலநிறலப் பள்ளி�னா்கத் ்தரம 
உ�ரத்்த கவணடுபமனை கவணடுக்கனாற்ள றவத்திருககிைனார. 
அந்்தப் பள்ளிற�த் ்தரம உ�ரத்துகினை வற்கயில, அ்தற்குத் 
க்தறவ�னா் நிலங்கள் இலறல, கபனாதுமனா் நிதியும அரசி்டம 
பசலுத்்தப்ப்டவிலறல. ஆ்ககவ, அற்தப் பற்றி மீணடும அரசு 
பரிசீலிககும எனபற்த நனான இந்்த கநரத்தில ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எஸ.டி.க்க. ேகற்க�ன அவர்கள். 

திரு. எஸ்.டி.க்க. ஜகம்கயன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்களுககும, மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களுககும, 
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மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அவர்களுககும, மனாணபுமிகு 
அறமச்சர பபருமக்களுககும, மனாணபுமிகு சட்டமனை 
உறுப்பி்ர்கள் அற்வருககும எனனுற்ட� அனபனா் 
வ்க்கத்ற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

இனறை�தி்ம நமமுற்ட� ்தமிழ்க அரசி�ல வரலனாற்றில 
ஒரு முககி�மனா் பபனான்னாள் எனபற்த இந்்த நலல கநரத்தில 
நனான ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. மனாணபுமிகு ்தமிழ்க மு்தலறமச்சர 
அவர்கள் ப்தவிக�ற்ை மூனறு ஆணடு்களில 16,382 க்கனாப்பு்களில 
ற்கப�ழுத்திடடு, (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) நனான்கனாம ஆணடில 
அடிப�டுத்து றவககிை இந்்த நலல கநரத்தில ்தமிழநனாடடின 
பநற்்க்ளஞசி�மனா் ்கனாகவரி ப்டல்டனா பகுதிற� பனாது்கனாக்கப்பட்ட 
சிைப்பு கவ்ளனாணறம மண்டலமனா்க அறிவித்து, குடிமரனாமத்துத் 
திட்டம உடப்ட பலகவறு திட்டங்கற்ள நிறைகவற்றி, மத்தி� அரசின 
நல ஆளுறமத் திைனிற்்கனா் ்தர வரிறசயில, இந்தி�னாவிகலக� 
்தமிழ்கம மு்தல இ்டம (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) எனை சிைப்றபப் 
பபற்றுத் ்தந்்த மனாணபுமிகு மு்தலவர அவர்களுககும, மனாணபுமிகு 
துற் மு்தலவர அவர்களுககும, மனாணபுமிகு அறமச்சர 
பபருமக்களுககும எனனுற்ட� வனாழத்து்கற்ள, வ்க்கத்து்டன 
இந்்த நலல கநரத்தில ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

எனனுற்ட� ்கமபம சட்டமனைத் ப்தனாகுதியில இருககினை 
உ. அமமனாபடடி கிரனாமத்திலுள்்ள ஆயிரக்க்க்கனா் மனா்வர்கள் 
பக்கத்து கிரனாமத்திற்குச் பசனறு படிக்க கவணடி� சூழநிறலயில 
இருககிைனார்கள். அந்்த உ. அமமனாபடடிற�ச் சுற்றி பல கிரனாமங்கள் 
இருககினை். அந்்தக கிரனாமத்தில படிககினை மனா்வர்கள் 
எலகலனாரும, ஏறழ விவசனா�த் ப்தனாழிலனா்ளர குடுமபத்ற்தச் 
கசரந்்தவர்கள். அ்த்னால, மனாணபுமிகு பள்ளிக ்கலவித் துறை 
அறமச்சர அவர்கள், மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர, மனாணபுமிகு 
துற் மு்தலறமச்சர அவர்களின ஒப்பு்தறலப் பபற்று 
உ�ரநிறலப் பள்ளிற� கமலநிறலப் பள்ளி�னா்கத் ்தரம உ�ரத்தித் 
்தர கவணடுபமனறு மீணடும வலியுறுத்திக க்கடடுகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இற்ளஞர நலன மற்றும விற்ள�னாடடு கமமபனாடடுத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தெஙக்காட்மடயன்: மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, ஓர உ�ரநிறலப் பள்ளிற�, 
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கமலநிறலப் பள்ளி�னா்கத் ்தரம உ�ரத்்த கவணடுபமனறு 
பசனான்னால, குறைந்்தது மூனறு ஏக்கர நிலம இருக்க கவணடும, 
ஆ்னால, அஙக்க 1.33 ஏக்கர நிலம்தனான இருககிைது. அதுமடடுமலல 
இரணடு இலடசம ரூபனாய் நிதியிற் அரசிற்கு வழஙகி்ட 
கவணடும. அந்்த நிதியும வழங்கப்ப்டவிலறல. ஆ்ககவ, இ்தற்க 
்கருத்திலப்கனாணடு மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் அ்தற்்கனா் 
பணி்கற்ள கமற்ப்கனாள்வனாகர�னா்னால, மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்களின ்கவ்த்திற்கு எடுத்துச்பசனறு அ்தற் நிறைகவற்றித் 
்தருவ்தற்கு அரசு பரிசீலிககும எனபற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எஸ.டி.க்க. ேகற்க�ன அவர்கள். 

திரு. எஸ்.டி.க்க. ஜகம்கயன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, சமீபத்தில சமரப்பிக்கப்பட்ட வரவு–பசலவுத் திட்ட 
அறிகற்கயில அற்த்துத் துறை்களு்டன ஒப்பிடுமபபனாழுது, 
பள்ளிக ்கலவித் துறைககு அதி்கபடசமனா்க 34,181.73 க்கனாடி ரூபனாய் நிதி 
ஒதுககி�்தற்கு எனனுற்ட� நனறிற�த் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

இந்தி� அரசின மனி்த வ்ள கமமபனாடடு அறமச்ச்கம 
பவளியிடடுள்்ள பச�ல திைன ்தரக குறியீடடினபடி, 
அணுக்கமனா் பள்ளி வசதிற� வழஙகுவதில, இந்தி�னாவிகலக� 
்தமிழ்கம மு்தல இ்டத்ற்தப் பபற்றிருககிைது எனபற்த இந்்த 
நலல கநரத்தில ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. (கமறசற�த் ்தடடும 
ஒலி) ப்தனா்டக்கக ்கலவியில, மனா்வர நி்கர கசரகற்கயில 
99.88 ச்தவிகி்தத்ற்த எடடி சனா்தற் பற்டத்திருககிைது 
எனபற்தயும, பள்ளிக ்கலவியில மடடுமலல, உ�ர ்கலவியிலும, 
இந்தி�னாவிகலக� ்தமிழ்கம மு்தல இ்டத்ற்தப் பபறுவ்தற்கு 
நலல வனாய்ப்றப உருவனாககியிருககிைனார்கள். அந்்த வற்கயில, 
மனாணபுமிகு இ்த� ப்தய்வம புரடசித் ்தறலவி அமமனா 
அவர்கள் மனா்வச் பசலவங்களுக்கனா்க வழஙகி� 14 வற்க�னா் 
பபனாருட்கற்ள விறலயிலலனாமல வழஙகுகினை ்கனார்த்தி்னால, 
இனறை�தி்ம நமமுற்ட� மனா்வர்கள் இந்தி�னாவிகலக� 
மு்தலி்டத்ற்தப் பபறுகினை வனாய்ப்பிற்ப் பபற்றிருககிைனார்கள். 
்க்டந்்த 3 ஆணடு்களில, 250 நடுநிறலப் பள்ளி்கள் உ�ரநிறலப் 
பள்ளி்க்ளனா்கவும, 202 உ�ரநிறலப் பள்ளி்கள் கமலநிறலப் 
பள்ளி்க்ளனா்கவும ்தரம உ�ரத்்தப்படடிருககினை் எனபற்த 
நனான மகிழச்சிக�னாடு ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. அந்்தவற்கயிகல, 
்கமபம ப்தனாகுதி, உ. அமமனாபடடி கிரனாமத்திலுள்்ள உ�ரநிறலப் 
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பள்ளிற�யும ்தரம உ�ரத்தித் ்தர கவணடுபமனறு மீணடும 
வலியுறுத்திக க்கடடுகப்கனாள்கிகைன.

 முற்ப்கல 10–10

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இற்ளஞர நலன மற்றும விற்ள�னாடடு கமமபனாடடுத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தெஙக்காட்மடயன்: மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்களுற்ட� க்கனாரிகற்க்கள் அற்த்தும மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அவர்களுற்ட� ்கவ்த்திற்குக ப்கனாணடு 
பசலலப்படும எனபற்த மு்தலில நனான ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

கமலும, அஙக்க பத்்தனாவது வகுப்பில 30 மனா்வர்கள் 
மடடுகம ்கலவி பயினறு வருகினை்ர. 100 மனா்வர்கள் ்கலவி 
பயில கவணடும. பத்்தனாவது வகுப்பு பயிலும மனா்வர்களுற்ட� 
எணணிகற்கற� உ�ரத்துவ்தற்கு மனாணபுமிகு சட்டமனை 
உறுப்பி்ர அவர்கள் ந்டவடிகற்க எடுக்க கவணடுபமனை 
கவணடுக்கனாற்ள றவக்க விருமபுகிகைன. கமலும, மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர அவர்களுற்ட� க்கனாரிகற்கற� அரசு பரிசீலித்து, 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களுற்ட� ்கவ்த்திற்குக ப்கனாணடு 
பசனறு, நிறைகவற்றித்்தரும எனபற்தயும ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. கு. பிச்சனாணடி அவர்கள்.

திரு. கு. பிசொண்டி: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, உ�ரநிறலப் பள்ளிற� கமலநிறலப் பள்ளி�னா்கத் 
்தரம உ�ரத்துவற்தப் பபனாறுத்்தவறரயில, தி.மு.்க. ஆடசியில 
்தறலவர ்கறலஞர அவர்கள் ஒகர ஆணடில 100 பள்ளி்கற்ளத் 
்தரம உ�ரத்திக ப்கனாடுத்்தனார்கள். பல கிரனாமங்களில town bus 
வசதி இலலனா்த ்கனார்த்தி்னால, மனா்வர்கள் town bus வசதிற� 
பசய்து ப்கனாடுக்க கவணடுபமனறு அதி்க்ளவில க்கனாரிகற்க 
றவககிைனார்கள். பள்ளி்கள் ்தரம உ�ரத்்தப்ப்டனாமல இருககினை 
்கனார்த்தி்னால, town bus–ல அதி்க ப்தனாறலவு பசனறு எலகலனாரும 
்கலவி ்கற்்க கவணடி� சூழநிறல இருககினைது. ஆ்ககவ, எந்ப்தந்்தப் 
பகுதியிலுள்்ள மனா்வர்கள் அதி்க ப்தனாறலவு பசனறு ்கலவி 
பயினறு வருகிைனார்கள் எனபற்த அரசு அறிந்து, ஒகர ஆணடில 
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அந்்தந்்தப் பகுதியிலுள்்ள உ�ரநிறலப் பள்ளி்கற்ள, கமலநிறலப் 
பள்ளி்க்ளனா்கத் ்தரம உ�ரத்துவ்தற்கு இந்்த அரசு முனவருமனா 
எனபற்த அறி� விருமபுகிகைன.

கமலும, எனனுற்ட� ப்தனாகுதியில கவ்ளனா்ந்்தல 
ஊரனாடசியிலுள்்ள உ�ரநிறலப் பள்ளிற� கமலநிறலப் 
பள்ளி�னா்கத் ்தரம உ�ரத்துவ்தற்குண்டனா் நிதிற�ச் பசலுத்தி 
பல ஆணடு்கள் ஆகிவிட்ட். ஆ்னால, அந்்தப் பள்ளி இதுநனாள் 
வறரயில கமலநிறலப் பள்ளி�னா்கத் ்தரம உ�ரத்்தப்ப்டவிலறல. 
அக்தகபனால, மங்கலம எனை கிரனாமத்திலுள்்ள பள்ளிற� பபண்கள் 
பள்ளி, ஆண்கள் பள்ளி எ் இரணடு பள்ளி்க்ளனா்கப் பிரிக்க 
கவணடுபமனை க்கனாரிகற்க றவக்கப்பட்டது. அந்்தப் பள்ளிற� 
இரணடு பள்ளி்க்ளனா்கப் பிரிப்ப்தற்குண்டனா் இ்ட வசதி உடப்ட 
அற்த்து வசதி்களும அஙக்க இருககினை். ஆ்னால, அந்்தப் 
பள்ளியும இதுநனாள் வறரயில பிரிக்கப்ப்டவிலறல. ஆ்ககவ, ்கலவித் 
துறையில முனக்ை கவணடுபமனை நிறலயில, அற்வருககும 
்கலவி வழங்க கவணடுபமனை திட்டத்தின அடிப்பற்டயில ்கலவி 
்கற்பதில இற்டநிற்ைல இலலனாமல இருப்ப்தற்கும, மனா்வர்கள் 
அதி்க தூரம town bus–ல பசனறு ்கலவி ்கற்்கனாமல அந்்தந்்த 
ஊர்களிகலக� ்கலவி ்கற்கும வற்கயில பள்ளி்கற்ளத் ்தரம 
உ�ரத்தித் ்தருவ்தற்கும இந்்த அரசு முனவருமனா எனபற்த அறி� 
விருமபுகிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இற்ளஞர நலன மற்றும விற்ள�னாடடு கமமபனாடடுத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தெஙக்காட்மடயன்: மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் 
பசனான் ்கருத்து்கற்ள ம்திகல ஏற்று்தனான, ்தமிழ்கம முழுவதும 
உள்்ள அற்த்து சட்டமனைத் ப்தனாகுதி்களிலும, எஙப்கஙப்கலலனாம 
மனா்வர்கள் கூடு்தலனா்க இருககிைனார்கள், எஙப்கஙப்கலலனாம 
பள்ளி்கள் ்தரம உ�ரத்்தப்ப்ட கவணடுபமனபது குறித்து இந்்த 
அரசு ஆய்வு பசய்து ப்கனாணடிருககிைது. மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்களுற்ட� ்கவ்த்திற்குக ப்கனாணடு பசனறு, ஒவபவனாரு 
சட்டமனை உறுப்பி்ருற்ட� கவணடுக்கனாற்ளயும ம்திகல 
ப்கனாணடு, இந்்தப் பணி்கற்ள இந்்த ஆணக்ட பசய்வ்தற்கு அரசு 
்த�னாரனா்க இருககிைது எனபற்த மு்தலில ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.
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கமலும, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள், அவர்களுற்ட� 
ஆடசிக ்கனாலத்தினகபனாது்தனான 100 பள்ளி்கள் ்தரம 
உ�ரத்்தப்பட்ட் எனறு குறிப்பிட்டனார. நடுநிறலப் பள்ளி்கள் 
உ�ரநிறலப் பள்ளி்க்ளனா்கவும, உ�ரநிறலப் பள்ளி்கள் கமலநிறலப் 
பள்ளி்க்ளனா்கவும பமனாத்்தம 225 பள்ளி்கற்ள ஒகர ஆணடில ்தரம 
உ�ரத்தி வரலனாறு பற்டத்திருககினை அரசு, இந்்த அரசு எனபற்தயும 
நீங்கள் மைந்துவி்டக கூ்டனாது. (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) அற்த்து 
அரசு்களும இற்தத்்தனான பசய்து ப்கனாணடிருககினை். மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர அவர்களுற்ட� க்கனாரிகற்கற�யும இந்்த அரசு 
பரிசீலித்து, அந்்தப் பகுதி்களிலுள்்ள குறைபனாடு்கற்ள நீககுவ்தற்கு 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களுற்ட� ்கவ்த்திற்கு எடுத்துச் 
பசனறு, பள்ளிற�த் ்தரம உ�ரத்தித் ்தருவ்தற்கு அரசு ந்டவடிகற்க 
கமற்ப்கனாள்ளும எனபற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. ்தங்கம ப்தன்ரசு அவர்கள்.

திரு. ெங்கம் தென்ன்ரசு: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்கள், பள்ளி்கற்ளத் 
்தரம உ�ரத்துவது சமபந்்தமனா்கப் கபசுகினைகபனாது, உ�ரநிறலப் 
பள்ளி�னா்கத் ்தரம உ�ரத்்த கவணடுபமனைனால ஒரு இலடசம 
ரூபனாய் நிதியும, கமலநிறலப் பள்ளி�னா்கத் ்தரம உ�ரத்்த 
கவணடுபமனைனால இரணடு இலடசம ரூபனாய் நிதியும பபனாது 
மக்களுற்ட� பஙகீடடுத் ப்தனாற்க�னா்க வழங்க கவணடுபமனை 
நிபந்்தற் இருககிைது எனறு இஙக்க குறிப்பிட்டனார. அதில, 
உ�ரநிறலப் பள்ளி்கற்ள, SSA ஆ்க இருந்்தனாலும சரி, RMSA ஆ்க 
இருந்்தனாலும சரி, இந்்தக ்கனால்கட்டங்களில எலலனாம பள்ளி்கற்ளத் 
்தரம உ�ரத்துவ்தற்கு இந்்தத் திட்டங்களின அடிப்பற்டயில மத்தி� 
அரகச நிதி உ்தவி வழஙகிவிடுகிைது. ்தற்கபனாது Samagra Shiksha 
Abhiyan வந்துவிட்டது. ஆ்ககவ, இந்்தத் திட்டங்களுககு மத்தி� 
அரசிலிருந்து கநரடி�னா்ககவ நிதி பபற்று ்தரம உ�ரத்்தககூடி� 
நிறல இருககினைகபனாது, உ�ரநிறலப் பள்ளி்க்ளனா்கத் ்தரம 
உ�ரத்துவ்தற்கு பபனாது மக்களி்டமிருந்து ஒரு இலடசம ரூபனாய் 
வனாங்க கவணடி� அவசி�ம ்தற்கபனாது எழவிலறல எனபது்தனான 
எங்களுற்ட� ்கருத்து. மற்பைனானறு, கமலநிறலப் பள்ளி்களுககு 
பபனாது மக்களின பஙகீடடுத் ப்தனாற்க�னா்க இரணடு இலடசம 
ரூபனாய் பசலுத்துகிகைனாம. 100 பள்ளி்கற்ளத் ்தரம உ�ரத்தினீர்கள் 
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எனைனால அதில எவவ்ளவு வந்து வி்டப்கபனாகிைது? 2 க்கனாடி ரூபனாய் 
வரும. 34,000 க்கனாடி ரூபனாய் அ்ளவிற்கு படபேட கபனா்டககூடி� 
ஒரு துறையில, இந்்த இரணடு க்கனாடி ரூபனாய் எனபது எந்்த 
அ்ளவில பபரி� ப்தனாற்க�னா்க வந்துவி்டப் கபனாகிைது எனபது்தனான 
எங்களுற்ட� க்கள்வி. (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) உ�ரநிறலப் 
பள்ளிற�த் ்தரம உ�ரத்துவ்தற்்கனா்க கிரனாமத்திலிருந்து ஒரு இலடசம 
ரூபனாற� வனாஙகுவது எனபது மி்கவும சிரமம. இரணடு இலடசம 
ரூபனாய் ்கடடுவது எனபது மி்கவும சிரமம. எ்கவ, பள்ளி்கள் 
்தரம உ�ரத்்தப்ப்ட கவணடுபமனைனால பபனாது மக்கள் பஙகீடடுத் 
ப்தனாற்க வழங்க கவணடும எனை நிபந்்தற்யிலிருந்து முற்றிலுமனா்க 
விலக்களிப்ப்தற்கு இந்்த அரசு முனவருமனா எனபற்தத் ்தங்கள் 
வனாயிலனா்க அறி� விருமபுகிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இற்ளஞர நலன மற்றும விற்ள�னாடடு கமமபனாடடுத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள்.

முற்ப்கல 10–15

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தெஙக்காட்மடயன்: மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்கள் குறிப்பிட்டதுகபனால எலலனாப் பள்ளி்களுககும அது 
விதிவிலககு அலல. கிரனாமங்கள் மற்றும மறலவனாழ பகுதி்களில 
உள்்ள பள்ளி்களுககு விதிவிலககு அளிக்கப்படுகினைது. எ்கவ, 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் கூறி�ற்த ம்தில ப்கனாணடு, 
நடுநிறலப் பள்ளியிற் உ�ரநிறலப் பள்ளி�னா்கத் ்தரம 
உ�ரத்துவ்தற்கு ரூ.1 இலடசமும, உ�ரநிறலப் பள்ளிற� கமலநிறலப் 
பள்ளி�னா்கத் ்தரம உ�ரத்துவ்தற்கு ரூ.2 இலடசமும எ் இருககும 
நிபந்்தற்ற� ்த்ளரத்துவது குறித்து அரசு பரிசீலிப்ப்தற்கு 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களின ்கவ்த்திற்கு நனாங்கள் 
எடுத்துச் பசலகவனாம. ஏப்னறு பசனான்னால, அற்த்துப் 
பள்ளி்களிலிருந்தும நனாங்கள் அந்்த நிதியிற்ப் பபறுவதிலறல. 
Remote villages எனறு பசனாலலப்படுகினை கிரனாமப் பகுதி்கள் 
மற்றும மறலவனாழ பகுதி்களில இருககினை பள்ளி்களுககு 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள் விதிவிலககு அளித்து 
வருகினைனார்கள். எ்கவ, இ்தற்யும ்கவ்த்திலப்கனாணடு இந்்த 
அரசு பரிசீலிககும எனபற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 
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 ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: வி்னா வரிறச எண 27, 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. எம.ஆர.க்க. பனனீரபசலவம, 
மனாணபுமிகு மினசனாரம, மதுவிலககு மற்றும ஆ�த்தீரறவத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள்.

27—

துறை மின நிறை�ம

*24852—திரு. எம்.ஆர.க்க. �ன்னீரதெல்வம்:

மனாணபுமிகு மினசனாரம, மதுவிலககு மற்றும ஆ�த்தீரறவத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள் கீழக்கனாணும வி்னாவிற்கு விற்ட�ளிப்பனாரனா—

குறிஞசிப்பனாடி ப்தனாகுதி, குறிஞசிப்பனாடி ஊரனாடசி ஒனறி�ம, 
்கருஙகுழி ஊரனாடசியில துற் மின நிறல�ம அறமககும 
பணி்கற்ளத் ப்தனா்டங்க அரசு ஆவ் பசய்யுமனா? 

ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி, மின்ொ்ரம், ைதுவிலககு ைற்றும் 
ஆயத்தீரமவத் தும்ற அமைசெர: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, ஒரு சனாமனானி�ன இந்்த நனாடற்ட ஆ்ள முடியுமனா 
எனை க்கள்வியின அடிப்பற்டயில, ஒரு சனாமனானி�ன்தனான 
நலலனாடசிற�த் ்தர முடியும எனறு (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 
‘முத்்தனா் மூனைனாணடு, மு்தலி்டகம அ்தற்கு சனாடசி’ எனறு 
பசனாலலககூடி� அ்ளவிற்கு (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) ஒரு 
சிைப்பனா் ஆடசிற�க ப்கனாடுத்து, எங்க்ளது இ்த� ப்தய்வம 
மனாணபுமிகு அமமனா அவர்களின ்க்றவ நிறைகவற்றித் ்தருகினை 
வற்கயில, எ்ககுப் பின்னாலும இந்்த ஆடசி 100 ஆணடு்கனாலம 
இருக்க கவணடும, ்கழ்கம 100 ஆணடு்கனாலம இருக்க கவணடும 
எனறு பசனான்ற்த நிறைகவற்றித் ்தருகினை வற்கயில, (கமறசற�த் 
்தடடும ஒலி) குடிமரனாமத்து நனா�்க்னா்க, ஒரு விவசனாயி�னா்க 
இருந்து, இனறு விவசனாயி்களின பனாது்கனாவலரனா்கவும, அதுகபனால 
அற்த்துத் ்தரப்பு மக்களின பனாது்கனாவலரனா்கவும இருந்து, 
சிைப்பனா் ஆடசிற� ந்டத்தி, மூனைனாணடு முடித்து இனறை�தி்ம 
நனான்கனாவது ஆணடில அடிப�டுத்து றவககினை மரி�னாற்தககுரி� 
்தமிழநனாடடினுற்ட� மு்தலறமச்சர அண்ன அவர்களுககு 
வனாழத்து்கற்ளத் ப்தரிவித்து, (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) அவருககு 
உறுதுற்�னா்க இருககினை ேலலிக்கடடு நனா�்கன, மரி�னாற்தககுரி� 
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்தமிழநனாடடினுற்ட� மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அருறம 
அண்ன அவர்களுககும நனறிற�த் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் ்கருஙகுழி ஊரனாடசியில 
ஒரு துற் மின நிறல�ம அறமக்க கவணடும எனறு 
க்கடடிருககிைனார. இதுசமபந்்தமனா்க அரசு அந்்தப் பகுதியில 
இ்டத்ற்தக ்கண்டறிகினைகபனாது, அரசு விறல கிட்டத்்தட்ட 
ரூ.4,500/– ்தனான ஒரு பசனடடின விறல�னா்க இருககினைது. 
இ்தற் ்தனி�னாரி்டம க்கடகுமகபனாது, ஒரு ஏக்கருககு ரூபனாய் 
நனான்கறர க்கனாடி கவணடும எனகிைனார்கள். நனாங்களும பலமுறை 
ஆய்வு பசய்கினைகபனாது, அஙகு இ்டம கிற்டப்பது அரி்தனா்க 
இருந்்த ்கனார்த்தி்னால்தனான இனனும அந்்தத் துற் மின 
நிறல�ம அறமக்கப்ப்டனாமல உள்்ளது. ஏற்ப்க்கவ 10½ கி.மீ. 
ப்தனாறலவிலுள்்ள 2x16 க்க.வி. துற் மின நிறல�த்திலிருந்து 
மினசனாரம வந்துப்கனாணடிருககினைது. அ்தற் உ்ட்டி�னா்கத் ்தரம 
உ�ரத்தி ்தற்கபனாற்தககு அஙகு மின்ழுத்்தம இலலனா்த அ்ளவிற்கு 
மின விநிக�னா்கம பசய்வ்தற்கு ந்டவடிகற்க எடுககினகைனாம. 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்களும ஓர அறமச்சரனா்க இருந்்தவர. 
அந்்தப் பகுதியில ஏக்தனும ஒரு இ்டத்திற் குறைந்்த விறலககு 
வனாஙகிக ப்கனாடுப்பனார்கள் எனறு பசனான்னால, அ்தற் உ்ட்டி�னா்க 
அரசு வனாஙகி அஙகு துற் மின நிறல�ம அறமப்ப்தற்கு 
ந்டவடிகற்க எடுககும எனபற்த மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எம.ஆர.க்க. பனனீரபசலவம அவர்கள். 

திரு. எம்.ஆர.க்க. �ன்னீரதெல்வம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்கள் கூறி�படி, 
அந்்தப் பகுதியில நிலம குறைந்்த விறலயில இருககினைது. 
ஆ்னால, அஙகு அதி்கனாரி்கள் பனாரறவயிட்டகபனாது, Main
Road–ல்தனான இ்டம கவணடும எனறு அவர்கள் பசனாலகிைனார்கள். 
Main Road–ல இ்டத்தின விறல எவவ்ளவு கபனாகும எனபது 
எலகலனாருககும ப்தரியும. எ்கவ, அந்்த விறலககு நீங்களும வனாங்க 
மனாடடீர்கள், விவசனாயி்களும ப்கனாடுக்கமனாட்டனார்கள். எ்கவ, 
அந்்தப் பகுதியின உள் பகுதியில 100 மீட்டர உள்க்ள உள்்ள ஒரு 
பகுதியில நிலம ப்கனாடுப்ப்தற்குத் ்த�னாரனா்க இருககினைனார்கள். 
ஆ்னால, அ்தற்கு அரசு ப்கனாஞசம விறலயிற் அதி்கரித்துக 
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ப்கனாடுத்்தனால, விவசனாயி்கள் இ்டத்திற்க ப்கனாடுப்ப்தற்குத் 
்த�னாரனா்க இருககினைனார்கள். ஏப்னைனால, ்கருஙகுழி பகுதி எனபது 
வள்்ளலனார அவர்கள் ்தணணீரில வி்ளகக்கற்றி� பகுதி�னாகும. 
எ்கவ, ஆனமீ்கப் பகுதி�னா்க இருககினை ்கனார்த்தி்னால 
உள்நனாடு மற்றும பவளிநனாடு்களிலிருந்து இலடசக்க்க்கனா் 
மக்கள் வந்து பசலகினை்ர. அதுகபனால அருகில உள்்ள வ்டலூர 
ஒரு பபரி� ந்கரம ஆகும. அந்்த ந்கரத்திற்கும sub–station இலறல. 
இஙகிருந்து்தனான மினசனாரம பசலல கவணடும. ஆ்ககவ, இஙகு 
குறைந்்த மின்ழுத்்தம இருககினை ்கனார்த்தி்னால இ்தற்த் 
்தவிரககும வற்கயில, அத்்தற்க� வனாய்ப்பிற் மனாணபுமிகு 
அறமச்சர அவர்கள் உருவனாககித் ்தருவனார்க்ளனா எனபற்த அறி� 
விருமபுகிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு மினசனாரம, 
மதுவிலககு மற்றும ஆ�த்தீரறவத் துறை அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்களி்டம நனாங்கள் கரனாடு 
மனாரக்கமனா்க இருக்க கவணடும எனறு க்கட்கவிலறல; உள்க்ள 
இருந்்தனாலும பரவனாயிலறல. அ்தற்குத் ்த்ள வசதிற� ஏற்படுத்தித் 
்தர கவணடும. ்தனி�னார இ்டங்களில நனாங்கள் அந்்தக ்கமபங்கற்ளப் 
கபனாடுமகபனாது அவர்கள் மறுககினைனார்கள். எங்க்ளது ்கனாடடுககுள் 
்கமபம வரக கூ்டனாது எனறு அவர்கள் மறுககிைனார்கள். 100 மீட்டர 
உள்க்ள இருந்்தனால பரவனாயிலறல. மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்கள் பசனான்னால, உ்ட்டி�னா்க அதி்கனாரி்கற்ள உங்களி்டத்தில 
ப்தனா்டரபுப்கனாள்்ளச் பசனாலகிகைனாம. 100 மீட்டர, 200 மீட்டர 
உள்க்ள இருந்்தனாலும, உள்க்ள வணடி கபனாகும அ்ளவிற்குப் பனாற்த 
வசதி்கள் இருககும எனறு பசனான்னால உ்ட்டி�னா்க அந்்த இ்டம 
எடுக்கப்படடு அஙகு துற் மின நிறல�ம அறமக்கப்படும. 
ஏற்ப்க்கவ 1x16 க்க.வி., 1x10 க்க.வி. துற் மின நிறல�ம எனறு 
இருககினைது. அந்்த 1x10 க்க.வி. துற் மின நிறல�த்திற் 
உ்ட்டி�னா்க 1x16 க்க.வி. துற் மின நிறல�மனா்க மனாற்றிக ப்கனாடுக்க 
இருககினகைனாம. இப்கபனாற்தககு மின்ழுத்்தம குறைவ்தற்கு 
வனாய்ப்பு இருககும. கூடி� விறரவில மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்கள் அந்்த இ்டத்திற்த் க்தரவு பசய்து ப்கனாடுப்பனார்கள் 
எனறு பசனான்னால, உ்ட்டி�னா்க மினசனார வனாரி�ம அந்்த 
இ்டத்திற் எடுத்து துற் மின நிறல�ம அறமப்ப்தற்குத் 
்த�னாரனா்க இருககினைது எனபற்த மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
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அவர்களுககு மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் 
வனாயிலனா்கத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எம.ஆர.க்க. பனனீரபசலவம அவர்கள். 

முற்ப்கல 10–20

திரு. எம்.ஆர.க்க. �ன்னீரதெல்வம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, ்கறலஞர ஆடசிக ்கனாலத்தில விவசனாயி்களுககு 
ஆணடுக்தனாறும 40,000 இற்ப்பு்கள் இலவசமனா்க ப்கனாடுப்ப்தனா்கத் 
திட்டம இருந்்தது. அது ப்தனா்டரந்து வந்துப்கனாணடிருந்்தது. ்க்டந்்த 
சில ஆணடு்களுககு முனபனா்க, விவசனா�க குடுமபத்திகல பிைந்்த 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள், அவருற்ட� ஆடசியில tatkal 
system–ல 3 இலடசம ரூபனாய் ப்ம ்கடடி்னால மின இற்ப்பு 
உ்டக் வழங்கப்படும எனறு பசனான்னார்கள். அந்்தத் திட்டம 
இப்கபனாது seniority அடிப்பற்டயில கபனாய்கப்கனாணடிருககிைது. 
10,000 இற்ப்பு்கள் வழஙகும இலககிற்ப் பூரத்தி பசய்�விலறல. 
்கறலஞருற்ட� ஆடசிக ்கனாலத்திலிருந்து ப்தனா்டரச்சி�னா்க 
ஆணடுக்தனாறும 40 ஆயிரம மினசனார இற்ப்பு்கற்ள இலவசமனா்கக 
ப்கனாடுத்்த திட்டம, ்க்டந்்த 3 ஆணடு்க்ளனா்க நிறுத்்தப்படடிருககிைது. 
40 ஆயிரம மின இற்ப்பு்கற்ள இலவசமனா்கக ப்கனாடுக்கத் 
ப்தனா்டஙகி� திட்டம அது. ஆ்னால, இப்கபனாது ப்கனாடுப்பது 10,000 
மின இற்ப்பு்கள். ஆ்னால, அ்தற்குப் ப்ம ்கடடியும, 10,000 மின 
இற்ப்பு்களும ஒழுங்கனா்கக ப்கனாடுக்கப்ப்டவிலறல. விவசனா�க 
குடுமபத்தில பிைந்து விவசனாயி�னா்க இருககினை மு்தலறமச்சர 
அவர்களின ஆடசியில—மு்தலறமச்சர அவர்கள், ப்கனாஞசம 
** —ஏப்னைனால ்தணணீர இலறல. 5 ஆணடுக ்கனாலமனா்க 
்தணணீர கிற்ட�னாது. வனாய்க்கனாலில ்தணணீர வரவிலறல. 
வரப்பில ்தணணீர வரவிலறல. விவசனாயி்கள் நமபியிருககினை 
இந்்தத் திட்டம, ப்தனா்டரந்து நற்டபபறுமனா? ஆணடுக்தனாறும 
ப்கனாடுககினை 40,000 இலவச மினசனார இற்ப்பு்கள் ப்தனா்டரந்து 
வழங்கப்படுமனா? நிறுத்்தப்படடுள்்ளக்தனா எனை சந்க்த்கம 
விவசனாயி்கள் மத்தியில இருககிைது. ஏப்னைனால அஙக்க பசனறு 
க்கட்டனால, ‘இலறல’ எனகிைனார்கள்; ‘அந்்தத் திட்டம இப்பபனாழுது 

** மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவரின ஆற்ககி்ங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.
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இலறல, 3 இலடசம ரூபனாய் திட்டம்தனான இருககிைது’ எனறு 
பசனாலகிைனார்கள். விவசனாயி்களுககு நனறம பசய்கிகைனாம எனறு 
பசனாலகிறீர்கள். ஆ்னால, விவசனாயி்களுககு 30,000 மின இற்ப்பு்கள் 
வழஙகுவது இப்கபனாது நிறுத்்தப்படடிருககிைது. அது ப்தனா்டரந்து 
பச�லபடுத்்தப்படுமனா? ்க்டந்்த ஆணடு 40,000 இலவச மினசனார 
இற்ப்பு்கள் ப்கனாடுககினை திட்டத்தில இதுவறரயில எவவ்ளவு 
கபர ப�ன பபற்றிருககிைனார்கள் எனை விவரத்ற்த மனாணபுமிகு 
அறமச்சர அவர்கள் ப்தரிவிப்பனார்க்ளனா எனபற்தத் ்தங்கள் 
வனாயிலனா்க அறி� விருமபுகிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: நீங்கள் கபசுகினைபபனாழுது 
மு்தலறமச்சர அவர்கள் ** எனறு பசனாலலியிருககிறீர்கள். அது 
அறவக குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகிைது. மனாணபுமிகு மினசனாரம, 
மதுவிலககு மற்றும ஆ�த்தீரறவத் துறை அறமச்சர அவர்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர எதிரக்கடசி 
எனப்தனால சட்டமனைத்தில மக்களுககுத் க்தறவ�னா் க்கள்விற�க 
க்கடகினைனார, அ்தற்கு நனாங்கள் பதில பசனாலகினகைனாம. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: அறமச்சர ** இருந்்தனால 
கபனாதும. அறமச்சர ready–ஆ்க இருககிைனார.

ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: Tatkal system ப்கனாணடு வந்்த 
்கனார்த்தி்னால இலவச மினசனாரம நிறுத்்தப்படடிருககினைது எனறு 
உணறமககு மனாைனா் ஒரு ்த்கவறலச் பசனாலலியிருககினைனார. அது 
உங்கள் ஆடசிக ்கனாலத்தில கவணடுபமனைனால ந்டந்திருக்கலனாம. 
்கற்டசி�னா்க, 2010–2011–ல நீங்கள் என் ப்கனாணடு வந்தீர்கள்? 2 
இலடசம connections ப்கனாடுககிகைனாம எனறு பசனானனீர்கள். 4 
வரு்டங்கள் ப்கனாடுக்கனாமல, ்கற்டசி வரு்டம ப்கனாணடு வந்தீர்கள். 
பமனாத்்தமனா்க 1 இலடசம connections ப்கனாடுத்தீர்கள். அ்தற்குப் 
பிைகு ப்கனாடுக்ககவயிலறல. உங்கள் ஆடசியில்தனான ்கரனடக்ட 
இலறலக�! விவசனா�த்திற்கு current ப்கனாடுத்்தனால என், 
ப்கனாடுக்கவிலறலப�னைனால என்? (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 
Current இலறலக�! அப்புைம என் பசய்� முடியும? 8 மணி 
கநரம, 10 மணி கநரம current cut இருந்்தது. Connection–ஐ 

** மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவரின ஆற்ககி்ங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.
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றவத்துகப்கனாணடு என் பசய்�ப் கபனாகிைனார்கள்? விவசனா�த்திற்கு 
current வனாஙகி என் பசய்�ப் கபனாகிைனார்கள்? மக்கள் எலகலனாரும 
உங்கற்ளத் திடடிவிடடு, அ்த்னால எங்களுககு ஓடடுப் கபனாடடு 
நனாங்கள் ஆடசிககு வந்திருககிகைனாம. (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி)

மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர பசனான்து ்தவைனா் ்கருத்து. Tatkal–ல, �னாறரயுகம 
நனாங்கள் வற்புறுத்்தவிலறல. இப்பபனாழுது நீங்கள் train–ல கபனாகிறீர்கள், 
உங்கற்ள tatkal–ல வனாங்கச் பசனாலலி �னாரனாவது கூப்பிடுகிைனார்க்ளனா? 
Normal–ல கபனா்க கவணடி�து்தனாக், உங்கற்ள �னார tatkal–ல 
வனாங்கச் பசனாலகிைனார்கள்? அதுமனாதிரி்தனான Tatkal system–மும. 
Tatkal system–ஐப் பபனாறுத்்தவறர, உங்களுற்ட� சட்டமனை 
உறுப்பி்ர்கக்ள, நலல திட்டம, இனனும அதி்கப்படுத்துங்கள் 
எனறு்தனான க்கடடுக ப்கனாணடிருககிைனார்கள். விவசனாயி்கற்ளப் 
பபனாறுத்்தவறர, எங்களுககு உ்ட்டி�னா்க மின இற்ப்பு 
கவணடும. அ்த்னால, tatkal system–ஐக ப்கனாணடு வனாருங்கள். 
இனனும super tatkal system இருந்்தனாலகூ்ட ப்கனாணடு 
வனாருங்கள் எனறு பசனான்னார்கள். மனாணபுமிகு அமமனாவினுற்ட� 
அரசு, மரி�னாற்தககுரி� ்தமிழநனாடடினுற்ட� மு்தலறமச்சர 
ஒரு விவசனாயி எனகினை ்கனார்த்தி்னால, விவசனாயி்களுககு 
விறரந்து மினனிற்ப்றபக ப்கனாடுக்க கவணடுபமனப்தற்்கனா்க 
இந்்தத் திட்டத்ற்தக ப்கனாணடு வந்திருககினைனார. (கமறசற�த் 
்தடடும ஒலி) இது ஒனறு. இரண்டனாவது, 10,000 இற்ப்பு்கள் 
ப்கனாடுககினைகபனாது, ஏற்ப்க்கவ இருககினை seniority 
அடிப்பற்டயில 10,000 இற்ப்பு்கள் குறைகினை். இப்பபனாழுது 
2001 ஆம ஆணடு விண்ப்பித்்தவர்களின seniority ்தனான 
வந்திருககிைது. நீங்கள் ஏக்தனா 40,000 இற்ப்பு்கள் ப்கனாடுத்க்தனாம, 
50,000 இற்ப்பு்கள் ப்கனாடுத்க்தனாம எனகிறீர்கக்ள, எப்படி 
2000 ஆம ஆணடு விண்ப்பித்்தவர்களின seniority வந்்தது? 
2006–லிருந்து 2011 வறரககும நீங்கள் ஆடசியில இருந்தீர்கக்ள, 
ஏன 2001 ஆம ஆணக்டனாடு அ்தற் நிறுத்திவிடடுப் கபனானீர்கள்? 
உங்கள் ஆடசியில 1998 ஆம ஆணக்டனாடு நினறுவிட்டது. 
இப்பபனாழுது நனாங்கள் ஆடசிககு வந்்த பிைகு்தனான 2001 ஆம 
ஆணடு விண்ப்பித்்தவர்களின seniority வந்திருககிைது. நீங்கள் 
40,000 இற்ப்பு்கள் ப்கனாடுத்திருந்்தனால எப்படி இவவ்ளவு pending 
வரும? (குறுககீடு) ்த்கவறலச் பசனாலலலனாம. நீங்கள் க்கள்வி 
க்களுங்கள், நனாங்கள் கவண்டனாம எனறு பசனாலலவிலறல. நனாங்கள் 
பதில பசனாலகினை இ்டத்தில இருககினகைனாம. அ்தற்்கனா்க ்தவைனா்கச் 
பசனாலலக கூ்டனாது.



121வினாக்கள்-விடை்கள்

2020 பிப்ரவரி 17]

நனாங்கள் tatkal system–ல வரு்டத்திற்கு 10,000 இற்ப்பு்கள் 
ப்கனாடுககினகைனாம. ்க்டந்்த ஆணடு ்கேனா பு�லின ்கனார்மனா்க, 
முழுறம�னா்க அஙக்க ்கவ்ம பசலுத்தி� ்கனார்த்தி்னால 10,000 
இற்ப்பு்கற்ளக ப்கனாடுக்க முடி�விலறல. நனான ்க்டந்்த ஆணடில 
சட்டமனைத்திகல பலமுறை பசனாலலியிருககினகைன, ஏற்ப்க்கவ 
நிலுறவயிலுள்்ள, வரு்டத்திற்கு 10,000 எனை அ்ளவிலனா் 
இலவச மின இற்ப்பு்கக்ளனாடு, tatkal–ல உள்்ள 10,000 மின 
இற்ப்பு்கற்ளயும கசரத்து, 20,000 மின இற்ப்பு்கற்ளக 
ப்கனாடுப்கபனாம எனறு பசனானக்னாம. 2017 ஆம ஆணடு்தனான 
மு்தனமு்தலனா்க அற்த அறிவித்க்தனாம. அறிவித்்த மு்தல ஆணக்ட 10,000 
மின இற்ப்பு்கள் கபனா்க கமலும 20,385 மின இற்ப்பு்கள் எ் 
பமனாத்்தம 30,385 மின இற்ப்பு்கள் ப்கனாடுக்கப்படடிருககினை். 
்தவைனா் ்க்கற்கச் பசனாலலக கூ்டனாது. அடுத்்த ஆணடு ்கேனா 
பு�ல வந்்த ்கனார்த்தி்னால ப்கனாடுக்கவிலறல. அற்த 20,000 
மின இற்ப்பு்க்ளனா்க இந்்த ஆணடு ப்கனாடுக்க இருககினகைனாம. 
ஏற்ப்க்கவ tatkal–ல வனாஙகி�வர்களுககும, அதுகபனா்க சனா்தனார் 
வரிறசயில இருப்பவர்களுககும ்தலனா 10,000 connections எ் 
பமனாத்்தம 20,000 connections–ஐக ப்கனாடுக்க இருககினகைனாம. 
வரு்டனா வரு்டம அற்தக ப்கனாடுக்க இருககினகைனாம. நீங்கள் 
பசனான்னாலும, பசனாலலனாவிட்டனாலும மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்கள் விவசனாயி்தனான. நீங்கள் மத்தியில 17 ஆணடுக ்கனாலம 
ஆடசியில இருந்தீர்கள். நீங்கள் ப்டல்டனா பகுதியில மீத்க்தன 
திட்டத்திற்கு ற்கப�ழுத்து கபனாடடீர்கள்? எலலனாம பசய்தீர்கள்; 
ஏன கவ்ளனாணறம மண்டலமனா்க அறிவிக்கவிலறல? அறிவித்்தது 
�னார? விவசனாயி எனப்தனால்தனாக் அறிவித்்தனார! (கமறசற�த் 
்தடடும ஒலி) நீங்கள் எஙக்க அறிவித்தீர்கள்? நீங்கள் இற்தச் 
பசய்திருக்கலனாம அலலவனா? உங்கள் ்கடசி மத்தி� அரசிலும 
அங்கம வகித்திருந்்தது, ்தமிழநனாடடிலும ஆடசியில இருந்தீர்கள்; 
நீங்கள் அப்கபனாது அறிவித்திருக்கலனாகம! �னார உங்கற்ள 
கவண்டனாபமனறு பசனான்னார்கள்? ஆ்க, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்கள் க்கடகினை க்கள்வி்களுககு பதில பசனாலவ்தற்கு இந்்த 
அரசு ்த�னாரனா்க இருககினைது. அதில எந்்தவி்த மனாற்ைமும கிற்ட�னாது. 
இந்்த அரசில, Tatkal system மூலம மடடும இற்ப்பு்கற்ளக 
ப்கனாடுககினைனார்கள், இலவச மின இற்ப்பு்கள் ப்கனாடுப்பது 
நிறுத்்தப்படடுள்்ளது எனறு பசனான் வனாரத்ற்த ்தவைனா் வனாரத்ற்த 
எனபற்த மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 
(குறுககீடு)
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மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர்கள் அற்வருககும நனான ஒனறைச் 
பசனாலலிகப்கனாள்கினகைன. tatkal மின இற்ப்பு எனபது 
விருமபி�வர்களுககுக ப்கனாடுககினை மின இற்ப்பு. ஏற்ப்க்கவ 
்கனாத்திருப்கபனார படடி�லில உள்க்ளனாருககு வரு்டத்திற்கு 10,000 
கபருககு மின இற்ப்பு்கள் ப்கனாடுககினகைனாம. கிட்டத்்தட்ட 
்க்டந்்த மூனைனாணடுக ்கனாலத்தில மடடும 72,525 மின 
இற்ப்பு்கள் ப்கனாடுக்கப்படடிருககினை். (கமறசற�த் ்தடடும 
ஒலி) கநற்றை�தி்ம, எதிரக்கடசித் ்தறலவர அவர்கள்கூ்ட 
ஒரு கபடடியில பசனாலகினைகபனாது, மூனறு துறை்களுககு 
மடடும budget–ல அதி்கமனா்க நிதி ஒதுக்கப்படடிருககிைது 
எனறு பசனாலலியிருககினைனார்கள். விவசனா�த்திற்்கனா்கத்்தனான 
இவவ்ளவு ப்தனாற்க ப்கனாடுத்திருககினகைனாம. விவசனா�த்திற்்கனா்க 
வழங்கப்படும மனானி�த்திற்்கனா்கத்்தனான இந்்த வரவு–பசலவுத் 
திட்டத்தில இவவ்ளவு ப்தனாற்கற� ஒதுககியிருககிகைனாம. 
அக்தகபனால, வீடடு மின இற்ப்பு்களுககு 100 யூனிட இலவச 
மினசனாரம ப்கனாடுககினை ்கனார்த்தி்னால, அரசு அ்தற்கு மனானி�ம 
்தருகிைது. 11 இலடசம குடிறச்கள் இருககினை். அ்தற்்கனா்கவும 
அரசு மனானி�ம ்தருகிைது. அ்த்னால்தனான ்தமிழநனாடு மின 
வனாரி�த்திற்கு அதி்கமனா் நிதிற� அரசு ஒதுககுகினைது. இது 
விவசனாயி்களின அரசு. விவசனாயி்களுககுத் க்தறவ இருககினை 
்கனார்த்தி்னால்தனான அதி்க நிதிற� ஒதுககியிருககினைனார்கள். 
(கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) அற்தககூ்ட நீங்கள் பபனாறுத்துகப்கனாள்்ள 
முடி�னாமல, ஏக்தனா மினசனார வனாரி�த்திற்கு அதி்கமனா் நிதிற� 
ஒதுககிவிட்டனார்கள் எனறு பசனாலகிறீர்கள். இது என் ப்டண்டர 
விடுவது கபனானை பணி�னா? எதிரக்கடசி உறுப்பி்ர்களில 
பலர அறமச்சர்க்ளனா்க இருந்திருககிறீர்கள், உங்களுககு இது 
ப்தரி�னா்தனா? ஆ்ககவ, ்தவைனா் எண்த்ற்த மக்கள் மத்தியில 
பரப்ப கவண்டனாம. நனாங்கள் பவளிப்பற்டத் ்தனறமயு்டன 
பணி�னாற்றுகினகைனாம. இது விவசனாயி்களுற்ட� அரசு்தனான. 
நீங்கள் பசனான்னாலும, பசனாலலனாவிட்டனாலும மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அவர்கள் ஒரு விவசனாயி்தனான. விவசனாயி்கற்ளப் 
பனாது்கனாக்க கவணடுபமனப்தற்்கனா்கத்்தனான கவ்ளனாண மண்டலம 
குறித்து அறிவித்திருககினைனார. 72,525 மின இற்ப்பு்கற்ள 
இந்்த அரசு ்க்டந்்த 4 ஆணடு ்கனாலத்தில ப்கனாடுத்திருககிைது. 
ஆ்ககவ, ப்தனா்டரந்து மின இற்ப்பு்கள் வழங்கப்படும. 
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அதிகல எந்்தவி்த மனாற்றுக ்கருத்தும கிற்ட�னாது. நனான மீணடும, 
மீணடும பசனாலகிகைன; tatkal மின இற்ப்பு எனபது �னார 
விருமபுகிைனார்கக்ளனா அவர்களுககு மடடும்தனான வழங்கப்படுகிைக்த 
்தவிர, �னாருககும வலுக்கட்டனா�மனா்கக ப்கனாடுப்பதிலறல. இனனும 
பசனாலலப்கபனா்னால, tatkal மின இற்ப்பு்கள் இனனும 
அதி்கம கவணடும எனறு்தனான பபனாதுமக்கள் க்கடகிைனார்கள். 
வரு்டத்திற்கு இனனும 10,000 மின இற்ப்பு்கற்ளச் கசரத்துக 
ப்கனாடுங்கள் எனறு்தனான க்கடகிைனார்கள். ஆ்ககவ, இந்்தத் 
திட்டம மக்கள் மத்தியிலும, விவசனாயி்கள் மத்தியிலும நலல 
வரகவற்றபப் பபற்றிருககிைது எனபற்த மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர்களுககுத் 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கினகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் 
துற்த் ்தறலவர அவர்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. எம.ஆர.க்க. பனனீரபசலவம 
அவர்கள் க்கட்ட க்கள்வி, எலகலனாரும ப்ம ்கடடியிருந்்தனாலகூ்ட 
seniority கபனாடுகிறீர்கக்ள! அவவனாறு இலலனாமல மின இற்ப்பு 
்தரப்படுமனா எனறு்தனான க்கட்டனார. ஆ்னால, மனாணபுமிகு அறமச்சர 
அவர்கள் பதில பசனாலகினைகபனாது, ஏக்தனா எங்கள் ஆடசியில 
current–ஏ இலலனாமல கபனா்து கபனாலவும, உங்கள் ஆடசியில்தனான 
current அப்படிக� ப்கனாடடுவற்தப் கபனாலவும கபசி்னார்கள். 
நனான ஒத்துகப்கனாள்கிகைன. அப்படி உங்கள் ஆடசியில current 
மி்தமிஞசி இருககுமனா்னால, விண்ப்பித்்த அற்வருககும 
pumpset–ககு current connection ஏன ப்கனாடுக்கக கூ்டனாது 
எனபது்தனான எங்களுற்ட� க்கள்வி. (கமறசற�த் ்தடடும 
ஒலி) அவவனாறு ப்கனாடுக்க முடியுமனா, முடி�னா்தனா எனறு்தனான 
மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்கள் பசனாலல கவணடுகம ்தவிர, 
ஒரு குற்ைச்சனாடற்ட சுமத்தும வற்கயில மனாணபுமிகு மூத்்த 
அறமச்சர பசனாலலக கூ்டனாது. இரண்டனாவ்தனா்க, கவ்ளனாண 
மண்டலம அறமக்கப்படும எனபைலலனாம அறிவித்க்தனாம எனறு 
பசனான்னார்கள். நனாங்கள் அற்த வரகவற்கிகைனாம, இலறலப�னறு 
பசனாலலவிலறல. ஆ்னால, இப்கபனாதிருககினை க்கள்வி, மத்தி� அரசு, 
‘கவ்தனாந்்தனா குழுமத்திற்கு சுற்றுச்சூழல அனுமதி க்தறவயிலறல; 
அற்த எடுங்கள்’ எனறு பசனாலகிைது. நீங்கள் அற்த எதிரத்து 
மத்தி� அரசி்டம கபசி, சட்டமனைத்தில ஒரு தீரமனா்ம ப்கனாணடு 
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வருவ்தற்கு முனவருவீர்க்ளனா்னால நனாங்கள் அற்த ஆ்தரிக்கத் 
்த�னாரனா்க இருககிகைனாம. (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப�ாடி க்க. �ழனிொமி: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, ்க்டந்்த ்கனாலத்தில அற்த்திந்தி� அண்னா 
திரனாவி்ட முனக்ற்ைக ்கழ்கத்தின சனாரபனா்க 37 நனா்டனாளுமனை 
உறுப்பி்ர்கள் பவற்றி பபற்று, இந்தி�னாவிகலக� 3–வது பபரி� 
்கடசி�னா்க மத்தி� அரசில அங்கம வகித்்தது. அப்கபனாது, 37 
கபர நனா்டனாளுமனை உறுப்பி்ர்க்ளனா்க இருந்துப்கனாணடு, அஙக்க 
இருககினை seat–ஐ க்தய்த்துகப்கனாணடிருககிைனார்கள் எனறு நீங்கள் 
பசனானனீர்கள். இப்கபனாது நனாங்கள் க்கடகினகைனாம. இப்கபனாது 
உங்கள் ்கடசி நனா்டனாளுமனை உறுப்பி்ர்கற்ள மக்கள் எ்தற்்கனா்கத் 
க்தரந்ப்தடுத்து அனுப்பியுள்்ளனார்கள்? (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 
்தமிழநனாடடில இருககினை பிரச்சிற்்கற்ள நனா்டனாளுமனைத்தில 
எடுத்துச் பசனாலல கவணடுபமனப்தற்்கனா்கத்்தனான ்தமிழநனாடடிலிருந்து 
அனுப்பி றவத்திருககினைனார்கள். ஆ்ககவ, இதுகுறித்து நீங்கள் அஙக்க 
குரல ப்கனாடுங்கள். நீங்கள் அப்கபனாது எங்கற்ளச் பசனானனீர்கள் 
அலலவனா! ‘ஏன இற்தப் பற்றி நனா்டனாளுமனைத்தில கபசவிலறல; 
ஏன க்கடடுப் பபைவிலறல’ எனறு நீங்கள் எங்கற்ளப் பற்றி 
அப்கபனாது கபசினீர்கள் அலலவனா! இப்கபனாது நீங்கள் இந்்தப் 
பிரச்சிற்ற� பற்றிப் கபசி அனுமதி வனாஙகிக ப்கனாடுங்கள். 
அ்தற்்கனா்கத்்தனான உங்கள் ்கடசிற�ச் கசரந்்த நனா்டனாளுமனை 
உறுப்பி்ர்கற்ள மக்கள் க்தரந்ப்தடுத்து அனுப்பியிருககிைனார்கள். 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் 
துற்த் ்தறலவர அவர்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: நீங்கள் பசனாலலிவிடுவீர்கள்; நனாங்கள் 
வனாஙகிக ப்கனாடுக்க கவணடுமனா? நனைனா்க இருககிைக்த Sir நி�னா�ம!

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப�ாடி க்க. �ழனிொமி: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, இக்த பதிறலத்்தனாக் அனறைககு நனாங்கள் 
பசனானக்னாம. இக்தகபனானறு்தனாக் அனறைககு எங்கற்ளக 
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க்கடடீர்கள்? அனறைககு எங்கற்ளக க்கட்ட க்கள்விற� இனறு 
நனாங்கள் உங்களி்டம க்கடகிகைனாம. ‘அதி்க எணணிகற்கயிலனா் 
நனா்டனாளுமனை உறுப்பி்ர்கள் இ்டம பபற்றிருககிறீர்கள். 
இந்தி�னாவிகலக� நனா்டனாளுமனைத்தில 3–வது பபரி� ்கடசி�னா்க 
இருககிறீர்கள், நீங்கள் ஏன இவற்றைப�லலனாம சனாதிக்கவிலறல’ 
எனறு நீங்கள் எங்கற்ள அனறு க்கடடீர்கள். இப்கபனாது நனாங்கள் 
உங்கற்ளக க்கடகிகைனாம; அதி்க எணணிகற்கயில நனா்டனாளுமனை 
உறுப்பி்ர்க்ளனா்க பவற்றி பபற்று, நனா்டனாளுமனைத்தில 
இந்தி�னாவிகலக� 3–வது பபரி� ்கடசி எனறு நீங்கள் பவளியில 
கபசிகப்கனாணடிருககிறீர்கள். இப்கபனாது ஏன நீங்கள் இந்்தப் 
பிரச்சிற்ற� அஙகு ப்கனாணடு வரவிலறல எனறு நனாங்கள் 
க்கடகிகைனாம. நீங்கள் அனறு எங்கற்ளக க்கடடீர்கக்ள! அற்தக� 
நனாங்கள் இப்கபனாது திருப்பிக க்கடகிகைனாம.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் 
துற்த் ்தறலவர அவர்கள்.

முற்ப்கல 10–30

திரு. தும்ரமுரு்கன்: உங்கற்ளப் கபனானறு மத்தி� அரசு்டன 
நனாங்கள் அப்படி இற்ந்து இலறல. நனாங்கள் எதிரும புதிருமனா்க 
இருககிகைனாம. இரண்டனாவது, அப்படிப�னைனால ஏன fight 
பசய்�விலறல எனறு க்கடகிறீர்கள். மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்கள் இந்்த மண்டலத்ற்த அறிவித்்தவு்டக் எங்கற்ளக 
க்கடடிருந்்தனால நனாங்கள் அ்தற்கு க�னாசற் பசனாலலியிருப்கபனாம. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எடப�ாடி க்க. �ழனிொமி: மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, கிட்டத்்தட்ட 14 ஆணடுக்கனாலம 
மத்தியிகல, ஆடசி அதி்கனாரத்தில இருந்தீர்கள். நீங்கள் எனப்ன் 
திட்டங்கற்ளக ப்கனாணடு வந்தீர்கள் எனபது நனாடடு மக்களுககுத் 
ப்தரியும. எவவ்ளவு திட்டங்கற்ளக ப்கனாணடு வந்தீர்கள்? எ்ககு 
முன்னால கபசி� மரி�னாற்தககுரி� மினசனாரத் துறை அறமச்சர 
பசனான்னார, நீங்கள் பதில பசனானனீர்கள். ப்டல்டனா பகுதிற� 
சிைப்பு கவ்ளனாண மண்டலமனா்க அறிவிக்கப்பட்டற்தப்பற்றி 
பசனான்னார்கள். ஆ்க, அப்கபனாது நீங்கள்்தனான ப்கனாணடு வந்தீர்கள், 
அற்த நீங்கள் ஏன இரத்துச் பசய்�விலறல, அ்தற்கு ஏன குரல 
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ப்கனாடுக்கவிலறல? அந்்த அதி்கனாரத்ற்த உங்களி்டம மக்கள் 
ப்கனாடுத்திருந்்தனார்கள். அற்த நீங்கள் ்தவை விடடு விடடீர்கள், 
அற்த நனாங்கள் இப்கபனாது பசய்திருககிகைனாம; அற்தத்்தனான அவர 
பசனான்னார. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர அவர்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீரதெல்வம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் துற்த் ்தறலவர 
அவர்கள், ‘நீங்கள் இப்கபனாது மத்தி� அரசு்டன ஒற்றுறம�னா்க 
இருககிறீர்கக்ள, ஏன இற்த நீங்கள் பசய்�க கூ்டனாது’ எனை 
க்கள்விற� இஙக்க க்கடகிைனார. நீங்களும, ்கனாஙகிரஸ ்கடசியும 
மத்தியில ஒனைனா்கத்்தனான இருந்தீர்கள். ்கனாகவரி நடுவர 
மனைத்தினுற்ட� இறுதித் தீரப்பு வந்்தகபனாது 2007–ல, அ்தற்கு 
அரசனாற்ற�ப் பபற்றுத்்தருகிை இ்டத்தில நீங்கள் இருந்தீர்கள். 
நீங்கள் நிற்த்திருந்்தனால 24 மணி கநரத்தில ்கனாகவரி நடுவர 
மனைத்தினுற்ட� இறுதித் தீரப்புக்கனா் அரசனாற்ற�ப் 
பபற்றுத் ்தந்திருக்க முடியும; உங்க்ளனால முடி�விலறல. நீங்களும 
அப்படித்்தனாக் இருந்தீர்கள். 2011–ல மனாணபுமிகு அமமனா அவர்கள் 
மு்தலறமச்சரனா்க வந்்த்தற்குப் பிைகு இந்்தப் பிரச்சிற்ற� 
மனாணபறம உச்ச நீதிமனைத்திற்கு எடுத்துச் பசனறு, வனா்தனாடி, 
கபனாரனாடி, 2013–ல, 7 ஆணடு்களுககுப் பின்னால உச்ச 
நீதிமனைத்தினுற்ட� தீரப்பின மூலமனா்க ்கனாகவரி நடுவர 
மனைத்தினுற்ட� இறுதித் தீரப்புக்கனா் அரசனாற்ற�ப் 
பபற்றுத் ்தந்்த ஒகர ்தறலவர, ஒகர மு்தலறமச்சர இ்த� ப்தய்வம 
புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்கள்்தனான (கமறசற�த் ்தடடும 
ஒலி) எனபற்த மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் துற்த் ்தறலவர 
அவர்களுககு மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் 
வனாயிலனா்கத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு மினசனாரம, 
மதுவிலககு மற்றும ஆ�த்தீரறவத் துறை அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் 
க்கடகினைகபனாது எதிரக்கடசித் துற்த் ்தறலவர அவர்கள் 
்கவனிக்கவிலறலப�னறு நிற்ககிகைன. அவர க்கட்ட க்கள்வி, 
மினசனாரம ப்கனாடுக்கப்படுமனா எனறு க்கட்டனார. அறமச்சர மனாற்றிச் 
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பசனாலகிைனாபரனறு பசனாலகிைனார. அவர ப்தளிவனா்கச் பசனான்னார. 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கக்ள, நீங்கள் ஒரு விவசனாயி ** 
எனறு பசனாலலி, இலவச மினசனாரம நிறுத்்தப்படடிருககினை்தனா, 
Tatkal மடடும்தனான ப்கனாடுக்கப்படுகினை்தனா, ப்த்திற்கு 
அ்தற் மனாற்றிக ப்கனாடுககினறீர்க்ளனா, இலவச மினசனாரத்திற்குப் 
பதிலனா்க இதுகபனானறு Tatkal முறையில ப்கனாடுக்கப்படுகினை்தனா, 
ப்கனாடுப்பீர்க்ளனா, நிறுத்தி விடுவீர்க்ளனா எனபைலலனாம க்கட்டனார. 
நீங்கள் கபசிகப்கனாணடு ்கவனிக்கனாமல விடடுவிடடீர்கப்ளனறு 
நிற்ககிகைன. மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் துற்த் ்தறலவர 
அவர்களுககுத் ப்தரியும. நனான ்தற்ட மீறி, வரமபு மீறி 
பசலகினைவன அலல எனபது உங்களுககு நனைனா்கத் ப்தரியும. 
க்கட்ட க்கள்விககு மடடும்தனான நனான பதில பசனானக்ன. 
ஆ்க, நனான இப்கபனாதும ப்தளிவனா்கச் பசனாலகினகைன. 
இந்்த மூனைனாணடுக ்கனாலத்தில கிட்டத்்தட்ட 72,525 மின 
இற்ப்பு்கள் இலவசமனா்கக ப்கனாடுக்கப்படடிருககினை். 
விவசனாயி்களுற்ட� அரசு எனப்தனால எந்்தச் சூழநிறலயிலும 
விவசனா�த்திற்குக ப்கனாடுக்க கவணடி� மின இற்ப்பு்கற்ள 
நனாங்கள் ப்கனாடுத்துகப்கனாணக்ட இருப்கபனாம. அக்தகபனால, 
இலவச மினசனாரமும ப்தனா்டரந்து வழங்கப்படும. அதில எந்்த 
மனாற்றுக ்கருத்தும இலறல எனபற்த மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் 
துற்த் ்தறலவர அவர்களுககு மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்கத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: வி்னா வரிறச எண 28, 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. எஸ. பசலவகமனா்கன்தனாஸ பனாணடி�ன, 
மனாணபுமிகு ந்கரனாடசி நிருவனா்கம மற்றும ஊர்க வ்ளரச்சி, சிைப்புத் 
திட்டங்கள் பச�லனாக்கத் துறை அறமச்சர அவர்கள்.

28—
பனாதனா்ள சனாக்்கற்டத் திட்டம

*27398—திரு. எஸ். தெல்வகைா்கன்ொஸ் �ாண்டியன்:

மனாணபுமிகு ந்கரனாடசி நிருவனா்கம மற்றும ஊர்க வ்ளரச்சி, 
சிைப்புத் திட்டங்கள் பச�லனாக்கத் துறை அறமச்சர அவர்கள் 
கீழக்கனாணும வி்னாக்களுககு விற்ட�ளிப்பனாரனா—

** மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவரின ஆற்ககி்ங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.
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(அ) ப்தன்கனாசி ப்தனாகுதி, ப்தன்கனாசி ந்கரனாடசியில பனா்தனா்ள 
சனாக்கற்டத் திட்டத்திற்ச் பச�லபடுத்்த அரசு ஆவ் பசய்யுமனா?

(ஆ) ஆம எனில, எப்கபனாது?

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி, ைாண்புமிகு ்்க்ராட்சி 
நிருவா்கம் ைற்றும் ஊ்ர்க வ்ளரசசி, சி்றபபுத் திட்டங்கள தெயலாக்கத் 
தும்ற அமைசெர: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, 
ஒரு விவசனாயி�னா்கப் பிைந்து, ஒரு விவசனாயி�னா்க, அற்பு்தமனா்க 
ஆடசிற� ந்டத்தி, மனாணபுமிகு புரடசித் ்தறலவி அமமனா 
அவர்கள் அறிவித்்த திட்டங்கற்ளயும, மக்களுககுத் க்தறவ�னா் 
அத்்தற் திட்டங்கற்ளயும ்தந்து, அற்த்துத் ்தரப்பு மக்க்ளனாலும 
நலலரசு எனறும (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) எப்கபனாதும 
சந்திக்கககூடி� மு்தலறமச்சர, எளிறம�னா் மு்தலறமச்சர 
எனறும பனாரனாட்டப்ப்டககூடி�, அமமனாவினுற்ட� அரசின 
சிைப்பனா் நிருவனா்கத்்தனால இந்தி�னாவிகலக� மு்தல மனாநிலம 
எனை விருற்தப் பபற்றுத் ்தந்்த்தற்கும, (கமறசற�த் ்தடடும 
ஒலி) ப்டல்டனா மனாவட்டங்கற்ள பனாது்கனாக்கப்பட்ட கவ்ளனாண 
மண்டலமனா்க அறிவித்்த்தற்கும, (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 11 
மருத்துவக ்கலலூரி்கற்ள மத்தி� அரசி்டமிருந்து பபற்றுத் ்தந்து 
சரித்திர சனா்தற் புரிந்்த மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு மு்தலறமச்சர 
அண்ன எ்டப்பனாடி�னார அவர்களுககு வனாழத்து்கற்ளயும, 
நனறிற�யும ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. அக்தகபனால, இந்்த 
அத்்தற் திட்டங்களுககும உறுதுற்�னா்க இருந்்த எங்கள் 
ேலலிக்கடடு நனா�்கன மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர 
அண்ன ஓ.பி.எஸ. அவர்களுககும நனறிற�யும, வனாழத்து்கற்ளயும 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

(அ) மற்றும (ஆ) ப்தன்கனாசி ப்தனாகுதி, ப்தன்கனாசி ந்கரனாடசியில 
பனா்தனா்ள சனாக்கற்டத் திட்டத்திற்கு மனாற்ைனா்க, ்கசடு ்கழிவுநீர 
கமலனாணறமத் திட்டம பச�லபடுத்்தப்படடு வருகிைது எனபற்த 
மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எஸ. பசலவகமனா்கன்தனாஸ பனாணடி�ன அவர்கள்.

திரு. எஸ். தெல்வகைா்கன்ொஸ் �ாண்டியன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, நமறம எலலனாம வனாழறவத்துவிடடுச் 
பசனறிருககினை பபரும ்தறலவர்கள், புரடசித் ்தறலவர 
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எம.ஜி.ஆர., புரடசித் ்தறலவி அமமனா ஆகி� இரு ்தறலவர்கற்ளயும 
வ்ஙகுகிகைன. இனறைககு உல்க நனாடு்கப்ளலலனாம ்தமிழ்கத்ற்தத் 
திருமபிப் பனாரககும அ்ளவுககு ்தமிழ்கத்ற்த வ்ளரச்சிப் பனாற்தககுக 
ப்கனாணடு பசனறு ப்கனாணடிருககினை நமமுற்ட� மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அவர்கற்ள வ்ஙகுகிகைன. 

 முற்ப்கல 10–35

எங்களுற்ட� பல நனாள் க்கனாரிகற்க�னா் ப்தன்கனாசிற�த் 
்தறலறமயி்டமனா்கக ப்கனாணடு, ப்தன்கனாசி ்தனி மனாவட்டத்ற்த 
உருவனாககித் ்தந்்தக்தனாடு மடடுமலலனாமல, கநரடி�னா்க அஙக்க 
வந்து ப்தன்கனாசி மனாவட்டத்ற்த உருவனாககித் ்தந்்த மனாணபுமிகு 
்தமிழநனாடு மு்தலறமச்சர அவர்களுககு எனனுற்ட� நனறி்கலந்்த 
வ்க்கத்ற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. அக்தனாடு, அவருககு உற்ை 
துற்�னா்க இருககினை மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு துற் மு்தலவர 
அண்ன திரு. ஓ.பி.எஸ. அவர்களுககும எனனுற்ட� பணிவனா் 
வ்க்கத்ற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. மனாணபுமிகு உள்்ளனாடசித் 
துறை அறமச்சர அவர்களி்டம ப்தன்கனாசி ந்கரனாடசிககு பனா்தனா்ள 
சனாக்கற்டத் திட்டம ப்கனாணடுவர கவணடுபமனறு க்கட்டகபனாது, 
அ்தற்கு மனாற்றுத் திட்டமனாகி� ்கசடு ்கழிவுநீர கமலனாணறமத் 
திட்டம பச�லனாக்கப்படடு வருகிைது எனறு பதிலளித்துள்்ளனார்கள். 
அற்த நனானும அறிகவன. ஆ்னால, ப்தன்கனாசி ந்கரனாடசி�னா்து 
இனறைககு ஒரு சிைப்பு வனாய்ந்்த ந்கரனாடசி�னா்க அறமந்துள்்ளது. 
இனறைககு, அது ப்தன்கனாசி மனாவட்டத்திற்குத் ்தறலறமயி்டமனா்க 
அறிவிக்கப்படடுள்்ளது. அந்்த ந்கரனாடசி�னா்து கிகரடு 1 
நிறலயில உள்்ளது. அஙக்க 2011 ஆம ஆணடு மக்கள்ப்தனாற்கக 
்க்கப்கடுப்புப்படி கிட்டத்்தட்ட 70,545 கபர இருந்்தனார்கள். 
இப்கபனாது 10 ஆணடு்கள் ஆகினை். இனறைககு, அது 
இரும்டங்கனாகி ஒனைறர இலடசத்திற்குகமல மக்கள் இருக்கககூடி� 
நிறல இருககினைது. அதுமடடுமலல, அது 26.15 Square Kilometer 
பரப்ப்ளவிற்கு பரந்து, விரிந்திருககினை பபரி� ந்கரனாடசி�னாகும. 
ஆற்க�னால, இந்்த ்கசடு ்கழிவுநீர கமலனாணறமத் திட்டம மடடும 
கபனா்தனாது. எ்கவ, இ்தற்க ்கனிகவனாடு பரிசீலித்து பனா்தனா்ள 
சனாக்கற்டத் திட்டத்ற்தச் பச�லபடுத்்த ஆவ் பசய்�ப்படுமனா 
எனபற்தத் ்தங்கள் மூலமனா்க அறி� விருமபுகிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு ந்கரனாடசி நிருவனா்கம 
மற்றும ஊர்க வ்ளரச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் பச�லனாக்கத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள். 
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ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, 2011 ஆம ஆணடு ்க்கப்கடுப்பினபடி 
ப்தன்கனாசி ந்கரனாடசியின மக்கள்ப்தனாற்க 70,545 ஆகும. 
ப்தன்கனாசி ந்கரனாடசியில ்தற்கபனாதுள்்ள மக்கள்ப்தனாற்க மற்றும 
பவளிக�றும ்கழிவுநீரின அடிப்பற்டயில பனா்தனா்ள சனாக்கற்டத் 
திட்டம அறமப்பது குறித்து ஆய்வு பசய்�ப்பட்டது. ப்தன்கனாசி 
ந்கரனாடசியின மக்கள்ப்தனாற்க ஒரு இலடசத்திற்கும குறைவனா்க 
உள்்ள ்கனார்த்தி்னால, பனா்தனா்ள சனாக்கற்டத் திட்டத்திற்கு 
மனாற்ைனா்க ்கசடு ்கழிவுநீர கமலனாணறமத் திட்டத்ற்தச் 
பச�லபடுத்்த முடிவு பசய்�ப்பட்டது. மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்கள் எதிர்கனாலத்திகல அதி்க மக்கள்ப்தனாற்க வரும எனறும, 
ப்தன்கனாசி மனாவட்டமனா்க அறிவிக்கப்படடிருககிைது எனபைலலனாம 
பசனான்னார்கள். பனா்தனா்ள சனாக்கற்டத் திட்டத்ற்தச் பச�லபடுத்தும 
கநரவில, சுத்தி்கரிப்பு நிறல�த்திற்குத் க்தறவப்படும இ்டங்கள் 
அதி்கமனா்கக கிற்டப்பதிலறல. இப்கபனாது, மனாந்கரனாடசி்களிகல 
இ்டம கிற்டப்பதில அதி்க சிரமம இருககிைது; அக்தகபனால 
ந்கரனாடசி்கள், கபரூரனாடசி்களிபலலலனாம இ்டம கிற்டப்பதிலறல. 
இ்டம சமபந்்தமனா்க ஏ்தனாவது வழககுககுப் கபனாய் விடுகினை்ர; 
அ்தற்்கனா் இ்டத்ற்த எஙக்கயும ்தருவதிலறல; அ்த்னால்தனான, 
இந்்தத் திட்டத்ற்தக ப்கனாணடு வந்்தனார்கள். ப்தன்கனாசி 
ந்கரனாடசியில வீடு்களில உள்்ள ்கழிவுநீர கச்கரிப்புத் ப்தனாடடி்களில 
தி்சரி 40 KLD, அ்தனாவது நனாப்ளனானறுககு 40 ஆயிரம லிட்டர 
்கழிவுநீர கச்கரமனாகிைது. அவவனாறு கச்கரமனாகும ்கழிவுநீறர 
லனாரி்களில எடுத்துச் பசனறு சுத்தி்கரிக்க மத்்த்ளமபனாறை உரக 
கி்டஙகு பகுதியில ரூபனாய் 4 க்கனாடிக� 15 இலடசம மதிப்பீடடில 
்கசடு ்கழிவுநீர சுத்தி்கரிப்பு நிறல�ம அறமககும பணி நற்டபபற்று 
வருகிைது. இதுவறர 20 ச்தவிகி்தப் பணி்கள் முடிவற்டந்திருககினை். 
இப்பணி்கள் ேூன மனா்தத்திற்குள் முடிவற்டயும எனபற்தத் 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

அக்தகபனால, இந்்தத் திட்டத்தினமூலம பவளிக�றும ்கசடு 
்கழிவுநீர விவசனா�ப் ப�னபனாடடிற்கு வழங்கப்படும. கமலும, 
இந்்தத் திட்டத்ற்த நனாம implement பசய்துவிடக்டனாம. மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர அவர்கள் க்கள்வி க்கட்டகபனாது, இந்்தத் திட்டம 
implement பசய்�ப்படடு, ்தற்கபனாது பணி நற்டபபற்று வருகிைது. 
இந்்தத் திட்டம சரி�னா் முறையில பச�லபடுத்்தப்படும. அப்படி 
ஒருகவற்ள, ஒரு சூழநிறலயில, சுத்தி்கரிப்பு நிறல�ம எலலனாம 
அறமப்ப்தற்கு அஙக்க இ்டம கிற்டககினைபடசத்திலும, அஙகு 
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மக்கள்ப்தனாற்க பபருகுகினைபடசத்திலும மனாணபுமிகு அமமனா 
அவர்களுற்ட� அரசு அற்த ்கனிகவனாடு பரிசீலிககும எனபற்த 
மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எஸ. பசலவகமனா்கன்தனாஸ பனாணடி�ன அவர்கள்.

திரு. எஸ். தெல்வகைா்கன்ொஸ் �ாண்டியன்: மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, ்கனிகவனாடு பரிசீலிக்கப்படும 
எனறு ப்தரிவித்்த மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்களுககு நனறிற�த் 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. ப்தன்கனாசி ந்கரனாடசி�னா்து 1964 ஆம 
ஆணடுககு முனபனா்க கபரூரனாடசி�னா்க பச�லபடடு வந்்தது. 
அந்்தப் கபரூரனாடசிககு குற்ைனாலம கூடடுக குடிநீரத் திட்டம 
மூலமனா்க ்தணணீறர வழஙகிக ப்கனாணடிருந்்தனார்கள். ஆ்னால, 
இப்கபனாது, நமமுற்ட� மனாணபுமிகு இ்த� ப்தய்வம புரடசித் 
்தறலவி அமமனா அவர்களுற்ட� அரசில மனாணபுமிகு ்தமிழ்க 
மு்தலறமச்சர அவர்கள் நமககு விரிவனா் நலலப்தனாரு குடிநீரத் 
திட்டம வழஙகும வி்தமனா்க, அ்தனாவது ‘ந்கரனாடசிற�த் க்தடி 
மக்கள்’ எனை நிறலற� மனாற்றி, ‘மக்கற்ளத் க்தடி ந்கரனாடசி’ 
எனை நிறலயில, எங்களுற்ட� ப்தன்கனாசி ந்கரனாடசிககு 44.43 
க்கனாடி ரூபனாயில புதி்தனா்க குடிநீர இற்ப்பு வழஙகும திட்டத்ற்த 
பச�லனாக்கககூடி� நிறலயில உள்்ளனார்கள். அற்த விறரந்து ்தனாங்கள் 
முடிப்பதுமடடுமலலனாமல, அந்்தத் திட்டங்கள் நிறைகவற்ைப்படும 
சூழநிறலயில, அஙக்க அதி்கமனா் சனாறல்கள் பழு்தற்டந்துள்்ள். 
ஏப்னைனால, இந்்தத் திட்டத்ற்த ்கனார்மனா்கக ்கனாணபித்து அந்்தப் 
பழுது்கற்ள நீக்கககூடி� ஒரு சூழநிறல இலறல. அ்த்னால, 
மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்கள் அந்்தப் பகுதிககு IUDM 
அபிவிருத்தித் திட்டத்தின மூலமனா்க அதி்கமனா் நிதிற� சனாறலப் 
பணி்களுககு ஒதுககுவக்தனாடு, குடிநீரத் திட்டத்ற்த விறரந்து 
பச�லபடுத்துவ்தற்கும ஆவ் பசய்வனார்க்ளனா எனபற்தத் ்தங்கள் 
மூலமனா்க அறி� விருமபுகினகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு ந்கரனாடசி நிருவனா்கம 
மற்றும ஊர்க வ்ளரச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் பச�லனாக்கத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள். 

முற்ப்கல 10–40

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள், அந்்தக 
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குடிநீரத் திட்டத்ற்த விறரவனா்க முடிக்க கவணடுபமனறு 
பசனான்னார்கள். வீடடு இற்ப்பு வழங்கககூடி� குடிநீரத் 
திட்டத்ற்த விறரவனா்கச் பச�லபடுத்்த கவணடுபமனறு 
பசனான்னார்கள். ்கணடிப்பனா்க, விறரவனா்கச் பச�லபடுத்்தப்படும. 
அதுமடடுமலலனாமல, பழு்தற்டந்்த சனாறல்கற்ள உ்ட்டி�னா்க சீர 
பசய்து ்தர கவணடுபமனறு பசனான்னார்கள். இப்கபனாது பலகவறு 
திட்டங்கள் மூலமனா்க நிதி ஒதுககீடு பசய்�ப்படடு பலகவறு சனாறலப் 
பணி்கள் எடுக்கப்படடிருககினை். விடுபட்ட பணி்கள் குறித்து 
நிதிநிறலகக்கற்ப மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு மு்தலறமச்சர அண்ன 
எ்டப்பனாடி�னார அவர்களின ்கவ்த்திற்குக ப்கனாணடு பசலலப்படும 
எனபற்த மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. அனி்தனா ஆர. ரனா்தனாகிருஷ்ன அவர்கள்.

திரு. அனிொ ஆர. ்ராொகிருஷ்ணன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, எனனுற்ட� ப்தனாகுதி�னா் திருச்பசந்தூர 
சட்டமனைத் ப்தனாகுதியில அறமந்திருககினை திருச்பசந்தூர 
கபரூரனாடசிப் பகுதி, அருள்மிகு சுப்பிரமணி� சுவனாமியின 
இரண்டனாம பற்டவீ்டனா்க அறமந்திருககினை பகுதி. அந்்தப் பகுதி 
அதி்கமனா் சனாமனானி� மக்கள் குடியிருககினை பகுதி�னா்க இருககிைது. 
அற்தப�லலனாம அறிந்து எங்களுற்ட� முத்்தமிழ அறிஞர 
்தறலவர ்கறலஞர அவர்கள் பனா்தனா்ள சனாக்கற்டத் திட்டத்ற்தத் 
்தந்து, அந்்தப் பனா்தனா்ள சனாக்கற்டத் திட்டம ஆரமபிக்கப்பட்டது. 
ஆ்னால, பனா்தனா்ள சனாக்கற்டத் திட்டம அவசரக்கனாலமனா்க 
முடித்து றவக்கப்படடிருககிைது. பனா்தனா்ள சனாக்கற்டத் திட்டம 
நிறைவு பசய்�ப்படடிருககினைக்த ்தவிர திருச்பசந்தூர பகுதியில 
உள்்ள கரனாடு்களில எலலனாம ்கழிவுநீர பசலலககூடி� சூழநிறல 
இருககிைது. சனாமனானி� மக்கள் வருகினை அந்்தப் பகுதியில ்கழிவுநீர 
பசலகினை ்கனார்த்தி்னால ்கடுறம�னா் கநனாய் பனாதிப்பு்கள் 
மற்றும துரநனாற்ைம நிறைந்்த பகுதி�னா்க மனாறியிருககிைது. ்தறலவர 
்கறலஞர அவர்கள் ப்கனாணடுவந்்தபபனாழுது, அந்்தக ்கழிவுநீறர 
சுத்்தமனா் நீரனா்க மனாற்றி, 50 ஏக்கர நிலங்கற்ள ஒதுககி அதிகல 
கீறரத் க்தனாட்டங்கற்ள அறமக்க கவணடுபமனை வற்கயிகல 
திட்டங்கற்ள வகுத்்தனார்கள். ஆ்னால, அந்்தக ்கழிவுநீர எலலனா 
இ்டங்களிலும சுற்றிவிடடு மீணடும திருச்பசந்தூருகக்க வருகிை 
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சூழநிறல ஏற்படடு ்கடுறம�னா்கப் பனாதிக்கப்படடிருககிைது. 
மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்கள் பவகு சீககிரத்தில திருச்பசந்தூர 
வரப்கபனாவ்தனா்கச் பசனாலகினைனார்கள். திருச்பசந்தூர அருள்மிகு 
சுப்பிரமணி� சுவனாமிற� வ்ஙகி, அதி்கனாரி்களி்டம ஆய்வு 
ந்டத்தி, பனா்தனா்ள சனாக்கற்டத் திட்டத்ற்தச் சரி�னா் முறையில 
நற்டமுறைப்படுத்துவ்தற்்கனா் திட்டங்கற்ளத் தீடடுவனார்க்ளனா 
எனபற்த மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க 
கவணடி அமரகிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு ந்கரனாடசி நிருவனா்கம 
மற்றும ஊர்க வ்ளரச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் பச�லனாக்கத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, அருள்மிகு திருச்பசந்தூர முரு்கன க்கனாயில 
பிரசித்தி பபற்ை க்கனாயில. மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்களும 
அறமச்சரனா்க இருந்்தவர. பனா்தனா்ள சனாக்கற்டத் திட்டம 
ப்கனாணடுவந்து பச�லபடுத்்தப்பட்டகபனாதிலும, முழுறம�னா்கச் 
பச�லபடுத்்தப்ப்டவிலறல, வீதி்களிகல ்கழிவுநீர ஓடுகிைது எனறு 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் பசனான்னார்கள். அந்்தமனாதிரி 
ஒரு ்த்கவல எங்களுககு வரவிலறல. மனாணபுமிகு சட்டமனை 
உறுப்பி்ர அஙக்கக� இருப்பவர. அப்படி இருககினைபடசத்தில, 
உ்ட்டி�னா்க ஆய்வு பசய்�ப்படடு, ந்டவடிகற்க எடுக்கப்படும. 
அக்தகபனால, ்தற்கபனாது மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள் 
கபரூரனாடசி, ந்கரனாடசிப் பகுதி்களில பழு்தற்டந்்த சனாறல்கற்ள, 
குறிப்பனா்க, அதி்கம பழு்தற்டந்்த சனாறல்கற்ள சீர பசய்யுமனாறு 
உத்்தரவிடடுள்்ளனார்கள். சனாறல்கள் பழு்தற்டந்திருந்்தனால அறவ 
சரி பசய்�ப்படும. அக்தகபனால வீதி்களில ஓ்டககூடி� பனா்தனா்ள 
சனாக்கற்ட ்கழிவுநீர ்கணடிப்பனா்க உ்ட்டி�னா்க சரி பசய்�ப்படும. 
திருச்பசந்தூர பனா்தனா்ள சனாக்கற்டத் திட்டத்ற்தப் பபனாறுத்்தவறரயில, 
7–1–2010 அனறு 14.48 க்கனாடி ரூபனாய் மதிப்பீடடில பச�லபடுத்்த 
அவர்களுற்ட� ஆடசிக ்கனாலத்தில்தனான அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
21 வனாரடு்களில 18 வனாரடு்களில பனா்தனா்ள சனாக்கற்டத் திட்டம 
பச�லபடுத்்தப்படடிருககிைது. திட்டப் பணி்கள் 2 சிப்பங்க்ளனா்க 
நிறைகவற்ைப்பட்ட். சிப்பம 1–ல, 12–11–2010 அனறு 18 
மனா்தங்களில பணி்கள் முடிக்கப்ப்ட கவணடுபமனறு ஒப்பந்்தம 
கபனா்டப்படடிருககிைது. சிப்பம 2–ல, 3.9 மிலலி�ன லிட்டர 
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்கழிவுநீர நீடடித்்த பிரனா்வனாயு ஏற்ைமுறையில EASP முறையில 
சுத்தி்கரிப்பு பசய்யும சுத்தி்கரிப்பு நிறல�ம அறமப்ப்தற்்கனா் 
உத்்தரவு 17–8–2010–ல வழங்கப்படடிருககிைது. அற்த்துப் 
பணி்களும முடிவற்டந்து, மனாணபுமிகு அமமனா அவர்கள் 
இருககுமகபனாது 2015 ஆம ஆணடு துவககி றவக்கப்பட்டது. 
எ்ககுக ப்கனாடுக்கப்பட்ட அறிகற்கயில மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
குறிப்பிட்டற்தப்கபனால சூழநிறல இலறலப�னறு அதி்கனாரி்கள் 
பதில ப்கனாடுத்திருககிைனார்கள். மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்கள் கூறி�துகபனானை சூழநிறல இருந்்தனால, ஆய்வு பசய்து 
்கணடிப்பனா்க, உ்ட்டி�னா்க ந்டவடிகற்க எடுக்கப்படும எனபற்தத் 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. க்க.ஏ.எம. முஹமமது அபூபக்கர அவர்கள்.

முற்ப்கல 10–45

திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூ�க்கர: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, ப்தன்கனாசி புதி� மனாவட்டத்திகல பபரி� ஊர 
்கற்ட�நலலூர ந்கரனாடசி. ்கற்ட�நலலூர ந்கரனாடசியில பனா்தனா்ள 
சனாக்கற்டத் திட்டம தி.மு.்க. ஆடசிக ்கனாலத்தில ஏற்ப்க்கவ 
அறிவிக்கப்படடு, அது அப்படிக� கி்டப்பில கபனா்டப்படடுவிட்டது. 
்கற்ட�நலலூர ந்கரனாடசி எலறலயில குடிநீர இற்ப்பு்கள் 
வழங்கப்ப்டவிலறல எனறு பலமுறை இக்த சட்டமனைத்திகல 
க்கனாரிகற்க றவக்கப்பட்டபின ஒரு வரு்டத்திற்கு முனபு, நமது 
மனாவட்டத்தினுற்ட� அறமச்சர அவர்களுற்ட� முனனிறலயில, 
6,000 கபருககு புதி� குடிநீர இற்ப்பு்கள் வழங்கப்படும எ் 
அறிவிக்கப்படடு, இதுவறர அது முழுறம பபைனாமல, குறை�னா்க 
இருந்து ப்கனாணடிருககினைது. அந்்தப் பணி எந்்த அ்ளவில 
இருககினைது எனபதும எங்களுககுத் ப்தரி�விலறல. ந்கரனாடசி 
ஆற்�ர பலகபர மனாற்ைப்படடிருககினைனார்கள். ்தற்கபனாது அஙகு 
குடிநீர இற்ப்பு்கள் வழஙகுவதில முறைக்கடு்கள் ஏற்பட்ட்தனா்கக 
கூறி, ்தறலறமச் பச�ல்கத்திலிருந்து அதி்கனாரி்கப்ளலலனாமகூ்ட 
அஙகு வந்து ஆய்வு பசய்திருககினைனார்கள். பமனாத்்தத்தில 
6,000 கபருககு குடிநீர இற்ப்பு்கள் வழங்கப்படும எனறு 
ஒரு வரு்டத்திற்கு முனபனா்ககவ அறிவிக்கப்படடும, அந்்தப் 
பணி்கப்ளலலனாம நற்டபபைனாமல, அஙகிருக்கககூடி� மக்கப்ளலலனாம 
அவதிககுள்்ளனாக்கப்படடிருககிைனார்கள். க்கனாற்ட ்கனாலம வர 
இருககினைது.
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. முஹமமது அபூபக்கர, நீங்கள் துற்க க்கள்விற� 
சுருக்கமனா்கக க்கட்டனால பரவனாயிலறல. மணிற�ப் பனாருங்கள். 
இதுவறர 3 க்கள்வி்கள்்தனான க்கட்கப்படடுள்்ள். மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர்கள் சுருக்கமனா்கக க்கள்வி்கற்ளக க்கட்டனால, 
மனாணபுமிகு அறமச்சர்களும சுருக்கமனா்கப் பதில பசனாலவனார்கள்; 
நிறை� கபருககு வனாய்ப்புத் ்தரலனாம. ஆ்னால, என்னால வனாய்ப்பு 
ப்கனாடுக்க முடி�னா்த அ்ளவிற்கு நீங்கள் துற்க க்கள்விற�க 
க்கடபதிகலக� கநரத்ற்த எடுத்துகப்கனாள்கிறீர்கள். நனான என் 
பசய்வது? க்கள்விற� சுருக்கமனா்கக க்கடடு முடியுங்கள்.

திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூ�க்கர: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, ஒரு வரு்டத்திற்கு முனபனா்க மனாணபுமிகு 
அறமச்சர அவர்களின முனனிறலயிகல அறிவிக்கப்பட்ட 6,000 
குடிநீர இற்ப்பு்கள் எப்பபனாழுது வழங்கப்படும எனபற்தத் 
்தங்கள் மூலமனா்க அறி� விருமபுகினகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு ந்கரனாடசி நிருவனா்கம 
மற்றும ஊர்க வ்ளரச்சி, சிைப்புத் திட்டங்கள் பச�லனாக்கத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் 
கபசுமபபனாழுது, பனா்தனா்ள சனாக்கற்டத் திட்டம தி.மு.்க. ஆடசியில 
அறிவிக்கப்படடு, ற்கவி்டப்பட்டது எனறு பசனான்னார்கள். தி.மு.்க. 
ஆடசியில பமனாத்்தமனா்க 55 பனா்தனா்ள சனாக்கற்டத் திட்டங்கள் 
நிறைகவற்ைப்படும எ் அறிவித்்தனார்கள். ஆ்னால, 20 திட்டங்கள் 
மடடுகம அப்கபனாது பச�லனாக்கத்தில எடுக்கப்பட்ட். எஞசி� 
35 திட்டங்களில, 18 திட்டங்கள் நிருவனா்க அனுமதி வழங்கப்பட்ட 
நிறலயிலும, 17 திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்ட நிறலயிலும, 
அப்கபனாது தி.மு.்க. ஆடசி�னால ற்கவி்டப்பட்ட். எடுக்கப்பட்ட 
20 திட்டங்களில ஒரு திட்டம மடடும, அ்தனாவது பலலனாவரத்தில 
மடடும இத்திட்டம தி.மு.்க. ஆடசியில நிறைகவற்ைப்பட்டது. 
மீ்தமுள்்ள 19 திட்டங்களில, மனாணபுமிகு இ்த� ப்தய்வம புரடசித் 
்தறலவி அமமனா அவர்கள் ஆடசிககு வந்்த்தற்குப் பிைகு்தனான, 
1,624 க்கனாடி ரூபனாய் நிதி ஒதுக்கப்படடு, பலகவறு திட்டங்கள் 
முடிக்கப்படடுள்்ள், பலகவறு திட்டங்கள் பச�லனாக்கத்தில 
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உள்்ள். பனா்தனா்ள சனாக்கற்டத் திட்டத்ற்த நிறைகவற்றுமகபனாது 
பலகவறு பிரச்சிற்்கள் ஏற்படுகினை். இதுகுறித்து முனகப 
கூறியிருககிகைன. சுத்தி்கரிப்பு நிறல�த்திற்கு நிலம எடுப்பதில 
பிரச்சிற் ஏற்படுகிைது. நிறை� இ்டங்களில depth அதி்கமனா்க 
இருககும, அ்தனாவது ம்ல இருக்கககூடி� பகுதி்களில depth 
அதி்கமனா்க இருககும. இதுகபனானை பலகவறு சூழநிறல்கள் 
இருககினை். பநருக்கமனா்க இருக்கககூடி� city–ல்தனான 
றபப் றலன பதிப்பது கபனானை பணி்கற்ளச் பச�லபடுத்்த கவணடி� 
சூழநிறல இருககிைது; இதுகபனானை பிரச்சிற்்கப்ளலலனாம 
இருககினை். 

அக்தகபனானறு, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள், 6,000 குடிநீர 
இற்ப்பு்கள் வழஙகுவது பற்றிக கூறி்னார்கள். அதுகுறித்து, 
உ்ட்டி�னா்க துறைரீதி�னா்க ஆய்வு பசய்து, உ்ட்டி�னா்க வழங்க 
ந்டவடிகற்க எடுக்கப்படும எனபற்த மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: வி்னா வரிறச எண 29, 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. கி. மனாணிக்கம, மனாணபுமிகு மீன 
வ்ளம மற்றும பணி�னா்ளர மற்றும நிருவனா்கச் சீரதிருத்்தத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள்.

29—

புதி� மீன ததனாடடி

*54278—திரு. கி. ைாணிக்கம்:

மனாணபுமிகு மீன வ்ளம மற்றும பணி�னா்ளர மற்றும நிருவனா்கச் 
சீரதிருத்்தத் துறை அறமச்சர அவர்கள் கீழக்கனாணும வி்னாக்களுககு 
விற்ட�ளிப்பனாரனா—

(அ) கசனாழவந்்தனான ப்தனாகுதி, அலங்கனாநலலூர ஒனறி�ம, 
பனாலகமடு அருகில உள்்ள சனாத்தி�னார அற்யில பழு்தற்டந்துள்்ள 
மீன ப்தனாடடிககு மனாற்ைனா்க புதி� மீன ப்தனாடடி அறமக்க அரசு 
முனவருமனா?

(ஆ) ஆம எனில, எப்கபனாது?
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ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார, மீன் வ்ளம் ைற்றும் �ணியா்ளர 
ைற்றும் நிருவா்கச சீரதிருத்ெத் தும்ற அமைசெர: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, “எலகலனாரும எலலனாமும பபை கவணடும; 
இஙகு இலலனாறம இலலனா்த நிறல கவணடும” எனை மனாணபுமிகு 
இ்த� ப்தய்வம புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்களுற்ட� 
்க்றவ ந்வனாககி, நலலனாடசி ந்டத்தி வரும மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அவர்களுககும மற்றும அவருககு உறுதுற்�னா்க 
இருக்கககூடி� மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அண்ன 
அவர்களுககும எனனுற்ட� வனாழத்து்கற்ள மகிழச்சிக�னாடு 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

(அ) மற்றும (ஆ) மதுறர மனாவட்டம, வனாடிப்படடி ்தனாலு்கனா, 
சனாத்தி�னார அற்க்கடடில மீனகுஞசு வ்ளரப்புப் பணற் 1968–
லிருந்து இ�ஙகி வருகிைது. 1,281 சதுர மீட்டர ப்கனாண்ட, ஆணடுககு 
1.0 இலடசம மீனவிரலி்கற்ள வ்ளரத்ப்தடுக்கககூடி� மீன 
பணற்யிற் கமமபடுத்தும பணிற� கமற்ப்கனாள்்ள விரிவனா் 
திட்ட அறிகற்க மதுறர மீன துறை உ்தவி இ�ககுநரனால ்த�னாரிக்க 
ந்டவடிகற்க கமற்ப்கனாள்்ளப்படடு, தூத்துககுடி மீனபிடித் துறைமு்க 
திட்டக க்கனாட்டம, பச�ற்பபனாறி�னா்ளரனால திட்ட மதிப்பீடு ரூ.420 
இலடசத்திற்கு ்த�னார பசய்�ப்படடு, மீன வ்ளம மற்றும நீர 
உயிரி் வ்ளரப்பு உள்்கட்டறமப்பு கமமபனாடடு நிதி, அ்தனாவது, 
FAIDA–னமூலம நிதியு்தவி பபற்று, பு்ரறமக்க மு�ற்சி 
கமற்ப்கனாள்்ளப்படடு வருகிைது எனபற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. கி. மனாணிக்கம அவர்கள்.

திரு. கி. ைாணிக்கம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, ்தமிழ்க மக்கற்ள ்தம மக்கள் எனறும, ‘மக்க்ளனால நனான, 
மக்களுக்கனா்ககவ நனான’ எனறும வனாழந்து, இந்்த மணற் விடடு 
மறைந்்தனாலும ்தமிழ்க மக்களின பநஞசங்களில எனபைனறும 
நீங்கனா்த இ்டத்ற்தப் பபற்றிருககும, நமறமப�லலனாம வனாழ றவத்்த 
மனாணபுமிகு இ்த� ப்தய்வம புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்கற்ள 
வ்ஙகி, மத்தி� அரசி்டமிருந்து 2019 ஆம ஆணடிற்்கனா் சிைந்்த 
ஆளுறம விருற்தயும, இந்தி�னாவிலுள்்ள பபரி� மனாநிலங்களில 
சிைந்்த மனாநிலம ்தமிழநனாடு எனை பபருறமற�யும பபற்றுத் ்தந்்த, 
ஒகர ஆணடில 11 மருத்துவக ்கலலூரி்கற்ள இமமனாநிலத்திற்குப் 
பபற்றுத் ்தந்்த, ்கனாகவரி ப்டல்டனா பகுதிற� பனாது்கனாக்கப்பட்ட 
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கவ்ளனாண மண்டலம எனறு அறிவித்்த, விவசனாயி்களின 
விடிபவள்ளி, குடிமரனாமத்து நனா�்கன, ப்கனாஙகு நனாடடுத் ்தங்கம 
மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு மு்தலறமச்சர அவர்கற்ள வ்ஙகுகிகைன. 
(கமறசற�த் ்தடடும ஒலி)

முற்ப்கல 10–50

ப்தனா்டரந்து 10–வது முறை�னா்க இமமனாமனைத்தில, வ்ளமனா் 
்தமிழ்கத்ற்த உருவனாககி்ட, புதி� வரி்கக்ள இலலனா்த, உல்கம கபனாற்றும 
உன்்தமனா் நிதிநிறல அறிகற்கற�த் ்தந்திட்ட, ேலலிக்கடடு 
நனா�்கன, இ்த� ப்தய்வம அமமனா அவர்களின நமபிகற்க நடசத்திரம, 
ப்தனபனாணடிச் சிங்கம, க்தனி ்தந்்த பூந்ப்தனைல, மனாணபுமிகு 
்தமிழநனாடு துற் மு்தலறமச்சர அவர்கற்ள வ்ஙகுகிகைன. 
(கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) மனாணபுமிகு மீன வ்ளம மற்றும 
பணி�னா்ளர மற்றும நிருவனா்கச் சீரதிருத்்தத் துறை அறமச்சர 
அவர்கற்ளயும வ்ஙகி, எங்கள் மனாவட்டக ்கழ்கத்தினுற்ட� 
பச�லனா்ளர, மனாணபுமிகு வருவனாய் மற்றும கபரி்டர கமலனாணறம 
மற்றும ்த்கவல ப்தனாழிலநுடபத் துறை அறமச்சர உள்ளிட்ட 
அற்த்து அறமச்சர பபருமக்கற்ளயும வ்ஙகுகிகைன. 

சனாத்தி�னார அற்யில மீனகுஞசு வ்ளரக்கககூடி� திட்டம 
நிறைகவற்றித் ்தரப்படும எனறு அறிவித்்த மனாணபுமிகு மீன வ்ளம 
மற்றும பணி�னா்ளர மற்றும நிருவனா்கச் சீரதிருத்்தத் துறை அறமச்சர 
அவர்களுககு எ்து ப்தனாகுதி மக்கள் சனாரபனா்க நனறிற�த் 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

திணடுக்கல மனாவட்டம, ப்கனாற்டக்கனா்ல வட்டம, 
ப்கனாற்டக்கனா்லில மனாணபுமிகு இ்த� ப்தய்வம புரடசித் 
்தறலவி அமமனா அவர்கள் 2015 ஆம ஆணடு விதி 110–னகீழ 
ப்கனாற்டக்கனா்லில மீன பணற் அறமககும பணிக்கனா்க ரூ.10 
க்கனாடி வழஙகி, இந்்தத் திட்டம 15–7–2015 அனறு மீன வ்ளத் துறையின 
பசனாந்்த இ்டத்திகல பூமி பூறே கபனா்டப்படடு ப்தனா்டங்கப்பட்டது. 
கமற்படி இ்டம ப்கனாற்டக்கனா்ல மக்களுற்ட� குடிநீரத் 
க்தறவக்கனா்கத் க்தறவ எனறு கூறி, மனாற்று இ்டம க்தரவு 
பசய்�ப்படடு, திணடுக்கல. . . 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: திரு. மனாணிக்கம, நீங்கள் 
நனறி பசனாலலிவிடடீர்கள். அடுத்து, சமபந்்தமிலலனாமல 
ப்கனாற்டக்கனா்லுககுப் கபனாய்விடடீர்கள். (குறுககீடு) இலறல, 
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இலறல. நீங்கள் இந்்தக க்கள்விற� எப்கபனாது முடிப்பது? சீககிரம 
முடியுங்கள். 

திரு. கி. ைாணிக்கம்: மனாவட்ட ஆடசித் ்தறலவர மூலமனா்க 
10–10–2015 அனறு 1.25 ஏக்கர இ்டம ஒதுககீடு பசய்�ப்படடு, மீன 
வ்ளத் துறையின மூலமனா்க வழங்கப்பட்ட பணி நற்டபபற்ைகபனாது 
நீதிமனைம பசனறு, நீதிமனைத் ்தற்டயுத்்தரவு பபற்றிருககிைனார்கள். 
அந்்த இ்டத்தில மீன பணற் அறமக்க மறு சீரனாய்வு மனு 
கபனாடுவ்தற்கு மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்கள் முனவருவனார்க்ளனா 
எ் ்தங்கள் மூலமனா்க அறி� விருமபுகிகைன. (குறுககீடு்கள்) 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: இலறல, இலறல. (குறுககீடு்கள்) 
நீங்கள் உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு்கள்) எலகலனாரும இக்த 
முறைற�ப் பினபற்றினீர்கள் எனைனால்தனான நிறை� க்கள்வி்கற்ளக 
க்கட்க நனான அனுமதிக்க முடியும. நீங்கள் அந்்த முறைற�ப் 
பினபற்றுவதிலறலக�! நனான என் பசய்வது? (குறுககீடு்கள்) 
உட்கனாருங்கள். மனாணபுமிகு மீன வ்ளம மற்றும பணி�னா்ளர மற்றும 
நிருவனா்கச் சீரதிருத்்தத் துறை அறமச்சர அவர்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, ப்கனாற்டக்கனா்லிகல ரூ.9 க்கனாடிக� 75 
இலடசம பசலவில மீன பணற் அறமப்பது குறித்து மனாணபுமிகு 
இ்த� ப்தய்வம புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்கள் 2014–2015 ஆம 
ஆணடு விதி 110–னகீழ அறிவித்்தனார்கள். அவர்கள் அறிவித்்த்தன 
அடிப்பற்டயிகல ப்தனா்டர ந்டவடிகற்க கமற்ப்கனாணடு, அ்தன 
அடிப்பற்டயில இரணடு, மூனறு இ்டங்கள் பனாரக்கப்படடு, 
பின மண்லூர எனை கிரனாமத்தில அறமக்க ந்டவடிகற்க 
கமற்ப்கனாள்்ளப்பட்டது. ஆ்னால, மண்லூர எனை கிரனாமத்தில 
அறமப்பற்த எதிரத்து திரு. எஸ.எம. பனாலகிருஷ்ன மற்றும சிலர, 
உ�ர நீதிமனைத்தில வழககு ப்தனா்டரந்து, அந்்தப் பகுதி ecologically 
sensitive area எனப்தனால அஙகு மீன பணற் அறமக்க அரசு 
அளித்்த அனுமதிற� உ�ர நீதிமனைம இரத்து பசய்்தது. எ்கவ, 
மனாணபுமிகு சட்டமனை உறுப்பி்ர அவர்கள் கமலமுறையீடு 
பசய்து அஙக்க மீன பணற் அறமப்பது குறித்து ஆவ் 
பசய்வீர்க்ளனா எனை க்கள்விற�க க்கடடிருககினைனார்கள். எ்கவ, 
உ�ர நீதிமனை உத்்தரவினமீது கமல முறையீடு பசய்வது குறித்து, 
அரசு வழக்கறிஞரி்டம ்கருத்து பபைப்படும. அ்தனபடி ந்டவடிகற்க 
எடுக்கப்படும எனபற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கினகைன. 
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: வி்னா வரிறச எண 30, 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. கவ. சமபத்குமனார, மனாணபுமிகு உ�ர 
்கலவித் துறை அறமச்சர அவர்கள்.

30—
பைவற்க ததனாழிலநுடபக் ்கலலூரி

*57321—திரு. கவ. ெம்�த்குைார:

மனாணபுமிகு உ�ர ்கலவித் துறை அறமச்சர அவர்கள் 
கீழக்கனாணும வி்னாக்களுககு விற்ட�ளிப்பனாரனா—

(அ) அரூர ப்தனாகுதியில பலவற்க ப்தனாழிலநுடபக ்கலலூரி 
துவக்க அரசு ஆவ் பசய்யுமனா?

(ஆ) ஆம எனில, எப்கபனாது?

ைாண்புமிகு திரு. க்க.பி. அன்�ழ்கன், உயர ்கல்வித் தும்ற 
அமைசெர: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, ்தமிழ்கத்தில 
அற்வருககும சமமனா் உ�ர ்கலவி எனை நிறலற� உருவனாககி� 
இ்த� ப்தய்வம புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்கற்ள வ்ஙகி, 
மனாணபுமிகு புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்களின உயிர மூச்சு 
முகதி அற்டந்்ததும, இனி எலலனாம முடிந்துவிட்டது, முடி�னாது 
எனைனார்கள். அமமனாவின வழியில ஒனைனாய் நினறு நனைனாய் ந்டத்தி, 
மூனறை முடித்து, ்க்டறம, உணறம, நனறம எனை மூனறு்டன 
நனானகிற்கு ந்கரகிகைனாம. இனி நனானகும நமக்த, எந்நனாளும நமக்த. 
(கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) இனி நனாப்ளலலனாம நம ஆடசி, 
நனாப்டலலனாம நலலனாடசி எனபற்தச் பசனாலலிகப்கனாள்கிகைன. 

(அ) மற்றும (ஆ) அரூர ப்தனாகுதியில பலவற்க ப்தனாழிலநுடபக 
்கலலூரி துவஙகுவது குறித்்த ்கருத்துரு ஏதும ்தற்கபனாது அரசின 
பரிசீலற்யில இலறல எனபற்த மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்களின வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. கவ. சமபத்குமனார அவர்கள்.

முற்ப்கல 10–55

திரு. கவ. ெம்�த்குைார: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, நனாள் குறித்து திரிந்து ப்கனாணடிருககினை 
எதிரக்கடசி்களுககும, சுற்றித் திரிந்து ப்கனாணடிருககும 
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துகரனாகி்களுககும ்த்து பச�லபனாடுமூலம மூனைனாணடு்கள் முத்திறர 
பதித்்த முத்்தனா் மக்கள் நலத் திட்டங்கள்; 16,382 க்கனாப்பு்களில 
ற்கப�னாப்பமிட்ட சனா்தற் நனா�்கர; மனாணபுமிகு “அமமனாவின 
ஆனமனா”; அமமனா அவர்களின வழியில எங்கற்ள வழிந்டத்திக 
ப்கனாணடிருககும குடிமரனாமத்து நனா�்கர; வனாழும ்கரி்கனாலகசனாழன; 
ப்டல்டனா மனாவட்டங்கற்ள இற்த்து பனாது்கனாக்கப்பட்ட சிைப்பு 
கவ்ளனாண மண்டலமனா்க அறிவித்்த மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு 
மு்தலறமச்சர அவர்கற்ள வ்ஙகுகிகைன. (கமறசற�த் ்தடடும 
ஒலி) 2020 ஆம ஆணடில வரியிலலனா்த நிதிநிறல அறிகற்கற� 
்தனாக்கல பசய்்த மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அவர்கற்ளயும, 
மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கற்ளயும வ்ஙகுகிகைன. 

அற்வருககும சமமனா் உ�ர ்கலவி எனை அடிப்பற்டயில, 
இந்தி�னாவிகலக� ்தமிழ்கத்ற்த உ�ர ்கலவியில 49 ச்தவிகி்தம எனை 
அ்ளவிற்கு உ�ரத்தி, ்தமிழ்கத்திகல ்தருமபுரி மனாவட்டத்ற்த உ�ர 
்கலவியில 98.41 ச்தவிகி்தம எ் மனாற்றி அழகுபனாரத்்த “வனாழும 
அதி�மனான” ்தமிழநனாடு உ�ர ்கலவித் துறை அறமச்சர அவர்கற்ள 
வ்ஙகுகிகைன.

எ்து அரூர சட்டமனைத் ப்தனாகுதி மக்களின எண்ங்களுககு 
பச�லவடிவம ப்கனாடுத்து, பவற்றி ்கண்ட மனாணபுமிகு ்தமிழ்க உ�ர 
்கலவித் துறை அறமச்சர அவர்கள், அப்பகுதியில வரு்டத்திற்கு 
10 மற்றும 12 ஆம வகுப்பு்களில கசருகினை நனான்கனாயிரத்திற்கும 
கமற்பட்ட மனா்வர்கள் கமற்படிப்பிற்கு பவளியூருககுச் 
பசலகிைனார்கள். அவர்களின நலனில அக்கறை ப்கனாண்ட 
மனாணபுமிகு அமமனாவின அரசு, பலவற்க ப்தனாழிலநுடபக ்கலலூரி 
ஒனறை ஏற்படுத்திக ப்கனாடுக்க கவணடுபமனறு நனான அனகபனாடு 
க்கடடுகப்கனாள்கினகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உ�ர ்கலவித் 
துறை அறமச்சர அவர்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.பி. அன்�ழ்கன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, அரூர சட்டமனைத் ப்தனாகுதி அறமந்துள்்ள 
்தருமபுரி மனாவட்டத்தில 3 அரசு பலவற்க ப்தனாழிலநுடபக 
்கலலூரி்கள், 17 சு�நிதி பலவற்க ப்தனாழிலநுடபக ்கலலூரி்கள் 
எ் பமனாத்்தம 20 ்கலலூரி்கள் இருககினை். ்க்டந்்த, 
2019–2020 ஆம ்கலவி�னாணடில, 3 அரசு பலவற்க ப்தனாழிலநுடபக 
்கலலூரி்களில பமனாத்்தம 960 மனா்வ, மனா்வி�ர பயிலும 
வற்கயிகல கசரகற்க இ்டங்கள் ஒப்பளிக்கப்படடிருந்்த். அதிகல, 
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685 இ்டங்கள் மடடுகம பூரத்தி�ற்டந்துள்்ள். மீ்தம 275 கசரகற்க 
இ்டங்கள் பூரத்தி�னா்கவிலறல எனபற்த மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

அக்தகவற்ளயில, 17 சு�நிதி பலவற்க ப்தனாழிலநுடபக 
்கலலூரி்களிகல, 2019–2020 ஆம ்கலவி�னாணடிகல, 4,677 
மனா்னாக்கர்கள் பயிலும வற்கயிகல கசரகற்க இ்டங்கள் 
ஒப்பளிக்கப்படடிருந்்த். அதிகல, 1,288 இ்டங்கள் மடடுகம 
பூரத்தி�னாகியுள்்ள். மீ்தம 3,389 கசரகற்க இ்டங்கள் ்கனாலி�னா்க 
உள்்ள் எனபற்த மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. இப்கபனாதிருககினை நிறலயிகல, அரசு 
பலவற்க ப்தனாழிலநுடபக ்கலலூரி்களிகல, கமலும 275 மனா்வர்கற்ள 
கசரககினை வற்கயிகல இ்டங்கள் ்கனாலி�னா்க இருககினை். ஆ்ககவ, 
எதிரவரககூடி� ்கனால்கட்டங்களில, மனா்வர்களின கசரகற்க 
கூடு்தலனா்க இருககினைபடசத்திகல, மனாணபுமிகு அமமனாவின 
வழியில ப்தனா்டரும இந்்த அரசனா்து இ்தற்ப் பரிசீலற் பசய்யும 
எனபற்த மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் ப்தரிவித்து அமரகிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. கவ. சமபத்குமனார அவர்கள்.

திரு. கவ. ெம்�த்குைார: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு ்தமிழ்க உ�ர ்கலவித் துறை அறமச்சர 
அவர்களுககு நனறி. எனனுற்ட� அரூர சட்டமனைத் 
ப்தனாகுதியில பச�லபடடுவரும பபரி�னார பல்கறலக்கழ்கத்தின 
உறுப்புக ்கலலூரியில அதி்க மனா்வர்கள் கசரகற்க இருககினை 
்கனார்த்தி்னால, புதி� பனா்டப் பிரிவு்கள் மற்றும கூடு்தல 
வகுப்பறைக ்கட்ட்டங்கற்ளக ்கடடிக ப்கனாடுக்க மனாணபுமிகு 
அறமச்சர அவர்கள் ந்டவடிகற்க எடுப்பனார்க்ளனா எனறு க்கடடு 
அமரகிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உ�ர ்கலவித் 
துறை அறமச்சர அவர்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. க்க.பி. அன்�ழ்கன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, பல்கறலக்கழ்கத்தினுற்ட� உறுப்புக 
்கலலூரி�னா்க அரூர அரசு ்கறல மற்றும அறிவி�ல ்கலலூரி 
இருந்்தது. மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு மு்தலறமச்சர அண்ன 
எ்டப்பனாடி�னார அவர்கள் 41 பல்கறலக்கழ்கங்களினுற்ட� உறுப்புக 
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்கலலூரி்கற்ள ஒடடுபமனாத்்தமனா்க அரசுக ்கலலூரி்க்ளனா்க மனாற்றி 
அறிவித்து, அ்த்டிப்பற்டயிகல, அரசு நிர்யித்திருககினை 
்கட்ட்ம இப்கபனாது வசூல பசய்�ப்படடுக ப்கனாணடிருககிைது. 
வரககூடி� ்கலவி�னாணடிகல அவர க்கடகினைபடி, கூடு்தலனா்க 
வகுப்பறை்கள், ஆய்வ்கக ்கட்ட்டங்கள் ்கடடுகினை வற்கயிகலயும, 
அக்தகநரத்தில கூடு்தல பனா்டப் பிரிவு்கற்ளயும மனா்னாக்கர்களுககு 
வழஙகி, அஙக்க மனா்னாக்கர்களுற்ட� கசரகற்கககு வசதி பசய்து 
்தரப்படும எனபற்த மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் 
வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் ப்தரிவித்து 
அமரகிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: வி்னா வரிறச எண 31, 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர ்டனாக்டர இரனா. மனாசிலனாமணி, மனாணபுமிகு 
ப்தனாழில துறை அறமச்சர அவர்கள்.

31—
்கனாகிதத் ததனாழிறசனாறை

*51459—டாகடர இ்ரா. ைாசிலாைணி:

மனாணபுமிகு ப்தனாழில துறை அறமச்சர அவர்கள் கீழக்கனாணும 
வி்னாக்களுககு விற்ட�ளிப்பனாரனா—

(அ) மயிலம ப்தனாகுதியில உள்்ள கிரனாமங்களில சனாகுபடி 
பசய்�ப்படும சவுககு மரங்கற்ளப் ப�னபடுத்தி ்கனாகி்தத் 
ப்தனாழிற்சனாறல அறமக்க அரசு முனவருமனா?

(ஆ) ஆம எனில, எப்கபனாது?

ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. ெம்�த், தொழில் தும்ற அமைசெர: 
மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, விவசனா�க 
குடுமபத்தில பிைந்து, ‘மக்கள் பணிக� மக்கசன பணி’ எனறு 
எண்ற்ை வரலனாற்றுத் திட்டங்கற்ள மனாநில மக்களுககுத் ்தந்து, 
மூனைனாணடு்களில ஒவபவனாரு நனாற்ளயும வரலனாற்றில இ்டம 
பபறுகினை நனா்ளனா்க மனாற்றி, க்தசி� விருது்கள் எ் பலகவறு 
விருது்கற்ளப் பபற்று, மனாணபுமிகு அமமனாவின வழியில ்தமிழ்கத்ற்த 
மு்தனறம மனாநிலமனா்க மனாற்றி, நனான்கனாம ஆணடில அடிப�டுத்து 
றவககினை மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கற்ளயும, அவகரனாடு 
துற் நிற்கினை மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அவர்கற்ளயும 
வ்ஙகுகிகைன.
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(அ) மற்றும (ஆ) மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, 
மயிலம சட்டமனைத் ப்தனாகுதியில இருககினை கவ்ளனாண 
பபருஙகுடி மக்கள் உற்பத்தி பசய்கினை, விவசனா�ம பசய்கினை 
சவுககு மரங்கற்ளப் ப�னபடுத்தி, அஙக்க புதி�்தனா்க ஒரு ்கனாகி்தத் 
ப்தனாழிற்சனாறல அறமக்க சனாத்தி�ககூறு்கள் இலறலப�னபற்த 
மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

முற்ப்கல 11–00

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: கபரறவயின முன்னுமதியு்டன 
வி்னாக்கள்–விற்ட்கள் கநரம நீடடிக்கப்படுகிைது. மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர ்டனாக்டர இரனா. மனாசிலனாமணி அவர்கள்.

டாகடர இ்ரா. ைாசிலாைணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, விழுப்புரம மனாவட்டம எனபது விவசனா�த்ற்த 
மடடுகம பிர்தனா்த் ப்தனாழிலனா்கக ப்கனாணடுள்்ள மனாவட்டமனாகும. 
மக்கள்ப்தனாற்கயில 75 ச்தவிகி்தம கபர விவசனா�த்ற்தக� 
சனாரந்துள்்ள்ர. அஙக்க சுமனார 5.68 இலடசம பணற்க 
குடுமபங்கள் உள்்ள். இதில 91 ச்தவிகி்தம கபர, சிறு மற்றும குறு 
விவசனாயி்கள் ஆவர. மனாவட்டத்திலுள்்ள க்கனாமுகி, மணிமுத்்தனாறு, 
வீடூர மற்றும சனாத்தூர அற்்கள் மூலம 53,000 ஏக்கர நிலம பனாச் 
வசதி பபறுகினைது. பமனாத்்தமனா்க, 3,37,000 பஹகக்டர நிலத்தில 
சனாகுபடி பசய்�ப்படுகிைது. 2013–2014 ஆம ஆணடிலிருந்து ந்டப்பு 
ஆணடு வறர உ்வு ்தனானி� உற்பத்தியில இந்்த மனாவட்டம்தனான 
மு்தனறம மனாவட்டமனா்க இருககிைது. இந்்த மனாவட்டத்தின 
முககி� பயிரனா்க ்கருமபு, வனாறழ, பநல இருந்்தனாலும, சில 
ஆணடு்க்ளனா்க பருவ மறழ பபனாய்த்்த்தனாலும, ஆறு்களில நீரவரத்து 
குறைந்துவிட்ட்தனாலும, பநலலுககு மனாற்றுப் பயிரனா்க வைடசிற�த் 
்தனாஙகுகிை சவுககுப் பயிறர இஙக்க அதி்கமனா்க சனாகுபடி பசய்து 
வருகிைனார்கள். ஒவகவனார ஆணடும சுமனார 30,000 பஹகக்டர 
நிலத்தில சவுககு சனாகுபடி பசய்�ப்படடு வருகிைது. பநல, ்கருமபு 
கபனானை பயிர்களுககு ஆ்தனார விறல நிர்யிப்பற்தப்கபனால, 
சவுககுககு ஆ்தனார விறல நிர்யிக்கப்படுவதிலறல. எ்கவ, 
சவுககு மரங்கற்ள பவடடுகிைகபனாது, வி�னாபனாரி்கள் க்கடகினை 
அடிமனாடடு விறலககுத்்தனான சவுககிற் விற்்க கவணடி� அவல 
நிறலககு விவசனாயி்கள் ஆ்ளனாக்கப்படுகிைனார்கள். 
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்கரூரில ்கனாகி்தத் ப்தனாழிற்சனாறல இருககினை ்கனார்த்தி்னால, 
்கரூர மற்றும திருச்சி மனாவட்டங்களில இருககிை வி�னாபனாரி்கள் 
சவுகற்க நலல விறலககு வனாஙகுகிைனார்கள். அற்தப்கபனால 
விழுப்புரம மனாவட்டத்தில குறிப்பனா்க, எங்கள் மயிலம ப்தனாகுதியில 
அதி்கமனா்க உற்பத்தி�னாகிை சவுகற்கப் ப�னபடுத்தி அஙக்க ஒரு 
்கனாகி்தத் ப்தனாழிற்சனாறல அறமப்ப்தற்கு மனாணபுமிகு அறமச்சர 
அவர்கள் முனவருவனார்க்ளனா எனபற்தத் ்தங்கள் வனாயிலனா்க அறி� 
விருமபுகிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு ப்தனாழில துறை 
அறமச்சர அவர்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. ெம்�த்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, ஒரு ்கனாகி்தத் ப்தனாழிற்சனாறல நிறுவப்ப்ட 
கவணடுபமனைனால, நனாப்ளனானறுககு 30,000 ்க் மீட்டர 
்தணணீர க்தறவ. நீரவ்ளம அதி்கம இருக்க கவணடும. 
குறிப்பனா்க, வரு்டத்திற்கு 2 இலடசம ்டன மரககூழ ்த�னாரிக்கத் 
க்தறவ�னா் மரங்கள் கவணடும. ்கரூரிலும, முணடிப்படடியிலும 
Bagasse–ல்தனான ்கனாகி்தத் ப்தனாழிற்சனாறல்கள் இ�ஙகிக 
ப்கனாணடிருககினை். சுமனார 6 இலடசம ்டன ்கருமபுச் சகற்கற� 
(bagasse) வனாஙகிக ப்கனாணடிருககிகைனாம. அத்்தற்க� சூழநிறல 
இருககிைது. சுமனார 1,000 ஏக்கர நிலம கவணடும; 2,500 க்கனாடி 
ரூபனாய் மு்தலீடு கவணடும; நனாப்ளனானறுககு 30,000 ்க் மீட்டர 
்தணணீர கவணடும; 6 இலடசம ்டன ்கருமபுச் சகற்க கவணடும; 
2 இலடசம ்டன மரககூழ ்த�னாரிக்கத் க்தறவ�னா் மரங்கள் 
கவணடும. இந்்தக ்கனார்ங்க்ளனாலும, அஙக்க ஏற்புற்ட� இ்டங்கள் 
இலலனா்த ்கனார்த்தி்னாலும, அஙக்க ்கனாகி்தத் ப்தனாழிற்சனாறல 
நிறுவுவ்தற்்கனா் சனாத்தி�ககூறு இலறல எனபற்த மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
்டனாக்டர இரனா. மனாசிலனாமணி அவர்கள்.

டாகடர இ்ரா. ைாசிலாைணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்கள் அஙக்க ்கனாகி்தத் 
ப்தனாழிற்சனாறல நிறுவுவ்தற்்கனா் சனாத்தி�ககூறு்கள் இலறல 
எனப்தற்்கனா் ்கனார்ங்கற்ள இஙக்க பசனாலலியிருககிைனார்கள். 
முழு அ்ளவில ்கனாகி்தத் ப்தனாழிற்சனாறல அறமப்ப்தற்்கனா் 
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சனாத்தி�ககூறு்கள் இலறலப�னைனாலுமகூ்ட, ்கனாகி்தத் ப்தனாழிற்சனாறல 
அறமப்ப்தற்கு மூலப்பபனாரு்ளனா்க இருககிை மரககூழ ்த�னாரிககிை 
ப்தனாழிற்சனாறலற��னாவது அஙக்க அறமத்்தனால, அ்தன மூலமனா்க 
சவுககு வி�னாபனாரி்களுககு நலல விறல கிற்டப்ப்தற்கு உ்தவி�னா்க 
இருககும. அதுமடடுமலல, ஏற்ப்க்கவ மயிலம ப்தனாகுதியில 
சிப்்கனாட ப்தனாழிற்சனாறல நிறுவுவ்தற்்கனா்க 770 ஏக்கர நிலம 
அரசனால ற்க�்கப்படுத்்தப்படடிருககிைது. அந்்த இ்டத்தில ஓர 
உ்வு ப்தப்படுத்தும பூங்கனா, மூனறில ஒரு பஙகு இ்டத்தில்தனான 
அறமக்கப்படும எனறு பசனை ஆணடு அறிவிக்கப்படடிருககிைது. 
மீதி இ்டம அப்படிக� ப�னபடுத்்தப்ப்டனாமல இருககிைது. 
எ்கவ, அந்்த இ்டத்ற்தப் ப�னபடுத்தி, மரககூழ ்த�னாரிககிை 
ப்தனாழிற்சனாறலற� அறமத்்தனாலனாவது அஙக்கயிருககிை 
விவசனாயி்களுககு நலல விறல கிற்டககும.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
்டனாக்டர இரனா. மனாசிலனாமணி, நீங்கள் மூலக க்கள்விக�னாடு உறரற� 
முடியுங்கள். 

டாகடர இ்ரா. ைாசிலாைணி: ப்டல்டனா பிரக்தசங்களில 
்தமிழநனாடு நு்கரபபனாருள் வனாணிபக ்கழ்கம மூலமனா்க பநலறல 
நீங்கள் ப்கனாள்மு்தல பசய்வற்தப்கபனால, ்கனாகி்தத் ப்தனாழிற்சனாறல 
மூலமனா்க குறைந்்தபடசம சவுகற்க ப்கனாள்மு்தல பசய்கிை விற்பற் 
நிறல�ங்கற்ள�னாவது விழுப்புரம மனாவட்டத்தில அறமத்்தனால 
நலமனா்க இருககும. இந்்தக க்கனாரிகற்கற� மனாணபுமிகு அறமச்சர 
அவர்கள் நிறைகவற்றித் ்தருவனார்க்ளனா எனபற்தத் ்தங்கள் வனாயிலனா்க 
அறி� விருமபுகிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு ப்தனாழில துறை 
அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எம்.சி. ெம்�த்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, வனானூர ்தனாலு்கனா மற்றும திணடிவ்ம ்தனாலு்கனாவில 
்க்டந்்த ஆணடு சவுகற்க ப்கனாள்மு்தல பசய்திருககிகைனாம. 
கிட்டத்்தட்ட 18,000 பமடரிக ்டன சவுகற்க நனாங்கள் ப்கனாள்மு்தல 
பசய்திருககிகைனாம. அஙக்க 18,000 பமடரிக ்டன அ்ளவிற்குத்்தனான 
சவுககு விற்ளகிைது. 2 இலடசம ்டன அ்ளவிற்கு அஙக்க சவுககு 
விற்ள�விலறல. குறிப்பனா்க, Debarking பசய்து்தனான சவுககு மரக 
்கடற்ட்கற்ள ்கரூர paper plant–ககும, முணடிப்படடி paper plant–
ககும ப்கனாடுக்க கவணடும. அந்்தமனாதிரி சூழநிறல்தனான இருககிைது. 
இந்்த ஆணடு மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களுற்ட� 
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திருக்கரங்க்ளனால முணடிப்படடியில மரககூழ ்த�னாரிககினை 
ஒரு ப்தனாழிற்சனாறலற� அறமப்ப்தற்கு 1,500 க்கனாடி ரூபனாய் 
அ்ளவிற்கு திட்டமி்டப்படடு, அந்்தத் திட்டத்திற்கு அடிக்கல 
நனாட்டப்படடிருககிைது. எ்கவ, 18,000 ்டன, 20,000 ்டன அ்ளவிற்கு 
வனானூர ்தனாலு்கனா மற்றும திணடிவ்ம ்தனாலு்கனாவில உள்்ள சவுககு 
மரங்கற்ள மரககூழ ்த�னாரிப்ப்தற்்கனா்க Tamil Nadu paper plant 
எடுத்துகப்கனாள்ளும. அதில ஒனறும பிரச்சிற் இலறல. அ்தற்கு 
5,575 ரூபனாய் எனை அ்ளவில delivery rate நனாங்கள் ப்கனாடுககினகைனாம. 
இனனும இ்தற்கு rate–ஐ உ�ரத்திக ப்கனாடுப்ப்தற்்கனா் வனாய்ப்பு 
இருந்்தனால நிச்ச�மனா்க இந்்த அரசு ந்டவடிகற்க கமற்ப்கனாள்ளும 
எனபற்த மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

முற்ப்கல 11–05

கமலும, திணடிவ்ம வட்டம, பவணபபணற்�னாத்தூர, 
ப்கனாள்்ளனாறு, பபலனாகுப்பம பகுதி்களில கிட்டத்்தட்ட 571 ஏக்கர 
நிலத்ற்த SIPCOT ற்க�்கப்படுத்தி இருககினைது. புதி� நில எடுப்புச் 
சட்டத்தினபடி்தனான அந்்த நில உரிறம�னா்ளர்களுககு நனாங்கள் ப்ம 
ப்கனாடுககினகைனாம. அ்தற்குககூ்ட எங்களுககு Environment Clearance 
இப்கபனாது வந்துவிட்டது. அஙக்க உ்ட்டி�னா்க ப்தனாழிற்கபடற்ட 
அறமப்ப்தற்குண்டனா் சனாத்தி�ககூறு இருககினைது. அஙக்க Food 
Processing Unit ஒனறு அறம�வுள்்ளது. அவர்கற்ளயும நனாங்கள் 
push பசய்து ப்கனாணடிருககினகைனாம; எப்படி�னாவது அஙக்க 
அந்்தத் ப்தனாழிற்சனாறலற� அறமக்க கவணடும. மனாணபுமிகு 
சட்டத் துறை அறமச்சர அவர்கள் திணடிவ்த்தில ஒரு 
ப்தனாழிற்சனாறல அறமக்க கவணடும எனறு எனனி்டம அடிக்கடி 
க்கடடுகப்கனாணடிருககினைனார. இந்்தச் சூழநிறலயில NIKE எனை 
shoe ்த�னாரிககினை ப்தனாழிற்சனாறலற� நிறுவுவ்தற்குண்டனா் 
ந்டவடிகற்கற� இந்்த அரசு கமற்ப்கனாணடுள்்ளது. அவர்களும 
அஙக்க பசனறு அந்்த இ்டத்ற்தப் பனாரத்துவிடடு வந்துவிட்டனார்கள். 
இதில 20,000 கபருககு கவறலவனாய்ப்பு கிற்டககும. Shoe 
்த�னாரிககினை இந்்தக ்கமபபனி முழுவதுமனா்க export சனாரந்்த 
்கமபபனி. இந்்த ்கமபபனி�னா்து Taiwan based company. இந்்த 
்கமபபனி 300 க்கனாடி ரூபனாய் அ்ளவிற்கு invest பசய்து, 250 ஏக்கர 
பரப்பில SEZ–ல ப்தனா்டஙகுவ்தற்குத் ்த�னாரனா்க இருககினைது. மயிலம 
பகுதி, வனானூர பகுதி எனபது ஏறழ எளி� மக்கள் வனாழகினை 
பகுதி எனபற்த வலியுறுத்தி மனாணபுமிகு சட்டத் துறை அறமச்சர 
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அவர்கள் க்கடடுகப்கனாண்ட்தற்கு ஏற்ப, நிச்ச�மனா்க திணடிவ்ம 
்தனாலு்கனாவில அந்்த இரணடு நிறுவ்ங்களும வருவ்தற்குண்டனா் 
மு�ற்சிற� இந்்த அரசு கமற்ப்கனாள்ளும எனபற்த மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: வி்னா வரிறச எண 32. . . 
(குறுககீடு) சற்று இருங்கள். மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் துற்த் 
்தறலவர அவர்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, பசனை கூட்டத்தில, Parliament–ல exclusively for 
Members–ககு இருககினை Central Hall கபனால, அங்கத்தி்ர்கள் 
மடடும உட்கனாரந்து coffee சனாப்பிடுகினை ஒரு வ்ளனா்கத்ற்த 
உருவனாககித் ்தர கவணடும எனறு நனான க்கடக்டன. ஏப்னைனால 
மற்ை இ்டங்களில கபனாய் உட்கனாரந்து கபசுவது சரி�னா்க இலறல 
எனறு Central Hall கபனால உருவனாககித் ்தனாருங்கள் எனறு 
க்கடக்டன. ்தனாங்கள் அந்்தக க்கனாரிகற்கற� ஏற்று, Committee 
Hall–ல அ்தற்்கனா் ஏற்பனாடற்ட பசய்திருககினறீர்கள். இப்கபனாது 
நனான கபனாய் பனாரத்க்தன. எ்கவ, MLAs சனாரபில மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்களுககு நனறி, வ்க்கம.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர்கள் 
அ்தற் முறை�னா்கப் ப�னபடுத்திகப்கனாள்ளுமபடி 
க்கடடுகப்கனாள்கிகைன.

வி்னா வரிறச எண 32, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. எஸ. 
ஆஸடின, மனாணபுமிகு உ்வு மற்றும நு்கரபபனாருட்கள் வழங்கல 
துறை அறமச்சர அவர்கள்.

32—

புதி� நி�னா� விறைக் ்கற்ட

*2228—திரு. எஸ். ஆஸ்டின்:

மனாணபுமிகு உ்வு மற்றும நு்கரபபனாருட்கள் வழங்கல துறை 
அறமச்சர அவர்கள் கீழக்கனாணும வி்னாவிற்கு விற்ட�ளிப்பனாரனா—

்கனனி�னாகுமரி ப்தனாகுதி, ்தடிக்கனாரனக்கனா்ம ஊரனாடசி, 
வீரப்புலி கிரனாமத்தில புதி� நி�னா� விறலக ்கற்ட அறமக்க அரசு 
ஆவ் பசய்யுமனா?
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ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ், உ்ணவு ைற்றும் நு்கரத�ாருட்்கள 
வழங்கல் தும்ற அமைசெர: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, நனான வ்ஙகுகினை ப்தய்வம மனாணபுமிகு 
இ்த� ப்தய்வம, புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்களுற்ட� 
நலலனாசிக�னாடு, ்தமிழ்கத்தில ஏறழ எளி� சனா்தனார் மக்களுற்ட� 
வனாழவிற்்கனா்க நித்்தம நித்்தம திட்டங்கற்ளத் தீடடிச் பச�லபடுத்திக 
ப்கனாணடிருககினை கவற்ளயில விவசனாயி்கள், விவசனா�த் 
ப்தனாழிலனா்ளர்கள், விவசனா�க கூலி்கள் மடடுகம நிறைந்திருககினை 
எங்கள் திருவனாரூர மனாவட்டம உள்ளிட்ட ்கனாகவரி ப்டல்டனா 
பகுதிற� பனாது்கனாக்கப்பட்ட கவ்ளனாணறம மண்டலமனா்க அறிவித்்த 
்தமிழ்கத்தினுற்ட� அருறமககுரி� அண்ன மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அவர்களுககும, அவர்களுககு உற்ை துற்�னா்க, 
உறுதுற்�னா்க இருந்து பச�லனாற்றிக ப்கனாணடிருககினை 
மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அவர்களுககும எனனுற்ட� 
வ்க்கத்ற்தயும, நனறிற�யும மு்தலில ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள், ்கனனி�னாகுமரி மனாவட்டம, 
்கனனி�னாகுமரி ப்தனாகுதி, ்தடிக்கனாரனக்கனா்ம ஊரனாடசியில 
உள்்ள நி�னா� விறலக ்கற்டற�ப் பிரித்து ஒரு பகுதிகநரக ்கற்ட 
கவணடும எனறு க்கனாரிகற்க றவத்திருககினைனார்கள். அந்்த 
நி�னா� விறலக ்கற்ட 1,113 குடுமப அடற்ட்களு்டன பச�லபடடு 
வருகினைது. அதில இற்க்கப்படடிருககினை வீரப்புலி கிரனாமத்தில, 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் க்கள்வி க்கட்டகபனாது, 50 குடுமப 
அடற்ட்கள் இருந்்த். ்தற்கபனாது 20 குடுமப அடற்ட்கள் குறைந்து 
30 குடுமப அடற்ட்கள்்தனான இருககினை். எ்கவ, 30 குடுமப 
அடற்ட்கள் உள்்ள வீரப்புலி எனை இ்டத்திற்ப்க் ்தனி�னா்க 
ஒரு பகுதிகநரக ்கற்ட அறமப்ப்தற்கு சனாத்தி�ககூறு்கள் இலறல 
எனப்தற் மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எஸ. ஆஸடின அவர்கள்.

 முற்ப்கல 11–10

திரு. எஸ். ஆஸ்டின்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, ** எனை பபனாதுமக்களின ம் கவ்தற்ற� மிகுந்்த 

** மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவரின ஆற்ககி்ங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.



150 வினாக்கள்-விடை்கள்

[2020 பிப்ரவரி 17

வருத்்தத்க்தனாடு இஙக்க பதிவு பசய்து ப்கனாணடு, மனாணபுமிகு 
அறமச்சர அவர்கள். . . (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இற்ளஞர நலன மற்றும விற்ள�னாடடு கமமபனாடடுத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தெஙக்காட்மடயன்: மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் 
க்கள்வி கநரத்தில இஙக்க குற்ைச்சனாடடு்கற்ள பசனாலகிைனார. ** 
எனறு பசனாலகிைனார. உங்கள் ஆடசியில்தனான ** ்தவிர, எங்கள் 
ஆடசியில அலல. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எஸ. ஆஸடின, க்கள்வி கநரத்தில பபனாதுவனா்க குற்ைச்சனாடடு 
கவண்டனாம, அ்தற் அறவக குறிப்பிலிருந்து நீககுகிகைன. 
(குறுககீடு) இலறல. அது நீக்கப்படுகிைது. (குறுககீடு) நீங்கள் 
க்கள்விற�க க்களுங்கள். 

திரு. எஸ். ஆஸ்டின்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, 
குற்ைச்சனாட்டனா்கச் பசனாலலவிலறல. நனாடடு ந்டப்றபத்்தனான 
கபசிகப்கனாணடிருககிகைன. குற்ைச்சனாட்டனா்கச் பசனாலலவிலறல. 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சறரக�னா, அரசனாங்கத்ற்தக�னா, மனாணபுமிகு 
அறமச்சறரக�னா, �னாறரயும குறிப்பிடடு நனான பசனாலலவிலறல. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எஸ. ஆஸடின, நனான இனறு க்கள்வி கநரத்ற்த எவவ்ளவு 
சீககிரம முடிக்க முடியுகமனா அவவ்ளவு விறரவனா்க முடிப்ப்தற்கு 
மு�ற்சி பசய்கிகைன. இனனும 3, 4 க்கள்வி்கள் இருககினை். 
கநரத்ற்தப் பனாருங்கள். நீங்கள் ப்கனாஞசம ஒத்துறழயுங்கள். 
(குறுககீடு) இலறல. க்கள்விற� மடடும க்களுங்கள். 

திரு. எஸ். ஆஸ்டின்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்கள், 30 குடுமப 
அடற்ட்கள் வீரப்புலி பகுதியிகல இருககினை், அ்தற்்கனா்கத் 
்தனி�னா்க ஒரு ்கற்ட அறமக்க கவணடுமனா எனறு க்கடடிருந்்தனார்கள். 
ஒரு நபர பனாதிக்கப்பட்டனாலும அவறரப் பனாது்கனாக்க கவணடி� 

** மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவரின ஆற்ககி்ங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.
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்க்டறம நமமுற்ட� அரசனாங்கத்திற்கு இருககிைது. இருந்்தனாலும 
நனான க்கள்விப்பட்ட வறரயில, 80 குடுமப அடற்ட்கள் அஙக்க 
இருப்ப்தனா்கச் பசனான்னார்கள். அந்்த வீரப்புலி பகுதியிலிருந்து 
அவர்கள் பபனாருட்கற்ள வனாங்கககூடி� நி�னா� விறலக ்கற்ட 
எனபது அருமநலலூர பகுதியிகல இருககினைது. கிட்டத்்தட்ட 
இரண்டறர கிகலனா மீட்டர தூரம ந்டந்து பசலல கவணடும. 
அதிலும இற்டயிகல பறழ�னாறு குறுகக்க வருகினைது. பறழ�னாற்றில 
இைஙகித்்தனான ஏை கவணடியிருககினைது. பறழ�னாற்றில ்தணணீர 
கபனாகினைகபனாது 4 கிகலனா மீட்டர சுற்றிச் பசனறு்தனான, நி�னா� 
விறலக ்கற்டயில பபனாருட்கற்ள வனாங்க கவணடி� நிறலயில 
அப்பகுதி மக்கள் இருககினைனார்கள். எ்கவ, விதிமுறை்கற்ள சற்று 
்த்ளரத்தி அந்்தப் பகுதி மக்களுககு நனறம பசய்கினை வற்கயிகல, 
அவர்களுற்ட� ்கஷ்டத்ற்தப் புரிந்துப்கனாணடு, இந்்த அரசு அந்்தப் 
பகுதியில ஒரு நி�னா� விறலக ்கற்ட அறமப்ப்தற்கு முனவருமனா 
எனபற்தத் ்தங்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்களி்டம 
அறி� விருமபுகிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உ்வு மற்றும 
நு்கரபபனாருட்கள் வழங்கல துறை அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள், வீரப்புலி 
எனை இ்டத்தில இருககும நி�னா� விறலக ்கற்டயில 80 குடுமப 
அடற்ட்கள் இருப்ப்தனா்கச் பசனான்னார்கள். 

[மனாணபுமிகு மனாற்றுத் ்தறலவர (திரு. சு. ரவி) ்தறலறம]

ஆ்னால, 30 குடுமப அடற்ட்கள்்தனான இருககினை் எனபது இந்்த 
வனாரத்தில ஆய்வு பசய்�ப்பட்ட புள்ளிவிவரம. எ்கவ, அவர 
பசனான்துகபனால, 80 குடுமப அடற்ட்கள் இருககுமனாயின மீணடும 
ஆய்வு பசய்து, ஒரு நதிற�க ்க்டககினை சூழநிறல இருந்்தனால, 
வீரப்புலி எனை கிரனாமத்தில ஒரு புதி� நி�னா� விறலக ்கற்ட 
அறமப்ப்தற்குரி� குறிப்பனாற்ற� மனாவட்ட ஆடசித் ்தறலவர 
அவர்களி்டம பபற்று, அ்தற்ச் பசய்து ப்கனாடுப்ப்தற்குரி� 
வனாய்ப்பு இருந்்தனால, நிச்ச�மனா்க உறுதி�னா்க பசய்து ப்கனாடுப்கபனாம 
எனகினை அந்்தச் பசய்தியிற் இந்்த கநரத்தில மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. மனாணபுமிகு 
அமமனாவினுற்ட� அரறசப் பபனாறுத்்தவறர, சனா்தனார் மக்கள் 
எந்்தச் சூழநிறலயிலும பனாதிக்கப்படடுவி்டக கூ்டனாது எனப்தற்்கனா்க 
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அவர்கற்ளப் பனாது்கனாககினை வற்கயிகல்தனான பபனாது விநிக�னா்கத் 
திட்டத்ற்த மி்கச் சிைப்பனா்க பச�லபடுத்திக ப்கனாணடிருககினகைனாம. 
அந்்தவற்கயில ந்டவடிகற்க்கள் கமற்ப்கனாள்்ளப்படும எனபற்த 
மனாணபுமிகு மனாற்றுத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு ைாற்றுத் ெமலவர (திரு. சு. ்ரவி): மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர திரு. எஸ. ஆஸடின அவர்கள்.

திரு. எஸ். ஆஸ்டின்: மனாணபுமிகு மனாற்றுத் ்தறலவர அவர்கக்ள, 
வீரப்புலி சந்திப்பு அருகிகல உள்்ள ARS ்தடிக்கனாரனக்கனா்ம 
நி�னா� விறலக ்கற்டககு CMS area, பனாரதி ந்கர, வீரப்புலி 
மனாடடுத்்தனாறர, நீதிப்புரம ஆகி� பகுதி்களில உள்்ள கிட்டத்்தட்ட 
300 குடுமப அடற்ட்தனாரர்கள் ஒரு கிகலனா மீட்டர தூரம பசனறு 
பபனாருட்கற்ள வனாஙகுகினைனார்கள். எ்கவ, மனாணபுமிகு அறமச்சர 
பசனான்ற்தப்கபனால, வீரப்புலி பகுதியிகல குடுமப அடற்ட்களின 
எணணிகற்க குறைவனா்க இருந்்தனால, வீரப்புலி அருகில உள்்ள CMS 
area, பனாரதி ந்கர, வீரப்புலி மனாடடுத்்தனாறர, நீதிப்புரம உள்ளிட்ட 
பகுதி்களிலுள்்ள அந்்த 300 குடுமப அடற்ட்தனாரர்கற்ளயும 
இற்த்து ஒரு முழுகநர நி�னா� விறலக ்கற்டற�க�னா அலலது 
பகுதிகநர நி�னா� விறலக ்கற்டற�க�னா அறமக்கலனாம. அ்தற் 
அறமத்துத் ்தருவ்தற்கு மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்கள் 
முனவருவனார்க்ளனா எனபற்தக க்கடடுகப்கனாள்வக்தனாடு, ஏற்ப்க்கவ 
மூனறு ஆணடு்களுககு முனபு நமமுற்ட� மனாணபுமிகு கூடடுைவுத் 
துறை அறமச்சர அவர்களுற்ட� பதிலுறரயில நனான ஒரு 
துற்க க்கள்வி க்கடடிருந்க்தன. ச்கனா� ந்கர ஊரனாடசிககுடபட்ட 
குறுக்கனகு்ளம பகுதியில மக்கள் மூனறு கிகலனா மீட்டர ந்டந்து 
பசனறு பபனாருட்கற்ள வனாங்க கவணடியிருககினைது. அஙக்க ஒரு 
நி�னா� விறலக ்கற்ட, பகுதிகநர நி�னா� விறலக ்கற்ட அறமத்துத் 
்தரப்படுமனா எனறு க்கடடிருந்க்தன. எதிரக்கடசி�னா்க இருந்்தனாலும, 
ஆளும ்கடசிககு விதிவிலககு அளிப்பதுகபனால எதிரக்கடசிககும 
அளிப்பீர்க்ளனா எனறு க்கடடிருந்க்தன. அவர்களும அழ்கனா்க பதில 
பசனான்னார்கள். ஆளும ்கடசி, எதிரக்கடசி எனறு பனாரப்பதிலறல, 
நிச்ச�மனா்கப் பரிசீலிக்கப்படும எனறு பசனான்னார்கள். மூனறு 
ஆணடு்கள் ்க்டந்துவிட்ட். இனனும மனாணபுமிகு அறமச்சர 
அவர்களின பரிசீலற்யில அது வரவிலறல எனறு ்கருதுகிகைன. 
அற்தயும கசரத்து அறமத்துத் ்தர கவணடும எனறு பணிகவனாடு 
க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 
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ைாண்புமிகு ைாற்றுத் ெமலவர (திரு. சு. ்ரவி): மனாணபுமிகு உ்வு 
மற்றும நு்கரபபனாருட்கள் வழங்கல துறை அறமச்சர அவர்கள்.

முற்ப்கல 11–15

ைாண்புமிகு திரு. இ்ரா. ்காை்ராஜ்: மனாணபுமிகு மனாற்றுத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, அக்த ்தடிக்கனாரனக்கனா்ம பகுதியில இனப்னாரு 
முழுகநர நி�னா� விறலக ்கற்ட அறமக்க கவணடுபம் 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் க்கடடிருககிைனார்கள். ்க்டந்்த 8 
ஆணடு்களில மடடும ்தமிழநனாடடில 795 முழுகநர நி�னா� விறல 
அங்கனாடி்களும, 1,686 பகுதிகநர அங்கனாடி்களும எ் பமனாத்்தம 
2,481 புதி� அங்கனாடி்கள் திைக்கப்படடிருககினை். அவற்றினமூலம 
சனா்தனார் மக்களுககு உ்வுப் பபனாருட்கற்ள விநிக�னா்கம 
பசய்து ப்கனாணடிருககிகைனாம எனப்தற் மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

(மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர ்தறலறம)

்தமிழநனாடு முழுவதும 35,744 நி�னா� விறலக ்கற்ட்களினமூலம 
சிைப்பனா் முறையில பபனாது விநிக�னா்கத் திட்டம 
பச�லபடுத்்தப்படடு வருகிைது. மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் 
இரணடு க்கனாரிகற்க்கற்ள றவத்திருககிைனார்கள். இந்்த இரணடு 
க்கனாரிகற்க்கள்மீதும, ஆய்வின அடிப்பற்டயில, க்தறவகக்கற்ப 
ந்டவடிகற்க எடுக்கப்படும எனப்தற் மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: வி்னா வரிறச எண 33, 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. பூணடி கி. ்கறலவனா்ன, மனாணபுமிகு 
்கனாலநற்ட பரனாமரிப்புத் துறை அறமச்சர அவர்கள்.

33—

்கனால்நற்ட மருத்துவமற்

*53300—திரு. பூண்டி கி. ்கமலவா்ணன்:

மனாணபுமிகு ்கனாலநற்ட பரனாமரிப்புத் துறை அறமச்சர 
அவர்கள் கீழக்கனாணும வி்னாக்களுககு விற்ட�ளிப்பனாரனா—
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(அ) திருவனாரூர ப்தனாகுதி, ப்கனார்டனாச்கசரி ஒனறி�ம, ஆய்குடி 
ஊரனாடசியில ்கனாலநற்ட மருத்துவமற் அறமக்க அரசு ஆவ் 
பசய்யுமனா?

(ஆ) ஆம எனில, எப்கபனாது?

ைாண்புமிகு திரு. உடுைமல K. ்ராொகிருஷ்ணன், ்கால்்மட 
�்ராைரிபபுத் தும்ற அமைசெர: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்களுற்ட� 
ஆசிக�னாடு, இந்்த அரசு மூனறு ஆணடு்கற்ள நிறைவு பசய்து, 
நனான்கனாம ஆணடில அடிப�டுத்து றவத்திருககிைது. இந்்த அரறச 
சிைப்பனா் முறையில வழிந்டத்திக ப்கனாணடிருககும மனாணபுமிகு 
்தமிழ்க மு்தலவர அண்ன எ்டப்பனாடி�னார அவர்களுககும, 
அவருககு உறுதுற்�னா்க இருந்து இந்்த அரறச வழிந்டத்திச் 
பசலகினை மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அண்ன 
அவர்களுககும எ்து நனறி்கற்ளயும, வனாழத்து்கற்ளயும 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கினகைன. 

மனாணபுமிகு ்தமிழ்க மு்தலவர திரு. எ்டப்பனாடி�னார அவர்களுற்ட� 
அரசு, மக்களின நலனுக்கனா்ககவ பச�லபடுகினை அரசு. இந்்த அரசு 
மூனறு ஆணடு்களில 300 ஆணடு்கள் சரித்திரம கபசும அ்ளவிற்கு 
அற்த்துத் துறை்களிலும சனா்தற்்கள் பல பற்டத்து, நனான்கனாம 
ஆணடில அடிப�டுத்து றவத்திருககிைது. குறிப்பனா்கச் பசனாலல 
கவணடுபமனறு பசனான்னால, ்கனாலநற்ட பரனாமரிப்புத் துறையில 
கசலம மனாவட்டம, ்தறலவனாசலில 1,800 ஏக்கர நிலப்பரப்பில 
ரூ.1,020 க்கனாடி பசலவில ப்தற்்கனாசி�னாவிகலக� மு்தனமுறை�னா்க 
உல்கத்்தரம வனாய்ந்்த ஒருஙகிற்ந்்த ்கனாலநற்டப் பூங்கனா அறம� 
அடிக்கல நனாடடி� மனாணபுமிகு ்தமிழ்கத்தினுற்ட� மு்தலறமச்சர 
அண்ன எ்டப்பனாடி�னார அவர்களுககு எ்து ம்மனாரந்்த 
நனறிற�த் ப்தரிவித்துகப்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககினகைன. 
(கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 

(அ) மற்றும (ஆ) திருவனாரூர மனாவட்டம, திருவனாரூர ப்தனாகுதி, 
ப்கனார்டனாச்கசரி ஒனறி�ம, ஆய்குடி ஊரனாடசிககுடபட்ட 
கிரனாமங்க்ளனா் ஊரககுடி, ம்டப்புரம, முகுந்்தனூர, ப்கனாலலக்கண்டம, 
ப்கனாத்்தவனாசலில சுமனார 703 ்கனாலநற்ட அலகு்கள் மடடுகம உள்்ள். 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் அந்்தப் பகுதியில புதி� ்கனாலநற்ட 
மருத்துவமற் துவக்க கவணடுபமனறு க்கனாரியுள்்ளனார்கள். 
அரசு விதிமுறை்களினபடி, மு்தலில ்கனாலநற்ட கிற்ள நிறல�ம 
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க்தனாற்றுவிக்கப்படடு, பினபு அது ்கனாலநற்ட மருந்்த்கமனா்கவும, 
அ்தற்குப் பின்ர, ்கனாலநற்ட மருத்துவமற்�னா்கவும ்தரம 
உ�ரத்்தப்ப்ட கவணடும. ஆய்குடி ஊரனாடசியில 3,000 ்கனாலநற்ட 
அலகு்களுககும குறைவனா்க உள்்ள்தனால அஙகு புதி� ்கனாலநற்ட 
கிற்ள நிறல�மகூ்ட அறமக்க சனாத்தி�ககூறு்கள் இலறல எனபற்த 
மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. பூணடி கி. ்கறலவனா்ன, இருகற்கயில இலறல. 

வி்னா வரிறச எண 34, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. க்க. பழனி, மனாணபுமிகு மக்கள் நலவனாழவு மற்றும குடுமப 
நலத் துறை அறமச்சர அவர்கள்.

34—

ஆரமப சு்கனாதனார நிறை�ம

*52573—திரு. க்க. �ழனி:

மனாணபுமிகு மக்கள் நலவனாழவு மற்றும குடுமப நலத் 
துறை அறமச்சர அவர்கள் கீழக்கனாணும வி்னாக்களுககு 
விற்ட�ளிப்பனாரனா—

(அ) ~பபருமபுதூர ப்தனாகுதி, ~பபருமபுதூர ஊரனாடசி 
ஒனறி�ம, இருங்கனாடடுகக்கனாடற்ட–்கனாடரமபனாக்கம இற்டயில 
ஆரமப சு்கனா்தனார நிறல�ம அறமக்க அரசு ஆவ் பசய்யுமனா?

(ஆ) ஆம எனில, எப்கபனாது?

ைாண்புமிகு டாகடர சி. விஜய �ாஸ்்கர, ைக்கள ் ல்வாழவு ைற்றும் 
குடும்� ்லத் தும்ற அமைசெர: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, 

(அ) மற்றும (ஆ) ~பபருமபுதூர சட்டமனைத் 
ப்தனாகுதி, ~பபருமபுதூர ஊரனாடசி ஒனறி�த்திலுள்்ள 
இருங்கனாடடுகக்கனாடற்ட-்கனாடரமபனாக்கம இற்டயில புதி� ஆரமப 
சு்கனா்தனார நிறல�ம அறமக்க சனாத்தி�ககூறு்கள் இலறல எனபற்த 
மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர அவர்களுககு அனகபனாடு ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. க்க. பழனி அவர்கள்.

திரு. க்க. �ழனி: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, 
்தமிழ்கத்தின மக்கள் மு்தலவர, குடிமரனாமத்துப் பணி நனா�்கர, 
இந்தி�னாவில ்தமிழ்கத்ற்த மு்தனறம மனாநிலமனா்க உருவனாககித் ்தந்்த 
மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு மு்தலறமச்சர அவர்கற்ள வ்ஙகுகிகைன. 
மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அவர்கற்ளயும வ்ஙகுகிகைன. 
எங்கள் மனாவட்டத்தினுற்ட� ஊர்கத் ப்தனாழில துறை அறமச்சர 
அண்ன திரு. பனா. பபனேமின அவர்கற்ளயும வ்ஙகுகிகைன. 

எனனுற்ட� ்கனாஞசிபுரம மனாவட்டம, ~பபருமபுதூர 
சட்டமனைத் ப்தனாகுதியில ~பபருமபுதூர ஊரனாடசி ஒனறி�த்தில 
இருங்கனாடடுகக்கனாடற்ட, ்கனாடரமபனாக்கம ஆகி� ஊரனாடசி்கள் 
இருககினை். இந்்தத் ப்தனாகுதி, ப்தனாழிற்சனாறல்கள் நிறைந்்த 
ப்தனாகுதி�னா்க உள்்ளது. அந்்த இ்டத்தில பபனாதுமக்கள் 7,000 கபர 
வசிககிைனார்கள். அஙகுள்்ள ப்தனாழிற்சனாறல்களில தி்ந்க்தனாறும 
20,000 ப்தனாழிலனா்ளர்கள் பணிபுரிகிைனார்கள். அந்்த இ்டத்தில ஓர 
ஆரமப சு்கனா்தனார நிறல�த்ற்த அறமத்துக ப்கனாடுத்்தனால, அந்்தப் 
பகுதி மக்களுககு ஏதுவனா்க இருககும எனப்தனால, அஙகு ஆரமப 
சு்கனா்தனார நிறல�ம அறமக்கப்படுமனா எனபற்த மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு அறமச்சர 
அவர்களி்டம அறி� விருமபுகிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு மக்கள் நலவனாழவு 
மற்றும குடுமப நலத் துறை அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு டாகடர சி. விஜய �ாஸ்்கர: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, புதி� ஆரமப சு்கனா்தனார நிறல�ம 
அறமப்ப்தற்கு அந்்தக கிரனாமத்தில மக்கள் ப்தனாற்க 
கபனாதுமனா்்தனா்க இலறல எனறு துறை ரீதி�னா்க ்கருத்துரு 
வரப்பபற்றிருககிைது. மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்களுற்ட� 
க்கனாரிகற்கற� வருங்கனாலத்தில நிதிநிறலறமகக்கற்ப அரசு 
்கனிகவனாடு பரிசீலற் பசய்யும எனபற்த மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. க்க. பழனி அவர்கள்.
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திரு. க்க. �ழனி: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, 
அந்்த இ்டத்தில 20,000 ப்தனாழிலனா்ளர்கள் கவறல பசய்கிைனார்கள், 
7,000 பபனாது மக்கள் வனாழகிைனார்கள். அந்்த இ்டத்தில ஓர ஆரமப 
சு்கனா்தனார நிறல�ம அறமத்துக ப்கனாடுத்்தனால அந்்தப் பகுதி 
மக்களுககு வசதி�னா்க இருககும எனபற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாணடு, 
மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்களுககு நனறிற�த் ப்தரிவித்து 
அமரகினகைன. வ்க்கம. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: வி்னா வரிறச எண 35, 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. எ.பி. சகதிகவல, மனாணபுமிகு வருவனாய் 
மற்றும கபரி்டர கமலனாணறம மற்றும ்த்கவல ப்தனாழிலநுடபத் 
துறை அறமச்சர அவர்கள்.

35—

இ–கசறவ றம�ம

*26157—திரு. எ.பி. ெகதிகவல்:

மனாணபுமிகு வருவனாய் மற்றும கபரி்டர கமலனாணறம மற்றும 
்த்கவல ப்தனாழிலநுடபத் துறை அறமச்சர அவர்கள் கீழக்கனாணும 
வி்னாக்களுககு விற்ட�ளிப்பனாரனா—

(அ) அமமனா இ–கசறவ றம�ங்கற்ள வட்டனாடசி�ர 
அலுவல்கங்கள், கூடடுைவுக ்க்டன சங்கங்கள் மடடுமலலனாது 
கிரனாம நிருவனா்க அலுவலர அலுவல்கங்களிலும அறமக்க அரசு 
ஆவ் பசய்யுமனா?

(ஆ) ஆம எனில, எப்கபனாது?

ைாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைார, வருவாய் ைற்றும் க�ரிடர 
கைலாண்மை ைற்றும் ெ்கவல் தொழில்நுட்�த் தும்ற அமைசெர: 
மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, 120 க்கனாடி மக்கள் 
வனாழகினை இந்தி� க்தசத்திகல, நலலனாடசி ந்டத்துகிை நனாடு, 
அனற்த் ்தமிழநனாடு எனகிை ஒரு வரலனாற்றுப் பபருறமற�ப் 
பபற்றுத் ்தந்து, ‘மூனறு நனாட்கள் நிறலக்கனாது’ எனறு கூைப்பட்ட 
அந்்த வியூ்கத்ற்தத் ்த்கரத்ப்தறிந்து, மூனறு ஆணடு்கள் மடடுமலல, 
இக்த இ்டத்தில புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்கள் ‘நூறு 
ஆணடு்கள் (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) இந்்த அனற்த் ்தமிழ்கத்தில, 
அற்த்திந்தி� அண்னா திரனாவி்ட முனக்ற்ைக ்கழ்கம மக்களுககு 
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கசறவ�னாற்றும’ எனறு பசனான்ற்தப்கபனால, அந்்த இலடசி�க 
்க்விற் ந்வனாககுகினை வற்கயிகல நனான்கனாம ஆணடில 
அடிப�டுத்து றவத்திருககிை அமமனா அவர்களின அரறசத் 
்தறலறம ்தனாஙகுகிை மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கற்ளயும, 
அவர்களுககுத் துற் நிற்கிை மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர 
அவர்கற்ளயும வ்ஙகுகிகைன. 

முற்ப்கல 11–20

(அ) மற்றும (ஆ) கசலம ப்தற்குத் ப்தனாகுதிககுடபட்ட 
பகுதி்களில 23 இ–கசறவ றம�ங்கள் அறமக்கப்படடுள்்ள். 
க்தறவ ஏற்படுமனாயின, பிை இ்டங்களிலும இ–கசறவ றம�ங்கள் 
ப்தனா்டஙகுவ்தற்கு மனாணபுமிகு அமமனா அவர்க்ளது அரசு பரிசீலற் 
பசய்யும. ்தற்கபனாது கிரனாம நிருவனா்க அலுவல்கங்களில இ–கசறவ 
றம�ங்கள் ப்தனா்டஙகுவது பற்றி அரசின பரிசீலற்யில இலறல 
எனபற்த மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எ.பி. சகதிகவல அவர்கள்.

திரு. எ.பி. ெகதிகவல்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, அரறச நனாடி மக்கள் பசனை நிறலற� மனாற்றி, மக்கற்ள 
நனாடி அரசு எனை சிைப்புத் திட்டத்ற்தச் பச�லபடுத்தித் ்தந்்த 
மனாணபுமிகு இ்த� ப்தய்வம புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்கற்ளயும, 
(கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) அமமனா அவர்களின வழியில மக்கற்ளத் 
க்தடிச் பசனறு அவர்களின குறை்கற்ளத் தீரக்க மு்தலறமச்சரின 
சிைப்பு குறைதீரககும மு்கனாம ந்டத்தி, அதில சுமனார 5 இலடசம 
மனுக்களுககுத் தீரவு ்கணடு, நனான்கனாம ஆணடில நலலனாடசிற�த் 
ப்தனா்டரும மக்களின நமபிகற்க நனா�்கர, அவர்களின நலம 
கபணும ்தரணி கபனாற்றும ்தமிழ்கத்தின மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர, 
மனாடசிறம பபனாருந்தி� அண்ன எ்டப்பனாடி�னார அவர்கற்ளயும, 
(கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) நலலனாடசிககுத் துற் நினறு, நனாடு 
கபனாற்றும நிதிநிறல அறிகற்கற� வழஙகி� மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு 
துற் மு்தலறமச்சர அண்ன திரு. ஓ.பி.எஸ. அவர்கற்ளயும, 
மனாணபுமிகு வருவனாய்த் துறை அறமச்சர அவர்கற்ளயும, வனாய்ப்பு 
வழஙகி� ்தங்கற்ளயும, மனாணபுமிகு அறமச்சர பபருமக்கற்ளயும, 
ச்க சட்டமனை உறுப்பி்ர்கற்ளயும வ்ஙகி மகிழகினகைன.
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மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, ஏறழ எளி� 
மக்கள் ்தங்கள் க்கனாரிகற்க்கற்ள நிறைகவற்றிகப்கனாள்்ளவும, 
்தங்களுககுத் க்தறவ�னா் வருமனா்ம, இருப்பி்டம மற்றும சனாதிச் 
சனானறி்தழ்கற்ளப் பபைவும, பட்டனா பப�ர மனாற்ைம உள்ளிட்ட 
ஆவ்ங்கற்ள எளி� முறையில உ்ட்டி�னா்கப் பபற்றுகப்கனாள்்ள 
இ்த� ப்தய்வம அமமனா அவர்க்ளனால அமமனா இ–கசறவ றம�ம 
எனை திட்டம துவக்கப்படடு, மக்களுககுப் பபரிதும ப�னபனாடடில 
உள்்ளது. சனானறி்தழ்கள், ஆவ்ங்கள் ஆகி�வற்றைப் பபறுவது்டன, 
திரும் உ்தவித் திட்டம உள்ளிட்ட மனாணபுமிகு இ்த� ப்தய்வம 
அமமனா அரசின பலகவறு நலத் திட்டங்கற்ளப் பபறுவ்தற்கு 
ஏறழ எளி� மக்கள் இத்திட்டத்திற்ப் பபரிதும ப�னபடுத்தி 
வருவ்தனால, அமமனா இ–கசறவ றம�ங்கற்ள கசலம ப்தற்குத் 
ப்தனாகுதியில வட்டனாடசி�ர அலுவல்கங்கள், கூடடுைவுக ்க்டன 
சங்கங்கள் மடடுமலலனாது, மனாணபுமிகு வருவனாய்த் துறை அறமச்சர 
அவர்கள் கூறி�துகபனால 25 இ்டங்களில அமமனா இ–கசறவ 
றம�ங்கள் பச�லபடடு வந்்தனாலும, அற்வரும எளி்தனா்கவும, 
விறரவனா்கவும ப�னபபறுமவி்தமனா்க, கிரனாம நிருவனா்க அலுவலர 
அலுவல்கங்களிலும, இச்கசறவற�த் துவககி றவத்து, அ்தற்குத் 
க்தறவ�னா் உப்கர்ங்கற்ள வழஙகி விரிவுபடுத்தி்ட, மனாணபுமிகு 
்தமிழநனாடு மு்தலறமச்சர அவர்களின ்கனிவனா் பனாரறவககு 
எடுத்துச் பசனறு நிறைகவற்றித் ்தர கவணடுமனாய் மனாணபுமிகு 
வருவனாய்த் துறை அறமச்சர அண்ன அவர்கற்ளத் ்தங்கள் 
மூலமனா்கப் பணிவு்டன க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு வருவனாய் மற்றும 
கபரி்டர கமலனாணறம மற்றும ்த்கவல ப்தனாழிலநுடபத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைார: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, இந்்த இ–கசறவ றம�ங்கள், அரசு 
அலுவல்கங்களுககுச் பசலலனாமகலக� சனானறி்தழ்கற்ளப் 
பபைககூடி� வசதி்கற்ள மக்களுககுச் பசய்து ப்கனாடுத்திருககிைது. 
ஏற்ப்க்கவ, நமது ்தமிழநனாடு அரசு க்கபிள் டி.வி நிறுவ்ம, 
ப்தனா்டக்க கவ்ளனாணறமக கூடடுைவுச் சங்கங்கள், அக்தகபனால 
சு்னாமிககுப் பின நிறலத்்த வனாழவனா்தனாரத் திட்டம மற்றும கிரனாமத் 
ப்தனாழிலமுற்கவனார ஆகி�வற்றின வனாயிலனா்க இந்்த இ–கசறவ 
றம�ங்கள் ந்டத்்தப்படடு வருகினை். மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. சகதிகவல அவர்கள் ஒரு ப்தனாறலகநனாககுப் பனாரறவக�னாடு, 
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கிரனாம நிருவனா்க அலுவல்கங்களில அவற்றைத் ப்தனா்டஙகி்னால 
அறவ மக்களுககு கமலும ப�னுள்்ள்தனா்க இருககும எனகினை 
ஒரு நலல ஆகலனாசற்ற� வழஙகியிருககிைனார. மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அவர்களின கமலனா் ்கவ்த்திற்கு எடுத்துச் பசனறு, 
ஆய்வினகபனாது அவற்றைக ்கவ்த்தில ப்கனாணடு, நிச்ச�மனா்க அரசு 
பரிசீலற் பசய்யும எனபற்த மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எ.பி. சகதிகவல அவர்கள்.

திரு. எ.பி. ெகதிகவல்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, சிைந்்த நிருவனா்கம, ஆடசி ஆளுறமத் திைனில 
்தமிழ்கம மு்தனறம மனாநிலம எனை நற்சனானறி்தகழனாடு, நூற்றுககும 
கமற்பட்ட பலகவறு விருது்கற்ள ்தமிழ்கத்திற்குப் பபற்றுத் ்தந்து, 
அனற்த் ்தமிழ்கத்தின பபருறமற�யும, இ்த� ப்தய்வம அமமனா 
அவர்க்ளது அரசின ஆடசி அருறமற�யும, அகிலபமஙகும 
பரவச் பசய்்த மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு மு்தலறமச்சர அண்ன 
திரு. எ்டப்பனாடி�னார அவர்களுககும, மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு 
துற் மு்தலறமச்சர அண்ன திரு. ஓ.பி.எஸ. அவர்களுககும, 
மனாணபுமிகு அறமச்சர பபருமக்களுககும, ்தங்களுககும என 
நிறைவனா் நனறிற�ப் பணிவனா்க சமரப்பிககினகைன.

மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, மக்கள் 
எளி்தனா்க அரசின நலத் திட்ட வசதி்கற்ளப் பபை, இ்த� 
ப்தய்வம அமமனா அவர்களின அரசு, வருவனாய்த் துறை சனாரபனா்க 
புதி� மனாவட்டங்கற்ளயும, புதி� க்கனாட்டங்கற்ளயும, புதி� 
வட்டங்கற்ளயும உருவனாககி வருவதில வரலனாற்றுச் சனா்தற் 
பற்டத்து வருகிைது. அந்்தவற்கயில மனாவட்ட ஆடசித் ்தறலவர 
அலுவல்கங்கள், க்கனாட்டனாடசி�ர மற்றும வட்டனாடசி�ர 
அலுவல்கங்களில உள்்ளதுகபனால, ஏறழ எளி� மக்கள், வ�து 
முதிரந்க்தனார, மனாற்றுத் திை்னாளி்கள் வரும இ்டங்க்ளனா், வருவனாய் 
ஆய்வனா்ளர மற்றும கிரனாம நிருவனா்க அலுவலர அலுவல்கங்களிலும 
வனா்க்ம நிறுத்தும வசதி, இருகற்க வசதியு்டனகூடி� நிழற்கூ்டம, 
ஆண, பபண, மனாற்றுத் திை்னாளி்களுக்கனா் ்கழிவறை்கள், 
சுத்தி்கரிக்கப்பட்ட குடிநீர வசதி உள்ளிட்ட வசதி்கற்ள அறமத்துத் 
்தருவ்தற்கு மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு மு்தலறமச்சர அண்ன 
எ்டப்பனாடி�னார அவர்களின ்கனிவனா் பனாரறவககு எடுத்துச் 
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பசனறு, மனாணபுமிகு வருவனாய்த் துறை அறமச்சர அண்ன 
அவர்கள் நிறைகவற்றித் ்தருவ்தற்கு ஆவ் பசய்வனாரனா எனபற்தத் 
்தங்கள்மூலம அறி� விருமபுகிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு வருவனாய் மற்றும 
கபரி்டர கமலனாணறம மற்றும ்த்கவல ப்தனாழிலநுடபத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஆர.பி. உெயகுைார: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் றவத்்த 
க்கனாரிகற்கயில, பபனாது மக்களுககு அடிப்பற்ட வசதி்கள் பசய்து 
்தரப்ப்ட கவணடுபமனறு க்கடடிருககிைனார்கள். மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அவர்களின கமலனா் ்கவ்த்திற்குக ப்கனாணடு 
பசனறு அது பரிசீலிக்கப்படும எனபற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: வி்னாக்கள்–விற்ட்கள் கநரம 
முடிவுற்ைது.

[குறிபபு: ஓர உறரயின ப்தனா்டக்கத்தில உடுககுறி (*) 
இ்டப்பபற்றிருந்்தனால அவவுறர உறுப்பி்ரனால 
சரிபனாரக்கப்பபற்ைது எனபற்தக குறிககும.]

4. ெ்கவல் க்கா்ரல்
(அ) குடியுரிறம திருத்தச் சட்டத்றத திருமபப்தபறும 
வற்கயில சட்டமனைத்தில தீரமனா்ம நிறைகவறறுதல 

மறறும தசனற், வணைனாரப்கபடற்டயில 
்நற்டதபறறுவரும கபனாரனாட்டம குறித்து

முற்ப்கல 11–25

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் 
்தறலவர அவர்கள்.

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, ஏற்ப்க்கவ குடியுரிறம திருத்்தச் சட்டத்ற்த திருமபப் 
பபைககூடி� வற்கயில ஒரு தீரமனா்த்ற்த இந்்த அறவயில 
ப்கனாணடுவர கவணடுபமனறு உங்களுற்ட� ்கவ்த்திற்கு நனான 
ப்கனாணடு வந்திருககிகைன. பசனை கூட்டத்ப்தனா்டரில அது 
ஆய்வில இருககிைது எனறு நீங்கள் பசனாலலியிருந்தீர்கள். இந்்தக 

வி்னாக்கள்-விற்ட்கள்
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கூட்டத்ப்தனா்டர ப்தனா்டஙகி� கநரத்திலும உங்கள் ்கவ்த்திற்கு 
அற்த நனான ப்கனாணடு வந்திருககிகைன. ஆ்ககவ, நனான க்கட்க 
விருமபுவது, மற்ை மனாநிலங்கற்ளப்கபனால, ்தமிழநனாடடிலும, 
நற்டபபற்றுக ப்கனாணடிருக்கககூடி� இந்்தச் சட்டமனைக 
கூட்டத்ப்தனா்டரில அற்த நிறைகவற்றித்்தர கவணடுபமனறு 
க்கடடுகப்கனாள்்ள விருமபுகிகைன. 

குடியுரிறம திருத்்தச் சட்டம CAA, NPR அற்தப்கபனால 
NRC கபனானைவற்றை எதிரத்து, நமமுற்ட� ்தமிழ்கமும 
்தற்கபனாற்த� ப்டலலிற�ப்கபனால ஒரு கபனாரனாட்டக ்க்ளமனா்க 
மனாறிகப்கனாணடு வருகிைது எனபது எலகலனாருககும நனைனா்கத் 
ப்தரியும. ்தமிழநனாடற்டப் பபனாறுத்்தவறரயிகல, பல நனாட்க்ளனா்க 
அறமதி�னா்க, அைவழியிகல இந்்தப் கபனாரனாட்டம ப்தனா்டரந்து 
நற்டபபற்றுக ப்கனாணடிருககிைது. அ்தன ப்தனா்டரச்சி�னா்கத்்தனான 
பசனற், வண்னாரப்கபடற்டயிகல அைவழியில கபனாரனாட்டம 
நற்டபபற்ைது; ப்தனா்டரந்து அதுவும ந்டந்து ப்கனாணடிருககிைது. 
அதிலும குறிப்பனா்க, பபண்கள் உடபுைச் சனாறலயிகல 
அறமதி�னா்க அந்்தப் கபனாரனாட்டத்ற்தத் ப்தனா்டரந்து ந்டத்திக 
ப்கனாணடிருககிைனார்கள். பனாது்கனாப்பு ப்கனாடுத்்த ்கனாவல துறைககும, 
கபனாரனாட்டம ந்டத்தி�வர்களுககும எந்்தப் பிரச்சிற்யும 
நிச்ச�மனா்க இலறல. ஆ்னால, திடீபரனறு ்கனாவல துறையி்றர 
்தடி�டி ந்டத்துமனாறு தூணடிவிட்டது �னார எனபது, புரி�னா்த புதிரனா்க 
இருககிைது. அந்்தத் தூணடு்தலனால அஙகு ஒரு மி்கப் பபரி� வனமுறை 
சமபவம அரஙக்கறியிருககிைது. அப்படி நற்டபபற்ை கநரத்திகல, 
அந்்தச் சமபவம நற்டபபற்ை இ்டத்திற்கு உ்ட்டி�னா்க மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அவர்கக்ளனா அலலது மனாணபுமிகு அறமச்சர்கக்ளனா 
கநரில பசனறு கபசி, அறமதிப்படுத்தியிருக்க கவணடும எனபது 
எனனுற்ட� ்கருத்து. அக்த கநரத்தில, கபனாரனாடி�வர்கற்ள 
விடு்தறல பசய்திருப்பது எனபது ஒரு நலல அறிகுறி்தனான. அற்த 
நனான வரகவற்்க விருமபுகிகைன. அக்தகநரத்தில அவர்கள்மீது 
கபனா்டப்படடிருக்கககூடி� வழககு்கற்ள உ்ட்டி�னா்க வனாபஸ 
வனாங்க கவணடுபமனறு நனான க்கடடுகப்கனாள்்ள விருமபுகிகைன.

கபனாரனாட்டங்கள் ப்தனா்டரககூடி� இ்டத்திகல இந்்த அரசு உரி� 
பனாது்கனாப்றப வழஙகி, அறமதி திருமபககூடி� ஒரு சூழநிறலற� 
ஏற்படுத்்த கவணடும. குடியுரிறம திருத்்தச் சட்டத்ற்தத் 
திருமப பபை வலியுறுத்தி, இந்்தச் சட்டமனைத்திகல இப்கபனாது 
நற்டபபற்றுக ப்கனாணடிருக்கககூடி� இந்்தக கூட்டத்ப்தனா்டரிகலக� 

[திரு. மு.்க. ஸ்டனாலின]



163தகவல் ககோரல்

2020 பிபரவரி 17]

ஒரு தீரமனா்த்ற்தக ப்கனாணடுவர கவணடும. (கமறசற�த் ்தடடும 
ஒலி) இது்தனான கபனாரனாடிக ப்கனாணடிருக்கககூடி� மக்களுற்ட� 
க்கனாரிகற்க; இது்தனான திரனாவி்ட முனக்ற்ைக ்கழ்கத்தினுற்ட� 
க்கனாரிகற்க�னா்கவும இருககிைது. எ்கவ, ்தமிழ்க மக்களுற்ட� 
உ்ரவு்கற்ள இந்்த அரசு மதிக்க கவணடுபமனறு நனான 
க்கடடுகப்கனாள்்ள விருமபுகிகைன. ம்தச் சனாரபற்ை முற்கபனாககுக 
கூட்டணியின சனாரபில ப்தனா்டரந்து பல கபனாரனாட்டங்கற்ள, 
ஆரப்பனாட்டங்கற்ள, மறி�ல்கற்ள, ஊரவலங்கற்ள, ்கண்ட்க 
கூட்டங்கற்ள நனாங்கள் ப்தனா்டரந்து ந்டத்திக ப்கனாணடிருககிகைனாம. 
நனாங்கள் மடடுமலல, பல ்கடசி்கள் ந்டத்துகினை், பல அறமப்பு்கள் 
ப்தனா்டரந்து ந்டத்திக ப்கனாணடிருககினை். அக்தகநரத்தில ம்தச் 
சனாரபற்ை முற்கபனாககுக கூட்டணியின சனாரபிகல ்தமிழ்கம முழுவதும 
இருக்கககூடி� மக்கற்ள நனாடிச் பசனறு, அவர்களி்டத்திகல 
ற்கப�ழுத்து பபற்று, ஏைககுறை� 2 க்கனாடிககுமகமல ற்கப�ழுத்து 
பபற்று, அற்த இந்தி� நனாடடின கம்தகு ே்னாதிபதி அவர்களுககு 
அனுப்பி றவக்க கவணடுபமனறு முடிவு பசய்து, கநற்றை�தி்ம 
விமனா்ம மூலமனா்க அற்த அனுப்பி றவத்திருககிகைனாம; 
ப்டலலிககுப் கபனாய்ச் கசரந்திருககிைது. வருகிை 19 ஆம க்ததி 
கம்தகு இந்தி�க குடி�ரசுத் ்தறலவர அவர்கற்ளச் சந்தித்து, ம்தச் 
சனாரப்பற்ை முற்கபனாககுக கூட்டணியில இ்டமபபற்றிருக்கககூடி� 
நனா்டனாளுமனை உறுப்பி்ர்கள் அத்்தற்கபரும அற்த வழங்க 
இருககிைனார்கள் எனபற்த நனான ப்தரிவிக்க விருமபுகிகைன. 
குடியுரிறம திருத்்தச் சட்டத்ற்த ஆ்தரித்்த்தற்கு பிரனா�ச்சித்்தமனா்க, 
பபற்கைனாருற்ட� பிைந்்த ஊர, பிைந்்த க்ததி க்கடகும NPR 
்க்கப்கடுப்றப ்தமிழ்கத்திகல ந்டத்்த மனாடக்டனாம எனறு இந்்த 
அரசு ப்தளிவனா்க அறிவிக்க கவணடும. வழக்கமனா் மக்கள்ப்தனாற்கக 
்க்கப்கடுப்றப எடுங்கள். அதில நனாங்கள் குறுககி்ட விருமபவிலறல. 
அதில ்தவறும கிற்ட�னாது. ஆ்னால, சிறுபனானறமயி் மக்கள் 
உள்ளிட்ட அற்த்துத் ்தரப்பு மக்கற்ளயும துனபப்படுத்்தககூடி�, 
து�ரப்படுத்்தககூடி� நிறலயிகல NPR எடுக்க அனுமதியிலறல 
எனறும, குடியுரிறம திருத்்தச் சட்டத்ற்த திருமபப் பபை 
கவணடுபமனறும இந்்த அறவயிகல உ்ட்டி�னா்க தீரமனா்த்ற்த 
நிறைகவற்ை கவணடுபமனறு நனான வலியுறுத்தி, வற்புறுத்தி க்கடடு 
அறமகிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: உங்கள் தீரமனா்ம சமபந்்தமனா்க 
நீங்கள் ஏற்ப்க்கவ ப்கனாடுத்்த்தற்கு பசனை கூட்டத்ப்தனா்டரிகலக� 
நனான பதில ப்கனாடுத்துவிடக்டன. ஒருமுறை ஒரு கூட்டத்ப்தனா்டரிகல 

[திரு. மு.்க. ஸ்டனாலின]



164 தகவல் ககோரல்

[2020 பிபரவரி 17

ஒரு பபனாருள் குறித்து ப்கனாடுத்்தற்த விவனாதிப்ப்தற்கு இலறலப�னறு 
பசனான்னால, அந்்தக கூட்டத்ப்தனா்டரின ப்தனா்டரச்சியிகல அற்த 
விவனாதிக்கக கூ்டனாது எனபது விதி 173 (உ)–வில ப்தளிவனா்ககவ 
குறிப்பி்டப்படடிருககிைது. ஆ்ககவ, அ்தற்கு வனாய்ப்பிலறல. நீங்கள் 
கூறி� மற்ை விவரங்களுககு மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள் 
பதில ப்தரிவிப்பனார்கள். (குறுககீடு) இலறல, இலறல. அ்தற்கு 
நனான அனுமதியிலறலப�னறு பசனாலலிவிடக்டன. அ்த்னால 
உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) இலறல, இலறல. வண்னாரப்கபடற்ட 
சமபந்்தமனா்க எனைனால, அனுமதி ்தருகிகைன. மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. ்கரி. இரனாமசனாமி அவர்கள், பசனாலலுங்கள். 

முற்ப்கல 11–30

திரு. ்கரி. இ்ராைொமி: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, 
்தமிழநனாடடில ப்தனா்டரந்து கபனாரனாட்டங்கள் ந்டந்து வருகினை். 
இ்தற்கு, அரசு ஒரு முற்றுப்புள்ளிற� றவக்க கவணடும. பபனாதுவனா்க, 
கபனாரனாட்டங்கள் ந்டககினை இ்டத்தில திடீபரனறு ்கனாவல துறைற�ச் 
சனாரந்்தவர்கள் ்தடி�டி ந்டத்துகிைனார்கள். பல அசமபனாவி்தங்கள் 
ந்டப்ப்தற்கு வனாய்ப்பு இருககிைது. இ்தற்ப்கலலனாம ்கனார்மனா்க 
இருக்கககூடி� பிரச்சிற் ்தமிழ்கத்தில என் எனபது உங்களுககும 
ப்தரியும, எங்களுககும ப்தரியும. அ்தற் சட்டமனைத்திகல ஒரு 
தீரமனா்மனா்கக ப்கனாணடு வந்்தனால, அ்த்னால �னாருககும எந்்த 
பனாதிப்பும கிற்ட�னாது. இந்்த அரசிற்கும நலல பப�ர வரும. மக்கள் 
முழுறம�னா்க அரறச நமபுவனார்கள். வனாககுறுதி்கற்ள நீங்கள் 
ப்கனாடுத்திருககிறீர்கள். அந்்த வனாககுறுதி்கற்ள நிறைகவற்றுவ்தற்கு, 
இச்சட்டமனைத்தில ஒரு தீரமனா்த்ற்தக ப்கனாணடு வருவ்தற்கு 
ஏன ்கனால்தனாம்தப்படுத்துகிறீர்கள் எனறு எ்ககுத் ப்தரி�விலறல. 
ஆ்னால, கபனாரனாட்டங்கள் ப்தனா்டரந்து ந்டந்து வருகினை். அந்்தப் 
கபனாரனாட்டங்கற்ள அவவ்ளவு எளி்தனா்க எண் கவண்டனாம 
எனறு நனான உங்கற்ளக க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. மத்தி� அரசனா்க 
இருந்்தனாலும, மனாநில அரசனா்க இருந்்தனாலும மக்களுற்ட� 
எண்ம என் எனபற்தப் புரிந்து பச�லப்ட கவணடும. 
அ்தற்கு அரசு உறுதுற்�னா்க இருக்க கவணடும. இதுகபனானை 
்தடி�டி சமபவங்கள் பசனற்யிகல இனறு ந்டந்்ததுகபனால, 
கவறு இ்டங்களில ந்டக்கனாமல இருப்ப்தற்குரி� ந்டவடிகற்க்கற்ள 
எடுக்க கவணடும. எதிரக்கடசி்கள் எலகலனாரும ஒரு தீரமனா்த்ற்த 
நிறைகவற்ை கவணடுபமனறு ப்கனாடுத்திருககிகைனாம. ்கனாஙகிரஸ ்கடசி 
சனாரபனா்கவும ப்கனாடுத்திருககிகைனாம. (குறுககீடு) இந்்தத் தீரமனா்த்ற்த 

[கபரறவத் ்தறலவர]
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இந்்தச் சட்டமனைத்திகல ப்கனாணடுவர கவணடுபமனறு க்கடடு 
அமரகிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
கபனாதும, உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. க்க.ஏ.எம. முஹமமது அபூபக்கர, வண்னாரப்கபடற்ட 
சமபவத்ற்தப் பற்றி மடடும கபசுங்கள்.

*திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூ�க்கர: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, குடியுரிறம திருத்்தச் சட்டம சமபந்்தமனா்க 
எங்களுற்ட� கவ்தற்்கற்ள எலலனாம பசனை கூட்டத் 
ப்தனா்டரிகலக� நனாங்கள் ப்தரிவித்திருககினகைனாம. மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர, மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர மற்றும பலகவறு 
பபனாறுப்பு்களிகல இருக்கககூடி� மனாணபுமிகு அறமச்சர்கற்ள 
எலலனாம எங்கள் சமு்தனா�த்ற்தச் சனாரந்்த பிரதிநிதி்கள் எலலனாம 
கநரிகல சந்தித்து ்கருத்து்கற்ள பவளிப்படுத்தி இருககினைனார்கள். 
திரனாவி்ட இ�க்கத்தினுற்ட� பனாரமபரி�த்திலிருந்து வந்்தவர்கள் 
எனறு பசனாலலிகப்கனாள்்ளககூடி� இந்்த ஆடசியிகல இதுவறர 
கபணிப் பனாது்கனாக்கப்படடு வந்்த அந்்த நலலி்க்கம ப்தனா்டர 
கவணடும. பிர்தனா் எதிரக்கடசி�னா்க இருக்கககூடி� திரனாவி்ட 
முனக்ற்ைக ்கழ்கத்தினுற்ட� ்தறலவர ்த்ளபதி அவர்கள்கூ்ட 
எங்க்ளது சமு்தனா�த்தினுற்ட� பிரதிநிதி்கற்ளச் சந்தித்்தனார்கள். அற்த 
ஒருமு்கப்படுத்்தககூடி� வற்கயில, இது முஸலிம மக்களுககு மடடும 
பனாதிப்பு பசய்�ககூடி� ஒரு சட்டம அலல; ஒடடுபமனாத்்தமனா்க 
இந்தி� இறை�னாணறமற�க� க்கள்விககுறி�னாக்கககூடி� ஒரு 
சட்டமனா்க இருப்ப்தனால, ஒரு மனாபபரும மனி்தச் சஙகிலிப் 
கபனாரனாட்டம, ஆரப்பனாட்டம, ற்கப�ழுத்து இ�க்கம ஆகி�வற்றை 
ந்டத்தி, இந்தி� அரறச வலியுறுத்்தககூடி� ஒரு சூழநிறல 
ஏற்படடிருககிைது. ்தந்ற்த பபரி�னார, கபரறிஞர அண்னா 
அவர்களின வழிவந்்த இந்்த ஆடசியில உறுதுற்�னா்க இருக்க 
கவணடுபமனறு நனாங்கள் ப்தனா்டரந்து வலியுறுத்தி வருகினகைனாம. 
எங்களுற்ட� கவ்தற்்கற்ள நீங்கள் புரிந்துப்கனாள்ளுங்கள். 
கவ்தற்்கற்ள பவளிப்படுத்துவ்தற்கு நனாங்கள் ஆரப்பனாட்டம, 
்கவ் ஈரப்பு கபனானைவற்றைச் பசய்வது்தனான ஒகர வழிக� 
்தவிர, கவபைனானறும இலறல. ்தறலந்கர ப்டலலியிலகூ்ட மத்தி� 
அரசனாங்கத்தினுற்ட� உள் துறை அறமச்ச்கத்தின ்கடடுப்பனாடடில 
இருக்கககூடி� ஷனாஹீன பனாக பகுதியில ்கனாவல துறையின 
அனுமதியு்டன அறமதி�னா் முறையில ப்தனா்டர கபனாரனாட்டங்கள் 
நற்டபபற்று வருகினை்.

[திரு. ்கரி. இரனாமசனாமி]
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அதுகபனானை நிறலறம மனாறி இதுவறரயில அனுமதி 
வழங்கப்பட்ட்தற்கு முற்றுப்புள்ளி றவக்கககூடி� வற்கயில, 
பசனற், வண்னாரப்கபடற்ட பகுதியில மடடும ஏன ்தடி�டி 
சமபவம ந்டந்்தது? சமபவம ந்டந்்தகபனாது, அனறை�தி்ம 
நனான நள்ளிரவு 2–00 மணி வறரயில அஙகு்தனான இருந்க்தன. 
அந்்தத் ப்தனாகுதியினுற்ட� சட்டமனை உறுப்பி்ர, மீன வ்ளத் 
துறை அறமச்சர அவர்களுககுககூ்ட நனைனா்கத் ப்தரியும. 
அவர்கள்கூ்ட அந்்த கநரத்தில அஙகு வந்்தனால, கமலும ்கலவரம 
அதி்கமனாக்கப்படடுவிடுகமனா எனை ்கனார்த்தி்னாகலக� வர 
முடி�விலறல எனறு பசனான்னார்கள். எ்கவ, இதுவறர 
அறமதி�னா்க நற்டபபற்று வந்்த அந்்தப் கபனாரனாட்டக ்க்ளத்தில ஏன 
்தடி�டி ந்டத்்தப்பட்டது எனபது்தனான க்கள்வி�னா்க இருககினைது. 
்தடி�டி ந்டப்ப்தற்குண்டனா் சூழநிறலற� ஏற்படுத்தி� 
அதி்கனாரி �னார எனபது்தனான எங்களுற்ட� க்கள்வி. எ்கவ, 
்த�வுகூரந்து சிறுபனானறமயி் சமு்தனா�த்தினுற்ட�, முஸலிம 
சமு்தனா�த்தினுற்ட� உ்ரவு்களுககு மதிப்பளிக்கககூடி� வற்கயில, 
குடியுரிறம திருத்்தச் சட்டத்ற்த எதிரத்து ஒரு தீரமனா்த்ற்த 
நிறைகவற்ை கவணடும. க்கர்ள மனாநிலம உள்ளிட்ட 6 மனாநிலங்களுககு 
கமல ஒரு தீரமனா்த்ற்த நிறைகவற்றியிருககினைனார்கள். அதுகபனானறு 
ஒரு தீரமனா்த்ற்த நமது ்தமிழ்கச் சட்டமனைத்தில நீங்கள் 
நிறைகவற்ை கவணடும. 

மக்கள்ப்தனாற்கக ்க்கப்கடுப்பு விஷ�த்தில, புதி்தனா்க பலகவறு 
ஆவ்ங்கற்ளயும, க்கள்வி்கற்ளயும க்கட்க இருப்ப்தனா்கவும, 
அது ஏப்ரல மு்தல வனாரத்திகலக� துவங்கப்ப்ட இருப்ப்தனா்கவும 
ப்தனா்டரந்து பசய்தி்க்ளனா்க வந்து ப்கனாணடிருககினை். அந்்த 
விஷ�த்திலும, ்தமிழ்க அரசினுற்ட� நிறலப்பனாடு என் எனபது 
குறித்தும, ்த�வுகூரந்து நீங்கள் ப்தரிவிக்க கவணடும. 

முற்ப்கல 11–35

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர, 
கபனாதும உட்கனாருங்கள். உறரற� முடியுங்கள். (குறுககீடு)

திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூ�க்கர: இந்்த நனாடடிகல 
பபருமபனானறமயி்ர ஆ்ள கவணடும. சிறுபனானறமயி்ர 
வனாழ கவணடுபமனறு்தனான நனாங்கள் க்கடகிகைனாம. நனாங்கள் 
எலகலனாரு்டனும அனபு பனாரனாடடிகப்கனாணடு்தனான 
இருககிகைனாம. �னாருககும நனாங்கள் விகரனாதி்க்ளனா்க இலறல. 
இந்தி� நனாடடில வனாழும முஸலிம்க்ளனாகி� நனாங்கள் �னாருககும 

[திரு. க்க.ஏ.எம. முஹமமது அபூபக்கர]
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இற்டஞசலனா்க இருந்்ததிலறல. பசனை கூட்டத் ப்தனா்டரிகலக� 
நனான பசனாலலியிருககிகைன. அதிலும, குறிப்பனா்க திரனாவி்டப் 
பனாரமபரி�த்திகல வந்்த ்தறலவர்கக்ளனாடு, குறிப்பனா்க கபரறிஞர 
அண்னா அவர்கள், அ்தற்கு முனபு பகுத்்தறிவுப் ப்கலவன 
பபரி�னார அவர்கள், ்தமிழி்த் ்தறலவர ்டனாக்டர ்கறலஞர 
அவர்கள், ்த்ளபதி அவர்கள், எதிரக்கடசித் துற்த் ்தறலவரனா்க 
இருக்கககூடி� அருறம அண்ன திரு. துறரமுரு்கன அவர்கள் 
எ் பநருக்கமனா்க இருக்கககூடி� சமு்தனா�ம. திரு. துறரமுரு்கன 
அவர்கள் படித்்தது வனாணி�மபனாடி இஸலனாமி�க ்கலலூரி. 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களும அப்படித்்தனான. மனாணபுமிகு 
துற் மு்தலறமச்சர அவர்கள் படித்்தது உத்்தமபனாற்ள�த்தில 
இருக்கககூடி� ஹனாஜி ்கருத்்த ரனாவுத்்தர ஹவுதி�னா ்கலலூரி. 
இஙக்கயிருக்கககூடி� மனாணபுமிகு அறமச்சர்கள் அற்வகரனாடும 
நனாங்கள் பநருக்கமனா்கத்்தனான இருககிகைனாம. சட்டத்தில ஏன 
பனாகுபனாடு ்கனாடடுகிறீர்கள்? Discrimination எனறு பசனாலவது, 
ம்தத்தின அடிப்பற்டயிகல எந்்தச் சட்டத்ற்தயும இ�ற்ைக கூ்டனாது 
எனபது்தனான. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. அபூபக்கர, வண்னாரப்கபடற்ட சமபந்்தமனா்கப் கபசுவ்தனா்கச் 
பசனானனீர்கள். (குறுககீடு) நீங்கள் கபசினீர்கள். (குறுககீடு) 
இலறலயிலறல. உறரற� முடியுங்கள். (குறுககீடு) உறரற� 
முடியுங்கள். 

திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூ�க்கர: எங்களுற்ட� சமு்தனா�ப் 
பிரச்சிற்்கற்ள நனாங்கள்்தனான பசனாலல முடியும. அ்தற்்கனா்கத்்தனாக் 
நனாங்கள் இஙக்க வந்திருககிகைனாம. (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: இலறலயிலறல. (குறுககீடு)

திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூ�க்கர: இரணடு நிமி்டங்களில 
கபசி முடித்துவிடுகிகைன. (குறுககீடு) ்த�வுகூரந்து அனுமதி 
அளியுங்கள். 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: இலறலயிலறல. (குறுககீடு) 
Zero hour–ல விறரவனா்கப் கபசி முடிக்க கவணடும. நீங்கள், 
உங்கள் இஷ்டத்திற்கு பபரி� விவனா்தமகபனால கபசிகப்கனாணடிருக்க 
முடி�னாது. (குறுககீடு) நீங்கள் கபசி, மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்கள் அ்தற்குப் பதிலளிக்க கவணடும. (குறுககீடு) விறரவனா்கப் 
கபசி முடியுங்கள். (குறுககீடு) விறரவனா்கப் கபசி முடியுங்கள்.

[திரு. க்க.ஏ.எம. முஹமமது அபூபக்கர]
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திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூ�க்கர: நீங்கள், மத்தி� அரகசனாடு 
இ்க்கமனா்க இருககிறீர்கள். அது உங்களுற்ட� ப்கனாள்ற்க 
முடிவு. நனான அதில ்தறலயி்ட விருமபவிலறல. எங்களுற்ட� 
கவ்தற்்களுககு மதிப்பளியுங்கள். அற்த்து நிறல்களிலும 
உங்கக்ளனாடு நனாங்கள் ஒனறுபட்டவர்க்ளனா்கத்்தனான இருககிகைனாம. 
ஐ�ப்பனாடு்கற்ளப் கபனாககுங்கள். 1½ மனா்த ்கனாலமனா்க ்தமிழநனாடடில 
என் நற்டபபறுகிைது? கவறல்கற்ள விடடுவிடடு, படிப்றப 
விடடுவிடடு அற்த்து முஸலிம சமு்தனா� மக்களும நடுகரனாடடிற்கு 
வந்து கபனாரனாடிக ப்கனாணடிருககிைனார்கள். பபண்கள் இதுவறர 
நடுகரனாடடிற்கு வந்து கபனாரனாடி�து உண்டனா? ்கனார்ம, அதிலுள்்ள 
ஐ�ப்பனாடு்கள் மற்றும எங்களுற்ட� ்கவறல்கள். ஆடசி�னா்ளர்கள் 
எனபவர்கள் அற்வருககும உரி�வர்கள்்தனான. அந்்த நிறலயிகல 
்த�வுகூரந்து மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள், மனாணபுமிகு 
துற் மு்தலறமச்சர அவர்கள் மற்றும மனாணபுமிகு அறமச்சர 
பபருமக்கள் எங்களுற்ட� கவ்தற்்களுககு மருந்்தளிக்கககூடி� 
வற்கயிகல உங்களுற்ட� பதில ப்தளிவனா்க இருக்க கவணடும. 
குடியுரிறம திருத்்தச் சட்டத்திற்கு எதிரனா் ஒரு தீரமனா்த்ற்த 
இந்்த அறவயில முனபமனாழி� கவணடுபமனறு எங்களுற்ட� 
சமு்தனா�த்தின சனாரபனா்கவும, இந்தி� யூனி�ன முஸலிம லீக ்கடசியின 
சனாரபனா்கவும மி்கவும கவணடி, வலியுறுத்திக க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எம. ்தமிமுன அனசனாரி அவர்கள். (குறுககீடு) மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர திரு. ஆஸடின, zero hour–ல point of order கிற்ட�னாது. 
(குறுககீடு) நீங்கள் உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) நீங்கள் உட்கனாருங்கள். 
(குறுககீடு)

திரு. எஸ். ஆஸ்டின்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள. . . (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: உடபிரிவு ‘(உ)’–ஐப் பனாருங்கள். 
(குறுககீடு) இலறலயிலறல. (குறுககீடு) இலறலயிலறல. நீங்கள் 
notice ்தனான ப்கனாடுத்திருககிறீர்கள். ஏற்ப்க்கவ negative 
பசய்�ப்பட்ட விஷ�த்ற்தத்்தனான நீங்கள் ப்கனாணடு வருகிறீர்கள் 
எனறு நனான பசனாலகிகைன. (குறுககீடு) அவவ்ளவு்தனான. (குறுககீடு) 
இலறலயிலறல. நனான ஏற்ப்க்கவ negative பசய்துவிடக்டன. 
(குறுககீடு) மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. ஆஸடின, ஏற்ப்க்கவ 
negative பசய்்த விஷ�த்ற்த, மீணடும அக்த கூட்டத்ப்தனா்டரில 
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ப்கனாணடுவரக கூ்டனாது எனபது்தனான Rule. (குறுககீடு) 
இலறலயிலறல. விதியில அப்படித்்தனான குறிப்பி்டப்படடுள்்ளது. 
விதிற� நீங்கள் சரி�னா்கப் படித்துப் பனாருங்கள். (குறுககீடு) நீங்கள் 
சரி�னா்கப் படித்துப் பனாருங்கள். (குறுககீடு) மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எம. ்தமிமுன அனசனாரி அவர்கள்.

*திரு. எம். ெமிமுன் அன்ொரி: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, இந்்தப் கபரறவயில இருக்கககூடி�. . . (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: ஆய்வில இலறல. Negative 
பசய்்த பபனாருள் குறித்து மீணடும raise பசய்�க கூ்டனாது. (குறுககீடு) 
இலறலயிலறல. அது அப்படி இலறல. (குறுககீடு) மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர திரு. எம. ்தமிமுன அனசனாரி, நீங்கள் கபசுங்கள். 

திரு. எம். ெமிமுன் அன்ொரி: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, ்க்டந்்த 15 ஆம க்ததி இரவு வண்னாரப்கபடற்டயில 
நற்டபபற்ை. . . (குறுககீடு)

(மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. எ.வ. கவலு அவர்கள் 
எழுந்துநினறு ஏக்தனா கபசி்னார.)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: நனான அனுமதி 
ப்கனாடுக்கவிலறல. அனுமதி மறுத்துவிடக்டன. (குறுககீடு) 
உங்களுககு, நனான பதில பசனாலலிவிடக்டன. பதில ்கடி்தம 
உங்களுககுக ப்கனாடுக்கப்படடுவிட்டது. (குறுககீடு) அதில 
அனுமதி மறுக்கப்படடுவிட்டது. (குறுககீடு) மறுக்கப்பட்ட 
matter–ஐ அக்த கூட்டத்ப்தனா்டரில மீணடும நீங்கள் raise 
பசய்வ்தற்கு அனுமதியிலறல. (குறுககீடு) இலறலயிலறல. 
விதி ப்தளிவனா்க உள்்ளது. (குறுககீடு) நீங்கள் குழப்பனாதீர்கள். 
(குறுககீடு) நீங்கள் குழப்பனாதீர்கள். (குறுககீடு) இலறலயிலறல. 
அனுமதி மறுக்கப்படடுவிட்டது. (குறுககீடு) மறுக்கப்படடுவிட்டது, 
அவவ்ளவு்தனான. (குறுககீடு்கள்)

(திரனாவி்ட முனக்ற்ைக ்கழ்க உறுப்பி்ர்கள் அற்வரும 
எழுந்து நினை்ர.)

அற்வரும உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு்கள்) உட்கனாருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) உட்கனாருங்கள். இலறலயிலறல. நனான அதில 
ப்தளிவனா்க இருககிகைன. (குறுககீடு்கள்)

[கபரறவத் ்தறலவர]
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முற்ப்கல 11–40

அதில ஒனறும குழப்பகம இலறல. (குறுககீடு்கள்) 
உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு்கள்) ஒரு ்த்டறவ. . . (குறுககீடு்கள்) 
இலறல, இலறல. ஒரு பபனாருள் குறித்து எனனி்டத்தில ஒரு 
தீரமனா்ம ப்கனாடுத்தீர்கள். அ்தற் ஏற்றுகப்கனாள்வ்தற்கும, 
மறுப்ப்தற்கும கபரறவத் ்தறலவருககு முழு உரிறம இருககினைது. 
அந்்தவற்கயில, அந்்தக ்கடி்தத்தில நனான மறுத்து பதில 
பசனாலலிவிடக்டன. (குறுககீடு்கள்) இலறல, இலறல. (குறுககீடு்கள்) 
பசனாலவற்தக க்களுங்கள். (குறுககீடு்கள்) இருங்கள், இருங்கள், 
(குறுககீடு்கள்) உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு்கள்) நனான கபசுவ்தற்குள் 
நீங்கள். . . (குறுககீடு்கள்) திரு. ஆஸடின, விவரம உங்களுககுத்்தனான 
ப்தரியும எனறு இலறல. எலலனா விவரங்களும ப்தரிந்து்தனான 
நனான இஙகு வந்து உட்கனாரந்திருககிகைன. 8 வரு்டங்க்ளனா்க நனான 
இஙகு சபனாநனா�்கரனா்க இருககிகைன. ஆ்ககவ, நீங்கள் மி்கவும 
விவரமனா்கக க்கடகிகைன எனறு பசனாலலிவிடடு, House–ல 
க்தறவயிலலனா்த பிரச்சிற்ற�க கி்ளப்பனாதீர்கள். இதுகுறித்து 
நனான ப்தளிவனா்க முடிபவடுத்து, ப்தளிவனா்கச் பசனாலலியிருககிகைன. 
்கடி்தம வரவிலறல எனறு பசனாலகிறீர்கள். அ்தனாவது, திரு. 
ஆதிகசசன, Leader of the Opposition அவர்களின Special P.A., 
10–1–2020–ல letter வனாஙகியிருககிைனார. அந்்த letter 
வனாஙகியிருப்ப்தற்்கனா் அத்்தனாடசி எனனி்டத்தில இருககினைது. 
ஆ்ககவ, ஒரு பபனாருள் குறித்து நனான மறுத்்தற்த, திருமபவும 
நீங்கள் அக்த கூட்டத்ப்தனா்டரில raise பசய்�க கூ்டனாது 
எனபது்தனான விதி. அ்தற் நனாங்கள் ப்தளிவனா்கப் பினபற்றுகிகைனாம. 
எந்்த விதிமீைலும இலறல. ஆ்ககவ, இந்்தப் பிரச்சிற்ற� 
இத்க்தனாடு. . . (குறுககீடு்கள்) இ்தற்குகமல நனான அனுமதிக்கவிலறல. 
(குறுககீடு்கள்) இ்தற்குகமல நனான அனுமதிக்கவிலறல, 
உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு்கள்) நனான ்தற்கபனாது வண்னாரப்கபடற்ட 
பிரச்சிற் சமபந்்தமனா்கப் கபசுவ்தற்குத்்தனான அனுமதி ப்கனாடுத்துக 
ப்கனாணடிருககிகைன. (குறுககீடு்கள்) இ்தற்கு அனுமதி இலறல. 
(குறுககீடு்கள்) அ்தனாவது எதிரக்கடசித் துற்த் ்தறலவர 
அவர்கள் என் பசனாலல வருகிறீர்கள் எனபது எ்ககுத் 
ப்தரிகிைது. ஒரு பபனாருள் குறித்து . . . (குறுககீடு்கள்) பசனாலவற்தக 
க்களுங்கள். (குறுககீடு்கள்) இலறல, இலறல. (குறுககீடு்கள்) நனாக் 
பசனாலகிகைன, உங்களுககு. ஒரு பபனாருள் குறித்து விவனாதிப்ப்தற்கு 
எனனி்டத்தில அறிவிப்பு ப்கனாடுத்்தனால, அற்த நனான பரிசீலித்து 
அற்தப்பற்றி தீரமனா்ம பசய்து்தனான, உங்களுககு அனுமதிற�க 
ப்கனாடுப்ப்தனா, ப்கனாடுக்க கவண்டனாமனா எனபற்த முடிவு பசய்து 
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அறிவித்திருககிகைன. எ்து தீரப்பின அடிப்பற்டயில திருமபவும 
நீங்கள் அ்தற் வற்புறுத்்த முடி�னாது, அக்த கூட்டத்ப்தனா்டரில. . . 
(குறுககீடு்கள்) பசனாலலுங்கள். 

*திரு. தும்ரமுரு்கன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, ஒரு பபனாருள் குறித்து விவனாதிப்ப்தற்கு உறுப்பி்ர்கள் 
அறிவிப்பு ப்கனாடுககினைகபனாது, நீங்கள் அ்தற் உ்டக் 
மறுத்துவிடுவது உணடு. இனப்னானறு சறபயில எழுப்பப்பட்ட 
பிைகு விவனா்தங்கள். . . (குறுககீடு) ஆ்னால, இதில என் 
பசனாலகிைனார எனைனால, ‘விவனாதிக்கப்பட்ட பபனாருற்ளக 
குறித்து’ எனகிைனார்கள். விவனா்தம ந்டந்து அ்தற்குப் பிைகு நீங்கள் 
மறுத்திருந்தீர்கள் எனைனால. . . (குறுககீடு) ப்தரி�விலறல. ஆ்னால, 
clear ஆ்க இருககினைது. விவனா்தம நற்டபபற்ை பபனாருற்ளக 
குறித்து விவனா்தம எழுப்பலனாமனா எனைனால எழுப்பக கூ்டனாது எனறு 
இருககிைது. ஆற்கயி்னால, விவனா்தகம ந்டக்கவிலறல. நீங்கள் 
இப்கபனாது எடுத்துகப்கனாள்வதும, எடுத்துகப்கனாள்்ளனா்ததும உங்கள் 
இஷ்டம. நனான எதுவும பசனாலலவிலறல. ஆ்னால, அற்தத்்தனான 
நணபர அவர்கள் பசனான்னார, நீங்கள் ்தவைனா் ஒரு முடிறவ 
பசனாலகிறீர்கள் எனறு. நீங்கள் ்தவைனா் முடிறவ பசனாலகிறீர்கள் 
எனைனால அது கூ்டனாது எனப்தற்்கனா்கச் பசனாலகிகைனாம. இப்கபனாதும 
பசனாலகிகைனாம. We are entitled to raise the point once again. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: அற்தத்்தனான நனானும 
பசனாலகிகைன. நீங்கள் ஒரு பபனாருள் குறித்து விவனாத்ப்ப்தற்கு 
எனனி்டத்தில ஒரு ்கடி்தம ப்கனாடுத்தீர்கள். அ்தற் இந்்த 
House–கலக� திருமபவும L.O.P. raise பசய்்தனார்கள். எதிரக்கடசித் 
துற்த் ்தறலவரும raise பசய்தீர்கள். அது எ்து ஆய்வில 
இருககினைது எனறு பசனாலலி, அ்தற்குப் பின்னாகல நனான அற்த 
ஆய்வு பசய்து, இறுதி�னா்க negative பசய்து, இலறல எனறு மறுத்து 
நனான உங்களுககுக ்கடி்தம ப்கனாடுத்துவிடக்டன, அவவ்ளவு்தனான. 
அந்்தப் பபனாருள் குறித்து திருமபவும கபசக கூ்டனாது, அவவ்ளவு்தனான. 
(குறுககீடு்கள்) இலறல, House–ல raise பசய்� அனுமதித்்தனாகல 
அது விவனாதிக்க. . . (குறுககீடு்கள்) இலறல, இலறல. (குறுககீடு்கள்) 
எனனி்டத்தில ஒரு பபனாருள் குறித்து விவனாதிப்ப்தற்கு நீங்கள் 
ப்கனாடுத்திருககிறீர்கள். அ்தற் அனுமதிப்பதும மறுப்பதும 
எனனுற்ட� உரிறம. (குறுககீடு்கள்)

திரு. தும்ரமுரு்கன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, 
சபனாநனா�்கருககு எலலனா உரிறம்களும உணடு எனபதில நனான 
மனாறுபட்ட ்கருத்து உற்ட�வன அலல. ஆ்னால, விவனாதிக்கப்பட்ட 
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பபனாருள் குறித்து்தனான எடுத்துகப்கனாள்்ளக கூ்டனாது எனறு உள்்ளது. 
விவனா்தம எனபது உங்களுககும, எங்களுககும ந்டககினை விவனா்தம 
அலல. இது ஆளுங்கடசிககும, எதிரக்கடசிககும ந்டககினை 
விவனா்தம. அதிகல ஒரு முடிவு ஏற்பட்ட பிைகு அ்தற் மீணடும 
எடுக்கக கூ்டனாது எனறு்தனான அரத்்தம. 

முற்ப்கல 11–45

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: இலறல, நனான அனுமதித்்த 
பின்னால்தனான அறவயில விவனா்தம வருகினைது. (குறுககீடு்கள்) 
அந்்தப் பபனாருள் குறித்து நனான எனனுற்ட� level–ல முடிபவடுத்து 
அனுமதி மறுத்்த்தற்குப் பின்னால நீங்கள் raise பசய்� முடி�னாது. 
(குறுககீடு்கள்) அவவ்ளவு்தனான. ஒனறும இலறல. திரு. அனசனாரி... 
(குறுககீடு்கள்) இலறல, அந்்தப் பபனாருள் நீதிமனைத்தின 
பரிசீலற்யில இருககினை ்கனார்த்்தனால அ்தற்கு நனான அனுமதி 
மறுககினகைன எனறு ப்தளிவனா்கக குறிப்பிடடுவிடக்டன. 
திருமபவும அ்தற் நீங்கள் raise பசய்� முடி�னாது. மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர திரு. ்தமிமுன அனசனாரி, என் பசனாலகிறீர்கக்ளனா, 
பசனாலலுங்கள். (குறுககீடு) இலறல, இலறல. இந்்தப் பபனாருள் 
குறித்து இலறல. (குறுககீடு) இலறல, இலறல. இந்்தப் பபனாருள் 
குறித்து எனைனால கவண்டனாம. ப்தளிவனா்க நனான ஒரு தீரப்றபச் 
பசனான்்தற்குப் பிைகு, திருமபத் திருமப நீங்கள் அற்த வற்புறுத்்த 
முடி�னாது. உட்கனாருங்கள். திரு. ்தமிமுன அனசனாரி, பசனாலலுங்கள்.

திரு. எம். ெமிமுன் அன்ொரி: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, இந்்தப் கபரறவயில இருக்கககூடி� 
நனாம எலகலனாரும சக்கனா்தர, சக்கனா்தரி்கள். ஒரு ்தனாய் மக்க்ளனா்க 
வனாழந்து ப்கனாணடிருககினகைனாம. இனியும வனாழ கவணடும 
எனை விருப்பத்ற்தயும ம்தில ஏந்திகப்கனாணடிருககினகைனாம. 
விருமபத்்த்கனா்த கபனாககு்கள் ்தமிழ மணணிகல எந்்த ்கனாலத்திலும 
உருவனாகிவி்டக கூ்டனாது. ஏப்னில, இந்்தப் கபரறவயில ப்டங்க்ளனா்க 
இருக்கககூடி� அற்த்துத் ்தறலவர்களும, இந்்தத் ்தமிழ மணணில 
சமூ்க நீதிற�யும, சமூ்க நலலி்க்கத்ற்தயும, சக்கனா்தரத்துவத்ற்தயும 
வலியுறுத்திவிடடுச் பசனறிருககிைனார்கள். அப்படி அவர்கள் அந்்த 
கந�த்ற்த வலியுறுத்தி� ்கனார்த்தி்னால்தனான இஙக்க ப்டங்க்ளனா்க 
நமககு முனக் இருந்து ப்கனாணடிருககிைனார்கள். இந்்த நிறலயில, 
விருமபத்்த்கனா்த சில சமபவங்கற்ள உருவனாக்கககூடி� கபனாககு்கள் 
எதுவனா்க இருந்்தனாலும, அற்த நனாம �னாரும அனுமதிக்கக கூ்டனாது 
எனபதில இரு கவறு ்கருத்து்களுககு இ்டமிலறல. 

[திரு. துறரமுரு்கன]
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இந்்த கநரத்தில குடியுரிறமப் பனாது்கனாப்பு ப்தனா்டரபனா்க இந்தி�னா 
எஙகும மக்கள் கபனாரனாடிக ப்கனாணடிருககிைனார்கள். அப்படிப்பட்ட 
ஒரு கபனாரனாட்டத்ற்த ்தமிழநனாடடிலும மக்கள் அறமதி வழியிகல 
ப்தனா்டரச்சி�னா்க ந்டத்திக ப்கனாணடிருககிைனார்கள். பசனற் 
மனாந்கரத்தில பலகவறு சமு்தனா� மக்களும இந்்தப் கபனாரனாட்டத்தில 
பஙக்கற்று ந்டத்திக ப்கனாணடிருககிைனார்கள். இனனும 
பசனாலலப்கபனா்னால, இந்்தப் கபனாரனாட்டத்ற்த ்தமிழநனாடடில 
மு்தனமு்தலில ப்தனா்டஙகி றவத்்தது நனாங்கள்்தனான. கபரனாசிரி�ர 
சுப. வீரபனாணடி�ன அவர்கள் ்தறலறமயில நனானும, சட்டமனை 
உறுப்பி்ர அண்ன திரு. ்கரு்னாஸ அவர்களும, இ�ககுநர 
திரு. ப்கௌ்தமன கபனானைவர்களும, அக்தகபனானறு எண்ற்ை பல 
்தறலவர்களும இற்ந்து்தனான இந்்தப் கபனாரனாட்டத்ற்த நனாங்கள் 
ப்தனா்டஙகி றவத்க்தனாம.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: சுருக்கமனா்கச் பசனாலலுங்கள். 

திரு. எம். ெமிமுன் அன்ொரி: பசனாலலிவிடுகிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: நீங்கள் பபரி� history 
பசனாலலிக ப்கனாணடிருக்கனாதீர்கள். நீங்கள் வண்னாரப்கபடற்ட 
சமபவம சமபந்்தமனா்க சுருக்கமனா்கப் கபசி முடியுங்கள். 

திரு. எம். ெமிமுன் அன்ொரி: அ்தன ப்தனா்டரச்சி�னா்க 
வண்னாரப்கபடற்டயில மக்கள் கபனாரனாடுவ்தற்்கனா்க 
அமரந்திருககிைனார்கள். அந்்த கநரத்தில அவர்களுற்ட� உ்ரவு்கள் 
�னாருககும எந்்தவி்தத்திலும, ப்தனாந்்தரவு பசய்�னா்தவண்ம, அவர்கள் 
வசித்்த வீதியில அவர்கள் கபனாரனாடிக ப்கனாணடிருககிைனார்கள். 
இதுவிஷ�மனா்க 14 ஆம க்ததி மனாறல 7–15 மணி அ்ளவிற்கு நனான 
அறலகபசியில Commissioner அவர்கற்ளத் ப்தனா்டரபு ப்கனாணடு, 
அந்்தப் பிரச்சிற்்கற்ள ்கவ்மனா் முறையில ற்க�னாளுங்கள். 
மக்கள் வீதியில இைஙகி ்தங்களுற்ட� உரிறமககுக குரல 
ப்கனாடுககிைனார்கள். உச்ச நீதிமனைம இற்த அனுமதித்திருககிைது. 
உச்ச நீதிமனைத்தில நீதிபதி சந்திரசூட அவர்கள், “அறமதி 
வழியில ்தங்க்ளது உரிறமக்கனா்க மக்கள் கபனாரனாடுவது ்தவறிலறல” 
எனறு பசனாலலியிருககிைனார. முமறப உ�ர நீதிமனைம கநற்று 
முனதி்ம பசனாலலியிருககிைது. இந்்த நிறலறமயில, ்கவ்மனா்கக 
ற்க�னாளுங்கள் எனறு பசனானக்ன. வீதி்களில அறமதி�னா்கப் 
கபனாரனாடிக ப்கனாணடிருந்்தகபனாது ்தடுப்பு அரண்கற்ள அ்கற்ைச் 
பசனாலலி, ்கனாவலர்கற்ள உள்க்ள பசலல அனுமதித்்தது �னார எனை 

[திரு. எம. ்தமிமுன அனசனாரி]
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க்கள்வி எழுகிைது. அது்தனான அந்்தப் பிரச்சிற்்களுககு மூலக 
்கனார்ம. குறிப்பனா்க, பசனற் மனாந்கரத்தின Commissioner 
அவர்கள் மிகுந்்த மரி�னாற்தககுரி�வர, மனி்தனாபிமனா்முள்்ளவர 
எனை நமபிகற்க எ்ககு இருககிைது. ** 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: அது அறவக குறிப்பிலிருந்து 
நீக்கப்படுகிைது. அதி்கனாரி்கற்ளப�லலனாம நீங்கள் அ்ளவுககு 
அதி்கமனா்கப் கபச முடி�னாது. அது அறவக குறிப்பிலிருந்து 
நீக்கப்படுகிைது. நீங்கள் வண்னாரப்கபடற்ட சமபவம குறித்து 
கபசுங்கள்.

திரு எம். ெமிமுன் அன்ொரி: வண்னாரப்கபடற்ட 
சமபவத்தில மக்களினமீது ்தள்ளு முள்ளு ந்டந்திருககிைது. 
குறிப்பனா்க, பபண்களினமீது அந்்தத் ்தனாககு்தல, ்தள்ளு முள்ளு்கள் 
ந்டந்்தது நி�னா�ம்தனா்னா எனறு க்கடகிகைனாம. பபண்கள் ஒரு 
கபனாரனாட்டக ்க்ளத்திற்கு வருகிைனார்கள் எனறு பசனான்னால, 
அதிலுள்்ள நி�னா�ங்கற்ள உ்ர கவணடும. அந்்த வலிற�ப் 
புரிந்துப்கனாள்்ள கவணடும. இந்்தப் பிரச்சிற்ற� ்கணணி�மனா் 
முறையில, ்கவ்மனா் முறையில அணு்கனாமல, முரடடுத்்த்மனா்க 
பிரச்சிற்ற�த் தூணடிவிட்டது �னார எனை க்கள்விககு பதில 
ப்தரி� விருமபுகினகைனாம. அஙக்க பபண்கள்மீது ந்டந்்த ்தனாககு்தல, 
்தள்ளு முள்ளு எனபறவ க்கவலமனா்து, க்கனாறழத்்த்மனா்து. 
அற்த ஏற்்க முடி�னாது. இதுகபனானை சமபவங்கற்ள நமமுற்ட� 
மனாணபுமிகு ்தமிழ்க மு்தலவர அவர்கள் அனுமதிக்கக கூ்டனாது, 
இ்தற்கு மூலக்கனார்ம �னார எனபற்தயும அவர்கள் பசனாலல 
கவணடும எனறு க்கடடுகப்கனாணடு, குடியுரிறமப் பனாது்கனாப்பிற்்கனா்க 
மக்கள் கபனாரனாடிக ப்கனாணடிருககிைனார்கள். அவர்கற்ள நீங்கள் 
** ஆ்னால அவர்களுற்ட� பிள்ற்ள்களும ப்தனா்டரந்து 
கபனாரனாடுவனார்கள். இற்தத் ்தவிரக்க முடி�னாது. வனாழவுரிறமக்கனா்க 
நனாங்கள் கபனாரனாடுகினகைனாம. எங்களுற்ட� வலிற� நீங்கள் 
்த�வுபசய்து புரிந்துப்கனாள்ளுங்கள் எனறு க்கடடுகப்கனாணடு, 
குடியுரிறம சட்டத் திருத்்தம ப்தனா்டரபனா்க இந்்தப் கபரறவயில 
தீரமனா்த்ற்த நிறைகவற்ை கவணடும எனறு க்கடடு அமரகிகைன. 
நனறி. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்கள்.

[திரு. எம. ்தமிமுன அனசனாரி]

** மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவரின ஆற்ககி்ங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.
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முற்ப்கல 11–50

ைாண்புமிகு திரு. எடப�ாடி க்க. �ழனிொமி: மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் 
்தறலவர, சட்டமனை ்கனாஙகிரஸ ்கடசித் ்தறலவர மற்றும 
எதிரக்கடசி வரிறசயில அமரந்திருககினைவர்கப்ளலலனாம 
ஆரப்பனாட்டத்தில ஈடுபடடுள்்ள இஸலனாமி�ர்கள்மீது நற்டபபற்ை 
சமபவங்கற்ளப் பற்றி இஙக்க குறிப்பிடடிருககிைனார்கள். குறிப்பனா்க, 
பசனற், வண்னாரப்கபடற்டயில நற்டபபற்ை சமபவத்ற்தப் 
பற்றிக குறிப்பிட்டனார்கள். அ்தற்கு நனான வி்ளக்கமளிககினகைன.

பசனற், வண்னாரப்கபடற்டற�ச் கசரந்்த சில இஸலனாமி� 
அறமப்பு்கள் சனாரபில இந்தி� குடியுரிறம திருத்்தச் சட்டத்திற்கு 
எதிரனா்கப் கபனாரனாட்டம ந்டத்்தப்படும எனறு வந்்த ்த்கவலின 
அடிப்பற்டயில, 14–2–2020 அனறு ்கனாறல 11–00 மணி�்ளவில 
இஸலனாமி� சமு்தனா�த்ற்தச் கசரந்்த 13 பள்ளிவனாசல்கள் சனாரபனா்க 
அ்தன ்தறலவர மற்றும நிருவனாகி்க்ளனா் திருவனா்ளர்கள் 
லத்தீீஃபுலலனா, க்கனாலடு ரபீக, அப்பனாஸ, வணற் பஷீர, ஏேனாஸ, 
அனீஸ சமசுதீன, முனீரபனாஷனா, பமக்கனானிக அலி ஆகிக�னாறர 
அறழத்து, இந்தி� குடியுரிறம திருத்்தச் சட்டத்திற்கு எதிரனா்கப் 
கபனாரனாட்டம ந்டத்தும எண்ம ஏக்தனும உள்்ள்தனா எனபது குறித்து 
வண்னாரப்கபடற்ட ்கனாவல துற் ஆற்�னா்ளர ்தறலறமயில 
வண்னாரப்கபடற்ட ்கனாவல நிறல�த்தில ஆகலனாசற்க கூட்டம 
ந்டத்்தப்பட்டது. அப்கபனாது அவர்கள், 14–2–2020 அனறு கபனாரனாட்டம 
ந்டத்தும எண்ம எதுவும இலறல எனறு ஒருமித்்த ்கருத்்தனா்கத் 
ப்தரிவித்்த்ர. கமலும, 23–2–2020 அனறு கூட்டம ந்டத்துவ்தற்கு 
அனுமதி கவணடி மனு பசய்திருப்ப்தனா்கவும ப்தரிவித்்த்ர. 
ஆ்னால, 14–2–2020 அனறு மதி�ம 1–30 மணி�்ளவில, சுமனார 200 
பபண்கள் உடப்ட 300 இஸலனாமி�ர்கள் வண்னாரப்கபடற்ட 
்கனாவல நிறல� எலறலககுடபட்ட ்கண்ன ரவுண்டனா்னா 
அருகில குழுமி, இந்தி� குடியுரிறம திருத்்தச் சட்டத்திற்கு 
எதிரனா்கக க்கனாஷமிட்ட்ர. ்த்கவல அறிந்து அஙகு வந்்த ்கனாவல 
துறையி்ர ஆரப்பனாட்டக்கனாரர்களி்டம கபச்சுவனாரத்ற்த ந்டத்தி, 
அனுமதி இலலனாமல கபனாரனாட்டம ந்டத்்தக கூ்டனாது எ்வும, 
இப்கபனாரனாட்டத்தி்னால கபனாககுவரத்து பனாதிப்பு மற்றும பபனாது 
மக்களின இ�லபு வனாழகற்க பவகுவனா்கப் பனாதிக்கப்படும எனறும 
எடுத்துறரத்்த்ர. ஆ்னால, கமற்படி நபர்கள் ்கனாவல துறையின 
அறிவுறுத்்தறலயும மீறி, மறி�லில ஈடுபடடு, மத்தி�, மனாநில 
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அரசு்களுககு எதிரனா்க அவதூறு க்கனாஷங்கள் எழுப்பி� 40 ஆண்கற்ள 
்கனாவல துறையி்ர ற்கது பசய்� முற்பட்டகபனாது, அவர்கள் 
ஒத்துறழக்க மறுத்்த்ர. ்கனாவல துறையி்ர அவர்கற்ளக ற்கது 
பசய்து, அரசுப் கபருந்தில ஏற்றி்ர. கபருந்திற்குள் ஏறி�வர்கள் 
ர்கற்ளயில ஈடுபடடு, கபருந்தின முனபக்கக ்கண்னாடிற� 
கச்தப்படுத்தி்ர. ற்கது பசய்�ப்பட்ட ஆரப்பனாட்டக்கனாரர்கள் 
்தணற்ட�னாரகபடற்டயிலுள்்ள றவற்க மஹனால ்கல�னா் 
மண்டபத்தில பனாது்கனாப்பனா்க றவக்கப்பட்ட்ர. 

அரசுப் கபருந்ற்த கச்தப்படுத்தி�து சமபந்்தமனா்க கபருந்து 
ஓடடுநர ப்கனாடுத்்த பு்கனாரினகபரில வண்னாரப்கபடற்ட ்கனாவல 
நிறல�த்தில இந்தி� ்தண்டற்ச் சட்டம மற்றும ்தமிழநனாடு 
பபனாது பசனாத்து (கச்தம மற்றும ்தடுப்பு) சட்டத்தினகீழ வழககு 
பதிவு பசய்�ப்படடு, விசனாரற்ககு எடுத்துகப்கனாள்்ளப்பட்டது. 

கமற்படி சமபவத்ற்தத் ப்தனா்டரந்து, மனாறல சுமனார 6–00 
மணி�்ளவில ்கண்ன ரவுண்டனா்னா அருகில இஸலனாமி� 
ஆண்களும, பபண்களும அனுமதியிலலனாமல அதி்க எணணிகற்கயில 
கூடி, க்கனாஷமிட்டவனாறு கபனாககுவரத்திற்கும, பபனாது மக்களுககும 
இற்டயூைனா்கச் பச�லபட்ட்ர. அவர்கற்ள அஙகிருந்து ்கறலந்து 
பசலலுமபடி பலமுறை ்கனாவல துறை உ�ரதி்கனாரி்கள் உடப்ட 
்கனாவல துறையி்ர அறிவுறுத்தியும, அவர்கள் கபனாரனாட்டத்ற்தத் 
ப்தனா்டரந்்த்தனால, அவர்கற்ளக ற்கது பசய்வ்தனா்க மீணடும 
எச்சரித்்த்ர. அ்தற்யும மீறி, ்கனாவல துறையி்றர கநனாககி 
கபனாரனாட்டக்கனாரர்கள் ்தணணீர பனாடடில்கள், பசருப்பு, ்கற்்கள் 
ஆகி�வற்றை வீசி ்கலவரத்தில ஈடுபட்ட்ர. இக்கலவரத்தில 
இரனாேமங்கலம ்கனாவல நிறல� ஆய்வனா்ளர திரு. ரனாஜ்குமனாருககு 
வலது ற்கயில ்கனா�மும, பபண ்கனாவலர பசலவி உ்த�குமனாரிககு 
வலது ்கன்ம மற்றும க்தனாள்படற்ட ஆகி� பகுதி்களிலும 
மற்பைனாரு பபண ்கனாவலர பசலவி ்கலனாவிற்கு வலது ்கணணில 
்கனா�மும ஏற்படடு, மருத்துவமற்யில அனுமதிக்கப்படடு, 
உள் கநனா�னாளி்க்ளனா்க சிகிச்றச பபற்று வருகினை்ர. கமலும, 
கபனாரனாட்டக்கனாரர்கள் எறிந்்த ்கலலனால, ்கண்ன ரவுண்டனா்னாவில 
பனாது்கனாப்புப் பணியில இருந்்த கமற்கு மண்டல ்கனாவல இற் 
ஆற்�னா்ளர திருமதி விே�குமனாரி, இ.்கனா.ப. அவர்களுககும 
்தறலயில ்கனா�ம ஏற்படடு, மருத்துவமற்யில உள் கநனா�னாளி�னா்க 
அனுமதிக்கப்படடு சிகிச்றச பபற்ைனார. கபனாரனாட்டக்கனாரர்கள் 
்கலவரத்ற்தத் தூண்டக கூ்டனாது எ்வும, அறமதி�னா் முறையில 
்தங்களுற்ட� க்கனாரிகற்க்கற்ளச் பசனாலலிவிடடு ்கறலந்து 

[திரு. எ்டப்பனாடி க்க. பழனிசனாமி]
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பசலலுமனாறும ்கனாவல துறையி்ர மீணடும ஒலி பபருககிமூலம 
எச்சரித்்த்ர. ஏற்ப்க்கவ, கபனாரனாட்டக்கனாரர்கள் அரசுப் 
கபருந்ற்த கச்தம பசய்்தற்தயும, மீணடும சனாறல மறி�லில ஈடுபடடு 
கபனாககுவரத்துககுப் பனாதிப்பு ஏற்ப்டக கூ்டனாது எனபற்தயும, 
பபனாதுச் பசனாத்து்களுககு கச்தம ஏற்ப்டக கூ்டனாது எனபற்தயும 
்கருத்திலப்கனாணடு, ்தடுப்பு்கள் (barricades) அறமத்து, ்கனாவலர்கள் 
மற்றும அதி்கனாரி்கள் அர்னா்க இருந்்த்ர. சிறிது கநரத்தில, 
பவளியிலிருந்து வந்்த கபனாரனாட்டக்கனாரர்கள் அப்பகுதி மக்கற்ளத் 
தூணடிவிடடு, ்கனாவல துறையி்ர அறமத்்த ்தடுப்பு்கற்ளத் 
்தள்ளிவிடடு பவளிக� வந்து, அஙகு அர்னா்க நினறுப்கனாணடிருந்்த 
்கனாவல துறையி்றர ஆககரனாஷமனா்கத் ்தள்ளிவிடடு, சனாறல மறி�ல 
பசய்� முற்பட்ட்ர. அப்கபனாது அவர்கற்ளக ற்கது பசய்� 
முற்பட்ட ்கனாவல துறையி்ரமீது ்கற்்கள், பனாடடில்கள் மற்றும 
பசருப்பு்கற்ள வீசி்னார்கள். 

இவவனாறு ்கலவரத்தில ஈடுபட்ட கபனாரனாட்டக்கனாரர்கள் சுமனார 
82 கபறர ற்கது பசய்து, அரசுப் கபருந்தில ஏற்றி�கபனாது, கபருந்தில 
ஏறி�வர்கள் கபருந்துககுள் நுறழந்து ர்கற்ளயில ஈடுபடடு, 
அப்கபருந்தின முனபக்கக ்கண்னாடிற�யும உற்டத்்த்ர. கமற்படி 
கபனாரனாட்டக்கனாரர்கள் ்தணற்ட�னாரகபடற்டயில உள்்ள வனாணி 
மஹனால ்கல�னா் மண்டபத்தில பனாது்கனாப்பனா்க றவக்கப்பட்ட்ர. 
இதுசமபந்்தமனா்க, ்கனாவல ஆய்வனா்ளர திரு. ரனாஜ்குமனார ப்கனாடுத்்த 
பு்கனாரினகபரில வண்னாரப்கபடற்ட ்கனாவல நிறல�த்தில IPC 
மற்றும ்தமிழநனாடு பபனாது பசனாத்து (கச்தம மற்றும ்தடுப்பு) ஆகி� 
சட்டங்களினகீழ வழககு பதிவு பசய்�ப்பட்டது.

முற்ப்கல 11–55

இந்நிறலயில, சமபவம ந்டந்்த இ்டத்திலிருந்து ஆறு ப்தருக்கள் 
்தனாணடி வனாழந்து வந்்த எழுபது வ�து நிரமபி� திரு. பசுருலலனா 
எனபவர, கநனாயின ்கனார்மனா்க இ�ற்ற்க�னா்க மர்மற்டந்்தனார. 
ஆ்னால, அவர ்கனாவல துறையி்ரின ்தடி�டியி்னால இைந்்த்தனா்க, 
உணறமககு மனாைனா் வ்தந்தி பரப்பப்பட்டது. அந்்த வ்தந்திற� 
நமபி, பசனற் மனாந்கர மற்றும ்தமிழநனாடடில பல இ்டங்களில 
ஆங்கனாஙக்க இஸலனாமி�ர்கள் சனாறல மறி�லில ஈடுபட்ட்ர. 
இதுசமபந்்தமனா்க, பசனற் பபருந்கர ்கனாவல ஆற்�னா்ளர 
அவர்கள் வண்னாரப்கபடற்ட ்கனாவல நிறல�த்தில இரவு 
9–30 மணி மு்தல இஸலனாமி� அறமப்பு்களின ்தறலவர்க்ளனா் 
எஸ.டி.பி.ஐ. மனாநிலச் பச�லனா்ளர திரு. அமீர அமசனா, எஸ.டி.பி.ஐ. 

[திரு. எ்டப்பனாடி க்க. பழனிசனாமி]
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வ்டபசனற் மனாவட்டத் ்தறலவர திரு. ்கனாேனா பமனாய்தீன, INTJ 
்தறலவர திரு. எஸ.எம. பனாக்கர, முஸலிம மக்கள் ப்தனாணடு 
இ�க்கத் ்தறலவர திரு. அப்பலகலனா ஹனீபனா, பனாப்புலர ீஃபிரணட 
ஆீஃப் இந்தி�னா மனாநிலத் ்தறலவர திரு. மு்கமது இஸமனாயில, 
க்தசி� ்தவஹீத் கபரறவ பபனாதுச் பச�லனா்ளர திரு. ஏ.எஸ. 
அலனாவுதீன, இந்தி� க்தசி� லீக ்தறலவர திரு. க்கனானிக்கனா ப ஷீர, 
திரு. சமசனா கஷக, திரு. நிேனாமுதீன Ex–MLA, திரு. உஸமனான அலி, 
திரு. நசுருதீன, திரு. சரகவஸ ரசனாதி ஆகிக�னாரு்டன கபச்சுவனாரத்ற்த 
ந்டத்தி�தில, ஆரப்பனாட்டக்கனாரர்கள் ்கறலந்து பசலல உ்டனபனாடு 
ஏற்படடு, ற்கது பசய்�ப்பட்டவர்கள் விடுவிக்கப்பட்ட்ர. 
ஆ்னால, ஆரப்பனாட்டக்கனாரர்கள் ்கறலந்து பசலலனாமல ப்தனா்டரந்து 
க்கனாஷமிட்டவனாறு இரவு முழுவதும கபனாரனாட்டம ந்டத்தி்ர. 
15–2–2020 அனறு முழுவதும, ்கண்ன ரவுண்டனா்னாவில, 
இஸலனாமி� அறமப்பு்கற்ளச் கசரந்்த பபண்களும, ஆண்களும 
அந்்த ஆரப்பனாட்டத்திகல ஈடுபட்ட்ர. அந்்த ஆரப்பனாட்டத்திகல 
பலகவறு அரசி�ல ்கடசித் ்தறலவர்கப்ளலலனாம ்கலந்துப்கனாணடு 
அவர்களுககு ஆ்தரவு ப்தரிவித்துக ப்கனாண்ட்ர. இந்நிறலயில, 
பசனற்ப் பபருந்கர ்கனாவல ஆற்�னா்ளர அவர்கள் 
15–2–2020 அனறு இரவு 8–30 மணி�்ளவில மீணடும இஸலனாமி� 
கூட்டறமப்பி்ரு்டன ்கனாவல ஆற்�ர்கத்தில ்கலந்்தனாய்வுக 
கூட்டம ந்டத்தி்னார. இககூட்டத்தில இஸலனாமி� அறமப்பி்ர, 
்தங்களின ஆரப்பனாட்டத்தினகபனாது பபனாது மக்களுககு எந்்தவி்த 
இற்டயூறு மற்றும சட்டம–ஒழுஙகுப் பிரச்சிற் ஏற்ப்டனாவண்ம, 
்கனாவல துறைககு ஒத்துறழப்பு அளிக்க கவணடுபம்வும, ்கனாவல 
துறை அவர்களுககு முழு ஒத்துறழப்பு அளிககும எனறும, 
இஸலனாமி� அறமப்பின ்தறலவர்கள், ்தங்களுற்ட� அறமப்றபச் 
கசரந்்தவர்கள் வனமுறையில ஈடுப்டனாமல, சட்டத்திற்கு உடபடடு 
ந்டக்க கவணடும எ்வும பசனற்ப் பபருந்கர ்கனாவல 
ஆற்�னா்ளர அவர்கள் வலியுறுத்தி்னார. 

கமற்படி ்கலந்்தனாய்வுக கூட்டம முடிந்்தவு்டன, இரவு மீணடும 
இஸலனாமி� கூட்டறமப்பி்ர பத்திரிற்க�னா்ளர்களுககு அளித்்த 
கபடடியில, 14–2–2020 ஆம க்ததி வண்னாரப்கபடற்ட ்கண்ன 
ரவுண்டனா்னா அருகில CAA–ககு எதிரனா் கபனாரனாட்டத்தினகபனாது 
நற்டபபற்ை சமபவத்தில உயிரிழந்்த நபருககு நிவனார்ம வழங்க 
கவணடும எனை க்கனாரிகற்கற� வலியுறுத்தி மீணடும கபடடி 
அளித்்த்ர. மூனைனாவது நனா்ளனா்க 16–2–2020 அனறும ப்தனா்டரந்்த 
கபனாரனாட்டத்திற்கு AITUC மருத்துவர அணிச் பச�லனா்ளர 

[திரு. எ்டப்பனாடி க்க. பழனிசனாமி]
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திருமதி சனாந்தி, கூ்டஙகு்ளம அணு உறல எதிரப்பனா்ளர திரு. 
உ்த�குமனார அவர்களும, திரு. மனசூர அலி்கனான, நனாம ்தமிழர 
்கடசிற�ச் கசரந்்த திரு. சீமனான மற்றும திருமதி ்கனா�த்ரி 
்கனாந்்தனாற்ட ஆகிக�னார ஆ்தரவு ப்தரிவித்்த்ர. அக்தகநரத்தில 
வண்னாரப்கபடற்ட அற்த்து இஸலனாமி� ேமனாத்்தனார்கள் 
கூட்டறமப்பின சனாரபில அ்தன ்தறலவர திரு. லத்தீப் அவர்கள் 
்தறலறமயில மனாணபுமிகு மீன வ்ளத் துறை அறமச்சர அவர்கற்ளச் 
சந்தித்து க்கனாரிகற்க மனு அளித்திருககினைனார்கள். அக்தகபனால, 
16–2–2020 அனறு இரவு எனனுற்ட� இலலத்திகல SDPI ்கடசியின 
மனாநிலத் ்தறலவர மற்றும அக்கடசியிகல இ்டமபபற்றிருககினை 
பலகவறு நிருவனாகி்கள் எனற்ச் சந்தித்து க்கனாரிகற்க மனுவும 
அளித்திருககினைனார்கள். இனறு 17–2–2020, ்கனாறல 9–00 
மணி�்ளவில கமற்படி இ்டத்தில சுமனார 75 பபண்கள் உடப்ட 
150 நபர்கள் கபனாரனாட்டத்தில ஈடுபடடுள்்ள்ர. அப்பகுதியில 
அசமபனாவி்தம ஏதும ந்டக்கனாமல இருக்க ்தகுந்்த பனாது்கனாப்பு 
ஏற்பனாடு்கள் பசய்�ப்படடுள்்ள் எனபற்த இப்கபரறவககுத் 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. ்தமிழ்கத்தில இ்தற்கு முனபு பலகவறு 
இ்டங்களிகல ஆரப்பனாட்டம நற்டபபற்ைது. இதுகுறித்து 
ஆரப்பனாட்டம, கபனாரனாட்டம, ஊரவலங்கள் நற்டபபற்ை். ்கனாவல 
துறைற�ச் கசரந்்த அதி்கனாரி்கள் முழு பனாது்கனாப்பு அளித்்தனார்கள். 
இதுவறர எந்்தவி்த அசமபனாவி்தமும இலலனாமல இனறைககு அந்்த 
ஊரவலங்கள், ஆரப்பனாட்டங்கள் அற்த்துகம நற்டபபற்று 
முடிந்திருககினை். ஆ்னால, கவணடுபமனகை சில சகதி்களின 
தூணடு்தலினகபரிகல இப்படிப்பட்ட சமபவங்கள் நற்டபபற்ை்தனா்க 
்த்கவல கிற்டத்திருககினைது.

ஆ்ககவ, பபனாய் பிரச்சனாரங்கற்ளயும, விஷமச் பச�ல்கற்ளயும 
புைந்்தள்ளிவிடடு, சமூ்க நலலி்க்கத்ற்தக ்கனாப்பனாற்ை 
இஸலனாமி� சக்கனா்தர, சக்கனா்தரி்கள் ஒத்துறழக்க கவணடுபமனறு 
க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. ்தமிழநனாடடில எந்்த ஒரு சிறுபனானறமயி் 
சக்கனா்தர சக்கனா்தரி்களுககு எதிரனா் எந்்த ஒரு பச�றலயும 
மனாணபுமிகு அமமனாவின அரசு அனுமதிக்கனாது எனபற்தயும, 
மனாணபுமிகு அமமனாவின அரசு சிறுபனானறம இ் மக்களுககு 
எப்கபனாதும பனாது்கனாப்பு அர்னா்க வி்ளஙகும எனபற்தயும 
இப்கபரறவககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. (கமறசற�த் ்தடடும 
ஒலி) 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் 
்தறலவர அவர்கள்.

[திரு. எ்டப்பனாடி க்க. பழனிசனாமி]
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திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, இஙக்க மு்தலறமச்சருற்ட� வி்ளக்கம எங்களுககுத் 
திருப்தி அளிக்கவிலறல. அதுமடடுமலல, நனாங்கள் ஏற்ப்க்கவ 
ப்கனாடுத்திருக்கககூடி� தீரமனா்த்ற்தயும, நீங்கள் ஆய்வில 
இருககிைது எனறு பசனாலலி, அ்தற்குப் பிைகு சரச்றச வந்திருககிைது. 
அ்தற்குள் நனான பசலல விருமபவிலறல. இருந்்தனாலும அந்்தக 
குடியுரிறம திருத்்தச் சட்டத்ற்த திருமபப் பபை கவணடுபமனை 
தீரமனா்த்ற்த இந்்த அறவயிகல ப்கனாணடு வந்து நிறைகவற்ை 
கவணடுபமனை க்கனாரிகற்கற� றவத்திருககிகைனாம. அ்தற்கு எந்்தப் 
பதிலும பசனாலலவிலறல. நனாங்கள் விவனாதிக்க கவணடுபம் 
க்கட்ட்தற்கு மனாணபுமிகு சபனாநனா�்கர அ்தற்கு அனுமதி வழங்கனா்த 
்கனார்த்்தனால, திரனாவி்ட முனக்ற்ைக ்கழ்கத்தின சனாரபில இற்த 
நனாங்கள் வனறம�னா்கக ்கணடித்து, எங்களுற்ட� ்கண்ட்த்ற்தத் 
ப்தரிவிக்கககூடி� வற்கயிகல, பவளிந்டப்புச் பசய்கிகைனாம. 

(திரனாவி்ட முனக்ற்ைக ்கழ்க உறுப்பி்ர்கள் அற்வரும 
அறவயிலிருந்து பவளிந்டப்புச் பசய்்த்ர.)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. ்கரி. இரனாமசனாமி அவர்கள்.

நணப்கல 12–00

திரு. ்கரி. இ்ராைொமி: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, குடியுரிறமத் திருத்்தச் சட்டம குறித்து நமமுற்ட� 
சட்டமனைத்தில ஒரு தீரமனா்மனா்கக ப்கனாணடுவந்து நிறைகவற்ை 
கவணடுபமனறு ்கனாஙகிரஸ ்கடசியின சனாரபனா்க நனாங்கள் 
க்கனாரிக்னாம. அற்த ஏற்்க ்த�னாரனா்க இலறல. மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அவர்களின பதிலில எங்களுககு திருப்தி இலலனா்த 
்கனார்த்தி்னால நனாங்கள் பவளிந்டப்புச் பசய்கிகைனாம. 

(இந்தி� க்தசி� ்கனாஙகிரஸ ்கடசி உறுப்பி்ர்கள் அற்வரும 
அறவயிலிருந்து பவளிந்டப்புச் பசய்்த்ர.)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. க்க.ஏ.எம. முஹமமது அபூபக்கர அவர்கள்.

திரு. க்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூ�க்கர: மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, இவவ்ளவு கவ்தற்்கற்ள 
நனாங்கள் பவளிப்படுத்தியுமகூ்ட, ** பதில திருப்தி�னா்க இலறல. 
எங்களுற்ட� உ்ரவு்களுககு மதிப்பளிக்கனா்த்தனால, கவ்தற்்கற்ள 
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பவளிப்படுத்்தககூடி� வற்கயிகல இந்தி� யூனி�ன முஸலிம லீக 
்கடசியின சனாரபனா்க நனான பவளிந்டப்புச் பசய்கிகைன.

(இந்தி� யூனி�ன முஸலிம லீக ்கடசி உறுப்பி்ர 
திரு. க்க.ஏ.எம. முஹமமது அபூபக்கர அறவயிலிருந்து 
பவளிந்டப்புச் பசய்்தனார.)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: ** பற்றி பசனாலல கவண்டனாம. 
நீங்கள் பபனாதுவனா்க இருப்பற்த மடடும பசனாலலுங்கள். மற்ைறவ 
நீக்கப்படுகினை். மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. எம. ்தமிமுன 
அனசனாரி அவர்கள்.

திரு. எம். ெமிமுன் அன்ொரி: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, நனான ஏற்ப்க்கவ பசனான்ற்தப்கபனால நனாம 
எலகலனாருகம சக்கனா்தரர்க்ளனா்க வனாழந்து ப்கனாணடிருககிகைனாம. 
நமககு மத்தியில பனாசமும, இ்க்கமும அரசி�றலத் ்தனாணடி 
இருககிைது. ்கடசி, இ�க்க கப்தங்கற்ளத் ்தனாணடி இருககிைது. 
இது்தனான �்தனாரத்்தமனா் ஓர உணறம. �னாரும, �னாறரயும 
விடடுகப்கனாடுக்க ்தமிழநனாடடு மக்கள் ்த�னாரனா்க இலறல. ஆ்னால, 
இந்்தக குடியுரிறம திருத்்தச் சட்டம ப்தனா்டரபனா்க. . . 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்கள் பதில பசனாலலிவிட்டனார்கள். நீங்கள், திருமபவும அற்தப் 
பற்றிக� பசனானனீர்கப்ளனைனால என் அரத்்தம? (குறுககீடு) 
இலறல. திரு. அனசனாரி, மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள் 
பதில பசனாலலிவிட்டனார்கள். 

திரு. எம். ெமிமுன் அன்ொரி: சரி. அ்தனாவது, இந்்தக குடியுரிறம 
திருத்்தச் சட்டங்கள் ப்தனா்டரபனா்க விவனாதிக்கவிலறல எனை அந்்தக 
்கருத்து எங்கற்ளப் கபனானைவர்களுககு வலிற� ஏற்படுத்துகிைது. 
எ்கவ, நனானும இற்த ஆடகசபித்து பவளிந்டப்புச் பசய்கிகைன. 
(குறுககீடு)

(திரு. எம. ்தமிமுன அனசனாரி அறவயிலிருந்து பவளிந்டப்புச் 
பசய்்தனார.) 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: இலறல. நீங்கள் கபசுமகபனாது, 
அற்த நனான அப்கபனாக்த அறவக குறிப்பிலிருந்து நீககிவிடக்டன. 
அவர ஆ்தனாரமிலலனாமல கபசி�து அறவக குறிப்பிலிருந்து 

** மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவரின ஆற்ககி்ங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.

[திரு. க்க.ஏ.எம. முஹமமது அபூபக்கர]
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நீக்கப்படடுவிட்டது. மனாணபுமிகு மீன வ்ளம மற்றும பணி�னா்ளர 
மற்றும நிருவனா்கச் சீரதிருத்்தத் துறை அறமச்சர அவர்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, எனனுற்ட� இரனா�புரம சட்டமனைத் 
ப்தனாகுதிககுடபட்ட அந்்தப் பகுதி்களில மடடும 16 ேமனாத்து்கள் 
இருககினை். C.A.A.–றவ எதிரத்து கிட்டத்்தட்ட ஒனைறர 
மனா்தமனா்க நமமுற்ட� அனபுககுரி�, பனாசத்துககுரி� இஸலனாமி� 
சமு்தனா� மக்கள் சட்டம–ஒழுஙகிற்கு எந்்தப் பிரச்சிற்யும 
இலலனாமல, இற்டயூறு இலலனாமல ே்நனா�்க முறையில ந்டத்தி� 
ஆரப்பனாட்டத்தில, அவர்களுற்ட� ்கருத்து்கற்ளத் ப்தரிவித்்தனார்கள். 
அதில எந்்தப் பிரச்சிற்யும இலறல. ஆ்னால, 14 ஆம க்ததி�னறு, 
அந்்த ஆரப்பனாட்டம நற்டபபற்ை அந்்த இ்டத்தில இந்்தச் சமபவம 
நற்டபபற்ைது எனறு பசனான்னால, ** எ்கவ, அறமதி�னா் 
முறையில நற்டபபற்ை இந்்த ஆரப்பனாட்டத்திகல, மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அவர்கள் பசனான்ற்தப்கபனால, அரசுககு ஒரு 
ப்கட்ட பப�றர ஏற்படுத்்த கவணடும, குறிப்பனா்க இந்்த படபேட 
எனபது பபனாது மக்கற்ள reach ஆகியிருககிைது. அக்தகபனால, 
இந்்த கவ்ளனாண மண்டலம குறித்்த பசய்தி்கப்ளலலனாம reach 
ஆகியிருககினை். இவற்றை மக்கள் மத்தியில எடுத்துச் பசலலக 
கூ்டனாது எனப்தற்்கனா்க அ்தற்கு ஒரு சதித் திட்டம தீட்டப்படடு, 
அது அரஙக்கற்ைப்பட்டது. எ்கவ, இஸலனாமி� மக்கள் சட்டத்ற்த 
மதிப்பவர்கள். அவர்கள் எந்்தத் ்தவறும பசய்�னா்த நிறலயிகல, இந்்த 
விஷமி்கள் அ்தற்குள்க்ள புகுந்து இந்்தக ்கலவரத்திற்குக ்கனார்மனா்க 
அறமந்திருககிைனார்கள் எனபற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: திரு. ்தமிமுன அனசனாரி 
அவர்கள் கபசுமகபனாது, ஆ்தனாரமிலலனாமல பசனான் அத்்தற் 
குற்ைச்சனாடடு்களும நீக்கப்படுகினை். (குறுககீடு) 

(ஆ) உறுப்பி்ர த்கனாடுத்துள்்ள முன்றிவிப்பு

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: திரு. அர. சக்கரபனாணி, 
என் பசனாலலுங்கள். (குறுககீடு) இலறல, நீங்கள் அற்தக 
ப்கனாடுத்திருககிறீர்கள். அது என ஆய்வில இருககிைது. (குறுககீடு) 
நீங்கள் ப்கனாடுத்திருககிறீர்கள், அது என ஆய்வில இருககிைது. 
உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) இப்கபனாது்தனான, இனறு ்கனாறலயில்தனான 
ப்கனாணடுவந்து ப்கனாடுத்தீர்கள். (குறுககீடு)

[கபரறவத் ்தறலவர]

** மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவரின ஆற்ககி்ங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.
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திரு. ெங்கம் தென்ன்ரசு: நனான பசனாலலிவிடுகிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: அனுமதியிலறல. நனான 
அறவககு வந்்த பிைகு்தனான. . . (குறுககீடு) இலறல, அது கவண்டனாம, 
நனான பசனாலவற்தக க்களுங்கள். (குறுககீடு) இலறல, நீங்கள் 
இருங்கள். நனான அ்தற்ப்கலலனாம வி்ளக்கம வனாங்க கவணடும. 
(குறுககீடு) இலறல, நீங்கள் பசனாலலியிருககிறீர்கள். (குறுககீடு) நனான 
பசனாலவற்தக க்களுங்கள். அப்தலலனாம விவனா்தமனா்க வரும. (குறுககீடு) 
திரு. ்தங்கம ப்தன்ரசு. . . (குறுககீடு) இலறல, அது விவனா்தமனா்க 
வரும. நீங்கள் பசனான்னால, அ்தற்கு சமபந்்தப்பட்டவறர வி்ளக்கம 
பசனாலல நனான அனுமதிக்க கவணடும. அப்தலலனாம இருககிைது. 
(குறுககீடு) அப்தலலனாம அனுமதிக்க முடி�னாது. ்கனாறலயில நனான 
Chamber–ககு வந்்த பிைகு்தனான ஒரு ்கடி்தம ப்கனாடுத்திருககிறீர்கள். 
அது என ஆய்வில உள்்ளது. உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) 

(இ) திணடுக்்கல மனாவட்டத்தில நிைவும குடிநீர பிரச்சிற் 
குறித்து

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: திரு. அர. சக்கரபனாணி, 
என்பவனறு பசனாலலுங்கள்.

திரு. அ்ர. ெக்க்ர�ாணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, ஏற்ப்க்கவ பவள்ளிககிழறம அனறு திணடுக்கல 
மனாவட்டத்தில ்கடுறம�னா் குடிநீரப் பிரச்சிற் நிலவுவ்தனா்க 
ஒரு ்கவ் ஈரப்புத் தீரமனா்த்ற்தக ப்கனாடுத்திருககிகைன. அற்த 
உ்ட்டி�னா்க. . .

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: நீங்கள் அற்தக 
ப்கனாடுத்திருககிறீர்கள். பதில வந்்தவு்டன அதுகுறித்து என்பவனறு 
நனான பனாரககிகைன. 

திரு. அ்ர. ெக்க்ர�ாணி: ஏப்னைனால, சறப இரணடு 
நனாட்கள்்தனான நற்டபபை இருககினைது. அ்த்னால, மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கற்ளக க்கடடுகப்கனாள்வது. . .

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: இலறல. நீங்கள் அற்தக 
ப்கனாடுத்திருககிறீர்கள். திரு. சக்கரபனாணி அவர்கக்ள, நீங்கள் 
ப்கனாடுத்திருககிறீர்கள். பதில வந்்தவு்டக் நனான அதுகுறித்து 
முடிபவடுககிகைன. உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) இலறல, point of 
information எலலனாம இலறல. திரு. மக்னா ்தங்கரனாஜ், உட்கனாருங்கள். 
Zero Hour முடிந்துவிட்டது. 
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பிற்ப்கல 12–05

5. வ்ரவு–தெலவுத் திட்டம், 2020–2021, 
த�ாது விவாெம்

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: 2020–2021 ஆம ஆணடுக்கனா் 
நிதிநிறல அறிகற்கயினமீது பபனாது விவனா்தம. விவனா்தத்ற்தத் 
ப்தனா்டஙகி றவப்பவர மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர முற்வர 
பழனிகவல தி�னா்க ரனாேன அவர்கள்.

*முமனவர �ழனிகவல் தியா்க ்ராஜன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, இந்்த விவனா்தத்ற்தத் துவககி றவககும 
வனாய்ப்றப அளித்்த எங்கள் ்தறலவர, இந்்த அறவயின எதிரக்கடசித் 
்தறலவர, ்தமிழநனாடடு மக்களின நமபிகற்க நடசத்திரம, எங்கள் 
்தறலவருககு நனறி கூறி, உங்களுககும நனறி கூறி, நனான என 
உறரற�த் துவஙகுகிகைன. 

நீங்கள் அமரந்திருககும இருகற்கயில சுமனார 20 
ஆணடு்களுககு முனபனா்க என ்தந்ற்த�னார அமரந்திருந்்தபபனாழுது 
்கற்டசி�னா்க இஙக்க வருற்க்தந்்த என ்தனா�னார, இஙக்க கமகல 
அமரந்திருககிைனார்கள், அவர்கற்ளயும வ்ஙகி என உறரற�த் 
துவஙகுகிகைன. முடிந்்த அ்ளவுககு இஙக்க கபசுமகபனாது, பவளிக� 
கபசும அரசி�ல ்கனாரசனாரம எலலனாவற்றையும விடடுவிடடு 
பவறும புள்ளிவிவரங்களு்டன மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர மற்றும 
மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அவர்களின ்கவ்த்திற்கு 
சில ்த்கவல்கற்ளக ப்கனாணடுவர விருமபுகிகைன. அக்தசம�ம 
இனறை� சூழநிறலயில நமககு வரும பல பிரச்சிற்்கள் மத்தி� 
அரசனாங்கத்தி்னாலும, அ்தன இ�ந்திரங்க்ளனா்க இருககும NITI 
Aayog, Finance Commission எனை அடிப்பற்டயில பச�லபடும 
நிருவனா்கங்களி்னாலும வருவ்தனால அது press–ககு சரி�னா்கப் 
கபனாவ்தற்்கனா்க சில கநரங்களில நனான சிறிது ஆஙகிலத்தில கபச 
அனுமதி க்தறவப்படும. எந்்தபடசத்திலும நனான ஆஙகிலத்திலும, 
்தமிழிலும கபசும முழுக குறிப்றப �னாபரலலனாம க்கடகிைனார்கக்ளனா 
அவர்களுககும மற்றும மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர 
அவர்களுககும வழஙகி விடுகிகைன. வரு்டனா வரு்டம இவவனாறு 
வழஙகுகிகைன. இந்்த வரு்டமும வழஙகிவிடுகிகைன. எந்்த வரு்டத்திலும 
ஒருமுறை்தனான கபச வனாய்ப்பு கிற்டககிைது. ஏப்னைனால 
நமமுற்ட� சட்டமனைம சுமனார 30 நனாட்கள்்தனான கூடுகிைது. 



 185

2020 பிப்ரவரி 17]

வரவு–பசலவுத் திட்டம, 2020–2021, 
பபனாது விவனா்தம

அந்்த அடிப்பற்டயில என ப்தனாகுதிப் பிரச்சிற்்கள் சிலவற்றைக 
கூறுவ்தற்கு இந்்த வனாய்ப்றபப் ப�னபடுத்திகப்கனாள்கிகைன. 
ஏற்ப்க்கவ 2016 ஆம ஆணடில எனனுற்ட� ்கனனிப் கபச்சில 
கபசுமகபனாது, ஒரு பழறம வனாய்ந்்த மனாந்கரமனா் மதுறரயில 
கபனாககுவரத்து பநரிசறல நிரந்்தரமனா்கத் தீரக்க கவணடுபமனைனால 
ஒரு Metro System–ம, ஒரு Urban Master Plan–ம க்தறவ 
எனறு கூறிக்ன. இனப்னாருமுறை மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்களுககும, மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அவர்களுககும 
நனான அந்்த க்கனாரிகற்கற� றவககிகைன. 

இரண்டனாவ்தனா்க, மனாணபுமிகு உள்்ளனாடசித் துறை அறமச்சர 
அவர்களி்டம நனான க்கட்க கவணடி�து, அமரூத் திட்டத்தின 
அடிப்பற்டயில பல ஆணடு்க்ளனா்க Comprehensive Under 
Ground Drainage System திட்டம (UGD) பச�லபனாடடிகலக� 
இருககிைது. அதில பல பிரச்சிற்்க்ளனால contract cancel ஆகி, 
contractor blacklist ஆகி பிரச்சிற்�னாகியிருககிைது. அதில சிறிது 
்கவ்ம பசலுத்தி சீககிரமனா்க முடித்துக ப்கனாடுக்க கவணடுபமனறு 
க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 

மூனைனாவ்தனா்க, நனான இஙக்க ஏற்ப்க்கவ கபனாககுவரத்துத் 
துறை அறமச்சர அவர்களி்டம க்கட்ட க்கனாரிகற்க, மதுறர 
airport ்தற்்கனாலி்கமனா்க DGCA exemption–ல்தனான பச�லபடடுக 
ப்கனாணடிருககிைது; Runway length கபனா்தவிலறல. ஒரு 
ப்தன்ந்க்தனாப்பு இருப்ப்தனால மரங்கள் மற்றும approach line 
இருககிைது. நமது அரசனாங்கம expansion–க்கனா்க சுமனார 400 
ஏக்கர நிலத்ற்த ற்க�்கப்படுத்திக ப்கனாடுக்க கவணடி�திருககிைது. 
அற்த முடிந்்த அ்ளவுககு சீககிரம பசய்து ப்கனாடுப்ப்தனா்க 
மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்கள் பசனாலலியிருககிைனார. இந்்த 
வரு்டம அற்த முடித்துக ப்கனாடுத்துவி்ட கவணடும. ஏப்னைனால, 
அந்்த DGCA exemption கூடி� சீககிரத்தில expire ஆ்க 
இருககிைது. Exemption expire ஆகிவிடுவ்தற்கு முனபு நனாம 
expansion பசய்�விலறலப�னைனால இனறைககு இருககினை 
கபனாககுவரத்துகூ்ட நினறுவிடும அலலது குறைந்துவிடும. ஆ்ககவ, 
்த�வுபசய்து இந்்த வரு்டம land acquisition–ஐ முடித்துக 
ப்கனாடுத்துவிடுங்கள் எனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 

நனான்கனாவ்தனா்க, நனானும, நனான உறுப்பி்ரனா்க இருககிை பபனாதுக 
்க்ககுக குழுவில இருககினை பிை உறுப்பி்ர்களும ஆங்கனாஙக்க 
மனாவட்ட ஆய்வு்களுககுச் பசலலுமகபனாது எங்களுககுத் ப்தரி� 
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வருகிைது; Smart City திட்டத்தில நனானகு ஆணடு்க்ளனா்க 
உள்்ளனாடசியிலும உறுப்பி்ர்கள் இலறல, அந்்தந்்தத் ப்தனாகுதி 
சட்டமனை உறுப்பி்ர, நனா்டனாளுமனை உறுப்பி்ரி்டம எந்்தபவனாரு 
involvement–ம ்த்கவல்களும இலலனாமல இந்்த Smart City 
திட்டங்கள் பச�லபடடு வருகினை். அ்தனாவது, மக்களுற்ட� 
priorities, எது மக்களுககு முககி�ம, எற்த இனறைககுச் 
பசய்�லனாம, எற்த பிைகு பசய்�லனாம, வருகினை நிதிற� எப்படிச் 
பசலவு பசய்�லனாம எனபற்த முடிவுபசய்� உள்்ளனாடசி மனை 
உறுப்பி்ரும இலலனாமல, சட்டமனை உறுப்பி்ரும இலலனாமல, 
பனாரனாளுமனை உறுப்பி்ரும இலலனாமல உள்்ள நிறலயுள்்ளது. 
நனான எலலனாக ்கடசியி்ருககும கசரத்து்தனான பசனாலகிகைன. 
�னாபரலலனாம க்தரந்ப்தடுக்கப்பட்டனார்கக்ளனா, அவர்களுற்ட� 
involvement, ஒத்துறழப்பு்டன input உ்டன இற்தச் பச�லபடுத்்த 
கவணடுபமனறு நனான க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. இந்்த ஒரு 
விதிமுறைற�க�—how these plans are executed—சிறிது திருத்்த 
கவணடுபமனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. மனாணபுமிகு நிதி�றமச்சர 
அவர்கள் மிகுந்்த ்கஷ்டத்து்டன ஒரு record அ்ளவுககு மூனறு 
மணி கநரத்திற்குகமல இஙக்க நினறு உறர�னாற்றி்னார; நனான 
பனாரனாடடுகிகைன. 

பிற்ப்கல 12–10

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
முற்வர பழனிகவல தி�னா்க ரனாேன, ஒரு நிமி்டம உட்கனாருங்கள். 
மனாணபுமிகு ந்கரனாடசி நிருவனா்கம மற்றும ஊர்க வ்ளரச்சி, சிைப்புத் 
திட்டங்கள் பச�லனாக்கத் துறை அறமச்சர அவர்கள்.

*ைாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. கவலுைணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள், Smart 
City திட்டத்ற்தப் பற்றிக குறிப்பிட்டனார்கள். அவர குறிப்பிட்டது 
உணறம்தனான. மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள்கூ்ட ஆய்வுக 
கூட்டங்கற்ள ந்டத்துமகபனாது இதுகுறித்து வலியுறுத்தியிருககிைனார்கள். 
2015 ஆம ஆணடு மு்தல 2020 ஆம ஆணடு வறர மத்தி� அரசனாங்கம 
100 ந்கரங்கற்ள Smart City திட்டத்திற்்கனா்கத் க்தரந்ப்தடுத்்தது. 
மனாணபுமிகு புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்கள், இத்திட்டத்ற்த 
12 மனாந்கரனாடசி்களுககும ப்கனாணடுவர கவணடுபமனறு க்கடடு, 11 
மனாந்கரனாடசி்களுககுப் பபற்றுத் ்தந்்தனார்கள். Smart City திட்டத்தில 
நனாம மி்கவும பின்தஙகி இருந்க்தனாம. ABD area எனறு கபனாடடு, 
அற்தக குறிப்பிட்ட ஏரி�னாக்களில மடடும பசய்� மத்தி� 
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அரசனாங்கம சில விதிமுறை்கற்ள வகுத்திருந்்தது. மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அவர்கள்கூ்ட இதுகுறித்து மத்தி� அரசி்டம 
வலியுறுத்தி்னார்கள். குறிப்பிட்ட வனாரடு்களில்தனான இத்திட்டத்ற்தச் 
பச�லபடுத்்த முடியும. க்கனா�மபுத்தூரில கிட்டத்்தட்ட 100 
வனாரடு்கள் இருககினை் எனைனால, 20 வனாரடு்களில்தனான 
இத்திட்டத்ற்தச் பச�லபடுத்்த முடியும. பசனற்யில 11 
வனாரடு்களில்தனான இற்தச் பச�லபடுத்்த முடியும. இவவனாறு 
குறிப்பிட்ட ஏரி�னாக்களில மடடும்தனான பசய்�ககூடி� வற்கயில 
விதிமுறை்கற்ள மத்தி� அரசனாங்கம வகுத்திருககிைது. Smart 
City திட்டம மத்தி� மற்றும மனாநில அரசு்களின பங்களிப்பு்டன 
பச�லபடுத்்தப்படுகினைது. மத்தி� அரசு 50% பங்களிப்றபயும, 
மனாநில அரசு 50% பங்களிப்றபயும அளிககினை். அ்த்னால்தனான, 
அதி்கமனா்கப் ப�னப்டககூடி� Smart City, Amrut திட்டங்களினகீழ 
பனா்தனா்ள சனாக்கற்டத் திட்டம, குடிநீரத் திட்டங்கள் கபனானை 
திட்டங்கற்ள மனாணபுமிகு புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்கள் 
பசனாலலி, அதி்கமனா்க எடுத்க்தனாம. மற்ை திட்டங்கற்ள அவர்கள் 
ப்கனாடுத்்த norms–னபடி எடுத்க்தனாம. இதுகபனானறு குறிப்பிட்ட 
ஏரி�னாக்களில மடடும பசய்�ககூடி� வற்கயில மத்தி� அரசனாங்கம 
வகுத்துகப்கனாடுத்்த விதிமுறை்களினபடி, 100 ந்கரங்களிலும 
இத்திட்டம பச�லபடுத்்தப்படுகினைது. அற்த்துப் பகுதியிலும 
இத்திட்டத்ற்தச் பச�லபடுத்்த மத்தி� அரசி்டம பலகவறு 
கநரங்களில மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களின உத்்தரவு்டன 
நனாங்கள் வலியுறுத்தியிருககிகைனாம எனபற்த மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
முற்வர பழனிகவல தி�னா்க ரனாேன அவர்கள்.

முமனவர �ழனிகவல் தியா்க ்ராஜன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, நனான மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்களுற்ட� 
வி்ளக்கத்திற்கு நனறி கூறிகப்கனாள்கிகைன. நனான கநரடி�னா்க படபேட 
பற்றிப் கபச விருமபுகிகைன. நனான 2016, 2017 மற்றும 2019 ஆகி� 
மூனறு ஆணடு்களில படபேட குறித்து இஙக்க கபசியிருககிகைன. 
ஒவபவனாரு முறையும நனான கூைககூடி� முககி�ப் பிரச்சிற், 
நமமுற்ட� வருமனா்ம குறைந்து ப்கனாணக்ட கபனாகிைது, உற்பத்தியில 
எத்்தற் ச்தவிகி்தம நமககு வருமனா்ம எனபது்தனான. அ்தனாவது, 
வருமனா்த்ற்தப் பனாரககுமகபனாது, சில ஆணடு்கள் பபனாரு்ளனா்தனாரம 
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நனைனா்க இருககும, சில ஆணடு்கள் பபனாரு்ளனா்தனாரம நனைனா்க 
இருக்கனாது; சில ஆணடு்களில inflation அதி்கமனா்க இருககும, சில 
ஆணடு்களில inflation குறைவனா்க இருககும; சில இ்டங்களில 
நனைனா்க இருககும, சில இ்டங்களில நனைனா்க இருக்கனாது; 
இற்தப�லலனாம ஒதுககுகிை வற்கயில, exclude பணணுகிை 
வற்கயில, ஒரு neutral measure–ஆ்க அ்தனாவது வருமனா்ம as 
a function of GSDP எனைனால உற்பத்தி, உற்பத்தியில எத்்தற் 
ச்தவிகி்தம நமககு வருமனா்ம வருகிைது எனறு பனாரக்க கவணடும. 
நனான ்க்டந்்த நனானகு ஆணடு்க்ளனா்கக கூறிக ப்கனாணடிருககிகைன, 
சுமனார 14.4% ஆ்க இருந்்த வருமனா்ம, அ்தனாவது உற்பத்தியில 14.4% 
ஆ்க இருந்்த வருமனா்ம, ்தற்கபனாது, 10%, 10½% எனை அ்ளவில 
குறைந்துவிட்டது எனறு. இற்த நனான கூறுமகபனாது, மனாணபுமிகு 
நிதி�றமச்சர அவர்கள், ஆணடுக்தனாறும, ஏ்தனாவது ஒரு வி்ளக்கம 
பசனாலவனார்கள். நனான கூறுவற்தவி்ட, ்தணிகற்கக குழு அறிகற்க, 
அ்தனாவது, 2017–2018 ஆம ஆணடிற்்கனா் Comptroller and Auditor 
General of India report–ன extract–ஐ நனான படிககிகைன. 

Audit findings, paragraph 1.3.1. 

“The State’s own tax revenue stood at Rs.93,737 crore 
against the 14th Finance Commission target of Rs.1,46,893 crore. 
The shortfall was 36.19%” அ்தனாவது, எப்பபனாழுது 14–வது நிதிக குழு 
வந்து, எந்்த அடிப்பற்டக ்க்ககி்னால நமககு பஙற்க அளித்்தக்தனா, 
அ்தனாவது, மத்தி� அரசு collect பணணுகிை tax–லிருந்து 4%–ஐ நமககு 
அளித்்தக்தனா, அந்்தக ்க்கற்கப் கபனாடுமகபனாது, 2017–2018 ஆம 
ஆணடில எதிரபனாரத்்த வருமனா்ம ரூ.1,46,893 க்கனாடி. ஆ்னால, வந்்த 
வருமனா்ம ரூ.93,737 க்கனாடி. ்தணிகற்கக குழு என் பசனாலகிைது 
எனைனால, அந்்தச் சரிவு, unexpected loss ரூ.53,156 க்கனாடி. அற்த 
அந்்த வரு்டத்தினுற்ட� உற்பத்தி புள்ளிவிவரத்க்தனாடு, அ்தனாவது 
நமமுற்ட� நிதித் துறையிலிருந்து வந்்தற்த வகுத்துப் பனாரத்்தனால, 
அது சரனாசரி உற்பத்தியில 3.7% ஆ்க உள்்ளது. எ்கவ, நனான 
இதுவறர கூறியிருப்பற்தக� CAG–ம கூறுகிைது. இற்த உணறம�னா்க 
்த�வுபசய்து எடுத்துகப்கனாள்ளுங்கள். நனான இந்்த உணறமற� 
மகிழச்சியு்டக்னா, பபருறமயு்டக்னா பசனாலலவிலறல; இற்த நனான 
ஏன பசனாலகிகைன எனைனால, We are living in a strange time. Our 
Central Government, after 73 years of independence, has somehow 
find a genius way for the first time to bring a slowdown in 
demand. அ்தனாவது, ஏறழப�ளி�, சனாமனானி� மக்களின வனாஙகுகிை 

[முற்வர பழனிகவல தி�னா்க ரனாேன]



 189

2020 பிப்ரவரி 17]

வ்ரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, 
ச�ொது விவொதம்

சகதிற�க குறைத்்தது இந்்த நனாடடின சு்தந்திர வரலனாற்றில 
மு்தலமுறை ஆகும. இந்்த அ்ளவுககு சரிறவ உருவனாககிவிடடு, 
ஒவபவனாரு முறையும அறிவிப்பு்கள் ப்கனாணடு வருமகபனாது, supply 
side–ல, ஏ்தனாவது, சலுற்க ப்கனாடுத்துக ப்கனாணக்டயிருககிைனார்கள். 
They reduce the taxes, they improve the real estate sector, they 
give it to industrialists.

பிற்ப்கல 12–15

Problem, demand side–ல இருககுமகபனாது நனாடடினுற்ட� 
balance sheet–ஐ ப்கடுககிை வற்கயில, குறைககிை வற்கயில இனனும 
நிறை� ப்ம ப்கனாடுத்துகப்கனாணக்ட இருந்்தனால எப்படி மு்தலீடு 
பசய்வனார்கள்? அ்தனாவது, ஏற்ப்க்கவ 50 ச்தவிகி்தம capacity–ல 
ஓடிகப்கனாணடிருககிை factory–ல, அவர்களி்டம இனனும ப்ம 
ப்கனாடுத்்தனால புது factory ்கடடுவனார்க்ளனா? பபனாருற்ள வனாஙகுவ்தற்கு 
�னாரும இலறல. இந்்தமனாதிரி ஒரு பிரச்சிற் இருககிைப்தனறு 
ஒத்துகப்கனாள்்ளனாமல பச�லபட்டனால வருகிை பனாதிப்பு இது. 
அ்த்னால நனான மனாணபுமிகு நிதி�றமச்சரி்டம க்கடடுகப்கனாள்வது, 
்த�வுபசய்து இருககிை பிரச்சிற்ற� கநரடி�னா்க ஒத்துகப்கனாணடு, 
அ்தற்க்கற்ை பச�றல, திருத்்தத்ற்தச் பச�லபடுத்துங்கள். 

இரண்டனாவ்தனா்க, நனாம பசலவு பசய்யுமகபனாது, எலலனாச் பசலவும 
ஒகர உரிறமக�னாடு பசய்யும பசலவு கிற்ட�னாது. Not all expenses 
are equal. சில பசலவு்கள் ்கட்டனா�ச் பசலவு்கள்–non–discretionary. 
நனாம என் பசய்்தனாலும, பசய்�விலறலப�னைனாலும ஊதி�த்ற்த 
வழஙகிக� ஆ்க கவணடும. ஓய்வூதி�த்ற்த வழஙகிக� ஆ்க கவணடும. 
அடிப்பற்டச் பசலவு்கள், இஙகுள்்ள இந்்த light, fan on ஆகி 
இருககினை். அவற்றை சரிபசய்�விலறலப�னைனால நமமனால இஙகு 
உட்கனார முடி�னாது. அந்்தமனாதிரி ்கட்டனா�ச் பசலவு்களில ஒனறு வடடி. 
வடடி ப்கனாடுத்க்த ஆ்க கவணடும. இலறலப�னைனால ்க்டன்கனாரர்கள் 
நமறம மூடி றவத்துவிடுவனார்கள். அப்கபனாது ்கட்டனா�ச் பசலவு்கள் 
எனபது நனாம கவணடுபமனைனாலும, கவண்டனாபமனைனாலும 
ஆணடுக்தனாறும வ்ளரந்து ப்கனாணக்டயிருககும. அது்தனான 
இ�லபு. This is partly because of inflation, ப்த்தினுற்ட� 
மதிப்பு குறைவதி்னால. பனாதி ்கனார்ம, Pay Commission. 
6–வது Pay Commission, 7–வது Pay Commission–ல ஊதி�த்ற்த 
உ�ரத்தி்னார்கள்; பனாதி ்கனார்ம. இ்த்னால எலலனா அரசனாங்கங்களும 
்க்டற் அதி்கரித்துகப்கனாணக்ட கபனாகும. அ்த்னால வடடி 
அதி்கரித்துகப்கனாணக்ட கபனாகும. அ்த்னால, நமமுற்ட� சூழநிறல 
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என்பவனைனால, வருமனா்ம குறைந்துப்கனாணக்ட இருககிைது. 
்கட்டனா�ச் பசலவு அதி்கரித்துகப்கனாணக்ட இருககிைது. ்கட்டனா�ச் 
பசலவு அதி்கரிககுமகபனாது நமமனால விருப்பச் பசலவு, அ்தனாவது 
discretionary expenditures, welfare measures, அரசனாங்கத்தினுற்ட� 
திட்டங்கற்ள நமமனால குறைக்க முடி�னாது. நனாபமலகலனாரும 
ே்நனா�்க நனாடடில அரசி�லவனாதி்க்ளனா்க இருககிகைனாம. ்க்டந்்த 
்கனாலத்தில அரசனாங்கம விடடுவிடடுச் பசனை அ்ளவுககுககூ்ட 
நனாம நலத் திட்டங்கற்ளச் பசய்�விலறலப�னைனால, நமமனால 
க்தர்தறல சந்திக்க முடி�னாது. அ்த்னால, கவணடுபமனைனாலும, 
கவண்டனாபமனைனாலும நமககு இருககிை சூழநிறல, ்கட்டனா�ச் 
பசலவு்கள் அதி்கரித்துகப்கனாணக்ட கபனாகும. அ்தற்கு ஒப்பிடடு 
discretionary expenses, விருப்பச் பசலவு்கற்ள, திட்டங்கற்ள, 
நலத் திட்டங்கற்ளக குறைக்க முடி�னாது. அ்தற்கு அற்ட�னா்ளமனா்க 
என் ஆகிைது? வருமனா்ம குறைந்துப்கனாணக்ட கபனாகிைது. 
்கட்டனா�ச் பசலவு அதி்கரித்துகப்கனாணக்ட கபனாகிைது. 
விருப்பச் பசலவு–discretionary expenses–ஐ minimum அக்த 
level–ல றவத்்தனாலும, நமமுற்ட� வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை 
அதி்கரித்துகப்கனாணக்ட கபனாகிைது. நனான அரசனாங்கத்தி்டமிருந்து 
வந்்த ்த்கவல அடிப்பற்டயில புள்ளிவிவரத்க்தனாடு பசனாலகிகைன. 
2014–ல 1,788 க்கனாடி ரூபனாய், வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை மடடும.
இது நிதிப் பற்ைனாககுறை அலல, வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை. 
2015–ல 6,400 க்கனாடி ரூபனாய்; 2016–ல 11,985 க்கனாடி ரூபனாய்; 2017–ல 
12,964 க்கனாடி ரூபனாய்; 2018–ல 21,594 க்கனாடி ரூபனாய்; 2019–ல 23,459 
க்கனாடி ரூபனாய். அ்தனாவது, இறவப�லலனாம முழுறம�னா் final 
account–ல வந்்த numbers. ்க்டந்்த பவள்ளிககிழறம மனாணபுமிகு 
நிதி அறமச்சர ப்கனாடுத்்த நிதிநிறல அறிகற்க book–ஐப் 
பனாரத்்தனால, 2020–ல அ்தனாவது இப்கபனாது முடி�ககூடி� ஆணடில 
ரூ.25,000 க்கனாடி வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை வரும எனறு மனாணபுமிகு 
அறமச்சர பசனாலகிைனார. அடுத்்த ஆணடு ரூ.21,600 க்கனாடி்தனான 
வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை வரும, அ்தனாவது வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை 
குறையும எனறு பசனாலகிைனார. ஆ்னால, நனான மரி�னாற்தக�னாடு 
கூை கவணடி�து, எ்ககு அ்தனமீது நமபிகற்க இலறல.  
ஏன நமபிகற்க இலறலப�னைனால, அ்தற்கு ஒகர ஒரு உ்தனார்ம 
பசனாலகிகைன. 2018–ல நீங்கள் படபேட ்தனாக்கல பசய்யுமகபனாது 
பசனானனீர்கள். வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை ரூ.15,930 க்கனாடி�னா்க 
இருககும. அதுகவ, ஓரனாணடு ்கழித்து Revised Estimate, திருத்்த 
மதிப்பு ப்கனாடுககுமகபனாது பசனானனீர்கள், ரூ.18,370 க்கனாடி�னா்க 
அதி்கரிககும எனறு. அதுகவ, final account வருமகபனாது, இலறல 
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இலறல, ரூ.21,594 க்கனாடி எனறு பசனானனீர்கள். அப்படிப�னைனால, 
budget estimate கபனாட்ட்தற்கும, ்கற்டசி ்க்ககு வந்்த்தற்கும 
36 ச்தவிகி்தம revenue deficit–வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை 
அதி்கரித்திருககிைது. 2019 ஆம ஆணடும இக்த்தனான ந்டந்்தது. 
படபேடடில பசனான்து ரூ.17,491 க்கனாடி. Revised estimate–ல 
பசனான்து, ரூ.19,300 க்கனாடி. ்கற்டசி account–ல இப்கபனாது ரூ.23,459 
க்கனாடி எனறு பசனாலகிறீர்கள். அப்கபனாது 34 ச்தவிகி்தம. இந்்த 
ஆணடு, இப்கபனாது முடி�ககூடி� ஆணடுககு நீங்கள் படபேடடில 
ரூ.14,315 க்கனாடி எனறு மு்தலில பசனானனீர்கள். இப்கபனாது திருத்்தத் 
்தறலப்பில, இலறல, இலறல ரூ.25,072 க்கனாடி எனறு பசனாலகிறீர்கள். 
இந்்த வரலனாற்றை றவத்து்தனான நனான பசனாலகிகைன. நீங்கள் 
ப்கனாடுககிை நமபர்களில எ்ககு அவவ்ளவனா்க நமபிகற்க இலறல. 
இதுமடடுமலல. . . 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர அவர்கள். 

பிற்ப்கல 12–20

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீரதெல்வம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர முற்வர 
பழனிகவல தி�னா்க ரனாேன அவர்கள், அவகர க்கள்வி க்கடடு, 
அவகர அ்தற்குரி� பதிறலயும பசனாலலி, இஙகு க்கடபவர்களுககு 
சனா்த்கமனா் க்கள்விற�க க்கடபது மனாதிரி அவருற்ட� பதில 
இருககிைது. இ்தற்கு நனான ஒரு சிறி� வி்ளக்கத்ற்த இந்்தச் சறபககு 
அளிப்ப்தற்குக ்க்டறமப்படடிருககிகைன. அ்தனாவது, வருவனாய்ப் 
பற்ைனாககுறை 2017–2018 ஆம ஆணடு 21,593.88 க்கனாடி ரூபனா�னா்கவும, 
2018–2019 ஆம ஆணடு 23,459.44 க்கனாடி ரூபனா�னா்கவும இருந்்தது 
எனபற்த நனான ஏற்ப்க்கவ குறிப்பிடடிருந்க்தன. 

14–வது நிதிக குழுவின பரிந்துறர்களினபடி அறமந்்த மத்தி� 
அரசினுற்ட� வரி்களில நிதிப் பகிரவு ச்தவிகி்தத்தில ்தமிழநனாடடிற்கு 
ஏற்பட்ட குறைவு்தனான, ்தமிழநனாடு அரசினுற்ட� ்தற்கபனாற்த� 
நிதிநிறலககு முககி� ்கனார்மனா்க அறமந்திருககிைக்தப�னாழி�, 
அ்தற்கு ்தமிழநனாடடில நற்டபபற்றுக ப்கனாணடிருககினை மனாணபுமிகு 
அமமனாவினுற்ட� அரசு ்கனார்ம அலல எனபற்த இஙக்க நனான 
ப்தளிவனா்கக குறிப்பிடடுச் பசனாலல கவணடும. ஏற்ப்க்கவ இருந்்த 
4.969 ச்தவிகி்தம எனை மனாநிலங்களுககு இற்டக��னா் நிதிப் 
பகிரவில ்தமிழநனாடடிற்்கனா் பஙகு, 14–வது நிதிக குழு ்கனாலமனா் 
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2015–2016 ஆம ஆணடு மு்தல 4.023 ச்தவிகி்தமனா்க சரிந்்தது 
எனபற்த நனான ஏற்ப்க்கவ பலமுறை குறிப்பிடடிருந்க்தன. 
அ்தனாவது, ்தமிழநனாடடிற்்கனா் ஒதுககீடு 19.04 ச்தவிகி்தம அ்ளவிற்குக 
குறைக்கப்பட்டது. இ்த்னால ்தமிழநனாடடிற்கு சரனாசரி�னா்க 6 ஆயிரம 
க்கனாடி ரூபனாய் இழப்பு ஒவகவனார ஆணடும ஏற்படடிருககிைது. 
குறிப்பனா்கச் பசனாலல கவணடுபமனறு பசனான்னால, 2015–2016 
ஆம ஆணடில 4,786.17 க்கனாடி ரூபனாயும, 2016–2017 ஆம ஆணடில 
5,770 க்கனாடி ரூபனாயும மற்றும 2017–2018 ஆம ஆணடில 6,371.57 
க்கனாடி ரூபனாயும இதுவறர இழப்பனா்க ஏற்படடிருககிைது.  
2018–2019 ஆம ஆணடில 7,239 க்கனாடி ரூபனாயும, 2019–2020, 
அ்தனாவது ந்டப்பனாணடில 7,655 க்கனாடி ரூபனாயும நிதிப் பகிரவில 
இழப்றப ்தமிழநனாடு அரசு சந்தித்திருககிைது எனபற்த நனான இஙக்க 
ப்தளிவுபடுத்்தக ்க்டறமப்படடிருககிகைன. 

இது ஒருபுைமிருக்க, 14–வது நிதிக குழு மத்தி� வரி்களில 
மனாநிலங்களுக்கனா் பகிரறவ முனபிருந்்த 32 ச்தவிகி்தத்திலிருந்து 
42 ச்தவிகி்தமனா்க உ�ரத்தி�து. இ்தற்த் ப்தனா்டரந்து, மத்தி� அரசு 
மனாநிலங்களுககுக கூடு்தல நிதி ஆ்தனாரங்கள் கிற்டத்துள்்ளற்த 
்கனார்ம ்கனாடடி, மத்தி� அரசினுற்ட� பலகவறு திட்டங்களில 
்த்து பஙற்க, ச்தவிகி்தத்ற்த 60 ச்தவிகி்தமனா்க ்கணிசமனா் 
அ்ளவில குறைத்துகப்கனாணடு, மீ்தமுள்்ள பஙற்க மனாநில 
அரசினுற்ட� பங்கனா்க மனாற்றி�றமத்்தது. வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை 
குறைந்திருப்ப்தற்கு இதுவும ஓர அடிப்பற்டக ்கனார்ம. இ்த்னால 
மடடும பலகவறு திட்டங்களில ்தமிழநனாடு அரசுககு ஆணடுக்தனாறும 
ஏற்பட்ட கூடு்தல சுறம 3,500 க்கனாடி ரூபனாய் அ்ளவிற்கு இருககும 
எனறு ்கணிக்கப்படடுள்்ளது. இந்்தக கூடு்தல சுறமயிற் 
மற்ை மனாநிலங்கள், அவர்களுககுக கூடு்தலனா்கக கிற்டத்்த நிதி 
ஆ்தனாரங்கற்ளக ப்கனாணடு சமனாளித்து வருமகபனாது, ்தமிழநனாடு 
்த்து பசனாந்்த வருவனாய் வரவிலிருந்து பசலவு பசய்து வருகிைது. 
இ்த்னால ஆணடிற்கு 3,500 க்கனாடி ரூபனாய் அ்ளவிற்கு நமமுற்ட� 
அரசுககுக கூடு்தல வருவனாய் பசலவி்ம ஏற்படடுள்்ளது. 

ஏற்ப்க்கவ நனான பலமுறை இந்்த மனாமனைத்தில 
கூறி இருப்பற்தப்கபனால, 2016–2017 ஆம ஆணடில, ‘உ்தய்’ 
திட்டத்தினகீழ, ்தமிழநனாடு மின உற்பத்தி மற்றும மின பகிரமனா்க 
்கழ்கத்தின ்க்ட்னா் 22,815 க்கனாடி ரூபனாற� ்தமிழநனாடு அரசு 
ஏற்றுகப்கனாண்ட்தன விற்ளவனா்க, ஒவகவனார ஆணடும 1,779 க்கனாடி 
ரூபனாய் அ்ளவிற்குக கூடு்தல வடடிச் பசலவு, ்தமிழநனாடு அரசுககு 
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ஏற்படடுள்்ளது. இது்தவிர, இத்திட்டத்தில ்தமிழநனாடு மின 
உற்பத்தி மற்றும மின பகிரமனா்க ்கழ்கத்திற்குக ப்கனாடுக்கப்பட்ட 
22,815 க்கனாடி ரூபனாய் ்க்டற் ஐந்்தனாணடு்களில மனானி�மனா்க 
சரிக்கடடுவ்தற்்கனா்க, ஆணடுக்தனாறும 4,563 க்கனாடி ரூபனாய் மனானி�மனா்க 
வருவனாய் பசலவி்த்தினகீழ வழங்கப்படடுக ப்கனாணடிருககிைது. 
இ்த்னால வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை 6,342 க்கனாடி ரூபனாய் அ்ளவிற்கு 
அதி்கரிககும. கமலும, 2016–2017 ஆம ஆணடு மு்தல 2019–2020 ஆம 
ஆணடு வறர ஒவகவனார ஆணடிலும மின பகிரமனா்க ்கழ்கத்தில 
ஏற்படும நஷ்டத்தில, ஒவகவனார ஆணடும நனாம ்க்டற் அற்டத்்த 
பிைகு, குறிப்பிட்ட ச்தவிகி்தத்ற்த மனாநில அரசு ஏற்றுகப்கனாணடு, 
மின பகிரமனா்க ்கழ்கத்திற்கு உ்தவி மனானி�மனா்க அடுத்துவரும 
நிதி�னாணடில வழங்க கவணடுபமனபது்தனான அ்தனுற்ட� ஷரத்து.

பிற்ப்கல 12–25

மத்தி� அரசி்டமிருந்து வரகவணடி� பபனாருட்கள் 
மற்றும கசறவ்கள் வரியிற்ச் பச�லபடுத்தி�்தனால ஏற்பட்ட 
வருவனாய் இழப்பீடடுத் ப்தனாற்க�னா் 3,794.13 க்கனாடி ரூபனாயும, 
ஒருஙகிற்ந்்த பபனாருட்கள் மற்றும கசறவ்கள் வரியின மூலமனா்கப் 
பகிரந்்தளிக்கப்ப்ட கவணடி� ப்தனாற்க�னா் 4,073 க்கனாடி ரூபனாயும 
நிலுறவயில உள்்ள். அணறமயில மத்தி� அரசனால கூடடு 
நிறுவ் வரியில கமற்ப்கனாள்்ளப்பட்ட திருத்்தங்க்ளனால மத்தி� 
வரியினுற்ட� பஙகு ்கனார்மனா்க ்தமிழ்கத்திற்கு வரகவணடி� வரி 
வருவனாயில ்கடுறம�னா் ்தனாக்கம ஏற்படடுள்்ளது. 2019–2020 ஆம 
ஆணடு திருத்்த மதிப்பீடு்களில வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை 25,071.63 
க்கனாடி ரூபனா�னா்கவும, 2020–2021 ஆம ஆணடு வரவு–பசலவுத் 
திட்ட மதிப்பீடடில வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை 21,617.64 க்கனாடி 
ரூபனா�னா்கவும நிர்�ம பசய்�ப்படடிருககிைது. 2020–2021 ஆம 
ஆணடு மத்தி� வரவு–பசலவுத் திட்ட மதிப்பீடு்களினபடி, 2019–2020 
ஆம ஆணடிற்்கனா் வரவு–பசலவுத் திட்ட மதிப்பீடடில 33,978.47 
க்கனாடி ரூபனா�னா்க இருந்்த மத்தி� வரியில, மனாநில அரசினுற்ட� 
பஙகு அ்தனாவது, 2019–2020 ஆம ஆணடின திருத்்த மதிப்பீடடில 
26,392.40 க்கனாடி ரூபனா�னா்க முனப்ப்கபனாதும இலலனா்த அ்ளவில 
குறைக்கப்படடிருப்ப்தனால வரி வருவனாயில பபரும பின்ற்டவு 
ஏற்பட்டது எனப்தற்த் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள், நிதிநிறலறமற�ப் 
பற்றி நன்கறிந்்தவர. அதிலும Public Finance–ல நிபு்த்துவம 
பபற்ைவர. அவருககு நனைனா்ககவ ப்தரியும. ஏக்தனா ஒரு 
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்கனார்த்தி்னாகல இஙக்க பல weak points–ஐ மடடும குறிப்பிடடுச் 
பசனாலலியிருககிைனார. அந்்த weak points எ்த்னால ஏற்பட்டது 
எனப்தற்குத்்தனான நனான இப்பபனாழுது பதில பசனாலகிகைன. 15–வது 
நிதிக குழுவின பரிந்துறரயில மத்தி� வரி்களில மனாநிலங்களுக்கனா் 
பகிரறவ முனபிருந்்த 42 ச்தவிகி்தத்திலிருந்து 41 ச்தவிகி்தமனா்கக 
குறைத்துள்்ளது. எனினும, மனாநிலங்களுககு இற்டக��னா் நிதிப் 
பகிரவில ்தமிழநனாடடினுற்ட� பஙகு 4.023 ச்தவிகி்தத்திலிருந்து 4.189 
ச்தவிகி்தமனா்க உ�ரந்திருககிைது. வரி வருவனாய் உ�ரந்து வருவ்தனால 
இனிகமல வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை வரும நிதி�னாணடு்களில 
குறை� வனாய்ப்புள்்ளது. படபேடற்ட நனாம ்தனாக்கல பசய்யுமகபனாது 
இற்டப்பட்ட ்கனால நிதி நிலவரத் திட்டத்ற்தச் பசனாலவது்தனான 
வனாடிகற்க. அது எந்்த அரசனாங்கமனா்க இருந்்தனாலும, அண்ன 
எதிரக்கடசித் ்தறலவர அவர்களுககும, துற்த் ்தறலவர 
திரு. துறரமுரு்கன அவர்களுககும நனைனா்கத் ப்தரியும. ஆ்ககவ, அற்த 
ஒரு பபரி� குறை�னா்க இஙக்க நமமுற்ட� மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்கள் பசனாலலிக ப்கனாணடிருககிைனார்கள். இற்டப்பட்ட ்கனால 
நிதி நிலவரத் திட்டத்தில 2021–2022 ஆம ஆணடில மதிப்பி்டப்பட்ட 
வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை 16,893.19 க்கனாடி ரூபனா�னா்க குறையும. 
2022–2023 ஆம ஆணடில 10,970.47 க்கனாடி ரூபனா�னா்கக கமலும 
குறையும எனறு உறுதி�னா்க எதிரபனாரக்கப்படுகிைது. இ்தற்்கனா்க 
பசலவி்ங்கற்ளக ்கடடுககுள் றவக்கவும, க்தறவ�ற்ை 
பசலவி்ங்கற்ளக ்கண்டறிந்து அவற்றை நீக்கவும நமமுற்ட� அரசு 
திரு. ஆதிகசறஷய்�னா, இ.ஆ.ப., (ஓய்வு) அவர்களின ்தறலறமயில 
பசலவி் சீரறமப்புக குழுறவ அறமத்துள்்ளது. அககுழு ்த்து 
அறிகற்கயிற் அரசுககு சமீபத்தில சமரப்பித்திருககினைது. 
அந்்த அறிகற்கயின அடிப்பற்டயில, பலகவறு சீரதிருத்்த 
ந்டவடிகற்க்கற்ள எடுத்து, வருவனாய்ச் பசலவி்த்ற்தயும, 
வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறைற�யும இற்டப்பட்ட நிதி நிலவரத் 
திட்டத்தில ்கணிக்கப்பட்டற்தவி்ட குறைப்ப்தற்கு நற்டபபற்றுக 
ப்கனாணடிருககினை மனாணபுமிகு அமமனா அவர்களுற்ட� அரசு 
அத்துற் மு�ற்சி்கற்ளயும எடுககுபமனறு இந்்தப் கபரறவககுத் 
ப்தரிவித்து, அறமகிகைன. (குறுககீடு) இலறல, அது கவறு.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
முற்வர பழனிகவல தி�னா்க ரனாேன அவர்கள்.

முமனவர �ழனிகவல் தியா்க ்ராஜன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு நிதி அறமச்சர அவர்கள் பல 
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ஆணடு்க்ளனா்க இந்்தப் பபனாறுப்பில இருககிைனார. நீண்ட ்கனாலமனா்க 
எனனி்டம பனாசமனா்க உள்்ளவர. நனான ஒகரப�னாரு க்கள்விற�க 
க்கடகிகைன. நனான ஒரு Doctor–இ்டம பசனறு எ்ககு fever 
இருககிைது எனறு பசனாலலி மனாத்திறர க்கட்டனால, எ்ககு Doctor 
பட்டம அளிககிை அ்ளவிற்கு அவர கபசிக ப்கனாணக்டயிருககிைனார. 
நனான க்கட்டது ஒகரப�னாரு க்கள்வி. அ்தற்கு 15 பக்க அ்ளவிற்குப் 
பதில பசனாலலிவிட்டனார. பரவனாயிலறல. இனனும க்கட்க கவணடி� 
6 க்கள்வி்களுககும ஏற்ப்க்கவ பதில கூறிவிட்டனார. அ்த்னால, 
நனான இனிகமல க்கடகுமகபனாது திருமபத் திருமப அக்த கபப்பறரப் 
படிக்க கவண்டனாபமனறு மடடும க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. புது 
கபப்பறர படித்்தனால எ்ககுக ்கவறலயிலறல. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீரதெல்வம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, நனான ஏற்ப்க்கவ பசனாலலி� பதிலில 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்களுற்ட� க்கள்வி இருந்்தனால 
அ்தற்குப் பதில வரனாது எனபற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

பிற்ப்கல 12–30

முமனவர �ழனிகவல் தியா்க ்ராஜன்: நனறி. நனான இரணக்ட 
இரணடு க்கள்வி்கற்ளக க்கடகினகைன. 14–வது நிதிக குழுவனால 
பவட்டப்பட்ட நிதியி்னால இந்நிறல வருகினைது, எங்களுககு 
‘உ்தய்’ திட்டத்தி்னால வருகினைது எனறு மனாணபுமிகு அறமச்சர 
அவர்கள் பசனாலகினைனார. அப்தலலனாம மதிப்பீடு பசய்யுமகபனாது, 
estimate பசய்யுமகபனாது உங்களுககுத் ப்தரிந்்தது்தனாக் எனறு நனான 
க்கடகினகைன. அந்்த ஆணடு வருமகபனாது கவணடுமனா்னால நீங்கள் 
பசனாலலலனாம; எனறைககு 14–வது நிதிக குழு அறிகற்க வந்்தக்தனா 
அனறு அது ஓர ஆச்சரி�மனா்க இருந்திருக்கலனாம. அ்தற்குப் பிைகு 
4 ஆணடு்கள். . .

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீரதெல்வம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, ஒவகவனார ஆணடும படபேட கபனாட்ட 
பிைகு, இந்்த மனாதிரி�னா்க சரி பசய்கினை பஙகு மத்தி� அரசிலிருந்து 
வருகினைது. அ்த்னால, ஏற்ப்க்கவ கபனா்டப்பட்ட படபேடடில, 
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நிதிநிறல அறிகற்கயில, அற்தச் பசனாலலககூடி� வனாய்ப்பு இலறல 
எனபற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
முற்வர பழனிகவல தி�னா்க ரனாேன அவர்கள்.

முமனவர �ழனிகவல் தியா்க ்ராஜன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, நனான ஒகர ஒரு க்கள்விற�க க்கடகினகைன. 
நிதிச் பச�லனா்ளர அவர்கள் நனைனா்கப் படித்்தவர. ்கற்டசி 5 
வரு்டங்களில படபேடடில கூறி� வருவனாய் deficit–ககும final 
account–ல வந்்த deficit–ககும எத்்தற் ஆயிரம க்கனாடி ரூபனாய் 
மத்தி� அரசி்டம பபைனா்த நிதி, எத்்தற் ஆயிரம க்கனாடி ரூபனாய் 
நமமனால அதி்கமனா்க பசலவு பசய்்த நிதி எனபது குறித்து ஓர 
அறிகற்க ்தனாக்கல பசய்யுமனாறு நனான க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 
ஏன க்கடகினகைன எனைனால, எலலனா மனாநிலங்களுககும இக்த 
பிரச்சிற்்தனான இருககினைது. ஆ்னால, உங்களுககு விருது 
ப்கனாடுத்்தது “கமலனாணறமயில மு்தல” எனறு. RBI கவறு 
விருது ப்கனாடுத்திருககினைது. RBI பசனாலகினைது, 2017–2018 ஆம 
நிதி�னாணடில 21,593.88 க்கனாடி ரூபனாய் எனை அ்ளவில வருவனாய்ப் 
பற்ைனாககுறையில இருந்்த்தனால இந்தி� மனாநிலங்களில மு்தலி்டம 
பபற்ைது ்தமிழநனாடு. நீங்கள்்தனான வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறையில 
Champion எனறு 2017–2018–ல பசனாலலப்படடிருககினைது. 
2018–2019–ல ்தமிழநனா்டனா, ரனாேஸ்தனா்னா எனபது கபனாடடியில 
இருககினைது. ஏப்னைனால, ரனாேஸ்தனானுற்ட� final account 
இனனும வரவிலறல. 2019–2020–லும  ்தமிழநனா்டனா, ரனாேஸ்தனா்னா 
அலலது அடுத்்த மனாநிலமனா எனறு கபனாடடி இருககினைது. 
ஏப்னைனால revised estimate, budget–ஐ எலலனாம அவர்கள் 
்தனாக்கல பசய்�விலறல. இதுகூ்ட ஒரு பபரி� பிரச்சிற் இலறல. 
நனான கூை வருவது என்பவனைனால, வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை 
இவவ்ளவு ்கஷ்டமனா்க இருககுமகபனாது மக்களுககு பசய்யும பணி்கள், 
நலத் திட்டங்கள்–discretionary spending–விருப்பத்தி்னால 
நனாம எலலனாம கசரந்து பசய்வது. நீங்கள் பபருமபனானறம�னா்க 
இருப்ப்த்னால உங்கள் ஆறசககு திட்டங்கற்ள உருவனாககிச் 
பச�லபடுத்துமகபனாது அ்தற்கு நிதி கபனாதி� அ்ளவு இருப்பதிலறல. 
உ்தனார்த்திற்குச் பசனாலகினகைன. வருவனாய் உபரி றவத்திருந்்த 
்தறலவர ்கறலஞர அவர்கள் ்கனாலத்தில, ஆரமபத்தில 1 ரூபனாய், நலத் 
திட்டங்களுககு, welfare spending–ககு, discretionary spending–ககு 
பசய்�ப்பட்டது; ஆ்னால, முடிககுமகபனாது 2 ரூபனாய் 59 றபசனா. 

[திரு. ஓ. பனனீரபசலவம]



 197

2020 பிப்ரவரி 17]

வ்ரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, 
ச�ொது விவொதம்

அமறம�னார அவர்களும சிைப்பனா்கச் பசய்்தனார்கள். ஆரமபத்தில 
1 ரூபனாய் எனறிருந்்தனால, முடிககுமகபனாது 2 ரூபனாய் 42 றபசனா. 
ஆ்னால, உங்களுககு இவவ்ளவு வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறையும 
அ்த்னால மு்தலீடு குறைவும வந்்த்த்னால, நீங்கள் ஆரமபத்தில 
இருந்்தகபனாது 59,061 க்கனாடி ரூபனாற� வரு்டத்திற்கு welfare 
discretionary spending பசய்துப்கனாணடிருந்்த்த்னால இதுவறரககும 
உங்க்ளனால 32 ச்தவிகி்தம்தனான உ�ரத்்த முடிந்திருககினைது. அ்தற்கும 
்க்டன வனாஙகி கசரக்க கவணடி� சூழநிறலயில இருககினறீர்கள். 
ஏப்னைனால, ்கறலஞர ்கனாலத்தில அதி்கரிப்பு பசய்க்தனாம. 
2006–ல அமறம�னார அவர்கள் 9,398 க்கனாடி ரூபனாற� வரு்டத்திற்கு 
பசலவு பசய்து ப்கனாணடிருந்்தனார்கள். அடுத்்த 5 வரு்டத்தில 9,398 
க்கனாடி ரூபனாய்ககு கமலனா்க 42,000 க்கனாடி ரூபனாய் பசலவு பசய்்தனார. 
முழுச் பசலறவயும வருமனா்த்திலிருந்து சந்தித்்தனார. அமறம�னார 
அவர்கள் நலத் திட்ட பசலவு்களுககும, discretionary spending–ககும 
அனறை� தி்த்தில 96,000 க்கனாடி ரூபனாற� அதி்கரித்்தனார்கள். 
அதில 82 ச்தவிகி்தத்ற்த வருமனா்த்திலிருந்து சந்தித்து, பவறும 
18 ச்தவிகி்தத்ற்த ்க்டன வனாஙகி பசலுத்தி்னார்கள். ஆ்னால, 
இனறைககிருககினை பற்ைனாககுறை சூழநிறலயில நீங்கள் அதி்கரித்்த 
31,052 க்கனாடி ரூபனாற�யும முழுறம�னா்க வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை, 
்க்டன வனாஙகித்்தனான பசலுத்துகினறீர்கள். ஏப்னைனால, என் நிதி 
இருககினைக்தனா, மு்தல உரிறம pension, salary, basic maintenance, 
interest, இ்தற்குப் பிைகு்தனான நீங்கள் நலத் திட்டத்ற்தச் பசய்� 
முடியும. அப்படி இருககினை சூழநிறலயில நனான பசனாலகினகைன, 
்க்டனுற்ட� பபரி� பனாதிப்பி்னால மக்களுககுப் கபனாய்ச் கசர 
கவணடி� திட்டங்கற்ள க்தறவ�னா் அ்ளவுககு அதி்கரிக்க 
முடிவதிலறல. அ்த்னால்தனான ்க்டன பிரச்சிற் ஏற்படடுள்்ளது. 
எலலனா இ்டங்களிலும ்க்டன அதி்கரித்துகப்கனாணக்ட்தனான 
கபனாகும. இலறலப�னறு பசனாலலவிலறல. 3% fiscal deficit 
றவத்துகப்கனாள்்ள கவணடும எனறு ஏன பசனாலகினைனார்கள்? 
ஏப்னைனால interest அவவ்ளவு சீககிரம அதி்கரித்்தனால, அ்தற்கு 
ஏற்ப நமககு வருமனா்ம வரனாவிட்டனால, வருகினை வருமனா்த்தில 
அதி்க ப்த்ற்த வடடிகக்க பசலுத்திகப்கனாணடிருந்்தனால மக்கள் 
நலத்திற்குக ப்கனாணடுகபனாய் கசரக்க முடி�னாது. அ்த்னால்தனான 
நனான பசனாலகினகைன; எப்கபனாதும நீங்கள் திடீர திடீபரனறு 
புதி� திட்டங்கற்ள அறிவிககினறீர்கள், அ்த்னால உறுதி�னா்க 
்க்டன அதி்கரிககினைது. நனான சுமமனா அ்னாவசி�மனா்க குற்ைம 
சனாடடுகினைவன கிற்ட�னாது. ஆற்கயி்னால, ்த�வுபசய்து இந்்தக 
்க்டன சுறமற� எப்படிக குறைப்பது எனறு க�னாசியுங்கள். 

[முற்வர பழனிகவல தி�னா்க ரனாேன]
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பிற்ப்கல 12–35

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீரதெல்வம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, ஏக்தனா அற்த்திந்தி� அண்னா திரனாவி்ட 
முனக்ற்ைக ்கழ்கத்தினுற்ட� ஆடசியில்தனான வருவனாய்ப் 
பற்ைனாககுறை இருந்்தற்தப் கபனானறும, தி.மு.்க. ஆடசிக 
்கனாலத்தில வருவனாய் உபரி�னா்க இருந்்தற்தப் கபனானறும ஒரு 
க்தனாற்ைத்ற்த மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் ப்தரிவித்துக 
ப்கனாணடிருககினைனார்கள். அ்தனாவது 2009–2010 ஆம ஆணடில தி.மு.்க. 
ஆடசியில 0.174 ச்தவிகி்தம வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை இருந்்தது. 
2010–2011–ல 0.147 ச்தவிகி்தம வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை இருந்திருககிைது. 
அ்தற்குப்பிைகு மனாணபுமிகு அமமனா அவர்களுற்ட� ஆடசிக 
்கனாலத்தில அந்்த வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறைற� சரி பசய்து, 0.18 
ச்தவிகி்தம உபரி வருமனா்த்ற்த மனாணபுமிகு அமமனா அவர்கள் 
உருவனாககியிருககிைனார்கள். அ்தற்குப் பின்னால 2012–2013 ஆம 
ஆணடில 0.21 ச்தவிகி்தம வருவனாய் வரறவ உபரி�னா்க உருவனாககி 
மனாணபுமிகு அமமனா அவர்கள் ஒரு சிைப்பனா் ஆடசிற� 
ந்டத்தியிருககினைனார்கள் எனபது மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்களுககுத் ப்தரிந்தும அ்தற் மறைத்துப் கபசுகிைனார்கள். நீங்கள் 
ஆளுகினைகபனாதும வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை உபரி இருந்திருககிைது, 
நனாங்கள் ஆளுகினைகபனாதும வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை உபரி 
இருந்திருககிைது எனப்தற் நனான இஙக்க ப்தளிவுபடுத்்தக 
்க்டறமப்படடிருககினகைன. 

பபனாதுக ்க்டற்ப் பற்றி சில வி்ளக்கங்கற்ள இஙக்க அவர 
க்கடடிருககினைனார. நனான paper–ஐ எடுத்்தனாகல பக்கம பக்கமனா்க 
அண்ன எணணிகப்கனாணடிருப்பனார. ஏப்னைனால, மற்ை 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர்களுககு வி்ளக்கமனா்கச் பசனாலல கவணடும 
எனறு்தனான இந்்தப் பபனாதுக ்க்டன குறித்்த குறிப்றப இந்்தச் 
சறபககுத் ப்தரிவிக்கக ்க்டறமப்படடிருககிகைன. பபனாதுவனா்ககவ 
உல்க்ளவில பலகவறு நனாடு்களில மத்தி� அரசு்களும மனாநில 
அரசு்களும ஆணடுக்தனாறும ்க்டன பபறுவதும, பபைப்பட்ட  
்க்டற் அரசுப் பணி்களுககுப் ப�னபடுத்துவதும நற்டமுறையில 
உள்்ள பழக்கம்தனான. 2015–2016 ஆம ஆணடு இறுதியில 
்தமிழநனாடு அரசினுற்ட� பமனாத்்த நிலுறவக ்க்டன 2.11 இலடசம 
க்கனாடி ரூபனா�னா்கத்்தனான இருந்்தது. இது 2016–2017 ஆம ஆணடு 
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இறுதியில ்தமிழநனாடு மின பகிரமனா்க ்கழ்கத்தினுற்ட� 
்க்ட்னா் 22,815 க்கனாடி ரூபனாற� அரசு ஏற்றுகப்கனாண்ட்தன 
விற்ளவனா்க பமனாத்்த நிலுறவக ்க்டன அ்ளவு 2.71 இலடசம 
க்கனாடி ரூபனா�னா்க உ�ரந்்தது. 2017–2018 ஆம ஆணடு இறுதியில 
நிலுறவக ்க்டன 3.10 இலடசம க்கனாடி ரூபனா�னா்கவும, 2018–2019 
ஆம ஆணடு இறுதியில நமமுற்ட� மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்கள் பசனான்துகபனால நிலுறவக ்க்டன 3.46 இலடசம 
க்கனாடி ரூபனா�னா்கவும 2019–2020 ஆம ஆணடு இறுதியில நிலுறவக 
்க்டன 3.9 இலடசம க்கனாடி ரூபனா�னா்கவும, 2020–2021 ஆம ஆணடு 
வரவு–பசலவுத் திட்ட மதிப்பீடு்களினபடி வரும நிதி�னாணடின 
இறுதியில நிலுறவக ்க்டன 4.57 இலடசம க்கனாடி ரூபனா�னா்கவும 
இருககுபம் ்கணிக்கப்படடுள்்ளது. ்தமிழநனாடடினுற்ட� நிலுறவக 
்க்டற் மற்ை மனாநிலங்கக்ளனாடு ஒப்பிடடுப் பனாரககுமகபனாது, நமது 
மனாநிலத்தின ்க்டன நிறல பற்றி நன்கறி� முடியும. ஏற்ப்க்கவ 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் ஒப்பிடடுச் பசனான்னார்கள். 
2019–2020 ஆம ஆணடு இறுதியில கமற்கு வங்கனா்ளத்தினுற்ட� ்க்டன 
3.90 இலடசம க்கனாடி ரூபனா�னா்கவும, உத்்தரப் பிரக்தசத்தினுற்ட� 
்க்டன 5.08 இலடசம க்கனாடி ரூபனா�னா்கவும, ம்கனாரனாஷடிரனாவினுற்ட� 
்க்டன 4.14 இலடசம க்கனாடி ரூபனா�னா்கவும ்தமிழநனாடடினுற்ட� 
்க்டன, அ்தனாவது 2019–2020 ஆம ஆணடு 3.9 இலடசம க்கனாடி 
ரூபனா�னா்கவும இருககுபம் ்கணிக்கப்படடுள்்ளது எனபற்த நனான 
ப்தரிவிக்க விருமபுகிகைன. ஆணடுக்தனாறும ்க்டன பபறுவதில நி்கர 
்க்டன அ்ளவு உ�ரந்து வந்்தனாலும, பபனாரு்ளனா்தனார உற்பத்தி மதிப்பும 
உ�ரந்து வருவ்தனால, மனாநிலத்தில இருக்கககூடி� பமனாத்்த உள்நனாடடு 
உற்பத்தி மதிப்பில ்க்டன அ்ளவின விகி்தனாச்சனாரகம ்க்டன அ்ளறவ 
சரி�னா்கக குறிப்பிடும அ்ளவுக்கனால ஆகும. ஏப்னில, ஆணடுக்தனாறும 
பபனாரு்ளனா்தனார மதிப்பு உ�ரந்து வரும நிறலயில ்க்டற்த் 
திருமபச் பசலுத்துவ்தற்்கனா் அரசினுற்ட� திைனும அதி்கரித்்த 
வண்ம இருககும. எ்கவ்தனான, மத்தி� நிதிக குழு, ்க்டற்ப் 
பபனாறுத்்தவறரயில அற்த்து மனாநிலங்களுககும, மனாநிலத்தின 
பமனாத்்த உள்நனாடடு உற்பத்தி மதிப்பில 25 ச்தவிகி்தத்திற்குள் 
இருக்க கவணடுபமனை வழிமுறைற� வகுத்திருககிைது. இந்்த 
விகி்தனாச்சனாரம, ்தமிழநனாடு அரறசப் பபனாறுத்்தவறர, 2015–2016 
ஆம ஆணடில 25 ச்தவிகி்தத்திற்கு மனாைனா்க 17.9 ச்தவிகி்தமனா்கவும, 
2016–2017 ஆம ஆணடில 20.83 ச்தவிகி்தமனா்கவும, 2017–2018 ஆம 
ஆணடில 21.24 ச்தவிகி்தமனா்கவும, 2018–2019 ஆம ஆணடில 20.78 
ச்தவிகி்தமனா்கவும, 2019–2020 ஆம ஆணடில 21.43 ச்தவிகி்தமனா்கவும, 
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2020–2021 ஆம ஆணடு வரவு–பசலவுத் திட்ட மதிப்பீடு்களினபடி 
21.83 ச்தவிகி்தமனா்கவும இருககுபம் ்கணிக்கப்படடிருககிைது. 

பிற்ப்கல 12–40

2016–2017 ஆம ஆணடு நி்கர ்க்டன அ்ளவு 20.83 ச்தவிகி்தம 
அ்ளவிற்கு உ�ரந்திருப்ப்தற்கு முககி� ்கனார்ம, ஏற்ப்க்கவ நனான 
பசனான்துகபனால ‘உ்தய்’ திட்டம்தனான. ‘உ்தய்’ திட்டத்தினகீழ 
்தமிழநனாடு மின உற்பத்தி மற்றும மின பகிரமனா்க ்கழ்கத்தின 
்க்ட்னா் 22,815 க்கனாடி ரூபனாற� அரசு ஏற்றுகப்கனாண்ட்தன 
விற்ளவனா்கத்்தனான அந்்த ஆணடில மடடும 60,298 க்கனாடி 
ரூபனாய் அ்ளவிற்குக ்க்டன பபைப்பட்டது. இதில ரூ.37,483 
க்கனாடி மூல்த்த் திட்டங்களுக்கனா்கவும, பிை மக்கள் நலத் 
திட்டச் பசலவி்ங்களுக்கனா்கவும ப�னபடுத்்தப்படடு, மீ்தமுள்்ள 
22,815 க்கனாடி ரூபனாய் ்தமிழநனாடு மின உற்பத்தி மற்றும மின 
பகிரமனா்க ்கழ்கத்திற்்கனா்க வழங்கப்பட்டது. ஆ்க, 2017–2018 ஆம 
ஆணடில, மனாநிலத்தின பமனாத்்த உற்பத்தி மதிப்பில ்க்டனின 
விகி்தனாச்சனாரம அதி்கரித்்த்தற்்கனா் முககி� ்கனார்ம, ஊதி�த் 
திருத்்தங்க்ளனால, சமப்ளங்கள் மற்றும ஓய்வூதி�ப் பலன்களி்னால 
ஏற்பட்ட பபரும்ளவு உ�ரவு்தனான. அது மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்களுககு நனைனா்கத் ப்தரியும. அ்த்னால அவகர ்த்ககுள் 
சிரித்துக ப்கனாணடிருககிைனார. இந்்தச் பசலவி்ங்களி்னால ஏற்பட்ட 
உ�ரறவ சமனாளிக்கககூடி� அ்ளவிற்கு வருவனாய் வரவி்ங்களில 
உ�ரவு இலறல. அதுவும மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கக்ள 
பசனான்து்தனான. அ்த்னால, ்க்ட்்ளவு, இவவிரு ஆணடு்களிலும 
அதி்கரித்துள்்ளது. மத்தி� அரசும, பிை மனாநில அரசு்களும 
பபனாதுக ்க்டன பபற்றுத்்தனான மூல்த்ச் பசலவி்ங்கள் உள்ப்ட 
பிை பசலவி்ங்கற்ள கமற்ப்கனாள்கினை். உ்தனார்மனா்க மத்தி� 
அரசின 2020–2021 ஆம ஆணடு வரவு–பசலவுத் திட்டத்தில 
பமனாத்்த நிலுறவக ்க்டன, நனாடடின பமனாத்்த உற்பத்தி மதிப்பில 
48.70 ச்தவிகி்தமனா்க இருககுபம் மதிப்பி்டப்படடுள்்ளது. மற்ை 
மனாநிலங்கக்ளனாடு ஒப்பிடடுப் பனாரக்க கவணடுபமனறு மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர அவர்கள் பசனான்னார. மனாநில உற்பத்தி மதிப்பில ்க்டன 
நிலுறவக்கனா் விகி்தனாச்சனாரம 2019–2020 ஆம ஆணடில ஆந்திரப் 
பிரக்தசத்ற்தப் பபனாறுத்்தவறரயில, 26.77 ச்தவிகி்தம ஆகும. எஙகு? 
ஆந்திரப் பிரக்தசத்தில. மத்தி�ப் பிரக்தசத்ற்தப் பபனாறுத்்தவறரயில, 
21.81 ச்தவிகி்தமனா்கவும, க்கர்ள மனாநிலத்ற்தப் பபனாறுத்்தவறரயில, 
29.78 ச்தவிகி்தமனா்கவும, உத்்தரப் பிரக்தசத்ற்தப் பபனாறுத்்தவறரயில, 
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்க்ட்்ளவு 32.16 ச்தவிகி்தமனா்கவும, கமற்கு வங்கத்ற்தப் 
பபனாறுத்்தவறரயில, 29.71 ச்தவிகி்தமனா்கவும உள்்ளது. பபனாதுவனா்க 
மற்ை மனாநிலங்களிலும ஊதி�த் திருத்்தங்க்ளனால நிதிப் பற்ைனாககுறை 
அதி்கரித்துள்்ளது. எனினும, பபனாரு்ளனா்தனாரச் சூழநிறலயில நலல 
மனாற்ைம ஏற்படடுவரும நிறலயில வருவனாய் வரவி்ங்களில வ்ளரச்சி 
விகி்தங்கள் அதி்கரித்து, பபைப்படும ்க்ட்்ளவு எதிர்கனாலத்தில 
குறை� வனாய்ப்புள்்ளது எனபற்தயும, இந்்த நிலுறவக ்க்டன, 
ரூபனாயின மதிப்பில, அ்ளவில அதி்கரித்்தனாலும, மனாநில பமனாத்்த 
உள்நனாடடு உற்பத்தி மதிப்பில நிலுறவக ்க்டன விகி்தம மத்தி� 
அரசு விதித்்த விகி்தனாச்சனாரக ்கடடுப்பனாடடிற்குள்்தனான இருககிைது 
எனப்தற்த் ப்தரிவித்துகப்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
முற்வர பழனிகவல தி�னா்க ரனாேன அவர்கள்.

முமனவர �ழனிகவல் தியா்க ்ராஜன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, நனான மறுபடியும ஒகரப�னாரு க்கனாரிகற்கற� 
றவககிகைன. நனான 30 பநனாடி்களில, ஒரு நிமி்டத்தில க்கள்வி 
க்கட்டனால, நீங்கள் 10 நிமி்டங்களுககுப் பதில படித்தீர்கப்ளனைனால 
எப்படி சரிவரும? ஆஙகிலத்தில, Brevity is the soul of wit எனறு 
பசனாலவனார்கள். நனான ஒரு குறிப்றபக க்கட்டனால, அ்தற்குப் பதில 
பசனாலலுங்கள். நீங்கள் அ்தற்கு வி்ளக்கமனா்க, 25 வரு்டங்களில 
ந்டந்்த வரலனாறு. . . 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீரதெல்வம்: மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, ஒகர வனாரத்ற்தயில வருவனாய்ப் 
பற்ைனாககுறைற�ப் பற்றியும, ்க்ட்்ளறவப் பற்றியும, அறவ மிற்க�னா்க 
இருககிைது எனறும பசனாலலியிருககிறீர்கள். அ்தற்குரி� வி்ளக்கத்ற்த, 
வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை எ்த்னால ஏற்பட்டது, ்க்ட்்ளவு எ்த்னால 
ஏற்பட்டது. . . 

(திரனாவி்ட முனக்ற்ைக ்கழ்க உறுப்பி்ர்கள் 
திரு. பே. அனபழ்கன மற்றும திரு. ப. ரங்கநனா்தன ஆகிக�னார 
எழுந்து நினறு கபச முற்பட்ட்ர.)
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர்கள், 
அறமதி�னா்க இருங்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீரதெல்வம்: எனப்ன் 
்கனார்ங்க்ளனால வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை ஏற்பட்டது எனபது 
குறித்தும, எனப்ன் ்கனார்ங்க்ளனால ்க்ட்்ளவு உ�ரந்்தது 
எனபது குறித்தும, இஙக்க நனான வி்ளக்கமனா்கச் பசனான்னால்தனான. . . 
(குறுககீடு) மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. ரங்கநனா்தன அவர்கக்ள. . . 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. ரங்கநனா்தன, இது முறையிலறல.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீரதெல்வம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, இலறலப�னைனால, நீங்கள் பவளியிகல 
பசனறு பத்திரிற்கயில கபடடி ப்கனாடுத்துவிடுவீர்கள். ‘மனாணபுமிகு 
அறமச்சர அவர்கள் உட்கனாரந்துப்கனாணடிருந்்தனார, அவரி்டமிருந்து 
பதில வரவிலறல’ எனறு கபடடி ப்கனாடுத்துவிடுவீர்கள். 
இவற்றைப�லலனாம ்தவிரப்ப்தற்்கனா்கத்்தனான நனான. . . (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர பதில பசனாலலிக ப்கனாணடிருககிைனார்கள். நீங்கள் 
ஏன குறுகக்க எழுந்து கபசுகிறீர்கள்? (குறுககீடு) இது சரியிலறல, 
இது முறையிலறல. திரு. ரங்கநனா்தன, நீங்கள் பசய்வது முறை�லல. 
(குறுககீடு) நீங்கள் பசய்வது முறை�லல. 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீரதெல்வம்: உரி� பதிறல முறை�னா்கச் 
பசனான்்த்னால, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. ரங்கநனா்தனுககுக 
க்கனாபம வருகிைது. மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. அனபழ்கனுககு 
ஆத்திரம வருகிைது. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
முற்வர பழனிகவல தி�னா்க ரனாேன, நீங்கள் கபசுங்கள்.

முமனவர �ழனிகவல் தியா்க ்ராஜன்: இனனும ஒகரப�னாரு 
கவணடுக்கனாள். மனாணபுமிகு நிதி�றமச்சர அவர்கள் கவறு என் 
குற்ைச்சனாடடு கவணடுபமனைனாலும பசனாலலடடும. ஆ்னால, அவர 
ஏக்தனா ப்தரிந்துப்கனாணக்ட நனான கிண்டல பசய்கிகைன, நனான 
அரசி�ல பசய்கிகைன எனகிை மனாதிரிப�லலனாம ்த�வுபசய்து 
பசனாலல கவண்டனாம. நனான கநரறம�னா் க்கள்விற�, கநரறம�னா் 
்கனார்த்திற்்கனா்கக க்கடகிகைன. 
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர அவர்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீரதெல்வம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, பபனாதுவனா்ககவ, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
முற்வர பழனிகவல தி�னா்க ரனாேன அவர்கள்மீது எ்ககு உ�ரந்்த 
மதிப்பு இருககிைது. அது அவருககும நனைனா்ககவ ப்தரியும. ஏப்னறு 
பசனான்னால, எங்கள் குடுமபமும, அவர்களின குடுமபமும, 
ஒகர குடுமபமனா்க ்தனாய்ப்பனாசத்க்தனாடு, அண்ன, ்தமபி�னா்க, 
சக்கனா்தரர்க்ளனா்க வனாழந்்தவர்கள், வனாழந்து ப்கனாணடிருப்பவர்கள். 
ஆ்ககவ, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கற்ளப் பற்றி கிண்டல 
பசய்கிை அவசி�கம எ்ககு இலறல. ்த�வுபசய்து, அந்்தக ்கருத்ற்த 
அறவக குறிப்பிலிருந்து நீக்க கவணடுபமனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 
நனான பசனாலலனா்த ்கருத்ற்த அவர பசனாலலிகப்கனாணடிருககிைனார. 
நீங்கள் க்கடகினை க்கள்விககு உரி� பதிறல நனான பசனாலலிக 
ப்கனாணடிருககிகைன. அவவ்ளவு்தனான.

பிற்ப்கல 12–45

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர அவர்கள் அதுகபனானறு பசனாலலவிலறல. நீங்கள் 
weak point எனறு பசனானனீர்கள், அ்தற்குரி� பதிறல அவர்கள் 
பசனான்னார்கள், அவவ்ளவு்தனான. மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர, 
பசனாலலுங்கள். 

முமனவர �ழனிகவல் தியா்க ்ராஜன்: மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, நனான அ்தற் முழுவதுமனா்க 
ஏற்றுகப்கனாள்கிகைன. 3, 4 ்கருத்து்கள் மடடுகம உள்்ள். 
்க்டன எ்தற்்கனா்க எடுக்கப்படுகினைது எனபது முககி�ம. ்க்டன 
வனாஙகித்்தனான அற்த்து மனாநிலங்களும, அற்த்து நனாடு்களும 
அற்த்து ்கமபபனி்களும இ�ஙகுகினை் எனபற்த நனான 
முழுவதுமனா்க ஏற்றுகப்கனாள்கிகைன. க்கள்வி, எ்தற்்கனா்கக 
்க்டன எடுககிகைனாம? ்தறலவர ்கனாலத்தில, 5 வரு்டங்களில 
எடுக்கப்பட்ட ்க்டன, 44,655 க்கனாடி ரூபனாய். அந்்தத் ப்தனாற்க 
முழுறம�னா்க மு்தலீடடில பசய்�ப்பட்டது. ஒரு ரூபனாய்கூ்ட 
கவறு எந்்தச் பசலவிற்கும கபனா்கவிலறல. அமறம�னார ்கனாலத்தில 
1,14,000 க்கனாடி ரூபனாய்; மனாணபுமிகு நிதி�றமச்சர அவர்கள் 
கூறி�துகபனால, அந்்தத் ப்தனாற்கயில 97,000 க்கனாடி ரூபனாய் மு்தலீடு 
பசய்து, நனான பசனான்துகபனால பவறும 17,000 க்கனாடி ரூபனாய் 
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மடடும்தனான வருவனாய்க ்க்ககு பசலவிற்கு, திட்ட வ்ளரச்சிககுப் 
ப�னபடுத்்தப்பட்டது. ஆ்னால, இந்்தக ்கற்டசி 4 வரு்டங்களில, 
இனனும estimate–ஐ கசரத்து றவத்்தனால, ஏற்ப்க்கவ எடுக்கப்பட்ட 
1,39,000 க்கனாடி ரூபனாய் ்க்டனில, பவறும 81,000 க்கனாடி ரூபனாய்்தனான 
மு்தலீடு பசய்�ப்படடு, 31,000 க்கனாடி ரூபனாய் நனான முன்ர 
பசனான்துகபனால, விருப்பச் பசலவு்கள், welfare measures–ககும, 
discretionary spending–ககும அதி்கமனா்கப் ப�னபடுத்தி, 26,000 
க்கனாடி ரூபனாய் ்கட்டனா�ச் பசலவு்கள், அ்தனாவது வடடி, ஊதி�ம, 
ஓய்வூதி�ம, Non–wage O&M–ககுப் ப�னபடுத்்தப்படடிருககிைது. So 
the quality of the debt, எ்தற்்கனா்கக ்க்டன வனாஙகுகிகைனாம எனபது 
சரிந்துப்கனாணடு வருகிைது. பபனாரு்ளனா்தனாரம படித்்தவர்களுககு 
மு்தல பக்கத்தில பசனான்துகபனால, ்க்டன எடுத்து மு்தலீடற்டச் 
பசய்்தனால, அது ந்டந்்தனால, சிைப்பனா்க வரும எனபது ப்தரியும. 
அதிலும அரசனாங்கம பசய்்தனால, மி்கவும சிைப்பனா்க வரும. 
ஏப்னைனால நமககு இருப்பதிகலக� borrowing cost குறைவு. 
நனாம எவற்றில invest பசய்கிகைனாம? சனாறல்கள், குடிநீரத் திட்டம, 
பனாலங்கள், மருத்துவமற்்கள், துறைமு்கங்கள், Industrial estates 
ஆகி�வற்றிபலலலனாம அரசனாங்கம ஒரு ரூபனாய் கபனாட்டனால, 
மற்பைனாருவர 10 ரூபனாய் கபனாடுவனார்கள், மக்களுககு நலல பலன 
கிற்டககும; productivity increase ஆகும. ஆற்கயி்னால, மு்தலீடடிற்குச் 
பசய்கினை ்க்டன நலல ்க்டன, நனான ஏற்றுகப்கனாள்கிகைன. பிரச்சிற் 
என்பவனைனால, ்கற்டசி 4 வரு்டங்க்ளனா்க, நனாம வனாஙகும ்க்டன 
ப்தனாற்கயில, 58 ச்தவிகி்தத்ற்தத்்தனான மு்தலீடு பசய்திருககிகைனாம. 
Textbook–ல என் பசனாலலப்படடிருககிைக்தனா, RBI என் 
பசனாலகிைக்தனா அற்தத்்தனான நனான குறிப்பனா்கச் பசனாலகிகைன; If 
your expenses for interest go up and if you borrow for revenue 
deficit rather than for investment, அ்தனாவது மு்தலீடடிற்குப் 
பதில வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறைக்கனா்கக ்க்டன வனாஙகி்னாலும, 
வருமனா்த்தில எவவ்ளவு ச்தவிகி்தம வடடி ்கடடுகிறீர்கள் எனபது 
அதி்கரித்்தனாலும, எதிர்கனாலத்தில வ்ளரச்சி வீழந்துகபனாகும. இது 
அடிப்பற்ட. இ்தற்கு Nobel prize க்தறவயிலறல. Textbook–ல 
மு்தல பக்கத்தில பசனாலகிைனார்கள். அது்தனான இஙக்க ந்டந்திருககிைது. 
ஏப்னைனால, நமமுற்ட� உற்பத்தி, nominal GSDP growth rate, 
ஒரு ்கனாலத்தில 17, 18 ச்தவிகி்தம இருந்்தது, ்தற்கபனாது சுமனார 11 
ச்தவிகி்தத்திற்குக குறைந்துவிட்டது. நனான ஏற்றுகப்கனாள்கிகைன. 
இ்தற்கு இந்தி� அ்ளவில இருககினை பிரச்சிற்்களும உணடு, 
ப் மதிப்பிழப்பும ந்டந்்தது. GST implementation–ம ந்டந்்தது. 
இது முழுவதுமனா்க நமமுற்ட� பிரச்சிற் இலறல. ஆ்னால, 

[முற்வர பழனிகவல தி�னா்க ரனாேன]
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நமமுற்ட� மு்தலீடு ்கடுறம�னா்கக குறைந்துவிட்டது. ஒரு்கனாலத்தில 
உற்பத்தியில 2½ ச்தவிகி்தம மு்தலீடு பசய்து ப்கனாணடிருந்க்தனாம, 
சிைப்பனா்க வ்ளரச்சிற�ப் பபற்கைனாம. அமறம�னார ்கனாலத்தில 
2.36 ச்தவிகி்தம பசய்து ப்கனாணடிருந்க்தனாம; சிைப்பனா்க வ்ளரச்சி 
பபற்கைனாம. நனான கமலும பசனாலகிகைன, ‘ப்தனாறலகநனாககுப் 
பனாரறவ 2023’ திட்டத்தில அமறம�னார என் பசனான்னார்கள் 
எனைனால, நனாம எவவ்ளவு மு்தலீடு பசய்கிகைனாகமனா, அந்்த அ்ளவிற்கு 
வ்ளரச்சி வரும எனறு. சட்டப்படி 3 ச்தவிகி்தத்திற்குகமல ்க்டன 
வனாங்க முடி�னாது. எ்கவ, 3 ச்தவிகி்தம ்க்டற்யும, 1½ ச்தவிகி்தம 
வருவனாய்க ்க்ககில உபரிற�யும றவத்து, Off–Balance Sheet–ல 
vehicles, infrastructure finance, funding companies–ஐ றவத்து, 
கமலும 1½ ச்தவிகி்தம றவத்து, 3–ஐ double ஆககி, 6 ச்தவிகி்தம 
நனாம மு்தலீடு பசய்்தனால, வ்ளரச்சி விகி்தம 8 ச்தவிகி்தம, 10 
ச்தவிகி்தத்திலிருந்து 14 ச்தவிகி்தம மற்றும 15 ச்தவிகி்தத்திற்குப் 
கபனாகும எனறு பசனான்னார. உணறம. அந்்தக ்க்கற்க 
�னாரும மறுக்க முடி�னாது. ஆ்னால, ந்டந்்தது என்? அவர்கள் 
பசனான்னார்கள், 3–ஐ 6 ஆக்கப் கபனாகிகைனாம எனறு. ஆ்னால, 
இஙக்க ந்டந்திருப்பது, 3 ச்தவிகி்தம ்க்டன வனாஙகி, 1½ ச்தவிகி்தம 
வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறையில கபனாடடு, 3 + 1½–ககுப் பதிலனா்க, 
3-1½ ஆகி, இனறைககு 1½ ச்தவிகி்தம ்தனான மு்தலீடு நற்டபபறுகிைது. 
இ்த்னால்தனான நமககு வ்ளரச்சி குறைவனா்க இருககிைது. 

பிற்ப்கல 12–50

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீரதெல்வம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, நனான ஏற்ப்க்கவ கூறி�துகபனால, மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர அவர்கள் ்தனாக் க்கள்வி க்கடடு அவகர பதில 
பசனாலலிகப்கனாணடிருககிைனார. ஆ்னால, அ்தற்கு முனபனா்க ஒரு 
குற்ைச்சனாடற்ட இஙக்க பதிவு பசய்திருககிைனார. தி.மு.்க. ஆடசிக 
்கனாலத்தில நனாங்கள் ்க்டன பபற்று மூல்த்த்திற்கு மடடுகம 
பசலவழித்க்தனாம, மற்ை ஆ்டமபரச் பசலவு்கள் மற்றும உதிரி 
பசலவு்களுககு பசலவு பசய்�விலறல எனை ்கருத்ற்தப் பதிவு 
பசய்்தனார. அ்தனாவது, 2006–2007 தி.மு.்க. ஆடசிக ்கனாலத்தில நீங்கள் 
பபற்ை நி்கரக ்க்டன 2,712 க்கனாடி ரூபனாய். ஆ்னால, மூல்த்ச் 
பசலவு பசய்்தது 6 ஆயிரத்து 604 க்கனாடி ரூபனாய். அக்த கநரத்தில, 
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2009–2010 ஆம ஆணடில 16 ஆயிரத்து 24 க்கனாடி ரூபனாய் ்க்டன 
வனாஙகியிருககிறீர்கள். அதில எவவ்ளவு பசலவு பசய்திருககிறீர்கள் 
எனைனால 8 ஆயிரத்து 276 க்கனாடி ரூபனாய் பசலவு பசய்திருககிறீர்கள். 
14 ஆயிரம க்கனாடி ரூபனாய் அ்ளவிற்குக ்க்டன வனாஙகி, 8 ஆயிரம க்கனாடி 
ரூபனாய் மூல்த்ச் பசலவு பசய்திருககிறீர்கள். மீ்தமிருந்்த ப்தனாற்கயில 
என் பசலவு பசய்தீர்கள்? (குறுககீடு) பசனாலலிவிடுகிகைன. 
உட்கனாருங்கள், பசனாலலிவிடுகிகைன. எந்்த அரசு ஆடசிககு 
வந்்தனாலும மூல்த்ச் பசலவு கபனா்க மீ்தமுள்்ளற்த அத்தி�னாவசி�ச் 
பசலவு்கள் பசய்� கவணடி�திருககிைது. சில கநரங்களில சமப்ள 
உ�ரவு ப்கனாடுக்க கவணடி�திருககிைது. எந்்த ஆடசி வந்்தனாலும, 
இந்்த fluctuation இருககும. அது உங்களுககு நனைனா்கத் ப்தரியும. 
ப்தரிந்திருந்தும ஆடசியில இருப்பவர்கள்மீது ஏ்தனாவது குற்ைம, குறை 
பசனாலல கவணடும எனை ்கனார்த்திற்்கனா்க நீங்கள் இப்பபனாழுது 
பசனாலலிக ப்கனாணடிருககிறீர்கள். ஆ்ககவ, நீங்கள் finance–ஐ பற்றி, 
Public Finance–ஐ பற்றி நனைனா்க ப்தரிந்திருந்தும, அறிந்திருந்தும 
நீங்கள் சனாரந்திருக்கககூடி� ்கடசியின சனாரபனா்க ஏ்தனாவது நலல 
பல ்கருத்து்கற்ளச் பசனாலல கவணடுபமனறு நி�னா�ப்படுத்திப் 
கபசிகப்கனாணடிருககிறீர்கள் எனபற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
முற்வர பழனிகவல தி�னா்க ரனாேன அவர்கள். 

முமனவர �ழனிகவல் தியா்க ்ராஜன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, நனான 5 ஆணடு்கள் முழுறம�னா்கச் பசனானக்ன, 
உணறம. 5 ஆணடு்களில 2 ஆணடு்கள் வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை 
இருந்்தது. நனான 5 ஆணடு்கள் முழு ஆடசிக ்கனாலத்ற்தயும பசனாலகிகைன; 
்தறலவர அவர்கள் ஆடசிக ்கனாலத்ற்தயும பசனாலகிகைன; 5 
ஆணடு்கள் முழு ஆடசிக ்கனாலத்ற்தயும, அமறம�னார அவர்கள் 
ஆடசிக ்கனாலத்ற்தயும பசனாலகிகைன. நனான ்தனிப்பட்ட முறையில 
எங்களுற்ட�து மடடும சரனாசரிற�ப் பனாரத்து, அவர்களுககு 
மடடும பமனாத்்தத்ற்தப் பனாரககிை நபர கிற்ட�னாது. இரணடு 
ஆடசியிலும 5 ஆணடு்கள் முழுறம�னா் ்க்கற்கச் பசனாலகிகைன. 
நனானும, நீங்களும எவவ்ளவு புள்ளிவிவரங்கற்ளச் பசனான்னாலும 
வித்தி�னாசம கிற்ட�னாது. இனறைககு இற்�்த்ளத்தில நீங்களும 
எலலனாவற்றையும publish பசய்கிறீர்கள், நனாங்களும எங்களுற்ட� 
ஆரனாய்ச்சிற� publish பசய்கிகைனாம. பபனாதுமக்கள் இரணற்டயும 
பனாரத்து, �னார ்கருத்து பசனாலகிைனார்கள், �னார அரசி�லுக்கனா்கப் 
கபசுகிைனார்கள், �னார உணறமக்கனா்கப் கபசுகிைனார்கள் எனறு 
easy ஆ்கக ்கணடுபிடித்துவி்டலனாம. நனான பசனாலல கவணடி� 
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்கருத்து ஒனறு உள்்ளது. உற்பத்தியில ்க்டன 25 ச்தவிகி்தத்ற்தத் 
்தனாண்டக கூ்டனாது எனறு மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள் 
பசனாலலியிருககிைனார்கள். உணறம, அது்தனான இலககு. ஆ்னால, நனான 
ஒரு சிறு ்கற்த பசனாலல கவணடும. 2003 ஆம ஆணடில எ்தற்்கனா்க 
இந்்த நிதி பபனாறுப்பு மற்றும படபேட கமலனாணறமச் சட்டம 
உருவனாக்கப்பட்டது? எ்தற்்கனா்க சட்டம நிறைகவற்ைப்பட்டது? 
மனாநிலங்கள் ்தங்க்ளது நிதி கமலனாணறமற� சிைப்பிக்க கவணடும 
எனப்தற்்கனா்க மத்தியில FRBM Act உருவனாக்கப்பட்டது. அது 
உருவனாக்கப்பட்ட ்கனாலத்திலிருந்து இனறுவறரயிலும உள்்ள 
வரலனாற்றை ப்கனாஞசம பசனாலல கவணடும. உற்பத்தியில 
எத்்தற் ச்தவிகி்தம ்க்டன இருக்க கவணடும? அந்்தச் சட்டம 
உருவனாக்கப்பட்டகபனாது அமமனா அவர்கள் ஆடசியில இருந்்தனார்கள். 
அனறைககு ்தமிழநனாடடினுற்ட� உற்பத்தியில ்க்டன 26, 27 
ச்தவிகி்தத்திற்குகமல இருந்்தது. அற்த அவர்கள் 24 ச்தவிகி்தத்திற்குக 
குறைத்்தனார்கள். Fail ஆ்க இருந்்த situation–ஐ pass mark–ககு 2006 
ஆம ஆணடில ப்கனாணடுவந்து கசரத்்தனார்கள் அமறம�னார அவர்கள். 
அற்த எங்களி்டம ஒப்பற்டத்்தனார்கள். 2006 ஆம ஆணடிலிருந்து 
2011 ஆம ஆணடு வறர ்தறலவர ்கறலஞர ஆடசியில அந்்தக 
்க்டன ச்தவிகி்தம 24.4 ச்தவிகி்தத்திலிருந்து 19.66 ச்தவிகி்தமனா்கக 
குறைக்கப்பட்டது. (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) ஆ்க, pass 
mark–லிருந்து first class–ககுக ப்கனாணடுகபனாய் கசரத்்தனார ்தறலவர 
்கறலஞர அவர்கள். அமமனா அவர்கள் திருமபவும ஆடசிககு 
வந்்தகபனாது 19.66 ச்தவிகி்தத்திலிருந்து குறைத்து 17.8 ச்தவிகி்தத்திற்குக 
ப்கனாணடு வந்்தனார்கள். நனான அமறம�னார அவர்கற்ளப் 
பனாரனாடடுகிகைன. First class–ஐ distinction–ககுக ப்கனாணடுகபனாய் 
கசரத்்தனார்கள். கமறசற�த் ்தட்ட கவணடுபமனைனால ்தடடுங்கள், 
எ்ககுக ்கவறலயிலறல. இனறைககு இருககினை சூழநிறல 18.8 
ச்தவிகி்தம அமறம�னார அவர்கள் ஆடசியில விடடுச்பசனைற்த 
21.4 அலலது 21.8 ச்தவிகி்தம அ்ளவிற்குக ப்கனாணடுவந்து விடக்டனாம 
எனறு மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்கக்ள பசனாலகிைனார்கள். 
அப்படிப�னைனால, மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்கள் என் 
பசனாலகிைனார்கள் எனைனால நனான இனனும fail ஆ்கவிலறல, 
எனற்ப் பனாரனாடடுங்கள் எனகிைனார. நனான பசனாலகிகைன, 
distinction student–ஐ first class–ககுக ப்கனாணடு வந்து, second 
class–ககுக ப்கனாணடு வந்து, third class–ககுக ப்கனாணடு வந்து 
fail ஆ்கனாமல றவத்திருப்ப்தற்கு நனான எப்படி பனாரனாடடு பசனாலல 
முடியும? 15 வரு்டங்க்ளனா்க fail ஆ் student–ஐ உங்களுற்ட� 
அமறம�னார அவர்களும, எங்களுற்ட� ்தறலவர அவர்களும 
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distinction–ககுக ப்கனாணடு பசனைனார்கள். ்க்டற்க குறைக்க 
கவணடுகம ்தவிர, க்கனாடபனாடடிற்கு உள்க்ளக� இருககிகைனாம, fail 
ஆ்கவிலறல எனபது ்தவைனா் பபருறம. குறைத்்தனால வடடிச் பசலவு 
குறையும. வடடிச் பசலறவக குறைத்்தனால மக்களுககு நலல பணி 
பசய்�லனாம. வடடிச் பசலறவயும, வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறைற�யும 
குறைத்்தனால மு்தலீடு பசய்�லனாம. இது்தனான அடிப்பற்ட, இந்்தச் 
சட்டத்தினுற்ட� அடிப்பற்ட. அ்த்னால மனாணபுமிகு அறமச்சர 
அவர்கள், நனான அரசி�லுக்கனா்கப் கபசுகிகைன எனறு திருப்பித் 
திருப்பிச் பசனாலலனாமல இருக்க கவணடும. ்கருத்து, நலல ்கருத்து 
எனைனால �னார பசனான்னாலும எடுத்துகப்கனாள்்ள கவணடி�து 
ஒரு நலல அரசனாங்கத்தின பபருந்்தனறமற�க ்கனாணபிககும. 
இற்த ஏன நனான கூறுகிகைன எனைனால, இரணக்ட இரணடு 
points. அ்தற்குப் பிைகு பனாரனாடற்ட நனான பசனாலல இருககிகைன. 
RBI–லிருந்து வரு்டத்திற்கு வரு்டம ஒரு report வருகிைது; State 
of State Finances, மனாநிலங்களில நிதிநிறலறம எந்்த அ்ளவில 
இருககிைது எனபது குறித்்த்தனாகும. ஒரு ்கனாலத்தில நனாம ஒரு சிைந்்த 
மனாநிலமனா்க இருந்க்தனாம. இனறைககு நனாம ப்கனாஞசம சரிந்து 
விடக்டனாம. இது்தனான உணறம. இது neutral. இது State of 
State Finances பசனான்படி. நனான கவணடுமனா்னால report–ஐ  
ப்கனாடுககிகைன. Website–ல இருககிைது. �னாரும ்தனிப்பட்ட data–ஐ 
ப்கனாடுக்க முடி�னாது.

பிற்ப்கல 12–55

நனான பத்திரிற்க�னா்ளர்களி்டத்தில ப்கனாடுக்க இருப்பதில 12 
measures எடுத்துக ்கனாணபித்திருககிகைன. இஙக்க மூனகை மூனறு 
measures–ஐ மடடும எடுத்துச் பசனாலகிகைன. ஒனறு, Transfers–
மக்களுககு ப்கனாடுக்கககூடி� ஓர உ்தவி. ஓய்வூதி�ம, மனாற்றுத் 
திை்னாளி்கள் ஓய்வூதி�ம இற்தப�லலனாம ப்கனாடுககுமகபனாது, we 
are the worst. 2017–2018–லும சரி, 2018–2019–லும சரி, 2019–2020 
revised estimate–லும சரி, 2020–2021–லும சரி, நனாம ஆந்திரனா 
மனாநிலத்ற்தயுமவி்ட கமனாசம, க்கர்ள மனாநிலத்ற்தயும வி்ட 
கமனாசம, ப்தலுங்கனா்னா மனாநிலத்ற்தயுமவி்ட குறைவு, ்கரநனா்ட்கனா 
மனாநிலத்ற்தயுமவி்ட குறைவு. 

அதுகபனானறு நனாம எவவ்ளவு ச்தவிகி்தம வடடி ்கடடுகிகைனாம 
எனைனால, Southern States–ன average–ஐவி்ட கமனாசம, இந்தி�னாவின 
average–ஐவி்ட கமனாசம, அதுகபனானறு மு்தலீடு எனறு வருமகபனாது 
Southern states–ஐவி்ட கமனாசம. இந்தி�னாறவவி்ட கமனாசம. 
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இந்்த வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை ஒரு பபரி� பிரச்சிற்�னாகும. 
இ்தற்கு மூலக ்கனார்ம வருமனா்ம சரிந்து விட்டது்தனான. இது 
சிறி� பிரச்சிற்யிலறல எனபற்த நனான ஏற்றுகப்கனாள்கிகைன. 
அரசி�லில வருமனா்த்ற்தப் பபருககுவது எனபது சனா்தனார் 
விஷ�ம இலறல. அ்தற்குத்்தனான நனான 2017 ஆம ஆணக்ட 
பசனானக்ன. அனறைககிருந்்த நிதி�றமச்சர அவர்களி்டம 
பசனானக்ன; ்த�வுபசய்து நிபு்ர குழு ஒனறை உருவனாககி, 
்கடசிககு அப்பனாற்படடு உங்கள் கமல ்தனி�னா்க ஒரு பழிற� 
சுமத்்த முடி�னா்த அ்ளவிற்கு ஒரு திட்டத்ற்த உருவனாககுங்கள் 
எனறு. எப்படி உற்பத்தியில வருமனா்த்ற்த திருமப 14%, 
14½%–ககுக ப்கனாணடு பசலவது எனபற்தப் பனாரக்க கவணடும. 
அற்தச் பசய்துவிட்டனால, நனான உங்கற்ள ்தவறு பசனாலலமனாடக்டன. 
நனாம அரசி�லில இருககிகைனாம. பசய்்தனா்க கவணடும. ஆ்னால, 
இந்்தப் பிரச்சிற்ற� சரி பசய்�னாவிட்டனால, வருவனாய் ்க்டன, 
அ்த்னால மு்தலீடு சரிவு, வ்ளரச்சி சரிவு, வடடியி்னால ப�ங்கர 
சுறம எனபது அதி்கரித்துக ப்கனாணக்ட கபனாகும. இ்தற்ப்கலலனாம 
ஒகர மூலக ்கனார்ம வருமனா்ம வரவிலறல எனபது்தனான.

்கற்டசி�னா்க, இந்்த 15–வது நிதிக குழுறவப் பற்றி நனான 
இஙக்க குறிப்பி்ட விருமபுகிகைன. நனான கூறுவது ப்டலலி வறர 
பசனறு கசர கவணடுபமனப்தனால, நனான இப்கபனாது ஆஙகிலத்தில 
கபசுகிகைன. I think we all agree that the Central Government has 
been authoritarian and taking control from the States. The same 
Prime Minister, who was the champion of Federalism, when he 
was Gujarat Chief Minister for many many years, all of a sudden 
has started taking all control to him. இந்்த Fifteenth Finance 
Commission–ல 2011 population–ஐ எடுககிைகபனாது, எலலனா ப்தன 
மனாநிலங்களிலும நனாம protest பசய்க்தனாம. நனானும அனறைககுக 
கூட்டத்திற்கு வந்க்தன. மனாணபுமிகு கபரறவத் துற்த் ்தறலவர, 
திரு. பபனாள்்ளனாச்சி பே�ரனாமன அவர்கள் இருந்்தனார்கள். 
முன்னாள் நிதி�றமச்சர திரு. பபனானற்�ன அவர்கள் 
இருந்்தனார்கள். அப்கபனாது, ‘2011–ன மக்கள்ப்தனாற்கற� எடுத்்தனால, 
இது எங்களுககு எலலனாம பசய்கிை துகரனா்கம, நனாங்கள் population 
control பசய்திருப்ப்தற்கு நீங்கள் துகரனா்கம பசய்திருககிறீர்கள்’ 
எனறு நனாங்கள் பசனானக்னாம. அனறைககிருந்்த அறமச்சர 
Mr. Jaitley அவர்கள், ‘ஏற்ப்க்கவ set பசய்து விடக்டனாம, 
terms of reference–ஐ மனாற்ை முடி�னாது’ எனறு பசனான்னார்கள். 
அ்தற்குப் பிைகு “பவந்்த புணணில கவறலப் பனாய்ச்சுவதுகபனால” 
அனறைககு மனாற்ை முடி�னாது எனறு பசனான்கபனாது, குழுவிற்கு 
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இனனும ஒரு வரு்டம term இருந்்தது. Finance Commission–ககு 
term இருந்்தது. அப்கபனாது எதுவும பசய்�னாமல அகக்டனாபர மனா்தம 
முடி� கவணடி� Finance Commission–ககு ஆ்கஸட மனா்தத்தில 
இற்த extend பசய்�லனாம எனறு பசனாலகிைனார்கள். மு்தலில term–ஐ 
மடடும மனாற்றுகிகைனாம, பிைகு, நீங்கள் extend பசய்யுங்கள் எனறு 
பசனான்னார்கள். மறுபடியும என் பசனாலகிைனார்கள் எனைனால, 
one year extend பசய்துப்கனாள்ளுங்கள்; திருமப நனாங்கள் term–ஐ 
மடடும மனாற்றுகிகைனாம எனறு பசனாலகிைனார்கள். அவர்களுககு 
கவணடுபமனைனால, எது கவணடுமனா்னாலும பசய்�லனாம; நனாம 
க்கடகுமகபனாது, உங்களுககு எலலனாம மனாற்ை முடி�னாது எனறு 
ப்தரிவித்துவிட்டனார்கள். Then they claim that they have introduced 
a factor called Demographic Performance Indicator, என் 
பசனாலகிைனார்கள் எனைனால, 2011 ஆம ஆணடு மக்கள்ப்தனாற்கற� 
எடுககிகைனாம எனறு. ஆமனாம, ஏற்றுகப்கனாள்கிகைனாம; உங்களுககு 
என் பனாதிப்பு; ஆமனாம, மக்கள்ப்தனாற்கற�க குறைத்்தது ்தவறு, 
அற்தத் திருத்துகிகைனாம எனறு பசனாலலி, Demographic Performance 
எனறு ஒரு factor–ஐ ப்கனாணடு வருகிைனார்கள். ஆ்னால, ்க்ககுப் 
கபனாடடு பனாரத்்தனால, அந்்த Demographic Performance factor–ககும 
2011 population–ககும 82 ச்தவிகி்தம correlation இருககிைது. ஒனறைத் 
திருத்துவ்தற்கு இனப்னானறைச் பசய்்தனால, அ்தற்கும, இ்தற்கும 
எதிரப்பு இருக்க கவணடும. இற்தத் திருத்துவ்தற்குக ப்கனாணடு 
வந்்தனால, அதுவும ஒகர திறசயில கபனா்னால இது என் திருத்்தம? 
இது அதி்கரிப்பு; இதுமனாதிரி ஒரு துகரனா்கத்ற்தச் பசய்திருககிைனார்கள். 
மக்கள் எணணிகற்க குறைவனா்க இருககிை ்கனார்த்தி்னால, இற்தக 
குறைப்ப்தற்கு பலமுறை மு�ற்சி பசய்திருககிைனார்கள். நிதி�றமச்சர 
சிைப்பனா்கச் பசனாலகிைனார. (குறுககீடு) ப்தரி�னா்தற்த எலலனாம கபச 
கவண்டனாம. சுமமனா உட்கனாரச் பசனாலலுங்கள். 

பிற்ப்கல 1–00

மனாணபுமிகு நிதி�றமச்சர அவர்களி்டம நனான க்கட்க 
விருமபுவது, 25 வரு்டங்க்ளனா்க, எப்பபனாப்தலலனாம நிதிக குழு 
வந்திருககிைக்தனா, 10–வது நிதிக குழு 1994, 11–வது நிதிக குழு 
1999, 12–வது நிதிக குழு 2004, 13–வது நிதிக குழு 2009, 14–வது 
நிதிக குழு 2014, இந்்த 25 வரு்டங்க்ளனா்க நமமுற்ட� பஙகு 
6.637%–லிருந்து, 5.385%–ககு, 5.305%–ககு, 4.969%–ககு, 4.023%–ககுக குறைந்து 
ப்கனாணக்ட கபனாயிருககிைது. இப்கபனாது அதி்கரித்திருககிைனார்கள் 
எனைனால, அது நமககு எலலனாம பபருறமயிலறல. ஏப்னைனால 
�னாருகப்கலலனாம குறைத்திருககிைனார்கள், �னாருகப்கலலனாம 
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அதி்கரித்திருககிைனார்கள் எனறு பனாரத்்தனால, ்கரநனா்ட்கனா, க்கர்ளனா, 
ப்தலுங்கனா்னா, ஆந்திரப் பிரக்தசம, ஹரி�னா்னா, ஒடிசனா, உத்்தரப் 
பிரக்தசத்திற்குககூ்ட குறைத்திருககிைனார்கள். அப்படிப�னைனால 
என் அரத்்தம? சரனாசரிற�வி்ட நீங்கள் சிைப்பித்திருககிறீர்கள். 
அ்த்னால உங்களுககுக குறைககிகைனாம எனறு பசனாலலியிருககிைனார்கள். 
�னாருகப்கலலனாம அதி்கப்படுத்தியிருககிைனார்கள் எனைனால, 
பீ்கனார, ்தமிழநனாடு, மத்தி�ப் பிரக்தசம, உத்்தர்கனாணட மற்றும 
ேனார்கணட மனாநிலங்களுககு அதி்கப்படுத்தியிருககிைனார்கள். நமககு 
அதி்கப்படுத்தியிருககிைனார்கள் எனறு மனாணபுமிகு நிதி�றமச்சர 
அவர்கள் பபருறம�னா்கச் பசனாலகிைனார. ்கரநனா்ட்கனா, க்கர்ளனா 
அ்ளவுககு இருந்்தவர்கற்ள ேனார்கணட, பீ்கனார அ்ளவுககுக 
ப்கனாணடுவந்துவிடடீர்கக்ள, இது எப்படி நனைனா்க இருககும 
எனறு்தனான நனான க்கடகிகைன. சரி, இக்தனாடு ்தவறு்கற்ளச் 
சுடடிக்கனாடடுவற்த நனான நிறுத்திகப்கனாள்கிகைன. 

்தற்கபனாது, நிதிநிறல அறிகற்கயில குறிப்பி்டப்படடுள்்ளவற்றில 
சிலவற்றைப்பற்றி பனாரனாடடிப் கபச விருமபுகிகைன. Madras School 
of Economics, Centre for Public Finance நிறுவி்டவுள்்ளது எனறு 
அறிவித்துள்ளீர்கள். அ்தற்கு எனனுற்ட� பனாரனாடடு்கள். அது 
எப்கபனாது பச�லபனாடடிற்கு வருகிைக்தனா அனறு மனாநிலத்திற்கும, 
நிதித் துறைககும பபரி� உ்தவி�னா்க இருககும எனறு நனான 
்கருதுகிகைன. அக்தகபனால, IMF உ்தவியு்டன IFHRMS E–Governance 
initiative–ஐ எடுப்ப்தனா்க நீங்கள் ப்தரிவித்துள்ளீர்கள். ்த�வுபசய்து 
அற்த கூடி� விறரவில பச�லமுறைககுக ப்கனாணடுவர 
கவணடுபமனறு நனான க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. அரசனாங்கத்தினுற்ட� 
efficiency–ஐ, பசலவுத் திட்டத்ற்த சிைப்பிக்க கவணடுபமனபது 
உணறம. ்த�வுபசய்து எவவ்ளவு சீககிரமனா்க பசய்� முடியுகமனா 
அவவ்ளவு சீககிரமனா்க அற்தச் பசய்து முடிக்க கவணடுபமனறு 
க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. திரு. எஸ. ஆதிகசஷய்�னா, இ.ஆ.ப. (ஓய்வு) 
்தறலறமயில Expenditure Rationalisation Committee–ன அறிகற்க 
பச�லபடுத்்தப்படும எனறு மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர 
அவர்கள் ப்தரிவித்துள்்ளனார்கள். அ்தற்கு எனனுற்ட� பனாரனாடடு்கள். 
எவவ்ளவு சீககிரமனா்க அற்த பச�லமுறைககுக ப்கனாணடுவர 
முடியுகமனா அவவ்ளவு சீககிரமனா்க அற்தச் பச�லமுறைககுக 
ப்கனாணடு வர கவணடுபமனறு நனான க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 
ஆதி திரனாவி்டர நலத் துறைககும, பிற்படுத்்தப்படக்டனார நலத் 
துறைககும நிதிப�னாதுக்கத்ற்த அதி்கரித்துள்ளீர்கள். அ்தற்கு நனான 
எனனுற்ட� பனாரனாடடு்கற்ளத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. கமலும, 
அதுசமபந்்தமனா் க்கனாரிகற்க ஒனறையும, ்கடசிககு அப்பனாற்படடு, 
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இந்்த அரசி்டம நனான றவக்க விருமபுகிகைன. பபனாதுக ்க்ககுக 
குழுவின ்தறலவர அண்ன திரு. துறரமுரு்கன அவர்களும, 
நனானும, இந்்தப் பக்கத்தில இருககும மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. டி.ஆர.பி. ரனாேனா, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. ்தனா. உ்த�சூரி�ன, 
அந்்தப் பக்கத்தில இருககும மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர, முன்னாள் 
டி.ஜி.பி. திரு. ஆர. ந்டரனாஜ், மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர ்டனாக்டர 
V.P.B. பரமசிவம, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. தூசி க்க. கமனா்கன, 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. பி.வி. பனாரதி, குன்ம ப்தனாகுதி 
சட்டமனை உறுப்பி்ர திரு. ஆர.டி. இரனாமச்சந்திரன உள்ளிட்ட 
குழுவின உறுப்பி்ர்கள் அற்வரும எஙப்கலலனாம ஆய்வுககு 
பசலகிகைனாகமனா அந்்தப் பகுதி்களில உள்்ள BC, SC Hostels–ஐ 
எலலனாம ஆய்வு பசய்கிகைனாம. அஙக்கப�லலனாம, அதி்க்ளவிலனா் 
பணி்கற்ள கமற்ப்கனாணடு கமலும சிைப்பனா்க அவற்றை ந்டத்துவ்தற்கு 
வழிவற்க்கற்ளச் பசய்� கவணடுபமனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 
பல ஆயிரம க்கனாடி ரூபனாற� மனாநில அரசு அ்தற்்கனா்க ஒதுககுகிைது. 
இதில எங்களுககும ஒகர ்கருத்து்தனான, உங்களுககும ஒகர 
்கருத்து்தனான; சமு்தனா� ஒற்றுறம, சமூ்க நீதி, எலகலனாருககும 
வ்ளரச்சி, எலகலனாருககும ்கலவி எனறு. இந்்த மனாதிரி�னா் 
்கனார்ங்களுக்கனா்க நிதிற� பசலவு பசய்க்த ஆ்க கவணடும. 
அ்தற்்கனா்க நனான அரறசப் பனாரனாடடுகிகைன. ஆதி திரனாவி்டர நலத் 
துறைககு 4,000 க்கனாடி ரூபனாய், பிற்படுத்்தப்படக்டனார நலத் துறைககு 
1,000 க்கனாடி ரூபனாய்ககுகமல ஒதுககீடு பசய்�ப்படடுள்்ளது. ஆ்னால, 
இந்்த நிதி ஒதுககீடு அ்ளவுககு அஙக்க நனறம்கள் நற்டபபறுவ்தனா்க 
எங்களுககுத் ப்தரி�விலறல. நனான இற்தக குற்ைச்சனாட்டனா்கச் 
பசனாலலவிலறல. அந்்த விடுதி்கற்ளச் சிைப்பனா்க ந்டத்துவ்தற்கு 
ந்டவடிகற்க எடுக்க கவணடுபமனறு்தனான சமபந்்தப்பட்ட 
மனாணபுமிகு துறை அறமச்சர்களி்டம க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 
Local Fund Audit மூலமனா்க ஆய்வு பசய்� கவணடுபமனறு நிதித் 
துறையி்டம நனான க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. It is not all well. It needs 
to be significantly improved. ்கற்டசி�னா்க ஒகர ஒரு ்கருத்ற்த 
மடடும பசனாலலி, எ்து உறரற� நிறைவு பசய்கிகைன. 

மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, இவவ்ளவு 
கநரம எ்ககுப் கபசுவ்தற்கு வனாய்ப்புக ப்கனாடுத்்தறமககு நனான 
எ்து நனறிற�த் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. நனான இதுவறர 
20 ஆணடு்களுற்ட� MTFP, table–ல ்க்ககு்கற்ள ஆரனாய்ந்து 
பனாரத்க்தன. நனான அதி்க்ளவில ்க்ககு கபனாடுகிைவன. அந்்த்ளவுககு 
எ்ககுத் திைறமயும இருககிைது. அற்த்துக ்க்ககுற்ளயும 
நனான கபனாடடுப் பனாரத்துகப்கனாணடிருககிைவன. அதில என் ஒரு 
அதிச�ம எ்ககுத் ப்தரிந்்தது எனைனால, இதுவறரயில ்கற்டசி 5, 
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6 ஆணடு்களில பசனாந்்த வருமனா்த்திகலனா அலலது பசலவிகலனா 10 
ச்தவிகி்தம, 12 ச்தவிகி்தம எனறு நனாம இலககு றவககிகைனாம. அதில 
அற்டவது என்கவனா 5 ச்தவிகி்தம, 7 ச்தவிகி்தம்தனான. ஆ்னால, 
2021–2022, 2022–2023 ஆம ஆணடு்களுககு MTFP (Medium Term 
Fiscal Plan) அடிப்பற்டயில எடுத்திருககிை forecast–ஐ பனாரத்்தனால 
எ்ககுக ப்கனாஞசம அதிச�மனா்க இருந்்தது. ஏப்னைனால இரணடு 
வரு்டங்களிலும முறைக� 14 ச்தவிகி்தம, 14 ச்தவிகி்தம வ்ளரச்சி 
அற்டயும எ் இந்்த forecast–ல குறிப்பி்டப்படடுள்்ளது. மு்தலில 
நனான இற்த நமபவிலறல. ஏப்னைனால பபனாரு்ளனா்தனாரச் சூழநிறல 
்தற்கபனாது கமனாசமனா்க உள்்ளது. பபனாரு்ளனா்தனாரம பற்றி எ்ககுத் 
ப்தரிந்்த அ்ளவிற்கு ்தற்கபனாது இது improve ஆ்கககூடி� சூழநிறலயில 
இலறல. அ்தற்குப் பிைகு்தனான எ்ககு திடீபரனறு ப்தரிந்்தது. நிதித் 
துறை என் பசய்திருககிைது எனைனால, 2021–2022, 2022–2023 ஆம 
ஆணடு்களில மற்பைனாரு ஆடசி, அ்தனாவது எங்களுற்ட� ்தறலவர 
்தறலறமயில ஒரு ஆடசி வரும எனப்த்னால (கமறசற�த் 
்தடடும ஒலி) அனறைககு 14 ச்தவிகி்தம வ்ளரச்சி பபறும 
எனை அ்ளவில நிதித் துறையில ்கணிப்பு பசய்திருககிைனார்கள். 
ஆ்ககவ, சரி�னா்கத்்தனான ்கணித்திருககிைனார்கள் எ்த் ப்தரிகிைது. 
அற்தயும நனான பனாரனாடடுகிகைன. இத்து்டன, இந்்த வனாய்ப்றப 
வழஙகி�றமககும, இவவ்ளவு கநரம நனான கபசி�்தற்கு மரி�னாற்த 
வழஙகி�றமககும அற்வருககும நனறிகூறி, எ்து உறரற� 
நிறைவு பசய்கிகைன. நனறி, வ்க்கம. 

4. ெ்கவல் க்கா்ரல்—ப்தனா்டரச்சி

(அ) குடியுரிறம திருத்தச் சட்டத்றத திருமபப்தபறும வற்கயில
சட்டமனைத்தில தீரமனா்ம நிறைகவறறுதல மறறும

தசனற், வணைனாரப்கபடற்டயில ்நற்டதபறறுவரும
கபனாரனாட்டம குறித்து—ப்தனா்டரச்சி

பிற்ப்கல 1–05

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர அவர்கள். (குறுககீடு) மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் 
்தறலவர அவர்கள். 

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, மீன வ்ளத் துறை அறமச்சர அவர்கள் இஙக்க ஒரு 
க்தறவ�ற்ை, ஒரு ்தவைனா் ்த்கவறல இந்்த அறவயிகல பதிவு 
பசய்திருககிைனார. வண்னாரப்கபடற்டயில திட்டமகபனாடடு இந்்தப் 
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கபனாரனாட்டத்ற்தத் தூணடிவிடடிருககிைனார்கள். ** எ் மீன வ்ளத் 
துறை அறமச்சர அவர்கள் ஒரு ்தவைனா் ்த்கவறல இஙக்க பதிவு 
பசய்திருககிைனார்கள். இது உணறமககுப் புைமபனா் பசய்தி. ்க்டந்்த 
டிசமபர மனா்தகம வண்னாரப்கபடற்டயில உள்்ள 16 மசூதி்கற்ளச் 
சனாரந்திருக்கககூடி� இஸலனாமி� மக்கள் அற்வரும முஸலிம்களின 
ேமனாத் கூட்டறமப்பிற்த் ப்தனா்டஙகி கபனாரனாட்டத்திற்த் 
ப்தனா்டஙகியிருககிைனார்கள். எப்பபனாழுது? ்க்டந்்த டிசமபர மனா்தகம. 
டிசமபர மனா்தம 27 ஆம க்ததி மசூதி்கள் முனபு கபனாரனாட்டம 
ந்டத்தியிருககிைனார்கள், பபனாதுக கூட்டமும ந்டத்தியிருககிைனார்கள். 
அந்்தப் பகுதி்களில உள்்ள சுமனார 5,000 வீடு்களில ்கருப்புக ப்கனாடி 
ஏற்றி ்தங்களுற்ட� உ்ரவு்கற்ள பவளிப்படுத்தியிருககிைனார்கள். 
ே்வரி மனா்தம அறமச்சர அவர்களின அலுவல்கத்திற்குச் பசனறு 
மனுவும ப்கனாடுத்திருககிைனார்கள். அ்தற்குப்பிைகு ே்வரி 25 ஆம க்ததி 
வண்னாரப்கபடற்ட ரவுண்டனா்னாவில பமனாத்்தமனா்க உட்கனாரந்து 
மறி�ல கபனாரனாட்டத்ற்த ந்டத்தியிருககிைனார்கள். அப்கபனாது, 
சமபந்்தப்படடிருக்கககூடி� கபனாலிஸ துறை அதி்கனாரி்கள் வருற்க 
்தந்து, ‘உங்களுககு கவறு இ்டம ்தருகிகைனாம, எ்கவ, ்கறலந்து 
பசலலுங்கள்’ எனறு சமனா்தனா்ம பசய்து அவர்கற்ளக 
்கறலத்திருககிைனார்கள். அவர்களும ஏற்றுகப்கனாணடு 
பசனறிருககிைனார்கள். அ்தற்குப் பிைகு இ்டம ்தரனா்த 
்கனார்த்தி்னால்தனான 14 ஆம க்ததி மீணடும அந்்தப் கபனாரனாட்டத்ற்த 
அவர்கள் ந்டத்்தத் ப்தனா்டஙகியிருககிைனார்கள். ஆ்னால, இந்்தப் 
கபனாரனாட்டத்ற்த ந்டத்்தத் தூணடி�து ** எனறு ஒரு அபனாண்டமனா் 
குற்ைச்சனாடற்ட இஙக்க பதிவு பசய்திருககிைனார. பவளியில 
இருக்கககூடி� ஒருவறர இஙக்க றம�ப்படுத்தி குற்ைச்சனாடடு 
பசனாலவது எனபது மரபலல. அவகர சபனாநனா�்கரனா்க இருந்்தவர. 
அவருகக்க இந்்த விதிமுறை ப்தரியும. எ்கவ, அந்்தப் பப�ர 
இருப்பது முறை�லல. எ்கவ, அ்தற் சபனாநனா�்கர அவர்கள் 
நீககி்ட கவணடும எனறு நனான க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு மீன வ்ளம மற்றும 
பணி�னா்ளர மற்றும நிருவனா்கச் சீரதிருத்்தத் துறை அறமச்சர 
அவர்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, நனான எனனுற்ட� ்கருத்ற்தத்்தனான 

** மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவரின ஆற்ககி்ங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.

[திரு. மு.்க. ஸ்டனாலின]
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பசனானக்ன. ஒனைறர மனா்தமனா்க 16 ேமனாத்தும ஒனறுகூடிப் 
கபனாரனாடுகிைனார்கள். அதில எந்்தப் பிரச்சிற்யும இலறலக�! 
இத்்தற்ககும பசனற்யில அனுமதிக்கப்பட்ட இ்டங்கள் எறவ? 
ஒனறு வள்ளுவர க்கனாட்டம, இரண்டனாவது மனாவட்ட ஆடசி�ர 
அலுவல்கம, இதுகபனானை சில இ்டங்கள்்தனான அனுமதிக்கப்பட்ட 
இ்டங்கள். ஆ்னால, அவர்களின அந்்த உ்ரவு்கற்ள மதிககினை 
வற்கயில, அவர்களுககு அனுமதி ்தரவிலறல எனைனாலுமகூ்ட, 
அறமதி�னா் முறையில எலலனா ஆரப்பனாட்டங்கற்ளயும 
பசய்்தனார்கள். அதில எந்்தப் பிரச்சிற்யும இலறல. ** எனறு நனான 
பசனானக்ன. அ்த்னால, குற்ைம உள்்ள பநஞசு்தனான குறுகுறுக்க 
கவணடும. மடியில ்க்ம இலறலப�னைனால பவளியில ஏன 
ப�ப்ப்ட கவணடும? மடியில ்க்ம இலறலப�னைனால பவளியில 
ஏன ப�ப்ப்ட கவணடும? நனான ஒனறும குற்ைம பசனாலலவிலறலக�! 
(குறுககீடு்கள்) குற்ைம பசனாலலவிலறல. மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்கள், ‘அறமதி�னா் முறையில ே்நனா�்கத்ற்த மதிககினை 
இஸலனாமி�ர்கள் எந்்தபவனாரு பிரச்சிற்யும இலலனாமல, 
சட்டத்திற் மதித்து அவர்கள் ஆரப்பனாட்டம பசய்யும நிறலயில 
சில விஷமி்கள்...’ எனறு பசனான்னார்கள். அந்்த விஷமி்கள் �னார? 
அவர பசனான்்தன அடிப்பற்டயில நனான என் பசனானக்ன? 
நனைனா்க ந்டந்துப்கனாணடிருந்்தது. ** எனறு பசனானக்ன. குற்ைம 
உள்்ள பநஞசனா்க இருந்்தனால குறுகுறுககும. மடியில ்க்ம 
இருப்பவர்களுககுத்்தனான வழியில ப�ம. (குறுககீடு்கள்) 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் 
்தறலவர அவர்கள். 

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, அவர ** பற்றி� குற்ைச்சனாடற்ட இஙக்க பதிவு 
பசய்திருககிைனார. இப்பபனாழுது நனான பசனாலகிகைன, ** எனறு நனான 
பசனாலகிகைன. அற்தப் பதிவு பசய்� விருமபுகிறீர்க்ளனா? அவர 
எற்த கவணடுமனா்னாலும கபசலனாமனா? அவர சபனாநனா�்கரனா்க 
இருந்்தவர. எ்கவ, அற்த அறவக குறிப்பிலிருந்து நீககுவது்தனான 
மரபு. (குறுககீடு்கள்)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு மீன வ்ளம மற்றும 
பணி�னா்ளர மற்றும நிருவனா்கச் சீரதிருத்்தத் துறை அறமச்சர 
அவர்கள். 

** மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவரின ஆற்ககி்ங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.

[திரு. டி. பே�ககுமனார]
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ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, எனனுற்ட� ப்தனாகுதியில கிட்டத்்தட்ட 
40,000 ஓடடு்கள் உள்்ள். ்க்டந்்த ஐந்து முறை�னா்க இஸலனாமி�ர்களின 
40,000 ஓடடு்கற்ள வனாஙகிகப்கனாணடு்தனான வந்திருககிகைன. 
அ்த்னால, கநற்றும சரி, இனறும சரி, நனாற்ளககும சரி, 
எனறைககுகம அற்த்திந்தி� அண்னா திரனாவி்ட முனக்ற்ைக 
்கழ்கத்திற்கு, அமமனாவிற்கு ஆ்தரவு அளிப்பவர்கள்்தனான இஸலனாமி� 
சக்கனா்தரர்கள், நீங்கள் எந்்த விஷ விற்தற� விற்தத்்தனாலுமகூ்ட ** 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் 
்தறலவர அவர்கள். 

திரு. மு.்க. ஸ்டாலின்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, வீண விவனா்தத்திற்குள் நனான பசலலத் ்த�னாரனா்க 
இலறல. அவர பசனான் பசனால அறவககுறிப்பில பதிவனாகி 
இருக்கலனாமனா? அ்தற்கு நீங்கள் தீரப்பு ்தர கவணடும. (குறுககீடு) 
அது்தனான எங்களுற்ட� வி்ளக்கம. (குறுககீடு்கள்) ** எனபைலலனாம 
பசனாலகிைனாகர, நனாங்கள் பசனாலல ஆரமபிக்கடடுமனா? ஒரு அறமச்சர, 
சபனாநனா�்கரனா்க இருந்்தவர, ஒரு அறமச்சரனா்க இருக்கககூடி�வர, 
** எனபைலலனாம இந்்த அறவயில வனாரத்ற்த்கற்ளப் பதிவு 
பசய்கிைனாகர, இது நி�னா�மனா? (குறுககீடு்கள்) 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர அவர்கள். (குறுககீடு்கள்) 

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீரதெல்வம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, இப்பபனாழுது மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் 
்தறலவர அவர்களுககும, மனாணபுமிகு மீன வ்ளத் துறை அறமச்சர 
அவர்களுககும இற்டயில ந்டந்துப்கனாணடிருககினை இந்்த விவனா்தம 
ப்தனா்டரக கூ்டனாது எனபற்த மனாணபுமிகு சட்டப் கபரறவத் 
்தறலவர அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

பிற்ப்கல 1–10

ஏப்னைனால, இது பலகவறு வற்க்களில நீதிமனைத்தில 
இருககிைது. இதுகுறித்து மீணடும இஙக்க ்தனிப்பட்ட முறையில 
விவனா்தம இருந்்தனால, பவளியில பலகவறு ்கருத்து்கள், மனாறுபட்ட 
்கருத்து்க்ளனா்க வரககூடி� வனாய்ப்பு்கள் இருககினை். அ்த்னால, 
்த�வுபசய்து இந்்த விவனா்தத்ற்த அறவக குறிப்பிலிருந்து நீங்கள் 
நீககி்னால நனைனா்க இருககும எனபற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 
(குறுககீடு்கள்) இரணடு கபரும, அ்தனாவது மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் 

** மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவரின ஆற்ககி்ங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.
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்தறலவர அவர்களும. . . (குறுககீடு்கள்) ்த�வுபசய்து பபனாறுங்கள். 
மனாணபுமிகு மீன வ்ளத் துறை அறமச்சர அவர்களும பசனாலலி� 
இரணடு ்கருத்து்களும. . . (குறுககீடு்கள்) குடியுரிறமச் சட்டத்ற்தப் 
பற்றி ந்டந்்த வனாககுவனா்தங்கள் �னார கபசி்னாலும, அவற்றை அறவக 
குறிப்பிலிருந்து நீககுமனாறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் 
்தறலவர அவர்கள் கபசி, அ்தற்குப் பிைகு அதுசமபந்்தமனா்க 
எதிரக்கடசித் ்தறலவர அவர்கள் கபசி�்தற்குப் பதில பசனான் 
மீன வ்ளத் துறை அறமச்சர அவர்கள் கபசி� அந்்தப் பதிறலயும, 
இரணடு கபர பசனான்தும அறவக குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகிைது. 
(குறுககீடு்கள்) அது உடப்ட நீக்கப்படுகிைது. (குறுககீடு்கள்) 
நீக்கப்படுகிைது. (குறுககீடு்கள்) உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
உட்கனாருங்கள். 

5. வ்ரவு–தெலவுத் திட்டம், 2020–2021, 
த�ாது விவாெம்—ப்தனா்டரச்சி

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு மினசனாரம, 
மதுவிலககு மற்றும ஆ�த்தீரறவத் துறை அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் கபசுகினைபபனாழுது, 
மனாணபுமிகு அமமனா அவர்கள் இருககினைபபனாழுது distinction–
ல இருந்்தது; நீங்கள் minus–ககுக ப்கனாணடு பசனறுவிடடீர்கள் 
எனறு பசனான்னார்கள். அ்தற்கு மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர 
அவர்கள் பசனான்து சிறி� வி்ளக்கம. அவர ப்தளிவனா்கச் பசனான்னார. 
என் பசனான்னார எனைனால, ‘உ்தய்’ திட்டம 2017 ஆம ஆணடு்தனான 
எடுத்துகப்கனாள்்ளப்பட்டது. எடுத்துகப்கனாள்்ளப்பட்ட்தற்குப் பிைகு, 
22,815 க்கனாடி ரூபனாய் ்க்டற் அரசு ஏற்றுகப்கனாண்டது. அ்தற்கு 
வரு்டத்திற்கு வரு்டம 4,500 க்கனாடி ரூபனாய் ப்கனாடுக்க கவணடி� 
சூழநிறல இருந்்த ்கனார்த்்தனால்தனான 16 ச்தவிகி்தம எனபது 21 
ச்தவிகி்தமனா்க உ�ரந்்தக்த ்தவிர கவபைனானறுமிலறல எனறு 
பசனான்னார்கள். மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள் அமமனாவின 
வழியிகல வந்்தவர, அமமனா அவர்கள் ப்கனாணடு வந்்தற்தப்கபனால 
distinction–ஐ மடடும அலல, distinction plus–ம ப்கனாணடு வருவனார, 
பபனாறுத்திருந்து பனாருங்கள். (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) நீங்கள் 
பசனான்ற்தப்கபனால, 2021 ஆம ஆணடு நனாங்கக்ள ஆடசியில 
இருந்்தனால இற்தச் பசய்வனார்கள். 

[திரு. ஓ. பனனீரபசலவம]
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீரதெல்வம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் க்கட்ட 
பலகவறு க்கள்வி்களுககு நனான பதிறல வி்ளக்கமனா்கச் பசனானக்ன. 
இருந்்தனாலும, இரணக்ட இரணடு வனாரத்ற்த்களில எனனுற்ட� 
பதிறல முடித்துகப்கனாள்கிகைன. உங்களுககு நனைனா்கத் ப்தரியும. 
வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை, உள்நனாடடினுற்ட� உற்பத்தி மதிப்பில 
3 ச்தவிகி்தத்திற்குள் இருக்க கவணடும எனறு மத்தி� அரசனால 
நிர்�ம பசய்�ப்படடிருககிைது. நிதிப் பற்ைனாககுறையும 
3 ச்தவிகி்தத்திற்குள் இருக்க கவணடும. ்க்டன அ்ளவு 25 
ச்தவிகி்தத்திற்குள் ்கடடுப்படுத்்தப்ப்ட கவணடும எனபது்தனான மத்தி� 
அரசினுற்ட� வறர�றை. அந்்த வறர�றைற� இதுவறரககும 
அற்த்திந்தி� அண்னா திரனாவி்ட முனக்ற்ைக ்கழ்க அரசு, 
மனாணபுமிகு அமமனா அவர்களின ்கனாலத்திலிருந்து இனறுவறர அந்்த 
வறர�றைககுடபடடுத்்தனான நிதிப் பற்ைனாககுறைற�யும, வருவனாய்ப் 
பற்ைனாககுறைற�யும, ்க்டன அ்ளறவயும றவத்துகப்கனாணடிருககிைது. 
பபனாரு்ளனா்தனாரத்தில இனறைககு சூழநிறல மனாறுபடடிருககிைது. 
மத்தி� அரசினுற்ட� பபனாரு்ளனா்தனார நிறலயில ்தமிழ்கத்தினுற்ட� 
பபனாரு்ளனா்தனார நிறல உள்்ள்டஙகியிருந்்தனாலும, அவர்கள் 5 
ச்தவிகி்தம இருககினை கநரத்தில நனாம, 7.56 ச்தவிகி்தமனா்க 
இருககினகைனாம; வ்ளரச்சியிருககிைது. எதிர்கனாலத்தில வ்ளரச்சிற� 
எதிரகநனாககி அந்்த இலகற்க, ்க்டனுற்ட� அ்ளறவ குறைக்கககூடி� 
நலல வனாய்ப்பு இருககினைது எனபது்தனான எனனுற்ட� பதிலனா்க 
இருந்்தது. அற்த உங்களுற்ட� பதிலனா்க நீங்கள் எடுத்துகப்கனாணடு, 
வருகினை ்கனாலங்களில—உங்களுற்ட� ஆடசி அறமயும எனறு 
பசனாலலியிருககிறீர்கள். 2021 மடடுமலல, அ்தற்குப் பின்னால 
எத்்தற் க்தர்தல்கள் வந்்தனாலும, அற்த்திந்தி� அண்னா 
திரனாவி்ட முனக்ற்ைக ்கழ்க ஆடசி்தனான ்தமிழ்கத்தில மலரும 
எனபற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் 
துற்த் ்தறலவர அவர்கள்.

*திரு. தும்ரமுரு்கன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு மினசனாரத் துறை அறமச்சர பசனான்னார, 
‘உ்தய்’ திட்டத்ற்த நீங்கள் ஏற்றுகப்கனாள்ளுங்கள் எனறு மத்தி� 
அரசு பசனான்கபனாது, ்க்டந்்த ்கனாலத்தில நனாம ஏற்றுகப்கனாள்வ்தற்கு 
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அவர்கள் ஏ்தனாவது ப்ம ்தருகிகைன எனறு பசனான்னார்க்ளனா? உ்தய் 
திட்டத்ற்த நீங்கள் ஏற்றுகப்கனாள்ளுங்கள் எனறு மத்தி� சரக்கனார 
நமறம வற்புறுத்தி�கபனாது, அ்த்னால ஏற்படுகினை நஷ்டத்தில 
அவர்கள் ஏ்தனாவது பஙகு ்தருகிகைனாம எனறு பசனான்னார்க்ளனா 
எனபற்த அறி� விருமபுகிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு மினசனாரம, 
மதுவிலககு மற்றும ஆ�த்தீரறவத் துறை அறமச்சர அவர்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, நனாம பல ்த்டறவ இந்்த ‘உ்தய்’ திட்டத்ற்தப் 
பற்றி விவனாதித்திருககினகைனாம. அனறை�தி்ம, இந்தி�னா 
முழுவதும இந்்தத் திட்டத்ற்தக ப்கனாணடு வந்்தனார்கள். ்தமிழ்கத்தில 
நனாம ற்கப�ழுத்து கபனா்டவிலறல. ற்கப�ழுத்து கபனா்டனா்த 
்கனார்த்தி்னால அவர்கள் என் பசனான்னார்கள் எனைனால, மினசனார 
வனாரி�த்தில இருககினை ்க்டற் அரசு ஏற்றுகப்கனாள்்ளவிலறல 
எனைனால, மத்தி� அரசு ப்கனாணடு வந்திருககினை திட்டத்தின 
அடிப்பற்டயில உங்களுககு எலலனாம நிறுத்்தப்படும எனறு 
பசனான்னார்கள். அப்பபனாழுது மனாணபுமிகு அமமனா அவர்கள் 
அதில திருத்்தம கவணடும எனறு பசனான்னார்கள். 3 மனா்தத்திற்கு 
ஒரு முறை மின ்கட்ட்த்ற்த மனாற்றி�றமக்க கவணடும; 
அக்தகபனால விவசனாயி்களுககு மீட்டர றவக்க கவணடும எனறு 
அந்்தத் திட்டத்தில இருந்்தது. மற்ை மனாநிலங்கள் எலலனாம அதில 
ற்கப�ழுத்து கபனாடடிருந்்தனார்கள். அமமனா அவர்கள் ப்தளிவனா்கக 
க்கனாரிகற்க றவத்்தனார்கள். இந்்த இரணடு நிபந்்தற்்கற்ளயும 
எடுத்்தனால, நனாங்கள் ற்கப�ழுத்திடுகினகைனாம, மனாநில அரசின 
சனாரபனா்க அந்்தக ்க்டற் நனாங்கள் ஏற்றுகப்கனாள்கினகைனாம எனறு 
பசனான்்தன அடிப்பற்டயில, அமமனா அவர்கள் எடுத்்த முடிவின 
்கனார்மனா்கத்்தனான, இந்தி�னா முழுவதுகம 3 மனா்தத்திற்ப்கனாருமுறை 
மின ்கட்ட் மனாற்ைம எனை திட்டம ற்கவி்டப்பட்டது. அக்தகபனால 
விவசனாயி்களுககு மீட்டர றவக்க கவணடும எனை திட்டமும 
ற்கவி்டப்பட்டது. ஆ்க, அது மத்தி� அரசினுற்ட� ப்கனாள்ற்க. 

பிற்ப்கல 1–15

இப்கபனாதுகூ்ட ஒரு திட்டத்ற்தக ப்கனாணடு வந்திருககிைனார்கள். 
ஒவபவனாரு மனா்தமும 1 ஆம க்ததி�னறு L.C. ப்கனாடுக்கவிலறலப�னறு 
பசனான்னால, மத்தி� அரசுககு மடடுமலல; ்தனி�னாருக்கனா்க 
இருந்்தனாலும, எவவ்ளவு ப்கனாள்மு்தல பசய்திருந்்தனாலும, ப்கனாள்மு்தல 
பசய்்த மினசனாரத்திற்்கனா் L.C. ப்கனாடுக்கவிலறலப�னைனால 

[திரு. துறரமுரு்கன]
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நனாங்கள் மினசனாரம வழஙகுவற்த நிறுத்திவிடுகவனாம எனறு 
பசனாலலியிருககினைனார்கள். இந்்தத் திட்டத்ற்த இந்தி�னா முழுவதிலும 
ப்கனாணடு வருகினைகபனாது, ்தமிழ்கம மடடும அ்தற்கு விதிவிலககு 
அலல. ஒவபவனாரு மனா்தமும 1 ஆம க்ததி�னறு நனாம L.C. ப்கனாடுத்துக 
ப்கனாணடிருககிகைனாம. அவவனாறு மத்தி� அரசு ஒரு ப்கனாள்ற்கற�க 
ப்கனாணடுவருமகபனாது, அந்்தத் திட்டத்தில நனாம கசரகினைகபனாது, 
அ்தற்்கனா் conditions–ஐ நனாம ஏற்றுகப்கனாள்்ள கவணடி� ஒரு 
சூழநிறல இருககிைது. அந்்த அடிப்பற்டயில, ரூ.22,815 க்கனாடிற� 
ஏற்று, அ்தற்குப் பின்னால வருகினை நஷ்டத்தில அடுத்்த 
ஆணடிலிருந்து 50 ச்தவீ்தம எ் எவவ்ளவு ப்தனாற்க வருகினைக்தனா 
அற்தத் ்தர கவணடும எனபது்தனான அ்தன குறிகக்கனாள். இதுகுறித்து 
நிதிநிறல அறிகற்கயிகலக� ப்கனாடுக்கப்படடிருககிைது. ஏப்னறு 
பசனான்னால, மினசனார வனாரி�த்தினுற்ட� ்க்டற்க குறைக்க 
கவணடுபமனப்தற்்கனா்க மத்தி� அரசு அந்்தத் திட்டத்ற்தக 
ப்கனாணடு வந்திருககிைது. மனாணபுமிகு அமமனா அவர்களுற்ட� அரசு, 
மக்கள்மீது எந்்த வரியும சுமத்்தககூ்டனாது, மக்கள் எந்்தக ்கஷ்டமும 
ப்டககூ்டனாது எனப்தற்்கனா்கத்்தனான மனாநில அரசின நிதியிலிருந்து 
மினசனார வனாரி�த்திற்கு நிதிற�க ப்கனாடுத்துக ப்கனாணடிருககிைது. 
2016 ஆம ஆணடிற்குப் பின்ர 2017 ஆம ஆணடு அந்்தத் 
திட்டத்தில அரசு ற்கப�ழுத்திட்ட்தன ்கனார்மனா்க அந்்தக ்க்டன 
ரூ.22,815 க்கனாடிற� ஏற்றுகப்கனாண்ட்தனால 16 ச்தவீ்தத்திலிருந்து 21 
ச்தவீ்தமனா்க உ�ரந்்தது எனபற்த மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் துற்த் ்தறலவர 
அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கினகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. வி.வி. இரனாேன பசலலப்பனா அவர்கள்.

திரு. வி.வி. இ்ராஜன் தெல்லப�ா: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, வரலனாற்றுச் சிைப்புமிக்க இந்்தச் 
சட்டமனைப் கபரறவயில 2020–2021 ஆம ஆணடுக்கனா் நிதிநிறல 
அறிகற்கமீ்தனா் விவனா்தத்தில ்கலந்து ப்கனாணடு கபசுவற்த 
பபருறம�னா்ககப்கனாள்கிகைன. 

(மனாணபுமிகு கபரறவத் துற்த் ்தறலவர ்தறலறம)

அறிவனாற்ைலும, கபச்சனாற்ைலும மிக்க கபரறிஞர அண்னா, 
ஈரப்பு சகதியும, அ்ளவி்ட முடி�னா்த மனி்த கந�மும ப்கனாண்ட 
புரடசித் ்தறலவர எம.ஜி.ஆர., சிந்்தற் ஆற்ைலும, பச�லதிைன 
மிக்க ஆளுறமத் திைனும ப்கனாண்ட மனாணபுமிகு புரடசித் ்தறலவி 

[திரு. பி. ்தங்கமணி]
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அமமனா ஆகிக�னாரின எண்ங்க்ளனால வி�னாபித்திருககினை இந்்தச் 
சட்டமனைப் கபரறவயில முப்பபரும ்தறலவர்கற்ள வ்ங்கக 
்க்டறமப்படடிருககினகைன. 

மக்களின இ்த�ங்களில எனபைனறும குடியிருககும மனாணபுமிகு 
அமமனா அவர்கள் எனற் நனா்டனாளுமனை கமலறவ உறுப்பி்ரனா்க, 
விரிவனாக்கப்பட்ட மதுறர மனாந்கரனாடசி கம�ரனா்க, மதுறர 
வ்டககு ப்தனாகுதியின சட்டமனை உறுப்பி்ரனா்க வனாய்ப்பளித்்த 
பபருறமக்கனா்க எனனுற்ட� நனறிற�த் ப்தரிவித்துகப்கனாள்்ளக 
்க்டறமப்படடிருககினகைன. 

இனறைககு ‘நல ஆளுறம’ விருது பபற்றிருககினை எங்கள் 
மு்தலவர அவர்கள் வனாழகற்கயில எளிறமயும, பழகு்தலில 
இனிறமயும, அரசி�ல வனானில வலிறமயும மிக்க ்தறலவரனா்க 
உருவனாகி, பவற்றியின சின்மனா்க, ்தமிழநனாடு மு்தலறமச்சரனா்கப் 
பபனாறுப்கபற்று மூனைனாணடு்கள் சனா்தற் முத்திறர்கற்ளப் 
பதித்து, நனான்கனாமனாணடில அடிப�டுத்து றவககும நலகவற்ளயில, 
மனாணபுமிகு ்தமிழ்க மு்தலவர எ்டப்பனாடி�னார அவர்கற்ள 
வ்ஙகுகிகைன. (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி)

்தமிழ்க சட்டமனை வரலனாற்றில எத்்தற்க�னா பதிவு்கள் 
உணடு. நளி்மனா், பககுவப்பட்ட, நிதிநிறலறமயிற் 
ஆய்ந்து, அறிந்து, அற்பு்தமனா்க உருவனாககி நிதிநிறல 
அறிகற்கயிற் சமரப்பித்திருககினை, அரவற்ப்பிற்கும, 
பணபிற்கும, விசுவனாசத்திற்கும எடுத்துக்கனாட்டனா்க வி்ளஙகும 
மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அவர்கற்ள நனான வ்ங்கக 
்க்டறமப்படடிருககினகைன.

இ�க்கத்தின நிறுவ்ர்க்ளனாம மனாணபுமிகு புரடசித் ்தறலவர 
எம.ஜி.ஆர. அவர்கக்ளனாடும, மனாணபுமிகு புரடசித் ்தறலவி அமமனா 
அவர்கக்ளனாடும அரசி�ல ப�்ம பசய்திட்ட மனாணபுமிகு 
சட்டமனைப் கபரறவத் ்தறலவர அவர்களுககும, மனாணபுமிகு 
கபரறவத் துற்த் ்தறலவர அவர்களுககும, அரசுக ப்கனாை்டனா 
அவர்களுககும நனான நனறிற�த் ப்தரிவித்துகப்கனாள்்ளக 
்க்டறமப்படடிருககினகைன. மனாணபுமிகு ்தமிழ்க மு்தலறமச்சர 
அண்ன எ்டப்பனாடி�னார அவர்களின ்தறலறமயிலனா் அரசு, 
மூனறு ஆணடு்கள் முடிந்து நனான்கனாம ஆணடில அடிப�டுத்து 
றவககும நலல நனாளில, எதிரக்கடசியி்ர பலகவறு சிறு, 
சிறு குறை்கற்ளச் பசனாலகினைகபனாது, இனறைககு நடசத்திர 

[திரு. வி.வி. இரனாேன பசலலப்பனா]



222

[2020 பிப்ரவரி 17

வ்ரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, 
ச�ொது விவொதம்

சனா்தற்்க்ளனா்க மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள் பசய்திட்ட 
சனா்தற்்கற்ள இந்்த நனாடு உ்ரந்திருககிைது. மனாநிலம 
்தழுவி� குடிமரனாமத்துத் திட்டம, கபனாற்று்தலுககுரி�, எந்்த 
வற்கயிலும இதுவறர இலலனா்த வற்கயில ஒகர ஆணடிகல 11 
புதி� மருத்துவக ்கலலூரி்கள், (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) ஒகர 
ஆணடிகல 5 மனாவட்டங்கள் பிரிப்பு, (கமறசற�த் ்தடடும 
ஒலி) ப்டல்டனா பகுதிற� பனாது்கனாக்கப்பட்ட கவ்ளனாணறம 
மண்டலமனா்க அறிவித்்தல, (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) இரணடு 
க்கனாடி கபருககு பபனாங்கல பரிசு அளித்்தல கபனானை ஐந்து 
நடசத்திர ்தறலப்பு்களு்டன எண்ற்ை திட்டங்கற்ள இந்்த அரசு, 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அருறம அண்ன எ்டப்பனாடி�னார 
அவர்களும, அவருககுத் துற்�னா்க அருறம அண்ன 
மனாணபுமிகு திரு. ஓ.பி.எஸ. அவர்களும பசய்திருககிைனார்கள். இந்்த 
நடசத்திரப் படடி�றலப�லலனாம நனான கூறுகினை அக்த கநரத்தில, 
மனாணபுமிகு எதிரக்கடசி உறுப்பி்ர, எ்து மனாவட்டத்ற்தச் 
சனாரந்்தவருக்கனா்க நனானும எனனுற்ட� மதுறர மனாவட்டத்ற்தப் 
பற்றிச் பசனாலல விருமபுகிகைன. ்க்டந்்த 3 ஆணடு ்கனால்கட்டத்தில, 
மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு மு்தலறமச்சர அவர்கள் ்தறலறமக�ற்ை 
பிைகு எத்்தற், எத்்தற்க�னா திட்டங்கற்ள, மனாவட்டந்க்தனாறும 
உட்கட்டறமப்பு வசதி்கற்ள மி்கச் சிைப்பனா்கச் பசய்திருககிைனார்கள். 
குறிப்பனா்க, மதுறரயில இறையு்ரவும, ்கலனாச்சனாரமும, பணபனாடும 
மனாைனாமல, மனாறி வருகினை மதுறர�னா்க, மனாறிக ப்கனாணடிருககினை 
மதுறர�னா்க இப்கபனாது பற்டக்கப்படடிருககிைது. 

பிற்ப்கல 1–20

குறிப்பனா்க, குடிமரனாமத்துத் திட்டத்தினமூலம நிறைந்திருககிை 
நீரனா்தனாரமிக்க வணடியூர ்கணமனாய், பசலலூர ்கணமனாய், 
மனா்டககு்ளம ்கணமனாய், ப்தன்கனால ்கணமனாய், நிறலயூர ்கணமனாய், 40 
ஆணடு்களுககுப் பிைகு நிறைந்திருககிை மனாரி�மமன ப்தப்பககு்ளம 
எனறு பலகவறு நீரனா்தனாரத் திட்டங்கள்மூலம இனறைககு மதுறர 
ந்கர முழுவதும நீரனா்தனாரம பபருகி, குடிமரனாமத்து நனா�்கர 
மனாணபுமிகு மு்தலவர அவர்களின ந்டவடிகற்க�னால மதுறர 
சிைப்புை வி்ளஙகுகிைது. மதுறரற� எடுத்துகப்கனாண்டனால பலகவறு 
திட்டங்கள். குறிப்பி்டத்்தக்க வற்கயிகல, எய்மஸ மருத்துவமற், 
மதுறர ந்கருககு கலனா�ர க்கமப் மு்தல மதுறர ந்கர வறர 
குழனாய்மூலம குடிநீரத் திட்டம, சீரமிகு ந்கர திட்டத்தில பபரி�னார 
கபருந்து நிறல�ம, விரிவனாக்கப்பட்ட பகுதியில பனா்தனா்ள சனாக்கற்டத் 
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திட்டம, ்தமுக்கம றம்தனா்த்தில குளிரூட்டப்பட்ட அரங்கம, 
மனாவட்ட ஆடசித் ்தறலவர அலுவல்கக கூடு்தல ்கட்ட்டம, கமலூர 
க்கனாட்டனாடசி�ர அலுவல்கம, பபனாதுப் பணித் துறை அலுவல்கக 
்கட்ட்டம, 304 க்கனாடி ரூபனாயில றவற்கக ்கறரக�னாரச் சனாறல்கள், 
றவற்கயின ந்கர பகுதியில இரணடு மி்கப் பபரி� ்தடுப்பற்்கள், 
புரடசித் ்தறலவர எம.ஜி.ஆர. பப�ரனால, புரடசித் ்தறலவி 
அமமனா பப�ரனால உ�ரமட்டப் பனாலங்கள், ்கனா்ளவனாசல பகுதியில 
உ�ரமட்டப் பனாலம, க்கனாரிப்பனாற்ள�ம க்தவர சிறல�ருக்க 210 
க்கனாடி ரூபனாயில பல வழிப்பனாலம அறமவ்தற்்கனா் ஏற்பனாடு்கள், 
குருவிக்கனாரன சனாறல பனாலம, பனாணடி�ன ஓட்டலிலிருந்து நத்்தம 
சனாறலயில திருப்பனாறல வறர 7 கிகலனா மீட்டர பைககும பனாலமும, 
ப்தனா்டரந்து 4 வழிச் சனாறல்களும மற்றும மதுறர அழ்கரக்கனாவில 
கரனாடு நனானகு வழிச் சனாறல�னா்க மனாற்ைம, எம.ஜி.ஆர. கபருந்து 
நிறல�ம அருகிலிருந்து கூ்டல ந்கர வறர நனானகு வழிச் சனாறல�னா்க 
மனாற்ைம, மதுறர ்கனாமரனாேர பல்கறலக்கழ்க உறுப்புக ்கலலூரிககுப் 
புதி� ்கட்ட்டம, கமலூர, அமபலக்கனாரனபடடியில சிப்்கனாட 
வ்ளனா்கம, வீ்டற்கைனாருககு ரனாேனாககூர, கமலூரிகல குடிறச மனாற்று 
வனாரி� வீடு்கள் திட்டம, ஆத்திககு்ளத்திகல குடிறச மனாற்று வனாரி� 
வீடு்கள் திட்டம, அமமனா திரும் மண்டபம, அற்தப�லலனாமவி்ட 
முத்்தனாய்ப்பனா்க மனாணபுமிகு மு்தலவர அவர்கள் துவஙகி 
றவத்்த மதுறர மீ்னாடசி அமமன க்கனாயிலில இலவச பிரசனா்த 
லடடு கபனானை எண்ற்ை திட்டங்கள் இனறைககு மதுறரற� 
மனாற்றிக ப்கனாணடிருககினை். மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சருற்ட� 
பச�லதிைனுககு ஈடுமிலறல, இற்யுமிலறல. அந்்த்ளவுககு 
இற்யிலலனா்த திட்டங்கற்ளப�லலனாம ்க்டந்்த 3 ஆணடு்களில 
மி்கச் சிைப்பனா்கச் பசய்திட்ட மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு மு்தலவருககு 
எழுந்்த கசனா்தற்்கள் 100. ப்தரி�னா்த கசனா்தற்்கள் ஆயிரம. 
எதிரக்கடசி்களின ஏ்கடி�த்ற்தயும, வக்கற்ப் கபச்றசயும 
்தனாணடி, சனா்தற் மன்்னா்க ்தங்கற்ளப் பனாரககிகைன, 
வனாழத்துகிகைன, வ்ஙகுகிகைன. (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 

மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அவர்கள் சமரப்பித்திருககிை 
நிதிநிறல அறிகற்க ற்கக்தரந்்த பபனாரு்ளனா்தனார நிபு்ரனா்க சமு்தனா� 
கநனாகக்கனாடு, மனி்த கந�த்க்தனாடு ப்தனாறலகநனாககுச் சிந்்தற்க�னாடு 
்த�னாரிக்கப்படடுள்்ளது. ்தமிழ்க சட்டமனைத்தில பதிவு பசய்�ப்பட்ட 
பத்்தனாவது நிதிநிறல அறிகற்க இது. இந்்த நிதிநிறல அறிகற்கற�ப் 
பற்றிச் பசனாலகிைகபனாது பலகவறு எதிரக்கடசியி்ர இந்்த  
10 எனை வனாரத்ற்தற� பத்்தனாது எனறு பசனான்னார்கள். 
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எ்ககுத் ப்தரிகிைது. இந்்த 10 நிதிநிறல அறிகற்கற� ப்தனா்டரந்து 
சமரப்பிககிை மனாணபுமிகு அண்ன திரு. ஓ.பி.எஸ. அவர்கள் பதிவு 
பசய்்தது சட்டமனை வரலனாற்றிகல பதிவு பசய்�ப்படடுள்்ளது. 
இனறைககு ்தமிழ்க சட்டமனை வரலனாற்றில மடடுமலல, 
ப்டலலி நனா்டனாளுமனைத்தில ஒகர ஒருவர மடடும 10 முறை 
நிதிநிறல அறிகற்கற�த் ்தனாக்கல பசய்திருககிைனார. பமனாரனாரஜி 
க்தசனாய் ஒருவர்தனான 10 முறை ப்டலலி நனா்டனாளுமனைத்திகல 
நிதிநிறல அறிகற்கற�த் ்தனாக்கல பசய்திருககிைனார. இஙக்க 10 
ஆணடு்க்ளனா்க நமமுற்ட� மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர 
அவர்கள் நிதிநிறல அறிகற்கற�த் ்தனாக்கல பசய்திருககிைனார. 
அக்தனாடு மடடுமலல, இந்்த நிதிநிறல அறிகற்கற�  
3 மணி கநரம, 17 நிமி்டங்களில அவர படித்திருககிைனார. சுமனார 
201 பனாரனாக்கள் படித்திருககிைனார. 113 பக்கங்கக்ளனாடு கூடு்தலனா்க 
14 பக்கங்கற்ளயும நீண்ட பநடி�்தனா்க படித்திருககிைனார. 
அற்தககூ்ட எதிரக்கடசி்கள் விமரச்ம பசய்திருககிைனார்கள். 
நனாங்கள் புரிந்துப்கனாள்கிகைனாம. இத்்தற் கநரம படித்்த்த்னால 
என் விற்ளவு? இனறைககு ்தமிழ்க சட்டமனை உறுப்பி்ர்கள் 
மடடுமலல, படித்்தவர்கள் மடடுமலல, பனாமரர்கள்கூ்ட நிதிநிறல 
அறிகற்கற�ப்பற்றி மி்கத் ப்தளிவனா்கத் ப்தரிந்திருககிைனார்கள். 
அற்த ஊ்ட்கங்களும, நனாக்ளடு்களும மி்கத் ப்தளிவனா்கச் 
பசனாலலியிருககினை். இஙக்க மக்கள் ம்நிறலற� அறி�னாமல 
புள்ளிவிவரங்கற்ள மடடுகம ்க்ககுப் பனாரத்்தவர்களுககு, 
்தமிழ்கத்திகல இனறைககு எந்்த்ளவிற்கு வ்ளரச்சித் திட்டம 
இருககிைது, எந்்த்ளவுககு வ்ளரச்சித் திட்டம வ்ளர கவணடும, 
எந்்த்ளவுககுப் பபை கவணடும எனபது ப்தரி� கவணடும. இனறைககு 
்தமிழ்கத்தில சனா்தனார் பனாமரனகூ்ட 3 விழுக்கனாடு வ்ளர கவணடும, 
5 விழுக்கனாடு எனைனால என், 7.1 விழுக்கனாடு எனைனால என், 
்க்டன சுறம 22 விழுக்கனாடுககுகமல கபனா்கலனாமனா கவண்டனாமனா 
எனை விதி்கற்ள எலலனாம ப்தரிந்துப்கனாள்ளும வற்கயில இந்்த 
படபேடற்ட மி்கச் சிைப்பனா்கச் பசய்திருககிைனார்கள். எதிரக்கடசித் 
்தறலவர்கள் பத்்தனா்த படபேட எனறு பசனாலகிைனார்கள். சட்டமனை 
உறுப்பி்ர ஒருவர ்கனாற்றினிகல எழு்தப்பட்ட ஓவி�ம எனகிைனார. 
நடிப்பும அரசி�லும ்கலந்து பசய்கிை ‘மய்�க ்கடசித்’ ்தறலவர 
்க்டன சுறம ஏறிவிட்டக்த எனறு ்கவறலப்படுகிைனார. அருறம 
நணபர்கக்ள, பல ஆணடு்களின நிதிநிறல அறிகற்க்கற்ளப் 
பனாரத்க்தன. பல ஆணடு்களிகல பலகவறு நிதி�றமச்சர்களின 
நிதிநிறல அறிகற்க்கற்ள விமரசித்திருககிைனார்கள். பல கபர 
பவற்றுக ்கடி்தம எனறு பசனாலலியிருககிைனார்கள், பவற்று ்கனாகி்தம 
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எனறு பசனாலலியிருககிைனார்கள். அலங்கனார வனாரத்ற்த்கள் 
எனறு பசனாலலியிருககிைனார்கள். ்கவரச்சி்கர அறிகற்க எனறு 
பசனாலலியிருககிைனார்கள். ஏன ்க்டந்்த முறை மஸக்கனாத் அலவனா 
எனறுகூ்ட பசனான்னார்கள். ஆ்னால, இந்்த முறை, பககுவமனா்க, 
மரகபனாடு ஆய்ந்து, அறிந்து ்த�னாரிக்கப்பட்ட்தனால விமரச்ம 
பசய்� வழியிலறல எனப்தனால பத்்தனாது எனகிைனார எதிரக்கடசித் 
்தறலவர; பனாரனாட்ட ம்ம பத்்தனாது. பனாரனாட்ட ம்ம பத்்தவிலறல 
எனைனால வனா�னால பனாரனாடடுவ்தற்கு பசனால கிற்டக்கனாது. ஒரு 
பனாற் கசனாற்றுககு ஒரு கசனாறு ப்தம எனபனார்கள். 

பிற்ப்கல 1–25
அதுகபனானறு, இந்்த நிதிநிறல அறிகற்க குறித்து நனான 

கபசுவ்தற்கு முன்னால சில முககி�மனா் அமசங்கற்ள, ‘ஒரு 
பனாற் கசனாற்றுககு ஒரு கசனாறு ப்தம’ எனபதுகபனால பசனாலல 
விருமபுகிகைன. அ்தற்ப் கபனானறு்தனான, எடுத்்தவு்டக் ்தமிழ 
வ்ளரச்சி, நமமுற்ட� பமனாழி உ்ரவு. மி்கத் ப்தளிவனா்க அதில 
பசனாலலியிருககிை வனாச்கங்கற்ளப் பனாரககிைகபனாது, எ்ககு 
நிற்விற்கு வந்்தது, இனறைககு குறிப்பனா்க,

“றநந்்தனாய் எனில றநந்துகபனாகும என வனாழவு
நனனிறல உ்கப்கனில எ்ககும ்தனாக்!” 

எனறு பனாகவந்்தர பனாரதி்தனாசன அவர்கள் பசனான்னார்கள். 
பனாரதி்தனாசன அவர்களுற்ட� வனாககிற்க்கற்ப இனறைககு 
74.08 க்கனாடி ரூபனாய் ்தமிழ வ்ளரச்சிக்கனா்க வழங்கப்படடிருககிைது. 
அக்தனாடுமடடுமலல, கீழடி அ்கழவனாரனாய்ச்சிக்கனா்க 12.21 க்கனாடி ரூபனாய் 
நிதி வழங்கப்படடு, அற்பு்தமனா் அந்்த பமனாழி உ்ரவுககு இந்்த 
அரசு, அண்னாவின அரசு, அமமனாவின அரசு அற்ட�னா்ளமனா்க 
இருககிைது. ஆ்க, இந்்த பமனாழி வ்ளரச்சிக்கனா்க எடுத்்தவு்டக்க� 
நிதி ஒதுக்கப்படடிருககினை வரலனாறு இந்்த நிதிநிறல அறிகற்கயிகல 
மி்கத் ப்தளிவனா்க உள்்ளது. இதுவறர இந்்த அ்ளவு கூடு்தலனா்க நிதி 
வழங்கப்ப்டவிலறல. பலகவறு பல்கறலக்கழ்கங்களுககு இந்்த நிதி 
வழங்கப்படடிருககிைது. ஏப்னைனால, இந்்த நிதிநிறல அறிகற்கயிகல 
எந்்தத் துறைககு எவவ்ளவு ப்கனாடுக்க கவணடுபமனை பககுவம 
அறிந்து, பிரிக்கப்படடிருககிைது. 

அக்தனாடுமடடுமலல, ஒரு பனாற் கசனாற்றுககு ஒரு கசனாறு ப்தம 
எனறு பசனான்துகபனால, பபனாது சமூ்க நலன ்கருதி கபனா்டப்பட்ட 
நிதிநிறல அறிகற்க இது. இனறைககு ஒகரப�னாரு பசய்திற�ச் 
பசனாலகிகைன. சில புள்ளிவிவரங்கற்ளச் பசனான்னார்கள். இனறைககு 
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ஒரு பிக்ளட இடலி பசனற்யில 39 ரூபனாய், ப்டலலியிகல 
114 ரூபனாய், இந்தி� மதிப்பிகல லண்டனிகல 251 ரூபனாய் 57 றபசனா, 
பேரமனியிகல 292 ரூபனாய் 64 றபசனா, நியூ�னாரககிகல 520 ரூபனாய் 
7 றபசனா, சிங்கப்பூரிகல 278 ரூபனாய் 42 றபசனா, ஹனாங்கனாஙகிகல 
404 ரூபனாய் 92 றபசனா, ்க்்டனாவிகல 300 ரூபனாய் 67 றபசனா, 
ஆஸதிகரலி�னாவிகல 257 ரூபனாய் 45 றபசனா, மகலசி�னாவிகல 
97 ரூபனாய் 60 றபசனா, துபனாயிகல 141 ரூபனாய் 77 றபசனா, பசனற், 
அப்பலகலனாவில 44 ரூபனாய், நமம முரு்கன இடலி ்கற்டயில 
19 ரூபனாய், இந்தி�ன இரயிலகவயில 13 ரூபனாய், சனாறலக�னாரக ்கற்டயில 
5 ரூபனாய், பனாரனாளுமனை வ்ளனா்க உ்வ்கத்திகல 2 ரூபனாய், ஆ்னால 
அமமனா உ்வ்கத்தில ஒகர ஒரு ரூபனாய் இடலி. (கமறசற�த் ்தடடும 
ஒலி) அந்்த அமமனா உ்வ்கத்திற்குத்்தனான 100 க்கனாடி ரூபனாற� இந்்த 
அரசு ஒதுககியிருககிைது. (குறுககீடு்கள்) இதுவறர இந்்த அ்ளவிற்கு 
நிதி ஒதுக்கனா்த நிறலயில, அமமனா உ்வ்கத்திற்கு இனறைககு 
100 க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககியிருககிைனார்கள். (குறுககீடு) என் 
அணக்! திரு. ்தங்கம ப்தன்ரசு, நீங்கள் பசனாலலுங்கள். 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. இரனாேன பசலலப்பனா, நீங்கள் கபசுங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர, நீங்கள் கபசுங்கள்.

திரு. வி.வி. இ்ராஜன் தெல்லப�ா: அமமனா உ்வ்கத்திற்கு 
இனறைககு 100 க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககியிருப்பது பனாரனாட்டத்்தக்கது. 
அதுவும பலகவறு ம்கத்்தனா் திட்டங்கக்ளனாடு, ஊரனாடசி 
நிருவனா்கங்களுககு நிதியு்தவி அளிக்க உற்ை துற்�னா்க, அமமனா 
உ்வ்கத்திற்கு 100 க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககீடு பசய்�ப்படடிருககிைது. 
இது மி்கப் பபரி� நனமதிப்கபனாடு அளிக்கப்படடிருககிைது. எங்கள் 
ஊரப்புைங்களில இருப்பவர்களுகப்கலலனாம மி்கப் பபரும்ளவில 
மகிழச்சி. இற்தப் பனாரனாடடுவ்தற்கு எதிரக்கடசி�னால முடி�னாது. 
ஏப்னைனால, அமமனா உ்வ்கம எனை திட்டம அற்பு்தமனா் 
திட்டம. புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்க்ளனால உருவனாக்கப்பட்ட 
அந்்தத் திட்டத்ற்த இனறைககு பசமறம�னா்கச் பச�லபடுத்தி்ட, 
நமமுற்ட� மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களும, மனாணபுமிகு 
துற் மு்தலறமச்சர அவர்களும அ்தற்ப்கனறு நிதி 
ஒதுககியிருப்பது எனபது மி்க அற்பு்தமனா் ஒனறு எனபற்தத் 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

அடுத்து, பலகவறு புதி� மனாவட்டங்களுக்கனா்க ்க்டன 
வனாஙகுகிைனார்கள் எனறு பசனாலகிைனார்கள். அ்தற்குண்டனா் பதிறலச் 
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பசனாலல நனான ்க்டறமப்படடிருககிகைன. மனாவட்டந்க்தனாறும 
மருத்துவக ்கலலூரி எனை அடிப்பற்டயில, மனாணபுமிகு புரடசித் 
்தறலவி அமமனா அவர்கள் மனாவட்டந்க்தனாறும மருத்துவக ்கலலூரிற� 
உருவனாக்க கவணடுபமனறு ப்கனாள்ற்க முடிபவடுத்்தனார்கள். அந்்த 
அடிப்பற்டயில ஒகர ஆணடில 11 மருத்துவக ்கலலூரி்களுககு 
அனுமதிற�ப் பபற்று (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 9 மருத்துவக 
்கலலூரி்களுககு அடிக்கல நனாடடுகிைனார மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்கள். இது உங்களுககு பத்்தனா்தனா! மனாநிலப் பங்கனா்க  
11 மருத்துவக ்கலலூரி்களுககு ஒகர ஆணடில 1,200 க்கனாடி ரூபனாய் 
ஒதுக்கப்படடிருககிைக்த, இது உங்களுற்ட� ்கனாது்களில கீ்தமனா்கக 
க்கட்கவிலறல�னா? இனறைககு ்கனாற்றிகல ஓவி�ம எனகிறீர்கக்ள, 
இந்்த கீ்தம உங்களுககுக ்கனாற்றிகல வரவிலறல�னா? எப்கபனாதும 
சிறுபனானறமயி் மக்கற்ளப் பனாது்கனாககும அரசனா்க, நலலரசனா்க 
அமமனா அரசு இருககும எனபற்த நிரூபிககினை வற்கயிகல, 
நிதிநிறல அறிகற்கயிகல கிறிஸ்தவ க்தவனால�ங்களின மறு 
சீரறமப்புக்கனா் நிதி ஒரு க்கனாடி ரூபனாயிலிருந்து ஐந்து க்கனாடி 
ரூபனா�னா்க உ�ரத்்தப்படடிருககிைக்த! (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 
மசூதி்களின பரனாமரிப்பிற்கு ஆணடுககு 60 இலடசம ரூபனாயிலிருந்து 
ஐந்து க்கனாடி ரூபனா�னா்க உ�ரத்்தப்படடிருககிைக்த! (கமறசற�த் 
்தடடும ஒலி)

பிற்ப்கல 1–30
கமலும, வகீஃபு வனாரி�த்திற்கு இரண்டறர க்கனாடி ரூபனாய் 

உ�ரத்தி வழஙகியுள்்ளக்த அமமனா அரசு! சிறுபனானறமயி் 
மனா்வ, மனா்வி�ருககு 98 க்கனாடிக� 66 இலடசம ரூபனாய் 
வழஙகியுள்்ளக்த அரசு! எலலனாவற்றையுமவி்ட மதுறரயிகல 
பு்கழுககுரி� க்கனாரிப்பனாற்ள�ம ்தர்கனாவிற்கு 1.82 க்கனாடி ரூபனாய் 
சுற்றுலனாத் துறைமூலம அமமனா அரசு வழஙகியிருககிைக்த! 
(கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) கநனானபுக ்கஞசி ப்கனாடுப்ப்தனா்க 
இருந்்தனாலும சரி, பேருசகலம பசலவ்தனா்க இருந்்தனாலும சரி, பமக்கனா 
பசலவ்தனா்க இருந்்தனாலும சரி, அமமனாவின அரசு சிறுபனானறமயி் 
மக்களுககு எனறைககுகம பனாது்கனாப்பனா்க இருந்திருககிைக்த ்தவிர, 
பலறரப்கபனால கபனாலி கவ்டம கபனா்டவிலறல எனபற்த நனான 
பசனாலலிகப்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககிகைன. 

அக்தனாடு, சமு்தனா� உ்ரகவனாடு புதி� திட்டங்க்ளனா்க முதிக�னார 
ஆ்தரவு இலலங்கள், 37 மனாவட்டங்களில 2 வட்டங்கள் வீ்தமனா்க 
உருவனாகியிருககிைக்த! இது புதி� திட்டம இலறல�னா? பணிபுரியும 
ம்களிருககு 13 விடுதி்கள் ்கட்ட நிதி ஒதுககியிருககிைனார்கக்ள! 
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இது புதி� திட்டம இலறல�னா? கபனாககுவரத்துப் கபருந்து்களில 
பபண்களுககுப் பனாது்கனாப்பனா்க CCTV camera பபனாருத்துவ்தனா்க 
அறிவித்து அ்தற்்கனா் நிதி ஒதுக்கப்படடிருககிைக்த! இறவப�லலனாம 
புதி� திட்டங்க்ளனா்கத் க்தனானைவிலறல�னா?

நிதிநிறல அறிகற்கயில ப்தனாறலகநனாககுத் திட்டங்கள் குறித்து 
பசனாலல விருமபுகிகைன. அ்தற்கு எதிரக்கடசித் ்தறலவரும, மய்�க 
்கடசித் ்தறலவரும ்தமிழ மக்கள்மீது ்க்டன சுறம ஏற்ைப்படடுவிட்டது 
எனறு விமரச்ம பசய்கிைனார்கள். அவர்களுககுக குறிப்பி்ட 
விருமபுவப்தலலனாம, ஆயிரக்க்க்கனா் க்கனாடியில இருந்்த ்க்டன 
சுறம இலடசக்க்க்கனா் க்கனாடி்களுககு மனாறி�து �னாரனால 
எனபற்தத் ்த�வுபசய்து புரிந்துப்கனாள்்ள கவணடும. இற்த 
நனான பசனாலலவிலறல. இனறைககு உங்களுகப்கலலனாம ப்தரிந்்த 
ஒகரப�னாரு நணபர, ஒகரப�னாரு பபரி�வர, 2011–2012 ஆம ஆணடு 
இற்டக்கனால நிதிநிறல அறிகற்கயிகல, அனறைககு மதிப்புககுரி� 
நிதி�றமச்சரனா்க இருந்்த கபரனாசிரி�ர, மதிப்புககுரி� மனாணபுமிகு 
திரு. அனபழ்கன அவர்கள் குறிப்பிட்ட வனாச்கங்கற்ள இக்தனா 
படிககினகைன. 2011–2012 ஆம ஆணடு இற்டக்கனால நிதிநிறல 
அறிகற்கயில நனான்கனாவது பனாரனாவில பபனாறுப்கபனாடு கூறியுள்்ளனார 
மனாணபுமிகு கபரனாசிரி�ர திரு. ்க. அனபழ்கன அவர்கள். “அரசு 
்த்து ்க்டன பபனாறுப்பு்கற்ள மி்கக ்கவ்த்து்டன நிருவகித்து 
வருகிைது. கசம நல நிதி மு்தலி� பபனாறுப்பு்கற்ள உள்்ள்டககி 
மனாநில அரசின பமனாத்்தக ்க்டன 31–3–2006 அனறு 57,457 க்கனாடி 
ரூபனா�னா்க இருந்்தது. இது 31–3–2011–ல 1,01,541 க்கனாடி ரூபனா�னா்க 
அதி்கரிககும எ் மதிப்பி்டப்படடுள்்ளது. 2006–2007 மு்தல 2010–
2011 வறரயிலனா் ஐந்்தனாணடு்களில ்க்டன பபனாறுப்பு்களின உ�ரவு 
44,084 க்கனாடி ரூபனா�னா்க மதிப்பி்டப்படடுள்்ளது.” கபரனாசிரி�ர 
திரு. ்க. அனபழ்கன அவர்களுற்ட� இற்டக்கனால நிதிநிறல 
அறிகற்கற�ப் படிககினைகபனாது, ஆயிரக்க்க்கனா் க்கனாடிற� 
அற்த்திந்தி� அண்னா தி.மு.்க. ஆடசி முடிகினைகபனாது 
உங்களி்டம ஒப்பற்டத்க்தனாம எனறு ப்தரிகிைது. அ்தனபிைகு 2011 ஆம 
ஆணடு எங்களி்டம ஒப்பற்டககினைகபனாது இலடசக்க்க்கனா் 
க்கனாடிற� ்க்ட்னா்க ஒப்பற்டத்துச் பசனறீர்கள். (கமறசற�த் 
்தடடும ஒலி) அற்த மறுக்கமுடியுமனா? இது கபரனாசிரி�ர 
திரு. ்க. அனபழ்கனுற்ட� ்கருத்து. அவகர பசனாலகிைனார, 2011 
ஆம ஆணடு ரூ.1,01,541 க்கனாடி ்க்ட்னா்க மதிப்பி்டப்படடுள்்ளது. 
மனாணபுமிகு கபரனாசிரி�ர திரு. ்க. அனபழ்கன அவர்கள் 
2011–2012 ஆம ஆணடு நிதிநிறல அறிகற்கயில குறிப்பிடுகிைனார. 
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ஆ்க, ஆயிரக்க்ககில இருந்்த க்கனாடிற� இலடசக்க்க்கனா் 
க்கனாடி�னா்க மனாற்றி�து �னார? அனறைககு இந்்தத் ்தனிமனி்த 
்தறலச்சுறம ப்தரி�விலறல�னா? இனறைககு ்தறலச்சுறமற�ப் 
பற்றி பல எதிரக்கடசியி்ர மய்�த்தின சனாரபனா்கப் கபசுகிைனார்கக்ள, 
்தனிமனி்தனுககு ்தறலச்சுறம வந்துவிட்டது, ரூபனாய் நனானகு இலடசம 
க்கனாடி�னாகிவிட்டது எனறு பசனாலகிைனார்கக்ள, அனறைககு ஒரு 
இலடசம க்கனாடி ரூபனா�னா்க உ�ரத்திக ்கனாடடி�து எதிரக்கடசியில 
இருந்்த மனாணபுமிகு கபரனாசிரி�ருற்ட� அரசு்தனாக்! ஆ்க, இந்்த 
வற்கயில ஒனறை நிற்த்துப் பனாரககிகைன. ரூபனாய் 40 ஆயிரம 
க்கனாடியிலிருந்து, ரூபனாய் 50 ஆயிரம க்கனாடியிலிருந்து ரூபனாய் ஒரு 
இலடசம க்கனாடி�னா்க உ�ரத்திக ்கனாடடி�து அந்்த 5 வரு்டங்களில. 
கபரனாசிரி�கர பசனாலகிைனார, 5 வரு்டங்களில ஒரு இலடசம க்கனாடி 
ரூபனா�னா்க உ�ரந்துவிட்டது எனறு. அ்தனபின்ர நனாங்கள் எத்்தற் 
வரு்டங்கள் ஆணடிருககிகைனாம. 9 வரு்டங்கள் ஆணடிருககிகைனாம, 
அந்்த 9 வரு்டங்களில எவவ்ளவு உ�ரந்திருககிைது? நீங்கள் 
நிற்த்துப் பனாருங்கள், அந்்த 9 ஆணடு்களில ரூபனாய் ஒரு இலடசம 
க்கனாடியிலிருந்து ரூபனாய் 4 இலடசம க்கனாடி�னா்க உ�ரந்திருககிைது. 
(குறுககீடு) 4 வரு்டங்களில 2 ம்டங்கனா்க உ�ரந்திருககிைது. 9 
வரு்டங்களில 3 ம்டஙகு கூடியிருககிைது. இது்தனான தி.மு.்க., அண்னா 
தி.மு.்க. இது சனா்தனார் விஷ�ம இலறல. இந்்த 9 ஆணடு்களில 10 
ம்டஙகு வ்ளரச்சித் திட்டங்கள் வந்திருககினை். ்தமிழநனாடற்டப் 
பபனாறுத்்தவறரககும, 10 இலடசம க்கனாடி ரூபனாய்ககு வ்ளரச்சித் 
திட்டங்கற்ள ்தமிழ்க அரசும, மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களும, 
அறமச்சரறவயும, மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அவர்களும 
பசய்திருககிைனார்கள். 10 ம்டஙகு வ்ளரச்சியில 3 ம்டஙகு ்க்டன சுறம 
வந்்தற்தப் பற்றி பசனாலலியிருககிைனார்கள். அற்தத்்தனான நனானும 
பசனானக்ன. புள்ளிவிவரங்கற்ளப் பனாரககுமகபனாது இனறைககு 
சனா்தனார் மக்களும புரிந்துப்கனாள்கிைனார்கள். இந்்த நனாடடின 
வ்ளரச்சி 7.1 ச்தவிகி்தம இருக்க கவணடும. இந்்த நனாடடின சரனாசரி 
வ்ளரச்சி 5 விழுக்கனாடு்தனான இருககிைது எனபற்த பனாமரனுமகூ்ட 
புரிந்துப்கனாள்கிைனான. 25 விழுக்கனாடு ்க்டன ப்தனாற்க இருக்கலனாம 
எனபற்த அற்வரும புரிந்துப்கனாள்கிைனார்கள். 

பிற்ப்கல 1–35

இனறைககு அற்த்திந்தி� அண்னா திரனாவி்ட 
முனக்ற்ைக ்கழ்க அரசு, மக்கள் நலத் திட்டங்களுக்கனா்க 
எந்்த்ளவிற்கு மி்கச் சிைப்பனா்கச் பச�லபடுகிைது எனபற்த நனாடு 
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உ்ரந்திருககிைது எனபற்தத்்தனான இஙக்க நனான ப்தளிவனா்கச் 
பசனாலல ஆறசப்படுகினகைன. ஒகர வரியில பசனாலவது எனைனால, 
ஆயிரக்க்ககில இருந்்த ்க்டன சுறமற� இலடசக்க்ககில எ் 
ப்தனா்டஙகி றவத்்தது திரனாவி்ட முனக்ற்ைக ்கழ்கம எனபற்த 
மீணடும பசனாலலிகப்கனாள்கிகைன. குறிப்பனா்க, இற்தத் ்தனி மனி்தன 
்தறலயில சுமத்்த கவணடி� அவசி�ம இலறல. மனாணபுமிகு 
புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்களுற்ட� பு்ககழனாடு, இந்்த அரசு 
3 ஆணடு்கள் மடடுமலல, இனனும 30 ஆணடு்கள் மடடுமலல, 
100 ஆணடு்கள் ஆடசியும, ்கடசியும இருககும. எங்களுற்ட� 
குலச்சனாமி, அண்னா தி.மு.்க.–றவத் ்தனாஙகும எனபற்த உ்ரத்்தக 
்க்டறமப்படடிருககிகைன. குறிப்பனா்க, ்தனாங்கள் பசய்்தனால ்தப்பு 
எனறு பசனாலலமனாட்டனார்கள், அ்தனாவது, ‘மனாமி�னார உற்டத்்தனால 
மண கு்டம, மரும்கள் உற்டத்்தனால பபனான கு்டம’ எனபனார்கள். 

நிதிநிறல அறிகற்கயில, ப்தனாறலகநனாககுத் திட்டங்கள், 
உட்கட்டறமப்புத் திட்டங்கள், சமூ்க நலத் திட்டங்கள் 
அதி்கரித்துள்்ளற்த விமரச்கர்கள் அறிவனார்கள். குறிப்பனா்க, எந்்த 
நிதிநிறல அறிகற்கயிலும இலலனா்த திட்டங்கள் இதில உள்்ள். 
பல நிதிநிறல அறிகற்க்கற்ளப் படிக்கககூடி� வனாய்ப்பு எ்ககு 
கிற்டத்்தது. இந்்த முறை வந்திருககிை நீரப்பனாச்த் திட்டங்கள் 
அ்ளவிற்கு எந்்த நிதிநிறல அறிகற்கயிலனாவது வந்திருககினை்வனா? 
அத்திக்க்டவு–அவி்னாசி நீரப்பனாச்த் திட்டத்திற்கு ரூ.500 க்கனாடி 
ஒதுககீடு, ்கனாகவரி–குண்டனாறு இற்ப்புத் திட்டத்திற்கு ரூ.700 
க்கனாடி ஒதுககீடு, குடிமரனாமத்து 1,364 நீரப்பனாச்ப் பணி்களுககு 
ரூ.500 க்கனாடி ஒதுககீடு, ்கட்டற்ள உ�ரமட்டக ்கனாலவனாய் பணி, 
பநனாய்�ல துற்ப் படுற்கத் திட்டம, ்கலலற்க ்கனாலவனாய் 
இற்ப்பு்கள், ரனாேவனாய்க்கனால திட்டம, சரபங்கனா நீரப்பனாச்த் 
திட்டம, 37 அற்்கற்ளப் பு்ரறமககும திட்டம எ் இத்்தற் 
திட்டங்கள் எந்்தபவனாரு நிதிநிறல அறிகற்கயிலும வந்்தது 
கிற்ட�னாது. 

நனானகூ்ட பசனாலகவன, சனா்தனார்மனா்க எப்கபனாதும ஒகர 
மனாதிரி�னா்கத்்தனான அறிகற்க வரும. அருறம அண்ன 
மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் துற்த் ்தறலவர அவர்கள் எப்கபனாதும 
பசனாலவனார்கள், நிதிநிறல அறிகற்கற� தி.மு.்க. ஆடசியில 
இருந்்தனாலும ்தறலறமச் பச�லனா்ளர்தனான பனாரப்பனார, அண்னா 
தி.மு.்க. ஆடசியில இருந்்தனாலும ்தறலறமச் பச�லனா்ளர்தனான 
பனாரப்பனார எனறு. ஆ்னால, இந்்த ஆணடு ்தறலறமச் பச�லனா்ளரின 
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ஆகலனாசற்க�னாடு பத்்தனாவது படபேடற்ட மு்தல படபேட்டனா்க 
இஙக்க நிதிச் பச�லனா்ளர மதிப்பிற்குரி� திரு. கிருஷ்ன, 
இ.ஆ.ப., அவர்கள் ப்கனாணடு வந்திருககிைனார்கள் எனறு்தனான நனான 
நிற்ககிகைன. வழக்கமனா்கச் பசனாலவற்தவி்ட, ப்கனாஞசம மனாற்ைம 
ஏற்படடிருககிைது. ஆ்க, இந்்த நிதிநிறல அறிகற்கயில, சனா்தனார்மனா்க 
அலல, ப்தனாறலகநனாககுத் திட்டங்கள் அதி்கமனா்க உள்்ள். 5 புதி� 
மனாவட்டங்களுககு ரூ.550 க்கனாடியில புதி� ்கட்ட்டங்கள், நனாற்க, 
இரனாமநனா்தபுரம, பசங்கலபடடு ஆகி� இ்டங்களில 3 மீனபிடித் 
துறைமு்கங்கள், 2 ்க்டல நீர சுத்தி்கரிப்பு நிறல�ங்கள், கசலம, 
்தறலவனாசலில மி்கப் பபரி� அ்ளவில, ரூ.1,020 க்கனாடி மதிப்பீடடில 
்கனாலநற்டப் பூங்கனா, அற்தவி்ட சனா்தனார் மக்களுககுப் ப�னபடுகிை 
வற்கயில, விபத்திகல உயிரிழந்க்தனார குடுமபத்திற்கு உ்தவித் 
ப்தனாற்க ரூ.4 இலடசமனா்க உ�ரத்்தப்படடிருககிைது. �னாரனாவது 
மறுக்க முடியுமனா? க்தறவயிலறல எனறு பசனாலவனார்க்ளனா? திககுத் 
ப்தரி�னா்த ்கனாடடில இருககிை குடுமபங்களுககு ஒளி வி்ளக்கனா்க இது 
இருககிைது. கூடடுைவுத் துறையின மூலமனா்க விவசனாயி்களுககு 11 
ஆயிரம க்கனாடி ரூபனாய் பயிரக ்க்டன ப்கனாடுக்கப்படடிருககிைது. 
பள்ளிக ்கலவித் துறைககு 34,181.73 க்கனாடி ரூபனாயும, கவ்ளனாண 
துறைககு அதி்கமனா் நிதி ஒதுககீடும பசய்�ப்படடுள்்ளது. இவவனாறு 
ஒவபவனாரு துறை�னா்க படடி�லிடடுக ப்கனாணக்ட கபனா்னால கநரம 
அதி்கமனாகும. ஏற்ப்க்கவ, எங்களுற்ட� அண்ன மனாணபுமிகு 
துற் மு்தலறமச்சர அவர்கள் நிதிநிறல அறிகற்கயிகல மி்கத் 
ப்தளிவனா்கச் பசனாலலியிருககிைனார்கள். அந்்த வற்கயிகல, இந்்த 
நிதிநிறல அறிகற்க மி்கச் சிைப்பனா் அறிகற்க எனபற்த நனாடு 
உ்ரந்திருககிைது. 

குறிப்பனா்கச் பசனாலல கவணடுபமனைனால, ‘மக்கள் தீரப்கப 
மக்கசன தீரப்பு’ எனைனார கபரறிஞர அண்னா அவர்கள். ‘என 
இரத்்தத்தின இரத்்தமனா் உ்டனபிைப்பு்கக்ள’ எனைனார புரடசித் 
்தறலவர எம.ஜி.ஆர. அவர்கள். ‘மக்க்ளனால நனான, மக்களுக்கனா்ககவ 
நனான’ எனைனார புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்கள். (கமறசற�த் 
்தடடும ஒலி) இனறைககு ‘உங்க்ளனால நனான, உங்களுக்கனா்ககவ 
நனான’ எனறு எங்களுற்ட� மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு மு்தலறமச்சர 
அவர்கள், மி்கத் ப்தளிவனா்க, அற்பு்தமனா் வனாச்கங்கக்ளனாடு 
சனா்தற்்கற்ளச் பசய்து ப்கனாணடிருககிைனார்கள். (கமறசற�த் 
்தடடும ஒலி) மூனறு ்தறலவர்கற்ளப் பினபற்றி, மக்கள் ஆ்தரகவனாடு 
பீடுநற்ட கபனாடுகிைது மனாணபுமிகு எ்டப்பனாடி�னார அவர்க்ளது 
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அரசு. பலகவறு நலத் திட்டங்கற்ள மி்கச் சிைப்பனா்கச் பசய்கிை 
அரசனா்க வி்ளஙகுகிைது. 

இதுமடடுமலல, ஒனைலல, இரண்டலல, எத்்தற் விருது்கற்ள 
இந்்த அரசு இப்பபனாழுது பபற்றிருககிைது. மத்தி� அரசி்டமிருந்து 
நல ஆளுறம விருதிற்ப் பபற்ைக்தனாடு மடடுமலல, சு்கனா்தனாரத் 
துறையிகல மனாற்றுத் திை்னாளி்களுககுரி� திட்டங்கள், 
கபனாககுவரத்துத் துறையிகல உ�ரமட்டத் திட்டங்கள், உள்்ளனாடசித் 
துறையிகல 8 விருது்கள், மின துறையிகல விருது்கள், கூடடுைவுத் 
துறையிகல விருது்கள் எ் அத்்தற் விருது்கற்ளயும பபற்றிருககிை 
இந்்த அரசு மி்க அற்பு்தமனா் அரசனா்க, மக்கள் ஆ்தரறவப் பபற்ை்தனா்க, 
மக்கசன தீரப்பனா் மக்கள் தீரப்றப எதிரபனாரத்திருககினை 
அற்த்திந்தி� அரசனா்க அமமனா அரசு வி்ளஙகுகிைது. இந்்த அரசு 
மி்க அற்பு்தமனா்கச் பச�லனாற்றுகிைது எனபற்தயும நனாடு நன்கறியும. 
எதிரக்கடசி்கள், எத்்தற் பவளிந்டப்பு்கள் பசய்்தனாலும சரி, 
எத்்தற் கபனாரனாட்டங்கள் பசய்்தனாலும சரி, எத்்தற் வற்க�னா் 
இன்ல்கள் ப்கனாடுத்்தனாலும சரி, ஏ்கடி�ம கபசி்னாலும சரி, 
வக்கற்�னா்கப் கபசி்னாலும சரி, அமமனா அரறச �னாரனாலும 
அறசக்க முடி�னாது எனபது மடடுமலல, எதிர்கனாலத்திலும 
அமமனா அவர்க்ளது அரசு சிைப்பனா்க இருககும எனபற்தயும 
பசனாலலிகப்கனாள்கிகைன.

நமது சட்டமனை முன்னாள் ்தறலவர அருறம அண்ன 
திரு. ்கனாளிமுத்து அவர்கள் அடிக்கடி “்கருவனாடு மீ்னா்கனாது, ்கைந்்த 
பனால மடி பு்கனாது” எனறு பசனாலவனார்கள். (குறுககீடு) இருக்கடடும, 
அ்த்னால ்தப்கப கிற்ட�னாது. ்கனாஙகிரஸ ்கடசிற� அனறைககு 
பசனான்னார்கள். இனறைககு ்கனாஙகிரஸ ்கடசியின கூட்டணி�னா்க 
இருக்கககூடி� திரனாவி்ட முனக்ற்ைக ்கழ்கம ்கருவனா்டனா்க 
இருககுகம ்தவிர, ஒருகபனாதும மீ்னா்க முடி�னாது. ்கைந்்த பனால மடி 
பு்கனாது எனபற்த மடடும பசனாலலி, (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 
உங்களுற்ட� ஆறச ப்கல ்க்வனா்க இருககும; இலவு ்கனாத்்த 
கிளி�னா்ககவ இருககுபமனறு பசனாலலி, நலல வனாய்ப்றபக ப்கனாடுத்்த 
்தங்களுககும, அற்வருககும எ்து நனறிற�த் ப்தரிவித்து 
விற்டபபறுகிகைன. நனறி, வ்க்கம. (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி)

பிற்ப்கல 1–40

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: அடுத்து, 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. பவ. நனாரனா�்ன அவர்கள். 
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(குறுககீடு்கள்) மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. அர. சக்கரபனாணி, 
அவர கபசி முடித்துவிட்டனார அலலவனா? (குறுககீடு) அவர்தனான 
கபசி முடித்துவிட்டனார அலலவனா! அப்புைம என் ்கருத்து 
பசனாலகிறீர்கள்? 

திரு. அ்ர. ெக்க்ர�ாணி: மனாணபுமிகு அ.தி.மு.்க. உறுப்பி்ர 
மரி�னாற்தககுரி� திரு. இரனாேன பசலலப்பனா அவர்கள் கபசுகினை 
சம�த்தில, கபரனாசிரி�ர அவர்க்ளனால 2011–2012–ல ்தனாக்கல 
பசய்�ப்பட்ட படபேடடில உள்்ள ்க்டன்கற்ளப் பற்றிப�லலனாம 
கபசி்னார. 1996–2001–ல தி.மு.்க. அனறைககு ஆடசிற� விடடுப் 
கபனாகினைகபனாது 28,000 க்கனாடி ரூபனாய்்தனான ்க்டன. அ்தற்்கடுத்து 
உங்கள் ஆடசி முடிகினை சம�த்திகல 56,000 க்கனாடி ரூபனாய் 
்க்டன. 2011–ல நனாங்கள் ஆடசிற� விடடுப் கபனாகுமகபனாது 98,000 
க்கனாடி ரூபனாய் ்க்டன. இனறைககு 4 இலடசத்து 57 ஆயிரம 
க்கனாடி ருபனாய் ்க்டன. அ்தனாவது, 3 இலடசத்து 57 ஆயிரம க்கனாடி 
ரூபனாய் ்க்டன வனாஙகியிருககிறீர்கள் இந்்த 8, 9 வரு்டங்களில. 
்தமிழநனாடடில ஒரு நபருககு 57,000 ரூபனாய் ்க்டற்க ப்கனாணடு 
வந்்தது நீங்கள்்தனான. அதுமடடுமலலனாமல, இக்த உறுப்பி்ர 
பத்திரிற்க�னா்ளர்கற்ளப�லலனாம கூப்பிடடு மதுறரயில கபடடி 
ப்கனாடுககுமகபனாது என் கபசி்னார எனைனால, இந்்த ஆடசி 
நிருவனா்ககம சரியிலறல எனறு. இனறைககு இந்்த ஆடசிற�ப் 
பற்றிப் பனாரனாடடுகிைனாபரனைனால. . . 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: அவர கபசி� இந்்தக 
்கருத்ற்தப�னாடடி நீங்கள் ஏ்தனாவது பசனாலகிறீர்க்ளனா? (குறுககீடு) 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. பவ. நனாரனா�்ன அவர்கள். 
(குறுககீடு) சரி, உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. இரனாேன பசலலப்பனா அவர்கள். 

திரு. வி.வி. இ்ராஜன் தெல்லப�ா: நீங்கள் பத்திரிற்கற� எடுத்துப் 
பனாருங்கள். நனைனா்கப் படித்துப் பனாருங்கள். ஆடசி நிருவனா்கத்ற்த நனான 
எப்கபனா்தனாவது குறை பசனாலலி�்தனா்க இருந்்தனால, நீங்கள் பசனாலகிை 
வனாரத்ற்தககு நனான ்கடடுப்படுகிகைன. மனாவட்ட நிருவனாகி்கள், 
மனாவட்ட அதி்கனாரி்கள், ஆடசி பசய்கிை அலுவலர்கற்ள நலல 
பணி்கற்ளச் பசய்� கவணடுபமனறு க்கடடிருககிகைன. மீணடும 
அந்்தப் பத்திரிற்கற� எடுத்துப் பனாருங்கள். இந்்த ஆடசிற� நனான 
குறை பசனாலவ்தனா்க ஒரு வரிகூ்ட இலறல. நீங்கள் பசனாலவதுமனாதிரி 
நனான பசனாலலியிருந்்தனால நீங்கள் பசனாலகிை வனாரத்ற்தககு நனான 
்கடடுப்படுகிகைன. மனாவட்ட நிருவனா்கத்தில இருககிைவர்கள் 

[கபரறவத் துற்த் ்தறலவர]
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முறை�னா்கச் பச�லனாற்ைவிலறல, மக்கள் பணி�னாற்ைவிலறல 
எனறு்தனான நனான பசனானக்ன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர திரு. பவ. நனாரனா�்ன அவர்கள். (குறுககீடு்கள்) 
அறமதி�னா்க இருங்கள். 

*திரு. தவ. ்ா்ராய்ணன்: மனாணபுமிகு கபரறவயினுற்ட� 
துற்த் ்தறலவர அவர்கற்ள வ்ஙகுகினகைன. (குறுககீடு்கள்) 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: அமரந்துப்கனாணடு 
கபசனாதீர்கள். (குறுககீடு்கள்) அறமதி�னா்க இருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர்கள், அறமதி�னா்க இருங்கள். 

 திரு. தவ. ்ா்ராய்ணன்: 

 “ஆத்திச்சூடி, இ்ளமபிறை அணிந்து 
 கமனா்த் திருககும முழுபவண கமனி�னான; 
 ்கருநிைஙப்கனாணடு பனாற்்க்டலமிறசக கி்டப்கபனான; 
 மு்கமது நபிககு மறை�ருள் புரிந்க்தனான; 
 ஏசுவின ்தந்ற்த எ்ப் பல ம்தத்தி்ர 
 உருவ்கத் ்தனாகல உ்ரந்து்ரனாது 
 பலவற்க �னா்கப் பரவிடும பரமபபனாருள் 
 ஒனகை அ்தனி�ல ஒளியுறும அறிவனாம; 
 அ்தனிறல ்கண்டனார அலலறல அ்கற்றி்னார; 
 அ்த்ருள் வனாழத்தி அமரவனாழவு எய்துகவனாம” 

எனைனார ம்கனா்கவி பனாரதி. ஒரு ஏறழ குடிறசயிகல பிைந்து ஒரு 
அடிமட்டத் ப்தனாண்ட்னா்க அற்த்திந்தி� அண்னா திரனாவி்ட 
முனக்ற்ைக ்கழ்கத்திகல 16 வ�தினிகல கிற்ளக ்கழ்கச் 
பச�லனா்ளரனா்கப் பபனாறுப்கபற்று, மறைந்்த இ்த� ப்தய்வம, 

“ப்கனாற்டஅளி பசஙக்கனால குடிஓமபல நனானகும 
உற்ட�னானஆம கவந்்தரககு ஒளி” 

எனை வள்ளுவனின வனாககிற்க்கற்ப அரசனாடசி பசய்து, 1972–ல 
அற்த்திந்தி� அண்னா திரனாவி்ட முனக்ற்ைக ்கழ்கத்ற்த 
நிறுவி�, பபருறமககும கபனாற்று்தலுககும உரி� மனி்தகந�ப் 
பணபனா்ளர, மனி்தக ்க்டவுள், வனாழுகினைவறர சினிமனாத் துறையில 
மன்னாதி மன்்னா்க, வனாழுகினை நனாட்களிலும ஆடசி பசய்்த 

[திரு. வி.வி. இரனாேன பசலலப்பனா]



 235

2020 பிப்ரவரி 17]

வ்ரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, 
ச�ொது விவொதம்

நனாட்களிலும மன்னாதி மன்்னா்ககவ வனாழந்து மறைந்்த மக்கள் 
தில்கம துயில ப்கனாணடிருககினை திறச கநனாககி வ்ஙகுகினகைன. 
(கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) மனி்தப் புனி்தவதி�னாம, மணணுலகில 
�னாரனாலும வீழத்்த முடி�னா்த ஒரு மனாபபரும சகதி�னா்க வி்ளஙகி�, 
மணணுலகிகல அமர றவத்்த மனி்தரகுல மனாணிக்கம, மனானி்ட 
குல சிங்கம . . . 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர, றமகற்க ப்கனாஞசம ்தள்ளி றவத்துப் கபசுங்கள். 

பிற்ப்கல 1–45

திரு. தவ. ்ா்ராய்ணன்: ‘மக்க்ளனால நனான, மக்களுக்கனா்ககவ 
நனான’ எனறு ்த்து வனாழகற்கற� அரப்பணித்்த தி�னா்கத்தின 
திருவுருவம, எங்கள் புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்கள் 
துயிலப்கனாள்ளும திறசகநனாககி வ்ஙகுகினகைன. (கமறசற�த் 
்தடடும ஒலி) புரடசித் ்தறலவர விடடுச் பசனை பணிற� 
புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்கள் ்கண எ்க ்கனாத்து இந்்த 
இ�க்கத்ற்த வழிந்டத்தி வந்்தனார்கள். ‘அமமனாவினுற்ட� மர்ம’, 
‘அமமனாவினுற்ட� மர்ம’ வந்துவிட்டது, இந்்த ஆடசிககு பங்கம 
வந்துவிடும எனறு எணணி�கபனாப்தலலனாம ஒரு ்தனாற�க ்கனாத்்த 
்த்�்னா்க, முக்கனி்களிகல சிைந்்த மு்தற்்கனி�னாம எங்கள் கசலத்து 
மனாங்கனி�னாம; (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) இருமபுக க்கனாடற்டயிகல 
பிைந்து, ்தமிழ்க மக்களி்டம இனறு ்கருமபனா்க இனிககினை 
தித்திககும க்தன ்கருமபனாம; எதிரி்களுககு சிமம பசனாப்ப்மனா்க 
வி்ளஙகுகினை, ‘இனறு ்கறலந்துவிடும; நனாற்ள ்கறலந்துவிடும’ 
எனறு எண்ப்பட்ட நனாட்கள் கபனா்க, எதிரி்களுககு ஒரு சிமம 
பசனாப்ப்மனா்க 1,100 நனாட்கற்ளக ்க்டந்து, இனறு ஓர அடச�ப் 
பனாத்திரமனா்க, அமமனா விடடுச்பசனை பணி்கற்ளத் ப்தனா்டரந்து 
நற்டமுறைப்படுத்தி (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) ்தமிழ்க மக்களுககு 
பபனாங்கல பரிசு்டனகூடி� ரூ.1,000/–ஐ அள்ளிக ப்கனாடுத்்த எங்கள் 
புன்ற்க மன்ன, ஏறழ்களின விவசனா�த் ப்தனாண்டன, விவசனா�க 
குடிம்கன, எங்கள் கசலத்து மனாங்கனி, முக்கனி்களில மு்தற்்கனி�னாய் 
வி்ளஙகும சிைந்்த மனாங்கனி, மனாணபுமிகு ்தமிழ்க மு்தலறமச்சர 
அண்ன அவர்கற்ள வ்ஙகுகினகைன. அண்னுககுத் 
துற்�னா்க, உற்ை துற்�னா்க, உறுதுற்�னா்க இருந்து, இனறு 
்கழ்கத்திற்கும இந்்த ஆடசிககும துற் நிற்கினை எங்களுற்ட� 
பபருறமககுரி� க்கனாமனான மனாணபுமிகு அண்ன துற் 
மு்தலறமச்சர திரு. ஓ.பி.எஸ. அவர்கற்ளயும வ்ஙகுகிகைன. 

[திரு. பவ. நனாரனா�்ன]
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நனாஙகுகநரி சட்டமனைத் ப்தனாகுதியிகல ப்க்கனாரர்கள், 
மு்தலனாளி்களுககு முககி�த்துவம ப்கனாடுத்து, சனிககிழறம 
10–30 மணிககு flight–ல ஏறி, 1–00 மணிககு வந்திைஙகி, ப்தனாகுதி 
மக்கற்ளப் பனாரறவயிடடுச் பசனைனார. 15 ஆணடு்கள் பனாழபடடுக 
கி்டந்்த நனாஙகுகநரிககு ஒரு நலமுத்்தனா்க, நனாஙகுகநரி ப்தனாகுதியில 
எனற் பவற்றி பபைச் பசய்� கவணடுபமனறு மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அவர்களும, மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர 
அவர்களும இரணடு முறை, மூனறு முறை வந்து அந்்தத் ப்தனாகுதி 
மக்கற்ளச் சந்தித்து, குறை்கற்ளச் பசனாலலி வனாககு்கற்ளக 
க்கட்டனார்கள். அந்்த வனாககு்களின வித்தி�னாசம்தனான 33,343 
வனாககு்கள் எனபற்த இந்்தச் சறபயிகல ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 
(கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) ்கனார்ம என்பவனைனால, அஙக்க 
்கனாஙகிரஸ கபரி�க்கத்ற்தச் சனாரந்்த முன்னாள் சட்டமனை 
உறுப்பி்ர அண்ன திரு. வசந்்தகுமனார அவர்கள் கிட்டத்்தட்ட 
எடடு ஆணடு்கள் பணி�னாற்றி்னார்கள். ஆ்னால, ப்தனாகுதி 
வ்ளமபபைவிலறல. அ்தற்்கடுத்்தனாற்கபனால மீணடும, எர்னாவூர 
நனாரனா�்ன அவர்கள் ஐந்்தனாணடுக்கனாலம இருந்்தனார்கள். 
இவர்கப்ளலலனாம பசனற்யிகல வசிககினை ்கனார்த்தி்னால, 
அந்்தத் ப்தனாகுதி மக்களிற்டக� எந்்தவி்தமனா் வ்ளரச்சியும 
இலலனாமல இருந்்தது. அ்தற்ப் கபனாககும வி்தமனா்க, எ்ககு இந்்த 
நனாஙகுகநரி சட்டமனைத் ப்தனாகுதியிகல கபனாடடியி்ட வனாய்ப்றபத் 
்தந்்த நலமுத்துக்கள் மனாணபுமிகு அண்ன மு்தலறமச்சர 
அவர்கற்ளயும, மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அவர்கற்ளயும 
மீணடும ஒருமுறை வ்ஙகுகினகைன. க்தர்தல பிரச்சனாரத்திற்்கனா்க, 

‘பற்டகுடி கூழஅறமச்சு நடபுஅரண ஆறும
உற்ட�னான அரசருள் ஏறு’

எனை வள்ளுவனின வனாககிற்க்கற்ப, மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்களுற்ட� உத்்தரவு்கற்ளயும, மனாணபுமிகு துற  ் மு்தலறமச்சர 
அவர்களுற்ட� உத்்தரவு்கற்ளயும ஏற்று, ஒருஙகிற்ந்து, 
்கழ்கத்தில ்கடடுகக்கனாப்பனா்க இருககினை அற்த்திந்தி� அண்னா 
திரனாவி்ட முனக்ற்ைக ்கழ்க ப்தனாண்டர்கக்ளனாடு கசரந்து 
அஙக்க பணி�னாற்றி� மனாணபுமிகு அறமச்சர பபருமக்கற்ளயும, 
மனாவட்ட பச�லனா்ளர்கற்ளயும, ்கழ்கத்தினுற்ட� கபரூரனாடசி 
பச�லனா்ளர்கற்ளயும, ந்கரச் பச�லனா்ளர்கற்ளயும, கிற்ளச் 
பச�லனா்ளர்கற்ளயும மற்றும ஊரனாடசிக ்கழ்கச் பச�லனா்ளர்கள் 
அற்வறரயும இந்்தச் சறபயின சனாரபனா்க வ்ஙகுகினகைன. 
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எலலனாவற்றுககும கமலனா்க நனாஙகுகநரியில அதி்க வனாககு்கள் 
வித்தி�னாசத்தில எனற் பவற்றி பபைச் பசய்்த வனாக்கனா்ளப் 
பபருஙகுடி மக்க்ளனா் என நனாஙகுகநரி சட்டமனைத் ப்தனாகுதி 
மக்களுககும, இந்்தச் சறபயிகல உட்கனார றவத்திருப்பவர்களுககும 
நனறி கூறி, எ்து உறரற�த் ப்தனா்டஙகுகினகைன. இனறு, 1,100 
நனாட்கற்ளக ்க்டந்து இந்்த ஆடசியில, அமமனாவின ஆடசியில 
ப்தனா்டரந்து பணி�னாற்றி, அருறம�னா்க ஆடசி ந்டத்திக 
ப்கனாணடிருககினை மனாணபுமிகு அண்ன மு்தலறமச்சர 
அவர்களுககும, மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அவர்களுககும, 
எ்ககுப் கபச வனாய்ப்புக ப்கனாடுத்்த அண்ன மனாணபுமிகு துற் 
சபனாநனா�்கர அவர்களுககும மீணடும ஒருமுறை நனறி கூறுகிகைன. 

நிதிநிறல அறிகற்க 2020–2021–ல, மனாணபுமிகு அமமனாவின 
அரசு “அறமதி, வ்ளம, வ்ளரச்சி” எ் ப்தனா்டரந்து நலலனாடசி புரிந்து 
வருவது மடடுமலலனாமல, வலுவற்டந்து, மக்கள் நமபிகற்கற�ப் 
பபற்று, உலப்கஙகிலுமிருந்து பனாரனாடடு்கற்ளக குவித்து வருகினைது. 
மனாணபுமிகு புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்களுற்ட� அரசின 
பச�லபனாடு்கள் வரகவற்்கத்்தக்கறவ.

 பிற்ப்கல 1–50

2019 ஆம ஆணடிற்்கனா் சிைந்்த ஆடசிக்கனா் நல ஆளுறம 
விருதிற் மத்தி� அரசி்டமிருந்து ்தமிழநனாடு அரசு இரணடு 
ஆணடு்க்ளனா்கப் பபற்று வருகிைது. சிைப்பனா்கச் பச�லபடடு வருகினை 
மனாநிலம எ்வும க்தரந்ப்தடுக்கப்படடுள்்ளது, பனாரனாடடுககுரி�து. 
2019 ஆம ஆணடு டிசமபர மனா்தம 23 ஆம நனா்ளனறு மத்தி� அரசு 
பவளியிட்ட நல ஆளுறமத் திைனுக்கனா் குறியீடடுப் படடி�லில 
ஒடடுபமனாத்்தத் ்தர வரிறசயில நனாடடிலுள்்ள 18 பபரி� 
மனாநிலங்களில ்தமிழநனாடு மு்தலி்டத்ற்தப் பபற்றுள்்ளது இந்்த 
அரசின நிருவனா்கத்திற்குக கிற்டத்்த அஙகீ்கனாரம எனப்தற்யும 
மற்றும ஒடடுபமனாத்்த பச�லதிைனமிக்க மனாநிலம எனறு ்தமிழநனாடு 
ப்தனா்டரந்து 2 ஆணடு்க்ளனா்கத் க்தரந்ப்தடுக்கப்படடுள்்ளது 
எனப்தற்யும மிக்க மகிழச்சியு்டன ப்தரிவித்துகப்கனாள்கினகைன. 
(கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 

வருவனாய் நிருவனா்கம. அரசு நிருவனா்கத்ற்த மக்களி்டம கமலும 
பநருக்கமனா்கக ப்கனாணடு பசலவ்தற்கு 2019 ஆம ஆணடில மடடும 
முனப்ப்கபனாதும இலலனா்த அ்ளவில 5 புதி� மனாவட்டங்கள் 
உருவனாக்கப்படடுள்்ளது மி்கவும பனாரனாடடுககுரி�து. 
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ஆயுள் ்கனாப்பீடடுக ்கழ்கத்து்டன இற்ந்து வறுறமக 
க்கனாடடிற்குககீழ உள்்ள அற்த்துக குடுமபங்களும ப�்ற்டயும 
வற்கயில பச�லபடுத்்தப்ப்டவுள்்ள திட்டத்திற்்கனா் விரிவனா் 
வழி்கனாடடு பநறிமுறை்கள் வகுக்கப்படடுள்்ள்தனா்க நிதிநிறல 
அறிகற்கயில ப்தரிவித்துள்்ளனார்கள். இ்த்னால, சம கநனாககு்டன 
பச�லபடும நலல அரசு எனறு மக்க்ளனால பனாரனாட்டப்படுகிைது. 

்கனாகவரி ப்டல்டனா பகுதியிற் பனாது்கனாக்கப்பட்ட சிைப்பு 
கவ்ளனாண மண்டலமனா்க மனாணபுமிகு ்தமிழ்கத்தினுற்ட� 
மு்தலறமச்சர அவர்கள் அறிவித்்தது, ்தமிழ்க அரசு கவ்ளனாணறமத் 
துறைககு அளித்துவரும பபரும முககி�த்துவத்ற்தக ்கனாடடுகிைது 
எனபது மடடுமலல, விவசனாயி்களின க்தனாழ்னா்கவும மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அவர்கள் தி்கழகிைனார்கள் எனப்தனால மக்களின 
ஏக்கனாபித்்த பனாரனாடடுக்கற்ளப் பபற்றுள்்ளது. (கமறசற�த் ்தடடும 
ஒலி) 

‘உழவர உற்பத்தி�னா்ளர அறமப்பு்கள்’ ஏற்படுத்்தப்படடு, 
அ்தற்்கனா்க 2020–2021 ஆம ஆணடின நிதிநிறல அறிகற்கயில, 100.56 
க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககீடு பசய்துள்்ளது எனபது விவசனாயி்களுககு 
மிகுந்்த மகிழச்சியூடடும வி்தமனா்க அறமந்துள்்ளது; மி்கவும 
வரகவற்்கத்்தக்கது. விவசனா�த் துறை அதி்கனாரி்கற்ளத் ப்தனா்டரபு 
ப்கனாணடு ப்தனாழிலநுடப ஆகலனாசற்்கற்ளப் பபறுவ்தற்கு 
‘உழவர அலுவலர ப்தனா்டரபு திட்டத்ற்த’ அரசு அறிமு்கம 
பசய்யும எ் நிதிநிறல அறிகற்கயில ப்தரிவிக்கப்படடுள்்ளது. இது 
விவசனாயி்களின மகிழச்சிககும, பனாரனாடடுககும உரி�து. 2020–2021 
ஆம ஆணடிற்்கனா் வரவு–பசலவுத் திட்டத்தில கவ்ளனாணறமத் 
துறைககு 11,894.48 க்கனாடி ரூபனாய் நிதி ஒதுககீடு பசய்�ப்படடுள்்ளது 
மி்கவும மகிழச்சிககுரி�து.

கூடடுைவு. Smart குடுமப அடற்ட றவத்திருப்கபனார மனாநிலத்தின 
எந்்த ஒரு நி�னா� விறலக ்கற்டயிலும ்தங்களுககுரி� பபனாருட்கற்ள 
வனாஙகிகப்கனாள்ளும திட்டம விறரவில பச�லபடுத்்தப்படுபம் 
நிதிநிறல அறிகற்கயில ப்தரிவித்திருப்பது, அற்த்துத் ்தரப்பு 
மக்களுககும மகிழச்சி ்தரும திட்டமனாய் அறமந்திருப்பது 
பனாரனாடடுககுரி�து. 

2018–2019 ஆம ஆணடில ம்கத்்தனா் க்தசி� ஊர்க கவறல 
உறுதித் திட்டத்ற்தச் பச�லபடுத்துவதில, பமனாத்்தமனா்க 8 க்தசி� 
விருது்கற்ள ்தமிழநனாடு அரசு பபற்றுள்்ளது எனபது மி்கவும 
பனாரனாடடுககுரி�து. (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 
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்தமிழநனாடடின பநற்்க்ளஞசி�மனா் ்கனாகவரி ப்டல்டனா 
பகுதி்கற்ள பனாது்கனாக்கப்பட்ட சிைப்பு கவ்ளனாண மண்டலமனா்க 
அறிவித்்தது, ்தமிழ்க மக்களிற்டக� ஏக்கனாபித்்த வரகவற்றபப் 
பபற்றுள்்ளது எனபற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கினகைன.

11 மனாவட்டங்களிலும புதி� அரசு மருத்துவக ்கலலூரி்கள், 
நிருவனா்க வசதிக்கனா்க 5 புதி� மனாவட்டங்கள் உருவனாக்கம; 2.05 
க்கனாடி குடுமபங்களுககு பபனாங்கல பரிசு்டனகூடி� ரூ.1,000/– 
வழஙகி� அரசு, அமமனா அவர்களின அரசு எனப்தற்த் 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கினகைன. ்தமிழநனாடு அரசு பபற்ை விருது்கள் 
மற்றும அஙகீ்கனாரங்கள் ஒடடுபமனாத்்த பச�லதிைனமிக்க மு்தனறம 
மனாநிலமனா்க India Today ஆய்வில 2–வது முறை�னா்க ்தமிழநனாடு 
க்தரவு பபற்ைது பனாரனாடடுககுரி�து. ‘Krishi Karman’ விருதிற் 5 
முறை பபற்று சனா்தற்; உ்டலுறுப்பு மனாற்று அறுறவ சிகிச்றசயில 
ப்தனா்டரந்து 5 வரு்டங்க்ளனா்க மி்கச் சிைந்்த மனாநிலத்திற்்கனா் 
விருதிற்ப் பபற்றிருப்பது பனாரனாடடுககுரி�து. 

ஊரனாடசி மின்னாளுறம வலிறமப்படுத்து்தல, குழந்ற்த்கள் 
நல நிறல�ம, வலுவனா் கிரனாம சறப பச�லபனாடடிற்்கனா் 12 
க்தசி� விருது்கற்ள ்தமிழநனாடு அரசு, அமமனா அவர்களின அரசு 
பபற்றிருககிைது எனபற்தப் பபருறமப்படுத்தும வி்தமனா்க ்தமிழ்க 
மக்கள் ஏக்கனாபித்துப் பனாரனாடடுகிைனார்கள்.

பபங்களூருவிலுள்்ள பபனாது விவ்கனாரங்கள் றம�த்தின 
அறிகற்கயில நல ஆளுறமயில 2–வது சிைந்்த மனாநிலமனா்க ்தமிழநனாடு 
க்தரவு பபற்றிருககிைது எனபது பபருறமககுரி�து. Frost & 
Sullivan நிறுவ் ஆய்வறிகற்கயில ஒடடுபமனாத்்த பச�லபனாடடின 
இரண்டனாம இ்டத்திற் ப்தனா்டரந்து 2–வது ஆண்டனா்க ்தமிழநனாடு 
பபற்றுள்்ளது எனபது வரகவற்்கத்்தக்கது.

பிற்ப்கல 1–55

்தனாய்மனார்களின இைப்பு விகி்தத்ற்த பவகுவனா்கக குறைத்்த்தற்கு 
மத்தி� அரசின விருது; ‘பபண குழந்ற்த்கற்ளக ்கனாப்கபனாம, பபண 
குழந்ற்த்களுககுக ்கற்பிப்கபனாம’ திட்டத்திற்்கனா்க மத்தி� அரசின 
விருது; தூய்றம பனார்தத் திட்டத்திற்்கனா்க ்தமிழநனாடடிற்கு சிைந்்த 
மனாநில விருது; பபனாது விநிக�னா்கத் திட்டத்ற்த ்கணினிம�மனாககி�்தற்கு 
விருது; ஊர்க வ்ளரச்சித் துறையில சிைப்பனா் பச�லபனாடடிற்்கனா்க 9 
க்தசி� விருது்கள், இப்படி எண்ற்ை விருது்கற்ள மனாணபுமிகு அமமனா 
அவர்களின அரசு பபற்றுள்்ளது. ஓர ஆற்றில பவள்்ளப்பபருககு 
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ஏற்பட்டனால ஆலமரத்ற்த அடித்துச் பசனறுவிடும, ்கருவ மரங்கள் 
அடித்துச் பசலலப்படும; இந்்த அரசு ்கறலந்துவிடும எனைவர்களின 
மத்தியில ்கலக்கமிலலனாமல ஆடசி பசய்து, 3,000 கபனாரனாட்டங்கற்ள 
சந்தித்து, நனா்லனா்க நினறு, இனறு நிமிரந்து நிற்கும மக்க்ளனா்க, 
மக்கள் தில்கத்தின வனாரிசனா்க, ்தனாற�க ்கனாத்்த ்த்�னுக்கனா்க, ்தனாய் 
இலலனா்த இ்டத்ற்த நிரப்புகினை ஒரு ்த்�்னா்க, பபனாறுறமயின 
சி்கரமனா்க அமரந்திருககினை மக்க்ளனாடசி நனா�்கன, மக்க்ளனால 
நனான, மக்களுக்கனா்க நனான எனறு மக்க்ளனால கபனாற்ைப்படுகினை 
மக்கள் ்தறலவி வனாழந்்த இ்டத்திலிருந்து இனறு ்தமிழ்கத்ற்த 
ஆடசி பசய்கிைனார்கள். அண்ன அவர்கள் இற்டயில எழுந்து 
பசனான்னார்கள்; ‘நனாங்கள் அஙக்க இருப்கபனாம, நீங்கள் இஙக்க 
இருப்பீர்கள்’ எனறு. எதிரி்களுககு பசனாலலும ஒகர ஒரு வனாரத்ற்த; 
எங்கள் அமமனா பசனாலலியிருககினைனார்கள், 100 ஆணடு்கள் இந்்த 
இ�க்கம வனாழும. ஆ்னால, இந்்த 100 ஆணடு்கள் அலல, வனாழும 
்கனாலம வறர அற்த்திந்தி� அண்னா திரனாவி்ட முனக்ற்ைக 
்கழ்கத்தின அமமனா அவர்களுற்ட� கபனாரப் பற்ட்களின 
ஆ்தரவனால, ப்தனாண்டர்களின ஆ்தரவனால, (கமறசற�த் ்தடடும 
ஒலி) ஏக்கனாபித்்த மக்களின ஆ்தரவனால அருறம அண்ன 
மு்தலறமச்சர எ்டப்பனாடி�னார அவர்களுற்ட� மக்கள் சகதி, 
மக்களுக்கனா்கப் பணி�னாற்றும சகதி, எனறும ஏக்கனாபித்திருககினைது 
எனபற்த நிரூபிப்ப்தற்கு ஒரு சனானறு்தனான நனாஙகுகநரி சட்டமனைத் 
ப்தனாகுதி இற்டத்க்தர்தல. அது உங்களுககுத் ப்தரியும. மீணடும 
2021 ஆம ஆணடிலிருந்து ஆளுகினை ்கனாலம வறர அற்த்திந்தி� 
அண்னா திரனாவி்ட முனக்ற்ைக ்கழ்கத்தின அமமனாவின அரசு 
ப்தனா்டரந்து இருககும எனபற்தச் பசனாலலி, வனாய்ப்பளித்்த 
மனாணபுமிகு துற் சபனாநனா�்கர அண்ன அவர்களுககும, 
மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு மு்தலறமச்சர அண்ன எ்டப்பனாடி�னார 
அவர்களுககும, மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அவர்களுககும 
எ்து வ்க்கத்ற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. ஒரு பற் ஏறும 
ப்தனாழிலனாளியின றமந்்த்னா்க இருந்து அரசி�ல பின்ணிக� 
இலலனாமல இருந்்த எனற் கவடபனா்ளரனாககி அழகுபனாரத்்த 
ப்தனாகுதி மக்களுககும நனறி பசனாலலி ப்தனாகுதியினுற்ட� மூனகை 
மூனறு க்கனாரிகற்க்கற்ள றவககினகைன.

்க்ளக்கனாடு, ஏரவனாடி, நனாஙகுகநரி, மூறலக்கறரப்படடி, 
திருககுறுஙகுடி எ் 5 town panchayats அ்டஙகி� ப்தனாகுதி�னா் 
நனாஙகுகநரி ப்தனாகுதி, சட்டமனை உறுப்பி்ர அருறம அண்ன 
திரு. இனபதுறர அவர்களுற்ட� ரனா்தனாபுரம ப்தனாகுதி 
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மற்றும ப்குடி, வள்ளியூர, திறச�னவிற்ள ஆகி� மூனறு 
கபரூரனாடசி்களுககும கசரத்து 131 க்கனாடி ரூபனாய்ககு அஙகுள்்ள குடிநீரப் 
பிரச்சிற்ற�த் தீரப்ப்தற்்கனா்க திட்டம ஒனறை அறிவிப்ப்தற்்கனா் 
க்கனாரிகற்க ஒனறை மனாணபுமிகு உள்்ளனாடசித் துறை அறமச்சர 
அவர்களி்டத்திலும, மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களி்டத்திலும 
சமரப்பித்திருககினகைனாம. அந்்தக க்கனாரிகற்கயிற் நிறைகவற்றித் 
்தருமபடி பணிந்து வ்ஙகி கவணடுகினகைன.

அடுத்்தபடி�னா்க, சீவலப்கபரியில கிட்டத்்தட்ட 1996–ககுப் 
பிைகு பபரி� சந்ற்த ஒனறு மூ்டப்படடுவிட்டது. அஙகு ந்டந்்த 
்கலவரத்ற்தக ்கனார்ம ்கனாடடி, அ்தற் மூடிவிட்டனார்கள். அந்்தச் 
சந்ற்தயிற் மீணடும மனாணபுமிகு அமமனாவின அரசு ப்தனா்டஙகி 
றவக்க கவணடும எனறு க்கனாரிகற்க றவககினகைன. 

அடுத்்தபடி�னா்க, சீவலப்கபரி மக்கள் வனாழகினை 
பனாற்ள�ஙக்கனாடற்ட ்தனாலு்கனாவில சீவலப்கபரி பகுதியில 
ஒரு ்தடுப்பற்ற�க ்கடடித் ்தர கவணடும எனை அனபனா் 
க்கனாரிகற்கயிற் றவத்து, இந்்த அருறம�னா் வனாய்ப்பிற் அளித்்த 
மனாணபுமிகு துற் சபனாநனா�்கர அவர்களுககும, மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அண்ன அவர்களுககும, மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர அண்ன ஓ.பி.எஸ. அவர்களுககும, மனாணபுமிகு 
அறமச்சர பபருமக்களுககும மற்றும சட்டமனை உறுப்பி்ர்கள் 
அற்வருககும எ்து ப்தனாகுதி மக்களின சனாரபனா்க நனறி்கலந்்த 
வ்க்கத்ற்த உரித்்தனாககி விற்டபபறுகினகைன, நனறி, வ்க்கம. 

தொகுதிக க்காரிகம்க்கள:

பனாற்ள–சீவலப்கபரி சனாறலயில M.S. பல்கறலக்கழ்கத்திற்குச் 
பசனாந்்தமனா் 200 ஏக்கர இ்டத்தில இந்தி� விற்ள�னாடடு ஆற்�ம 
சனாரபனா்க SAI விற்ள�னாடடு கிரனாமம அறமக்கப்ப்ட கவணடும.

பனாற்ள�ங்கனாலவனாய் முழுவதும 46 கி.மீ. நீ்ளம சிபமனட 
றலனிங அறமக்கப்ப்ட கவணடும. ம்டத்துப்படடி சிற்ைனாறு 
அற்யின குறுகக்க விவசனாயி்களின நலன ்கருதி ்தடுப்பற் 
அறமக்கப்ப்ட கவணடும.

பனாற்ள�ஙக்கனாடற்ட ஒனறி�ம, சீவலப்கபரி ஊரனாடசியில 
உள்்ளனாடசித் துறையின மூலமனா்க ்கனாலநற்ட சந்ற்த அறமக்கப்ப்ட 
கவணடும.
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பனாற்ள�ஙக்கனாடற்ட, K.T.C. ந்கர பகுதியில சனாறலப் பணி்கள் 
விஸ்தரிப்பு பசய்�ப்ப்ட கவணடும.

திருககுறுஙகுடி கபரூரனாடசி, பிரசித்திபபற்ை நமபிரனா�ர 
மறலகக்கனாயிலுககு ்தனாரச்சனாறல அறமக்கப்ப்ட கவணடும.

்க்ளக்கனாடு பகுதியில வனாறழக்கனாய் ப்தனிடும ப்தனாழிற்சனாறல 
அறமக்கப்ப்ட கவணடும.

சீவலப்கபரியில உள்்ள அரசுப் பள்ளிற� கமலநிறலப் 
பள்ளி�னா்கத் ்தரம உ�ரத்்த கவணடும. ்கரந்்தனாகநரி அரசுப் 
பள்ளிற� கமலநிறலப் பள்ளி�னா்கத் ்தரம உ�ரத்்த கவணடும. 
நனாஙகுகநரி ஒனறி�த்தில பே்கநனா்தபுரம அரசு நடுநிறலப் பள்ளிற� 
உ�ரநிறலப் பள்ளி�னா்கத் ்தரம உ�ரத்்த கவணடும.

நனாஙகுகநரி ப்தனாகுதியில உள்்ள சிைப்புப் பபனாரு்ளனா்தனார 
மண்டலத்தில புதி� ப்தனாழிற்சனாறல்கள் அறமக்கப்ப்ட கவணடும. 

நனாஙகுகநரி ஒனறி�ம, நனாஙகுகநரி பகுதி்களில கூடடுக குடிநீரத் 
திட்டம மூலமனா்க கிரனாமப் பகுதி்களுககு ஆற்றுத் ்தணணீர வழங்க 
கவணடும.

நனாஙகுகநரி ப்தனாகுதியில ்கறல மற்றும அறிவி�ல ்கலலூரி 
ஒனறு அறமக்கப்ப்ட கவணடும. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர திருமதி எஸ. விே�்தரணி அவர்கள்.

திருைதி எஸ். விஜயெ்ரணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் துற்த் 
்தறலவர அவர்கக்ள, 2020–2021 ஆம ஆணடு வரவு–பசலவுத் 
திட்டத்தினமீது விவனாதிக்க எ்ககு வனாய்ப்பளித்்தறமககு ்தங்களுககு 
நனறி ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. இந்்த வரவு–பசலவுத் திட்டம, 
நிதிநிறல அறிகற்கற� நமமுற்ட� மனாணபுமிகு துற  ்மு்தலறமச்சர 
அவர்கள் வனாசித்்தனார்கள். மி்கவும மகிழச்சி அளிக்கககூடி� பலகவறு 
விஷ�ங்கற்ள அவரனால அறிவிக்க முடி�னா்த சூழநிறலற�த்்தனான 
நனான பனாரககினகைன. அறிவிக்கவிலறலக� எனை ஆ்தங்கத்ற்தத் 
்தனாணடி அப்படிப்பட்ட சூழநிறலககு அவர ்தள்்ளப்பட்டனார 
எனை விஷ�த்ற்தத்்தனான வருத்்தத்க்தனாடு இஙக்க நனாம பனாரக்க 
கவணடியுள்்ளது. குறிப்பனா்க, அ்தற்கு பல ்கனாரணி்கற்ள அவரும 
பசனாலலியிருந்்தனார. நனாமும அற்த ஆகமனாதிக்க கவணடி� இ்டத்தில 
இருககினகைனாம எனபதில மனாற்றுக ்கருத்து இலறல. குறிப்பனா்க 
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GSDP, Gross State Domestic Product. இனறைககு ்தமிழ்கத்ற்தப் 
பபனாறுத்்தவறரயில, 2019–2020 ஆம ஆணடில 7.27 ச்தவிகி்தமனா்கக 
குறைந்துள்்ளது எனபற்த அவர ஏற்றுகப்கனாணடுள்்ளனார. 8.17 
ச்தவிகி்தத்திலிருந்து கமலும குறைந்திருககினைது. அ்தற்கு பல உல்கக 
்கனாரணி்கற்ளச் பசனாலலியிருககினைனார. அதுமடடுமலல, மத்தி� 
GDP–Gross Domestic Product அக்த ஆணடிற்கு நிறல�னா்க 5 
ச்தவிகி்தமனா்க அப்படிக� இருந்து ப்கனாணடிருககினைது. ஆ்னால, 
இ்தற்கு முன்னால உள்்ள ்கனால்கட்டம ஒரு flourishing period 
எனறு்தனான இப்கபனாது நிற்க்க கவணடி�்தனா்க இருககிைது. 

பிற்ப்கல 2–00

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: கபரறவயின 
முன்னுமதியு்டன அறவயின அலுவல கநரம நீடடிக்கப்படுகிைது.

திருைதி எஸ். விஜயெ்ரணி: குறிப்பனா்க, ்டனாக்டர ்கறலஞர 
ஐ�னா அவர்களுற்ட� ்கனாலத்தில, அது 17 ச்தவிகி்தமனா்க இருந்்தற்த 
நனாம பனாரத்திருககிகைனாம. அ்தற்குப் பிைகு சில ்கனாலங்களில அது 
குறைந்திருப்பற்தயும பனாரத்திருககிகைனாம. அக்தகநரத்தில, முன்னாள் 
மு்தலறமச்சர அமறம�னார பே�லலி்தனா அவர்களுற்ட� ்கனாலத்தில 
அது ஒரு ச்தவிகி்தம கூடு்தலனாகி 18 ச்தவிகி்தமனா்க இருந்்தற்தககூ்ட 
நனாம பனாரத்திருககிகைனாம. பின்ர அவர்களுற்ட� ்கனாலத்தில அது 
14 ச்தவிகி்தமனா்கக குறைந்்தற்தயும பனாரத்திருககிகைனாம. அப்படி 
இருந்்த சூழலில இனறைககு கநரனா்க 100 ச்தவிகி்தம hundred 
percent குறைந்து, 7.27 ச்தவிகி்தமனா்கக குறைந்துவிட்டது. இந்்தச் 
சூழநிறல ்தமிழ்கத்திற்கு ஏற்படடிருப்ப்தற்கு பலகவறு ்கனாரணி்கள்— 
வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை சீரறமக்கப்ப்ட கவணடும எனறு 
மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அவர்கள் கூறி இருககிைனார்கள். 
அ்தற்கு பலகவறு திட்டங்கற்ள அறிவித்திருககிைனார்கள். Policy 
developments, நிறை� ப்கனாள்ற்க முடிவு்கற்ள எடுப்ப்தற்கு 
திட்டங்கற்ள அறிவித்திருககிைனார்கள். அவற்றைப�லலனாம நனான 
வரகவற்கினகைன. அக்த கநரத்தில, உற்பத்திற�ப் பபருககுவ்தற்கு, 
உற்பத்திற� ஊககுவிககும இ்டத்திலும பலகவறு திட்டங்கற்ளத் 
தீட்ட கவணடும. உற்பத்திக்கனா் வழிவற்க்கற்ளச் பசய்� கவணடும. 
உற்பத்தியில குறிப்பனா்க land ஆ்க இருக்கடடும, building ஆ்க 
இருக்கடடும, இறவப�லலனாம costly ஆ்க இருககினை். அ்த்னால 
உற்பத்திககு வரககூடி�வர்கள் அவவ்ளவு நிதியிற்ப்கபனாடடு 
உற்பத்திற�ச் பசய்� முடி�னா்த நிறல உள்்ளது. பபரு மு்தலனாளி்களும 
சரி, சிறு, குறு மு்தலனாளி்களும சரி, மு்தலீடு்கற்ளக ப்கனாணடு 
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வருவதில சிரமங்கள் இருககினை். அ்த்னால policy changes, 
ப்கனாள்ற்க ரீதியிலனா் மனாற்ைங்கற்ள இந்்த அரசு ஏற்படுத்்த 
கவணடும எனபதில மனாற்றுக ்கருத்து இலறல. இதில சுலபமனா்க 
நிலம பபறு்தல, குறைந்்த பசலவில உற்பத்திற� ஏற்படுத்து்தல, 
அ்தன மூலமனா்க அதி்க வரி வருவனாற�ப் பபறு்தல எனப் 
கபனானை திட்டங்கற்ள இந்்த அரசு அறிமு்கப்படுத்தி, அ்தற் 
வலுப்படுத்்த கவணடும எனபது எனனுற்ட� க்கனாரிகற்க�னா்கவும, 
ஆகலனாசற்�னா்கவும இருககிைது.

அடுத்்தபடி�னா்க, பக்கம 41–பத்தி 69, பத்தி 70, பக்கம 42–பத்தி 
71–ஐ பனாரத்தீர்கப்ளனைனால, உள்்ளனாடசித் துறைகப்கனறு நிறை� 
நிதியிற் மத்தி� அரசு ்தரவிலறல எனபற்தத் ப்தள்்ளத் ப்தளிவனா்கச் 
பசனாலலியிருககிறீர்கள். அடுத்்தபடி�னா்க, பக்கம 69, பத்தி 117–ல ்கலவி 
உரிறமச் சட்டத்தினகீழ அ்தற்ப்கனறு வந்து கசர கவணடி� நிதி 
்தமிழ்க அரசுககு மத்தி� அரசனாங்கத்தி்டமிருந்து வந்து கசரவிலறல. 
்கலவி உரிறமச் சட்டத்தினகீழ நிதி வரவிலறலப�னைனால, ஏறழக 
குழந்ற்த்கள் படிப்ப்தற்குத் ்தற்ட ஏற்படும. அற்தயும மத்தி� அரசு 
்தர மறுககிைது எனறு்தனான நனான பனாரககிகைன. அடுத்்தபடி�னா்க, 
பக்கம 94, பத்தி 164, அதிகலயும ஆதி திரனாவி்டர நலத் துறைக்கனா் 
நிதிற�யும மத்தி� அரசு குறைத்திருககிைது. அற்த நீங்கக்ள 
பசனாலலியிருககிறீர்கள். அடுத்்த்தனா்க, 60 ச்தவிகி்தம மத்தி� அரசும, 
40 ச்தவிகி்தம மனாநில அரசும பங்களிப்பு அளிக்கககூடி� ஒரு திட்டத்ற்த 
நீங்கள் வலியுறுத்துகிறீர்கள். பல ஆணடு்க்ளனா்க வலியுறுத்தியும 
மத்தி� அரசு அ்தற்ப்கனறு எந்்த மு�ற்சிற�யும எடுக்கவிலறல, 
எந்்த அறிவிப்றபயும பசய்�விலறல. அ்தற்கு நீங்கள் மு�ற்சி 
எடுத்துக ப்கனாணடிருககிறீர்கள் எனறு நீங்கள் ப்தரிவித்திருககிறீர்கள். 
அடுத்து, பக்கம 103, 104–பத்தி 179, 180, இதிகலயும ப்தனா்டரந்து 
மத்தி� அரசி்டமிருந்து வர கவணடி� நிலுறவத் ப்தனாற்க குறித்து 
மீணடும வலியுறுத்திச் பசனாலலியிருககிறீர்கள். இந்்த அ்ளவுககு 
மத்தி� அரசி்டமிருந்து மனாநில அரசுககு நிதி பகிரவு, நிதி அக�னாக 
வனாயிலனா்கக ப்கனாடுக்கககூடி� நிதி்க்ளனா்க இருக்கடடும, கவறு 
துறை்களிலிருந்து வர கவணடி� நிதி்க்ளனா்க இருக்கடடும மி்கக 
குறைவனா்க இருககிைது. வ்ளரச்சி பபற்ை மனாநிலமனா்கக ்கரு்தககூடி� 
்தமிழ்கத்திற்கு இவவ்ளவு குறைந்்த நிதிற�த் ்தருகிைனார்கள் எனப்தனால 
நனாம இனனும கபனாரனாடிக ப்கனாணடிருக்கககூடி� நிறல்தனான 
இருந்து ப்கனாணடிருககிைது. ஆற்க�னால, சட்டமனைத்தில குறிப்பனா்க, 
இ்தற்ப்கனறு மத்தி� அரறச வலியுறுத்்தககூடி� தீரமனா்ங்கற்ள 
நிறைகவற்ை கவணடும. நனாம budget document–ல மடடும இற்தச் 
பசனாலகினகைனாம. அது மத்தி� அரசுககு எந்்தவி்த அழுத்்தத்ற்தயும 
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்தரப்கபனாவது கிற்ட�னாது. இதுகுறித்து மத்தி� அரசுககு அழுத்்தம 
ப்கனாடுக்க கவணடுபமனைனால, ஒரும்்தனா்க அற்த்துக ்கடசி்களும 
இற்ந்து தீரமனா்ம ப்கனாணடு வர கவணடும. ஆளும ்கடசி 
சனாரபில தீரமனா்த்ற்தக ப்கனாணடு வனாருங்கள். அது அரசி்ர 
தீரமனா்மனா்ககவ இருக்கடடும. அது அவர்கற்ளப் பற்கத்துக 
ப்கனாள்வ்தனா்க நனாம நிற்க்க கவண்டனாம. ஏப்னைனால, நனாம ்கற்டசி 
வரு்டத்திற்கு வந்துவிடக்டனாம. 5–வது ஆணடுககு வந்துவிடக்டனாம. 
இனிகமலும இற்த நனாம பசனாலலனாமல இருந்க்தனாபமனைனால, அது 
மத்தி� அரசுககு எந்்த அறிவுறுத்்தறலக�னா, சமிகறஞற�க�னா 
்தரகவ ்தரனாது. அவர்கள் அற்தப்பற்றிக ்கணடுப்கனாள்்ளனா்த ஒரு 
விஷ�த்ற்தத்்தனான ்கனாணபிப்பனார்கள். அவர்கற்ள எதிரத்து 
கபனா்டப்படும தீரமனா்மனா்க நீங்கள் நிற்க்க கவண்டனாம. 
ஆ்னால, அந்்தத் தீரமனா்த்ற்த ்தமிழ்க சட்டமனைம ்கட்டனா�மனா்க 
நிறைகவற்றி, வரகவணடி� நிதி்க்ளனா்க இருக்கடடும, குறைத்்த 
நிதி்க்ளனா்கடடும இதுகுறித்்த சரி�னா் அறிவுறுத்்தறல மத்தி� 
அரசின ்கவ்த்திற்குக ப்கனாணடு வர கவணடும. 

பிற்ப்கல 2–05

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீரதெல்வம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
துற்த் ்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்கள் கபசுகினைகபனாது, மத்தி� அரசி்டமிருந்து வரகவணடி� 
பஙகீடு்கள் பலகவறு வற்க்களில, பலகவறு இ்ங்களில 
குறைக்கப்படடிருககினை் எனறு வருத்்தத்க்தனாடு கபசி்னார்கள். 
அ்தற்்கனா்க இந்்த அரசு ்தனி�னா்கத் தீரமனா்ம நிறைகவற்றி 
அனுப்ப கவணடுபமனறு பசனாலலியிருககிைனார. ஏற்ப்க்கவ, பல 
முறை ்கடி்தங்கள் எழு்தப்படடு, அவற்றினமூலம இதுகுறித்து 
வலியுறுத்்தப்படடிருககிைது. மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள்கூ்ட 
மனாணபுமிகு பிர்தமர அவர்கற்ளச் சந்திககுமகபனாப்தலலனாம 
ஒவபவனாரு முறையும memorandum ப்கனாடுத்துகப்கனாணடு்தனான 
இருககிைனார்கள். எந்ப்தந்்த இ்ங்களில, எந்ப்தந்்த வருவனாய் 
இ்ங்கள் குறைக்கப்படடிருககினை் எனபற்தச் சுடடிக்கனாடடி, 
அவற்றை நீங்கள் உ்ட்டி�னா்க விடுவிக்க கவணடும எனறு 
நமமுற்ட� மனாநில அரசு, மத்தி� அரறசத் ப்தனா்டரந்து வலியுறுத்திக 
க்கடடுகப்கனாணக்டயிருககிைது எனப்தற்த் ப்தரிவித்துகப்கனாள்்ளக 
்க்டறமப்படடிருககினகைன. 

[திருமதி எஸ. விே�்தரணி]
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர திருமதி எஸ. விே�்தரணி அவர்கள்.

திருைதி எஸ். விஜயெ்ரணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் துற்த் 
்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அவர்கள், 
வி்ளக்கத்ற்தக ப்கனாடுத்திருககிைனார்கள். இனி�னாவது மத்தி� அரசு 
அ்தற்ச் பசய்�டடும எனறு நனான க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 
நிதிநிறல அறிகற்க பக்கம 105, 106–ல வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை, 
நிதிப் பற்ைனாககுறை பற்றிப�லலனாம குறிப்பி்டப்படடிருககிைது. நிதிப் 
பற்ைனாககுறைகூ்ட ச்தவிகி்த அடிப்பற்டயில குறிப்பி்டப்படடிருககிைது. 
ஏப்னைனால அது மூல்த்த்தில கசருகிைது எனப்தனால, ற்தரி�மனா்க 
ச்தவிகி்தத்தின அடிப்பற்டயில நீங்கள் குறிப்பிடடிருககிறீர்கள். 
ஆ்னால, budget document–ல, எஙகுகம, வருவனாய்ப் 
பற்ைனாககுறைற� ச்தவிகி்த அடிப்பற்டயில பசனாலலனாமகலக� 
மறைத்துவிடடீர்கள். அ்தனுற்ட� ்கனார்ம எ்ககுப் புரிகிைது. 
ஏப்னைனால, ச்தவிகி்த அடிப்பற்டயில குறிப்பிடுமகபனாது, மி்கவும 
குறைந்்த சூழநிறலற�க� அந்்தப் பற்ைனாககுறை பவளிப்படுத்தும 
எனபது்தனான அ்தனுற்ட� ்கனார்மனா்க நனான நிற்ககிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீரதெல்வம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
துற்த் ்தறலவர அவர்கக்ள, மத்தியில �னாருற்ட� ஆடசி 
ந்டந்்தனாலும, மத்தி� அரசினுற்ட� நிதிக குழு ஒரு வறர�றைற� 
றவத்திருககிைது. அ்தனாவது, நிதிப் பற்ைனாககுறை எந்்த்ளவு 
இருக்க கவணடும; உள்நனாடடின பமனாத்்த உற்பத்தி மதிப்பில 3 
ச்தவிகி்தத்திற்குள் இருக்க கவணடும எனறு குறிப்பி்டப்படடிருககிைது. 
அக்தகபனால, வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறையும அந்்த்ளவில்தனான இருக்க 
கவணடுபமனறு ஒரு வறர�றைற� றவத்திருககிைனார்கள். ்க்ட்்ளவு 
25 ச்தவிகி்தத்திற்குள், ்கடடுப்பனாடடுககுள் இருக்க கவணடும எனறு 
குறிப்பி்டப்படடுள்்ளது. அது ்கனாஙகிரஸ ஆ்க இருந்்தனாலும சரி, எந்்தக 
்கடசி மத்தியில ஆண்டனாலும சரி, அந்்த வறர�றை்தனான. அந்்தக 
்கடடுப்பனாடடுககுள்்தனான நமமுற்ட� நிதிநிறலற�, ஒழுங்கனா்க, 
சீரனா்க, அற்த்து இ்ங்கற்ளயும ்கடடுப்பனாடடுககுள் பரனாமரித்து 
வருகிகைனாம எனப்தற் இஙக்க நனான ப்தரிவித்துகப்கனாள்்ள 
விருமபுகிகைன. அ்த்னால்தனான, மற்ை மனாநிலங்கற்ளக ்கனாடடிலும, 
மத்தி� அரசினுற்ட� G.D.P. 5 ச்தவிகி்தமனா்க இருந்்தனாலும, 
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நனாம இப்கபனாது 7.51 ச்தவிகி்தத்தில இருககிகைனாம எனப்தற்த் 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககினகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர திருமதி எஸ. விே�்தரணி அவர்கள்.

திருைதி எஸ். விஜயெ்ரணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் துற்த் 
்தறலவர அவர்கக்ள, குறிப்பனா்க, நிதிநிறல அறிகற்கயில 
குறிப்பி்டப்படடுள்்ள திட்டங்களில, சில திட்டங்கள் 
மகிழச்சி�ளிக்கககூடி� திட்டங்க்ளனா்க இருப்பற்த நனான 
வரகவற்கிகைன. அற்தப் பனாரத்க்தனாபமனைனால, இந்்த budget–ல 
பபண்கள் நல கமமபனாடடுகப்கனறு, ரூ.78,796 க்கனாடி நிதி 
ஒதுக்கப்படடு, பணிபுரியும ம்களிர விடுதி மற்றும வசதி்கள் 
அறமப்பது வரகவற்்கத்்தக்க ஒனறு. ம்களிருக்கனா்க 13 விடுதி்கள் 
்கட்டப்படும எனறு குறிப்பி்டப்படடிருககிைது. அவற்றில 
்கனனி�னாகுமரி மனாவட்டத்திற்கும ஒரு விடுதிற�த் ்தர 
கவணடுபமனறு நனான க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 

அக்தகபனால பபனாது இ்டங்களில பபண்கள், சிறு 
குழந்ற்த்கள் பனாலி�ல சீண்டல்களுககு ஆ்ளனாவற்தத் ்தடுககும 
வி்தமனா்க நமமுற்ட� அரசுப் கபருந்து்களில C.C.T.V cameras 
அறமப்பது எனபது பநடுநனாட்க்ளனா்க நனான இந்்த அறவயில 
ப்தனா்டரந்து கபசி� ்கருத்்தனாகும. அ்தற் வழஙகியிருப்ப்தற்்கனா்க 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களுககும, மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர அவர்களுககும நனான நனறிற�யும, பனாரனாடற்டயும 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. அ்தற்ப்க் 75.02 க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககீடு 
பசய்�ப்படடிருககிைது. இ்தற்்கனா்க நிரப�னா நிதியிலிருந்து்தனான 
ஒதுககீடு பசய்�ப்படடிருப்ப்தனா்கச் பசனாலலப்படடிருககிைது. 
ஆ்னால, நிரப�னா நிதிற�ப் பபனாறுத்்தவறரககும, 2019–2020 ஆம 
ஆணடில ரூ.191 க்கனாடி ்தமிழ்கத்திற்கு ஒதுககீடு பசய்�ப்படடு, அதில 
பவறும 3 ச்தவிகி்தம மடடும்தனான பசலவழிக்கப்படடிருககிைது 
எனறு மத்தி� அறமச்சர அவர்கள் ப்தரிவித்திருககிைனார்கள். அந்்த 
அடிப்பற்டயில பனாரத்்தனால, நிரப�னா நிதி பசலவி்டப்ப்டனாமல 
இருந்து ப்கனாணடிருப்பற்த நனாம மனாற்றி�றமத்து, forest roads, 
சுற்றுலனாத் ்தலங்கள், பள்ளி்கள், ்கலலூரி்கள், வழிபனாடடுத் ்தலங்கள் 
எ் ்தனிறமப்படடிருக்கககூடி� பகுதி்களிலகூ்ட இந்்த C.C.T.V. 
Cameras–ஐ கமலும அதி்கமனா்கப் பபனாருத்துமகபனாது பபண்கள், 
சிறு குழந்ற்த்கள் ்க்டத்்தப்படும பச�லபனாடு்கள் ்தடுக்கப்படும. 

[திரு. ஓ. பனனீரபசலவம]
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு சமூ்க 
நலன மற்றும சத்து்வுத் திட்ட அறமச்சர அவர்கள்.

*ைாண்புமிகு டாகடர வி. ெக்ராஜா: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
துற்த் ்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் 
நிரப�னா நிதி சரி�னா்கச் பசலவி்டப்ப்டவிலறல எனை ஒரு ்கருத்ற்தக 
கூறியிருககிைனார்கள். ்கனாவல துறை, சமூ்க நலத் துறை, சமூ்கப் 
பனாது்கனாப்புத் துறை ஆகி� துறை்கள் இற்ந்து இந்்த நிதிற�ப் 
ப�னபடுத்தி வருகினை். ்கனாவல துறையினமூலம பபண்கள் 
மற்றும து�ருறும குழந்ற்த்களுற்ட� பனாது்கனாப்புக்கனா்க அமமனா 
கரனாந்து வனா்க்ம, எளிதில பு்கனார அளிக்கககூடி� Whatsapp மற்றும 
‘்கனாவலன’ பச�லி ஆகி� அதி நவீ் சனா்த்ங்கள்மூலம குற்ைங்கள் 
எளிதில ்கண்டறி�ப்படடு, குற்ைங்களின எணணிகற்கற�க 
குறைப்பக்தனாடு மடடுமலலனாமல, மி்க விறரவில அவர்கள்மீது 
ந்டவடிகற்க எடுப்ப்தற்கும வழிவற்க்கள் பசய்�ப்படடிருககினை். 

பிற்ப்கல 2–10

அதுமடடுமலலனாமல, சமூ்க நலத் துறையினமூலம, 181 அவசர 
்கட்ட்மிலலனா ப்தனாறலகபசி எண அறிமு்கப்படுத்்தப்படடு, அது 
பபண்கள் மத்தியில மி்கவும விழிப்பு்ரறவ ஏற்படுத்தியுள்்ளது. 
து�ருறும பபண்களுககு கவணடி� அற்த்து உ்தவி்கற்ளயும 
உ்ட்டி�னா்கச் பசய்வ்தற்கு சமூ்கப் பனாது்கனாப்புத் துறை சிைப்பனா்கச் 
பச�லபடுகிைது. அ்த்னால்தனான, க்தசி� குற்ைவி�ல ஆவ்க 
்கனாப்ப்கமமூலம இந்தி�னாவிகலக� பபண்களுககுப் பனாது்கனாப்பனா் 
மனாநிலம, சிைப்பனா்கச் பச�லபடுகினை மனாநிலம எனை விருற்த 
்தமிழ்க அரசு பபற்றிருககிைது எனபற்த மனாணபுமிகு கபரறவத் 
துற்த் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர திருமதி எஸ. விே�்தரணி அவர்கள்.

திருைதி எஸ். விஜயெ்ரணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் துற்த் 
்தறலவர அவர்கக்ள, பள்ளிக ்கலவித் துறைற�ப் பபனாறுத்்தவறரயில, 
34,181.73 க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககீடு பசய்�ப்படடிருககிைது. 
பள்ளி்களின உட்கட்டறமப்பு கமமபடுத்்தப்ப்ட கவணடும. 
குறிப்பனா்க, வகுப்பறைக ்கட்ட்டங்கள், ்கழிவறை, ்தணணீர வசதி, 
ஏற்படுத்துவ்தற்கு அதி்க அக்கறை எடுத்துகப்கனாள்்ள கவணடும 
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எனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. வ்ளரும இ்ளம ்தளிர்கள், மனா்வச் 
பசலவங்களுககுக ்கலவி, ஒழுக்கம, ்கடடுப்பனாடு்கற்ளப் கபனாதித்து 
வருவது பனாரனாடடுககுரி�து. ்கலவித் துறையில அரசு, அரசு உ்தவி 
பபறும பள்ளி்களிலும மனா்வர்கள் NEET க்தரவில பவற்றி பபை 
நனாம உறழக்க கவணடும. 

அக்தகபனால, ்கலவித் துறையில இவவ்ளவு 
முனக்ற்ைமற்டந்து ப்கனாணடிருந்்தனாலும, school drop out ratio, 
இற்டநிற்ைறல பனாரககுமகபனாது, நமது நிதிநிறல அறிகற்கயில 
ப்கனாடுக்கப்படடிருககும data–றவ சரிப�னறு எடுத்துகப்கனாள்வ்தனா 
அலலது மத்தி� அறமச்சரறவயில மனி்த வ்ள கமமபனாடடுத் 
துறை அறமச்சர அவர்கள் பசனாலலியிருககினை data–றவ 
சரிப�னறு எடுத்துகப்கனாள்வ்தனா எனறு எ்ககுத் ப்தரி�விலறல. 
அவர நமது ்தமிழ்கத்திற்கு எதிரனா்கத்்தனான பசனாலலியிருககிைனார. 
அவர என் பசனாலகிைனார எனைனால, ்தமிழ்கத்தில கிட்டத்்தட்ட 
100 ச்தவிகி்தம இற்டநிற்ைல அதி்கமனாகியிருககிைது, 8.2 ச்தவிகி்தமனா்க 
இருந்்த இற்டநிற்ைல ச்தவிகி்தம, school drop out ratio ்தற்கபனாது 
16.7 ச்தவிகி்தமனா்க உ�ரந்திருககிைது எனறு மத்தி� மனி்த வ்ள 
கமமபனாடடுத் துறை அறமச்சர அவர்கள் பனாரனாளுமனைத்தில 
பதிவு பசய்திருககிைனார. இ்தற்ப் பனாரககுமகபனாது, நம 
மனாநிலத்ற்தப் பபனாறுத்்தவறர, அ்தற்ப்க் கமல ந்டவடிகற்க 
என் எடுக்கப்கபனாகிகைனாம எனபற்த மனாநில அரசு முடிவு பசய்� 
கவணடும எனபது எனனுற்ட� ்தனாழறம�னா் ்கருத்து. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு பள்ளிக 
்கலவி, இற்ளஞர நலன மற்றும விற்ள�னாடடு கமமபனாடடுத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள்.

*ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தெஙக்காட்மடயன்: மனாணபுமிகு 
கபரறவத் துற்த் ்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்கள் இற்டநிற்ைறலப் பற்றி இஙக்க குறிப்பிட்டனார்கள். மத்தி� 
அரசின புள்ளிவிவரத்திற்கும மனாநில அரசின புள்ளிவிவரத்திற்கும 
இருககும கவறுபனாடு்கற்ளப் பற்றி குறிப்பிட்டனார்கள். 
2017–2018 ஆம ஆணடில நனாம எடுத்்த புள்ளிவிவரங்கற்ள அஙக்க 
இருககினை ஆசிரி�ர்கற்ள றவத்துகப்கனாணடு, மனா்வர்களின 
எணணிகற்கயின அடிப்பற்டயில இற்டநிற்ைல, மனா்வர கசரகற்க 
குறித்்த விவரங்கள் அற்த்தும அஙக்க கச்கரிக்கப்பட்ட். ஆ்ககவ, 
மத்தி� அரசனால குறிப்பி்டப்படடிருககினை பச�லபனாடு்களுககும 
நம பச�லபனாடு்களுககும இருககினை கவறுபனாடு்கற்ளச் 

[திருமதி எஸ. விே�்தரணி]
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பசனாலகினை கநரத்தில, மத்தி� அரசு நமது புதுதிலலி மனாந்கரத்தில 
எப்படிப்பட்ட நிறல்கள் இருககிைப்தனபற்த புள்ளிவிவரங்கக்ளனாடு 
குறிப்பிடடுள்்ளற்த உங்களி்டத்தில பசனாலல விருமபுகிகைன:

2015–2016 ஆம ஆணடு, புதுதிலலிற�ப் பபனாறுத்்தவறரயில, 11.8 
ச்தவிகி்தம. 2016–2017 ஆம ஆணடில 10.8 ச்தவிகி்தம, 2017–2018 ஆம 
ஆணடில 17.5 ச்தவிகி்தம எனறு பசனாலகினைகபனாது, 7 ச்தவிகி்தம 
க்தனாரனா�மனா்க அஙக்க மத்தியில இற்டநிற்ைல இருககிைப்தனை 
புள்ளிவிவரத்ற்த மத்தி� அரசு ப்கனாடுத்திருககிைது. அக்தகபனால 
Assam–ஐப் பபனாறுத்்தவறரயிலும, 2016–2017 ஆம ஆணடில 27.6 
ச்தவிகி்தம, 2017–2018 ஆம ஆணடில, 33.7 ச்தவிகி்தம, எனறு 6 
ச்தவிகி்தத்ற்தக கூடு்தலனா்கக ப்கனாடுத்திருககிைது. ்தமிழநனாடற்டப் 
பபனாறுத்்தவறரயிலும, 2016–2017 ஆம ஆணடில 10 ச்தவிகி்தம எனறும, 
2017–2018 ஆம ஆணடில 16.2 ச்தவிகி்தம எனறும, 6 ச்தவிகி்தம 
கூடு்தலனா்கக குறிப்பி்டப்படடிருககிைது. உத்்தரப் பிரக்தசத்ற்தப் 
பபனாறுத்்தவறரயில, 2015–2016 ஆம ஆணடில 10.22 ச்தவிகி்தம, 
2016–2017–ல 12.7 ச்தவிகி்தம, 2017–2018 ஆம ஆணடில 19.6 ச்தவிகி்தம 
எனை முறையில, மத்தி� அரசு ப்கனாடுத்திருககினை புள்ளிவிவரத்ற்தப் 
பனாரககினைகபனாது, அற்த்து மனாநிலங்களுககும இற்டநிற்ைல எனை 
முறையில புள்ளிவிவரம ப்கனாடுக்கப்படடிருககிைது எனபற்தத் 
ப்தரிந்்த பிைகு, எந்்தவற்கயில இது ப்தரிவிக்கப்படடிருககிைப்தனறு 
நனாங்கள் ்கடி்தம மூலமனா்கக க்கடடிருககிகைனாம. இதுவறரயில 
எங்களுககு அ்தற்்கனா் பதில வரவிலறல. நனாம ப்கனாடுத்திருககிை 
புள்ளிவிவரம்தனான சரி�னா்க இருககிைப்தனபற்த இந்்த கநரத்தில 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

பிற்ப்கல 2–15

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர திருமதி எஸ. விே�்தரணி அவர்கள். 

திருைதி எஸ். விஜயெ்ரணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் துற்த் 
்தறலவர அவர்கக்ள, சு்கனா்தனாரத் துறைற�ப் பபனாறுத்்தவறர, 
குறிப்பனா்க ்டனாக்டர முத்துலடசுமி பரடடி ம்கப்கபறு உ்தவித் 
திட்டத்தினகீழ நிதியு்தவி வழங்கப்படுவ்தனால, 65 ச்தவிகி்த deliveries, 
பிரசவங்கள் அரசு மருத்துவமற்்களில நற்டபபறுவ்தனா்க 
நிதிநிறல அறிகற்கயில கூைப்படடிருககிைது; அது உணறமயுமகூ்ட. 
அற்த நனான ஏற்றுகப்கனாள்கிகைன. அரசு மருத்துவமற்்களில 

[திரு. க்க.ஏ. பசஙக்கனாடற்ட�ன]
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65 ச்தவிகி்தம ம்கப்கபறு நற்டபபறுகிைது எனபது எ்ககும 
ப்தரியும. 35 ச்தவிகி்தத்தி்ர்தனான ்தனி�னார மருத்துவமற்ககுச் 
பசலகிைனார்கள். ம்கப்கபறுக்கனா்க அரசு சிைப்பனா்க ந்டவடிகற்க 
எடுககிைது, அதில மனாற்றுக ்கருத்து ஒனறும இலறல. 
அக்தகநரத்தில labour—ம்கப்கபற்றில ‘வலியிலலனா பிரசவம’ எனை 
திட்டத்ற்த அரசு தீவிரமனா்க ஆகலனாசிக்க கவணடுபமனறு நனான 
நிற்ககிகைன. Painless labour–ஐ நனாம ஊககுவிககுமகபனாது, 
normal delivery எனபது அதி்கமனாகும. C–section குறையும. 
C–section–ஐக குறைக்க கவணடும. Caesarean–ஐக குறைக்க 
கவணடுபமனபது அதிமுககி�மனா்்தனா்க இருக்க கவணடும. 
ஏப்னைனால, ்தனி�னார மருத்துவமற்்களில சிகசரி�ற் மி்கவும 
ஊககுவிககிைனார்கள். ஆ்னால, அரசு அற்த ஊககுவிப்பது இலறல. 
எ்ககு நனைனா்கத் ப்தரியும. மி்கவும அவசி�மனா் இ்டத்தில்தனான 
அரசு C section–ஐ utilise பசய்கிைனார்கள். Caesarean ஆல 
பிற்்கனாலங்களில பபண்களுககு வரககூடி� ்கஷ்டங்கள், வலி, 
உபனாற்த்கள், அ்த்னால ஏற்படுகிை ப்தனாந்்தரவு்கள் எனறு நிறை� 
இருககினை். ்தனாய்மனார்கள் எலகலனாரும இந்்த அவஸற்தற�ப் 
படடுகப்கனாணடு்தனான இருககிகைனாம. இது எலகலனாருககும ப்தரிந்்த 
ஒனறு. ஆற்க�னால normal delivery–ஐ ஊககுவிப்ப்தற்கு, painless 
labour–ககு, பவளி நனாடு்களிலும சரி, பவளி மனாநிலங்களிலும சரி 
நிறை� புதி� திட்டங்கள் வந்திருககினை். ்தமிழநனாடு அரசும 
அற்த ஊககுவிககும வி்தமனா்க சில suggestions–ஐ எனற்ப் 
கபனானைவர்கற்ளயும உள்்ள்டககிக க்கடடீர்கப்ளனைனால, 
நனாங்களும பசனாலலத் ்த�னாரனா்க இருககிகைனாம. அற்த ஊககுவிக்க 
கவணடுபமனறு மனாநில அரறச நனான க்கடடுகப்கனாள்கிகைன.

அக்தகபனால, நிதிநிறல அறிகற்க புத்்த்கத்தில பக்கம எண 
98–ல, புதி� கநனாய்்கற்ள, monthly maintenance மனானி�ம 
வழங்கககூடி� அ்ளவிற்கு கசரத்திருககிறீர்கள். மு்தலறமச்சரின 
விரிவனா் மருத்துவக ்கனாப்பீடடுத் திட்டத்தினகீழ இனனும புதி� 
கநனாய்்கற்ளச் கசரக்க கவணடி� ்கட்டனா�மிருககிைது. ்தமிழநனாடடில 
அதி்கமனா்க திட்டங்கள் ப்கனாடுககிகைனாம. ஆ்னால, மத்தி� அரசு 
அவர்களுற்ட� ்கனாப்பீடடுத் திட்டத்தில அந்்தத் திட்டங்கற்ளக 
ப்கனாடுக்கவிலறல. அது்தனான எனனுற்ட� குற்ைச்சனாடடு. மத்தி� 
அரசின திட்டத்தில 5 இலடசம ரூபனாய் ப்கனாடுத்்தனாலும, 50 
ஆயிரம ரூபனாய்ககு அதி்கமனா்கனாமல்தனான ஒரு ்கனாப்பீடடிற்குச் 
பசலவழிக்க முடியும. ஏப்னைனால, அதுபவலலனாம ஒரு பபரி� 
disease கிற்ட�னாது. சின், சின் disease குறித்து்தனான அதில 
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பசனாலலியிருககிைனார்கள். புதி� கநனாய்்கள் மற்றும பபரி� கநனாய்்க்ளனா் 
cochlear transplant இப்படி நிறை� விஷ�ங்கள், பபரி� அறுறவ 
சிசிச்றச இது எலலனாவற்றிற்கும ்தமிழநனாடு அரசு மு்தலறமச்சரின 
விரிவனா் மருத்துவக ்கனாப்பீடடுத் திட்டத்திகலக� நிதி ்தருகிகைனாம. 
மத்தி� அரசு ப்கனாடுத்துள்்ள ்கனாப்பீடடுத் திட்டத்தில அப்படி 
எதுவுகம இ்டம பபைவிலறல. ்கனாப்பீடு ஒரு formality; மத்தி� அரசு 
ப்கனாடுத்திருககிை ்கனாப்பீடு ஒரு formality மனாதிரி இருககிைது. அ்தற்கு 
ஒனறுகம. . . (குறுககீடு) நனான இற்தச் பசனாலலி முடித்துவிடுகிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு மக்கள் 
நலவனாழவு மற்றும குடுமப நலத் துறை அறமச்சர அவர்கள். 

ைாண்புமிகு டாகடர சி. விஜய �ாஸ்்கர: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
துற்த் ்தறலவர அவர்கக்ள..., (குறுககீடு) மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர, 
நனான பசனாலலிவிடுகிகைன. பிைகு, நீங்கள் கபசுங்கள். 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர, நீங்கள் உட்கனாருங்கள். மனாணபுமிகு மக்கள் நலவனாழவு 
மற்றும குடுமப நலத் துறை அறமச்சர அவர்கள் கபசடடும. 

ைாண்புமிகு டாகடர சி. விஜய �ாஸ்்கர: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
துற்த் ்தறலவர அவர்கக்ள. . . (குறுககீடு) சரி, பசனாலலுங்கள். 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர திருமதி எஸ. விே�்தரணி அவர்கள். 

திருைதி எஸ். விஜயெ்ரணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் துற்த் 
்தறலவர அவர்கக்ள, என் பசனாலல வருகிகைன எனைனால, மத்தி� 
அரசினுற்ட� ்கனாப்பீடு நமககுப் பபனாருந்்தவிலறல. நீங்கள் அற்த 
match பசய்திருககிறீர்கள். 2.50 இலடசம ரூபனாய், 5.00 இலடசம 
ரூபனாய் மனாநில அரசின பஙகு எனறு match பசய்திருககிறீர்கள். 
அற்த நனான ஏற்றுகப்கனாள்கிகைன. அற்தத்்தனான மனாணபுமிகு 
அறமச்சர அவர்கள் பசனாலல வருகிறீர்கள். ஆ்னால, இலடச�னா 
திட்டத்தில ்கட்டனா�மனா்க painless labour கபனானைவற்றைச் 
கசரக்கச் பசனாலலி, நீங்கள் வலியுறுத்தி்னால்தனான NHM மூலமனா்க 
நமககு உ்தவி கிற்டககும. ஆற்க�னால, இந்்தத் திட்டத்திற் 
நீங்கள் வலியுறுத்்த கவணடுபமனறு நனான க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 
மத்தி� அரசு ்கனாப்பீடடுத் திட்டத்தில இ்டம பபைனா்த கநனாய்்கற்ள, 
்தமிழநனாடு அரசிற் model ஆ்க எடுத்துகப்கனாணடு பசய்�டடும. 
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்தமிழநனாடு அரசிற் model ஆ்க எடுத்துகப்கனாணடு மத்தி� அரசு 
அவர்களுற்ட� ்கனாப்பீடடுத் திட்டத்தில திருத்்தம பசய்�டடும. 
பபரி� அறுறவ சிகிச்றச்களுககு 5 இலடசம ரூபனாய்ககு அனுமதி 
வழங்கடடும. இ்தற் மனாநில அரசு வலியுறுத்்த கவணடுபமனறு 
க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு மக்கள் 
நலவனாழவு மற்றும குடுமப நலத் துறை அறமச்சர அவர்கள். 

ைாண்புமிகு டாகடர சி. விஜய �ாஸ்்கர: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
துற்த் ்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் 
மு்தலில கூறி�து ம்கப்கபறு திட்டம. மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் 
அற்தப் பனாரனாடடித்்தனான பசனான்னார்கள். சு்கனா்தனாரத் துறையில 
வ்ளரந்்த மனாநிலம. மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர ்தறலறமயிலனா் 
அமமனாவினுற்ட� அரசிற்கு இந்தி�னாவில மு்தனறம மனாநிலம 
எனை விருது கிற்டத்்தபபனாழுது, சு்கனா்தனாரத் துறைககு இரண்டனாவது 
இ்டம கிற்டத்்தது. க்கர்ள மனாநிலத்திற்கும நமககும என் 
வித்தி�னாசம எனைனால, அஙகு 30 ச்தவிகி்த பிரசவங்கள் அரசு 
மருத்துவமற்யில ந்டககினை். 70 ச்தவிகி்த பிரசவங்கள் ்தனி�னார 
மருத்துவமற்யில நி்கழகினை். ஆ்னால, இந்தி�னாவிகலக� 65 
ச்தவிகி்த பிரசவங்கள் அரசு மருத்துவமற்யில ந்டக்கககூடி� 
மனாநிலம ்தமிழநனாடு்தனான. இது மி்கப் பபரி� சனா்தற். இ்தற்குக 
்கனார்ம என்பவனைனால, மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு மு்தலறமச்சரனா்க 
அமமனா அவர்கள் இருந்்தகபனாது 24x7 CEmONC Centres அ்தனாவது 
ம்கப்கபறு ்தனி ஒப்பு�ரவு றம�த்ற்த ஒவபவனாரு மனாவட்டத்திலும 
உருவனாககி்னார்கள். ்தற்கபனாது மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள் 
பபனாறுப்கபற்ை பிைகு, எலலனா மனாவட்டங்களிலும, பபனாள்்ளனாச்சி, 
திருப்பூர ஆகி� இரண்டனாம நிறல ந்கரங்களிலும 24 மணிகநரமும 
பச�லப்டககூடி� 24x7 CEmONC Centres–ஐ ப்கனாடுககிகைனாம. 

பிற்ப்கல 2–20

மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர குறிப்பிட்டதுகபனால, painless 
labour–ஐ பபனாறுத்்தவறரககும, normal delivery–ஐத்்தனான நனாம 
ஊககுவிககிகைனாம. மனாணபுமிகு அமமனா அவர்கள் இருந்்தகபனாது 
என் பசய்்தனார்கள் எனைனால, அந்்த birth companion, அ்தனாவது 
ஒரு பிரசவம ந்டககினைகபனாது, பிரசவ வலியில துடிக்கககூடி� 
அந்்தத் ்தனாக�னாடு இனப்னாருவர, �னார கவணடுமனா்னாலும 
இருக்கலனாம. ்க்வனும உ்டன இருக்கலனாம, பபற்ை ்தனாயும உ்டன 
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இருக்கலனாம எனை, உல்கத்தில �னாருகம பசய்� முடி�னா்த ஒரு 
ம்கத்்தனா் உத்்தரறவப் பிைப்பித்்தவர புரடசித் ்தறலவி அமமனா 
அவர்கள். (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) அ்தற் இனறுவறர 
அரசு மருத்துவமற்்களில நனாம ்கற்டப்பிடித்து வருகிகைனாம. 
Less than 40%, 40 ச்தவிகி்தத்திற்குக குறைவனா்க Caesarean 
section அதுவும higher centre–ல கபனாகிைது. குறிப்பனா்க, ஆரமப 
சு்கனா்தனார நிறல�ங்களிலும, ்தனாலு்கனா மருத்துவமற்்களிலும 
normal delivery–ஐத்்தனான ப்தனா்டரந்து நனாம ஊககுவிககிகைனாம. 
நீங்கள் பசனாலகிை இந்்த painless labour–க்கனா்க மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர என் பசய்திருககிைனார்கள் எனைனால, lifestyle 
clinic–ஐக ப்கனாடுத்திருககிைனார்கள். Yoga, naturopathy கபனானை lifestyle 
clinic–ஐக ப்கனாடுத்து, இனறைககு அரசு மருத்துவமற்்களுககு 
வரும ்கரப்பிணிப் பபண்களுககு க�னா்கனாறவக ்கற்றுத் ்தரககூடி� 
மனாநிலம, இந்தி�னாவிகலக� ்தமிழ்கம ்தனான. (கமறசற�த் 
்தடடும ஒலி) ்தற்கபனாது நீங்கள் பசனாலலககூடி� அந்்த painless 
labour எனை அந்்த concept அதி்கமனா்க வருகிைது. சு்கப் 
பிரசவங்கள் அதி்கமனாவ்தற்குண்டனா் வழிவற்க்கள் அற்த்தும 
பசய்�ப்படுகினை். ்கற்டசி கநரத்தில நமககு கவறு வழியிலறல, 
்தனாற�யும ்கனாப்பனாற்ை கவணடும, சிசுறவயும ்கனாப்பனாற்ை கவணடும 
எனை நிறலககுச் பசலலககூடி� அந்்த கநரத்தில்தனான கவறு 
வழியிலலனாமல, அரசு மருத்துவமற்யில அந்்த Caesarean 
section–ககுப் கபனாகிகைனாம. ்தனி�னார மருத்துவமற்யிலும 
எந்்த அ்ளவிற்கு Caesarean section ந்டககிைது எனபற்த 
நனாம ்கண்கனாணித்துக ப்கனாணடு்தனான இருககிகைனாம. நமமி்டம 
முறை�னா் ்கண்கனாணிப்புக குழுவும இருககினைது. அக்தகபனால 
maternal death–ஐ audit பசய்கிகைனாம. அவவனாறு audit பசய்கினை 
்கனார்த்தி்னால்தனான மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு மு்தலறமச்சர 
அவர்களின ்தறலறமயிலனா் ந்டவடிகற்க�னால, IMR, MMR 
ஆகி�றவ மத்தி� அரசு நமககு நிர்யித்்த இலகற்கவி்ட பனாதிககும 
குறைவனா்க குறைந்திருககிைது. 

மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் Muthulakshmi Reddy 
Scheme–ஐப் பற்றி மி்கவும அழ்கனா்கச் பசனான்னார்கள். 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள் பபனாறுப்கபற்ைபின, மு்தலில 
5 க்கனாப்பு்களில முத்்தனா் ற்கப�ழுத்திட்டனார, அதில ஒனறு இது. 
அ்தனாவது 12,000 ரூபனாய் எனறிருந்்தற்த 18,000 ரூபனா�னா்க உ�ரத்தி 
ம்கத்்தனா் சனா்தற்ற� அரசு பசய்்த ்கனார்த்தி்னால்தனான, 
(கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) இனறைககு இந்்த IMR, MMR–ஐ 
நனாம குறைத்திருககிகைனாம. அ்தற்கு மத்தி� அரசு நமறமப் 
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பனாரனாடடியிருககிைது, ஊக்கத் ப்தனாற்க ப்கனாடுத்திருககிைது. 
விருது்கள் ப்கனாடுத்திருககிைது.

நீங்கள் LaQshya பற்றிச் பசனானனீர்கள். LaQshya–ல பலகவறு 
திட்டங்கற்ள நனாம பச�லபடுத்தி வருகிகைனாம. மத்தி� அரசி்டமிருந்து 
நனாம அதி்கமனா் விருது்கற்ள வனாஙகிகப்கனாணடிருககிகைனாம. 

மு்தலறமச்சரின விரிவனா் மருத்துவக ்கனாப்பீடடுத் 
திட்டத்ற்தப் பற்றிச் பசனானனீர்கள். ்தமிழநனாடு மு்தலறமச்சரின 
விரிவனா் மருத்துவக ்கனாப்பீடடுத் திட்டத்ற்தத்்தனான, ஒரு role 
model ஆ்க எடுத்துகப்கனாணடு, மத்தி� அரசு இந்்தக ்கனாப்பீடடுத் 
திட்டத்ற்தக ப்கனாடுத்திருககிைது. மத்தி� சு்கனா்தனாரத் துறை 
அறமச்சர அவர்களும, மத்தி� சு்கனா்தனாரத் துறைச் பச�லனா்ளர 
அவர்களும open meeting–ல பசனான்னார்கள். மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர ்தனாயுள்்ளக்தனாடு பசய்்த விஷ�ம என்பவனைனால, 
1 க்கனாடிக� 59 இலடசம குடுமபங்கள் இந்்தத் திட்டத்தி்னால 
ப�னபபை உள்்ளனார்கள். நீங்கள் கூறி� almost 1,027 procedures, 
38 வற்க�னா் diagnostic procedures, 154 continuous procedures, 
இறவப�லலனாவற்றையும நனாம உள்்ள்டககியிருககிகைனாம. இனனும 
புதி� வற்க�னா் கநனாய்்கள் வந்்தனாலும அவற்றையும ்கனாப்பீடடுத் 
திட்டத்தில கசரப்ப்தற்கு அரசு ்த�னாரனா்க இருககிைது; எந்்த 
வி�னாதியும விடுப்டவிலறல.

இதுமடடுமலலனாமல, special sanction ப்கனாடுககிகைனாம. 
உறுப்பி்ர பசனான் மனாதிரி ஏ்தனாவது புதி� கநனாய் வந்்தனாலும, 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சரின corpus fund–லிருந்து special sanction 
ப்கனாடுககிகைனாம. இந்தி�னாவில எந்்த மனாநிலத்திலும இலலனா்த 
அ்ளவில–organ transplant–இரு்த� மனாற்று அறுறவ சிகிச்றசககு 
22 இலடசம ரூபனாய் மற்றும liver transplantation–ககு 32 இலடசம 
ரூபனாய்  வறரககும ப்கனாடுத்துக ப்கனாணடிருககிகைனாம. ்கனாப்பீடடுத் 
திட்டத்தில முககி�மனா் விஷ�ம என்பவனைனால, 70 இலடசம 
குடுமபங்களுககுத்்தனான மத்தி� அரசு அந்்தத் ப்தனாற்கற� 5 
இலடசம ரூபனா�னா்க உ�ரத்திக ப்கனாடுத்்தது. மீதி 85 இலடசம 
குடுமபங்களுககு மத்தி� அரசு வழங்கவிலறல. ஆ்னால, ஒரு 
க்கனாடிக� 50 இலடசம குடுமபங்கள் இருககினை். இதில எப்படி ஒரு 
பிரிறவ விடடுவிடடு, மற்பைனாரு பிரிவிற்குக ப்கனாடுக்கனாமல இருப்பது 
எனப்தனால, மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள் ்தனாயுள்்ளத்க்தனாடு 
மனாநில அரசு ்த்து பசனாந்்த நிதி�னா் 5 இலடசம ரூபனாற� மத்தி� 
அரசு ப்கனாடுககும நிதிக�னாடு merge பசய்்தனாலுமகூ்ட, remaining 
portion ஆ்க உள்்ள 85 இலடசம குடுமபங்களுககுத் க்தறவ�னா் 5 
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இலடசம ரூபனாய்க்கனா் ஒடடுபமனாத்்த அந்்த பிரிமி�ம ப்தனாற்கற� 
இனறைககு அரசு பசலுத்துகிைது எனை ம்கத்்தனா் உணறமற� 
இந்்த மனாமனைத்தில நனான பபருறமக�னாடு பதிவு பசய்� 
விருமபுகினகைன. அப்படிக ப்கனாடுககினை ்கனார்த்தி்னால்தனான, 
பல இலடசம உயிர்கற்ளக ்கனாப்பனாற்ைககூடி� ஒரு ம்கத்்தனா் 
அரசனா்க மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர ்தறலறமயிலனா் அரசு 
வி்ளஙகிகப்கனாணடிருககிைது எனபற்த மனாணபுமிகு கபரறவத் 
துற்த் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
அவர்களுககு அனகபனாடு ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர, நனறி பசனாலலி உங்கள் உறரற� முடித்துவிடுங்கள். 
(குறுககீடு) இலறல, நனறி பசனாலலி உறரற� முடித்துவிடுங்கள்.

திருைதி எஸ். விஜயெ்ரணி: மனாணபுமிகு கபரறவத் துற்த் 
்தறலவர அவர்கக்ள, இரணடு நிமி்டங்களில முடித்து விடுகிகைன. 
(குறுககீடு) இரணக்ட இரணடு விஷ�ங்கள்்தனான. அதுகபனானறு 
நிதிநிறல அறிகற்க பக்கம 97–ல, para 169–ல சிறுபனானறமயி் 
மனா்வ, மனா்வி�ருககு உ்தவித் ப்தனாற்க வழங்கப்படுவ்தனா்கத் 
ப்தரிவிக்கப்படடுள்்ளது. மசூதி மற்றும க்தவனால�ங்கள் ்கடடுவ்தற்கு 
ப்தனாற்கற� உ�ரத்திக ப்கனாடுத்திருககிைனார்கள். ஏற்ப்க்கவ, 
அந்்த fund utilise ஆகிவிட்ட்தனா எனபற்தப் பனாரக்க கவணடும. 
கமற்ப்கனாணடு புதி� திட்டங்கற்ள, அதி்க க்கனாரிகற்க்கற்ளப் பபற்று 
அ்தற் நிறைகவற்ை கவணடும எனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 
முழுத் ப்தனாற்கற�யும பசலவிடுகிை மனாதிரி, வரும ஆணடு்களில 
மு�ற்சி எடுக்க கவணடும எனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 
மசூதி்கள், க்தவனால�ங்கள் ஆகி�வற்றைக ்கடடுவ்தற்கும அ்தற் 
பச�லபனாடடிற்குக ப்கனாணடு வருவ்தற்கும அது ப�னுள்்ள்தனா்க 
இருககும. அது நலல சிைந்்த திட்டமனா்க மக்களி்டம கபனாய் 
reach ஆகும. ஆற்க�னால, அ்தற் நனைனா்க பசமறமப்படுத்தி 
்கண்கனாணிக்க கவணடும எனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன.   

பிற்ப்கல 2–25

அடுத்து, எங்களுற்ட� ்தறலவர முன்னாள் பிர்தமர 
திரு. ரனாஜீவ ்கனாந்தி அவர்கள் படுப்கனாறல பசய்�ப்பட்டகபனாது, 
்கனாவல துறைற�ச் சனாரந்்த 16 நபர்கள் மர்மற்டந்திருககிைனார்கள். 
்கனாவல துறைற�ச் சனாரந்்த 37 நபர்கள் ்கனா�மற்டந்திருககிைனார்கள். 
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Civilians சிலரும பனாதிக்கப்படடிருககிைனார்கள். ்தற்கபனாது பல 
ஆணடு்கனாலம ஆகிவிட்ட். படுப்கனாறல பசய்்தவர்கற்ள விடு்தறல 
பசய்� கவணடுபமனறு ்தற்கபனாது க்கடடுகப்கனாணடு வருகிைனார்கள். 
சட்டம என் முடிபவடுககிைக்தனா அற்த எடுக்கடடும எனறு 
்கனாஙகிரஸ ்கடசி சனாரபில நனாங்களும ப்தரிவித்துவிடக்டனாம. எங்கள் 
்தறலவர்கள் அனற் கசனானி�னா ்கனாந்தி, ்தறலவர திரு. ரனாகுல ்கனாந்தி 
அவர்கள்கூ்ட சமபந்்தப்பட்டவர்கற்ள மனனித்துவிடக்டனாம எனறு 
ப்தரிவித்திருந்்தனார்கள். ஏன, எனனுற்ட� அமமனாகூ்ட நற்டபபற்ை 
சமபவத்தினகபனாது பனாதிக்கப்பட்டனார்கள். எனனுற்ட� ்தனாய் 
இனறைககும கநனாய்வனாய்ப்படடு்தனான இருககிைனார்கள். இத்்தற் 
வரு்டங்களில நனான இற்த �னாரி்டமும ப்தரிவித்்தது கிற்ட�னாது. 
கவறு வழியிலலனாமல நனான இனறைககுச் பசனாலகிகைன. அப்படிப் 
பனாதிக்கப்பட்ட சூழநிறலயில, எனனுற்ட� அமமனாவு்டன இருந்்த 
மகி்ளனா ்கனாஙகிரஸில பணி�னாற்றி� மற்றுபமனாரு பபணமணி அந்்தச் 
சமபவத்தினகபனாது இைந்துவிட்டனார்கள். அப்படி நிறை� ந்டந்்த். 
அப்கபனாது எனப்ன் நற்டபபற்ை் எனபது எங்களுககுத் 
ப்தரியும. ஏப்னைனால, இவர்கள் எலகலனாரும அருகிலிருந்து அந்்தச் 
சமபவத்ற்தப் பனாரத்்தவர்கள். நனான என் நிற்ககிகைன எனைனால, 
சமபந்்தப்பட்டவர்கற்ள மனனித்து விடுவிக்க கவணடுபமனறு 
அற்த்துக ்கடசி்களும, ஆளுங்கடசிற�ச் சனாரந்்தவர்களும, 
எதிரக்கடசிற�ச் சனாரந்்தவர்களும பசனாலகிைனார்கள். பல ஆணடு்கனாலம 
ஆகிவிட்ட்தனால நனாங்களும அவர்கற்ள மனனித்துவிடக்டனாம 
எனை ம்நிறலககு வந்துவிட்டனாலகூ்ட ்கனாவல துறைற�ச் சனாரந்்த 
இைந்துகபனா் 16 கபர்கள், ்கனா�மற்டந்்த 37 நபர்கள் உள்ப்ட 
பனாதிக்கப்பட்ட civilians–ககு இந்்த அரசு என் பசய்திருககிைது 
எனபது குறித்து மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள் கநரடி�னா்க 
ஆய்வு பசய்� கவணடுபமனறு நனான க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 
்கனாவல துறைற�ச் சனாரந்்த இைந்து கபனா் 16 நபர்களின 
குடுமபங்களுககு. . . (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர, இந்்த சப்பேகடக்டனாடு நனறி பசனாலலி உறரற� 
முடியுங்கள்.

திருைதி எஸ். விஜயெ்ரணி: ்தற்கபனாது எங்களுற்ட� 
ப்தனாகுதியில திரு. விலசன, ்கனாவல துறை உ்தவி ஆய்வனா்ளர 
தீவிரவனா்த, ப�ங்கரவனா்த ந்டவடிகற்க�னால இைந்்த்தற்கு மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அவர்கள் எங்களுற்ட� க்கனாரிகற்க்கற்ள ஏற்று, 

[திருமதி எஸ. விே�்தரணி]
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ஒரு க்கனாடி ரூபனாய் அறிவித்து, உ்ட்டி�னா்க அந்்தக குடுமபத்ற்த 
அறழத்து அவர்களுககு உரி� மரி�னாற்த பசய்து வழஙகி்னார்கள். 
அவர்கள் குடுமபத்தில ஒருவருககு கவறலவனாய்ப்பு வழங்கப்படும 
எனறு அரசுத் ்தரப்பில பசனாலலப்படடிருககிைது. ்கனாவல 
துறை உ்தவி ஆய்வனா்ளர சமீபத்தில இைந்்தகபனாது எப்படி 
ந்டவடிகற்க எடுக்கப்பட்டக்தனா அக்தகபனானறு பல ஆணடு்கனாலம 
முன்்தனா்ககவ ்கனாவல துறைற�ச் சனாரந்்த இைந்துகபனா்வர்களின 
குடுமபங்களுககு இழப்பீடு வழங்க உரி� ந்டவடிகற்க எடுக்க 
கவணடுபமனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. ்தற்கபனாது 1 க்கனாடி 
ரூபனாய் ்தருவீர்க்ளனா எனறு ப்தரி�விலறல. ஆ்னால, அவர்களுககு 
அப்கபனாது எந்்த compensation–ம கிற்டக்கவிலறல. அது என் 
ந்டவடிகற்க எனபது எலகலனாருககும ப்தரியும. நீதிமனைம என் 
கவணடுமனா்னாலும பசனாலலடடும. என் ந்டந்்தது எனறு நமககுத் 
ப்தரியும. ஆற்க�னால, ்கனாவல துறைற�ச் சனாரந்்த இைந்துகபனா் 
16 கபர்களின குடுமபங்களுககு கவறலவனாய்ப்பும, முறை�னா் 
இழப்பீடும வழங்க கவணடுபமனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 
ஏற்ப்க்கவ ஏ்தனாவது வழஙகியிருந்்தனால. . . (குறுககீடு) 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர, உறரற� முடியுங்கள். நனறி பசனாலலி உறரற� 
முடியுங்கள். 

திருைதி எஸ். விஜயெ்ரணி: உறரற� முடித்துவிடுகிகைன. அற்த 
கமலும வலுப்படுத்தி, அவர்கற்ள இப்கபனா்தனாவது honour பசய்� 
கவணடுபமனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. சமபந்்தப்பட்டவர்கற்ள 
விடு்தறல பசய்� கவணடுபமனறு பசனாலகினை இந்்த கநரத்தில, 
அவர்கள் எப்கபனாது விடு்தறல பசய்�ப்படுவனார்கள் எனறு எ்ககுத் 
ப்தரி�விலறல. ஆ்னால, அ்தற்கு முனகப பனாதிக்கப்பட்ட ்கனாவல 
துறைற�ச் சனாரந்்த குடுமபங்கற்ள honour பசய்தீர்கள் எனைனால, 
்கனாவல துறையி்ரின மத்தியிலும, மக்கள் மத்தியிலும ஒரு நலல 
விஷ�மனா்க reach ஆகும எனபற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 
அற்த இந்்த அரசு பசய்� கவணடுபமனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 
ஒகர ஒரு விஷ�த்ற்த மடடும பசனாலலி, எ்து உறரற� நிறைவு 
பசய்கிகைன. (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர, நனறி மடடும பசனாலலி, உறரற� முடியுங்கள். கவறு 
எதுவும பசனாலலக கூ்டனாது.

[திருமதி எஸ. விே�்தரணி]
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திருைதி எஸ். விஜயெ்ரணி: ஒகர ஒரு விஷ�த்ற்த மடடும 
பசனாலலி, எ்து உறரற� நிறைவு பசய்கிகைன. நனாஙகுகநரி 
ப்தனாகுதியிலிருந்து ஏற்ப்க்கவ க்தரந்ப்தடுக்கப்படடிருந்்த 
உறுப்பி்ர திரு. வசந்்தகுமனார பற்றி எ்ககு முன்னால கபசி� 
நனாஙகுகநரி ப்தனாகுதி சட்டமனை உறுப்பி்ர திரு. பவ. நனாரனா�்ன 
அவர்கள் கபசி்னார. திரு. வசந்்தகுமனார அவர்கள் ்தற்கபனாது 
எம.பி. ஆ்க உள்்ளனார. அவர, ்தற்கபனாது அறவயில இலறல. (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: நீங்கள் உட்கனாருங்கள். 
(குறுககீடு) மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர திரு. அ. பிரபு அவர்கள். 
(குறுககீடு) நீங்கள் உறரற� முடிக்க கவண்டனாம. உட்கனாருங்கள். 
(குறுககீடு) 30 நிமி்டங்கள் கபசியும நீங்கள் உங்களுற்ட� உறரற� 
நிறைவு பசய்�விலறல. (குறுககீடு) மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. அ. பிரபு, நீங்கள் கபசுங்கள். (குறுககீடு) மணி என்பவனறு 
பனாருங்கள். நனறிற�த் ்தவிர கவறு எதுவும கபசக கூ்டனாது. 
(குறுககீடு) நனறிற�த் ்தவிர கவறு எதுவும கபசக கூ்டனாது. 

திருைதி எஸ். விஜயெ்ரணி: நனான கவறு ஒனறும க்கட்கவிலறல. 
அவர அறவயில இலறல. அறவயில இலலனா்தவறரப்பற்றி 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் விமரச்ம பசய்கிைனார. 
அறவயில இலலனா்தவர பற்றி விமரச்ம பசய்்தற்த அறவக 
குறிப்பிலிருந்து நீக்க கவணடுபமனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. அற்த 
மனாணபுமிகு கபரறவத் துற்த் ்தறலவர அவர்கள் முடிவிற்க்க 
விடடுவிடுகிகைன. அற்த நீங்கக்ள பனாரத்துகப்கனாள்ளுங்கள்.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர, நனறி மடடும பசனாலலுங்கள். 

திருைதி எஸ். விஜயெ்ரணி: ஒனகைப�னானறு க்தர்தல்கள். . . 
(குறுககீடு)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. அ. பிரபு, நீங்கள் கபசுங்கள். (குறுககீடு) இலறல, நீங்கள் கபச 
கவண்டனாம, உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) இலறல, ஒரு மணி கநரம 
கபசுவ்தற்கு வனாய்ப்புக ப்கனாடுத்்தனாலும நீங்கள் இப்படித்்தனான 
பசய்வீர்கள். (குறுககீடு) நனாக் நனறி பசனாலலிவிடக்டன. 
நீங்கள் உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) கபனாதும. நீங்கள் அறர 
மணி கநரத்திற்குகமல கபசிவிடடீர்கள். (குறுககீடு) ப்தனாகுதிக 
க்கனாரிகற்க்கற்ளக ப்கனாடுங்கள், நனான பதிவு பசய்துப்கனாள்கிகைன. 
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(குறுககீடு) அவவ்ளவு்தனான. இனிகமல கமற்ப்கனாணடு நீங்கள் கபச 
முடி�னாது. (குறுககீடு) ப்தனாகுதிக க்கனாரிகற்க்கற்ளக ப்கனாடுங்கள், 
நனான பதிவு பசய்துப்கனாள்கிகைன. 

தொகுதிக க்காரிகம்க்கள:

்கனனி�னாகுமரி மனாவட்டத்தில அதி்க மறழ பபய்வ்தனால, 
மறலக�னார சனாறல்கற்ள 5 ஆணடு்களுககு ஒருமுறையும, மற்ை 
சனாறல்கற்ள 3 ஆணடு்களுககு ஒருமுறையும சீரறமக்க கவணடும. 
சரி�னா் உ�ரம, ்தரத்து்டன சனாறல்கள் அறமக்கப்ப்ட கவணடும. 
்தடுப்புச் சுவர, மறழநீர வடி்கனால ஓற்ட்கள், ்தடுப்புக ்கமபி்கள் 
ஆகி�வற்றை முறை�னா்க அறமக்க கவணடும.

வி்ளவஙக்கனாடு ப்தனாகுதி, பனாக்கனாடு கபரூரனாடசிககு 
சுத்தி்கரிக்கப்பட்ட சு்கனா்தனாரமனா் குடிநீர வழங்க குடிநீர சுத்தி்கரிப்பு 
நிறல�ம அறமக்க கவணடும. ்க்தர மற்றும ்கனாதி கிரனாம ப்தனாழில 
துறைககுச் பசனாந்்தமனா் ஞனாைனானவிற்ள அருக்க வி்ளவஙக்கனாடு 
்தனாலு்கனா, பனாக்கனாடு பி கிரனாமம புல எண 532–ல உள்்ள 1 
ஏக்கர நிலத்ற்த சந்ற்த மதிப்பீடடில விறலககு வனாஙகிடுமனாறு 
க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 

வி்ளவஙக்கனாடு சட்டமனைத் ப்தனாகுதி, இற்டகக்கனாடு 
கமமபடுத்்தப்பட்ட அரசு ஆரமப சு்கனா்தனார நிறல�த்தில 
கூடு்தலனா்க 50 படுகற்க்கள் ப்கனாண்ட உள்கநனா�னாளி்கள் வனாரடு 
அறமக்கப்ப்ட கவணடும. குழித்துறை, உண்னாமறலக்கற்ட, 
பளு்கல, ்களி�க்கனாவிற்ள ஆகி� ந்கரப்புை அரசு ஆரமப சு்கனா்தனார 
நிறல�ங்களுககு NHM திட்டத்தினகீழ புதி� மருத்துவமற்க 
்கட்ட்டம ்கட்டப்ப்ட கவணடும.

வி்ளவஙக்கனாடு ்தனாலு்கனாவுககு புதி� ்கட்ட்டம ்கட்டப்ப்ட 
கவணடும. வி்ளவஙக்கனாடு ப்தனாகுதி இற்ளஞர்கள் விற்ள�னாடுவ்தற்கு 
மனாரத்்தனாண்டத்தில விற்ள�னாடடு அரங்கம அறமக்கப்ப்ட 
கவணடும.

வி்ளவஙக்கனாடு சட்டமனைத் ப்தனாகுதி, மனாரத்்தனாண்டம–்கருங்கல 
சனாறலயில குறுகக்க உள்்ள இரயிலகவ கிரனாசிஙகில ரூ.64 க்கனாடியில 
பனாலம ்கட்டப்படுபம் ்தமிழ்க சட்டமனை உறுதிபமனாழிக குழு 
உறுதி�ளித்துள்்ளது. பனாலம கவறல ப்தனா்டஙகும நிறலயில 
உள்்ளது. இப்பனாலத்ற்த விரிக்கனாடு ஊறர றம�மனா்க றவத்து அரசு 
புைமகபனாககு நிலம வழி�னா்க அறமக்க கவணடும.

[கபரறவத் துற்த் ்தறலவர]



 261

2020 பிப்ரவரி 17]

வ்ரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, 
ச�ொது விவொதம்

வி்ளவஙக்கனாடு சட்டமனைத் ப்தனாகுதி, முஞசிறை ஊரனாடசி 
ஒனறி�ம, வி்ளனாத்துறை ஊரனாடசி, வி்ளவஙக்கனாடு ்தனாலு்கனா, 
வி்ளனாத்துறை வருவனாய் கிரனாமத்தில நனானகு வழிச் சனாறலககு நிலம 
ப்கனாடுத்்த அற்வருககும சமமனா்க சந்ற்த மதிப்பிலிருந்து மூனறு 
ம்டஙகு உ�ரத்தி இழப்பீடு வழங்கக க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 

வி்ளவஙக்கனாடு ப்தனாகுதி, ்கற்ட�ல கபரூரனாடசி, கபச்சிப்பனாறை 
சீகரனா பனாயிணடிலிருந்து க்கனாற்த�னார கலனா�ர க்கமப் ்தமிழ்க நீர 
மின நிறல�த்திற்குச் பசலலும மின துறைககுச் பசனாந்்தமனா் 14 கிகலனா 
மீட்டர நீ்ளம ப்கனாண்ட சனாறலற� கபனாரக்கனால அடிப்பற்டயில 
சீரறமக்க ஆவ் பசய்யுமனாறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. வி்ளவஙக்கனாடு 
ப்தனாகுதி, க்கனாற்த�னார நீர மின நிறல�த்ற்த தி்சரி 60 MW மின 
உற்பத்தி பசய்யும வற்கயில நவீ்ப்படுத்்த கவணடும. 

வி்ளவஙக்கனாடு ப்தனாகுதி, சிற்ைனார அற்யின எதிரப்புைம 
குடியிருககும மக்களுககு, அது எந்்த வற்க நிலமனா்க இருந்்தனாலும 
நிலப் பட்டனா வழங்கக க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. ்கனனி�னாகுமரி 
மனாவட்டம, ்களி�ல, ்கற்ட�னாலுமூடு உள்ளிட்ட அற்த்து 
மறலக�னார கிரனாமங்களிலும சூழலி�ல அதிரவு ்தனாஙகு மண்டலம 
அறமப்பற்தக ற்கவி்ட கவணடும.

்கனனி�னாகுமரி மனாவட்டம, மறலக�னார கிரனாமங்களிலுள்்ள 
பட்டனா நிலங்களில வ்ளரக்கப்பட்ட க்தககு, அலபிசி�னா, அ�னி, 
பலனா, ஈடடி கபனானை மரங்கற்ள பட்டனா்தனாரர்கள் எந்்தவி்த 
பநருக்கடியும இலலனாமல பவட்ட அரசு ஆவ் பசய்� கவணடும. 

வி்ளவஙக்கனாடு ப்தனாகுதி, ்கற்ட�ல கபரூரனாடசி, வலி�ஏலனா 
பகுதியில 60 ஆணடு்க்ளனா்க மக்கள் ்கனானகிரீட வீடு்கள் ்கடடி 
வசித்து வருகிைனார்கள். அப்பகுதிற� பனாது்கனாக்கப்பட்ட ்கனாடு்கள் 
(Reserved Forest) எ் அரசு கூறியுள்்ளது. அந்்த நிலத்ற்த வற்க 
மனாற்ைம பசய்து, அஙகு 60 ஆணடு ்கனாலமனா்க வசிககும மக்களுககு 
மின இற்ப்பு வழஙகி, மக்கள் வசிககும இ்டமனா்க மனாற்ை அரசு 
ஆவ் பசய்� கவணடும.

வி்ளவஙக்கனாடு ப்தனாகுதி, கமலபுைம ஊரனாடசி ஒனறி�ம, 
மனாஙக்கனாடு ஊரனாடசி–்கற்ட�னாலுமூடு கபரூரனாடசி–அர்கநனாடு 
பகுதி்கற்ள இற்ககும இற்ப்புச் சனாறல ்தனி�னார இரப்பர 
க்தனாட்டத்திற்குள் அறமந்துள்்ளது. எ்கவ, பபனாதுமக்களுககு 
கபனாககுவரத்துக்கனா் சனாறல வசதியும, ்தனி�னார க்தனாட்டம 
வழி�னா்க பனாற்த வசதியும பசய்� க்கடடுகப்கனாள்கிகைன.

[திருமதி எஸ. விே�்தரணி]
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வி்ளவஙக்கனாடு ப்தனாகுதிககுடபட்ட பழுதுபட்ட சனாறல்க்ளனா் 
குழித்துறை–்தனாலு்கனா ஆபிஸ கமலபுைம சனாறல சீரறமக்கப்ப்ட 
கவணடும. ப்ச்சமூடு–அருமற் சனாறலற� அ்கலப்படுத்தி, 
பலப்படுத்தி 5½ மீட்டர அ்கல இற்டவழிச் சனாறல�னா்க ்தரமு�ரத்்த 
கவணடும. அக்தகபனானறு, பனாற்ள�ம்கடடி–ஞனாைனானவிற்ள–
திககுறிச்சி–சி்தைனால–ப�்ம–உண்னாமறலக்கற்ட சனாறலற� 
அ்கலப்படுத்்த கவணடும.

மனாரத்்தனாண்டம–குழித்துறை சனாறல கமமபனாலத்தில 
கபனாககுவரத்து நற்டபபறுகிைது. பமமத்தில ்தறர்த்ள சனாறல 
அ்கலம குறைவனா்க உள்்ள்தனால, ்தறரமனாரக்கமனா்க ்க்ர்க 
வனா்க்ங்கள் பசலல முடி�விலறல. எ்கவ, அணுகுசனாறல 
பச�லப்டத் க்தறவ�னா் நிலத்ற்தக ற்க�்கப்படுத்தி, சந்ற்த 
விறலற�வி்ட, மூனறு ம்டஙகு கூடு்தலனா்க இழப்பீடு வழங்க அரசு 
முனவர கவணடும. ்களி�க்கனாவிற்ள–குழித்துறை–மனாரத்்தனாண்டம–
்தக்கறல–நனா்கரக்கனாவில–்கனனி�னாகுமரி சனாறல மற்றும NH–47 
நனா்கரக்கனாவில–ஆரலவனாய்பமனாழி–்கனாவலகி்று சனாறல NH–47B 
ஆகி� இரணடு சனாறல்கற்ளயும பசப்பனி்ட ஆவ் பசய்� 
கவணடும.

நனா்கரக்கனாவில வ்டகசரி, பனாலகமனார கரனாடு, வ்டகசரி–
கிருஷ்னக்கனாவில கரனாடு, வ்டகசரி ஒழுகி்கசரி கரனாடு 
ஆகி�வற்றை அ்கலப்படுத்்த கவணடும. குறிப்பனா்க ஒழுகி்கசரி 
பறழ�னாற்றின குறுகக்க கூடு்தலனா்க இற்ப்புப் பனாலம அறமக்க 
கவணடும.

வி்ளவஙக்கனாடு ப்தனாகுதிககுடபட்ட திற்பரப்பு வலது்கறரக 
்கனாலவனாயில ்தணணீர ்கற்டவரமபு வறர பசலவதிலறல. 
அருமற் ப்டப்பச்றசயில சனா்ல ்தறரககு கமலனா்க ்கனானகிரீட 
சனா்லனா்கச் பசலகிைது. இ்த்னால, சனா்ல பழுதுபடடு ்தணணீர 
ஒழுகி வழிந்க்தனாடி வீ்னாகிைது. விவசனா� நிலங்களுககு இரத்்த 
நனா்ளங்க்ளனா்க உள்்ள ்கனாலவனாய்்கள், வனாய்க்கனால்கள் சீரறமத்து 
பசப்பனி்டப்ப்ட கவணடும. விவசனாயி்களின முதுப்கலுமபனா்க 
உள்்ள விற்ளநிலங்கள் விவசனா�ப் ப�னபனாடடிற்குப் ப�னப்ட 
அரசு ஆவ் பசய்� கவணடும.

வி்ளவஙக்கனாடு வட்டம, மனாஙக்கனாடு வருவனாய் கிரனாமம 
இரண்டனா்கப் பிரிந்து புலியூர சனாறல�னா்க உள்்ளது. இதில புல 
எண்கள் ஒனறு மு்தல முனனூறு வறரயிலும மனாஙக்கனாடிலிருந்து 

[திருமதி எஸ. விே�்தரணி]
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புலியூர சனாறலககுச் பசலல கவணடும; புல எண்கள் 300 மு்தல 630 
வறர புலியூர சனாறலயிலிருந்து மனாஙக்கனாடடிற்கு வர கவணடும.

வி்ளவஙக்கனாடு ப்தனாகுதிககுடபட்ட ்களி�க்கனாவிற்ள கபருந்து 
நிறல�ம ்தமிழ்க–க்கர்ள எலறலயில அறமந்துள்்ளது. புதி� கபருந்து 
நிறல�ம ்கட்ட ரூ.3 க்கனாடிக� 25 இலடசம திட்ட மதிப்பீடு ஒதுககி, 
நிருவனா்க அனுமதிற� அரசு வழஙகி, ப்டண்டர முடிந்்த நிறலயில 
மீன, ்கனாய்்கறி வி�னாபனாரி்களின க்கனாரிகற்கற� ஏற்று, வசதி�னா் 
விஸ்தனாரமனா் கபருந்து நிறல�மும, சந்ற்தற�யும அறமக்க அரசு 
ஆவ் பசய்� கவணடும.

வி்ளவஙக்கனாடு ப்தனாகுதி, கமலபுைம ஊரனாடசி ஒனறி�ம, புலியூர 
சனாறல ஊரனாடசிககுடபட்ட ப்ச்சமூடு கபருந்து நிறல�த்தினுள் 
சிபமனட ்கனானகிரீட மற்றும ்தனார ்த்ளம அறமக்க அரசு ஆவ் 
பசய்� கவணடும.

வி்ளவஙக்கனாடு ப்தனாகுதிககுடபட்ட ்களி�க்கனாவிற்ள 
கபரூரனாடசியினுள் அறமந்துள்்ள ப்டந்்தனாலுமூடு ்கனாய்்கறி 
மீன சந்ற்த்கள், ்கனாற்ள மனாடு சந்ற்த மற்றும பிை பபனாதுப் 
ப�னபனாடடுககுரி� முககி� சனாறலக�னாரம அறமந்துள்்ள 
ப்டந்்தனாலுமூடு இ்டத்தில ்கனாலநற்ட மருத்துவமற் அறமத்தும, 
ப்தனாழில கூடடுைவுச் சங்கம ந்டத்தும அச்ச்கத்திற்கு புதி� ்கட்ட்டம, 
சந்ற்த ்கட்ட்டம அறமத்தும, ்களி�க்கனாவிற்ள கபரூரனாடசி மற்றும 
சுற்று வட்டனார பபனாதுமக்கள் ப�னபபறுமவண்ம ப்டந்்தனாலுமூடு 
பகுதிற� கமமபனாடு பசய்�வும அரசு முனவர கவணடும.

குழித்துறை ந்கரனாடசிககுடபட்ட மனாரத்்தனாண்டம தி்சரி 
சந்ற்தற� நவீ்ப்படுத்துமவண்மனா்க புதி� ்கனானகிரீட 
அடுககுமனாடி ்கற்ட்கள் அறமத்து, ்கனாய்்கறி, மீன, இறைச்சி, 
வனாறழத்்தனார சந்ற்தற� பபனாலிவுபடுத்தி, நவீ்ப்படுத்்த அரசு 
ஆவ் பசய்� கவணடும.

குழித்துறை, பவடடுமணி மீன சந்ற்தற� நவீ்ப்படுத்தும 
வி்தமனா்க மீன சந்ற்த ்கட்ட்டங்கள் ்கடடுவக்தனாடு குழித்துறை, 
்தனாமிரபரணி ஆற்றில மீன ்கழிவுநீர ்கலக்கனா்தவனாறு குழித்துறை 
ந்கரனாடசி ந்டவடிகற்க எடுக்க அரசு ஆவ் பசய்� கவணடும.

வி்ளவஙக்கனாடு ப்தனாகுதி, ்கற்ட�ல கபரூரனாடசியில அரசுப் 
புைமகபனாககு நிலங்களில குடிறசயில குடியிருப்பவர்களுககும, 
வீடிலலனா ஏறழ்களுககும ஒரு குடுமபத்திற்கு 5 பசனட நிலம வழஙகி, 
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PMAY–HFA அ்தனாவது, பிர்தம மந்திரி வீடு்கடடும திட்டத்தினகீழ 
வீடு்கள் வழங்க அரசு ஆவ் பசய்� கவணடும.

வி்ளவஙக்கனாடு ப்தனாகுதி, இற்டகக்கனாடு கபரூரனாடசியில 
முலறல�னாற்றின குறுகக்க பலலிககூட்டம அற் ்கடடி, பூங்கனா 
அறமத்து சுற்றுலனாத் ்தலமனா்க கமமபனாடு பசய்� அரசு ஆவ் 
பசய்� கவணடும. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் தும்ணத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. அ. பிரபு அவர்கள்.

*திரு. அ. பி்ரபு: மனாணபுமிகு கபரறவத் துற்த் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, ்தங்களுககு எ்து பணிவனா் வ்க்கத்ற்தத் 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. ்தமிழ்க மக்களுக்கனா்க ்தன வனாழநனாற்ள 
அரப்பணித்து (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) ்தமிழ்க மக்களின நலனமீது 
அக்கறை ப்கனாணடு ்தற்கபனாது மணற்விடடு பிரிந்்தனாலும, மக்கள் 
ம்திகல நீங்கனாமல வனாழந்து ப்கனாணடிருககும மனாணபுமிகு புரடசித் 
்தறலவி அமமனா அவர்கள் துயில ப்கனாள்ளும திறச கநனாககி நனான 
மு்தற்்கண பணிந்து வ்ஙகுகிகைன. (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி)

பிற்ப்கல 2–30

மனாணபுமிகு கபரறவத் துற்த் ்தறலவர அவர்கக்ள, 
மனாணபுமிகு புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்கள் விடடுச் 
பசனை பணியிற் அவர ்கனாடடி� திறசயில ்தமிழ்கத்ற்த 
சீகரனாடும சிைப்கபனாடும ஆடசி ந்டத்திகப்கனாணடிருககும நமது 
மனாணபுமிகு ்தமிழநனாடு மு்தலறமச்சர அவர்கற்ள வ்ஙகுகிகைன. 
மு்தலறமச்சருககுத் துற்�னா்க இந்்தக ்கழ்கத்ற்தயும, இந்்த 
ஆடசிற�யும ்கடடிக்கனாத்து நலவழி ந்டத்திகப்கனாணடிருககும 
மனாணபுமிகு துற் மு்தலறமச்சர அவர்கற்ளயும இந்்த கநரத்திகல 
பணிந்து வ்ஙகுகிகைன. என ப்தனாகுதி க்தறவ்கற்ளப�லலனாம 
என மனாவட்ட அறமச்சரி்டத்தில மனுவனா்கக ப்கனாடுத்்தகபனாதும, 
அவர்களி்டத்தில அந்்தக க்கனாரிகற்க்கற்ள றவத்்தகபனாதும அந்்தக 
க்கனாரிகற்க்களுகப்கலலனாம பசவிசனாய்த்து, எ்து ப்தனாகுதிப் 
பிரச்சிற்்கற்ள உ்ட்டி�னா்க நிறைகவற்றித் ்தந்து, எ்ககு நலல 
வழியிற் வகுத்துத் ்தந்்த எங்க்ளது மனாவட்ட அறமச்சர மனாணபுமிகு 
சட்டம, நீதிமனைங்கள் மற்றும சிறைச்சனாறல்கள் துறை அறமச்சர 
அவர்கற்ளயும இந்்த கநரத்தில பணிகவனாடு வ்ஙகுகிகைன. இந்்த 
மனைத்தில இலலனாவிட்டனாலும, எ்ககுப் பலகவறு உ்தவி்கற்ளச் 
பசய்்த எ்து மனாவட்ட ்கழ்கச் பச�லனா்ளர அண்ன குமரகுரு 
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அவர்கள் ்தற்கபனாது உ்டலநிறலக குறைவனால மருத்துவமற்யில 
அனுமதிக்கப்படடு, ்தற்கபனாது வீடடிற்குச் பசனறிருககிைனார. 
அவர நித்்தம நித்்தம வ்ஙகும திருப்பதி ஏழுமறல�னான 
அவர்களி்டத்திலும, நனான நித்்தம வ்ஙகும அண்னாமறல�னார 
அவர்களி்டத்திலும, அவர பூர் நலமற்டந்து மீணடும அவர 
மக்கள் பணி�னாற்றி்ட வர கவணடும எனறு இந்்த கநரத்திகல 
எலலனாம வலல இறைவற் பிரனாரத்்தற் பசய்துப்கனாள்கிகைன. 

மனாணபுமிகு கபரறவத் துற்த் ்தறலவர அவர்கக்ள, புரடசித் 
்தறலவி அமமனா அவர்கள் எனற் கவடபனா்ளரனா்க அறிவித்்தகபனாது 
விழுப்புரம மனாவட்டத்ற்தப் பிரித்து ்கள்்ளககுறிச்சிற�த் 
்தறலறமயி்டமனா்கக ப்கனாணடு ஒரு புதி� மனாவட்டத்ற்த உருவனாககித் 
்தருவ்தனா்க மனாணபுமிகு புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்கள் 
க்தர்தல வனாககுறுதி அளித்திருந்்தனார. அந்்த வனாககுறுதி�னா்து 
நமது மு்தலறமச்சர அவர்க்ளனால நிறைகவற்ைப்படடு, ஒரு 
மனாவட்டம அலல, ்தற்கபனாது ்தமிழ்கத்தில 5 புதி� மனாவட்டங்கள் 
உருவனாக்கப்படடிருககினை். (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) இ்தற்கு 
அவறர என்பவனறு பனாரனாடடுவது எனறு ப்தரி�விலறல. 
அவர ஒரு பற்டப்பனா்ளர. ்தமிழ்கத்தில பலகவறு பற்டப்பு்கற்ளப் 
பற்டத்்த பற்டப்பனா்ளர எனறு்தனான அவறர இந்்த கநரத்திகல 
பசனாலலக ்க்டறமப்படடிருககிகைன. மனாவட்டத்ற்தப் பிரித்்தவு்டன 
நனான மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சரி்டத்தில பசனறு, “அண்னா, 
புதி�்தனா்க உ்த�மனா் ்கள்்ளககுறிச்சி மனாவட்டத்திற்கு ஒரு 
மனாவட்ட அரசு மருத்துவக ்கலலூரி கவணடும” எனறு க்கனாரிகற்க 
விடுத்க்தன. அவர எப்பபனாழுதும எனற்க கூப்பிடுமகபனாது, 
‘்கண்னா வனாருங்கள், என்பவனறு பசனாலலுங்கள்’ எனபனார. 
அ்தனபடி, உ்ட்டி�னா்க இ்தற்ச் பசய்துப்கனாள்்ளலனாம எனறு 
பசனாலலி, அஙகு மருத்துவக ்கலலூரியிற் ஒதுககித் ்தந்்தனார. 
அ்தற்்கனா்க நமமுற்ட� மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களுககும, 
மனாணபுமிகு மக்கள் நலவனாழவுத் துறை அறமச்சர அவர்களுககும 
இந்்த கநரத்திகல நனறி பசனாலலக ்க்டறமப்படடிருககிகைன. 

இந்்த அறவயில கபசுமகபனாது, ்கள்்ளககுறிச்சி மற்றும கசலம 
மனாவட்டங்களுககுச் பசனாந்்தமனா் சுமனார 1,810 ஏக்கர கமய்ச்சல நிலம 
உள்்ளது. அந்்த நிலத்திகல ்கனாலநற்ட ஆரனாய்ச்சி நிறல�ம மற்றும 
்கனாலநற்ட விந்து உறைவி்ட ஆரனாய்ச்சி நிறல�ம அறமத்்தனால 
நனைனா்க இருககும எனறு நனான இந்்த அறவயிகல கபசியிருககிகைன. 
அ்த்டிப்பற்டயில அஙகிருககினை 1,810 ஏக்கறரயும, 
முனபிருந்்த விழுப்புரம மற்றும கசலம மனாவட்டங்களுககுடபட்ட 
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1,810 ஏக்கறரயும உள்்ள்டககி, ஆசி�னாவிகலக� மி்கப் பபரி� 
்கனாலநற்ட ஆரனாய்ச்சி நிறல�த்ற்தக ப்கனாணடுவந்்த பபருறம 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கற்ளக� சனாரும. (கமறசற�த் 
்தடடும ஒலி) அதுகபனால எ்து ப்தனாகுதி�னா் ்கள்்ளககுறிச்சிககு 
தீ�ற்ப்பு நிறல�ம க்தறவப�்க க்கடடிருந்க்தன; அ்தற்யும 
பசய்து ப்கனாடுத்துள்்ளனார்கள். ்தற்கபனாது ்கள்்ளககுறிச்சி மனாவட்டம 
பிரிக்கப்படடு, அ்தற்கு மனாவட்ட ஆடசி�ரனா்க உ�ரதிரு. 
கிரணகுரனாலனா அவர்கற்ள நி�மித்துள்்ளனார்கள். புதி� மனாவட்ட 
ஆடசி�ரின பணி சிைக்க இந்்த கநரத்தில எ்து வனாழத்து்கற்ளத் 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. எ்து ப்தனாகுதிக க்கனாரிகற்க்கள் 
பலவற்றை நிறைகவற்றிக ப்கனாடுத்்தறமக்கனா்க மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அவர்களுககும, இஙகு வீற்றிருககினை அறமச்சர 
பபருமக்களுககும, எ்து ப்தனாகுதி மக்கள் சனாரபனா்க எ்து 
ம்மனாரந்்த நனறியிற்த் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

[மனாணபுமிகு மனாற்றுத் ்தறலவர (திரு. பி.எம. நரசிமமன) 
்தறலறம] 

பிற்ப்கல 2–35

2020–2021 ஆம ஆணடு நிதிநிறல அறிகற்கயினமீது கபசுவ்தற்கு 
வனாய்ப்பளித்்த மனாணபுமிகு மனாற்றுத் ்தறலவர அவர்களுககு 
எ்து நனறியிற் இந்்த கநரத்தில ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள் ப்டல்டனா மனாவட்டத்திற் 
பனாது்கனாக்கப்பட்ட கவ்ளனாண மண்டலமனா்க அறிவித்திருப்பது 
வரகவற்்கத்்தக்கது. இந்்த நனாடடின முதுப்கலுமபனா்க இருக்கககூடி�து 
விவசனா�ம. விவசனாயி கசற்றில ்கனால றவத்்தனால்தனான நனாம 
கசனாற்றில ற்க றவக்க முடியும. விவசனா�கம ்தமிழநனாடடின 
பிர்தனா் ப்தனாழில. முனபபலலனாம மீத்க்தனுக்கனா்கப் கபனாரனாட்டம, 
றஹடகரனா ்கனாரபனுக்கனா்கப் கபனாரனாட்டம எனறு பல 
கபனாரனாட்டங்கள் பசய்துப்கனாணடிருந்்த சூழநிறலயில ்தற்கபனாது 
பூமிககு அடியில றவரகம கிற்டத்்தனாலும, அஙக்க நனாங்கள் 
விவசனா�ம ்தவிர கவறு எதுவும பசய்�மனாடக்டனாம எனை 
ஒரு நிறலறமற�க ப்கனாணடு வருவ்தற்்கனா்க இஙகிருககினை 
விவசனாயி்கற்ள ஊககுவிககும வற்கயில ப்டல்டனா மனாவட்டத்திற் 
பனாது்கனாக்கப்பட்ட கவ்ளனாண மண்டலமனா்க உருவனாககித் ்தந்்தவர 
நமது மு்தலறமச்சர அவர்கள். (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களி்டத்தில இந்்த கநரத்தில 
பணிவனா்க ஒனறைச் பசனாலலிகப்கனாள்கிகைன. இனைலல, இனனும 

[திரு. அ. பிரபு]
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பல ஆணடு்க்ளனா்னாலும, நிச்ச�ம உங்கள் பு்கறழ ்தமிழ்கம 
பனாடும. ்கனார்ம இப்கபரப்பட்ட திட்டங்கற்ளக ப்கனாணடுவந்து 
விவசனாயி்கள் வயிற்றில பனாறல வனாரத்்த உங்கற்ள இந்்த 
விவசனா�ப் பபருஙகுடி மக்கள் நிச்ச�மனா்கப் பனாரனாடடுவனார்கள். 
(கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) உங்களுககு எனபைனறும நனறிக 
்க்டனபட்டவர்க்ளனா்க இருப்பனார்கள். ்கனார்ம என்பவனைனால, 
நீங்கள் விவசனா�க குடுமபத்தில பிைந்்தவர, விவசனா�த்ற்தப் பற்றி 
உங்களுககு நனைனா்கத் ப்தரியும. இந்்த விவசனா�ப் பபருஙகுடி மக்கள் 
உங்களுககு எனபைனறும நிச்ச�ம விசுவனாசமனா்க இருப்பனார்கள் 
எனபற்த இந்்த கநரத்தில ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

கவ்ளனாணறமத் துறைககு 11,894.48 க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககீடு 
பசய்்தது மிகுந்்த வரகவற்றப ஏற்படுத்தியுள்்ளது. அக்தகபனால, 
்தற்கபனாது 525 மினசனாரப் கபருந்து்கற்ள ப்கனாள்மு்தல பசய்� 960 
க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககீடு பசய்�ப்படடுள்்ளது, மிகுந்்த வரகவற்றபப் 
பபற்றுள்்ளது. 

மீன வ்ளத் துறைககு சுமனார 1,229.85 க்கனாடி ரூபனாய் 
ஒதுககீடு பசய்துள்்ளது, மீ்வர்களிற்டக� மிகுந்்த வரகவற்றபப் 
பபற்றுள்்ளது. அத்திக்க்டவு–அவி்னாசி திட்டத்திற்்கனா்க 500 க்கனாடி 
ரூபனாய் ஒதுககீடு பசய்்தது, அந்்தப் பகுதி மக்களி்டத்தில மிகுந்்த 
வரகவற்றபப் பபற்றுள்்ளது. அமமனா இருசக்கர வனா்க்த்ற்த 
ப்கனாள்மு்தல பசய்வ்தற்்கனா்க 253.14 க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககீடு 
பசய்துள்்ளது, மிகுந்்த வரகவற்றபப் பபற்றுள்்ளது. 

்தமிழ்க அரசின அற்த்துப் கபருந்து்களிலும பபண்கள் 
பனாது்கனாப்பு ்கருதி 75.02 க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககீடு பசய்து, அந்்தப் 
கபருந்து்களில க்கமரனாக்கள் பபனாருத்்த நிதி ஒதுககீடு பசய்்தது, 
ம்களிரி்டத்தில மிகுந்்த வரகவற்றப ஏற்படுத்தியுள்்ளது. குடிறசயில 
வனாழகினை ஏறழப�ளி� மக்கள் பசுறம வீடு்கற்ளக ்கடடுவ்தற்்கனா்க 
8,803 வீடு்கற்ள ்தமிழ்கம முழுவதும ஒதுககீடு பசய்து, ஒவபவனாரு 
வீடடிற்கும 3 இலடசம ரூபனாய் ஒதுககீடு பசய்்தது மிகுந்்த 
வரகவற்றப ஏற்படுத்தியுள்்ளது. 

பநமகமலி ்க்டல நீறரக குடிநீரனாககும திட்டத்திற்கு 500 க்கனாடி 
ரூபனாய் ஒதுககீடு பசய்்தது, அந்்தப் பகுதி மக்களி்டத்தில மிகுந்்த 
வரகவற்றபப் பபற்றுள்்ளது. விவசனாயி்கள் விவசனா�ம பசய்வ்தற்கு 
பயிரக ்க்டன வழங்க 11,000 க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககீடு பசய்்தது, 
விவசனாயி்களி்டத்தில மிகுந்்த வரகவற்றப ஏற்படுத்தியுள்்ளது. 
்கனாகவரி–குண்டனாறு இற்ப்புத் திட்டம பற்றி DPR ்த�னாரிப்ப்தற்கு, 

[திரு. அ. பிரபு]
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700 க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககீடு பசய்திருப்பது அந்்த மக்களி்டத்தில 
மிகுந்்த வரகவற்றப ஏற்படுத்திக ப்கனாடுத்திருககிைது.

 மக்கள் சனாறலயில ப�ணிப்ப்தற்கு ஏதுவனா்க பநடுஞசனாறலத் 
துறைககு 15,850.54 க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககீடு பசய்்தது மக்களி்டத்தில 
மிகுந்்த வரகவற்றப ஏற்படுத்தியுள்்ளது. அண்னாமறலப் 
பல்கறலக்கழ்கத்து்டன இற்ந்்த மருத்துவக ்கலலூரிற� 
அரகச ஏற்று ந்டத்தி, அது ்க்டலூர மனாவட்டத்திற்்கனா் அரசு 
மருத்துவக ்கலலூரி�னா்க அறமக்கப்படும எனை அறிவிப்பு ்க்டலூர 
மக்களி்டத்தில மிகுந்்த வரகவற்றப ஏற்படுத்தியுள்்ளது. (கமறசற�த் 
்தடடும ஒலி) 

்தமிழ வ்ளரச்சிக்கனா்க சுமனார 74.08 க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககீடு 
பசய்்தது, ்தமிழுககுப் பபருறம கசரககும வற்கயில இருககிைது. 
இ்தற்கு ்தமிழன எனை முறையில நனானும, மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்களி்டத்தில நனறிற�த் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. கீழடியில 
புதி� அருங்கனாடசி�்கம ்கடடுவ்தற்்கனா்க 12.21 க்கனாடி ரூபனாய் நிதி 
ஒதுககீடு பசய்்தது அந்்த மக்களி்டத்தில மிகுந்்த வரகவற்றப 
ஏற்படுத்தியுள்்ளது. 

வரு்டந்க்தனாறும அமமனா உ்வ்கத்திற்்கனா்க நிதி ஒதுக்கப்படுகிைது. 
ஆ்னால, இந்்த ஆணடு 100 க்கனாடி ரூபனாய் நிதிற� ஒதுககீடு பசய்்த 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களுககு எ்து ம்மனாரந்்த 
நனறிற�த் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. கபனாககுவரத்துத் துறையில 
புதி� கபருந்து்கள் வனாஙகுவ்தற்்கனா்க 2,716.26 க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககீடு 
பசய்துள்்ளது, மிகுந்்த வரகவற்றப ஏற்படுத்தியுள்்ளது. அமரூத் 
திட்டத்திற்கு 1,450 க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககீடு பசய்துள்்ளது, மிகுந்்த 
வரகவற்றப ஏற்படுத்தியுள்்ளது. 

இனனும பல அமசங்கள் இந்்த நிதிநிறல அறிகற்கயில 
இருககினை். அதில சிலவற்றை மடடும இஙக்க நனான பதிவு 
பசய்திருககினகைன. இனனும பலவற்றை முனபு கபசி� சட்டமனை 
உறுப்பி்ர்கள் ப்தளிவனா்கக கூறியிருககிைனார்கள். 

பிற்ப்கல 2–40

எ்து ப்தனாகுதிக க்கனாரிகற்க்கள் சிலவற்றை இஙகு பதிவு 
பசய்வ்தற்கு வனாய்ப்பளிககுமனாறு மனாணபுமிகு மனாற்றுத் ்தறலவர 
அவர்கற்ளப் பணிகவனாடு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன.

[திரு. அ. பிரபு]



 269

2020 பிப்ரவரி 17]

வ்ரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, 
ச�ொது விவொதம்

்க. மனாம்ந்்தல அருகில க்கனாமுகி ஆற்றின குறுகக்க உ�ரமட்டப் 
பனாலமும, வீரகசனாழபுரம அருகில மணிமுக்தனா ஆற்றின குறுகக்க 
உ�ரமட்டப் பனாலமும, பனாற்�ங்கனால அருகில சித்்தலூர க்கனாயில 
பசலலும வழியில மணிமுக்தனா ஆற்றின குறுகக்க உ�ரமட்டப் 
பனாலமும, விரு்கனாவூர அருகில க்கனாமுகி ஆற்றின குறுகக்க 
உ�ரமட்டப் பனாலமும அறமத்துத் ்தர மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்கள் ந்டவடிகற்க எடுக்க கவணடும எனறு பணிகவனாடு 
க்கடடுகப்கனாள்கினகைன.

்க்டந்்த ஆணடு ்தரம உ�ரத்்தப்பட்ட பள்ளி்க்ளனா், 
தி�னா்கதுரு்கம ஒனறி�ம, நினற்யூர அரசு உ�ரநிறலப் பள்ளி, 
பனாற்�ங்கனால அரசு உ�ரநிறலப் பள்ளி, வ்டப்தனாரசலூர அரசு 
உ�ரநிறலப் பள்ளி மற்றும ்கள்்ளககுறிச்சி ஒனறி�ம, ப்தனகீரனூர 
அரசு உ�ரநிறலப் பள்ளி ஆகி� பள்ளி்களுககு புதி� ்கட்ட்டம 
்கடடித் ்தருமனாறு பணிகவனாடு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. எ்து பசனாந்்த 
கிரனாமமனா் பலல்கச்கசரி கிரனாமத்தில இருககினை அரசு உ�ரநிறலப் 
பள்ளிற� அரசு கமலநிறலப் பள்ளி�னா்கத் ்தரம உ�ரத்தித் ்தர 
கவணடுபமனறு மி்கப் பணிவனபு்டன க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 

மனாணபுமிகு மனாற்றுத் ்தறலவர அவர்கக்ள, நமமுற்ட� 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களுககு ஒரு பணிவனா் 
கவணடுக்கனாள். ்தற்கபனாது ்தமிழ்கத்தில பலகவறு சனா்தற்்கற்ளத் 
்தனாங்கள் பற்டத்துவருகிறீர்கள். அத்து்டன, ்தமிழ்கம முழுவதும 
பல அற்்கற்ளக ்கட்ட கவணடும எனறு நனான உங்களி்டம 
பணிவனபு்டன க்கடடுகப்கனாள்வக்தனாடு, ்கள்்ளககுறிச்சியிலும 
ஓர அற்ற�க ்கட்ட கவணடும; அ்தற்குண்டனா் data, 
அற்த்ற்தயும ்தங்களி்டத்தில முழுவதுமனா்கக ப்கனாடுத்திருககிகைன. 
கமலபரி்கத்திலிருந்து கீழபரி்கம வறர கிட்டத்்தட்ட 4 கி.மீ. 
அ்ளவிற்கு ்தணணீர நிற்கும. கிட்டத்்தட்ட 4 TMC அ்ளவிற்கு 
்தணணீர கசமிக்கலனாம. ஆ்ககவ, கீழபரி்கத்தில ஓர அற்ற�க 
்கட்ட கவணடுபமனறு மனாணபுமிகு மனாற்றுத் ்தறலவர அவர்கள் 
வனாயிலனா்க நனான உங்கற்ளப் பணிகவனாடு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 

அடுத்து, ்கள்்ளககுறிச்சியில புைந்கர கபருந்து நிறல�ம 
அறமத்துத் ்தர கவணடுபமனறும, ்கள்்ளககுறிச்சியில பவளிவட்டச் 
சனாறல அறமத்துத் ்தர கவணடுபமனறும க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 
்கள்்ளககுறிச்சி ந்கரனாடசியில பனா்தனா்ள சனாக்கற்ட அறமக்கவும, 
தி�னா்கதுரு்கத்ற்தத் ்தறலறமயி்டமனா்கக ப்கனாணடு புதி� ்தனாலு்கனா 
உருவனாக்கவும, நயி்னாரபனாற்ள�த்தில புதி� தீ�ற்ப்பு நிறல�ம 

[திரு. அ. பிரபு]



270

[2020 பிப்ரவரி 17

வ்ரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, 
ச�ொது விவொதம்

அறமக்கவும, ்கள்்ளககுறிச்சிககு அருகில புதி� அரசு ம்களிர ்கறல 
மற்றும அறிவி�ல ்கலலூரி அறமக்கவும, ்கள்்ளககுறிச்சி பகுதியில 
வசிககும பபனாது மக்களின பபனாழுதுகபனாககிற்்கனா்க அதி நவீ் பூங்கனா 
ஒனறு அறமக்கவும, ்கள்்ளககுறிச்சி சுற்றுவட்டனாரப் பகுதியில 
மின பற்ைனாககுறைற�ப் கபனாககும வி்தமனா்க துற் மின நிறல�ம 
அறமத்துத் ்தருமனாறும, ்கள்்ளககுறிச்சியில பச�லபடடுவரும 
வட்டனார கிற்ள நூல்கத்ற்த மனாவட்ட றம� நூல்கமனா்கத் ்தரம 
உ�ரத்்த கவணடுபமனறும க்கடடுகப்கனாள்கிகைன.

தி�னா்கதுரு்கம பகுதியில பணிபுரியும ஆசிரி�ர்கற்ள 
்கள்்ளககுறிச்சி ்கலவி மனாவட்டத்தில கசரத்தி்ட கவணடுபமனறும, 
தி�னா்கதுரு்கம கபரூரனாடசிற� சிைப்புநிறல கபரூரனாடசி�னா்கத் 
்தரம உ�ரத்்த கவணடுபமனறும, ்கள்்ளககுறிச்சி பகுதியில 
பச�லபடடுவரும கபனாககுவரத்து பகுதி அலுவல்கத்ற்த 
வட்டனாரப் கபனாககுவரத்து அலுவல்கமனா்கத் ்தரம உ�ரத்தித் ்தர 
கவணடுபமனறும க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 

மனாணபுமிகு மனாற்றுத் ்தறலவர அவர்கக்ள, ஏற்ப்க்கவ 
மனாணபுமிகு புரடசித் ்தறலவி அமமனா அவர்கள் employment 
office–ல பதிவு பசய்்தவர்களின renewal period விடுபடடுவிட்டனால, 
அவர்களுககு renewal பசய்வ்தற்கு மூனறு மனா்த ்கனால அவ்கனாசம 
ப்கனாடுத்திருந்்தனார்கள். அக்தகபனால, 2011 மு்தல 2017 வறர 
கவறலவனாய்ப்பு அலுவல்கத்தில பதிவு பசய்து renewal பசய்�னாமல 
விடுபட்டவர்களுகப்கலலனாம ஒரு சிைப்பு வனாய்ப்பு ப்கனாடுத்து, 
்தற்கபனாது பதிவு பசய்� இந்்த அரசு அனுமதிக்க கவணடும எனறு 
க்கடடுகப்கனாள்கினகைன. 

அக்தகபனால, ஒவகவனார ஆணடும விநனா�்கர சதுரத்தி�னறு 
விநனா�்கர சிறல பசய்வதில பல இரசனா�்ப் பபனாருட்கற்ளப் 
ப�னபடுத்துவனார்கள். அவற்றைக ்களிமண்னால மடடும்தனான 
பசய்� கவணடும எனை ஒரு திட்டத்ற்த ்தமிழ்கத்தில ப்கனாணடு 
வந்து, நீரநிறல்கற்ள மனாசுப்டனாமல பனாது்கனாக்க கவணடுபமனறு 
இந்்த அரறச பணிவனபு்டன க்கடடுகப்கனாள்கினகைன. 

்தமிழநனாடு முழுவதும உள்்ள நனாளி்தழ, ப்தனாறலக்கனாடசி, 
வனார இ்தழ கபனானை பத்திரிற்க நிருபர்களின நீண்ட நனாள் 
க்கனாரிகற்க�னா் நல வனாரி�த்ற்த அறமத்துத் ்தர மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அவர்கள் ந்டவடிகற்க எடுக்க கவணடுபமனறு 
அனகபனாடு க்கடடுகப்கனாள்கினகைன. 

[திரு. அ. பிரபு]
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தி�னா்கதுரு்கம கபருந்து நிறல�த்ற்த விரிவனாக்கம பசய்து, 
அற்தச் சுற்றிலும ்கற்ட்கள் ்கடடித் ்தர கவணடுபமனறு இந்்த 
அரறச பணிவனபு்டன க்கடடுகப்கனாள்கினகைன. தி�னா்கதுரு்கம 
கபரூரனாடசியில உழவர சந்ற்த அறமத்துத் ்தர கவணடுபமனறும, 
்கள்்ளககுறிச்சியிலிருந்து சின்கசலம, க்தனாட்டப்பனாடி, 
பபத்்தனாசமுத்திரம, வி.அலமபலம, வீரப�ங்கரம, கூற்கயூர ஆகி� 
ஊரனாடசி்களின வழி�னா்க பபரமபலூர வறர புதி� கபருந்து 
வழித்்த்டம அறமத்துத் ்தர கவணடுபமனறும அனகபனாடு 
க்கடடுகப்கனாள்கினகைன. 

எ்து ப்தனாகுதிககுடபட்ட கீழக்கண்ட ஊரனாடசி்களுககுடபட்ட 
கிரனாமங்கற்ளப் பிரித்து, அ்தனாவது, முடி�னூர ஊரனாடசியிலிருந்து 
குரூர, பீ்ளகமடு ஊரனாடசியிலிருந்து ்கறல�நலலூர, தி�னாற்க 
ஊரனாடசியிலிருந்து சிறுவல ஆகி� கிரனாமங்கற்ளப் பிரித்து ்தனித் 
்தனி ஊரனாடசி்க்ளனா்க அறிவிக்க கவணடுபமனறு அனகபனாடு 
க்கடடுகப்கனாள்கினகைன. ்கள்்ளககுறிச்சி ந்கரனாடசிற� சிைப்பு 
நிறல ந்கரனாடசி�னா்கத் ்தரம உ�ரத்தித் ்தர கவணடுபமனறும, 
்கள்்ளககுறிச்சி பகுதியில ்தனி விற்பற்க குழு அறமத்தி்ட 
கவணடுபமனறும க்கடடுகப்கனாள்கிகைன.

்கள்்ளககுறிச்சியில உள்்ள மூனைனாவது கூடு்தல நீதிமனைத்ற்த 
மனாவட்ட அமரவு நீதிமனைமனா்கத் ்தரம உ�ரத்தித் ்தருமனாறு 
மனாணபுமிகு சட்டம, நீதிமனைங்கள் மற்றும சிறைச்சனாறலத் துறை 
அறமச்சர அவர்கற்ள ்தங்கள் மூலமனா்கக க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 

தி�னா்கதுரு்கம பகுதியில 50 அலலது 25 பமடரிக ்டன ப்கனாண்ட 
குளிரப்த்க கி்டஙகு அறமத்துத் ்தருமனாறும, ்கள்்ளககுறிச்சி 
பகுதியில உ்வுப் பூங்கனா அறமத்துத் ்தருமனாறும அனகபனாடு 
க்கடடுகப்கனாள்கினகைன.

மறலக்கனாட்டனாலம, மனாடூர, கமலநனாரி�ப்பனூர மற்றும 
பனாக்கமபனாடி ஆகி� கிரனாமங்களில ்கனாலநற்ட கிற்ள நிறல�ங்கள் 
அறமத்துத் ்தர கவணடுபமனறு அனகபனாடு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 
ப்கனாடற்டயூர, முடி�னூர, அமம்க்ளத்தூர ஆகி� இ்டங்களில உள்்ள 
்கனாலநற்ட கிற்ள நிறல�ங்கற்ள ்கனாலநற்ட மருந்்த்கமனா்கத் ்தரம 
உ�ரத்தித்்தர கவணடுபமனறு அனகபனாடு க்கடடுகப்கனாள்கினகைன. 

ைாண்புமிகு ைாற்றுத் ெமலவர (திரு. பி.எம். ்்ரசிம்ைன்): 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர, உறரற� முடித்து விடுங்கள். நிறை� 
க்கனாரிகற்க்கற்ளச் பசனாலலிவிடடீர்கள்.

[திரு. அ. பிரபு]
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பிற்ப்கல 2–45

திரு. அ. பி்ரபு: 5 நிமி்டங்களில உறரற� முடித்துவிடுகிகைன. 
்கண்டனாச்சிமங்கலம, வீரகசனாழபுரம, கவலனாககுறிச்சி ஆகி� 
இ்டங்களில ்தடுப்பற் ்கட்ட கவணடும. எ்து ப்தனாகுதிககுடபட்ட 
சின்கசலம ஒனறி�ம, உலகி�நலலூர கிரனாமத்தில வருவனாய் 
க்கனாட்டம அறமத்துத் ்தர கவணடுபமனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 
்கள்்ளககுறிச்சி பகுதியில உள் விற்ள�னாடடு அரங்கம அறமத்துத் 
்தர கவணடுபமனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. ்கள்்ளககுறிச்சி பகுதியில 
விற்ள�னாடடு றம்தனா்ம அறமத்துத் ்தர கவணடுபமனறு 
க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. அறமப்புசனாரனா ப்தனாழிலனா்ளர நல 
வனாரி�த்தில புகரனாகி்தர்களுகப்க் ஒரு நல வனாரி�ம அறமத்துத்்தர 
கவணடுபமனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு ைாற்றுத் ெமலவர (திரு. பி.எம். ்்ரசிம்ைன்): 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர, மீதியுள்்ள க்கனாரிகற்க்கற்ள எழுதிக 
ப்கனாடுத்து விடுங்கள். அறவக குறிப்பில பதிவு பசய்துப்கனாள்்ளலனாம. 

திரு. அ. பி்ரபு: மணிமுக்தனா அற் ்கடடுமகபனாது அஙக்க 
வசித்்த மக்கள் அற்வரும தி�னா்கதுரு்கம ஒனறி�ம, வ்டப்தனாரசலூர 
கிரனாமத்திற்குக குடி�மரத்்தப்பட்டனார்கள். ஆ்னால, இனனும 
அவர்களுககுப் பட்டனா வழங்கப்ப்டவிலறல. அவர்களுககுப் பட்டனா 
வழங்க கவணடுபமனறு அனகபனாடு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. எங்கள் 
பகுதியிகல ்தனி�னார சரக்கறர ஆறல்கள் அதி்கம. அந்்தத் ்தனி�னார 
சரக்கறர ஆறல்களுககு ்கருமபு ப்கனாடுககிை விவசனாயி்களுககுச் 
கசரகவணடி� ப்தனாற்க�னா்து உ்ட்டி�னா்க வந்து கசரவதிலறல. 
அ்தற்்கனா் ந்டவடிகற்க எடுத்து அந்்தக ்கருமபு விவசனாயி்களுககு 
நிலுறவத்ப்தனாற்கற� உ்ட்டி�னா்க வழங்க ஆவ் பசய்யுமனாறு 
அனகபனாடு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு ைாற்றுத் ெமலவர (திரு. பி.எம். ்்ரசிம்ைன்): 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர, நனறி பசனாலலி உறரற� முடியுங்கள். 

திரு. அ. பி்ரபு: இனனும இரணக்ட இரணடு க்கனாரிகற்க்கள்்தனான. 
நனறி பசனாலலி உறரற� முடித்து விடுகிகைன. சில க்கனாரிகற்க்கற்ள 
அறவக குறிப்பில கசரத்துக ப்கனாள்ளுமனாறும அனபு்டன 
க்கடடுகப்கனாள்கிகைன

ைாண்புமிகு ைாற்றுத் ெமலவர (திரு. பி.எம். ் ்ரசிம்ைன்): மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர, நிறை� க்கனாரிகற்க்கற்ளச் பசனாலலிவிடடீர்கள். 
உறரற� முடித்து விடுங்கள். 
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திரு. அ. பி்ரபு: ்கள்்ளககுறிச்சி ப்தனாகுதியில Krishi Vigyan Kendra 
(KVK) அறமத்துத் ்தர கவணடுபமனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களி்டத்திகல ஒரு பணிவனா் 
கவணடுக்கனாள். எத்்தற்க�னா நலத் திட்டங்கற்ளச் பசய்து 
முடித்திருககிறீர்கள். ஆடசியின ்கற்டசி வரு்டம, Special fund 
ஆ்க 10 க்கனாடி ரூபனாற� ஒவபவனாரு சட்டமனை உறுப்பி்ருககும 
ப்கனாடுத்தீர்கப்ளனைனால, நனாங்கள் அற்தப் ப�னபடுத்தி, 
ப்தனாகுதிககுத் க்தறவ�னா் அற்த்துத் திட்டங்கற்ளயும 
பச�லபடுத்தி முடித்துவிடுகவனாம. (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 
ஆற்க�னால, எவவ்ளகவனா திட்டங்கற்ளச் பசய்து முடித்திருககிை 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களி்டத்தில அற்த்து சட்டமனை 
உறுப்பி்ர்களின க்கனாரிகற்க�னா்க றவககிகைன; 10 க்கனாடி 
ரூபனாற� Special fund ஆ்கக ப்கனாடுங்கள். ப்தனாகுதியில நிறை� 
திட்டங்கற்ளச் பசய்து ்தர கவணடியிருககிைது. எ்ககுப் கபச 
வனாய்ப்பளித்்த மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்களுககும, 
மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்களுககும, மனாணபுமிகு துற் 
மு்தலறமச்சர அவர்களுககும, எனனுற்ட� மனாவட்ட மனாணபுமிகு 
அறமச்சர அவர்களுககும, இஙக்கயிருககினை மனாணபுமிகு 
அறமச்சர பபருமக்களுககும, சட்டமனை உறுப்பி்ர்களுககும 
நனறிற�த் ப்தரிவித்து விற்டபபறுகிகைன. நனறி, வ்க்கம. 

தொகுதிக க்காரிகம்க்கள:

சின்கசலம கபருந்து நிறல�த்ற்த விரிவனாக்கம பசய்யுமனாறு 
க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. சின்கசலம ்தனாலு்கனா நீதிமனைம 
அறமத்துத் ்தருமனாறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. க்கனாமுகி அற்யில 
இருந்து சின்கசலம ஏரிககுச் பசலலும நீரவரத்து வனாய்க்கனாறலத் 
தூரவனாரி சீரறமக்க கவணடுபமனறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன.

எ்து ப்தனாகுதிககுடபட்ட ்கண்டனாச்சிமங்கலம ஊரனாடசி, 
அச்க்ளத்தூர ஊரனாடசி, நயி்னாரபனாற்ள�ம ஊரனாடசி, கூற்கயூர 
ஊரனாடசி மற்றும கமலநனாரி�ப்பனூர ஊரனாடசி்கற்ள சிைப்புநிறல 
ஊரனாடசி்க்ளனா்கத் ்தரமு�ரத்தி்ட ஆவ் பசய்யுமனாறு அனபு்டன 
க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. தி�னா்கதுரு்கம ஒனறி�ம, அச்க்ளத்தூர 
ஊரனாடசி அருகில பசலலும விருத்்தனாசலம மு்தல சின்கசலம 
வழி�னா்கச் பசலலும இரயிறல ஏற்ப்க்கவ நினறு பசனைதுகபனால 
மீணடும நினறு பசலல மத்தி� அரசி்டம வலியுறுத்தி அனுமதி 
பபற்றுத்்தர ்தங்கற்ள அனபு்டன க்கடடுகப்கனாள்கிகைன.
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்கள்்ளககுறிச்சி பகுதியில அதி்கமனா்க உளுந்து விற்ளவ்தனால 
விவசனாயி்களின நலன்கருதி கநரடி உளுந்து ப்கனாள்மு்தல 
நிறல�மும, மஞசள், பநல ஆகி�வற்றுக்கனா் கநரடி ப்கனாள்மு்தல 
நிறல�மும அறமத்தி்ட ஆவ் பசய்யுமனாறு ்தங்கற்ள அனபு்டன 
க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. ்கள்்ளககுறிச்சி மனாவட்டத்தில உள்்ள 
்கலவரனா�ன மறலப் பகுதியில ்கடுக்கனாய் அதி்கமனா்க விற்ளவ்தனால 
விவசனாயி்கள் நலன ்கருதி ்கடுக்கனாய் ப்தனாழிற்சனாறல அறமத்தி்ட 
ஆவ் பசய்யுமனாறு க்கடடுகப்கனாள்கிகைன.

(மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர ்தறலறம)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எஸ. சு்தரச்ம அவர்கள்.

*திரு. எஸ். சுெரெனம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, ்தமிழ்கத்ற்த இந்தி� க்தசி� துற்க ்கண்டத்தில 
ஒரு முனக்னாடி மனாநிலமனா்க வ்ளரச்சி�ற்ட�ச் பசய்து, அ்தன 
்கட்டறமப்றப சிைப்பனா்க அறமத்து, சமூ்க நீதி, ம்தச்சனாரபினறம, 
மனாநில உரிறம்கற்ள நிறலநனாடடி, இனறு வங்கக ்க்டகலனாரம 
துயில ப்கனாணடிருககும, அவர விருமபி�படி திரனாவி்ட இ�க்கத்ற்த 
உருவனாககி� கபரறிஞர அண்னாவு்டன துயில ப்கனாணடிருககும 
எங்கள் ்தறலவர ்கறலஞர அவர்கற்ள வ்ஙகுகிகைன. 
(கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 

“இடிப்பனாறர இலலனா்த ஏமரனா மன்ன 
ப்கடுப்பனார இலனானுங ப்கடும”

எனறு குைக்ளனாவி�ம ்கண்ட ்கறலஞர அவர்கள் பசனான்துகபனால, 
குற்ைம பசய்யும மன்றர இடித்துறரத்து திருத்தி்ட வனாய்ப்பு 
வழங்க கவணடும. அவவனாறு குற்ைத்திற் திருத்்தனா்த மன்ன 
பற்கவர இலலனாவிட்டனாலும, ப்கட்டழிவனான. அ்தனமூலம, அவன 
அரசனாளும நனாடும சீரழிந்து கபனாகும எனை பபனாருளுகக்கற்ப 
தி்ம, தி்ம ்தவறு பசய்யும ஆடசி�னா்ளர்களுற்ட� குறை்கற்ளச் 
சுடடிக்கனாடடி, அ்தற்த் திருந்்தச் பசய்�, மக்களுககு நனறம 
ப�க்கககூடி� ஒரு நலல எதிரக்கடசித் ்தறலவரனா்கவும, 
வருங்கனாலத்தில இந்்தத் ்தமிழ்கத்தின விடிபவள்ளி�னா்கவும தி்கழந்து 
ப்கனாணடிருககும (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) அண்ன ்த்ளபதி�னார 
அவர்கற்ள வ்ஙகி, எ்ககுப் கபச வனாய்ப்பு அளித்்தறமக்கனா்க 
அவருககு நனறி பசனாலலி, எனற்ப் கபச அறழத்்தறமக்கனா்க 
்தங்களுககும நனறி கூறி எனனுற்ட� உறரற� துவஙகுகினகைன. 

[திரு. அ. பிரபு]
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மனாணபுமிகு நிதி�றமச்சர அவர்கள் ்தனாக்கல பசய்்த நிதிநிறல 
அறிகற்கயிகல, மு்தல பக்கத்திகல 

“வனாரி பபருககி வ்ளமபடுத்து உற்ைறவ 
ஆரனாய்வனான பசய்்க விற்” 

எனை குைற்ளத் ்தந்திருககினைனார்கள். வருமனா்ம வரககூடி� 
வழி்கற்ள விரிவனாககி, வ்ளங்கற்ளப் பபருககி, இற்டயூறு்கற்ள 
ஆரனாய்ந்து, அ்தற் நீககி்டககூடி� வலலவக் பச�லனாற்றும 
திைனுற்ட�வன எனறு எங்கள் ்தறலவர குைக்ளனாவி�த்தில மி்க 
அருறம�னா்கக குறிப்பிடடிருககினைனார்கள். அ்தனபடி, இந்்த நிதிநிறல 
அறிகற்கயில இருககினை சில அமசங்கற்ள நனான எடுத்துககூை 
்க்டறமப்படடிருககினகைன. நமமுற்ட� நிதி�றமச்சர அவர்கள், 
மத்தி� நிதிநிறல அறிகற்கயிகல, நமமுற்ட� ்தமிழநனாடடிற்கு 
மத்தி� அரசனால ஏற்படுத்்தப்பட்ட நிதிப் பற்ைனாககுறைற�ப் பற்றி 
பல பத்திரிற்க்களிகல, பல பக்கங்களிகல பசனாலலியிருககினைனார்கள். 
மு்தலனாவ்தனா்க, மத்தி� அரசின ‘ந்டவடிகற்க அறிகற்கயில’ நிதிப் 
பகிரவுககுப் பின்ரனா் வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை மனானி�ம 
வழஙகுவது ப்தனா்டரபனா்க, 74,340 க்கனாடி ரூபனாற� நிதிக குழு 
பரிந்துறரத்துள்்ளற்த முற்றிலும புைக்கணித்துவிடடு, மத்தி� அரசு 
்த்து படபேடடில 30,000 க்கனாடி ரூபனாற� மடடுகம ஒதுககியுள்்ளது. 

பிற்ப்கல 2–50

இரண்டனாவ்தனா்க, 2019–2020 ஆம ஆணடிற்்கனா் மத்தி� 
அரசின படபேடடில 33,978.47 க்கனாடி ரூபனாய் ்தமிழ்கத்திற்கு 
வழங்கப்படும எனறு குறிப்பிடடிருந்்தது. ஆ்னால, அ்தற்கு மனாைனா்க 
்தற்கபனாது திருத்்த மதிப்பீடு்களில மத்தி� அரசு, ்தமிழ்கத்திற்கு 
மத்தி� வரி்களில வழஙகும நிதிப் பகிரவு 26,392.40 க்கனாடி ரூபனாய் 
எனறு குறைத்து குறிப்பி்டப்படடுள்்ளது. எ்கவ, 2019–2020 ஆம 
நிதி�னாணடில மத்தி� வரி்களில ்தமிழ்கத்திற்்கனா் பஙகில 7,586.07 
க்கனாடி ரூபனாய் குறைவு ஏற்படடுள்்ளது. 

மூனைனாவ்தனா்க, 2017–2018 ஆம ஆணடிற்்கனா் ஒருஙகிற்ந்்த 
பபனாருட்கள் மற்றும கசறவ்கள் வரியில ்தமிழ்கத்திற்குச் கசர 
கவணடி� ரூ.4,073 க்கனாடி இனனும வழங்கப்ப்டவிலறல. இந்்த 
ஆணடு இறுதிககுள் அது வழங்கப்படும எ் இந்்த அரசு 
நமபுகிைது.  நனான்கனாவ்தனா்க, மத்தி� வரி்களில மனாநில அரசுக்கனா் 
நிதிப் பகிரறவ 42 ச்தவிகி்தத்திலிருந்து 41 ச்தவிகி்தமனா்கக 
குறைககுமனாறு பரிந்துறர பசய்துள்்ளது. ஐந்்தனாவ்தனா்க, 14–வது 
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நிதிக குழுவின பரிந்துறரயினபடி, ்தமிழ்கத்திலுள்்ள உள்்ளனாடசி 
அறமப்பு்கள் பபை கவணடி� 2019–2020 ஆம ஆணடுக்கனா் 
அடிப்பற்ட மனானி�மனா் ரூ.4,345.57 க்கனாடிற�யும, 2017–2018 
ஆம ஆணடு மு்தல பபை கவணடி� பச�லதிைன மனானி�மனா் 
ரூ.2,029.22 க்கனாடிற�யும இனனும மனாநில அரசு பபை முடி�விலறல 
எனறு பசனாலலியிருககினைனார்கள். ஆைனாவ்தனா்க, மத்தி� அரசின 
ம்கப்கபறு நிதியு்தவி வழஙகும திட்டமனா் பிர்தம மந்திரி மனாத்ரு 
வந்்த்னா க�னாே்னா திட்டம, மனாநில அரசின திட்டத்க்தனாடு 
இற்க்கப்பட்டதில இந்்த நிதி�னாணடில மனாநில அரசு 959.21 
க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககியுள்்ள்தனா்கத் ப்தரிவித்துள்்ளது. ஆ்னால, 
மத்தி� அரசு இந்்தத் திட்டத்திற்கு ்க்டந்்த ஆணடு பவறும 23 
க்கனாடி ரூபனாற� மடடுகம ஒதுககியுள்்ளது. இந்்த நிதி�னாணடிற்கு 
வழங்கப்பட்ட்தனா எனை விவரம இந்்த நிதிநிறல அறிகற்கயில 
இலறல. ஏழனாவ்தனா்க, ்தமிழநனாடடிற்்கனா் மனாநில கபரி்டர 
நிவனார் நிதிற� உ�ரத்தி� அ்ளவு, 18 பபரி� மனாநிலங்களுககு 
வழங்கப்பட்ட சரனாசரி உ�ரறவவி்ட குறைவனா்ககவ உள்்ளது. ்க்டந்்த 
்கனால பசலவி்ங்கற்ள ஒப்பிடுமகபனாது அ்தற்க்கற்ை உ�ரவு இலறல 
எனபது ப்தளிவனா்கத் ப்தரிகிைது. மனாநிலத்திற்்கனா் நிதி�த்தில, மனாநில 
அரசு்களின பங்கனா் 25 ச்தவிகி்தத்ற்த 10 ச்தவிகி்தமனா்கக குறைக்கக 
க்கனாரி�ற்த நிதிக குழு ஏற்்கவிலறல எனறு ப்தரிவித்திருககிைது. 
எட்டனாவ்தனா்க, மத்தி� அரசு மனாநில அரசிற்கு அளிக்க கவணடி� 
வரிப் பகிரவு மற்றும ஐந்்தனாவது நிதிக குழு மூலமனா்க அளிக்க 
கவணடி� நிதி ஆ்தனாரங்கள் அரசறமப்புச் சட்டத்திற்குடபடடு 
வழஙகுவதிலறல. அக்தகபனால, அற்தப் பபறுவதிலும இந்்த அரசு 
்த்து திைறமயினறமற� பவளிப்படுத்தியிருககினைது. 

மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, நமமுற்ட� 
மனாணபுமிகு நிதி�றமச்சர அவர்கள் ்க்டந்்த நிதிநிறல 
அறிகற்கயினகபனாது பதிலளித்்தகபனாது, அவர பசனான் 
வனாரத்ற்த்கற்ள நனான இஙக்க படிக்கக ்க்டறமப்படடிருககினகைன; 
்க்டந்்த ஆணடு நிதிநிறல அறிகற்கயில மனாணபுமிகு நிதி�றமச்சர 
அவர்களின பதிலுறரயினகபனாது, “2001–2002 மு்தல 2005–2006 
வறர நனாம பபற்ை மத்தி� வரிப் பகிரவு 18,711 க்கனாடி ரூபனா�னா்க 
இருந்்தது, 2006–2007 மு்தல 2010–2011 ஆம ஆணடு வறர ரூ.42,640 
க்கனாடி ரூபனா�னா்க உ�ரந்்தது. இது கிட்டத்்தட்ட 128 ச்தவிகி்தம 
கூடு்தலனாகும. ஆ்னால, மீணடும மனாணபுமிகு அமமனா அவர்களின 
ஆடசியினகபனாது, 2011–2012 மு்தல 2015–2016 ஆம ஆணடு வறர 
நனாம பபற்ை மத்தி� அரசின வரிப் பகிரவு 80,855 க்கனாடி ரூபனாய் 
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மடடுகம. இது முந்ற்த� ஐந்்தனாணடு்களில நனாம பபற்ை பகிரறவவி்ட 
88 ச்தவீ்தம மடடுகம கூடு்தலனாகும” எ் ப்தரிவிக்கப்படடுள்்ளது. 
எ்கவ, தி.மு.்க. அரசனா்து மனாநிலத்தின உரிறமற� 
நிறலநனாடடுவதிலும, மனாநிலத்திற்குண்டனா் வரிப் பகிரவு 
நிதிற�ப் பபறுவதிலும அண்னா தி.மு.்க. ஆடசிற�வி்ட சிைந்து 
வி்ளஙகி�து; இ்தனமூலம பல நலத் திட்டங்கள் தி.மு.்க. ஆடசியில 
பசமறம�னா்கச் பச�லபடுத்்தப்பட்ட். எ்கவ, மனாணபுமிகு 
துற் மு்தலவர அவர்கள் தி.மு.்க. ஆடசியின நிதி கமலனாணறம 
குறித்து சிைந்்த சனானறி்தழிற் அளித்துள்்ள்தற்்கனா்க நனான நனறிற�த் 
ப்தரிவித்துகப்கனாள்கினகைன. ப்தனா்டரந்து நிருவனா்கத்திலும, 
நிதிநிறல கமலனாணறமயிலும ்கறலஞரின அரசு சிைப்பனா்க 
இருந்்த்தற்கு இற்தவி்ட கவறு சனானறு க்தறவயிலறல எனறு நனான 
்கருதுகினகைன. 

பிற்ப்கல 2–55

மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, உங்களுற்ட� 
அரசு மத்தி� அரசு்டன எலலனாவி்தங்களிலும நலலி்க்கத்க்தனாடு 
பச�லபடடுக ப்கனாணடிருககிைது. மத்தி� அரசு இ�ற்றுகினை 
அற்த்துச் சட்டங்களுககும எந்்தவி்த ஆடகசபற்யும 
இலலனாமல அ்தற்கு ஒப்பு்தல அளித்திருககினைது. அது எந்்தச் 
சட்டமனா்க இருந்்தனாலும சரி, முத்்தலனாக சட்டமனா்க இருந்்தனாலும 
சரி, Article 370-ஐ நீககுவ்தனா்க இருந்்தனாலும சரி அலலது இப்கபனாது 
உருவனாக்கப்படடிருககினை குடியுரிறம திருத்்தச் சட்டமனா்க 
இருந்்தனாலும சரி, நீங்கள் முழுறம�னா்க ஆ்தரிககினறீர்கள். ஆ்னால, 
இவவ்ளவு வஞசிககும மத்தி� அரறச நனாம ஒரு க்கள்விகூ்ட 
க்கடபதிலறல, அழுத்்தம ப்கனாடுப்பதிலறல. அவர்கள் என் 
பசனாலகிைனார்கக்ளனா அற்த அப்படிக� க்கடடு நமமுற்ட� 
மனாநிலத்திற்குத் க்தறவ�னா் நிதி்கற்ளக க்கடடுப் பபறுவ்தற்கு இந்்த 
அரசு சு்க்கம ்கனாடடுகிைது எனபற்த நனான இஙக்க பசனாலலக 
்க்டறமப்படடிருககிகைன.

அக்தகபனானறு 4,56,660.99 க்கனாடி ரூபனாய் ்க்டன எனறு இந்்த 
நிதிநிறல அறிகற்கயில மதிப்பி்டப்படடிருககினைது. அ்தற்கு 
வடடி�னா்க 38,210 க்கனாடி ரூபனாய் ்கட்ட கவணடி�துள்்ளது எனறு 
ப்தரிவிக்கப்படடிருககினைது. மனாநிலத்தின இந்்த ஆணடு வருமனா்ம 
1,55,179 க்கனாடி ரூபனாய் எனறு ்க்ககி்டப்படடிருககினைது. 
மத்தி� அரசின மனானி�மனா்க 64,259 க்கனாடி ரூபனாய் வரும எனறு 
நமபப்படுகினைது. இந்்த நிறலயிகல இற்த நமபி இந்்த நிதிநிறல 
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அறிகற்க ்த�னாரிக்கப்படடிருககினைது. ஏற்ப்க்கவ அவர்கள் 
ப்கனாடுக்க கவணடி� ப்பமலலனாம, நமககு முறைப்படி 
கசரகவணடி� ப்பமலலனாம வரனா்த நிறலயிகல, கமலும இந்்த 
்தமிழ்கத்திகல நிதி ஆ்தனாரம இலலனா்த, வருமனா்ம குறைந்திருககினை 
நிறலயிகல, மற்ை வற்கயில எலலனா ப்தனாழிற்சனாறல்களும 
மூ்டப்படடிருககினை நிறலயிகல, பபனாரு்ளனா்தனார மந்்த 
நிறல ஏற்படடிருககினை நிறலயிகல, அவர்கற்ள நமபி 
்த�னாரிக்கப்படடிருககினை இந்்த படபேட எந்்த அ்ளவுககு 
சனாத்தி�மனாகும எனபது்தனான எங்களுற்ட� க்கள்வி எனபற்த 
நனான இஙக்க பசனாலல ்க்டறமப்படடிருககினகைன. நமமுற்ட� 
நிதி�றமச்சர அவர்க்ளனால அனுமனா்த்தினகபரில ்த�னாரிக்கப்பட்ட 
படபேட்தனான இந்்த படபேட எனபற்த நனான இஙக்க பசனாலலக 
்க்டறமப்படடிருககினகைன. ஆ்க, இந்்த படபேட மக்களுககு 
உ்தவி பசய்கினை படபேட்டனா்க இலறல. ஆ்க, எலலனாவற்றையும 
்க்ககுப் கபனாடடு எப்படிப�லலனாம மக்கற்ள சரிபசய்வது, 
எப்படிப�லலனாம வருகினை க்தர்தலிகல மக்கற்ளக ்கவரவது எனை 
எண்த்தின அடிப்பற்டயில உருவனாக்கப்பட்ட படபேட்டனா்க 
நனாங்கள் ்கருதுகினகைனாம.

மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, நிதிநிறல 
அறிகற்கயில பள்ளிக ்கலவித் துறைககு அதி்கமனா்க ப்ம 
ஒதுக்கப்படடிருககினைது. பள்ளிக ்கலவித் துறையில 11–வது வகுப்பு 
மற்றும 12–வது வகுப்பு பயிலும மனா்வர்களுககு ்கணினி ்தரப்படும 
எனறு அறிவிக்கப்படடிருககிைது. ்க்டந்்த நனானகு ஆணடு்க்ளனா்க 11–
வது வகுப்பு மற்றும 12–வது வகுப்பு பயிலும மனா்வர்களுககு 
்கணினி ்தரப்ப்டனாமல அவர்கள் தி்ந்க்தனாறும பள்ளி 
நிருவனா்கத்து்டன சணற்ட கபனாடடுகப்கனாணடிருககிைனார்கள். இந்்த 
ஆணடுகூ்ட அ்தற்்கனா்க 966.46 க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுக்கப்படடிருககிைது. 
்க்டந்்த ஆணடு 1,362.27 க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுக்கப்படடிருககிைது. 
இனனும அந்்தப் பிரச்சிற் தீரந்்தபனாடிலறல. அக்தகபனானறு 
பள்ளிக ்கலவித் துறையில private schools எலலனாம வசூலிககும 
பள்ளிக ்கட்ட்த்ற்த முறைப்படுத்துவ்தற்்கனா்க ்தறலவர ்கறலஞர 
அவர்கள் ஒரு ்கமிடடிற� அறமத்்தனார்கள். Justice Raviraja 
Pandian அவர்கள் ்தறலறமயில அறமக்கப்பட்ட ்கமிடடி, 
்தனி�னார பள்ளி்களிபலலலனாம எவவ்ளவு ்கட்ட்ம வசூலிக்க 
கவணடுபமனறு, அவர்கற்ளப�லலனாம அறழத்து ஆரனாய்ந்து 
ஒவபவனாரு பள்ளிககும ்தகுதிகக்கற்ைனாற்கபனால ்கட்ட்த்ற்த 
நிர்யித்்தனார்கள். அ்தற்குப் பிைகு Justice Singaravelu அவர்கள் 
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வந்து அந்்தக ்கட்ட்த்ற்த ஓர்ளவு முறைப்படுத்தி்னார. 
இப்பபனாழுது ்கலவிக ்கட்ட்த்ற்த முறைப்படுத்துகினை குழு 
எந்்த அ்ளவுககு இ�ஙகுகிைது எனபது ப்தரி�விலறல. குறிப்பனா்கச் 
பசனாலல கவணடுபமனைனால, எங்களுற்ட�. . .

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இற்ளஞர நலன மற்றும விற்ள�னாடடு கமமபனாடடுத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தெஙக்காட்மடயன்: மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்கள் 
குறிப்பிட்டனார்கள். ்தனி�னார பள்ளி்களில இருககினை ்கட்ட்ங்கற்ள 
முறைப்படுத்துவது சமபந்்தமனா்க முன்னாள் நீதி�ரசர மனாசிலனாமணி 
அவர்கள் ்தறலறமயில ஒரு குழு அறமக்கப்படடிருககிைது. 
எஙப்கஙக்க கூடு்தலனா்கக ்கட்ட்ங்கள் வசூலிக்கப்படுகினை் 
எனபது குறித்து அவருற்ட� ்கவ்த்திற்க்கனா, அரசின ்கவ்த்திற்க்கனா 
ப்கனாணடு வந்்தனால உ்ட்டி�னா்க ந்டவடிகற்க கமற்ப்கனாள்்ளப்படும 
எனபற்தத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. 

பிற்ப்கல 3–00

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எஸ. சு்தரச்ம அவர்கள்.

திரு. எஸ். சுெரெனம்: அற்தப்கபனால, 11 ஆம வகுப்பு, 12 ஆம வகுப்பு 
படிப்பவர்களுககு கலப்–்டனாப் ப்கனாடுக்க கவணடும எனபது்தனான 
அரசினுற்ட� ப்கனாள்ற்க. பள்ளிப் படிப்பு முடித்்தவு்டன, கலப்–
்டனாப் க்கட்டனால, correspondence–ல படிப்பவர்களுககும நனாங்கள் 
்தர மனாடக்டனாம; பனாலிப்டகனிககில படிப்பவர்களுககும நனாங்கள் 
்தர மனாடக்டனாம; ்கலலூரியில படிப்ப்தற்்கனா் சனானறி்தழ, Bonafide 
Certificate வனாஙகி வந்்தனால ்தருகவனாம எனறு பள்ளி நிருவனா்கம 
கூறி, மனா்வர்களுககு கலப்–்டனாப் ்தர மறுககினைது. இதுகபனானை 
நிறலறம்தனான ்க்டந்்த 3 ஆணடு்க்ளனா்க நீடிககிைது. நனான எ்தற்்கனா்க 
இற்தச் பசனாலகிகைன எனைனால, ஒரு வரவு–பசலவுத் திட்டத்ற்தப் 
கபனாடடுவிடுகிறீர்கள், பள்ளிக ்கலவித் துறைக்கனா்க 34 ஆயிரம 
க்கனாடி ரூபனாய் பசலவி்டப்படும எனறு பசனாலகிறீர்கள். நிதி ஆ்தனாரம 
இருந்்தனால, அந்்த ஆணடிகலக� அற்தத் ்தர முடியும. நிதி ஆ்தனாரம 
இலலனா்த நிறலயில, இதுகபனானை ஒரு ்க்கற்கப் கபனாடடுவிடடு, 
்கற்டசியில அற்த நிறைகவற்ை இ�லனா்த நிறலயிகல்தனான இந்்த 
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அரசனாங்கம பச�லபடுகிைது எனபற்த நனான இஙக்க சுடடிக்கனாட்ட 
விருமபுகிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு பள்ளிக ்கலவி, 
இற்ளஞர நலன மற்றும விற்ள�னாடடு கமமபனாடடுத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. க்க.ஏ. தெஙக்காட்மடயன்: மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்கள் பபனாறுப்கபற்ை்தற்குப் பிைகு்தனான, பள்ளிப் படிப்றப 
முடித்துவிடடுச் பசலகினை மனா்வர்களுககுக ப்கனாடுககினை 
நிறலற� மனாற்றி, +1, +2 படிககினை மனா்வர்களுகக்க மடிக்கணினி 
வழஙகுகினை வரலனாறு ்தமிழநனாடடில மடடும்தனான நற்டபபற்றுக 
ப்கனாணடிருககிைக்த ்தவிர, கவறு எஙகும இலறல எனபற்த நனான 
இந்்த கநரத்திகல ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன. (கமறசற�த் ்தடடும 
ஒலி) உங்கள் ஆடசியில அப்தலலனாம இலறல எனபற்த மு்தலிகல 
ப்தரிந்துப்கனாள்்ள கவணடும. மனாணபுமிகு அமமனா அவர்கள் 
பபனாறுப்கபற்ை்தற்குப் பிைகு்தனான, மடிக்கணினி வழஙகும திட்டம, 
இந்தி� நனாடடின வரலனாற்றில ்தமிழ்கத்தில ப்கனாணடுவரப்பட்டக்த 
்தவிர, கவறு ஒனறும இலறல. (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) கவறு 
எந்்த மனாநிலத்திலனாவது இந்்தத் திட்டம இருககிை்தனா எனபற்த 
நீங்கள் க்கனாடிடடுக ்கனாட்ட கவணடும.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எஸ. சு்தரச்ம அவர்கள்.

திரு. எஸ். சுெரெனம்: பல நலல திட்டங்கற்ள நனாங்கள் 
நிறைகவற்றியிருககிகைனாம, நீங்களும ப்கனாணடு வந்திருககிறீர்கள். 
ஆ்னால, உங்க்ளனால ப்கனாணடு வரப்பட்ட திட்டங்கள் எப்படி 
நிறைகவற்ைப்படுகினை் எனபது்தனான எனனுற்ட� க்கள்வி. நீங்கள் 
பசய்�விலறல, நனாங்கள் பசய்கிகைனாம எனபது சரி�னா் பதிலனா்க 
இருக்கனாது எனபற்த நனான மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்களுககு 
பசனாலலிகப்கனாள்்ள விருமபுகிகைன.

அற்தப்கபனால, கபனாககுவரத்துத் துறையில, ஓய்வூதி�ப் 
ப�ன்கற்ள இதுவறர ்தரனாமல இருககினைனார்கள். பல 
ஆயிரக்க்க்கனா் ப்தனாழிலனா்ளர்கள் ஓய்வு பபற்ை நிறலயில, 
அவர்களுககுக கிற்டக்க கவணடி� ஓய்வூதி�ப் பலன்கள் 
எலலனாம கிற்டக்கவிலறல. பலமுறை அவர்கள் strike எலலனாம 
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ந்டத்தி்னார்கள். ப்தனாழிலனா்ளர்கள் strike ந்டத்தி�கபனாது, 
பசனை முறை, 3 அறமச்சர்கள் ்தறலறமயிலனா் ஒரு குழு 
பசனறு, அவர்கற்ள convince பசய்து, இந்்த strike–ஐ நீங்கள் 
வனாபஸ வனாஙகுங்கள், நனாங்கள் ்கட்டனா�ம ்தருகிகைனாம எனறு 
பசனான்னார்கள். ஆ்னால, இதுவறர அது கிற்டக்கப்பபைவிலறல. 
இப்கபனாது, கிட்டத்்தட்ட 1,000 க்கனாடி ரூபனாய் ஒதுககியிருப்ப்தனா்க 
இந்்த நிதிநிறல அறிகற்கயிகல பசனாலலப்படடிருககிைது. ஆ்னால, 
பல ப்தனாழிலனா்ளர்களுககு leave surrender ப்கனாடுக்கவிலறல. 
அதுமடடுமலல, L.I.C. ்கடடுவ்தற்்கனா்க பிடித்்தம பசய்�ப்பட்ட 
ப்த்ற்தககூ்ட L.I.C.–ல ்கட்டவிலறல; Co–operative 
Society–ககுக ்கட்ட பிடித்்தம பசய்�ப்பட்ட ப்த்ற்தககூ்ட 
Co–operative Society–ல ்கட்டவிலறல. இவவனாறு பலவி்தமனா் 
்தவறு்கள் அஙக்க ந்டந்்த். முககி�மனா்க Provident Fund–க்கனா்க 
ப்த்ற்தப் பிடித்்தம பசய்்தனால, உ்டக் அற்த எடுத்துக 
ப்கனாணடுகபனாய் ்கட்ட கவணடும. அது அரசனாங்கமனா்க 
இருந்்தனாலும, ்தனி நபரனா்க இருந்்தனாலும, அற்தக ்கட்டவிலறல 
எனைனால, அது குற்ைம; சட்டப்படி குற்ைம. ஆ்னால, அற்த இந்்த 
அரசனாங்ககம இனனும ப்தனா்டரந்து பசய்து ப்கனாணடிருககிைது 
எனபது்தனான எங்களுககு ம் வருத்்தத்ற்த அளிககிைது. இது 
ப்தனாழிலனா்ளர்களுற்ட� உரிறமற�க ்கனாககினை ஒரு பிரச்சிற். 
்த�வுபசய்து, இதிகல ்தறலயிடடு, நமமுற்ட� அரசனாங்கம அ்தற்கு 
ஏ்தனாவது ஒரு நலலற்தச் பசய்� கவணடும எனறு நனான இஙக்க 
க்கடடுகப்கனாள்்ளக ்க்டறமப்படடிருககினகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு கபனாககுவரத்துத் 
துறை அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர. விஜய�ாஸ்்கர: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, ஓய்வு பபற்ை ப்தனாழிலனா்ளர்களுற்ட� 
நிலுறவத் ப்தனாற்க�னா் கிட்டத்்தட்ட ரூ.1,090 க்கனாடி நிதிற� ஒகர 
்தவற்யில ப்கனாடுத்்தனார மு்தலறமச்சர அண்ன எ்டப்பனாடி�னார 
அவர்கள்; (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) ்க்டந்்த 6 மனா்தத்திற்கு 
முனபு, எலலனா கபனாககுவரத்துக ்கழ்கங்களிலும இருக்கககூடி� 
ப்தனாழிலனா்ளர்களுககு ஒகர ்தவற்�னா்க, கிட்டத்்தட்ட ரூ.1,060 
க்கனாடிற�—correct ஆ்கத் ப்தரி�விலறல—அந்்தத் ப்தனாற்கற� 
முழுவதுமனா்கக ப்கனாடுத்திருககிகைனாம. இதுவறரககும ரூ.972 
க்கனாடி்தனான பனாககி இருககிைது. அ்தற்கும, இப்கபனாது நிதிநிறல 
அறிகற்கயில நிதிற� ஒதுககியிருககிைனார்கள். 

[திரு. எஸ. சு்தரச்ம]
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உங்களுற்ட� ஆடசிக ்கனாலத்திலும 922 க்கனாடி ரூபனாற� 
நிலுறவயில றவத்துவிடடுத்்தனான பசனறீர்கள் எனபற்த பல 
்த்டறவ பசனாலலியிருககிகைன. எலலனா ஆடசிக ்கனாலத்திலும 
கபனாககுவரத்துத் துறையில இதுகபனானை வருவனாய்ப் பற்ைனாககுறை, 
அ்தனாவது, வரவுககும–பசலவுககும இற்டக� இருக்கககூடி� அந்்த 
வித்தி�னாசம, இந்்தப் பிரச்சிற் இருந்திருககிைது. 3,685 க்கனாடி 
ரூபனாற�த்்தனான 5 ஆணடு ்கனாலத்தில நீங்கள் ப்கனாடுத்திருககிறீர்கள். 
ஆ்னால, இந்்த 9 ஆணடு்களில 14,000 க்கனாடி ரூபனாற� கபனாககுவரத்துத் 
துறைககுக ப்கனாடுத்்த அரசு மனாணபுமிகு புரடசித் ்தறலவி அமமனா 
அவர்களுற்ட� அரசு, (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) எனபற்த இந்்த 
கநரத்தில மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கள் வனாயிலனா்க 
மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர அவர்களுககுத் ப்தரிவித்துகப்கனாள்கிகைன.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எஸ. சு்தரச்ம அவர்கள்.

திரு. எஸ். சுெரெனம்: அது கபனா்தவிலறல. இனனும, ரூ.7,000 
க்கனாடி நிலுறவ இருககிைது எனபது்தனான எனனுற்ட� ்கருத்து. 
்த�வுபசய்து அற்தச் சரி பசய்� மு�ற்சி பசய்� கவணடும எனறு 
இந்்த அரறசக க்கடடுகப்கனாள்கிகைன. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எஸ. சு்தரச்ம, உறரற� முடியுங்கள்.

பிற்ப்கல 3–05

திரு. எஸ். சுெரெனம்: உ�ர ்கலவித் துறையில 2012–2013 
மு்தல 4 Engineering colleges–ககு மடடும அனுமதி 
வழங்கப்படடிருககினைது. உ�ர ்கலவியில நமமுற்ட� மனாநிலம 
எந்்த்ளவிற்கு இருககிைது எனப்தற்கு இது ஒரு சனாடசி. ஏைககுறை� 
600–ககும கமற்பட்ட பபனாறியி�ல ்கலலூரி்கள் இருககினை். 
ஆ்னால, உ�ர ்கலவியில ஏன அந்்த நிறல இருககிைப்தனைனால, 
உ�ர ்கலவியில அ்தனாவது Engineering College–ல படித்்த 
மனா்வர்களுககு சரி�னா் கவறலவனாய்ப்பு இலறல. எங்கள் 
்கறலஞர ஆடசியில Engineering படித்்த மனா்வர்களுககு 35,000/– 
ரூபனாய், 40,000/– ரூபனாய் எனறு மனா்தம சமப்ளம கிற்டத்்தது. ஆ்னால, 
இப்கபனாது ரூ.8,000/–ககும, 10,000/–ககும Engineering படித்்த students 
அறலந்து ப்கனாணடிருககிைனார்கள்; கவறல கிற்டக்கவிலறல. 
ஆ்ககவ, அ்தற்கு இந்்த அரசு ஏ்தனாவது பசய்� கவணடுபமனறு 
க்கடடுகப்கனாள்கினகைன. 

[திரு. எம.ஆர. விே�பனாஸ்கர]
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சு்கனா்தனாரத் துறைற�ப் பபனாறுத்்தவறரயில, AIIMS Hospital 
பற்றி எந்்த அறிவிப்பும இந்்த நிதிநிறல அறிகற்கயில இலறல 
எனபற்தச் சுடடிக்கனாட்ட விருமபுகினகைன. 

பநடுஞசனாறலத் துறைற�ப் பபனாறுத்்தவறரயில, மீ்மபனாக்கம 
மு்தல பசங்கலபடடு, மதுரவனா�ல மு்தல திருப்பபருமபுதூர, 
மனா்தவரம ரவுண்டனா்னா மு்தல கசனாழவரம toll வறரயில 
elevated bridge–உ�ரமட்ட கமமபனாலம ்கட்டப்ப்ட கவணடும. 
ஏப்னைனால ஏ்கப்பட்ட கபனாககுவரத்து பநரிசல உள்்ளது. 
நீங்கள் மீ்மபனாக்கத்திலிருந்து பசங்கலபடடு கபனாவ்தற்கு 3 
மணி கநரம ஆகும. இது இஙகிருககினை பலருககும ப்தரியும. 
அக்தகபனால, மதுரவனா�லிலிருந்து திருப்பபருமபுதூர பசலவ்தற்கு 
2 மணி கநரமனாகிைது. அக்தகபனால மனா்தவரத்திலிருந்து கசனாழவரம 
பசலவ்தற்கு ஏைககுறை� 1 மணி கநரம ஆகிைது. அதுமடடுமலல, 
இந்்தப் கபனாககுவரத்து பநரிசலனால பல உயிர்கள் பலி�னாகினை். 
நிறை� விபத்து்கள் ந்டககினை். பபடகரனால விர�மனாகிைது; கநரம 
விர�மனாகிைது. அஙகு ப�்ம பசய்கினைகபனாது ்கடுப்பனாகிைது. 
(சிரிப்பு) நனான பசனாலலவிலறல, மக்கள் பசனாலகிைனார்கள். அ்தற்கு 
ஏ்தனாவது அறிவிப்பு இந்்த படபேடடில இருககுபமனறு நிற்த்க்தன. 
ஆ்னால, NHAI–ஐக க்கட்டகபனாது, இ்தற்ப்கலலனாம DPR – Detailed 
Project Report நனாங்கள் ்த�னார பசய்து றவத்திருககிகைனாம, மனாநில 
அரசு அ்தற்குரி� பஙற்க அளிககுபமனைனால மத்தி� அரசு 
அ்தற்ச் பசய்து ்கனாடடும எனறு அவர்கள் பசனாலகிைனார்கள். 
இது முககி�மனா் ஒரு பிரச்சிற். 3 கரனாடு்கற்ள இற்ககினை, 
3 கரனாடு்களில ஓர்ளவு கபனாககுவரத்து பநரிசறலத் ்தவிரககினை 
திட்டம இது. இதிகல இந்்த அரசு அக்கறை எடுத்துகப்கனாள்்ள 
கவணடுபமனறு நனான ்தனாழறமயு்டன க்கடடுகப்கனாள்கினகைன. 

அக்தகபனானறு TNPSC பிரச்சிற். நமமுற்ட� மனாணபுமிகு 
அறமச்சர திரு. பே�ககுமனார அவர்கள் ்கனாறலயிகலகூ்ட 
பசனான்னார்கள். இது ஒரு க்தறவயிலலனா்த பிரச்சிற். அ்தனாவது, 
அனுமதி பபற்று. . . 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: அற்தத்்தனான அறவக 
குறிப்பிலிருந்து நீககி�னாகிவிட்டது. திருமபவும அற்தப்பற்றிப் 
கபசனாதீர்கள். 

திரு. எஸ். சுெரெனம்: இலறல, நனான பசனாலலிவிடுகிகைன. 
ஏப்னைனால நனான மனாவட்டச் பச�லனா்ளர. அனுமதி பபற்று 
நற்டபபற்ை கூட்டத்திற்கு சனா�ம பூச முற்பட்டனார்கள். 

[திரு. எஸ. சு்தரச்ம]
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எங்களுற்ட� எதிரக்கடசித் ்தறலவர அவர்கள் முற்படடு அது 
அறவக குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படடிருககினைது. நனான என் 
பசனாலகிகைப்னைனால, இலடசக்க்க்கனா் மனா்வர்கள் 
படித்துவிடடு, இற்ளஞர்கள் எலலனாம கவறலவனாய்ப்பு 
கிற்டககுபமனறு ப்த்ற்தச் பசலவு பசய்து coaching 
class–ககுப்கபனாய் ்க்கவனாடு எழுதி� exam. அதிகல இவவ்ளவு 
பபரி� ** ந்டந்திருககிைது. (கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) 
மத்தி�ப் பிரக்தச மனாநிலத்தில நற்டபபற்ை ** கமனாசமனா் ** 
இருககிைது. இதுகபனானை ஒரு ** இந்்த TNPSC–ல எவவ்ளவு 
்தறலவர்கள் இருந்திருககிைனார்கள், எவவ்ளவு அறமச்சர்கள் 
இருந்திருககினைனார்கள். ஆ்னால, இதுகபனானறு ந்டந்்தக்த இலறல. 
(கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) ஆ்னால, நமமுற்ட� மனாணபுமிகு 
அறமச்சர அவர்கள், அற்த. . . 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: நீங்கள் அதில உள்கநனாக்கம 
்கற்பிப்பது மனாதிரி கபசனாதீர்கள். (குறுககீடு்கள்) இலறல, இலறல. 
இது முறை�லல. அந்்த வனாரத்ற்த்கள் அறவக குறிப்பிலிருந்து 
நீக்கப்படுகினை். (குறுககீடு்கள்) மனாணபுமிகு மீன வ்ளம மற்றும 
பணி�னா்ளர மற்றும நிருவனா்கச் சீரதிருத்்தத் துறை அறமச்சர, 
உறுப்பி்ர கபசி� வனாரத்ற்த்கற்ள நனான அறவக குறிப்பிலிருந்து 
நீககிவிடக்டன. (குறுககீடு) மனாணபுமிகு அறமச்சர, நனான அந்்த 
வனாரத்ற்த்கற்ள அறவக குறிப்பிலிருந்து நீககிவிடக்டன. (குறுககீடு) 
சரி, கபசுங்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, (குறுககீடு்கள்) க்தரவனாற்�த்்தனால. . . 
(குறுககீடு்கள்)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: எதிரக்கடசி உறுப்பி்ர்கள், 
உட்கனாருங்கள். அறமச்சர கவறு என் பசனாலகிைனார எனறு 
பனாரக்கலனாம. (குறுககீடு்கள்) மனாணபுமிகு அறமச்சர என் 
பசனாலகிைனாபரனறு பனாரக்கலனாம, இருங்கள். மனாணபுமிகு மீன 
வ்ளம மற்றும பணி�னா்ளர மற்றும நிருவனா்கச் சீரதிருத்்தத் துறை 
அறமச்சர அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள. . . (குறுககீடு்கள்) இருங்கள். 

[திரு. எஸ. சு்தரச்ம]

** மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவரின ஆற்ககி்ங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: இலறல, மனாணபுமிகு அறமச்சர 
பசனாலவற்தக க்களுங்கள். (குறுககீடு்கள்) மனாணபுமிகு எதிரக்கடசி 
உறுப்பி்ர்கள், உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு்கள்) மனாணபுமிகு 
உறுப்பி்ர திரு. சு்தரச்ம கபசுமகபனாது, ** எனறு பசனான் 
வனாரத்ற்தற� நனான நீககியிருககிகைன. மனாணபுமிகு அறமச்சர 
என் வி்ளக்கம பசனாலகிைனாபரனறு பனாரப்கபனாம, உட்கனாருங்கள். 

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர TNPSC குறித்துப் 
கபசியிருககிைனார. அ்தற்கு வி்ளக்கம ப்கனாடுக்க கவணடுமலலவனா? 
மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, க்தரவனாற்�த்்தனால 
கிரனாம நிருவனா்க அலுவலர, இ்ளநிறல உ்தவி�னா்ளர, ்தட்டச்சர கபனானை 
ப்தவி்கள் உள்்ள்டஙகி� 9,398 ்கனாலிப் பணியி்டங்களுககு 1–9–2019  
அனறு ப்தனாகுதி–IV கபனாடடித் க்தரவு ந்டத்்தப்பட்டது. அந்்தத் க்தரவு 
முடிவு்கள் 12–11–2019 அனறு பவளியி்டப்பட்ட். க்தரவனாற்�ம 
எனபது ஒரு ்தன்னாடசி பபற்ை அறமப்பு. (குறுககீடு்கள்) ஒரு 
நிமி்டம இருங்கள். அற்த நமமுற்ட� ஆடசி எப்கபனாதுகம உறுதி 
பசய்து வருகினைது. கபனாடடித் க்தரவு்கள் ந்டத்துவதிலும சரி, க்தரவு 
முடிவு்கற்ள பவளியிடுவதிலும சரி, க்தரவனாற்�ம பவளிப்பற்டத் 
்தனறமற� எப்கபனாதுகம பினபற்றி வருகிைது. அ்தற்ப் பினபற்றும 
வற்கயில, க்தரவனாற்�ம ந்டத்தும க்தரவு எழுதி� எந்்த ஒரு 
நபரின மதிப்பபண உள்ளிட்ட அற்த்துத் ்த்கவல்கற்ளயும மற்ை 
க்தரவர்கள் ப்தரிந்துப்கனாள்ளும வற்கயில பவளிப்பற்ட�னா் 
முறையில அறிமு்கப்படுத்தி பச�லபடுத்தி வருகிைது. இரனாமநனா்தபுரம 
மனாவட்டத்திலுள்்ள இரனாகமஸவரம மற்றும கீழக்கறர ஆகி� 
க்தரவு றம�ங்களில க்தரவு எழுதி� இ்தர மனாவட்டங்கற்ளச் 
கசரந்்த விண்ப்ப்தனாரர்கள் அதி்க எணணிகற்கயில மு்தல 100 
்தர வரிறசயில அ்தனாவது Rank வந்்த்தனா்க சமூ்க ஊ்ட்கங்களில 
5–1–2020 அனறு பு்கனார எழுந்்தது. இப்பு்கனாரின அடிப்பற்டயில, 
க்தரவனாற்�ம உ்ட்டி�னா்க சில ்தல விசனாரற்்கற்ள 
கமற்ப்கனாண்டது. கமலும, இதில ப்தனா்டரபு இருக்கலனாம எனறு 
சந்க்தகிக்கப்பட்ட சில க்தரவர்கள் மற்றும க்தரவுப் பணி்களில 
ஈடுபடடிருந்்த அலுவலர்கற்ள க்தரவனாற்�த்திற்கு அறழத்து 
விசனாரற் பசய்்தது. 

 பிற்ப்கல 3–10
இ்தன ப்தனா்டரச்சி�னா்க க்தரச்சி பபற்ை அற்த்துத் க்தரவர்களின 

விற்டத்்தனாள்்கற்ள முழுறம�னா்க மறு ஆய்வு பசய்்ததில, 

** மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவரின ஆற்ககி்ங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.
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இரனாகமஸவரம மற்றும கீழக்கறர க்தரவு றம�ங்களில க்தரவு 
எழுதி� கவறு மனாவட்டங்கற்ளச் கசரந்்த 99 விண்ப்ப்தனாரர்கள் 
இற்டத்்தர்கர்களின ஆகலனாசற்யினகபரில, இத்க்தரவு 
றம�ங்கற்ளத் க்தரந்ப்தடுத்துள்்ள்ர எனறும, இத்க்தரவர்கள் 
இற்டத்்தர்கர்களி்டமிருந்து, சில மணி கநரங்களில மறை�ககூடி� 
சிைப்பு றமயிலனா் கப்னாக்கற்ளப் பபற்றுகப்கனாணடு, 
விற்ட்கற்ளக குறித்துள்்ள்தனா்கவும ப்தரி� வந்்தது. கமலும, 
விற்டத்்தனாள்்கள் க்தரவனாற்�த்திற்குக ப்கனாணடுவரும வழியில, 
க்தரவுப் பணியில ஈடுபடடிருந்்த நபர்களின துற்யு்டன, சில 
க்தரவர்களின விற்டத்்தனாள்்களில சரி�னா் விற்ட்கற்ளக குறித்து, 
அக்த விற்டத்்தனாள் ்கடடு்களு்டன கசரத்து றவத்துள்்ள்தனா்கவும, 
இதில 39 க்தரவர்கள், மு்தல 100 ்தர வரிறசககுள் வந்துள்்ள்தனா்கவும 
க்தரவனாற்� விசனாரற்யில ப்தரி� வந்்தது. க்தரவனாற்�த்்தனால 
எடுக்கப்பட்ட ந்டவடிகற்கற�ப் பபனாறுத்்தவறர, கமற்கூறி� 
இரு க்தரவு றம�ங்கற்ளத் ்தவிர, கவறு எந்்த இ்டத்திலும, 
கவறு எந்்தவி்தமனா் ்தவறு்களும நற்டபபைவிலறல எனறு 
க்தரவனாற்�ம முடிவு பசய்்த்தன அடிப்பற்டயில, முறைக்கடடில 
ப்தனா்டரபுள்்ள்தனா்கக ்கரு்தப்பட்ட 99 க்தரவர்கள் ்தகுதி நீக்கம 
பசய்�ப்பட்டது்டன, ‘வனாழநனாள் முழுவதும கபனாடடித் க்தரவு 
எழு்த நிரந்்தர ்தற்டயும’ விதிக்கப்படடுள்்ளது. ்தகுதி நீக்கம 
பசய்�ப்பட்ட கமற்்கண்ட நபர்களுககுப் பதிலனா்க, ்தகுதி�னா் 
39 நபர்கள் ்தர வரிறசப் படடி�லில கசரக்கப்படடுள்்ள்ர. 
கமலும, இது ப்தனா்டரபனா்க க்தரவனாற்�த்்தனால ்கனாவல துறையில 
பு்கனார்கள் அளிக்கப்படடு, வழககு பதிவு பசய்�ப்படடு, அவவழககு 
CBCID மூலம விசனாரற் கமற்ப்கனாள்்ளப்படடு வருகினைது. 
சமூ்க ஊ்ட்கங்களில 2017–ல நற்டபபற்ை ப்தனாகுதி 2A க்தரவிலும 
இதுகபனானை ்தவறு்கள் ந்டந்திருக்கலனாம எனறு வந்்த பசய்தி்களின 
அடிப்பற்டயிலும, க்தரவனாற்�த்்தனால ந்டத்்தப்பபற்ை ப்தனாகுதி IV 
க்தரவின விசனாரற்யில பபைப்பட்ட ்த்கவலின அடிப்பற்டயிலும, 
கமற்கூறி� க்தரவில ்தவறு்கள் நி்கழந்திருக்கலனாம எனறு 
்கரு்தப்பட்ட நிறலயில, இது ப்தனா்டரபனா்கவும க்தரவனாற்�ம, 
CBCID–ககு பு்கனார அளித்துள்்ளது. CBCID விசனாரற்ற�ப் 
பபனாறுத்்தவறர, ப்தனாகுதி IV க்தரவில முறைக்கடு பசய்்த 39 
க்தரவர்களில 16 நபர்கள் இதுவறர ற்கது பசய்�ப்படடுள்்ள்ர. 
கமலும, ப்தனாகுதி 2A க்தரவில முறைக்கடு பசய்்த 42 க்தரவர்களில 
17 நபர்கள் இதுவறர ற்கது பசய்�ப்படடுள்்ள்ர. ற்கது 
பசய்�ப்பட்டவர்களில இரணடு க்தரவனாற்�ப் பணி�னா்ளர்கள், 
22 க்தரவர்கள் மற்றும 9 இற்டத்்தர்கர்கள் அ்டஙகுவர. முககி� 
குற்ைவனாளி�னா் பே�ககுமனார எனபவர 6–2–2020 அனறு 

[திரு. டி. பே�ககுமனார]
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சர்ற்டந்து, நீதிமனைக ்கனாவலில உள்்ளனார. க்தரவனாற்�த்ற்தப் 
பபனாறுத்்தவறர, இமமுறைக்கடடிற்குத் துற்�னா்க இருந்து 
ற்க்தனா் க்தரவனாற்�ப் பணி�னா்ளர்கள் இருவரும ்தற்்கனாலி்க 
பணி நீக்கம பசய்�ப்படடுள்்ள்ர. இந்நிறலயில, முறைக்கடடில 
ஈடுபட்ட க்தரவர்கள்மீது ்தகுதி நீக்கம மற்றும கபனாடடித் 
க்தரவு்கள் எழு்த ‘வனாழநனாள் ்தற்ட’ விதிக்கப்படடுள்்ள்தனால, 
்தவறிறழக்கனா்த, கநரறம�னா்க க்தரவு எழுதி� இலடசக்க்க்கனா் 
க்தரவர்களின நலற்க ்கருத்திற்ப்கனாணடும, அவர்களின 
உறழப்றபக ்கருத்திற்ப்கனாணடும, க்தரவனாற்�ம இந்்தத் 
க்தரவிற் இரத்து பசய்�த் க்தறவயிலறலப�்க ்கருதி, 
்தகுதிபபற்ை க்தரவர்கற்ள 19–2–2020 மு்தல ்கலந்்தனாய்வில பஙகுபபை 
அறழப்பனாற் அனுப்பியுள்்ளது. கமலும, க்தரவனாற்�ம 
பவளிப்பற்டத் ்தனறமயு்டன, மிகுந்்த பனாது்கனாப்பு ஏற்பனாடடு்டன 
இத்க்தரவு்கற்ள ந்டத்தி்னாலும, குற்ைச் பச�ல்களில ஈடுபடும 
கநனாக்கத்து்டன சிலர இதுகபனானறு பசய்யும விருமபத்்த்கனா்த 
பச�ல்களி்னால, உணறம�னா் முறையில க்தரவிற்கு ்தங்கற்ள 
்த�னாரபடுத்திக ப்கனாணடிருககும க்தரவர்கள் பனாதிக்கப்படுவது 
வருத்்தமளிககினை விஷ�மனா்க உள்்ளது. எ்கவ, மத்தி� அரசுப் 
பணி�னா்ளர க்தரவனாற்�ம, பிை க்தரவு மு்கறம்கள் பினபற்றும 
நற்டமுறை்கற்ள ஆரனாய்ந்து, அரசுப் பணி்களுகப்க் ப்தரிவு்கற்ள 
கமலும பவளிப்பற்டத் ்தனறமயு்டன, எந்்தவி்தத் ்தவறு்களும 
நற்டபபைனாவண்ம ந்டத்்த அரசு அறிவுறுத்தியுள்்ளது. 
எவவ்ளவு transparent ஆ்க நனாங்கள் பசனாலலியிருககிகைனாம. 
(குறுககீடு்கள்) இருங்கள், விஷ�த்திற்கு வருகிகைன. (குறுககீடு்கள்) 
2006–2011–ல �னாருற்ட� ஆடசி? உங்களுற்ட� ஆடசி. அந்்த ஐந்து 
வரு்டங்களில க்தரவனாற்�த்தில ந்டந்்த முறைக்கடு குறித்து— 
உங்களுற்ட� Government அனறைககு Chairman–ஆ்க திரு. 
பசலலமுத்துறவ appoint பசய்்தது. 13 கபர. அவருற்ட� வீடடில 
�னார raid பசய்்தது? DVAC raid பசய்்தது. (குறுககீடு்கள்) இருங்கள், 
உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு்கள்) DVAC raid பசய்து. . . (குறுககீடு்கள்) 
DVAC raid பசய்து. . . (குறுககீடு்கள்) DVAC raid பசய்து, எலலனா 
documents–ஐயும இலஞச ஒழிப்புத் துறை, ்தமிழில. . . (குறுககீடு்கள்) 
�னாரு? திரு. பசலலமுத்து வீடடில. (குறுககீடு்கள்) திரு. பசலலமுத்து 
வீடடில, இலஞச ஒழிப்புத் துறை raid பசய்து, �னார, �னார எழுதிக 
ப்கனாடுத்்தனார்கள் எனறு எலலனா papers–ஐயும எடுத்திருககிைனார்கள். 
(குறுககீடு்கள்) உங்களுற்ட� தி.மு.்க. ஆடசியில ப்தவி வகித்்த 
முன்னாள் அறமச்சர்கள், முன்னாள் சட்டமனை உறுப்பி்ர்கள் 

[திரு. டி. பே�ககுமனார]
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எலகலனாரும பரிந்துறர பசய்து அனுப்பி�ப்தலலனாம இப்கபனாது 
DVAC–ல இருககிைது. (குறுககீடு்கள்)

(திரனாவி்ட முனக்ற்ைக ்கழ்க உறுப்பி்ர்கள் எழுந்து 
நினறுப்கனாணடு க்கனாஷமிட்ட்ர.)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: உறுப்பி்ர திரு. சு. பு்ககழந்தி, 
உங்களுற்ட� இ்டத்திற்குச் பசலலுங்கள். (குறுககீடு்கள்)

பிற்ப்கல 3–15

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார: இப்கபனாது என் 
பசய்திருககிைனார்கள் எனைனால, Court–ககுச் பசனறு stay 
வனாஙகிவிட்டனார்கள். (குறுககீடு்கள்) Court–ககுச் பசனறு 
stay வனாஙகிவிட்டனார்கள். (குறுககீடு்கள்) 19 ஆம க்ததி High 
Court–ல case வருகிைது. (குறுககீடு்கள்) அந்்த 5 வரு்டத்தில 
TNPSC–ல முறைக்கடு்கள் பசய்்த்தற்கு ்கணடிப்பனா்க சிறைககுப் 
கபனாகினை நிறல வரும. (குறுககீடு)

(திரனாவி்ட முனக்ற்ைக ்கழ்க உறுப்பி்ர்கள் அற்வரும 
எழுந்து நினை்ர.)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) 
உட்கனாருங்கள். (குறுககீடு) என் பசனாலலுங்கள். மனாணபுமிகு 
எதிரக்கடசித் துற்த் ்தறலவர அவர்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, 
எங்களுற்ட� மனாணபுமிகு சட்டமனை உறுப்பி்ர அவர்கள் 
கபசுகிைபபனாழுது, இஙக்க பூ்ட்கமனா்க குற்ைம பசனாலவற்தப்கபனால 
இருககிைது எனறு பசனாலலி, அவர கபசி�ற்த அறவக 
குறிப்பிலிருந்து எடுத்துவிடடீர்கள். அவருற்ட� க்கள்விற� 
எடுத்துவிடடீர்கள். ஆ்னால, மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்கள், 
‘முன்னாள் அறமச்சர்கள், முன்னாள் சட்டமனை உறுப்பி்ர்கள்’ 
எனறு எலகலனாறரயும குற்ைஞசனாடடி பதில பசனாலலியிருககிைனார. 
இற்த நீங்கள் சறபக குறிப்பிகல அனுமதிக்கப் கபனாகிறீர்க்ளனா 
அலலது எடுக்கப் கபனாகிறீர்க்ளனா எனபற்தத் ப்தரிந்துப்கனாள்்ள 
விருமபுகிகைன. (குறுககீடு) 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: இலறல, மனாணபுமிகு 
மு்தலறமச்சர அவர்கள்.

[திரு. டி. பே�ககுமனார]
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ைாண்புமிகு திரு. எடப�ாடி க்க. �ழனிொமி: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் துற்த் ்தறலவர 
பசனாலலியிருககினைனார. இது குறித்து DVAC case–ல இருககிைது. 
இப்கபனாது சமபந்்தப்பட்டவர்கள் நீதிமனைத்திகல stay வனாஙகி 
றவத்திருககிறீர்கள். அற்தத்்தனான அவர பசனான்னார. �னாருற்ட� 
பப�றரயும அவர பசனாலலவிலறல. (குறுககீடு) �னாருற்ட� 
பப�றரயும பசனாலலி குறிப்பி்டகவ இலறல. (குறுககீடு) �னாறரயும 
பசனாலலவிலறல. அவர வந்து. . . (குறுககீடு) இப்கபனாது எலலனாகம 
பத்திரிற்கயில பசய்தி�னா்க வந்திருககிைது. �னாருககுகம ப்தரி�னா்தது 
எனறு எதுவுகம கிற்ட�னாது. TNPSC–ல இப்கபனாது நற்டபபற்ை 
முறைக்கடு்கள் குறித்து விசனாரற் பசய்து, �னாபரலலனாம 
ற்கது பசய்�ப்படடிருககிைனார்கள் எனை எலலனா விவரங்களும 
வந்திருககினை். அக்தகபனால 2006–2011 வறரககும நற்டபபற்ை 
சமபவங்கள் குறித்து வந்திருககிைது. இப்கபனாது நீதிமனைத்திகல 
இருககிைது. அதில �னார, �னாபரனறு பப�றரச் பசனாலலவிலறல, 
பபனாதுவனா்கத்்தனான பசனாலலியிருககிைனார; அவவ்ளவு்தனான. 
இதுபவலலனாம நீதிமனைத்தில இருககிைது. 

திரு. தும்ரமுரு்கன்: அ்தனாவது, ** எனறு பசனான்வு்டக், அது 
ஒரு குற்ைச்சனாட்டனா்க இருககிைது எனறு எடுக்கச் பசனாலகிை நீங்கள், 
முன்னாள் அறமச்சர்கள், முன்னாள் சட்டமனை உறுப்பி்ர்கள், 
்தறலவர்கள் எனறு எலகலனாறரயும பசனான்னார.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: வழககு இருககிைது எனறு 
பசனாலகிைனார.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: No. அவர்களும ற்கப�ழுத்து 
கபனாடடுகப்கனாணடு வந்து அவரி்டம ப்கனாடுத்திருககிைனார்கள் 
எனறு பசனாலலியிருககிைனார. ஆற்கயி்னாகல, நீங்கள் அற்த சறபக 
குறிப்பிகலயிருந்து எடுப்பது்தனான நி�னா�ம. ஏப்னறு க்கட்டனால, 
நனானகூ்ட அறமச்சரனா்க இருந்திருககிகைன. எனற்ககூ்ட அந்்தக 
குற்ைச்சனாடடில ப்கனாணடு வருவனார இலறல�னா! ஆற்கயி்னாகல, 
மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்கள் பசனான் அந்்தக ்கருத்ற்த 
சறபக குறிப்பிகலயிருந்து எடுக்க கவணடுபமனறு பணிவனகபனாடு 
க்கடடுகப்கனாள்கிகைன.

** மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவரின ஆற்ககி்ங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப�ாடி க்க. �ழனிொமி: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, ஆ்தனாரமனா்க ்கடி்தம ப்கனாடுத்திருககினைனார்கள். 
ஆ்தனாரமிலலனாமல இலறல. அந்்தந்்த அறமச்சர்கள், சில M.L.A.s 
ஆ்தனாரத்க்தனாடு ்கடி்தம ப்கனாடுத்து, அது ற்கப்பற்ைப்படடிருககினைது. 
அ்த்னால நீதிமனைத்திற்குச் பசனறு, நீதிமனைத்திலிருந்து 
்தற்ட�னாற் பபற்றிருககிைனார்கள். நீங்கள்்தனான பசனாலலக 
கூ்டனாது எனறு பசனாலகிறீர்கக்ள—�னார, �னாபரனறு்தனான நனாங்கள் 
பசனாலகிகைனாம. (குறுககீடு) அற்தத்்தனான நனாங்கள் கமகலனாட்டமனா்கச் 
பசனாலகிகைனாம. நீதிமனை வழககிற்குள் கபனா்ககவ இலறல. 
நீதிமனைத்தில ்தற்ட�னாற் வனாஙகியிருககிைது. 2006 மு்தல 2011 
வறர �னாருற்ட� ஆடசி? பசனாலலுங்கள் பனாரக்கலனாம. �னாருற்ட� 
ஆடசி, நீங்கக்ள பசனாலலுங்கள். தி.மு.்க. ஆடசி ்தனாக்? அற்தத்்தனான 
பசனாலகிைனார. அனறைககு ந்டந்்த ்தவறைத்்தனான பசனாலகிைனார. 
இலறலப�னறு பசனாலலவிலறல. கவறு ஒனறுகம பசனாலலவிலறல. 
(கமறசற�த் ்தடடும ஒலி) நீங்கள் பசனாலகிறீர்கள், இப்கபனாது �னார 
�னாபரலலனாம ்தவறு பசய்்தனார்கள், TNPSC–ல நமபிகற்க இலலனாமல 
கபனாய்விட்டது எனறு ்தவைனா் குற்ைச்சனாடடுச் பசனாலகினைபபனாழுது, 
ஏற்ப்க்கவ 2006  மு்தல 2011 வறர நற்டபபற்ை சில பசய்தி்கற்ளச் 
சுடடிக்கனாடடி்னார, அவவ்ளவு்தனான. �னாறரயும ்தனிப்பட்ட 
முறையில பசனாலலகவ இலறல. அ்தனாவது, எலலனாவற்றையும 
கமகலனாட்டமனா்கப் கபசிகப்கனாணடிருககிகைனாம. இனனும ஆழமனா்கப் 
கபச கவணடுபமனைனால, எங்களி்டமும எலலனா விவரங்களும 
இருககினை். நனாங்கள் கவண்டனாபமனறு நிற்ககிகைனாம. வழககு 
நீதிமனைத்தில இருககிைது. ஏற்ப்க்கவ 2011–லிருந்து இருககிைது. 
நனாங்கள் ப்கனாணடு வர கவணடுபமனைனால, எனறைகக்கனா ப்கனாணடு 
வந்திருக்கலனாம. இது க்தறவயிலலனா்த விஷ�ம. நீதிமனைம 
வறர பசனறிருககிைது. இப்கபனாதுகூ்ட, சமபந்்தப்பட்ட துறை, 
்தன்னாடசி பபற்ை அறமப்பு. ்தன்னாடசி பபற்ை அறமப்பில 
அரசு ்தறலயிடுவது கிற்ட�னாது. சுமனார 6,300 centres–ல க்தரவு 
எழுதுகிைனார்கள். அதில இரணடு centres–ல இந்்த மனாதிரி ்தவறு 
நற்டபபற்றிருககிைது. அது ்கணடுபிடிக்கப்படடிருககிைது. TNPSC 
மூலம பு்கனார ப்கனாடுக்கப்படடு, விசனாரிக்கப்படடு, அவர்கப்ளலலனாம 
ற்கது பசய்�ப்படடிருப்பது குறித்து எலலனா பத்திரிற்க்களிலும, 
ஊ்ட்கங்களிலும பசய்தி வந்திருககிைது. �னாரும இற்த 
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மறைக்கப்கபனாவப்தலலனாம கிற்ட�னாது. அவர்கள்மீது உரி� 
ந்டவடிகற்க எடுக்கப்படடிருககிைது. இக்த பசய்தி அப்பபனாழுதும 
வந்துள்்ளது எனபற்தத்்தனான அவர சுடடிக்கனாடடியிருககிைனார, 
கவபைனானறுகம கிற்ட�னாது. அவருககுக கிற்டத்்த ்த்கவறலத்்தனான 
பசனாலகிைனார, கவபைனானறும கிற்ட�னாது. 

பிற்ப்கல 3–20

திரு. தும்ரமுரு்கன்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள் இதிகல இவவ்ளவு 
நிற்்கக கூ்டனாது. அவர இந்்த நி்கழச்சிற�ப் பற்றி விவரமனா்கச் 
பசனாலலிகப்கனாணடு வந்்தனார. அது அவருற்ட� உரிறம. ஆ்னால, 
வீ்னா்க வமபுககிழுத்து இது முன்னாள் அறமச்சர்கள், முன்னாள் 
சட்டமனை உறுப்பி்ர்கள் எனறு பசனான்னால, நனாற்ளககு 
இது கவறுவி்தமனா்க வரும. ஆ்னால நனான இப்கபனாது திருப்பிக 
க்கடகினகைன. நனான இப்கபனாது பசனாலகினகைன. ** எனபது 
எங்களுககு சூச்கமனா்க பத்திரிற்கயின மூலமனா்கத் ப்தரி� வருகினைது. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர 
அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. எடப�ாடி க்க. �ழனிொமி: மனாணபுமிகு 
கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, அப்படி இருந்்தனால நனாங்கள் 
ந்டவடிகற்க எடுககினகைனாம. அக்தகவற்ளயில உங்கள்மீது 
இருந்்தனால நீங்கள் ந்டவடிகற்க எடுக்கத் ்த�னாரனா? இற்த நீங்கள் 
ஏற்றுகப்கனாள்கினறீர்க்ளனா? அப்படி�னா்னால, நீதிமனைத்திலிருந்து 
இந்்த வழகற்க வனாபஸ வனாஙகுங்கள். நீங்கள் record பசய்யுங்கள். 
நீதிமனைம பசனறு நீங்கள்்தனான ்தற்ட�னாற் வனாஙகி 
றவத்திருககினறீர்கள். நீதிமனைத்தில, ‘நனாங்கள் ்தப்பு பசய்�விலறல, 
வழகற்க சந்திக்கத் ்த�னார’ எனறு நீங்கள் பசனாலலுங்கள், நனாங்களும 
வழகற்க சந்திக்கத் ்த�னாரனா்க இருககினகைனாம. எந்்த நீதிமனைத்தில 
என் வழக்கனா்க இருந்்தனாலும சரி, அ்தற்ச் சந்திக்க நனாங்கள் 
்த�னாரனா்க இருககினகைனாம. நீங்களும ்த�னாரனா்க இருங்கள். அதில 
்தவறு ஒனறும கிற்ட�னாது. இது எலலனா மக்களுககும ப்தரி� 
கவணடும. 

** மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவரின ஆற்ககி்ங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.

[திரு. எ்டப்பனாடி க்க. பழனிசனாமி]
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ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு எதிரக்கடசித் 
துற்த் ்தறலவர அவர்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ்தவறிற் �னார பசய்திருந்்தனாலும அவருககு 
்தண்டற் கிற்டக்க கவணடும எனபதில எ்ககு மனாறுபட்ட 
்கருத்து கிற்ட�னாது. ஆ்க, மனாணபுமிகு அறமச்சர அவர்கள் 
எங்கள்மீது குற்ைச்சனாடடிற் பசனாலலியிருககினைனார்கள். நனான 
இப்கபனாது பசனாலலியிருககினகைன. இது இரணடும இருக்கடடும. 
�னார �னாரமீது, ்தண்டற் என் எனபற்த நீதிமனைம பசனாலலடடும.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: உறரற� முடியுங்கள். இந்்தப் 
பிரச்சிற்ற� இத்க்தனாடு விடடுவி்டலனாம. இலறல, இந்்தப் 
பிரச்சிற்ற� இக்தனாடு விடடுவி்டலனாம. மனாணபுமிகு மீன வ்ளம 
மற்றும பணி�னா்ளர மற்றும நிருவனா்கச் சீரதிருத்்தத் துறை அறமச்சர 
அவர்கள்.

ைாண்புமிகு திரு. டி. தஜயககுைார: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு மு்தலறமச்சர அவர்கள் ஒரு 
வழககு நீதிமனைத்தில இருப்ப்த்னால அ்தற் கமகலனாட்டமனா்க, 
அது DVAC–ல இருககினை ்தனறம குறித்து ப்தரிவித்்தனார்கள். நனான 
வழககிற்குள் கபனா்க விருமபவிலறல. ஆ்னால, பபனாத்்தனாமபபனாதுவனா்க 
எலகலனாரமீதும குற்ைமசனாடடுவற்த நனாம எப்படி ஏற்றுகப்கனாள்்ள 
முடியும? (குறுககீடு) இருங்கள், ஒரு நிமி்டம. (குறுககீடு) உங்களுற்ட� 
** அவர்கள் பசனாலலிவிட்டனார, அவரமீது இப்கபனாது case 
கபனாடடிருககினகைனாம. அக்தமனாதிரி, உங்களுககு திரனாணி இருந்்தனால, 
ப்தமபு இருந்்தனால, ற்தரி�ம இருந்்தனால, நனாற்ளகக்க நீங்கள் வழககு 
கபனாடுங்கள். அ்தற் சந்திப்ப்தற்குத் ்த�னாரனா்க இருககினகைனாம 
எனபற்த ஆணித்்தரமனா்கச் பசனாலகிகைன. (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: இலறல, கபனாதும. (குறுககீடு) 
இலறல, இலறல, இந்்த விவனா்தம கபனாதும. (குறுககீடு) இலறல, 
இலறல. (குறுககீடு) இப்கபனாது அவர கூறி� பப�ர நீக்கப்படுகிைது. 
அக்தகபனால நீங்களும அறமச்சர்கள் குறித்து விமரசித்்தது அறவக 
குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகிைது. நீங்கள் பபனாதுவனா்கப் கபசுங்கள். 
(குறுககீடு) பபனாதுவனா்க அறமச்சர்கள்மீது. . . (குறுககீடு) மனாணபுமிகு 
துற் மு்தலறமச்சர அவர்கள்.

** மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவரின ஆற்ககி்ங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.
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ைாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீரதெல்வம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் 
்தறலவர அவர்கக்ள, மனாணபுமிகு சட்டப் கபரறவத் ்தறலவர 
அவர்கள் வி்ளக்கமனா்கச் பசனாலலிவிட்டனார. மனாணபுமிகு மீன வ்ளத் 
துறை அறமச்சர அவர்கள் கபசி மு்தலில பசனான் வி்ளக்கங்கள் 
அப்படிக� இருககும. ந்டவடிகற்க எடுத்்தது பற்றியும, ந்டந்்த 
சமபவம பற்றியும அ்தற்குப் பின்னால மனாணபுமிகு அறமச்சர 
அவர்கள் கபசி�து, நீங்கள் கபசி�து ஆகி�வற்றை நீக்க கவணடும 
எனறு்தனான பசனாலலியிருககினைனார. (குறுககீடு) அது்தனான, 
இரணடும்தனான.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: மனாணபுமிகு உறுப்பி்ர 
திரு. எஸ. சு்தரச்ம, நீங்கள் உறரற� முடியுங்கள்.

திரு. எஸ். சுெரெனம்: மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவர அவர்கக்ள, 
மனாணபுமிகு மு்தலவர அவர்க்ளனால ்கனாகவரி ப்டல்டனா பகுதி, 
கவ்ளனாண பனாது்கனாப்பு மண்டலம எ் அறிவிக்கப்படடிருககினைது. 
10 ஆம க்ததி கசலத்தில நற்டபபற்ை ஒரு விழனாவில இ்தற் 
மனாணபுமிகு மு்தலவர அவர்கள் அறிவித்திருககினைனார்கள். 
அ்தற் எலகலனாரும வரகவற்ப்தனா்க ஒரு ்கருத்திற்த் 
ப்தரிவித்திருககினைனார்கள். இதில கவடிகற்க என்பவனைனால, 8 
ஆம க்ததி Haldia Petro Chemicals எனை ஒரு பபரி� நிறுவ்த்ற்த 
அறழத்து, 50 ஆயிரம க்கனாடி ரூபனாய்ககு investment பசய்து ப்தனாழில 
துவங்க இருககும அந்்த நிறுவ்த்ற்த அறழத்து, ்க்டலூரில அ்தற் 
நிறுவுவ்தற்்கனா்க மனாணபுமிகு மு்தலவர அவர்கள் கபச்சுவனாரத்ற்த 
ந்டத்தி இருககினைனார. ** எனறு பசனாலலியிருககினைனார்கள்.

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: நீங்கள் ஒவபவனானறையும 
என் ந்டந்்தது எனறு ப்தரி�விலறல, அதில ஏக்தனா உள்கநனாக்கம 
இருப்பற்தப்கபனால, நீங்கள் ்தவைனா் குற்ைச்சனாடடு்கற்ளக 
கூறுவ்தனால அது அறவக குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகிைது. கவ்ளனாண 
மண்டலம குறித்து நீங்கள் கபசி� குற்ைச்சனாடடு்கள் அறவக 
குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகினை். உங்களுற்ட� கநரமும இக்தனாடு 
முடிந்துவிட்ட்தனால, உங்களுற்ட� உறர நிறைவு பபறுகினைது. 

தொகுதிக க்காரிகம்க்கள:

பசனற்ற�ச் சுற்றி கபனாககுவரத்து பநரிசறலக குறைப்ப்தற்கு 
மனா்தவரம ரவுண்டனா்னா புதி� கபருந்து நிறல�ம மு்தல பசஙகுனைம 

** மனாணபுமிகு கபரறவத் ்தறலவரின ஆற்ககி்ங்க 
அ்கற்ைப்பபற்ைது.
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வறர உ�ரமட்ட கமமபனாலம அறமத்துத் ்தர கவணடும. 
பசனற்யிலிருந்து ப்கனால்கத்்தனா பசலலும பநடுஞசனாறலயில 
பசஙகுனைம–பனாலவனாக்கம ேஙசன, பசஙகுனைம–திருவள்ளூர 
கூடடு சனாறல ஆகி� இ்டங்களில உ�ரமட்டப் பனாலம அலலது 
சுரங்கப் பனாற்த அறமக்க கவணடும.

கசனாழவரம ஒனறி�ம, எருறமபவடடிப்பனாற்ள�ம வ்ப் 
பகுதி மக்களுககு ஆரமப சு்கனா்தனார நிறல�ம அறமக்க கவணடும. 
அத்து்டன வ்ச் சனாறல்கற்ளயும சீரறமக்க கவணடும. 
113–C–னபடி CMDA–ககு ப்ம பசலுத்தி�வர்களுககு 
அஙகீ்கரிக்கப்ப்டனா்த மற்்கள் வறரமுறைப்படுத்்தப்ப்ட கவணடும.

பசனற் மனாந்கரனாடசி�னால ்கட்டப்படடு திைக்கப்ப்டனா்த 
்கட்ட்டங்கற்ளத் திைக்க கவணடும. ்தமிழநனாடு விபத்து மற்றும 
அவசர சிகிச்றச திட்டத்திற்்கனா் மருத்துவமற்ற� பசனற்–
ப்கனால்கத்்தனா பநடுஞசனாறலயில மனா்தவரம–குமமிடிப்பூணடி 
இற்டக� அறமக்க கவணடும. 

நனாரவனாரிகுப்பம பகுதி மக்களுககு, ்தமிழநனாடு குடிறசப்பகுதி 
மனாற்று வனாரி�த்திலிருந்து நில உரிறம மனாற்ைம பசய்து 
வீடடுமற்்கள் வழங்கப்ப்ட கவணடும. ULC சட்டத்்தனால 
்கவரப்பட்ட வீடடுமற்்களுககு மதிப்பீடு வழஙகி பட்டனா 
வழங்க கவணடும. மனா்தவரம ப்தனாகுதியில, நீண்ட நனாட்க்ளனா்கக 
குடியிருப்பவர்கள் மற்றும கிரனாம நத்்தத்தில குடியிருந்துவரும 
மக்களுககு பட்டனா வழங்க கவணடும. கு்ளங்கற்ள ஆககிரமித்து வீடு 
்கடடி�வர்களி்டமிருந்து ஆககிரமிப்பு்கள் அ்கற்ைப்ப்ட கவணடும. 

மனாந்கரனாடசியு்டன இற்க்கப்பட்ட பகுதி்களில வீடடு 
வரி, வணி்க வ்ளனா்கங்களின வரி்கள் ஒகர சீரனா்க அறமக்கப்ப்ட 
கவணடும. பசனற் மனாந்கரனாடசி வருவனாய்த் துறை�னால ்தனி�னார 
நிறுவ் ்கட்ட்டங்கள்மீது ப்கனாணடுவரப்பட்ட பசனாத்துவரிற� 
குறைக்க கவணடும. 

மனா்தவரம ப்தனாகுதியில, 2013–ல வி்டப்பட்ட நீரத்க்தக்கத் 
ப்தனாடடி அறமப்ப்தற்்கனா் ப்டண்டர்கற்ள முடித்து, குடிநீர 
கிற்டக்கச் பசய்� கவணடும. மனா்தவரம ப்தனாகுதி, 16–வது வட்டம, 
்கனாமரனாேரபுரத்தில விற்ள�னாடடு றம்தனா்ம அறமக்க கவணடும. 
புழல, அண்னா நிற்வு ந்கர, அண்னா பூங்கனாறவ கமமபடுத்்த 
கவணடும. 

[திரு. எஸ. சு்தரச்ம]



 295

2020 பிப்ரவரி 17]

வ்ரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, 
ச�ொது விவொதம்

வனா்டற்கக ்கட்ட்டத்தில இ�ஙகும நி�னா� விறலக 
்கற்ட்களுககுச் பசனாந்்தக ்கட்ட்டம ்கடடித் ்தரப்ப்ட கவணடும. 
கபருந்துப் கபனாககுவரத்து இலலனா்த பகுதிககு மினி கபருந்து 
இ�க்கப்ப்ட கவணடும. கசனாழவரம ஒனறி�ம, பநற்குனைம 
ஊரனாடசி, சமு்தனா�ககூ்டம ்கட்டப்ப்ட கவணடும. 17–வது வட்டம, 
வ்டபபருமபனாக்கம, மூ்டப்பட்ட சமு்தனா�ககூ்டத்ற்த மீணடும 
திைந்து மக்கள் ப�னபனாடடிற்குக ப்கனாணடுவர கவணடும. கமலும, 
இஙகு கூடு்தல மினதிைன ப்கனாண்ட மினநிறல�த்ற்த அறமக்க 
கவணடும. 

33–வது வட்டம, ்க்்கனசத்திரம, பசல பபடகரனால பஙக 
அருகில கபனாககுவரத்து சிக்ல–சமிகறஞ ஏற்படுத்தித் ்தர 
கவணடும. கசனாழவரம ஒனறி�ம, பனாடி�நலலூரில கபருந்து 
நிறல�ம அறமக்க கவணடும. பசஙகுனைம கபருந்து நிறல� 
கமற்கூறரற� ரூ.40,00,000 பசலவில அறமக்க கவணடும. 
பசஙகுனைம கபரூரனாடசியில, குப்றப்கற்ளக ப்கனாட்ட இ்டம 
ஒதுக்க கவணடும. பசஙகுனைம–சூரப்படடு நரிககுைவர சனாறல 
வழி�னா்க பநற்குனைத்திற்கு மினி கபருந்து இ�க்க கவணடும. 
நனாரவனாரிககுப்பம கபரூரனாடசிற� ந்கரனாடசி�னா்கத் ்தரம உ�ரத்்த 
கவணடும.

பழு்தற்டந்்த நூல்கங்கற்ளச் சீரறமக்க கவணடும. மனாற்றுத் 
திை்னாளி்கள் ப�்ற்டயும வற்கயில அவர்களுககு அற்த்து 
வசதி்கற்ளயும பசய்து ்தர கவணடும. மூனைனாம பனாலி் நபர்களுககு 
அற்ட�னா்ள அடற்ட வழங்க கவணடும. மனா்தவரம, உள்வட்ட, 
பவளிவட்டச் சனாறல்கள் சந்திககும இ்டத்தில உள்்ள கபனாககுவரத்து 
பநரிசறலக குறைக்க ்க்ர்க வனா்க்ங்கள் பசலலனாமல ்தடுக்கப்ப்ட 
கவணடும. 

கசனாழவரம ஒனறி�ம, பநற்குனைம ஊரனாடசியில ்கனாலநற்ட 
மருத்துவமற்ற� அறமக்க கவணடும. சூரப்படடு கிரனாம 
சரகவ எண 72–ல வசிககும மக்களுககு பட்டனா வழங்க கவணடும. 
பே�க்கனாபனால ்ககரனாடி�னா அரசி்ர கமலநிறலப் பள்ளி 
மனா்வர்களுககு மடிக்கணினி வழங்கப்ப்ட கவணடும.

மனா்தவரம ப்தனாகுதி, 19–வது வட்டம, மினி கபருந்ற்த 
சின்மனாத்தூர வழி�னா்க மனாத்தூர எம.எம.டி.ஏ. வறர இ�ககு்தல 
கவணடும. 24–வது வட்டம, முரு்கமகபடு–அமபத்தூர எஸக்டட, 
முரு்கமகபடு–க்கனா�மகபடு வறர மினி கபருந்து இ�ககி்ட 
கவணடும. மனா்தவரத்திலிருந்து மூலக்கற்ட, பசல பபடகரனால பஙக, 

[திரு. எஸ. சு்தரச்ம]
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பபனானனி�மமனகமடு வழி�னா்க பபரமபூர வறர மினி கபருந்ற்த 
மீணடும இ�ககி்ட கவணடும.

மனா்தவரம ப்தனாகுதி, 19–வது வனாரடிலுள்்ள ம�னா்த்ற்த நவீ் 
எரியூடடு ்த்க் ம�னா்மனா்க மனாற்றி்ட கவணடும. 32–வது வட்டம 
லடசுமிபுரத்தில ்தமிழநனாடு குடிநீர வடி்கனால வனாரி�ம சனாரபில 20 
இலடசம லிட்டர ப்கனாள்்ள்ளவு ப்கனாண்ட கமலநிறல நீரத்க்தக்கத் 
ப்தனாடடி ்கடடும பணிற� நிறைகவற்றி்ட கவணடும.

மனா்தவரம ப்தனாகுதி, பசனற் மனாந்கரனாடசிப் பகுதியில 
மறழநீர வடி்கனாலவனாயிலில ்கழிவு்கள் ப்கனாட்டப்படுவற்தத் 
்தடுத்து நிறுத்்த கவணடும. பசனற் மனாந்கரனாடசியு்டன இற்ந்்த 
பகுதி்களில பனா்தனா்ள சனாக்கற்ட அறமக்கப்ப்டனா்த பகுதி்களில 
அத்திட்டத்ற்த நிறைகவற்றி, மறழநீர ்கனாலவனாயும அறமத்துத் 
்தர கவணடும. குடிநீர இற்ப்பு்கள் இலலனா்த பகுதி்களில புதி� 
குடிநீர இற்ப்பு்கள் வழஙகி்ட கவணடும.

மனாத்தூர, மஞசமபனாக்கம பகுதி்களில நிலத்்தடி நீர திருடற்டத் 
்தடுத்து நிறுத்தி பனாது்கனாத்தி்ட கவணடும. விலலிவனாக்கம ஒனறி�ம, 
கமனாறர ஊரனாடசிப் பகுதியில புதி� குடிநீரத் க்தக்கம உருவனாககி்ட 
கவணடும.

மனா்தவரம எணணூர சனாறலயில, ரவுண்டனா்னா மு்தல 
மஞசமபனாக்கம க்டனாலக்கட வறர உ�ரமட்ட கமமபனாலம 
அறமக்க கவணடும. பழு்தற்டந்்த ்தனாரச் சனாறல்கற்ள ்தரமனா் 
சனாறல்க்ளனா்க மனாற்றித் ்தர கவணடும. ப்தனாழிற்சனாறல்களிலிருந்து 
பவளிவரும மனாசுக ்கழிவு்கற்ளக ்கடடுப்படுத்தி, சுற்றுச்சூழறலயும 
மக்கற்ளயும பனாது்கனாக்க கவணடும.

மனா்தவரம ப்தனாகுதி, 19–வது வட்டம, சின்மனாத்தூர 
பகுதியில இைந்்தவர்களுககு 16 ஆம நனாள் ்கனாரி�ம பசய்வ்தற்கு 
குளி�லறையு்டனகூடி� ்கனாரி�ககூ்டம ்கடடித் ்தர கவணடும. 
எம.எம.டி.ஏ. பகுதியில கிறிஸ்தவர்கள், இஸலனாமி� மக்கள் 
மர்மற்டந்்தனால புற்தப்ப்தற்கு இடு்கனாடு வசதி பசய்து ்தர 
கவணடும.

மனா்தவரம ப்தனாகுதி, 33–வது வட்டம, மூலக்கற்ட பபரி�னார 
ந்கரில 40 வரு்டங்களுககு கமலனா்க வீடு ்கடடி குடியிருந்து 
வருபவர்களுககு பட்டனா வழஙகி்ட கவணடும. 33–வது வட்டம, 
்தனாழத்்தப்பட்ட மக்கள் வனாழகினை நத்்தம பகுதியில முறை�னா்க 
பட்டனா வழங்க கவணடும. 

[திரு. எஸ. சு்தரச்ம]



 297

2020 பிப்ரவரி 17]

வ்ரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, 
ச�ொது விவொதம்

பசனற் மனாந்கரனாடசியு்டன இற்க்கப்பட்ட விரிவனாக்கப் 
பகுதி்களில, நத்்தம மற்்களில வசித்துவரும மக்களுககுப் பட்டனா 
வழஙகி்ட கவணடும. புழல ஒனறி�ம, தீ�மபனாக்கம, பபரி�னார 
ந்கரில வசிககும 36 குடுமபங்களுககுப் பட்டனா வழஙகி்ட கவணடும. 
பசனற் மனாந்கரனாடசி, 16–வது வட்டம, சற்ட�ஙகுப்பம பகுதியில 
அஙகீ்கரிக்கப்ப்டனா்த 134 மற்்கற்ள வறரமுறைப்படுத்தி பட்டனா 
வழஙகி்ட கவணடும.

பசனற் மனாந்கரனாடசி, 32–வது வட்டம, வீ்ஸ ந்கர, க்தவி 
ந்கர பகுதி்களில குடிநீர றபப்றலன அறமத்து குடிநீர விநிக�னா்கம 
பசய்� கவணடும. மனா்தவரம பகுதியில உள்்ள நீதிமனைத்திற்குச் 
பசனாந்்தக ்கட்ட்டம ்கடடித் ்தர கவணடும. மனா்தவரம ப்தனாகுதியில 
அரசு ்கறல மற்றும அறிவி�ல ்கலலூரி அறமத்தி்ட கவணடும.

மனா்தவரம ப்தனாகுதி, 33–வது வனாரடில ஆரமப சு்கனா்தனார 
நிறல�ம அறமத்தி்ட கவணடும. சீ்தனாபதி ப்தரு, ்தட்டனானகு்ளம 
ப்தரு உள்ளிட்ட பகுதி இற்ளஞர்களின விற்ள�னாடடுத் திைற் 
கமமபடுத்்த விற்ள�னாடடு றம்தனா்ம மற்றும உ்டற்பயிற்சிக கூ்டம 
அறமத்துத் ்தர கவணடும. 

ைாண்புமிகு க�்ரமவத் ெமலவர: கபரறவயின இனறை� 
நி்கழச்சி்கள் இத்து்டன முடிவுற்ை். கபரறவ மீணடும நனாற்ள 
(18–2–2020), பசவவனாய்ககிழறம ்கனாறல 10–00 மணிககுக கூடும. 
வ்க்கம. 

பின்ர, கபரறவ பிற்ப்கல 3–25 மணிககு ஒத்திறவக்கப்பபற்ைது.

6. க�்ரமவமுன் மவக்கபத�ற்்ற ஏடு்கள 

(அ) சட்டமுறை விதி்களும, ஆறை்களும

–ஏதுமிலறல–

 (ஆ) அறிக்ற்க்கள், அறிவிக்ற்க்கள் மறறும ஏற்� 
தனாள்்கள்

54. 2020–2021 ஆம ஆணடிற்்கனா் விரிவனா் மனானி�க 
க்கனாரிகற்க எண்கள் 1 மு்தல 54 வறர மற்றும வரவு–பசலவுத் 
திட்ட பவளியீடு எண்கள் 56 மு்தல 59 வறர மற்றும 67 
(59 புத்்த்கங்கள்.)

[திரு. எஸ. சு்தரச்ம]
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55. 2020–2021 ஆம ஆணடிற்்கனா் வருவனாய் குறித்்த விரிவனா் 
வரவு–பசலவுத் திட்ட மதிப்பீடு்கள்.

56. 2020–2021 ஆம ஆணடிற்்கனா் நிதிநிறல அறிகற்க.

57. 2020–2021 ஆம ஆணடிற்்கனா் நிதிநிறல குறிப்பு–பகுதி–I.

58. 2020–2021 ஆம ஆணடிற்்கனா் நிதிநிறல குறிப்பு–பகுதி–II.

59. 2020–2021 ஆம ஆணடிற்்கனா் நிதிநிறல குறிப்பின 
இற்ப்பு்கள்.

60. 2020–2021 ஆம ஆணடிற்்கனா் நலத் திட்டச் பசலவி்ங்கள் 
குறித்்த அறிகற்க.

61. 2020–2021 ஆம ஆணடிற்்கனா் ்தமிழநனாடு புதுறம 
மு�ற்சி்களினகீழ புதி� திட்டங்களின படடி�ல (பகுதி–II 
திட்டங்கள்.)

62. 2020–2021 ஆம ஆணடிற்்கனா் வரவு-பசலவுத் திட்ட 
உறரயின இற்ப்பு்கள்.

63. வரவு–பசலவுத் திட்ட வி்ளக்க நூல, 2020–2021.

64. 2020–2021 ஆம ஆணடு பசலவுக்கனா் மனானி�க 
க்கனாரிகற்க்களின அறிவிப்பு.

65. 2020–2021 ஆம ஆணடு நிதிநிறல அறிகற்க குறித்து 
மனாணபுமிகு திரு. ஓ. பனனீரபசலவம, துற் மு்தலறமச்சர 
அவர்கள் ஆற்றி� உறர. (்தமிழ மற்றும ஆஙகிலம)

——–




