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  ெமிழ்வாடு சடடைன்றப ப�்ரம்

வி்கவாரி, ைவாசி 6, திரு்ளளு்ர் ஆண்டு 2051 

2020 பிப்ர்ரி 18, ெசவ்வாய்க்கிழமை
ம்சன்்ன, புனித ஜாரஜ் ன்காட்்டயிலுள்்ள ்சட்டைன்ைப் 

னபர்வ ைண்்டபத்தில் ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
திரு. �. ென�வால் அவர்கள் த்ல்ையில் ்கா்ல 10–00 ைணிய்ளவில் 
னபர்வ கூடியது.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்:

“அருவி்ன என்ப உ்ளனவா ்கருவியான்
 ்காலம் அறிந்து ம்சயின்.” 

ஒரு மதாழி்லச ம்சய்து முடிப்பதற்ன்கற்ை ்கருவி்கன்ளாடு, 
்காலத்்தயும் அறிந்து ம்சயல்பட்டால், மவற்றி மபறுவதற்கு 
முடியாத ்கடினைான ம்சயல் என்று எதுவுமில்்ல.

1. வினவாக்்கள–விமட்கள
உடுக்குறியிட்ட வினாக்்கள்

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: வினாக்கள்–வி்்ட்கள். வினா 
வரி்்ச எண் 36, ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. ம்ச. ரானஜஷ குைார, 
ைாண்புமிகு வனத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

36—

சதுப்பு நிலக் ்காடு்கள்

*39063—திரு. ெச. ்ரவாபேஷ் குைவார்:

ைாண்புமிகு வனத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள் கீழ்க்காணும் 
வினாக்களுககு வி்்டயளிப்பாரா—

(அ) ்கன்னியாகுைரி ைாவட்ட ்க்டற்்க்ரனயாரங்களில் ்சதுப்பு 
நிலக ்காடு்கள் திட்டத்்தச ம்சயல்படுத்த அரசு முன்வருைா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்னபாது?
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ைவாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனி்வாசன், ்னத் துமற 
அமைச்சர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 

(அ) ைற்றும் (ஆ) ்கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்தில் உள்்ள 
னதங்காய்படடினம், கு்ளச்சல், முட்டம், இராஜாக்கைங்கலம், 
ை்ணககுடி முதலிய பகுதி்கள் ஆற்று நீரும், ்க்டல் நீரும் 
ஒன்றுன்சரும் பகுதியா்க அ்ைந்திருககின்ைன. ஆற்று நீரும், 
்க்டல் நீரும் ஒன்றுன்சரும் மு்கத்துவாரப் பகுதி்களில் தற்னபாது 
பல்னவறு வ்ளரசசித் திட்டப் பணி்கள்–development activities–
ந்்டமபற்று வருவதால் எஞ்சிய பகுதி்களில் Mangrove forests 
என்று ஆஙகிலத்தில் அ்ழக்கப்படும் ்சதுப்பு நிலக ்காடு்கள் 
வ்ளரப்பதற்்கான ்சாத்தியககூறு்கள் ஏதும் இல்்ல என்பத்ன 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களுககு ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கள் வாயிலா்கத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. ம்ச. ரானஜஷ குைார அவர்கள். 

திரு. ெச. ்ரவாபேஷ் குைவார்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, தமிழ்கத்்தப் மபாறுத்தவ்ரயில் 13 ்க்டனலார 
ைாவட்டங்கள் இருககின்ைன. ்கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்தில் 
கிட்டத்தட்ட 72 கி.மீ. நீ்ளக ்க்டற்்க்ர்ய உள்்ள்டககிய 52 மீனவக 
கிராைங்கள் இருககின்ைன. மதா்டரந்து ஏற்படுகின்ை ்க்டல் சீற்ைம், 
ஆழிப் னபர்ல னபான்ைவற்ைால் மீனவர்களு்்டய குடியிருப்பு்கள் 
எல்லாம் அடித்துச ம்சல்லப்படடு, இன்்ைககு ஆயிரக்க்ணக்கான 
ைக்கள் வீடு்க்்ள இழந்து இருககின்ைார்கள். எனனவ, எங்களு்்டய 
ைாவட்டத்தின் ்க்டனலாரப் பகுதி்களில் Mangrove forests 
என்ை்ழக்கப்படுகின்ை ்க்டல் அ்ல்க்்ளத் தடுககின்ை ்சதுப்பு 
நிலக ்காடு்க்்ள அ்ைத்துத் தருவதால், அஙகிருக்கககூடிய 
ைக்கள் னபர்லயிலிருந்து முழு்ையா்கப் பாது்காக்கப்படுவார்கள். 
ஏற்ம்கனனவ, 2004 ஆம் ஆண்டு மி்கப் மபரிய அ்ளவில் ஏற்பட்ட 
சுனாமிப் னபர்லயின் வி்்ளவா்கவும், 2017 ஆம் ஆண்டு ஒகி 
புயல் ்கார்ணைா்கவும் நூற்றுக்க்ணக்கான ைக்கள் அன்்ைககு 
ைர்ணை்்டந்தார்கள். ஆ்கனவ, ்கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்தின் 
்க்டனலாரப் பகுதி ைக்க்்ளப் பாது்காப்பதற்்கா்கவும், குடியிருப்புப் 
பகுதி்க்்ளப் பாது்காப்பதற்்கா்கவும், ்சதுப்பு நிலக ்காடு்கள் 
மி்கவும் அவசியம். Mangrove ்காடு்கள் வ்ளரப்புத் திட்டத்தின்கீழ் 
ஏற்ம்கனனவ தமிழ்க அரசு 2008 ஆம் ஆண்டு ம்சன்்னயில் 
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Mangrove ்காடு்க்்ள வ்ளரத்திருககின்ைது. அதுனபால் எங்களு்்டய 
ைாவட்டத்தில் இன்்ைககு ை்ணககுடி பகுதியில் Mangrove 
்காடு்கள் இருககின்ைன. மீன் வ்ளத் து்ையின் ்சாரபா்க ரூ.10 ன்காடி 
ம்சலவில் அஙன்க eco park அ்ைக்கப்படடு வருகிைது. இதற்்கா்க 
அந்த Mangrove ்காடு்க்்ள அழிககிைார்கள். ஆ்கனவ, Mangrove 
்காடு்கள் அழியாதவண்்ணம் பாது்காத்து, எங்களு்்டய பகுதி்களில் 
ைக்களு்்டய பாது்காப்பிற்்கா்க Mangrove ்காடு்க்்ள வ்ளரக்க 
னவண்டும் என்று தங்கள் வாயிலா்கக ன்கடடு அைரகினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு வனத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனி்வாசன்: ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் 
்கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்தில் ்காற்று னவ்கத்தி்னத் தடுக்கவும், 
அஙகிருககின்ை மபாதுைக்களின் வீடு்கள் பாது்காக்கப்ப்ட 
னவண்டும் என்றும் ம்சால்லியிருககிைார்கள். முதலில் ம்சான்ன 
பதிலினலனய ்சதுப்பு நிலக ்காடு்க்்ளப் பற்றிய ம்சய்தியி்னயும் 
ம்சால்லியிருககினைன். ்க்டற்்க்ரப் பகுதி்களில் ைண் அரிப்பி்னத் 
தடுக்கவும், பலத்த புயல் ்காற்றின் னவ்கத்தி்னக கு்ைக்கவும் ்சவுககு 
ைரங்க்்ளக ம்காண்்ட ்க்டனலாரத் மதா்டர தடுப்புத் னதாட்டங்கள் 
(Shelter Belt) வ்ளரக்கப்படுகின்ைன. ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்கள் குறிப்பிட்டது னபான்று, Shelter Belt திட்டத்தின் 
மூலைா்க ்சவுககு ைரங்கள் வரி்்சயா்க வ்ளரக்கப்படுகின்ைன. 
நிலத்தடி நீரி்னப் மபருக்கவும், அருகில் உள்்ள னவ்ளாண்்ை 
நிலங்களில் ை்ழ நீரின் ம்சறிவூடடுத் திை்ன அதி்கப்படுத்தவும், 
்காற்றின் னவ்கத்தி்னத் தடுப்பதற்கும் அ்வ உதவிபுரிகின்ைன. 

முற்ப்கல் 10–05

னைலும், ்க்டற்்க்ரனயாரக கிராைங்களில் வாழும் ைக்களின் 
னவ்லவாய்ப்பி்ன அதி்கரிப்பது ைடடுைன்றி, அவர்களுககு 
எரிமபாருள், தீவனம் ைற்றும் பசுந்தாள் உரம் கி்்டக்கவும் 
வழிவ்்க ம்சய்கின்ைன. ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களின் 
ன்காரிக்்க்ய மதாழில்நுடப ரீதியா்க ஆய்வு ம்சய்து, நிதி 
ஆதாரத்தின் அடிப்ப்்டயில் ைாண்புமிகு முதல்வர அவர்களு்்டய 
்கவனத்திற்குக ம்காண்டு ம்சன்று பரிசீலிக்கப்படும் என்ப்த 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களுககு ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கள் வாயிலா்கத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 
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ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. ம்ச. ரானஜஷ குைார அவர்கள்.

திரு. ெச. ்ரவாபேஷ் குைவார்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, ்கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்்த சூைாவளி ்காற்று ைற்றும் 
இயற்்்கப் னபரி்டர்களிலிருந்து முழு்ையா்கப் பாது்காத்தி்ட 
்காற்ைாடி ைரங்கள் என்று ம்சால்லககூடிய ்சவுககு ைரங்கள் இல்லாத 
இ்டங்களில் ்சவுககு ைரங்க்்ள நடுவதற்கு இந்த அரசு ஆவன 
ம்சய்யுைா என்ப்தத் தங்கள் வாயிலா்கக ன்கடடு அைரகினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு வனத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனி்வாசன்: ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, நான் முதலில் குறிப்பிட்டபடி, 
நிதி ஆதாரங்கள் அடிப்ப்்டயிலும், ்சவுககு ைரங்கள் அஙன்க 
வ்ளரவதற்குரிய சூழ்நி்ல்களும் இருககுைானால் ைாண்புமிகு 
முதல்வர அவர்களு்்டய ்கவனத்திற்குக ம்காண்டு ம்சன்று, 
அதுகுறித்துப் பரிசீலிக்கப்படும் என்ப்த ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்களுககுத் தங்கள் வாயிலா்கத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. எஸ். ஆஸ்டின் அவர்கள்.

திரு. எஸ். ஆஸ்டின்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 
்கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்தில், என்னு்்டய மதாகுதிககுடபட்ட 
ை்ணககுடி பகுதிதான் இயற்்்கயா்கனவ mangrove ்காடு்கள் 
அதி்கைா்க வ்ளரந்திருக்கககூடிய பகுதி. மீன் வ்ளத் து்ையின் 
மூலைா்க Eco Park அ்ைப்பதற்்கா்க 10 ன்காடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படடு 
அதற்்கான பணி்கள் இப்னபாது ந்்டமபற்று வருகின்ைன. அழ்கா்க 
bunch bunch ஆ்க இருக்கககூடிய அந்த mangrove ்காடு்களில் 
ை்ண்லக ம்காடடி ை்ணல் னை்டா்க ைாற்றி, அதில் boat jetty 
அ்ைக்கககூடிய பணி்யச ம்சய்து வருகிைார்கள். Mangrove 
்காட்்ட உருவாககுவதற்்கான முயற்சி்ய அரசு னைற்ம்காண்டு 
வருகிைது. இன்்ைககு boat jetty அ்ைப்பதற்்கா்க இயற்்்கயா்கனவ 
வ்ளரககூடிய mangrove ்காடு்க்்ள அழிக்கககூடிய பணி 
ந்்டமபற்று வருகிைது. Mangrove ்காடு்கள் இருககின்ை ்கார்ணத்தால் 
சுற்றுசசூழ்லப் பாது்காக்க முடியும்; ை்ழ வருவதற்கு வாய்ப்பா்க 
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இருககும்; இயற்்்கச சீற்ைத்்தயும் நம்ைால் தடுக்க முடியும். எனனவ, 
பல்னவறு வ்்க்களில் நன்்ைபயக்கககூடிய mangrove ்காடு்க்்ள 
அழிக்கககூடிய பணி்க்்ள நிறுத்துவதற்கு வனத் து்ை உரிய 
ந்டவடிக்்க னைற்ம்காள்்ள னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன். 
ஏற்ம்கனனவ அழிந்துனபான ைரங்களுககுப் பதிலா்க, அந்த ை்ணல் 
னைடு்க்்ளமயல்லாம் அ்கற்றிவிடடு, புதிதா்க mangrove ைரங்க்்ள 
நடுவதற்கு அரசு ந்டவடிக்்க னைற்ம்காள்ளுைா என்ப்தத் தங்கள் 
மூலைா்க அறிய விரும்புகினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு வனத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. திண்டுக்்கல் சி. சீனி்வாசன்: ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. ஆஸ்டின் அவர்கள் குறிப்பிட்டபடி, mangrove ்காடு்கள் 
எனப்படும் ்சதுப்பு நிலக ்காடு்கள், அதி்க உப்புத் தண்ணீர உள்்ள 
்க்டற்்க்ர ஓரங்களிலும், அதி்க வலுவான அ்ல்கள் இல்லாத 
்க்டற்்க்ரப் பகுதி்களிலும், ்சாதார்ண சீனதாஷ்ண நி்ல உள்்ள 
குளிர்காலத்தில் 20 ம்சன்டிகினரடடுககு கு்ையாத மவப்ப நி்ல 
உள்்ள பகுதி்களிலும் வ்ளரும். ்சதுப்பு நிலக ்காடு்கள் த்ரப் 
பகுதிககும், ்க்டற்்க்ர சூழலுககும் ஒரு பாலைா்க அ்ைகிைது. ்சதுப்பு 
நிலக ்காடு்கள் மீன்்கள் இனப் மபருக்கத்திற்கும், மீன் குஞ்சு்கள் 
வ்ளரவதற்கும் ஏற்ை இ்டைா்க அ்ைந்துள்்ளது. இவற்்ைமயல்லாம் 
பாது்காக்க னவண்டுமைன்று ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவி அம்ைா 
அவர்கள் திட்டமிடடிருந்தது ்ச்பயினருககுத் மதரியும். ஆனால், 
எதிரபாராத சுனாமி ைற்றும் இயற்்்க னபரி்டர்களின் ்கார்ணத்தால் 
அது அழிக்கப்படடிருககிைது. இருந்தாலும், ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்கள் ம்சான்ன அந்த இ்டத்தி்னப் பாது்காப்பதற்குரிய 
சூழ்நி்ல்க்்ள ைாண்புமிகு மீன் வ்ளத் து்ை அ்ைச்சர ைற்றும் 
ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர ஆகினயாரின் ்கவனத்திற்கு எடுத்து 
ம்சன்று, அது குறித்துப் பரிசீலிக்கப்படும் என்ப்த ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர அவர்களுககு ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கள் வாயிலா்கத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: வினா வரி்்ச எண் 37, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. அ. ம்சௌந்தரபாண்டியன், ைாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.
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37—

பகுதிநேர நியாய விலலக் ்கல்ட

*49280—திரு. அ. ெச்ளநெ்ர�வாண்டியன்:

ைாண்புமிகு கூடடுைவுத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள் 
கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு வி்்டயளிப்பாரா—

லால்குடி மதாகுதி, லால்குடி ஊராடசி ஒன்றியம், 
மநருஞ்்சலககுடி ஊராடசி, மநருஞ்்சலககுடி நியாய வி்லக 
்க்்ட்யப் பிரித்து பள்ளிவயலில் பகுதினநர நியாய வி்லக ்க்்ட 
அ்ைக்க அரசு முன்வருைா?

ைவாண்புமிகு திரு. ெசல்லூர் ்கவா. ்ரவாேு, கூடடுறவுத் துமற 
அமைச்சர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, மவற்றி 
மபறும் வ்ர ைன்த யுத்த நி்லயிலும், மவற்றி மபற்ைபின் ைன்த 
புத்தர நி்லயிலும் ்வத்த அரசியலின் மஜன் குருனவ, எங்களின் 
ஈடில்லா முதல்வனர, உங்க்்ள வ்ணஙகியும், மவற்றிககு து்்ண 
நிற்கும் எங்களின் து்்ண முதல்ைச்ச்ரயும் வ்ணஙகுகினைன்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, திருசசிராப்பள்ளி 
ைாவட்டம், லால்குடி வட்டம், திருை்ணனைடு மதா்டக்க 
னவ்ளாண்்ைக கூடடுைவுக ்க்டன் ்சங்கத்தின் ்கடடுப்பாடடில், 
பள்ளிவயல் கிராைத்்தச ன்சரந்த 80 குடும்ப அட்்ட்க்்ளயும் 
ன்சரத்து, 884 குடும்ப அட்்ட்களு்டன் மநருஞ்்சலககுடி முழுனநர 
நியாய வி்லக ்க்்ட ம்சயல்படடு வருகிைது. பகுதினநர நியாய 
வி்லக ்க்்ட புதியதா்க அ்ைக்க னவண்டுமைனில் கு்ைந்தபட்சம் 
150 குடும்ப அட்்ட்கள் இருக்க னவண்டும் என்ை அரசின் நிபந்த்ன 
பூரத்தியா்காததால், பள்ளிவயல் கிராைத்தில் புதிய பகுதினநர நியாய 
வி்லக ்க்்ட அ்ைக்க ்சாத்தியககூறு்கள் இல்்ல என்ப்த 
ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

முற்ப்கல் 10–10

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. அ. ம்சௌந்தரபாண்டியன் அவர்கள்.

திரு. அ. ெச்ளநெ்ர�வாண்டியன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, எங்களு்்டய த்லவர த்ளபதி அவர்கள் 
எங்க்்ளமயல்லாம் ஊராடசி ்ச்பக கூட்டம் ந்டத்தச 
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ம்சால்லியதற்கி்ணங்க, கூட்டம் ந்டத்தப்பட்டமபாழுது அந்தப் 
பகுதி்க்்ளச ன்சரந்த ைக்கள் எங்களுககு ்வத்த ன்காரிக்்க்களின் 
அடிப்ப்்டயில் இந்த வினாவி்ன நான் ம்காடுத்திருககினைன். 
மநருஞ்்சலககுடி கிராைத்திலிருந்து பள்ளிவயல் கிராைத்திற்குச 
ம்சல்கின்ை தூரம் 2 கி.மீ. ஆ்க உள்்ளது. அனதாடு ைடடுைல்லாைல், 
பள்ளிவயல் கிராைத்தில் வசிககின்ை ைக்கள் அ்னவரும் விவ்சாயக 
கூலித் மதாழிலா்ளர்கள். எனனவ, அந்தப் பகுதிககு பகுதினநர 
னரஷன் ்க்்ட்ய ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள் அ்ைத்துத் 
தருவார்கம்ளன்ைால், என்னு்்டய ்சட்டைன்ை உறுப்பினர 
மதாகுதி னைம்பாடடு நிதியிலிருந்து அதற்்கான ்கட்ட்டங்க்்ளக 
்கடடித் தருவதற்கு நான் ஒத்து்ழப்புக ம்காடுககினைன் என்ப்தத் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு கூடடுைவுத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ெசல்லூர் ்கவா. ்ரவாேு: ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர 
அம்ைா அவர்களின் அரசில் 2011–லிருந்து இன்றுவ்ரயில் 
பாரத்னதாமைன்ைால், ஏைத்தாழ 2,424 நியாய வி்லக ்க்்ட்கள் 
புதிதா்கத் மதா்டங்கப்படடிருககின்ைன. ஏ்ழமயளிய ைக்கள், 
பாட்டாளி ைக்கள், விவ்சாயி்கள் ஆகினயாருககு அர்சாங்கம் 
வழஙகுகின்ை நியாய வி்லக ்க்்ட மபாருட்கள் தஙகு த்்டயின்றி 
அவர்களின் இல்லத்திற்ன்க ம்சன்று ன்சர னவண்டுமைன்ை 
அடிப்ப்்டயில், இவவ்ளவு நியாய வி்லக ்க்்ட்கள் ைக்களு்்டய 
பயன்பாடடிற்்கா்க மதா்டங்கப்படடிருககின்ைன. குறிப்பா்க, 
ைாண்புமிகு எதிரக்கடசித் த்லவர குறிப்பிட்டதா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர அவர்கள் ம்சான்னார்கள். இந்த அரசு, ஏ்ழ 
ைக்களுககு ைானியத்தில் ம்காடுககின்ை மபாருட்கள் அ்னத்தும் 
தஙகு த்்டயின்றி கி்்டக்க னவண்டுமைன்ை னநாக்கத்னதாடுதான், 
திருப்பூர ைாவட்டத்தில் குழிப்படடி என்ை ை்லக கிராைத்திற்கு 
75 கி.மீ. தூரம் ம்சன்று மபாருட்க்்ளக ம்காடுககிைது. அஙகு 
இருப்பது 125 ்காரடு்கள்தான். ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் 
தூரத்்தக குறிப்பிடடுச ம்சான்னதால் இ்தச ம்சால்கினைன். 
அனதனபான்று, திருசசிராப்பள்ளி ைாவட்டத்தில் மபரியபழை்ல 
என்ை கிராைத்தில் மவறும் 47 ்காரடு்கள்தான்; இருந்தாலும், 
அஙகு மபாருட்க்்ளக ம்காண்டு ம்காடுககினைாம். ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர அவர்கள் அஙகு விவ்சாயி்கள் அதி்கைா்கக குடியிருந்து 
வருகிைார்கள் என்றும், 2 கி.மீ. தூரம் அவர்கள் ம்சல்ல 
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னவண்டியிருககிைது என்றும், அதனால் சிரைங்கள் ஏற்படுகின்ைன 
என்றும் குறிப்பிடடுச ம்சான்னதற்கி்ணங்க, இ்தச சிைப்பு 
இனைா்கக ்கருதி, பகுதினநர நியாய வி்லக ்க்்ட அ்ைக்க 
்சாத்தியககூறு்கள் இல்்லமயன்ைாலும், ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர 
அவர்களின் அனுைதி்யப் மபற்று, பள்ளிவயல் பகுதிககு ஒரு 
ந்கரும் நியாய வி்லக ்க்்ட அ்ைத்து van மூலைா்கப் மபாருட்கள் 
ம்காடுக்கப்படும். ைாதத்திற்கு இரண்டு மு்ை மபாருட்க்்ளக 
ம்காண்டுனபாய் அஙகு ம்காடுப்பதற்்கான ்சாத்தியககூறு்கள் குறித்து 
ைாண்புமிகு அம்ைாவின் அரசு து்ை ரீதியா்கப் பரிசீலிககும் 
என்ப்தத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. அ. ம்சௌந்தரபாண்டியன் அவர்கள்.

திரு. அ. ெச்ளநெ்ர�வாண்டியன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, இந்த வினாவிற்கு முன்பா்க நான் ம்காடுத்துள்்ள நான்கு 
வினாக்களில் ஒன்று, வா்ளவாடி ்க்்டயிலிருந்து அகிலாண்்டபுரம் 
பகுதிககு ஒரு பகுதினநர ்க்்டயும், ம்கான்்னககுடி ்க்்டயிலிருந்து 
அன்பில்படு்்க, மவங்க்டா்சலபுரம், ன்காவிந்தபுரம், இண்டின்கா 
ன்சம்பர பகுதி்களுககு ஒரு பகுதினநர நியாய வி்லக ்க்்டயும், 
வ்ளவனூர ஊராடசியில் இரத்தினகுடி கிராைத்திலிருந்து வ்ளவனூர 
பகுதிககு ஒரு பகுதினநர னரஷன் ்க்்டயும், அ்கலங்கநல்லூர 
்க்்டயிலிருந்து கீழ்ைாரிைங்கலம் பகுதிககு ஒரு பகுதினநர னரஷன் 
்க்்டயும் னவண்டுமைன்று ன்கடடிருந்னதன். அதற்கு ைாண்புமிகு 
அ்ைச்சர அவர்கள், தங்கள் மூலைா்க எங்களுககு அளித்த 
எழுத்துபூரவைான பதிலில் இதற்கு ்சாத்தியககூறு்கள் இல்்ல 
என்று மதரிவித்திருககிைார்கள். அத்ன ைறு ஆய்வு ம்சய்து, இந்தப் 
பகுதி்களிலும் ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள் பகுதினநர னரஷன் 
்க்்ட்க்்ள வழஙகுவார்க்ளா என்ப்தத் தங்கள்மூலம் அறிய 
விரும்புகினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு கூடடுைவுத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ெசல்லூர் ்கவா. ்ரவாேு: ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்கள் இதுகுறித்து ்கடிதம் ம்காடுத்திருககிைார்கள். 
இனதனபான்று ஆளுங்கடசியிலிருந்தும், எதிரக்கடசியிலிருந்தும் 
நி்ைய உறுப்பினர்கள் தங்கள் பகுதி்களில் பகுதினநர நியாய 
வி்லக ்க்்ட்க்்ளக ன்காரி அதி்கைான ்கடிதங்க்்ளக 
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ம்காடுத்திருககிைார்கள். எங்கள் து்ை அலுவலர்க்்ள அ்ழத்து, 
ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அண்்ணன் எ்டப்பாடியார அவர்கள் 
ஓர ஆனலா்ச்ன்யச ம்சால்லியிருககிைார்கள். 50, 60, 70 ்காரடு்கள் 
இருககும் கிராைப்புைங்களில் பகுதினநர நியாய வி்லக ்க்்ட்கள் 
அ்ைப்பதில் சிரைங்கள் இருப்பதால், அதுனபான்ை இ்டங்களில் 
முன்ைாதிரியா்க ந்கரும் நியாய வி்லக ்க்்ட்க்்ள அ்ைக்க 
இயலுைா என்பது குறித்து ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்கள் 
எங்களி்டம் ்கருத்து ன்கடடிருககிைார்கள். இதற்்கா்க து்ைரீதியா்க 
ஆய்வு ம்சய்தும்காண்டிருககினைாம். அ்னத்து உறுப்பினர்களின் 
ன்காரிக்்க்களுககும், ஆளுங்கடசியா்க இருந்தாலும், எதிரக்கடசியா்க 
இருந்தாலும், அந்தப் பகுதி ைக்களின் நலன் ்கருதி, ஏ்ழ 
விவ்சாயி்கள், ஏ்ழக குடும்பத்்தச ன்சரந்தவர்களுககுத் தஙகு 
த்்டயின்றி அத்தியாவசியப் மபாருட்கள் அவர்கள் இல்லத்திற்ன்க 
ம்சன்று ன்சருகின்ை வ்்கயில் ைாண்புமிகு அம்ைாவின் அரசு 
ந்டவடிக்்க எடுக்கவிருககிைது என்ப்த ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கள் வாயிலா்கத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் குறிப்பிடடிருககின்ை அந்தப் 
பகுதி்களிலும் இதுனபான்று ந்கரும் நியாய வி்லக ்க்்ட்கள் 
அ்ைககும் நி்ல இருககும்பட்சத்தில், அந்தப் பகுதி்களும் 
உறுதியா்கக ்க்ணககில் எடுத்துகம்காள்்ளப்படடு, து்ைரீதியா்க 
பரிசீலிக்கப்படும் என்ப்தத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். திரு. 
ஆஸ்டின் அவர்களும் இனத ன்கள்வி்யக ன்கடடிருந்தார்கள். அவர 
ன்காரிய பகுதியிலும் வருகிை ைாரச 1 ஆம் னததி முதல் ந்கரும் நியாய 
வி்லக ்க்்டயா்க ந்டத்துவதற்கு அரசு முடிமவடுத்திருககிைது. 
ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அண்்ணன் எ்டப்பாடியார அரசு 
ந்டவடிக்்க எடுத்திருககிைது என்ப்தத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. பி.எம். நரசிம்ைன் அவர்கள்.

முற்ப்கல் 10–15

திரு. பி.எம். ்்ரசிம்ைன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, பகுதினநர நியாய வி்லக ்க்்ட மதா்டங்க தகுதி்கள் 
இருந்தால் ைாவட்ட ஆடசித் த்லவனர உத்தரவு வழங்கலாம் 
என முன்பு இருந்தது. தகுதி்கள் இருந்தாலும் ைாவட்ட ஆடசித் 
த்லவர, அரசுககு பரிந்து்ரக்க னவண்டுமைன அர்சா்்ண்ய 
ைாற்றியுள்்ளதா்க அறிகினைன். இதனால் ்காலம் விரயைாகிைது. 
எனனவ, ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்களு்்டய அரசு தகுதி்கள் 
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இருந்தால் ைாவட்ட ஆடசித் த்லவனர உத்தர்வ வழங்கலாமைன 
அர்சா்்ண வழங்க முன்வருைா என அறிய விரும்புகினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு கூடடுைவுத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ெசல்லூர் ்கவா. ்ரவாேு: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அண்்ணன் 
திரு. நரசிம்ைன் அவர்கள் இஙன்க ஒரு ன்கள்வி்ய 
எழுப்பியிருககிைார்கள். அம்ைாதிரி அர்சா்்ணயில் எந்தவிதைான 
திருத்தமும் ம்காண்டுவரவில்்ல. ை்லவாழ் ைக்கள் வாழ்கிை ை்லப் 
பிரனத்சங்கள்; ்சட்டம்–ஒழுஙகுப் பிரசசி்ன ஏற்படும் இ்டங்கள்; 
Highways, அனதைாதிரி னநற்று நம்மு்்டய உ்ணவுத் து்ை அ்ைச்சர 
அவர்கள் ம்சான்னதுைாதிரி, ஒரு மபரிய ஆறு இருககிைது, அந்த 
ஆற்்ைக ்க்டந்து னபாய் மபாருட்கள் வாங்க னவண்டிய சூழ்நி்ல 
இருககிைது. அனதனபான்று, ஒரு மபரிய ஏரி இருககிைது. அந்த 
ஏரி்யக ்க்டந்து வர னவண்டியிருககும். இதுனபான்ை னநரவு்களில் 
ைாவட்ட ஆடசித் த்லவனர பரிந்து்ரக்கலாம். எதிரக்கடசி 
உறுப்பினர ்டாக்டர ைாசிலாைணி அவர்கள்கூ்ட பல ன்கள்வி்க்்ளக 
ன்கடடிருககிைார. ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர புரடசித் த்லவர 
எம்.ஜி.ஆர. அவர்கள் ஒரு கிராைத்திற்கு ஒரு ்க்்ட என்று ம்காண்டு வந்து, 
்காரடு்களின் எண்ணிக்்க்யக ்க்ணககில் எடுத்துகம்காள்்ளாைல் 
்க்்ட்க்்ளத் திைந்து ்சாத்ன ப்்டத்து, ஏைத்தாழ 4,441 ்க்்ட்கள் 
என்றிருந்த்த 15,501 ்க்்ட்க்ளா்க உயரத்திக ம்காடுத்தார்கள். உங்கள் 
ஆடசியிலும், எங்கள் ஆடசியிலும், ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவி 
அம்ைா அவர்களின் ஆடசியிலும் படிப்படியா்க 32,961 ்க்்ட்கள் 
என்று வந்த பிைகும்கூ்ட, இன்றும் ைாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் 
அந்தப் பகுதியில் இருககிை ைக்கள், ஏ்ழமயளிய ைக்கள், 
விவ்சாயி்கள் இன்னமும் சிரைப்படுகிைார்கள் என்று மதரிவித்ததன் 
அடிப்ப்்டயினல, இவற்்ைமயல்லாம் ்க்ணககில் எடுத்துத்தான் 
ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்கள் இன்்ைககு து்ைரீதியா்க 
ஆய்வு ம்சய்யச ம்சால்லியிருககிைார. அண்்ணன் திரு. நரசிம்ைன் 
அவர்கள் ம்சான்னதுனபால, அர்சா்்ணயில் எந்தத் திருத்தமும் 
ம்காண்டு வரவில்்ல. ைாவட்ட ஆடசித் த்லவர அவர்கன்ள 
உத்தரவிடுவதற்கு அதி்காரம் இருககிைது. எனனவ, ஒரு பக்கம் 
்காரடு எண்ணிக்்க என்மைல்லாம் இருந்தாலும், ைாண்புமிகு 
அம்ைா அவர்களின் அரசில் ஒரு முன்ைாதிரியா்க இந்த ஆண்டு 
இ்தச ம்சயல்படுத்த னவண்டுமைன்று ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர 
அவர்கள் ம்சால்லியிருககிைார்கள். து்ைரீதியா்க ஆய்வு ம்சய்து 
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ம்காண்டிருககினைாம். எஙம்கஙன்க ்க்்ட்கள் திைக்கககூடும், 
எஙம்கஙன்க ந்கரும் ்க்்ட்க்ளா்க அ்ைத்து மபாருட்க்்ள வழங்க 
முடியும் என்ப்தத் து்ை ரீதியா்க ்கண்்டறியச ம்சால்லியிருககினைாம். 
அந்தப் பணி்கள் ஆய்வு நி்லயினல இருககின்ைன. வி்ரவினல 
ைானியக ன்காரிக்்க வரும்னபாது கூடடுைவுத் து்ையின் மூலைா்க 
நல்ல பதில் இந்தச ்சட்டைன்ைத்திற்கு வழங்கப்படும் என்ப்தத் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. அர. ்சக்கரபாணி அவர்கள்.

திரு. அ்ர. சக்்க்ர�வாணி: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, மதா்டக்க னவ்ளாண்்ைக கூடடுைவு வஙகி்கள் 
மூலைா்க 3 இலட்சம் ரூபாய் ஒவமவாரு விவ்சாயிககும் 
இப்னபாது வடடியில்லா ந்்கக ்க்டன் வழங்கப்படடு வருகிைது. 
ஆனால், இப்னபாது ைத்திய அரசு ம்காண்டு வந்த ்சட்டத்தின் 
்கார்ணைா்க, வருகின்ை ைாரச ைாதத்திற்கு னைல் அந்த ந்்கக 
்க்டன் வழங்கப்ப்ட ைாட்டாது. நிலத்்தப் பதிவு ம்சய்தால்தான் 
3 இலட்சம் ரூபாய் ந்்கக ்க்டன் வழங்கப்படும் என்றும்; KCC 
்க்டனா்க ைாற்ை னவண்டுமைன்றும் ஓர உத்தரவு வந்திருககிைது. 
பல்னவறு மதா்டக்க னவ்ளாண்்ைக கூடடுைவு வஙகி்கள், 
குறிப்பா்க, மதன் ைாவட்டங்க்ளான திண்டுக்கல், திருமநல்னவலி, 
விருதுந்கர, சிவ்கங்்க ைற்றும் இராைநாதபுரம் னபான்ை பல்னவறு 
ைாவட்டங்களில் உள்்ள மதா்டக்க னவ்ளாண்்ைக கூடடுைவு 
வஙகி்கள் ந்்கக ்க்டன் வழஙகுவதன் மூலைா்க நல்ல வ்ளரசசி 
அ்்டந்து வருகின்ைன. உதார்ணத்திற்கு, 10 ன்காடி ரூபாய் முதல் 
15 ன்காடி ரூபாய் வ்ர ்க்டன் ம்காடுக்கப்படடிருககிைது. ஆனால், 
இந்தச ்சட்டம் வருகின்ை ்கார்ணத்தினால் விவ்சாயி்களும் 
பாதிக்கப்படுவார்கள், அனதனபால, அஙன்கயிருககிை மதா்டக்க 
னவ்ளாண்்ைக கூடடுைவு வஙகி்களும் நலிவ்்டயககூடிய 
சூழ்நி்ல இருககிைது. எனனவ, ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள் 
அதன்மீது என்ன ந்டவடிக்்க எடுக்கவிருககிைார்கள் என்ப்தத் 
தங்கள்மூலம் அறிய விரும்புகினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு கூடடுைவுத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ெசல்லூர் ்கவா. ்ரவாேு: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ன்கள்வி மபாது விநினயா்கத் திட்டம் 
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குறித்தது. மதா்டரபில்லாத இன்மனாரு ன்கள்வி்ய எதிரக்கடசிக 
ம்காை்டா ன்கடகிைார. இருந்தாலும் பதில் ம்சால்கினைன். ஆனால், 
எதிரக்கடசிக ம்காை்டா அவர்கள், நீங்கள் இப்படிக ன்கட்கலாைா? 
என்ன இப்படிக ன்கடகிறீர்கள்? நீங்கள் ன்கட்டது மதா்டக்க 
னவ்ளாண்்ைக கூடடுைவுக ்க்டன் ்சங்கத்்தப் பற்றிய ன்கள்வி. 
இருந்தாலும் ைாண்புமிகு உறுப்பினர ன்கடடிருககிைார, மபாதுவா்க 
எல்னலாரும் அச்சத்தில் இருககிைார்கள். 4,449 மதா்டக்க 
னவ்ளாண்்ைக கூடடுைவுக ்க்டன் ்சங்கங்கள் இருககின்ைன. அந்தச 
்சங்கங்களின்மூலம் வழங்கப்படுகிை இந்தக ்க்டன்்கள் எந்த வ்்கயிலும் 
பாதிக்கக கூ்டாது என்று, இன்்ைககு ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர 
அவர்கள், எந்த ஆடசியிலும் இல்லாத அ்ளவுககு, எல்னலாருககும் 
ன்சரத்துதான் இந்த ஆண்டு 11,000 ன்காடி ரூபாய் வடடியில்லா 
பயிரக ்க்டன் வழங்கச ம்சால்லி ஆ்்ணயிடடிருககிைார்கள். இனி 
இந்தப் பயிரக ்க்டன்்கள் உரிய மு்ையில், உரிய னநரத்தில் உரிய 
விவ்சாயி்களுககுக கி்்டககும். நீங்கள் அச்சப்ப்டத் னத்வயில்்ல. 
வணி்க வஙகி்களில், னதசியையைாக்கப்பட்ட வஙகி்களில் ந்்கக 
்க்டன் என்று ம்சால்லி, அவர்கள் தவைா்க ்க்டன் ம்காடுககிைார்கள் 
என்ை அடிப்ப்்டயினல, ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைர அவர்கள் 
இந்தச ்சட்டத் திருத்தத்்தக ம்காண்டு வந்திருககிைார்கள். 
நம்மு்்டய மதா்டக்க னவ்ளாண்்ைக கூடடுைவுச ்சங்கங்க்்ளப் 
மபாறுத்தவ்ரயில், இந்தைாதிரி ்க்டன் ம்காடுப்பது ்க்டந்த 
1–10–2019 உ்டன் முடிந்து னபாய்விட்டது. இருந்தாலும் ைாண்புமிகு 
அம்ைா அவர்களின் அரசு அதற்கு வி்ளக்கம் ன்கடடு, வரும் 30 ஆம் 
னததி வ்ர நீடடித்திருககிைது. இவற்்ைமயல்லாம் விவரைா்கச 
ம்சான்னால் னநரம் அதி்கைாகிவிடும். சுருக்கைா்கச ம்சால்கினைன். 
ஒன்னை ஒன்று. 

முற்ப்கல் 10–20

ைத்திய அரசு ப்ண ைதிப்பிழப்பு ந்டவடிக்்க எடுத்தனபாது, நைது 
ைாவட்ட வஙகி்களில் அவர்க்்ள உறுப்பினர்க்ளாககி அவர்கள் 
அ்னவருககுனை ்க்டன் ம்காடுத்னதாம். இந்தியா முழுவதும் 
இருககிைவர்களுககு, I.A.S. Officer, நம் ைாநிலத்தில் Secretary ஆ்க 
இருககிை ஒருவர, அவருககுககூ்ட ப்ண புழக்கமில்்ல. ஆனால், 
இதில் எந்தவிதைான பாதிப்பும் இல்லாத அ்ளவுககு அ்னத்து 
விவ்சாயி்களுககும் ஏைத்தாழ 7 இலட்சம் னபருககுனைல் 4,442 ன்காடி 
ரூபாய் ்க்டன் ம்காடுத்த அரசு ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்களு்்டய 
அரசு. (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) இமதல்லாம் எங்களு்்டய 
அரசின் ்சாத்ன. இ்தமயல்லாம் ம்சால்லைாடன்டன் 
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என்கிறீர்கள். அனதனபான்று, இப்னபாது, KCC மூலைா்கக ம்காடுக்க 
னவண்டுமைன்று ம்சால்கிைார்கள். அதற்்கான பணி்கள், த்ல்ைச 
ம்சயலா்ளர அவர்களின் ஆனலா்ச்னயின்னபரில் து்ைரீதியா்க 
ஆய்வு ம்சய்யப்படடு, அ்னவருககும் ்க்டன் வழங்கப்படும். 
எந்தவிதைான ஆடன்சப்்ணயும் இருக்காது. எல்னலாருககுனை, 
இன்்ைககு மூன்று இலட்சத்து (குறுககீடு்கள்) அந்தைாதிரி 
ம்சால்லைாடன்டன். பதில் பதிவு ம்சய்துதான் ஆ்கனவண்டும். 
(குறுககீடு) இல்்ல. ைாண்புமிகு உறுப்பினர தவைா்கக ்கருதக 
கூ்டாது. இதில், தவைான ்க்டன் ம்காடுக்கக கூ்டாது. Society–
ககு வாழ்வாதாரம் இருக்க னவண்டும். ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர 
அவர்கள் அ்தத்தான் ம்சால்கிைார்கள். உண்்ையான விவ்சாயி்கள் 
யாருககும் ்க்டன் இல்்ல என்ை நி்ல எதிர்காலத்தில் வராது; 
இதில் எந்தவித அச்சமும் னத்வயில்்ல என்ப்த ைடடும் இந்த 
னநரத்தில் சுருக்கைா்கத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: வினா வரி்்ச எண் 38, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. எஸ். ஈஸ்வரன், ைாண்புமிகு மின்்சாரம், 
ைதுவிலககு ைற்றும் ஆயத்தீர்வத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

38—
புதிய மினபாலை

*36419—திரு. எஸ். ஈஸ்்்ரன்:

ைாண்புமிகு மின்்சாரம், ைதுவிலககு ைற்றும் ஆயத்தீர்வத் 
து்ை அ்ைச்சர அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு 
வி்்டயளிப்பாரா—

(அ) பவானி்சா்கர மதாகுதி, தா்ளவாடி வட்டம், குத்தியாலத்தூர 
ஊராடசி, அ்்ணக்க்ர வழியா்க புதிய மின்பா்த அ்ைக்க 
அரசு முன்வருைா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்னபாது?

ைவாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி, மின்சவா்ரம், ைதுவிலக்கு ைறறும் 
ஆயத்தீர்ம்த் துமற அமைச்சர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள,

(அ) ைற்றும் (ஆ) ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள், 
அவரு்்டய பவானி்சா்கர மதாகுதிககுடபட்ட தா்ளவாடி 
வட்டம், குத்தியாலத்தூர ஊராடசிககு அ்்ணக்க்ர வழியா்க 
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புதிய மின்பா்த அ்ைக்க னவண்டுமைன்று ன்கடடிருககின்ைார. 
ஏற்ம்கனனவ, அ்தச சுற்றியிருககின்ை கிராைங்களுககு மின்னி்்ணப்பு 
ம்காடுக்கப்படடிருககின்ைது. ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் 
னவறு ஏதாவது ன்கள்வி்யத் தவறுதலா்கக ன்கடடுவிட்டாரா 
என்று மதரியவில்்ல. ஏமனன்று ம்சான்னால், மின் பா்த 
இருககின்ைது. மின்னி்்ணப்பும் ம்காடுக்கப்படடிருககின்ைது. 
ஆ்்கயால், ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் அ்த வி்ளக்கைா்கச 
ம்சால்வார்கம்ளன்ைால் அதற்குப் பதில் ம்சால்கின்னைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. எஸ். ஈஸ்வரன் அவர்கள்.

திரு. எஸ். ஈஸ்்்ரன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு இதய மதய்வம் புரடசித் த்லவி அம்ைா 
அவர்கள் துயில் ம்காள்ளும் தி்்சனநாககி பணிந்து வ்ணஙகுகினைன். 
ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்களு்்டய மதா்லனநாககுத் 
திட்டங்க்்ள நி்ைனவற்றும்வ்்கயில் தமிழ்க ைக்க்்ள சிைந்த 
மு்ையில் வழிந்டத்திச ம்சல்கிை ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்ைச்சர 
அவர்களுககும், ைாண்புமிகு து்்ண முதல்ைச்சர அவர்களுககும் 
எனது ைனைாரந்த வ்ணக்கங்க்்ளயும், வாழ்த்து்க்்ளயும் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

பவானி்சா்கர மதாகுதி, தா்ளவாடி வட்டம், குத்தியாலத்தூர 
ஊராடசி, அ்்ணக்க்ர வழியா்க 30–ககும் னைற்பட்ட 
குககிராைங்க்்ளக ம்காண்்ட திங்களூர ஊராடசி, ன்கரைா்ளம் 
ஊராடசி ஆகிய ஊராடசி்களுககு மின்்சாரம் வருகிைது. ஆனால், 
20 கினலா மீட்டர தூரம் அ்டரந்த ்காடடுப் பகுதி உள்்ள ஆ்சனூர 
பகுதி வழியா்க அந்த மின்்சாரம் வருகிைது. அந்தப் பகுதியில் 
அடிக்கடி ஏற்படும் சூைாவளிக ்காற்றினால் ைரங்கள் விழுந்து 
மின் ஒயர்கள் அறுந்து னபாவதால், ைக்களுககுச சீரான மின்்சாரம் 
வழங்க முடிவதில்்ல. எனனவ, இப்பகுதி ைக்களு்்டய நலன் 
்கருதி, மி்க அருகில் இருககிை அ்்ணக்க்ரயிலிருந்து னநரா்க 
னைற்்கண்்ட இரண்டு ஊராடசி்களுககும் சீரான மின்்சாரம் 
வழஙகுைாறு ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்க்்ள அன்னபாடு 
ன்கடடுகம்காள்கினைன். 

பவானி்சா்கர மதாகுதியில் உள்்ள ைல்லியம்ைன்துர்கத்தில் 
150 குடும்பங்களும், தா்சன்மதாடடியில் 25 குடும்பங்களும், 
இராைரஅ்்ணயில் 20 குடும்பங்களும் உள்்ளன. இப்பகுதி்களில் 
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நீண்்ட ்காலைா்க மின்்சாரம் இல்லாைல் அப்பகுதி ைக்கள் மி்கவும் 
சிரைத்திற்குள்்ளாகிைார்கள். அனதனபால, பவானி்சா்கர ஒன்றியம், 
ம்சாக்கம்பா்்ளயம் ஊராடசி, மவற்றினவல் ந்கர பகுதியிலும், 
நந்திபுரம் பகுதியிலும் மின்்சாரம் இல்லாைல் மபாதுைக்கள் 
மி்கவும் அவதிககுள்்ளாகின்ைனர. அப்பகுதி்களில் புதிய மின்பா்த 
அ்ைத்துத் தருைாறு ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கள் 
வாயிலா்க ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்க்்ள அன்னபாடு 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு மின்்சாரம், 
ைதுவிலககு ைற்றும் ஆயத்தீர்வத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள், மின்பா்த 
வனப் பகுதியில் வருகின்ை ்கார்ணத்தினால் இயற்்்கச சீற்ைத்தின் 
்கார்ணைா்க அடிக்கடி மின் பழுது ஏற்படுகின்ைது. அதற்்கா்க 
புதிய மின்பா்த னவண்டுமைன்று ன்கடடிருககின்ைார. இப்னபாது 
மபரும்பள்்ளம் Substation–லிருந்துதான் ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
ம்சால்கின்ை அந்தக குககிராைங்களுககு மின் வ்சதி ம்காடுக்கப்படடு 
வருகின்ைது. புதிய மின் பா்த அ்ைக்க னவண்டுமைன்று 
ம்சான்னால் வனத் து்ையி்டம் அனுைதி வாங்க னவண்டும் என்ை 
உச்ச நீதிைன்ைத்தின் ஆ்்ண இருககிைது. னத்வப்படின், வனத் 
து்ையின் அனுைதி்யப் மபற்று அந்தக குககிராைங்களுககுப் புதிய 
மின் பா்த அ்ைப்பதற்குப் பரிசீல்ன ம்சய்யப்படும் என்ப்தத் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் 4, 5 குககிராைங்களுககு 
மின் வ்சதி இல்்ல என்று ம்சான்னார்கள். இது்காறும் எங்கள் 
்கவனத்திற்கு வரவில்்ல. வனப் பகுதியினல இருககின்ை 
கிராைங்க்ளா்க இருந்தால், உச்ச நீதிைன்ை உத்தரவின்படி 
அஙன்க மின்னி்்ணப்புக ம்காடுக்க முடியாத ்கார்ணத்தினால், 
ன்சாலார ்லட அ்ைக்கலாம் என்று நி்னககின்னைன். 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் இது்காறும் என் ்கவனத்திற்குக 
ம்காண்டுவரவில்்ல. அப்படி இருப்பின், அது உ்டனடியா்க 
ஆய்வு ம்சய்யப்படடு, ன்சாலார ்லட ம்காடுப்பதற்குண்்டான 
ந்டவடிக்்க்ய ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்களின் அரசு எடுககும் 
என்ப்த ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.
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ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. எஸ். ரகுபதி அவர்கள்.

திரு. எஸ். ்ரகு�தி: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, என்னு்்டய திருையம் மதாகுதிககுடபட்ட அரிை்ளம் 
ைற்றும் தள்்ளாம்படடி பகுதி்களில் 33 ன்க.வி.ஏ. திைன் ம்காண்்ட 
து்்ண மின் நி்லயங்களிலிருந்து விவ்சாயி்களுககு மும்மு்ன 
மின்்சாரம் ஒழுங்கா்கக கி்்டப்பதில்்ல. ஒரு நா்்ளககு 1 ைணி 
னநரம் அல்லது இரண்டு ைணி னநரம்தான் மின்்சாரம் வருகிைது 
என்று ம்சால்கிைார்கள். எனனவ, அவர்களுககு 24 ைணி னநரமும் 
மும்மு்ன மின்்சாரம் கி்்டப்பதற்கு, அந்த இரண்டு து்்ண மின் 
நி்லயங்க்்ளயும் தரமுயரத்தித் தருைாறு ன்கடடுகம்காள்கினைன். 
ஆத்தூரில் மின்ைாற்றி்களில் overload இருப்பதனால், தின்சரி 
shutdown ஆகிவிடுகிைது. ஒரு நா்்ளககு 10 மு்ை, 15 மு்ை அஙன்க 
மின்த்்ட ஏற்படடுவிடுகிைது. எனனவ, அந்த transformer–ஐ தரம் 
உயரத்தித் தரனவா அல்லது புதிதா்க இன்மனாரு transformer–ஐ 
அ்ைத்துத் தரனவா னவண்டுமைனக ன்கடடுகம்காள்கினைன். 
எனனவ, அந்தப் பகுதி ைக்களுககுத் த்்ட இல்லாைல் மின்்சாரம் 
கி்்டப்பதற்கு னவண்டிய முயற்சி்க்்ள அரசு னைற்ம்காள்ளுைா 
என ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க அறிய 
விரும்புகினைன்.

முற்ப்கல் 10–25

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு மின்்சாரம், 
ைதுவிலககு ைற்றும் ஆயத்தீர்வத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, மபாதுவா்க ம்டல்்டா ைாவட்டங்களுககு 
12 ைணினநரம் மும்மு்ன மின்்சாரம் தரப்படுகின்ைது. ்காற்ைா்ல 
மின்்சாரம் கி்்டககும்னபாது 24 ைணினநரமும் மின்்சாரம் 
தரப்படடுகம்காண்டிருககிைது. ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் 
ம்சால்கின்ை பகுதியில் மின்னழுத்தம் அதி்கைா்க இருககின்ை 
்கார்ணத்தினால் மின் த்்ட ஏற்படுகின்ைது என்கிைார. அ்த 
ஆய்வு ம்சய்கின்னைாம். இன்மனான்று, ஆத்தூர பகுதியினல 
மின்ைாற்றி்களில் அதி்கப் பளு இருககின்ை ்கார்ணத்தினால் 
அடிக்கடி மின் த்்ட ஏற்படுகிைது என்று ம்சால்கிைார்கள். 
இது்காறும் எங்களுககு அப்படித் த்கவல் வரவில்்ல. அதுகுறித்து 
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உ்டனடியா்க ஆய்வு ம்சய்து, அஙன்கயிருககின்ை அதி்காரி்களி்டம் 
னபசி அதற்குண்்டான ந்டவடிக்்க எடுக்கப்படும் என்ப்த 
ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: வினா வரி்்ச எண் 39, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. து்ர. ்சந்திரன்ச்கரன், ைாண்புமிகு 
ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் ஊர்க வ்ளரசசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் 
ம்சயலாக்கத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

39—

தைாகுப்பு வீடு்கள்

*50194—திரு. தும்ர. சநதி்ரபச்க்ரன்:

ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருவா்கம் ைற்றும் ஊர்க வ்ளரசசி, 
சிைப்புத் திட்டங்கள் ம்சயலாக்கத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள் 
கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு வி்்டயளிப்பாரா—

(அ) தஞ்்சாவூர ைாவட்டம், பூதலூர ஊராடசி ஒன்றியம், 
வீரைர்சன்னபட்்ட ஊராடசியில் பழுத்்டந்துள்்ள மதாகுப்பு 
வீடு்க்்ளச சீர்ைக்க அரசு முன்வருைா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்னபாது?

ைவாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. ப்லுைணி, ் ்க்ரவாடசி நிரு்வா்கம் ைறறும் 
ஊ்ர்க ்்ளர்ச்சி, சிறபபுத் திடடங்கள ெசயலவாக்்கத் துமற அமைச்சர்: 
ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 

(அ) ைற்றும் (ஆ) தஞ்்சாவூர ைாவட்டம், பூதலூர ஒன்றியம், 
வீரைர்சன்னபட்்ட ஊராடசியில் உள்்ள மதாகுப்பு வீடு்கள் 
முழுவதும் சிதலை்்டந்து பழுது நீக்கம் ம்சய்ய இயலாத நி்லயில் 
உள்்ளதால் இவற்்ைச சீர்ைக்க இயலாது என்ப்த ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. து்ர. ்சந்திரன்ச்கரன், இருக்்கயில் இல்்ல. ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர திரு. எம். இராைச்சந்திரன் அவர்கள்.
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திரு. எம். இ்ரவாைச்சநதி்ரன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, மதாகுப்பு வீடு்கள் திட்டம் என்பது ்க்லஞர 
அவர்க்ளால் 1974 ஆம் ஆண்டு துவங்கப்படடு, அதன்மூலம் 
ஆதி திராவி்ட ைக்களுககு வீடு்கள் ்கடடிக ம்காடுக்கப்பட்டன. 
அப்மபாழுது ஆதி திராவி்டர்கள் அந்த வீடு்க்்ளத் தங்களுககுக 
கி்்டத்த ைாளி்்க என்று ்கருதினார்கள். அந்த வீடு்க்்ளக ்கடடி, 
இன்்ைககுக கிட்டத்தட்ட 46 ஆண்டு்கள் ஆகிவிட்டன. ்சட்டைன்ை 
உறுப்பினர மதாகுதி னைம்பாடடு நிதியிலிருந்து அ்தச ்சரிபாரக்க 
னவண்டுமைன்று ம்சான்னால், ஒரு ்காலக ்க்ணககீடு இருககிைது. 
இந்த ஆண்டுககுள் இருந்தால்தான் அ்தச ம்சய்ய முடியும் என்ை 
நி்ல இருககிைது. நம்மு்்டய அரசு 25 ஆண்டு ்காலத்திற்கு முன் 
்கட்டப்பட்டதா்க இருந்தால் அ்தப் பழுதுபாரக்கலாம் என்று 
ம்சால்கிைது. ஆனால், 46 ஆண்டு்க்ளான பழுத்்டந்த இந்தக 
்கட்ட்டங்க்்ளச சீர்ைப்பதற்கு வ்சதி வாய்ப்பு்கன்ள இல்்ல. 
ஆ்்கயினானல அந்த வீடு்க்்ள இடித்துவிடடு புதிதா்க வீடு்க்்ள 
அ்ைத்துத் தரனவண்டும் என்பதுதான் நல்ல ந்்டமு்ை. 46 
ஆண்டு்கள் குடியிருந்த வீடு்க்்ள அர்சாங்கம் பழுது பாரப்பதற்கு 
முடியாது; இயலாது. ஆ்்கயால் அர்சாங்கம் முன்னின்று 
இதற்்கா்க நிதிமயாதுககீடு ம்சய்து புதிய வீடு்க்்ள அவர்களுககு 
அ்ைத்துத் தந்தால் நன்ைா்க இருககும் என்று தங்கள் மூலைா்கத் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருவா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க வ்ளரசசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் ம்சயலாக்கத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. ப்லுைணி: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் குறிப்பிட்டது 
முககியைான ஒரு பிரசசி்ன. ஆதி திராவி்டர்களுக்கான வீடு்கள் 
்கடடும் திட்டத்்த ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவர எம்.ஜி.ஆர. 
அவர்கள் ம்காண்டுவந்தார்கள். ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் 
னபசும்னபாது, அவர்கள் த்லவர என்று ம்சான்னார. ைாண்புமிகு 
முதல்ைச்சர அண்்ணன் எ்டப்பாடியார அவர்கள் னபர்வ விதி 
110–ன்கீழ் மவளியிட்ட அறிக்்கயின்படி 25 ஆண்டு்களுககு முன்னர 
பல்னவறு அரசுத் திட்டங்களின்கீழ் ்கட்டப்படடு பழுத்்டந்த 
நி்லயிலுள்்ள 45,594 வீடு்க்்ள, வீடு ஒன்றுககு 50,000 ரூபாய்ககு 
மி்காைல் பழுது நீக்கம் ம்சய்ய ஏதுவா்க 227 ன்காடினய 97 இலட்சம் 
ரூபாய் நிதிமயாதுககீடு ம்சய்து, ஊர்க வ்ளரசசித் து்ை மூலைா்க 
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26–9–2018 அன்று ஆ்்ண மவளியி்டப்பட்டது. இத்திட்டத்தின்கீழ், 
45,594 வீடு்கள் பழுது நீக்கம் ம்சய்யும் பணிககு 
எடுத்துகம்காள்்ளப்படடு அ்னத்துப் பணி்களும் ம்சய்து 
முடிக்கப்படடிருககின்ைன. குறிப்பா்க, தஞ்்சாவூர ைாவட்டத்தில் 
மைாத்தைா்க 12 ன்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில் 2400 வீடு்கள் பழுது 
நீக்கம் ம்சய்யப்படடிருககின்ைன. 25 வரு்டங்கள், 30 வரு்டங்கள், 40 
வரு்டங்க்ளான வீடு்க்்ளமயல்லாம் பழுது நீக்கம் ம்சய்ய முடியாது. 
அந்த வீடு்களில் ்்க்வத்தால் முழுவதும் damage ஆ்கககூடிய 
சூழ்நி்ல இருககிைது. பல்னவறு திட்டங்களின்படி ஒரு நபருககு ஒரு 
மு்ைதான் அர்சாங்கம் வீடு ்கடடிக ம்காடுக்கககூடிய சூழ்நி்ல 
இருககிைது. வீடு இருககிை நிலங்களினலனய, வீடு இருககிை இ்டம் 
னபா்க எஞ்சிய நிலத்்த அவர்க்ளது ை்கன் மபயருகன்கா, ை்கள் 
மபயருகன்கா பட்டா ைாறுதல் ம்சய்யும்மபாழுது அந்தைாதிரி 
ம்சய்வதற்கு வாய்ப்பு இருககிைது. ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்கள் 
்காலத்திலும், ைாண்புமிகு எ்டப்பாடியார ்காலத்திலும் பல வீடு்கள் 
்கடடிக ம்காடுக்கப்படடிருககின்ைன. பழுது நீக்கம் ம்சய்வதற்கு 
ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அண்்ணன் எ்டப்பாடியார அவர்கள் 
சிைப்பு நிதி்ய ஒதுககீடு ம்சய்து ம்காடுத்திருககிைார்கள். 227 ன்காடி 
ரூபாய் நிதி்ய ஒதுககிக ம்காடுத்திருககிைார்கள். 

முற்ப்கல் 10–30

அ்தப்னபால, ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்களு்்டய 
உத்தரவிற்கி்ணங்க, ்சட்டைன்ை உறுப்பினர மதாகுதி னைம்பாடடு 
நிதியிலிருந்தும்கூ்ட பழுதுநீக்கம் ம்சய்யும் பணி்க்்ள 
னைற்ம்காள்வதற்்கா்க 50,000 ரூபா்ய ஒதுககீடு ம்சய்யும் வ்்கயில், 
விதிமு்ை்க்்ள ைாற்றிக ம்காடுத்திருககினைாம். ஆ்கனவ, ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர அவர்கள் கூறிய வீடு்க்்ளப் பழுது நீக்கம் ம்சய்வது 
குறித்து, ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்களு்்டய ்கவனத்திற்குக 
்கண்டிப்பா்க மீண்டும் ம்காண்டு ம்சல்லப்படும் என்ப்த 
ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திருைதி வி. ்கஸ்தூரி வாசு அவர்கள். 

திருைதி வி. ்கஸ்தூரி ்வாசு: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு இதய மதய்வம் புரடசித் த்லவர 
எம்.ஜி.ஆர. அவர்க்்ளயும், ைாண்புமிகு இதய மதய்வம் புரடசித் 
த்லவி அம்ைா அவர்க்்ளயும் வ்ணஙகுகினைன். எதிரக்கடசி்களின் 
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எண்்ணங்க்்ளத் தவிடு மபாடியாககி, மூன்ைாண்டு்கள் ்க்டந்து 
ஆடசியின் நான்்காவது ஆண்டில் அடிமயடுத்து ்வத்திருககின்ை 
(னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அண்்ணன் 
எ்டப்பாடியார அவர்க்்ளயும், ைாண்புமிகு து்்ண முதல்ைச்சர 
அண்்ணன் ஓ.பி.எஸ். அவர்க்்ளயும் வ்ணஙகுகினைன். உள்்ளாடசித் 
து்ையினல பல விருது்க்்ளப் மபற்று, ்சாத்ன புரிந்திருககின்ை 
எங்களு்்டய உள்்ளாடசித் து்ை அ்ைச்சர அவர்க்்ளயும் 
வ்ணஙகுகினைன். 

வால்பா்ை மதாகுதி, ஆ்னை்ல ஒன்றியத்தில் பழுத்்டந்த 
வீடு்கள் அதி்கம் உள்்ளன. ்சட்டைன்ை உறுப்பினர மதாகுதி 
னைம்பாடடு நிதியிலிருந்து சில பணி்க்்ளத்தான் ம்சய்ய முடிகின்ைது. 
னைலும், ்டாப்ஸ்லிப் பகுதியிலுள்்ள ை்லவாழ் ைக்களுககு வீடு்கள் 
்கடடித் தரப்படடிருககின்ைன. அந்த வீடு்களும் பழுத்்டந்துள்்ளன. 
எனனவ, ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள், பழுத்்டந்துள்்ள அந்த 
வீடு்க்்ளச ்சரி ம்சய்வதற்கு நிதி ஒதுககித் தர னவண்டுமைன்று 
பணிவு்டன் ன்கடடு அைரகினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருவா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க வ்ளரசசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் ம்சயலாக்கத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. ப்லுைணி: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, வால்பா்ை பகுதியினல பழுத்்டந்த 
வீடு்க்்ளப் பழுது நீக்கம் ம்சய்வது பற்றி ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்கள் ம்சான்னார்கள். வீடு்கள் ்கட்டப்படடு 25 ஆண்டு்களுககு 
னைலா்க இருககின்ைபட்சத்தில், ரூ.227 ன்காடி ஒதுக்கப்படடு, பழுது 
நீக்கம் ம்சய்யும் பணி்கள் னைற்ம்காள்்ளப்பட்டன. அ்தப்னபால, 
து்ை ரீதியா்க ஆய்வு ம்சய்து, கூடுதல் நிதி னத்வப்படும்பட்சத்தில், 
ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்களு்்டய ்கவனத்திற்குக ம்காண்டு 
ம்சல்லப்படும். ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்கள், ்சட்டைன்ை 
உறுப்பினர மதாகுதி னைம்பாடடு நிதி்ய 50 இலட்சம் ரூபாய் 
கூடுதலா்கத் தற்னபாது உயரத்திக ம்காடுத்திருககிைார்கள் என்பது 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களுககுத் மதரியும். அந்நிதியிலிருந்தும் 
50,000 ரூபாய் வ்ர பழுது நீக்கம் ம்சய்யும் பணி்க்்ள 
னைற்ம்காள்்ளலாம் என்று தற்னபாது விதிமு்ை்க்்ள ைாற்றி 
ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்கள் உத்தரவிடடிருககிைார்கள். 
அதிலிருந்தும் பணி்க்்ள னைற்ம்காள்வதற்கு வாய்ப்பு இருககிைது 
என்ப்த ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க 
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ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. ஆர. ்கன்ணஷ அவர்கள். 

திரு. ஆர். ்கபேஷ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உள்்ளாடசித் து்ை அ்ைச்சர 
அவர்களுககு மதரிவித்துகம்காள்்ள விரும்புவது என்னமவனில், 
்க்டந்த வரு்டம் ஏற்பட்ட புயலின் ்கார்ணைா்க நீலகிரி ைாவட்டத்தில் 
கிட்டத்தட்ட 100–ககும் னைற்பட்ட ஆதி திராவி்ட ைக்களு்்டய 
குடியிருப்பு்கள் பழுத்்டந்தும், நி்ைய இ்டங்களில் தடுப்புச சுவர 
இல்லாைலும், ைக்கள் வாழ முடியாத நி்ல்ையில் இருககின்ைன. 
ைதிப்பிற்குரிய ைாண்புமிகு து்்ண முதல்ைச்சர அவர்கள் 
வந்து பார்வயிட்டனபாது, ‘்கண்டிப்பா்க பசு்ை வீடு்கள் 
்கடடித் தருகினைாம்’ என்ை உறுதிமைாழி்ய அளித்துவிடடுச 
ம்சன்ைார்கள். எனனவ, கு்ைந்தபட்சம் 100 பசு்ை வீடு்க்்ளக 
்கடடிக ம்காடுத்தால், அந்த பாவப்பட்ட ஏ்ழ ைக்களினு்்டய 
கு்ை்கள் தீரும். எனனவ, 100 பசு்ை வீடு்கள் ்கடடித் தருவதற்கு 
ஆவன ம்சய்யுைாறு ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கள் 
மூலைா்க ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்களி்டம் ன்கடடுகம்காள்்ள 
விரும்புகினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருவா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க வ்ளரசசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் ம்சயலாக்கத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. ப்லுைணி: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, புயல் உள்ளிட்ட இயற்்்க னபரி்டர 
்காலங்களில் ைத்திய, ைாநில அரசு்கள் சிைப்பு நிதி ஒதுககீடு 
ம்சய்யககூடிய வாய்ப்பு இருககிைது. ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்கள், தடுப்புச சுவர பற்றிச ம்சான்னார்கள். ஊராடசிப் 
பகுதி்களினல தடுப்புச சுவர ்கடடும் பணி்க்்ள NREGA 
திட்டத்தில் எடுத்துகம்காள்்ளலாம். இதுனபான்று பல்னவறு 
பணி்கள் ம்சய்யப்படடுள்்ளன. நீலகிரி ைாவட்டத்திற்கும் பல்னவறு 
திட்டங்க்்ள எடுத்துகம்காண்டிருககினைாம். 

ைாண்புமிகு ்சட்டைன்ை உறுப்பினர அவர்கள், னபருந்து 
நி்லயம் னத்வ என்று ன்கட்டவு்டனனனய, ைாண்புமிகு 
முதல்ைச்சர அவர்கள், னபருந்து நி்லயம் ்கட்டப்படும் என்று 
உ்டனடியா்க அறிவித்தார்கள். இதுனபான்று பல்னவறு திட்டங்கள் 
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எடுத்துகம்காள்்ளப்படடுள்்ளன. அனதனபான்று, ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர அவர்கள் ன்கட்ட 100 வீடு்க்்ளயும் ்கடடுவது 
குறித்து து்ை ரீதியா்க ஆய்வு ம்சய்து, ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர 
அவர்களு்்டய ்கவனத்திற்குக ம்காண்டு ம்சல்லப்படும் என்ப்த 
ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: வினா வரி்்ச எண் 40, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. P. சின்னப்பன், ைாண்புமிகு ்கால்ந்்ட 
பராைரிப்புத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

40—

்காலேல்டக் கிலை நிலலயம்

*61908—திரு. P. சின்னப�ன்:

ைாண்புமிகு ்கால்ந்்ட பராைரிப்புத் து்ை அ்ைச்சர 
அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு வி்்டயளிப்பாரா—

(அ) வி்ளாத்திகு்ளம் மதாகுதி, வி்ளாத்திகு்ளம் ஊராடசி 
ஒன்றியம், V. னவ்டப்படடி ஊராடசியில் ்கால்ந்்டக கி்்ள 
நி்லயம் அ்ைக்க அரசு முன்வருைா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்னபாது?

ைவாண்புமிகு திரு. உடுைமல K. ்ரவாெவாகிருஷ்ேன், ்கவால்்மட 
�்ரவாைரிபபுத் துமற அமைச்சர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, தங்கள் அனுைதியு்டன் திருத்திய வி்்ட்ய னபர்வககு 
அளிககினைன்.

 (அ) ைற்றும் (ஆ) தூத்துககுடி ைாவட்டம், வி்ளாத்திகு்ளம் 
மதாகுதி, வி்ளாத்திகு்ளம் ஊராடசி ஒன்றியம், V. னவ்டப்படடி 
ஊராடசியில் ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் புதிய 
்கால்ந்்டக கி்்ள நி்லயம் துவக்கக ன்காரியுள்்ளார்கள். V. 
னவ்டப்படடி கிராைத்தில் மைாத்தம் 157 ்கால்ந்்ட அலகு்கன்ள 
உள்்ளன. அரசு விதிமு்ை்களின்படி, புதிய ்கால்ந்்டக கி்்ள 
நி்லயம் துவக்க கு்ைந்தபட்சம் 3,000 ்கால்ந்்ட அலகு்கள் 
இருக்க னவண்டும். V. னவ்டப்படடி ைற்றும் அதன் சுற்றுப்புைக 
கிராைங்க்ளான னவ்டப்படடு, ைாைநாயக்கபுரம், விரு்சம்படடி, 
அர்சன்கு்ளம், பல்லாகு்ளம், ்கன்னிைாரன்காட்டம், ை்காராஜபுரம், 
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இலந்்தககு்ளம், இலக்கம்படடி, ைந்திககு்ளம் ைற்றும் இ. 
னவலாயுதபுரம் ஆகியவற்்ையும் ன்சரத்து 3,110 ்கால்ந்்ட அலகு்கள் 
உள்்ளதால், அஙகு புதிய ்கால்ந்்டக கி்்ள நி்லயம் அ்ைக்க 
்சாத்தியககூறு்கள் உள்்ளன என்ப்தயும், இதுகுறித்து அரசின் 
ம்காள்்்க முடிவுககுடபடடு ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்ைச்சர 
அண்்ணன் எ்டப்பாடியார அவர்களின் ்கவனத்திற்கு எடுத்துச 
ம்சன்று பரிசீல்ன ம்சய்யப்படும் என்ப்தயும் ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

முற்ப்கல் 10–35

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. P. சின்னப்பன் அவர்கள். 

திரு. P. சின்னப�ன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, வங்கக ்க்டனலாரம் துயில் ம்காண்டிருககும் தங்கத் 
த்லவி புரடசித் த்லவி அம்ைா அவர்க்்ள வ்ணஙகுகினைன். 
இரும்பு னத்சத்தின் ்கரும்பு ைனிதர, ்சட்டம்–ஒழுங்்கக ்காப்பதில் 
இரும்பு ைனிதர, இந்தியாவின் Number One முதல்வர, நம் 
ைாண்புமிகு முதல்வர அவர்க்்ள வ்ணஙகுகினைன். (னை்்ச்யத் 
தடடும் ஒலி) ‘ஜல்லிக்கடடு நாய்கர’ நம் ைாண்புமிகு து்்ண 
முதல்வர அவர்க்்ளயும் ைற்றும் எங்கள் ைண்ணின் ்ைந்தர 
ைாண்புமிகு ம்சய்தி ைற்றும் வி்ளம்பரத் து்ை அ்ைச்சர, எங்கள் 
அண்்ணன் திரு. ்க்டம்பூர ராஜு அவர்க்்ளயும் வ்ணஙகுகினைன். 

வானம் பாரத்த பூமி, ை்ழ மபய்தால்தான் எங்கள் பகுதியில் 
விவ்சாயம் ந்டககும். னவலிக்காத்தான் ைரங்களும், ஆடு, ைாடு்களும் 
நி்ைந்த பகுதி. ைானாவாரி ்கரி்சல் ்காடடில் தமிழ்கத்தினலனய அதி்க 
்காரம் தரும் மி்ள்காய் வத்தல் அதி்கைா்க வி்்ளச்சல் தரும் பகுதி, 
எங்கள் வி்ளாத்திகு்ளம் மதாகுதி. வி்ளாத்திகு்ளம் மதாகுதி ைக்களின் 
பல ஆண்டு ன்காரிக்்கயான, மி்ள்காய் வத்தல் ் ையம் அ்ைத்தி்ட 
படமஜடடில் அறிவித்த ைாண்புமிகு முதல்வர அவர்களுககும், 
ைாண்புமிகு து்்ண முதல்வர அவர்களுககும், எங்கள் அண்்ணன் 
பா்சமிகு ம்சய்தி ைற்றும் வி்ளம்பரத் து்ை அ்ைச்சர அவர்களுககும் 
வி்ளாத்திகு்ளம் மதாகுதி ைக்களின் ்சாரபில் முதலில் ன்கா்டானு 
ன்காடி நன்றி்யத் மதரிவித்துகம்காள்கின்னைன். 

தமிழ்கத்தினலனய பரப்ப்ளவில் மபரிய மதாகுதி எங்கள் 
வி்ளாத்திகு்ளம் மதாகுதி. 141 கிராை ஊராடசி்க்்ளக ம்காண்்ட 
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மதாகுதி வி்ளாத்திகு்ளம் மதாகுதி. 3 வருவாய் வட்டங்க்்ள 
உள்்ள்டககிய மதாகுதி வி்ளாத்திகு்ளம் மதாகுதி. என்றும் 
புரடசித் த்லவரின், புரடசித் த்லவியின் எஃகுக ன்காட்்ட 
வி்ளாத்திகு்ளம் மதாகுதி. தற்னபாது ந்்டமபற்ை உள்்ளாடசித் 
னதரதலிலும் வி்ளாத்திகு்ளம் மதாகுதிககுடபட்ட வி்ளாத்திகு்ளம், 
புதூர 2 ஊராடசி ஒன்றியங்களிலும் 100 ்சதவிகிதம் மவற்றி மபற்று, 
அண்்ணன் எ்டப்பாடியார அவர்களின் எஃகுக ன்காட்்ட என்று 
நிரூபித்த மதாகுதி வி்ளாத்திகு்ளம் மதாகுதி. (னை்்ச்யத் தடடும் 
ஒலி) முழுக்க முழுக்க ஆடு, ைாடு்க்்ள ்வத்துத்தான் பி்ழப்பு 
ந்டத்தி வருகிைார்கள். அம்ைா அவர்களின் ஆடசியிலும், தற்னபாது 
அண்்ணன் ைாண்புமிகு எ்டப்பாடியார அவர்களின் ஆடசியிலும் 
ஆயிரத்திற்கும் னைற்பட்ட ஆடு, ைாடு்கள் வழங்கப்படடுள்்ளன. 
அருகில் ்கால்ந்்ட ைருத்துவை்னனயா, ்கால்ந்்டக கி்்ள 
நி்லயனைா இல்்ல. ஆ்்கயால், தற்னபாதுள்்ள நி்ல்யக 
்க்ணககிடடு, அஙன்க ்கால்ந்்டக கி்்ள நி்லயம் அ்ைக்கக 
ன்கடடிருந்னதன். ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள் உறுதியா்க 
அ்ைத்துத் தரப்படும் என்று கூறியிருககிைார்கள். அவர்களுககு 
மீண்டும் ஒரு மு்ை நன்றி்யக கூறி வி்்ட மபறுகினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு எதிரக்கடசித் 
து்்ணத் த்லவர அவர்கள். 

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, னவறு ஒன்றுமில்்ல. ஆளுங்கடசி உறுப்பினர்கள் 
னபசுகிைனபாமதல்லாம் னபர்வ முன்னவர அவர்க்்ளக 
குறிப்பிடுகிைனபாமதல்லாம், ‘ஜல்லிக்கடடு நாய்கன், ஜல்லிக்கடடு 
நாய்கன்’ என்று ம்சால்கிைார்கள். அதாவது, இதுவ்ரயில் 
எப்மபாழுதாவது நம்மு்்டய னபர்வ முன்னவர அவர்கள் ைாடு 
பிடித்திருககிைாரா? இல்்ல, அந்தப் மபயருககு ஏற்ைபடி ஒரு நாள் 
அலங்காநல்லூரில் ஏற்பாடு ம்சய்து எங்க்்ளமயல்லாம் கூடடிக 
ம்காண்டு னபாய் அவர ைாடு பிடிப்பதற்கு ஏற்பாடு ம்சய்வாரா 
என்று தங்கள் மூலைா்க அறிய விரும்புகினைன். அவர வந்தவு்டன் 
ம்காஞ்்சம் ன்கடடுச ம்சால்கிறீர்க்ளா? (சிரிப்பு)

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: வினா வரி்்ச எண் 41, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. ன்கா. ்சம்பத்து, ைாண்புமிகு ைக்கள் 
நல்வாழ்வு ைற்றும் குடும்ப நலத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.
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ஆரம்ப சு்காைார நிலலயம்

*52636—திரு. ப்கவா. சம்�த்து:

ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்வாழ்வு ைற்றும் குடும்ப நலத் 
து்ை அ்ைச்சர அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு 
வி்்டயளிப்பாரா—

(அ) ்கானவரிப்பாக்கம் ஆரம்ப சு்காதார நி்லயத்்த 20 
படுக்்க்கள் வ்சதி ம்காண்்ட ஆரம்ப சு்காதார நி்லயைா்கத் தரம் 
உயரத்த அரசு முன்வருைா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்னபாது?

ைவாண்புமிகு டவாக்டர் சி. விேய �வாஸ்்கர், ைக்்கள ் ல்்வாழவு ைறறும் 
குடும்� ்லத் துமற அமைச்சர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, பா்சன நிலங்க்ளால் பயன்மபறும் பா்சக்கார விவ்சாயப் 
மபருஙகுடி ைக்களு்்டய வயிற்றினல பால் வாரக்கககூடிய 
அறிவிப்பா்க, ஒரு பா்சக்கார முதல்ைச்சரா்க, நம்மு்்டய 
முதல்ைச்சர, நான் ்சாரந்திருக்கககூடிய புதுகன்காட்்ட ைாவட்டம் 
உள்ளிட்ட ்கானவரி ம்டல்்டா ைாவட்டங்க்்ளப் பாது்காக்கப்பட்ட 
னவ்ளாண் ைண்்டலைா்க அறிவித்திருப்பதற்கு ைாவட்ட 
ைக்களு்்டய ்சாரபினல நன்றி மதரிவிப்பனதாடு, மநடுங்காலைா்கப் 
னபாராடிய மநடுவா்சல் கிராை ைக்களும் (னை்்ச்யத் தடடும் 
ஒலி) ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்ைச்சரஅவர்க்்ள னநரினல 
்சந்தித்து தங்களு்்டய மநஞ்்சாரந்த நன்றி்க்்ளத் மதரிவித்தார்கள். 
அ்தத் மதா்டரந்து, புதுகன்காட்்ட ைாவட்ட ைக்களு்்டய 100 
ஆண்டு ்கால ்கனவுத் திட்டைான ்கானவரி–்வ்்க–குண்்டாறு 
இ்்ணப்புத் திட்டத்திற்்கா்க 700 ன்காடி ரூபா்ய (னை்்ச்யத் 
தடடும் ஒலி) ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்ைச்சர அவர்கள் 
ஒதுககித் தந்து, புதுகன்காட்்ட ைாவட்ட விவ்சாயப் மபருஙகுடி 
ைக்களு்்டய வயிற்றினல பால் வாரக்கககூடிய ஓர அறிவிப்்ப 
இந்த படமஜடடினல அறிவித்ததற்்கா்க, ைாவட்ட ைக்கள் ்சாரபா்க 
நான் இந்த னநரத்தினல நன்றி்யத் மதரிவித்துகம்காள்்ளக 
்க்ட்ைப்படடிருககின்னைன். 
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முற்ப்கல் 10–40

ைாண்புமிகு எதிரக்கடசித் து்்ணத் த்லவர அவர்கள் 
இஙன்க ம்சான்னார. ஜல்லிக்கடடுக்கா்க இந்த நான்ட னபாராடிக 
ம்காண்டிருந்தனபாது, ைாண்புமிகு து்்ண முதல்ைச்சர அவர்கள் 
24 ைணி னநரத்தினல ைத்திய அரசின் ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைர 
அவர்க்்ளச ்சந்தித்து அதற்்கான ஒரு சிைப்பு உத்தர்வ, விலக்்க 
மபற்றுக ம்காடுத்த ்கார்ணத்தினால், அவர ஜல்லிக்கடடு நாய்கர 
என்ை்ழக்கப்படுகிைார. ைாண்புமிகு எதிரக்கடசித் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கள் விரும்பினால், நாங்கள் அடுத்து விராலிை்ல 
ஜல்லிக்கடடில், எதிரக்கடசித் து்்ணத் த்லவ்ர அ்ழப்பதற்குத் 
தயாரா்க இருககின்னைாம். (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) தாங்கள் 
பார்வயா்ளரா்க வரலாம் அல்லது ைாடுபிடி வீரரா்க வந்தால், 
அது னைலும் எங்களுககு ைகிழ்சசியா்க இருககும் என்ப்த நான் 
இந்த னநரத்தினல ஜல்லிக்கடடு னபர்வயின் ்சாரபினல எதிரக்கடசித் 
து்்ணத் த்லவர அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கின்னைன்.

(அ) ைற்றும் (ஆ) ்கானவரிப்பாக்கம் ஒன்றியத்தில், 
ஏற்ம்கனனவ பா்ணாவரம் பிரதான ஆரம்ப சு்காதார நி்லயம், 
னைம்படுத்தப்பட்ட 30 படுக்்க்கள் ம்காண்்ட ஆரம்ப சு்காதார 
நி்லயைா்கச ம்சயல்படடுக ம்காண்டிருககிைது. ஆ்்கயினால், 
வருங்காலத்தில் ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் ன்கட்ட 
்கானவரிப்பாக்கம் ஆரம்ப சு்காதார நி்லயம் அவசியம் 
்கனினவாடு பரிசீலிக்கப்படும் என்ை நல்ல த்கவ்ல ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க ்சட்டைன்ை உறுப்பினர 
அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கின்னைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. ன்கா. ்சம்பத்து அவர்கள்.

திரு. ப்கவா. சம்�த்து: ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவர எம்.ஜி.ஆர. 
அவர்க்்ளயும், ைாண்புமிகு இதய மதய்வம் புரடசித் த்லவி 
அம்ைா அவர்க்்ளயும் வ்ணஙகுகினைன்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, னபாதி 
அர்ச்ரப்னபால், இந்தப் னபர்வ்ய நீதி தவைாைல் 
ந்டத்தும் உங்களுககும் என் பணிவான வ்ணக்கங்க்்ளத் 
மதரிவித்துகம்காள்கின்னைன்.

தமிழ்கத்தின் அ்னத்துத் தரப்பு ைக்களின் மநஞ்்சங்களிலும் 
குறிப்பா்க, விவ்சாயப் மபருைக்களின் மநஞ்்சங்களிலும் நீங்கா இ்டம் 
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பிடித்திருககும் எங்கள் ன்சலத்து ைாங்கனி, ்கரும்பு ைனிதரா்க, தன் 
ம்சந்தமிழால், இம்ைாைன்ைத்தில் இருப்னபா்ர எதிரம்காண்டு, 
தன் ம்சால்லாற்ைலால் மவற்றி மபறும் அ்ளவிற்கு, தமிழ் ஆற்ைல் 
ப்்டத்த எங்கள் ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்ைச்சர அவர்க்்ள 
வ்ணஙகுகின்னைன்.

ைனித னநயத்து்டன், னத்னவி்ட இனி்ையா்கவும், இச்ச்பயில் 
அ்டக்கமும், அன்பும், அ்ைதியும் ம்காண்்ட உருவைா்க 
அைரந்திருககும் எங்கள் ைாண்புமிகு து்்ண முதல்ைச்சர 
அவர்க்்ளயும் பணிவு்டன் வ்ணஙகுகின்னைன்.

ைாண்புமிகு வணி்க வரித் து்ை அ்ைச்சர அவர்க்்ளயும், 
எங்கள் ைண்ணின் ்ைந்தரா்க, ஆற்ைல் மிகுந்த ைாவட்ட ்கழ்கச 
ம்சயலா்ளரா்கச ம்சயல்படும் அன்பு அண்்ணன் திரு. சு. ரவி 
அவர்க்்ளயும் பணிவு்டன் வ்ணஙகுகின்னைன்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, எனது ன்சாளிங்கர 
்சட்டைன்ைத் மதாகுதியில் ்கானவரிப்பாக்கம் னபரூராடசி வழியா்க 
ம்சன்்ன முதல் மபங்களூரு ம்சல்லும் னதசிய மநடுஞ்்சா்ல 
அ்ைந்துள்்ளது. னதசிய மநடுஞ்்சா்லயில் அடிக்கடி விபத்து்கள் 
ஏற்படுகின்ைன. விபத்திற்குள்்ளானவர்க்்ளக ்காப்பாற்ை வாலாஜா, 
னவலூர னபான்ை இ்டங்களிலுள்்ள ைாவட்ட ைருத்துவை்ன்களுககு 
மவகு தூரம் ்க்டந்து ம்சல்ல னவண்டிய நி்லயுள்்ளது. அதற்குள் 
பல உயிர்கள் பலியாகிவிடுகின்ைன. னைலும், ்காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 
னவலூர வ்ர எந்த ைருத்துவை்னயும் இல்்ல என்பது 
குறிப்பி்டத்தக்கது. ஆ்கனவ, எனது ன்சாளிங்கர ்சட்டைன்ைத் 
மதாகுதி்யச ன்சரந்த ்கானவரிப்பாக்கம் அரசு ஆரம்ப சு்காதார 
நி்லயத்்த 20 படுக்்க்கள் ம்காண்்ட ைருத்துவை்னயா்கத் தரம் 
உயரத்தித் தருவனதாடு, அ்னத்து ைருத்துவ வ்சதி்களும் ம்காண்்ட 
அவ்சர சிகிச்்சப் பிரிவு ஒன்்ையும் உருவாககித் தருைாறு, ைக்கள் 
நல்வாழ்வுத் து்ையில் ஜல்லிக்கடடு ்கா்்ள்யப்னபால் னவ்கைா்கச 
ம்சயல்படடு வரும் எங்கள் ைக்கள் நல்வாழ்வுத் து்ை அ்ைச்சர 
அவர்க்்ள, ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கள்மூலம் 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்வாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நலத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.
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ைவாண்புமிகு டவாக்டர் சி. விேய �வாஸ்்கர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் 
குறிப்பிட்ட ்கானவரிப்பாக்கம் பிரதான ஆரம்ப சு்காதார நி்லயம், 
வருங்காலத்தில் 20 படுக்்க்கள் ம்காண்்ட ைருத்துவை்னயா்கத் 
தரம் உயரத்த பரிசீலிக்கப்படும் என்று மதரிவித்திருககின்னைன். 
அஙகு விபத்து்கள் அடிக்கடி ந்்டமபறுகின்ைன. மநடுஞ்்சா்லயில் 
தூரங்களுககு ஏற்ப ைருத்துவை்ன்கள் கு்ைவு என்றும் 
ம்சால்லியிருககிைார்கள். அஙகு விபத்து ்காய சிகிச்்ச ் ையங்க்்ள 
உருவாக்க னவண்டும். ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்களு்்டய 
அரசு அவற்்ைக ்க்ணகம்கடுத்து, நி்ைய இ்டங்களில், highway–
ல் ஒரு ைருத்துவை்னககும், இன்மனாரு ைருத்துவை்னககும் 
இ்்டனய விபத்து ்காய சிகிச்்ச ்ையங்க்்ள Accedent (Trauma 
Stabilisation Centre) TAEI திட்டத்தின்கீழ் நிறுவி வருகிைது. 
விபத்து்கள் ஏற்ப்டககூடிய அந்த இ்டங்க்்ளக ்கண்்டறிந்து, 
அஙன்க அதி்கைான விபத்து்கள் ந்்டமபறுகின்ைனவா என்ப்த 
ஆய்வு ம்சய்து, விபத்து ்காய சிகிச்்ச ் ையத்்த வருங்காலத்தினல 
மதா்டஙகுவதற்கு உரிய ந்டவடிக்்க எடுக்கப்படும் என்ப்த 
ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. ன்கா. ்சம்பத்து அவர்கள்.

திரு. ப்கவா. சம்�த்து: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்களுககு என் பணிவான 
வ்ணக்கங்க்்ளத் மதரிவித்துகம்காண்டு அைரகினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு எதிரக்கடசித் 
து்்ணத் த்லவர அவர்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு ஆளுங்கடசி உறுப்பினர அவர்கள் ன்கட்ட 
அந்தக ன்கள்வி்ய, நான் அவருக்கா்க வழிமைாழிகினைன். ்கார்ணம், 
்கானவரிப்பாக்கம் என்பது மி்கப் மபரிய ஊர. அஙன்கனய ஒரு 
hospital னத்வ. ஆ்்கயினால், ்காஞ்சிபுரத்தில் அடிபட்டால்கூ்ட 
மி்கவும் உள்ன்ளதான் னபா்க னவண்டும். ம்சன்்ன்ய விட்டால் 
வாலாஜாபாத்தான் னபா்க னவண்டும்; இல்்லமயன்ைால், 
னவலூருககுத்தான் னபா்க னவண்டும். இ்்டயில் இருககின்ை 
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்கானவரிப்பாக்கத்்த சுற்றி பல கிராைங்கள் இருககின்ைன. அந்த 
ஊனர மபரிய ஊர. எனனவ, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் 
ன்கட்ட ன்காரிக்்க நியாயைானது. அ்தத் தாங்கள் நிச்சயைா்க 
நி்ைனவற்றித் தர னவண்டுமைன்று ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கள் மூலைா்கக ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

 முற்ப்கல் 10–45

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்வாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நலத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு டவாக்டர் சி. விேய �வாஸ்்கர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு எதிரக்கடசித் து்்ணத் த்லவர 
அவர்களு்்டய ன்காரிக்்க ஏற்்கப்படும். மநடுஞ்்சா்ல்களில், 
உதார்ணத்திற்குத் தாங்கள் ்சாரந்திருக்கககூடிய னவலூருககுச 
ம்சல்கின்ை பகுதியில், ்க்டந்த ைாதம் Accident Trauma Stabilisation 
Centre on the road ~மபரும்புதூரில் திைந்திருககினைாம். 
இப்னபாது, ECR–ஐ எடுத்துகம்காண்்டால், ஈஞ்்சம்பாக்கத்தில் 
ஒன்று, ை்காபலிபுரத்தில் ஒன்று என Accident Trauma Stabilisation 
Centres திைந்திருககினைாம். ஆ்க, ஒரு விபத்து ந்டந்தவு்டனன, Golden 
Hour–ல் அவ்ர treat ம்சய்வதற்்கா்க, பயிற்சிப் மபற்ை ைருத்துவர்கள் 
(trained doctors), ம்சவிலியர்கள் 24 x 7 alert ஆ்க தயார நி்லயில் 
இருக்கககூடிய அந்த நி்லப்படுத்தும் ்ையத்்த அரசு இப்னபாது 
ஒரு புதிய முயற்சியா்க ஏற்படுத்திக ம்காண்டிருககிைது. இதற்கு மி்கப் 
மபரிய வரனவற்பு இருககிைது. மபாதுவா்கனவ, இந்தத் திட்டத்்த 
நாம் மதா்டஙகுவதற்கு முன்னர இருந்த death rate 8.3 ்சதவிகிதம். 
இத்திட்டத்்தத் மதா்டஙகியதற்குப் பின்னர 8.3 ்சதவிகிதத்திலிருந்து 
2.8 ்சதவிகிதைா்கக கு்ைக்கப்படடிருககிைது என்று படமஜடடில் 
மதரிவிக்கப்படடுள்்ளது. இைப்னபாரு்்டய எண்ணிக்்க 
கு்ைக்கப்படடிருககிைது. ~மபரும்புதூரில் ம்சய்துவிடன்டாம். 
அடுத்து, தாங்கள் குறிப்பி்டககூடிய ்கானவரிப்பாக்கம் பகுதி்ய 
்ையைா்க ் வத்து, எந்த இ்டத்தில் ஏற்பு்்டயதா்க இருககின்ைனதா 
அஙன்க வி்ரந்து ம்சயலாககுவதற்கு உ்டனடியா்க ந்டவடிக்்க 
எடுக்கப்படும் என்ப்த ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கள் 
வாயிலா்க எதிரக்கடசித் து்்ணத் த்லவர அவர்களுககு 
அன்னபாடு மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. மவ. ்கன்ண்சன் அவர்கள்.
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திரு. ெ். ்கபேசன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, விழுப்புரம்–திருசசி ம்சல்லும் னதசிய மநடுஞ்்சா்லயில் 
மதாழுதூர ஆரம்ப சு்காதார நி்லயம், ஆவடடி ஆரம்ப 
சு்காதார நி்லயம், ்கழுதூர ஆரம்ப சு்காதார நி்லயம் என 
மூன்று ஆரம்ப சு்காதார நி்லயங்கள் இருககின்ைன. விபத்து 
ஏற்பட்டால், மதாழுதூரிலிருந்து திருசசி ம்சல்வதற்கு 80 கி.மீ. 
தூரமும், இந்தப் பக்கம் விழுப்புரம் ம்சல்வதற்கு 80 கி.மீ. தூரமும் 
வர னவண்டிய சூழ்நி்ல இருககின்ைது. னபரறிஞர மபருந்த்்க 
அண்்ணா அவர்க்ளால் “மதாழுதூர வந்னதன், மபாழுது புலரந்தது” 
என்று ம்சால்லப்பட்ட அந்த ஊராடசியில் இருககின்ை ஆரம்ப 
சு்காதார நி்லயத்்த, அவ்சர விபத்து சிகிச்்ச பிரிவு்டன்கூடிய 
னைம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சு்காதார நி்லயைா்க அ்ைத்துத் 
தர இந்த அரசு முன்வருைா எனத் தங்கள் வாயிலா்கக ன்கடடு 
அைரகினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்வாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நலத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு டவாக்டர் சி. விேய �வாஸ்்கர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்களு்்டய அரசு, 
குறிப்பா்க, எதிரக்கடசி்யச ்சாரந்த உறுப்பினர்கம்ளல்லாம் 
என்ன நி்னககின்றீர்கன்ளா அல்லது எது னத்வ என்று 
எதிரபாரககின்றீர்கன்ளா அவற்்ைமயல்லாம் நீங்கள் நி்னப்பதற்கு 
முன்னதா்கனவ ம்சய்யககூடிய து்ையா்க, அர்சா்க, நம்மு்்டய அரசு 
ம்சயல்படுகிைது. தாங்கள் குறிப்பிடுகின்ை அந்தப் பகுதியிலும் ்க்டந்த 
ைாதம் விபத்து ்காய சிகிச்்ச ்ையத்்த நானும், விருத்தா்சலம் 
்சட்டைன்ை உறுப்பினர அவர்களும், முன்னாள் நா்டாளுைன்ை 
உறுப்பினர அவர்களும் திைந்து ்வத்னதாம். 50 இலட்சம் ரூபாய் 
ம்சலவில் அ்தத் தரமுயரத்தி, 24 ைணி னநரமும் ம்சயல்ப்ட 
திைந்து ்வக்கப்படடுள்்ளது. ஏமனன்ைால், திருசசி–ம்சன்்ன 
மநடுஞ்்சா்லயில் குறிப்பா்க, ம்சங்கல்படடிலிருந்து திருசசிககு 
ம்சல்கின்ை அந்த ்ையப் பகுதியில் அ்ைந்துள்்ள்த, நானன 
அஙகு வந்து திைந்து ்வத்திருககினைன். அது மதா்டரந்து மி்கச 
சிைப்பா்கச ம்சயல்படடுக ம்காண்டிருககிைது என்ப்த ்சட்டைன்ை 
உறுப்பினர அவர்களுககு அன்னபாடு மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. என். சுனரஷ ராஜன் அவர்கள்.
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திரு. என். சுப்ரஷ் ்ரவாேன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, ்கன்னியாகுைரி ைாவட்டம், நா்கரன்காவில் 
மதாகுதிககுடபட்ட ஆ்சாரிப்பள்்ளம் ைருத்துவக ்கல்லூரி 
ைருத்துவை்னயில் ஒருவாரத்திற்கு முன்பா்க னநாயாளி்களுககு 
அறு்வ சிகிச்்ச ந்்டமபைககூடிய னநரத்தில் மின்த்்ட ஏற்படடு, 
அறு்வ சிகிச்்ச நின்றுவி்டககூடிய ஒரு நி்ல்ை ஏற்பட்டது. 
இதனால், னநாயாளி்கள் உயிரிழக்கககூடிய வாய்ப்பு இருககிைது. 
எனனவ, மி்கப் மபரிய ராட்ச்ச மஜனனரட்டர வ்சதினயா அல்லது 
தனியா்க மின்்சார வழித்த்ட பா்த ஒன்்ைனயா அ்ைத்து, 
னநாயாளி்களுககு வ்சதி, வாய்ப்்ப இந்த அர்சாங்கம் உருவாககுைா 
என்ப்த அறிய விரும்புகினைன். னைலும், ்கன்னியாகுைரி 
ைாவட்டத்தின் இைப்பு விகிதத்்த பாரககின்ைனபாது, 50 
்சதவிகிதம் ன்கன்்சர னநாயினால் உயிரிழப்பு ஏற்படுகிைது. எனனவ, 
்க்லஞரு்்டய ஆடசிக ்காலத்தில் மதா்டங்கப்பட்ட ன்கன்்சர பிரிவு, 
ஆடசி ைாற்ைத்திற்குப் பிைகு அப்படினய நிறுத்தப்படடுவிட்டது. 
எனனவ, மீண்டும் ன்கன்்சருககு என்று ஒரு தனி பிரி்வ அ்ைக்கக 
ன்கடடுகம்காள்கினைன். ைருத்துவக ்கல்லூரி ைருத்துவை்னயின் 
உள்ன்ள ம்சல்லும் ்சா்ல்கள் மி்கவும் னைா்சைான நி்ல்ையில் 
இருககின்ைன. ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள் சில ைாதங்களுககு 
முன்பு வரு்்க தந்தனபாது அந்தச ்சா்ல்கம்ளல்லாம் சீரம்சய்து 
தரப்படும் என்று ம்சான்னார்கள். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர, 
ன்கள்வி்ய சுருக்கைா்கக ன்களுங்கள்.

திரு. என். சுப்ரஷ் ்ரவாேன்: அவற்்ைச சீரம்சய்ய இந்த அர்சாங்கம் 
முன்வருைா என்ப்தத் தங்கள் மூலைா்க அறிய விரும்புகினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்வாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நலத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

முற்ப்கல் 10–50

ைவாண்புமிகு டவாக்டர் சி. விேய �வாஸ்்கர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, இரண்டு ்கருத்து ன்கடடிருககிைார. ஒன்று, 
மஜனனரட்டர. ைாண்புமிகு மின்்சாரத் து்ை அ்ைச்சர அவர்களின் 
உதவினயாடு தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்்ள அ்னத்து Medical 
Colleges–ககும் uninterrupted power supply, separate–ஆ்க dedicated 
feeder னபாடடு, ைற்ை இ்டங்களில் மின்த்்ட ஏற்பட்டால்கூ்ட 
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ைருத்துவை்ன்களில் மின்த்்ட ஏற்ப்டாத ஒரு நி்ல்ய நாம் 
உருவாககியிருககினைாம், மநம்பர 1. நீங்கள் ம்சான்ன அந்தக ்கருத்து 
குறித்து நிச்சயைா்க து்ை ஆய்வு ம்சய்யும். மநம்பர 2. Genset வ்சதி 
ம்சய்து ம்காடுத்திருககினைாம். ்கஜா புயலின்னபாது, ம்சன்்னயில் 
மபருமவள்்ளம் வந்ததற்குப் பிைகு, இன்மனாரு விஷயம் அது 
என்னமவன்ைால், ICU–ககு ைடடும் separate ஆ்க mini genset 
வ்சதியும் நாம் ம்சய்து ம்காடுத்திருககினைாம். அதற்கு தனியா்க 
நிதி ஒதுக்கப்படடிருககிைது என்ப்தத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 
தாங்கள் ம்சான்ன 50 ்சதவிகித இைப்பு விகிதம் குறித்த 
்க்ணககீடு இல்்ல. ஏற்ம்கனனவ ஒருமு்ை நீங்கள் அ்வயில் 
இதுகுறித்துப் னபசியிருககிறீர்கள். ்கன்னியாகுைரியில் அதி்கைா்கப் 
புற்றுனநாயினால் இைக்கககூடிய ்க்ணககீடு, து்ை ரீதியா்க 
இல்்ல என்ப்தத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். Cancer centres–ஐ 
ைண்்டல அ்ளவில் நாம் அதி்கப்படுத்திக ம்காண்டிருககினைாம். 
தூத்துககுடியில் 20 ன்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில் Linear Accelerator 
என்ை மி்கப் மபரிய ்கருவி்ய install ம்சய்யும் பணி ந்்டமபற்றுக 
ம்காண்டிருககிைது. ைாண்புமிகு ம்சய்தித் து்ை அ்ைச்சர 
அவர்க்்ளக ்கலந்தானலாசித்து ம்சய்து ம்காண்டிருககினைாம். 
அது ைண்்டல புற்றுனநாய் ்ையைா்க உருவாக்கப்படுகின்ைனபாது 
்கன்னியாகுைரி ைாவட்ட ைக்களுககும் பயனுள்்ளதா்க இருககும். 
்கன்னியாகுைரி ைருத்துவை்னககுத் தாங்கள் விரும்புகிை ைருத்துவ 
வ்சதி்க்்ள அரசு ம்சய்து ம்காடுககும் என்ப்த ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. என்.டி. மவங்க்டாச்சலம் அவர்கள்.

திரு. என்.டி. ெ்ங்கடவாச்சலம்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, நான்்காம் ஆண்டில் அடிமயடுத்து 
்வககும் அண்்ணா திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்க அர்்ச வழி 
ந்டத்தககூடிய ைாண்புமிகு முதல்வர அவர்களுககும், ைாண்புமிகு 
து்்ண முதல்வர அவர்களுககும் என்னு்்டய வாழ்த்து்க்்ளப் 
பணினவாடு மதரிவித்துகம்காள்கினைன். அத்திக்க்டவு–அவிநாசித் 
திட்டத்திற்்கா்க 500 ன்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ம்சய்த ைாண்புமிகு 
முதல்ைச்சர அவர்களுககு என்னு்்டய மநஞ்்சாரந்த நன்றி்யத் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். ஈனராடு ைாவட்டம், மபருந்து்ை 
மதாகுதிககுடபட்ட விஜயைங்கலம் ஆரம்ப சு்காதார நி்லயம் 
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4 வழிச ்சா்லயினல அ்ைந்திருககிைது. அந்த 4 வழிச ்சா்லயினல 
விபத்து ந்்டமபறுகிைனபாது ்காயை்்டந்தவர்க்்ள 10 கினலா 
மீட்டர மதா்லவில் இருக்கககூடிய மபருந்து்ை பகுதிககுத்தான் 
அ்ழத்து ம்சல்லககூடிய சூழ்நி்ல இருககிைது. ஆ்கனவ, ைாண்புமிகு 
அ்ைச்சர அவர்கள் அந்த ்கால்ந்்டக கி்்ள நி்லயத்்தத் 
தரமுயரத்த ஆவன ம்சய்வார்க்ளா என்ப்தத் தங்கள் வாயிலா்கக 
ன்கடடு அைரகினைன். (குறுககீடு) ைன்னிக்கவும், ஆரம்ப சு்காதார 
நி்லயத்்த 20 படுக்்க்கள் ம்காண்்ட னைம்படுத்தப்பட்ட 
சு்காதார நி்லயைா்கத் தரமுயரத்தித் தருவார்க்ளா என்ப்தத் 
தங்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்க்்ளக ன்கடடு, 
அைரகினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்வாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நலத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு டவாக்டர் சி. விேய �வாஸ்்கர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களு்்டய 
ன்காரிக்்க்ய அரசு ்கனினவாடு ஆய்வு ம்சய்து, பரிசீலிககும் 
என்ப்தத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
து்்ணத் த்லவர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு முமன்ர் ெ�வாள்ளவாச்சி V. ெேய்ரவாைன் (ப�்ரம்த் 
துமேத் ெமல்ர்): ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 
நம்மு்்டய ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்களு்்டய முத்தான 
மூன்ைாண்டு்கால நல்லாடசியில், னத்சத்தினல முதன்்ை ைாநிலைா்கத் 
தமிழ்கம் னதரவு ம்சய்யப்படடிருககிை நல்ல சூழ்நி்லயில், 
ைருத்துவத் து்ையினல இந்தியாவினல சிைந்த சிகிச்்ச தருகிை 
முதல் ைாநிலம் தமிழ்கம் என்கிை நல்ல மபயர மபற்றிருககிை இந்தச 
சிைப்பான சூழ்நி்லயில், என்னு்்டய மபாள்்ளாசசி ்சட்டைன்ைத் 
மதாகுதி, இராைபடடி்ணம் ஆரம்ப சு்காதார நி்லயம் குறித்து நான் 
3 ஆண்டுக ்காலைா்க ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்களி்டத்தினல 
ன்காரிக்்க ்வத்துக ம்காண்டிருககினைன். நி்ைனவற்ைப்படும் 
என்று ்கடிதமும் வந்திருககிைது. இந்த ஆண்்டாவது 30 படுக்்க்கள் 
வ்சதி ம்காண்்ட தரமுயரத்தப்பட்ட ஆரம்ப சு்காதார நி்லயைா்க 
ைாற்றித் தருவார்க்ளா என்கின்ை ன்கள்வி்ய தங்கள் மூலைா்கக 
ன்கடடு, நல்ல பதிலுக்கா்கக ்காத்துக ம்காண்டிருககினைன்.
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ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்வாழ்வு 
ைற்றும் குடும்ப நலத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு டவாக்டர் சி. விேய �வாஸ்்கர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ஏற்ம்கனனவ ைாண்புமிகு னபர்வத் 
து்்ணத் த்லவர அவர்கள், ைக்கள் நல்வாழ்வுத் து்ையில் 
ன்கட்ட பணி்கள் எல்லாம் ம்சய்து ம்காடுக்கப்படடிருககின்ைன. 
இந்தக ன்காரிக்்கயிலும் அவர எதிரபாரப்பதுனபால, நல்லது 
ந்டககும் என்ை நல்ல ம்சய்தி்ய ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் த்லவர 
அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கின்னைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: வினா வரி்்ச எண் 42, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. எஸ். அம்னபத்குைார, ைாண்புமிகு 
னவ்ளாண்்ைத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

42—

நேைாணலமைக் ்கலலூரி

*28764—திரு. எஸ். அம்ப�த்குைவார்:

ைாண்புமிகு னவ்ளாண்்ைத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள் 
கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு வி்்டயளிப்பாரா—

(அ) வந்தவாசி மதாகுதி, மபர்ணைல்லூர பகுதியில் 
னவ்ளாண்்ைக ்கல்லூரி துவக்க அரசு முன்வருைா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்னபாது?

ைவாண்புமிகு திரு. இ்ரவா. தும்ரக்்கண்ணு, ப்்ளவாண்மைத் துமற 
அமைச்சர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 100 
ஆண்டு்கள் னபசும் ்சாத்ன்க்்ள 3 ஆண்டு்களில் ம்சய்து முடித்து 
்சாத்ன ப்்டத்திட்ட எங்களு்்டய ம்காஙகு நாடடுத் தங்கம் 
ைரியா்தககுரிய, வ்ணக்கத்திற்குரிய ைாண்புமிகு முதல்வர 
அவர்களுககும், ைரியா்தககுரிய து்்ண முதல்வர அவர்களுககும் 
முதலில் என்னு்்டய நன்றி்யயும், வ்ணக்கத்்தயும் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். ம்டல்்டா ைாவட்டங்க்்ளப் 
பாது்காக்கப்பட்ட னவ்ளாண் ைண்்டலைா்க அறிவித்து இன்்ைககு 
வரலாற்றில் இ்டம் மபற்றிருககின்ை நம்மு்்டய ைாண்புமிகு 
முதல்வர அவர்களுககுத் தமிழ்க விவ்சாயி்களு்்டய ்சாரபா்கக 
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ன்கா்டானு ன்காடி நன்றி்க்்ளச ்சைரப்பித்துகம்காள்கினைன்.

 (அ) ைற்றும் (ஆ) வந்தவாசி மதாகுதியில் அரசு னவ்ளாண் 
்கல்லூரி அ்ைத்திடுவது குறித்த ்கருத்துரு எதுவும் தற்னபாது 
அரசின் பரிசீல்னயில் இல்்ல என்ப்த ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்களுககு ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க 
அன்பு்டன் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. எஸ். அம்னபத்குைார அவர்கள்.

முற்ப்கல் 10–55

திரு. எஸ். அம்ப�த்குைவார்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, வந்தவாசி ்சட்டைன்ைத் மதாகுதியானது விவ்சாயத்்த 
ைடடுனை நம்பி உள்்ள ்சட்டைன்ைத் மதாகுதியாகும். 2006 வ்ர 
வந்தவாசி மதாகுதி, மபர்ணைல்லூ்ரத் த்ல்ையி்டைா்கக 
ம்காண்டு இயஙகி வந்தது. பின்பு 2011 மதாகுதி சீர்ைப்பின்படி, 
மபர்ணைல்லூர ்சட்டைன்ைத் மதாகுதியின் மபரும் பகுதி வந்தவாசி 
்சட்டைன்ைத் மதாகுதியிலும், மீதமுள்்ள 40 ்சதவிகித மதாகுதி 
னபாளூர ்சட்டைன்ைத் மதாகுதியிலும் இ்்ணக்கப்மபற்றுள்்ளது. 
இன்று மபர்ணைல்லூர மதாகுதி, வந்தவாசி ்சட்டைன்ைத் 
மதாகுதிககுடபட்ட மபர்ணைல்லூர ஊராடசி ஒன்றியம், 
வந்தவாசி ஊராடசி ஒன்றியம் ைற்றும் மதள்்ளாறு ஊராடசி 
ஒன்றியம் ஆகியவற்்ை உள்்ள்டககியுள்்ள பகுதியா்க உள்்ளது. 
அந்தப் பகுதியின் ஏ்ழமயளிய விவ்சாயப் மபருஙகுடி ைக்களின் 
ைா்ணவச ம்சல்வங்கள் +2 வ்ர படித்துவிடடு னைல்படிப்பி்னத் 
மதா்டர முடியாத ்கார்ணத்தால் அஙன்க ஓர அரசு னவ்ளாண்்ைக 
்கல்லூரி்ய அ்ைத்துத் தர இந்த அரசு முன்வருைா என்று 
தங்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்களி்டம் அறிய 
விரும்புகின்னைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு னவ்ளாண்்ைத் 
து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. இ்ரவா. தும்ரக்்கண்ணு: ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, தமிழ்நாடு னவ்ளாண்்ைப் 
பல்்க்லக்கழ்கத்தின்கீழ் 14 உறுப்புக ்கல்லூரி்களும், 28 இ்்ணப்புக 
்கல்லூரி்களும் இயஙகி வருகின்ைன. இக்கல்லூரி்களில் அ்னத்து 
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ைாவட்ட ைா்ணவர்களுககும் ைதிப்மபண் அடிப்ப்்டயில் 
இ்டங்கள் ஒதுககீடு ம்சய்யப்படடு படித்து வருகின்ைனர. புதியதா்க 
னவ்ளாண்்ைக ்கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்சசி நி்லயம் துவஙகுவதற்கு 
கு்ைந்தபட்சம் 110 ஏக்கர நிலம் னத்வப்படும். அதி்கப்படியா்க 
ஒவமவாரு பட்டப் படிப்பிற்கும் 110 ஏக்கர நிலம் கூடுதலா்கத் 
னத்வப்படும். னவ்ளாண் ்கல்லூரி நிறுவ உத்னதசித்துள்்ள 
இ்டத்தின் ைதிப்்பப் மபாறுத்து நிதித் னத்வ ைாறுபடும். னைலும், 
ஆராய்சசி, மதாழில்நுடபம் ைற்றும் அ்ைசசுப் பணி்களுககுத் 
னத்வயான ைனித ஆற்ைல், ்கல்லூரி ைற்றும் பண்்்ணயின் 
அ்ளவி்னப் மபாறுத்து ைாறுபடும். வந்தவாசி மதாகுதிககு 
அருகில் வாழவச்சனூரில் அரசு னவ்ளாண்்ைக ்கல்லூரி ைற்றும் 
ஆராய்சசி நி்லயம் ைற்றும் ்கல்சப்பாக்கத்தில் அரவிந்தர 
னவ்ளாண்்ைக ்கல்லூரி ஆகிய்வ ம்சயல்படடு வருகின்ைன. 
னைலும், ராணிப்னபட்்ட ைாவட்டம், ்கல்வயில் ஆதிபரா்சகதி 
னவ்ளாண்்ைக ்கல்லூரியும், னதாட்டக்க்ல ்கல்லூரியும், 
ராணிப்னபட்்ட ைாவட்டம், ்ச்காயத்னதாட்டத்தில் மதன்பாஸ்ன்கா 
னவ்ளாண்்ைக ்கல்லூரியும், ்க்டலூர ைாவட்டம், திட்டககுடியில் 
னஜ.எஸ்.ஏ. ்கல்லூரியும், விழுப்புரம் ைாவட்டம், திண்டிவனத்தில் 
எண்ம்ணய்வித்து ஆராய்சசி நி்லயமும் ம்சயல்படடு வருகின்ைன. 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் ம்சால்வ்தப்னபால், அவரு்்டய 
பகுதி்யச சுற்றி சுைார 8 ்கல்லூரி்கள் ம்சயல்படடு வருகின்ைன. 
ஆ்கனவ, ைா்ணவர்களுககுத் னத்வயான னவ்ளாண் ்கல்வி ைற்றும் 
விவ்சாயத்திற்குத் னத்வயான வி்த ைற்றும் பயிர ்சாரந்த 
ஆனலா்ச்ன்க்்ள னைற்்கண்்ட ்கல்லூரி்கள் ைற்றும் ஆராய்சசி 
நி்லயங்க்்ள அணுகி மபற்றுகம்காள்்ளலாம். எனனவ, வந்தவாசி 
மதாகுதியில் அரசு னவ்ளாண் ்கல்லூரி அ்ைப்பது குறித்து ்கருத்துரு 
ஏதும் தற்னபாது அரசின் பரிசீல்னயில் இல்்ல என்ப்த 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களுககு ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கள் வாயிலா்கத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. எஸ். அம்னபத்குைார அவர்கள்.

திரு. எஸ். அம்ப�த்குைவார்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, திருவண்்ணாை்ல ைாவட்டம், வாழவச்சனூர 
கிராைம் என்பது திருவண்்ணாை்ல்யக ்க்டந்து கிட்டத்தட்ட 
25 கினலா மீட்டர தூரத்தில் அ்ைந்திருககின்ைது. அதுைடடுைல்ல, 
ராணிப்னபட்்ட என்பது அருகில் உள்்ள னவலூர ைாவட்டத்்தச 
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ன்சரந்தது. ராணிப்னபட்்ட, னவலூர ைாவட்டத்்தச ன்சரந்த 
அந்தக ்கல்லூரியானது தனியார ்கல்லூரி. எங்கள் பகுதி ைா்ணவச 
ம்சல்வங்கள், ஏ்ழமயளிய விவ்சாயப் மபருஙகுடி ைக்கள், 
அதி்கம் ம்சலவு ம்சய்து படிக்க ்வக்க முடியாத ்கார்ணத்தினால் 
படிப்பி்னப் பாதியில் நிறுத்திவிடுகின்ை சூழ்நி்ல உள்்ளது. 
அதுைடடுைல்ல, வந்தவாசி ்சட்டைன்ைத் மதாகுதியானது வந்தவாசி 
்சட்டைன்ைத் மதாகுதி்யச சுற்றியுள்்ள 7 ்சட்டைன்ைத் மதாகுதி்க்்ள 
உள்்ள்டககிய ்ையப் பகுதியாகும். இந்த ்ையப் பகுதியில் அரசு 
நிலங்கள் நைககுத் னத்வயான அ்ளவிற்கு உள்்ளதால் இதற்கு 
தனியார நிலத்்தக ்்கய்கப்படுத்த னவண்டிய அவசியம் இல்்ல. 
ஆ்கனவ, வந்தவாசி்யச சுற்றியுள்்ள ம்சஞ்சி ்சட்டைன்ைத் மதாகுதி, 
ஆரணி ்சட்டைன்ைத் மதாகுதி, னபாளூர ்சட்டைன்ைத் மதாகுதி, 
ம்சய்யாறு ்சட்டைன்ைத் மதாகுதி, உத்திரனைரூர ்சட்டைன்ைத் 
மதாகுதி, ைதுராந்த்கம் ்சட்டைன்ைத் மதாகுதி என 7 ்சட்டைன்ைத் 
மதாகுதி்களுககுடபட்ட ஏ்ழமயளிய ைா்ணவர்கள் பயன்மபறும் 
வ்்கயில் னவ்ளாண்்ைக ்கல்லூரினயா அல்லது னதாட்டக்க்லப் 
பல்்க்லக்கழ்கனைா அ்ைக்க அரசு ஆவன ம்சய்யுைா என்ப்தத் 
தங்கள் வாயிலா்க அறிய விரும்புகின்னைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு னவ்ளாண்்ைத் 
து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. இ்ரவா. தும்ரக்்கண்ணு: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களு்்டய 
ன்காரிக்்க்ய பரிசீல்ன ம்சய்து ைாண்புமிகு முதல்வர 
அவர்களு்்டய ்கவனத்திற்கு எடுத்துச ம்சல்லப்படும் என்ப்தத் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. ன்க.என். னநரு அவர்கள்.

திரு. ப்க.என். ப்ரு: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 
1989 ஆம் ஆண்டு அன்்ைககு னவ்ளாண்்ைத் து்ை அ்ைச்சரா்க 
தஞ்்்ச்யச ன்சரந்த திரு. ன்கா.சி. ைணி அவர்கள் இருந்தார்கள். 
அவரி்டம் எங்களுககு னவ்ளாண்்ைக ்கல்லூரி னவண்டும் என்று 
ன்கட்டனபாது, இல்்ல, இல்்ல, நான் திருசசிககுதான் தருனவன் 
என்று ம்சால்லி, ்க்லஞர அவர்கள் மூன்ைாவது மு்ையா்க 
முதல்ைச்சரா்க வந்தனபாது திருசசி லால்குடியில், குமுளூரில் புதிய 
னவ்ளாண்்ைக ்கல்லூரி்யத் தந்தார்கள். அதற்்கான இ்டமைல்லாம் 
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வாங்கப்படடு அ்னத்து அடிப்ப்்ட வ்சதி்களும் ம்சய்யப்பட்டன. 
ஆனால், 1990 ஆம் ஆண்டு ஆடசி னபாய், அம்்ையார 
அவர்கள் முதல்ைச்சரா்க வந்தனபாது, திருசசி்யச ன்சரந்த 
திரு. கு.ப. கிருஷ்ணன் அவர்கள் னவ்ளாண்்ைத் து்ை அ்ைச்சரா்க 
வந்தனபாது எங்கள் ஊரில் அ்ையவிருந்த ்கல்லூரி்ய திருசசிககு 
அருகில் இருந்த அவரு்்டய மதாகுதிககு எடுத்துகம்காண்டு 
ம்சன்றுவிட்டார. இப்னபாது அ்னத்து அடிப்ப்்ட வ்சதி்களும் 
அஙன்க இருககின்ைன. குமுளூரில் னவ்ளாண் மபாறியியல் 
்கல்லூரி உள்்ளது. Agriculture Polytechnic ்கல்லூரியும் 
அஙகுதான் இருககின்ைது. இன்னமும் அஙன்க இ்டம் உள்்ளது. 
அரு்ையான ைண் வ்சதியும், தண்ணீர வ்சதியும் ம்காண்்டது. 
புதிய ்கல்லூரி்யத் துவஙகுவதற்கு அரசு முன்வர னவண்டும். 
ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள் முன்வருவார்க்ளா என்ப்த 
அறிய விரும்புகின்னைன்.   

அடுத்ததா்க, நீங்கள் அப்படி இல்்லமயன்று ம்சான்னாலும்கூ்ட 
நாம் இப்னபாது. . .

முற்ப்கல் 11–00

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: னபர்வயின் முன்னனுைதியு்டன் 
வினாக்கள்–வி்்ட்கள் னநரம் நீடடிக்கப்படுகிைது. ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர திரு. ன்க.என். னநரு அவர்கள்.

திரு. ப்க.என். ப்ரு: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 
தமிழ்நாடடில் ஆடுது்ையில் மநல் ஆராய்சசி நி்லயம் இருககிைது. 
நாம் ்கண்டுபிடித்த ன்கா 43, ன்கா 36 அல்லது ADT 36, ADT 39 னபான்ை 
மநல் இர்கங்கள்தான் மதா்டரந்து இருபது ஆண்டுக ்காலைா்க 
இருந்தும்காண்டிருககின்ைன. புதியதா்கக ்கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
அட்சயா மநல் அல்லது தமிழ்நாடு அ்ளவில் ்கண்டுபிடித்த மநல் 
இர்கங்கள் விவ்சாயத்திற்கு உ்கந்ததா்க இல்்ல; வி்்ளச்சலும் 
கு்ைவா்க இருககிைது. எனனவ, இந்த அரசு னவ்ளாண் ஆராய்சசிககு 
அதி்கைான நிதி்ய ஒதுககி, புதிய இர்கங்க்்ளக ்கண்டுடிக்க 
னவண்டும். இன்்ைககு ஆந்திரா்வ நம்பித்தான் விவ்சாயம் ம்சய்ய 
னவண்டியிருககிைது. ஆந்திரா மபான்னி வருகிைது, இல்்லமயன்ைால் 
இப்னபாது தன்வீர என்ை ஒரு மநல் வந்திருககிைது. NRL என்று 
ஒரு மநல் வந்திருககிைது. தமிழ்நாடடில் புதியதா்க மைலிதா்க வரும் 
அரிசி இர்கத்்தக ்கண்டுபிடிக்க, ஆராய்சசிககு நாம் அதி்க்ளவில் 
நிதி ஒதுக்க னவண்டும். அதற்குரிய ந்டவடிக்்க்ய அரசு எடுக்க 
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னவண்டும். அடுத்தது, பல்்க்லக்கழ்கத்தில் விஞ்ஞானி்கள் 
இருககிைார்கள்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. ன்க.என். னநரு, உங்களுககு து்்ணக ன்கள்வி ன்கட்க 
வாய்ப்பு ம்காடுத்னதன், ஒரு ன்கள்வி ன்கட்டால் பரவாயில்்ல, 
நீங்கள் மதா்டரந்து அடுககிகம்காண்ன்ட னபானால், ைாண்புமிகு 
அ்ைச்சரால் எவவாறு பதில் அளிக்க முடியும்? நீங்கள் மூலக 
ன்கள்விககுச ்சம்பந்தைா்கக ன்கட்டாலும்கூ்ட பரவாயில்்ல; 
நீங்கள் மூலக ன்கள்விககுச ்சம்பந்தமில்லாைல் ன்கள்வி்க்்ள 
அடுககிகம்காண்ன்ட ம்சன்ைால் எப்படி? சுருக்கைா்கக ன்கடடு 
முடியுங்கள். 

திரு. ப்க.என். ப்ரு: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு னவ்ளாண்்ைத் து்ை அ்ைச்சர திரு. 
து்ரக்கண்ணு அதி்கம் மதரிந்தவர என்பதால்தான் ன்கடகினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு அ்ைச்சர 
அவர்களுககு நன்ைா்கத் மதரியும். இருந்தாலும் எனககு னநரம் 
இல்்ல; முடியுங்கள்.

திரு. ப்க.என். ப்ரு: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 
வி்ளாத்திகு்ளம் ்சட்டைன்ை உறுப்பினர ன்கள்வி்யக ன்கடடுவிடடு, 
பாராடடு ம்சான்னார. அவ்ர விடடுவிடடு என்்ன ைடடும் 
ன்கடகிறீர்கள். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ன்கள்வி்ய சுருக்கைா்கக 
ன்களுங்கள் என்றுதானன ம்சால்கினைன்.

திரு. ப்க.என். ப்ரு: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, மநல் ஆராய்சசிக்கான நிதி்ய அதி்கைா்க ஒதுககி, 
புதிய இர்கங்க்்ளக ்கண்டுபிடிக்க இந்த அரசு முன்வருைா என்று 
ன்கடடு அ்ைகினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு னவ்ளாண்்ைத் 
து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. இ்ரவா. தும்ரக்்கண்ணு: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ை்ைந்த இதய மதய்வம் புரடசித் த்லவி 
அம்ைா அவர்கள், திருசசி ~ரங்கம் அருகில் ை்களிருக்கா்க ஒரு 
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னதாட்டக்க்லக ்கல்லூரி்ய நிறுவிய வரலாறு உங்களுகம்கல்லாம் 
மதரியும் என்ப்தத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். (னை்்ச்யத் தடடும் 
ஒலி) எந்த முதல்ைச்சரின் எண்்ணத்திலும் உதித்திராத, அவரு்்டய 
எண்்ணத்தில் ைடடும் உதித்த ஒரு ைாமபரும் சிந்த்னயின் 
அடிப்ப்்டயில் ை்களிருக்கா்க ஒரு னதாட்டக்க்லக ்கல்லூரி்ய 
அ்ைத்த முதல்வர நம்மு்்டய ை்ைந்த இதய மதய்வம் புரடசித் 
த்லவி அம்ைா அவர்கள் என்ப்த முதலில் நம்மு்்டய ைாண்புமிகு 
முன்னாள் அ்ைச்சருககு அன்பு்டன் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 
(னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) இரண்்டாவதா்க, தற்னபாது திருசசியில் 
ை்ைந்த முன்னாள் அ்ைச்சர அன்பில் தருைலிங்கம் அவர்களின் 
மபயரில் னவ்ளாண்்ைக ்கல்லூரி ஒன்று இயஙகி வருகிைது. 
னத்வயான அ்ளவிற்கு அஙகு ்கல்லூரி்கள் இருககின்ைன. னைலும் 
34 வ்்கயான புதிய மநல் இர்கங்க்்ள, புதிய வி்த்க்்ள 
நாங்கள் னவ்ளாண்்ைப் பல்்க்லக்கழ்கத்தின் மூலைா்கக  
்கண்டுபிடித்திருககினைாம்; மதா்டரந்து ஆடுது்ையிலும் ஆராய்சசி 
ம்சய்து வருகினைாம் என்ப்த ைாண்புமிகு முன்னாள் அ்ைச்சர, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: வினா வரி்்ச எண் 43, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. பா. ஆறுமு்கம், ைாண்புமிகு 
னபாககுவரத்துத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

43—

ேட்டாரப் நபாக்குேரத்து அலுேல்கம்

*47754—திரு. �வா. ஆறுமு்கம்:

ைாண்புமிகு னபாககுவரத்துத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள் 
கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு வி்்டயளிப்பாரா—

(அ) ்கந்தரவன்காட்்ட மதாகுதி, ்கந்தரவன்காட்்டயில் 
வட்டாரப் னபாககுவரத்து அலுவல்கம் அ்ைக்க அரசு முன்வருைா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்னபாது?

ைவாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�வாஸ்்கர், ப�வாக்கு்்ரத்துத் துமற 
அமைச்சர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 

(அ) ைற்றும் (ஆ) ்கந்தரவன்காட்்ட மதாகுதி, புதுகன்காட்்ட 
வட்டாரப் னபாககுவரத்து அலுவல்க நிருவா்கக ்கடடுப்பாடடின்கீழ் 
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வருகிைது. தற்னபாது ்கந்தரவன்காட்்ட மதாகுதியில் 1,250 
னபாககுவரத்து வா்கனங்களும் 5,000 னபாககுவரத்து அல்லாத 
வா்கனங்களும் உள்்ளன. னைலும் ஒரு புதிய பகுதி அலுவல்கம் 
துவககுவதற்கு கு்ைந்தபட்சம் 2,500 னபாககுவரத்து 
வா்கனங்களும், ஒரு வட்டாரப் னபாககுவரத்து அலுவல்கம் 
துவககுவதற்கு 7,500 னபாககுவரத்து வா்கனங்களும் இருப்பது 
அவசியைாகிைது. தற்னபாதுள்்ள சூழ்நி்லயில் புதிய பகுதி 
அலுவல்கனைா அல்லது வட்டாரப் னபாககுவரத்து அலுவல்கனைா 
அ்ைப்பதற்்கான ்சாத்தியககூறு்கள் இல்்ல. னைலும், இப்பகுதியில் 
னபாககுவரத்து வா்கனங்களின் எண்ணிக்்க வருங்காலங்களில் 
அதி்கரிககும்பட்சத்தில் வட்டாரப் னபாககுவரத்து அலுவல்கம் 
அ்ைப்பதற்குரிய ்சாத்தியககூறு்கள் உள்்ளனவா என்பது குறித்து 
ஆராயப்படும் என்ப்தத் தங்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. பா. ஆறுமு்கம்.

திரு. �வா. ஆறுமு்கம்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, உலகின் அவசியத் னத்வ உ்ணவு. நீரின்றி அ்ையாது 
உலகு. னவ்கம் நி்ைந்த நம் தமிழ்நாடு அரசு, வினவ்கத்து்டன் நம் 
தா்கம் தீரககும் அர்சா்க ைாறியுள்்ளது. இனி வைடசி இல்்ல, 
பஞ்்சம் இல்்ல. புதுகன்காட்்டககு இனி வைடசி இல்்ல, பஞ்்சம் 
இல்்ல, நம் தா்கம் தீரந்தது. வயிற்றுககு பால் வாரத்தீங்கன்னு 
ம்சால்லுவாங்க! அதுைடடுைல்ல, நம் புதுகன்காட்்ட ைண்ணுககு 
நீர வாரத்த நம் தாய் வடிவில் வந்த ம்காஙகு நாடடுத் தங்கம், 
தமிழ்நாடு முதல்ைச்சர அவர்களுககும், ஜல்லிக்கடடு நாய்கன் 
தமிழ்நாடு து்்ண முதல்ைச்சர அவர்களுககும், ைண்ணின் ் ைந்தர 
ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்வாழ்வுத் து்ை அ்ைச்சர அவர்களுககும் 
நன்றி்யத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். இவர்களின் முயற்சியால் நீர 
வ்ளம், நில வ்ளம் என எல்லா வ்ளங்களும் கி்்டத்து விட்டன. 
இனி நம் புரடசித் த்லவர பாணியில் ‘என்ன வ்ளம் இல்்ல இந்த 
தமிழ்நாடடில், என்ன வ்ளரசசி இல்்ல அம்ைாவின் ஆடசியில், 
இனியனதார வ்ளரசசி பா்தயில் புதுகன்காட்்ட’ என பா்டலாம். 

முற்ப்கல் 11–05

புதுகன்காட்்டயின் 100 ஆண்டு ்கால ்கனவு, 40 ஆண்டு 
்காலப் னபாராட்டம் ்கானவரி–குண்்டாறு இ்்ணப்புத் திட்டம். 
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அத்திட்டத்்த இ்்ணத்துக ம்காடுத்து, புதுகன்காட்்டககு முதல் 
்கட்டைா்க ரூ.800 ன்காடி ஒதுககிய ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்ைச்சர 
அவர்களுககும், ைாண்புமிகு து்்ண முதல்ைச்சர அவர்களுககும், 
புதுகன்காட்்ட ைாவட்டத்தின் ைண்ணின் ்ைந்தர ைாண்புமிகு 
ைக்கள் நல்வாழ்வுத் து்ை அ்ைச்சர அவர்களுககும் நன்றி்யத் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி)

்கந்தரவன்காட்்ட மதாகுதி, ்கந்தரவன்காட்்டயில் புதிய 
வட்டாரப் னபாககுவரத்து அலுவல்கம் அ்ைப்பது மதா்டரபா்க 
மீண்டும் ஒருமு்ை பரிசீல்ன ம்சய்து ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
முதல்ைச்சர அவர்களும், ைாண்புமிகு னபாககுவரத்துத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்களும் ம்சய்து ம்காடுப்பார்க்ளா எனக ன்கடடு 
அ்ைகினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு னபாககுவரத்துத் 
து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�வாஸ்்கர்: ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் 
்கந்தரவன்காட்்ட பகுதியில் வட்டாரப் னபாககுவரத்து அலுவல்கம் 
அ்ைக்க னவண்டுமைன்று ன்காரிக்்க ்வத்திருககிைார. அந்தப் 
பகுதிககு அருகிலிருககிை வட்டாரப் னபாககுவரத்து அலுவல்கங்களில் 
வா்கனங்களினு்்டய எண்ணிக்்க்யக ்கருத்தில்ம்காண்டு, 
ஆய்வு ம்சய்து, வா்கனங்களினு்்டய எண்ணிக்்க அதி்கைா்க 
இருககுைாயின், ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களு்்டய ன்காரிக்்க 
பரிசீலிக்கப்படும் என்ப்தத் தங்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. பா. ஆறுமு்கம் அவர்கள்.

திரு. �வா. ஆறுமு்கம்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு னபாககுவரத்துத் து்ை அ்ைச்சர 
அவர்களுககு நன்றி்யத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. கு. பிச்சாண்டி அவர்கள்.

திரு. கு. பிச்சவாண்டி: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, தற்னபாது வட்டாரப் னபாககுவரத்து அலுவல்கங்களில் 
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ைத்திய அர்சாங்கத்தின்மூலம் ம்சயல்படுத்தப்படும் VAHAN IV 
software மூலம் பல்னவறு பணி்கள் ந்்டமபறுவதால் எல்லாப் 
பணி்களும் மி்கவும் ்காலதாைதைா்க ந்்டமபறுகின்ைன என்று 
னபாககுவரத்து வா்கனங்க்்ள ்வத்திருககிைவர்கம்ளல்லாம் 
ம்சால்லககூடிய நி்ல இருககிைது. ஆ்கனவ, நம்மு்்டய 
வட்டாரப் னபாககுவரத்து அலுவல்கங்களில் இந்தப் பணி்கள் 
வி்ரந்து ந்்டமபறுவதற்கு ஆவன ம்சய்ய னவண்டும். னைலும், 
வா்கனங்க்்ள loan–ல் வாஙகினார்கம்ளன்ைால், ைத்திய 
அரசி்டமிருந்து clearance வந்தால்தான் அதற்குரிய entry–்யப் 
னபா்ட முடிகிைது. குறிப்பிட்ட னநரத்திற்குள் வரனவண்டுமைன்று 
ம்சால்லப்படுகிைது. இதனால் பணி்கள் மி்கவும் ்காலதாைதைா்க 
ந்டககின்ைன. ஆ்கனவ, இவற்்ைமயல்லாம் ்கருத்தில்ம்காண்டு, 
ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள் வட்டாரப் னபாககுவரத்து 
அலுவல்கங்களில் னபாககுவரத்து வா்கனங்களுககு வி்ரந்து உரிைச 
சீடடு்க்்ள renewal ம்சய்யும் பணி்க்்ளச ம்சய்ய னவண்டும். 
அதுைடடுைல்லாைல், எல்லாப் பகுதி்களிலும் வா்கனங்களின் 
எண்ணிக்்க அதி்கைாகியிருககிைது. னைலும், petrol, diesel வி்ல 
உயரவினாலும் வா்கனங்க்்ள ்வத்திருப்பவர்கம்ளல்லாம் 
இனினைல் வா்கனனை னவண்்டாமைன்று ம்சால்லககூடிய 
நி்ல ஏற்படடிருககிைது. ஆ்கனவ, வட்டாரப் னபாககுவரத்து 
அலுவல்கங்களுககு வந்தால், அந்த வா்கனங்களுககுத் 
னத்வயான F.C. வழஙகுவது உள்ளிட்ட பணி்கம்ளல்லாம் 
வி்ரந்து ந்்டமபறுவதற்கு ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள் 
உத்தரவிடுவார்க்ளா என்ப்த அறிய விரும்புகினைன். இன்்ைககு 
வா்கனங்கள் ்வத்திருப்பவர்கள் பல்னவறு சிரைங்களுககு 
உள்்ளாகிை நி்ல இருப்பதால், அத்னச சீரம்சய்து தருவதற்கு 
ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள் ந்டவடிக்்க எடுப்பார்க்ளா என 
அறிய விரும்புகினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு னபாககுவரத்துத் 
து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர். விேய�வாஸ்்கர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் மதரிவித்த 
்கருத்து, ைத்திய அரசு VAHAN IV என்ை software–ஐக ம்காண்டு 
வந்திருககிைது என்பது. இந்தியா முழுவதுமுள்்ள னபாககுவரத்துத் 
து்ை அலுவல்கங்க்்ள ஒரு கு்்டயின்கீழ் ம்காண்டு வருகின்ை அந்த 
software–ஐ implement ம்சய்யும்னபாது, ஒரு சில அலுவல்கங்களில் 
கு்ைபாடு்கள் இருந்தன. ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் அந்த 
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அலுவல்கத்தின் மபய்ரக குறிப்பிடடுச ம்சான்னால், அ்தப்பற்றி 
NIC இ்டம் எடுத்துச ம்சால்லி அதற்குண்்டான ந்டவடிக்்க்கள் 
எடுக்கப்படும். எனககுத் மதரிந்த வ்ரயில், இப்மபாழுது எல்லா 
கு்ைபாடு்களும் நீக்கப்படடிருககின்ைன. அதுைடடுைல்லாைல், 
தற்னபாது ைாண்புமிகு இதய மதய்வம் புரடசித் த்லவி அம்ைா 
அவர்களு்்டய அரசு னபாககுவரத்துத் து்ையில் ப்ணமில்லா 
பரிவரத்த்னமூலம் பணி்க்்ளச ம்சய்யும் மு்ை்க்்ளக 
ம்காண்டு வந்திருககிைது. ஏமனன்ைால், னபாககுவரத்து வா்கன 
உரி்ையா்ளர்களு்்டய ்கால விரயத்்தக கு்ைக்க னவண்டும். 
அவர்கள் னபாககுவரத்து அலுவல்கங்களில் ்காத்திருக்கக கூ்டாது 
என்பதற்்கா்கத்தான் பல்னவறு முயற்சி்க்்ள எடுத்திருககினைாம். 
எனனவ, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் அந்த அலுவல்கத்்தக 
குறிப்பிடடுச ம்சான்னால், அதி்காரி்க்்ள அனுப்பி, பரிசீலித்து 
அதற்குண்்டான ந்டவடிக்்க்கள் னைற்ம்காள்்ளப்படும் என்ப்தத் 
தங்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களுககுத் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: வினா வரி்்ச எண் 44, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. சு. பு்கனழந்தி, ைாண்புமிகு தமிழ் ஆடசி 
மைாழி ைற்றும் தமிழ்ப் பண்பாடடுத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

44—

இலக்கியப் பயிற்சிப் பட்டலை

*47597—திரு. சு. பு்கபழநதி:

ைாண்புமிகு தமிழ் ஆடசி மைாழி ைற்றும் தமிழ்ப் பண்பாடடுத் 
து்ை அ்ைச்சர அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாக்களுககு 
வி்்டயளிப்பாரா—

(அ) ைதுராந்த்கம் மதாகுதி, ைதுராந்த்கம், ஈசூர, பூதூர, 
னைாசன்சரி ஆகிய ஊர்களில் இ்ளந்தமிழர இலககியப் பயிற்சிப் 
பட்ட்ை அ்ைக்க அரசு ஆவன ம்சய்யுைா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்னபாது?

ைவாண்புமிகு திரு. ்க. �வாண்டிய்ரவாேன், ெமிழ ஆடசி ெைவாழி ைறறும் 
ெமிழப �ண்�வாடடுத் துமற அமைச்சர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள,
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(அ) ைற்றும் (ஆ) ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவி அம்ைா 
அவர்கள் 2012–2013 ஆம் ஆண்டில் உருவாககிய புது்ைத் திட்டம், 
இ்ளந்தமிழர இலககியப் பயிற்சிப் பட்ட்ைத் திட்டம் ஆகும். 
இருககிை இ்டங்களிமலல்லாம் அ்ைப்பதற்கு இது மதாழில் 
பட்ட்ை அல்ல. இது ஒரு பயிற்சிப் பட்ட்ை. ைா்ணவர்களுககு 
career guidance ம்காடுத்து, அவர்களுககு னவ்லவாய்ப்பு 
கி்்டப்பதற்்கா்க அ்ைக்கப்படடிருககிை பட்ட்ை, இந்தப் 
பட்ட்ை. 1,800 ைா்ணவர்கள் இந்தப் பட்ட்ையில் பயிற்சி மபற்று, 
அவர்களுககு னவ்ல கி்்டத்திருககிைது. தி.மு.்க. உறுப்பினர திரு. 
பு்கனழந்தி அவர்கள் தங்கள் மதாகுதியில் உள்்ள ைதுராந்த்கம், ஈசூர, 
பூதூர, னைாசன்சரி ஆகிய ஊர்களிலிருந்து ைா்ணவர்க்்ள இந்தப் 
பட்ட்ைககு refer ம்சய்தால், அவர்க்்ள திருவரங்கத்திலும், 
ைது்ரயிலும், தரைணியிலும் ந்்டமபறுகின்ை பயிற்சிப் 
பட்ட்ை்களில் ்கண்டிப்பா்க இ்்ணத்துகம்காள்்ள அரசு ஆவன 
ம்சய்யும் என்ப்தத் தங்கள் மூலைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. சு. பு்கனழந்தி அவர்கள். 

 முற்ப்கல் 11–10

திரு. சு. பு்கபழநதி: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 
5 மு்ை தமிழ்கத்்த ஆண்்ட ஐந்தமிழறிஞர, உல்கத் தமிழர்களின் 
ஒப்பற்ைத் த்லவர, ்க்லஞர அவர்கள் துயில்ம்காண்டிருககும் 
தி்்ச னநாககி வ்ணஙகுகினைன். இன்்ைய தமிழ்கத்தின் எதிரக்கடசித் 
த்லவர, நா்்ளய தமிழ்கத்தின் முதல்வர, முழு்ையான 
Budget அளிக்கவிருககிை ைரியா்தககுரிய த்லவர த்ளபதி 
அவர்க்்ளயும், (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) எதிரக்கடசித் து்்ணத் 
த்லவர அவர்க்்ளயும், இன்்ைய இ்்ளஞர்களின் வழி்காடடி, 
வருங்கால இ்்ளஞர்களின் ் வப்பு நிதி, ைரியா்தககுரிய உதயநிதி 
அவர்க்்ளயும் வ்ணஙகி, இந்த வாய்ப்பி்ன வழஙகிய ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவராகிய உங்களுககும் என் வ்ணக்கத்்த முதற்்கண் 
மதரிவித்துகம்காள்கின்னைன்.

மைாழி என்பது விழி்யப் னபான்ைது. நம்மு்்டய 
்கலாச்சாரம், பண்பாடு, நா்கரி்கம் இ்வ ஓர இனத்தினு்்டய 
அ்்டயா்ளம். இந்த இனத்தினு்்டய அ்்டயா்ளம், அந்த 
நாடடில் இருக்கககூடிய இலககியங்களில்தான் ்கா்ணப்படுகிைது. 
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அந்த இலககியங்க்்ளப் னபாற்றிப் பாது்காத்தி்ட னவண்டும். பல 
இ்்ளஞர்கள் இன்்ைககு மவவனவறு வ்்க்களில், ைாற்று மைாழி 
னைா்கத்தினல இருககிைார்கள். அவர்களுககு மைாழிவழியான 
இலககிய உ்ணர்வ உ்ணரத்துவதற்குப் பயிற்சிப் பட்ட்ை 
என்பது அவசியைானது. நம்மு்்டய ைரியா்தககுரிய முன்னாள் 
அ்ைச்சர அண்்ணன் திரு. எ.வ. னவலு அவர்கள் ஏற்ம்கனனவ 
குறிப்பிட்டதுனபான்று, திருவண்்ணாை்ல ைாவட்டத்தில் கூத்துப் 
பட்ட்ை்கள் இருககின்ைன, னவ்லவாய்ப்்ப ஏற்படுத்துவதற்கு 
மதாழில் பட்ட்ை்கள் இருககின்ைன. அனதனபான்று, தமிழ் 
உ்ணர்வ வ்ளரப்பதற்கு இலககியப் பயிற்சிப் பட்ட்ை 
உருவாக்கப்படுைா என்று தங்கள்மூலம் அறிய விரும்புகினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு தமிழ் ஆடசி 
மைாழி ைற்றும் தமிழ்ப் பண்பாடடுத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ்க. �வாண்டிய்ரவாேன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, இனத ்கருத்்தமயாடடித்தான் புரடசித் 
த்லவி அம்ைா அவர்கள் 2012–2013 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
இ்ளந்தமிழர இலககியப் பயிற்சிப் பட்ட்ை என்று உருவாககி, 
இன்று 10,000 ைா்ணவர்களில் 200 ைா்ணவர்க்்ள நாங்கள் 
னதரந்மதடுத்து, அந்த ைா்ணவர்களுககு ஒரு வாரம் பயிற்சி 
அளித்துகம்காண்டிருககினைாம். இந்தப் பயிற்சி்ய இந்த 
ஆண்டிலிருந்து விரிவுபடுத்தி, பல்்க்லக்கழ்கங்களு்டன் இ்்ணந்து, 
அஙன்கனய இ்தச ம்சய்வதற்கு, 10 மு்ை பயிற்சி அளிப்பதற்கு 
ஏற்பாடு ம்சய்யப்னபாகினைாம். ்கண்டிப்பா்க, பல அம்்சங்கள் 
இவற்றில் அ்டஙகியுள்்ளன. தமிழ் ்கணினியியல், தமிழ் computing, 
தமிழ் ைருத்துவம், தமிழர மதான்்ை, ்கல்மவடடியல், அறிவியல் 
தமிழ், ஆடசி மைாழித் தமிழ், மபாறியியல், ்சட்டவியல், வானவியல், 
இயற்்்கசசூழலியல், உ்ளவியல், பண்பாடு இ்வ அ்னத்்தயும் 
உள்்ள்டககி ஒரு வாரத்தில் அவர்களுககு நல்ல னவ்ல கி்்டப்பதற்கு, 
பயிற்சி அளிக்கப்படுகிைது. தமிழ் படித்தால் னவ்ல கி்்டககுைா 
என்ை ன்கள்விககுறி இருந்த ்காலத்தில், இந்தத் திட்டத்்த அம்ைா 
அவர்கள் உருவாககினார்கள். 1,700 ைா்ணவர்கள் இதுவ்ரயில் 
இதில் படித்து, னவ்ல கி்்டத்து நல்ல உன்னதைான இ்டத்தில் 
இருககிைார்கள். இந்தத் திட்டத்்த வரும் Budget–ல் ்கண்டிப்பா்க 
இன்னும் விரிவாககி, பல பல்்க்லக்கழ்கங்களு்டன் இ்்ணத்து 
ம்சய்வதற்கு நன்முயற்சி எடுக்கப்படும் என்று தங்கள் வாயிலா்க 
உறுதிகூறுகினைன்.
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ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. சு. பு்கனழந்தி அவர்கள்.

திரு. சு. பு்கபழநதி: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 
ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள் பதிலில் குறிப்பிடுகிைனபாது தமிழ் 
படித்தால் னவ்ல கி்்டககுைா என்கிை ன்கள்விக குறி இருப்பதா்கச 
ம்சான்னார. இன்்ைககு திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்கம் 
எதிரக்கடசியா்கவும், அ.தி.மு.்க. ஆளும் ்கடசியா்கவும் இருந்தாலும், 
இந்த இயக்கத்தினு்்டய த்லவர னபரறிஞர அண்்ணா அவர்கள் 
1967 ஆம் ஆண்டில் ஆடசிககு வந்தனபாது அண்்ணா்வப் 
பாரத்து பத்திரி்்கயா்ளர்கள், ன்கள்வி ன்கட்டார்கள், ்சாதார்ண 
்சாைானியனான நீங்கள் எப்படி மவற்றி மபற்றீர்கள் என்று. அதற்கு 
அண்்ணா அவர்கள் ‘வாய்்ை மவன்ைது’ என்று ம்சான்னாராம். 
‘வாய்’ என்ைால் னபசசு. ‘்ை’ என்ைால் எழுத்து. ஆ்க வாய்்ை 
மவன்ைது என்று அண்்ணா அவர்கள் ம்சான்னார்கள். இன்்ைககு 
அந்த வழியில், படித்தால், னவ்லவாய்ப்பு கி்்டககுைா என்ைால், 
இலககியத்தில் னபசசுப் னபாடடியினல சிைந்து வி்ளஙகினால், 
்சட்டைன்ை உறுப்பினரா்கனவ ஆ்க முடியும். இன்்ைய ைன்ைத்்தப் 
மபாறுத்தவ்ரயில். பச்்சயப்பன் ்கல்லூரி ைா்ணவனா்க 
இருந்த பு்கனழந்தி்யயும், ்சட்டக ்கல்லூரி ைா்ணவனா்க இருந்த 
திருவி்்டைருதூர ்சட்டைன்ைத் மதாகுதி உறுப்பினர என்னு்்டய 
அரு்ை நண்பர, மு்னவர ன்காவி. ம்சழிய்னயும், அன்்ைககு 
ைா்ணவர அணிச ம்சயலா்ளரா்க இருந்த இன்்ைய ்சட்டைன்ை 
எதிரக்கடசித் து்்ணத் த்லவர, ைரியா்தககுரிய அரு்ை 
அண்்ணன் அவர்கள், எங்க்்ள அ்்டயா்ளம் ்கண்டுபிடித்து, 
த்லவர ்க்லஞரி்டத்திலும், ைரியா்தககுரிய த்ளபதியி்டத்திலும் 
அறிமு்கப்படுத்தினார்கள். தமிழ்நாடடில் ைக்கள் ைன்ைத்தில் 
னபசிகம்காண்டிருந்த எங்க்்ள ்சட்டைன்ைப் னபர்வயில் னப்ச 
்வத்தது இந்தப் னபசசுத் திை்ை என்ப்த நான் சுடடிக்காட்ட 
விருப்பப்படுகினைன். இன்னும் ஒரு ம்சய்தி்யச ம்சால்கினைன். 
ஆளுங்கடசி, எதிரக்கடசி என்றில்லாைல், எங்கள் த்லவர 
்க்லஞர அவர்கள் உயினராடு இருந்த னநரத்திலும், இன்்ைககும் 
எங்கள் த்லவர ைரியா்தககுரிய த்ளபதி அவர்கள், தமிழ்நாடு 
முழுவதும் ஆடசியில் இல்்ல என்று ம்சான்னாலும், னபசசுப் 
னபாடடி, ்கடடு்ரப் னபாடடி, ்கவி்தப் னபாடடி ந்டத்தி, ைாவட்ட 
அ்ளவில் ைாத்திரம் அல்ல, ைாநில அ்ளவிலும் ஊககுவிககிைார்கள். 
எங்கள் ்கடசி ம்சய்வதுனபால், இந்த ஆடசியிலும் ம்சய்யப்படுைா 
என ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்களி்டம் தங்கள் வாயிலா்கக 
ன்கட்க விரும்புகினைன்.
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ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு தமிழ் ஆடசி 
மைாழி ைற்றும் தமிழ்ப் பண்பாடடுத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

முற்ப்கல் 11–15

ைவாண்புமிகு திரு. ்க. �வாண்டிய்ரவாேன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, தமிழ் படித்தால் அரசியலுககு ைடடுனை 
ம்சல்ல முடியும் என்ை தத்துவத்்த உ்ணரத்தியது உங்கள் ்கடசி. 
தமிழ் படித்தால் 16 து்ை்களில் னவ்ல கி்்டககும் என்ை 
எண்்ணத்்த நாங்கள் உறுதிப்படுத்தியிருககினைாம். அதனால்தான் 
தமிழ்நாடடில் இந்த 3 ஆண்டு்களில் B.A. (தமிழ்) M.A. (தமிழ்) 
படிப்பவர்களின் எண்ணிக்்க அதி்கைாகியிருககிைது. அது 
உங்களுககும் மதரியும். M.A. (தமிழ்) படிப்பவர்களுககு Stipend 
ம்காடுத்த அர்சாங்கம் அம்ைாவின் அர்சாங்கம். இதுனபான்ை 
உதவி்கள் ம்சய்யப்படுகின்ைன. அனதனநரத்தில் ப்்டப்புத் திை்ன 
்ையைா்கக ம்காண்்ட பண்பாடடுத் மதாழில்்கள் Creative and 
Cultural Industries, தமிழ்கத்தில் அதி்கைாவதற்கு வித்திட்டனத 
அ்னத்திந்திய அண்்ணா திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்கம்தான். 
னவ்லவாய்ப்பி்ன உருவாககியிருப்பதனால்தான் ைருத்துவம், 
மபாறியியல் ைற்றும் ்சட்டம் படித்த 20 ்சதவிகித ைா்ணவர்கள் 
இ்ளந்தமிழர இலககியப் பட்ட்ையில் ்கலந்தும்காள்கிைார்கள். 
அரசியல் தவிரத்து ைற்ை து்ை்களில் நல்ல னவ்லவாய்ப்்ப 
உருவாககிக ம்காடுத்தது அம்ைாவின் அரசு. அரசிய்ல நாங்கள் 
மதாழிலா்கப் பாரக்கவில்்ல என்ப்த ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்களின் வாயிலா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். நன்றி, வ்ணக்கம். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: வினா வரி்்ச எண் 45, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. பி.வி. பாரதி, ைாண்புமிகு இந்து ்சைய 
ைற்றும் அைநி்லயங்கள் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

45—

அரசுப் பள்ளி

*43377—திரு. பி.வி. �வா்ரதி:

ைாண்புமிகு இந்து ்சைய ைற்றும் அைநி்லயங்கள் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு வி்்டயளிப்பாரா—
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சீர்காழி மதாகுதி, திருமவண்்காடு, அருள்மிகு 
சுனவதாரண்னயஸ்வரர சுவாமி திருகன்காயிலுககுச ம்சாந்தைான 
னைல்நி்லப் பள்ளி்ய அரசுப் பள்ளியா்க ைாற்ை அரசு ஆவன 
ம்சய்யுைா?

ைவாண்புமிகு திரு. பசவூர் எஸ். ்ரவாைச்சநதி்ரன், இநது சைய ைறறும் 
அறநிமலயங்கள துமற அமைச்சர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, ‘முத்தி்ர பதித்த 3 ஆண்டு, முதலி்டனை அதற்கு 
்சான்று’ என்ை இலக்க்ணத்திற்கு ஏற்ப, தமிழ்கத்தில் சிைப்பான 
ஆடசி ம்சய்துவரும் ைாண்புமிகு தமிழ்கத்தின் முதல்ைச்சர 
அவர்க்்ளயும், ைாண்புமிகு து்்ண முதல்ைச்சர அவர்க்்ளயும் 
வ்ணஙகுகினைன். ைாண்புமிகு அம்ைாவின் அரு்ளாசினயாடு இந்த 
பதிலி்ன அளிககினைன். 

திருமவண்்காடு, அருள்மிகு சுனவதாரண்னயஸ்வரர சுவாமி 
திருகன்காயிலின் நிருவா்கத்தின்கீழ் ம்சயல்படும் னைல்நி்லப் பள்ளி 
தற்னபாது சிைப்பான மு்ையில் ம்சயல்படடு வருகிைது. இப்பள்ளி 
6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வ்ர அரசு உதவிமபறும் 
பள்ளியா்கச ம்சயல்படடு வருகிைது. னைலும், 11 ஆம் வகுப்பு ைற்றும் 
12 ஆம் வகுப்பு்கள் ைடடும் சுயநிதி பிரிவா்க இயஙகி வருகின்ைன. 
னைல்நி்லப் பள்ளி வகுப்பு்க்்ள சுயநிதி மு்ையிலிருந்து அரசு 
உதவிமபறும் பிரிவா்க ைாற்றுவதற்கு ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
முதல்ைச்சர அவர்களின் னைலான ்கவனத்திற்கு எடுத்துசம்சன்று 
பரிசீலிக்கப்படும் என்ப்த ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களுககுத் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. பி.வி. பாரதி அவர்கள். 

திரு. பி.வி. �வா்ரதி: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்க்்ளப் பணினவாடு வ்ணஙகுகினைன். எங்களு்்டய ்கானவரி 
ம்டல்்டா பா்சன விவ்சாயி்களு்்டய வயிற்றில் பால்வாரத்திட்ட 
ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்களுககும், ்கவரசசித் திட்டங்கள் 
இல்லாைல்,  ைக்கள் ைனம் ்கவரந்த திட்டங்க்்ள அறிமு்கப்படுத்திய 
ைாண்புமிகு து்்ண முதல்ைச்சர அவர்களுககும் என்னு்்டய 
பணிவான வ்ணக்கத்்தத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். அருள்மிகு 
சுனவதாரண்னயஸ்வரர சுவாமி திருகன்காயில் அ்ைந்துள்்ள ஊர 
என்னு்்டய ம்சாந்த ஊர. அருள்மிகு சுனவதாரண்னயஸ்வரர சுவாமி 
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திருகன்காயிலுககுச ம்சாந்தைான 3 பள்ளி்கள் திருமவண்்காடடினல 
ம்சயல்படடு வருகின்ைன. நான் படித்த மைய்்கண்்டார மதா்டக்கப் 
பள்ளியும், அதற்குப் பின்னானல, 1974 ஆம் ஆண்டில் திருகன்காயிலுககுச 
ம்சாந்தைான உயரநி்லப் பள்ளியும் துவங்கப்பட்டன. 2002 ஆம் 
ஆண்டு +1, +2 வகுப்பு்கள் சுயநிதி அதாவது self–finance மு்ையில் 
மதா்டங்கப்படடு அது னைல்நி்லப் பள்ளியா்க ைாற்ைப்பட்டது. 
நான் அந்தப் பள்ளியினல உயரநி்லக ்கல்வி்யப் பயின்ைவன் 
என்ை மு்ையிலும், என்னு்்டய ம்சாந்த ஊர என்ை மு்ையிலும், 
1974 ஆம் ஆண்டினல ்சட்டைன்ை உறுப்பினரா்க இருந்த அண்்ணன் 
திரு. ்சம்பத் அவர்கள் எங்களு்்டய ஊரக்காரர என்பதாலும், 
அந்தப் பகுதி ைா்ணவர்கள் உயர ்கல்வி பயில்வதற்கு ஏைத்தாழ 
20 கி.மீ. ம்சல்ல னவண்டுமைன்ை எண்்ணத்தின் அடிப்ப்்டயிலும், 
இந்தப் பள்ளி்ய உயரநி்லப் பள்ளியா்க ைாற்றினார்கள். ஆனால், 
2002 ஆம் ஆண்டினல, +1, +2 சுயநிதி மு்ையில் துவங்கப்பட்டதன் 
்கார்ணைா்க இன்்ைககு பள்ளி சீரகு்லயும் நி்லககு வந்துவிட்டது 
என்ப்த மைத்த வருத்தத்து்டன் இந்த னநரத்தினல மதரிவிக்கக 
்க்ட்ைப்படடிருககின்னைன். ஏமனன்று ம்சான்னால், 2002 ஆம் 
ஆண்டு +1, +2 துவங்கப்பட்ட னநரத்தினல அந்தப் பள்ளியில் 
ைா்ணவர்களின் எண்ணிக்்க 1,072 ஆ்க இருந்தது. ஆனால், 
இன்்ைககு +1, +2 படிககும் ைா்ணவர்களின் மைாத்த எண்ணிக்்க 
26 ஆ்க உள்்ளது. ஆ்கமைாத்தம் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் 
வகுப்பு வ்ர 166 ைா்ணவர்கள் ைடடுனை படிககின்ை ஒரு நி்லககு 
வந்துவிட்டது. நான் ்சட்டைன்ை உறுப்பினர, அந்த ஊரக்காரன் 
என்ை மு்ையினல தாங்கள் ்சட்டைன்ை உறுப்பினரா்க இருந்த 
னநரத்திலும், நான் பல்னவறு மு்ையினல இந்தக ன்காரிக்்க்க்்ள 
்வத்திருககினைன். இந்தப் பள்ளி்ய அரசு உதவி மபறும் பள்ளியா்க 
ைாற்ை னவண்டும் என்ப்த இந்த னநரத்தில் மைத்த பணிவன்னபாடு 
ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கள் மூலைா்க ைாண்புமிகு 
அ்ைச்சர அவர்களி்டம் ன்கடடு அ்ைகினைன்.

முற்ப்கல் 11–20

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு இந்து ்சைய ைற்றும் 
அைநி்லயங்கள் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. பசவூர் எஸ். ்ரவாைச்சநதி்ரன்: ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, னைல்நி்லப் பள்ளி்ய சுயநிதி 
பிரிவிலிருந்து அரசு னைல்நி்லப் பள்ளியா்க ைாற்றுவதற்கு 
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ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்களின் ்கவனத்திற்கு எடுத்துச 
ம்சன்று பரிசீலிக்கப்படும் என்ப்த ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களுககுத் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. பி.வி. பாரதி அவர்கள்.

திரு. பி.வி. �வா்ரதி: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கள் மூலைா்க இன்மனாரு ன்காரிக்்க்யயும் நான் ்வக்கக 
்க்ட்ைப்படடிருககினைன். இந்தத் திருகன்காயிலுககுச ம்சாந்தைான 
S.S.D. Girls High School 1962 ஆம் ஆண்டு மதா்டங்கப்பட்டது. இந்தத் 
திருகன்காயிலின் மூலைா்க இந்து ்சைய ைற்றும் அைநி்லயங்கள் 
து்ையின் ்கடடுப்பாடடில் பூம்பு்கார ்க்ல ைற்றும் அறிவியல் 
்கல்லூரியும் இன்்ைககு ந்்டமபற்றுக ம்காண்டிருககிைது. மபண்்கள் 
உயரநி்லப் பள்ளியில், 2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஏைத்தாழ 800 
ைா்ணவி்கள் படித்துள்்ளனர. இப்னபாது, அந்தப் பள்ளியினு்்டய 
ைா்ணவி்களின் எண்ணிக்்க 293 ஆகும். இந்த S.S.D. Girls High 
School–ஐ அரசு உதவி மபறும் னைல்நி்லப் பள்ளியா்க ைாற்றித் தர 
னவண்டுமைன்று ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்க்்ள ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கள் மூலைா்கக ன்கடடு அ்ைகினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு இந்து ்சைய ைற்றும் 
அைநி்லயங்கள் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. பசவூர் எஸ். ்ரவாைச்சநதி்ரன்: ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, இந்து ்சைய ைற்றும் 
அைநி்லயங்கள் து்ையானது ஆன்மி்கப் பணி்களு்டன் ன்சரத்து, 
6 ்க்ல, பண்பாடு ைற்றும் அறிவியல் ்கல்லூரி்க்்ளயும்; 36 
பள்ளி்க்்ளயும் ைற்றும் ஆன்மி்க மநறி்க்்ளயும், பண்பாடு ைற்றும் 
்சைய ன்காடபாடு்க்்ளயும், இ்ள்ையிலிருந்னத பயிற்றுவிககும் 
னநாக்கத்னதாடு 12 பா்ட்சா்ல்க்்ளயும் ந்டத்தி வருகின்ைது. 
திருமவண்்காடு, அருள்மிகு சுனவதாரண்னயஸ்வரர சுவாமி 
திருகன்காயிலின் நிருவா்கத்தின்கீழ் ம்சயல்படடு வரும் அருள்மிகு 
சுனவதாரண்னயஸ்வரர மபண்்கள் உயரநி்லப் பள்ளி மி்கவும் 
சிைப்பான மு்ையில் ம்சயல்படடு வருகிைது. ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர அவர்களின் ன்காரிக்்கயான அரசு உதவிமபறும் 
னைல்நி்லப் பள்ளியா்க இப்பள்ளி்ய ைாற்றுவதற்கு ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு முதல்ைச்சர அவர்களின் னைலான ்கவனத்திற்கு 
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எடுத்துச ம்சன்று பரிசீலிக்கப்படும் என்ப்த ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கின்னைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. மு.மப. கிரி அவர்கள்.

திரு. மு.ெ�. கிரி: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 
ம்சங்கம் ந்கரத்தில் ம்சய்யாற்றின் ்க்ரயில் அ்ைந்திருககின்ை 
அனுபாம்பி்்க ரிஷின்கஸ்வரர ஆலயம் என்பது 600 ஆண்டு்கள் 
பழ்ையான ஆலயம். நான் 2016 ஆம் ஆண்டு ்சட்டைன்ை 
உறுப்பினரா்கத் னதரந்மதடுக்கப்பட்டனபாது, எனது ்கன்னிப் 
னபசசினலனய அந்தக ன்காயி்ல புனர்ைத்து, கும்பாபினஷ்கம் 
ம்சய்து தருைாறு ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்களி்டத்தில் 
ன்காரிக்்க ்வத்னதன். இப்னபாது நான்்காவது ஆண்டும் ்க்டந்து 
ம்காண்டிருககின்ைது. ைாண்புமிகு இந்து ்சைய ைற்றும் அைநி்லயங்கள் 
து்ை அ்ைச்சர அவர்கள் திருவண்்ணாை்ல ைாவட்டத்்தச 
ன்சரந்தவர. ்சமீபத்தில் பத்திரி்்கச ம்சய்தி ஒன்்ைப் பாரத்னதன். 
ஒன்றுபட்ட வ்ட ஆற்்காடு ைாவட்டத்தில் 32 ஆலயங்களுககு 
திருப்பணி ம்சய்யப்னபாவதா்க அறிவிக்கப்படடிருந்தது. ைாண்புமிகு 
அ்ைச்சர அவர்கள் திருவண்்ணாை்ல ைாவட்டத்்தச 
ன்சரந்தவர என்பதால், அவர இந்தக ன்காயி்ல அறிந்தவர. இது 
600 ஆண்டு்களுககு முந்்தய மி்கவும் பழ்ை வாய்ந்த ஒரு புராதன 
ன்காயில்; எனனவ, அந்தக ன்காயி்ல இந்த ஆண்டு சிைப்பினைா்கக 
்கருதி புனர்ைப்பதற்கு அரசு முன்வருைானால், அதற்கு நன்ம்கா்்ட 
ம்காடுக்க நன்ம்கா்்டயா்ளர்களும் தயாரா்க இருககின்ைார்கள். 
்சட்டைன்ை உறுப்பினரான நான் இதர அ்னத்துப் பணி்களிலும் 
அவனராடு இ்்ணந்து ம்சயல்படடு, ன்காயில் கும்பாபினஷ்கம் 
ந்்டமபறுவதற்கு து்்ண நிற்னபன். அரசிற்கு எந்மதந்த வழியில் 
நிதி உதவி்யப் மபற்றுத் தர முடியுனைா, அத்த்ன்யயும் 
மபற்றுத் தருவதற்கு நாங்கள் தயாரா்க இருககின்னைாம். எனனவ, 
ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள் இந்தக கூட்டத் மதா்டரினலனய 
இந்தக ன்காயி்லப் புனர்ைத்து கும்பாபினஷ்கம் ம்சய்வதற்கு 
சிைப்பு அனுைதி்ய மபற்றுத் தருவார்க்ளா என்ப்த ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க அறிய விரும்புகினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு இந்து ்சைய ைற்றும் 
அைநி்லயங்கள் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.
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ைவாண்புமிகு திரு. பசவூர் எஸ். ்ரவாைச்சநதி்ரன்: ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர குறிப்பிடும் 
திருகன்காயிலுககு ஏற்ம்கனனவ ைதிப்பீடு்கள் தயார ம்சய்யப்படடு, 
ைாவட்ட ைண்்டல ்கமிஷனர ஆகினயாரின் பரிந்து்ர்க்்ள ஏற்று 
இந்த வரு்டம் அந்தத் திருகன்காயிலின் கு்டமுழுக்்க இந்து ்சைய 
ைற்றும் அைநி்லயங்கள் து்ையின் நிதியிலிருந்து னைற்ம்காள்்ள 
ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்களின் ஆ்்ண்யப் மபற்று 
வி்ரவா்க அந்தத் திருகன்காயிலுககுக கும்பாபினஷ்கம் ம்சய்ய 
ந்டவடிக்்க எடுக்கப்படும் என்ப்த ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கள் மூலைா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களுககுத் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. ஏ. இரத்தின்சபாபதி அவர்கள்.

திரு. ஏ. இ்ரத்தினச�வா�தி: னபராண்்ைமிக்க ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ஒரு ்கல்லில் இரண்டு ைாங்காய் 
என்று ம்சால்வார்கள். ஓர அறிவிப்பு ்கல்லின் மூலைா்க எங்கள் 
பகுதிககு மூன்று திட்டங்க்்ள மபற்றுத் தந்திருககின்ை முத்தான 
ைாண்புமிகு முதல்வர அண்்ணன் எ்டப்பாடியார அவர்களுககும், 
அதற்்கான நிதி்ய ஒதுககித் தந்திருககிை ைாண்புமிகு து்்ண 
முதல்ைச்சர, ஜல்லிக்கடடு நாய்கர அரு்ை அண்்ணன் 
திரு. ஓ.பி.எஸ். அவர்களுககும், எங்கள் பகுதி ைக்களின் ்சாரபா்க 
ன்கா்டானுன்காடி நன்றி ைலர்க்்ளக ்காணிக்்கயாககுகின்னைன். 

முற்ப்கல் 11–25

்கானவரி–குண்்டாறு இ்்ணப்புத் திட்டத்திற்கு 7,677 ன்காடி 
ரூபாய் ஏற்ம்கனனவ ஒதுககீடு ம்சய்யப்பட்டது. எங்களு்்டய 
ைாவட்ட ைக்களு்்டய நீண்்டநாள் ்கனவாகிய ்கானவரி–மதற்கு 
மவள்்ளாறு வ்ரயிலான இ்்ணப்புக ்கால்வாய் அ்ைககும் 
திட்டத்திற்கு முதற்்கட்டைா்க 700 ன்காடி ரூபா்ய எங்களுககு 
வாரி வழஙகியும், எங்கள் ைாவட்டத்்தச ன்சரந்த மநடுவா்சல் 
கிராைத்்த உள்்ள்டககிய ன்சாழ ைண்்டலத்தினு்்டய அ்னத்துப் 
பகுதி்க்்ளயும் பாது்காக்கப்பட்ட விவ்சாய பகுதியா்க அறிவித்ததும், 
்கல்ல்்ணக ்கால்வாய் ன்காட்டத்தினு்்டய புனர்ைப்பிற்்கா்க 
500 ன்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு ம்சய்ததில், முதற்்கட்டைா்க 300 ன்காடி 
ரூபா்ய ஒதுககியும் தந்திருககிை ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர 
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அவர்களுககு மீண்டும் மீண்டும் எனது நன்றியி்னக 
்காணிக்்கயாககிகம்காள்்ள விரும்புகினைன்.

இந்த வைடசி ைாவட்டத்தினு்்டய விவ்சாயி்களி்டம் நீண்்ட 
்காலைா்க இருககும் னவத்ன்களும், ன்சாத்ன்களும் இவவ்ளவு தூரம் 
ஏன் தீரக்கப்படடிருககின்ைன என்ைால், நீண்்ட ்காலத்திற்குப் பிைகு 
தமிழ்கத்தினல ஒரு விவ்சாயக குடும்பத்தில் பிைந்து, விவ்சாயியா்க 
வ்ளரந்து, விவ்சாயியா்க வாழ்ந்து ம்காண்டிருககின்ை ைாண்புமிகு 
முதல்ைச்சர அவர்கள், விவ்சாயி்களு்்டய னவத்ன்க்்ள 
அறிந்து, இந்தத் திட்டங்க்்ளமயல்லாம் வழஙகி எங்களுககு மி்கப் 
மபரிய வாழ்வாதாரத்்தத் தந்திருககிைார்கள் என்பதனால்தான் 
என்ப்த இந்த னநரத்தில் நான் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். இந்தத் 
திட்டங்க்்ளமயல்லாம் மபற்றுத் தருவதற்கு உறுது்்ணயா்க 
இருந்த ைாண்புமிகு ைக்கள் நல்வாழ்வு ைற்றும் குடும்ப நலத் 
து்ை அ்ைச்சர அவர்களுககும் நான் இந்த னநரத்தில் நன்றி 
பாராடடுகினைன்.

எனது மதாகுதியிலுள்்ள திருகன்காயில்்களில் முககியைான 
திருகன்காயில்்க்ளான, அைந்தாஙகி ஒன்றியம், ்கம்ைங்காடு ஊராடசி, 
பத்தர்சரன்காட்்ட சிவன் ன்காயிலிலும், ஆவு்்டயாரன்காவில் 
ஒன்றியம், மபான்னைங்கலம் ஊராடசி, ன்சைஙன்காட்்ட 
திருகன்காயிலிலும், ஆவு்்டயாரன்காவில் ஒன்றியம், மபான்னபத்தி 
ஊராடசி, மபான்னபத்தி மபருைாள் ன்காயிலிலும் திருப்பணி்கள் 
ம்சய்து கு்டமுழுககு ம்சய்து தருவதற்கு ைாண்புமிகு அ்ைச்சர 
அவர்கள் ஆவன ம்சய்வார்க்ளா என்ப்தத் தங்கள் வாயிலா்க 
அறிய விரும்புகினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு இந்து ்சைய ைற்றும் 
அைநி்லயங்கள் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. பசவூர் எஸ். ்ரவாைச்சநதி்ரன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் கூறிய 
திருகன்காயில்்கள் மி்கவும் பழ்ை வாய்ந்த திருகன்காயில்்க்ளாகும். 
அந்தத் திருகன்காயில்்களில் ஏற்ம்கனனவ ஆய்வு னைற்ம்காண்்டதன் 
அடிப்ப்்டயில், ைண்்டல ்கமிஷன் பரிந்து்ர்யயும், ைாநில 
்கமிஷன் பரிந்து்ர்யயும் ஏற்று, அதற்குரிய ைதிப்பீடு தயார 
ம்சய்து, நிதி ஆதாரத்்தப் மபற்று ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
முதல்ைச்சர அவர்களு்்டய னைலான ்கவனத்திற்கு எடுத்துச 
ம்சல்லப்படடு, கு்டமுழுககு ந்டத்த பரிசீலிக்கப்படும் என்ப்த 
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ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: வினாக்கள்–வி்்ட்கள் னநரம் 
முடிவுற்ைது.

[குறிபபு: ஓர உ்ரயின் மதா்டக்கத்தில் உடுககுறி (*) 
இ்டப்மபற்றிருந்தால் அவவு்ர உறுப்பினரால் 
்சரிபாரக்கப்மபற்ைது என்ப்தக குறிககும்.]

2. உரிமை மீறல் பி்ரச்சிமன
இலஙல்கத் ைமிழர்களுக்கு இரடல்டக் குடியுரிலமை 

ேழஙகுேது குறித்து மைாணபுமிகு ைமிழ் ஆடசி தமைாழி 
மைற்றும் ைமிழ்ப் பணபாடடுத் துலை அலமைசசர 8–1–2020 

அனறு தைரிவித்ை ்கருத்து

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
உட்காருங்கள். வாய்ப்புத் தருகினைன். (குறுககீடு) உரி்ைப் 
பிரசசி்ன. ைாண்புமிகு ்சட்டைன்ை உறுப்பினர திரு. தங்கம் 
மதன்னரசு அவர்கள், இலங்்கத் தமிழர்களுககு இரட்்டக 
குடியுரி்ை வழஙகுவது மதா்டரபா்க 8–1–2020 அன்று அ்வயினல 
ந்்டமபற்ை விவாதத்தின்னபாது, ைாண்புமிகு தமிழ் ஆடசி 
மைாழி ைற்றும் தமிழ்ப் பண்பாடடுத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள் 
மதரிவித்த ்கருத்து குறித்து, அ்வ உரி்ை மீைல் பிரசசி்ன ஒன்்ை 
னபர்வ விதி 219–ன்கீழ், அ்வயில் எழுப்புவதற்கு அனுைதி 
ன்காரி அறிவிப்பு ம்காடுத்துள்்ளார. அவருககு நான் அனுைதி 
வழஙகுகினைன். னபர்வ விதி 223–ன்கீழ் னபர்வயின் த்லயீடு 
ஏன் அவசியைாகிைது என்பது குறித்து சுருக்கைா்க வி்ளக்கைளிக்க 
அனுைதி அளிக்கப்படுகிைது. ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. தங்கம் 
மதன்னரசு அவர்கள்.

திரு. ெங்கம் ெென்ன்ரசு: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, ்க்டந்த ஜனவரி ைாதம் ந்்டமபற்ை ்சட்டைன்ைக 
கூட்டத் மதா்டரின்னபாது 8 ஆம் னததி ந்்டமபற்ை விவாதத்தில், 
இலங்்கத் தமிழர்களுககு இரட்்டக குடியுரி்ை வழஙகுவது 
என்பது ்சாத்தியமில்்ல என்று ைாண்புமிகு எதிரக்கடசித் த்லவர 
அவர்கள் இஙன்க எடுத்துசம்சான்னனபாது, ைாண்புமிகு தமிழ் ஆடசி 
மைாழி ைற்றும் தமிழ்ப் பண்பாடடுத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள் 
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குறுககிடடு, ‘இல்்ல, இல்்ல, அது ்சாத்தியம்தான். இரட்்டக 
குடியுரி்ை வழங்க முடியும்’ என்ை ்கருத்்த இஙன்க மதரிவித்தார. 
ஆனால், இந்தியக குடியுரி்ைச ்சட்டம், 1955–ன் அடிப்ப்்டயில் 
இரட்்டக குடியுரி்ை வழங்கககூடிய வாய்ப்னப கி்்டயாது. 
அதற்கு ்சட்டத்தினல இ்டனை இல்்ல என்று பாராளுைன்ைத்தில் 
ைத்திய அ்ைச்சர அவர்கள் மதரிவித்திருககிைார.

முற்ப்கல் 11–30

எனனவ, எங்க்்ளப் மபாறுத்தைடடில், இரட்்டக குடியுரி்ை 
்சாத்தியனையில்்ல, ்சட்டத்தில் இ்டமில்்ல என்று மதரிந்ததற்கு 
பிைகும், இந்த விஷயத்தில், இலங்்கத் தமிழர்க்ளா்க அஙன்கயிருந்து 
இஙன்க வந்து—பல்னவறு துயரங்க்்ள அனுபவித்து—அவர்கள் 
்சட்ட வினராதைா்க இஙன்க குடியிருககிைார்கள் என்ை அந்த 
்சட்டத்்த, அந்த விதி்ய நீககி அவர்களுககு இந்தியாவினலனய 
குடியுரி்ை—இப்னபாதிருக்கககூடிய குடியுரி்ைச ்சட்டத்தின் 
அடிப்ப்்டயினலனய வழங்கப்ப்ட னவண்டுமைன்பது, 
இலங்்கத் தமிழர்களின் நியாயைான ன்காரிக்்கயா்க 
இருககிைனபாது, அவர்களுககு இரட்்டக குடியுரி்ை வழங்க 
னவண்டுமைன்று, இல்லாத பூ்ன்ய இருடடு வீடடினல னதடிக 
ம்காண்டிருப்ப்தப்னபால நம்மு்்டய ைாண்புமிகு அ்ைச்சர 
அவர்கள் னவண்டுமைன்னை ஒரு தவைான த்கவ்ல இஙன்க 
ம்சால்லி, அந்தத் த்கவலும் நா்டாளுைன்ைத்தினலனய ைத்திய உள் 
து்ை அ்ைச்சர அவர்க்ளானல ைறுக்கப்படடு, இன்்ைககுத் 
மதளிவு்ர ம்காடுக்கப்படடிருககிைது. 

எனனவ, னவண்டுமைன்னை, இந்த விஷயங்கம்ளல்லாம் 
மதரிந்திருந்தும்கூ்ட, இலங்்கத் தமிழர்கள் இஙன்க நிரந்தரைா்கக 
குடியுரி்ை மபற்றுவி்டக கூ்டாது, அவர்களுககுரிய அந்தப் பலன் 
அவர்களுககுக கி்்டத்துவி்டக கூ்டாது என்ை உள்னநாக்கத்னதாடு 
இந்த அ்வ்ய தவைா்க வழிந்டத்தி இருக்கககூடிய நம்மு்்டய 
ைாண்புமிகு தமிழ் ஆடசி மைாழி ைற்றும் தமிழ்ப் பண்பாடடுத் 
து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்மீது இந்த அ்வயில், அவர தவைான 
த்கவ்லக ம்காடுத்ததற்கும், தவைா்க வழிந்டத்திய்ைககும், 
அவர, OCI என்று ம்சால்லககூடிய Overseas Citizenship 
of India என்கின்ை அந்தப் பிரசசி்ன்யயும், இரட்்டக 
குடியுரி்ை்யயும் தவைா்கப் புரிந்தும்காண்டு, அதற்குத் 
னத்வயற்ை பல்னவறு வி்ளக்கங்க்்ளச ம்சால்வதா்க, இலங்்கத் 
தமிழர்களின் நலனுககு, இஙன்க வந்திருக்கககூடிய தமிழர நலனுககு 

[திரு. தங்கம் மதன்னரசு]
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முற்றிலும் ஊறுவி்்ளவிக்கககூடிய வ்்கயில், அவரு்்டய 
வி்ளக்கங்களும், இந்த அ்வயில் மதரிவித்திருக்கககூடிய 
்கருத்து்களும் இ்டம்மபற்றிருக்கககூடிய ்கார்ணத்தால், னபர்வ 
விதி 219–ன் அடிப்ப்்டயில் அவரமீது உரிய ந்டவடிக்்க்ய 
நீங்கள் னைற்ம்காள்்ள னவண்டுமைன்று நான் திராவி்ட முன்னனற்ைக 
்கழ்கத்தின் ்சாரபில் இஙன்க ன்கடடுகம்காண்டு அைரகினைன். 
(னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) 

 ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: இந்த அ்வயின் னவமைாரு 
உறுப்பினர குறித்த பிரசசி்ன என்பதால், ைாண்புமிகு அ்ைச்சர 
அவர்களுககும் வி்ளக்கம் அளிக்க அனுைதி அளிக்கப்படுகிைது. 
ைாண்புமிகு தமிழ் ஆடசி மைாழி ைற்றும் தமிழ்ப் பண்பாடடுத் 
து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ்க. �வாண்டிய்ரவாேன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, இந்த அ்வயில் தமிழ்க ஆளுநர அவர்க்ளால், 
ஜனவரி 6 ஆம் னததி அன்று ஆற்றிய உ்ரயில் குறிப்பி்டப்பட்ட ஒரு 
்கருத்்தக குறித்து இந்த விவாதம் மதா்டஙகியது. ்கவரனர அவர்கள், 
13-வது பக்கம், 13-வது பத்தியில், ‘இலங்்கத் தமிழ் அ்கதி்களுககு 
இரட்்டக குடியுரி்ை வழங்க னவண்டுமைன தமிழ்நாடு அரசு 
ைத்திய அர்்ச வலியுறுத்தும்’ என்ை ்கருத்தின் அடிப்ப்்டயில் 
ைாண்புமிகு எதிரக்கடசித் த்லவர அவர்கள் அடுத்த இரண்டு 
நாட்களில் இந்த அ்வயில் இந்தக ்கருத்்த பதிய ்வத்தார. 
தி.மு.்க.–வுககும், அ.தி.மு.்க.–வுககும் ஓர அடிப்ப்்ட வித்தியா்சம் 
இருககிைது, இலங்்கத் தமிழர பிரசசி்னயில், இலங்்கத் 
தமிழர்கள் இஙன்க அ்கதி்கள் மு்காமில் இருககிைவர்களுககும், 
அ்கதி்கள் மு்காமிற்கு மவளியில் இருககும் 32,000 னபருககும் இந்தியக 
குடியுரி்ை வழங்க னவண்டுமைன்பது ்க்லஞர அவர்களு்்டய 
்கருத்து, தி.மு.்க.–வு்்டய ்கருத்து. 

ஆனால், அ.தி.மு.்க.–வு்்டய ்கருத்து, புரடசித் த்லவி அம்ைா 
அவர்கள் இந்த அ்வயில் பதிய ் வத்த ்கருத்து என்னமவன்ைால், 
அவர்களுககு இரட்்டக குடியுரி்ை வழங்க னவண்டும். அம்ைா 
அவர்கள் ஜூன் ைாதம் 2016 ஆம் ஆண்டு ைாண்புமிகு பாரதப் 
பிரதைர அவர்க்்ளச ்சந்தித்தனபாது, இரட்்டக குடியுரி்ை 
எதற்்கா்க வழங்க னவண்டுமைன்ப்த அழ்கா்க வி்ளககியிருககிைார. 
இஙன்க இருப்பவர்கள் எத்த்ன னபர? இந்த issue–வு்்டய ஆதி, 
அந்தம் என்ன என்ப்த எழுத்து வடிவில் புரடசித் த்லவி அம்ைா 
அவர்கள் அன்்ைககு பாரதப் பிரதைரி்டம் ம்காடுத்திருககிைார்கள். 

[திரு. தங்கம் மதன்னரசு]
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அவர்கள் என்ன ம்சால்கிைார்கள் என்ைால், 3 விதைா்க இலங்்கத் 
தமிழர்கள் இஙன்க வந்திருககிைார்கள். நீங்கள் ம்சான்ன அந்தக குழப்பம் 
என்ன என்ப்த நான் இஙன்க மதளிவுபடுத்த விரும்புகினைன். 1964–
ல் முதல் மு்ையா்க வந்தனர. 1974–ல் இந்தியா–இலங்்க ஒப்பந்தம் 
னபா்டப்படடு, அதில் 9,75,000 தமிழர்கள் நா்டற்ைவர்க்ளா்க, no 
State or Stateless என்று அஙன்க classify ம்சய்யப்படடு, அதில் 
6 இலட்சம் னப்ர இந்தியா ஏற்றுகம்காள்ளும். 3,75,000 னபருககு 
இலங்்க, குடியுரி்ை தரும் என்று ஒப்பந்தம் னபா்டப்பட்டது. 
அதற்குப் பிைகு, 1983–ல் உள்நாடடு ்கலவரம் மவடிககும்வ்ர 4,61,432 
னபருககு இந்தியா குடியுரி்ை வழஙகியிருககிைது. இ்தயும் அனத 
உள் து்ை அ்ைச்சர அனத னபசசில் எடுத்துச ம்சால்லியிருககிைார. 
பாராளுைன்ைத்தில் திருைதி தமிழசசி தங்கபாண்டியன் அவர்களின் 
ன்கள்விககு பதில் ம்காடுத்திருந்த உள் து்ை அ்ைச்சர மதளிவா்க 
அ்தச ம்சால்லியிருககிைார. புரடசித் த்லவி அம்ைா அவர்கள் 
எ்த எடுத்துச ம்சான்னார்கள் என்ைால், camp–ல் வந்தவர்கள், 
இப்மபாழுது இருப்பவர்கள் எத்த்ன னபர? 113 camps முதலில் 
இருந்தன, இப்மபாழுது 107 camps இருககின்ைன. அந்த 107 camps–ல் 
இருககிை அ்கதி்கள் refugees என்று classify ம்சய்யப்பட்டவர்கள். 
இதில் மபரிய குழப்பம் எதில் வருகிைது என்ைால், Refugees என்ைால் 
என்ன, Repatriates என்ைால் என்ன என்பதில்தான். இதற்கு High 
court இப்மபாழுது தீரவு வழஙகியிருககிைது. ம்சன்ை ஜூன் ைாதம் 
ன்காட்டப்படடு camp–ல் னபாட்ட case–ல், அதற்்கான வி்ளக்கத்்த 
மராம்ப அழ்கா்க Judge தீரப்பில் ம்காடுத்திருககிைார. 

முற்ப்கல் 11–35

ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்கள் ம்சான்ன முதல் ்கருத்து 4,61,432 
னபருககு நாம் இஙன்க குடியுரி்ை தந்திருககினைாம். அதினல ஒரு 
gap இருககிைது என்பதுதான் இவர்களு்்டய ன்காரிக்்க. ்டாக்டர 
இ்ளம்பரிதி அவர்க்்ள specific ஆ்க quote ம்சய்து எதிரக்கடசித் 
த்லவர அவர்கள் னபசினார்கள். ்டாக்டர இ்ளம்பரிதி ஓர 
ஆராய்சசியா்ளர. அவர அ்கதி்கள் மு்காம்்களுககுச ம்சன்று பாரத்து, 
அ்கதி்கள் மு்காம்்களில் எவவ்ளவு னபர இருககிைார்கள், மவளினய 
எவவ்ளவு னபர இருககிைார்கள்; இதில் claim என்னமவன்ைால், 
அந்த 4,61,432 னபருககு நீங்கள் குடியுரி்ை வழஙகியிருககிறீர்கள்; 
அதினல இன்னும் 1,39,000 னபருககு gap இருககிைது. மு்காமுககுள் 
இருககின்ை ைற்றும் மவளினய இருககின்ைவர்க்்ளயும் ன்சரத்து 
அ்னவருககும் இந்தியக குடியுரி்ை வழங்க னவண்டும் 
என்பதுதான் அவர்களு்்டய ன்காரிக்்க. அ்கதி்கள் மு்காம்்களிலும், 

[திரு. ்க. பாண்டியராஜன்]
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மவளியிலும் இருப்பவர்களுக்கா்க ்டாக்டர இ்ளம்பரிதி அவர்கள் 
்வககின்ை ன்காரிக்்க இதுதான். 

ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவி அம்ைா அவர்கள் என்ன 
ம்சால்லியிருககிைார்கள் என்ைால், இலங்்கக குடியுரி்ை்ய இழந்து 
இந்தியக குடியுரி்ை்ய அவர்கள் மபறுவது என்பது, அவர்கள் 
தங்கள் ம்சாத்து, சு்கங்க்்ள மீடம்டடுப்பதற்்கான வாய்ப்னப 
இல்்ல என்ைாகிவிடும் என்பதுதான். அ.தி.மு.்க.–வின் ்கருத்தும் 
அதுதான். அ்கதி்க்ளா்க இஙகு வந்த ஒரு இலட்சம் னபர்களில் 
camp–ல் தற்மபாழுது இருப்பவர்கள் 59,000 னபரதான். United 
Nations High Commissioner for Refugees மூலைா்க 10,000 
னபர அஙன்க திரும்பிச ம்சன்றிருககிைார்கள். மீண்டும் வந்து, 
இஙகிருந்து பல நாடு்களுககுச ம்சன்ைவர்கள் இருககிைார்கள். 
இவர்கள் அ்னவ்ரயும் ன்சரத்துதான் 40,000 னபர; இதுதான் 
அந்த அ்கதி்கள் மு்காம்்களில் எண்ணிக்்க கு்ைந்திருப்பதற்குக 
்கார்ணம். இன்மனான்று, அ்கதி்கள் மு்காம்்களில் அவர்களுக்கான 
அ்னத்்தயும் ம்சய்தது அண்்ணா திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்க 
அரசுதான். (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) (குறுககீடு) முடித்துவிடுகினைன். 
அ்னத்திந்திய அண்்ணா திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்க அரசுதான். 
பாராளுைன்ைத்தில் மதாடுத்த ன்கள்விககு என்ன பதில் 
ம்சால்லியிருககிைார்கள் என்ைால், ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைர 
திரு. னைாடி அவர்கள், (குறுககீடு்கள்)

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் 
அ்ைதியா்க இருக்கவும். ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. தங்கம் 
மதன்னரசு அவர்கள் என்ன ்கார்ணம் என்று ன்கடடிருந்தார. 
அதற்கு வி்ளக்கம் ம்சால்வதற்்கா்க ைாண்புமிகு அ்ைச்சர 
அவர்க்்ள அ்ழத்திருககினைன். ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள் 
வி்ளக்கம் ம்சால்லிகம்காண்டிருககிைார்கள். இதினல குறுககிடடுப் 
னபசுவதற்கு யாருககும் வாய்ப்பு இல்்ல. அ்ைதியா்க இருங்கள். 
அவவ்ளவுதான். 

ைவாண்புமிகு திரு. ்க. �வாண்டிய்ரவாேன்: ைாண்புமிகு பாரதப் 
பிரதைர அவர்கள் என்ன ம்சால்லியிருககிைார்கள் என்ைால், 
அவர்கள் அந்த இ்டத்திற்குப் னபாய் குடினயறி, தங்களு்்டய 
ம்சாத்து சு்கங்க்்ள மீடம்டடுககும் வாய்ப்்ப உருவாககுவதற்்கா்க, 
50,000 வீடு்கள் ்கடடிக ம்காடுப்பதற்்கா்க, அம்ைா அவர்கள் 
ம்காடுத்த அழுத்தத்தின் ்கார்ணைா்க ரூ.1,372 ன்காடி ஒதுககீடு ம்சய்ய 
ைாண்புமிகு பாரதப் பிரதைர அவர்கள் முடிவு ம்சய்து, அஙகு 
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னநரில் ம்சன்று 46,000 வீடு்க்்ளத் திைந்து ்வத்தார. அனதனபால, 
அவர்களுககு என்மனன்ன ம்சய்திருககினைாம் என்ப்தமயல்லாம் 
படடியலிடடுச ம்சால்லி, னைலும் என்ன ம்சான்னார்கம்ளன்ைால், 
அந்த இ்டத்தில் இருககின்ை வ்சதியும், வாய்ப்பும் மீண்டும் 
வரும்மபாழுது, இஙன்க இருப்பவர்கள் அஙன்க ம்சன்று தங்க்ளது 
குடியுரி்ை்ய மீடம்டடுத்து அஙகு னபா்க னவண்டும் என்ப்தத் 
மதளிவா்கச ம்சால்லியிருககிைார்கள். 

இரண்்டாவதா்க, அ்கதி்க்ளா்க வருபவர்கள் னவறு; Repatriates 
ஆ்க வருபவர்கள் னவறு. தாய்கம் திரும்புபவர்கள் என்பதற்கு 
தனி classification. நீதிைன்ைத்தில் ்க்டந்த 2019, ஜூன் ைாதம், 
திருசசி ைாவட்டம், ன்காட்டப்படடு என்ை இ்டத்தில் உள்்ள 68 
மு்காம்்களில் உள்்ளவர்கள் மதாடுத்த வழககில் ைாண்ப்ை நீதிபதி 
இதற்குத் மதளிவா்க வி்ளக்கம் ம்சால்லியிருககிைார்கள். இதற்்கான 
முழு authority ைத்திய அர்சாங்கத்தி்டம் இருககிைது. இந்த வழககில் 
ைத்திய அர்சாங்கம் முடிமவடுக்க னவண்டுமைன்று ைத்திய 
அர்சாங்கத்திற்கு direction ம்காடுக்கப்படடிருககிைது. இவர்கள் 
Repatriates–ஆ அல்லது Refugees–ஆ என்று classification ம்சய்ய 
னவண்டியது ைத்திய அர்சாங்கத்தின் முழு ஆளு்்கககுடபட்ட 
ஒரு விஷயம். அ்தயும் ைாண்ப்ை நீதிபதி அவர்கள் மதளிவா்கச 
ம்சால்லியிருககிைார்கள். 

நாங்கள், அ.தி.மு.்க.–ல் என்ன ன்கடகினைாம் என்ைால், அம்ைா 
அவர்களின் வாரத்்த்களில் ம்சால்லப்னபானால், அவர்கள் இஙன்க 
business ம்சய்வதற்கும், அவர்களுககு இஙன்க னவ்லவாய்ப்பு 
கி்்டப்பதற்கும் அவர்களுககு என்ன குடியுரி்ை னத்வப்படுனைா 
அ்தயும் தாருங்கள் என்பதுதான். அதிலும் இரண்டு classifications 
இருககின்ைன. ஒன்று dual citizenship; அஙன்கயும் ஓடடு னபா்டலாம்; 
இஙன்கயும் ஓடடு னபா்டலாம் என்பது dual citizenship. (குறுககீடு) 
முடித்துகம்காள்கினைன். இரண்்டாவது, ஒனர citizenship; citizen of 
India. (குறுககீடு்கள்)

(திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்க உறுப்பினர்கள் எழுந்து நின்ைனர.)

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
இல்்ல, இல்்ல. எதிரக்கடசித் து்்ணத் த்லவருககுத் மதரியாதது 
இல்்ல. (குறுககீடு்கள்) ைாண்புமிகு உறுப்பினர அ்வ உரி்ை 
மீைல் பிரசசி்ன மதா்டரபா்கக ன்கடடிருககிைார. (குறுககீடு்கள்) 
இல்்ல, இல்்ல. (குறுககீடு) நீங்கள் நான் ம்சால்வ்தக 
ன்களுங்கள். (குறுககீடு்கள்) உரி்ை மீைல் பிரசசி்னயில் அறிவிப்பு 

[திரு. ்க. பாண்டியராஜன்]
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ம்காடுத்த உறுப்பினருககுத்தான் நான் னபசுவதற்கு அனுைதி 
அளித்திருககினைன். அனுைதிக்கப்பட்டவர னபசி முடித்துவிட்டார. 
அதன் மீதான வி்ளக்கம் ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்களி்டம் 
ன்கடடிருககினைன். (குறுககீடு்கள்) அப்படிமயல்லாம் ம்சய்ய 
முடியாது. (குறுககீடு்கள்) அப்படிமயல்லாம் ம்சய்ய முடியாது. 
(குறுககீடு்கள்) நீங்கள் உரி்ை மீைல் பிரசசி்னக குறித்து 
ன்கடடிருந்தீர்கள். அது பற்றிப் னப்ச உங்கள் உறுப்பினருககு அனுைதி 
ம்காடுத்னதன். ஏன் என்பதற்கு ்கார்ண, ்காரியங்க்்ள நீங்கள் 
ம்சால்லிவிடடீர்கள். (குறுககீடு்கள்) உங்கள் உறுப்பினர ன்கள்வி 
எழுப்பிய ்கார்ணத்தினானல, ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்க்்ளப் 
பதில் ம்சால்ல நான் அ்ழத்திருககினைன். அவர பதில் ம்சால்லிக 
ம்காண்டிருககிைார. அவவ்ளவுதானனமயாழிய, குறுகன்க இதினல 
யாரு்்டய வி்ளக்கனைா, point of order–ஓ ஒன்றும் வராது. 
(குறுககீடு) இல்்ல, இல்்ல, இதற்கு னைனல எதுவுனை வராது. 
நான் அனுைதிக்க முடியாது. அவர பதில் ம்சான்னதற்குப் பிைகு 
நான் தீரப்பு ம்சால்னவன். அவவ்ளவுதான். இது இவவ்ளவுதான். 
இதற்கு னைற்ம்காண்டு வாய்ப்பு இல்்ல. ைாண்புமிகு அ்ைச்சர 
வி்ளக்கத்்த முடிக்கவும். 

முற்ப்கல் 11–40

ைவாண்புமிகு திரு. ்க �வாண்டிய்ரவாேன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ்சட்டைன்ைத்தில் இந்த நி்கழ்சசி ந்டந்த அடுத்த 
நாள் இலங்்க வ்ட ைா்கா்ணத்தின் முன்னாள் முதல்வர Justice 
C.V. விகனனஸ்வரன் அவர்கள், தமிழ்கத்திற்கு வந்து தமிழ்கத்தின் 
நி்லப்பாடு, அரசினு்்டய நி்லப்பாடு என்பது மி்கவும் 
்சரியானது என்று மதளிவா்கச ம்சால்லிவிடடுப் னபாயிருககிைார. 
தமிழ்கத்தின் நி்லப்பாடு, இரட்்டக குடியுரி்ை ்சாரந்த 
நி்லப்பாடு. இனத இ்டத்திற்கு வந்து திரு. C.V. விகனனஸ்வரன் 
ம்சால்லியிருககிைார. அனத திரு. இ்ளம்பரிதி அவர்கள் எங்களு்்டய 
நி்லப்பாட்்ட அஙகீ்கரித்து அறிக்்க விடடிருககிைார. எங்க்்ளப் 
மபாறுத்தவ்ரககும் ்கண்டிப்பா்க இரட்்டக குடியுரி்ை 
என்பதன்மூலம் OCI–ல் கி்்டககிை அனத வ்சதி்கள் கி்்டககும். 
OCI–்யப் மபாறுத்தவ்ரயிலும் இஙன்க ஓடடு னபா்ட முடியாது. 
ஆனால், இஙன்க வந்து சில ம்சாத்துக்க்்ள வாங்கலாம். னவ்லவாய்ப்பு 
கி்்டககும்; Private Sector–ல் அவர்களுககு னவ்லவாய்ப்பு 
கி்்டப்பதற்கு வாய்ப்பு கி்்டககும். இந்தக ன்கள்விககு திருைதி 
நிரைலா சீதாராைன் அவர்கள் பதில் ம்சால்லியிருககிைார்கள். 2 
இலட்சம் னபர்களுககு OCI–Overseas Citizenship of India 1984 ஆம் 

[னபர்வத் த்லவர]
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ஆண்டிலிருந்து இன்று வ்ர அளிக்கப்படடிருககிைது. இலங்்கத் 
தமிழர்கள் அஙகிருககிைவர்கள் OCI மூலைா்க அவர்கள் ஏற்ம்கனனவ 
மபற்றிருககிைார்கள். இன்னும் மபறுவதற்குத் த்்ட்கள் இல்்ல. 
ஆனால், Refugees–ஆ அல்லது Repatriates–ஆ என்று classify 
ம்சய்வதில் ன்கள்வி இருககிைது. ைாண்புமிகு முதல்வர அவர்கள் 
திரு. அமித்ஷா அவர்க்்ளச ்சந்தித்து, இதுமதா்டரபா்க ன்காரிக்்க 
விடுத்திருககிைார. மவளிப்ப்்டயா்க, ப்கட்டான வாரத்்த்க்ளால் 
னப்சாைல் இலங்்கத் தமிழர்களுககு நல்லது ம்சய்கிை அர்சாங்கம் 
அ்னத்திந்திய அண்்ணா திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்கம். 
(னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) எங்க்்ளப் மபாறுத்தவ்ரககும், 
எவவ்ளவு quiet ஆ்க இவவ்ளவு ்சாதித்திருககினைாம். இன்்ைககு 
திரு. C.V. விகனனஸ்வரன் அவர்கள் தமிழ்கம் வந்து 
அர்சாங்கத்தினு்்டய நி்லப்பாடு ்சரியானது என்றும், அவர்க்்ள 
எப்படி நீங்கள் அண்்ணன் தம்பி்க்ளா்க treat ம்சய்து எல்லா 
விஷயங்க்்ளயும் ம்சய்து ம்காடுககிறீர்கள் என்பதிலிருந்து அவர்கள் 
smooth ஆ்க அஙன்க னபாவதற்கு வ்ர எல்லா வ்சதி்க்்ளயும் 
ம்சய்து ம்காடுத்தீர்கள் என்று மதரிவித்துள்்ளார்கள். 90,000 வித்வத் 
தாய்்கள் அஙன்க இருப்பவர்களுககு ன்சவா மூலைா்கப் பயிற்சியளித்து, 
அவர்களுககு மி்க, மி்க முககியைான வாழ்வாதாரத்்த உருவாககிக 
ம்காடுத்திருககிைது. தமிழ்க அர்சாங்கம் ம்காடுத்த அழுத்தத்தினால் 
ைத்திய அர்சாங்கம் ம்சய்து ம்காண்டிருககிைது. இ்தமயல்லாம் 
ம்சய்து ம்காண்டிருப்பதனால்தான், இஙன்க பாருங்கள் நாங்கள் 
ம்சய்தது இது, நீங்கள் என்ன ம்சய்தீர்கள்? முள்ளிவாய்க்கால் 
ைைந்து விட்டதா? (குறுககீடு்கள்) முள்ளிவாய்க்காலில், . . . 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு அ்ைச்சர, 
வி்ளக்கத்்தச சுருக்கைா்கச ம்சால்லி முடியுங்கள். (குறுககீடு்கள்)

ைவாண்புமிகு திரு. ்க. �வாண்டிய்ரவாேன்: நீங்கள் எடுத்த 
நி்லப்பான்டா, ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்கள் எடுத்த 
நி்லப்பான்டா, அண்்ணன் எ்டப்பாடியார அவர்கள் எடுத்த 
நி்லப்பான்டா எந்தத் தவறும் கி்்டயாது. இரட்்டக குடியுரி்ை 
என்பதற்கு interpretation இருககிைது. அந்த interpretation–ல் ஒன்று 
ஒரு பக்கம் அவர்களுககு குடியுரி்ை, 

(திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்க உறுப்பினர்கள் எழுந்து நின்ைனர.)

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர்கள், 
உட்காருங்கள், உட்காருங்கள்.

[திரு. ்க. பாண்டியராஜன்]
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ைவாண்புமிகு திரு. ்க �வாண்டிய்ரவாேன்: இஙன்க வந்து அவர்களுககு 
OCI ம்காடுப்பதற்கு நல்ல வாய்ப்பிருககிைது. நன்றி. 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர்கள், 
(குறுககீடு) இருங்கள், உட்காருங்கள். அ்ைதியா்க இருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) அ்ைதியா்க இருங்கள். ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. தங்கம் மதன்னரசு அவர்க்ளால் ஓர உரி்ைப் பிரசசி்ன 
எழுப்பப்படடு, அதுகுறித்து ்சம்பந்தப்பட்ட னவனைார உறுப்பினரான 
ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள் விரிவா்கப் பதில் அளித்ததற்குப் 
பின்னால், இதில் எவவித அ்வ உரி்ை மீைலும் இல்்லமயன்று 
தீரப்பு வழஙகுகினைன். (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) (குறுககீடு்கள்)

(திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்க உறுப்பினர்கள் எழுந்து நின்ைனர.)

இல்்ல, இல்்ல (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். ைாண்புமிகு 
எதிரக்கடசித் து்்ணத் த்லவர, உட்காருங்கள். உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள். உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
உட்காருங்கள். உட்காருங்கள். (குறுககீடு்கள்) அது உங்களு்்டய 
உரி்ை. ைாண்புமிகு எதிரக்கடசித் து்்ணத் த்லவர அவர்கள். 

*திரு. தும்ரமுரு்கன்: ்ைக ம்காடுங்கள்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ்ைக ம்காடுத்தாகிவிட்டது. 

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 
இந்த உரி்ை பிரசசி்னயினல இரண்டுதான். ஒன்று உரி்ை மீைல் 
உண்்டா, இரட்்டக குடியுரி்ையா, . . .

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: நீங்கள் அ்தப்பற்றி வி்ளக்கம் 
ம்சால்ல முடியாது. நான் ஒரு தீரப்பு ம்சால்லிவிடன்டன். (குறுககீடு) 
இல்்ல, இல்்ல, நான் ஒரு தீரப்பு ம்சால்லிவிடன்டன். அந்தத் 
தீரப்பின் னைனல நீங்கள் னைற்ம்காண்டு எதுவும் னப்ச முடியாது. 
னவறு ஏதாவது பிரசசி்ன ம்சால்வதா்க இருந்தால் நீங்கள் 
ம்சால்லுங்கள். (குறுககீடு்கள்) னவறு பிரசசி்ன ஏதாவது இருந்தால் 
ம்சால்லுங்கள். ைாண்புமிகு எதிரக்கடசித் து்்ணத் த்லவர 
அவர்கள். 

முற்ப்கல் 11–45

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, தாங்கள் உ்ரத்த தீரப்பின்மீது நான் எந்தக ்கருத்்தயும் 
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ம்சால்லைாடன்டன். தங்களு்்டய தீரப்புதான் இறுதியானது 
என்ப்த நான் அறினவன். ஏமனன்று ன்கட்டால் இன்னும் பல 
தீரப்பு்க்்ள நீங்கள் ம்சால்லப் னபாகிறீர்கள். ஆ்்கயினால் நாங்கள் 
இப்னபாது மவளிந்டப்புச ம்சய்யப் னபாகினைாம். ஆனால், என்ன 
ம்சால்லிவிடடுப் னபாகினைாம் என்று ன்கட்டால், இரட்்டக 
குடியுரி்ை ம்காடுக்க முடியாது என்று ைத்திய ்சரக்கார 
ம்சால்கிைது. அவர்கள்தான் ம்காடுககிைவர்கள். ஆ்்கயால், 
இவரால் அது முடியாது. ஆனால், அ்தத் தி்்சதிருப்புவதற்்கா்க 
ஒரு ்சவாலா்கச ம்சால்லியிருககிைார. எனனவ, அ்தக ்கண்டித்து 
நாங்கள் மவளிந்டப்புச ம்சய்கினைாம்.

(திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்க உறுப்பினர்கள் அ்வயிலிருந்து 
மவளிந்டப்புச ம்சய்தனர.)

3. ்்ரவு–ெசலவுத் திடடம், 2020–2021, 
ெ�வாது வி்வாெம்—மதா்டரசசி

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: 2020–2021 ஆம் ஆண்டுக்கான 
நிதிநி்ல அறிக்்கயின்மீது மபாது விவாதம். விவாதத்்தத் 
மதா்டஙகி ்வப்பவர ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. த. ைனனா 
தங்கராஜ் அவர்கள்.

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, தந்்த மபரியா்ர வ்ணஙகுகின்னைன். னபரறிஞர 
அண்்ணா்வ வ்ணஙகுகின்னைன். எங்கள் மநஞ்்சமைல்லாம் 
நி்ைந்திருககும் முத்தமிழறிஞர த்லவர ்க்லஞர அவர்க்்ள 
வ்ணஙகுகின்னைன். 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, நாம் வாழ்கின்ை 
இந்திய து்்ணக ்கண்்டம் உலகின் மி்கப் மபரிய ஜனநாய்க நாடு. 
திராவி்ட இயக்க அரசியலின் அடிப்ப்்டயான ்சமூ்க நீதி ைற்றும் 
ைதச ்சாரபின்்ை ஆகிய இந்தக ன்காடபாடு்கள் இன்்ைககு 
இந்திய து்்ணக ்கண்்டத்்த ஆளுகின்ை ைத்திய பா.ஜ.்க. அர்சால் 
மி்கப் மபரிய அசசுறுத்தலுககு உள்்ளாக்கப்படடிருககின்ைன. 
எந்தச சூழ்நி்லயிலும் அர்ச்ைப்புச ்சட்டத்தின் மு்கவு்ரயில் 
மதரிவிக்கப்படடுள்்ள இந்தியா ஒரு ்சைத்துவ, ைதச ்சாரபற்ை, 
குடியுரி்ை மபற்ை நாடு என்ை அடிப்ப்்ட ன்காடபாடடில், எள்்ள்ளவு 
ன்சதாரமும் வரவி்ட ைாடன்டாம். அதுனபான்று, இன்்ைககு 
ைதத்தின் அடிப்ப்்டயில் குடியுரி்ை ்சட்டத் திருத்தம் ம்காண்டு 

[திரு. து்ரமுரு்கன்]
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வருவ்தத் தடுத்து நிறுத்துனவாம். தமிழ்க ்சட்டைன்ைத்திலும் CAA, 
NPR, NRC ஆகியவற்றிற்கு எதிரான தீரைானத்்த நி்ைனவற்ை 
னவண்டுமைன்ை ன்காரிக்்க்ய வலுவா்க ்வக்க விரும்புகினைன். 
தமிழ்கத்தில் ைடடுைல்ல, இந்திய து்்ணக ்கண்்டத்தில் வாழ்கின்ை 
அ்னத்து ைக்களு்்டய னபராதர்வப் மபற்று, தமிழ்கத்தின் 
ஒப்பற்ைத் த்லவரா்க இருக்கககூடிய திராவி்ட முன்னனற்ைக 
்கழ்கத்தின் த்லவர அன்புககுரிய த்ளபதியார அவர்களுககு 
(னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) நன்றினயாடு நான் இந்த னநரத்தில் 
வ்ணக்கத்தி்னத் மதரிவித்துகம்காள்கின்னைன்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, நிதிநி்ல 
அறிக்்க தாக்கல் ம்சய்யப்படடிருககிைது. னநற்்ையதினம், 
நிதிநி்ல அறிக்்கயில் மபாது நிதி னைலாண்்ை ன்கா்ணத்திலிருந்து 
எங்களின் இயக்கத்தினு்்டய ்சட்டைன்ை உறுப்பினர அண்்ணன் 
P.T.R. அவர்கள் அழ்கா்க ்கருத்து்க்்ள எடுத்து ்வத்தார்கள். 
இன்்ைககு ஒரு ்சாைானியனு்்டய பார்வயில் இந்த நிதிநி்ல 
அறிக்்க எப்படியிருககிைது என்ப்த நான் பாரககின்ை னநரத்தில், 
ஏ்ழ, நடுத்தர ைக்களினு்்டய வாழ்்வ இலகுவாககுகின்ை, 
அவர்களு்்டய வருைானத்்த மபருககுகின்ை திட்டங்கள் 
இல்்ல என்பது னவத்ன்யத் தருகிைது. தமிழ்நாடடில் 
பல்லாயிரக்க்ணக்கான குறு, சிறு மதாழிற்்சா்ல்கள் இன்்ைககு 
மூ்டப்படடிருககின்ைன. இலட்சக்க்ணக்கான மதாழிலா்ளர்கள் 
னவ்லயிழந்து இருககிைார்கள். அவற்்ைத் திைக்க, னவ்லவாய்ப்்ப 
அளிக்க எந்த முககியைான அறிவிப்பும் இல்லாதது, உண்்ையினலனய 
நாம் தீவிரைா்கப் பாரக்க னவண்டிய ஒன்ைா்க இருககிைது. விவ்சாயப் 
மபருஙகுடி ைக்கள் உற்பத்தி ம்சய்கின்ை மபாருட்களுககு. . .

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
உட்காருங்கள். ைாண்புமிகு மதாழில் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்�த்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, னதசிய அ்ளவில் மபாரு்ளாதார ைந்தநி்ல 
என்றிருந்தாலும், மதாழில் முதலீடு ம்சய்கின்ை ைாநிலைா்கத்தான் 
தமிழ்நாடு இருந்து ம்காண்டிருககிைது. Recent ஆ்க ைாண்புமிகு 
முதல்ைச்சர அவர்களின் திருக்கரங்க்ளால் CEAT நிறுவனம் 
ரூ.4,000 ன்காடியில் ைதுரைங்கலத்தில் திைக்கப்பட்டது. அதற்கு முன்பு 
Ford–னு்்டய R&D System, சிறுன்சரியில் 1,500 ன்காடி ரூபாயில் 
திைக்கப்படடிருககின்ைது. னைலும், Foxconn நிறுவனத்தில் 20,000 

[திரு. த. ைனனா தங்கராஜ்]
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னபருககு னவ்லவாய்ப்பு வழங்கப்படடிருககிைது. Nokia–ல் Salcomp 
நிறுவனம் வருகிைது. Salcomp–ல் கிட்டத்தட்ட 20,000 னபருககு 
னவ்லவாய்ப்பு கி்்டககும். தமிழ்நாட்்டப் மபாறுத்தவ்ரயில் 
எந்தத் மதாழிற்்சா்லயும் மூ்டப்ப்டவில்்ல என்ப்த நான் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். தூத்துககுடியில் Al–Kharafi என்ை ஒரு 
நிறுவனம் 49,000 ன்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில் வந்திருககிைது. Haldia 
Petrochemicals 50,000 ன்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில் facilitation MoU 
னபாடடிருககிைது. மதாழிற்்சா்ல்கள் மூ்டப்பட்டன, மூ்டப்பட்டன 
என்று ம்சால்வது உண்்ைககு ைாைான த்கவல் என்ப்த 
ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

முற்ப்கல் 11–50

தமிழ்நாட்்டப் மபாறுத்தவ்ரயில் எந்தத் மதாழிற்்சா்லயும் 
மூ்டப்ப்டவில்்ல. னநாககியா நிறுவனம் உங்கள் ஆடசிக ்காலத்தில் 
மூ்டப்பட்டது. இப்மபாழுது திைக்கப்படடிருககிைது. Salcomp 
நிறுவனம் வந்திருககிைது. (குறுககீடு) னநாககியா நிறுவனத்தில் Income 
tax problem உங்கள் ஆடசிக ்காலத்தில்தான் வந்தது. Retrospective 
effect என்பதால் மூ்டப்பட்டது. மூ்டப்பட்ட மதாழிற்்சா்ல்யத் 
திைப்பதற்்கான ந்டவடிக்்க்க்்ள னைற்ம்காண்டிருககினைாம். 
Salcomp நிறுவனத்தில் கிட்டத்தட்ட 20,000 னபருககு னவ்லவாய்ப்பு 
இருககிைது. மதாழிற்்சா்ல்கள் மூ்டப்பட்டன, மூ்டப்பட்டன என்று 
ம்சால்வது உண்்ைககு ைாைான த்கவல் என்ப்த ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு ஊர்கத் மதாழில் 
து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. �வா. ெ�ன்ேமின்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் 
மபாத்தாம்மபாதுவா்க MSME மூ்டப்பட்டன என்ை தவைான 
ம்சய்தி்யக குறிப்பிடடிருககிைார்கள். தமிழ்நாடடில் குறு, சிறு 
ைற்றும் நடுத்தரத் மதாழில் நிறுவனங்கள் மபாரு்ளாதார நி்ல 
ைாற்ைங்கள் உள்ளிட்ட அத்த்ன ்சவால்்க்்ளயும், னபாடடி 
சூழ்லயும் எதிரம்காள்்ள ஏதுவான வ்்கயிலும், அவற்றின் 
நீடித்த நி்லயான வ்ளரசசி்ய உறுதிம்சய்வதற்கு ஏதுவான 
வ்்கயிலும் ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்ைச்சர அண்்ணன் 
எ்டப்பாடியார அவர்களின் சீரிய வழி்காடடுதலின்னபரில் 

[திரு. எம்.சி. ்சம்பத்]
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ைாண்புமிகு அம்ைாவின் அரசு பல்னவறு புதிய திட்டங்க்்ளயும், 
முன்னனாடி ந்டவடிக்்க்க்்ளயும் மதா்டரந்து உருவாககி 
மவற்றி்கரைா்கச ம்சயல்படுத்தி வருகிைது. மதாழில் து்ை 
வ்ளரசசிக்கா்க உல்க மதாழில் முதலீட்டா்ளர்களின் இரண்்டாவது 
ைாநாடு, குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் மதாழில்்களுக்கான மதாழில் 
சூழ்லயும், ease of doing business–ஐயும் னைம்படுத்துவதற்்கா்க 
புதிய ஒருஙகி்்ணந்த இ்்ணயவழி ஒற்்ைச ்சா்ளர த்கவல் 
(single window portal), புதிய start up ம்காள்்்க உள்ளிட்ட 
வரலாற்றுச சிைப்புமிக்க ந்டவடிக்்க்க்்ளயும் ைாண்புமிகு 
அம்ைாவின் அரசு மதா்டரந்து னைற்ம்காண்டு வருகிைது. 36 
புதிய மதாழிற்னபட்்ட்கள் உட்கட்ட்ைப்பு வ்சதி னைம்பாடடுப் 
பணி்கள், தனியார மதாழிற்னபட்்ட்க்்ள ஊககுவிக்க 
உட்கட்ட்ைப்பு ைானியங்கள், குழுை வ்ளரசசித் திட்டத்தின்கீழ் 
இந்தியாவினலனய அதி்க எண்ணிக்்கயிலான மபாது வ்சதி 
்ையங்கள், ைாநில அரசின் ம்சாந்த நிதியின்கீழ் micro cluster 
திட்டம் என குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் மதாழில்்களின் 
வ்ளரசசிககுத் னத்வயான உட்கட்ட்ைப்பு வ்சதி்க்்ளத் 
மதா்டரந்து னைம்படுத்துவதற்்கான பல்னவறு ந்டவடிக்்க்க்்ளயும் 
ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவி அம்ைாவின் அரசு னைற்ம்காண்டு 
வருகிைது. னைலும், மதாழில்மு்னனவாருக்கான பல்னவறு திைன் 
னைம்பாடடுப் பயிற்சி்கள், ்சந்்த வாய்ப்பு்க்்ள அதி்கரிப்பதற்்கான 
ந்டவடிக்்க்கள், பன்னாடடுத் மதாழில் நிறுவனங்க்்ள ஊககுவிக்க 
புதிய அ்ைப்பி்ன உருவாககுவது என குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் 
மதாழில் முன்னனற்ைத்திற்்கான பல்னவறு சிைப்பு ந்டவடிக்்க்களும் 
ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவி அம்ைாவின் அரசு னைற்ம்காண்டு 
வருகிைது. 

குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் மதாழில்மு்னனவார்களுககுத் 
னத்வயான ஊக்கத்்த அளித்திடும் வ்்கயில் புதிய 
மதாழில்மு்னனவார ைற்றும் மதாழில் நிறுவன னைம்பாடடுத் 
திட்டத்தின்கீழ் 2018 ஆம் ஆண்டு 30 இலட்சம் ரூபாய் என்று 
உயரத்தப்பட்ட அதி்கபட்ச ைானியத் மதா்்க, 2020 ஆம் 
ஆண்டுக்கான நிதிநி்ல அறிக்்கயில் 50 இலட்சம் ரூபாயா்க 
உயரத்தப்படும் என்று ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவி அம்ைாவின் 
அரசில் ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்ைச்சர அவர்கள் 
அறிவித்துள்்ளார்கள். முதலீடடு ைானிய வரம்பு 50 இலட்சம் 
ரூபாயா்க உயரத்தப்படடுள்்ளது. ைானியம் மபறுவதற்்கான 
அ்னத்து ந்்டமு்ை்களும் தற்னபாது இ்்ணயம் வாயிலா்க 

[திரு. பா. மபன்ஜமின்]
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னைற்ம்காள்்ளப்படுகின்ைன. எவவித னதக்கமுமின்றி உ்டனுககு்டன் 
ைானியங்கள் வழஙகுவது உள்ளிட்ட புதிய ந்்டமு்ை்கள்மூலம் 
பல்னவறு ைானியத் திட்டங்களின் ம்சயலாக்கத்்த ைாண்புமிகு 
புரடசித் த்லவி அம்ைாவின் அரசு னைற்ம்காண்டு வருகிைது. 
இந்த நிதியாண்டு ைடடும் 1–4–2019 முதல் 31–12–2019 வ்ரயிலான 
்காலத்தில் 1,580 குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் மதாழில் நிறுவனங்களுககு 
மைாத்தம் 115 ன்காடினய 23 இலட்சம் ரூபாய் மூலதன ைானியமும், 
194 மதாழில்மு்னனவார்களுககு 44 இலட்சம் ரூபாய் பின்மு்ன 
வடடி ைானியமும், 645 மதாழில்மு்னனவார்களுககு 4 ன்காடினய 
48 இலட்சம் ரூபாய் கு்ைந்தழுத்த மின் ைானியமும், 138 
மதாழில்மு்னனவார்களுககு 74 இலட்சம் ரூபாய் மின்னாககி 
ைானியமும் வழங்கப்படடுள்்ளது என்ப்த ைகிழ்சசியு்டன் 
குறிப்பி்ட விரும்புகினைன். இதன்வி்்ளவா்க 1–4–2019 முதல் 
31–12–2019 வ்ரயிலான ்காலத்தில் 3,00,542 னவ்லவாய்ப்பு்க்்ள 
உருவாககியுள்்ளது என்ப்தயும், 32,205 ன்காடினய 75 இலட்சம் 
ரூபாய் முதலீடடில் மைாத்தம் 4,824 புதிய குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் 
மதாழில் நிறுவனங்கள் மதா்டங்க அனுைதியளிக்கப்படடுள்்ளது 
என்ப்தயும் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். எனனவ, தமிழ்நாடடில் 
குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் மதாழில் நிறுவனங்களின் வ்ளரசசி 
குறித்த விைர்சனங்கள் அடிப்ப்்ட ஆதாரைற்ை்வ என்ப்தயும், 
தமிழ்நாடடில் குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் மதாழில் நிறுவனங்கள் 
து்ை மதா்டரந்து நீடித்த வ்ளரசசிப் பா்தயில் பீடுந்்ட 
னபாடடு வருகிைது என்ப்தயும் ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களுககுத் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. த. ைனனா தங்கராஜ் னபசுங்கள்.

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, தமிழ்கத்தில் இருக்கககூடிய இலடன்சாப இலட்சம் 
விவ்சாயப் மபருஙகுடி ைக்கள் வி்்ளவிக்கககூடிய மபாருட்களுககு 
அவர்களுககு உரிய வி்ல கி்்டக்கவில்்ல.

(ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் த்லவர த்ல்ை)

எனனவ, உற்பத்திச ம்சல்வக ்க்ணககில்ம்காண்டு அவர்களுககுக 
கு்ைந்தபட்ச வி்ல நிர்ணயம் ம்சய்ய னவண்டுமைன்ை 
ன்காரிக்்க்ய வலியுறுத்தி வருகிைார்கள். நாங்களும் வலியுறுத்தி 
வருகின்னைாம். இந்த நிதிநி்ல அறிக்்கயில்கூ்ட முககியப் 

[திரு. பா. மபன்ஜமின்]
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மபாருட்க்ளான ்கரும்பு, மநல் னபான்ைவற்றிற்்கான அடிப்ப்்ட 
வி்ல நிர்ணயிக்கப்ப்டவில்்ல என்ப்த நான் சுடடிக்காட்டக 
்க்ட்ைப்படடிருககின்னைன்.

முற்ப்கல் 11–55

நம் ைாநிலத்தினு்்டய ்க்டன் 4 இலட்சத்து 56 ஆயிரம் ன்காடி 
ரூபாய்; இது நம்மு்்டய உள்நாடடு உற்பத்தியில் 25 ்சதவிகிதைா்க 
இருககிைது; இது உச்சவரம்பிற்குக கீனழதான் இருககிைது 
என்று ம்சால்கிறீர்கள். அ்தப்னபான்று, நிதிப் பற்ைாககு்ை 
59 ஆயிரத்து 346 ன்காடி ரூபாய்; அதுவும் 3 ்சதவிகிதம் என்ை 
உச்சவரம்பிற்குள்ன்ளதான் இருககிைது என்று ம்சால்கிறீர்கள். 
நான் ஒன்்ைக ன்கட்க விரும்புகின்னைன். நாம் ஒரு ைருத்துவ்ரச 
்சந்திககின்னைாம். அவர, உங்களுககு ்சரக்க்ர னநாய் வந்துள்்ளது, 
்சரக்க்ரயின் அ்ளவு border line–ஐ தாண்டிவிட்டது என்று 
ம்சால்கிைார. நாம் னநனர வீடடிற்குச ம்சன்று, ்சரக்க்ரயின் அ்ளவு 
border line–ஐத்தான் தாண்டியிருககிைது, உச்சவரம்பு வரும் வ்ர 
மபாறு்ையா்க இருப்னபாம் என்று இருப்பதுண்்டா? இல்்ல. 
நாம் உ்டனடியா்க ைருத்துவம் ம்சய்து, ்சரக்க்ரயின் அ்ள்வ 
border line–ககுக கீனழ ம்காண்டு ம்சல்வதற்்கான முயற்சி்க்்ள 
னைற்ம்காள்கின்னைாம். நாங்கள் ஒரு மபாறுப்பான எதிரக்கடசியின் 
்சட்டைன்ை உறுப்பினர்கள் என்ை மு்ையினல, இந்த அரசினு்்டய 
நிதி நி்ல்ையில், இப்படிப்பட்ட ஏற்ைத்தாழ்வு்கள் இருப்பது 
நிச்சயைா்க நிதி மநருக்கடியில் ம்காண்டு ம்சன்று ன்சரத்துவிடும் 
என்ப்தச சுடடிக்காடடுகின்னைாம். எனனவ, நீங்கள் அத்னப் 
பரிசீல்ன ம்சய்யுங்கள் என்ை உ்ணரனவாடுதான் நாங்கள் அ்தச 
சுடடிக்காடடுகின்னைாம்.

அ்தப்னபான்று, வருவாய்ப் பற்ைாககு்ை 14,315 ன்காடி 
ரூபாயா்க இருககும் என்று திட்டமி்டப்பட்டது. ஆனால், 25,072 
ன்காடி ரூபா்ய எடடியுள்்ளது. இது ்கணிக்கப்பட்ட மதா்்க்யவி்ட 
சுைார 80 ்சதவிகிதம் அதி்கைான மதா்்கயாகும். இதற்கு வருவாய் 
வரவினங்களில் ஏற்பட்ட ்சரிவும், வருவாய்ச ம்சலவினங்கள் 
அதி்கரிப்பும் ்கார்ணம் என்று ைாண்புமிகு நிதிய்ைச்சர 
அவர்கள் ம்சான்னார்கள், நாங்கள் ஏற்றுகம்காள்கினைாம். இ்தப் 
பாரககின்ைனபாது, நிதி னைலாண்்ையில் இன்னும் திைம்ப்ட 
ம்சயல்ப்ட னவண்டிய னத்வ இருககிைதா என்ை ன்கள்வி எழுகிைது. 
இன்்ைககு, வருவாய் வரவினங்க்்ள, ம்சலவினங்க்்ளப் 
மபாறுத்தவ்ரயில், ்க்டன்்களுக்கான வடடியா்க ைடடும் 
நம் வருவாயில் 6–ல் ஒரு பங்்க ம்சலுத்தி வருகினைாம். அரசு 
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ஊழியர்களின் ஊதியங்கள், ஓய்வூதியங்கள் ஆகிய்வ 96 
ஆயிரம் ன்காடி ரூபாய்ககு ம்சன்று ம்காண்டிருககிைது. வருவாய் 
ம்சலவினங்கள் வரி்்சயில் 2 இலட்சத்து 40 ஆயிரம் ன்காடி ரூபாயும், 
மூலதனச ம்சலவிற்கு மைாத்தம் 36 ஆயிரம் ன்காடி ரூபாய் ைடடுனை 
ம்சலவழிக்கப்படுகிைது. இது 13 ்சதவிகித ம்சல்வ உள்்ள்டககியது. 
அப்படியானால், நம்மு்்டய மைாத்த வருவாய் வரவில் 13 
்சதவிகிதத்்த ைடடுனை மூலதனத்திற்்கா்க நாம் ம்சலவழித்தால், 
இதர வருவாய்்க்்ள நாம் எப்படிப் மபருக்க முடியும்? இன்்ைககு 
வருவாய் வரி இல்லாத வ்ளங்க்்ளத் திரட்ட எந்த முன்முயற்சியும் 
எடுக்கப்ப்டாததற்கு, நைககு இயற்்்கயா்கக கி்்டக்கககூடிய ்கச்சாப் 
மபாருட்கள் ைற்றும் இயற்்்க வ்ளங்கள் னபான்ைவற்்ைக கு்ைந்த 
வருவாய்ககு அரசு ம்காடுத்து விடுவதுதான் ்கார்ணம் என்கின்ை 
ஒரு எண்்ணம் இந்த வருவாய் வரவினங்க்்ளப் பாரககின்ைனபாது 
மதரிகிைது. 

அதுைடடுைல்ல, தற்னபாது ைத்திய அரசு பல வழி்களில் 
நம்்ை வஞ்சித்து வருகிைது என்று திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்கம் 
படடியலிடடு ம்சால்லிக ம்காண்டிருககிைது. தற்னபாது, நிதிநி்ல 
அறிக்்கயில்கூ்ட, 14–வது நிதிக குழு, ைானியத்தில் வர னவண்டிய 
2 ஆயிரம் ன்காடி ரூபாய் பாககித் மதா்்க, 2017–2018 ைற்றும் 
2018–2019 ஆம் ஆண்டு்களுக்கான உள்்ளாடசித் து்ையில் 
ம்சயல்மு்ை ைானியம் ைற்றும் உள்்ளாடசி அடிப்ப்்ட நிதி 7 
ஆயிரத்து 825 ன்காடி ரூபாய், GST நிலு்வத் மதா்்க 12,263 ன்காடி 
ரூபாய், GST இழப்பீடு 940 ன்காடி ரூபாய், ம்சன்்ன நிரந்தர 
மவள்்ளத் தடுப்பிற்கு பிரதைர னைாடி அவர்கள் தருவதா்க அறிவித்த 
7 ஆயிரம் ன்காடி ரூபாய் என 30,028 ன்காடி ரூபாய் ைத்திய அரசு 
நைககுத் தர னவண்டிய நிதி பாககி இருககிைது.

அ்தப்னபான்று, நாம் திருப்பியனுப்பிய மதா்்க—
அ்னவருககும் ்கல்வித் திட்டத்தில் ரூ.1,627 ன்காடி ரூபாய் 
திருப்பியனுப்பப்படடுள்்ளது. மநடுஞ்்சா்லத் து்ைககு 
ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில், நிலம் ்்கய்கப்படுத்துவதில் தாைதம், 
ஒப்பந்தப்புள்ளி்கள் தாைதம் னபான்ைவற்ைால் 1,022 ன்காடி 
ரூபாய் திருப்பியனுப்பப்படடுள்்ளது. அனதனபான்று, நவீன 
நீரப்பா்சன னைலாண்்ைத் திட்டத்தில் 1,729 ன்காடி ரூபாய், 
புயலால் பாதிப்பிற்குள்்ளாகும் இ்டங்களில், புயல் அடித்தால்கூ்ட 
அஙகிருக்கககூடிய ைக்களுககு மின்்சார இ்்ணப்பு பாதிக்கககூ்டாத 
வ்்கயில், அவர்களுககு மின்்சாரக ்கம்பி்கள் னபாடுவதற்்கா்க 
வழங்கப்பட்ட 5,821 ன்காடி ரூபாய், குடிநீரத் திட்டங்களுக்கான 
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2,064 ன்காடி ரூபாய், ்சா்ல, னைம்பாலத் திட்டங்களுக்கான 2,034 
ன்காடி ரூபாய் உள்ளிட்ட மைாத்தம் 28,179 ன்காடி ரூபாய் ்க்டந்த 
்காலங்களில் திருப்பியனுப்பப்படடுள்்ளன. 

ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, 
உங்களு்்டய தார்க ைந்திரங்களில் ஒன்று ‘அ்ைதி’. உண்்ையினலனய 
நீங்கள் அ்ைதியா்க இருககின்றீர்கள். ைத்திய அரசு எந்தத் 
தவறி்ழத்தாலும், எந்த அநீதி இ்ழத்தாலும் நீங்கள் அ்ைதியா்க 
இருககின்றீர்கள்; நாங்கள் பாராடடுகின்னைாம். அதுனபான்று 
ைத்திய அரசும் உங்களி்டத்தினல பா்சைா்க இருககின்ைது.

நண்ப்கல் 12–00

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு ்்கத்தறி 
ைற்றும் துணிநூல் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ.எஸ். ைணியன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, னநற்்ையதினம் திராவி்ட 
முன்னனற்ைக ்கழ்கத்தினு்்டய உறுப்பினரா்க இஙன்க அ்வயில் 
னபசிய ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. சுதர்சனம் அவர்கள், 
இப்னபாது னபசிய உறுப்பினர ஆகினயார, ‘எப்மபாழுதுனை ைத்திய 
அரசு ம்காண்டு வருகின்ை ்சட்டங்கள், திட்டங்கள் எ்தயுனை 
நீங்கள் அ்ைதியா்கக ன்கடடுக ம்காண்டிருககிறீர்கள், பாரத்துக 
ம்காண்டிருககிறீர்கள், எ்தயுனை தடடிக ன்கட்க ைாடன்டன் 
என்கிறீர்கள்’ என்கின்ை ஒரு குற்ைச்சாட்்ட இந்த அ்வயினல 
மதா்டரந்து ்வத்துக ம்காண்டிருககிைார்கள்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, 
்கானவரி நதி நீர ஆ்்ணயத்்த அ்ைககின்ைனபாது, ஆ்்ணயம் 
அ்ைப்பதற்கு ைத்திய அரசு ந்டவடிக்்க எடுக்காைல் ்காலதாைதம் 
ம்சய்த னநரத்தில், நம்மு்்டய ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்களு்்டய 
அர்்சத் த்ல்ைனயற்று ந்டத்துகின்ை அண்்ணன் எ்டப்பாடியார 
அவர்கள் (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) ைத்திய அர்்ச எதிரத்து, 
நீதிைன்ை அவைதிப்பு வழக்்கத் மதாடுத்தவர என்ப்த இந்த 
னநரத்தினல நான் சுடடிக்காட்ட விரும்புகினைன். (னை்்ச்யத் 
தடடும் ஒலி) அனதனநரத்தில், 16½ ஆண்டுக ்காலம் ைத்தியினல 
ன்கபிமனட ைந்திரி்க்ளா்க அங்கம் வகித்து திராவி்ட முன்னனற்ைக 
்கழ்கம் மதா்டரந்து ன்கானலாசசி வந்த்த இந்த நாடு அறியும். 
இந்த 16½ ஆண்டுக ்காலத்தில் நீங்கள் ைத்திய அரசி்டத்தினல 
எ்தக ன்கடடு மபற்றீர்கள்? ைாநில அரசுககு வினராதைான பல 
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்காரியங்கள் ந்்டமபற்ைன. எந்தச ்சட்டத்்த நீங்கள் தடுத்து 
நிறுத்தினீர்கள்? உதார்ணத்திற்கு, ்கானவரி நடுவர ைன்ைத்தினல 
அன்்ைககுத் தீரப்பு வந்தது. அன்்ைககு நீங்கள்தான் ைத்திய 
ஆடசியு்டன் கூட்டணியில் இருந்தீர்கள். எப்மபாழுதாவது அ்த 
அரசிதழினல மவளியி்ட னவண்டும் என்று வற்புறுத்தினீர்க்ளா? 
ன்கடடுப் மபற்றீர்க்ளா? எங்களு்்டய முதல்ைச்சரா்க இருந்த 
புரடசித் த்லவி அம்ைா அவர்கள், உச்ச நீதிைன்ைத்தினல வழககுத் 
மதா்டரந்து அந்தத் தீரப்்பப் மபற்ைார்கள். (னை்்ச்யத் தடடும் 
ஒலி) அதற்குப் பின்னால், ஆ்்ணயம் அ்ைப்பதற்கு ைத்திய 
அரசு ்கார்ணங்க்்ளச ம்சால்லிகம்காண்ன்ட இருந்தது. அதற்கும், 
அ்னத்திந்திய அண்்ணா திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்கம்தான், 
ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்ைச்சர அண்்ணன் எ்டப்பாடியார 
அவர்கள்தான் நீதிைன்ைத்தினல மதா்டரந்து ்சட்டப் னபாராட்டம் 
ந்டத்தி, மவற்றி மபற்றுக ம்காடுத்தானர தவிர, நீங்கள் அ்த 
வற்புறுத்தினீர்க்ளா, ன்கடடீர்க்ளா? (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி)

அதுைடடுைல்ல, இன்்ைககு னவ்கைா்கப் னபசுகிறீர்கள். 
ைாநில சுயாடசி குறித்து ஓஙகி ஒலிககிறீர்கள். நீங்கள் ைத்திய 
ஆடசியினல அங்கம் வகித்த ்காலத்தினலதான் ்கல்வி, ைாநில 
படடியலிலிருந்து ைத்திய படடியலுககு ைாற்ைப்பட்டது. அ்த 
என்்ைக்காவது நீங்கள் னபசியிருககிறீர்க்ளா? அதுைடடுைல்ல, 
சிறு வணி்கத்தில் அந்நிய னநரடி முதலீடு என்கிை ்சட்டத்்த 
ைத்திய அரசு ம்காண்டு வந்தனபாது (னை்்ச்யத் தடடும் 
ஒலி) (குறுககீடு) அன்்ைககு முதல்ைச்சரா்க இருந்த ்க்லஞர 
அவர்கள் என்ன ம்சான்னார்கள் மதரியுைா? ம்சயற்குழு்வக 
கூடடித் தீரைானம் னபாட்டார்கள், ‘நாங்கள் ஏற்்க ைாடன்டாம்’; 
மபாதுக குழு்வ கூடடி தீரைானம் னபாட்டார்கள், ‘நாங்கள் 
ஒருனபாதும் ஏற்்க ைாடன்டாம்’ என்மைல்லாம் ம்சான்னீர்கள். 
ஆனால், அந்தச ்சட்டம் நா்டாளுைன்ைத்தினல வந்தனபாது, 
நி்ைனவற்றிக ம்காடுத்தது, திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்கம் என்ப்த 
நீங்கள் மதரிந்து ம்காள்்ள னவண்டும். (னை்்ச்யத் தடடும் 
ஒலி) அந்தச ்சட்டத்்த எதிரத்து, அந்தச ்சட்டத்திற்கு ைறுப்பு 
மதரிவித்து, எதிரத்து ஓடடுப் னபாட்டது அ்னத்திந்திய அண்்ணா 
திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்கம் என்ப்தயும் இந்த னநரத்தினல 
மதரிவித்துகம்காள்்ள விரும்புகினைன். (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) 
ஆ்க, எந்த ஒரு சூழ்நி்லயிலும் ைத்திய அரசு ைக்கள் வினராத 
ந்டவடிக்்கனயா அல்லது தமிழ்நாடடு ைக்களு்்டய ஜீவாதார 
உரி்ை்களுககு வினராதைா்கனவா ந்டவடிக்்க அல்லது ்சட்டம், 

[திரு. ஓ.எஸ். ைணியன்]
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எது ம்காண்டு வந்தாலும் ்சரி, அ்த எதிரத்து நிற்கின்ை ஒனர ்கடசி 
தமிழ்கத்தினல அ்னத்திந்திய அண்்ணா திராவி்ட முன்னனற்ைக 
்கழ்கம்தான். (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) நீங்கள் அல்ல. அ்த 
நீங்கள் திரும்பத் திரும்பச ம்சால்வது தவைான ஒன்று. என்ப்த 
ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர திரு. த. ைனனா தங்கராஜ் அவர்கள்.

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: திரு. ்சக்கரபாணி, 
இல்்ல, அவர னபசிக ம்காண்டிருககிைார. உங்கள் ்கடசியின் 
உறுப்பினரதான் னபசிகம்காண்டிருககிைார. (குறுககீடு) உங்கள் 
்கடசியின் உறுப்பினரதான் னபசுகிைார. (குறுககீடு) ்சரி, னபசுங்கள்.

பிற்ப்கல் 12–05

*திரு. அ்ர. சக்்க்ர�வாணி: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள் 
னபசுகின்ை னநரத்தினல, ்கல்வி, ைாநில படடியலிலிருந்து ைத்திய 
படடியலுககுச ம்சன்ைது திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்கத்தின் 
ஆடசியில் என்று ம்சான்னார. அன்்ைககு தி.மு.்க. ஆடசி 
இல்்ல. Emergency ்காலத்தினல அன்்ைககு ்கல்வி, ைத்திய 
படடியலுககு ைாற்ைப்பட்டனதமயாழிய, தி.மு.்க. ஆடசியில் இல்்ல. 
இதுனபான்று பல்னவறு குற்ைச்சாடடு்க்்ள இஙன்க ம்சான்னார. 
NEET னதர்வ இன்்ைககு தமிழ்கத்தினல ைத்திய அரசு ம்காண்டு 
வந்தது. நீங்கள் இரண்டு மு்ை இஙன்க ்சட்டைன்ைத்தினல 
தீரைானம் நி்ைனவற்றினீர்கள். (குறுககீடு) ஒரு நிமி்டம் நான் 
ம்சால்லிவிடுகினைன், ன்கடடுகம்காள்ளுங்கள். (குறுககீடு) நான் 
ம்சான்ன பிைகு னபசுங்கள். (குறுககீடு) இரண்டு மு்ை ்சட்டைன்ைத்தில் 
தீரைானம் நி்ைனவற்றினீர்கள். இப்னபாது உச்ச நீதிைன்ைத்தில் 
அது முடியாது என்று ம்சால்லிவிட்டது ைத்திய அரசு. ஆனால், 
இன்்ைககு நீங்கள் உச்ச நீதிைன்ைத்திற்குச ம்சன்றிருககிறீர்கள். 
இதனால், தமிழ்கத்தில் எத்த்னனயா ஏ்ழமயளிய ைா்ணவர்கள் 
பாதிக்கப்படடிருககிைார்கள். அதற்்கா்க நீங்கள் பல ஆயிரம் ன்காடி 
ரூபாய் ஒதுககி, அரசுப் பள்ளியில் படிககின்ை ைா்ணவர்களும் ‘நீட’ 

[திரு. ஓ.எஸ். ைணியன்]
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னதரவில் வாய்ப்பு மபைலாம் என்ை அந்த நி்ல்ய ஏற்படுத்திக 
ம்காடுத்தும்கூ்ட, இன்்ைககு அந்த ைா்ணவர்கம்ளல்லாம் னதரசசி 
மபை முடியாத ஒரு சூழ்நி்ல இருககிைது. ஆ்க, இன்றுவ்ர 
நீங்கள் ைத்திய அரசு்டன் இ்ணக்கைா்க இருககின்றீர்கள். இ்த 
நீங்கள் எதிரக்கவில்்ல. ஆனால், உச்ச நீதிைன்ைத்தில் வழககுத் 
மதா்டரந்திருககிறீர்கள்.

அதுைடடுைல்லாைல், இன்்ைககு தமிழ்கத்்தப் பாதிக்கககூடிய 
பல்னவறு திட்டங்க்்ள ைத்திய அரசு புகுத்திக ம்காண்டிருககின்ைது. 
இன்்ைககுககூ்ட விவ்சாயி்களுககு. . .

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர, நீங்கள் சுருக்கைா்கச ம்சால்லுங்கள். (குறுககீடு) நீங்கள் 
விவாதத்தில் உ்ரயாற்றுவதுனபால் உ்ரயாற்ைாதீர்கள். (குறுககீடு) 
நீங்கள் சுருக்கைா்கச ம்சால்லுங்கள். (குறுககீடு)

திரு. அ்ர. சக்்க்ர�வாணி: ஒனரமயாரு நிமி்டம். விவ்சாயி்களுககு, 
இன்்ைககு னதசியையைாக்கப்பட்ட வஙகி்களில் 3 ்சதவிகிதம்தான் 
வடடி இருந்தது. (குறுககீடு) 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் 
நல்வாழ்வு ைற்றும் குடும்ப நலத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள். 
(குறுககீடு)

திரு. அ்ர. சக்்க்ர�வாணி: இன்்ைககு ைத்திய அரசு அ்த 8½ 
்சதவிகிதைா்க உயரத்தியிருககிைது. அ்தககூ்ட நீங்கள் தடடிக 
ன்கட்க முடியாத சூழ்நி்லயில் இருககின்றீர்கள். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் 
நல்வாழ்வு ைற்றும் குடும்ப நலத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள். 

ைவாண்புமிகு டவாக்டர் சி. விேய �வாஸ்்கர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள,. . . (குறுககீடு) 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
முதல்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப�வாடி ப்க. �ழனிசவாமி: ைாண்புமிகு 
னபர்வத் து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, வடடி ்சதவிகிதத்்தப் 
பற்றி உறுப்பினர அவர்கள் இஙன்க குறிப்பிட்டார்கள். உங்களு்்டய 
ைாண்புமிகு நா்டாளுைன்ை உறுப்பினர்கள் அஙகுதானன 
அைரந்திருககிைார்கள். குரல் ம்காடுங்கள். அதற்குத்தானன ைக்கள் 

[திரு. அர. ்சக்கரபாணி]
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உங்க்்ளத் னதரந்மதடுத்திருககிைார்கள். (னை்்ச்யத் தடடும் 
ஒலி) இஙகு னப்ச னவண்டிய்த இஙகு னப்சலாம். அஙகு னப்ச 
னவண்டிய்த அஙகு னப்சலாம். அதுதான் ந்டககும். இஙகு னபசி 
பிரனயாஜனம் இல்்ல. விவ்சாயி்கள் பாதிக்கப்படுகின்ை்த, 
அவர்களு்்டய துன்பத்்த, வடடி்யக கு்ைக்க னவண்டுமைன்று 
நா்டாளுைன்ைத்தில் எடுத்துச ம்சான்னீர்கள் என்ைால், அது 
நி்ைனவறும். இஙகு ம்சான்னால், நாங்கள் என்ன ம்சய்ய முடியும்? 
நாங்கள் ன்கட்கத்தான் முடியும். அ்த நி்ைனவற்ை முடியுைா? 
நி்ைனவற்ை னவண்டியது நா்டாளுைன்ைம்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு ைக்கள் 
நல்வாழ்வு ைற்றும் குடும்ப நலத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள். 

ைவாண்புமிகு டவாக்டர் சி. விேய �வாஸ்்கர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, அண்்ணன் னபசுகின்ைனபாது—‘நீட’ 
னதர்வ ைத்திய அரசு ம்காண்டுவந்தது என்று ம்சான்னார்கள். 
இ்தத்தான் நான் மதா்டரந்து அ்வயில் ம்சால்லியிருககினைன். 
ைத்திய அரசில் அங்கம் வகித்தது நீங்கள்தானன! (னை்்ச்யத் 
தடடும் ஒலி) அ்த ஒத்துகம்காள்ளுங்கள். (குறுககீடு்கள்) ‘நீட’ 
னதரவுககு பிள்்்ளயார சுழி னபாட்டது நீங்கள். அதாவது, ‘நீட’ 
னதரவில் ைா்ணவர்கள் மதா்டரந்து பாதிக்கப்படுகின்ைார்கள் 
என்று ம்சால்வதற்்கான அந்த உரி்ைனய உங்களுககு இல்்ல. 
்கார்ணம் என்னமவன்ைால், பலமு்ை நான் இந்த அ்வயினல 
ம்சால்லியிருககினைன். ‘நீட’ னதரவில், 2010–ல். . . (குறுககீடு்கள்) 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர இருக்்கயில் உட்காரந்து ம்காண்டு னப்சக கூ்டாது. 
(குறுககீடு) உறுப்பினர திரு. டி. ம்சஙகுடடுவன், உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு) அ்ைதியா்க இருங்கள். (குறுககீடு) உட்காருங்கள். 
(குறுககீடு) ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு டவாக்டர் சி. விேய �வாஸ்்கர்: திராவி்ட முன்னனற்ைக 
்கழ்கம், ைத்திய அரன்சாடு கூட்டணி அரசில் இருந்தனபாதுதான் 
2010–ல் ‘நீட’ னதரவுக்கான notification னபா்டப்பட்டது. அ்தக 
ம்காண்டுவந்தது ்காஙகிரஸ் அர்சாங்கம்தான். அப்னபாது 
நீங்கள் தடடிக ன்கட்கவில்்ல. “தும்்ப விடடுவிடடு வா்லப் 
பிடித்தீர்கள்” என்று, அ்தத்தான் நான் பலமு்ை இந்த அ்வயில் 
ம்சால்லியிருககினைன். அப்னபாது, தும்்ப விடடுவிடடு, இப்னபாது 
நீங்கள் வா்லப் பிடிககிறீர்கள் இதுதான் ்சப்மஜகட. 

[திரு. எ்டப்பாடி திரு. ன்க. பழனி்சாமி]
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அனதனபால, ்ஹடனரா ்காரபன் திட்டத்்த ைத்திய அரசு 
ம்காண்டுவந்தனபாதும், நீங்கள் தடடிக ன்கட்கவில்்ல. ஏன், 
இன்்ைககு நான் ்சாரந்திருக்கககூடிய புதுகன்காட்்ட ைாவட்டம், 
மநடுவா்சல் னபாராட்டத்திற்குக ்கார்ணம் நீங்கள்தான், மீத்னதன் 
திட்டத்்தக ம்காண்டுவந்தனபாதும் நீங்கள் தடடிக ன்கட்கவில்்ல. 
ஏன், திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்கத்தினு்்டய, ைத்திய அ்ைச்சரா்க 
இருந்த திரு. டி.ஆர. பாலு அவர்கள் னபசியது இன்்ைககு 
Whats App–ல் வந்திருககிைது. ‘‘நான், நான் என்று என்்னனய 
ம்சால்கிறீர்கள். திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்கம்தான் 
ம்காண்டுவந்தது. நானும், ைத்திய இ்்ண அ்ைச்சரா்க இருந்த 
திரு. பழனிைாணிக்கமும் ன்சரந்துதான், தஞ்்்ச ைாவட்டம் வ்ளம் 
மபறுவதற்்கா்க இந்த ் ஹடனரா ்காரபன், மீத்னதன் திட்டங்க்்ளக 
ம்காண்டுவந்னதாம்” என்று (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) அவர 
னபசியது இன்்ைககு தமிழ்நாடு முழுவதும் Whats App–ல் 
வந்து ம்காண்டிருககிைது. இன்மனான்்ையும் ம்சால்கிறீர்கள். 
னவண்டுமைன்ைால், அதற்்கான ஆதாரத்்த நான் ைாண்புமிகு 
னபர்வத் து்்ணத் த்லவர அவர்களி்டம் ம்காடுககின்னைன். 
ைத்திய அரசி்டம் நீங்கள் அ்ைதியா்க இருககிறீர்கள் என்று 
ம்சால்கிறீர்கள். னதசிய ைருத்துவ ைன்சாதா, அதாவது, NMC Bill. NMC 
Bill–ல் ‘நீட’ இன்்ைககு ஓர அங்கம். ்க்டந்த ஆண்டு NMC Bill–ஐ 
ைத்திய சு்காதார அ்ைச்சர ம்காண்டுவந்தனபாது, ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு முதல்ைச்சர அவர்களு்்டய ஆ்்ண்யப் மபற்று, 
மி்க வலுவான எதிரப்்ப பாராளுைன்ைத்தில் மதரிவித்ததும் 
ைாண்புமிகு அம்ைாவினு்்டய அரசு. அதனால் ம்காள்்்க 
ரீதியா்க, திட்டங்களு்்டய அடிப்ப்்டயில், ஷரத்து்களு்்டய 
அடிப்ப்்டயில், ைத்திய அர்்ச பல்னவறு னநரவு்களில் ைாநில 
அரசு, ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்களு்்டய அரசு, 
வலுவான ்கருத்து்க்்ள நா்டாளுைன்ைத்தில் ஓஙகி, அழுத்தைா்க 
எடுத்து ்வககிைது. ஏன், நா்டாளுைன்ைத்்தனய எங்களு்்டய 
நா்டாளுைன்ை உறுப்பினர்கள் மு்டககிய வரலாறு எல்லாம் 
நா்டறிந்தது. (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) ஆ்கனவ, இ்தமயல்லாம் 
நீங்கள் ைைந்துவிடடு, அ்ைதி என்ை ஒரு வாரத்்த்ய 
்வத்துகம்காண்டு நீங்கள் ்க்ளங்கம் ்கற்பிக்க னவண்்டாம். எல்லா 
்க்ளங்கமும் திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்கத்தினலதான் இருககிைது 
என்ப்த நான் ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் த்லவர அவர்கள் 
வாயிலா்கத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர திரு. த. ைனனா தங்கராஜ், நீங்கள் னபசுங்கள். 

[்டாக்டர சி. விஜய பாஸ்்கர]
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திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள. . . (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு பள்ளிக 
்கல்வி, இ்்ளஞர நலன் ைற்றும் வி்்ளயாடடு னைம்பாடடுத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள்.

*ைவாண்புமிகு திரு. ப்க.ஏ. ெசஙப்கவாடமடயன்: ைாண்புமிகு 
னபர்வத் து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர, 
ம்காை்டா அவர்கள் இஙன்க உ்ணரசசிவ்சப்படடு, னபசினார்கள். 
நீங்கள் ஆடசிப் மபாறுப்பினல இருந்தனபாதுதான், அன்்ையதினம், 
உங்களு்்டய அ்ைச்சர அஙன்க மபாறுப்பினல இருந்தனபாதுதான், 
விவ்சாயி்களுககு வழஙகிய ைானியத் மதா்்க்ய, பூசசி ைருந்தா்க 
இருந்தாலும், உர ைானியைா்க இருந்தாலும் அப்னபாது இரத்து 
ம்சய்தனபாது, அஙன்க னவடிக்்க பாரத்தவர்கள் என்ப்த நான் 
இந்த னநரத்தினல மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. த. ைனனா தங்கராஜ், நீங்கள் னபசுங்கள். இல்்லமயன்ைால், 
அவர னப்சடடும். (குறுககீடு) இது னபாதும். (குறுககீடு) நீங்கள் 
னபசுங்கள். 

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள. . . (குறுககீடு) 

 பிற்ப்கல் 12–10

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
னப்சடடும். (குறுககீடு) இல்்ல, பின்னர னப்சலாம். உங்கள் 
உறுப்பினரு்்டய னநரம்தான் னபாகும். ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. த. ைனனா தங்கராஜ் அவர்கள்.

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள,. . . (குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: உங்கள் உறுப்பினர 
னபசுகிைார (குறுககீடு) ம்சால்லுங்கள். (குறுககீடு) னநரமில்்ல, 
சுருக்கைா்கப் னப்ச னவண்டும். ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. அர. ்சக்கரபாணி அவர்கள்.



376 வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, ச�ொது விவொதம்

[2020 பிபரவரி 18

திரு. அ்ர. சக்்க்ர�வாணி: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கல்வித் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள் விவ்சாயி்க்்ளப் பற்றி, உர ைானியத்்தப் 
பற்றி னபசினார. அன்்ைககு ஐககிய முற்னபாககுக கூட்டணி அரசு 
இருந்த ்சையத்தினல சுைார 70 ஆயிரம் ன்காடி ரூபாய் அ்ளவிலான 
விவ்சாயி்களு்்டய ்க்ட்னத் தள்ளுபடி ம்சய்தது தி.மு.்க.–
வும், ஐககிய முற்னபாககுக கூட்டணி அரசும்தான் என்ப்த 
இந்த னநரத்தில் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். இன்்ைககு ைது்ர 
உயர நீதிைன்ைக கி்்ள மபரும் விவ்சாயி்களு்்டய ்க்ட்னத் 
தள்ளுபடி ம்சய்யலாம் என்று ம்சான்னது. அதற்கு நீங்கள் உச்ச 
நீதிைன்ைத்திற்குச ம்சன்று த்்டயா்்ண வாஙகிக ம்காண்டு 
வருகிறீர்கள். விவ்சாயி்களு்்டய பாது்காவலர என்று ம்சால்கிை 
அரசு ஏன் இந்தக ்க்ட்னத் தள்ளுபடி ம்சய்ய ைாடன்டன் 
என்கிைது? ஏன் அதற்்கா்க உச்ச நீதிைன்ைம் ம்சன்று த்்டயா்்ண 
வாஙகிக ம்காண்டு வருகிறீர்கள்? அதற்குப் பதில் ம்சால்லுங்கள். 
(னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி)

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு பள்ளிக 
்கல்வி, இ்்ளஞர நலன் ைற்றும் வி்்ளயாடடு னைம்பாடடுத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ப்க.ஏ. ெசஙப்கவாடமடயன்: ைாண்புமிகு 
னபர்வத் து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு ம்காை்டா 
அவர்கள் னபசினார்கள். நான் ஒன்னை ஒன்்ைக ன்கடடுகம்காள்்ள 
விரும்புகினைன். உர வி்ல ஏறியதற்கு யார ்கார்ணம்? அன்்ைககு 
உங்கள் அ்ைச்சர இருந்தனபாது உர வி்லககு ம்டண்்டர 
னபாடுவதில் ்காலதாைதம் ஏற்பட்டதன் வி்்ளவா்கத்தான் னவறு 
நாடு்களிலிருந்து உரங்க்்ள இைககுைதி ம்சய்ய முடியாத சூழ்நி்ல 
ஏற்பட்டதன் அடிப்ப்்டயில் உர வி்ல ஏறியது. ஒரு மூட்்டககு 
ரூ.200/– ஏறிய்த னவடிக்்க பாரத்தது நீங்கள் என்ப்த ைைந்துவி்டக 
கூ்டாது.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
கூடடுைவுத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

*ைவாண்புமிகு திரு. ெசல்லூர் ்கவா. ்ரவாேு: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு எதிரக்கடசி ம்காை்டா, 
ஏன் இப்படி ம்சய்கிறீர்கள்? நீங்கள் னதரதல் அறிக்்கயினல என்ன 
ம்காடுத்தீர்கன்ளா, அ்த நி்ைனவற்றினீர்கள். எங்கள் னதரதல் 
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அறிக்்கயில் என்ன ம்காடுத்திருந்னதாம் என்ைால், குறு ைற்றும் 
சிறு விவ்சாயி்களு்்டய ்க்ட்னத் தள்ளுபடி ம்சய்கினைாம் என்று 
ம்சால்லியிருந்னதாம். அதன்படி தள்ளுபடி ம்சய்திருககினைாம். 
திரும்பத் திரும்ப இ்த நீங்கள் மூடி ை்ைககிறீர்கள். இப்னபாது 
உச்ச நீதிைன்ைத்திற்குப் னபானது விவ்சாயி்களின் ்க்டனுக்கா்க 
ைடடுைல்ல; இந்த ைாமபரும் ்ச்பயினல நிதி னைலாண்்ை்ய 
ஓர அரசு ம்காண்டு வந்து, அதற்குத் தீரவு ்கண்்ட பிைகு 
அதுகுறித்து உயர நீதிைன்ைனைா அல்லது அது எந்த ைன்ைைா்க 
இருந்தாலும் ்சரி, அது தவறு என்று ம்சால்லக கூ்டாது. அதில் 
கு்ைபாடு்கள் இருககும்பட்சத்தில், அ்தச சுடடிக்காட்டலாம். 
எனனவ, அப்படியிருககின்ை சூழ்நி்லயில் உயர நீதிைன்ைம் இந்த 
ைாதிரி த்கவல் ம்சால்லியிருககிைது, இது ்சரியா? உயர நீதிைன்ைம் 
ம்காடுத்திருககிை த்கவல் ்சரியா? ஏமனன்ைால், இது ைாமபரும் 
்ச்ப. நிதி ஆளு்ை இந்த ைாைன்ைத்திற்குத்தான் இருககிைது. 
எதற்கு இப்னபாது ்சட்டைன்ைத்்தக கூடடியிருககினைாம்? எதற்கு 
நீங்கள் ்கருத்து்க்்ளச ம்சால்கிறீர்கள்? நம்மு்்டய ்கருத்து்க்்ளச 
ம்சால்லி, நிதி ைன்சாதா்வ நி்ைனவற்றும் ்ச்ப. நி்ைனவற்றிய 
நிதி ைன்சாதா்வ நா்்ளககு ஒரு நீதிைன்ைம் தவறு என்று 
ம்சான்னால், அ்த எடுத்துகம்காள்வதா? அப்படி அந்த ைாதிரி 
எத்த்ன ைன்சாதாக்கள்? இதற்்கா்கத்தான் இன்்ைககு ைாண்புமிகு 
முதல்ைச்சர அண்்ணன் திரு. எ்டப்பாடியார அவர்களின் அரசு 
நீதிைன்ைம் னபாயிருககிைது. னவமைான்றுமில்்ல. 

இன்மனான்று, உங்க்்ள ைாதிரி நாங்கள் தவறு என்று 
ம்சால்லவில்்ல. எ்தத் தள்ளுபடி ம்சய்னவாம் என்று 
ம்சான்னனானைா அ்தத் தள்ளுபடி ம்சய்கினைாம். நீங்கள் என்ன 
ம்சய்கிறீர்கள்? ைாண்புமிகு எதிரக்கடசித் த்லவர அவர்கள் 
ஓரி்டத்திற்குச ம்சன்று 7,000 ன்காடி ரூபாய் அ்ளவிற்்கான விவ்சாயக 
்க்ட்னத் தள்ளுபடி ம்சய்னதாம் என்று ம்சால்கிைார. நீங்கள் 
தள்ளுபடி ம்சய்தது 5,361 ன்காடி ரூபாய். 5,361 ன்காடி ரூபாயில் 
506 ன்காடி ரூபா்ய ம்காடுக்காைல் னபாய்விடடீர்கள். 506 
ன்காடி ரூபா்ய ம்காடுக்காைல் னபானது உங்கள் அரசு. நீங்கள் 
இ்தமயல்லாம் உங்களி்டம் ்வத்தும்காண்டு, மவறும் 4,500 
ன்காடி ரூபா்ய ம்காடுத்துவிடடு, இப்னபாது எங்க்்ளக கு்ை 
ம்சான்னீர்கள் என்ைால், என்னப்பா நியாயம்? ம்காை்டா இப்படிப் 
னப்சலாைா? இப்படிப் னப்சக கூ்டாது.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர திரு. த. ைனனா தங்கராஜ், னபசுங்கள். 

[திரு. ம்சல்லூர ்கா. ராஜு]
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திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, நீங்கள் ைத்திய அரசி்டம் நன்ைா்க 
இருககிறீர்கள். ைத்திய அரசும் உங்களி்டம் நன்ைா்க இருககிைது. 
அதற்கு நல்ல ்்கைாறு. . . 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர, இப்படி னபசி னநரம் வீ்ணாகிைது. (குறுககீடு) நீங்கள் 
னப்ச ஆரம்பித்து அ்ர ைணி னநரைாகிவிட்டது. (குறுககீடு) 
இல்்ல, அ்ர ைணி னநரைாகிவிட்டது. னநரத்்தப் பாருங்கள். 
28 நிமி்டங்கள் ஆகிவிட்டன, னபசுங்கள். (குறுககீடு) ைாண்புமிகு 
முதல்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப�வாடி ப்க. �ழனிசவாமி: ைாண்புமிகு 
னபர்வத் து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்கள் ைத்திய அர்்சப் பற்றினய ம்சால்லிகம்காண்டிருககிைார. 
இப்னபாது ந்்டமபறுகிை ைத்திய அரசு்டன் 5 ஆண்டுக ்காலம் 
பதவி சு்கத்்த அனுபவித்தது நீங்கள்தான், நாங்க்ளல்ல. இன்னும் 
குறிப்பா்கச ம்சால்ல னவண்டுமைன்ைால், அ்வயின் மவளினய 
இருந்தால் மபய்ரச ம்சால்லக கூ்டாது. ஓராண்டுக ்காலம் ஒருவர 
உ்டல்நி்ல ்சரியில்லாைல் இருந்தனபாது, அவர இலாக்கா இல்லாத 
அ்ைச்சரா்க அப்மபாழுது இருந்தார. அப்மபாழுமதல்லாம் 
ைத்திய அர்்சப் பற்றி உங்களுககு ஒன்றும் மதரியவில்்ல. 
எங்க்்ளப் மபாறுத்தவ்ரயில், நாங்கள் அ்ைச்சர்வயில் இ்டம் 
மபைனவ இல்்ல. ஆனால், நீங்கள் ைத்திய அ்ைச்சர்வயில் 
இ்டம் மபற்றிருந்தீர்கள். அதனால்தான் இந்தக ன்கள்வி எழுகிைது. 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர, ்சரியா்க அ்ர ைணி னநரைாகிவிட்டது. 

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள,. . .

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: நீங்கள் நின்ை 
இ்டத்தினலனய நிற்கிறீர்கள்.

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: இல்்ல. நம்மு்்டய ைாண்புமிகு 
முதல்வர அவர்கள் நீங்கள் நா்டாளுைன்ைத்தில் உங்களு்்டய 
உறுப்பினர்க்்ள ்வத்துப் னபசுங்கள் என்று ம்சான்னார. 
நா்டாளுைன்ைத்தில் இன்்ைககு ைத்திய அரசுககு சிம்ை 
ம்சாப்பனைா்க எங்களு்்டய நா்டாளுைன்ை உறுப்பினர்கள் 
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இருககிைார்கள். இ்த ஊர அறியும்; உல்கறியும். (னை்்ச்யத் 
தடடும் ஒலி) அனத நி்லப்பாடன்டாடு இன்்ைககு தமிழ்நாடடில் 
இருக்கககூடிய நம்மு்்டய அரசு இந்திய குடிைக்களுககு 
ஏற்படடிருக்கககூடிய ்சவாலுககு, CAA–ககு எதிரா்க ஒரு தீரைானம் 
னபாடுைா என்ை ஒரு ன்கள்வி்ய நாங்கள் ன்கடகின்னைாம். நீங்கள் 
அவர்கன்ளாடு நல்ல உைனவாடு ம்சன்று ம்காண்டிருககின்றீர்கள். 
அவர்க்்ளப் ப்்கக்க நீங்கள் விரும்பவில்்ல என்று நாங்கள் 
எங்களு்்டய. . .

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: இ்தத்தான் னபசி, 
அவர்கள் பதில் ம்சால்லியாகிவிட்டது. பின்னர நான் னவனைார 
உறுப்பின்ரப் னப்ச அ்ழத்துவிடுனவன். ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர 
அவர்கள்.

பிற்ப்கல் 12–15

ைவாண்புமிகு திரு. எடப�வாடி ப்க. �ழனிசவாமி: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, இ்தனய ம்சால்லிச ம்சால்லி நீங்கள் 
நாடடு ைக்க்்ள ஏைாற்றிக ம்காண்ன்ட இருககிறீர்கள். இதனால் 
யார பாதிக்கப்படடிருககிைார்கள், ம்சால்லுங்கள். நாங்கள் தீரவு 
்காண்கினைாம். தமிழ்நாடடில் வாழ்கின்ை, தமிழ் ைண்ணில் பிைந்த 
எந்த சிறுபான்்ையின ைக்க்ளாவது பாதிக்கப்படுகிைார்கள் என்று 
சுடடிக்காடடுங்கள். நாங்கள் அதற்குப் பதில் ம்சால்கினைாம். 
(னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) அ்த விடடுவிடடு ைக்க்்ள ஏைாற்றி, 
நா்ட்கைாடி, தவைான, அவதூைான ம்சய்தி்யச ம்சால்லி, 
இன்்ைககு நல்ல அ்ைதியா்க இருககின்ை நம்மு்்டய ைாநிலத்தில் 
அ்ைதிககுக குந்த்கம் ஏற்படுகின்ை நி்ல்ய ஏற்படுத்துகிறீர்கள். 
என்ன ம்சால்லுங்கள். (குறுககீடு) யார பாதித்திருககிைார்கள், 
வி்ளக்கம் ம்சால்லுங்கள். நான் பதில் ம்சால்கினைன். (குறுககீடு) 

(திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்க உறுப்பினர்கள் எழுந்து நின்று 
ன்காஷமிட்டனர.)

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: நீங்கள் உட்காருங்கள். 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. ைனனா தங்கராஜ், நீங்கள் னபசுங்கள். 

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, குடியுரி்ை திருத்தச ்சட்டத்திற்கு எதிரா்க 
மதலுங்கானாவில் தீரைானம், ன்கர்ளாவில் தீரைானம், பல 
ைாநிலங்களில் தீரைானம். வ்ட நாடடிலிருந்து மதன்னாடு வ்ர 

[திரு. த. ைனனா தங்கராஜ்]
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தீரைானங்கள் னபாடுகிைார்கள் என்று ம்சான்னால் மதரியாைலா 
னபாடுகிைார்கள்? அ்னத்துத் தரப்பு ைக்களுககும் இதனால் 
பாதிப்பு ஏற்படும் என்ப்தத் மதரிந்துதான் . . .

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
முதல்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. எடப�வாடி ப்க. �ழனிசவாமி: ைாண்புமிகு 
னபர்வத் து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, இப்னபாது நீங்கள் 
மவளிந்டப்புச ம்சய்தீர்கள். என்ன ம்சான்னீர்கள், இரட்்டக 
குடியுரி்ை வழங்கககூடிய அதி்காரம் ைத்தியினல இருககிைது 
என்று ம்சான்னீர்கள். இப்னபாது இந்த அதி்காரம் ைத்தியில்தான் 
இருககிைது. ைாநிலத்தில் அல்ல. (குறுககீடு) நீங்கள் ஏற்ம்கனனவ 
ம்சால்லிவிடடு மவளினய ம்சன்றீர்கள். ைாநிலத்திற்கு அதி்காரம் 
இல்்ல. அதி்காரம் இருககிைது என்று ம்சால்லி நடிக்கவில்்ல. 
(குறுககீடு்கள்) 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: னபசுங்கள். ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர திரு. த. ைனனா தங்கராஜ். 

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, தமிழ்கத்தினு்்டய வருவாய் 
வரவினங்க்்ள நாம் பாரககின்ை னநரத்தில், மபரும்பாலும் 
இரண்்்ட அடிப்ப்்டயா்கக ம்காண்டுதான் இருககிைது. ஒன்று 
TASMAC மூலைா்கக கி்்டக்கககூடிய வருைானம்; இன்மனான்று 
மபடனரால், டீ்சலின் VAT வரி மூலைா்கக கி்்டக்கககூடிய 
வருைானம். இ்வ சுைார 20,000 ன்காடி ரூபாய்ககு வந்துவிடுகிைது. 
வரி இல்லாத வரவு்கள் மவறும் ரூ.15,898 ன்காடிதான் வந்திருககிைது. 
உண்்ையினலனய TASMAC வருைானம் double ஆகியுள்்ளது, 
நம்மு்்டய ்க்டன்்களின் அ்ளவும் double–ஐயும் தாண்டி ம்சன்று 
ம்காண்டிருககிைது. 2011–ல் TASMAC வருவாய் ரூ.16,900 ன்காடி 
ரூபாய்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு து்்ண 
முதல்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீர்ெசல்்ம்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, நான் பலமு்ை இந்த அ்வயில் 
நிதிநி்ல அறிக்்கயின் ஒவமவாரு ்காலக்கட்டத்திலும் 
நிதிப் பற்ைாககு்ை எப்படிக ்்கயா்ளப்படுகிைது, வருவாய் 
பற்ைாககு்ை எப்படிக ்்கயா்ளப்படுகிைது, ்க்டனு்்டய அ்ளவு 

[திரு. த. ைனனா தங்கராஜ்]
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எவவாறு ்கடடுப்படுத்தப்படுகிைது என்ப்தமயல்லாம் தீர, 
நன்கு வி்ளக்கைா்கச ம்சால்லிவிடன்டன். திரும்பத் திரும்ப அது 
குறித்னத நீங்கள் ன்கள்வி ன்கடடுகம்காண்டிருந்தால், என்னு்்டய 
பதிலும் அதுவா்கத்தான் இருககும். நிதிப் பற்ைாககு்ை 
நம்மு்்டய ைாநிலத்தில் உள்நாடடு மைாத்த உற்பத்தி ைதிப்பில் 
3 ்சதவிகிதத்திற்குள் ்கடடுப்படுத்த னவண்டும் என்றுதான் 
இருககிைது. எனனவ ்கடடுப்படுத்திகம்காண்டு வருகினைாம். ஒனர 
ஒரு வரு்டம் 2016–2017–ல் கூடுதலா்கச ம்சன்ைது. அதற்கு வி்ளக்கம் 
ம்சால்லியாகிவிட்டது. UDAY திட்டத்தின்கீழ் ரூ.22,000 ன்காடி 
நம்மு்்டய ைாநிலத்தினு்்டய மபாறுப்பா்க ஏற்்கனவண்டியிருந்தது. 
அதற்குரிய வடடி ரூ.1,776 ன்காடி்ய வரு்டா வரு்டம் நாம் ்கட்ட 
னவண்டியிருககிைது. அதனால் அவவாறு ஏற்பட்டது. எனனவ, Fiscal 
Responsibility Act–ல் திருத்தம் (Amendment) ம்காண்டுவந்னதாம். 
அனதாடு அது முடிந்தது. எந்த வரு்டமும் நாங்கள் நிதிப் 
பற்ைாககு்ை்ய, வருவாய்ப் பற்ைாககு்ை்ய, 3 ்சதவிகிதத்திற்குனைல் 
ம்காண்டுனபா்கவில்்ல. ்க்டன் அ்ளவும் 25 ்சதவிகிதத்திற்குள் 
்கடடுப்படுத்தப்ப்ட னவண்டும் என்றுதான் இருககிைது. ்க்டன் 
அ்ளவும் ்கடடுப்படுத்தப்படடிருககிைது. வாங்கப்படுகிை ்க்டன் 
மூலதனச ம்சலவு்களுககு ைடடுனை ம்சலவழிக்கப்ப்ட னவண்டும் 
என்று னநற்்ையதினம் நீங்கள் ம்சான்னீர்கள். ்சரியான 
வாதம்தான். ஆனால் மூலதனச ம்சலவிற்குச ம்சலவழித்ததுனபா்க, 
மீதமிருககின்ை மதா்்க்ய வ்ளரசசித் திட்டப் பணி்களுககுச 
ம்சலவழிககினைாம். அவவாறு வ்ளரசசித் திட்டப் பணி்களுககும் 
மூலதனச ம்சலவு்களுககும் ம்சலவழிககின்ைனபாது உற்பத்தி 
மபருகும், உற்பத்தி மபருகுகின்ைனபாது நம்மு்்டய மபாரு்ளாதார 
நி்ல உயரும். மபாரு்ளாதார நி்ல உயரும்னபாது, நம்மு்்டய 
வருவாயும் உயரும். இந்த அடிப்ப்்டயில்தான் நிதிநி்ல அறிக்்க 
ைற்றும் அரசினு்்டய ம்சயல்பாடு்கள் இருககின்ைன. உங்களு்்டய 
ஆடசியில்கூ்ட, 2009–2010 ைற்றும் 2010–2011 ஆகிய இரண்டு 
ஆண்டு்களிலும் 3 ்சதவிகிதத்திற்கும் மி்்கப்படுத்தி, மு்ைனய 3.28 
ைற்றும் 3.38 என்ை அ்ளவிற்கு exceed ஆகியிருககிைது. அ்தயும் 
நீங்கள் ்கருத்தில் ம்காள்்ளனவண்டும். இப்னபாது நிதிப் பற்ைாககு்ை 
UDAY திட்டம் வந்ததால்தான் னைனல ம்சன்ைது. ஆனால், இந்த 
வரு்டம் னபா்கவில்்ல. இ்தமயல்லாம் நீங்கள் ்கவனத்தில் 
எடுத்துகம்காள்்ள னவண்டும். நிதிப் பற்ைாககு்ை, வருவாய்ப் 
பற்ைாககு்ை ைற்றும் ்க்டன் அ்ளவு னபான்ைவற்றிற்கு நாங்கள் 
்சரியான ்கார்ணங்க்்ளச ம்சால்லிக ம்காண்டிருககினைாம். எனனவ, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள், அ்தனய திரும்பத் திரும்பக 

[திரு. ஓ. பன்னீரம்சல்வம்]



382 வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, ச�ொது விவொதம்

[2020 பிபரவரி 18

ன்கடடுகம்காண்டிருந்தீர்கள் என்ைால், அனத பதி்ல திரும்பத் திரும்ப 
நான் ம்சான்னதால், அண்்ணன் து்ரமுரு்கன் bore அடிககிைது. 
திரும்பத் திரும்ப அ்தனய ம்சால்லிகம்காண்டிருககிறீர்கள் 
என்று முனகிகம்காண்டிருககிைார்கள். எனனவ, உங்கள் னபச்்ச, 
்சாராம்்சத்்த சுருக்கைா்கக ன்களுங்கள். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
நீங்கள் னப்ச ஆரம்பித்து 34 நிமி்டங்கள் ஆகிவிட்டன. (குறுககீடு) 
நான் ம்சால்வ்தக ன்களுங்கள். (குறுககீடு). உங்கள் உ்ர்ய 6 
நிமி்டங்களில் முடியுங்கள். 

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைது்வ படிப்படியா்க ஒழிப்னபாம் என்பது 
உங்களு்்டய னதரதல் வாககுறுதி, 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர குறுககீடு வராைல் னபசுங்கள்.

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, எனனவதான் ம்சால்கின்னைன். அந்த வருவாய் 
2011–ல் இருந்த்தவி்ட இன்்ைககு பல ை்டஙகு அதி்கரித்து 
சுைார 35,000 ன்காடி்ய எடடும் எனக ்க்ணககி்டப்படடிருககிைது. 
இப்னபாது TASMAC வி்ல கூடியிருககிைது. இதன்மூலம் 
2500 ன்காடி ரூபாய் வருவாய் அதி்கரிககும் என்று நம்மு்்டய 
ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள் கூறியிருககிைார்கள். எனனவ, 
மநடுஞ்்சா்லயின் அருகிலிருந்த சில ்க்்ட்கள் மூ்டப்பட்டன. 
இன்்ைககு அந்தக ்க்்ட்கம்ளல்லாம் மீண்டும் திைக்கப்படடு, 
6,500 ்க்்ட்க்ளா்க உயரந்திருககின்ைன. எனனவ, இந்த அர்சாங்கம் 
ைது விற்ப்னயின்மூலம் கி்்டககும் வருவா்ய நம்பித்தான் 
இருககிைதா என்கிை ஒரு ன்கள்வி்ய நான் முன்்வக்கக 
்க்ட்ைப்படடிருககினைன். 

பிற்ப்கல் 12–20

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு மின்்சாரம், 
ைதுவிலககு ைற்றும் ஆயத்தீர்வத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. பி. ெங்கைணி: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் தவைான 
த்கவல் தருகின்ைார்கள். ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்கள் 23–5–2016 
அன்று முதல்ைச்சரா்கப் பதவினயற்கிைனபாது, 6,715 ்க்்ட்கள்தான் 

[திரு. ஓ. பன்னீரம்சல்வம்]
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இருந்தன. நீங்கள் எங்களு்்டய னதரதல் அறிக்்கயினல பாருங்கள். 
நாங்கள் அந்தக ்க்்ட்க்்ள உ்டனன மூடுனவாம் என்று எஙகுனை 
ம்சால்லவில்்ல. னதரதல் அறிக்்கயில் நாங்கள் படிப்படியா்கக 
கு்ைப்னபாம் என்று ம்சால்லியிருககின்னைாம். அதிலும் என்ன 
ம்சால்லியிருககின்னைாம் என்ைால், விழிப்பு்ணர்வ ஏற்படுத்துனவாம்; 
ைக்களுககு எஙம்கல்லாம் பாதிப்பு இருககின்ைனதா, அஙம்கல்லாம் 
முதலில் ்க்்ட்கள் அ்்டக்கப்படும் என்று ம்சால்லியிருககின்னைாம். 
அவர்க்்ளப்னபான்று, நாங்கள் ஒனர நாளில் ் ்கமயழுத்து னபாடடு, 
அந்த ைதுக ்க்்ட்க்்ள மூடுனவாம் என்று ம்சால்லனவயில்்ல. 
படிப்படியா்க மூடுனவாம் என்றுதான் ம்சான்னனாம். ைாண்புமிகு 
அம்ைா அவர்கள் 23–5–2016 அன்று பதவினயற்ைனபாது, 500 
்க்்ட்க்்ள மூடுனவாம் என்று ம்சான்னார்கள். அனதனபால, 
இரண்டு ைணி னநரம் ்க்்டயின் னவ்ல னநரத்்தக கு்ைப்னபாம் 
என்று ம்சான்னார்கள். அடுத்த நான்ள, (24–5–2016) ்க்்ட்களின் 
னவ்ல னநரம் இரண்டு ைணி னநரம் கு்ைக்கப்பட்டது. 
19–6–2016 அன்று முதல் 500 ்க்்ட்கள் கு்ைக்கப்பட்டன. 
ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்கள் மபாறுப்னபற்கின்ைனபாது, 
மீண்டும் 500 ்க்்ட்க்்ளக கு்ைத்தார்கள். 6,715 ்க்்ட்களில் 1,000 
்க்்ட்க்்ளக கு்ைத்த பின்னர, 5,715 ்க்்ட்கள் இருக்கனவண்டும். 
ஆனால், இப்னபாது இருப்பது, 5,262 ்க்்ட்கள்தான். உங்களு்்டய 
ஆடசிக ்காலத்தில் நீங்கள் ஒரு ்க்்ட்யயாவது கு்ைத்தீர்க்ளா? 
நீங்களும் அந்தக ்க்்ட்க்்ள ்வத்து வியாபாரம்தானன ம்சய்து 
ம்காண்டிருந்தீர்கள்? உங்களு்்டய ம்காள்்்கயும் அந்தக 
ம்காள்்்கயா்கத்தானன இருந்தது? இன்்ைககு rate ஏறுகிைது. 
Rate ஏறும்னபாது வருைானம் revenue அதி்கைாகிைது. நீங்கன்ள 
ஒரு பக்கம் வருவாய் கு்ைகிைது என்று ம்சால்கிறீர்கள். ஒரு 
பக்கம் இதனால் வருவாய் அதி்கைாகிைது என்று ம்சால்கிறீர்கள். 
அன்்ைககு quarter ைதுவின் வி்ல என்ன? இன்்ைககு quarter 
ைதுவின் வி்ல என்ன? ம்சால்லுங்கள். நீங்கன்ள ம்சால்லுங்கள். 
ைக்கள் (குறுககீடு) குடிககிைார்கள். (குறுககீடு) அதற்ம்கன்ன 
ம்சய்ய முடியும்? உங்கள் ஆடசியிலும் அப்படித்தானன இருந்தது? 
ைக்களுககு வாஙகும் ்சகதி அதி்கைானது ைடடுைல்ல. அன்்ைககு 
TASMAC வருவாய் ரூ.16,000 ன்காடி என்ைால், அன்்ைககு 
உங்களு்்டய படமஜட ஒன்ை்ர இலட்சம் ன்காடிதான். முதலில் 
படமஜட எவவ்ளவு என்று மதரிந்தும்காள்ளுங்கள். அன்்ைய 
்காலக்கட்டத்தில் உங்களு்்டய நிதிநி்ல அறிக்்கயில் மைாத்தத் 
மதா்்க எவவ்ளவு என்று பாருங்கள். அன்்ைககுப் பாரத்தால், 
TASMAC–னு்்டய வருைானம்தான் அதி்கைா்க இருந்தது. ஏனதா 

[திரு. பி. தங்கைணி]
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ைற்ைமதல்லாம் அதி்கைா்க இருந்து, TASMAC வருைானம் கு்ைவா்க 
இருந்தது என்றில்்ல. 2011 ஆம் ஆண்டு, நிதிநி்ல அறிக்்க்யத் 
தாக்கல் ம்சய்கின்ைனபாது, உங்களு்்டய நிதிநி்ல அறிக்்கயில் 
மைாத்தத் மதா்்க எவவ்ளவு? அதில் TASMAC வருைானம் 
எவவ்ளவு? அத்ன நீங்கள் compare ம்சய்து பாருங்கள். 
எங்களு்்டய ம்காள்்்க பூர்ண ைதுவிலககுத்தான். நீங்கள் எத்த்ன 
மு்ை ம்சான்னாலும் ்சரி, எங்களு்்டய பூர்ண ைதுவிலககுக 
ம்காள்்்க்ய, நாங்கள் படிப்படியா்கக ்க்்ட்க்்ளக கு்ைத்து, 
அைல்படுத்துனவாம் என்பதில் எந்த ைாற்றுக ்கருத்தும் கி்்டயாது. 
நாங்கள் எங்களு்்டய னதரதல் அறிக்்கயில் உங்க்்ளப்னபால, 
ஆடசிப் மபாறுப்னபற்ைவு்டன், ஒனர ்்கமயழுத்தில் எல்லா 
்க்்ட்க்்ளயும் மூடுனவாம் என்று எப்மபாழுதுனை ம்சால்லவில்்ல. 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. ைனனா தங்கராஜ், நன்றி ம்சால்லி உ்ர்ய முடியுங்கள். 
(குறுககீடு) ைாண்புமிகு உறுப்பினர, நீங்கள் உட்காருங்கள். 
எப்மபாழுது பாரத்தாலும் எழுந்து நிற்கிறீர்கள். ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர நன்றி ம்சால்லி உ்ர்ய முடியுங்கள். 

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள் 
ம்சான்னார்கள். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர திரு. ைனனா தங்கராஜ், நீங்கள் நன்றி ம்சால்லி உ்ர்ய 
முடியுங்கள். நீங்கள் னப்ச ஆரம்பித்து 47 நிமி்டங்கள் ஆகிவிட்டன. 
நன்றி ம்சால்லி உ்ர்ய முடியுங்கள். நீங்கள் னநரத்்தப் பாருங்கள். 
நீங்கள் நன்றி ம்சால்லி உ்ர்ய முடியுங்கள். 

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, நம்மு்்டய ைாண்புமிகு நிதிய்ைச்சரா்க 
இருககின்ை, ைாண்புமிகு து்்ண முதல்வர அவர்கள் நிதிநி்ல 
அறிக்்க்யப் படிககின்ைார. அதற்குப் பின்னால் மதா்டரந்து 
னபர்வ விதி 110–ன்கீழ் பல அறிவிப்பு்கள் வருகின்ைன. 2016 ஆம் 
ஆண்டில் 29 அறிவிப்பு்கள், 2017 ஆம் ஆண்டில் 29 அறிவிப்பு்கள், 
2018 ஆம் ஆண்டில் 39 அறிவிப்பு்கள், 2019 ஆம் ஆண்டில் 43 
அறிவிப்பு்கள். ரூ.20,243 ன்காடி ைதிப்புள்்ள அறிவிப்பு்கள். இது 
மி்கப் மபரிய படமஜடடுககு நி்கரான அறிவிப்பு்கள். படமஜடடில் 
நல்வாழ்வுத் திட்டங்களுககு இருககிை மதா்்க, இந்த அறிவிப்பு்களில் 
வந்துவிடுகிைது. 

[திரு. பி. தங்கைணி]
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ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு து்்ண 
முதல்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீர்ெசல்்ம்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, budget–ல் து்ைவாரியா்க amount 
ஒதுக்கப்படுகின்ைது. ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்கள் னபர்வ 
விதி 110–ன்கீழ் அறிவிககும் அறிவிப்பு்கள் அ்னத்தும் within the 
budget. Within the budget–ககுள் னவறு ஏதாவது திட்டங்களுககு 
நாம் அறிவித்னதாம் என்ைாலும் அல்லது திட்டங்க்்ளச 
ம்சயல்படுத்தினனாம் என்ைாலும் அது R.E.–ல் வந்துவிடும். 
்க்்டசியா்க அந்த ஆண்டு முடியும்னபாது, அவற்றிற்்கான து்்ண 
ைதிப்பீடு்கள் னபர்வயின்முன் ்வத்து, அஙகீ்காரம் மபைப்படும். 
இதுதான் ந்்டமு்ை என்ப்த ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. ைனனா தங்கராஜ், நன்றி ம்சால்லி உ்ர்ய முடியுங்கள்.

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, . . .

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர, நன்றி ம்சால்லி உ்ர்ய முடியுங்கள்.

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, அந்த அறிவிப்்ப ஏன் நிதிநி்ல 
அறிக்்கயினலனய நாம் ம்சால்லிவி்டக கூ்டாது? அதிலும் 
ஏதாவது அவ்சரப் மபாது முககியத்துவம் வாய்ந்த மபாருள் 
குறித்த அறிவிப்பா்க இருக்கலாம். ஆனால், ஏன் இவவ்ளவு 
அடுக்கடுக்கான அறிவிப்பு்க்்ள அறிவிக்க னவண்டும் என்பது 
என்னு்்டய ன்கள்வி. இரண்்டாவது, ஓர உதார்ணத்திற்குச 
ம்சால்ல னவண்டுமைன்ைால், 2019–2020 ஆம் ஆண்டில், நிதிநி்ல 
அறிக்்கயில் 2,000 னபருந்து்கள், . . . 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு து்்ண 
முதல்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ. �ன்னீர்ெசல்்ம்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, சுனாமினயா, புயனலா எப்மபாழுது 
வரும், எப்மபாழுது னபாகும் என்பது நிதிநி்ல அறிக்்க்ய 
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வழஙகும்னபாது மதரியாது. சுனாமி வந்து, அதனால் பாதிப்பு 
ஏற்பட்டால் அதற்்கா்க ஒதுக்கப்படுகிை நிதி்ய எப்படி நாம் 
்கணித்துச ம்சால்ல முடியும்? அ்தப்னபாலத்தான். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர திரு. ைனனா தங்கராஜ் அவர்கள்.

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: 2019–2020 ஆம் ஆண்டு நிதிநி்ல 
அறிக்்கயில் BS IV தரத்தில் 2,000 னபருந்து்களும், 500 Electric 
னபருந்து்களும் வி்டப்படும் என்று நம்மு்்டய ைாண்புமிகு 
முதல்ைச்சர அவர்கள் அறிவித்திருந்தார்கள். மீண்டும் 
னபர்வ விதி 110–ன்கீழ் 17–7–2019 அன்று அனத அறிவிப்பு 
வருகிைது. னபருந்து்கள் வி்டப்படுவதா்க இப்படி நி்ைய 
அறிவிப்பு்கள் மவளியி்டப்பட்டாலும், அந்த்ளவுககுப் னபருந்து்கள் 
வி்டப்பட்ட ைாதிரி மதரியவில்்ல. அதில் பாதிய்ளவிற்குககூ்ட 
னபருந்து்கள் வி்டப்பட்டதுனபாலத் மதரியவில்்ல. என்னு்்டய 
மதாகுதியில்கூ்ட பல வழித்த்டங்களில் ஓடிகம்காண்டிருந்த 
னபருந்து்கள் நிறுத்தப்படடிருககின்ைன. ப்ழய னபருந்து்கள் 
ஆபத்தான நி்லயில் ஓடிகம்காண்டிருககின்ைன. 

பிற்ப்கல் 12–25

வறு்ை ஒழிப்பு பற்றி நீங்கள் நிதிநி்ல அறிக்்கயில் 
பக்கம் 12–ல் குறிப்பிடும்னபாது ்சரியான ம்காள்்்க முடிவு்க்்ள 
னைற்ம்காள்வதற்கு மஜ–பால் நிறுவனத்து்டன் இ்்ணந்து ஆய்வு்கள் 
ந்டத்தப்படும் என்று ம்சால்லியிருககிறீர்கள். அப்படியானால் நீங்கள் 
initial stage–ல், அதாவது துவக்க நி்லயில்தான் இருககிறீர்கள் 
என்பது மதளிவா்கத் மதரிகிைது. ஆனால், அனத நிதிநி்ல 
அறிக்்க, பக்கம் 9–ல் ஐ.நா. ்ச்ப நிர்ணயித்துள்்ள நி்லக்கத்தக்க 
வ்ளரசசிக்கான இலககு்கள்—Sustainable Development Goals—
அந்த 17 goals–ல் நாங்கள் 2020 ஆம் ஆண்டில், . . .

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: தயவும்சய்து 
(குறுககீடு) இல்்ல, அதற்குனைல் னநரம் ஒதுக்க முடியாது. இன்னும் 
5 உறுப்பினர்கள் னப்ச னவண்டும். னநரத்்தப் பாருங்கள், (குறுககீடு) 
னநரத்்தப் பாருங்கள், இன்னும் 5 உறுப்பினர்கள் னப்ச னவண்டும். 
நன்றி ம்சால்லி உ்ர்ய முடியுங்கள். 

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, நீங்கள் தயவும்சய்து குறுககி்டாைல் இருங்கள்.

[திரு. ஓ. பன்னீரம்சல்வம்]
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ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர, நீங்கள் னபசுவ்தத் தவைா்கப் னப்ச னவண்்டாம்.

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, நான் ஏதும் தவைா்கப் னப்சவில்்ல, 
உங்களுககு பிரனயாஜனப்படும். அதாவது அந்த Sustainable 
Development Goals–ல், . . .(குறுககீடு)

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: எதிரக்கடசித் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கள் ன்கடடுகம்காண்்டபடி இன்னும் 5 நிமி்டங்களில் 
நீங்கள் உ்ர்ய முடித்துவி்ட னவண்டும். இல்லாவிட்டால் நான் 
முடித்துவிடுனவன். ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள்.

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, அந்த Sustainable Development Goals–
ல், முதல் இலககு வறு்ை ஒழிப்பு. அந்த வறு்ை ஒழிப்பிற்கு 
ம்காள்்்க முடிவு்கள் எடுக்கககூடிய நி்லயில் இருக்கககூடிய 
நீங்கள், எப்படி நாங்கள் Sustainable Development Goals 17–
ஐயும் 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் முடிப்னபாம் என்று ம்சால்கிறீர்கள் 
என்பது எங்களுககுப் புரியவில்்ல. அனதனபான்று வறு்ைகன்காடு 
படடியல். 2018–2019 ஆம் ஆண்டு நிதிநி்ல அறிக்்கயில் 85 
இலட்சம் ைக்கள் ைடடும் வறு்ைகன்காடடிற்குககீழ் உள்்ள 
ைக்கள் என்று நீங்கள் அறிவித்தீர்கள். அது நம்மு்்டய ைக்கள் 
மதா்்கயில் 11.28 ்சதவிகிதம். ஆனால் 2019–2020–ல் வறு்ைக 
ன்காடடிற்குககீழ் உள்்ள 60 இலட்சம் குடும்பங்களுககு ைாண்புமிகு 
முதல்வர ரூ.2,000/– வீதம் அன்்ைககு அறிவித்தார்கள். நான் 
ன்கடகினைன், வறு்ை அதி்கரித்துள்்ளதா? ்க்ணககீடு தவைா்கச 
ம்சன்ைதா? இல்்ல, நா்டாளுைன்ைத் னதரதலில் உங்களுககு 
வாககு கி்்டக்க னவண்டும் என்ை எண்்ணத்தின் அடிப்ப்்டயில் 
அந்தக குடும்பங்களுககு நீங்கள் நிதி வழஙகினீர்க்ளா என்று நான் 
ன்கடபதற்குக ்க்ட்ைப்படடிருககின்னைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு ் ்கத்தறி 
ைற்றும் துணிநூல் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ஓ.எஸ். ைணியன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் 
வறு்ை ஒழிப்பிற்கு ம்காள்்்க முடிவு்க்்ள இப்னபாதுதான் 
மதா்டஙகுகிறீர்க்ளா என்று வினா எழுப்புகிைார. தமிழ்நாடடில் 
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பசி, பஞ்்சம், படடினி என்ை இந்த வாரத்்த்கன்ள இல்்லமயன்ை 
நி்ல்ய உருவாககுகிை வழியில்தான் எங்களு்்டய ை்ைந்த 
முதல்வர புரடசித் த்லவி அம்ைா அவர்கள் ைாதாைாதம் 
ஏ்ழமயளிய ைக்களுககு 20 கினலா வி்லயில்லா தரைான 
அரிசி்ய வழஙகி (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) படடினி என்ை 
வாரத்்தயில்லாத ஒரு நி்ல்ய உருவாககித் தந்திருககிைார 
என்ப்தயும், ்சமுதாயத்தில் பின்தஙகியிருககிை ைக்களுககு 
35,000 ரூபாய்ககுக ்கை்வ ைாடு்க்்ள வழஙகுகிை ஒனர அரசு, 
தமிழ்நாடு அரசுதான் (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) என்ப்தயும், 
்சாதார்ண ஏ்ழமயளிய ைக்களுககு 12,000 ரூபாய்ககு 4 
மவள்்ளாடு்க்்ள வழஙகுகிை திட்டத்்தத் தந்தும்காண்டிருககிை 
அரசும் இந்த அரசுதான் என்ப்தயும், ஒவமவாரு ்சாதார்ண 
குடும்பத்திற்கும் புழக்க்்டக ன்காழி வ்ளரப்புக்கா்க 50 ன்காழிக 
குஞ்சு்க்்ளக ம்காடுத்து ்சாதார்ண ைக்க்்ள, ஏ்ழமயளிய 
கிராைத்து, குககிராைத்து ைக்க்்ள வாழ்வககிை அரசு, அம்ைா 
அவர்களு்்டய அரசு என்ப்தயும், ைா்ணவச ம்சல்வங்கள் 
அ்னவருககும் ்காலணி 4, சீரு்்ட, ைதிய ்சத்து்ணவு, பா்டப் 
புத்த்கம், note, pencil, pen, colour pencil என அ்னத்்தயும் 
ம்காடுத்து, laptop ம்காடுத்து, (குறுககீடு்கள்) உட்காருங்கள், நீங்கள் 
னபசும்னபாது நாங்கள் அ்ைதியா்க இருககினைாம் அல்லவா? 
Laptop ம்காடுத்து, cycle ம்காடுத்து, ரூ.50,000/– ப்ணம் ம்காடுத்து, 
8 கிராம் தங்கம் ம்காடுத்து, ரூ.25,000/– ப்ணம் ம்காடுத்து, 4 கிராம் 
தங்கம் ம்காடுத்து, (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) தாலிககுத் தங்கம் 
ம்காடுத்து, (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) அ்னத்துத் திட்டங்க்்ளயும், 
60,000 ன்காடி ரூபாய்ககுனைல் ்சமுதாயத்தில் பின்தஙகியிருககிை 
ைக்களுககு நலத் திட்ட உதவி்க்்ள அள்ளி, அள்ளி, வாரி, வாரி 
வழஙகுகிை ்கார்ணத்தினால்தான், எங்களு்்டய முதல்ைச்சர 
இன்்ைககு இந்தியாவினலனய முதன்்ை முதல்ைச்சர என்கிை 
மபய்ரப் மபற்றிருககிைார்கள். (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) 
தமிழ்நாடு முதன்்ை ைாநிலம் என்கிை பு்க்ழப் மபற்றிருககிைது. 
(னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) நீங்கள் அ்தமயல்லாம் பாரக்காைல், 
ைஞ்்சள் ்காைா்லக்காரனுககு ்காண்பமதல்லாம் ைஞ்்சள் 
என்பதுனபால் நீங்கள் னபசுவது ்சரியில்்ல என்ப்த ைாண்புமிகு 
னபர்வத் து்்ணத் த்லவர அவர்கள் மூலைா்க ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.(குறுககீடு) 
ஏன் உள்்ள்தத்தானன ம்சால்கினைாம். (குறுககீடு)

ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, 
இல்லாத்தயா ம்சால்கினைாம், உள்்ள்தத்தானன ம்சால்கினைாம். 

[திரு. ஓ.எஸ். ைணியன்]
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நீங்கள் வறு்ையில் தமிழ்நாடு முதலி்டத்தில் இருககிைது என்று 
ம்சால்வது, தவறு, தவறு, தவறு.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர, னபசுங்கள்.

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, சுற்றிச சுற்றி ைாண்புமிகு அ்ைச்சர 
அவர்கள் நாங்கள் ம்சால்வ்தத்தான் ம்சால்கிைார. நாங்கள் 
ம்சால்கினைாம், . . .

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைண்புமிகு 
எதிரக்கடசித் து்்ணத் த்லவர அவர்கள்.

திரு. தும்ரமுரு்கன்: நியாயம் என்று ம்சால்லுங்கள், நான் 
உட்காருகினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைண்புமிகு 
எதிரக்கடசித் து்்ணத் த்லவர, னபசுங்கள். 

திரு. தும்ரமுரு்கன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் த்லவர 
அவர்கன்ள, நீங்கன்ள இத்ன நியாயம் என்று ம்சான்னால் நான் 
னப்சாைல் உட்காருகினைன் அல்லது முன்னவர ம்சான்னால் 
உட்காரந்து விடுகினைன். ஓர உறுப்பினருககு உங்களி்டம் ம்கஞ்சி 
5 நிமி்டங்கள் னபசுவதற்கு வாய்ப்பு வாஙகிக ம்காடுத்திருககினைன். 
அதற்குள் எழுந்து நின்றும்காண்டு, கூட்டத்தில் னபசுவதுனபால் 
னபசினார்கள். ைாண்புமிகு அ்ைச்சர்கள் குறுககிடடு னப்சக 
கூ்டாமதன்று நான் ம்சால்ல ைாடன்டன். ஏமனன்ைால், நானும் 
அ்ைச்சரா்க இருந்தவன். ஆனால் இது குறுககீடு இல்்ல 
ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் த்லவர அவர்கன்ள, இது னவறு 
ைாதிரி.

பிற்ப்கல் 12–30

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர திரு. த. ைனனா தங்கராஜ் அவர்கள்.

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, வறு்ை இருப்பதால்தான் ைக்கள் இலவ்ச 
அரிசி மபறுவதற்கு ்காத்து நிற்கிைார்கள். வறு்ை இருப்பதால்தான் 
உங்களு்்டய இப்படிப்பட்ட நலத் திட்டங்க்்ளப் மபறுவதற்கு 

[திரு. ஓ.எஸ். ைணியன்]
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்காத்திருககிைார்கள். அ்தத்தான் நான் உங்களி்டத்தினல 
குறிப்பிடடுச ம்சால்கின்னைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: உ்ர்ய முடியுங்கள்.

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, பள்ளிக ்கல்வித் து்ைககு ்க்டந்த 3 
ஆண்டு்களில் சுைார ஒரு இலட்சம் ன்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு 
ம்சய்யப்படடுள்்ளது. இதில் மூலதனச ம்சல்வக ்க்ணககிட்டால் 
மவறும் 1.2 ்சதவிகிதம்தான். அதனால்தான் இன்்ைககு பல 
பள்ளிககூ்டங்களில் அடிப்ப்்ட ்கட்ட்ைப்பு வ்சதி்கள், குடிநீர, 
சு்காதாரம், ்கழிப்ப்ை வ்சதி்கள் உள்ளிட்ட வ்சதி்கள் இல்லாைல் 
இருந்தும்காண்டிருககின்ைன. அதுைடடுைல்ல . . .(குறுககீடு) 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு 
அ்ைச்சர ம்காஞ்்சம் இருங்கள், அவர உ்ர்ய முடிககிைார. 
அவர முடித்தவு்டன் னபசுங்கள். ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. த. 
ைனனா தங்கராஜ் அவர்கள்.

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்கன்ள, NEET coaching centre–ஐ பள்ளிககூ்டங்களினல 
ந்டத்துகிறீர்கள். +2 னதரவில் அரசு பள்ளி்களினல 100 ்சதவிகிதத் 
னதரசசி, 93 ்சதவிகித னதரசசி என்று . . .

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் துமேத் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு மீன் 
வ்ளம் ைற்றும் பணியா்ளர ைற்றும் நிருவா்கச சீரதிருத்தத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள்.

(ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர த்ல்ை)

ைவாண்புமிகு திரு. டி. ெேயக்குைவார்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, நம்மு்்டய ைாநிலத்்த மபாறுத்த்ளவில், 
இது ்சமூ்க நீதிக்கான ைாநிலம். எந்த ைாநிலத்திலும் இல்லாத 
வ்்கயில் அதி்க நிதி ஒதுககீடு, குறிப்பா்க 80,000 ன்காடி ரூபாய் 
ஒதுககி, ்சமூ்க நீதிக்கான ைாநிலம் என்ை அந்த உறுதி்யப் 
மபற்ை ஒனர ைாநிலம் நம்மு்்டய தமிழ்நாடு என்கின்ை அந்த 
வரலாறு இருககிைது. (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) 1979 ஆம் ஆண்டு 
communal G.O. னபாட்டதிலிருந்து social justice–ஐ ்காககின்னைாம். 
என்னு்்டய ன்கள்வி வி்லயில்லா அரிசி வழஙகுவ்த 

[திரு. த. ைனனா தங்கராஜ்]
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நிறுத்திவி்டச ம்சால்கிறீர்க்ளா? ்சமூ்க நீதிக்கான திட்டங்க்்ள 
நிறுத்திவி்டச ம்சால்கிறீர்க்ளா? இதுதான் உங்கள் ்கடசியினு்்டய 
ம்காள்்்கயா? அ்த நீங்கள் மதளிவுபடுத்துங்கள். (குறுககீடு்கள்) 
்சமூ்க நலத் திட்டங்க்்ள அதி்கப்படுத்துவதன்மூலம்தான் தனிநபர 
வருைானமும் கூடியிருககிைது. அ்த நீங்கள் மதரிந்தும்காள்ளுங்கள். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
உ்ர்ய முடியுங்கள். முக்கால் ைணி னநரம் ஆகிவிட்டது. 

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, ்சமூ்க நலத் திட்டங்களின் முன்னனாடி திராவி்ட 
முன்னனற்ைக ்கழ்கம். எந்த ்சமூ்க நலத் திட்டங்க்்ளயும் 
தடுக்கனவா, நிறுத்தனவா நாங்கள் ம்சால்லவில்்ல. ஆனால், 
அரசு திட்டங்க்்ளனய நம்பி ைக்கள் வாழ்ந்தால் என்்ைககு நாம் 
Sustainable Development Goals என்று ம்சால்லககூடிய அந்த 
நி்லககு நம்மு்்டய ைக்க்்ள நாம் எடுத்துச ம்சல்னவாம் என்ை 
ன்கள்விக்கான பதி்ல முன்னால் ் வத்துவிடடு நீங்கள் பணி்க்்ள 
னைற்ம்காள்்ள னவண்டும் என்பதுதான் திராவி்ட முன்னனற்ைக 
்கழ்கத்தின் ன்காரிக்்க. 

பள்ளிககூ்டங்களில் NEET னதரவு ் ையங்கள் இருககின்ைன. 93 
்சதவிகிதம் நம்மு்்டய ைா்ணவர்கள் +2–வில் னதரசசி மபறுகிைார்கள். 
ஆனால் NEET னதரவில் னதரவு ம்சய்யப்பட்டவர்கள் மவறும் 
4 னபர. ம்சன்்னயில் இருக்கககூடிய IIT–ல் தமிழ்நாட்்டச 
ன்சரந்தவர்களுககு கி்்டத்திருக்கககூடிய இ்டம் ஏனழ ஏழு இ்டம். 
இ்த நாம் மதளிவா்கப் பாரக்க னவண்டிய அவசியம் இருககிைது. 

மபண்்கள் பாது்காப்்ப உயரத்துவதற்கு ‘நிரபயா நிதி’. 
னநற்்ைககுககூ்ட னபசினார்கள், ைத்திய அரசு ம்காடுத்த நிதியில் 
17 ன்காடி ரூபாய் ம்சலவு ம்சய்யப்ப்டவில்்ல. அம்ைாவின் அரசு 
என்று ம்சால்கிறீர்கள், மபண்்களுககு முககியத்துவம் வழங்கப்ப்ட 
னவண்டும். அண்்ையில் ைது்ர னபருந்து நி்லயத்தில் பாலூடடும் 
அ்ையில் ைது குடிககின்ை ம்சயல் பற்றிய ம்சய்தி, ்சமூ்க 
வ்லத்த்ளங்களில் மவளியானது. மபாதுைக்கள் ைத்தியில் நி்ைய 
comments வந்தது. என்னமவன்ைால் இது பாலூடடுவதற்்கா்கக 
்கட்டப்பட்டதா அல்லது ைது அருந்துவதற்்கா்கக ்கட்டப்பட்டதா 
என்று. இ்தமயல்லாம் நீங்களும் பாரத்திருப்பீர்கள். மபண்்களின் 
பாது்காப்பு இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்ப்ட னவண்டும். ‘நிரபயா நிதி’ 
னபான்ை திட்டங்களில் கி்்டக்கககூடிய நிதி்ய பயன்படுத்தி. . . 

[திரு. டி. மஜயககுைார]
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ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கல்வி, 
இ்்ளஞர நலன் ைற்றும் வி்்ளயாடடு னைம்பாடடுத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ப்க.ஏ. ெசஙப்கவாடமடயன்: ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் 
னபசி முடித்தவு்டன் னப்சலாம் என்றிருந்னதன். ஆனால் உறுப்பினர 
னபசிகம்காண்ன்டயிருககிைார. உ்ர்ய முடிக்கப்னபாவதில்்ல 
என்று மதரிகிைது.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: இல்்ல, இல்்ல அவர 
முடித்துவிடுவார. ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள்.

ைவாண்புமிகு திரு. ப்க.ஏ. ெசஙப்கவாடமடயன்: ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, உறுப்பினர உ்ரயாற்ை 5 
நிமி்டங்கள் ன்கட்டார்கள். னபசி முடித்தவு்டன் நான் னப்சலாம் 
என்று நி்னத்னதன். NEET னதரவு பற்றி ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்கள் கூறினார்கள். நான் ஒன்னை ஒன்்ை ைடடும் இந்த னநரத்தில் 
ம்சால்லிகம்காள்கினைன். இந்தியாவில் எந்த ஒரு ைாநிலத்திலும் 
இல்லாத அ்ளவிற்கு அரசின் ்சாரபா்க NEET னதரவுககு பயிற்சி 
அளிககும் ைாநிலம் தமிழ்நாடு ைடடும்தான்; 2 இலட்சம் ரூபாய் 
ம்காடுத்தால்தான் தனியாரமூலம் NEET னதரவுக்கா்க பயிற்சி மபை 
முடியும். அந்த நி்ல்ய ைாற்றிக ்காடடியது இந்த அரசு. இந்த 
ஆண்டு +2 பா்டத் திட்டத்தில் ம்காண்டுவந்திருககும் பா்டங்க்்ள 
படித்தானல, எதிர்காலத்தினல NEET னதரவின் 80 ்சதவிகித 
வினாக்களுக்கான வி்்ட்கள் இருககின்ைன என்ப்த நான் இந்த 
னநரத்தினல மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

பள்ளி்களின் ்கட்ட்ைப்பு வ்சதி்க்்ளப் பற்றி ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர கூறினார. நீங்கள் இருந்தனபாதும் இருந்த 
நி்ல்ய ைாற்றி இப்னபாது நாங்கள் படிப்படியா்க அதற்்கான 
திட்டங்க்்ளத் தீடடி, தனியார மூலைா்க, ்சமூ்க நிறுவனங்கள் 
மூலைா்க CSR fund மூலைா்க ஏைத்தாழ 117 ன்காடி ரூபாய்ககு 
பல்னவறு இ்டங்களில் ்கட்ட்ைப்பு்க்்ளத் மதா்டரந்து 
உருவாககிகம்காண்டிருககினைாம். அனதனபால compound 
சுவர்கள், புதிய ்கட்ட்டங்கள் எழுப்பப்படடிருககின்ைன. கூ்ர 
னபா்டப்படடிருககிை இ்டங்கள் எல்லாம் concrete ்கட்ட்டங்க்ளா்க 
ைாற்ைப்படடுக ம்காண்டிருககின்ைன. இதுனபான்ை அடிப்ப்்ட 
வ்சதி்க்்ளமயல்லாம் ம்சய்தும்காண்டிருககினைாம் என்ப்த 
நீங்கள் ைைந்துவி்டக கூ்டாது. உங்க்்ளக்காடடிலும், சிைப்பான 
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மு்ையினல—ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்ைச்சர அவர்கள் 
நிதி்ய வழஙகுவது ைடடுைல்ல, தமிழ்கத்தினல பள்ளிக ்கல்வித் 
து்ை வரலாற்்ை ப்்டத்தும்காண்டிருககிைது என்ப்த நான் 
இந்த னநரத்தினல மதரிவித்துகம்காள்கினைன். (னை்்ச்யத் தடடும் 
ஒலி)

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருவா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க வ்ளரசசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் ம்சயலாக்கத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள்.

பிற்ப்கல் 12–35

*ைவாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. ப்லுைணி: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் னபசும்னபாது 
பாலூடடும் அ்ை்க்்ளப் பற்றிச ம்சான்னார்கள். நம்மு்்டய 
தாய்ைார்கள் மபாது இ்டங்களில் குழந்்தககுப் பாலூடடுவதில் 
ஏற்படும் சிரைத்்த அறிந்து, அத்னத்  தவிரப்பதற்்கா்க, 
தாய்ைார்கள் தங்கள் குழந்்த்களுககுப் பாலூடடுவதற்்கா்க ஓர 
அ்ை்ய அ்ைப்பது என்கிை ஒரு திட்டத்்த ைாண்புமிகு 
புரடசித் த்லவி அம்ைா அவர்கள் ம்காண்டு வந்தார்கள்.

ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் ம்சான்னதுனபால், ்சமூ்க 
வ்லத்ளங்களில் ஏதாவது னபாடுவார்கள், ஏனதா ஓர இ்டத்தில் 
அதுனபான்று தவைா்க ந்டந்திருந்தால், ்கண்டிப்பா்க ந்டவடிக்்க 
எடுக்கப்படும். பாலூடடும் தாய்ைார்களுக்கா்கத்தான் அந்த அ்ை 
்கட்டப்படடுள்்ளது. மபண்்களு்்டய சிரைத்்த எண்ணி, அம்ைா 
அவர்கள் இந்தத் திட்டத்்தக ம்காண்டு வந்தார்கள். அதற்்கா்கக 
ம்காண்டு வந்ததா அல்லது இதற்்கா்கக ம்காண்டு வந்ததா 
என ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் தவைா்கப் னபசுகிைார. 
இப்படிப் னபசுவனத தவறு. மபண்்கள் மபாது இ்டங்களில் 
சிரைப்ப்டக கூ்டாது என்பதற்்கா்கக ம்காண்டு வந்த திட்டம் 
அது. அத்ன ம்காச்்சப்படுத்தககூ்டாது என்ப்த ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.  

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. த. ைனனா தங்கராஜ், உங்கள் உ்ர்ய சீககிரம் முடியுங்கள். 
(குறுககீடு)

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, இன்னும் ம்காஞ்்சம்தான் உள்்ளது. (குறுககீடு) சீககிரம் 
முடித்து விடுகினைன். 

[திரு. ன்க.ஏ. ம்சஙன்காட்்டயன்]
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ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர, நீங்கள் 
னப்ச ஆரம்பித்து முக்கால் ைணி னநரம் ஆகிவிட்டது. சீககிரம் 
உங்கள் உ்ர்ய முடியுங்கள்.

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, இந்திய அ்ளவில், னவ்லவாய்ப்பற்ைவர்கள் 
்சரா்சரியா்க 4.6% என இருககிைது. நம்மு்்டய ைாநிலத்தில் 
னவ்லயில்லாதவர்கள் எண்ணிக்்க 7.6%–ல் இருககிைது. அரசுத் 
து்ை்களில் பல்லாயிரக்க்ணக்கான இ்டங்கள் ்காலியா்க உள்்ளன.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. த. ைனனா தங்கராஜ் உங்கள் உ்ர்ய சீககிரம் முடியுங்கள். 
(குறுககீடு) இல்்ல, நீங்கள் புதிதா்க புள்ளிவிவரங்களுககுள் 
னபாகிறீர்கள். னநரைாகிக ம்காண்டிருககிைது. சீககிரம் உங்கள் 
உ்ர்ய முடியுங்கள்.

திரு. ெ. ைபனவா ெங்க்ரவாஜ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, சீககிரம் எனது உ்ர்ய முடித்துவிடுகினைன். 
நிதிநி்ல அறிக்்கயில் ்சா்ல விபத்து இல்லாத தமிழ்நாடு 
என்று ஓர அழ்கான வாரத்்த இருககிைது. அந்த வாரத்்த்யப் 
பாரககும்னபாது மி்க ைகிழ்சசியா்க இருககிைது. எங்களு்்டய குைரி 
ைாவட்டத்தில் ைடடும் ம்சன்ை ஆண்டில் 1,421 விபத்து்களில், 211 
னபர ைர்ணம், நூற்றுக்க்ணக்கானவர்கள் படு்காயம், பலர நிரந்தர 
ஊனை்்டந்துவிட்டார்கள். ்சா்ல்களுககு tender வி்டப்படடு, அது 
்காலாவதியான பிைகும், அந்த னவ்ல்கள் ஆரம்பிக்கப்ப்டவில்்ல. 
ஆ்கனவ, தயவும்சய்து அ்தப் பாரத்துகம்காள்ளுங்கள்.

பத்து னபரில் ஒருவர புற்று னநாயினால் இைக்கககூடிய 
வாய்ப்பிருககிைது என்று இன்்ைககு உல்க சு்காதார அ்ைப்பு 
கூறியிருககிைது.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர னபாதும், 
உட்காருங்கள். (குறுககீடு) ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. ஈ.எம்.ஆர. 
ராஜா என்கிை ன்க.ஆர. ராஜாகிருஷ்ணன் அவர்கள். (குறுககீடு) 
ைாண்புமிகு னவ்ளாண்்ைத் து்ை அ்ைச்சர அவர்கள். 

*ைவாண்புமிகு திரு. இ்ரவா. தும்ரக்்கண்ணு: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் 
இஙகு னபசியனபாது, னவ்ளாண் மபாருட்களுககு உரிய வி்ல 
கி்்டக்கவில்்ல, விவ்சாயி்களுககுத் னத்வயான வ்சதி்கள் 
ம்சய்யப்ப்டவில்்ல என்ை கு்ை்ய இஙன்க சுடடிக்காடடினார.
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ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்வர அவர்கள் விவ்சாயக குடும்பத்தில் 
பிைந்தவர என்பதால், விவ்சாயி்களுககு ஒரு சிறு துரும்பு அ்ளவு 
இன்னல்்கள் ஏற்பட்டாலும், தனககு ஏற்பட்டதுனபால், அத்னத் 
தானன ஏற்றுகம்காண்டு, விவ்சாயி்களு்்டய நலனிற்்கா்க, அவர்கள் 
வி்்ளவித்த விவ்சாய வி்்ள மபாருட்களுக்கா்க, வி்ல்ய 
ைடடும் பரிந்து்ரப்பனதாடு ைடடுைல்லாைல் வி்்ள மபாருட்க்்ள 
்வப்பதற்குண்்டான கிட்டஙகி்க்்ளயும், குளிரபதனக 
கி்டஙகு்க்்ளயும் ஏற்படுத்திக ம்காடுத்திருககிைார்கள். இன்்ைககு 
மநல்லிற்கு, னைாட்டா இர்கத்திற்கு குவிண்்டாலுககு 1,865 ரூபாயும், 
்சன்ன இர்கத்திற்கு குவிண்்டாலுககு 1,905 ரூபாயும், ன்சா்ளம் ஒற்்ை 
இர்கம் குவிண்்டாலுககு 2,550 ரூபாயும், ்கம்பு குவிண்்டாலுககு 
2,000 ரூபாயும், ன்கழ்வரகுககு குவிண்்டாலுககு 3,150 ரூபாயும், 
ைக்காச ன்சா்ளத்திற்கு குவிண்்டாலுககு 1,760 ரூபாயும், துவ்ரககு 
குவிண்்டாலுககு 5,800 ரூபாயும், பச்்ச பயறுககு குவிண்்டாலுககு 
7,050 ரூபாயும், ம்காண்்்டக ்க்ட்லககு குவிண்்டாலுககு 4,620 
ரூபாயும், உளுந்திற்கு குவிண்்டாலுககு 5,700 ரூபாயும், நிலக 
்க்ட்லககு குவிண்்டாலுககு 5,090 ரூபாயும் என வி்ல்க்்ள 
கி்்டக்கச ம்சய்து, இன்்ைககு விவ்சாயி்கள் வி்்ளவிககின்ை 
மபாருட்களுககுத் தகுந்த வி்ல்ய நிர்ணயிப்பனதாடு 
ைடடுைல்லாைல், அவர்களுககுரிய பாது்காப்்பயும் தருகின்ை 
அரசு, புரடசித் த்லவி அம்ைா அவர்கள் வழியில் ந்டககின்ை 
அண்்ணன் எ்டப்பாடியார அவர்களின் அரசு என்ப்த ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. ைனனா தங்கராஜ், உட்காருங்கள். (குறுககீடு) இல்்ல. 
வாய்ப்பில்்ல. னநரைாகிவிட்டது. உட்காருங்கள். ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர திரு. ஈ.எம்.ஆர. ராஜா என்கிை ன்க.ஆர. ராஜாகிருஷ்ணன் 
அவர்கள்.

திரு. ஈ.எம்.ஆர். ்ரவாேவா என்கிற ப்க.ஆர். ்ரவாேவாகிருஷ்ேன்: 
ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, எனககு மு்கவரி்யக 
ம்காடுத்த ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்கள் துயில்ம்காள்ளும் 
தி்்ச னநாககி வ்ணஙகுகினைன். ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்வர 
அவர்களுககும், ைாண்புமிகு து்்ண முதல்வர அவர்களுககும் 
எனது பணிவான வ்ணக்கத்்தத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 
இம்ைாைன்ைத்தில் னப்ச வாய்ப்பளித்த ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்களுககும் வ்ணக்கத்்தத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

[திரு. இரா. து்ரக்கண்ணு]
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எனது மதாகுதி பணி்களுககு உறுது்்ணயா்க இருககின்ை எங்கள் 
ைாவட்ட அ்ைச்சர்க்ளான, ைாண்புமிகு பள்ளிக ்கல்வித் து்ை 
அ்ைச்சர அண்்ணன் திரு. ன்க.ஏ. ம்சஙன்காட்்டயன் அவர்களுககும், 
ைாண்புமிகு சுற்றுசசூழல் து்ை அ்ைச்சர அண்்ணன் 
திரு. ன்க.சி. ்கருப்ப்ணன் அவர்களுககும் எனது வ்ணக்கத்்தத் 
மதரிவித்துகம்காண்டு, இந்த அ்வககு அனுப்பி ்வத்த எனது 
மதாகுதி ைக்களுககும், எனககு உறுது்்ணயா்க இருககின்ை ்கழ்கப் 
மபாறுப்பா்ளர்களுககும் நன்றி்யத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ஆடசியின் மூன்று 
ஆண்டு்கள் முடிவுற்று, நான்்காம் ஆண்டில் அடிமயடுத்து ் வககும் 
்சாத்ன முதல்வர, ராசியான முதல்வர அண்்ணன் எ்டப்பாடியார 
அவர்களுககு எனது ்சாரபா்கவும், எனது மதாகுதி ைக்களின் 
்சாரபா்கவும் வாழ்த்து்க்்ள முதலில் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 
(னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, தங்களுககு 
ஒத்து்ழப்பு ம்காடுககும் விதத்தில், நான் எனது உ்ர்ய 20 
நிமி்டங்களில் முடித்துவிடுகினைன்.

ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்களின் ை்ைவிற்குப் பின்னர, இந்த 
அரசின் ஆடசி நீடிக்காது, ஆடசி ைாறிவிடும் என்மைல்லாம் 
சிலர கூறி வந்தனர. ஆனால், புரடசித் த்லவி அம்ைா அவர்கள் 
்காடடிய வழியில், அவரதம் நல்லாசி்களு்டன் ைாண்புமிகு 
முதல்ைச்சர அவர்களின் த்ல்ையில் மி்கத் திை்ையு்டன் 
ம்சயல்படடு வரும் அம்ைாவின் அரசு, அ்னத்து விைர்ச்கர்கள் 
ைற்றும் எதிரப்பா்ளர்களின் ்கருத்து்க்்ளப் மபாடிப்மபாடியாககி 
மதா்டரந்து நல்லாடசி புரிந்து வருவனதாடு ைடடுைல்லாைல், 
மைன்னைலும் வலுவ்்டந்து, ைக்கள் நம்பிக்்க்யப் பூர்ணைா்கப் 
மபற்று, ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்வர த்ல்ையில், து்்ண 
முதல்வர ஒத்து்ழப்னபாடு பீடு ந்்ட னபாடடு வருகிைது.

பிற்ப்கல் 12–40

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு 
தமிழ்க முதல்ைச்சர அவர்களின் நிருவா்கத் திை்ையால், 2019 ஆம் 
ஆண்டின் சிைந்த ஆடசிக்கான, நல் ஆளு்ை விருதி்ன ைத்திய 
அரசி்டமிருந்து தமிழ்நாடு அரசு மபற்றுள்்ளது. னைலும், இந்தியா 
டுன்ட பத்திரி்்க, மதா்டரந்து இரண்்டாண்டு்க்ளா்க சிைப்பா்கச 

[திரு. ஈ.எம்.ஆர. ராஜா என்கிை ன்க.ஆர. ராஜாகிருஷ்ணன்]
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ம்சயல்படடு வருகின்ை ைாநிலம் என்று நைது தமிழ்கத்்தத் 
னதரந்மதடுத்துள்்ளது.

எல்னலாரும் எல்லாமும் மபை னவண்டும்; இஙகு இல்லா்ை 
இல்லாத நி்ல னவண்டும் என்னும் ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவி 
அம்ைா அவர்களின் மதா்லனநாககுப் பார்வ்ய நனவாககும் 
பல்னவறு நலத் திட்டங்க்்ள இந்த வரவு–ம்சலவுத் திட்ட 
அறிக்்கயில் நைது ைாண்புமிகு து்்ண முதல்ைச்சர அவர்கள் 
அறிவித்துள்்ள்த, நல் உள்்ளம் ம்காண்ன்டார அ்னவரும் 
வரனவற்பார்கள்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, அரசியல் 
்காழ்ப்பு்ணரசசியின் ்கார்ணைா்க சிலர உள்ன்ளயும், மவளினயயும் 
மதா்டரந்து கு்ை கூறிகம்காண்டு வந்தாலும், ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
முதல்ைச்சர அவர்கள், ைாண்புமிகு து்்ண முதல்ைச்சர 
அவர்களின் ஒத்து்ழப்னபாடு, ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவி 
அம்ைா அவர்களின் அடிசசுவடு்க்்ளப் பின்பற்றி, 2019 ஆம் ஆண்டு 
டி்சம்பர ைாதம் 25 ஆம் நா்ளன்று ைத்திய அரசு மவளியிட்ட நல் 
ஆளு்ைத் திைனுக்கான குறியீடடுப் படடியலில், ஒடடுமைாத்த 
தரவரி்்சயில், நாடடிலுள்்ள 18 மபரிய ைாநிலங்களில், தமிழ்நாடு 
முதலி்டத்்தப் மபற்று, ஏ்ளனம் ம்சய்தவர்களுககுப் பதிலடி 
ம்காடுத்துள்்ளது. (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி)

இந்தியா டுன்ட பத்திரி்்க நவம்பர 2019–ல் “ைாநிலங்களின் 
நி்ல” என்ை த்லப்பில் னைற்ம்காண்்ட ஆய்வில் “ஒடடுமைாத்த 
ம்சயல்திைன் மிக்க ைாநிலம்” என்று தமிழ்நாடு மதா்டரந்து 
இரண்்டாவது ஆண்்டா்கத் னதரந்மதடுக்கப்படடு, இந்தியாவினலனய 
சிைந்த நிருவா்கத் திை்ைமிக்க முதல்ைச்சரா்க நைது ைாண்புமிகு 
தமிழ்க முதல்ைச்சர அண்்ணன் திரு. எ்டப்பாடியார அவர்கள் 
வி்ளஙகுகிைார என்ப்த இந்தியாவுகன்க மவளிச்சம் னபாடடு 
்காடடியுள்்ளது. (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, புரடசித் த்லவி 
அம்ைா விரிவான விபத்து ைற்றும் ஆயுள் ்காப்பீடடுத் திட்டத்திற்்கான 
இழப்பீடடுத் மதா்்க இரண்டு இலட்சம் ரூபாயா்க உயரத்தி 
வழங்கப்படும் என்றும், விபத்தினால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு்களில், 
உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்்கான இழப்பீடடுத் மதா்்க 
நான்கு இலட்சம் ரூபாயா்க உயரத்தி வழங்கப்படும் என்றும், 
விபத்தினால் நிரந்தரைா்க ஊனமுற்னைாருககு வழங்கப்படும் 
உதவித் மதா்்க இரண்டு இலட்சம் ரூபாய் வ்ரயும் ்கணி்சைா்க 

[திரு. ஈ.எம்.ஆர. ராஜா என்கிை ன்க.ஆர. ராஜாகிருஷ்ணன்]
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உயரத்தி வழங்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்படடுள்்ளது. 2020–2021 
ஆம் ஆண்டிற்்கான வரவு–ம்சலவுத் திட்டத்தில் இத்திட்டத்திற்்கா்க 
250 ன்காடி ரூபாய் நிதிமயாதுககீடு ம்சய்யப்படடுள்்ளது தமிழ்க 
ைக்களின்மீது உள்்ள அக்க்ை்ய எடுத்துக ்காடடுகிைது.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, மபாரு்ளாதார 
வ்ளரசசி்யயும், ைக்கள் நல்வாழ்வி்னயும் னபணுவதற்்கா்க ்சட்டம்–
ஒழுங்்கத் திைம்ப்டக ்்கயாள்வது முககியைானதாகும். இதற்்கா்க 
மைாத்தைா்க 8,876.57 ன்காடி ரூபாய் ்காவல் து்ைககு ஒதுககீடு 
ம்சய்யப்படடுள்்ளது. ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்களு்்டய அரசு, 
தமிழ்க ைக்கள் நலனுக்கா்கவும், தமிழ்கம் அ்ைதிப் பூங்காவா்க 
இருப்பதற்கும், மதா்டரந்து ்காவல் து்ை தனது பணி்யத் திைம்ப்ட 
ம்சய்வதற்கும் இந்த நிதி்ய ஒதுககீடு ம்சய்திருப்பது பயனுள்்ளதா்க 
இருககும் என்பதில் ைாற்றுக ்கருத்தில்்ல.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ்சா்லப் 
பாது்காப்பு என்பது இன்றிய்ையாத ஒன்ைாகும். 2018 ஆம் 
ஆண்டில் சிைப்பான ்சா்லப் பாது்காப்பு ந்டவடிக்்க்களுக்கான 
விரு்த, ைத்திய அரசி்டமிருந்து தமிழ்நாடு மபற்ைதும், 2016 ஆம் 
ஆண்டு்டன் ஒப்பிடும்னபாது, 2019 ஆம் ஆண்டில் ்சா்ல விபத்தில் 
உயிரிழந்னதாரின் எண்ணிக்்க 38.87 ்சதவிகிதம் கு்ைந்துள்்ளதும், 
அவ்சர சிகிச்்சப் பிரிவில் ஏற்படும் உயிரிழப்பு்களின் எண்ணிக்்க 
8.3 ்சதவிகிதத்திலிருந்து 2.7 ்சதவிகிதைா்கக கு்ைந்துள்்ளதும், ‘்சா்ல 
விபத்தில்லா தமிழ்நாடு’ என்ை இலக்்க அ்்டவதற்்கா்க, அ்னத்து 
முயற்சி்க்்ள னைற்ம்காள்வதும், ்சா்லப் பாது்காப்பிற்்கான 
நிதிமயாதுககீடு 500 ன்காடி ரூபாயா்க உயரத்தப்படும் என்ை 
அறிவிப்பும், தமிழ்நான்ட வரனவற்்கககூடிய விஷயைாகும். 
இதற்்கா்க ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்ைச்சர அவர்களுககும், 
நிதி ஒதுககீட்்ட அறிவித்த ைாண்புமிகு து்்ண முதல்ைச்சர 
அவர்களுககும் நன்றி மதரிவிக்கக ்க்ட்ைப்படடுள்ன்ளன்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, நீதி 
நிருவா்கத்திற்ம்கன 1,403.17 ன்காடி ரூபாய் நிதிமயாதுககீடு 
ம்சய்யப்படடுள்்ளது. நீதி நிருவா்கத்தின்மீது ைாண்புமிகு 
அம்ைா அவர்களின் அரசு ம்காண்டுள்்ள அக்க்ை்ய இது 
எடுத்துக்காடடுகிைது.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ்கானவரி 
ம்டல்்டா பகுதியி்ன பாது்காக்கப்பட்ட சிைப்பு னவ்ளாண்்ை 
ைண்்டலைா்க ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்ைச்சர அவர்கள் 
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அறிவித்தது, தமிழ்க அரசு னவ்ளாண்்ைத் து்ைககு அளித்துவரும் 
மபரும் முககியத்துவத்்தனய உ்ணரத்துகிைது. மதாழில்நுடப 
ஆனலா்ச்ன்க்்ள விவ்சாயி்கள், து்ை அதி்காரி்க்்ளத் 
மதா்டரபும்காண்டு மபறுவதற்கு “உழவர–அலுவலர மதா்டரபுத் 
திட்டத்்த” அரசு அறிமு்கம் ம்சய்யும் என்ை அறிவிப்பும், 2020–
2021 ஆம் ஆண்டில் 1,844.97 ன்காடி ரூபாய் ம்சலவில் 7.41 இலட்சம் 
ஏக்கர நிலங்கள் நுண்ணீரப் பா்சன வ்சதி மபை ைாண்புமிகு 
அம்ைா அவர்களின் அரசு எடுத்த ந்டவடிக்்க, ்சத்தமில்லாைல், 
வி்ளம்பரமில்லாைல், ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்ைச்சர ைற்றும் 
ைாண்புமிகு து்்ண முதல்ைச்சர ஆகினயார விவ்சாயி்கள்மீது 
்வத்துள்்ள அக்க்ை்ய எடுத்துக்காடடுகிைது.

2020–2021 ஆம் நிதியாண்டில் பயிரக ்க்டனா்க மைாத்தம் 11,000 
ன்காடி ரூபாய் கூடடுைவு அ்ைப்பு்களின் மூலைா்க வழங்கப்படும் 
என்ை அறிவிப்பு விவ்சாயி்கள் ைத்தியில் வரனவற்்பப் 
மபற்றுள்்ளதா்க அ்ைந்துள்்ளது.

 பிற்ப்கல் 12–45

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ்கால்ந்்ட 
பராைரிப்புத் து்ை்ய னைலும் வலுப்படுத்தும் விதைா்க, ன்சலம் 
ைாவட்டம், த்லவா்சலில், ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்கள் 
்கால்ந்்ட அறிவியலில் ஒருஙகி்்ணந்த ஆராய்சசிக்கான 
னைம்பட்ட நி்லயத்திற்்கான அடிக்கல்்ல நாடடியுள்்ளார்கள். 
எதிர்கால விவ்சாய ்சந்ததி்களுககு இது ஒரு வரப்பிர்சாதைாகும். 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, குடிைராைத்துத் 
திட்டத்தின்கீழ், இதுவ்ர 4,865 பணி்க்்ள 930.25 ன்காடி ரூபாய் 
ைதிப்பீடடில் மபாதுப் பணித் து்ை னைற்ம்காள்வதற்கு அனுைதி 
வழங்கப்படடு, 4,059 பணி்கள் நி்ைவ்்டந்துள்்ளதும், 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டில் 1,364 நீரப்பா்சன பணி்கள் 500 ன்காடி ரூபாய் ைதிப்பீடடில் 
மபாதுப் பணித் து்ையால் னைற்ம்காள்்ளப்படடுள்்ளதும், 5,000 
ஊராடசி ஒன்றியங்களின் பராைரிப்பில் உள்்ள சிறிய பா்சன 
ஏரி்கள், கிராை ஊராடசி்களின் பராைரிப்பில் உள்்ள 25,000 
கு்ளங்கள் ைற்றும் ஊருணி்களுககுப் புத்துயிர அளிக்கப்படடு 
வருவதும், இதுவ்ர மைாத்தம் உள்்ள 30,000 பணி்களில் 21,444 
பணி்கள் நி்ைவ்்டந்துள்்ளதும் ைாண்புமிகு முதல்வர அவர்கள் 
குடிைராைத்து நாய்கன் என்ப்தயும் விவ்சாயி்களின் விடிமவள்ளி 
என்ப்தயும் இது தமிழ்க ைக்களின் தா்கத்்த நிரந்தரைா்கத் தீரக்க 
எடுககும் முயற்சி என்ப்தயும் இது உ்ணரத்துகிைது. (னை்்ச்யத் 
தடடும் ஒலி)
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ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, மீன் வ்ளத் 
து்ைககு 1,229.85 ன்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ம்சய்யப்படடுள்்ளது 
ைாண்புமிகு அம்ைாவினு்்டய அரசு மீனவர்களு்்டய நண்பன் 
என்ப்த எடுத்துக்காடடுகிைது. 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, உள்்ளாடசி 
அ்ைப்பு்களுக்கான நிதிப் பகிரவில், 2020–2021 ஆம் 
நிதியாண்டிற்்கான வரவு–ம்சலவுத் திட்ட ைதிப்பீடு்களில், ந்கரப்புை 
உள்்ளாடசி அ்ைப்பு்களுககு 5,306.95 ன்காடி ரூபாயும், ஊர்க 
உள்்ளாடசி அ்ைப்பு்களுககு 6,754.30 ன்காடி ரூபாயும் நிதிப்பகிரவா்க 
வழங்க நிதி ஒதுககீடு ம்சய்யப்படடுள்்ளது. கிராைப்புை, ந்கரப்புை 
ைக்களுககு அடிப்ப்்ட வ்சதி்க்்ள னைற்ம்காள்்ள அம்ைாவின் 
அரசு ந்டவடிக்்க எடுத்து வருவது பாராடடுககுரியது. 2020–2021 
ஆம் ஆண்டிற்்கான வரவு–ம்சலவுத் திட்ட ைதிப்பீடு்களில், ஊர்க 
வ்ளரசசித் து்ைக்கா்க 23,161.54 ன்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு 
ம்சய்யப்படடுள்்ளது கிராைப் பகுதி ைக்களின் வாழ்வின் வ்ளரசசிககு 
மபரும் பஙகு வகிககும். 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான வரவு–ம்சலவுத் திட்ட ைதிப்பீடு்களில் மநடுஞ்்சா்லத் 
து்ைக்கான நிதி ஒதுககீட்்ட 15,850.54 ன்காடி ரூபாயா்க ்கணி்சைா்க 
உயரத்தியுள்்ளது, ்சா்ல்களின் தரத்்த உயரத்துவது்டன், தமிழ்க 
ைக்கள் பய்ணம் ம்சய்வதற்கும், ்கால னநரம் ன்சமிப்பாவதற்கும் 
அவர்களின் மபாரு்ளாதார வ்ளரசசிககும் பயனுள்்ளதா்க அ்ையும் 
என்பது நிச்சயம். 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு 
அம்ைாவின் அரசு னபருந்து ்கட்ட்ணங்க்்ள உயரத்தாைல் 
்வத்திருப்பது்டன், னபருந்து்களில் பய்ணம் ம்சய்யும் மபண்்களின் 
பாது்காப்்ப னைம்படுத்தும் வ்்கயில், ்கண்்காணிப்புக 
ன்கைராக்கள் அ்னத்துப் னபருந்து்களிலும் மபாருத்தப்படும் என்ை 
ம்சய்தியும், 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான வரவு–ம்சலவுத் திட்ட 
ைதிப்பீடு்களில், 2,716.26 ன்காடி ரூபாய் னபாககுவரத்துத் து்ைக்கா்க 
ஒதுககீடு ம்சய்யப்படடுள்்ளதும், பாது்காப்பான பய்ணத்திற்கு 
பயனுள்்ளதா்க இருககும். 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, த்்டயில்லா 
மின்்சாரத்்த வழஙகி தமிழ்க ைக்கள் த்்டயில்லா வாழ்க்்க 
வாழ்வதற்கும், த்்டயில்லா நம்ப்கைான மின் வ்சதி்ய மதா்டரந்து 
வழஙகுவதற்கும், கிராைப்புை, ந்கரப்புைப் பகுதி்களில் மின் விநினயா்க 
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உட்கட்ட்ைப்பு வ்சதி்கள் மதா்டரந்து னைம்படுத்தப்படடு வருவது 
பாராடடுககுரியதாகும். 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, அ்னத்துத் 
து்ை்களு்டன் ஒப்பிடும்மபாழுது பள்ளிக ்கல்வித் து்ைககு வரவு–
ம்சலவுத் திட்டத்தில் அதி்கபட்சைா்க 34,181.73 ன்காடி ரூபாய் 
நிதி ஒதுககீடு ம்சய்யப்படடுள்்ளது. எதிர்காலத் தமிழ்கத்்தப் 
பாது்காப்பதற்கும், வருங்கால ்சந்ததி்க்்ள உருவாககுவதற்கும் 
தமிழ்கத்தில் படிப்பதற்கும் கு்ைனய இல்லாத அ்ளவிற்கு பள்ளி 
ைா்ணவ, ைா்ணவியருககுப் புத்த்கப் ்ப்கள், பள்ளிச சீரு்்ட்கள், 
்காலணி்கள், குறிப்னபடு்கள், பா்டப் புத்த்கங்கள், வடிவியல் 
மபடடி்கள் ைற்றும் வண்்ணப் மபன்சில்்கள் ஆகிய படிப்புககுத் 
னத்வயான மபாருட்க்்ள வி்லயின்றி வழஙகுவதன்மூலம் 
குழந்்த்க்்ள பள்ளியில் தக்க்வப்ப்த அரசு உறுதிம்சய்கிைது. 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, நாடடினலனய 
சு்காதாரத் து்ையில் சிைப்பா்கச ம்சயல்படும் ைாநிலங்களில் ஒன்ைா்கத் 
தமிழ்நாடு தி்கழ்ந்து வருகிைது. ்டாக்டர முத்துலடசுமி மரடடி 
ை்கப்னபறு நிதியுதவித் திட்டத்தின்கீழ், ்கரப்பிணித் தாய்ைார்களுககு 
இரண்டு னபறு்காலம் வ்ர 18,000 ரூபாய் நிதியுதவியா்க 
வழங்கப்படுகிைது. இந்தியாவினலனய அதி்க அ்ளவா்க தமிழ்நாடடில் 
ைடடுனை 99.9 ்சதவிகிதப் பிர்சவங்கள் ைருத்துவை்னயில் 
ந்்டமபறுவது, இத்திட்டத்தின் மவற்றி்யச சுடடிக்காடடுகிைது. 
இதில் 65 ்சதவிகித பிர்சவங்கள் அரசு ைருத்துவை்ன்களில் 
ந்்டமபறுகின்ைன. இதுவ்ர, இத்திட்டத்தின்கீழ் 60.64 இலட்சம் 
ஏ்ழ ்கரப்பிணித் தாய்ைார்கள் 6,033.81 ன்காடி ரூபாய் நிதியுதவி 
மபற்றுள்்ளனர. உதவித் திட்டத்தி்ன ம்சயல்படுத்த 2020–2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான வரவு–ம்சலவுத் திட்டத்தில் 959.21 ன்காடி ரூபாய் 
ஒதுக்கப்படடுள்்ளது. 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான வரவு–ம்சலவுத் 
திட்டத்தில் முதல்ைச்சரின் விரிவான ைருத்துவக ்காப்பீடடுத் 
திட்டத்திற்்கா்க 1,033.29 ன்காடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படடுள்்ளது. 
இதன்மூலம் தமிழ்கத்தின் ைக்கள் நல்வாழ்வு ைற்றும் குடும்ப 
நலத் து்ை ஏ்ழமயளிய ைக்களின் மீதும் குறிப்பா்க மபண்்கள் 
மீதும் ம்காண்டுள்்ள அக்க்ை்ய சுடடிக்காடடியுள்்ளது 
பாராடடுககுரியது. 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ்சமூ்க நலத் 
து்ையின் மூலைா்க 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான வரவு–ம்சலவுத் 
திட்ட ைதிப்பீடு்களில், பல்னவறு திருை்ண நிதியுதவித் திட்டங்களுக்கா்க 
726.32 ன்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ம்சய்யப்படடுள்்ளது. அம்ைா இரு 
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்சக்கர வா்கனத் திட்டத்தின்கீழ் இதுவ்ர 1.88 இலட்சம் பணிபுரியும் 
ை்களிருககு இரு ்சக்கர வா்கனங்கள் வழங்கப்படடுள்்ளன. 
இத்திட்டம், 2020–2021 ஆம் ஆண்டிலும் 253.14 ன்காடி ரூபாய் 
நிதி ஒதுககீடடில் மதா்டரந்து ம்சயல்படுத்தப்படும் என்ை ம்சய்தி 
மபண்்களின் சுய முன்னனற்ைத்திற்கு மபரும் உதவியா்க அ்ையும் 
என்ப்த அம்ைாவின் அரசு நிரூபித்துள்்ளது. 

பிற்ப்கல் 12–50

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ஆதி திராவி்டர 
ைற்றும் பழஙகுடியின ைக்கள் முன்னனற்ைை்்டய, 2020–2021 
ஆம் ஆண்டிற்கு 4,109.53 ன்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககியுள்்ளது. 
ஆதி திராவி்டர ைற்றும் பழஙகுடியின ைக்களின் பாது்காவலன் 
அம்ைாவின் அரசுதான் என்ப்தத் மதா்டரந்து நிரூபித்து வருகிைது. 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 
பிடிக்காதவர்களுககு, எ்தச ம்சய்தாலும் குற்ைம் என்று 
நி்னப்பவர்களுககு ைத்தியில், நான் ஒரு விவ்சாயி என்று 
மவளிப்ப்்டயா்கத் மதரிவித்து விவ்சாயினு்்டய ்கஷ்டங்கள், 
கூலித் மதாழிலா்ளரு்்டய ்கஷ்டங்கள், மந்சவுத் மதாழிலா்ளரு்்டய 
்கஷ்டங்கள், ்கடடுைானத் மதாழிலா்ளரு்்டய ்கஷ்டங்க்்ள 
உ்ணரந்தும், அவர்களின் ்கஷ்டங்க்்ளப் னபாககியும் எதிர்காலத்்த 
ைனதில் ் வத்தும் நைது முதல்வர அவர்கள் சிைப்பா்கச ம்சயல்படடு 
வருகிைார்கள்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு 
தமிழ்க முதல்வர அவர்கள் வயற்்காடடில் இைஙகி னவடடி்ய 
ைடித்துக்கடடி, த்லயில் உருைா்ல்யக ்கடடி, பயி்ரக ் ்கயில் 
எடுத்து, அந்த விவ்சாயியி்டம், “ஏன் வ்ளரசசி அ்்டவதற்கு யூரியா 
னபா்டவில்்ல” என்று ன்கட்க முடியும். ஏன் எ்்ட வருவதற்கு 
மபாட்டாஷ னபா்டவில்்ல என்று ன்கட்க முடியும். ஆனால் 
ைற்ைவர்கள் னபாடன்டாவுககு pose ம்காடுக்க உருைா்ல்யக 
்கட்டலாம், னவடடி்ய ைடித்துக ்கட்டலாம், கூலிங கி்ளாஸ் 
அணியலாம். ்கலர ்கலரா்க ்சரட்்டயும், னபண்ட்்டயும் 
அணியலாம். ஆனால் தமிழ்க ைக்களுககு நன்கு மதரியும் யார 
எ்தச ம்சய்தால் மபாருத்தைா்க இருககுமைன்று.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு 
தமிழ்க முதல்வர அவர்களின் அப்பா முதல்ைச்சனரா, பாட்டன் 
ைத்திய அ்ைச்சனரா கி்்டயாது. ்சாதார்ண விவ்சாய குடும்பத்தில் 
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பிைந்து ்கஷ்டங்க்்ள உ்ணரந்து ைற்ைவர்களின் உ்ணரவு்க்்ளப் 
புரிந்தும்காண்்டவர. ைாண்புமிகு முதல்வருககு ம்சயற்்்கயான 
வி்ளம்பரம் னத்வயில்்ல. இவரின் இயல்பான கு்ணமும், 
எளி்ையான இயல்புனை இவரு்்டய பக்க பலம்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ஒரு பக்கம் 
சிலர பதவிககு வர துடித்துப்னபாய், நிருவா்கத் திை்ையில்்ல 
என்று ம்சால்கிைார்கள். ைறுபக்கம் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு 
சிைந்த நிருவா்கத் திைன் மிக்க ைாநிலம் என்று தகுதியு்்டனயார 
ஆதாரப்பூரவைா்கத் மதரிவிககிைார்கள். (னை்்ச்யத் தடடும் 
ஒலி) னைலும் ம்சயல்ப்டாத அரசு என்று பச்்ச மபாய்்ய வாய் 
கூ்சாைல் னபசுகிைார்கள். ஆனால், இந்திய அர்சாங்கம் தமிழ்க 
அரசின் பல்னவறு து்ை்களுககு சிைப்புமிக்க விரு்த வழஙகி 
வருகிைது. உச்ச்கட்டைா்க, தமிழ்கத்தில் பாது்காப்பில்்ல, ்சட்டம்–
ஒழுஙகு ்சரியில்்ல என்கிைார்கள். ஆனால், மவளிநாடடு அதிபரும், 
இந்தியப் பிரதைரும் ்சந்திக்க அ்ைதிப் பூங்காவான தமிழ்கத்்தத் 
னதரந்மதடுத்து (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) வந்து ம்சன்று தமிழ்க 
முதல்வ்ரயும், அர்்சயும் பாராடடிச ம்சல்கிைார்கள். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: திரு. ராஜா, உ்ர்ய 
முடியுங்கள்.

திரு. ஈ.எம்.ஆர். ்ரவாேவா என்கிற ப்க.ஆர். ்ரவாேவாகிருஷ்ேன்: ைக்கள் 
குறிப்பா்க மபண்்கள் சுதந்திரைா்கச ம்சன்று வரும் அ்ளவிற்கு 
்சட்டம்–ஒழுஙகும், பாது்காப்பும் தமிழ்கத்தில்தான் உள்்ளது என்பது 
அ்னவருககும் மதரிந்த உண்்ை. இப்படி எல்லாவற்றிலும் 
சிைந்து வி்ளஙகிக ம்காண்டிருககின்ை தமிழ்க அர்்சயும், தமிழ்க 
முதல்வ்ரயும் சிலர கு்ை கூறுவது என்ப்த ைக்கள் னவறுைாதிரி 
நி்னக்க ஆரம்பித்துவிட்டனர.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, நான் ம்சான்ன 
னநரத்திற்கு முன்னாடினய முடித்துவிடுகினைன் என்ப்த னபர்வத் 
த்லவர அவர்களுககுத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: உ்ர்ய முடியுங்கள். 
முடியுங்கள்.

திரு. ஈ.எம்.ஆர். ்ரவாேவா என்கிற ப்க.ஆர். ்ரவாேவாகிருஷ்ேன்: 
ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, நான் ்சட்டைன்ை 
உறுப்பினரா்கத் னதரந்மதடுக்கப்படடு முதல் கூட்டத்தில் 
எனது ்கன்னிப் னபசசில், எனது முதல் ன்காரிக்்கயா்க நான் 
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வலியுறுத்தியது, ஒரு பக்கம் பவானி ஆறும், ைறு பக்கம் ்கானவரி 
ஆறும் ஓடிக ம்காண்டிருந்தாலும், அந்தியூர மதாகுதியின் ்ையப் 
பகுதி வானம் பாரத்த பூமியா்க இருககிைது. விவ்சாய ைக்களின், 
மபாதுைக்களின் நீண்்ட நாள் ்கனவு இப்பகுதியில் உள்்ள 
ஏரி, கு்ளங்களுககு ைணியாசசி ைற்றும் னைடடூர வலது்க்ர 
வாய்க்கால் திட்டத்தின்மூலம் தண்ணீ்ரக ம்காண்டு வர 
னவண்டும் என்பதாகும். எனது ன்காரிக்்கயி்ன ைாண்புமிகு 
அம்ைா அவர்களின் உத்தரவுப்படி, ைாண்புமிகு அ்ைச்சரான 
தாங்கள், 2016 ஆம் ஆண்டு ைானியக ன்காரிக்்கயில் ைணியாசசி 
திட்டத்தின் ஆய்வுப் பணி்ய அறிவித்தீர்கள். ஆய்வுப் பணி்ய 
அலுவலர்களும் னைற்ம்காண்டு வந்தனர. நானும் ஒவமவாரு கூட்டத் 
மதா்டரின்னபாதும் தங்களி்டம் வலியுறுத்தி வருகினைன். தமிழ்க 
முதல்வரான தாங்களும், அரசு விழாவில் எனது ன்காரிக்்கயி்ன 
நி்ைனவற்றித் தருவதா்கத் மதரிவித்துள்ளீர்கள். தற்னபாது, 
இன்மனாரு திட்டைான னதாணிைடுவு திட்டமும் விவ்சாய 
ைக்க்ளாலும், மபாதுைக்க்ளாலும் வலியுறுத்தப்படடு வருவது 
ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்வர அவர்களுககு நன்ைா்கத் மதரியும். 
இம்மூன்று திட்டங்க்ளால் அந்தியூர பகுதி ைடடுைல்லாைல், 
பவானி மதாகுதியிலுள்்ள அம்ைானபட்்ட ஒன்றியத்தின் பல்னவறு 
பகுதி்களும் பயன்்டயும் என்பதால் பவானி மதாகுதியிலிருந்து 
னதரந்மதடுக்கப்பட்ட ைாண்புமிகு சுற்றுச சூழல் து்ை அ்ைச்சர 
திரு. ன்க.சி. ்கருப்ப்ணன் அவர்களும் னைற்்கண்்ட திட்டங்க்்ளச 
ம்சயல்படுத்த னவண்டுமைன்று வலியுறுத்தி வருகிைார்கள்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, விவ்சாயி்களின் 
வாழ்வாதாரத்திற்்கா்கவும், மபாதுைக்களின் குடிநீரப் பிரசசி்ன்ய 
நிரந்தரைா்கத் தீரக்கவும், ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்வர அவர்கள் 
பல்னவறு ந்டவடிக்்க்க்்ள னைற்ம்காண்டும், ம்சயல்படுத்தியும் 
வருகிைார்கள். இதனால் எனது மதாகுதியிலுள்்ள விவ்சாய 
ைக்களும், ைாண்புமிகு சுற்றுசசூழல் து்ை அ்ைச்சர மதாகுதியில் 
உள்்ள பல பகுதி விவ்சாயி்களும், முதல்வரமீது முழு நம்பிக்்க 
்வத்திருககிைார்கள்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, இதற்கு 
்சாடசியா்க னைற்்கண்்ட திட்டங்களினால் பயன்்டயும் பகுதியில், 
ந்டந்து முடிந்த உள்்ளாடசித் னதரதலில் ைாமபரும் மவற்றி்யத் 
தந்துள்்ளார்கள். இன்னும் மதளிவா்கச ம்சால்லப்னபானால் 
அம்ைானபட்்ட ஒன்றியத்தில் உள்்ள ஐந்து ஊராடசி்களும், ஐந்து 
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ஒன்றியக குழு வாரடு்களும் அந்தியூர மதாகுதிககு உடபட்டது. 
இதில் நான்கு ஒன்றிய ்கவுன்சிலர பதவிககு ்கழ்கத்தின் ்சாரபில் 
னபாடடியிட்டார்கள். நான்கிலும் ை்கத்தான மவற்றி்யப் 
மபற்ைார்கள். நான்கு ஊராடசி்களில் ்கழ்கம் ைற்றும் ்கழ்கத்தின் 
ஆதரவில் னபாடடியிட்ட நான்கு னபரும் ை்கத்தான மவற்றி 
மபற்ைார்கள். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: திரு. ராஜா, முடியுங்கள். 

திரு. ஈ.எம்.ஆர். ்ரவாேவா என்கிற ப்க.ஆர். ்ரவாேவாகிருஷ்ேன்: 
அனதனபால அந்தியூர ஒன்றியத்தில் னைற்்கண்்ட திட்டத்தில் 
பயன்்டயும் மபரிய ஏரி்க்ளான எண்ைங்கலம் ஏரி, ம்கடடி்சமுத்திரம் 
ஏரி, அந்தியூர ஏரி, ்சந்தியபா்்ளயம் ஏரி, னவம்பத்தி ஏரி னபான்ை 
பகுதி்களின் ஊராடசி ஒன்றிய ்கவுன்சிலர்கள், ஊராடசி ைன்ைத் 
த்லவர்கள், ைாவட்ட ஊராடசிக குழு உறுப்பினர்கள் பதவி்களுககு 
்கழ்கம் ைற்றும் கூட்டணி ்சாரபில் னபாடடியிட்டவர்கள் முழு்ையா்க 
மவற்றி மபற்ைனர. னைலும், அந்தியூர, அம்ைானபட்்ட ஒன்றியக 
குழு த்லவர்களும் ்கழ்கத்தின் ்சாரபில் மவற்றி மபற்றுள்்ளனர.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு 
தமிழ்க முதல்வர அவர்க்்ள மபற்மைடுத்த மதாகுதி எனது 
அந்தியூர மதாகுதியாகும். இ்த ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்வர 
அவர்கன்ள மதா்லக்காடசி நி்கழ்சசியில் மவளிப்படுத்தியுள்்ளார. 
எனனவ, தமிழ்க முதல்வர அவர்க்்ளத் தங்கள் மூலைா்கக 
ன்கடடுகம்காள்வது, தங்க்்ளப் மபற்மைடுத்த மதாகுதிககு நீங்கள் 
நிச்சயம் னைற்்கண்்ட திட்டத்்த நி்ைனவற்றித் தர னவண்டும். 
மூன்று ஆண்டு்களுககு னைலா்க ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்வரி்டம் 
உரி்ைனயாடு ன்கடடு வருகினைன். எனனவ, ைாண்புமிகு தமிழ்க 
முதல்வ்ர மீண்டும் மீண்டும் ன்கடடுகம்காள்வது, உங்க்்ளப் 
மபற்மைடுத்த மதாகுதி ைக்கள் ்காலத்திற்கும் உங்கள் மபய்ரச 
ம்சால்ல ைணியாசசி திட்டம், னைடடூர வலது்க்ர வாய்க்கால் 
திட்டம் ைற்றும் னதாணிைடுவு திட்டத்தின்மூலம் பவானி ைற்றும் 
்கானவரி ஆறுமூலம் பயன்்டயாத பகுதி்களுககு இத்திட்டத்்தச 
ம்சயல்படுத்த, வருகின்ை ந்டப்பாண்டில் முதல் ்கட்ட நிதி்ய 
ஒதுககி தங்களுககு மவற்றி்யத் னதடித்தந்த ைக்களுககுப் பரி்சா்க 
அறிவிககுைாறு ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்வர அவர்க்்ளப் 
மபற்மைடுத்த அந்தியூர மதாகுதி ைக்களின் ்சாரபா்க தங்களின் 
வாயிலா்க அன்னபாடு ன்கடடுகம்காள்கினைன். 
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பிற்ப்கல் 12–55

 ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர, 
உ்ர்ய முடியுங்கள். 

திரு. ஈ.எம்.ஆர். ்ரவாேவா என்கிற ப்க.ஆர். ்ரவாேவாகிருஷ்ேன்: 
ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, தமிழ்க 
ைக்களின் வ்சதிக்கா்கவும், ம்சன்்ன ைாந்கர மநருக்கடி்யத் 
தவிரப்பதற்்கா்கவுைான திட்டம் ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்வர 
அவர்களின் எண்்ணத்தில் இருககும் என்று ைக்கள் நி்னத்துக 
ம்காண்டிருககின்ைார்கள். அது என்னமவன்ைால், தமிழ்கத்தின் 
ைத்திய பகுதியில் த்ல்ைச ம்சயல்கம் அ்ையுைா என்பதுதான். 
இதனால் தமிழ்க ைக்களுககு ம்சௌ்கரியைா்க இருப்பனதாடு 
ம்சன்்ன ைாந்கரப் னபாககுவரத்து மநரி்சலும் கு்ையும் என்று 
ைக்கள் நி்னககின்ைார்கள். 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ்கழ்க அர்்ச 
்காலந்மதாடடு ஆதரித்துக ம்காண்டிருப்பவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட 
ைற்றும் பழஙகுடியின ைக்கள். அவர்களின் மதாகுப்பு வீடு்க்்ளப் 
பராைரிப்பு ம்சய்வதற்கு தமிழ்கத்தில் அ்னத்துப் பகுதி்களிலும் 
ஒடடுமைாத்தைா்க ்க்ணகம்கடுக்கப்படடு, அதற்குண்்டான நிதி்ய 
வழங்க தங்களின் மூலைா்க ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்வர 
அவர்க்்ளக ன்கடடுகம்காள்வனதாடு, இது ைற்ை ்சட்டைன்ை 
உறுப்பினர்களின் ன்காரிக்்கயா்கவும் இருககும் என்ப்தயும் 
தங்கள் மூலைா்கத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். (னை்்ச்யத் தடடும் 
ஒலி)

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு தமிழ்க 
முதல்வர அவர்களின் த்ல்ையின்கீழ் ம்சயல்படுகின்ை அரசில், 
ைாண்புமிகு தமிழ்க து்்ண முதல்வர அவர்கள் மவளியிடடுள்்ள 
நிதிநி்ல அறிக்்கயானது தமிழ்க ைக்களின் பாது்காப்புககும், 
ஒடடுமைாத்த வ்ளரசசிககும் சிைந்த நிருவா்கத்திற்கும் பயன்படுகின்ை 
அரு்ையான நிதிநி்ல அறிக்்கயாகும். நல் உள்்ளம் ம்காண்ன்டார 
அ்னவரும் பாராடடும் நிதிநி்ல அறிக்்கயாகும். எனனவ, 
சிைப்புமிக்க நிதிநி்ல அறிக்்க்ய தாக்கல் ம்சய்த ைாண்புமிகு 
து்்ண முதல்வர அவர்களுககு ைக்களின் ்சாரபா்க பாராடடு்க்்ளத் 
மதரிவித்துகம்காள்வதில் ைகிழ்சசிய்்டகின்னைன். 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, இம்ைாைன்ைத்தில் 
நிதிநி்ல அறிக்்கயின்மீது ்கழ்கத்தின் ்சாரபில் னப்ச வாய்ப்பு 
வழஙகிய ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்வர அவர்களுககும், ைாண்புமிகு 
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து்்ண முதல்வர அவர்களுககும், ைாண்புமிகு அரசுக ம்காை்டா 
அவர்களுககும் வாய்ப்பளித்த னபர்வத் த்லவரான தங்களுககும் 
நன்றியி்னக கூறி, நீங்கள் உ்ர்ய முடிக்கச ம்சான்ன 
னநரத்திற்கும் முன்பா்கனவ எனது உ்ர்ய நி்ைவு ம்சய்கின்னைன். 
நன்றி, வ்ணக்கம். (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. ர. முத்தமிழ்ம்சல்வன் அவர்கள். 

*திரு. ்ர. முத்ெமிழெசல்்ன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, அண்்ணா நாைம் வாழ்்க! புரடசித் த்லவர 
எம்.ஜி.ஆர. நாைம் வாழ்்க! (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) புரடசித் 
த்லவி அம்ைாவின் பு்கழ் ஓஙகு்க! மவல்்க, அ்னத்திந்திய 
அண்்ணா திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்கம்! ைன்னாதி ைன்னன், 
ைக்கள் தில்கம், ்சத்து்ணவு தந்த ்சரித்திர நாய்கன், ஏ்ழ்களின் 
இதயங்களில் இன்ை்ளவும் ம்காலுவீற்றிருககிை ஒளி வி்ளககு, 
ைாண்புமிகு இதய மதய்வம் மபான்ைனச ம்சம்ைல், புரடசித் 
த்லவர எம்.ஜி.ஆர. அவர்க்்ளயும், ஒடடுமைாத்த உல்கத் தமிழ் 
ைக்களின் ைனதில் நீங்கா இ்டம் பிடித்து, இன்றும், என்றும், இந்த 
நாடடு ைக்களுக்கா்க, தன்்னனய அரப்பணித்து தவ வாழ்க்்க 
வாழ்ந்து, பிைருககுச ன்ச்வ ம்சய்வனத பிைவி எடுத்ததன் பயன் 
என்கின்ை வ்்கயில், நாடடுக்கா்கனவ தங்க்்ள அரப்பணித்துக 
ம்காண்டு வாழ்ந்த ஞானி்கள், த்லவர்கள் இருந்த, இருககிை, 
இப்பாரதக ்கண்்டத்தில் ஏரா்ளைானனார வாழ்ந்திருககிைார்கள். 
மபாது நலம் ஒன்னை என்னும் குறிகன்காளு்டன் வாழ்ந்தவர்களில் 
ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவி அம்ைாவும் ஒருவர. எனககுப் 
பின்னும் இந்த இயக்கம் 100 ஆண்டு்கள் ஆடசியில் இருககும்; 
ைக்கள் பணியாற்றும் என்று சூளு்ரத்தவர ைாண்புமிகு இதய 
மதய்வம் புரடசித் த்லவி அம்ைா அவர்கள். தமிழ் ்காத்து, 
தமிழ்கம் ்காத்து, தன்னலம் ்கருதாைல், மபாது நலனுக்கா்கனவ 
தன் வாழ்நாள் முழுவ்தயும் அரப்பணித்து, ைக்க்ளால் நான், 
ைக்களுக்கா்கனவ நான் என்றும், என் ்க்டன் பணி ம்சய்து கி்டப்பனத 
என்கிை திருநாவுக்கர்சரின் வாககி்ன மைய்ப்பித்தும், தன்னு்்டய 
சீரிய திட்டங்க்ளால் ைக்கள் ைனதில் இன்றும், என்றும், வாழ்ந்து 
ம்காண்டிருப்பவர முத்தமிழ்த் தாய் இதய மதய்வம் புரடசித் 
த்லவி அம்ைா அவர்கள். (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) 

ஆதி ்சங்கரர, இராைானுஜர, ை்காவீரா, புத்தர ஆகிய ்சைய 
ஞானி்கள், ்காந்திஜி, னநதாஜி னபான்ை னத்சத் த்லவர்கள், 
இவர்கம்ளல்லாம் ன்ச்வகம்கன்னை தங்க்்ள அரப்பணித்துக 

[திரு. ஈ.எம்.ஆர. ராஜா என்கிை ன்க.ஆர. ராஜாகிருஷ்ணன்]
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ம்காண்்ட த்லவர்கள். அந்த வரி்்சயினல தன் ்கண் முன்னன 
வலுனவாடும், மபாலினவாடும், நல்லாடசி புரிந்து, தன்னு்்டய 
மதா்லனநாககுத் திட்டங்க்ளால், சிந்த்னயின் வாயிலா்க 
ன்ச்வ்யத் தவிர தனது னத்வ என்ை ஒன்்ை அறியாத 
ைனிதருள் ைாணிக்கம், ைாடசி்ைப் மபாருந்திய இதய மதய்வம் 
புரடசித் த்லவி அம்ைா, ஒன்ை்ரக ன்காடி மதாண்்டர்களின் 
இதயத்தினல மதய்வைாய் ம்காலுவீற்றிருககிை ைாண்புமிகு புரடசித் 
த்லவர எம்.ஜி.ஆர. ஆகிய இரு மபரும் தங்கத் த்லவர்கள் மீ்ளாத் 
துயில் ம்காண்டுள்்ள வங்கக ்க்டனலாரம் னநாககி என்னு்்டய 
ன்கா்டானுன்காடி நன்றி ைலர்க்்ளக ்காணிக்்கயாககி என்னு்்டய 
்கன்னிப் னபசசி்னப் பணினவாடு துவஙகுகினைன்.

பிற்ப்கல் 1–00 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, னபரறிஞர 
மபருந்த்்க அண்்ணா, ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவர எம்.ஜி.ஆர., 
ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவி அம்ைா ஆகினயார அலங்கரித்த 
இந்த அ்வயினல விழுப்புரம் ைாவட்டம், ்கா்ன ஒன்றியம், 
விககிரவாண்டி மதாகுதிககுடபட்ட, எஙன்கா இருககிை ்கல்படடு 
என்னும் குககிராைத்தினல ஊராடசி ைன்ைத் த்லவரா்கப் 
பணியாற்றிய தம்பதியர ஆசிரியர திரு. எம். ரங்கநாதன், திருைதி 
இந்திராணி அம்ைாள் ஆகினயாருககு ை்கனா்கப் பிைந்து, 1985 
ஆம் ஆண்டு ்கா்ன ஒன்றியக ்கழ்கத்தினு்்டய து்்ணச 
ம்சயலா்ளரா்கவும், ்கல்படடு கி்்ளக ்கழ்கச ம்சயலா்ளரா்கவும் 
பணியாற்றி, 1997 ஆம் ஆண்டு ைனிதப் புனிதர ைாண்புமிகு புரடசித் 
த்லவி அம்ைா அவர்க்்ளச ்சந்திககும் நல்வாய்ப்பி்னப் மபற்னைன். 
அந்த ஆண்டு முதல் ஒன்றியக ்கழ்கத்தினு்்டய ைாண்புமிகு 
புரடசித் த்லவி அம்ைா னபர்வயின் ம்சயலா்ளரா்கவும், 2011 
ஆம் ஆண்டு முதல் 2016 ஆம் ஆண்டு வ்ர ்கா்ன ஒன்றியக 
குழு து்்ணத் த்லவரா்கவும், ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவி 
அம்ைா அவர்க்ளால் 2015–ல் ஒன்றியக ்கழ்கச ம்சயலா்ளரா்கவும் 
பணியாற்றிய எனககு, விககிரவாண்டி மதாகுதி இ்்டத்னதரதலில் 
னபாடடியிடுகின்ை அரிய வாய்ப்பி்னத் தாயுள்்ளத்னதாடு வழஙகி, 
விககிரவாண்டி மதாகுதி முழுவதும் தங்களு்்டய அயராத 
உ்ழப்பினால், ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவி அம்ைாவினு்்டய 
அரசின் ்சாத்ன்க்்ளக ்கருவ்ை முதல் ்கல்ல்ைககுச ம்சல்கின்ை 
வ்ரயில் நலத் திட்டங்க்்ளமயல்லாம் குறிப்பா்க, தாய்ைார்கள் 
பயன்்டயககூடிய திட்டங்க்்ள ைக்களி்டத்தில் எடுத்துச 

[திரு. ர. முத்தமிழ்ம்சல்வன்]
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ம்சால்லி, ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவி அம்ைா அவர்களு்்டய 
நம்பிக்்கககுப் பாத்திரைான ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்ைச்சர 
அவர்கள் சூைாவளி சுற்றுப்பய்ணத்்த னைற்ம்காண்்டார்கள். 

விககிரவாண்டி னதரதல் ்க்ளத்தினல தருை்ரப்னபால 
பணியாற்றிய ன்சலத்து சிங்கம், ம்காஙகுநாடடுத் தங்கம், விவ்சாயக 
குடிை்கன், ்சாத்ன நாய்கன், (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) இரும்பு 
னத்சத்து ்கரும்பு ைனிதர, ைக்களின் ைனம் ்கவரந்த த்லவர, 
்சாைானிய ைனிதரும் எளிதில் ்சந்திக்கககூடிய ஏற்ைமிகு முதல்வர, 
்கழ்க இ்்ண ஒருஙகி்்ணப்பா்ளர, ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு 
முதல்ைச்சர ைரியா்தககுரிய அண்்ணன் எ்டப்பாடியார 
அவர்களுககு எனது பணிவான இதயம் ்கனிந்த வ்ணக்கத்தி்னயும், 
நன்றி்யயும் இந்தப் னபர்வயின் வாயிலா்க மைத்த பணினவாடு 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். பீை்ரப்னபால பணியாற்றிய 
ஜல்லிக்கடடு நாய்கன், 10 மு்ை னபர்வயில் நிதிநி்ல அறிக்்க 
தந்த, நிதித் து்ையின் நீதி வழுவா ைன்னன், னதனி ைாவட்டம் 
தந்த னதனி்்சத் மதன்ைல், ்கழ்க ஒருஙகி்்ணப்பா்ளர, ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு து்்ண முதல்ைச்சர (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) 
ைரியா்தககுரிய அண்்ணன் அவர்க்்ள இந்த னநரத்தில் 
பணினவாடு, நன்றினயாடு வ்ணஙகுகினைன்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, விககிரவாண்டி 
இ்்டத்னதரதலில் னவடபா்ளரா்கப் னபாடடியிடும் தகுதியி்ன 
எனககு ஏற்படுத்தித் தந்து, ்கண்்்ண இ்ை ்காப்பதுனபால, 
என்்ன பரிந்து்ர ம்சய்து, ந்்டமபற்ை னதரதல் ்க்ளத்தில் 
தன்னு்்டய ைதிநுடபத்தால், அரசியல் வியூ்கத்தால், ை்காபாரதப் 
னபாரினல எதிரி்களின் (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) இரத, ்கஜ, துர்க, 
பதாதி எனும் நால்வ்்க ன்ச்ன்க்்ளப் புைமுதுகிடடு ஓ்டச 
ம்சய்து மவற்றி வா்்கசூடிய அரசசுன்னப்னபால, அல்லும், 
ப்கலும் அயராது உ்ழத்து, ைாவட்டத்திற்குப் பல்னவறு நலத் 
திட்டங்க்்ளப் மபற்றுத் தந்து எனது மவற்றிக்கா்கப் பாடுபட்ட 
விழுப்புரம் ைாவட்டத்தின் விடிமவள்ளியும், ைாண்புமிகு இதய 
மதய்வம் புரடசித் த்லவி அம்ைா அவர்களின் நம்பிக்்கககு 
பாத்திரைானவரும், விழுப்புரம் ைாவட்டத்தில் ்கழ்கத்்த 
வலுனவாடும், மபாலினவாடும் வழிந்டத்திக ம்காண்டிருககும் 
விழுப்புரம் வ்டககு ைாவட்ட ்கழ்கச ம்சயலா்ளரா்கப் பணியாற்றிக 
ம்காண்டிருககின்ை எங்களின் வழி்காடடி, எங்க்ளது பா்சத்திற்குரிய 
அண்்ணன் (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) ைாண்புமிகு ்சட்டம், 
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நீதிைன்ைங்கள் ைற்றும் சி்ைச்சா்ல்கள் து்ை அ்ைச்சர 
அண்்ணன் திரு. சி.வி. ்சண்மு்கம் அவர்க்்ள, இந்த னநரத்தில் 
பணினவாடு, உ்ளப்பூரவைா்க வ்ணஙகி, மநஞ்்சாரந்த நன்றியி்ன 
இந்த ைாைன்ைத்தில் பணிவு்டன் பதிவு ம்சய்தும்காள்கினைன்.

எனது மவற்றிககு அரும்பாடுபட்ட அ்னத்து ைாண்புமிகு 
அ்ைச்சர மபருைக்களுககும், ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் 
த்லவர அவர்களுககும், ைாண்புமிகு அரசு த்ல்ைக ம்காை்டா 
அவர்களுககும், ைாண்புமிகு ்கழ்க ்சட்டைன்ை உறுப்பினர்களுககும், 
ைாண்புமிகு நா்டாளுைன்ை உறுப்பினர்களுககும், த்ல்ைக ்கழ்க 
நிருவாகி்களுககும், ்கழ்க ை்களிர அணி மபாறுப்பா்ளர்களுககும், 
அ்னத்து ைாவட்டக ்கழ்க, ஒன்றியக ்கழ்க, னபரூர ்கழ்க, கி்்ளக 
்கழ்கத்தினு்்டய ம்சயலா்ளர்களுககும், ்கழ்கத்தின் அ்னத்துப் 
பிரிவு நிருவாகி்களுககும், ஆல விருட்சம்னபால் இருககின்ை 
இந்த அ்னத்திந்திய அண்்ணா திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்கம் 
எனும் ்கழ்கத்்த, ஆணி னவரா்கக ்காத்துகம்காண்டிருககின்ை, 
்கண்்்ண இ்ைக ்காப்பதுனபால் ்காத்துக ம்காண்டிருககிை, 
கி்்ளக ்கழ்கத்தினு்்டய ம்சயலா்ளர்களுககும், ஊராடசிக 
்கழ்க நிருவாகி்களுககும், ்கழ்க உறுப்பினர்களுககும், அ்னத்துக 
கூட்டணிக ்கடசி ைற்றும் னதாழ்ைக ்கடசித் த்லவர்களுககும், 
நிருவாகி்களுககும், ்கடு்ையா்க உ்ழத்த மதாண்்டர்களுககும், 
45,000 வாககு்கள் வித்தியா்சத்தில் தாய் தமிழ்கனை னபாற்ைத்தக்க 
வ்்கயில் (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) எதிரி்களின் வியூ்கத்்தப் 
மபாடிமபாடியாககி, எதிரி்கன்ள வியககும் வண்்ணம் ை்கத்தான 
மவற்றி்யத் னதடித் தந்த விககிரவாண்டி ்சட்டைன்ைத் மதாகுதி 
அ்னத்து வாக்கா்ளர மபருைக்களுககும் எனது மநஞ்்சாரந்த 
நன்றி்ய இம்ைாைன்ைத்தில் பணினவாடு வ்ணஙகி பதிவு 
ம்சய்தும்காள்கினைன்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு இதய 
மதய்வம் புரடசித் த்லவி அம்ைா அவர்கள் நாடடு ைக்களுக்கா்கப் 
பல்னவறு திட்டங்க்்ளச ம்சயல்படுத்தி, அவர்களின் வாழ்வாதாரம் 
உயரவதற்கும், ைக்கள் வ்ளனைாடு வாழ்வதற்கும் தன்்ன முழு்ையா்க 
அரப்பணித்துக ம்காண்்டார்கள். ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவி 
அம்ைா அவர்கள் இன்்ைககு நம்னைாடு இல்்ல. ைாண்புமிகு 
அம்ைா அவர்களின் ை்ைவுககுப் பிைகு எதிரி்கள் எல்லாம் ஒன்று 
ன்சரந்து, இந்த இயக்கத்்தக கூறுனபா்ட நி்னத்தார்கள். இந்த 
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இயக்கம் உ்்டந்து னபாகும், ஒழிந்து னபாகும், அழிந்து னபாகும், 
இல்லாைல் னபாகும், நில்லாைல் னபாகும் என்மைல்லாம் ஆரு்டம் 
ம்சான்னவர்களின் எண்்ணங்க்்ளமயல்லாம் தவிடு மபாடியாககி, 
உல்க வரலாற்றினல அதி்க வழககு்க்்ளச ்சந்தித்து, இழந்த 
இரட்்ட இ்ல சின்னத்்த மீடம்டடுத்து, மவற்றி ்கண்்ட ஒரு 
ைாமபரும் இயக்கம் என்ைால் அது அ்னத்திந்திய அண்்ணா 
திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்கம்தான் என்ப்த இந்த ைாைன்ைத்தில் 
பணினவாடு பதிவு ம்சய்யக ்க்ட்ைப்படடிருககினைன். 

பிற்ப்கல் 1–05

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவரஅவர்கன்ள, இந்த அரசு 
இன்று னபாகும், நா்்ள னபாகும் என நாள்னதாறும் நாள் 
குறித்தவர்களின் எண்்ணங்க்்ள வரலாறு ்கா்ணாத அ்ளவில் 
்சட்டப் னபாராட்டத்தின் வாயிலா்க தவிடுமபாடியாககி இன்று 
மூன்ைாண்டு்க்்ளக ்க்டந்து நான்்காம் ஆண்டில் அடிமயடுத்து 
்வத்து பீடுந்்டனபாடடு ைக்கள் பணியாற்றிக ம்காண்டிருககிை 
ைக்களின் முதல்வர ைாண்புமிகு அண்்ணன் எடிப்பாடியார 
அவர்க்்ள இந்த னநரத்தில் பணினவாடு வ்ணஙகுகினைன்.

எதிரவரும் 9 ைாவட்டங்களில் ந்்டமபைவுள்்ள உள்்ளாடசித் 
னதரதல்்களிலும், தமிழ்கம் முழுவதும் ந்்டமபைவுள்்ள 
ந்கரப்புை, ைாந்கர உள்்ளாடசித் னதரதல்்களிலும் விககிரவாண்டி 
ைற்றும் நாஙகுனநரி இ்்டத்னதரதல்்களில் உ்ழத்த்தப்னபால 
ஒற்று்ைனயாடு ்க்ளப்பணியாற்றி 100 ்சதவிகித மவற்றி மபறுனவாம் 
என்ப்த இம்ைாைன்ைத்தில் பணினவாடு பதிவும்சய்கினைன். ஆண்்ட 
்கடசி மீண்டும் ஆடசிககு வந்ததில்்ல என்ை 32 ஆண்டுக்கால 
்சாத்ன்ய முறியடித்து மதா்டர மவற்றி ்கண்்டவர ைாண்புமிகு 
இதய மதய்வம் புரடசித் த்லவி அம்ைா அவர்கள். அனதனபால் 
வருகிை 2021 ்சட்டைன்ைத் னதரதலிலும் அ்னத்திந்திய அண்்ணா 
திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்கம் ஆடசி அ்ைககும் என்ப்த 
இம்ைாைன்ைத்தில் மைத்தப் பணினவாடு பதிவு ம்சய்கினைன். 

அன்று புரடசித் த்லவி அம்ைா அவர்கள் “ைக்க்ளால் நான், 
ைக்களுக்கா்கனவ நான்” என்று கூறினார்கள். இன்று நம்மு்்டய 
முதல்வர அவர்கள் “உங்க்ளால் நான், உங்களுக்கா்கனவ நான்” 
என்று கூறுகிைார்கள். ைக்கள் நல்னனய குறிகன்கா்ளா்கக ம்காண்டு 
ஆடசி புரிந்தும்காண்டிருககிை அரசு ைாண்புமிகு புரடசித் த்லவி 
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அம்ைாவின் அரசு என்ப்த இம்ைாைன்ைத்தில் பணினவாடு பதிவு 
ம்சய்கின்னைன்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 

“மு்ைம்சய்து ்காப்பாற்றும் ைன்னவன் ைக்கடகு
 இ்ைமயன்று ்வக்கப் படும்”

நடுநி்லயா்க தீரப்பு வழஙகி எவவ்்கயிலும் துன்பம் னநராது 
குடி்க்்ளக ்காககும் அர்சன் ைக்க்ளால் இ்ைவனா்கப் 
னபாற்ைப்படுவார.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, விககிரவாண்டி 
்சட்டைன்ை இ்்டத் னதரதலின்னபாது, ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர 
அவர்கள் வாககுறுதி்க்்ள அளித்த்ைககு மதாகுதி ைக்கள் 
்சாரபா்க வ்ணஙகி என்னு்்டய நன்றியி்னப் பணினவாடு 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். அவற்்ைமயல்லாம் நி்ைனவற்றித் 
தரனவண்டுைாய் தாயுள்்ளம் ம்காண்்ட ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர 
அவர்க்்ளப் பணிந்து னவண்டிக ன்கடடுகம்காள்கினைன். னைலும், 
எனது விககிரவாண்டி மதாகுதி ்சம்பந்தப்பட்ட சில விடுபட்ட 
ன்காரிக்்க்க்்ள இம்ைாைன்ைத்தில் பணினவாடு ்சைரப்பிககின்னைன். 
அவற்்ை நி்ைனவற்றித் தந்தி்ட னவண்டுைாய் ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு முதல்ைச்சர அவர்க்்ளப் பணிந்து னவண்டிக 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ைாண்புமிகு 
தமிழ்நாடு முதல்ைச்சர அவர்க்ளால் அறிவிக்கப்பட்ட 
விககிரவாண்டி மதாகுதி ைக்களின் நீண்்டநாள் ன்காரிக்்கயான 
நந்தன் ்கால்வாய்த் திட்டத்்த வி்ரந்து நி்ைனவற்றித் தருைாறு 
ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்க்்ள விககிரவாண்டி மதாகுதி 
ைக்களின் ்சாரபா்க நான் மைத்தப் பணினவாடு னவண்டிக 
ன்கடடுகம்காள்கினைன். எனது ம்சாந்த கிராைைான ்கல்படடு 
கிராைத்தில் எழுந்தருளியுள்்ள அருள்மிகு முத்தாலவாழியம்ைன் 
திருகன்காயிலுககு அைநி்லயத் து்ையின் மூலைா்கப் புதிய 
திருத்னதர அ்ைத்துத் தந்தி்ட னவண்டுைாய் ைாண்புமிகு முதல்வர 
அவர்க்்ள பணினவாடு ன்கடடுகம்காள்கினைன். 

[திரு. ர. முத்தமிழ்ம்சல்வன்]
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திருவாைத்தூரில் அ்ைந்துள்்ள மி்கவும் பழ்ை வாய்ந்த 
அருள்மிகு முத்தாம்பி்்க உ்டனு்ை அபிரானைஸ்வரர 
திருகன்காயிலுககு அைநி்லயத் து்ையின் மூலைா்கத் திருப்பணி 
ம்சய்து கு்டமுழுககு ந்டத்தி்ட னவண்டுைாய் இந்த ைாைன்ைத்தினல 
பணினவாடு ன்கடடுகம்காள்கினைன். எண்்ணாயிரம் அருள்மிகு 
லடசுமி நரசிம்ைமபருைாள் திருகன்காயி்ல அைநி்லயத் 
து்ையின்மூலம் புனர்ைப்புச ம்சய்து கு்டமுழுககு ந்டத்தி்ட 
னவண்டுைாய் ைாண்புமிகு முதல்வர அவர்க்்ளப் பணிவு்டன் 
னவண்டுகினைன். 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, எண்்ணாயிரம் 
கிராைத்தில் அ்ைந்துள்்ள ஆரம்ப சு்காதார நி்லயத்தி்ன 30 
படுக்்க வ்சதிம்காண்்ட னைம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சு்காதார 
நி்லயைா்கத் தரம் உயரத்தித் தர னவண்டுமைன்று பணினவாடு 
பதிவும்சய்கினைன். ஆசூர கிராை ஆரம்ப சு்காதார நி்லயத்தி்ன 
30 படுக்்க வ்சதி ம்காண்்ட னைம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சு்காதார 
நி்லயைா்கத் தரம் உயரத்தித் தரனவண்டுமைன்று இந்த அ்வயில் 
பணினவாடு பதிவும்சய்கினைன். னநமூரில் புதியதா்க ஆரம்ப 
சு்காதார நி்லயம் ஒன்்ை அ்ைத்துத் தர இந்த ைாைன்ைத்தில் 
பதிவும்சய்கினைன். 

எ்சாலம் ஊராடசி உயரநி்லப் பள்ளிககுப் புதிய கூடுதல் 
வகுப்ப்ை ்கட்ட்டங்கள் ்கடடித் தரனவண்டுமைனத் தாயுள்்ளம் 
ம்காண்்ட ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்களுககு நான் இந்த 
னநரத்தில் பணினவாடு ன்காரிக்்கயி்ன ்வககின்னைன். 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, மதன்னபர 
னைல்நி்லப் பள்ளிககுப் புதிய கூடுதல் வகுப்ப்ைக ்கட்ட்டங்கள் 
்கடடித் தரனவண்டுமைன்ை பணிவான ன்காரிக்்கயி்ன இந்த 
ைாைன்ைத்தில் ்வககின்னைன். 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, சின்னதசசூர 
ஊராடசியில் ்சமுதாயககூ்டம் அ்ைத்துத் தரனவண்டுமைன்று 
ைாண்புமிகு முதல்வர அவர்களி்டம் பணினவாடு எனது 
ன்காரிக்்கயா்க இந்த ைாைன்ைத்தில் ்வககின்னைன். 

[திரு. ர. முத்தமிழ்ம்சல்வன்]
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னைலம்காந்்தயிலிருந்து நரசிங்கனூர வ்ர ம்சல்லும் ஏரிக்க்ரச 
்சா்லயி்ன அ்கலப்படுத்தி தாரச்சா்ல அ்ைத்துத் 
தரனவண்டுமைன்று ைாண்புமிகு விவ்சாயி்களின் முதல்ைச்சர 
அவர்க்்ளப் பணிந்து இந்த அ்வயினல ன்கடடுகம்காள்கின்னைன். 

பிரசித்தி மபற்ை தும்பூர அருள்மிகு நா்கம்ைன் திருகன்காயில் 
கு்ளத்்தப் புனர்ைப்புச ம்சய்து, இந்து ்சைய ைற்றும் அைநி்லயங்கள் 
து்ையின் மூலைா்க அன்னதானத் திட்டத்்த ம்சயல்படுத்தித் தர 
இம்ைாைன்ைத்தினல ன்காரிக்்கயி்ன ்வககின்னைன். 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, என்னு்்டய 
ம்சாந்த கிராைைான ்கல்படடு கிராைத்்த ஒடடிச ம்சல்கின்ை 
மதன்மபண்்்ண ஆற்றின் குறுகன்க ஒரு தடுப்ப்்ண அ்ைத்து 
விவ்சாயி்களின் ன்காரிக்்க்ய நி்ைனவற்றித் தர னவண்டுைாய் 
தாயுள்்ளம் ம்காண்்ட ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்க்்ளப் 
பணினவாடு னவண்டிக ன்கடடுகம்காள்கின்னைன். 

சிறுவாககூர கிராைத்தினல அ்ைந்துள்்ள ஆரம்ப சு்காதார 
நி்லயத்்த 20 படுக்்க வ்சதி ம்காண்்ட னைம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப 
சு்காதார நி்லயைா்கத் தரம் உயரத்தித் தரனவண்டுமைன்று இந்த 
ைாைன்ைத்தில் என்னு்்டய மதாகுதி ைக்களின் ன்காரிக்்கயா்க 
பணிந்து ்வககின்னைன். 

குப்பம் கிராைத்தினல து்்ண மின் நி்லயம் அ்ைத்துத் 
தரனவண்டுமைன்ை ன்காரிக்்கயி்ன பணினவாடு இந்த 
ைாைன்ைத்தில் பதிய ்வககின்னைன். 

்கல்படடு ஊராடசியில் அ்ைந்துள்்ள ஏரி்ய குடிைராைத்துத் 
திட்டத்தின்கீழ், தூரவாரி ஆழப்படுத்தித் தருைாறு பணினவாடு 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

பிற்ப்கல் 1–10

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. முத்தமிழ்ம்சல்வன், மீதமுள்்ள மதாகுதிக ன்காரிக்்க்க்்ளக 
ம்காடுத்துவிடுங்கள், நான் பதிவு ம்சய்து ம்காள்கினைன். 

[திரு. ர. முத்தமிழ்ம்சல்வன்]
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திரு. ்ர. முத்ெமிழெசல்்ன்: மீதமுள்்ள மதாகுதிக ன்காரிக்்க்க்்ள 
இந்த அ்வயில் நான் படித்ததா்கக ்கருதி அ்வக குறிப்பில் பதிவு 
ம்சய்து ம்காள்்ளனவண்டுமைன்று ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்க்்ளப் பணினவாடு ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, அ்ைதி, வ்ளம், 
வ்ளரசசி என்ை தார்க ைந்திரத்னதாடு, தமிழ்கத்்த அ்ைதிப் 
பூங்காவா்க ைாற்றி, வ்ளைான தமிழ்கத்்த உருவாககி்ட, Vision 
2023 என்ை மதா்லனநாககுத் திட்டத்்தத் தந்து, தமிழ்கத்்த 
முதன்்ை ைாநிலைா்க ஆககி்ட அரும்பாடுபட்டவர ைாண்புமிகு 
இதய மதய்வம் புரடசித் த்லவி அம்ைா அவர்கள். (னை்்ச்யத் 
தடடும் ஒலி)

ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்களின் வழியில் 2019 ஆம் 
ஆண்டிற்்கான சிைந்த ஆடசிக்கான ைத்திய அரசின் நல் ஆளு்ை 
விரு்தப் மபற்று, (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) பு்கழ்மபற்ை இந்தியா 
டுன்ட பத்திரி்்கயால், மதா்டரந்து இரண்டு ஆண்டு்க்ளா்க 
சிைப்பா்கச ம்சயல்படடு வரும் ைாநிலம் என்ை மபரு்ை்ய 
மபற்றுத் தந்து, தமிழ்நாடடிற்கும், தமிழ் ைக்களுககும் மபரு்ை 
ன்சரத்திருககிை அரசு ைாண்புமிகு அண்்ணன் எ்டப்பாடியார 
அவர்களு்்டய அரசு என்ப்த இந்த னநரத்தில் பணினவாடு 
பதிவு ம்சய்யக ்க்ட்ைப்படடுள்ன்ளன். (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி)

  புதுடில்லியில் உள்்ள ஜவஹரலால் னநரு 
பல்்க்லக்கழ்கத்தில் தமிழ் இருக்்க உருவாக்க ஒனர தவ்்ணயில் 
50 இலட்சம் ரூபா்ய அள்ளித் தந்தவர புரடசித் த்லவி அம்ைா 
அவர்கள். அனத வழியில், தாய் 8 அடி பாய்ந்தால் குடடி 16 அடி 
பாயும் என்பதற்ன்கற்ப, ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்ைச்சர 
அண்்ணன் எ்டப்பாடியார அவர்கள், தற்னபாது ஹாரவரடு 
பல்்க்லக்கழ்கத்தில் தமிழ் இருக்்க அ்ைப்பதற்கு, உ்டனடியா்க 
10 ன்காடி ரூபா்ய வாரி வழஙகியனதாடு, (னை்்ச்யத் தடடும் 
ஒலி) Houston பல்்க்லக்கழ்கம், ம்கௌஹாத்தி பல்்க்லக்கழ்கம் 
ஆகியவற்றில் தமிழ் மைாழி ்கற்பித்த்லக ம்காண்டு வர சீரிய 
முயற்சி்கள் எடுத்து தமிழுககுப் மபரு்ை ன்சரத்துள்்ளார்கள்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, தமிழர நா்கரி்கத்தின் 
மதான்்ை்யப் ப்ை்சாற்றும் வ்்கயிலும், அ்னவரும் 
அறிந்தும்காள்ளும் வ்்கயிலும் கீழடி அ்கழ்வாராய்சசியில் 
கி்்டக்கப்மபற்ை மபாருட்க்்ளக ்காடசிப்படுத்துவதற்்கா்க, 
உல்கத்தரம் வாய்ந்த ஒரு புதிய அ்கழ்்வப்ப்கம் அ்ைத்தி்ட 
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12 ன்காடினய 21 இலட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ம்சய்துள்்ள 
ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்ைச்சர அவர்க்்ள நான் வாழ்த்த 
வயதில்லாைல் பணினவாடு இந்த அ்வயினல வ்ணஙகுகின்னைன்.

தமிழ்க அரசியல் வரலாற்றில் இதுவ்ர இல்லாத அ்ளவிற்கு 
ஒனர ஆண்டில் 5 புதிய ைாவட்டங்க்்ள அ்ைத்து, அரசு 
நிருவா்கத்்த ைக்களி்டம் மநருக்கைா்கக ம்காண்டு ம்சன்றுள்்ள 
அரசு ைாண்புமிகு அண்்ணன் எ்டப்பாடியார அவர்களு்்டய 
அரசு என்ப்த இந்த அ்வயில் பணினவாடு பதிவு ம்சய்கின்னைன்.

ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்களின் ஆடசியில், 2011 ஆம் ஆண்டு 
ஏப்ரல் ைாதம் முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு அகன்டாபர ைாதம் வ்ர 
மைாத்தம் 24 இலட்சத்து 10 ஆயிரத்து 107 இலவ்ச வீடடுை்னப் 
பட்டாக்கள் வீடில்லா ஏ்ழமயளிய ைக்களுககு வழங்கப்படடுள்்ளன 
என்ப்த இம்ைாைன்ைத்தில் நான் ைகிழ்சசினயாடு சுடடிக்காட்டக 
்க்ட்ைப்படடுள்ன்ளன்.

இயற்்்க ைர்ணங்க்ளால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்்கான 
இழப்பீடடுத் மதா்்க்ய 2 இலட்சம் ரூபாயா்கவும், விபத்தினால் 
உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்்கான இழப்பீடடுத் மதா்்க்ய 4 
இலட்சம் ரூபாயா்கவும், விபத்தில் ஊனமுற்னைாருக்கான உதவித் 
மதா்்க்ய 2 இலட்சம் ரூபாயா்கவும் உயரத்தி வழஙகியுள்்ள 
ைாண்புமிகு ைரியா்தககுரிய அண்்ணன் எ்டப்பாடியார 
அவர்களின் அர்்ச ைனதார வ்ணஙகி பாராடடுகினைன். 

்கானவரி ம்டல்்டா விவ்சாயி்களின் நல்னக ்கருத்தில் 
ம்காண்டு, ்கானவரி ம்டல்்டா பகுதியி்ன பாது்காக்கப்பட்ட சிைப்பு 
னவ்ளாண்்ை ைண்்டலைா்க அறிவித்து, மீத்னதன், ்ஹடனரா 
்காரபன் உள்ளிட்ட. . .

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. முத்தமிழ்ம்சல்வன், உ்ர்ய முடியுங்கள்.

திரு. ்ர. முத்ெமிழெசல்்ன்: விவ்சாயி்களின் நலனுககு எதிரான 
எந்தமவாரு திட்டத்்தயும் அனுைதிக்க ைாடன்டாம் என 
அறிவித்துள்்ள ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்ைச்சர அண்்ணன் 
எ்டப்பாடியர அவர்களு்்டய அர்்ச நன்றினயாடு இந்த னநரத்தில் 
பாராட்டக ்க்ட்ைப்படடுள்ன்ளன்.

2020–2021 ஆம் நிதியாண்டில் மைாத்தம் 11 ஆயிரம் ன்காடி ரூபாய் 
பயிரக ்க்டனா்க வழங்கப்படும் என அறிவித்து விவ்சாயி்களின் 
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மநஞ்்சங்களில் பால்வாரத்துள்்ள விவ்சாய முதல்ைச்சர 
ைாண்புமிகு அண்்ணன் எ்டப்பாடியார அவர்க்்ள இந்த னநரத்தில் 
பாராட்டக ்க்ட்ைப்படடுள்ன்ளன்.

2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான நிதிநி்ல அறிக்்கயில் 
ந்கரப்புை உள்்ளாடசி அ்ைப்பு்களுககு 5 ஆயிரத்து 306 ன்காடினய 
95 இலட்சம் ரூபாயும், ஊர்க உள்்ளாடசி அ்ைப்பு்களுககு 
6 ஆயிரத்து 754 ன்காடினய 30 இலட்சம் ரூபாயும் ஒதுககீடு 
ம்சய்துள்்ளது வரனவற்்கத்தக்கது. னைலும், பிரதை ைந்திரி வீடடு 
வ்சதித் திட்டத்தின்கீழ், 8 ஆயிரத்து 968 ன்காடினய 39 இலட்சம் 
ரூபாய் ம்சலவில் 5 இலட்சத்து 27 ஆயிரத்து 552 வீடு்க்்ளயும், 
முதல்ைச்சரின் பசு்ை வீடு்கள் திட்டத்தின்கீழ், 2011–2012 ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து. . .

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. முத்தமிழ்ம்சல்வன், உ்ர்ய முடியுங்கள்.

திரு. ்ர. முத்ெமிழெசல்்ன்: இதுவ்ர 7 ஆயிரத்து 620 ன்காடி 
ரூபாய் ம்சலவில், 3 இலட்சத்து 80 ஆயிரம் வீடு்க்்ள ்கடடித் தந்து 
்சாத்ன ப்்டத்துள்்ள அரசு ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்களு்்டய 
அரசு என்ப்த இந்த னநரத்தில் பணினவாடு பதிவு ம்சய்யக 
்க்ட்ைப்படடுள்ன்ளன்.

ஒனர ஒரு நிமி்டத்தில் உ்ர்ய முடித்துவிடுகினைன். 2020–2021 
ஆம் ஆண்டில் பிரதை ைந்திரி வீடடு வ்சதித் திட்டத்தின்கீழ், 
2 இலட்சம் வீடு்களும், முதல்ைச்சரின் பசு்ை வீடு்கள் 
திட்டத்தின்கீழ், 20 ஆயிரம் வீடு்களும் ்கடடித்தரப்படும் என 
அறிவிக்கப்படடுள்்ளது வரனவற்்கத்தக்கது. 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. முத்தமிழ்ம்சல்வன், உ்ர்ய முடியுங்கள்.

திரு. ்ர. முத்ெமிழெசல்்ன்: கிறித்துவ னதவாலயங்களில் 
பழுதுபாரப்பு ைற்றும் ைறுசீர்ைப்புப் பணி்களுக்கா்க வழங்கப்படும் 
நிதியுதவி்ய 1 ன்காடி ரூபாயிலிருந்து 5 ன்காடி ரூபாயா்கவும், 
ைசூதி்களின் பராைரிப்புக்கா்க வழங்கப்படும் நிதியுதவி்ய 60 
இலட்சம் ரூபாயிலிருந்து 5 ன்காடி ரூபாயா்கவும், (னை்்ச்யத் 
தடடும் ஒலி) வகஃபு வாரியத்திற்கு வழங்கப்படும் வரு்டாந்திர 
நிருவா்க ைானியத்்த இரண்்ட்ரக ன்காடி ரூபாயா்கவும், 
உயரத்தி வழஙகி, (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) சிறுபான்்ையினர 
நலன் ்காககும் ஒனர அரசு ைாண்புமிகு அம்ைாவினு்்டய அரசு 
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ைடடுனை என்பது மீண்டும் ஒரு மு்ை நிரூப்ணம் ஆகியுள்்ளது. 
(னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. முத்தமிழ்ம்சல்வன், உட்காருங்கள்.

பிற்ப்கல் 1–15

ெெவாகுதிக் ப்கவாரிக்ம்க்கள:

பள்ளியந்தூர ம்சல்லும் ்சா்லயில், பம்்ப வாய்க்காலில் 
னைம்பாலம் அ்ைத்துத் தரக ன்காருகினைன். ்க்்டயம் ஊராடசி, 
வனத் து்ைககுச ம்சாந்தைான ்சா்ல்யச ம்சப்பனிடடு, சீர 
ம்சய்தி்டக ன்காருகினைன். ்கல்படடு–நத்தனைடு ம்சல்லும் ஏரிக்க்ரச 
்சா்ல்ய அ்கலப்படுத்தி, மின் வி்ளககு அ்ைத்துத் தரக 
ன்காருகினைன்.

்கல்படடிலுள்்ள பிரசித்தி மபற்ை னயா்க ்சனீஸ்வரர 
ஆலயத்திற்கு வரும் பகதர்களின் நலன் ்கருதி, ைாம்பலப்படடு–
்கல்படடு ்சா்லயின் பக்கவாடடில் மின் வி்ளககு வ்சதி ம்சய்து 
தரக ன்காருகினைன். 

விககிரவாண்டி அரசு மபண்்கள் னைல்நி்லப் பள்ளிககுத் 
தனியா்கக ்கட்ட்டம் அ்ைத்துத் தரக ன்காருகினைன். விககிரவாண்டி–
மபான்னம்குப்பம் பா்தயில், வரா்க நதியின் குறுகன்க தடுப்ப்்ண 
அ்ைத்துத் தரக ன்காருகினைன். 

ம்க்டார ஊராடசி ைற்றும் பனை்லப்னபட்்டயில் 
னபருந்து நிறுத்தத்தில் பயணி்கள் நிழற்கு்்ட்கள் அ்ைத்துத் தரக 
ன்காருகினைன்.

்கா்ன ஊராடசி ஒன்றிய அலுவல்கத்திற்கு புதிய ்கட்ட்டம் 
்கடடித் தரக ன்காருகினைன். ்கல்படடு ஊராடசியிலுள்்ள 1 இலட்சம் 
லிட்டர ம்காள்்ள்ளவுள்்ள பழுத்்டந்து இடிந்து விழும் நி்லயில் 
உள்்ள னைல்நி்ல நீரத்னதக்கத் மதாடடி்ய இடித்துவிடடு, புதிய 
னைல்நி்ல நீரத்னதக்கத் மதாடடி அ்ைத்துத் தரக ன்காருகினைன். 
்கருங்காலிப்படடு கிராைத்தில் 60,000 லிட்டர ம்காள்்ள்ளவுள்்ள புதிய 
னைல்நி்ல நீரத்னதக்கத் மதாடடி அ்ைத்துத் தரக ன்காருகினைன்.

அ்கரம் சித்தாமூர அருன்க பம்்ப வாய்க்காலில் னைம்பாலம் 
அ்ைத்துத் தரக ன்காருகினைன். ்கல்படடு ஊராடசியிலுள்்ள அரசு 
உயரநி்லப் பள்ளி்ய னைல்நி்லப் பள்ளியா்கத் தரமுயரத்தித் 
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தரக ன்காருகினைன். ்கல்படடு ஊராடசியில் அ்ைந்துள்்ள ஆரம்ப 
பள்ளி்ய ைாற்றிய்ைத்து, மபாதுைக்களின் ்சாரபா்க அரசுககு 
வழஙகியுள்்ள இ்டத்தில் புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடித் தரக ன்காருகினைன். 
பள்ளியந்தூர ஊராடசியிலுள்்ள அரசு உயரநி்லப் பள்ளி்ய 
னைல்நி்லப் பள்ளியா்கத் தரம் உயரத்தித் தரக ன்காருகினைன். 

்கக்கனூர ஊராடசி, குறிஞ்சி ந்கரில் 30,000 லிட்டர 
ம்காள்்ள்ளவுள்்ள ஒரு னைல்நி்ல நீரத்னதக்கத் மதாடடியும், 
ைாதான்காவில் மதருவில் 30,000 லிட்டர ம்காள்்ள்ளவுள்்ள ஒரு 
னைல்நி்ல நீரத்னதக்கத் மதாடடியும் அ்ைத்துத் தரக ன்காருகினைன். 
வி. ப்கண்்்ட கிராைத்தில் ்கழிவு நீர வாய்க்காலு்டன்கூடிய 
சிமைன்ட ்சா்ல அ்ைத்துத் தரக ன்காருகினைன். 

விககிரவாண்டி மதாகுதியில், ஆடன்சப்்ணயில்லா 
புைம்னபாககு நிலத்தில் குடியிருப்பவர்களுககு வீடடுை்னப் 
பட்டா வழங்கக ன்கடடுகம்காள்கினைன். 

அத்தியூர திருக்்க ஊராடசியில் ஆரம்ப சு்காதார நி்லயம் 
அ்ைத்துத் தரக ன்காருகினைன். ்கல்படடு ஊராடசியிலுள்்ள 
பழுத்்டந்துள்்ள து்்ண சு்காதார நி்லயத்திற்குப் புதிய 
்கட்ட்டம் ்கடடித் தரக ன்காருகினைன். அன்னியூர கிராைம் ைற்றும் 
வி. ப்கண்்்ட கிராைங்களில் ஆரம்ப சு்காதார நி்லயம் அ்ைத்துத் 
தரக ன்காருகினைன். முண்டியம்பாக்கம் அரசு ைருத்துவக ்கல்லூரி 
ைருத்துவை்னயில் ைன நலப் பிரிவுககு முதல் த்ளக ்கட்ட்டம் 
்கடடித் தரக ன்காருகினைன். னைலும், அம்ைருத்துவை்னககுக 
்கப்பியாம் புலியூர கிராைத்திலிருந்து குடிதண்ணீர வழஙகி்டக 
ன்காருகினைன்.

மூஙகில்படடு ைற்றும் ்கல்படடு கிராைங்களில் ்கால்ந்்டக 
கி்்ள ைருத்துவை்ன்கள் அ்ைத்துத் தரக ன்காருகினைன். 
விககிரவாண்டி னபரூராடசி, மவங்கன்டஸ்வரா ந்கரில் வி்்ளயாடடு 
்ைதானத்்தச சுற்றி உயர ன்காபுர மின் வி்ளககு ைற்றும் சுற்றுசசுவர 
அ்ைத்துத் தரக ன்காருகினைன். 

விககிரவாண்டி மதாகுதியில் அரசு னவ்ளாண் ்கல்லூரி, அரசு 
பலவ்்கத் மதாழில்நுடபக ்கல்லூரி, அரசு ்க்லக ்கல்லூரி, 
அரசு மதாழிற் பயிற்சி நி்லயம் ஆகியவற்்ை அ்ைத்துத் 
தரக ன்காருகினைன். விழுப்புரத்திலிருந்து திருகன்காவிலூருககு 
ைாம்பழப்படடு, ்கல்படடு, ஆற்்காடு வழியா்க புதிய னபருந்து வழித் 
த்டத்்த ஏற்படுத்தித் தரக ன்காருகினைன்.

[திரு. ர. முத்தமிழ்ம்சல்வன்]
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ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. முஹம்ைது அபூபக்கர அவர்கள். 

*திரு. ப்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூ�க்்கர்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்்கான நிதிநி்ல 
அறிக்்கமீது இந்த அ்வயினல இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக 
்கடசியின் ்சாரபா்கப் னபசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த தங்களுககு 
என்னு்்டய ைனைாரந்த நன்றியி்னத் மதரிவித்துகம்காள்கின்னைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: திரு. முஹம்ைது அபூபக்கர, 
உங்களுககு னபசுவதற்்கான னநரம் 15 நிமி்டங்கள்தான். அதற்குள் 
உங்கள் உ்ர்ய முடித்துகம்காள்ளுங்கள். 

திரு. ப்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூ�க்்கர்: இந்த நிதிநி்ல 
அறிக்்கயினல அதிரசசி அளிக்கககூடிய வ்்கயினல வரலாறு 
்கா்ணாத வீழ்சசி, நிதிப் பற்ைாககு்ை அதி்கரித்துக ம்காண்ன்ட 
னபாகின்ைது. அதற்கு ைத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கவில்்ல என்பது 
இஙன்க மதளிவா்கச ம்சால்லப்படடிருககின்ைது. இ்தச ்சரி 
ம்சய்யககூடிய வ்்கயினல இந்த அரசு முயற்சி ம்சய்ய னவண்டும். 

நிதிநி்ல அறிக்்கயினல அ்கழ்வாராய்சசி பற்றி 
கூைப்படடிருககின்ைது. ைத்திய அர்சாங்கம்கூ்ட ஆதிச்சநல்லூர 
பகுதி்ய அ்கழ்வாராய்சசி ம்சய்யககூடிய ஒரு பகுதியா்க 
அறிவிப்பு ம்சய்திருககின்ைது. ஆனால், ஆதிச்சநல்லூருககுச 
ம்சல்லககூடிய பா்த, திருமநல்னவலியிலிருந்து திருசம்சந்தூருககு 
ம்சல்லககூடிய பகுதியில்தான் இருககிைது. ‘ஆதிச்சநல்லூர’ என்று 
board ்வத்திருக்கககூடிய அந்த இ்டம் மி்கவும் குறு்கலான இ்டம். 
அஙகு பா்த ்சரியில்லாைல் இருககின்ைது. ஆராய்சசி ம்சய்வதற்கு 
பலரும் அஙன்க வருவார்கள். எனனவ, அ்தக ்கருத்தில்ம்காண்டு 
வி்ரவா்க அந்தப் பா்த்யச சீர்ைக்கககூடிய பணி்க்்ளச 
ம்சய்ய னவண்டும். அது ஒற்்ையடிப் பா்தயா்க இருககின்ைது. 
அ்தச ்சரி ம்சய்ய னவண்டும். 

நிதிநி்ல அறிக்்க புத்த்கத்தில் வருவாய் நிருவா்கம் என்ை 
த்லப்பினல புதிய ைாவட்டங்கள் அறிவிக்கப்படடிருககின்ைன. 
புதிதா்க அறிவிக்கப்படடிருக்கககூடிய அந்த ைாவட்டங்களுககு 
ஆடசித் த்லவர அலுவல்கம் உள்ளிட்ட ைற்ை அலுவல்கங்க்்ளயும் 
வி்ரவா்க ஏற்படுத்தககூடிய பணி்க்்ள இந்த அரசு ம்சய்ய 
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னவண்டும். ைாவட்ட ஆடசித் த்லவர அலுவல்கத்்தப் 
மபாறுத்தவ்ரயில், மதன்்காசி ைாவட்டத்தில் 5 மதாகுதி்கள் 
இருககின்ைன. அந்த அலுவல்கத்்த அ்னவரும் ம்சல்லககூடிய 
ஒரு நல்ல இ்டத்தினல நீங்கள் அ்ைத்துத் தர னவண்டும் என்ப்தயும் 
இஙன்க வலியுறுத்திச ம்சால்லக ்க்ட்ைப்படடிருககின்னைன். 

ஓய்வூதியம் குறித்துச ம்சால்லப்படடிருககின்ைது. 
கிராைங்களுககுச ம்சன்ைால், அஙகுள்்ள ைக்கள் எல்னலாரும் 
ஓய்வூதியம் மபற்றுத் தாருங்கள் என்று வலியுறுத்துகின்ைார்கள். எனனவ, 
்சட்டைன்ை உறுப்பினர்கள் பரிந்து்ர ம்சய்யககூடியவர்களுககு 
ஓய்வூதியத்்த வழங்கககூடிய பணி்க்்ளச ம்சய்ய னவண்டும்.

அனதனபான்று, Tamil Nadu Road Safety Mission. Road 
Accident Free Tamil Nadu என்ை பகுதியினல விபத்தில் 
இைந்தவர்களுககு இழப்பீடடுத் மதா்்க்ய 4 இலட்சம் ரூபாயா்க 
உயரத்தியிருககின்றீர்கள், நன்றி. என்னு்்டய மதாகுதியினலகூ்ட 
திரிகூ்டபுரம் பகுதியினல ஒனர குடும்பத்்தச ன்சரந்த 2 னபர, தாயும், 
ை்களும் இைந்துவிட்டார்கள். அனதைாதிரி இன்மனாரு மபண்ணும் 
அஙன்க இைந்திருககின்ைார. அந்தக குடும்பத்தினல ஒருவருககுக 
்கரு்்ண அடிப்ப்்டயினல அரசு னவ்ல வழங்க னவண்டும் 
என்ப்தத் மதா்டரந்து வலியுறுத்தி வருகின்னைன். அ்தயும் இந்த 
அரசு ்கனினவாடு பரிசீலிக்க னவண்டும். 

அனதனபான்று, சீர்ைக்க னவண்டிய ்சா்ல்க்்ளப் 
மபாறுத்தவ்ரயில், திருைங்கலம்–ம்கால்லம் ்சா்ல என்னு்்டய 
மதாகுதியில்தான் வருகிைது. அனதைாதிரி மதன்்காசி–திருமநல்னவலி, 
திருமநல்மவலி–திருசம்சந்தூர, இந்தச ்சா்ல்கள் எல்லாம் மி்கவும் 
பழுத்்டந்த்வயா்க இருககின்ைன. அவற்்ைச சீர்ைப்பதற்கு 
ஏற்ம்கனனவ மபாதுக ்க்ணககுக குழுவினு்்டய ஆய்வுக கூட்டம் 
திருமநல்னவலியில் ந்்டமபற்ைனபாதுகூ்ட, அந்தக குழுவின் 
த்லவர அவர்கள் அஙன்க இருக்கககூடிய ஆடசித் த்லவருககுச 
ம்சான்னார்கள். மதன்்காசியிலிருந்து திருமநல்னவலிககுச 
ம்சல்லககூடிய ்சா்ல, அனதனபான்று திருசம்சந்தூர ம்சல்கின்ை 
்சா்ல. திருசம்சந்தூர ன்காயிலுககுச ம்சல்பவர்கள் அதி்கைானனார 
இருககின்ைார்கள். பழனி ம்சல்வதற்கு எப்படி யாத்ரி்கர்களுககு 
தனிப் பா்த அ்ைத்திருககின்றீர்கன்ளா அனதனபான்று ஏற்படுத்த 
னவண்டும் என்ப்தத் மதா்டரந்து நான் ம்சால்லி வருகின்னைன். 
அ்தயும் நீங்கள் பரிசீலிக்க னவண்டும். 

[திரு. ன்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூபக்கர]
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்கானவரி–ம்டல்்டா பகுதி்கள் பாது்காக்கப்பட்ட சிைப்பு 
னவ்ளாண்்ை ைண்்டலைா்க அறிவிக்கப்படடிருககின்ைது. அ்தயும் 
நீங்கள் உறுதிப்படுத்தககூடிய வ்்கயினல, இந்தச ்சட்டைன்ைத்தினல 
சிைப்புத் தீரைானத்்த நி்ைனவற்ை னவண்டும். அதற்்கான 
பணி்க்்ளச ம்சய்தால்தான் அந்த அறிவிப்பு ்சரியானதா்க 
இருககும். 

நிதிநி்ல அறிக்்கயினல மதன்்காசி ைாவட்டத்தில் உ்ணவுப் 
பூங்கா அ்ைக்கப்படும் என கூைப்படடிருககின்ைது. என்னு்்டய 
்க்்டயநல்லூர மதாகுதி விவ்சாயி்கள் அதி்கைா்க இருக்கககூடிய 
பகுதி. அஙன்கயும் இந்த உ்ணவுப் பூங்கா்வ அ்ைக்கககூடிய 
பணி்க்்ளச ம்சய்ய னவண்டும். 

ந்கராடசி நிருவா்கம்: இதில் திைன்மிகு ந்கரங்கள் 
அறிவிக்கப்ப்டவிருககின்ைன. ்க்்டயநல்லூர ந்கராடசி்யயும் 
அந்தத் திைன்மிகு ந்கரங்கள் படடியலினல ன்சரக்க னவண்டும். 
னநற்றுகூ்ட ன்கள்வி னநரத்தினல நான், ்க்்டயநல்லூர 
ந்கராடசியினல குடிதண்ணீர வழஙகுவது ்சம்பந்தைா்கச 
ம்சான்னனன். நிதிநி்ல அறிக்்கயினல Jal Jeevan Mission 
என்ை ஓர அறிவிப்பினல அ்னவருககும் குடிநீர வழங்கப்படும் 
என்று ம்சால்லியிருககின்றீர்கள். மதன்்காசி ைாவட்டத்தினலனய 
அதி்கைா்க ைக்கள் வாழககூடிய பகுதி ்க்்டயநல்லூர ந்கராடசி. 
அறிவிக்கப்பட்ட 6,000 குடிநீர இ்்ணப்பு்க்்ள முன்னுரி்ை 
அடிப்ப்்டயினல இந்த அரசு வழங்க னவண்டும். 

பிற்ப்கல் 1–20

என்னு்்டய மதாகுதியினல, பல்னவறு பகுதி்களுககுப் 
னபருந்து்கள் ம்சல்வதில்்ல என்ை கு்ை்யத் மதா்டரந்து 
ம்சால்லி வருகின்னைன். குறிப்பா்க, மதன்்காசி மதற்கு னைடு 
பகுதியினல ஏற்ம்கனனவ இயஙகிய னபருந்து வழித்த்ட எண்்கள் 
9, 9A தற்னபாது ்சரியா்க இயஙகுவதில்்ல. அவற்்ை மீண்டும் 
இயககுவதற்குண்்டான பணி்க்்ளச ம்சய்ய னவண்டும். 

அனதனபான்று, என்னு்்டய ம்சாந்த ஊர ்காயல்பட்ட்ணம். 
்காயல்பட்ட்ணத்திற்கு வழித்த்டம் இருந்தும்கூ்ட அஙன்க 
னபருந்து்கம்ளல்லாம் உள்ன்ள ம்சல்லாைல் குறுககு வழிச்சா்லயில் 
ம்சல்லும்படி ம்சால்லிவிடுகிைார்கள். எனனவ, அஙன்க னபருந்து 
நிறுத்தம் உறுதி ம்சய்யப்ப்ட னவண்டும். அந்த னபருந்து்கம்ளல்லாம் 
ஆறுமு்கனநரியிலிருந்து ்காயல்பட்ட்ணத்திற்குச ம்சல்லாைல் 
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திருசம்சந்தூருககுச ம்சன்றுவிடுகின்ைன. எனனவ, அஙன்க 
அதி்காரி்க்்ள நியமித்து, ்காயல்பட்ட்ணத்திற்கு உள்ன்ள ம்சன்று 
வரககூடிய வ்்கயினல பணி்க்்ளச ம்சய்ய னவண்டும். நம்மு்்டய 
திருசம்சந்தூர ்சட்டைன்ை உறுப்பினர அண்்ணாசசி அனிதா 
அவர்களும் இஙன்க இருககின்ைார்கள். எனனவ, அ்தச சீர்ைத்துக 
ம்காடுக்க னவண்டுமைன்ப்தயும் இஙன்க வலியுறுத்தி ம்சால்லக 
்க்ட்ைப்படடிருககின்னைன்.

பள்ளிக ்கல்வித் து்ைககு அதி்கபட்சைா்க 34,181.73 ன்காடி ரூபா்ய 
இந்த அர்சாங்கம் வழஙகியிருப்பதற்கு நான் பாராடடு்க்்ளத் 
மதரிவித்துகம்காள்கின்னைன். இவவ்ளவு அதி்கைான நிதி 
ஒதுக்கப்படடிருககின்ைது. என்னு்்டய மதாகுதியினல, முன்பு 
ன்கர்ளாவில் இருந்த பகுதி்க்ளான சுந்தனர்சபுரம், இலத்தூர, 
னவலாயுதபுரம் னபான்ை பகுதி்களினல ஓடு னவய்ந்த ்கட்ட்டைா்க 
இருககின்ைது. நம்மு்்டய பள்ளிக ்கல்வித் து்ை அ்ைச்சர 
அவர்கள் இஙகு இல்்ல. ஏற்ம்கனனவ அவரி்டம் ம்சான்னனன். 
சுந்தனர்சபுரம், சிைப்புத் திட்டத்தினல இ்்ணக்கப்படடிருககின்ைது 
என்று ம்சான்னார்கள். இரண்டு வரு்டங்கள் ஆகிவிட்டன. ்சமூ்க 
நலக கூ்டத்திற்குச ம்சன்று, ைா்ணவர்கம்ளல்லாம் படிக்கககூடிய 
ஒரு சூழ்நி்ல இருககின்ைது. இந்தப் பகுதி்களுககும் நீங்கள் நிதி்ய 
ஒதுககி, ஓடு னவய்ந்த ்கட்ட்டங்க்்ளமயல்லாம் அ்கற்றி, நல்ல 
்கட்ட்டங்க்்ள இந்தப் பள்ளிககூ்டங்களுககு வழங்க னவண்டும். 
்க்்டயநல்லூரினல இருககின்ை ஆண்்கள் னைல்நி்லப் பள்ளிககு 
இந்த வரு்டம் நூைாவது ஆண்டு. அஙன்க ்கட்ட்ைப்பு வ்சதி்க்்ள 
நீங்கள் ஏற்படுத்திக ம்காடுத்து, நூற்ைாண்டு விழா்வ அரசு 
விழாவா்கச சிைப்பா்க ந்டத்த னவண்டும். 

உயர ்கல்வித் து்ையில் பல்னவறு அறிவிப்பு்கள் 
ம்சய்யப்படடிருககின்ைன. ஏற்ம்கனனவ விதி 110–ன்கீழ் என்னு்்டய 
ன்காரிக்்க்ய ஏற்று, ைனனான்ைணியம் சுந்தரனார உறுப்புக ்கல்லூரி, 
அரசுக ்கல்லூரியா்க ைாற்ைப்பட்டது. ஆனால், அந்தக ்கல்லூரிககு 
முதல்வர அரசு ்சாரபா்க நியமிக்கப்ப்டவில்்ல. அனதனபான்று 
ஆசிரியர்கள் இல்்ல; infrastructures உருவாக்கப்ப்டாைல் அந்தக 
்கல்லூரி இருப்பதன் ்கார்ணைா்க அதினல ்கவனம் ம்சலுத்த 
னவண்டும். உயர ்கல்வித் து்ையின்கீழ் இருக்கககூடிய Urdu Academy 
எடடு வரு்டங்க்ளா்கச ம்சயல்ப்டவில்்ல. ைாண்புமிகு அ்ைச்சர 
அவர்களி்டத்தினல, நான் பல மு்ை ம்சால்லியிருககின்னைன். 
தயவுகூரந்து சிறுபான்்ை உருது மைாழிககு நீங்கள் ்கவனம் 
ம்சலுத்த னவண்டும். 
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ைக்கள் நல்வாழ்வு ைற்றும் குடும்ப நலத் து்ையினல பல்னவறு 
அறிவிப்பு்கள் ம்சய்யப்படடிருககின்ைன. ஆனால், மதாகுதியினல 
இருக்கககூடிய பல்னவறு ஆரம்ப சு்காதார நி்லயங்களினல 
சுற்றுச சுவர இல்்ல. மிரு்கங்கம்ளல்லாம் உள்ன்ள ம்சல்லககூடிய 
சூழ்நி்ல இருககின்ைது. எனனவ, அ்னத்து ஆரம்ப சு்காதார 
நி்லயங்களிலும் சுற்றுச சுவ்ர நீங்கள் ஏற்படுத்த னவண்டும். 
Corona Virus மதாற்று னநாய் குறித்து விழிப்பு்ணரவு பணி்கள் 
ந்்டமபற்று வருகின்ைன. என்னு்்டய மதாகுதி என்பது ன்கர்ளா்வ 
ஒடடிய பகுதி. புளிய்ர பகுதியினல ந்்டமபைககூடிய அந்தப் 
பணி்க்்ளமயல்லாம் ம்சன்று பாரத்னதன். விழிப்பு்ணரவுப் பணி 
ைடடும் ந்்டமபறுகின்ைது. துண்டு பிரசுரங்க்்ள ஆஙகிலத்திலும், 
தமிழிலும் ம்காடுககின்ைார்கள். ன்கர்ளாவினலயிருந்து 
வரககூடியவர்களுககு—தமிழ் மைாழியில் இருக்கககூடியவற்்ைப் 
படிக்க முடியவில்்ல. ை்லயா்ள மைாழியிலும், அந்தத் 
துண்டு பிரசுரங்க்்ள ம்காடுத்தால் முன்மனச்சரிக்்கககு, 
விழிப்பு்ணரவுககு உ்கந்ததா்க இருககும் என்ப்தயும் அரசுககு 
சுடடிக்காட்டக ்க்ட்ைப்படடிருககின்னைன்.

இந்து ்சைய ைற்றும் அைநி்லயங்கள் து்ை ்சம்பந்தைா்க பல்னவறு 
அறிவிப்பு்கள். என்னு்்டய மதாகுதி ்க்்டயநல்லூர மதாகுதி. 
அந்த ்க்்டயநல்லூர என்கின்ை மபயனர எப்படி வந்தது என்று 
ம்சான்னால், அஙன்க இருக்கககூடிய அருள்மிகு ்க்ட்காலீஸ்வரர 
உ்டனு்ை ்கரும்பான்மைாழி அம்பாள் திருகன்காயிலின் 
்கார்ணைா்கத்தான். புராதனைான ன்காயில் இது. அஙன்க உள்்ளவர்கள் 
எல்லாம் என்்ன அ்ழத்தார்கள். ம்சன்ை வாரம் நானன அஙன்க 
ம்சன்று பாரத்து வந்னதன். சிவமபருைான் மதா்டரபு்்டய ஒரு 
ன்காயில். அந்தக ன்காயிலில் ைரங்கம்ளல்லாம் வ்ளரந்து, ை்ழக 
்காலங்களினல தண்ணீர உள்ன்ள வருகின்ைது. ்க்்டக்கால்நல்லூர 
என்பதுதான் ைருவி இப்னபாது ்க்்டயநல்லூர என்ை மபயரகூ்ட 
வந்திருககின்ைது. அவவ்ளவு சிைப்பான அந்தக ன்காயிலினல ைரங்கள் 
வ்ளரந்திருககின்ைன. ்சமூ்க நலக கூ்டத்திற்கு அருகினல சுற்றுச 
சுவர இல்லாத ்கார்ணத்தினானல, ்சமூ்க வினராதி்கம்ளல்லாம் 
இரவு னநரங்களினல அஙகு வருகின்ைார்கள். னபாதுைான மின் 
வி்ளககு்கள் அஙகு இல்்ல. இரவு னநரங்களினல மபண்்கம்ளல்லாம் 
அஙகு ம்சல்வதற்கு மி்கவும் அச்சப்படுகின்ைார்கள். எனனவ, 
்க்்டயநல்லூரினல இருக்கககூடிய அருள்மிகு ்க்ட்காலீஸ்வரர 
உ்டனு்ை ்கரும்பான்மைாழி அம்பாள் திருகன்காயிலுககு இந்து 
்சைய ைற்றும் அைநி்லயங்கள் து்ையின் ்சாரபா்க னபாதுைான 
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நிதி்ய ஒதுககி தனிக ்கவனம் ம்சலுத்த னவண்டும். அஙன்க குடிநீர 
வழஙகுவதற்குண்்டான ந்டவடிக்்க்க்்ளயும் னைற்ம்காள்்ள 
னவண்டும். கும்பாபினஷ்கம் இரண்டு வரு்டங்களினல ந்டத்த 
னவண்டும். அ்தயும் ந்டத்தககூடிய ஒரு சூழ்நி்ல்ய நீங்கள் 
உருவாககித் தர னவண்டுமைனக ன்கடடுகம்காள்கின்னைன். 

பிற்ப்கல் 1–25

சிறுபான்்ையினர நலத் து்ையில், ைசூதி பராைரிப்பிற்்கா்க, 
நீங்கள் 5 ன்காடி ரூபா்ய வழஙகியிருககிறீர்கள். நன்றி. ஆனால், 
ைசூதி்கள், தர்காக்கள், ்கார்கானாக்க்்ளமயல்லாம் பராைரிப்பதற்கு, 
சீர்ைப்பதற்கு வகஃபு வாரியம் இருககின்ைது. வகஃபு வாரியம் 
இந்த ஆடசியினல ஒன்ை்ர வரு்டங்க்ளா்கச ம்சயல்ப்டாைல் 
இருந்தது. நாங்கள் மதா்டரந்து வலியுறுத்தினனாம். அதற்குப் 
பிைகு ம்சயல்பட்டது. (குறுககீடு) தயவும்சய்து, னபசி முடித்த பிைகு 
பதில் ம்சால்லுங்கள். ஒரு வரு்டம் ம்சயல்பட்ட்தத் திரும்பவும் 
்க்லத்துவிடடீர்கள். ைக்கள் பிரதிநிதி்கள் இருந்தால்தான், நீங்கள் 
வழஙகியிருககின்ை இந்த 5 ன்காடி ரூபாய் நிதி்ய எந்மதந்த 
ைசூதி்கள் பழுதாகி இருககின்ைன என்று நாங்கள் ்கண்்டறிந்து 
உங்களி்டத்தினல ம்சால்ல முடியும். ைாண்புமிகு அ்ைச்சனர 
எல்லா இ்டங்களுககும் ம்சல்ல முடியாது. வகஃபு வாரியத்்தக 
்க்லத்து, இப்னபாது சிைப்பு அதி்காரி்ய அறிவித்துவிடடீர்கள். 
சிைப்பு அதி்காரி ஏற்ம்கனனவ இரண்டு து்ை்களுககும் மபாறுப்பா்க 
இருககிைார. நிதித் து்ை (ம்சலவினம்) ்கவனித்து வருகிைார. 
இன்மனாரு து்ையிலும் இருககிைார்கள். எனனவ, வி்ரவா்க 
மீண்டும் வகஃபு வாரியம் ம்சயல்ப்டககூடிய ஒரு ்காரியத்்த இந்த 
அர்சாங்கம் ஏற்படுத்த னவண்டும். 

அனதனபால, சிறுபான்்ையினர நலத் து்ை குறித்து, 
பல்னவறு விஷயங்கள் ம்சால்லப்படடிருககின்ைன. ஆனால், 
எங்களுகம்கல்லாம் என்ன னவத்ன என்ைால், சிறுபான்்ை 
முஸ்லிம் ்சமுதாயத்்தச ன்சரந்த சிறுபான்்ை ைக்கம்ளல்லாம், 
ைத்திய அர்சாங்கத்தினு்்டய குடியுரி்ை திருத்தச ்சட்டம், NRC, 
NPR னபான்ை ்சட்டங்க்ளால் மி்கப் மபரிய பாதிப்புககுள்்ளாகி, 
மி்கவும் ்கவ்லப்பட்டவர்க்ளா்க இருந்து ம்காண்டிருககினைாம். பல 
வி்ளக்கங்க்்ள இஙன்க ம்சால்லுங்கள். ஆனால், யதாரத்தத்தில் என்ன 
விஷயங்கள் இருககின்ைன என்பது குறித்து நீங்கள் புரிந்தும்காள்்ள 
னவண்டும். நாங்கள் ம்சால்வது, இது சிறுபான்்ையினருககு எதிரான 
ஒரு ்சட்டம் என்பது ைடடுைல்ல, நம்மு்்டய முதல் ஜனாதிபதி, 
்சரவபள்ளி ்டாக்டர ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள், ‘எத்த்ன 

[திரு. ன்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூபக்கர]
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்சட்டங்க்்ள நாம் நி்ைனவற்றினாலும், ம்காண்டுவந்தாலும் 
ைதத்தினு்்டய அ்ளவுன்கா்ல ் வத்து பாகுபாடு ்காட்டககூ்டாது. 
எல்னலாருககுைான ஒரு ்சட்டத்்தத்தான் ம்காண்டுவர னவண்டும்’ 
என்று மதளிவா்கச ம்சால்லியிருககிைார. நம்மு்்டய Constitution–ன் 
Preamble–லினலனய மதளிவா்கச ம்சால்லப்படடிருககிைது. இந்தியா 
என்பது எல்னலாருககுைான நாடு. னத்சப் பிதா ை்காத்ைா ்காந்தி 
என்ன ம்சான்னார்கள் என்ைால் (குறுககீடு) தயவும்சய்து, னபசி 
முடித்த பிைகு னபசுங்கள். நான் ஒன்றும் ம்சால்லவில்்ல. (குறுககீடு) 
தயவும்சய்து, குறுககி்ட னவண்்டாம். நான் முடித்துவிடுகினைன். 
(குறுககீடு) குற்ைச்சாடன்ட கி்்டயாது. தயவும்சய்து, நான் னபசி 
முடித்த பிைகு ம்சால்லுங்கள். ்காந்தி ை்கான் என்ன ம்சான்னார 
என்ைால், ‘Ishwar Allah Tere Naam Sab ko San mati De 
Bhagwaan’ இ்ைவன் ஒன்றுதான். இன்்ைககு ைதங்கள் பலவாைா்க 
இருந்தாலும்கூ்ட, ஒரு ைனிதனு்்டய ஆன்ைாவிலிருந்துதான் நாம் 
எல்னலாருனை ப்்டக்கப்படடிருககின்னைாம். Ishwar–ம், Allah–ம் 
்க்டவுளினு்்டய மபயரதான். எல்னலாருககும் நீ ‘Sab ko San 
mati De Bhagwaan’ என்றுதான் அவனர ம்சால்லியிருககிைார. 
அடிப்ப்்டயினல நாம் வ்ணஙகிக ம்காண்டிருந்தால் எந்தப் 
பிரசசி்னயும் கி்்டயாது. நம்மு்்டய தமிழ்கத்்தத்தான் ‘ஆதி 
ைனிதன் பிைந்த பூமி’ என்று நாம் ம்சால்கின்னைாம். அதற்கு 
அ்்டயா்ளைா்க இலங்்கககுச ம்சன்று பாருங்கள். (குறுககீடு) 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு வருவாய் ைற்றும் 
னபரி்டர னைலாண்்ை ைற்றும் த்கவல் மதாழில்நுடபத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைவார்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, ஏற்ம்கனனவ குடியுரி்ை திருத்தச ்சட்டம் 
ைற்றும் அதனு்்டய உரி்ை்க்்ளப் பற்றிமயல்லாம் ைாண்புமிகு 
எதிரக்கடசித் த்லவர அவர்கள் இஙன்க னபசினார்கள். ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்களும் அது்சம்பந்தைா்க ஏற்ம்கனனவ 
ம்சால்லியிருககிறீர்கள். னநற்றும் ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அவர்கள் னபசுகின்ைனபாது, அ்த இஙன்க சுடடிக்காடடினார்கள். 
இன்்ைககும் அவர்கள் அந்தக குடியுரி்ை திருத்தச ்சட்டத்்தப்பற்றி 
வி்ளக்கம் ம்சால்கின்ைார்கள். நான் என்ன ம்சால்கினைன் என்ைால், 
ஏற்ம்கனனவ, இச்சட்டம் ்சம்பந்தைான வழககு நீதிைன்ைத்தினல 
இருககிைது. (குறுககீடு) இல்்ல, அதில் ஒன்றும் ைாற்றுக ்கருத்து 
இல்்ல. 

[திரு. ன்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூபக்கர]
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ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
அதுகுறித்து நி்ைய விவாதம் ம்சய்தாகிவிட்டது. உங்களுககுக 
ம்காடுத்த னநரத்்த ஏன் waste ம்சய்கிறீர்கள்? (குறுககீடு) உ்ர்ய 
முடியுங்கள். (குறுககீடு) தங்களு்்டய னபச்்ச முடியுங்கள். 
(குறுககீடு) ைாண்புமிகு அ்ைச்சர அவர்கள். 

ைவாண்புமிகு திரு. ஆர்.பி. உெயகுைவார்: ைாண்புமிகு னபர்வத்   
த்லவர அவர்கன்ள, உறுப்பினர அவர்கள் வி்ளக்கம் ன்கடபது 
நியாயம்தான். நான்கூ்ட இந்துவா்கப் பிைக்காைல் இஸ்லாமியரா்கப் 
பிைந்திருந்து, 50 ஆண்டுக ்காலம் மபாது வாழ்க்்கயில் 
ஈடுபடடிருப்பவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு வி்ளக்கத்்தச 
ம்சால்வார்கன்ளயானால், பயப்ப்டத்தான் ம்சய்னவன். 
ஆனால், உண்்ை அதுவல்ல. ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர 
அவர்கள் மதளிவா்கச ம்சான்னார்கள். இந்த முப்பது ஆண்டுக 
்காலத்தினல, இந்தத் தாய் தமிழ்கத்தினல ஓர இஸ்லாமியர 
பாதிக்கப்படடிருந்தால், நாங்கள் மபாறுப்னபற்றுகம்காள்கினைாம் 
என்று ம்சால்லியிருககிைார. (னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) குடியுரி்ை 
திருத்தச ்சட்டம் குறித்த வழககு நீதிைன்ைத்தினல இருககின்ைது. 
இன்னும் இதற்்கான rules எதுவுனை frame ம்சய்யப்ப்டவில்்ல. 
ஆ்க, இ்தப்பற்றி நாம் விவாதத்தினல எடுத்துகம்காள்்ளககூ்டாது 
என்று ம்சால்லியிருககின்னைாம். இதில் அச்சம் இருககின்ைது 
என்று ம்சால்லி, ஜனநாய்க நாடடில் எல்னலாரும் னபாராடுவதற்கு 
உரி்ை உண்டு. அப்படிப் னபாராடுபவர்க்்ளயும் ்காப்பாற்றுகின்ை 
்க்ட்ை அரசுககு உண்டு. அச்சத்தின் ்கார்ணைா்க மபண்்கள் 
னபாராடுகிைார்கள், சிறுவர்கள் னபாராடுகிைார்கள், குழந்்த்கள்கூ்ட 
னபாராடுகிைார்கள். அவர்க்்ளக ்காப்பாற்ை னவண்டிய 
மபாறுப்பும் ்க்ட்ையும் அரசுககு உண்டு. ஆ்கனவ, அ்தப்பற்றி 
நாங்கள் விவாதிக்கவில்்ல. ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்கள் 
மதளிவா்க வி்ளக்கம் ம்சால்லிவிட்டார்கள். இது்சம்பந்தைான 
வழககு நீதிைன்ைத்தில் இருககின்ைனபாது, உறுப்பினர அவர்கள் 
மீண்டும், மீண்டும் அ்தச ம்சால்கின்ைனபாது, அது தவைான. . . 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: இல்்ல, அதுகுறித்து நான் 
னப்ச னவண்்டாமைன்று ம்சால்கினைன். (குறுககீடு)

திரு. ப்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூ�க்்கர்: அ்தப்பற்றிதான் 
ம்சான்னனன். னவமைந்த குற்ைச்சாட்்டயும் நான் ம்சால்லனவ 
இல்்ல. 
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ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: உறுப்பினர திரு. அபூபக்கர, 
உங்களுககுக ம்காடுத்த னநரம் முடியப் னபாகிைது. (குறுககீடு) நீங்கள் 
ஒரு நிமி்டத்தில் உ்ர்ய முடியுங்கள். (குறுககீடு) 

திரு. ப்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூ�க்்கர்: தயவும்சய்து, நான் 
ஒன்றிரண்டு விஷயங்க்்ள ைடடும் ம்சால்லி முடித்துவிடுகினைன்.

பிற்ப்கல் 1–30

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: இல்்ல, இன்்ைககு 
னநரமில்்ல. (குறுககீடு) னநரமில்்ல, ஒரு நிமி்டத்தில் உ்ர்ய 
முடியுங்கள். 

திரு. ப்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூ�க்்கர்: நான் எந்தக குற்ைச்சாடடும் 
ம்சால்லவில்்ல. அறிவிப்பு்களுககு நன்றி ம்சால்ல னவண்்டாைா?

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: அ்த ைடடும் ம்சால்லி, 
உ்ர்ய முடியுங்கள். 

திரு. ப்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூ�க்்கர்: அனதைாதிரி இலங்்கககுப் 
னபாய்ப் பாருங்கள். இலங்்கயினல ஆதாம்பாவா ை்ல என்று 
இருககிைது. சிவனடி பாதம் என்று இந்துக்கள் ம்சால்கிைார்கள். 
கிறித்தவர்கள் ஆதாம்–ஏவாள் என்றும், முஸ்லிம்்கள் ஆதம் ஹவவா 
என்றும், இந்துக்கள் சிவன்–பாரவதி என்றும் கூறுகின்ைனர. 
இவர்களுககுப் பிைந்தவர்கள்தான் எல்லா ைக்களும். எந்த ைதமும் 
தீவிரவாதத்்தப் னபாதிக்கவில்்ல. எல்லா ைதங்களும் அன்பு, 
னநர்ை, ஒழுக்கத்்தப் பற்றித்தான் ம்சால்கின்ைன. அ்தத்தான் 
நாங்களும் ம்சால்கினைாம்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. 
அபூபக்கர, சீககிரம் உ்ர்ய முடியுங்கள்.

திரு. ப்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூ�க்்கர்: எங்கள் மதாகுதி 
ைக்களின் ்சாரபா்க மின்்சார வாரியத்தி்டம் து்்ண மின் நி்லயம் 
னவண்டுமைன்று ன்கடன்டாம். ்சாம்பவர வ்ட்க்ரயில் அ்ைத்துக 
ம்காடுத்ததற்கு நன்றி. அச்சன்புதூரில் மநல் ம்காள்முதல் 
நி்லயம் னவண்டுமைன்று ன்கட்கப்பட்டது. அ்தயும் அ்ைத்துக 
ம்காடுத்ததற்கு நன்றி்யத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். நம்மு்்டய 
பாைர்ரயும் பத்திரி்்க படிக்க ்வத்த ்சாத்னயா்ளர ஐயா 
ஆதித்தனாரு்்டய அரு்ை ை்கனார திரு. சிவந்தி ஆதித்தனார 
அவர்களுககு ைணிைண்்டபம் உருவாககிக ம்காடுக்கககூடிய இந்த 
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அரசுககு ைனைாரந்த நன்றியி்னத் மதரிவித்துகம்காள்கின்னைன். 
ஏற்ம்கனனவ வணி்க வரித் து்ையின் ்சாரபா்க Sub–Registrar 
Office–ஐ ்க்்டயநல்லூரில் புதிய ்கட்ட்டத்தில் உருவாககிக 
ம்காடுக்க னவண்டுமைன்று ன்கடன்டாம். அந்தப் பணி்களும் 
நி்ைவு மபற்றுவிட்டன. அந்த அலுவல்கத்்த வி்ரவா்கத் திைக்க 
னவண்டுமைன்ை னவண்டுன்கா்்ள இஙன்க ்வக்க விரும்புகினைன். 
எல்லா நி்ல்களிலும் நீங்கள் சிறுபான்்ை ்சமுதாயத்தினருககு 
உற்ை னதாழனா்க இருக்க னவண்டும். எந்த நி்லயிலும் மவந்த 
புண்ணினல னவ்லப் பாய்ச்சககூடிய ்காரியத்தினல யாரும் ஈடுப்ட 
னவண்்டாம். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. 
முஹம்ைது அபூபக்கர, உட்காருங்கள். ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. 
M.S.R. ராஜவரைன் அவர்கள். (குறுககீடு) னவண்்டாம், உட்காருங்கள். 
திரு. M.S.R. ராஜவரைன், 15 நிமி்டங்களில் உங்களு்்டய உ்ர்ய 
முடியுங்கள்.

*திரு. M.S.R. ்ரவாே்ர்ைன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கன்ள, இதய மதய்வம் ைாண்புமிகு அம்ைா 
அவர்களு்்டய அரு்ளாசினயாடு முத்தான பல ்சாத்ன்க்்ளச 
ம்சய்து மவற்றி்கரைா்க மூன்று ஆண்டு்க்்ள முடித்து, ஆடசியின் 
நான்்காம் ஆண்டில் அடிமயடுத்து ்வககும் நாடு னபாற்றும் 
நல்லாடசி நாய்கன், ன்சலத்து ம்சம்ைல், எ்டப்பாடி தந்த ஏந்தல், 
சிலுவம்பா்்ளயத்தின் ம்சல்லப்பிள்்்ள, (னை்்ச்யத் தடடும் 
ஒலி) ‘விவ்சாயி்க்ளால் நான், விவ்சாயி்களுக்கா்கனவ நான்’ என 
வாழ்ந்து ம்காண்டிருககும் எங்கள் ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர 
அரு்ை அண்்ணன் எ்டப்பாடியார அவர்க்்ளப் பாராடடி, 
வ்ணஙகி, வாழ்த்துகினைன்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ்கழ்கத்தின் 
நிறுவனத் த்லவர மபான்ைனச ம்சம்ைல் புரடசித் த்லவர 
எம்.ஜி.ஆர. அவர்க்்ள வ்ணஙகுகினைன். ்கழ்கமும், தமிழ்கமும் 
தன் குடும்பம் என வாழ்ந்திட்ட எங்கள் குலமதய்வம் ைாண்புமிகு 
அம்ைா அவர்கள் இருககின்ை தி்்ச னநாககி வ்ணஙகுகினைன். இந்தப் 
னபர்வ்ய னபராண்்ையு்டனும், மபரு்ையு்டனும் சிைப்பா்க 
வழி ந்டத்தி வரும் ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்களுககும், 
ைாண்புமிகு னபர்வத் து்்ணத் த்லவர அவர்களுககும், அரசுக 
ம்காை்டா அவர்களுககும் என் பணிவான வ்ணக்கங்க்்ளத் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

[திரு. ன்க.ஏ.எம். முஹம்ைது அபூபக்கர]
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தங்கத் த்லவர புரடசித் த்லவர எம்.ஜி.ஆர., தங்கத் த்லவி 
புரடசித் த்லவி இதய மதய்வம் அம்ைா ஆகினயார அைரந்த இந்த 
ைாைன்ைத்தில் ஒரு ்சாதார்ணத் மதாண்்டனா்க தைது அரசியல் 
வாழ்்வத் துவஙகி, படிப்படியா்க உயரவு மபற்று, இன்்ையதினம் 
்கம்பீரைா்க இந்த அ்வயில் அைரந்து அர்சாடசி ந்டத்திவரும் 
ன்சலத்து சிங்கம், தமிழ்கத்தின் தங்கம், குடிைராைத்து நாய்கன், 
ைக்கள் னபாற்றும் ைனிதனநயத் த்லவர, மவற்றி்டத்்த நிரப்பிய 
வீரத்திருை்கன், அறிஞர அண்்ணா, புரடசித் த்லவர எம்.ஜி.ஆர., 
புரடசித் த்லவி அம்ைா ஆகிய முப்மபரும் த்லவர்களின் 
முதன்்ைத் மதாண்்டர, ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்களின் 
வழித்னதான்ைல், ஆளு்ையின் சின்னைாய் இன்று அ்்டயா்ளம் 
்கா்ணப்படடு வருகின்ை அரு்ை அண்்ணன் ைாண்புமிகு தமிழ்க 
முதல்வர, எங்களின் மநஞ்்சத்திற்கு மநருக்கைான ைனிதனநயர 
ைாண்புமிகு எ்டப்பாடியார அவர்களின் பாதம் பணிந்து என் 
பணிவான வ்ணக்கத்்தத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

்கழ்கத்தினு்்டய ஒருஙகி்்ணப்பா்ளரா்கவும், து்்ண 
முதல்வரா்கவும் இருந்து இந்த ஆடசிககும், ்கடசிககும் சிறிதும் 
பங்கம் ஏற்ப்டாைல் பாது்காத்து வரும் இனிய பண்பா்ளர, 
அ்னவ்ரயும் அரவ்்ணத்துச ம்சல்லும் ஆற்ைலர்சர, ஏசசுக்கள், 
னபசசுக்கள், ஏ்ளனம், எ்கத்தா்ளம் என எத்த்ன எதிரப்பு்கள் 
வந்தாலும், அ்வ அத்த்ன்யயும் ஒரு மைௌன புன்ன்்கயால் 
வீழ்த்திவிடடு, எதிரி்க்்ளப் புலம்பவிடடு, அ்ைதியின் வடிவைாய், 
அ்டக்கத்தின் உருவைாய்த் தி்கழும் எங்களின் மதன்பாண்டிச 
சிங்கம் ைாண்புமிகு து்்ண முதல்வர எங்கள் அரு்ை அண்்ணன் 
ஓ.பி.எஸ். அவர்களுககும் என் பணிவான வ்ணக்கத்்தத் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, ஆன்னைாரும், 
்சான்னைாரும், பல முககியத் த்லவர்களும் அைரந்து ைக்கள் 
பணியாற்றிய இந்த அ்வயில், ்சாதார்ண, ்சாைானியத் 
மதாண்்டனான நானும் இ்டம்மபற்று, வரலாற்றுச சிைப்புமிக்க 
வ்ளரசசி்ய அடிப்ப்்டயா்கக ம்காண்்ட இந்த படமஜட 
உ்ரமீது னபசுகிை வாய்ப்புக கி்்டத்த்த என் பிைவிப் பயனா்கக 
்கருதுகினைன். அதற்்கா்க ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்களுககும், ைாண்புமிகு முதல்வர அவர்களுககும், ைாண்புமிகு 
து்்ண முதல்வர அவர்களுககும், அரசுக ம்காை்டா அவர்களுககும் 
மீண்டும் ஒருமு்ை என் பணிவான நன்றி்யயும், வ்ணக்கத்்தயும் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். விருதுந்கர ைாவட்ட ்கழ்கச ம்சயலா்ளர, 

[திரு. M.S.R. ராஜவரைன்]
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பால் வ்ளத் து்ை அ்ைச்சர எனது அரு்ை அண்்ணன், பா்சமிகு 
திரு. ன்க.டி. ரானஜந்திர பாலாஜி அவர்களுககும் நன்றி்யத் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். ைாண்புமிகு அ்னத்து அ்ைச்சர 
மபருைக்களுககும், அ்வ உறுப்பினர்களுககும் நன்றி்யச ம்சால்லி, 
எனது உ்ர்யத் மதா்டஙகுகினைன். 

பிற்ப்கல் 1–35

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, படமஜட 
உ்ரயின்மீது என் ்கருத்து்க்்ளத் மதரிவிப்பதற்கு முன்பு இந்த 
படமஜட்்ட உருவாககிட்ட ைாண்புமிகு முதல்வர, ைாண்புமிகு 
து்்ண முதல்வர ைற்றும் அம்ைாவின் அரசி்னப் பற்றி ஒருசில 
்கருத்து்க்்ள இந்த அ்வயில் பதிவு ம்சய்ய விரும்புகினைன். ன்சாழ 
நாடு ன்சாறு்்டத்து என்பார்கள். நஞ்்்சயும், புஞ்்்சயும் ம்காஞ்சி 
வி்்ளயாடும் தஞ்்்ச பூமி என மபரு்ை னபசி வந்னதாம். ைாடு 
்கடடிப் னபாரடித்தால் ைா்ளாது ம்சந்மநல் என்று யா்ன ்கடடிப் 
னபாரடித்த பூமி நம் தஞ்்்ச பூமி என்று வரலாறு னபசுகின்ைது. 
இதற்ம்கல்லாம் ்கார்ணம் யார மதரியுைா? தஞ்்்ச ைண்ணின் வ்ளம் 
்காக்க, அந்தப் பகுதியில் னவ்ளாண்்ை மபருகி்ட, ்சம்பா, குறு்வ, 
தா்ளடி என முப்னபா்கமும் வி்்ளந்தி்ட பல நூறு ஆண்டு்களுககு 
முன்னப ்கானவரி ஆற்றின் குறுகன்க வலுவான ்கல்ல்்ண்யக 
்கடடினானன ைாைன்னன் ்கரி்கால் மபருவ்ளத்தான், அவரதான் 
்கார்ணம். அத்த்்கய சிைப்பும், மபரு்ையும் வாய்ந்த தஞ்்்சத் 
தரணி்ய, தமிழ் ைக்களுககுச ன்சாறு தந்த புண்ணிய பூமி்ய, 
்காப்பாற்றினய தீருனவன் என ்சபதம் எடுத்து ்கானவரி ம்டல்்டா 
பகுதி்க்்ள பாது்காக்கப்பட்ட சிைப்பு னவ்ளாண்்ை ைண்்டலைா்க 
அறிவித்திட்ட, விவ்சாயக குடும்பத்தில் பிைந்த வீரத் திருை்கன் 
நம் ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்வர அண்்ணன் எ்டப்பாடியார 
அவர்க்்ள இரண்்டாம் ்கரி்கால் ன்சாழன் என ைக்கள் ம்காண்்டாடி 
ைகிழ்வார்கள். இனிவரும் ்காலங்களும், த்லமு்ையும் அவ்ரப் 
பாராடடும். இந்த அறிவிப்்ப மவளியிட்டதற்்கா்க ்கடசி னபதமின்றி 
அ்னத்துத் தரப்பினரும் பாராடடிய்த நாம் அறினவாம். 
இஙகுள்்ள தமிழ் ைக்கள் ைடடுைல்ல, உல்கமைஙகும் வாழ்கின்ை 10 
ன்காடிககும் அதி்கைான தமிழர்களும் ைாண்புமிகு இதய மதய்வம் 
புரடசித் த்லவி அம்ைா அவர்களின் வழித்மதாண்்டனா்க வந்த நம் 
ைாண்புமிகு தமிழ்க முதல்வர, அரு்ை அண்்ணன் எ்டப்பாடியார 
அவர்க்்ள இன்்ைககு பாராடடிகம்காண்டிருககின்ைார்கள். 

[திரு. M.S.R. ராஜவரைன்]
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 ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, இப்மபாழுதுதான் 
எதிரக்கடசியினர உ்ணரகின்ைார்கள். ஏனதா நி்னத்னதாம், என்னனவா 
ந்டந்துவிட்டது, எப்படி இது ்சாத்தியைானது? ்சாதார்ணைானவர 
என்று நாம் ்கருதினனானை! இன்்ைககு ்சாத்னயா்ளரா்க, 
்சாைரத்திய்சாலியா்க இருககின்ைானர என நம்மு்்டய ைாண்புமிகு 
முதல்ைச்சர அவர்க்்ள நி்னத்து மூககின்னைல் விரல் ்வத்து 
ஆச்சரியப்படுகின்ைார்கள், அதி்சயிககின்ைார்கள். இன்்ைககு 
நம் ைாண்புமிகு அண்்ணன் எ்டப்பாடியார அவர்கள் அரசியல் 
வித்்த ்கற்றுத்தரககூடிய அ்ளவிற்கு புதிய அரத்த ்சாஸ்த்திரத்்தப் 
ப்்டத்து வருகின்ைார. ஒரு வாரம், ஒரு ைாதம், இரண்டு ைாதம் என 
ம்கடு ்வத்தவர்கள் நி்ல்ைமயல்லாம் இப்னபாது ம்கடுவான் 
ன்கடு நி்னப்பான் என்ை பழமைாழிககு ஒப்பாகிவிட்டது. 
நாற்்காலி ்கனவு ்கண்்ட அவர்கள் நி்ல்ை இப்னபாது அந்னதா 
பரிதாபம் என்று ஆகிவிட்டது. எம்.ஜி.ஆர. என்னும் மூன்மைழுத்து, 
அம்ைா என்னும் மூன்மைழுத்து ைந்திரங்கள், இ.பி.எஸ். ைற்றும் 
ஓ.பி.எஸ். என்னும் மூன்மைழுத்து்களுள் ஐககியைாகி இவர்களுககு 
மவற்றி என்ை மூன்மைழுத்்தத் தந்து வருகின்ைது. (னை்்ச்யத் 
தடடும் ஒலி) இதனால் எதிரக்கடசி்களுககு னதால்வி, ்கவ்ல 
என்ை மூன்மைழுத்துக்கன்ள மதா்டரும் நி்ல ஏற்படடுள்்ளது. 
இன்்ையதினம் எ்தத் தின்ைால் பித்தம் மதளியும் என்ை நி்லககு 
வந்த எதிரக்கடசியினர இப்னபாது தங்களின் நிருவாகி்க்்ளயும், 
மதாண்்டர்க்்ளயும், ஏன் தமிழ் ைக்க்்ளககூ்ட நம்பாைல் வ்ட 
நாடடிலிருந்து ஒரு மூ்்ள்யக ம்காள்முதல் ம்சய்து வந்து, இந்த 
வ்ளைான தமிழ் ைண்்்ண மீண்டும் வ்்ளத்துப் னபாடடு, வாரி 
சுருடடிகம்காள்்ளலாம் என ்க்ணககுப் னபாடடு, அந்த மூ்்ளக்கார 
ஆ்சாமிககு ன்காடி்க்்ளக ம்காடடிகம்காடுககின்ைார்க்ளாம். இந்தத் 
திராவி்ட பூமியில், இந்தத் தமிழ் ைண்ணில் உலகிற்ன்க அரசிய்லக 
்கற்றுக ம்காடுத்த இந்தத் தமிழ் ைக்களி்டம் வ்டநாடடு வசிய ைருந்து 
பலிக்காது. (குறுககீடு)

 ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: திரு. அம்னபத்குைார, நீங்கள் 
உட்காருங்கள். 

திரு. M.S.R. ்ரவாே்ர்ைன்: அவர்களின் ்க்ணககு தப்புக 
்க்ணக்கா்கனவ முடியும் என்ப்தக ்க்ணககுக ன்கட்ட 
்கடசிககுச ம்சாந்தக்காரன் என்ை வ்்கயினல அவர்களுககு 
அழுத்தந்திருத்தைா்கச ம்சால்லிகம்காள்னவன். 

[திரு. M.S.R. ராஜவரைன்]
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 ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, படமஜட்்டப் 
பற்றி னபசும்னபாது இந்தச சிைந்த படமஜட்்ட விைரசிப்பவர்கள் 
யார? அவர்களின் பூரவீ்கம் என்ன? அவர்களின் னநாக்கம் 
என்ன? அவர்க்ளால் ைக்களுககு என்ன பாதிப்புவரும் 
என்ப்தப் பற்றிமயல்லாம் னப்ச னவண்டியது அவசியம். இதுவும் 
படமஜட மதா்டரபானதுதான் என்ப்த மைத்தப் பணிவு்டன் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். ைாண்புமிகு அம்ைா அவர்களின் இந்த 
நல்ல அரசுககுக கி்்டத்திட்ட சிைப்பு என்ன மதரியுைா? இந்திய 
அ்ளவில் விவ்சாயம், சு்காதாரம், நிதி நிருவா்கம், ைனிதவ்ள னைம்பாடு, 
்சமூ்க நலம், நீதித் து்ை உள்ளிட்ட 10 து்ை்களின் ம்சயல்திைன் 
ைதிப்பி்டப்படடு இந்த நாடடிலுள்்ள 18 மபரிய ைாநிலங்களில் 
தமிழ்கம் முதல் இ்டம் மபற்றுள்்ளது என்ை மபரு்ை்யப் 
மபற்ைவர நைது தமிழ்நாடு முதல்ைச்சர அரு்ை அண்்ணன் 
எ்டப்பாடியார அவர்கள். ைத்திய நிருவா்கச சீரதிருத்தம் ைற்றும் 
மபாது ைக்கள் கு்ைதீரப்பு அ்ைச்ச்கம் இதற்்கான அறிவிப்்ப 
நல் ஆளு்ை தினத்தன்று மவளியிடடுள்்ளது. இது ஒன்னை னபாதும் 
அரு்ை அண்்ணன் முதல்வர எ்டப்பாடியார த்ல்ையிலான 
அம்ைாவின் அரசுககு, ைக்களின் அரசுககு, ைாநில நலன் ்காககும் 
அரசுககு இஙகு ந்்டமபறுவது நல்லாடசி என்ப்த ப்ை ்சாற்றி்ட. 

பிற்ப்கல் 1–40

அமைரிக்கா, லண்்டன், துபாய் என பல நாடு்கள் ம்சன்று, பல 
திட்டங்க்்ள, மதாழில் நிறுவனங்க்்ள நம் தாய்த் தமிழ்கத்திற்கு 
ைாண்புமிகு தமிழ்கத்தினு்்டய முதல்வர அரு்ை அண்்ணன் 
எ்டப்பாடியார அவர்களும், ைாண்புமிகு தமிழ்கத்தினு்்டய து்்ண 
முதல்வர அரு்ை அண்்ணன் ஓ.பி.எஸ். அவர்களும் ம்காண்டு 
வந்துள்்ளனர. சுைார 10,000 ன்காடி ரூபாய் ைதிப்பிலான அந்தத் 
திட்டங்கள் பல இப்னபாது ம்சயல்வடிவம் மபற்று வருவ்த இந்த 
அ்வயில் பதிவு ம்சய்ய விரும்புகினைன். 

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, அண்்ணா 
திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்கத்தின் ஒவமவாரு மதாண்்டனும் 
வாய்ப்புக கி்்டத்தால் வரலாறு ப்்டப்பான், ்சந்தரப்பம் 
கி்்டத்தால் ்சாத்ன்கள் பல ப்்டப்பான் என்பதற்கு மி்கச சிைந்த 
உதார்ணம்தான் எங்கள் ன்சலத்து சிங்கம் அரு்ை அண்்ணன் 
எ்டப்பாடியார அவர்களும், மதன்பாண்டி ைண்்டலத்தின் த்ளபதி 
எங்கள் அரு்ை அண்்ணன் ஓ.பி.எஸ். அவர்களும். னபரறிஞர 
அண்்ணா அவர்கள் “தமிழ் ைக்களி்டம் ம்சல், அவர்கன்ளாடு 

[திரு. M.S.R. ராஜவரைன்]
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வாழ்ந்திடு, அவர்களி்டமிருந்து அறிந்தும்காள், அவர்க்்ள 
னநசித்திடு, அவர்களுக்கா்க உன் உ்ழப்்ப நல்கிடு, அவர்கன்ளாடு 
இ்்ணந்து அவர்களுக்கா்கத் திட்டமிடு, அவர்களுககுத் மதரிந்ததில் 
பணி்யத் துவககிடு” என்று குறிப்பிட்ட அரத்தமுள்்ள ்கருத்து்க்்ள 
உள்வாஙகி, புரடசித் த்லவர எம்.ஜி.ஆர. அவர்கள் 1977 ஆம் 
ஆண்டு ஆடசிப் மபாறுப்னபற்ைதும் அதி்காரி்க்்ள அ்ழத்து, 
நீங்கள் எத்த்ன மபரிய திட்டங்க்்ளத் தீடடுவதா்க இருந்தாலும், 
அந்தத் திட்டங்களின்மூலம் ஏ்ழமயளிய, பாைர ைக்களுககு 
என்ன பயன் கி்்டககும் என்று சிந்தித்துச ம்சயல்படுங்கள் என்று 
மதரிவித்த்தயும், அனதனபால, இதய மதய்வம் நம் ைாண்புமிகு 
அம்ைா அவர்கள் ஒரு மு்ை னபசும்னபாது, “ஒரு னத்சத்தின் 
வ்ளரசசி என்பது ஏ்ழ்களின் ்கண்ணீ்ரத் து்்டப்பதா்க இருக்க 
னவண்டும், அரசின் ்சட்டங்கள் ைற்றும் திட்டங்கள் ைக்கள் 
நலன் ்கருதினய அ்ைய னவண்டும்” எனக குறிப்பிட்ட்தயும் 
ைனதில் நிறுத்தி, அந்த நல்ல எண்்ணங்க்்ளச ம்சயல்படுத்தும் 
விதைா்கத்தான் இந்த அரு்ையான படமஜட தயாரிக்கப்படடு 
தாக்கல் ம்சய்யப்படடுள்்ளது. னைலும், அம்ைா அவர்கள் 
மதரிவித்ததன் அடிப்ப்்டயினலனய தமிழ்நாடடின் மபாரு்ளாதாரம் 
புத்துயிர மபற்று, எழுசசி மபறும் வ்்கயிலும், னநரமு்க, ை்ைமு்க 
னவ்லவாய்ப்பு்க்்ளப் மபருககும் வ்்கயிலும் ைக்களின் 
வாழ்க்்கத் தரத்தி்ன உயரத்தும் வ்்கயிலும், இந்தியாவினலனய 
தமிழ்நாட்்ட முதன்்ை ைாநிலைா்க ஆக்க னவண்டும் என்ை 
இலடசிய ்கன்வ நி்ைனவற்றும் வ்்கயிலும் இந்த படமஜட 
உருவாக்கப்படடுள்்ளது என்ப்த இந்த அ்வயில் மபரு்ையு்டன் 
பதிவு ம்சய்து ம்காள்கினைன்.

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 1960–்களில் இந்த 
அ்வயில் அன்்ைய நிதிய்ைச்சர திரு. சுப்பிரைணியம் ஐயா 
அவர்கள் 100 ன்காடி ரூபாய்க்கான வரவு–ம்சலவு குறித்த படமஜட்்டத் 
தாக்கல் ம்சய்தனபாது, அவர ம்சஞ்சுரி அடித்துவிட்டார என இந்த 
அ்வயில் இருந்னதார பு்கழாரம் சூடடியுள்்ளனர. இதய மதய்வம் 
அம்ைா அவர்களின் ்காலத்தினலதான் படமஜட மதா்்க ரூபாய் 
ஒரு இலட்சம் ன்காடி்ய தாண்டியது. இன்று, நம் ைாண்புமிகு 
முதல்வர எ்டப்பாடியாரின் வழி்காடடுதலால் ைாண்புமிகு து்்ண 
முதல்வர அரு்ை அண்்ணன் ஓ.பி.எஸ். அவர்கள் தாக்கல் 
ம்சய்துள்்ள படமஜட மதா்்க சுைார 2 இலட்சத்து 41 ஆயிரம் 
ன்காடி ரூபாய் என்கிை அ்ள்வ எடடி ை்கத்தான ்சாத்ன 
ப்்டத்துள்்ளது. வ்ளரசசி இல்்ல, வ்ளரசசி இல்்ல என்று சிலர 
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இஙன்கயும், மவளினயயும் னபசித் திரிகிைார்கள். அதாவது இந்த 
அ்வயினல எங்கள் பா்சமிகு அண்்ணன் து்்ண முதல்ைச்சர 
ஓ.பி.எஸ். அவர்கள்–முதல்ைச்சரும், து்்ண முதல்ைச்சரும் 
ன்சரந்து தயாரித்த–படமஜட்்ட மூன்று ைணி னநரத்திற்கும் 
னைலா்கப் படித்தார. 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. 
M.S.R. ராஜவரைன், உ்ர்ய முடியுங்கள். இன்்ைககு 2 ைணிககுள் 
அ்வ்ய நான் முடிக்க னவண்டும். 

திரு. M.S.R. ்ரவாே்ர்ைன்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, நின்று நிதானித்து படித்தானர அ்தப்னபால நீங்கள் 
நின்று ம்காண்டுகூ்ட படிக்க னவண்்டாம். ஒருமு்ை விருப்பு 
மவறுப்பின்றி, மபாறு்ையு்டன்–ஆை அைர அைரந்து அல்லது 
படுத்துகம்காண்டு படித்து மதரிந்தும்காள்்ளலாம். படமஜட்்ட 
னைனலாட்டைா்கப் பாரத்தால்கூ்ட நல்ல பல அறிவிப்பு்கள், 
திட்டங்கள் நைககு “பளிச” எனத் மதரியும்.

்கல்விககும் னவ்ளாண்்ைககும் எவவ்ளவு முககியத்துவம் 
அளிக்கப்படடுள்்ளது. மூலதனச ம்சலவு்களுககு எவவ்ளவு நிதி 
ஒதுக்கப்படடிருககிைது என்பது உள்ளிட்ட பல விவரங்கள் இதினல 
மபாதிந்து கி்டககின்ைன. இன்்ையதினம் ந்கரப்புை உள்்ளாடசி 
அ்ைப்பு்களுககு 5 ஆயிரத்து 307 ன்காடி ரூபாயும், ஊர்க 
உள்்ளாடசி அ்ைப்பு்களுககு 6 ஆயிரத்து 754 ன்காடி ரூபாயும் 
ஒதுக்கப்படடுள்்ளது வரனவற்்கத்தக்கதாகும். அதுைடடுைல்ல, 
தமிழ்கத்திலுள்்ள அ்னத்து உள்்ளாடசி அ்ைப்பு்களுக்கான 
ைானியம் 5 ஆயிரத்து 344 ன்காடி ரூபாயா்க உயரந்திருப்பது 
இன்னும் சிைப்பாகும்.

பிரதை ைந்திரி வீடடு வ்சதித் திட்டத்திற்்கா்க 3 ஆயிரத்து 99 
ன்காடி ரூபாயும், முதல்ைச்சரின் பசு்ை வீடு்கள் திட்டத்திற்்கா்க 
500 ன்காடி ரூபாயும் ஒதுக்கப்படடிருப்பது ஏ்ழமயளிய ைக்களின் 
ம்சாந்த வீடு ்கன்வ நனவாககும். ்கல்வித் து்ைககு 34 ஆயிரத்து 
181 ன்காடி ரூபாய், மின்்சாரத் து்ைககு—கு்ணத்தில் தங்கம், 
ம்காதித்தால் சிங்கம் னபால் இன்்ைககு மின்்சாரத் து்ை்ய 
தன்்னப்னபால் ்கடடி ்காத்து வருகின்ை அரு்ை அண்்ணன் 
தங்கைணி அவர்களுககு—20 ஆயிரத்து 11 ன்காடி ரூபாய். 
னவ்ளாண்்ைத் து்ைககு 11 ஆயிரத்து 894 ன்காடி ரூபாய், சு்காதாரத் 
து்ைககு 15 ஆயிரத்து 863 ன்காடி ரூபாய், னபாககுவரத்துத் 
து்ைககு 2 ஆயிரத்து 716 ன்காடி ரூபாய், அத்திக்க்டவு–அவினாசித் 
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திட்டத்திற்கு 500 ன்காடி ரூபாய், புதிய ைாவட்டங்கள் அ்ைத்தி்ட 
550 ன்காடி ரூபாய், ஒருஙகி்்ணந்த ்சா்ல ்கட்ட்ைப்பு வ்சதிககு 
5 ஆயிரத்து 500 ன்காடி ரூபாய் என து்ை்கள்னதாறும் னத்வயான 
நிதி ஒதுக்கப்படடிருப்பது இன்்ையதினம் எதிரக்கடசியினருககு 
வ்ளரசசியா்கத் மதரியவில்்லயா?

பிற்ப்கல் 1–45

ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, வரும் நிதி 
ஆண்டில் பயிரக ்க்டன் இலக்கா்க 11 ஆயிரம் ன்காடி ரூபாய் 
நிர்ணயிக்கப்படடிருககிைது. மின்னணுக குடும்ப அட்்ட 
்வத்திருப்னபார எஙகும் மபாருட்கள் வாங்கலாம் என்ை நி்ல 
ைாண்புமிகு எ்டப்பாடியாரின் அர்சால் உருவாக்கப்படடுள்்ளது. 
ை்களிர நலத் திட்டங்களுககு ரூ.78,796 ன்காடி நிதி ஒதுக்கப்படடுள்்ளது. 
மபாரு்ளாதார வ்ளரசசி, வரும் நிதியாண்டில் 7.2 ்சதவிகிதைா்க 
இருககும் என ைதிப்பி்டப்படடுள்்ளது. னவ்ளாண் மதாழில்நுடப 
ஆனலா்ச்ன மபை உழவர–அலுவலர மதா்டரபுத் திட்டம் 
உருவாக்கப்படடுள்்ளது. 

்காவல் து்ையில் 10,276 னபர புதிதா்க நியமிக்கப்ப்ட 
இருககிைார்கள். பழஙகுடியின ைக்களுககுக குடியிருப்பு்கள் ்கட்ட 
சிைப்புத் திட்டம் உருவாக்கப்படடுள்்ளது. 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. ராஜவரைன், உ்ர்ய முடியுங்கள். 

திரு. M.S.R. ்ரவாே்ர்ைன்: இனதா முடித்துவிடுகினைன். 21,966 
ஏக்கர பரப்ப்ளவில் மபான்னனரி பகுதியில் மதாழில் மு்னய 
னைம்பாடடுத் திட்டம் வருகிைது. கிறித்தவ னதவாலய பராைரிப்புககு 
வழங்கப்பட்ட ஒரு ன்காடி ரூபாய் தற்னபாது ரூ.5 ன்காடியா்க 
உயரத்தப்படடுள்்ளது. இறுதியா்க ஒன்றிரண்டு ்கருத்து்க்்ளக கூறி, 
என்னு்்டய உ்ர்ய நி்ைவு ம்சய்ய விரும்புகினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: வாய்ப்பு இல்்ல. ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர திரு. ராஜவரைன், நீங்கள் னவறு ஏதாவது னப்ச 
இருந்தாலும், பிைகு னப்சலாம். இன்மனாரு நாளில் னப்சலாம். 
உ்ர்ய முடியுங்கள். 

திரு. M.S.R. ்ரவாே்ர்ைன்: ‘மவடடி வா’ என்ைால் ்கடடிவரும் 
்கழ்கப் பட்டா்ளம் து்்ண இருககும் வ்ர, ந்டைாடும் இராணுவைாய், 
ஒன்ை்ரக ன்காடி மதாண்்டர்களும் அணிவகுத்து நிற்கும் வ்ர, 
இந்த ஆடசி்யனயா, ்கடசி்யனயா எவரும் மதாடடுப் பாரக்க 
முடியாது. 
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எம்.ஜி.ஆர. எனும் ்கண்ணுககுத் மதரியாத ்சகதி எங்க்்ள 
இன்னும் இயககிக ம்காண்டிருககிைது. அம்ைா எனும் அபூரவ ்சகதி, 
ஆதரஷ ்சகதி எங்களு்டன் எப்னபாதும் குடிம்காண்டிருககிைது. 
‘ஆலைரம் னபால நீ வாழ, அஙகு ஆயிரம் பை்வ்கள் இ்்ளப்பாை, 
்காலை்கள் உன்்னத் தாலாட்ட, உந்தன் ்கரு்்ண்ய நாங்கள் 
பாராட்ட’ என்ை அந்தப் பா்டல் வரி்களுககு ஏற்ப இன்்ைககு 
ஆல ைரம்னபால் ஆடசி்யயும், ்கடசி்யயும் வழிந்டத்தி வருகின்ை 
தமிழ்கத்தினு்்டய முதல்ைச்சர, குடிைராைத்து நாய்கர, அரு்ை 
அண்்ணன் திரு. எ்டப்பாடியார அவர்களுககும், தமிழ்கத்தினு்்டய 
து்்ண முதல்ைச்சர, ்கழ்கத்தினு்்டய ஒருஙகி்்ணப்பா்ளர 
அரு்ை அண்்ணன் திரு. ஓ.பி.எஸ். அவர்களுககும், ைாண்புமிகு 
னபர்வத் த்லவர அவர்களுககும், ைாண்புமிகு னபர்வத் 
து்்ணத் த்லவர அவர்களுககும், ைாண்புமிகு அரசுக ம்காை்டா 
அவர்களுககும், நன்றி்யச ம்சால்லி அைரகினைன். நன்றி, வ்ணக்கம். 
(னை்்ச்யத் தடடும் ஒலி) 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. எஸ். அரவிந்த் ரனைஷ அவர்கள். 

திரு. எஸ். அ்ரவிநத் ்ரபைஷ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, இந்த நாடடிற்்கா்கவும், தமிழ் ைண்ணிற்்கா்கவும், 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. எஸ். அரவிந்த் ரனைஷ, பிற்ப்கல் 2–00 ைணிககு நான் அ்வ்ய 
முடிக்கனவண்டும். அதற்ன்கற்ைாற்னபால் உ்ர்ய முடியுங்கள். 
இன்்ைககு நான் அ்வ்ய extend ம்சய்யைாடன்டன். ்சரியா்க 
பிற்ப்கல் 2–00 ைணிககு நான் அ்வ்ய முடித்துவிடுனவன். 

திரு. எஸ். அ்ரவிநத் ்ரபைஷ்: தமிழ் ைண்ணிற்்கா்கவும், தமிழ் 
ைக்களுக்கா்கவும் தன்்ன அரப்பணித்துகம்காண்டு, ஐந்து மு்ை 
தமிழ்க முதல்வரா்க ஆடசி ந்டத்தி, நின்ை அ்னத்துத் னதரதல்்களிலும் 
மவன்று, பல ்சாத்ன்க்்ளப் புரிந்து, வரலாற்்ைப் ப்்டத்த 
அரும்மபரும் த்லவர, முத்தமிழ் அறிஞர ்க்லஞர அவர்கள் 
துயில் ம்காள்ளும் தி்்சனநாககி வ்ணஙகுகினைன். (னை்்ச்யத் 
தடடும் ஒலி) 

திராவி்ட முன்னனற்ைக ்கழ்கத்தின் அரிய மபாககிஷைாய் 
வி்ளஙகிவரும் எங்க்ளது ஆடசிக ்காலத்தில் து்்ண முதல்வராய், 
உள்்ளாடசியில் நல்லாடசி தந்த நாய்கனாய், இன்றும் ஓய்வறியாது 
உ்ழத்துக ம்காண்டிருககின்ை, நா்்ளய தமிழ்கம், (னை்்ச்யத் 
தடடும் ஒலி) எங்களின் ்கழ்கத் த்லவர, தமிழ்க ்சட்டைன்ை 

[திரு. M.S.R. ராஜவரைன்]
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எதிரக்கடசித் த்லவர அவர்க்்ளயும் வ்ணஙகுகினைன். 
எதிரக்கடசியின் து்்ணத் த்லவர அண்்ணன் திரு. து்ரமுரு்கன் 
அவர்க்்ளயும் வ்ணஙகுகினைன். ைாவட்ட ்கழ்கச ம்சயலா்ளர்கள், 
்்ச்த ்சட்டைன்ை உறுப்பினர, திரு. ைா. சுப்பிரைணியன் 
அவர்களுககும், ஆலந்தூர ்சட்டைன்ைத் மதாகுதியின் உறுப்பினர 
திரு. தா.னைா. அன்பர்சன் அவர்களுககும் இந்த னநரத்தில் 
நன்றினயாடு வ்ணக்கத்்தத் மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

தமிழ்க அரசினு்்டய நிதிநி்ல அறிக்்கயின்மீதான 
விவாதத்தில் னபசுவதற்கு முன்பா்க வி்லவாசி ஏற்ைத்்தப்னபாலும், 
னவ்லவாய்ப்புககுக ்காத்திருககும் இ்்ளஞர்களினு்்டய 
எண்ணிக்்க அதி்கைாவதுனபாலும், தமிழ்க அரசு எப்படி 
்க்டன் சு்ை்ய தமிழ்க ைக்களின் த்லயில் உயரத்திகம்காண்டு 
னபாவதுனபாலும், நான் ்சாரந்திருககின்ை ன்சாழிங்கநல்லூர 
மதாகுதியினு்்டய வாக்கா்ளர்களின் எண்ணிக்்க 6,60,000 ஆ்க 
உயரந்து, தமிழ்கத்தில் மி்கப் மபரிய மதாகுதியா்க முதலி்டத்்தத் 
தக்க ் வத்துகம்காண்டுள்்ளது. ஆ்கனவ, இது மூன்று மதாகுதி்க்்ளச 
ன்சரந்த மதாகுதியா்க இருப்பதனால், ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கள், அதற்்கா்க மூன்று மதாகுதி்களு்்டய 
னநரத்்த எனககு ஒதுககி, கு்ைந்தபட்சம் 45 நிமி்டங்க்ளாவது 
எனககுப் னப்ச னநரம் ம்காடுக்க னவண்டுமைன்று பணினவாடு 
ன்கடடுகம்காள்கினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: மதாகுதிககு 5 நிமி்டங்கள் 
என்ை அடிப்ப்்டயில் 15 நிமி்டங்கள் ஒதுக்கப்படுகிைது. 

திரு. எஸ். அ்ரவிநத் ்ரபைஷ்: ஆ்கனவ, என் மதாகுதி 
்சாரந்த னத்வ்கள் அதி்கம் உள்்ளதால், ஒரு சிலவற்்ை 
ைடடும் னபசிவிடுகினைன். மீதமுள்்ளவற்்ை, எழுத்துமூலைா்க 
அளித்துவிடுகினைன். அவற்்ை அ்வக குறிப்பில் பதிவு 
ம்சய்தும்காள்ளுைாறு ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்க்்ளக 
ன்கடடுகம்காள்கினைன். அகன்காரிக்்க்க்்ள அரசு நி்ைனவற்றித் 
தரும்படியும் அன்பு்டன் ன்கடடுகம்காள்கினைன். 

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட பகுதி்களில் I.T. 
நிறுவனங்கள் அதி்கம் உள்்ளன. அவற்றில் பல ைாநிலத்தவர்கள் 
பணிபுரிகின்ை நி்லயில், அதி்கைான அடுககுைாடிக குடியிருப்பு்கள் 
உள்்ளதனால், குடியிருப்புப் பகுதி்களிலும், அ்னத்து ்சா்ல்களிலும், 
C.C.T.V. cameras அ்ைத்து ்கண்்காணிக்க னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கின்னைன். 

[திரு. எஸ். அரவிந்த் ரனைஷ]
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என் மதாகுதிககுடபட்ட ம்சங்கல்படடு ைாவட்டம், புனித 
னதா்ையார ை்ல ஒன்றியத்தில் உள்்ள்டஙகிய னை்டவாக்கம், 
ன்காவிலம்பாக்கம், நன்ைங்கலம், னவங்்கவா்சல், மபரும்பாக்கம், 
சித்தாலப்பாக்கம், ஒடடியம்பாக்கம் ஆகிய னைற்ம்சான்ன ஊராடசிப் 
பகுதி்கள், ம்சன்்ன னபான்று வ்ளரசசிய்்டந்து, அடுககுைாடிக 
குடியிருப்பு்கள் அதி்கம் நி்ைந்துள்்ள பகுதியா்க இருககின்ைன. 
1,72,000 வாக்கா்ளர்க்்ளக ம்காண்்ட மபரும் பகுதியா்க இந்த 7 
ஊராடசி்கள் வ்ளரசசிய்்டந்துள்்ளன. எனனவ அஙகு பாதா்ளச 
்சாக்க்்ட, குடிநீரக குழாய்்கள், ்சா்ல்கள், மதரு வி்ளககு்கள் 
அ்ைக்கக ன்கடடுகம்காள்கினைன். குப்்ப்க்்ள அள்ளுவதற்குப் 
னபாதிய ஆட்கள் இல்லாத நி்லயில் இருந்தும்காண்டிருககின்ைன. 

பிற்ப்கல் 1–50

னை்டவாக்கம் அரசு னைல்நி்லப் பள்ளியில் ைா்ணவ 
ைா்ணவியர அதி்க எண்ணிக்்கயில் பயின்று வருவதால், 
மபண்்களுகம்கனத் தனியா்க ஒரு னைல்நி்லப் பள்ளியா்கப் 
பிரிக்க னவண்டும் என்று, 2012 ஆம் ஆண்டில் அரசுககுச ம்சலுத்த 
னவண்டிய மதா்்க ம்சலுத்தப்படடு, விண்்ணப்பம் ம்சய்யப்பட்டது. 
இன்றுவ்ர பள்ளி துவங்கப்ப்டாைல் இருப்பதனால், ைா்ணவி்களின் 
நலன் ்கருதி அத்ன உ்டனடியா்கத் துவக்க னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன். னைலும், இனத மதாகுதிககுடபட்ட 
து்ரப்பாக்கம், உள்்ள்கரம், ன்காவிலம்பாக்கம், ன்சாழிங்கநல்லூர 
பகுதி்களிலும் ைா்ணவி்கள் அதி்க அ்ளவில் பயில்கின்ைனர. 
அஙன்கயும் மபண்்களுகம்கன்று தனியா்கப் பள்ளி உருவாக்கப்ப்ட 
னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன். 

ம்சன்்ன ைாந்கராடசியில் ன்ச்கரிக்கப்படுகின்ை குப்்ப்கள் 
அ்னத்தும் மபருஙகுடி குப்்பக கி்டஙகில் ம்காடடுவது வழக்கைா்க 
இருககின்ைது. இப்படிக ம்காடடுவதால், அந்தப் பகுதி முழுவதுனை 
குப்்பக ்கா்டா்க, குப்்பக கி்டங்கா்கக ்காடசியளிககிைது. 
நூற்றுககு னைற்பட்ட ஏக்கர நிலங்கள் ைா்ச்்டவதால், அ்தச 
சுற்றியுள்்ள குடியிருப்பு்கள் ைற்றும் I.T. நிறுவனங்களில் துரநாற்ைம் 
வீசி, சு்காதாரச சீரன்கடு்கள் ஏற்படுகின்ைன. நிலத்தடிநீர 
ைாசுபடுகின்ை வ்்கயில், குப்்பக கி்டஙகு உள்்ளது. இந்தக 
குப்்பயிலிருந்து மின்்சாரனைா, ைறு சுழற்சி மு்ையில் gas 
தயாரிக்கனவா, குப்்ப்யக கு்ைக்கனவா அரசு எந்த முயற்சியும் 
எடுக்காத நி்லயில் இருந்தும்காண்டிருககின்ைது. ஆ்கனவ, அஙகு 
வாழும் ைக்கள் நலன் ்கருதி, னைற்ம்சான்ன திட்டங்களில் ஒன்்ை 
நி்ைனவற்றி்ட னவண்டுமைன நான் ன்கடடுகம்காள்கினைன். 

[திரு. எஸ். அரவிந்த் ரனைஷ]
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ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட OMR ்சா்ல, ECR 
்சா்ல, னை்டவாக்கம் ்சா்ல்களில் அதி்கப்படியான குளிர்சாதனப் 
னபருந்து்கள் இயக்கப்படடு வந்த நி்லயில், தற்னபாது மபாது 
ைக்கள் குளிர ்சாதனப் னபருந்து்க்்ளப் பாரப்பனத அரிதா்க 
இருககின்ை நி்ல இருந்தும்காண்டிருககின்ைது. அனதனபான்று 
மதாகுதிககுடபட்ட பகுதி்களில் னபாககுவரத்துக ்கழ்கங்க்ளால் 
இயக்கப்பட்ட னபருந்து்கள் அதி்க அ்ளவில் நிறுத்தப்படடிருககின்ைன. 
அவற்்ைமயல்லாம் மீண்டும் உ்டனடியா்க இயககி்ட 
னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர தனித் தாலு்காவா்கப் பிரிக்கப்படடு இயஙகி 
வருகிைது. அஙகு உரி்ையியல் நீதிைன்ைம் அ்ைககும்படி நான் 
அர்்சக ன்கடடுகம்காள்கினைன். ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதியில் 
அதி்க அ்ளவில் ைா்ணவ, ைா்ணவியர பயின்று வருவதால், 
அஙகு மபாறியியல் ்கல்லூரி ஒன்றும் துவங்க னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன். 

மதாகுதியிலுள்்ள வருவாய் வட்டாடசியர அலுவல்கம் த்லவர 
்க்லஞர அவர்கள் ஆடசியில் தனியா்க உருவாக்கப்படடு இயஙகி 
வருகிைது. ஆனால் ை்ைந்த முன்னாள் முதல்ைச்சர அவர்கள் 
15–5–2013 அன்று, விதி 110–ன்கீழ், வட்டாடசியர அலுவல்கக 
்கட்ட்டம் ்கடடித் தருவதா்க அறிவித்தார்கள். ஆனால், இதுநாள் 
வ்ரயில் சிறிய வா்ட்்கக ்கட்ட்டத்தில் இயஙகி வருகிைது. மபாது 
ைக்கள் சிரைப்படுகின்ை நி்ல மதா்டரந்தும்காண்ன்ட னபாகிைது. 
வட்டாடசியர அலுவல்கக ்கட்ட்டத்்த உ்டனடியா்கக ்கடடித் 
தர னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன். 

உ்ணவுப் மபாருள் வழங்கல் ைற்றும் நு்கரனவார பாது்காப்புத் 
து்ை உதவி ஆ்்ணயா்ளர அலுவல்கமும் 1 கி.மீ. தூரத்தில் 
தனியார வா்ட்்கக ்கட்ட்டத்தில் இயஙகி வருகிைது. மபாது ைக்கள் 
அஙகு ம்சன்று வருவதற்கு சிரைப்படுகின்ை நி்ல இருககிைது. 
எனனவ, உ்டனடியா்க அஙகு ஒரு புதிய ்கட்ட்டம் ்கடடித் தர 
னவண்டுமைன்று அர்்சக ன்கடடுகம்காள்கினைன். 

பாலவாக்கத்தில் அ்ைந்துள்்ள அரசு ஆதி திராவி்டர 
உயரநி்லப் பள்ளியில் படிககும் ைா்ணவர்கள் னைல்நி்லப் 
படிப்பு படிப்பதற்கு நீண்்டதூரம் ம்சன்று படிக்க னவண்டிய ஒரு 
நி்ல இருககின்ைது. எனனவ, ைா்ணவர்களின் நல்னக ்கருத்தில் 
ம்காண்டு, அந்தப் பள்ளி்ய னைல்நி்லப் பள்ளியா்கத் தரம் 
உயரத்தி்ட னவண்டும். 
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ன்சாழிங்கநல்லூர கூடடுைவுக ்க்டன் ்சங்கம், தனியார 
வஙகி்களுககு இ்்ணயா்க இன்்ைககு ப்ண பரிைாற்ைம் 
ம்சய்தும்காண்டிருககின்ைது. அந்தச ்சங்கம் இன்று வ்ர 
வா்ட்்க ்கட்ட்டத்தில் இயஙகி வருகின்ைது. எனனவ அதற்கு 
ஒரு ம்சாந்தக ்கட்ட்டம் ்கட்ட னவண்டுமைன்று இந்த னநரத்தில் 
ன்கடடுகம்காள்கினைன். 

ம்சன்்ன ைற்றும் அத்னச சுற்றியுள்்ள பகுதி்களில் குடியிருககும் 
ைக்கள் பயன்மபை, சுைார 400 மில்லியன் லிட்டர திைன்ம்காண்்ட 
்க்டல் நீ்ர நன்னீராககும் நி்லயம் ஒன்்ை ம்சன்்னககு 
அருகிலுள்்ள னபரூரில் 4 ஆண்டு்களுககுள் அ்ைத்திடுனவன் என 
ை்ைந்த முன்னாள் முதல்ைச்சர அவர்கள், 16–4–2013 அன்று விதி 
110–ன்கீழ் அறிவித்தார்கள். ஆனால் 6 வரு்டங்கள் ்க்டந்தும் இன்னும் 
அந்தத் திட்டம் ம்சயல்படுத்தப்ப்டவில்்ல. ஆனால், இதுநாள் 
வ்ரயில், த்லவர ்க்லஞர ஆடசியில் ம்காண்டுவரப்பட்ட, 
த்ளபதி அவர்கள் தனது மபாற்்கரங்க்ளால் அடிக்கல் நாடடிய 
மநமிலி ்க்டல் நீ்ரக குடிநீராககும் திட்டத்தின் மூலைா்க ைடடுனை 
குடிநீர வழங்கப்படடு வருகிைது. 

தமிழ்நாடு குடி்்ச ைாற்று வாரியம், ம்சம்ைஞ்ன்சரி, சுனாமி ந்கர, 
மபரும்பாக்கம் பகுதி்களில், சுைார 22,000 குடும்பங்களுககுனைல் 
வசித்து வருகின்ைனர. அதில் 1 இலட்சம் ைக்கள் வ்ர வாழ்கின்ை 
நி்ல இருந்தும்காண்டிருககின்ைது. அஙகு ஒனரமயாரு ஆரம்ப 
சு்காதார ்ையம் ைடடும் இருககின்ைது. அதில் 5 படுக்்க்கள் 
ைடடுனை இருககின்ைன. அஙகு x–ray ்கருவி்கள் இல்்ல, னபாதிய 
ைருத்துவர்கள் இல்்ல, 24 ைணி னநரமும் பணியாற்றுவதற்்கான 
பணியாட்கள் இல்்ல. அஙகிருககின்ை ஏ்ழமயளிய ைக்கள் 
தங்களுககு உ்டல்நி்ல ்சரியில்்லமயன்ைால் இஙகுதான் 
வரனவண்டும். ைருத்துவம் பாரப்பதற்கு ைருத்துவ உப்கர்ணங்கள் 
இல்லாத ஒரு சூழ்நி்ல இருககிைது. நான் னைற்ம்சான்ன 
இ்டங்களில் ஒன்ைான மபரும்பாக்கம் பகுதியில் ்க்டந்த 5–2–2020 
அன்று ்சரவா.சீனிவா்சன் என்பவரது குழந்்த ஆ்கா்ஷ உ்டல்நலக 
கு்ைவால் ஆரம்ப சு்காதார ்ையத்திற்குக ம்காண்டு ம்சன்ைனர. 
அப்னபாது அஙகு ைருத்துவர இல்லாத சூழ்நி்ல ஏற்படடுள்்ளது. 
அதனால் மபரும்பாக்கத்திலுள்்ள அரசு ஆரம்ப சு்காதார 
நி்லயத்்த னைம்படுத்தி்ட னவண்டும். அனதனபான்று சுனாமி 
ந்கர ம்சம்ைஞ்ன்சரியிலுள்்ள அரசு ஆரம்ப சு்காதார நி்லயத்்த 
30 படுக்்க்கள் ம்காண்்ட ஆரம்ப சு்காதார நி்லயைா்கத் தரம் 
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உயரத்தி்ட னவண்டுமைன்று இந்த னநரத்தினல நான் பணினவாடு 
ன்கடடுகம்காள்்ள விரும்புகின்னைன். 

பிற்ப்கல் 1–55

அனதனபான்று, அந்தப் பகுதிககு அன்ைா்டம் பல 
இலட்சக்க்ணக்கான ைக்கள், கிட்டத்தட்ட 5 இலட்சத்திற்கும் 
னைலா்க, மவளி ைாநிலங்களிலிருந்து மதாழில்ரீதியா்க வந்து 
ம்சல்லககூடிய நி்ல இருந்தும்காண்டிருககிைது. ஆ்கனவ அஙகு 
ஒரு Multi Speciality Hospital—பல்னநாககு ைருத்துவை்ன்ய–
உருவாககி்ட னவண்டுமைன்று நான் மதா்டரந்து இந்த அ்வயில் 
ன்கடடுகம்காண்டிருககின்னைன். ஆ்கனவ, ைாண்புமிகு அ்ைச்சர 
அவர்கள் உ்டனடியா்க ைருத்துவை்ன்ய அ்ைத்துக 
ம்காடுத்தால் அந்த ைக்களுககுப் பயனுள்்ளதா்க இருககும் என்று 
இந்த னநரத்தினல ன்கடடுகம்காள்்ளக ்க்ட்ைப்படடிருககின்னைன். 

னை்டவாக்கத்தில் ஓர ஆரம்ப சு்காதார நி்லயம் 
இயஙகி வருகின்ைது. ஆரம்ப சு்காதார நி்லயத்தில் தனியார 
ைருத்துவை்ன்களுககு ஈ்டா்க ை்கப்னபறு ைருத்துவம் தரைா்க 
அளிக்கப்படுகிைது. இந்த ைருத்துவை்ன்ய நம்பி சுற்றுவட்டாரத்தில் 
உள்்ள ைக்கள் இருககின்ைனர. சு்கப்பிரவ்சம் மபறுவதற்கும், 
ைருத்துவ சிகிச்்ச மபறுவதற்கும் மி்கவும் பயனுள்்ளதா்க 
இருககிைது. ஆ்கனவ, அந்த ஆரம்ப சு்காதார நி்லயத்்தத் தாலு்கா 
ைருத்துவை்னயா்கத் தரம் உயரத்த னவண்டுமைன்று அன்னபாடு 
ன்கடடுகம்காள்்ளக ்க்ட்ைப்படடிருககின்னைன். 

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட OMR ்சா்லயில் 
அ்ைந்துள்்ள சுங்கச்சாவடி்களில் சுங்கவரி வசூ்ல பற்றி 
குறிப்பி்ட விரும்புகினைன். மபருஙகுடி ைற்றும் நாவலூர ஆகிய 
இரண்டு சுங்கச்சாவடி்களுககு ைடடும் தனியார நிறுவனம், அரசு 
TNRDC–யி்டம் ஒப்பந்தம் ம்சய்தும்காண்டுள்்ளது. இப்னபாது 
ஒப்பந்தமில்லாத இ்டங்க்ளான து்ரப்பாக்கம் 200 அடி னரடியல் 
்சா்ல, ன்சாழிங்கநல்லூர–KKR இ்்ணப்புச ்சா்ல, னை்டவாக்கம்–
ன்சாழிங்கநல்லூர இ்்ணப்புச ்சா்ல ஆகிய மூன்று ்சா்ல்களில் 
அ்ைந்துள்்ள சுங்கச்சாவடி்கள் விதி்களுககு முர்ணா்க 
வரிவசூல் ம்சய்தும்காண்டிருககின்ைன. ஆ்கனவ, அவற்்ை 
உ்டனடியா்க அ்கற்றுவதற்கு ந்டவடிக்்க எடுக்க னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன். இந்தச சுங்கச்சாவடி்க்்ள அ்ைத்தனபாது, 
ஊராடசியா்க, னபரூராடசியா்க இருந்த நி்லயில், தற்னபாது 
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ம்சன்்ன ைாந்கராடசினயாடு இ்்ணக்கப்படடுள்்ளது. ம்சன்்ன 
ைாந்கராடசினயாடு இ்்ணக்கப்பட்ட பகுதி்களில் சுங்க வரி 
வசூலிக்கக கூ்டாது என்பதனால் TNRDC வ்சமுள்்ள பஙகு்க்்ள 
தமிழ்க அரசு மபற்று, மநடுஞ்்சா்லத் து்ையி்டம் ஒப்ப்்டத்து சுங்க 
வரியில்லாத ஒரு ்சா்லயா்க பராைரிக்க னவண்டுமைன்று இந்த 
னநரத்தினல நான் ன்கடடுகம்காள்்ளக ்க்ட்ைப்படடிருககின்னைன். 

்க்டந்த 2011 ஆம் ஆண்டு த்லவர ்க்லஞர அவர்கள் ம்சன்்ன 
த்கவல் மதாழில்நுடப ்சா்லயில் மபருகிவரும் னபாககுவரத்து 
மநரி்ச்லக கு்ைக்க 5 ்சந்திப்பு்களில் னைம்பாலங்கள் அ்ைக்க 171 
ன்காடி ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு ம்சய்து அறிவிப்பு மவளியிட்டார்கள். 
அதன் பின்னர ஆடசி ைாற்ைம் ஏற்பட்டது. னைம்பாலங்கள் 
அ்ைககும் திட்டம் ்்கவி்டப்பட்டது. இந்த நி்லயில் 1–4–2013 
அன்று ை்ைந்த முன்னாள் முதல்வர அவர்கள், விதி 110–ன்கீழ் 
ம்சன்்ன த்கவல் மதாழில்நுடப ்சா்லயில் மபருகிவரும் வா்கன 
மநரி்ச்லக கு்ைக்க தரைணி முதல் சிறுன்சரி வ்ர உயரைட்டச 
்சா்ல அ்ைத்தி்ட முடிமவடுக்கப்படடுள்்ளது என்றும், அதன் 
திட்ட அறிக்்க்ய தயாரிக்க 5 ன்காடி ரூபாய் ஒதுககீடு 
ம்சய்யப்படடுள்்ளது எனவும் அறிவித்தார்கள். 11–6–2018 அன்று 
ன்கள்வி னநரத்தில் ன்கள்வி எழுப்பியனபாது, அதற்குப் பதிலளித்த 
ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்கள் தரைணி முதல் சிறுன்சரி வ்ர 
உயரைட்டச ்சா்லயும், அதன்மீது மைடனரா இரயில் வழித்த்டமும் 
அ்ைக்கப்படும் என்று கூறினார்கள். ஆனால் ைாண்புமிகு 
முதல்வர அவர்கள் கூறியது எல்லாம் இன்றுவ்ர ஏட்ட்ளவில் 
உள்்ளது. ந்்டமு்ைககுக ம்காண்டுவரப்ப்டவில்்ல. ைக்கள் 
அனத னபாககுவரத்து மநரி்சலில் இன்்ைககும் தவிககின்ைார்கள். 
எங்களு்்டய இல்லங்களுககு எங்களு்்டய உைவினர்கள், 
நண்பர்கள் திருை்ணத்திற்ன்கா அல்லது ைற்ை சுபநி்கழ்சசி்களுகன்கா 
அ்ழப்பதற்கு பத்திரி்்க தர னவண்டுமைன்ைால், ‘அஙன்க வந்தால் 
அ்ர நாள் ஆகிவிடுகிைது, OMR ்சா்லயில் மி்கவும் னபாககுவரத்து 
மநரி்சல் இருககின்ைது. ஆ்்கயால், நாங்கள் courier–ல் பத்திரி்்க்ய 
அனுப்பி விடுகினைாம், னநரில் வந்து அ்ழத்தாற்னபால் நீங்கள் 
ஏற்றுகம்காள்்ள னவண்டும்’ என்று ம்சால்கின்ை நி்லயில், 
OMR ்சா்ல இருந்தும்காண்டிருககிைது. ஆ்கனவ, இத்திட்டத்்த 
உ்டனடியா்க நி்ைனவற்றி்ட னவண்டுமைன்று இந்த அர்்ச நான் 
ன்கடடுகம்காள்கின்னைன். 

ஆடன்சப்்ணயில்லாத புைம்னபாககு நிலங்களில் 
வசிககும் நபர்களுககு வீடடுை்னப் பட்டா வழங்கலாம் 
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எனக குறிப்பி்டப்படடுள்்ளது. ்காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர 
ைாவட்டங்களிலிருந்து சில ஊர்கள் ம்சன்்னனயாடு 
இ்்ணக்கப்படடுள்்ளன. அந்த இ்டங்களுககுப் பட்டா வழங்க 
னவண்டியது ம்சன்்ன என்பதால், பட்டா வழங்க இயலாத 
நி்ல உள்்ளது. இந்த விதிமு்ை்க்்ளத் த்ளரத்தி்ட னவண்டும். 
மபருஙகுடியில் ்கல்லுககுட்்ட என்கிை பகுதியில் அதி்க 
அ்ளவிலான ைக்கள் வீடு்கள் ்கடடி வாழ்ந்தும்காண்டிருககிைார்கள். 
ன்சாழிங்கநல்லூரில் 439 ்சரனவ எண்ணிலும் வீடு்கள் ்கடடி 
வாழ்ந்தும்காண்டிருககிைார்கள். ஜஹாஙகீரனபட்்ட, நீலாங்க்ர, 
து்ரப்பாக்கம், ஈஞ்்சம்பாக்கம் ஆகிய பகுதி்களில் நீண்்ட மநடு 
நாட்க்ளா்க வழங்கப்ப்டாைல் உள்்ள பட்டாக்க்்ள உ்டனடியா்க 
வழஙகி்ட னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன். 

இந்தத் மதாகுதியில் இ்்ளஞர்கள் அதி்கைா்க உள்்ளதால் 
அவர்க்ளது நல்னக ்கருத்தில்ம்காண்டு, ன்சாழிங்கநல்லூரில் 
உள்்ள ்சரனவ எண் 712–ல் வி்்ளயாடடுத் தி்டல் ைற்றும் உள் 
வி்்ளயாடடு அரங்கம் அ்ைத்துத் தருைாறு இந்த அர்்ச 
நான் ன்கடடுகம்காள்கின்னைன். அனதனபான்று நில உச்சவரம்பில் 
ைடிப்பாக்கம் பகுதியில் ்சரனவ எண்்கள் 224/3 முதல் 224/9 வ்ர 
உள்்ள இ்டங்கள் அ்டஙகியுள்்ளன. 1972 ஆம் ஆண்டு முதல் DTCP–
ன் ஒப்புதல் மபற்று குடியிருந்து வருகிைார்கள். னைற்ம்சான்ன ்சரனவ 
எண்்களில் உள்்ள நிலங்கள், உச்ச வரம்பு என்ை அடிப்ப்்டயில், 
Land Ceiling Act–ன்படி பட்டா ைாற்ை முடியாத நி்லயில் இருந்து 
வருகின்ைன.

பிற்ப்கல் 2–00

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த்  ெமல்ர்: னபர்வயின் 
முன்னனுைதியு்டன் அ்வயின் அலுவல் னநரம் நீடடிக்கப்படுகிைது. 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர திரு. அரவிந்த் ரனைஷ, 5 நிமி்டங்களில் 
உங்கள் உ்ர்ய முடித்துவிடுங்கள். 

திரு. எஸ். அ்ரவிநத் ்ரபைஷ்: ைத்திய அர்சாங்கம் 1999 ஆம் 
ஆண்டு Land Ceiling Act–ஐ இரத்து ம்சய்தது. அவர்கள் பட்டா 
மபை முடியாத ஒரு நி்ல இருந்து ம்காண்டிருககிைது. இத்ன 
ஆய்வும்சய்து, பட்டா்வ உ்டனடியா்க வழஙகி்ட ந்டவடிக்்க 
எடுக்க னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதி, 15–வது ைண்்டலத்தில் அண்்ணா 
ைறுைலரசசித் திட்டத்தின்கீழ் ்சமுதாய நலக கூ்டம் ்கடடி, 
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அப்னபாது மதாழிலா்ளர நலத் து்ை அ்ைச்சரா்க இருந்த 
அண்்ணன் திரு. அன்பர்சன் அவர்க்ளால் திைந்து ் வக்கப்பட்டது. 
அந்தக ்கட்ட்டத்்த ம்சன்்ன ைாந்கராடசி, வருவாய்த் து்ை, 
சு்காதாரத் து்ை, மின்்சாரத் து்ை ஆகிய து்ை்கள் ஆககிரமித்த 
்கார்ணத்தினால், ஏ்ழமயளிய ைக்கள் அந்தச ்சமுதாய நலக 
கூ்டத்்த ்க்டந்த 8 ஆண்டு்க்ளா்கப் பயன்படுத்த இயலாத 
நி்லயில் இருந்து வருகிைது. அந்தச ்சமுதாயக கூ்டத்்த ைக்கள் 
பயன்படுத்தும் வ்்கயில் உ்டனடியா்க ந்டவடிக்்க எடுக்க 
னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

அனதனபான்று ைண்்டலம் 15–ல், 198–வது வட்டத்தில் தனியார 
நிறுவனத்தின் மூலைா்க ஏ்ழமயளிய ைக்கள் பயன்படுத்துகின்ை 
வ்்கயில் ஒரு ன்காடி ரூபாய் ம்சலவில் ஒரு ்சமுதாய நலக 
கூ்டம் ்கட்டப்படடு, இன்னும் முழு்ை மபைாைல் இருந்து 
ம்காண்டிருககிைது. அது ம்சன்்ன ைாந்கராடசி, உள்்ளாடசி 
ைன்ைத்திற்குச ம்சாந்தைான இ்டம் என்பதால், உள்்ளாடசி 
அ்ைப்பான ம்சன்்ன ைாந்கராடசி அத்ன எடுத்து, 
உ்டனடியா்க ்சமுதாய நலக கூ்டத்்த உருவாககி ைக்கள் 
பயன்மபறுகின்ை வ்்கயில் ந்டவடிக்்க எடுக்க னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

எனது மதாகுதிககுடபட்ட ன்காவிலம்பாக்கம், னை்டவாக்கம் 
ஆகிய இரண்டு ்சந்திப்பு்களில் னைம்பாலப் பணி்கள் பல 
ஆண்டுக்காலைா்க ந்டந்து ம்காண்டிருககின்ைன. அந்த னைம்பாலப் 
பணி்கள் மி்கவும் மைதுவா்க ந்்டமபற்றுக ம்காண்டிருககிை 
்கார்ணத்தினால், மபாது ைக்கள், பணிககுச ம்சல்கின்ைவர்கள், 
னவ்லவாய்ப்பிற்்கா்க ம்சல்கின்ைவர்கள், ைா்ணவ, ைா்ணவி்கள், 
்கல்லூரிககுச ம்சல்பவர்கள் என எல்னலாரும் அஙன்க நீண்்ட 
னநரம் நின்று ம்சல்ல னவண்டிய ஒரு நி்ல இருந்து வருகிைது. 
எனனவ, உ்டனடியா்க அந்த இரண்டு பாலங்க்்ளயும் ்கடடித் தர 
னவண்டுமைன்று இந்த னநரத்தில் ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

எனது மதாகுதியில் 124 மபாது விநினயா்கக ்க்்ட்கள் இயஙகி 
வருகின்ைன. அதில் 29 ்க்்ட்கள் வா்ட்்கக ்கட்ட்டத்தில் இயஙகி 
வருகின்ைன. 50 ்க்்ட்களில் 1,000 முதல் 1,500 வ்ர குடும்ப 
அட்்ட்கள் இருககின்ைன. 24 ்க்்ட்களில் 1,500 முதல் 2,000 வ்ர 
குடும்ப அட்்ட்கள் இருககின்ைன. 7 ்க்்ட்களில் 2,000 முதல் 
2,500 குடும்ப அட்்ட்கள் இருககின்ைன. 7 ்க்்ட்களில் 2,500 
முதல் 3,000 குடும்ப அட்்ட்கள் இருககின்ைன. ஆ்கனவ, குடும்ப 
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அட்்ட்கள் அதி்கைா்க இருககின்ை ்க்்ட்க்்ள இரண்்டா்கப் 
பிரிக்கக ன்கடடுகம்காள்கினைன். அனதனபான்று, உ்ணவுப் 
மபாருட்கள் வழஙகும் ்க்்ட்களில் ைளி்்க ்சாைான்்க்்ள 
வாங்க னவண்டுமைன்று வற்புறுத்துகின்ை ஒரு நி்ல இருந்து 
ம்காண்டிருககின்ைது. ைக்களுக்கா்க இயஙகுகின்ை அரசு என்று 
கூறும் நீங்கள், உ்டனடியா்க இத்னக ்கவனத்தில் ம்காண்டு ்சரி 
ம்சய்ய னவண்டும்.

நிதிநி்ல அறிக்்க பக்கம் 40–ல் பககிஙஹாம் ்கால்வாய் 
சீர்ைககும் பணிக்கா்க நிதி ஒதுக்கப்படடுள்்ளதா்க 
குறிப்பி்டப்படடுள்்ளது. ்க்டந்த 2002 ஆம் ஆண்டு உங்கள் ஆடசிக 
்காலத்தில் பககிஙஹாம் ்கால்வாயின் இருபுைமும் குடியிருந்தவர்கள் 
அப்புைப்படுத்தப்படடு, ்கண்்ணகி ந்கர குடி்்ச ைாற்று வாரியக 
குடியிருப்பு்களில் குடியைரத்தப்பட்டனர. ஆனால், இது நாள் 
வ்ர பககிஙஹாம் ்கால்வாய் பகுதி்களில் எந்தச சீர்ைப்புப் 
பணி்களும் ந்்டமபைவில்்ல. ஆ்கனவ, அந்தக ்கால்வாயில் ப்டகு 
குழாம் அ்ைத்து, இருபுைங்களிலும் ைதில் சுவர்கள் ்கடடுவதற்்கான 
ந்டவடிக்்க்க்்ள உ்டனடியா்கச ம்சய்ய னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

குடி்்ச ைாற்று வாரியத்தின் மூலைா்க உள்்ள்கரத்தில் ்சரனவ 
எண் 90–ல் சுைார 40 ஆண்டுக்காலைா்க 1,500 குடும்பங்கள் வீடு ்கடடி 
வாழ்ந்து வருகிைார்கள். தமிழ்நாடு குடி்்ச ைாற்று வாரியத்தின் 
மூலைா்க ை்ன்க்ளா்கப் பிரிக்கப்படடு, அந்த ை்ன்களின் 
அடிப்ப்்டயில் வஙகி்களில் ்க்டன் மபற்று வீடு்க்்ளக ்கடடி 
வாழ்ந்து வருகிைார்கள். இந்த நி்லயில் அவர்களுககு ை்னப் 
பட்டா வழங்க முடியாத ஒரு சூழ்நி்ல இருந்து ம்காண்டிருககிைது.

நிதிநி்ல அறிக்்க பக்கம் 107–ல் “அ்னத்து வா்ட்்க 
ஒப்பந்தங்களும் ்கால நீடிப்பு ம்சய்யப்பட்ட ம்சப்்டம்பர 2020 ஆம் 
ஆண்டு 19 ஆம் னததிககுள் இச்சட்டத்தின்கீழ் பதிவு ம்சய்யப்ப்ட 
னவண்டியது அவசியைாகும்” என்று குறிப்பி்டப்படடுள்்ளது. 
னைலும், “ஐந்தாண்டிற்கு உடபட்ட குடியிருப்புக்கான வா்ட்்க 
ஒப்பந்தங்களில், தற்னபாது ந்்டமு்ையிலுள்்ள முத்தி்ரத் தாள் 
வரியி்ன 1 ்சதவிகிதத்திலிருந்து 0.25 ்சதவிகிதம் வ்ரயில் கு்ைப்பதற்கு 
அரசு முடிவு ம்சய்துள்்ளது” எனக குறிப்பி்டப்படடுள்்ளது. இந்தச 
்சட்டத்்தக குறித்து மபாது ைக்களி்டம் ஓர அச்சம் ஏற்படடுள்்ளது. 
எனனவ, இந்தச ்சட்டத்்த இன்னும் எளி்ைப்படுத்தி, ைக்களி்டம் 
விழிப்பு்ணர்வ உருவாககி்ட னவண்டும். இச்சட்டத்தின் முககிய 

[திரு. எஸ். அரவிந்த் ரனைஷ]



447வரவு–செலவுத் திட்டம், 2020–2021, ச�ொது விவொதம்

2020 பிபரவரி 18]

அம்்சங்க்்ளத் மதாகுத்து, அத்ன உள்்ளாடசி அ்ைப்பு்களுககு 
அனுப்பி, அ்னவருககும் வி்ளம்பரப்படுத்தி்ட னவண்டும் என்று 
இந்த னநரத்தில் ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

தமிழ்க இ்்ளஞர்களுககு நிதிநி்ல அறிக்்க பக்கம் 78–ல், 
தமிழ்கத்தில் 2020 ஆம் ஆண்டில், (குறுககீடு) 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு ந்கராடசி நிருவா்கம் 
ைற்றும் ஊர்க வ்ளரசசி, சிைப்புத் திட்டங்கள் ம்சயலாக்கத் து்ை 
அ்ைச்சர அவர்கள். (குறுககீடு)

திரு. எஸ். அ்ரவிநத் ்ரபைஷ்: இன்னும் 5 நிமி்டங்களில் எனது 
உ்ர்ய முடித்து விடுகினைன்.

ைவாண்புமிகு திரு. எஸ்.பி. ப்லுைணி: ைாண்புமிகு னபர்வத் 
த்லவர அவர்கள் ்ச்ப்ய முடிக்கப் னபாகிைார. சுருக்கைா்கச 
ம்சால்லி முடித்துவிடுகினைன். (குறுககீடு) சுருக்கைா்கச ம்சால்லி 
முடித்துவிடுகினைன். ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர அவர்கன்ள, 
ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்கள் னபசும்னபாது, ம்சன்்ன 
ைாந்கராடசிககுடபட்ட ஆரம்ப சு்காதார நி்லயத்்தப் பற்றி 
குறிப்பிட்டார்கள். ஆரம்ப சு்காதார நி்லயங்களில் னபாதுைான 
ைருத்துவர்கள் ைற்றும் பணியா்ளர்கள் இருககின்ைார்கள். அவர 
குறிப்பிடும் இ்டங்களில் அதுனபான்று இருந்தால், ்கண்டிப்பா்க 
வி்சாரித்து, ந்டவடிக்்க எடுத்து, அது ்சரி ம்சய்யப்படும்.

்க்டல் நீ்ரக குடிநீராககும் திட்டத்்தப் பற்றிப் னபசினார்கள். 
்க்டல் நீ்ரக குடிநீராககும் திட்டம் என்பது மி்கப் மபரிய 
திட்டைாகும். கூடடுக குடிநீரத் திட்டம் என்று வரும்னபாது JICA, 
KfW வஙகி்களில் ்க்டன் மபற்று பணி்க்்ளச ம்சய்யும்னபாது, அது 
ஒரு long process. ஒன்கனக்கல் கூடடுக குடிநீரத் திட்டம் ைாண்புமிகு 
புரடசித் த்லவர எம்.ஜி.ஆர. அவர்க்ளால் அறிவிக்கப்பட்ட 
திட்டம். படிப்படியா்க நி்ைனவற்ைப்படடு, அந்தத் திட்டம் 
எப்னபாது ம்சயல்பட்டது என்பது உங்களுககுத் மதரியும். எனனவ, 
மபரிய திட்டங்கள் வருகின்ைனபாது, பல சூழ்நி்ல்கள் ஏற்படும். 

பிற்ப்கல் 2–05

்க்டல் நீ்ரக குடிநீராககும் திட்டத்்த ைாண்புமிகு புரடசித் 
த்லவி அம்ைா அவர்கள் விதி 110–ன்கீழ் அறிவித்தார்கள். மதா்டர 
ந்டவடிக்்க்கள் எடுத்து, 150 M.L.D. தண்ணீர எடுக்க ைாண்புமிகு 
முதல்ைச்சர அண்்ணன் எ்டப்பாடியார அவர்கள் அடிக்கல் 

[திரு. எஸ். அரவிந்த் ரனைஷ]
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நாடடி, னவ்ல்ய ஆரம்பித்திருககினைாம். 400 M.L.D. ்க்டல்நீ்ரக 
குடிநீராககும் திட்டப் பணி்கள் னவ்கைா்கச ம்சயல்படுத்தப்படடு, 
ஒப்பந்தப்புள்ளி ன்காருவதற்கு ந்டவடிக்்க எடுக்கப்படடுள்்ளது. 
ம்சன்்னயில் குடிநீரப் பற்ைாககு்ை ஏற்பட்டனபாது ை்ழப் 
மபாழினவ இல்்ல என்பது அ்னவருககும் மதரியும். ைாண்புமிகு 
முதல்ைச்சர அவர்களின் உத்தரவின்னபரில், நானும், ைாண்புமிகு 
மீன் வ்ளத்  து்ை அ்ைச்சர அண்்ணன் திரு. மஜயககுைார அவர்களும் 
ஆந்திர ைாநில முதல்ைச்ச்ரச ்சந்தித்துப் னபசியதன் ்கார்ணைா்க 
அஙகிருந்து நீர தற்னபாதுவ்ர மதா்டரந்து வந்தும்காண்டிருககிைது. 
இதுனபான்று மதா்டர ந்டவடிக்்க்கள் எடுக்கப்படடிருககின்ைன. 
ம்சன்்னயிலுள்்ள ஏரிப் பகுதி்களில் ை்ழப் மபாழிவு அதி்கைா்க 
இல்லாத ்கார்ணத்தால் ஏரி்களுககுத் தண்ணீர வரத்து இல்்ல. 
ஆந்திர ைாநிலத்திலிருந்து மபைப்பட்ட நீ்ரத்தான் பயன்படுத்திக 
ம்காண்டிருககினைாம். அதுைடடுைல்லாைல், ம்சன்்னயில் குடிநீரப் 
பற்ைாககு்ை்ய நிரந்தரைா்கத் தீரககின்ை வ்்கயில், 400 M.L.D. 
்க்டல்நீ்ரக குடிநீராககும் திட்டம் னபரூரில் ம்சயல்படுத்தப்படுகிைது. 
150 M.L.D. ்க்டல்நீ்ரக குடிநீராககும் திட்டம் மநம்னைலியில் 
ம்சயல்படுத்தப்படுகிைது. அதற்குமுன்பு, மீஞ்சூரில் 100 M.L.D. 
்க்டல்நீ்ரக குடிநீராககும் திட்டமும், மநம்னைலியில் 100 M.L.D. 
்க்டல்நீ்ரக குடிநீராககும் திட்டமும் ம்சயல்படுத்தப்பட்டன. 
ன்காயம்னபடு ைற்றும் ம்காடுங்்கயூரில் ்கழிவுநீர ைறுசுத்தி்கரிப்பு 
நி்லயங்கள் மதா்டங்கப்படடுள்்ளன. எப்னபாதுனை 830 M.L.D. 
நீர வழங்கப்படும். ஆனால், தற்னபாது, ம்சயல்படுத்தப்படடு வரும் 
திட்டங்க்ளால் 870 M.L.D. நீர வழஙகும் அ்ளவிற்கும், ம்சன்்ன 
ைக்களின் குடிநீரப் பிரசசி்ன்க்்ள நிரந்தரைா்கத் தீரககின்ை 
அ்ளவிற்கும் ைாண்புமிகு முதல்ைச்சர அவர்கள் திட்டங்க்்ளத் 
தீடடியுள்்ளார்கள் என்ப்த ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கள் வாயிலா்க ைாண்புமிகு உறுப்பினர அவர்களுககுத் 
மதரிவித்துகம்காள்கினைன். 

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: ைாண்புமிகு உறுப்பினர 
திரு. அரவிந்த் ரனைஷ, உ்ர்ய முடியுங்கள். நன்றி ம்சால்லி 
உ்ர்ய முடியுங்கள். (குறுககீடு) இல்்ல, இல்்ல. நன்றி ம்சால்லி 
உ்ர்ய முடியுங்கள்.

திரு. எஸ். அ்ரவிநத் ்ரபைஷ்: ைாண்புமிகு னபர்வத் த்லவர 
அவர்கன்ள, இப்னபாதுதான் நிதிநி்ல அறிக்்கமீது னப்சனவ 
ஆரம்பிக்கப் னபாகினைன்.

[திரு. எஸ்.பி. னவலுைணி]
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ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: இல்்ல, இல்்ல. ைாண்புமிகு 
உறுப்பினர திரு. அரவிந்த் ரனைஷ, உங்களு்்டய உ்ர இத்து்டன் 
நி்ைவு மபற்ைது.

ெெவாகுதிக் ப்கவாரிக்ம்க்கள:

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட, ECR ்சா்லயான 
திருவான்மியூர–உத்தண்டி ்சா்ல, ன்சாழிங்கநல்லூர–னை்டவாக்கம் 
்சா்ல, கீழ்க்கட்ட்்ள–நங்கநல்லூர ்சா்ல ஆகியவற்்ை 
அ்கலப்படுத்த னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

மபருந்கர ம்சன்்ன ைாந்கராடசி ைண்்டலங்கள் 14 
ைற்றும் 15–ல் உள்்ள வாரடு்களிலும், புனித னதா்ையாரை்ல 
ஒன்றியம் உள்்ள்டஙகிய 7 ஊராடசி்களில் உள்்ள நியாய வி்லக 
்க்்ட்களில் அ்னத்து னவ்ல நாட்களிலும் மபாருட்கள் வழங்க 
னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

OMR ்சா்ல்யயும், ECR ்சா்ல்யயும் இ்்ணப்பதற்கு 
பாலவாக்கம், நீலாங்க்ர, ஒககியம்–து்ரப்பாக்கம் ஆகிய 
பகுதி்களில் பககிஙஹாம் ்கால்வாய் குறுகன்க சிறிய அ்ளவில் 6 
பாலங்கள் உள்்ளன. அவற்்ை அ்கலப்படுத்த னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட உள்்ள்கரம், 
புழுதிவாக்கத்தில் து்்ண மின் நி்லயம் அ்ைக்க னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட மபருந்கர ம்சன்்ன 
ைாந்கராடசியில் உள்்ள்டஙகிய ைண்்டலம் 14, வாரடு எண்்கள் 
168 ைற்றும் 169–ல் உள்்ளவர்கள் மின் ்கட்ட்ணம் ம்சலுத்துவதற்கு 
வ்சதியா்க புழுதிவாக்கம் னபருந்து நி்லயம் அருகிலுள்்ள வணி்க 
வ்ளா்கத்தில் மின் ்கட்ட்ணம் ம்சலுத்துவதற்கு அலுவல்கம் அ்ைக்க 
னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட பகுதியில் 
உள்்ள நீலாங்க்ர, ஒககியம்–து்ரப்பாக்கம் ஆகிய ்காவல் 
நி்லயங்களுககும், நீலாங்க்ர உதவி ஆ்்ணயர அலுவல்கத்திற்கும் 
ம்சாந்தக ்கட்ட்டங்கள் ்கடடுவதற்கு ஆவன ம்சய்ய னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதியிலுள்்ள ையானத்தில் ையான 
உதவியா்ள்ரப் பணியைரத்தி, இைந்தவர்களின் உ்ட்ல இலவ்சைா்க 
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அ்டக்கம் ம்சய்வதற்கு ந்டவடிக்்க எடுக்க னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

கிழககுக ்க்டற்்க்ரச ்சா்லயில் ்க்டலிலிருந்து 200 மீட்டர வ்ர 
ன்காஸ்்டல் ஏரியா என்ை விதி நீலாங்க்ர வ்ர உள்்ளது. ஆனால், 
ஈஞ்்சம்பாக்கம், ன்சாழிங்கநல்லூர, உத்தண்டி வ்ர உள்்ள பகுதி்கள் 
ம்சன்்ன ைாந்கராடசியா்க விரிவாக்கப்பட்ட பகுதி்க்ளாகும். 
இந்த ஊர்களுககுக ்க்டலிலிருந்து 500 மீட்டருககு மவளினயதான் 
வ்ரப்ட அனுைதி வழங்கப்படும் என உள்்ளது. எனனவ, இந்த 
விதி்யத் த்ளரத்தி, 200 மீட்டருககு மவளியிலிருந்தால் அனுைதி 
வழஙகுவ்தப்னபால், இந்தப் பகுதிககும் அனுைதி வழங்க விதியி்ன 
வ்ரமு்ைப்படுத்த னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

மபரும்பாக்கம் தமிழ்நாடு குடி்்ச ைாற்று வாரியத்தின் 
குடியிருப்புப் பகுதியில் வணி்க வ்ளா்கம் ்கடடுவதற்கு 
ஒதுக்கப்பட்ட இ்டத்தில் வணி்க வ்ளா்கம் ்கட்ட ந்டவடிக்்க 
எடுக்க னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

தமிழ்நாடு குடி்்ச ைாற்று வாரியத்தின் மூலைா்கக ்கண்்ணகி 
ந்கர, எழில் ந்கர, ம்சம்ைஞ்ன்சரி, சுனாமி ந்கர, மபரும்பாக்கம் 
ஆகிய பகுதி்களில் ்கட்டப்படடுள்்ள குடியிருப்புக ்கட்ட்டங்களின் 
்கழிவ்ை்கள் ைற்றும் ஜன்னல்்கள் பயன்படுத்த முடியாத நி்லயில் 
உள்்ளதால், அவற்்ை உ்டனடியா்கச ்சரி ம்சய்வதற்கு ந்டவடிக்்க 
எடுக்க னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட கிழககுக ்க்டற்்க்ரச 
்சா்லயில் உள்்ள ்க்டனலாரப் பகுதியான ம்காடடிவாக்கம் குப்பம் 
முதல் உத்தண்டி ் நனார குப்பம் வ்ர தடுப்புச சுவர, ்சா்ல்கள் 
அ்ைக்கவும், வ்ல்க்்ள உலர ் வப்பதற்கு பாது்காப்புக ்கட்ட்டம் 
்கடடித் தரவும் னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட மபருந்கர ம்சன்்ன 
ைாந்கராடசி ைண்்டலங்கள்–14 ைற்றும் 15–ல் உள்்ள்டஙகிய சில 
வாரடு்களில் பாதா்ளச ்சாக்க்்ட ைற்றும் குடிநீரக குழாய் 
அ்ைககும் பணி்க்்ளத் துவஙகி வி்ரந்து முடிக்க ந்டவடிக்்க 
எடுக்க னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட பகுதியில் அ்ைந்துள்்ள 
பககிஙஹாம் ்கால்வாயில் SRP டூல்ஸ் முதல் முடடுக்காடு வ்ர 

[திரு. எஸ். அரவிந்த் ரனைஷ]
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ப்டகு குழாம் ைற்றும் னபாககுவரத்துக்கான ்சா்ல்கள் அ்ைக்க 
ந்டவடிக்்க எடுக்க னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட மபருந்கர ம்சன்்ன 
ைாந்கராடசிககுடபட்ட ைண்்டலங்கள் 14 ைற்றும் 15–ல் உள்்ள்டஙகிய 
வாரடு்களில், குறிப்பா்க ECR ்சா்ல கிழககுப் பகுதியில் 
உள்்ள்டஙகிய ்க்டற்்க்ர ஒடடிய இ்டங்க்ளான ம்காடடிவாக்கம் 
முதல் உத்தண்டி வ்ர ை்ழக ்காலங்களில் தண்ணீர னதஙகும் 
அ்னத்து இ்டங்களிலும் ை்ழநீரக ்கால்வாய் ்கடடித்தர 
னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூரில் புதிய அரசு ைருத்துவக ்கல்லூரி ்கடடித் 
தர னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன். ன்சாழிங்கநல்லூரில் 
அரசு பல்னநாககு ைருத்துவை்ன ்கடடித் தர னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட அ்னத்து அரசுப் 
பள்ளி்களிலும் ஆஙகில வழிக ்கல்வி துவங்க ந்டவடிக்்க எடுக்க 
னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட மபருந்கர ம்சன்்ன 
ைாந்கராடசி ைண்்டலங்கள் 14 ைற்றும் 15–ல் உள்்ள வாரடு்களில் புனித 
னதா்ையார ை்ல ஒன்றியத்தில் உள்்ள்டஙகிய ஊராடசி்களில் 
ஆரம்ப சு்காதார நி்லயம் இல்லாத இ்டங்களில் ஆரம்ப சு்காதார 
நி்லயம் அ்ைப்பதற்கு ந்டவடிக்்க எடுக்க னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூரில் தீய்்ணப்பு நி்லயம் அ்ைக்க 
னவண்டும் என்றும், தீ விபத்து ஏற்பட்ட வீடு்களுககு வழங்கப்படும் 
நிவார்ணத் மதா்்க்ய உயரத்தி வழங்க னவண்டும் என்றும் 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட அ்னத்து அரசு 
பள்ளி்களிலும் னபாதிய ஆசிரியர்க்்ள நியைனம் ம்சய்ய 
னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதி, புனித னதா்ையார ை்ல 
ஒன்றியத்தில் உள்்ள்டஙகிய ஊராடசி்களில் ்கால்ந்்ட 
ைருத்துவை்ன ்கட்ட னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

[திரு. எஸ். அரவிந்த் ரனைஷ]
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ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதி, அ்னத்து மபருந்கர ம்சன்்ன 
ைாந்கராடசி வாரடு்களிலும், புனித னதா்ையார ை்ல ஒன்றியத்தில் 
உள்்ள்டஙகிய ஊராடசி்களிலும் நூல்கம் அ்ைக்க னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதி, அ்னத்துப் பள்ளி்களிலும் 
கூடுதல் வகுப்ப்ைக ்கட்ட்டங்கள் ்கட்ட னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட, வீராங்கால் 
ஓ்்ட்யயும், அ்னத்து ்கால்வாய்்க்்ளயும் தூரவாரி, இருபுைமும் 
தடுப்புச சுவர அ்ைக்க னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட அ்னத்து பகுதி்களிலும் 
(Underground Electric Cables) பு்தவ்ட மின் ன்கபிள்்கள் அ்ைக்க 
னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதியில் உள்்ள 60 வயதிற்கு 
னைற்பட்ட முதினயார்கள், வித்வ்கள் ைற்றும் ்க்ணவனால் 
்்கவி்டப்பட்டவர்களுககு அரசு உதவித் மதா்்க வழங்க 
னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதியில் இ.எஸ்.ஐ. ைருத்துவை்ன 
அ்ைக்க னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட ்கண்்ணகி ந்கர 
பகுதியில் நவீன ையான வ்சதி ம்சய்து தர னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட ்கண்்ணகி ந்கர 
பகுதியில் தமிழ்நாடு குடி்்ச ைாற்று வாரியக குடியிருப்புப் 
பகுதியில் அ்ைந்துள்்ள னபருந்து நி்லய த்ரத்த்ளங்க்்ள 
சிமைன்ட ்கான்கிரீட்டால் ஆன த்ரத்த்ளங்க்ளா்க 
அ்ைக்கவும் ்கழிவ்ை்க்்ளச சீர்ைக்கவும் னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட ம்சம்ைஞ்ன்சரி, சுனாமி 
ந்கர பகுதி்களில் தமிழ்நாடு குடி்்ச ைாற்று வாரியக குடியிருப்புப் 
பகுதியில் அ்ைந்துள்்ள னபருந்து நி்லயத்தின் னைற்கூ்ர ைற்றும் 
த்ரத்த்ளத்்த சீர்ைக்க னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட புனித னதா்ையார 
ை்ல ஒன்றியம், சித்தாலப்பாக்கம் ஊராடசியில் அ்ைந்துள்்ள 
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்கன்னிகன்காவில் ்கால்வாயில் தடுப்புச சுவர ்கடடித்தர 
னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட அ்னத்து மபருந்கர 
ம்சன்்ன ைாந்கராடசி வாரடு்களிலும், புனித னதா்ையார ை்ல 
ஒன்றியத்தில் உள்்ள்டஙகிய ஊராடசி்களிலும் ்சமூ்க நலக கூ்டம் 
்கடடித் தர னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட ைண்்டலம் 15–ல் 
உள்்ள ்சமுதாய நலக கூ்ட அலுவல்கக ்கட்ட்டத்தில் ம்சன்்ன 
ைாந்கராடசி வருவாய்த் து்ை, சு்காதாரத் து்ை, மின்்சாரத் து்ை 
ஆகிய்வ இ்டம் இல்லாைல் இயஙகி வருகின்ைன. எனனவ, அந்த 
அலுவல்கங்கள் இயங்க கூடுதலா்கக ்கட்ட்டங்கள் ்கடடித் தர 
னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட புனித னதா்ையார 
ை்ல ஒன்றியத்தில் உள்்ள ஊராடசி்களில் குப்்ப்க்்ள 
அ்கற்றுவதற்கு கூடுதலா்க னஜ.சி.பி. ைற்றும் லாரி்கள் வாங்கவும், 
கூடுதலா்க ஊழியர்க்்ள நியமித்து ஒடடுமைாத்த குப்்ப்க்்ளயும் 
தரம் பிரிக்கவும், ைறுசுழற்சி மு்ை ம்சய்வதற்்கான இ்டம் அ்ைத்துத் 
தரவும் னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட அ்னத்து 
வாரடு்களிலும், ஊராடசி்களிலும் தனித்தனியா்க ஆண்்களுககும், 
மபண்்களுககும் உ்டற்பயிற்சிக கூ்டம் அ்ைக்க னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

்காரப்பாக்கம், ஜல்ல்்டயான்னபட்்ட, திருவள்ளுவர ந்கர, 
ஒககியம்–து்ரப்பாக்கம், மூட்்டக்காரன் ்சாவடி, புழுதிவாக்கம், 
ஈஞ்்சம்பாக்கம், மபத்னதல் ந்கர ைற்றும் ன்சாழிங்கநல்லூர 
மதாகுதிககுடபட்ட பகுதி்களில் நீண்்ட நாட்க்ளா்கக குடியிருககும் 
ைக்களுககு இலவ்ச வீடடு ை்னப் பட்டாக்கள் வழங்க 
னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட உள்்ள்கரத்தில் தமிழ்நாடு 
குடி்்ச ைாற்று வாரியத்தால் இ்டம் ் ்கய்கப்படுத்தப்படடு ை்னப் 
பிரிவு்க்ளா்கப் பிரித்து மபாது ைக்களுககு வழங்கப்படடுள்்ள 
உள்்ள்கரம் ்சரனவ எண் 90–ல் 35 ஆண்டு்களுககு னைலா்க வீடு ்கடடி 
குடியிருந்து வருபவர்களுககு இலவ்ச வீடடு ை்னப் பட்டாக்கள் 
வழங்க னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.
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ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட மபருந்கர ம்சன்்ன 
ைாந்கராடசி ைண்்டலம்–14 வாரடு எண் 168, உள்்ள்கரம், வித்தியா 
ந்கர 3–வது மதருவில் அ்ைந்துள்்ள ஓ்்டயில் தடுப்புச சுவ்ர 
உயரத்தி அ்ைக்க னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட மபருந்கர ம்சன்்ன 
ைாந்கராடசிககுடபட்ட ைண்்டலம் 15, வாரடு எண் 195 
்கண்்ணகி ந்கர பகுதியில் தமிழ்நாடு குடி்்ச ைாற்று வாரிய 
குடியிருப்பு்களுககி்்டனய உள்்ள பூங்காவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட 
இ்டத்்தச சீர்ைக்க னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட புனித னதா்ையார 
ை்ல ஒன்றியம், மபரும்பாக்கம் ஊராடசியில் உள்்ள்டஙகிய 
பகுதியில் ்சமுதாய நலக கூ்டம் ்கடடித்தர னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட புனித னதா்ையார 
ை்ல ஒன்றியம், மபரும்பாக்கம் ஊராடசியில் உள்்ள்டஙகிய 
பகுதியில் ்சா்ல, மதருவி்ளககு, ை்ழநீரக ்கால்வாய், குடிநீர 
னபான்ை அடிப்ப்்ட வ்சதி்க்்ளச ம்சய்து தர ஏதுவா்க, அந்தப் 
பகுதி்க்்ளப் மபருந்கர ம்சன்்ன ைாந்கராடசியு்டன் இ்்ணக்க 
னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட ைண்்டலம் 14, வாரடு 
எண் 191, ஜல்ல்்டயன்னபட்்டயில் உள்்ள அரசு நடுநி்லப் 
பள்ளி்ய உயரநி்லப் பள்ளியா்கத் தரம் உயரத்த னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ம்சம்ைஞ்ன்சரி, சுனாமி ந்கர னபருந்து நி்லயத்திலிருந்து 
ன்காயம்னபடு ைற்றும் தி.ந்கர பகுதி்களுககுக கூடுதலா்கப் 
னபருந்து்க்்ள இயக்க னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட மபரும்பாக்கம் 
பகுதியில் தமிழ்நாடு குடி்்ச ைாற்று வாரியக குடியிருப்பு பகுதியில் 
அ்ைந்துள்்ள னபருந்து நி்லயத்தில் ைாதாந்திர னபருந்து பய்ண 
அட்்ட வழங்க ஏற்பாடு ம்சய்யுைாறு ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட ம்சம்ைஞ்ன்சரி, ராஜீவ 
்காந்தி ந்கர, பவுண்டு ்சா்ல, ம்சம்ைஞ்ன்சரி னதாப்பு எம்.ஜி.ஆர. 
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்சா்ல ஆகிய பகுதி்களில் வசிப்பவர்களுககு இலவ்ச வீடடு ை்னப் 
பட்டாக்கள் வழங்க னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட ஒடடியம்பாக்கம் 
ஊராடசியில் உள்்ள்டஙகிய அர்சங்கழனி, DLF, ம்சம்ைஞ்ன்சரி, 
மபரும்பாக்கம், ம்சம்மைாழிப் பூங்கா வழியா்க ஒககியம் 
ைடுவு வ்ர ை்ழநீரக ்கால்வாய் அ்ைக்க னவண்டுமைன்று 
ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட மபருந்கர ம்சன்்ன 
ைாந்கராடசி வாரடு எண்்கள் 197, 198, ன்சாழிங்கநல்லூர, ்காரப்பாக்கம் 
ைற்றும் வாரடு எண்்கள் 184, 186, மபருஙகுடி பகுதி்களில் குடிநீர 
வழஙகும் திட்டம் ைற்றும் பாதா்ள ்சாக்க்்டத் திட்டப் பணி்கள் 
துவங்கப்ப்டாத எஞ்சிய பகுதி்களில் இத்திட்டங்க்்ள வி்ரந்து 
முடிக்க ந்டவடிக்்க எடுக்க னவண்டுமைனக ன்கடடுகம்காள்கினைன். 
னைலும் ம்காடடிவாக்கம், பாலவாக்கம், உத்தண்டி, ைடிப்பாக்கம், 
பள்ளிக்கர்்ண, ஒககியம்–து்ரப்பாக்கம், ஈஞ்்சம்பாக்கம், 
ஜல்ல்்டயன்னபட்்ட ஆகிய பகுதி்களில் ந்்டமபறும் குடிநீர 
வழஙகும் திட்டப் பணி்க்்ள வி்ரந்து முடிக்க ன்கடடுகம்காள்கினைன். 
னைலும் னைற்குறிப்பிடடுள்்ள பகுதி்களில் ஒருசில பகுதி்களில் ைடடும் 
பாதா்ள ்சாக்க்்டத் திட்டப் பணி்கள் துவங்கப்படடுள்்ளன. 
மீதமுள்்ள பகுதி்களில் இப்பணி்க்்ளத் துவங்க னவண்டுமைனக 
ன்கடடுகம்காள்கினைன். னைலும், ம்சம்ைஞ்ன்சரி ைற்றும் நீலாங்க்ர 
பகுதி்களில் குடிநீர வழஙகும் திட்டம், பாதா்ள ்சாக்க்்டத் 
திட்டம் ஆகியவற்றிற்்கான பணி்க்்ளத் துவஙகி, வி்ரந்து முடிக்க 
னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ன்சாழிங்கநல்லூர மதாகுதிககுடபட்ட நீலாங்க்ரயில் 
அ்ைந்துள்்ள பத்திரப் பதிவு அலுவல்கத்திற்குச ம்சாந்தக ்கட்ட்டம் 
்கட்ட ந்டவடிக்்க எடுக்க னவண்டுமைன்று ன்கடடுகம்காள்கினைன்.

ைவாண்புமிகு ப�்ரம்த் ெமல்ர்: னபர்வயின் இன்்ைய 
நி்கழ்சசி்கள் இத்து்டன் முடிவுற்ைன. னபர்வ மீண்டும் நா்்ள 
(19–2–2020), புதன்கிழ்ை ்கா்ல 10 ைணிககுக கூடும். வ்ணக்கம்.  

பின்னர, னபர்வ பிற்ப்கல் 2–06 ைணிககு ஒத்தி்வக்கப்மபற்ைது.

[திரு. எஸ். அரவிந்த் ரனைஷ]
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4. ப�்ரம்முன் ம்க்்கபெ�றற ஏடு்கள

(அ) சட்டமுலை விதி்களும், ஆலை்களும்

–ஏதுமில்்ல–

 (ஆ) அறிக்ல்க்கள், அறிவிக்ல்க்கள் மைற்றும் ஏலனய 
ைாள்்கள்

–ஏதுமில்்ல–

——–




